
لٌن جرٌن بلت –البرنامج التدرٌبى فى التصنٌع الرشٌق      .  

التصنيع الرشيق في رؤيته النهائية إلى العديد  البرنامج التدريبى فى  يهدف

 :من األهداف منها

 فً الصفر إلى الفاقد بنسبة الوصول•

 وزمن األعطال مثل المجاالت كل

 المعٌب المنتج وعدد التأخٌر

 التورٌد مراحل كل فً والمخزون

 المعدات وحوادث األفراد وحوادث

 أخري عناصر وأي األفراد وجهد

 . التصنٌعٌة العملٌة فً تؤثر

 وسرعة التورٌد زمن خفض•

 . العمٌل لطلبات االستجابة

 الجودة وتحسٌن اإلنتاجٌة زٌادة•

 . الربحٌة وتعظٌم

 القائمة التنافسٌة القدرة تعظٌم •

 جدٌدة تنافسٌة قدرات لبناء والسعً

 تحسٌن التغٌر الثقافً•

تحسٌن المشاركة والتواصل والتعاون •

  خالل الدورة التورٌدٌة

 Achieving Enterprise 
             Excellence  

LEAN MANUFACTURING GREEN BELT ? 
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وٌقوم فكر التصنٌع الرشٌق على تغٌٌر مؤسسً ٌشمل العدٌد من 

اآللٌات والتقنٌات التً تساهم فً جعل األنشطة بسٌطة ، سرٌعة ، 

 :  انسٌابٌة مثل 

 .تحسٌن موقع العمل *

 ). عالقات العمل والعاملٌن)تحسٌن مناخ العمل النفسً * 

 .اإلنتاج بنظام وحدة وحدة بدال من اإلنتاج الكمً *

فرق عمل تضم أفراد متعددي )تطبٌق نظم العمل الجماعً* 

 .لدوائر الجودة ومشروعات التحسٌن وحل المشكالت( المهارات

 .توظٌف تقنٌات تقلٌل الخطأ * 

والمراقبة ، توظٌف تقنٌات المراقبة البصرٌة لموقع العمل * 

 .البصرٌة لخطوط اإلنتاج 

 .الصٌانة اإلنتاجٌة الشاملة * 

مفهوم التوقف الذاتً للمعدات )ومثال ذلك ،بناء الجودة عند المنبع* 

تقنٌة استخدام اللوحة  - JIDOKAبالٌابانٌة -والتدخل البشرى

 . ANDONبالٌابانٌة -اإلرشادٌة المضٌئة

استخدام تقنٌات متطورة لضمان دقة تداول المواد والمكونات *

 .الٌابانً  ˝كان بان˝والمنتج التام مثل نظام 

 .خفض زمن تغٌٌر القوالب على ماكٌنات الحقن والتشكٌل * 

 .تطبٌق مفاهٌم اقتصاد الحركة لتحسٌن أداء األفراد * 

تخطٌط اإلنتاج بنظام الخالٌا حٌث تتكون من مجموعة المعدات * 

 .الغٌر متشابهة إلنتاج مجموعة من األجزاء 

بدور  وغٌر ذلك من العناصر المرتبطة ، وتقوم الهندسة الصناعٌة* 

 . رائد فً دعم أكثر هذه العناصر

 

 التغيير المؤسسي
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INCREASING PRODUCTIVITY BY I MPELMENTING LEAN  MANAUFACTURING 
   

.. 

WASTE 

LEAN MANUFACTURING ? 
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سٌاسة تقلٌل الفاقد تهدف إلى تقلٌل الفواقد فً جمٌع العملٌات اإلنتاجٌة هذه السٌاسة تتمٌز 

بأنها تساعدنا على التخلص من كثٌر من الفواقد التً عادة ما نعتبرها أمر حتمً فالكثٌر 

ٌنظرون إلى وقت ضبط المعدة على أنه أمر طبٌعً وعلٌنا التعاٌش معه وكذلك الحال 

سٌاسة تقلٌل الفاقد . بالنسبة للمخزون وأعطال المعدات وأوقات االنتظار وأوقات النقل

تسمى . تمكننا من تقلٌل هذه الفواقد تقلٌال هائال وتجعل عملٌة اإلنتاج تتم بكفاءة عالٌة جدا

