بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول اهلل وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد:

يعتبر قسم التصنيع من األقسام المهمة للمصاانع والرارتات المهتماة بموواو التتااليل المبارارة
والتتااليل ييار المبارارة والتتااليل المعيارياة ومهارنتهاا بالحهيهياة وتا لك المعاايير اننتايياة أو ماا
يسمى باووامر التراليل ومان ثام رببهاا براواتير اننتااج ومهارناة النتاا

التصنيع ي برنام المتتامل تما سيتم توويحه بعد قليل.
يهسم قسم التصنيع إلى األقسام:
 .1قسم البطاقات :ويحتوي على:
 نمو ج تصنيع.
 بباقة آلية.

 أنوا األعمال.
 .2قسم العمليات :ويحتوي على:
 أمر ترليل.

 واتير المناقلة.
 اتورة إنتاج.

 حيوزات العمالء.

 يدول الحيوزات اليومية.
 .3قسم التقارير :ويحتوي على:
 حيوزات العمالء.

 .4قسم الصيانة واألدوات :ويحتوي على:
 خيارات التصنيع.

 تدقيق أسعار تلرة التصنيع.

و تا ا ,و ا ا ماا ياو رس قسام

 .5قسم بطاقات ذات صلة :ويحتوي على:
 بباقة سيارة.

 بباقة قسم.

 بباقة موظل.
 بباقة مهبورة.
 بباقة حساب.

 بباقة مستود .

 بباقة ميموعة.
 بباقة مادة.

 .6قسم تقارير ذات صلة :ويحتوي على:
 تهارير الحرتة اليومية.
 تهارير مستودعية.

 تهارير العمالء والمبيعات.
 تهارير الموردين والمرتريات.
 تهارير إحصا ية وتحليلة.

 تهارير تيميعية وتوزيعية.
قباال الباادء بالترصاايل اادن تاال مااادة مصاانعة فمنتيااةه ساايدخل ااي ترتيبهااا م اواد أوليااة ف بل ا
النظر عن ببيعة

س المواد ل ي مواد خام أم مواد مصنعة ه وللتعبير عن لك سنستخدم ي

البرنام ما يسمى بنمو ج التصنيع وال ي يتم من خالله ووع المادة المصنعة مع المواد الداخلاة
ااي ترتيبه ااا ,بانوااا ة للما اواد يويااد تت اااليل ص ااناعية مبار ارة و تت اااليل صااناعية يي اار مباراارة

سااتدخل أيوااا ااي تتلرااة المااادة والتااي يااتم ووااعها ااي النمااو ج تمعيااار للمهارنااة مااع المصاااريل
الحهيهيااة أي يسااتبيع المسااتخدم ووااع معيااار تااي يسااتخدمه لم ارات عدياادة ااي عمليااات اننتاااج
األمر ال ي يتيح له الساهولة والسارعة اي عملياة اندخاال ولمعالياة ا س المصااريل باريهتين اي

البرنام :

 بريهة ووع تامل المصاريل المد وعة وتحميلها مباررة على أوامر الترليل.

 ووع ما يسمى بنسب التحميل  ,و ا س النساب ياتم الحصاول عليهاا مان د ارساات ساابهة
ومن خبرة الررتة اي ا ا المياال ويمتان اساتخدام تال بريهاة علاى حادا أو الباريهتين

معا حيث تهوم بريهة نسب التحميل على الرترة التالية مثال نوع نسابة تهربااء %11

وماء ..... %5

 .1قسم البطاقات:

 نمااو ج تصاانيع :الرا اادة ماان نمااو ج التصاانيع ووااع التتاااليل المعياريااة وتا لك الماواد
الداخلااة ااي صااناعة المناات وبالتااالي سيسااتخدم ا ا النمااو ج ااي تاال مارة نريااب يهااا
باننتاااج وسيحواار البرنااام نرااس الم اواد ااي أواماار الترااليل و اواتير اننتاااج ,تمااا

يظهر ي الرتل:

محتويات الرارة:

 oاسم المادة :ي حال تم اختيار المادة عن بريق البحث لن يظهر ي
المووع إال المواد التي يتون نو الصنل يها صناعي.

