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تمهيد

(نقطة القدم  وموطئ  الدولي،  المجتمع  التزامات  أحد  لهو  واقع  إلى  للشباب  الالئق  العمل  توفير  حلم  تحويل   إن 
 االنطالق) ا�كثر تجلًيا لمنظمة العمل الدولية في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولذلك، فإن الوفاء
منظمة برنامج  سيما  وال  البرامج،  من  واسًعا  نطاًقا  تغطي  وُمحددة  مستدامة  إجراءات  اتخاذ  يتطلب  االلتزام   بهذا 

العمل الدولية استدامة تنافسية ومسئولية الشركات للمرة ا�ولى في دولة عربية إفريقية

 ففي عام 2018، نّفذ مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر: العمل مًعا في محافظتي القليوبية
على مصر  في  الشركات  ومسئولية  تنافسية  استدامة  برنامج  النرويجية،  الخارجية  وزارة  من  والُممَول   والمنوفية"، 
 أساس تمهيدي داخل نطاق عمله، قاصًدا من ذلك استهداف 30 مؤسسة ومساعدتها في الحفاظ على أماكن عمل
اتحاد مع   بالتعاون  تم  الذي  الدولية،  العمل  منظمة  �داة  التمهيدي  التدخل  تنفيذ  استهدف  حيث  وآمنة.   تعاونية 
 الصناعات المصرية، منظمة أصحاب العمل المصرية، تقديم أداة منظمة العمل الدولية في مصر، فضًال عن اختبار

تنفيذها داخل نطاق القطاعات المستهدفة. وتقييم مصلحة المؤسسات الوطنية، وتعزيز مستوى تنفيذها

 نجح مشروع تشغيل الشباب في مصر منذ إطالقه في دعم 250 عاًمال وموظًفا، عالوًة على نقل الخبرات من خالل
 تشكيل فرق لتطوير وتحسين المصانع بلغ عددها ا°جمالي 3246 عاًمال ومديًرا. وأفادت نسبة ٩٠٪ من المؤسسات
 المشاركة بحدوث توفير في التكاليف، بينما الحظت نسبة ٨٠٪ منها انخفاًضا في عدد شكاوى العاملين. با°ضافة
برنامج العمالة. وخالل تنفيذ  ارتفاًعا في ا°نتاجية، ونقًصا في مستوى دوران   لذلك، شهد أكثر من نصف الشركات 
 استدامة تنافسية ومسئولية الشركات، أبدت الشركات عزمها على تحسين مستوى إنتاجيتها وظروف العمل لديها.
الشركات، ومسئولية  تنافسية  استدامة  لبرنامج  التابعة  الخمس  التدريبية  الوحدات  من  االستفادة  تحقيق   بجانب 
بالقطاعات المختلفة. من ناحية المتعددة  التدريبية وإدماجها في أماكن العمل   وترحيبها بتطويع هذه الوحدات 
النتائج النهائية هذا تفاصيل عن جميع المؤسسات المشاركة في تدريب برنامج استدامة  أخرى، سوف يقدم تقرير 
 تنافسية ومسئولية الشركات، وبيان التحسينات وا°نجازات التي شهدتها، فضًال عن توفير إحصاءات عن جميع أوجه

تطويع الوحدات التدريبية الخاصة بالبرنامج في المصانع والشركات المختلفة

من متنوعة  مجموعات  إدماج  في  والمتمثل  الشركات،  ومسئولية  تنافسية  استدامة  برنامج  يتبعه  الذي  النهج   إن 
في تحسين"  "فريق  تشكيل  التدريب  تضمن  حيث  نجاحه.  أثبت  قد  البرنامج  داخل  والمديرين  والمشرفين   العاملين 
 مختلف أقسام الشركات؛ لضمان العمل المتواصل للمحتوى التدريبي وانتشاره في مختلف المستويات، بصفته جانًبا
اتحاد يهدف  للبرنامج،  الباهرة  النجاح  قصة  استكمال  سبيل  وفي  شركة.  بكل  الخاصة  السياسة  جوانب  من   أصيًلا 
ومسئولية تنافسية  استدامة  برنامج  على  تدريب  تقديم  إلى  ا�عمال،  تنمية  مركز  يمثله  الذي  المصرية،   الصناعات 
ا�ثر يستمر  الجهد،  ذلك  وبفضل  كافة.  الصناعية  القطاعات  إلى  الُمقدمة  خدماته  بين  من  ليكون   الشركات، 

المستدام للبرنامج  لفترة طويلة حتى بعد انتهاء البرنامج

 وفي نفس السياق، فقد لقي نجاح برنامج استدامةتنافسية ومسئولية الشركات اهتماًما بالًغا من جانب المنظمات
 الوطنية، حيث أعربت عن عزمها على التعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل تعزيز استدامة البرنامج والنهوض
بيئة المنوط بتحسين  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  المشروعات  تنمية  المؤسسات جهاز  بين تلك   به. ومن 
التجارة وزارة  من  جزًءا  بصفته  الصناعة،  تحديث  مركز  وكذلك  والصغيرة.  المتوسطة  المشروعات  لصالح   العمل 
بخصوص الجارية  المناقشات  على  عالوًة  الصناعة،  قطاع  إلى  ا�عمال  تنمية  خدمات  بتقديم  المنوطة   والصناعة 
 إطالق المرحلة الثانية للبرنامج مع العديد من الشركاء الدوليين والمحليين؛ بغية االستفادة من الدروس المستفادة

من المرحلة ا�ولى وتجاربها، با°ضافة إلى دراسة جدوى تطبيق البرنامج في قطاعات صناعية أخرى

 إن التقدم والنجاح الذي حققه البرنامج ما كان ليتحقق لوال الدعم والتوجيه الذي حظي به المشروع من الكيانات
 المحلية والدولية. وكذلك من فريق برنامج منظمة العمل الدولية العالمي الستدامة تنافسية ومسئولية الشركات،

وفريق إدارة مشروع استدامة تنافسية ومسئولية الشركات في دولة إندونيسيا

إيريك أوشالن
إفريقيا شمال  دول  في  الالئق  للعمل  الفني  الفريق  ومدير  الدولية  العمل  منظمة  مكتب   مدير 

بالقاهرة
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تأسست منظمة العمل الدولية فى عام ١٩١٩، فى وقت يتسم بالتغيرات االجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، 
غير أنه بعد مرور مائة عام، اليزال العالم مستمرا فى الصراع مع عمليات إعادة التنظيم التى تتسبب في وجود 

بعض االضطرابات، ولكنه في الوقت نفسه يوفر أيضا فرص °عادة تصور عالم العمل وتحسينه.

بصفتها الوكالة الثالثية الوحيدة التابعة لßمم المتحدة المعنية بعالم العمل، تعطي منظمة العمل الدولية 
صوت متساوي للعمال وأصحاب العمل والحكومات، فى السعي نحو وضع سياسات وبرامج من شأنها أن تعزز 

النمو االقتصادي وشمولية القوى العاملة والعدالة االجتماعية.

ويمكن ذكر مهمة منظمة العمل الدولية بإيجاز فيما يلي:

 • تشجيع فرص العمل الالئق للجميع .
 • تعزيز الحقوق فى العمل .
 • تعزيز الحماية االجتماعية . 

 • تعزيز الحوار حول القضايا المتعلقة بالعمل .

انضمت مصر إلى منظمة العمل الدولية فى عام ١٩٣٦، وتم تأسيس مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في 
عام ١٩٥٩، لذلك نفخر بحلول عام ٢٠١٩ بمرور ٦٠ عام من ا°نجازات التي تحققت في البالد وأفريقيا، با°ضافة إلى 

االحتفال بمائة عام من النتائج على المستوى العالمي.

منظمة العمل الدولية
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من  والممول  بالقاهرة  الدولية  العمل  منظمة  مشروعات  أحدى  هو    EYE مصر  في  الشباب  تشغيل  مشروع 
التجارة  ووزارة  الدولى  والتعاون  االستثمار  وزارة  من  الوطنين  الشركاء  مع  تنفيذه  يتم  والذى  النرويج،  حكومة 

والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و اتحاد الصناعات المصرية.

 "SCOREالشركات ومسئولية  تنافسية  "إستدامة  الدولية  العمل  منظمة  برنامج  تنفيذ  يتم  المشروع  إطار  فى 
بمصر حيث يهدف البرنامج إلى تحسين ا°نتاجية واالرتقاء ببيئة العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى 
الهندسية  الصناعات  بقطاعي  شركة   ٣٠ مع  تجريبي  بشكل  المصرية  الصناعات  إتحاد  مع  بالتعاون  ينفذ 

والكيماوية فى نظاق محافظتى القليوبية والمنوفية.

EYE مشروع تشغيل الشباب في مصر
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العمل  منظمة  طرحته  عالمي  برنامج  هو   (SCORE) الشركات  ومسئولية  تنافسية  استدامة  برنامج 
الدولية بهدف تحسين مستويات ا¡نتاجية واالرتقاء ببيئة العمل لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
ويتمثل االهتمام الرئيسي لهذا البرنامج في دعم تنفيذ تدريب SCORE والذي يتكون من تدريب عملي، 
أفضل   SCORE تدريب  ويستعرض  ا¡نتاج.  ومقّرات  المصانع  بداخل  االستشارات  تقديم  جانب  إلى 
الممارسات في مختلف القطاعات التصنيعية والخدمية والتي من شأنها مساعدة المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة للمشاركة في سالسل ا¡مداد العالمية.

