
 
 

 بيان صحفي

في مجاالت التعميم  اإلعاقةذوي  شخاصاأللدعم  المبادرات تعمن عن حزمة من عبد المطيف جميل
 وسوق العمل

 
 في االندماج في سوق العمل اإلعاقةذوي  شخاصدرات التي تهدف إلى دعم األحزمة من المبا 
  وتعزيز اإلعاقة  شخاص ذوي ؤلالمجتمعي ل تفعيل الدورل في السعي  0202رؤية المممكة تحقيق دعم

 .فرصهم في التعميم والعمل
 

خبلل فعالية أقيمت في من  اإلعاقةذوي شخاص دد من المبادرات لدعم األع عن لئلستثمار أعمنت عبد المطيف جميل
لى  مستشفى عبد المطيف جميل لمتأهيل الطبي في مدينة جدة، حيث تهدف جميعها إلى تحسين فرص التعميم والعمل، وا 

 .تفعيل دورهم في المجتمعو  اإلعاقةذوي  في تمكين األشخاص 0202المممكة دعم تحقيق هدف رؤية 
 

ذلك من خبللها هؤالء األفراد إبراز قدراتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم، و  التي يستطيع البرامجوتتضمن المبادرات عددًا من 
مية والصحية. عمى مستوى حياتهم العممية والعمير حياة األشخاص ذوي اإلعاقة يبرامج إستدامة تهدف الى تغمن خبلل 

 وتشمل المبادرات:
 

  خدمة توجيه مركبات في قطاع من العمل  األشخاص ذوي اإلعاقة: يهدف إلى تمكين نت القائدأبرنامج كن
 0202وقد بادرت مؤسسة حياة الخيرية بإهداء سيارة  من طراز تويوتا بريوس مجهزة سيارات  وفيرتبر ع، األجرة

إلى الشاب عبد الكريم العتيبي الذي تحدى إعاقته الحركية، وتكفمت شركة كريم لتقنية المعمومات بتسجيل 
، كما جرى التوقيع عمى مذّكرة تفاهم مع شهرينأول لديها وبدون نسبة تشغيمية خبلل   الكباتن عبدالكريم كأحد

 شركة كريم لمتوسع في تطبيق البرنامج.
 

 سواء عن طريق التسويق  في إنشاء منافذ لممارسة نشاط المبيعات األشخاص ذوي اإلعاقة: يدعم برنامج تاجر
حياة  الخيرية  ةاسب الحتياجاتهم. وقد قّدمت مؤسسهندسي منبمراكز التسويق الكبرى وبتصميم كتروني أو اإل

 .ألف لاير سعودي ٠٢٢برنامج بقيمة دعمًا لهذا ال
 

  في الحصول  ذوي اإلعاقة ني لدعم األشخاصهالتكفل بتكاليف برنامج لمتدريب الم :المهني المتخصصالتدريب
، بالتعاون مع أكاديمية اإلجتماعي صندوق عبد المطيف جميل أعمنعمى خبرة متخصصة في سوق العمل. وقد 

يع عقد عمل مع المهندس كما تم توق .األشخاص ذوي اإلعاقةوفتاة من  شاب 02لتأهيل نفيسة شمس، 

المتخرج حديثاً عبدالعزيز و كركشان، و هو أحد األشخاص ذوي اإلعاقة من طالب جامعة الملك  عبدالعزيز
  جميل للسيارات.لعبداللطيف  لينضم

 
 لممساهمة في  دعم األشخاص ذوي االعاقة من قبل األفراد أو الشركات : ويهدف البرنامج إلىبرنامج عضد 

أهدت ج الطبي والعبلج التأهيمي  وقد أو تكاليف العبل مجهزة آلية نقلتكاليف دورة تدريبية أو تكاليف شراء 



 
 

 بيان صحفي

ب من طراز تويوتا هايس مجهزة برافعة كهربائية  بهدف اسيارة ركّ جامعة الممك عبد العزيز مؤسسة حياة الخيرية 
 مسيرتهم التعميمية وتسهيل تنقبلتهم في الحرم الجامعي.  طبلب ذوي اإلعاقة في دعم
 

، عمى حرص عبد المطيف جميل لئلستثمارعبد المطيف جميل شركة لوأّكد المهندس رويد الصواف، المدير العام التنفيذي 
و  ،ذوي اإلعاقةاألشخاص  لسعودية، بما في ذلك من فرص العمل و ريادة األعمال أمام المواهب ا المزيدإتاحة " عمى 

 ."ة أمام الجميعئباب الفرص المتكافتقديم جملة من الخدمات المتخصصة و دخول سوق العمل وفتح 
 

 حلول لتوفير لإلستثمار عبداللطيف جميلنحن فخورون للغاية بهذه البرامج التي تعكس إلتزام مجموعة  وختم الصواف: "

 مستدام مجتمع لبناء الخاصة والمحفزات احتياجهم لتلبية المصممة و عاقةاإل لذوي المستقبل و اليوم لتحديات ةمبتكر

 ."االعاقة ذوي لألشخاص الصحية والرعاية والتعليم المجتمعية التنمية نحو والتوجه وشامل،
 

-انتهى-  

 

 نبذة عن عبد المطيف جميل 

عبد المطيف جميل هي مجموعة من الشركات المستقمة قانونيًا عن بعضها البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعات 
التجارية واالستثمارية، أبرزها تجارة السيارات، وتصنيع قطع الغيار لآلليات والسيارات، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، 

البيئية، وتطوير األراضي وتطوير العقارات، والخدمات الموجتسية، وتجارة الكهربائيات بالتجزئة، والخدمات والخدمات 
اإلعبلمية. وتحرص عبد المطيف جميل عمى مكانتها المتميزة كشريك مثالي لكبرى االستثمارات الخارجية في الشرق 

 ccc.jla.wwwموعة عبر موقعها االلكتروني: األوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ويمكن معرفة المزيد عن المج

 

أو عبر الهاتف  em.jeaeai.emألي معمومات أو استفسارات إضافية، يمكن التواصل معنا عبر البريد االلكتروني 
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