ا

 oالتمية :أي سينت عن التصنيع تمية مثال  111تغ أو قبعة أو......
و س التمية لها توثير مبارر ي خانة حصة وحدة النمو ج ويمتن

للمستخدم مالحظة لك.

 oبيانات اليداول :يويد يدولين باألسرل أحد ما يدول المواد لووع المواد
الداخلة ي ترتيب المواد المصنعة ويدول المصاريل لووع المصاريل
األخرى التي يحتايها المنت :

 يدول المواد :وتووع يه المواد الداخلة ي ترتيب المادة المصنعة
مع العلم إلى أن يميع

س المواد تتون مستودعية فأي من حيث

نو الصنله والرتل التالي يووح األمر تماما:

نالحظ أن ناك عمود بعنوان حصته من المصاريل الرترة أن قسم

التصنيع يتعامل مع بريهتين عند حساب تتلرة المصاريل األخرى
فاللير المباررةه:

 التتاليل تتل.

 نسب التحميل.
وسيتم ررح البريهتين بعد قليل وتوويح النتا

المويودة.

 يدول المصاريل :لووع المصاريل األخرى التي يحتاج المنت

إليها عند تصنيعه مثل التهرباء والماء وأيور العاملين ويير لك
وعند اختيار يدول المصاريل تظهر الرارة التالية:

ولمعالية

س المصاريل بريهتان ي البرنام :

 بريهة ووع تامل المصاريل المد وعة وتحميلها مباررة على
أوامر الترليل من خالل رببها بسندات الصرل ويتم لك تالتالي:
مثال المادة تتتون من ثالث مواد داخلة ي الترتيب و ي:

مادة ف1ه

= 1111 = 11 × 111

مادة ف3ه

= 411 = 2 × 211

مادة ف2ه

= 511 = 5 × 111

ميمو التتلرة للمواد =
على ر

1011

أن المصاريل التي د عت على أمر ترليل معين

ف011ه يوز البرنام التتاليل على الرتل التالي :
التتلرة الموا ة على تل مادة =

ف إيمالي قيمة المادة × إيمالي المصاريل المد وعةه  /إيمالي

التتاليل المد وعة

وبالتالي ي المثال السابق المادة ف1ه تصبح تتلرتها الداخلة ي

التصنيع على الرتل التالي:

1000 800
التتلرة الموا ة على المادة ف1ه =
1900
فبرتل تهريبيه

= 421

بالتالي التلرة انيمالية للمادة ف1ه = .1421 = 421 + 1111
س المعادالت والتي باألسرل ي معاليات ومنية أما الحهيهة إن

البرنام يهوم بدوا ة تا ة التتاليل إلى سعر التلرة ومن ثم يهسم
على تمية المواد المنتية أي أن اآللية التي تظهر بسيبة يدا.

 ووع ما يسمى بنسب التحميل  ,و س النسب يتم الحصول عليها
من دراسات سابهة ومن خبرة الررتة ي

ا الميال ويمتن

استخدام تل بريهة على حدا أو البريهتين معا حيث تهوم بريهة

نسب التحميل على الرترة التالية مثال نوع نسبة تهرباء %11

وماء  ..... %5ي نمو ج التصنيع عند يهوم البرنام بالمعالية

التالية:

مثال المادة تتتون من ثالث مواد داخلة ي الترتيب و ي:

مادة ف1ه

= 1111 = 11 × 111

مادة ف3ه

= 411 = 2 × 211

مادة ف2ه

= 511 = 5 × 111

ميمو التتلرة للمواد =

1011

ي حالة نسب التحميل يوز البرنام التتاليل على الرتل التالي ف

إيمالي تتاليل المواد × نسبة التحميل ه
لنرر

أن نسبة التحميل للمادة األولى ي  %11تتون التتلرة

الداخلة ي التصنيع ي:

التتلرة الموا ة على المادة ف1ه = ف  %11 × 1011ه = 101
و ت ا لبهية المواد.