يركز تدريب SCORE على تطوير عالقات العمل التعاونية مما يؤدى إلى تحقيق فوائد مشتركة. وتغطي وحدات 
البشرية،  الموارد  وإدارة  النظيف،  وا°نتاج  الجودة،  وإدارة  العمل،  مكان  في  التعاون  الخمس   SCORE تدريب 
والسالمة والصحة المهنية. وتتضمن كل وحدة تدريًبا مدته يومان لمجموعة المديرين والعمال، تليها مشاورات 

في المواقع ا°نتاجية مع خبراء متخصصين للمساعدة على وضع التدريب موضع التنفيذ في بيئة العمل.
ونقابات  المهنية  والمنظمات  للتدريب  مة  الُمقدِّ والجهات  الحكومية  الهيئات  الدولية  العمل  منظمة  تساعد 
العمال في دول االقتصاديات الناشئة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية على تقديم تدريب SCORE للمؤسسات 
الدولية  العمل  منظمة  بين  الشراكة  لتحقيق  مبادرات  في  الدخول  على  التركيز  جانب  إلى  هذا  ا°نتاجية. 
تحقيق  لتشجيع  وذلك  التجارية  العالمات  واتحادات  المحتملين  والمشترين  الجنسيات  المتعددة  والمنظمات 

التكامل للبرنامج التدريبي SCORE في إطار االستراتيجيات التنموية للموردين. 
ويدير برنامج SCORE فريق عالمي يعمل في المكاتب الدولية لمنظمة العمل الدولية ومقراتها الرئيسية، بدعم 

من حكومتي سويسرا والنرويج.. 

نتائج تدريب SCORE عالميا

50%
Up to

59%
of enterprises

(globally)

46%
of enterprises

93%
of enterprises

66%
Up to

of enterprises

-55%
(no. of accidents
logged)

Up to

Up to

Up to

تعاون أفضلتقليل اµسعار
في مكان العمل

زيادة االنتاجية

توفير الطاقةبيئة عمل أفضلبيئة عمل أكثر أمان·

تخفيضتقليل معدالت العيوب
معدالت الغياب

تخفيضتخفيض حاالت التأخر
النفايات والفضالت

٥



٪40 ٪83 ٪57 ٪90

٪40 ٪80 ٪67

٪60

٪57 ٪57 ٪13

 

 
 

 

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك الطاقة

تقليل
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغياباتزيادة االجور
دوران العمالة

تقليل الحوادث

الصين

فيتنام

اندونيسيا

كوليمبيا 

بيرو

بوليفيا

مينامار

الهند

تونس

غانا

مصر

اثيوبيا

ُيمَول برنامج SCORE من قبل أمانة الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية والوكالة النرويجية للتعاون ا°نمائي. 
ومنذ عام ٢٠١٠ ، تم تدريب أكثر من ١٤٠٠ مؤسسة وما يزيد على ٣٠٠,٠٠٠ موظف في البلدان المشمولة بالبرنامج.

وُيباشر برنامج SCORE أنشطته في ١١ دولة أساسية: بوليفيا والصين وكولومبيا وإثيوبيا وغانا والهند وإندونيسيا
وميانمار وبيرو وتونس وفيتنام، في الوقت الذي يواصل فيه البرنامج أنشطته في العديد من الدول التجريبية 
البرنامج  يواصل  أن  المقرر  من  الثالثة،  المرحلة  وفي  ومصر.  وكينيا  وبنغالديش  وسريالنكا  تركيا  منها:  والتي 
أنشطته لضمان استعداد الشركاء الوطنيين وجاهزيتهم لترويج البرنامج التدريبي SCORE وتنفيذه باستقاللية 

على المدى البعيد. 

الدول والقطاعات المشمولة في برنامج SCORE العالمي

SCORE بمصر في إطار مشروع تشغيل الشباب في مصر (EYE) وذلك بشكل تجريبى حيث  يتم تنفيذ برنامج 
لمحافظتى  والكيماوية  الهندسية  الصناعات  قطاعى  فى  ومتوسطة  صغيرة  شركة   ٣٠  -  ٢٥ يستهدف 

القليوبية والمنوفيه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ممثال فى غرفتى الصناعات الهندسية والكيماوية.

يستهدف برنامج SCORE الشركات التى:
ال يقل عدد العاملين فيها عن ٣٠ وال بزيد عن ٣٠٠ عامل.                                    الصناعات الهندسية والكيماوية.

محافظتى القليوبية والمنوفية.

برنامج SCORE بمصر
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يبدأ التدريب لكل وحدة من خالل عقد ورشة عمل لمدة يومين يتم إدارتها من قبل خبير تدريب. ويجري تدريب 
وعامالن.  مديران  مشاركين:  أربعة  مؤسسة  كل  وُيمثِّل  العمل  ورشة  في  مع  مؤسسات  خمس  إلى  أربع  من 

وبعد عقد ورش العمل، يزور الخبراء المؤسسات لتقديم المشورة والدعم ليتم وضع التدريب موضع التنفيذ. 

SCORE عملية تدريب

تبدأ جميع المؤسسات تدريب SCORE بالوحدة ١: التعاون في مكان العمل - أساس نجاح العمل. ثم يتم اختيار 
د خالل التقييم ا�ساسي.  وحدات تالية استناًدا إلى ا�ولويات التي ُتحدَّ

SCORE وحدات تدريب

برنامج استدامة تنافسية ومسؤولية الشركات

تدريب

تقييم أولى
مفصل ل�عمال

تدريب صفى على
وحدات التدريب

الرصد المستمر
وتقييم ا�ثر

تتبع النتائج
التنفيذ بدعم

من االستشارات في الموقع

تحسين مستمر

الوحدة ٢ :
الجودة - إدارة التحسين

المستمر

الوحدة ٣ :
اªنتاجية عبر إنتاج

أنظف

الوحدة ٤ :
ادارة قوة العمل نحو

التعاون وإنجاح العمل

الوحدة ٥ :
السالمة والصحة فى

العمل: برنامج ل°نتاجية

تحديد احتياجات العمالء.
تنمية ثقافة ضمان الجودة.

تقليل العيوب بشكل منهجي.

توفير النفقات وزيادة الكفاءة.
تقليل المخلفات واستخدام الطاقة

بصورة منهجية.

تطوير استراتيجيات للموارد البشرية لمعدالت
أفضل لتوظيف واستبقاء الموظفين.

تحفيز وتحسين ا�شخاص المناسبين لالرتقاء
بطاقم العمل واعتبارهم ميزة تنافسية.

القضاء على/تقليل مخاطر الصحة والسالمة
في بيئة العمل أو تقليلها لخفض معدالت

اªصابة والنفقات وضعف اªنتاجية.

الوحدة ١ :
التعاون فى مكان العمل –

أساس نجاح العمل

توحيد العاملين حول ا�هداف المشتركة.

مشاركة القوى العاملة كاملًة في التحسين
المستمر.

نقطة البداية للتدريب ككل:
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ثقافة جديدة في مكان العمل  
حرص مدربو سكور خالل البرامج التدريبية على تغيير مفهوم العمال وا°دارة معا تجاه عملية ا°نتاج، وتحويل 
اهتمام العامل من ان ال ينصب اهتمامه فقط على االنتهاء من ورديته في أسرع وقت، بل إلى االهتمام بجودة 
العمل، وأثر ذلك على مستقبله الوظيفي، ومن ناحية أخرى فعلى ا°دارات االهتمام بكافة مشكالت العمال 

وتوفير بيئة مناسبة لهم تحقق مناخا مناسبا ينعكس إيجابا على ا°نتاجية وا�رباح.  

تصنع الشركة الهندسية للصناعة بعض قطع غيار السيارات، ويعمل بها ٢٣٠ عامال، خاضوا تدريب الوحدة الثانية 
من SCORE "ادارة الجودة"، وتأثروا جميعا بالتغير الذي تسبب فيه البرنامج. يقول أ. محمود(مدير الشركة) : "لما 
السبب  دراسة  في  ويتعاونوا  زمايله،  كل  ينبه  بيهتم  العامل  ا°نتاج،  في  خطأ  أو  مشكلة  بتحصل  دلوقتي 

وتفاديه".  

