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  البرنامج: عن خلفية .1

لقطاعات ا وتعزيز القدرة التنافسية فىللموارد المتاحة مثل األاالستخدام التي تركز على  حزم من الخدماتإلى تقديم  يهدفاإلنتاجية تحسين برنامج 

 الصناعية المستهدفة .

  المستفيدة: ةالشرك .2

على المبيعات كمعيار لتحديد حجم الشركات  بناءا   ةالصغيرة والمتوسطة مقسم يقدم برنامج تحديث الصناعة خدماته للشركات الصناعية

 -:كما هو مبين في الجدول التالي الصناعية المستفيدة

 / المبيعات بالجنية المصري  وحدة القياس الشركات / التصنيف

مليون  05 ىمليون حت 3  الصغيرة  

مليون  002 إلى 50أكثر من  المتوسطة  

 

 .جمهورية مصر العربية: مكان تنفيذ الخدمة 1. 2

 الخدمة: من الغرض .3

خامررات وعرراملين وماكينررات بطريقررة المرروارد المتاحررة مررن  إسررتخدام فررىهررو مسرراعدة الشررركة المسررتفيدة  الغرررا الرئيسرري مررن هررذ  الخدمررة

وتبسررريط اإلجرررراءات الداخليرررة بغررررا خفرررا التكلفرررةت و رررمان ثبرررات الجرررودة  مثلرررىت وتحسرررين إدارة العمليرررات اإلنتاجيرررة للرررتخل  مرررن الفواقرررد

 وخلق كوادر مؤهلة للنهوا بالشركة مسقبالً.

 التفصيلية:الخدمات  1.3 

الررردعم الفنررري يجرررب أن يشرررتمل علرررى مسررراعدة الشرررركة المسرررتفيدة فررري تطبيرررق مفررراهيم وأدوات اإلدارة  استشرررارينطرررال الخدمرررة التررري سررريقوم بهرررا 

الشرررركة الثقافرررة والخبررررات  الكتسرررابهرررذا المشرررروع مرحلرررة تح ررريرية  ويعرررد 5S-والمتابعرررة والرررتحكم المرئررري وأسرررلوب تنظررريم بيئرررة العمرررل 

 الصعوبة والتعقيد في المستقبل. الالزمة لتطبيق مستويات أعلى ولتجنب مشاكل التطبيق من حيث

 - :المهام التالية تمكين كوادر الشركة من تطبيق لم تقتصر علىن إويجب أن تشمل  و

 (.5Sدارة المرئية والخمسة تاء )تدريب العاملين على تطبيق اإل .1

 .(5Sدارة المرئية وعناصر الخمسة تاء )هداف اإلأنشر الوعى بأهمية و .2

 التصرررنيف :Sorting   لدددى م دددان العمدددل. وال ةدددنيز  ريحدددة مم دددا ة ل مريدددر إبهددددف المدددد مدددن المدددواد ال ددد    تن مددد

المسدددااة المدددأنواة مدددن المدددواد الليدددر  دددرورية وللمدددد مدددن ال راميدددب مددداألدوات الم سدددورة والمعطوبدددة والليدددر مسددد خدمة  

 .والخردوات  والمواد األولية الزائدة عن الماجة

 
 

 الترتيررب :Set in order  الحررد مررن الوقررت الررالزم للبحررث عررن انشررياءت كتلرروين منرراطق الخررزين وتحديرردهات بقصررد
 في مكانه( ءشيوكل  ءشيتخزين منطقية رفوف التخزين والكبائن )مكان لكل  استراتيجيةوتحديد 

 
 التلميرررع :Shining  وذلرررت بتنظيرررف انوسررراس بصرررورة مسرررتمرة والفحررر  خرررالل التنظيرررف. الخطررروة التاليرررة للترتيرررب

التنظيررف المسررتمر والمتابعررة اليوميررة مررن أجررل بيئررة عمررل نظيفررة تجعررل العمررال يشررعرون بررالفخر فرري العمررل  هرريوالتخررزين 
المطلوبرررة للعمرررل بينمرررا اندوات  فيهرررا. إن هرررذ  الخطررروة مهمرررة للتيكرررد مرررن أن جميرررع اندوات المسرررتخدمة هررري فعرررال اندوات

