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  البرنامج: عن خلفية .1

القطاعات  يفوتعزيز القدرة التنافسية  المتاحة للموارد االمثل االستخدامالتي تركز على  حزم من الخدمات تقديمإلى  يهدفاإلنتاجية تحسين برنامج 

 المستهدفة.الصناعية 

  المستفيدة: ةالشرك .2

بناءاً على المبيعات كمعيار لتحديد حجم الشركات الصناعية المستفيدة  ةيقدم برنامج تحديث الصناعة خدماته للشركات الصناعية مقسم

 -التالي: كما هو مبين في الجدول 

 

 وحدة القياس / المبيعات بالجنية المصري  الشركات / التصنيف

مليون  05 ىمليون حت 1  الصغيرة  

مليون  255 إلى 05أكثر من  المتوسطة  

 

 

 مكان تنفيذ الخدمة: جمهورية مصر العربية 1.2

 الغرض من الخدمة: .3

 رررام ين  خامرررات الةرررواال الةتامرررة مرررن  اسرررتخدامفرررذ مسرررا دل الةررراكة الةسرررت يدل  والخدمرررة  رررالغرررال الاييسرررذ مرررن  ررر   

بغرررال خ ررر   الداخ يرررة وتبسررريإل اإلجررراا ات ال ررروا  رررتخ ن مرررن لالعة يرررات االنتاجيرررة  ألاالوتحسرررين مث ررر   وماكينرررات بطاي رررة

 .مست بالمؤ  ة ل نهول بالةاكة  وخ ق كوالا ثبات الجولل التك  ة  ضةان

 :الرئيسية الخدمات1.3

 : ي ذسبيل الةثال ال الحصا ما      ويةةل مبالئ التصنيع الاشيقتن ي   ة ذ     تدايب 

 

o  الخاصررررة ةع ومررررات ال وتحديررررد فجرررروات الةرررراكة وفررررا  التحسررررين و  رررربالنطررررال  الةةرررراوس والدااسررررة  عموووو يوووووم

  بالةةاوس 

o ة رررذل   ررر  ان تررردايب وتطبيرررق يررروم   3ايرررام تررردايب نظرررا  باإلضرررافة الرررذ  3) ايوووام عمووو  6لمووودة  ة رررذ  لوال تررردايب 

  Pilot Area    ال سم   خإل اإلنتاج  يتم التطبيق مع فايق التدايب     

o  برررااذ ااسرررام    ررر مرررن االنتهرررا  لةتابعرررة تطررروا ال ايرررق واسرررتكةال التطبيرررق  ين ةرررل خرررالل شرررها ثرررالي ايرررامباإلضرررافة الرررذ

 الةصنع 
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 التفصيلية:الخدمات  2.3

طبيق تحسررين العة يات وت فذ الةرراكة الةسررت يدل نطا  الخدمة التذ سرري وم بها اسررتةرراا  الد م ال نذ يجب أن يةررتةل     مسررا دل

 يات ومااابة وتطويا  ا  إلاال العة التصررنيع الاشرريق مسررتوم مت دم فذ الةسررت يدلوالتأكد من اكتسرراا الةرراكة االسرراليب الحديثة 

 . االنتاجية فذ ظل الةواال الةتامة

 المرحلة االولي: 1.2.3

  الةط وبةوالة  ات  خطو  اإلنتاج واالاسام والةع وماتمصا  

  تحديد ال سم   خإل اإلنتاج   الةنط ة  

  مةررررافذ  – الصرررريانة-اإلنترررراج  مهندسررررين- فررررذ اإلنترررراجمررررن العررررام ين تحديررررد فايررررق العةررررل   رررر  ان يةررررةل )فايررررق

 افاال  8األاسامل بحد ألنذ 

  التن ي  العة ذل –)أيام التدايب تحديد الجدول الزمنذ ل ةةاوس  

 الثانية: المرحلة 2.2.3   

 الحصا:سبيل      يةةل الكايزنتطبيق فكا  العة ذ الخا  ذالتدايبالةحتو  

 الةاييةلتا  واإللاال  5)تطبيق الةت ق   ية  م سالتنظيم بيئة العةل ب  

 العة يات الةع ومات فذو الخامات تدف ات الالزم لتح يلو ال يةة مساا مخطإل ت نية -Value Stream/ Process 

Mapping 

 ية ت اإلنتاج يالااسة تس سل العةProduction flow Study & Analysis العة يات  وااتااح التحسينات    

 االنتاجية.