تحولت"الجودة"في الشركة الهندسية للصناعة إلى ثقافة عملية يعتمد عليها جميع العاملين بالشركة من 
مناقشتها  ثم  لها،  نظرية  حلول  ووضع  المشكالت  تحديد  سهولة  في  ساعد  ما  وهو  ومدراء،  وفنيين  عمال 

وتطبيقها عمليا للخروج بنتائج أفضل دون تعطيل دورة ا°نتاج.
أنحاء  كافة  في  للتدريب  تطبيقهم  سرعة  على  انعكس  جودة،  أفضل  إلى  للوصول  ودأبهم  العمال  حماس 
التصنيف والتنظيم والتنظيف والتنميط  رئيسية هم  الذي يعتمد على ٥ أدوات  الـ٥ت  المصنع، فطبقوا نظام 
إلى مكان منظم، مريح  المصنع كله  الخام وا�دوات، وتحول  المواد  ترتيب كافة وحدات تخزين  والتثبيت،في 

للعمال، بعد أن عانى طويال من كثرة ازدحام أماكن أرجائه بالمخلفات وقطع الغيار المهملة. 
ا�رقام  فإن  بالمصنع،  العمل  ثقافة  وعلى  للعمال  المعنوية  الروح  على  إيجابا  انعكس  قد  كله  ذلك  كان  وإن 
تؤكد كيف كان لكل ذلك تأثيرا ضخما على ا°نفاق وا�رباح. استطاعت الشركة خالل فترة قصيرة من تطبيق 
العمال، وإعادة تدوير  لتفادي عيوب  العمال  اقتراحات  الهالك، وتطبيق  تقليل  ألف جنيه من   ٢٨٠ التدريب توفير 

بواقي المواد الخام. ارتفعت ا°نتاجية من ٤٠٠ قطعة في الوردية الواحدة إلى  ألفي قطعة. 

منظور الشركات لتدريب SCORE في مصر

لمناقشة  شهرًيا  مرتين  العاملون  يجتمع 
إضفاء  شأنها  من  التي  والمقترحات  ا�فكار 

المزيد من التحسينات.

بيئة عمل مشرقة وجيدة التنظيم في
مصنع أدم بفضل تطبيق نظام ٥ت

يقوم فريق العمل بأعادة تنظيم مخزن
المهمات وقطع الغيار

٨



زيادة السالمة لعمال المصانع المصرية 
التي طبقت تدريب  المصانع  النفقات في  ا°نتاجية وتقليل  لزيادة  الـ٥ت سببا مباشرا  أداة  في حين كان تطبيق 

سكور، إال أنها إلى جانب ذلك تزيد بشكل مباشر من مستويات السالمة والصحة المهنية. 
أثر التدريب يظهر بوضوح على مساحات العمل داخل مصنع سهم، فبعد أن كانت قطع الغيار والهالك متناثرة 
في أركان المصنع، صارت أماكن العمل منظمة ونظيفة. لهذا التغير أهمية قصوى في المصنع الذي يتخصص 
في تصنيع خزانات الوقود، ويعمل به ٢٠٠ عامل، يعانون من تكرر ا°صابات نتيجة للتعامل مع المواد وا©الت الخطرة. 
يقول خالد يوسف، مدير إدارة السالمة والصحة المهنية والبيئة بشركة سهم، "من خالل تطبيق نظام الـ٥ت  
أصبحت بيئة العمل منظمة بشكل أفضل يقلل من وقوع هذه الحوادث، كذلك نظام ا�من والسالمة المهنية 
التدريب  قبل  جدا  ضعيفا  كان  الذي  السالمة  تقييم  في  ذلك  وظهر  جدا،  كبير  بشكل  قلت  الحوادث  نسبة   ،
الحوادث  فقلة  العمالء،  ورضا  التسليم  مواعيد  على  أيضا  فوريا  ذلك  انعكس  ملحوظ".  بشكل  بعدها  وارتفع 

وا°صابات ساهمت في انتظام عجلة ا°نتاج دون أعطال. 

 SCORE االستدامة.. مابعد
استطاع برنامج سكور أن يدرب٢٥٠ عامال ومديرا وفنيا وموظفا في الثالثين مصنع الذين اشتركوا بالبرنامج، بنسبة 
رضاء تبلغ ٨٩٪ للمتدربين، في حين طلب ٩٧٪ من المشاركين االنضمام لمزيد من  تدريبات منظمة العمل الدولية. 
 حرص مدربو برنامج سكور على أن تتضمن التدريبات مزيجا من العمال والمشرفين والمدراء، وتضمن التدريب 
المستويات،  مختلف  في  التدريب  محتوى  نشر  لضمان  الشركات  أقسام  مختلف  من  للتطوير  فرق  إنشاء 

واستمرار العمل به كجزء أصيل من سياسة كل شركة. 
يؤكد محمد سامي، مدير الشؤون القانونية لشركة جولدن فوكس، أن فريق التطوير في الشركة يحرص على 
نقل محتويات التدريب للعمال والفنيين الجدد المنضمين للشركة حديثا، ويعمل على استمرار ا�سلوب المتبع 
في التدريب بكافة أرجاء المصنع، مضيفا "الفريق أقر سياسة تنظيم اجتماعات بين كل وردية وا�خرى للتسلم 

والتسليم، وضمان التواصل السلس في كل عمليات المصنع". 
ا�مر نفسه يؤكده محمد محمود، مدير الشركة الهندسية للصناعة، حيث يقول "العمال اللي خاضوا التدريب 

بينقلوا خبراتهم لزمالئهم الجدد، وده ساهم في رفع مستوى كافة العاملين بالمصنع." 

عامل يدلي بمقترحه في صندوق
مقترحات الموظفين

اجتماع فريق تحسين ا�داء
المؤسسي لمناقشة مستوى

التقدم الذي يتم إحرازه في
بيئة العمل.
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نتائج الشركات

١٠



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

rania.khalifa@shabanagroup.com

أدم
للصناعات الكيمياوية

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين 

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

التأثير

١٣٢٨٠
٥٢

١٠٥

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفينتطبيق ال ٥ت
استخدام إجراءات التوحيد القياسي

مراقبة استخدام المواد

التوفير في
التكاليف

تقليل النفاياتتقليل العيوب

تقليل شكاوى
العمال

تقليل الغيابات

مشاريع التحسين

العبور، القليوبية، مصر

٠١٢٨٥٥٢٢٠٩١

 منتجات الديكور 
الدهانات ومنتجات المعجون

المنتجات الالصقة
منتجات القياس

الصناعات الكيماوية

محمد شبنا

الشركة السويدية للديكور

أيزو ٩٠٠١

٢٠٠٨

عن طريق تطبيق ٥ت في مستودع قطع الغيار:
- تم تقليل وقت البحث عن المواد من ٧ دقائق. إلى ١ دقيقة.

- تم تخفيض إجمالي التكاليف بمبلغ قدره ٤١٥٠٠ جنية نتيجة °عادة تنظيم المستودع.
فوائد العمال:

- تم توفير يوم اضافى اجازة مدفوعة ا�جر للعمال خالل شهر رمضان.
تحسين مرافق رعاية العمال:

- تم تركيب ٧ فالتر لتنقية مياه الشرب.
- تم تركيب مروحة تهوية في منطقة استراحة العمال.

- تم توفير غرفة صالة للعمال.
تحسينات فى نطاق النوع االجتماعي :

- تم تعيين سيدة مسؤولة نظافة لتنظيف دورات مياه ا°ناث.

١١



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٤

التعاون في مكان العمل:
- تخفيض في التكاليف بواقع ١٤٥٠٠ جنيه من خالل تنفيذ نظام ٥ت.

- تمت ترقية العامل نتيجة لتطبيق نظام فعال لتقديم اقتراحات الموظفين.
- تقليل العيوب  بنسبة ٥٠٪

- يتم بكفاءة استخدام لوحات لعرض ا°دارة البصرية وتعليمات العمل وا°شارات.
إدارة الموارد البشرية:

- تم تحديد نظام فعال للتواصل واقتراحات الموظفين، وتم تحسين وسائل راحة العمال على 
سبيل المثال الحمامات الجديدة وغرفة الدواليب ومنطقة االستراحة.

sales@alsafa-egypt.com

الصفا
للمشغوالت السلكية

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع التحسين اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٣٠٣٠
٠

٢

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
التحليل المنهجي µسباب الخلل

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

اجرائات تقليل استخدام المواد
اجرائات خفض استهالك الطاقة

استخدام ادوات الحماية الشخصيةمكافآت العمال على اµداء الجيد

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
تقليلاستهالك الطاقة

استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغياباتزيادة االجور
دوران العمالة

مشاريع التحسين

بسوس، طريق القناطر
العبور، القليوبية، مصر

رفوف المبردات

الصناعات الهندسية

٢٠٠٧
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اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٣

mfawzy@phg-eg.com

اكوا بورا
للصناعات البالستيكية

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات 
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

ادارة الموارد البشرية

التأثير

١٠١٩٩
٢

١٣٤

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

ESS وجود
تطبيق ال ٥ت

تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

مراقبة استخدام المواد
اجرائات تقليل استخدام المواد
اجرائات خفض استهالك الطاقة

وجود صيانة للماكينات

مكافآت العمال على اµداء الجيد

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك الطاقة

تقليل
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل معدل
دوران العمالة

مشاريع التحسين

بلوك٣٠٣٨ - أ ١١
العبور، القليوبية، مصر

٠١٠٠٤١٤٠١٤٨

الزجاجات البالستيكية
الصناعات التشكيلية

الصناعات الكيماوية

محمد فوزي

شركات الماء والعصير

أيزو ٩٠٠١

٢٠١٢

التعاون في مكان العمل ؛
العمال وكذلك  تنفيذ صندوق شكاوى واقتراحات  ، وتم  الداخلية  االتصال  - تم تطوير قنوات 

آليات الباب المفتوح بشكل فعال.
- اجتماع العمال/المديرين اسبوعيا.