 .عن الحاجة أو الغير المستخدمة ال تعرقل سير العمل الزائدة
 

 التنمررريط :Standardizing  وذلرررت بجعرررل كرررل أمررراكن العمرررل موحررردة لكررري تجعرررل خطررروات العمرررل انساسرررية والعمليرررات
ت اآلن أن تركرررز علرررى توحيرررد الغيرررر طبيعيرررة وا رررحة. فبعرررد أن قمرررت بتطبيرررق الخطررروات الرررثالث السرررابقة ف نررره يجرررب عليررر

ويمكنررت أن تجعررل العمررال والمرروظفين يشرراركون فرري و ررع  .صررورة العمررل وتطبيررق أف ررل الممارسررات فرري مكرران العمررل
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وتطرروير هررذ  اإلجررراءات. إن نظرررة العمررال عررادة قيمررة بالنسرربة لمكرران العمررل ولكررن كثيررًرا مررا يررتم التغافررل عررن  رائهررم فيمررا 
 يخ  أعمالهم.

 
 التثبيررت :iningSusta  فرري هررذ  الخطرروة تطبررق القرروانين وترردمر فرري عمررل الشررركة حتررى تصررب  عررادات. ويمكننررا القررول

برررين هرررذ  الخطررروة تعتبرررر انصرررعب فررري التطبيرررق والوصرررول إلرررى نتيجتهرررا المرجررروة. حيرررث أن الطبيعرررة البشررررية تقررراوم 
إلررري عاداتهرررا  5Sام التغييرررر فررر ن الكثيرررر مرررن الشرررركات وجررردت نفسرررها قرررد عرررادت بعرررا ب رررعة أشرررهر مرررن تطبيرررق نظررر

القديمرررة وإلرررى بيئرررة العمرررل الغيرررر منظمرررة التررري حاولرررت تجاوزهرررا عرررن طريرررق هرررذا النظرررام. إن هرررذ  خطررروة تركرررز علرررى 
 .تعريف بيئة العمل الجديدة وتوحيد العمليات

تحديرررد جرررل أللشرررركة تبرررين تقسررريمات المنررراطق داخرررل الشرررركةت مرررن  عمرررل خارطرررة تنظيميرررة ورسرررم بيررراني عرررن الترتيرررب الرررداخلي .3

 .داخل المنطقة الواحدة )قائد / فريق( المسؤوليات لكل مجموعة

ً  ىالحفاظ عل اشتراطاتتطبيق  .2   .لمتطلبات العاملين طبقا

 .داء الماكينات والعاملينأنتاجت مستهدفات الجودة واإلى معدل إلقسام تشير عمل لوحات مرئية في ان .3

 بة.مجرد الكتامن  بدالً  Visual Labels الملصقات المصورة استخدم .4

 .لسهولة التعرف على انشياء Color Coding استخدام تنميط انلوان .5

 .دهن انر يات وتخطيط الممرات وأماكن العمل مع الحفاظ على متطلبات .1

 .نتاججراء التشغيل واإلإعلى الطرل المرئية في عمل  االعتماد .7

 .السالمة والصحة المهنيةوالصيانة ونتاج التشغيل واإل( ب جراءات 5Sدارة المرئية والخمسة تاء )دمر تطبيق اإل .8

 .داء العاملينأبتقييم  طهبخلق معايير قياس الخمسة تاء ور .9

راءات تنفيرررذ إجرررالشرررركة المسرررتفيدة يقومرررون برررالتفتيا علرررى مواقرررع العمرررل ومراجعرررة  نمررر (5S)برنرررامر ولي ئتررردريب وتكليرررف مسررر .30

 .(5Sدارة المرئية والخمسة تاء )اإل

 الخدمة: مقدم ومسئوليات ومهام روعالمش إدارة .4

   مركز تحديث الصناعة هو المسئول عن إدارة العقد 

  مقررردم / تحرررديث الصرررناعة  زمركرررالتعاقرررد  طرفرررييمكرررن تعرررديل اسرررلوب تنفيرررذ العقرررد ت إذا كانرررت هنرررات حاجرررة لرررذلت ت وبعرررد موافقرررة

 ./ الشركة المستفيدة دون االخالل باي من مراحل او مخرجات العقد الخدمة 

  الصناعة.مراجعة العقد لدى العميل أو بمركز تحديث  اجتماعاتتعقد   

 

  المستفيدة: الشركة التزامات 1.4

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

  طوال فترة عمله داخل الشركة. لالستشاريتوفير الدعم اإلداري 

  فريق عمل ومدير مشروع مسئول عن التنفيذ داخل الشركة.توفير 

 .توفير غرفة للتدريب وتفريغ وقت فريق العمل 

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

 ت تؤدى إلى تيخير إنجاز الخدمة.اإلدارة العليا للجهة المستفيدة بتذليل أي صعاب أو معوقا التزام 

