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  البرنامج: عن خلفية

 وتعزيز القدرة التنافسية في المتاحة للموارد االمثل االستخدامالتي تركز على  حزم من الخدمات تقديمإلى  يهدفتحسين اإلنتاجية برنامج 

 القطاعات الصناعية المستهدفة.

 الشركة المستفيدة:  1

بناءاً على المبيعات كمعيار لتحديد حجم الشركات الصناعية المستفيدة كما هو مبين  ةتحديث الصناعة خدماته للشركات الصناعية مقسم يقدم برنامج

 -التالي: في الجدول 

 

 وحدة القياس / المبيعات بالجنية المصري الشركات / التصنيف

 مليون 05 ىمليون حت 1 الصغيرة

 مليون 055 إلى 05أكثر من  المتوسطة

 

 مكان تنفيذ الخدمة: جمهورية مصر العربية 1.1

 الغرض من الخدمة:. 1

في تعظيم االنتاجية، تقديم التدريب العملي ورفع وعي العمال بغرض مساعدة الشركة المستفيدة  والخدمة هالغرض الرئيسي من هذه 

خلص من لتداخل الشركة مما يساهم في ا التحسين المستمرتنفيذ العديد من مشروعات من خالل العمليات االنتاجية  أدارةتحسين 

 وخلق كوادر مؤهلة للنهوض بالشركة مستقبال. ثبات الجودة التكلفة، ضمانخفض ل الداخلية وتبسيط اإلجراءاتالفواقد 

 :الرئيسية الخدمات .  

 : يليسبيل المثال ال الحصر ما  ويشمل على الشامل اإلنتاجية الصيانةنظم تنفيذ تدريب عملي على  . 1.2

 

o عمل النطالق المشروع والدراسة وتحديد المنطقة / الماكينة تحديد الطلبات الخاصة بالماكينة من معلومات وملفات  يوم 

o يوم/ عمل تطبيق عملي( على ان يتم التطبيق مع فريق  1ايام تدريب نظري باإلضافة الي  3ايام عمل ) 5عملي لمدة  دورة تدريب

  Pilot Areaالتدريب على ماكينة / قسم منطقة مختارة    

o صنع باإلضافة الي يومين عمل خالل شهر من االنتهاء لمتابعة تطور الفريق واستكمال التطبيق على باقي اقسام الم 
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 الخدمات التفصيلية: .1.1

ظم ن تمكين فريق عمل الشركة المستفيدة من تطبيق علىالتقني والفني  الدعمالتدريب على  ستشاريالسيقوم بها ا التيالخدمة نطاق 

حد ممكن واالعتماد االساسي وتفعيل نظم الصيانة الذاتية  ألقلتقليل العمل بنظام الصيانة العالجية  علىيعمل  الوقائيةصيانة ال

  :والوقائية كما يلي

 المرحلة االولي: 1.0.0

  حصر الماكينات واآلالت والمعلومات والملفات المطلوبة 

 ( تحديد الماكينةPilot Machine) ) 

  افراد  6مشرفي األقسام( بحد أدني  –تحديد فريق العمل على ان يشمل )فريق الصيانة 

  التنفيذ العملي(  –تحديد الجدول الزمني للمشروع )أيام التدريب 

 الثانية: المرحلة 0.0.0   

 يشمل: الشاملة اإلنتاجية الصيانة المحتوي التدريبي العملي الخاص بنظم

  اليوميإجراءات الصيانة والفحص. 

 خطط مراقبة التزيت والتشحيم 

 الغيار مراقبة قطع 

 كيفية عمل االصالحات البسيطة 

 الكشف عن اية امور غير طبيعية في عمل الماكينات 

  معدة وتنميطهاالماكينة وللدليل إجراءات الفحص وملف 

  المختلفة ةألعمال الصيانعداد نماذج تعليمات العمل إ. 

  عداد خطط الصيانة المختلفةإ. 

  نماذج الومستندات الصيانة و بكتالوجات تكويد الماكينات والمعدات واعداد مكتبة خاصة 

  تحليل وضع االعطال وتنميطهاكيفية 

 تحديد المسؤولية عن صيانة اآلالت للعاملين، وبالتالي شملهم في عملية الجودة ونظام اإلنتاجية الشاملة. 