  التوازن     خطو  اإلنتاج 

 و ا  تح يها وت  يل الهالا مص وفه الهدا 

  لكل  ة ية بالخطوات. والوات الةستهدفل عة يات تع يةات التةغيل 

   بينها. ينيةالةوال أو الةسافة الب ن ل وتخ ي   ة يات  دا الةوالاإلنتاج  الحد من زمن  خ 

 اليومذ وال حنال اتية  إجاا ات الصيانة. 

  تح يل وضع اال طال وتنةيطهاكي ية 

 التعايف ب ياس مؤشا االلا  الخا  بحساا الوات بين اال طال لكل ماكينة (MTBF) 

  لإلصالحالتعايف ب ياس مؤشا االلا  الخا  بحساا الوات الالزم (MTTR 

 الك ية ل ةعدات مساا ال عالية OEE  وتحسين معدالته  

  بطاي ة   ةية الةةكالت  واساليب ملاليات     تدايب-Basic Problem solving techniques 

 الثالثة:المرحلة  3.2.3

  والنتايج الةةاوس.الت اايا النهايية  العةل وا دالفايق  مع ثالث زيارات ميدانية اللخمن  التطبيق ال ع ذمتابعة            
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 الخدمة: مقدم ومسئوليات ومهام المشروع دارةإ .4

   ماكز تحديث الصنا ة  و الةسئول  ن إلاال الع د 

   تحديث الصنا ة وم دم الخدمة التعااد: ماكز  افذوبعد مواف ة  ل لك إذا كانت  ناك ماجة  الع د يةكن تعديل اس وا تن ي.  

  الصنا ة.مااجعة الع د لدم العةيل أو بةاكز تحديث  اجتةا اتتع د  

                                                                                                                       : المستفيدةالشركة  التزامات1.4

 الةاكة الةست يدل أن ت تزم باآلتذ: يجب     لضةان تن ي  الخدمة الةط وبة وف  التوايتات الةحدلل

   وال فتال  ة ه لاخل الةاكة. لالستةاا توفيا الد م اإللاا  

 .توفيا فايق  ةل ومديا مةاوس مسئول  ن التن ي  لاخل الةاكة 

 .توفيا غافة ل تدايب وت ايغ وات فايق العةل 

 الةواال الةط وبة ل تن ي . ووفيا الوات   ت االستةاا فايق العةل بكافة الةهام الةسندل إليه من ابل  التزام 

 اإللاال الع يا ل جهة الةست يدل بت ليل أ  صعاا أو معواات تؤلم إل  تأخيا إنجاز الخدمة. التزام 

 زمة لتح يق بع  متط بات الةةاوس توفيا الةواال الةالية الال 

 متط باتهفيا كافة تطبيق  تن ي  نظام اإللاال الةايية الةاال إنةاؤ  وتو 

  -الخدمة: مقدم  التزامات 2.4

 وت ايا نهايذ متضةن الوضع ابل وبعد موثق بالصوا   من موال التدايب وشهالات التدايبة ت ايا نهايذ يحتو      نسخ

 ل.والتك  ة باألااامفذ الوات   لا  والةالول من التطبيق )ما تم توفيالةعاييا ت ييم األ والنتايج النهايية  ب ا  

 المتوقعة المخرجات .0
 سي وم م دم الخدمة بت ديم الةخاجات التالية: لتن ي      الةهةة بنجاح   

  الةالل التدايبة الةام ة ل ةخاجات الةط وبة .1

 .التن ي ت ايا الةتدابين  ن كي ية  .2

 ل  pilot area) الةخطإل التن ي  بها  تحديد ال سم   خإل اإلنتاج   الةنط ةفايق العةل وتحديد  .3

  .ةختاالال ل ةنط ةخةسه تا  واالجاال الةايية جزيذ تطبيق  .4

  وامد  لةنتج ال يةة مساا مخطإلاسم  .5

 نةوذج تح يل العة ية اإلنتاجية  .6

 لعة ية إنتاجية  تع يةات التةغيل من  عينة .7

 الةالل التدايبة الةام ة ل ةخاجات الةط وبة  .8

 مص وفه الهدا وتحديد ا م أنواس الهدا  .9

 العامل  إنتاجية OEE / ال عالية الك ية ل ةعداتمساا مسابات   .11

 تحسين العة ية اإلنتاجية  ونتايجفا   .11

 .فذ الةكل الةختصا والااةذ الحساانتايج  .12

   بعد انتهاء التدريب   شهرلمدة  بنجاح   Area Pilot الةخت  ة فذ البنولوتطبيق ت ايا ت ييم الت دم الةتح ق فذ تن ي   .13

