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 مقدمة
منتج النهائي ام ومكونات الالخ المنشئات الصناعية بداية من تعريف المواد نظام التصنيع الخاص ببرنامج نما لخدمة تم تصميم

منتج  د الخام إلىالتي يترتب عليها تحويل الموا وتعريف عمليات التشغيل عملية التصنيع والموارد البشرية واآللية التي تدخل في

نهائية الخاصة ال لتكلفةتسليمه إلى المخزن بعد حساب ا ينتج عنها في النهاية المنتج النهائي ثم نهائي، ثم إصدار أوامر اإلنتاج التي

 .يعمل بها نظام التصنيع يلي سنتعرف على المفاهيم األساسية التي فيما. بالمنتج النهائي
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 مفاهيم أساسية – التصنيع
 فيما يلي سنتناول بعض المفاهيم األساسية التي يجب اإلحاطة بها قبل استخدام النظام.

 المواد الخام
ل المواد الخام كمكونات ل في عملية التصنيع وينتج عنها في النهاية المنتج النهائي. إلدخاالمواد الخام هي األصناف األولية التي تدخ

 .ات المنتجبملف مكون في عملية التصنيع يتم تعريفها أوالً بملف المخزون. ليتم استخدامها الحقاً كمكونات للمنتج النهائي

 مكونات المنتج
ت المنتج يتم الخام التي تدخل في تصنيع المنتج النهائي. من خالل ملف مكونا مكونات المنتج هي عبارة عن األصناف أو المواد

اف وهي إما أن تعريفها مسبقاً بملف األصن متعريف جميع المواد التي تدخل في تصنيع المنتج. هذه المواد هي عبارة عن أصناف ت

التشغيل  ونات بكميات ووحدات محددة في عملياتتكون مواد خام أو منتجات صناعية تدخل في تصنيع منتج أخر. تدخل هذه المك

تم إدراج ، حيث يمكونات المنتجالمختلفة حتى الوصول للمنتج النهائي. يتم تعريف مكونات المنتج من خالل ملف خاص بتعريف 

 بها، كما سنرى الحقاً. طةجميع المواد الخام الداخلة فيه بتفاصيل هذا الملف، وكمية كل مادة ونسبتها باإلضافة لعملية التشغيل المرتب

 المنتجات الثانوية
لذي ينتج من عملية المنتجات الثانوية هي المنتجات تنتج عن عملية التصنيع كنتيجة لتصنيع المنتج النهائي، مثال على ذلك الكسب ا

اسب وحجم المنتج بكمية تتن تصنيع الزيت من بذرة القطن، الذي يستخدم كعلف للماشية. هذا المنتج الثانوي ينتج عن عملية التصنيع

 المنتجاتبة كمية يتم تعريف المنتجات الثانوية من خالل ملف مكونات المنتج، حيث يقوم المستخدم بتعريف نسالمفترض أنه المصنع. 

 لناتجة مع تصنيع المنتج.االثانوية 

 صاالت اإلنتاج
ينات( أو موارد بشرية فيها تشغيل الموارد سواء موارد آلية )ماككن التي يتم االمقصود بصاالت اإلنتاج هي الورش أو العنابر أو األم

مليات التصنيع . بكل صالة إنتاج، يتم تعريف الموارد وعدد ساعات التشغيل والتي تفيد بعد ذلك في تعريف ع(العمال والموظفون)

 وإطالق التقرير.

 موارد التشغيل
لية التصنيع هو داخل في عم (أو ماكينة)خلة في عملية التصنيع، فكل عامل موارد التشغيل هي عبارة عن العمال أو الماكينات الدا

يث كونه من وجهة نظر النظام عبارة عن مورد. يتم تعريف الموارد من خالل ملف الموارد، حيث يتم تعريف نوع المورد من ح

 الساعة.جنيهاً ي  20ن تكون تكلفة المورد هي أعدل تكلفة هذا المورد، كـمعامل أو ماكينة، و

 األنشطة
راحل هي ممن خالل ملف األنشطة يمكن تعريف النشاطات الخاصة بالمورد، كأن يكون المورد هو عبارة عن ماكينة ولها ثالثة 

 كالتالي:

 مرحلة التجهيز 

 مرحلة التشغيل 

  مرحلة اإليقاف 

 .كل مرحلة من هذه المراحل يمكن تعريفها كسجل بملف األنشطة 
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 صاالت اإلنتاج
ف صاالت اإلنتاج يتم إلنتاج هي الورش أو العنابر أو القاعات المختلفة التي يتم فيها تشغيل الموارد المختلفة. من خالل ملاصاالت 

 تعريف الماكينات أو العمال التي تعمل بها وعددها وعدد ساعات العمل الخاصة بكل مورد.

 عمليات التشغيل
بتحويل المواد الخام  ة التي ينتج عنها في النهاية المنتج النهائي، وهي التي تقومعمليات التشغيل هي مجموعة من العمليات المتعاقب

 إلى مواد مصنعة. يتم تعريف عمليات التشغيل من خالل ملف خاص بذلك وهو ملف عمليات التشغيل.

 العمليات القياسية
العمليات القياسية،  ومدة عمل كل مورد من خالل ملفيمكن تعريف عملية قياسية بالموارد الداخلة فيها وتكلفة كل مورد وعدد الموارد 

ت التشغيل وذلك ثم بعد ذلك إدخال هذه العملية مباشرة بملف عمليات التشغيل بدالً من تعريف العملية بكل تفاصيلها بملف عمليا

 تسهيالً على المستخدم.

 التكاليف الغير مباشرة
ة المنتج تكاليف أخرى لمواد الخام ورواتب العمال والموظفين، وإنما يدخل في تكلفبالطبع ال تنحصر تكلفة المنتج المصنع على تكلفة ا

لكهرباء، الضرائب، إيجار كثيرة غير مباشرة يتم تحميلها على المنتج للوصول للتكلفة الحقيقية للمنتج. من أمثال هذه التكاليف، تكلفة ا

نتاج، حيث يوفر عدة جيل التكاليف الغير مباشرة لتحميلها على أوامر اإلالمكان، مصاريف النقل، وغير ذلك. يوفر نظام نما آلية لتس

 أنواع لتوزيع التكلفة بحسب رغبة المنشأ. سيتم الحديث عن هذه األنواع الحقاً بهذا الكتاب.

