
 

 
 
 

 وزیر التجارة والصناعة یشارك فى فعالیات المؤتمر الثانى لكایزن الشرق األوسط وافریقیا
 م. عمرو نصار : تبنى منهجیة كایزن الیابانیة فى الصناعة المصریة  خطوة هامة نحو زیادة القدرة

 التنافسیة للمنتجات الوطنیة في األسواق العالمیة
 

إفریقیا وشمال األوسط الشرق لكایزن الثانى المؤتمر بفعالیات والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس/                شارك
من ومستشارین وخبراء قیادات بمشاركة " األعمال في والتمیز المستمر "التحسین عنوان تحت العام هذا یعقد                  والذى

 المؤسسات الصناعیة والخدمیة الكبرى على المستویات المحلیة والعربیة والدولیة .

المستوى وعلى مصر في كایزن نجاح قصص صاحبة الشركات من لعدد التقدیریة الدروع بتسلیم الوزیر قام                  وقد
كایزن عن فضال افریقیا وشمال األوسط والشرق اوربا وغرب لوسط كایزن معاهد رؤساء تكریم تم حیث ایضا                   الدولى

  االمارات

زیادة في یسهم أن شأنه من المصریة الصناعة فى كایزن منهجیة تبنى أن التقدیر-  دروع تسلیم خالل الوزیر-                    وقال
الصناعات الكایزن منهجیة تمكن حیث زمنیة فترة أقل في العالمیة األسواق في المصریة للصناعة التنافسیة                 المزایا
،وتحسین اإلیرادات في زیادة تحقیق عن فضال سنویًا، ایجابیة مئویة بنسبة الصناعى النمو معدالت زیادة من                  الوطنیة

 جودة المنتج  ، وتقلیل التكالیف ، وتسلیم المنتجات في الوقت المحدد .

تحسین فى فاعلیتها أثبتت قد لألفضل والتغییر الدائمین والتطویر للتحسین الهادفة الیابانیة الكایزن منهجیة أن                 واضاف
للتحسین مبادئ عدة تتبنى الكایزن منهجیة أن إلى الفتا والخدمیة، الصناعیة األنشطة مختلف فى األداء كفاءة                  ورفع
بشكل التحسینات إجراء من األفراد وتمكین الهدر، على والقضاء المضافة، القیمة زیادة أهمها من والمستدام                 المستمر

 مستمر في أماكن عملهم األمر الذي یسهم بفاعلیة في زیادة االنتاجیة، وترشید النفقات، وتحسین الجودة.

تستهدف والتى 2020 الوزارة إستراتیجیة مع متوافقا یأتي مرتفعة صناعى نمو معدالت تحقیق أن نصار                 وأوضح
لیصل الصناعي النمو معدل وزیادة المحلى، الناتج في % 21 إلى % 18 من الصناعي الناتج مساهمة نسبة                    زیادة
في الصغر والمتناهیة والمتوسطة الصغیرة المشروعات وقطاع الخاص القطاع مساهمة زیادة جانب إلى ،%8                إلى

 االقتصاد القومى.

والمعلومات العملیة الخبرات لتبادل التنمیة شركاء مختلف مع المشترك التعاون تعزیز اهمیة الى الوزیر                وأشار
نهضة إحداث في یسهم بما المستمر التحسین ثقافة وخلق األداء بتطویر المتعلقة الممارسات أفضل على                 واالطالع
حقیقیة مضافة قیمة یمثل كما ، العالمیة التنافسیة خارطة على مصر مكانة على ایجابًا اثارها تنعكس شاملة                   اقتصادیة

 وفعالة لكافة القطاعات الصناعیة والخدمیة فى مصر.

 

بإستخدام والمؤسسي التشغیلى "التمیز موضوعات لمناقشة مفتوح منتدى عقد المؤتمر فعالیات تضمنت وقد                هذا
والتي واإلقلیمیة المحلیة النجاح لقصص عرضًا تضمنت كما والعالمى العربى المنظور في المستمر التحسین                منهجیات

 شملت مصر والمملكة العربیة السعودیة وتونس واإلمارات العربیة المتحدة .

نشر وسبل المبیعات فاعلیة تحسین إستراتیجیات موضوعات لمناقشة عمل ورش 5 أیضًا الفعالیات               وتضمنت
في واإلستراتیجیة الناشئة القیادة دور إلى باإلضافة والخدمیة الصناعیة القطاعات في كایزن وتأثیر كایزن                إستراتیجیة

 حوكمة الشركات إلى جانب تأثیر إدارة التدفق في التمیز في األعمال .

المنظمات أحد یعد المعهد ان وافریقیا  األوسط الشرق كایزن رئیس الخلف  ابراهیم بن سعد  / الدكتور اكد جانبه                     ومن
، قارات  6 ب دولة 60 بحوالى للشركات والتدریب االستشارات خدمات وتقدم 1985 عام منذ بدأت التى                   العالمیة



 

 
 
 

فضال والخدمات والسعر الجودة تحسین فى للمساهمة األسواق فى للشركات التنافسیة بالقدرات االرتقاء               ویستهدف
 عن التحفیز للوصول لنتائج ایجابیة تنعكس على زیادة معدالت النمو .

 تحریرًا فى 2019-2-11
 


