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تطلق شراكة  للسیارات جمیل عبداللطیف للمرور، العامة اإلدارة رعایة تحت
 المملكة مناطق مختلف في للنساء القیادة تعلیم مدارس إستراتیجیة لدعم

 
 المملكة فيسیارة من طراز تویوتا  500 وفیرت 
  جامعة الملك و في الریاض بنت عبدالرحمن  جامعة األمیرة نورةفي كل من  ءمدارس تعلیم القیادة للنساالشراكة مع تمت

 الدمام وجامعة تبوكفي جامعة االمام عبدالرحمن بن فیصل و  في جدة عبدالعزیز
 

 2018 قد 8 –جدة، المملكة العربیة السعودیة 
لتعلیم القیادة في المدارس  خصیصا مهیأة ز تویوتامن طرا ةسیار  500توفیرل عن شراكة إستراتیجیة ل للسیاراتعبداللطیف جمیأعلنت 

 للنساء  السماح لموعد استعداداتزامنًا و ، وذلك القادمة سابیعاال خاللها افتتاح المقرر المعتمدة من االدارة العامة للمرور والتي ومن
 .الجاري العام من وقت الحق في بالقیادة

 كافة خدمات الصیانة وقطع الغیار والدعم الفني لجمیع السیارات موضوع الشراكة. بتقدیمكما ستقوم عبداللطیف جمیل للسیارات ً 

المناسبة في جامعة  في فعالیة أقیمت خصیصًا لهذهعنه تم اإلعالن والذي  البدایة" "معًا منعنوان  األستراتیجیة یحمل برنامج الشراكة
لرئیس نائب اوحسن جمیل ، سعادة مدیر عام المرور في المملكة اللواء محمد البساميبحضور في العاصمة الریاض  األمیرة نورة

اللطیف جمیل، ونوبوهیكو موراكامي، المدیر التنفیذي لمنطقة شرق آسیا والشرق األوسط في شركة ونائب رئیس مجلس إدارة عبد
 العالمیه. تویوتا موتور كوربوریشن

ومجتمعنا  السعودیةالعربیة  للمملكة بالنسبةحدث تاریخي  وجمیل على أن "السماح للنساء بالقیادة ه حسنأكد ، على الشراكةوتعلیقًا 
التي ستساهم الفترة التاریخیة و ه هذمن رئیسیا  نكون جزءاً نواكب هذا الحدث ونقدم له الدعم الالزم لأن لمن دواعي سرورنا ٕانه عموما. و 

في نفس  هالولیكون ، لوجستیًا واجتماعیًا واقتصادیاً  :من جمیع النواحي بصورة أكبرالمرأة في المملكة العربیة السعودیة تمكین في 
   ."2030رؤیة المملكة  فيركیزة أساسیة ه بإعتبار في المدى البعید  على التنمیة في المملكة أثر إیجابيالوقت 

تعلیم القیادة للنساء خالل  مدارسألف امرأة بطلب تسجیل في  20وبحسب اإلحصاءات الرسمیة الحكومیة، فقد تقّدمت أكثر من 
 األسبوع األول من فتح باب تقدیم الطلبات، مع توقعات بأن یرتفع العدد بصورة مطردة خالل األشهر القادمة.

لتوفیر فرص العمل،  مجتمع جمیل"باب رزق جمیل"، وهي مبادرة مجتمعیة من وأیضًا في إطار االتفاقیات مع الجامعات، ستقدم 
مساقات وورشات تدریبیة عن تمكین المرأة، وتطویر األعمال الصغیرة في مجاالت الفنون والثقافة، باإلضافة إلى مبادرات تعزیز 

 السالمة واألمن على الطرقات.

ع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والمساهمة في التنمیة والتنویع ویهدف برنامج الشراكة إلى دعم جهود الحكومة لرف
% حالیًا إلى 22، تعمل الحكومة السعودیة على زیادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 2030االقتصادي. ووفق رؤیة 

 .2030% بحلول العام 30

 إنتهى
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 عبد اللطیف جمیل للسیارات
 

عبد اللطیف جمیل للسیارات ھي وكالة مستقلة رائدة في مجال توزیع وبیع السیارات واآللیات في المملكة العربیة السعودیة، وھي 
وتقّدم عبد اللطیف جمیل . 1989، ولكزس منذ 1945الموزع المعتمد لعدد من ماركات السیارات العالمیة، بما فیھا تویوتا منذ 

شاملة لھذه الوكاالت التجاریة، بما في ذلك خدمات البیع بالجملة والتجزئة، وخدمات التسویق، والمبیعات، للسیارات خدمات التمثیل ال
 والصیانة، والتعدیالت الشخصیة على اآللیات والسیارات، وتصنیع قطع الغیار.

في البیع وخدمة العمالء وتقّدم عبد اللطیف جمیل للسیارات خدماتھا للعمالء من خالل شبكة واسعة من المراكز المتخصصة 
من خالل فریق عمل یتمتع بأعلى مستویات الكفاءة والمھنیة. كما أّن ھذه ووالصیانة في مختلف أنحاء المملكة العربیة السعودیة، 

ى المراكز مجّھزة بأحدث التقنیات والمعّدات في ھذا المجال. ونشیر من بین ھذه المراكز إلى أكبر مركز لسیارات لكزس على مستو
 العالم.

 