- ١٥٪ زيادة في ا°نتاجية. 
إدارة الموارد البشرية

- زيادة رضا الموظفين من ١٫٣ - ٢٫٣٪
- اكتمل الوصف الوظيفي بنسبة ١٠٠٪ من المسميات الوظيفية.

- تم تحديد مؤشرات ا�داء الرئيسية.
- تم تطوير الهيكل التنظيمي والتحقق من فعاليته.

١٣



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٤

عرب بت
للعبوات البالستيكية

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ادارة الموارد البشريةالتعاون في مكان العمل

التأثير

٧٣٦٩
٤

١١٦

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

وجود آلية اقتراحات العاملين 
تطبيق ال ٥ ت

تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

مكافآت العمال على اµداء الجيد
الدفع مقابل ساعات العمل االضافي

تقليل معدل
دوران العمالة

مشاريع التحسين

mfawzy@phg-eg.com

بلوك٣٠٣٨ - أ ١١
العبور، القليوبية، مصر

٠١٠٠٤١٤٠١٤٨

الزجاجات البالستيكية
الصناعات التشكيلية

الصناعات الكيماوية

محمد فوزي

شركات الماء والعصير

أيزو ٩٠٠١

٢٠٠٤

التعاون في مكان العمل:
- قامت ا°دارة بتطوير نظام حوافز ا°نتاج لتشجيع العمال.

- تم تقديم وجبات مجانية يومًيا للعمال الذين يعيشون في مساكن العمال في الشركة.
- تم توفير الزي الرسمي لجميع العمال .

- تم تحسين مرافق رعاية العمال ؛ على سبيل المثال أسرة النوم ، غرفة الصالة. إلخ.
إدارة الموارد البشرية؛
- نسبة رضاالعمال ٧٠٪ 

- تم تطوير الوصف الوظيفي بنسبة ١٠٠٪ من المسميات الوظيفية للعاملين.
- تم تعيين موظف موارد بشرية لتنفيذ أنشطة برنامج الموارد البشرية.

- تم تطوير سياسة وإجراءات التوظيف.
- تم تطوير برنامج جديد للتوظيف. 

١٤



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

azabawy91@gmail.com

مبيدات حيوية
وأسمدة حيوية

مصر للتكنولوجيا
الحيوية

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

التأثير

٥٤٤٦
٨

٤٦

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
التحليل المنهجي µسباب الخلل

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين
استخدام إجراءات التوحيد القياسي

التوفير في
التكاليف

تقليل العيوب

مشاريع التحسين

قطعة ٧ ، ٨ المنطقة الصناعية الخامسة
مدينة السادات، المنوفية، مصر

الصناعات الكيماوية

رضا النحراوي

وزارة الزراعة

أيزو ١٤٠٠٠١١/٩٠٠١
أيزو ١٨٠١

التعاون في مكان العمل:
وتنفيذ  بدراسة  الشركة  تقوم  مثال  فعال.  بشكل  الموظفين  اقتراحات  مخطط  تنفيذ  تم   -

اقتراحات العمال.
- نتيجة لتطبيق ٥ت  تم توفير ٤٥٠٠٠ جنية عن طريق إيجاد المواد الخام المفقودة في المتجر.

نظام ادارة الجودة
- ٩٠ ٪ حد من العيوب عن طريق تغيير تقنيات ا°نتاج القديمة. 

- ساهمت زيادة جودة التعبئة في خفض معدالت العيوب.

١٥



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

الشركة
الهندسية للصناعه

 

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع التحسين
اجمالي قوة العمل

(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٢٥٢٢٥١
١

٥

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

وجود آلية اقتراحات العاملين 
تطبيق ال ٥ت

تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

التحليل المنهجي µسباب الخلل
اجرائات تقليل استخدام المواداستخدام إجراءات التوحيد القياسي

تدريب العمال بانتظام
وجود طرق للخروج في حاالت الطوارئ

استخدام ادوات الحماية الشخصية

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك المواد

تقليل
النفايات

تقليل شكاوى
العمال

مشاريع التحسين
١٩٨٦

عن طريق تطبيق ٥ت في ٨ محطات عمل:
- تم زيادة مساحة العمل بمقدار ٨٧ متر مربع.

- تم تقليل وقت البحث من ٥ دقائق إلى ٣٠ ثانية ،أي ٤٠ ساعة شهرًيا بشكل إجمالي.
ا¡نتاج اµنظف:

- تم تحديد ٢٠ طن من النفايات المعاد تدويرها بقيمة إجمالية ٨٠٠٠٠ جنيه.
مخطط اقتراح الموظف:

المثال  سبيل  على   ٢٥٠٠٠٠ توفير  على  الشركة  ساعدت  التي  االقتراحات  من  عدد  العمال  قدم   -
تعديل عملية التصنيع لزيادة ا°نتاج من ٤٠٠ قطعة في الساعة إلى ٢٠٠٠ قطعة في الساعة لكل نوبة.

التعاون في مكان العمل:
- تم زيادة تدريب العاملين/المديرين من ٦ عمال إلى ٢٩ عامال.

- تم زيادة اجتماعات العمال/المديرين يومًيا/أسبوعًيا من ٠ إلى ٤ شهرًيا ، مرة واحدة في ا�سبوع.
- تحسين مرافق رعاية العمال

السالمة والصحة المهنية:
- مشروعات تحسين السالمة والصحة قد زادت من ٧ إلى ١٢

نظام ادارة الجودة:
- تم تقليل العناصر المعيبة من ٣٩٪ إلى ٨٫٤٪ ، تم توفير ٨٤٥١٠ جنيه مصري بسبب تعديل تقنيات 

ا°نتاج القديمة.

قطعة 17 ، 18 المنطقة الصناعية اµولي
مدينة السادات، المنوفية، مصر

+201000005346

mismael@inde.com.eg

الصناعات المغذية
للسيارات

الصناعات الهندسية

عرفات راشد

جينرال موتورز
زميكس

انتاج عسكري

أيزو 9001
IATF 16494

١٦



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٣

altalabplast@yahoo.com

التعلب بالست

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٢٧٥٢٥٥
٢٠

١٣٥

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

وجود آلية اقتراحات العاملين 
تطبيق ال ٥ت

التحليل المنهجي µسباب الخلل
جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

مراقبة استخدام المواد
اجرائات تقليل استخدام المواد
اجرائات خفض استهالك الطاقة

مكافآت العمال على اµداء الجيد
وجود نظام للشكاوى

وجود طرق للخروج في حاالت الطوارئ

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك الطاقة

تقليل
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغيابات
دوران العمالة

تقليل الحوادث

مشاريع التحسين

قويسنا، المنوفية، مصر

٠١٠١١٦٨٨٨٦٩

عبد الحكيم سليمان

أيزو ٩٠٠١

٢٠٠٦

الصناعات الكيماوية

التعاون في مكان العمل:
- تم تطوير قنوات اتصال داخلية، وتم بكفاءة استخدام صندوق لشكاوى واقتراحات العمال 

وكذلك تطبيق آليات الباب المفتوح.
- تم عقد اجتماع أسبوعي للعمال/المديرين.

- تم تنفيذ نظام ٥ت في قسم إنتاج واحد، وهو نظام لتنظيم المساحات بحيث يمكن أداء 
العمل بكفاءة وفعالية وأمان. ويركز على وضع كل شيء في مكانه.

- تم بكفاءة استخدام لوحات ا°عالنات وأدوات ا°دارة البصرية.
ا¡نتاج النظيف:

- خفض النفايات بنسبة٥٠٪ – بما معناه خفض من ١٠٫٥٪ إلى ٥٪
- كما تم ا°شارة إلى الحد من كمية عادم المياه.

١٧



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

التعلب الذهبي

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٦١٤٩
١٢

١٠٣

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت

وجود سياسة للجودة
التحليل المنهجي µسباب الخلل

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين
اجرائات تقليل استخدام المواد   

مكافآت العمال على اµداء الجيد
الدفع مقابل ساعات العمل االضافي

وجود نظام للشكاوى
استخدام سياسة تقييم المخاطر

تقليلتقليل العيوب
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغياباتزيادة االجور
دوران العمالة

مشاريع التحسين

altalabplast@yahoo.com

قويسنا، المنوفية، مصر

٠١٠١١٦٨٨٨٦٩

عبد الحكيم سليمان

٢٠١٥

الصناعات الكيماوية

أيزو ٩٠٠١

التعاون في مكان العمل:
- يتم عقد اجتماع أسبوعي للعمال / المديرين.

وكذلك  الموظفين  وشكاوى  القتراحات  اصندوق  اعتماد  وتم  االتصال،  قنوات  تحسين  تم   -
سياسة الباب المفتوح.

- يتم تطبيق نظام ٥ت في ٤ أقسام إنتاج، من أجل تنظيم المساحات بحيث يمكن أداء العمل 
بكفاءة وفعالية.

نظام ادارة الجودة:
- تم إنشاء قسم نظام إدارة الجودة بما في ذلك مؤشرات ا�داء الرئيسية.

- تم تدريب ١٠٠٪ من العمال على مبادئ الجودة.
- تم إنشاء ٥ نقاط تفتيش في خطوط ا°نتاج.