  تررروفير المررروارد الماليرررة الالزمرررة لتحقيرررق بعرررا متطلبرررات المشرررروع )مثرررال: تجهيرررز ودهررران انر ررريات والحررروائطت إزالرررة المخلفررراتت
 والمعداتت إلخ...... (. اآلالتتحديث أساسيات المصنعت تحسين 

  كافة متطلباته.تطبيق/ تنفيذ نظام اإلدارة المرئية المراد إنشاؤ  وتوفير 

  - الخدمة: مقدم التزامات 2.4

  تحريددر مبدددئ  يشددمل ال حريددر تمليددل ال  ددواتGap Analysis Report سددبوعين مددن بدايددة أللمشددروب بعددد  ونطددة العمددل الزمنيددة

 .المشروب

 موثددق بالةددور نهددائ  م نددمن الو ددو عبددل وبعددد وتحريددر   مددن مددواد ال دددريب و ددهادات ال دددريبة تحريددر نهددائ  يم ددون علددى نسددخ

 (.وال  ل ة باألرعامف  الوعت  هداء والمردود من ال طبيق )ما تم توفيرلمعايير تحييم األ والن ائج النهائية  بحا  
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 المتوقعة المخرجات .5

 التالية: طبقا للمراحل لتنفيذ هذ  المهمة بنجاح سيقوم مقدم الخدمة بتقديم المخرجات

  5نشر ال وعية بنظامS وأدوات اإلدارة المرئية. 

  الشرمةتأسيس فرق ال طبيق وال ن يذ ب ل. 

 و و نطة للعمل ومؤ رات األداء األساسية وال أمد من تمديثها بة ة دورية. 

 5 ـتوثيق اإلجراءات الال مة والعمل بنمواج ال حييم للS. 

  5الم ابعدددة والددد م م المرئددد  وأسدددلو  تنظددديم بي دددة العمدددل وعلدددى م ددداهيم وأدوات اإلدارة  التنفيذذذا والتق يذذذد والتذذذدر   ال م ذذذS   بحدددا  

 .للمعايير العالمية

 .المراجعة وو و اإلجراءات ال ةميمية 

 
جميةةع  موافقةةةيسةةتلزم و تحليةةل الفجةةوات. و بنةةاءا  عليةةه  المبةةدئي التقيةةيمتقريةةر  فةةيسةةا التحسةةين المتوقعةةة ملحوظةةة: سةةوم يةةتم تحديةةد ن

(  lanPction AMaster)تحديةةةد المسةةة وليات والدوار لكةةةل مهمةةةة مةةةن فريةةةق العمةةةل للمشةةةروع وعلةةةى خطةةةة التنفيةةةذ طذذذرا  األ

مةةةةع متابعةةةة م شةةةةرات أداء موحةةةةدة  العقةةةد فتةةةةرةبهةةةةا طةةةوال  وااللتةةةزامالفجةةةةوة) المبةةةةدئي و تحليةةةل  التقيةةةيم( لولةةةةىر اتقريةةةال فةةةةيالمقدمةةةة 

 وقياسها بصورة دورية )مرفق نموذج م شرات الداء(.   

 

  .النتائج المتوقعةتقييم الداء و للمصنع وخطة التنفيذ ومعايير يالمتضمن شرح للوضع الح وتحليل الفجوة يالتقييم المبدئ* يقدم 
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 :الالزمة الخبرات .6

انمر متروت لمقدم  .المشروعتنفيذ  مسئول عنواحد  استشاريهو للشركات الصغيرة والمتوسطة المقترح لتنفيذ هذا المشروع  االستشاريينعدد *

 .لدعم التنفيذ اس شاريين / إ افة الخدمة أن يقترح في المنهجية بدائل أخرى

 المحليين:الخبراء  فيفرها االسمات والخبرات المطلوا تو 1.6

 هندسدددة ن ددداج المةدددول علدددى ب دددالوريو دارة العمليدددات واإلإوالدراسدددية المناسدددبة فددد  م دددال  المةدددول علدددى المدددؤهالت ال نيدددة 

 الحةوى(على ماجس ير يمنح درجة ال حييم  )المةول

 تحدددديم سددمعة مرموعددة ومع مدددة دوليددا   اتعددل مددن جهددة ان دداج الر ددديق علددى األسدداليب اإلأتحددان إفدد   الحصذذوع ى ذذا ةذذهادة م تمذذدة( .

