
   
 

 بيان صحفي

 
 م2017ول من عامنصف األال السعوديات يتفوقن في التوظيف خالل

 

  فرصة عمل  18,463في توفيرأكثر من ساعد يباب رزق جميل 

 
 2017 يوليو  23 ،مملكة العربية السعوديةال – جدة

  

 18,400أكثر من  المساعدة في توفيرعن  مجتمع جميل،التابعة لباب رزق جميل للتوظيف، شركة أعلنت 

 وتماشيا مع رؤية. م2017خالل النصف األول من  فرصة عمل في المملكة العربية السعودية

نجحت شركت باب رزق جميل ، سعيها لزيادة فرص العمل لشباب وشابات الوطنو  2030 السعودية 

 10,027في المساعدة على توفير فرص عمل في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بلغت للتوظيف 

 . للذكور 8,436و لإلناثفرصة عمل 

  
  قيةالشرتليها المنطقة  فرصة عمل 8,085المنطقة الغربية أعلى عدد لفرص العمل وصلت إلى  حققتو

 فرصة عمل. 3,072المنطقة الوسطى بعدد ثم  فرصة عمل 3,750بعدد 
 

 ومن أبرز القطاعات التي حصدت أعلى نسبة من فرص العمل هي قطاع المبيعات، وخدمة العمالء،
صف النخالل  الذكورفرصة عمل لإلناث و 10,170 والوظائف المتنوعة، حيث ساعدت الشركة في توفير

ق جميل توظيف المرأة السعودية في إطار التزام كل من باب رزكما سعت الشركة في  .األول من السنة
 . 2030للتوظيف ومجتمع جميل في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 

 
د ى إيجامساعدة الناس عل: "توظيفلشركة باب رزق جميل ل األستاذة روال باصمد، مدير عام أول وقالت

  ". فرصة عمل مناسبة هو من أهم أهداف باب رزق جميل
 

ماعية والتنمية االجتقرارات وزارة العمل مع شركات القطاع الخاص هناك تفاعل كبير من " :وأضافت
% من عدد مسجلين العام الماضي من تخصصات 50عن زيادة وتشير قواعد بيانات باب رزق جميل 

نه تم ما الع،  مختلفة من كال الجنسين فضال عن انضمام عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية
موقع الل عبركتفى بالتسجينشخصيا وع وصبح ليس من الضروري زيارة الفرأفتغيير آلية استقبال المتقدمين 

 ."كةكبر شريحة ممكنة حول المملااللكتروني لشركة باب رزق جميل للتوظيف لتتم تقديم الخدمة أل



   
 

 
 تشمللتي االعديد من المبادرات األخرى  جميللدى مجتمع ، وباإلضافة إلى المساعدة في توفير فرص عمل

 نح الناسن خالل مبناء عالم أفضل، مواألمن الغذائي والمائي، كلها بهدف  ،والفن والثقافة ،التعليم والفقر
 حياة من حولهم.والقدرة على تحسين حياتهم 

 
 
 نتهىا

 
 

 باب رزق جميل للتوظيف
 

 ل السعودي.أحد أكبر شركات توظيف الكوادر الوطنية في سوق العمتعد اليوم و 2003في باب رزق جميل للتوظيف تأسست 

ظيفة برامج مختلفة في التوظيف للحصول على الوعدة على تقديم خيارات متعددة وتختص باب رزق جميل في المساو
 المالئمة و النهوض بتوطين سوق العمل من خالل البرامج التالية:

 
 برامج التوظيف -
 عب برامج فرص عمل المال -
 برامج توجيه المركبات -
 

سعودي فرصة عمل للشباب ال 200,000عاما من توفير أكثر من  13تمكنت باب رزق جميل للتوظيف على مدى أكثر من 

 .سعوديةفي المدينة  110من الذكور و اإلناث و نجحت في خدمة الشركات في أكثر من 

 

 m.keblawi@alj.ae للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بمريم قبالوي على 
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