- يتم تجهيز العينات القياسية ووضع عالمة عليها.
- يتم تحديد العيوب وتحليلها.

- تم وضع إجراءات تشغيل قياسية وتعليمات عمل موحدة با°ضافة إلى إرشادات صيانة ا©الت.

١٨



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٥

ehab.elsaka@hoppec.com

هوبك
للصناعات المطاطية

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٤٢٤٢
٠

١٨٩

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

وجود آلية اقتراحات العاملين 
تطبيق ال ٥ت

تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
وجود سياسة للجودة

التحليل المنهجي µسباب الخلل
جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

استخدام إجراءات التوحيد القياسي

مراقبة استخدام المواد
اجرائات تقليل استخدام المواد
اجرائات خفض استهالك الطاقة

وجود صيانة للماكينات
   

مكافآت العمال على اµداء الجيد
تطبيق الحد اµدنى لÖجور

ساعات العمل ضمن الحدود القانونية
تدريب العمال بانتظام
وجود نظام للشكاوى

وجود سياسة للسالمة والصحة المهنية
استخدام سياسة تقييم المخاطر

وجود طرق للخروج في حاالت الطوارئ
استخدام ادوات الحماية الشخصية
تعقب اµخطاء القريبة من الحدوث
تحليل االسباب الحقيقية للحوادث

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك الطاقة

تقليل
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغياباتزيادة االجور
دوران العمالة

 المنطقة الصناعية ٢، المنطقة ١٢،
مدينة السادات، المنوفية، مصر

٠١٢٢٢٢٥٥٤١٩

 تصنيع المطاط

الصناعات الهندسية

ايهاب السقا

اµندية الرياضية
حضانة

مستشفى
مزارع الحيوانات

المدارس

أيزو ٩٠٠١

٢٠١٠

مشاريع التحسين

التعاون في مكان العمل:
- تطبيق نظام "موظف الشهر".

- نتيجة لتطبيق ٥ت ، تم توفير ٣٠ ٪ من مساحة التخزين.
- تم عرض وتطبيق ا°جراءات القياسية للتشغيل. 

السالمة والصحة المهنية؛
- تم تطوير تقييم المخاطر بما في ذلك جميع المخاطر المرتبطة بالعمليات.

- تم عمل مخطط للطوارئ وتم تخطيط طرق الهروب في حاالت الطوارئ بشكل صحيح.
- تم تركيب أجهزة السالمة التشغيلية في جميع ا©الت.

- تم توفير معدات الحماية الشخصية لجميع الموظفين مجانا .

١٩



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

factory@liteway-lighting.com

اليت واي إيجيبت

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٥٣٥٣
٠

٩٦

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت

جمع مالحظات العمالء
جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

تدريب العمال بانتظام
استخدام ادوات الحماية الشخصيةوجود نظام للشكاوى

التوفير في
التكاليف

تقليل شكاوىتقليل العيوب
العمال

تقليل الغيابات

١ ب ، بلوك ١٣٠٢٥ ، منطقة العبور الصناعية ،
العبور، القليوبية-مصر

٠٢٤٤٨١٤٢٣٦

تركيبات ا¡ضاءة والمصابيح
المصابيح اµمامية

مصابيح الليد

الصناعات الهندسية

موزعين
مقاولي البناء

أيزو ٩٠٠١

مشاريع التحسين٢٠٠٧

التعاون في مكان العمل:
- زيادة رضا الموظفين إلى ٨٠ ٪ نتيجة الجتماعات العاملين/ المديرين.

- تم تنشيط نظام اقتراحات العاملين ويتم تنفيذ اقتراحين كل شهر.
تطبيق نظام ٥ت أدى إلى:

- تخفيض التكلفة بنسبة ١٠ ٪.
نظام ادارة الجودة:

- تخفيض معدل العيوب من ٣٢ ٪ إلى ٤ ٪.
- تم استخدام أدوات إحصائية جديدة ذات جودة عالية لمراقبة عملية ا°نتاج وتحديد العيب 

وتحليل ا�سباب الجذرية.
- تم تطوير معايير فحص الجودة وتنفيذها بفعالية.

٢٠



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٣

nael.ghalayini@madarplus.com

ستارة
لمنتجات االلمنيوم

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

ادارة الموارد البشرية

التأثير

٨٠٨٠
٠

٦٧

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
وجود سياسة للجودة

استخدام إجراءات التوحيد القياسي

مراقبة استخدام المواد
اجرائات تقليل استخدام المواد
اجرائات خفض استهالك الطاقة

وجود صيانة للماكينات

   

تطبيق الحد اµدنى لÖجور
ساعات العمل ضمن الحدود القانونية

تدريب العمال بانتظام
وجود نظام للشكاوى

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك الطاقة

تقليل
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدل
دوران العمالة

تقليل الحوادث

المنطقة الصناعية ، بلوك ١٣٠٢٥، ش ٥٠، 
العبور، القليوبية، مصر

٠٢٤٤٨١٤٣٧٢

االبواب االلوميتال
حجرات االستحمام االلوميتال

الصناعات الهندسية

دعبول

التجار المصريين

أيزو ٩٠٠١
CS شهادة

٢٠١٢

مشاريع التحسين

التعاون في مكان العمل:
- يتم عقد اجتماع أسبوعي للعمال / المديرين.

وكذلك  الموظفين  وشكاوى  القتراحات  اصندوق  اعتماد  وتم  االتصال،  قنوات  تحسين  تم   -
سياسة الباب المفتوح.

- تحقيق زيادة في ا°نتاجية بنسبة ١٥٪.
- تحقيق انخفاض بنسبة ٢٪ في استخدام المواد.

- تحقيق انخفاض بنسبة ٢٫٥٪ من النفايات المنتجة.
- تحقيق انخفاض بنسبة ٢٫٥٪ في معدل دوران العمالة.

ا¡نتاج النظيف:
- خفض استهالك الطاقة بنسبة ٧٠٪ نتيجة الستخدام مصابيح الليد.

- يشار إلى خفض بنسبة ١٢٪ في استهالك المواد.

٢١



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٥

fathy@masria.com

مصر العبور

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع التحسين
اجمالي قوة العمل

(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٦٥٦٥
٠

٥

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
التحليل المنهجي µسباب الخلل

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين
اجرائات تقليل استخدام المواد

   

مكافآت العمال على اµداء الجيد
تدريب العمال بانتظام
وجود نظام للشكاوى

وجود لجنة للسالمة والصحة المهنية
وجود طرق للخروج في حاالت الطوارئ

استخدام ادوات الحماية الشخصية
تعقب اµخطاء القريبة من الحدوث
تحليل االسباب الحقيقية للحوادث

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغيابات
دوران العمالة

تقليل الحوادث

المنطقة الصناعية ٣ - بلوك ١٢٠٠٧ ،
العبور ، القليوبية - مصر

٠٢٤٤٨٩٠٦٣٥

اµلواح المعزولة
المطابخ التجارية

الصناعات الهندسية

فتحي حماد

الفنادق
المطاعم

المستشفيات

٢٠١٢

مشاريع التحسين

التعاون في مكان العمل:
سياسة  وكذلك  واالقتراحات  الشكاوى  صندوق  المثال  سبيل  على  ؛  االتصال  قنوات  تحسين   -

الباب المفتوح.
- تحسين مرافق رعاية العمال / وتطويرها.

- تم تطبيق ٥ت في ١٠٠ ٪ من أقسام المنشأة.
- تم تطبيق ا°دارة البصرية في مستودع المواد الخام لتقليل وقت البحث بشكل أفضل.

السالمة والصحة المهنية:
- تم توفير التدريب على الصحة والسالمة إلى ١٠٠ ٪ من القوى العاملة.

- تم عزل اللوحة الكهربائية وتأمينها بشكل صحيح.
- تم تسجيل الحوادث وا°صابات.

- تم وضع عالمة على مخارج الطوارئ والخرائط وعرضها في جميع ا�قسام.

٢٢



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٣

masria@masria.com

مصرية للصناعة والتجارة

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

ادارة الموارد البشرية

التأثير

٨٠٧٦
٤

٧٧

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
التحليل المنهجي µسباب الخلل

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين
استخدام إجراءات التوحيد القياسي

اجرائات تقليل استخدام المواد
اجرائات تقليل استهالك الطاقة

   

مكافآت العمال على اµداء الجيد
ساعات العمل ضمن الحدود القانونية

تدريب العمال بانتظام
وجود نظام للشكاوى

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك الطاقة

تقليل
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغيابات
دوران العمالة

تقليل الحوادث

المنطقة الصناعية ١ ،قطعة ٢ ، بلوك ١٣٠١٣ ،
العبور ، القليوبية - مصر

٠٢٤٤٨١٢٣٢٨

المطابخ التجارية
معدات غسيل المالبس

الصناعات الهندسية

فتحي حماد

الفنادق
المطاعم

المستشفيات

أيزو ٩٠٠١

١٩٨٥

مشاريع التحسين

تم تنفيذ ٥ت في ٤ أقسام :
نظام اقتراحات الموظفين :

- تم تنفيذ قنوات اتصال ومشاركة مختلفة ، على سبيل المثال الباب المفتوح ، صندوق الشكاوى.
السالمة والصحة المهنية :

- تم إجراء تدريب على الوعي بالسالمة.
- تحسين مرافق رعاية العمال وتحديثها ؛ على سبيل المثال غرفة خلع المالبس للعمال.