 بباقة آلية :ترياد ا س البباقاة اي تعريال اآللياات الموياودة اي الرارتة وسايتون لهاا
دور تبي اار عن ااد إثب ااات حي ااوزات العم ااالء وس ااتبيع م اان خالله ااا أن أع اارل المع اادات
المتو رة لدي والتي ي الخارج والمبلوب مني تيهيز ا للعمالء و ت ا تماا سايمر اي

حيوزات العمالء وعند الولب على

ا الخيار تظهر الرارة التالية:

 أنوا األعمال :نثبات أنوا األعمال التي تهوم بها الررتة وأيوا تظهر وا د ا ي
يدول حيوزات العمالء تما يظهر ي الرتل:

 .2قسم العمليات:

 أمر ترليل :عند اختيارس تظهر الرارة التالية:

بمياارد تتابااة اساام المااادة المبلوبااة ااي الهساام األعلااى ماان الرارااة تظهاار متوناتهااا
الخاصة ي الرارة الثانياة و ناا يياب التنباه للخياارات الساابهة راي حاال ترعيال ماثال

خيااار تحااديث السااعر ساايتوثر بناااء علااى لااك السااعر الظااا ر نااا و ت ا ا .....الهاادل

ماان أم اار الترااليل إثب ااات الباادء بعملي ااة التص اانيع بعااد االنته اااء ماان وو ااع التمي ااات
المبلااوب إنتايهااا وت ا لك الم اواد حيااث يسااتبيع ماادير اننتاااج أن يصاادر أماار بدنتاااج

عادة ماواد اوا ا عال الخيااار عار

ماواد تال مااادة صاناعية علاى حادا ااي ااتورة اننتااج الا ي

رارح قبال قلياال ساتظهر ااي اليادول الساارلي هاب بياناات المااادة التاي تاام تحدياد ا ماان

قبل المستخدم ثم يولب على األمر إوا ة لتتم العملية.

مالحظة :بعد إصادار أمار التراليل والبادء بعملياة اننتااج ادن المنراوة وعلاى اللالاب
ستد ع مصاريل حهيهية خالل ا س الرتارة وتحتااج نثباتهاا ورببهاا باالهيود المحاسابية

ويااتم لااك ماان خااالل إظهااار عمااود مخرااي مويااود ااي سااندات الصاارل وت ا لك ااي
سندات الهيد و و بعنوان رقم أمار التراليل وياتم رباب الهياد أو أمار الصارل بارقم أمار

الترليل المناسب من خالله ويتوح لك ي الرتل التالي:

العمود
الخاص بأمر
التشغيل

بع ااد رب ااب المص اااريل المد وع ااة حهيه ااة بالس ااند س ااتظهر ا ا س المص اااريل ااي خان ااة
المصاريل ي اتورة اننتاج تما سيظهر بعد قليل.



واتير المناقلة :تم ررحها سابها ي قسم المستودعات.



اااتورة إنتاااج :سااول تختلاال بريهااة عاار

ولها ثالث حاالت:

ا س الر اواتير بناااء علااى خيااارات التصاانيع

 الحالة األولى :ي حال تانت الخيارات المببهة على الرتل التالي:

ستظهر اتورة اننتاج على الرتل التالي

المالحظ أن المستخدم ي

س الحالة لم يرعل أي خيار من خيارات حساب

التتاليل وبالتالي ظهرت المادة المصنعة بالهيمة الصا ية دون أي إوا ات أي

بهيمة المواد الداخلة ي ترتيبها وقد أظهر البرنام للمستخدم تلرة المواد و قيمة

المصاريل التي تم د عها حهيهة وقيمة مصاريل التحميل بوسرل الصرحة

وللمستخدم نا الحرية التامة ي إوا ة المبالغ التي ي ار ا مناسبة على سعر

المادة حيث يتيح البرنام للمستخدم التعديل على سعر المادة المصنعة.