  ID).((Advanced certificate of Lean or/and six sigma Example: MBBصدددورة مدددن الشدددهادة أو الدددـ 

MLSB  LBB  LSBB  

   دارة المشروعات وعيادة ال ريق.إمهارة عوية ف 

  اإلن اجية وال شليلية  وإدارة العملياتمشروعات العمل  إدارة عل ف  تن يذ سنوات على األ 7نبرة 

   مسددد ندات  تحدددديم ل دددال مدددن الشدددرمة وا س شدددارن ال ن يدددذ مدددو تحدددديم مسددد ندات تثبدددت الددد مشددداريو مماثلدددة  11الن ددداي فددد  تن يدددذ عددددد

 .)نس ة تق يل التك فة أو نقط التحسين ف  الشركات بالنتائج(تثبت ال  

 إتحان اللل ين اإلن ليزية والعربية. 

  ر.والعرض وال مليل وم ابة ال حاري ا تةالال م و بمهارات 

  :المشروع تنفيذ ومدة موقع .7

 :موقع المشروع  1. 7

 .مصر العربية جمهورية-بمقر العميل  يتم تنفيذ معظم أنشطة المشروع

 :مدة التنفيذ والخطة الزمنية للمشروع  2. 7

 الشركة الصغيرة  الشركة المتوسقة   الشركات 

 أسبوب  21 أسبوب  22 المشروب ل  يدالمدة اإلجمالية المح راة 

 يوم / عمل 21 يوم / عمل 22 م وسط أيام عمل ا س شاريين  

 

 التقارير:. 8

 :متطلبات التقارير 1.8

 مع مددد مدددن الشددرمة المسددد  يدة انعمرررال  عررن  تقريرررر تقرردمعلررى مقررردم الخدمررة تقررديم   التقيرريم المبررردئي الشررركة المسررتفيدة يتعرررين تقريررر

 إلى مدير المشروب لمراجع ه.

 يتعرررين علرررى مقررردم الخدمرررة تقرررديم التقريرررر النهرررائي للمشرررروع بعرررد تعديلررره طبقررراً للمالحظرررات التررري يطلبهرررا مررردير المشرررروع نهايرررة  فررري

لتلرررت المالحظرررات أو إخطرررار  برررين التقريرررر يعتبرررر مقبررروالً  االسرررتالمالمشرررروعت وذلرررت فررري موعرررد ال يتجررراوز أسررربوعين مرررن تررراريخ 

 .  بصفة نهائية

 :تقديم التقارير والموافقة عليها 2.8

  مس ول تنمية األعمال باسمتحدم ال حارير.  

  تحددددم ال حدددارير بددداللل ين اإلن ليزيدددة أو العربيدددة )اسدددب  لدددب العميدددل( ومدددن نسدددخ ين) نسدددخة مطبوعدددة ونسدددخة ممملدددة علدددى )سدددى

 .دى(

  يدددات المدددوارد المخةةدددة للمشدددروب ومدددذا مم و اسددد خداميحدددوم مسددد ول تنميدددة األعمدددال الم لدددز بالمشدددروب بمراعبدددة فاعليدددة وم ددداءة

 .ال حارير محارنة بم ال الخدمة الم  ق عليه مو محدم الخدمة
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 )من نالل اآلت  –بة ة عامة  –ي م إدارة المشروب  -

 .ال   تعحد مو محدم الخدمة ف  بداية المشروب ونالل تن يذه ا ج ماعات-أ

 .ال   تحدم أثناء تن يذ المشروب ال حارير- 

 .النهائ  للمشروب ال حرير-ج

 الدعم: وتسهيالت واالنتقاالت اإلقامة .9

 ل ة تل  إدراج تمحدم الخدمة مس ول عن توفير مافة ترتيبات اإلعامة وا ن حا ت وتسهيالت الدعم الال مة ل ن يذ المشروب  لذا ي ب 

 البنود والمةروفات ف  عيمة الخدمة 

واا  ف  النالخدمة  ا ى ي م ن من تن يذ المشروب بن اي  ناصة على الشرمة المس  يدة توفير الدعم والموارد المناسبة لمحدم 

  اإلدارية  ا ى يس طيو الخبراء ال رميز على مس ولياتهم األساسية

 :السداد طريقة .11

 :يكما هو مبين بالجدول التاليتم سداد قيمة المشروع إلى مقدم الخدمة 

 دفعة السداد
النسبة 
 المئوية

 المطلوا تقديمها لسداد الدفعةالتقارير /شروط السداد  

 % 20 االولي

 االنتهاء من المرحلة االولي
للمصررنع  االرقام(  /)بالصررور تقرير التقييم المبدئي وتحليل الفجوة مت ررمن شرررح للو ررع الحالي -

 وخطة التنفيذ ومعايير تقييم انداء والنتائر المتوقعة. 
 