 أساس التكلفة
كلفة بالصنف الشحنة" فالتأساس التكلفة هي طريقة حساب التكلفة حيث يوفر النظام طريقتين ألساس التكلفة وهي "بالصنف" و "ب

ناف. لتوضيح كلتا ي التي ال تتغير بالضرورة بتغير عدد األصهاألصناف، أما التكلفة بالشحنة ف أو كمية هي التي تتغير بتغير عدد

ن لمعرض" فتكوالحالتين نفرض أن أحد عمليات تصنيع أبواب خشبية هي "دهان الباب" وأحد العمليات األخرى هي "نقل الباب إلى ا

 كالتالي:

 :تكون ناتج المعادلة سباب فإن تكلفة األبواب المدهونة  20يكون أساس التكلفة بالصنف، وذلك ألنه عند دهان  دهان الباب

تكون تكلفة  ،جنيه 100 دهان الباب الواحد هي تكلفة عدد األبواب، فإذا ما إذا كانت× التالية: تكلفة دهان الباب الواحد 

 .2000باب هي  20دهان ال 

 :كون مساوية لتكلفة تكلفة نقل باب واحد فقط إلى المعرض بالسيارة تألن يكون أساس التكلفة بالشحنة، وذلك  نقل الباب

باب  300األبواب هو  باب، حيث سيتم حسابها بالشحنة، والشحنة في هذا المثال تعني النقلة الواحدة، فإذا ما كان عدد 20

 15جنيه، حيث سيتم نقل األبواب على  1500=  15×  100=  20\300× نيه ج 100مثالً فإن تكلفة النقل ستكون 

 شحنة )نقلة(.
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 الغير فعالةالنسبة النسبة الفعالة و
فعيلهما من خالل تالغير فعالة لألصناف بشكل عام. للتعامل مع هذين المفهومين يجب النسبة يدعم نظام نما سوفت النسبة الفعالة و

ن إعدادات األصناف موغير ذلك  هران بالنظام تبعاً لحاجة نشاط المنشأة إليهما مثل المقاس واللون واإلصدارقائمة اإلعدادات حيث يظ

إلضافة إلى مكونات بنظام نما سوفت، وبالتالي عند دعم هذا المفهوم، سيقوم النظام بإظهار هذين الحقلين بسندات إدارة التوزيع با

 ا من المخزن.الفعالة وغير الفعالة على الكمية المطلوبة من المادة الخام حال صرفه المنتج بالتصنيع. بالطبع ستؤثر النسبة

 لعناصر التالية:تعني النسبة الفعالة المادة األصلية الفعالة للصنف. لتوضيح ذلك، نفترض أن الصنف هو الشاي والذي يتكون من ا

 نبات الشاي نفسه 

 نشارة الخشب التي تضاف إليه في التصنيع 

 شوائب 

 الخشب". ( األصلي، والمادة الغير فعالة هي "نبات الشاي" + "نشارةفي هذه الحالة تكون المادة الفعالة هي )نبات الشاي

%(، فإن 90ي )%(، والمادة الغير فعالة ه50وبالتالي عند صرف كمية من الشاي من المخزن بحيث تكون نسبة المادة الفعالة هي )

 %(.40" هي )معنى ذلك أن نسبة "نشارة الخشب

المختلفة  هذه النسب عند وضعها في االعتبار تأخذ أهمية عظيمة في بعض الصناعات، حيث ستؤثر على درجات تركيز نسب المواد

 بأي من أصناف المواد الخام.

 أمر اإلنتاج
لتشغيل التي اة وعمليات من خالل مستند أمر اإلنتاج يتم تحديد الصنف المصنع المراد تصنيعه وكميته ومكونات المنتج المستخدم

عريفها مسبقاً ليكون ، حيث سيقوم النظام باستدعاء مكونات المنتج وعمليات التشغيل التي تم تمن خاللها تصنيع المنتج النهائي سيتم

ً على توصيف كامل بالمنتج  "، اإلنتاج "أمر بدءمن حيث المكونات وعمليات التشغيل. بمجرد  المصنعمستند أمر التشغيل محتويا

ن عملية ألخرى، مستندات التنفيذ الخاصة باالنتقال م( على أمر اإلنتاج كتنداتيسمح بعد ذلك النظام بإصدار كافة الحركات )المس

 وسند الموارد الخاص بتشغيل الموارد وصرف المواد الخام وارتجاعها واستالم المنتجات وغير ذلك.

 تنفيذ اإلنتاج
 الحقة لها. نقل  المنتج المصنع من أحد العمليات إلى العملية التي تليها أو أي عملية يتم ،من خالل مستند تنفيذ اإلنتاج

 صرف المواد الخام
ث يتم تحديد يتم صرف األصناف الخاصة بكل عملية كما تم تعريفها بملف مكونات المنتج، حي ،من خالل مستند صرف المواد الخام

لعملية الخاصة لصنف من هذه المواد. يتم إصدار سند الصرف آلياً بمجرد الوصول  المواد المنصرفة وكمياتها والوحدة الخاصة بكل

 .لطريقة توصيف عملية اإلنتاجبه أو يدوياً عن طريق المستخدم وذلك تبعاً 

 سند سحب عينة
 فات المطلوبة.واصمطابقة المنتج للم ىيسمح نظام نما بسحب كمية محددة من المنتج في أحد مراحل إنتاجه حتى يتم التعرف على مد

 ارتجاع المواد الخام
 واد خام.ميتم ارتجاع أي مواد خام غير الزمة تم صرفها سابقاً من خالل مستند صرف  ،من خالل مستند ارتجاع المواد الخام
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 سند الموارد
تم إصدار سند نتاج. ييتم تسجيل عدد ساعات التشغيل الخاصة بكل مورد من الموارد المستخدمة في عملية اإل ،من خالل سند موارد

 .إلنتاجالطريقة توصيف عملية الموارد آلياً بمجرد الوصول للعملية الخاصة به أو يدوياً عن طريق المستخدم وذلك تبعاً 

 سند استالم تالف
 تلفة.ل المخيتم استالم أي كمية تالفة من المنتج المصنع تم استخراجها من أي من عمليات التشغي ،من خالل سند استالم تالف

 سند استالم منتج
 التي نتجت عن الكمية المصنعة. م كمية محددة من المنتج النهائيمن خالل سند استالم منتج يتم استال

 سند ارتجاع منتج
 من خالل سند ارتجاع منتج يمكن ارتجاع أي كمية من المنتج النهائي لصاالت اإلنتاج ألي سبب.

