
  والتصنیعالتجمیع بین  مصر
 

لى غالبیھ اینقسم الحدیث وتحدث مقارنة بینھ وبین "التجمیع" وكثیراً ما تدور مناقشات عن التصنیع كرافد مھم من روافد االقتصاد، 
اقلیھ (انا منھم) ترى ان التجمیع ھو نوع من أنواع التصنیع وانھ على نفس ترى تجمیع السیارات واالجھزة عبثاً ال قیمة لھ، و

 .العربیةالدرجة من األھمیة لالقتصادات 
 

مھ او سلسلة القی المسماةورتر و التي ابتدعھا پموضوع سأستخدم احد األدوات لتحلیل ھذا الموضوع و الوصول الى تفھم مكتمل لل
Value	Chain	 د بأنھا ما تولاالنشطھ الرئیسیھ تُعّرف  .تقسم أنشطة أي مؤسسھ تجاریھ الى أنشطھ رئیسیھ و أنشطھ داعمھ التي

سي ھو على سبیل المثال نشاطھا الرئی . فالمستشفىراس المال ألصحابمادیھ تولد قیمھ و بالتالي ت ن یشتري المنتجلم نفعیھ قیمھ
بناء الوحدات السكنیھ  ھوشركة المقاوالت نشاط  امام المحاكم. كذلك  المدعینتمثیل ھو مكتب المحاماه نشاطھ  عالج المرضى بینما

 ، الخ. 
 

قیمة مادیھ الصحاب رأس كذلك  تنتج و، عمیل المؤسسھ  ھوالذي و المنتج او الخدمھكل ھذه االنشطھ تنتج قیمةً نفعیھ لمستھلك 
تشفى و ، فالمسالرئیسي ھانشاطمھما اختلفت نوعیة بصفة عامھ  ھاعملب لتقوم تحتاجھ المؤسسھ. اما االنشطھ الداعمھ فھي كل ما المال

	شركة المقاوالت تشتركان في وجود قسم اداري و قسم الموارد البشریھ  وقسم المحاسبھ 
 

المرجع ( البنود المختلفھ لالنشطھ المذكوره، سنورد فیما یلي شرحاً لالنشطھ و بنودھاالشكل التالي یشرح بدرجھ من التفصیل 
 )hrdiscussion.comبتصرف في الترجمھ 

 

 
 

o یلي فیما تتمثل فرعیھ أنشطة خمسة بھا الرئیسیّـة األنشطـة: 
	
	.اإلنتاجیـة للعملیة الالزمة المدخالت وتوصیل وتخزین بضمان المرتبطة األنشطة مجموعة ھو: الوارد اإلمـداد .1

	
	.النھائــي شكلھا في منتجات إلى المدخالت وتحویل اإلنتاجیة بالعملیة المرتبطة األنشطة مجموعة: اإلنتـــاج .2

	
	.المستھلـك إلى المنتج من المادي والتوزیع وتخزین بجمع المرتبطة األنشطة مجموعة: الصادر اإلمـداد .3

	
 شراء لىع المستھلك تحفیز خاللھا من یمكن التي بالوسائل بالتزوید المرتبطة األنشطة مجموعة: والتوزیع التسویق .4

	.المؤسسـة منتجات
	



َ  والمتمثلة المنتجات، قیمة على والمحافظة لتدعیم خدمات بتقدیم المرتبطة األنشطة مجموعة: الخدمــات .5  يف أساسا
	.البیع بعد ما خدمات

	
o یلي فیما تتمثل فرعیھ أنشطة اربعة بھا الداعمـة األنشطـة: 
 

 القانونیة الجوانب والمالیة، المحاسبة التخطیط، العامة، اإلدارة مثل أنشطة وتشمل: مؤسسـةلل التحتیة بنیـةال .1
	.إلخ...والتنظیمیة

	
 دبالموار المتعلقة األنشطة كل أي األفراد، وتنمیة التدریب اإلختیار، لضمان ضروریة أنشطة: البشریة الموارد ادارة .2

	.البشریة
	

 القیمة سلسلة ةحلق في المختلفة األنشطة أداء طریقة وتحسین المنتج بتصمیم متعلقة أنشطة: التكنولوجي والتطویر التنمیة .3
	.القیمــة حلقة داخل نشاط لكل المطلوبة التكنولوجیا والمدخالت، اإلجراءات الفنیة، المعرفة وتشمل