 بعدة أسماء باللغة اإلنجلٌزٌة( النظام)هذه السٌاسة 

Just In time  أي اإلنتاج فً الوقت المناسب وتعوٌض المخزون فً الوقت المناسب

أي اإلنتاج الرشٌق أي غٌر  Lean Production وهً من أشهر التسمٌات وتختصر إلى

ل بمخزون زائد أو عمالة زائدة أو فواقد أخرى  الُمَحمَّ

Lean Manufacturing أي التصنٌع الرشٌق 

Toyota System أو Toyota Production System  أي نظام توٌوتا أو نظام

 .TPS وتختصر إلى. اإلنتاج فً توٌوتا نسبة إلى منشأ هذه السٌاسة فً شركة توٌوتا

 الفاقد( إزالة)ولكن كل هذه الُمسمٌات تعنً نفس السٌاسة وتهدف لهدف واضح وهو تقلٌل 

Waste Elimination  وٌبدو لً أن هذه هً التسمٌة الشائعة بالعربٌة وهً أفضل من

تجعل الكثٌرٌن  Just in Time بل إن تسمٌة. غٌرها ألنها توضح حقٌقة هذه السٌاسة

.  أال ٌكون هناك مخزون على اإلطالق وهذا خطأ كبٌر-فقط -ٌظنون أن هذه السٌاسة تعنً 

فهذه السٌاسة ال تهدف فقط إلى تقلٌل المخزون ولكنها تهدف إلى تقلٌل الفاقد ومنه المخزون 

وهً كذلك ال تجعل المخزون صفرا ولكنها تجعل المخزون . الذي ٌمكن االستغناء عنه

 .قلٌالً جدا مقارنة بالشركات التً ال تطبق هذه السٌاسة

 

جٌت  –ٌمكنك أن تصبح مطبق ل التصنٌع  الرشٌق من خالل تنفٌذ أفضل الممارسات التصنٌع  الرشٌق 

ورش العمل لتنفٌذ مؤسسة  Kaizenكونسلتنج سوف تقودك من خالل التدرٌب على ادوات التصنٌع  الرشٌق و 

 .التصنٌع  الرشٌق  من خالل  برنامج الجرٌن بلت 

 :وتبٌن جٌت كونسلتنج لكم كٌف من خالل اتخاذ الخطوات التالٌة

قٌادة وإدارة التغٌٌر بالمفاهٌم واألدوات المستمدة من خبراء العالم فً قٌادة التغٌٌر، مراحل التغٌٌر •

 .والتعامل مع مقاومة مع هذا التغٌر المراد تطبٌقه

بناء و وضع مركزنشاطات فرٌق العمل الخاص بالشركة حول تمكٌن واشراك العاملٌن المؤهلٌن •

 .بمجموعة من الخطط االستراتٌجٌة للوصول الً تحسٌن اإلداءالمستمر

فهم ممارسة التحسٌن المستمر فً مكان العمل من خالل التركٌز على القضاء على خسائر كبٌرة ومشكلة   •

 .الفقد فى العملٌات من خالل حل منظم

لٌن جرٌن بلت –التصنٌع الرشٌق   
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 اهداف البرنامج  
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 هل أنت مستعد لتصبح على مستوى عالمً؟

 

 

جٌت كونسلتنج وضعت برنامج التصنٌع الرشٌق مكثف لمدة ستة أٌام تركز بشكل 

خاص حول أفضل العملٌات الصناعٌة فى العالم الرشٌق و أٌضا بمساعدة الشركات 

 .للوصول ألقصى قدر من المنافع من خالل تنفٌذها

،،  ٌتضمن بما فً ذلك فٌدٌو عن VVFPPالتصنٌع  الرشٌق هً خمس وحدات، 

التصنٌع  الرشٌق والمحاكاة لضمان الفهم الكامل ألدوات التصنٌع  الرشٌق ، 

والتقنٌات وكٌفٌة تطبٌقها لتحقٌق أفضل النتائج للتغٌٌر إلى التصنٌع  الرشٌق بما فى 

ذلك تطبٌق كامل من خالل مشروع تطبٌقى لكل متدرب ٌتممناقشةالمشارٌع خالل 

 .اوقات التدرٌب و المراجعة النهائٌة فى الٌوم السابع للبرنامج 

 