 الحالة الثانية :ي حال تانت الخيارات المببهة على الرتل التالي:

ي

س الحالة عل المستخدم الخيار األول وبالتالي ستظهر تتلرة المادة الحهيهة

دون أي إوا ات أيوا .وبالتالي ستظهر الرارة تالتالي:

 الحالة الثالثة :ي حال تانت الخيارات المببهة على الرتل التالي:

ي

س الحالة تم اختيار تومين المصاريل وتحميل التتلرة بنسب المصاريل

معا وبالتالي ستظهر الراتورة على الرتل التالي:

وعلى

مبارر.

ا الرتل يستبيع المستخدم ترعيل الخيارات ومرا دة األثر لها برتل

مالحظة :يويد ي أسرل الرارة أمر آخر و و تلرة المواد الثانوية والمهصود بها
المواد التي تريع من عملية التصنيع أي البهايا والتي قد تستخدمها المصانع ي
إنتاج أمر آخر أو تهوم ببيعها إلى يير لك وليس من الورورة أن تظهر

س

المواد دا ما وللتعامل معها نوع التمية سالبة ي نمو ج التصنيع وسنوخ تمثال

على لك النمو ج السابق ولتن سنرتر

أننا مع تل عملية تصنيع لحاسب ما يتم

إريا رامة يتون النمو ج على الرتل التالي:

الكمية سالبة
إجمالي المواد
الثانوية

مالحظات:

اتورة اننتاج سول تحدث أث ار حهيها ي المخازن حيث سيؤدي تخزينها إلى

تخري

تليو بع

المخزون الخاص بالمواد األولية وسيزداد بعدد الوحدات المصنعة.

الررتات إلى ووع مرحلة وسيبة أثناء االنتاج و لك من خالل إنراء

مستود يديد و مستود المواد تحت الترليل وله عدة وا د منها إخراج المواد
األولية من مستودعها األمر ال ي يعبي تنبيه للررتة ي حال أرادت بلب مواد
يديدة ويتم لك من خالل اتورة المناقلة المويودة ي

بالرصيل ي قسم المستودعات.

ا الهسم وقد ررحنا ترتها

 حيوزات العمالء :عند اختيار

ا األمر تظهر النا ة التالية:

ي ا س الراراة ياتم وواع اسام العميال وبياناتاه والماواد التاي يرياد ا وتا لك المعادات

الوقت الالزم و تا ا تماا او موواح اي الراتل الساابق ومان المهام التنباه إلاى وياود
خانة ي الرواتير اي صارحة معلوماات العميال و اي الحياز يمتان مان خاللهاا الاربب

باين الراواتير والحياوزات بميارد الوالب علاى متبارة البحاث اي خاناة الحياز تظهار
أرقام الحيوزات نختار المبلوب تما يظهر لك ي الرتل التالي:

الخانة الخاصة
بالحجز

 ياادول الحيااوزات اليوميااة :يظهاار ااي ا ا الياادول الحيااوزات اليوميااة مهساامة حسااب
األوقات ويظهر اسم العميل ويمتن ظهور المعدة المحيوزة له و ت ا ويمتن أن يهاوم

المسااتخدم بمعر ااة الحيااوزات الخاصااة بنليااة معينااة حيااث يظهاار ااي أعلااى الصاارحة
خانااة خاصااة يهااا اآلليااة والخيااار الظااا ر برااتل ا ت اروااي التاال ويمتاان اختيااار آليااة

معين ااة لتظه اار الحي ااوزات الخاص ااة به ااا و ل ااك بع ااد الو االب عل ااى األم اار إحو ااارتما

يظهر ي الرارة التالية:

أيوا يعتبر من األمور المهمة ي

س الرارة الها مة المختصرة والتي تظهر بميرد

الواالب ااوق أي متااان بالياادول بااالزر اليمينااي للرااورة تمااا يظهاار لااك ااي الرارااة
التالية:

محتويات الرارة المختصرة:

 بباقة الحيز :لرؤية رارة الحيز الخاصة بالعميل ال ي تم اختيارس.
 أمر النهل :يتم الربب من خالله بهسم النهليات مباررة.