 سند إغالق أمر إنتاج
اج وعدم السماح بإصدار مر اإلنتاج يتم تكليف كمية المنتج النهائي التي تم تسليمها، باإلضافة إلغالق أمر اإلنتمن خالل سند إغالق أ

 عليه. أخرى مؤثرة أي مستندات

 دورة التصنيع بنظام نما
 تتلخص دورة تصنيع المنتجات بنظام نما كاآلتي:

 ف اصنأ ابملف المخزون على أنه ةالنهائي اتتجتعريف المواد الخام المستخدمة على أنها أصناف مخزون، والمن

 .ةتصنيعي

 .تعريف الموراد المستخدمة في عملية تصنيع الصنف والتكلفة الخاصة بكل مورد بملف الموارد 

  .تعريف صاالت اإلنتاج والموارد الموجودة بكل صالة 

 يل التكلفة الخاصة كل عملية وطريقة تحمتعريف عمليات التشغيل التي سيتم من خاللها تصنيع المنتج، والموارد الخاصة ب

 بكل مورد فيها.

 ل المستخدمة إصدار أمر إنتاج للصنف المصنع وتحديد كمية الصنف المصنعة، وتحديد مكونات المنتج وعمليات التشغي

 في تصنيع المنتج من خالل أمر اإلنتاج.

 نياً بإصدار سندات التي تليها، والتي ستقوم ضم لالنتقال من أي عملية تشغيل للعملية )التنفيذ( إصدار سندات التشغيل

 صرف المواد الخام وسندات الموارد التي تم تعريفها على أنها سيتم تنفيذها آلياً.

 .إصدار سندات الصرف اليدوية الالزمة لكل عملية من عمليات التشغيل 

  اد خام.ن طريق سند ارتجاع موزائدة عن الحاجة للمخزن مرة أخرى عاليمكن ارتجاع أي كمية من المواد الخام 

 .يتم استالم أي كمية من المنتج النهائي تم تصنيعها عن طريق سند استالم منتج 

 .يمكن ارتجاع أي كمية من المنتج النهائي المستلم عن طريق سند ارتجاع منتج 

 .يمكن استالم أي منتجات تالفة عن طريق سند استالم تالف 
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 ن النوع ت من التصنيع ألي ظروف اضطرارية عن طريق سند إغالق أمر إنتاج ميمكن إنهاء أمر اإلنتاج في أي وق

 "إنهاء".

  بعد المرور على جميع مراحل اإلنتاج واالنتهاء من تصنع كمية أمر اإلنتاج، يتم إغالق أمر اإلنتاج عن طريق إغالق أمر

  إنتاج من النوع "عادي".
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 ملفات التصنيع الرئيسية
الرئيسية يتم تعريف العناصر الرئيسية التي سيتم استخدامها الحقاً  من خالل ملفات التصنيع

 .المنتج ملف مكوناتبمستندات التصنيع للوصول بعد ذلك للمنتج النهائي، وهي كالتالي:

 التشغيل ملف موارد. 

 اإلنتاج ملف صاالت. 

 العمليات القياسية ملف. 

 التشغيل ملف عمليات. 

 .مكونات المنتج 

 اشرةالتكاليف الغير مب 

 تكاليف اإلنتاج الغير مباشرة 

  طرق الحساب الفعلي 

 األنشطة ملف. 

 .على حدة الملفاتسنقوم بشرح كل من هذه  فيما يلي
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 مورد التشغيلملف 
. تحتوي نافذة مورد التشغيل على الموارد البشرية )العمال والموظفين( واآللية )ماكينات اإلنتاج(من خالل هذا الملف، يتم تعريف 

 ومات التالية:المعل

 

 المعلومات األساسية
المعلومات األساسية مثل الكود واالسمين العربي واالنجليزي والمجموعة باإلضافة إلى المعلومات من خالل هذ القسم يتم تحديد 

 :التالية

 نوع المورد 

 :من خالل هذا الحقل، يتم تحديد نوع المورد وهو يحتوي الخيارين التاليين

 بشري 

 ماكينة 

 التكلفة معدل 

 وحدة القياس 

من خالل هذين الحقلين، يتم تعريف معدل تكلفة المورد كل وقت محدد، حيث يتم إدخال قيمة محددة بمعدل التكلفة، 

، بالحقل "معدل التكلفة" والقيمة ساعة، 20حد وحدات القياس )ساعة، يوم، أسبوع،...الخ(، فإذا ما تم إدراج القيمة أو

 جنيهاً في الساعة. 20ذا العامل )أو المالكينة( هي فإن معنى ذلك أن تكلفة ه
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 هلفة المورد بهذيتم االستفادة من هذه المعلومة عند إصدار سند موارد لبعض العمال )أو الماكينات( حيث يتم إدراج تك

 لقائية، ويمكن للمستخدم الذي يملك الصالحية تغيير هذه القيمة.تالتكلفة كقيمة 

 سياسة الضريبة 

 Out)ن آخر . يتم استخدام سياسة ضريبية حينما تتعامل المنشأة مع كياريبة المطبقة على المورد )عامل(سياسة الض

Resource ) ريبة عليه.ضللدخول في عملية تصنيع المنتج والذي يتم إضافة 

 األصول –قسم الربط بالموظفين 
لعامل الخاص به ااألصول، فمثالً يمكن ربط العامل بكود  من خالل هذا القسم يمكن ربط الموردين )بشري ، ماكينات( بالموظفين أو

 ى الحقول التالية:المعرف بملف الموظفين. كذلك يمكن ربط الماكينة بكود هذه الماكينة بملف األصول الثابتة. يحتوي هذا القسم عل

 موظف -ماكينة  

 أحد الخيارين التاليين: يتم إدخالمن خالل هذا الحقل 

 موظف 

 ماكينة 

 اور.تيار أي من القيمتين يجب على المستخدم إدخال كود الموظف أو كود األصل الثابت من الحقل المجعند اخ

 مالحظات 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدخال أي ملحوظة تخص األصل الثابت أو الموظف.

 قسم األنشطة
تجهيز، والتشغيل عن ماكينة، يمكن إدخال ال عدة أنشطة خاصة بالمورد، فعندما يكون المورد عبارة إدخالمن خالل هذا القسم يمكن 

 واإليقاف. يحتوي هذا القسم على الحقلين التاليين:

 النشاط 

 األنشطة الخاصة بالمورد. إدخالمن خالل هذا الحقل يتم 

 المعدل 

يمكن ماكينة. من خالل هذا الحقل يتم إدخال معدل التكلفة الخاص بالنشاط، حيث يمكن تحديد معدل تكلفة لكل نشاط لل

 ها.بأن يفيد هذا ألسلوب حينما تعمل الماكينة بعدة أنشطة وتختلف تكلفة الماكينة باختالف النشاط الخاص 

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 

 الف الفترات.ددة بحيث يختلف نشاط المورد باختيمكن تقييد نشاط المورد بفترة مح

 قسم الحسابات
عليها الحقاً عند  وذلك للتأثير –حيث يتم اعتبار المورد كذمة مستقلة  – لموردم إدخال الحسابات الخاصة بامن خالل هذا القسم يت

، وذلك ر عليهايمكن تحديد أي عدد من الحسابات باإلضافة للحساب الرئيسي للتأثياستخدام المورد بمستندات التصنيع المختلفة. 