 %80 النهائية 

 من المشروع المطلوا  واالنتهاء ذاالنتهاء من التطبيق والتنفي
 عام يشمل لكافة مخرجات المشروع.تقرير  
نهائي مت ررمن الو ررع قبل وبعد موثق بالصررور والنتائر النهائية طبقاً لمعايير تقييم انداء  تقرير  -

 .موثق من العميل( والمردود من التطبيق ))ما تم توفير  في الوقت والتكلفة بانرقام
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  العروض تقييم جدول .11

ال حييم 

 النهائ 
ال حييم بعد 

 المراجعة
ال حييم 

 المبدئ 
الدرجة 

 الحةوى

  

  

        
 التنظيم وطر قة تنفيا المشروع

        

 تن يذ المشروب ف أسلو  ومنهج محدم الخدمة  51      

 ع مدةم تمسين وتمحيق نسبتن يذ مشروعات مماثلة  ف ن اي الشرمة  51   

      51 
منه ية الشرمة وعدرة ا س شارن على  م عرض تحديم  ال و ي

  تحديم ال دريب وال ن يذ

 الخطة الزمنية ل ن يذ المشروب  1      

 مجموع تقييم بنود التنظيم وطر قة تنفيا المشروع 41   

       
 خ رات ومؤهالت الخ راء 

       

 استشاري تنفياي       

  المؤهالت ال نية والدراسية 51      

   51 
 الر يق هادة مع مدة من جهة مرموعة ف  اتحان اساليب ا ن اج 

(Black Belt Certificate) 

 سابق الخبرة العملية والن اي ف  تن يذ مشروعات مماثلة   51      

      51 
ية اإلن اج العملياتالمشروعات / وإدارة  الخبرة العملية ف  إدارة

 وال شليلية

         

 مجموع تقييم بنود خ رات ومؤهالت الخ راء   11      

 المجموع الك ا             511      

 

 ملحوظة: 

 العرض الفني يجا أن يتضمن منهجية التنفيذ وتقنيات التطبيق الخاصة بمقدم الخدمة وذلك لكل عنصر مذكور في بند الخدمات التفصيلية وليس

 الشرح النظري والكاديمي للعنصر.

( من قبل شركتكم، على أن يتضمن العرض التقديمي حضور المستشارين الموكل لهم (PRESENTATION) التقديمييتم الحضور العرض 

 العمل في المشروع لشرح وتوضيح منهجية العمل والخبرات المتاحة للشركة وطريقة التنفيذ
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 المرفقات .12

 :مؤشرات انداء والعائد من تنفيذ المشروعجدول  :1مرفق 

# KPI KPI Description 

At the 
beginni
ng of 
the 

project 

At the 
end of 

the 
project 

Diff % 

A) Manufacturing & Quality Measures: 

1 
Floor Space 
Utilization (LE) 

Sales Revenue / Total Area. 
      

2 Repair or Rework % 

Repair and rework is the percentage of 
parts, which needed some type of repair 
or rework before the parts could be 
shipped. 

      

3 Scrap %  
Scrap is the percentage of parts lost in 
the manufacturing process 
(Output/Input). 

      

4 
People Productivity 
(units/hours) 

Units made/ number of direct operator 
hours associated with making those 
units. 

      

B) Program Deployment Measures (Should be represented at the end of the project): 

5 Savings Value (LE) 
Total Cumulative Savings for 
improvement Projects (labor, Machines 
and Material). 

      

6 Project ROI Savings value/Contract value.     

7 
Trainees Completed 
Training (#) 

# of Employees completed training.       

C) IMC Macro Objectives (Should be represented at the end of the project):  
   

8 Sales Total Revenue of the company.       

9 Exports Total Exports of the company.       

1
0 

Investment Total Assets - Short-term Liabilities.       

1
1 

Number of 
Employees 

Total number of employees.     
  

 

 Project KPIs should be submitted with baseline report. 

 All KPIs should be measured and monitored on a monthly basis except for headings. 

 

 

 

 