 توليد الراتورة :ويتم من خالله الربب بهسم المستودعات تما سابق وأرارنا قبال
قليل ويمتن التحتم بالراتورة الظاا رة مان خاالل التلييار اي نوعهاا و لاك مان
أسرل الرارة السابهة مثال الظا ر ا ت اروايا او ناو الرااتورة ااتورة مبيعاات

يمتن اختيار اتورة أخرى.

 خصااا ص األعماادة  :للااتحتم برااتل الياادول السااابقفإظهار اواخراااء األعماادة
وتليير الخب و....ه.
 خصا ص اليدول :للتحتم بارترا الصرول وألوانها وعر

األعمدة.

 حرظ تنسيهات اليدول :لحرظ اليدول على الرتل ال ي اعتمدس المستخدم.

 .3قسم التقارير:

 حيااوزات العم ااالء:

ا ا ا التهرياار قري ااب ي اادا م اان الياادول الس ااابق ولتن ااه يعب ااي

بيانااات علااى أساااس اليااوم أو الرااهر أو ت ارة محااددة ماان تاااري إلااى تاااري تمااا

يظهر بالرتل:

 .4قسم الصيانة واألدوات:

 خيااارات التصاانيع :ا س الخيااارات مهمااة ياادا وييااب االنتباااس إلااى آليااة عماال تاال
منها على حدا وآلية عملها ميتمعة حيث أن لها تاوثير تبيار علاى ااتورة اننتااج
ل لك تم تر ا نا وسنررح يما يلي الخياارات عناد الوالب علاى األمار خياارات

التصنيع تظهر الرارة التالية:

خيارات الرارة:

حساب تتلرة المادة الرعلية ي اتورة اننتاج:

ا الخيار مهم يدا لحساب تتلرة

المادة الرعلية اواظهار ا ي اتورة اننتاج وبرتل مبد ي إ ا تم ترعيل

ا الخيار

هب دن البرنام سيوع تتلرة المادة المنتية ي اتورة اننتاج نرسها تماما ي
ا الخيار ستظهر

نمو ج التصنيع دون أي إوا ة عليها اوا ا لم يتم ترعيل
تلرة المادة صرر ولتن سيظهر استعالم عنها ي أسرل اتورة اننتاج اوا ا تم
ترعيل ا الخيار مع أحد الخيارين  ,خيار تومين المصاريل ي تتلرة المادة
أو خيار تحميل التتلرة بنسب المصاريل أو االثنين معا عند سيحسب

البرنام تتلرة المادة إوا ة إلى المصاريل المد وعة عليها.

تومين المصاريل ي تلرة المادة :المالحظ أن

ا الخيار ال يترعل إال إ ا تم

ترعيل الخيار األول و ا الخيار و خيار تحميل تامل التتاليل أو خيار

البريهة األولى لتحميل المصاريل وستظهر ي اتورة اننتاج الهيمة المد وعة

ا الخيار ورببت المصاريل

حهيهة من خالل سند الصرل اوا ا لم يتم ترعيل
مع أمر ترليل ستظهر الهيم دون إوا ة وللمستخدم حرية التحميل والتليير و نا
تتمن أ مية عدم ترعيل الخيار األول إ ا أراد المستخدم أن يحمل المادة بما يراس

مناسبا من تتاليل بووء البيانات المويودة.

صل مصاريل تل اتورة إنتاج :و ا الخيار مهم يدا وييب التنبه إلى أثارس,

و تمثال على لك:
إ ا عل المستخدم

ا الخيار وأصدر أمر ترليل ثم قام بدصدار سند صرل

أول وثاني ورببهما به وأصدر اتورة إنتاج سيحمل البرنام
األول والثاني على

س الراتورة وبرر

مصاريل السند

أن المستخدم بعد إصدار الراتورة األولى

قام بدصدار سندات صرل رقم ف  4 – 3ه وأصدر اتورة إنتاج ثانية لنرس

األمر ستربب الراتورة الثانية بالسندات ف  4 – 3ه أما إ ا لم يتم ترعيل

ا

الخيار دن اتورة اننتاج الثانية سترتبب بسندات الصرل األربعة.