 .االلا نةاذج متابعة وضع  .14

 ل(OEEمسابات -نسب التحسن  –ت ايا يةةل الوضع ابل وبعد )بالصوا  .15

 ررااف   رر  خطررة التن يرر  يسررت زم مواف ررة جةيررع األ وبنررا ا    يررهسرروف يررتم تحديررد نسررب التحسررين الةتواعررة فررذ ت ايررا الت يرريم الةبررديذ.  م حوظررة:

 الت يرررريم ا األولرررر ت ايررررال فررررذل الة دمررررة Master Action Planوتحديرررد الةسررررؤوليات واأللواا لكررررل مهةررررة مررررن فايررررق العةررررل ل ةةرررراوس )

 أسابيع من بداية الةةاوس. 7بحد أاص   3  2  1 وبعد انتها  التدايب وتس يم الت ااياالةبديذ 
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 الالزمة: الخبرات  .6

 المشروع. أنشطة كافة تنفيذ لضمان المطلوبين أكثر( أو )واحد الخبراء دعد تقدير الخدمة مقدم ىعل

 :والتنفيذالتدريب  استشاري 1.6

 Advanced certificate of Lean manufacturing   / (Exam MBB, LBB, LSMB, LSBB)  

الخدمررررة أن ي ترررراح فررررذ  ة رررردماألمررررا مترررراوك ل  ومتابعررررة التن يرررر لتن يرررر  ل ترررردايب وامررررن الةتواررررع أن يكررررون  نرررراك خبيررررا مخصررررن 

 خالل مدل تن ي  الةةاوسلةنهجية ال

 ستشاري:الا فيوالخبرات المطلوب توفرها  السمات 2.6

o  والدااسرررية الةناسررربة فرررذ مجرررال  ندسرررة االنتررراج الةيكانيكيرررة )الحصرررول   ررر  ماجسرررتيا  ال نيرررةالحصرررول   ررر  الةرررؤ الت

 ل.ةنح لاجة الت ييم ال صومي

o  .ت ديم )الحصول     شهالل معتةدل فذ ات ان اساليب االنتاج الاشيق     االال من جهة ذو سةعة مامواة ومعتةدل لوليا

 لIDصوال من الةهالل أو الـ 

((Advanced certificate of TPM or / Lean or/and six sigma Example: MBB  MLSB  LBB  LSBB 

o  ال ايق. اوية فذ واياللتدايب وتن ي  مهاال 

o  العة يات اإلنتاجية والتةغي يةسنوات     االال فذ تن ي  مةاو ات  5خبال. 

o  تقديم مع لكال من الةاكة واالستةاا  التن ي   ةمةاث مةاو ات  5لعدل ايبة والتن ي  التد الدواات دل من تن ي   فذالنجاح

  مستندات تثبت ذلك
o  والعال والتح يل وكتابة الت اايا  االتصالالتةتع بةهااات 

 

  المشروع: تنفيذ ومدة عموق .7

   داخ  جمهورية مصر العربية.يتم تنفيذ معظم أنشطة المشروع      موقع المشروع   1.7

 مدة التنفيذ والخطة الزمنية للمشروع  2.7

 المتوسطة والصغيرة    المستهدفة  الشركات

 أسبوع  16 المشروع لتنفيذالمدة اإلجمالية المقترحة 

 يوم / عم  15 متوسط أيام عم  االستشاريين  

 

 الدعم:وتسهيالت  واالنتقاالت اإلقامة 3.7

  ااج تك  ة ل ا يجب إل الةةاوس وتسهيالت الد م الالزمة لتن ي   واالنت االتم دم الخدمة مسئول  ن توفيا كافة تاتيبات اإلاامة

 ايةة الخدمة  فذت ك البنول والةصاوفات 

  النوامذ ذفخاصة  بنجاح مت  يتةكن من تن ي  الةةاوس  الخدمة     الةاكة الةست يدل توفيا الد م والةواال الةناسبة لة دم 

 مت  يستطيع الخباا  التاكيز     مسئولياتهم األساسية  اإللااية 
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 التقارير: .8

 التقارير  متطلبات 1.8

 الترررذبعرررد تعدي ررره  ب رررا ل ةالمظرررات  ل ةةررراوس  النهرررايذ يتعرررين   ررر  م ررردم الخدمرررة ت رررديم الت ايرررا  الةةررراوسنهايرررة  فرررذ 

لت رررك الةالمظرررات أو إخطررراا  برررأن  اسرررتالمهأسررربو ين مرررن ترررااي   زال يتجررراومو رررد  فرررذوذلرررك  الةةررراوس مرررديا يط بهرررا 