 باإلضافة لعملة الحساب.
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 ملف صالة إنتاج
الموارد البشرية )العمال  والتي تتم فيها عمليات التصنيع تحتوييف صاالت اإلنتاج الموجودة بالمنشأة من خالل هذا الملف، يتم تعر

 والموظفين( واآللية )ماكينات اإلنتاج(. تحتوي نافذة مورد التشغيل على المعلومات التالية:

 

 التفاصيل
يتم تحديد المعلومات  .التي تحتويها اإلضافة لمعلومات التشغيلبتفاصيل النافذة يتم إدراج موارد التشغيل )عمال، ماكينات( من خالل 

 األساسية مثل الكود واالسمين العربي واالنجليزي والمجموعة باإلضافة إلى المعلومات التالية:

 تشغيل مورد 

معرفة هذا الحقل، سيتم عرض موارد التشغيل ليتم اختيار أحد موارد التشغيل ال عند البحث أو بالنقر المزدوج على

 )ماكينات أو عمال(.

 العدد 

 عامل لحام مثالً. 5 لعدد مورد التشغيل الذي تم اختياره بالحقل السابق مث

 تشغيل دائم 

 عند تعليم هذا الخيار، فسيتم تسجيل المورد المقابل على أنه دائم التشغيل.

 ساعات العمل 

 ساعات العمل للمورد المقابل.تحديد عدد  عند عدم تعليم الخيار "دائم التشغيل"، سينتظر النظام

تفيد معلومة عدد الموارد وساعات التشغيل في إطالق التقرير والتعرف على مدى استيعاب صاالت اإلنتاج لعمليات 

 التشغيل المخططة.
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 ملف األنشطة
جع  فقرة "األنشطة" بالمفاهيم من خالل هذا الملف، يتم تعريف األنشطة التي يقوم بها المورد الواحد. للتعرف على طبيعة األنشطة، را

 األساسية.
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 ملف مكونات المنتج
للتعرف على طبيعة مكونات المنتج، راجع يتم تعريف جميع المواد التي تدخل في تصنيع المنتج.  ،من خالل ملف مكونات المنتج

 .  محتويات ملف مكونات المنتج كما يلي:الفقرة "مكونات المنتج" بالمفاهيم األساسية

 

 المعلومات األساسية قسم
 يحتوي هذا القسم على المعلومات األساسية الخاصة بمكونات المنتج باإلضافة إلى الحقول التالية:

 عمليات التشغيل 

كود عمليات التشغيل التي سيتم بها تصنيع المنتج النهائي، وهو يعبر عن الطريقة أو الخطوات التي سيتم بها تصنيع 

راجع الفقرة "عمليات التشغيل" بالمفاهيم ولن يسمح النظام بحفظ المستند بدون هذا الحقل.المنتج. هذا الحقل إلزامي 

يمكن للمستخدم إدخال كود أي عمليات تشغيل تم تعريفها من قبل بملف عمليات التشغيل. كما يمكن الضغط األساسية. 

 على زر البحث الختيار أي من عمليات التشغيل المعرفة.

 الصنف 

وهو المنتج النهائي الذي  سيتم تصنيعه من خالل مكونات المنتج. يمكن إدخال كود الصنف مباشرة  الصنف المصنع

 زر البحث الموجود بجوار الحقل. أو من خالل

النظام بإدخال أي صنف سوى األصناف التي تم تعريفها على أنها يمكن تصنيعها وذلك من خالل الخيار  يسمحلن 

 الصنف."يمكن تصنيعه" الموجود بملف 

 الكمية | الوحدة 

كمية ووحدة الصنف المصنع وهو المنتج النهائي، وهما الكمية والوحدة التلقائية التي سيقوم النظام بعرضها عن إصدار 

أمر إنتاج لهذا الصنف المصنع، كما أنها الكمية والوحدة التلقائية للمنتج النهائي عند تعريف مكونات المنتج بتفاصيل 

 كما سنرى الحقاً. الحاليةالنافذة 

 كمية الباتش 

بالباتش، يمكن تحديد كمية الباتش الواحد بحيث يمكن معرفة عدد الي مرتبطة حعندما تكون عملية إنتاج المنتج ال

 الباتشات التي سيتم إنتاجها من خالل قسمة كمية اإلنتاج على كمية الباتش الواحد. 
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 المخزن  

على زر البحث  لمنتج النهائي. يمكن إدخال الكود الخاص بأي مخزن، أو الضغطالمخزن التلقائي الذي سيتم فيه توريد ا

 الختيار أي من المخازن المعرفة.

 اإلصدار 

 المقاس 

 اللون 

 رقم الشحنة 

 .وباألصناف المصنعةالتي تم ضبطها بإعدادات النظام، يتم إدراج هذه التفاصيل بحسب الخصائص 

 افتراضية 

ند إدراج عوف تكون مكونات المنتج بالسجل الحالي هي المكونات االفتراضية، وذلك فس ،عند تعليم على هذا الخيار

 الصنف )المنتج( المذكور برأس النافذة في سند "أمر إنتاج".

 طريقة الصرف 

سنتعرف ميع(. يوفر النظام عدة طرق لصرف الخامات المدرجة بتفاصيل النافذة وهي )يدوي ، آلي بالعملية ، آلي بالتج

يقوم  المستند فسوفطريقة الصرف من رأس  . ولكن عند تحديدطرق عند الحديث عنها بتفاصيل النافذةلا على هذه

 .النظام بتطبيق هذه الطريقة على جميع الخامات المدرجة بتفاصيل النافذة

ملف  اللخ"طريقة السحب االفتراضية" التي تم تحديدها من الحظ أن الطريقة المختارة هنا تكون لها أولوية عن 

 إعدادات التصنيع.

 مرفق 

 يمكن إرفاق أي مرفق من خالل هذا الحقل.

 تفاصيل النافذة
ف مصنعة يتم إدخال المكونات الخاصة بالمنتج المصنع وهي عبارة عن أصناف مخزنية أو أصنا ،من خالل تفاصيل هذه النافذة

 أخرى. محتويات تفاصيل هذه النافذة هي كالتالي:

 م. العملية 

المعرفة بملف  ة الخاصة بالمكون المدرج بهذا السطر. يقبل النظام أي عملية شريطة أن تكون أحد العملياترقم العملي

غيل" بالمفاهيم راجع "عمليات التش عمليات التشغيل والذي تم إدراجه بالحقل "عمليات التشغيل" المدرج برأس النافذة.