  تؤدي دائما مهمتها المطلوبة  المعدةضمان أن ولالمعدات في عملية التصنيع  صيانةدمج وزيادة كفاءة الماكينات والمعدات

 .(Improve M/C availability and setup reduction)معدل انتاجها  وللحفاظ على

 حصر البيانات التاريخية لحالة اداء الماكينات  

 تكويد الماكينات والمعدات واعداد مكتبة خاصة بكتالوجات ومستندات الصيانة ونماذج واسلوب تعليمات الصيانة  

 قياس مؤشر االداء الخاص بحساب الوقت بين االعطال لكل ماكينةالتعريف ب (MTBF) 

  لإلصالحالتعريف بقياس مؤشر االداء الخاص بحساب الوقت الالزم (MTTR 

 الكلية للمعدات حساب الفعالية OEE  

 (خسائر اإلتاحة )الصيانة الوقائية االجمالية 

 حساب تكلفة الفاقد نتيجة االعطال 

  5الصيانة عن طريق ال  مبقستنظيم بيئة العملS  للقسم 

  بطريقة علمية المشكالت  واساليب حلاليات تدريب على-Basic Problem solving techniques 

 المرحلة الثالثة: 2.0.0

 متابعة التطبيق الفعلي من خالل زيارتين مع فريق العمل واعداد التقارير النهائية والنتائج المشروع.            
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 إدارة المشروع ومهام ومسئوليات مقدم الخدمة: 3

   مركز تحديث الصناعة هو المسئول عن إدارة العقد 

  دمة تحديث الصناعة ومقدم الخ التعاقد: مركز طرفيوبعد موافقة  لذلك،إذا كانت هناك حاجة  العقد،يمكن تعديل اسلوب تنفيذ 

  الصناعة.مراجعة العقد لدى العميل أو بمركز تحديث  اجتماعاتتعقد  

  المستفيدة : الشركة التزامات 1.3

 يجب على الشركة المستفيدة أن تلتزم باآلتي: لضمان تنفيذ الخدمة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة

  طوال فترة عمله داخل الشركة. لالستشاريتوفير الدعم اإلداري 

  مسئول عن التنفيذ داخل الشركة.توفير فريق عمل ومدير مشروع 

 .توفير غرفة للتدريب وتفريغ وقت فريق العمل 

 الموارد المطلوبة للتنفيذ. و/ توفير الوقت  االستشاريفريق العمل بكافة المهام المسندة إليه من قبل  التزام 

 اإلدارة العليا للجهة المستفيدة بتذليل أي صعاب أو معوقات تؤدى إلى تأخير إنجاز الخدمة. التزام 

  توفير الموارد المالية الالزمة لتحقيق بعض متطلبات المشروع 

 تطبيق/ تنفيذ نظام اإلدارة المرئية المراد إنشاؤه وتوفير كافة متطلباته 

 

  -الخدمة: مقدم  التزامات 1.3

  وتقرير نهائي متضمن الوضع قبل وبعد موثق بالصور  ،من مواد التدريب وشهادات التدريبة يحتوي على نسختقرير نهائي

 (.والتكلفة باألرقامفي الوقت  هداء والمردود من التطبيق )ما تم توفيرلمعايير تقييم األ والنتائج النهائية طبقا  

 المخرجات المتوقعة 4

 مقدم الخدمة بتقديم المخرجات التالية:سيقوم  لتنفيذ هذه المهمة بنجاح   

  .الشاملةالمصنع للصيانة الذاتية  ةخطمراجعة  .1

 المادة التدريبة الشاملة للمخرجات المطلوبة  .1

 .واسبابهاتحديد االعطال المتدربين عن كيفية تقرير  .3

  ،(pilot area)المطلوب  للقسمونماذج الصيانة  ماكينةللدليل إجراءات الفحص وملف  .4

 .متابعة تنفيذ خطط الصيانةاسلوب  .5

 .في الشكل المختصر والرقمي الحسابنتائج  .6

 .تقرير تطبيق الصيانة بنجاح والنتائج المحققة .7

   بعد انتهاء التدريب   شهرلمدة  بنجاح   Pilot Areaالمختلفة في  وتطبيق الصياناتتقرير تقييم التقدم المتحقق في تنفيذ  .8