   نهايية.بص ة  يعتبا م بوالالت ايا 

 التقارير والموافقة عليها  تقديم 2.8

  مسئول تنةية األ ةال  باسمت دم الت اايا 

  لل  سذمطبو ة ونسخة محة ة     ) نسخة العابية  بال غة الت اايات دم 

  وك ا محتويات الةخصصة ل ةةاوسالةواال  استخدامي وم مسئول تنةية األ ةال الةك ف بالةةاوس بةااابة فا  ية وك ا ل 

 م اانة بةجال الخدمة الةت ق   يه مع م دم الخدمة  الت اايا 

 :اآلتذمن خالل  –بص ة  امة  –يتم إلاال الةةاوس  -

 بداية الةةاوس وخالل تن ي   فذ الخدمة تع د مع م دم  التذ االجتةا ات-أ   

 ت دم أثنا  تن ي  ماامل الةةاوس  التذ الت اايا-ا   

 ل ةةاوس النهايذ الت ايا-ج   

 

 السداد: شروط  .9

 التالي:كما هو مبين بالجدول  الخدمة،يتم سداد قيمة المشروع إلى مقدم 

 التقارير المطلوب تقديمها لسداد الدفعة النسبة المئوية دفعة السداد

 %44 االولي 

 مخرجات المشروع. لكافةعام يشمل تقرير 
 االنتهاء من المرحلة االولي

  حصر خطوط اإلنتاج واالقسام والمعلومات والملفات المطلوبة 

 ( تحديد فريق العمل / والقسم او المنطقة المختارةpilot Area) 

 التنفيذ تقرير مبدئي موضح الوضع العام قبل 
  المادة التدريبة الشاملة التدريب واالنتهاء من  

 

 % 14 النهائية  

  المطلوب  ذالتطبيق والتنفياالنتهاء من 
 

 رسم مخطط مسار القيمة لمنتج  
 نموذج تحليل العملية اإلنتاجية  
  تعليمات التشغيل لعملية إنتاجيةنماذج   
 مصفوفه الهدر وتحديد اهم أنواع الهدر  
 حسابات حساب الفعالية الكلية للمعدات OEE 
  إنتاجية العاملمعدالت  
 تحسين العملية اإلنتاجية فرص ونتائج  
  والرقمي.نتائج الحساب في الشكل المختصر 
 -  دةمعتمدة من الشركة المستفي تنفيذ والنتائج المحققةالتقرير تقييم التقدم المحرز في 
 متضمن نسب التحسين للمشروع يوالتقرير النهائ تسليم المشروع بالكامل 
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 العروض تقييم جدول  .15

الت ييم  

 النهاي 
الت ييم بعد 

 الةااجعة
الت ييم 

 الةبدي 
الداجة 

 ال صوم

  

  

        
 التنظيم وطريقة تنفيذ المشروع

        

 تن ي  الةةاوس فذأس وا ومنهج م دم الخدمة  15      

 عتةدلم تحسين وتح يق نسبتن ي  مةاو ات مةاث ة  فذنجاح الةاكة  15   

      10 
منهجية الةاكة وادال االستةاا       حذ ال ت ديةذ التوضي

  ت ديم التدايب والتن ي 

  الخطة الزمنية لتن ي  الةةاوس 0      

 مجموع تقييم بنود التنظيم وطريقة تنفيذ المشروع 45   

        
 خبرات ومؤهالت الخبراء 

        

 شاري تنفيذيتاس        

 والدااسية ال نيةت الةؤ ال 15      

 ات ان اساليب االنتاج الاشيق فذمن جهة مامواة شهالل معتةدل  10   

  مةاو ات مةاث ة تن ي   العة ية والنجاح فذسابق الخبال  10      

 إلاال العة يات اإلنتاجية والتةغي يةفذ  العة ية خبالال 15      

 والتدايب  إلاال الةةاو ات  فذالخبال والخ  ية  15      

 مجموع تقييم بنود خبرات ومؤهالت الخبراء   65      

 المجموع الكلى             155      

  ملحوظة:

 فوووي موووذكور عنصووور لكووو  وذلوووك الخدموووة بمقووودم الخاصوووة التطبيووو  وتقنيوووات التنفيوووذ منهجيوووة يتضووومن أن يجوووب الفنوووي العووورض 

 للعنصر. واألكاديمي النظري الشرح وليس التفصيلية الخدمات بند

 التقووووديمي العوووورض الحضووووور يووووتم (PRESENTATION)) حضووووور التقووووديمي العوووورض يتضوووومن أن علووووى شووووركتكم  قبوووو  موووون 

 وطريقوووة للشوووركة المتاحوووة والخبووورات العمووو  منهجيوووة وتوضوووي  لشووورح المشوووروع فوووي العمووو  لهوووم الموكووو  المستشوووارين

 التنفيذ