 األساسية"، ونافذة "عمليات التشغيل" بهذا الكتاب.

 نفالص 

لمصنعة ا، وهو أحد الخامات الداخلة في تصنيع الصنف المصنع، أو أحد المنتجات كود المكون المدرج بهذا السطر

حد األصناف . يمكن إدراج كود الصنف مباشرة، أو الضغط على زر البحث الختيار أالداخلة في المنتج المصنعاألخرى 

 المعرفة.

 كمية الصنف )قيمة،وحدة( 

 ائي )قيمة،وحدة(كمية المنتج النه 
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هذه الحقول األربعة تحدد الكمية والوحدة  الالزمة من الصنف المقابل لتصنيع كمية بوحدة محددة من المنتج النهائي. 

" بالوحدة "كرتونة" للمنتج 12" بالوحدة "حبة" من الصنف المقابل، وتحديد الكمية "2000فمثالً عند تحديد الكمية "

 كرتونة من المنتج النهائي.  12ة من المكون المقابل لتصنيع حب 2000النهائي فأنه يلزم 

 

من اللبن الطبيعي،  40من اللبن المعبأ يلزم إدخال الكمية  100مثال أخر، كما هو واضح بالصورة فإنه لتصنيع كمية = 

 من اللبن البودرة. 60والكمية 

برأس النافذة كقيمة تلقائية لكمية ووحدة المنتج  الحظ أن النظام سوف يقوم بإدراج الكمية والوحدة التي تم إدراجها

 بجميع مكونات المنتج، ويمكن للمستخدم تغييرهما بالطبع. النهائي

 

 نسبة السماحية 

يسمح النظام بإدراج نسبة محددة بحيث ال يمكن إضافة المكون المقابل بكمية أكبر منها. على سبيل المثال إذا تم إدراج 

% 5% ، فإذا كانت الكمية مثالً هي 5فإن معنى ذلك أنه يمكن زيادة المكون المقابل بمقدار "، 5نسبة سماحية تساوي "

 كيلو. 105حتى كيلو و 100بين فإنه الكمية المضافة يمكن أن تتراوح 

"، بملف إعدادات التصنيع، يمكن ضبط بأمر االنتاج ةالسماح بسحب مواد خام اكبر من الموجودمن خالل الخيار "

بالكميات –عند صرف الكميات  –يث يمكن تخطي الكمية الموجودة بأمر اإلنتاج. أي عدم إلزام المستخدم النظام بح

 المحددة بمكونات المنتج.

 

 تصنيف الخامة 

 .الخامات اتيفنمن خالل هذا الحقل يمكن إدخال أحد تص

 اإلنتاجية 

نتاجية الخاصة بالمكون المقابل، وهي تحدد صافي النسبة المستخدمة من المكون المقابل في الصنف المصنع. مثال اإل

%. الصورة 80على ذلك أن يكون المنتج المصنع هو "لبن خالي الدسم" والمكون هو "لبن طبيعي" واإلنتاجية هي 

 تالية توضح ذلك:ال

  

، 125=  100×  80÷ 100كيلو من اللبن منزوع الدسم يلزم كمية من اللبن الطبيعي تساوي  100بالتالي فلتصنيع 

يمكن استخدام نفس المفهوم  كيلو من اللبن منزوع الدسم. 100كيلو من اللبن الطبيعي إلنتاج  125وبالتالي فيلزم 

 ة.العتبار نسبة الهدر بالمادة المقابل

 نستنتج المعادلة اآلتية: السابقمن المثال 
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 .100× اإلنتاجية ÷ الكمية المطلوبة = كمية المكون 

 

لنسبة المتبقية االنتاجية"، بملف إعدادات التصنيع، يمكن ضبط النظام بحيث يتم إدخال اقلب نسبة  من خالل الخيار "

( ليتعامل النظام 20مثال السابق مثالً يمكن إدراج النسبة )من نسبة الفعالية على اعتبار أنها نسبة االنتاجية. ففي ال

 %.80معها على أن نسبة اإلنتاجية هي 

 

 الفعالية 

رحه باإلنتاجية. الفعالية هي أيضاً نسبة من المنتج ولكن بعد تطبيق اإلنتاجية وتأخذ نفس المفهوم الرياضي الذي تم ش

كون المقابل هي ما يعرف بالتركيز. وبالتالي إذا كانت كمية الميتم استخدامها ببعض شركات األدوية والكيماويات و

 هي  % فإن صافي الكمية بعد تطبيق اإلنتاجية والفعالية10% والفعالية هي أيضاً 10واإلنتاجية هي  100هي 

(100  ×10\100 × )10\100  =90  ×10\100  =81. 

 طريقة اعتبار نسبة الفعالية 

الخيارات  وهو النسبة الفعالة وغير الفعالة، ويمكن اختيار أي من نظام نماسوفت هذا الحقل مرتبط بمفهوم يدعمه

 التالية:

 بدون 

  أي ال يتم اعتبار هذا المفهوم أصالً عند صرف المادة الخام المقابلة من المخزن.

 من النسبة الغير فعالة 

 من النسبة الفعالة 

 لفعالة" أو من "النسبة الغير فعالة".أي سيتم صرف المادة الخام المقابلة إما من "النسبة ا

عالة" بالمفاهيم للتعرف على مفهوم النسبة الفعالة والغير فعالة، راجع الفقرة "النسبة الفعالة والنسبة الغير ف

 األساسية بهذا الكتاب.

 مكمل للوزن 

 مكمل الوزن هو الذي تحدد كميته بعد طرح باقي الكميات من كمية المنتج المصنع المطلوبة.

 لتوضيح هذه الفكرة، نفترض أن المنتج المصنع تدخل فيه المواد التالية

  المادةX  ونسبة فعالية محددة بكمية 

  والمادةY بكمية ونسبة فعالية محددة 

  والمادةZ 

 طن مثالً، 10اوي ( أنها "مكمل للوزن" ثم إنتاج كمية من المنتج النهائي تسZفي هذه الحالة عند التعليم على المادة )

الفعالية  ( بعد حسابYطن، وإدخال كمية من المادة ) 5( بعد حساب الفعالية تساوي Xفلزم إدخال كمية من المادة )

 نط 1.5=  8.5 – 10=  (3.5+5) –طن  10( هي Zطن فإن معنى ذلك أن الكمية الالزمة من المادة ) 3.5تساوي 

 .ة المنتج المطلوب وكميات المكونات األخرىأي أن المادة المكملة للوزن يتم حسابها رياضياً بحسب كمي
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 طريقة الصرف 

ل، وهي تأخذ أحد يتم من خاللها اختيار الطريقة التي سيتم بها صرف المنتج المقاب ،هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة

 القيم التالية:

 آلي مع االستالم 

يقوم النظام صدار مستند "تسليم منتج"، أي سأي أن النظام سوف يقوم بصرف هذا المكون آلياً من المخزن بمجرد إ

لمكون هو ااالنتهاء من تصنيع المنتج النهائي وتسليمه إلى المخزن، كأن يكون هذا  دبصرف المكون النهائي عن

 لمنتج النهائي.االكرتونة التي سيتم بها تغليف المنتج النهائي، والتي لن يتم صرفها إال بعد االنتهاء من تصنيع 

 لتنفيذآلية مع ا 

 السطر. أي أن المكون النهائي سيتم صرفه من المخزن آلياً بمجرد المرور على  رقم العملية المذكورة بنفس

 يدوي 

 أي أن الصنف المقابل لن يتم صرفه إلى إذا قام المستخدم يدوياً بإصدار مستند صرف مخزني.