 القسم /الماكينة المختار() ومعدةاإلجراءات والمستندات لكل ماكينة  نموذج .9

 .وضع نماذج متابعة االداء .11

  OEE)حسابات -نسب التحسن  –تقرير يشمل الوضع قبل وبعد )بالصور  .11

   المعدات في عملية التصنيع صيانةدمج وة الماكينة والمعدة كفاء تقرير .11
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 :مالحظة

 أسابيع من بداية المشروع . 6بحدد أقصى   3، 1، 1من تنفيذ التدريب وتسليم التقارير  الخدمة االنتهاءيجب على مقدم 

 

  الالزمة:الخبرات  5

 المشروع.المطلوبين لضمان تنفيذ كافة أنشطة  أكثر(أو  )واحدالخبراء  دتقدير عدمقدم الخدمة  ىعل

  استشاري التنفيذ:   1.5

منهجية لاالخدمة أن يقترح في  مقدماألمر متروك ل ،لتنفيذ ومتابعة التنفيذوا للتدريبمن المتوقع أن يكون هناك خبير مخصص 

 خبراء بمسئوليات مختلفة من الدمج عدد و

 استشاري التدريب / التنفيذ: فيالسمات والخبرات المطلوب توفرها  1.5

  والدراسية المناسبة في مجال هندسة االنتاج / الميكانيكية )الحصول على ماجستير  الفنيةالحصول على المؤهالت

 )القصوى من التقييمدرجة ال يمنح

 لحصول على شهادة معتمدة في اتقان اساليب االنتاج الرشيق على االقل من جهة ذو سمعة مرموقة ومعتمدة دوليا. ا

 الشاملة  في الصيانة اإلنتاجية شهادة معتمدة/  (IDتقديم صورة من الشهادة أو الـ )

(Advanced certificate of TPM or/ Lean six sigma (Exam TPM or Lean six sigma LBB ) 

 .مهارة تدريب وتنفيذ قوية في وقيادة الفريق 

  العمليات اإلنتاجية والتشغيليةوالشاملة  سنوات على االقل في تنفيذ مشروعات في الصيانة 5خبرة. 

  تقديم  لكل من الشركة وإستشاري التنفيذ مع ةمماثل لمشاريع 5 عدد من الدورات التد ريبة والتنفيذتنفيذ  فيالنجاح

  مستندات تثبت ذلك

  والعرض والتحليل وكتابة التقارير االتصالالتمتع بمهارات  

 

  المشروع:ومدة تنفيذ  عموق 6

   جمهورية مصر العربية داخل يتم تنفيذ معظم أنشطة المشروع في    موقع المشروع   1.6

 مدة التنفيذ والخطة الزمنية للمشروع   1.6

 المتوسطة والصغيرة المستهدفة الشركات

 أسبوع 11 المشروع لتنفيذالمدة اإلجمالية المقترحة 

 يوم / عمل 8 متوسط أيام عمل االستشاريين
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 الدعم:وتسهيالت  واالنتقاالت اإلقامة  3.6

  اج تكلفة لذا يجب إدر المشروع،وتسهيالت الدعم الالزمة لتنفيذ  واالنتقاالتمقدم الخدمة مسئول عن توفير كافة ترتيبات اإلقامة

 قيمة الخدمة  فيتلك البنود والمصروفات 

 

  النواحي يفخاصة  بنجاح،حتى يتمكن من تنفيذ المشروع  الخدمة،على الشركة المستفيدة توفير الدعم والموارد المناسبة لمقدم 

 حتى يستطيع الخبراء التركيز على مسئولياتهم األساسية  اإلدارية،

  التقارير: .7

 التقارير  متطلبات1.7

 مدير بها يطل التيبعد تعديله طبقا للمالحظات  للمشروع، النهائي يتعين على مقدم الخدمة تقديم التقرير ،المشروعنهاية  في

بصفة  يعتبر مقبواللتلك المالحظات أو إخطاره بأن التقرير  استالمهأسبوعين من تاريخ  زال يتجاوموعد  فيوذلك  المشروع،

   نهائية.

