
   
 

  بیان صحفي
 

 م2017فرصة عمل خالل  51,449في توفیرأكثر من تساعد باب رزق جمیل التوظیف 
 289864   م2007منذ فرصة عمل في المملكة للذكور واإلناث 

 
احدى للتوظیف،  باب رزق جمیلشركة أعلنت  :2018ینایر  25المملكة العربیة السعودیة،  –جدة 

فرصة عمل  51,449 التابعة لمجتمع جمیل، عن المساعدة في توفیر أكثر من  باب رزق جمیلU30Tشركات 
مقابل  مختلفة تغطي العدید من القطاعات خالل برامجم من 2017في المملكة العربیة السعودیة خالل سنة 

 م.2016في فرصة عمل  43435
 

 
        

 2017نتائج شركة باب رزق جمیل للتوظیف خالل عام                    
 

https://youtu.be/yNo8FC4T0t8
https://youtu.be/yNo8FC4T0t8


   
 

  بیان صحفي
 

وتوجھاتھا لتوطین قطاعات مختلفة في سوق العمل أھمھا  ةووفقاً لقرارات وزارة العمل في الفترة األخیر
، برنامج العمل الحر وغیرھا من قطاع التأمینتوطین قطاع الذھب والمجوھرات، منافذ تأجیر السیارات، 

القرارات التي أثرت على ارتفاع نسب الشواغر الوظیفیة والطلب خصوصا في النصف الثاني من السنة، 
وبرامج صندوق تنمیة الموارد البشریة التي تھدف إلى دعم االستقرار الوظیفي واإلقبال على مختلف 

 الوظائف كبرنامج تمھیر، وصول وقرة وغیرھا.
 

دد من الجامعات والمؤسسات التعلیمیة المختلفة كجامعة العلوم وساھمت التحالفات االستراتیجیة مع ع
والتكنولوجیا بجدة، جامعة الملك سعود وجامعة األمیرة نورة في الریاض وجامعة الدمام إلى خدمة برامج 

فرصة عمل، العمل  4640تستھدف الطلبة الجامعیین وحدیثي التخرج كبرنامج الدوام الجزئي والذي حقق 
فرصة عمل للشباب  2454فرصة عمل وبرنامج التدریب المنتھي بالتوظیف لعدد  4630 الموسمي لعدد

 والفتیات.
 

ومن جھة أخرى فقد ساھم قرار توطین المراكز التجاریة بشكل كبیر على حملة توطین الموالت التي أقیمت 
شاغر  5500بالتعاون مع المراكز العربیة وباب رزق جمیل وساھمت بالمساعدة في توفیر أكثر من 

 وظیفي للشباب والفتیات على مستوى المناطق الرئیسیة.
 

 
             

 خالل حملة توطین الموالت                
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فرص عمل المالعب وتوجیھ المركبات إقبال كبیر من الشباب لتمیز برنامجي  نالفقد ، على صعید البرامجو

فرصة  9600كال منھما بساعات عمل مرنة وعائد مالي ممتاز حیث تمت المساعدة في توفیر أكثر من 
 فرصة عمل في مجال النقل والتوصیل.  2189عمل في المالعب و 

 
في ورش العمل یة بالكفاءات الشابة والمتمیزة عدة مشاركات وتعاون لسد االحتیاجات الوظیفھذا إلى جانب 

الندوات على غرار فعالیة سوق المواھب بجدة، وملتقى التوظیف السادس باإلحساء، وملتقى والملتقیات و
التوظیف بكلیة أكسفورد بالمدینة المنورة، وملتقى التوظیف بكلیة لوریت بمكة المكرمة  و غیرھا من 

 م، أنحاء عدیدة من المملكة.2017الفعالیات التي جابت ، في 
 

 انتھى
 

 