مالحظة  :ييب التنبه إلى تحميل السندات على الراتورة له حالتين أن يتم

تحميل التلرة على تلرة المادة ويظهر التوثير مباررة عليها ي اتورة اننتاج
و لك إ ا عل المستخدم الخيار الثاني  ,أو أن يتون التحميل تاستعالم تظهر

قيمة التتاليل المد وعة ي أسرل اتورة اننتاج وللمستخدم حرية التوزيع
والتعديل حسب ما يراس مناسبا.
عر

مواد تل مادة صناعية على حدا ي اتورة اننتاج :إ ا تم ترعيله وتانت

اتورة اننتاج تحوي أتثر من مادة مصنعة البرنام لن يعر

إال متونات

المادة التي يختار ا ف يحدد ا ه المستخدم.

تحديث أسعار المواد ي أمر الترليل و اتورة اننتاج :باختصار رديد يعني إ ا

تليرت أسعار التلرة للمواد الداخلة ي نمو ج التصنيع أن تتلير تلها يا ي أمر

الترليل و اتورة اننتاج بناء على سعر التلرة اليديد و ي الحهيهة

مهم يدا تونه توا ق مع أسعار التلرة الحهيهة دا ما.

ا الخيار

عدم إظهار أوامر الترليل المستخدمة ي المناقلة :ترة المناقلة متابعة

المستودعات تي يتوتد المستخدم من ويود مواد أولية تا ية برتل مستمر
لتلبية أوامر الترليل المصدرة من خالل واتير المناقلة يهوم المستخدم بنهل

المواد من مستود المواد األولية مثال إلى مستود آخر مثال مستود مواد
تحت التصنيع تنو من حيز

س المواد وبالتالي عند ترعيل مثل

ا الخيار

ييب أال يظهر البرنام أوامر الترليل التي قام بدعداد واتير مناقلة لها مسبها

مرة ثانية ي واتير المناقلة.

تحميل التتلرة بنسب المصاريل :له نرس ترة الخيار الثاني فتومين

المصاريل ي تلرة المادة ولتن نا لنسب التحميله.

مالحظة :إ ا تم ترعيل الخيار الثاني فتومين المصاريل ي تلرة المادةه
والخيار األخيرفتحميل التتلرة بنسب المصاريله معا دن البرنام سيدخل تال

التتلرتين عند حساب قيمة المادة المصنعة ليتنبه ل لك.
 تدقيق أسعار تلرة التصنيع.

 .5قسم بطاقات ذات صلة:

 بباقة سيارة :تم ررحها سابهاً.
 بباقة قسم :تم ررحها سابهاً.

 بباقة موظل :تم ررحها سابهاً.
 بباقة مهبورة :تم ررحها سابهاً.
 بباقة حساب :تم ررحها سابهاً.

 بباقة مستود  :تم ررحها سابهاً.

 بباقة ميموعة :تم ررحها سابهاً.
 بباقة مادة :تم ررحها سابهاً.

 .6قسم تقارير ذات صلة:

 تهارير الحرتة اليومية :تم ررحها سابهاً ي قسم المستودعات.
 تهارير مستودعية :تم ررحها سابهاً ي قسم المستودعات.

 تهارير العمالء والمبيعات :تم ررحها سابهاً ي قسم المستودعات.

 تهارير الموردين والمرتريات :تم ررحها سابهاً ي قسم المستودعات.
 تهارير إحصا ية وتحليلة :تم ررحها سابهاً ي قسم المستودعات.

 تهارير تيميعية وتوزيعية :تم ررحها سابهاً ي قسم المستودعات.

وبهذا تم العمل فالحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات.