 مالحظات 

 يمكن إدراج أي ملحوظة مناسبة للمكون المقابل. ،من خالل هذا الحقل

 المنتجات الثانوية حتى اآلن()لم يتم دعم  المنتجات الثانوية
ات الثانوية يتم تسليمها من خالل تفاصيل هذه النافذة يتم إدخال المنتجات الثانوية، مثل الكسب الذي ينتج من صناعة الزيت. هذه المنتج

لمنتجات الثانوية يتم للمخزن عند تسليم المنتج النهائي عن طريق مستند "تسليم منتج" بالكمية المحددة بهذا الجدول. من خالل جدول ا

 إدخال المنتجات الثانوية وكمياتها ونسبة التكلفة الخاصة بها. محتويات تفاصيل هذه النافذة هي كالتالي:

 صنف 

 وب.كود المنتج الثانوي، يمكن إدخال المنتج مباشرة أو الضغط على أيقونة البحث ليختر منها الصنف المطل

 األبعاد 

 وي المقابل.األبعاد الخاصة بالمنتج الثان

 كمية الصنف )قيمة،وحدة( 

 كمية المنتج النهائي )قيمة،وحدة( 

ة محددة من المنتج األربعة تحدد الكمية والوحدة  الناتجة من المنتج الثانوي المقابل عند تصنيع كمية بوحد الحقولهذه 

" بالوحدة 60" ، وتحديد الكمية" بالوحدة "حبة" من المنتج الثانوي المقابل200النهائي. فمثالً عند تحديد الكمية "

 ثانوي.حبة من المنتج ال 200كرتونة من المنتج النهائي ينتج   60"كرتونة" للمنتج النهائي فأنه عند تصنيع 

وحدة المنتج النهائي الحظ أن النظام يقوم بإدراج الكمية والوحدة التي تم إدراجها برأس النافذة كقيمة تلقائية لكمية و

 الثانوية المدرجة، ويمكن للمستخدم تغييرهما بالطبع.بجميع المنتجات 

 يمكن إدراج المقاس، واللون، واإلصدار، وباقي خواص الصنف إذا كانت إعدادات األصناف تسمح بذلك.

 

 المخزن 

 المخزن التلقائي الذي سيقوم النظام بتوريد  المنتج الثانوي المقابل إليه.
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 نوع المنتج 

 ل يحوي الخيارين التاليين:قنسدلة تحدد نوع المنتج الثانوي. هذا الحهذا الحقل عبارة عن قائمة م

 منتج أخر 

 منتج ثانوي 

تج ثانوي تكون الفرق بين النوعين هو فقط في طريقة تكلفة المنتج الثانوي.، ففي حالة أن يكون المنتج من النوع "من

. أما إذا كان المنتج ة"إدراجها بالحقل التالي "التكلف، يتم تكلفة المنتج الثانوي المقابل هي نسبة من التكلفة اإلجمالية"

 .فلن تكون كذلك وإنما يمكن أن يتم تحديد طيقة التكليف من إعداداتالثانوي من النوع "منتج أخر" 

 % التكلفة 

نتج الثانوي "، كان معنى ذلك أن نسبة تكلفة الم20فإذا قام المستخدم بإدخال الرقم " ،نسبة تكلفة المنتج الثانوي المقابل

 % من التكلفة اإلجمالية للمنتج المصنع.20المقابل هي 

بل  إنتاج طن من  المنتج الثانوي "الكسب" في مقا 1٫8المثال الموضح بالصورة خاص بصناعة الزيت حيث يتم إنتاج 

 طن من المنتج النهائي "الزيت". 1

 "منتج ثانوي" بالحقل السابق.الحظ أن هذا الحقل ال يكون فعاالً إال إذا تم اختيار الخيار 

 مالحظات 

 أي ملحوظة خاصة بالمنتج الثانوي المقابل.
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 عمليات التشغيلملف 
فقرة ال، راجع  مفهوم عمليات التشغيل. للتعرف على عمليات التشغيل الالزمة إلنتاج منتج مصنعمن خالل هذا الملف، يتم تعريف 

 " بالمفاهيم األساسية.عمليات التشغيل"

 

 لومات األساسيةالمع
موعة باإلضافة جمن خالل هذا القسم، يتم إدراج المعلومات األساسية الخاصة بعملية التشغيل المعرفة مثل الكود واالسمين والم

 للحقول التالية:

 الصنف 

الصنف المصنع وهو المنتج النهائي الذي  سيتم تصنيعه من خالل عمليات التشغيل. يمكن إدخال كود الصنف مباشرة 

 و من خالل زر البحث الموجود بجوار الحقل.  أ

النظام بإدخال أي صنف سوى األصناف التي تم تعريفها على أنها يمكن تصنيعها وذلك من خالل الخيار  يسمحلن 

 "يمكن تصنيعه" الموجود بملف الصنف.

 الكمية | الوحدة 

 ل عمليات التشغيل الحالية.كمية ووحدة الصنف المصنع وهو المنتج النهائي الذي سيتم تصنيعه من خال

هار ظعند تعامل المنشأة مع خصائص الصنف مثل اللون واإلصدار والمقاس ورقم الشحنة والصندوق، فسوف يتم إ

 هذه الحقول لملئها برأس الملف.
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 تفاصيل العمليات
حتويات تفاصيل هذه م. تاج المنتج المصنععمليات التشغيل المتعاقبة التي سيتم تنفيذها إلنيتم إدخال  ،من خالل تفاصيل هذه النافذة

 النافذة هي كالتالي:

 م. العملية 

 1يمكن إدخال أي رقم معبر بحيث يكون أكبر من  رقم العملية الخاص بالعملية المدرجة بالسطر الحالي.