ا¡نتاج اµنظف :
- ٩٠ ٪ انخفاض في الطاقة نتيجة الستخدام أضواء التوفير LED بدال من ا�ضواء العادية.

- ١٥ ٪ تخفيض في استهالك المواد.

٢٣



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٤

adham.radwan@mb-egypt.com

أم بي للصناعة     

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٦٣٦٢
١

١٥٩

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

وجود آلية اقتراحات العاملين 
تطبيق ال ٥ت

تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
وجود سياسة للجودة

التحليل المنهجي µسباب الخلل
جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

استخدام إجراءات التوحيد القياسي

مراقبة استخدام المواد
اجرائات تقليل استخدام المواد
اجرائات خفض استهالك الطاقة

وجود صيانة للماكينات

   

مكافآت العمال على اµداء الجيد
تطبيق الحد اµدنى لÖجور

ساعات العمل ضمن الحدود القانونية
تدريب العمال بانتظام

وجود لجنة للسالمة والصحة المهنية
وجود سياسة للسالمة والصحة المهنية

استخدام سياسة تقييم المخاطر
وجود طرق للخروج في حاالت الطوارئ

استخدام ادوات الحماية الشخصية
تحليل االسباب الحقيقية للحوادث

التوفير في
التكاليف

تقليل
استهالك الطاقة

تقليل
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغياباتزيادة االجور
دوران العمالة

تقليل الحوادث

 المنطقة الصناعية ٧، المنطقة ٣،
مدينة السادات، المنوفية، مصر

٠١٠٠١٤٠٥٦٧٣ 

 تصنيع وتجميع اللوحات الكهربائية

الصناعات الهندسية

ادهم رضوان

الوكالء المعتمدون
المقاولين

بيتا الكهربائية

أيزو ٩٠٠١

٢٠١١

التعاون في مكان العمل:
- تم تطوير أداة معالجة جديدة لتقليل وقت التشغيل والقوى العاملة وزيادة مستوى الجودة.

العمال وكذلك  تنفيذ صندوق شكاوى واقتراحات  ، وتم  الداخلية  االتصال  - تم تطوير قنوات 
آليات الباب المفتوح بشكل فعال.

- عقد اجتماع أسبوعي للعمال/المديرين.
إدارة الموارد البشرية :

- زيادة رضا الموظفين من ١٫٣ - ٢٫٣٪
- اكتمل الوصف الوظيفي بنسبة ١٠٠٪ من المسميات الوظيفية.

- تم تحديد مؤشرات ا�داء الرئيسية.
- تم تطوير الهيكل التنظيمي والتحقق من فعاليته.

مشاريع التحسين

٢٤



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٤

careers@me-caravan.com

كرفان الشرق االوسط

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٧٦٧٦
٠

١٥٥

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

وجود آلية اقتراحات العاملين 
تطبيق ال ٥ت

تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
التحليل المنهجي µسباب الخلل

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين
استخدام إجراءات التوحيد القياسي

مراقبة استخدام المواد
اجرائات تقليل استهالك الطاقة

   

مكافآت العمال على اµداء الجيد
الدفع مقابل ساعات العمل االضافي

وجود لجنة للسالمة والصحة المهنية
وجود سياسة للسالمة والصحة المهنية

استخدام سياسة تقييم المخاطر
وجود طرق للخروج في حاالت الطوارئ

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك الطاقة

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغيابات
دوران العمالة

تقليل الحوادث

المنطقة الصناعية ، بلوك ٢٠٢/١٨٠ ،
العبور، القليوبية-مصر

٠١٠٠٢٢١٣٤٤٩ 

كرفنات

الصناعات الهندسية

محمد شبانا

شركات المقاوالت

أيزو ٩٠٠١
أوساس ١٨٠٠١

٢٠٠٠

التعاون في مكان العمل:
- تحسين مرافق العمال ، على سبيل المثال منطقة المقصف ، وغرفة الصالة ومنطقة التخلص 

من النفايات.
- نتيجة تطبيق نظام ٥ت تم توفير ٦٥٠٠٠ جنية عن طريق بيع المخلفات SCRAP الذي تم تحديدها.

إدارة الموارد البشرية:
- تم عمل استبيان عن رضا الموظفين وكان معدل الرضا ٨٠٪.

- تقييم االحتياجات التدريبية وخطة التدريب.

مشاريع التحسين

٢٥



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

ayman.elfakharany@masrtrade.com

مصر لتشغيل
المعادن

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ادارة الجودةالتعاون في مكان العمل
ادارة الموارد البشرية

التأثير

٧٠٧٠
٠

٨١٠

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

وجود آلية اقتراحات العاملين 
تطبيق ال ٥ت

تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

وجود سياسة للجودة
التحليل المنهجي µسباب الخلل

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين
استخدام إجراءات التوحيد القياسي

تدريب العمال بانتظام

التوفير في
التكاليف

تقليل النفاياتتقليل العيوب زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغيابات
دوران العمالة

القناطر الخيرية - باسوس ، القاهرة ، مصر

٠١٠٠٩٥٦٩٠٢٠

الحنفيات والخالطات اليدوية

الصناعات الهندسية

ايمن الفخراني

تجار التجزئة

التعاون في مكان العمل:
- زيادة رضا الموظفين إلى ٨٠ ٪ نتيجة الجتماعات العاملين/ المديرين.

- تم تنشيط نظام اقتراحات العاملين ويتم تنفيذ اقتراحين كل شهر.
تطبيق نظام ٥ت أدى إلى ؛

- تخفيض التكلفة بنسبة ١٠ ٪.
نظام ادارة الجودة:

- تخفيض معدل العيوب من ٣٢ ٪ إلى ٤ ٪.
- تم استخدام أدوات إحصائية جديدة ذات جودة عالية لمراقبة عملية ا°نتاج وتحديد العيب 

وتحليل ا�سباب الجذرية.
- تم تطوير معايير فحص الجودة وتنفيذها بفعالية.

مشاريع التحسين

٢٦



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

khalaf.tarek@hotmail.com

مودرن سرفيس جروب
( خلف باص )

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٥٥٥٥
٠

٣٨

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت

التحليل المنهجي µسباب الخلل
جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

استخدام إجراءات التوحيد القياسي

تدريب العمال بانتظام
وجود نظام للشكاوى

وجود لجنة للسالمة والصحة المهنية
وجود سياسة للسالمة والصحة المهنية
وجود طرق للخروج في حاالت الطوارئ

التوفير في
التكاليف

تقليل النفاياتتقليل العيوب

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدل
دوران العمالة

طريق اسكان الشباب ،
القسم الثاني ، العبور ، مصر

٠١١١٧١١١١٩١

بناء هياكل السيارات (١ك، ٢ك)

الصناعات الهندسية

احمد خلف

شيفرولية
جنرال موتورز

أيزو ٩٠٠١

التعاون في مكان العمل:٢٠٠٨
- تم زيادة اجتماعات العمال/المديرين من ١ إلى ٤ اجتماعات شهري، مرة واحدة في ا�سبوع.

- تطبيق ٥ت في ٥ محطات عمل.
- زيادة مساحة العمل بمقدار ٢٨ متر مربع.

- تقليل وقت البحث بمقدار ٥٢ ساعة شهرًيا.
- تم توفير نفايات ا°نتاج/ SCRAP بقيمة ٣٥٠٠٠ جنيه مصري نتيجة لتنفيذ ٥ت

الموارد البشرية:
- تطوير الوصف الوظيفي من ٢٠٪ إلى ٨٠٪ من الموظفين.

السالمة والصحة المهنية:
- مشروع تحسين السالمة والصحة بزيادة ٢ إلى ٥

نظام ادارة الجودة:
- تخفيض معدل العيوب من ٧٥ ٪ إلى ٩ ٪

- تم استخدام أدوات إحصائية جديدة ذات جودة عالية لمراقبة عملية ا°نتاج وتحديد العيب 
وتحليل ا�سباب الجذرية.

- تم تطبيق معايير جديدة °جراءات التشغيل.
- زيادة كفاءة العمال بنسبة ٥٥٪ ، حيث اصبح ١٦ عامًال يقومون بحجم العمل الذي كان يقوم 

به ٤٥ عامًال.

مشاريع التحسين

٢٧



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٣

orders@nassarplastic.com

مصانع نصار
للمواسير والبالستيك

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٨٦٨١
٥

١٥٦

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

وجود آلية اقتراحات العاملين 
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

التحليل المنهجي µسباب الخلل
جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

مراقبة استخدام المواد
اجرائات تقليل استخدام المواد
اجرائات تقليل استهالك الطاقة

   

تعقب اµخطاء القريبة من الحدوثوجود نظام للشكاوى

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك الطاقة

تقليل
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

المنطقة الصناعية، قطعة ١٢ ،
العبور ، القليوبية-مصر

٠١٢٢٣٤٣٧٣٨٤

مواسير وقطع بى فى سى 
ومواسير وقطع بى بى أر

المقاولين
الموزعين

أيزو ٩٠٠١

١٩٨٢

الصناعات الكيماوية

التعاون في مكان العمل:
- خفض التكاليف بنسبة ١٥٪ من خالل تنفيذ نظام ٥ت.

