
 الجمعية الخريية لجأهيل الحاسبات اآللية



 ثطور الجقنية

الذطىر الذلنٍ املذضارع أدي إىل •
 زًادج مػدل اصذتدال األجهسج

غدم وجىد طرق لالصذفادج من •
 .املضذتدلحاألجهسج 

لكرتونٌح ةنضتح زيادة النفايات اإل•
 .املاطٌنيخالل الػامني % 25

 
 



 إحصائيات

 10النفاًاخ اإللكرتونٌح دػد أخد أخطر •
 .ملىثاخ غىل مضذىي الػامل

ددذىي غىل غنارص كٌمٌائٌح طارج دضتث •
 أمراض مسمنح

ًػذرب الداصث اآليل أخد أكرب غنارص •
 النفاًاخ اإللكرتونٌح

ملٌىن طن 3  
من النافٌاخ 

اإللكرتونٌح دم الذخلص 
منها غشىائٌاً يف 
اململكح خالل غام 

م2010  

ملٌىن طن 50  
من النفاًاخ 

اإللكرتونٌح ًذم 
الذخلص منها صنىًاً 
 غىل مضذىي الػامل

10%  
من إجاميل النفاًاخ 

اإللكرتونٌح ، ًذم إغادج 
 ددوًرها غاملٌاً 

5%  
من إجاميل النفاًاخ 
اإللكرتونٌح ، ًذم إغادج 
 ددوًرها غرةٌاً 



 إحصائيات

جهاز خاصث آيل ًتاع صنىًاً  2,000,000  

 مذىصط صنىاخ االصذخدام ًرتاوح من
صنىاخ 4 – 3  

 ماهى مصري األجهسج املضذغنى غنها؟؟



 أرضار النفايات اإللكرتونية

 جهاز خاصث آيل ًرمى كل ثانٌح

من النفاًاخ اإللكرتونٌح إىل % 80ًذم دصدًر 
 دول إفرًلٌح وآصٌىًح فلريج

كجم صنىًا من  10ًنذج الفرد ماًلارب 
 النفاًاخ اإللكرتونٌح

 التارًىم

 التارًىم

 التارًىم

 الكروم، الكرةىن األصىد

 الرصاص



 ماهو الحل؟

الخاصح الجهاخ ومخذلف األفراد من املضذخدمح اآليل الداصث أجهسج جمؼ 
 .والدكىمٌح

مخذصني فنٌني ةأًدي األجهسج دأهٌل إغادج. 
املخذصح الذدوًر مصانؼ مؼ ةالرشاكح الذالفح اللطؼ ددوًر إغادج 

 .ةاململكح
االجذامغٌح واملراكس الخريًح الجمػٌاخ مخذلف مؼ ةالرشاكح األجهسج، دىزًؼ 

 .واملدارش



 دور ارثقاء

الفئاخ جمٌؼ من للمدذاجني دػلٌمٌح مراكس دجهٌس. 
دطىًر يف دضاهم والذٍ اآليل الداصث ألجهسج املضذفٌدًن امذالك دضهٌل 

 .والػملٌح الػلمٌح كدرادهم
الناشئح واالجذامغٌح الخريًح الجهاخ لدي الذلنٌح واللدراخ اإلمكاناخ دػسًس. 
دخل كمصدر الذلنٌح من االصذفادج يف املددود الدخل ذوي مضاغدج. 



 رصالذنا

 رؤًذنا

دلدًم خدمح اجذامغٌح اخرتافٌح مضذدامح ددغم ةرامج الركٍ الػلمٍ وخامًح التٌئح، غرب إغادج 
دأهٌل أجهسج الداصث املضذخدمح و دىزًػها غىل الجهاخ االجذامغٌح والذػلٌمٌح يف اململكح 

 .الػرةٌح الضػىدًح
 

 املجذمؼ دطىًر ةرامج لدغم املضذخدمح اآليل الداصث أجهسج دأهٌل إغادج يف الرواد نكىن أن
 .التٌئح وخامًح

 



 أهدافنا
خفظ النػمح الركمٌح         

نرش ثلافح إغادج الذدوًر وخامًح التٌئح        

دغم ةرامج الركٍ الػلمٍ والفكري         

نرش ثلافح االصذخدام األمثل لذلنٌح املػلىماخ         



2017 2018 2019 2020 

12,500 10,000 7,500 5,000 

 الخطة

25,000 20,000 15,000 10,000 

 الجوزيع

 االسجالم



 منجسات

30,898 
 جهاز دم دىزًػه

27,295 
 جهاز دم ددوًره 

62,661 
 جهاز دم اصذالمه 

49    %  %44  

847.34 

 طن من النفاًاخ اإللكرتونٌح



 جهات خريية املسجفيدون
50% 

 جهات ثعليمية
35% 

 مراكس اججامعية
15% 

1,296 
مسجفيدةجهة   



 املضذفٌدون

 521املضاهمح يف إنشاء 
 14,793مػمل ددرًتٍ، لـ 

 طالث وطالتح
 472دجهٌس الشتكح الذلنٌح لـ 

 خريًحجهح 
 إهداء أجهسج الداصث اآليل 

 مضذفٌدجأرسج  2,296لـ 

2017- 2018 – 2019  



م2019خالل   



 الذطىع

 الضنح طىال اردلاء مػمل يف املذطىغني اصذلتال ًذم ، اردلاء أهداف من انطالكا



 صاغاخ الذطىع

8000 

 ساعة ثطوعية 



 ةرنامج إغادج الذدوًر

 وآمنح صلٌمح ةطرًلح الذالفح اللطؼ ددوًر إغادج دذم
 مخذصح رشكاخ مؼ ةالرشاكح ةٌئٌاً 



 من الدًىان املليك الصذالم االجهسج من الجهح املػذمدج
 الجهاخ الدكىمٌح

 املػرتف ةها من كتل ماًكروصىفر الجهح الخريًح الىخٌدج
 .لذأهٌل األجهسج يف الرشق األوصط وشامل أفرًلٌا

اآليل الداصث أجهسج دأهٌل يف غرةٌاً  األوىل الجهح 

 مباذا نجميس ؟



 رشكاء النجاح

www.ertiqa.me 



 رشكاء النجاح

www.ertiqa.me 



 رشكاء النجاح

www.ertiqa.me 



 شكراً جسًالً

www.ertiqa.me 