	
	.آالت أو خدمات أو أولیة مواد كانت سواء شرائھا المطلوب المدخالت على بالحصول المتعلقة األنشطة: المشتریات .4

 
لموضوع المقال عن التصنیع والتجمیع لنجد ان تكوین المؤسسة في كلتا الحالتین متشابھ تماما اال في نوعیة المواد الداخلة في نعود 

ن مواد م نھائي و جاھز لالستخدام. یتكون ھذا المنتج منتج  خلقبھ نفس النشاط الرئیسي الذي یھدف الى فالتجمیع  مرحلة اإلنتاج،
مجموعة مواد تجري علیھا عملیة اإلنتاج لتتحول من ) ثم من خالل  االنشطھ الفرعیھ المذكوره (امداد وارد خام تأتي الى المؤسسھ
و وزیع تالتسویق و ثم تحدث عملیات الصادر، المداد الاثم یتم تخزینھا و تجھیزھا للتوزیع من خالل عملیة خام الى منتج نھائي، 

 .ل عملیة الخدماتتتم صیانة المنتج من خال، و اخیراً البیع 
 

 و المكونات ا انع السیارات تأتي المدخالتففي مص وأین؟  من قام بتصنیعھاالخام والمواد نوع الفرق بین التصنیع و التجمیع ھو في 
و ھو جزء مصنع تم تركیبھ لیصبح وحده تصنیعیھ، حتى ان احد  	sub-assemblyمن مصانع متخصصة في صناعة ما یسمى 

 	sub-assembliesمن السیارات ھي عباره  ٪٧٠یبین ان  ?	car	your	made	really	Whoالسیارات اسمھ الكتب عن صناعة 
 : و یذكر عبارة عن صناعة السیارات لیصفھا بأنھا

 assembling	the	sub-assemblies.	
	

لكل 	sub-assembliesُمصنّع عالمي ممن یصنعون القطع و ال  ١٠٠للمقال وجدت قائمة بأكبر  في اثناء بحثي عن الماده العلمیھ
شركات   .Inc	Autoliv	Jtek,	corp,	Denso	corp,	Lear	Faurica,شركات تصنیع السیارات دون استثناء فقرأت اسماًء مثل 
س و النقل اآللي> الخ. القائمة موجده في الرابط  صنادیق الترو	المیھ تصنع كل شيء بدایةً  من الھیاكل ، الشاسیھات الى

https://www.autonews.com/assets/PDF/CA89220617.PDF  
 

قیا او المانیا او جنوب افری فیھا مكونات مصنوعة في عشرات البالد المختلفھ، یتم تجمیعھا في مصنع الشركھ في BMWالسیاره ال 
مصر. العبرة ھنا باالقتصاد، فالشركھ لیست عاجزة عن تصمیم او تصنیع صندوق النقل االلكتروني مثال و لكن ھناك احدى 

 	sub-assemblyھذه ال 	BMWالشركات المتخصصھ التي تنتج ھذا الصندوق بكفاءه عالیھ و بسعر اقل. في ھذه الحالھ ستشتري 
 المصنعھ و تدخلھ في خطة اإلنتاج من الشركھ 

 
و معدات و  ي كلتا الحالتین ھناك مبانيف، ف" و التصنیعاالتجمیع حالتي ما یطلق علیھ "اذن فالبنیھ االقتصادیھ للتصنیع واحده في 

في الماده الخام ، مصدر عمالھ ماھره ، الخ و ھناك سلسلة قیمھ كاملھ متكاملھ و متشابھھ تماما في الحالتین. الفرق ھو  ومخازن 
 نفس المصنع او المدینھ او البلد ، الخ

 
عملھ د تولیفرص عمل و  ثلة تماما من ناحیة تشغیل عمال وموظفین وخلقفي الحالتین متما واالجتماعیةكذلك القیمة االقتصادیھ 

 االعتماد على النفس.اجنبیھ و بناء تجمعات بشریھ حول المصنع او المصانع و األھم بناء ثقافة التصنیع و 
من عدم االنصاف ان نظلم بالدنا ختاما فأنھ . و ھو موضوع مقال قادم بعون هللا این االختالف اذاً ؟ االختالف في االبداع و االبتكار

 یع! نحن نجّمع فقط" س لدینا تصنو نكرر مقولھ ساذجھ " لی
 
 

 ٢٠١٧أشرف عثمان، القاھره 