 التقارير والموافقة عليها  تقديم 

  مسئول تنمية األعمال  باسمتقدم التقارير 

  دي( يسمطبوعة ونسخة محملة على ) نسخة ومن نسختين: أو العربية )حسب طلب العميل(، ةاإلنجليزي التقارير باللغتينتقدم 

  وكذا محتويات  المخصصة للمشروعالموارد  استخداميقوم مسئول تنمية األعمال المكلف بالمشروع بمراقبة فاعلية وكفاءة

 مقارنة بمجال الخدمة المتفق عليه مع مقدم الخدمة  التقارير،

 

 :اآلتيمن خالل  –بصفة عامة  –يتم إدارة المشروع  -

 بداية المشروع وخالل تنفيذه في الخدمة،تعقد مع مقدم  التي االجتماعات-أ   

 تقدم أثناء تنفيذ مراحل المشروع  التي التقارير-ب   

 للمشروع النهائي التقرير-ج   

 

 

 شروط السداد: .8

 يتم سداد قيمة المشروع إلى مقدم الخدمة، كما هو مبين بالجدول التالي:
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 التقارير المطلوب تقديمها لسداد الدفعة المئويةالنسبة  دفعة السداد

 %44 ا  األولى 

 االنتهاء من المرحلة االولي 
 تقرير مبدئي موضح الوضع قبل التنفيذ 
 ( تحديد فريق العمل / الماكينة المختارةpilot Machine)) 

 تقرير التقييم لتحديد االعطال واسبابها. 
  المادة التدريبة الشاملة تنفيذ التدريب وتقديم 

 

     نهائية ال
64  
 

  المطلوب  ذالتطبيق والتنفياالنتهاء من 
 دليل إجراءات الفحص وملف لكل ماكينة ومعدة وتنميطها 
 خطط الصيانة المختلفة 
 دليل التدريب لقوة العمل المعنية بالتنفيذ 
  للصيانة الذاتية اإلجراءاتدليل 
  الصيانةاسلوب متابعة تنفيذ خطط 
  الشكل المختصر والرقمي الحساب فيأدوات 
 - تقرير التطبيق للصيانة الذاتية على ماكينة   واحدة / قسم 
  بالصور نسب التحسن( حسابات -تقرير يشمل الوضع قبل وبعدOEE) 

 -  ة المستفيدةمعتمدة من الشرك تنفيذ والنتائج المحققةالتقرير تقييم التقدم المحرز في 

 

 

  نصر ع وذلك لكلالخاصة بمقدم الخدمة  وتقنيات التطبيقملحوظة: العرض الفني يجب أن يتضمن منهجية التنفيذ

 .واألكاديمي للعنصرالنظري  وليس الشرحبند الخدمات التفصيلية  فيمذكور 

 التقديمير العرض وضيتم الح (Presentation)أن يتضمن العرض التقديمي حضور علي  قبل شركتكم، ( من

العمل والخبرات المتاحة للشركة وطريقة  منهجية لشرح وتوضيح لهم العمل في المشروعالموكل  ينالمستشار

  التنفيذ
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 جدول تقييم العروض. 9

التقييم  

 النهائى
التقييم بعد 

 المراجعة
التقييم 

 المبدئى
الدرجة 

 القصوى

  

  

        
 التنظيم وطريقة تنفيذ المشروع

        

 تنفيذ المشروع فيأسلوب ومنهج مقدم الخدمة  15      

   15 
 ينتحس وتحقيق نسبتنفيذ مشروعات مماثلة  فينجاح الشركة 

 معتمدة

      10 
منهجية الشركة وقدرة االستشاري علي  حيعرض تقديمي التوضي

 تقديم التدريب والتنفيذ 

  الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع 0      

 مجموع تقييم بنود التنظيم وطريقة تنفيذ المشروع 15   

        
 خبرات ومؤهالت الخبراء 

        

 تنفيذي شاريتاس        

 والدراسية الفنيةت المؤهال 15      

   10 
 الصيانة /اتقان اساليب االنتاج الرشيق شهادة معتمدة في    

 (TPM)الشاملة  اإلنتاجية

 في مجال الصيانة الشاملة   الخبرة 10      

 الخبرة العملية في العمليات اإلنتاجية والتشغيلية 15      

  مشروعات مماثلة تنفيذ  العملية والنجاح فيسابق الخبرة  15      

 مجموع تقييم بنود خبرات ومؤهالت الخبراء   05      

  المجموع الكلى            155      
 

 


