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من خالل  لسعودیینل للتطویر المهنيبرنامجًا جدیدًا  انتطلقشركة المبادئ األربعة و  عبد اللطیف جمیل

 الیابانیة كایزن تعلیمهم فلسفة 
 والتي تهدف إلى تعزیز الكفاءة والحّد من الهدر  ،فلسفة كایزن الرائدة في الشركات الیابانیة المشاركین على تعلیم

 وتحقیق االستفادة القصوى من الموارد
  في  وأكادیمیة متخصصةتجاه تأسیس شركة  2016یأتي اإلعالن في سیاق التزام عبد اللطیف جمیل منذ

 الخاص في المملكةالعام و ى القطاعین إل تتوجه ،فلسفة كایزنالتطویر المهني من خالل 
 

 2018، 27مارس  –جدة، المملكة العربیة السعودیة 
لتطویر ا یعمل على )Four Principles(مع شركة المبادئ األربعة  برنامج جدیدأعلنت عبد اللطیف جمیل عن إطالقها 

صناعیة ترّكز على دعم الشركات في تعزیز مهنیة فلسفة كایزن الیابانیة، وهي فلسفة من خالل تعلیمهم  ینلسعودیل المهني
الشراكة بین عبد ا البرنامج في سیاق أتي هذیو  الكفاءة واألداء، والحّد من الهدر، وتحقیق االستفادة القصوى من الموارد.

 .ن في نهایة العام الماضيیالطرف أعلن عنه التيالمبادئ األربعة اللطیف جمیل و 
 

 الذيبرنامج الر المهني من خالل المشاركة في لتطوّ ا، فرصة ذكورًا وٕاناثاً - من السعودیینن یلمشاركیوفر البرنامج الجدید ل
أداء  تحفیزفي المبادئ األربعة األسلوب اإلداري الذي تعتمده شركة  ،Lean management المرنةیرّكز على اإلدارة 

 الشركات والحّد من الهدر.
 

المشاركین في بیئة عمل حقیقیة في مجال االستشارات  وضعن، على یعامالذي یستمر ل، التطویر المهنيویرّكز برنامج 
في مجال إدارة األعمال الدولیة، في إطار إعدادهم  عملیةفي مختلف القطاعات، حیث سیحصل المشاركون على خبرة 

 ألدوار قیادیة مستقبلیة.
 

 تنا"ثرو  أن الدولیةمجلس إدارة عبد اللطیف جمیل  وصّرح فادي محمد عبد اللطیف جمیل، نائب الرئیس ونائب رئیس
. 2030هي طموحات المواطنین والطاقات الهائلة لألجیال الشابة والناشئة، وهذا ما تؤكد علیه رؤیة في المملكة الحقیقیة 

فالشباب هم من یصنعون لنا المستقبل، ولهذا تحرص عبد اللطیف جمیل على االستثمار في المواطنین وعلى إتاحة هذه 
 في بیئة أعمال دولیة". للتعّلمالفرص 

 
طویر من خالل عدد من المبادرات، ومنها برنامج الت للتأّلقهب السعودیة الفرص المطلوبة "إننا نركز على منح الموا

، واآلن من خالل تعلیم فلسفة ‘معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا-تویوتامنح ’ ةیمنح الدراسالفي مجال اإلدارة، و  المهني
 كایزن".

 

نرّكز بشكل  المبادئ األربعةفي إننا " :لمبادئ األربعةلیف شیشكلي، الشریك المؤسس والشریك اإلداري سمن جهته صّرح 
على و  ،gembaأو في "الجمبا" باللغة الیابانیة  –بصورة میدانیة وعملیة قیمة مضافة لعملیات العمالء أساسي على تقدیم 

ولتحقیق ذلك، نحن بحاجة إلى العمالء وخصوصیاتهم. لبي احتیاجات بما یلول رائدة في اإلدارة المرنة، تصمیم ح
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هو هذا و لمساعدة عمالئنا في تحقیق أعلى مستویات الكفاءة واألداء.  والحیویةن یمتلكون الشغف ص المناسبین ممّ ااألشخ
في مجال استشارات اإلدارة  طّور المهنيوالت للنمو اً فرص –من خالل هذا البرنامج  – الشباب السعوديمنح  دافعنا في

 ".مرنةال
 

اإلعالن  تمّ والتي المبادئ األربعة بین عبد اللطیف جمیل و  القائمة بین الشراكةلتعزیز المشترك البرنامج هذا اطالق ویأتي 
خدمات االستشارات والتنفیذ للمؤسسات والشركات التقدیم لكجزء من التزام عبداللطیف جمیل  ،في نهایة العام الماضي اعنه

، بادرات التحوللم القطاع العام جهاتتنفیذ على التركیز و ، مرنةباعتماد مفاهیم اإلدارة الن العام والخاص، یفي القطاع
مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجاالت الخدمات المالیة والصناعات الثقیلة، واإلنشاءات، مجموعة من باإلضافة إلى 

ة، والنفط والغاز، وتوزیع السلع االستهالكیة، واألطعمة والتجزئة، والرعایة الصحیة، والطیران، والسیارات واآللیات، والطاق
بخصوص التحسینات الممكنة في مجاالت مثل األبحاث والتطویر،  االستشاراتم یوالمشروبات، والتعلیم. ویشمل هذا تقد

ج ادمإ و  بعد البیع،والتصنیع، والتلزیم والمناقصات، وسلسلة التورید واللوجستیات، وتصمیم مرافق اإلنتاج، وخدمات البیع وما 
 الموردین، والرقمنة.

 

 -انتهى-
 

 
 
 
 

 نبذة عن عبد اللطیف جمیل 

عبد اللطیف جمیل هي مجموعة من الشركات المستقلة قانونیًا عن بعضها البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعات 
والسیارات، والخدمات المالیة، والطاقة المتجددة، التجاریة واالستثماریة، أبرزها تجارة السیارات، وتصنیع قطع الغیار لآللیات 

والخدمات البیئیة، وتطویر األراضي وتطویر العقارات، والخدمات اللوجتسیة، وتجارة الكهربائیات بالتجزئة، والخدمات 
 اإلعالمیة. وتحرص عبد اللطیف جمیل على مكانتها المتمیزة كشریك مثالي لكبرى االستثمارات الخارجیة في الشرق

 www.alj.comاألوسط وشمال أفریقیا وتركیا. ویمكن معرفة المزید عن المجموعة عبر موقعها االلكتروني: 
 

أو عبر الهاتف  media@alj.aeألي معلومات أو استفسارات إضافیة، یمكن التواصل معنا عبر البرید االلكتروني 
 ).4غرینیتش + -+ (توقیت دبي 97144480906على الرقم 

 

، التواصلكیالني، مدیر ال، یمكنكم التواصل مع علي Four Principles المبادئ األربعةالمعلومات عن لمزید من 
  ali.keilani@fourprinciples.com عبر البرید االلكتروني
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