اكتساب منظور واسع من المفاهٌم المؤسسة للتصنٌع  الرشٌق وفهم التفاعل بٌن •

، (VVFPP)عناصر التصنٌع  الرشٌق ، ومبادئ قواعد التصنٌع  الرشٌق 

 .واألدوات

 .  التعرف على مفهوم التصمٌم للتصنٌع والتجمٌع وكٌف ٌؤثرعلً التكالٌف•

، الصٌانة (تغٌٌر السرٌع للماكٌنة )، 5Sالحصول على فهم واسع لمفاهٌم •

 .فً مكان العمل المرئً ، عزل الخطأ TPM (Kanban)اإلنتاجٌة الكاملة 

 .فهم الحاجة للتغٌٌر و التعرف علً  الفقد فى العملٌات، وكٌفٌة القضاء علٌها •

التعرف علً كٌفٌة تحدٌد القٌمة المضٌفة، والقٌمة الغٌر المضٌفة واألنشطة •

 .المطلوبة ولكن غٌر ذات قٌمة مضٌفة

 .  الفهم لماذا الجمٌع فً المؤسسة ٌجب أن ٌشارك وكٌف ٌتم إنجاز ذلك•

 .الحصول على فهم كامل للعناصر تدفق وسحب وكٌفٌة تطبٌقها•

، وكٌف ٌتم استخدام هذا فً  Kaizenالتعرف على األهمٌة األساسٌة للعملٌة •

 .كل جانب من جوانب تنفٌذ التصنٌع الرشٌق وكٌفٌة استخدامها لتغٌٌر الثقافة 

وكٌف ان المؤسسه المطبقة  Six-Sigmaالحصول على نبذة  عامة عن •

هً عملٌات ٌتم استخدامها لتحسٌن أداء  Six-Sigmaللتصنٌع الرشٌق  و 

 .األعمال
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LEAN MANUFACTURING  PROGRAM   

1. Value to Customer            
2. Manufacturing system 
3.      TOYOTA Production System-JIT &Kaizen 
4. Lean Principles                  
5. Lean Benefits         6.Lean Enterprise 

1.  Mfg System                    
2.  Value of Cycle Time &PCE 
3.   Takt  Time                         
4.  Batch and Queue system 
5.     Learn  2  See  

1. 6S and Visual Factory                    
2. Standardization 
3. SMV        4.Ergonomics 
5.  QCO        6.   TPM &OEE                                          
7.RTY            8. POKAYOKA  

1. Trap time 
2. Balancing the process  
3. Production leveling      
4. Kanban  Pull        
 5. VSM  -FS  

1. Leadership                        
2. Lean KPI’s 
3.  Lean  
Assessment             
4. MBF  

Module 3 
Flow 

Module 2  
Value stream Map 

Module 1 
Value to Customer 

Module 4 
Pull 

Module 5 
Perfection 

 المستفادٌن من البرنامج 

 

 .مشرفون اإلنتاج ومشغلٌه•

 .مسئولً تحسٌن االنتاج• 

 .المدراء• 

 .مدراء الجودة/ المهندسٌن • 

ٌحصل المشاركون علً شهادة الحضور فً 

 نهاٌة الدورة

 

 الذي ٌجب أن ٌشارك؟

 .مدراء اإلنتاج والمشرفون• 

 .مدراء والمخططٌن سلسلة التورٌد• 

 .تحسٌن عمل المتخصصٌن• 

 .تغٌٌر مدراء• 

 
   

اٌام و ٌوم عمل لمراجعة  6مدة البرنامج 

   المشارٌع 
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