 عملية 

لنظام بإدراج اليقوم من خالل هذا الحقل يمكن إدخال كود عملية قياسية تم تعريفها من قبل بملف العمليات القياسية، 

"العمليات  لفقرةراجع اجميع الخواص الخاصة بهذه العملية بالسطر الحالي بدالً من أن يقوم المستخدم بإدخالها بنفسه. 

 رحاً الحقاً بهذا الكتاب.أنظر أيضاً لملف العملية القياسية الذي سيتم ش .بالمفاهيم األساسية الخاصة بهذا الكتابالقياسية" 

 نتاجصالة اإل 

بالسطر الحالي.  يقوم المستخدم بإدراج صالة اإلنتاج التي ستتم فيها العملية الخاصة ،"صالة اإلنتاجمن خالل الحقل "

تاج، أو يمكن إدخال كود خاص بصالة إنتاج على أن تكون صالة إنتاج صحيحة تم تعريفها من قبل بملف صاالت اإلن

 مطلوبة.الضغط على زر البحث إلدخال صالة اإلنتاج ال

 مخرجات عملية وحدة 

 مخرجات عملية قيمة 

 مخرجات عملية معدل 

يح ذلك، نفترض من خالل هذه الحقول يتم إدخال المخرجات العملية التي سيتعامل معها العامل بالعملية الحالية. لتوض

باللتر واللتر يكفي  ة وإنماأن العملية الحالية هي عملية بسترة لعلب عصير مثالً، فلن يقوم العامل بإنتاج العصير بالعلب

 علب عصير، وبالتالي يمكن إدخال المعلومات التالية: 10إلنتاج 

 وحدة: لتر 

  :100قيمة 

  :10معدل 

ملية سيتم علب عصير. أي أن في هذه الع 10لتر وكل لتر يكفي إلنتاج  100سيتم بسترة  ،وبالتالي في هذه العملية

 .علب عصير 10إنتاج 

 تحميل آلي 

عني العملية اآللية أن يتم من خالله تحديد إذا ما كانت العملية الحالية آلية أم ال. ت ،عبارة عن صندوق اختيار هذا الحقل

لية عند المرور النظام سوف يقوم بتنفيذها آلياً وإصدار سندات صرف المواد الخام وسندات الموارد الخاصة  بهذه العم

 سندات صرف وسندات موارد خاصة بهذه العملية يدوياً.عليها، ولن ينتظر المستخدم حتى يقوم بإصدار 

 لتوضيح ذلك افترض أنه تم تعريف العمليات التالية

  تحميل آلي – 10العملية رقم 

  تحميل آلي – 20العملية رقم 

  تحميل غير آلي – 30العملية رقم 

  تحميل آلي – 40العملية رقم 

  تحميل آلي – 50العملية رقم 
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أنها يدوية، وبالتالي  ( فتم تعريفها على30يف جميع العمليات على أنها آلية باستثناء العملية رقم )في هذا المثال، تم تعر

رف المواد صفسوف يقوم النظام بإصدار سندات  50إلى العملية رقم  10عند إصدار سند تنفيذ إنتاج من العملية رقم 

صدار سندات صرف ( فلن يقوم النظام بإ30العملية رقم )(، أما 50، 40، 20، 10الخام وسندات الموارد آلياً للعمليات )

رد الخاصة المواد الخام، وسندات الموارد الخاصة بها. وبالتالي فإلصدار سندات صرف المواد الخام وسندات الموا

ً (، فالبد من إصدار سند صرف المواد الخام وسند الموارد الخاص بهذه ال30بالعملية رقم ) عن طريق  عملية يدويا

 لمستخدم.ا

 قائمة فحص الجودة 

 قائمة تأكيد الجودة 

نتقال من . حيث ال يسمح النظام بااليسمح النظام بتطبيق أنظمة فحص جودة وتأكيد جودة بكل من العمليات المعرفة

 .ب طبيعة التجهيزأحد العمليات إلى العملية التي تليها إال مع إصدار سند فحص جودة أو سند تأكيد جودة أو كليهما بحس

 الوصف 

 يمكن إدخال أي وصف نصي خاص بالعملية الحالية.

 نسبة السماحية 

ية بزيادة من خالل هذا الحقل يمكن تحديد نسبة سماحية للكمية المخرجة بهذه العملية بحيث يمكن إخراج هذه الكم

 تساوي النسبة المحددة. 

 لتوضيح هذه الفكرة نضرب المثال المبسط التالي:

غيف( فإن ر)بالوحدة  100هي أخر مراحل إنتاج الخبز، وهي خبز الخبز، فعندما تكون الكمية هي إذا كانت العملية 

لك أن %، فإن معنى ذ 10رغيف فإذا كانت نسبة السماحية هي  100 ذلك أن المخطط بهذه العملية هي إنتاجمعنى 

 رغيف. 110ناتج عدد الخبز يمكن أن يتخطى هذه الكمية حتى 

 السماحيةالسماح بتعدي نسب  

م تحديده بنسبة عند التعليم على هذا الخيار، فإن النظام سيسمح أن تتخطى الكمية المخرجة من العملية المقابلة ما ت

 110لعدد اتعدي النسبة يمكن أن يتخطى عدد األرغفة السماحية ففي المثال المذكور بالحقل السابق، عند السماح ب

 .رغيف

 وازي(السماح بالمكشوف )تشغيل على الت 

 لى التوازي:. لشرح مفهوم التشغيل ععند التعليم على هذا الخيار، يسمح النظام بتشغيل بعض العمليات على التوازي

منتج. يتضح ية أخرى لنفس الكمية على نفس الليعني أن العملية الحالية يمكن تشغيلها مع عم التشغيل على التوازي

 ذلك من المثال التالي:

واء حتى نهاية إلى إنتاج باكتة تحتوي علب أقراص دواء فيتم إنتاج الدعمليات تؤدي في البفرض أننا بصدد عدة 

 والمتمثلة في إنتاج شرائط 60الوصول للعملية رقم 

  إنتاج شريط األدوية. 60العملية : 

  تعبئة في علب األدوية. 70العملية : 

  80العملية ( إدخال منشور الدواء :pamphlet.بكل علبة ) 

 تغليف كل علبة 90ة العملي : 

  تجميع العلب في باكتة100العملية : 
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أشرطة  في العلبة أوالً ثم (pamphlet)يمكن تشغيلهم على التوازي حيث يمكن إدخال المنشور  80، 70العمليات 

 الدواء أو إدخال أشرطة الدواء ثم إدخال المنشور.

ع عمليات ، وال يمكن تشغيل أي منهم على التوازي مالحظ أن أول عملية وأخر عملية البد أن يكونو على التوالي

  أخرى.

 وبالتالي فجميع العمليات المراد تشغيلها على التوازي، يتم فيها التعليم على هذا الخيار.