- تقليل العيوب بنسبة ٧٪ من خالل تطبيق مؤشرات ا�داء الرئيسية ومشاركة البيانات.
- تمت ا°شارة إلى تحقيق زيادة بنسبة٩٠٪ في رضا العمال كنتيجة لرفع مستواهم.

- يتم عقد اجتماع أسبوعي للعمال/ المديرين.
وكذلك  الموظفين  وشكاوى  القتراحات  صندوق  اعتماد  وتم  االتصال،  قنوات  تحسين  تم   -

سياسة الباب المفتوح.
- تم تقديم ٥ اقتراحات خالل شهر واحد.

ا¡نتاج النظيف:
- توفير الطاقة، بما قيمته ١٠٠٠ جنيه توفير في الشهر.

مشاريع التحسين

٢٨



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

mohamed.ayman@nedc-eg.com

الشــركة الوطــنية
المــصــرية للحــفــر
والخدمات البترولية

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

التأثير

١١٠١١٠
٠

٨٧

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
التحليل المنهجي µسباب الخلل

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين
استخدام إجراءات التوحيد القياسي

التوفير في
التكاليف

تقليل العيوب تقليل شكاوىزيادة االنتاجية
العمال

المنطقة الصناعية السابعة – قطعة ٧٠٩٠ 
مدينة السادات، المنوفية، مصر

الصناعات الهندسية

مواسير 
وفالتر آبار مياه

وزارة الدفاع واالنتاج الحربي
وزارة االري

٢٠١٢

مشاريع التحسين

عن طريق تطبيق ٥ت في مستودع المواد الخام :
- زيادة مساحة العمل بمقدار ٣٠٪ متر مربع.

- تم تقليل وقت البحث بنسبة ٧٠٪.

ادارة الجودة:
- تم انخفاض عيوب اللحام من ١٥٪ الي ٣٪ .

- تم زيادة االنتاجية بمعدل ١٢٪ .
- تحسين التسليم في الموعد .

- أعطاء مكافأت و تحفيز العمالة  .

٢٩



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٥

mradwan@oleomisr.com

أوليو مصر

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

التأثير

١١٤١١٢
٢

٢٦

استخدام لوحات ا¡عالنات
وجود آلية اقتراحات العاملين 

تطبيق ال ٥ت

التحليل المنهجي µسباب الخلل
جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

استخدام إجراءات التوحيد القياسي

اجرائات تقليل استخدام المواد
اجرائات خفض استهالك الطاقة

   

التوفير في
التكاليف

تقليل
النفايات

تقليل شكاوى
العمال

٣٦-٣٧ المنطقة الصناعية الخامسة،
مدينة السادات، المنوفية، مصر

٠١٤٤٤٤٥٣٤٤

اµحماض الدهنية
الجلسيرين

مكرونة الصابون

دهانات باكين
دهانات ايجل

٢٠١٨

الصناعات الكيماوية

عن طريق تطبيق ٥ت في ٣ محطات عمل :
- تم زيادة مساحة العمل بنسبة ٢٧ متر مربع.

- تم تقليل وقت البحث من ٩٠ ثانية إلى ٣٥ ثانية.
- تم زيادة إجراءات التشغيل القياسية وقوائم مراجعة ٥ت بنسبة ٥٠ ٪.

التعاون في مكان العمل :
- زاد تدريب العمال/المديرين من ٤ عمال إلى ١٠ عمال.

- تم تشكيل ٢ فريق لتحسين المؤسسة.
- تم زيادة اجتماعات العمال/المديرين من ٠ إلى ٤ اجتماعات شهري ، مرة واحدة في ا�سبوع.

ا¡دارة المرئية :
- تمت زيادة لوحات ا°عالنات/المعلومات من ٢ إلى ٦ لوحات

السالمة والصحة المهنية :
- مشروع تحسين السالمة والصحة قد زاد من ٠ إلى ٣

- تم شكيل لجنة الصحة والسالمة المهنية.
- تم إجراء تدريب على ا°سعافات ا�ولية.

مشاريع التحسين

٣٠



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٤

orem-egypt@orem-egypt.com

اوريم ايجيبت

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

ادارة الموارد البشرية

التأثير

٤٠٣٩
١

٨٦

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

استخدام إجراءات التوحيد القياسي
مراقبة استخدام المواد

اجرائات تقليل استخدام المواد
وجود صيانة للماكينات

   

تطبيق الحد اµدنى لÖجور
الدفع مقابل ساعات العمل االضافي

ساعات العمل ضمن الحدود القانونية
وجود نظام للشكاوى

التوفير في
التكاليف

تقليل
استهالك المواد

 ١٧٣ العبور ، القليوبية، مصر

01114923270 

 تصنيع دينامو ومارش

الصناعات الهندسية

أسحق يوسف أسحق

جينرال موتورز

أيزو 9001 : 2008
TS 16949 أيزو

٢٠٠٤
مشاريع التحسين

التعاون في مكان العمل:
- توفير ١٠٠٠ دوالر من خالل تنفيذ نظام ٥ت .

- عقد اجتماع يومي للعمال / المديرين.
- وضع قائمة فحص شهري لآلالت.

إدارة الموارد البشرية:
- تحقيق زيادة في رضاء الموظفين بنسبة تصل إلى ٩٠٪ 

- تم وضع الهيكل التنظيمي.
- تم وضع ١٠٠٪ من التوصيف الوظيفي.

- اعتماد ١٠٠٪ من نماذج تقييم ا�داء.

٣١



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٥

mohamed.mowafi@yahoo.com

بيديليت للصناعات

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٤٥٢٩
١٦

٣٦

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

جمع مالحظات العمالء
وجود سياسة للجودة

التحليل المنهجي µسباب الخلل
جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

استخدام إجراءات التوحيد القياسي

مراقبة استخدام المواد
وجود صيانة للماكينات

   

مكافآت العمال على اµداء الجيد
ساعات العمل ضمن الحدود القانونية

وجود نظام للشكاوى

استخدام سياسة تقييم المخاطر
وجود طرق للخروج في حاالت الطوارئ

تعقب اµخطاء القريبة من الحدوث
تحليل االسباب الحقيقية للحوادث

تقليلتقليل العيوب
استهالك الطاقة

تقليل
استهالك المواد

تقليل النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل الحوادث

١٧٨ المنطقة الصناعية الخامسة،
مدينة السادات، المنوفية، مصر

غراء أبيض 
مركزات الوان

مصانع الخشب بمحافظة دمياط

أيزو ٩٠٠١

٢٠٠٩

الصناعات الكيماوية

مشاريع التحسين

نظام اقتراحات العاملين:
- تم تقليل النفايات بنسبة ١٠ ٪ كنتيجة صندوق اقتراحات العاملين.

السالمة والصحة المهنية:
- تحسين مرافق رعاية العمال ؛ مثل توفير منطقة المقصف ومنطقة للتدخين وغرفة للصالة

- تم إجراء تدريب على ا°سعافات ا�ولية.
- تم إجراء تدريب إخالء الطوارئ.

- تم إجراء تدريب على مكافحة الحرائق.

٣٢



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

a.abbas@rokaplast.com

روكـــــــــا بالســــــت
للصناعات البالستيكية

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٣٤٣٣
١

٩٤

استخدام لوحات ا¡عالنات
وجود آلية اقتراحات العاملين 

تطبيق ال ٥ت
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

وجود سياسة للجودة
التحليل المنهجي µسباب الخلل

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين
استخدام إجراءات التوحيد القياسي

مراقبة استخدام المواد
اجرائات تقليل استخدام المواد
اجرائات خفض استهالك الطاقة

وجود صيانة للماكينات

   

مكافآت العمال على اµداء الجيد
وجود نظام للشكاوى

تعقب اµخطاء القريبة من الحدوث

التوفير في
التكاليف

تقليل شكاوىزيادة االنتاجية
العمال

تقليل معدلتقليل الغيابات
دوران العمالة

الخانكة - العبور ، القليوبية ، مصر

٠١٠١٢٣٩٢٢٢٣

PPR مواسير ووصالت
UPVC مواسير ووصالت

عماد محمد

المتاجر التي تستهدف السباكين

أيزو ٩٠٠١

٢٠١٥

الصناعات الكيماوية

مشاريع التحسين

التعاون في مكان العمل:
المفتوح  الباب  سياسة  تطبيق  خالل  فعال  بشكل  الموظفين  أقتراحات  مخطط  تنفيذ  تم   -

وصندوق الشكاوى واالقتراحات.
- تم عرض لوحات ا°شعار/المعلومات في قسم ا°نتاج.

نظام ادارة الجودة:
- تم تطوير سياسة الجودة وتم تعيين مؤشرات ا�داء الرئيسي.

- تم استخدام أدوات إحصائية جديدة ذات جودة عالية لمراقبة عملية ا°نتاج وتحديد العيب 
وتحليل ا�سباب الجذرية.

- تم تنفيذ إجراءات قياسية للتشغيل بفعالية.

٣٣



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٥

hr@shmindu.com

سهم للتصنيع

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشريةالتعاون في مكان العمل

التأثير

١٨٤١٨٤
٠

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت

تدريب العمال بانتظام
وجود نظام للشكاوى

وجود لجنة للسالمة والصحة المهنية
وجود سياسة للسالمة والصحة المهنية

استخدام سياسة تقييم المخاطر
وجود طرق للخروج في حاالت الطوارئ

استخدام ادوات الحماية الشخصية

التوفير في
التكاليف

تقليل شكاوى
العمال

تقليل الحوادث

المنطقة الصناعية (ب ، ج)، بلوك ٢٧٠٠٧، 
مدينة العبور، القليوبية، مصر

٠١٠٦٤٨٧٦٨٦٧

تصنيع خزانات الوقود

الصناعات الهندسية

فتحى عبد المقصود

أيزو ٩٠٠١
أيزو ١٤٠٠١

أوساس ١٨٠٠١
يو أل ١٤٢

يو أل ١٧٤٦

١٩٩٧

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

١٠٥

مشاريع التحسين

التعاون في مكان العمل:
- توفير ٦٠٪ من مساحة العمل نتيجة لتطبيق نظام ٥ت.

- تحديد وبيع الخردة بقيمة ١٢٠٠٠٠ جنيه.
- توفير١٠٠٠٠ جنيه نتيجة لتطبيق نظام ٥ت_عملية الفرز والتصنيف.

- تدريب ٤٠ عامال بانتظام على جوانب مختلفة.
- عقد اجتماع يومي للعمال / المديرين.

السالمة والصحة المهنية:
- إجراء تقييم للمخاطر.

- توفير معدات الوقاية الشخصية مجاًنا لجميع العمال، وفًقا للمخاطر المرتبطة بواجباتهم 
الوظيفية.

- وضع ورقة بيانات لسالمة المواد بالنسبة لجميع المواد الكيميائية.

٣٤



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

m_salem52@outlook.com

ساكوم بالست

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

التأثير

٣٥٣٣
٥

٦٥

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت

جمع مالحظات العمالء
وجود سياسة للجودة

التحليل المنهجي µسباب الخلل
جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين

استخدام إجراءات التوحيد القياسي

اجرائات تقليل استخدام المواد
   

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك المواد

تقليل النفايات

المنطقة ١٠، بلوك ٢٢٠٠١
العبور، القليوبية، مصر

٠١٠٠٥٥٧٧٧٨٢

 الكتب المطبوعة
المنتجات البالستيكية

محمد سالم

وزارة التربية والتعليم
توشيبا

٢٠٠٥

الصناعات الكيماوية

التعاون في مكان العمل:
- ٥٠ ٪ الحد من معدل العيوب.

- تخفيض ٧٥ ٪ من بقايا ا°نتاج .
- تم تنفيذ ٥ت في مستودع قطع الغيار.

نظام ادارة الجودة:
- تم تطوير سياسة الجودة وتم تعيين مؤشرات ا�داء الرئيسية

- تم استخدام أدوات إحصائية جديدة ذات جودة عالية لمراقبة عملية ا°نتاج وتحديد العيوب 
وتحليل ا�سباب الجذرية.

مشاريع التحسين

٣٥



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٤

mmhanafy@technopyramids.com

الفنية للصناعات
الهندسية والمغذية

(تكنو)

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ادارة الموارد البشريةا¡نتاج النظيف

التأثير

٢٠٠١٩٧
٣

٦٦

مراقبة استخدام المواد
اجرائات تقليل استهالك الطاقة

   

تدريب العمال بانتظام

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك الطاقة

تقليل
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغيابات
دوران العمالة

تقليل الحوادث

المنطقة الصناعية االولى، منطقة ٦، بلوك ١٣٠٣٠
العبور، القليوبية، مصر

٠١٠٠٦٦٣٥٧١٧

 تجميع مصابيح الليد
تغذية اµجزاء المنزلية

تغذية اµجزاء للسيارات

الصناعات الهندسية

محمد الحنفي

مصانع بي تو بي
الموزعين

أيزو ٩٠٠١

التعاون في مكان العمل:٢٠٠٩
العمال وكذلك  تنفيذ صندوق شكاوى واقتراحات  ، وتم  الداخلية  االتصال  - تم تطوير قنوات 

آليات الباب المفتوح بشكل فعال.
- اجتماع العمال/المديرين اسبوعيا.

- ١٥٪ زيادة في ا°نتاجية. 
 إدارة الموارد البشرية:

- زيادة رضا الموظفين من ١٫٣ - ٢٫٣٪
- اكتمل الوصف الوظيفي بنسبة ١٠٠٪ من المسميات الوظيفية.

- تم تحديد مؤشرات ا�داء الرئيسية.
- تم تطوير الهيكل التنظيمي والتحقق من فعاليته.

مشاريع التحسين

٣٦



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

l.mosleh@trust-seats.com

تراست
للتصنيع الهندسى

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودة

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

٣٠٠٣٠٠
٠

٦٥

مراقبة استخدام الموادالتحليل المنهجي µسباب الخلل
اجرائات تقليل استخدام المواد

   

وجود طرق للخروج في حاالت الطوارئمكافآت العمال على اµداء الجيد

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك المواد

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغيابات
دوران العمالة

تقليل الحوادث

المنطقة الصناعية ١ ، أمل ١
الخانكة، القليوبية ، مصر

٠١٠٢٨٨٨٩٧٣٦

مقاعد الحافالت
مقاعد حافلة صغيرة
مقاعد سيارات الركاب

مقاعد ٢ و ٣ عجالت

الصناعات الهندسية

تامر الشافعي

غبور
 هاشم باص

سوزوكي
 ام . سي . في

أيزو ٩٠٠١
أيزو ١٤٠٠١
أيزو ١٨٠٠١

١٦٩٤٩ IATF

١٩٩٦

التعاون في مكان العمل:
- ١٥ ٪ زيادة في ا°نتاجية في قسم الرغوة.

- ٧٥٪ انخفاض في وقت البحث.
- ٣ ٪ انخفاض في المخلفات والخردة. 

 نظام ادارة الجودة:
- تم تطوير سياسة الجودة وتم تحديد مؤشرات ا�داء الرئيسي.

- تم استخدام أدوات إحصائية جديدة ذات جودة عالية لمراقبة عملية ا°نتاج وتحديد العيب 
وتحليل ا�سباب الجذرية.

مشاريع التحسين

٣٧



اكملت الشركة

الوحدة
١

الوحدة
٢

yathreb2000@hotmail.com

يثرب
للصناعات الكهربائية

التطور حسب محتوى كل وحدة

فرق التحسين الهيكل الوظيفى

عدد مشاريع
التحسين

عدد اجتماعات
فريق التحسين

اجمالي قوة العمل
(الموظفين الدائمين)

ا¡نتاج النظيفادارة الجودةالتعاون في مكان العمل

السالمة والصحة المهنيةادارة الموارد البشرية

التأثير

١٠٦٨٦
٢٠

١٦٣

وجودإجتماعات يومية
استخدام لوحات ا¡عالنات

تطبيق ال ٥ت
تحسين المرافق الموجودة بمكان العمل

وجود سياسة للجودة
التحليل المنهجي µسباب الخلل

جودة المعلومات المشاركة مع الموظفين
استخدام إجراءات التوحيد القياسي

وجود صيانة للماكينات   

تدريب العمال بانتظام
وجود نظام للشكاوى

استخدام ادوات الحماية الشخصية
تحليل االسباب الحقيقية للحوادث

التوفير في
التكاليف

تقليلتقليل العيوب
استهالك المواد

تقليل
النفايات

زيادة االنتاجية

تقليل شكاوى
العمال

تقليل معدلتقليل الغيابات
دوران العمالة

المنوفية، مصر

٠١١٤٠٠٣٠٠٠١

 تصنيع وتجميع اللوحات الكهربائية

الصناعات الهندسية

محمد ياسر

أيزو ٩٠٠١

١٩٩٤

التعاون في مكان العمل:
_ يتم عقد اجتماع أسبوعي للعمال / المديرين.

وكذلك  الموظفين  وشكاوى  القتراحات  اصندوق  اعتماد  وتم  االتصال،  قنوات  تحسين  تم   _
سياسة الباب المفتوح.

_ يتم تطبيق نظام ٥ت في ٤ أقسام إنتاج، من أجل تنظيم المساحات بحيث يمكن أداء العمل 
بكفاءة وفعالية وأمان.

_ اعتماد نظام أفضل موظف في الشهر
نظام ادارة الجودة:

- تم إنشاء نظام إدارة الجودة بما في ذلك مؤشرات ا�داء الرئيسية.
- تم تدريب ١٠٠٪ من العمال على مبادئ الجودة.

- تم إنشاء ٦ نقاط فحص في خطوط ا°نتاج.
- يتم تجهيز العينات القياسية ووضع عالمة عليها.

- يتم تحديد العيوب وتحليلها.
- تم وضع إجراءات تشغيل قياسية وتعليمات عمل موحدة با°ضافة إلى إرشادات صيانة ا©الت.

- يتم جمع شكاوى العمالء، ويتم االحتفاظ بخطط العمل.

مشاريع التحسين

٣٨