 الوحدة االفتراضية 

إنتاجه يمكن راحل مالوحدة الخاصة بالعملية المقابلة حيث يمكن أن تختلف الوحدة باختالف العملية، فالدواء مثالً بأحد 

راجه بوحدة أصغر أن يكون خليط ينتقل يتم إنتاجه بهذه العملية بالكيلو، بينما في أخر مراحل اإلنتاج يمكن أن يتم إخ

 الشريط أو الكبسولة مثالً. ووه

 موارد التشغيلإدخال  جدول
. إلدخال لعمليات"عرفة بالجدول "تفاصيل اميتم تعريف الموارد الخاصة بكل عملية من العمليات ال ،من خالل جدول "موارد التشغيل"

يقوم بإدخال الموارد  العملية من الجدول السابق ثم بإدراج رقميقوم المستخدم  تفاصيل السابق،الموارد أحد العمليات المعرفة بجدول 

 الخاصة بها بهذا الجدول. محتويات هذا الجدول كما يلي:

 م. العملية 

ل العمليات. فعند ل المورد الحالي، وهي أحد أرقام العمليات التي تم إدخالها بتفاصيرقم العملية التي سيتم فيها تشغي

اقي السطر تعريف ليتم بب " بالحقل "م. العملية"10" يتم إدراج الرقم" مثالً، 10تعريف الموارد الخاصة بالعملية رقم "

 .موارد العملية

 اسم العملية 

 .اسم العملية كما تم تحديده بالجدول السابق

 مورد تشغيل 

رة عن يتم إدخال كود مورد التشغيل الخاص بالسطر الحالي، يمكن إدخال كود المورد مباش ،من خالل هذا الحقل

ر المورد طريق المستخدم على أن يكون أحد الموارد المعرفة بملف الموارد، أو يمكن الضغط على زر البحث الختيا

 المناسب.

ة، فعند تعريف ون أحد الموارد المعرفة بصالة اإلنتاج الخاصة بالعملية المقابلالحظ أن المورد المدخل البد وأن يك

المعرفة بالعملية  " مثالً البد أن تكون جميع الموارد المدخلة موجودة بصالة اإلنتاج10الموارد الخاصة بالعملية رقم "

 .10رقم 

 مدة عمل المورد )الوحدة، القيمة( 

تم تعريفه بملف  مدة عمل المورد. يقوم النظام بإدخال الوحدة التلقائية من خالل مامن خالل هذين الحقلين يتم إدخال 

قيمة "ساعة" فسوف يقوم النظام بإدراج ال ،الموارد لهذا المورد، فإذا كان تعريف وحدة فترة العمل على أنها ساعة

 الخ(.شهر، يوم... ،أسبوع)القيم التالية:كوحدة تلقائية، ويمكن للمستخدم تغييرها من خالل قائمة الوحدة التي تأخذ أحد 

ثالً إذا قام المستخدم وأما القيمة فهي الفترة عدد الساعات أو عدد األيام أو...الخ، على حسب الوحدة التي تم تحديدها. فم

تم ياعات، وسسبالحقل القيمة، فإن المورد المقابل سوف يعمل أربع  4بإدخال القيمة "ساعة" بالحقل الوحدة والقيمة 

 حساب التكلفة على هذا األساس.

 العدد 
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أن  ذلك ان معنىك، 6عدد الموارد الموجودة بالعملية، فإذا كان المورد مثالً هو عامل طالء فعندما يكون العدد يساوي 

 عمال طالء. 6العملية المقابلة تتضمن 

 أساس التكلفة 

 كمية أو عدد الشحنات 

و األصناف أكان أساس التكلفة سيكون بالشحنة أو بالصنف وعدد الشحنات يتم تحديد ما إذا  ،من خالل هذين الحقلين

 الذي سيتم إنتاجه فور تشغيل ساعات المورد المقابل.

ة الخاصة بهذا للتعرف على معنى أساس التكلفة )بالصنف، بالشحنة(، راجع الفقرة "أساس التكلفة" بالمفاهيم األساسي 

 الكتاب.

شحنة(، فإنه عند جنيه إلنتاج شحنتين )تكلفة بال 500ساعات بقيمة  10لمنفقة للموارد هي وبالتالي إذا كانت الساعات ا

 جنيه. 250هي إصدار سند موارد لشحنة واحدة تكون التكلفة 

، لصنف()تكلفة با صنف 100عدد جنيه إلنتاج  500ساعات بقيمة  10وأيضاً إذا كان الساعات المنفقة للموارد هي 

 600كلفة بت 120ساعة، فإن المتوقع إنتاج أصناف بكمية  12موارد بعدد ساعات تشغيل تساوي فإنه عند إصدار سند 

 جنيه.

 نشاط 

 إذا كان المورد المقابل يقوم بعدة نشاطات، يمكن تسجيل النشاط المستخدم على مستوى كل سطر.

 تحميل آلي 

ً بمجرد المرور هذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار لتحديد المورد المقابل سيتم تنفيذه  على العملية فيذ بسند التنآليا

 التي تحتويه، أم البد من إصدار سند موارد يدوياً لتحميل هذا المورد.

 كمية المنتج النهائي )وحدة، قيمة( 

عمال  5المقابل هو وحدة وقيمة المنتج النهائي الناتجة من تنفيذ المورد المقابل. فإذا كانت المعلومات المدخلة للمورد

 10ك أن ( فإن معنى ذل100ساعات. فعند إدراج وحدة وقيمة المنتج النهائي هي )باب، 10ء مثالً بمدة تشغيل طال

 باب. 100ساعات تشغيل لخمسة عمال طالء كافية لطالء 

 مالحظات 

 أي ملحوظة نصية خاصة بالمورد المقابل.
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 صفحة التحويالت –عملية التشغيل 
فمثالً عند تصنيع أحد األدوية يكون  .النظام بتحويالت الكميات للمنتج أثناء تشغيله بالعمليات المختلفةيتم تغذية من خالل هذا الملف، 

عن خليط ويتم إخراج هذا الخليط بعملية أخرى ككبسوالت. من خالل جدول التحويالت يتم تعريف  ةالدواء في أحد عملياته عبار

 .األخرىساوي كم من الكبسوالت )بالعدد( بالعملية ( تمثالً  كمية الخليط بالعملية األولى )بالكيلو

 

 جدول التحويالت
 :يحتوي هذا الجدول على الحقول التالية

 م. العملية 

 .رقم العملية الجاري تقدير وحدة الصنف بها بوحدة أخرى

 س من 

 الوحدة 

 يساوي ص من 

 الوحدة 

 كمثال على ذلك إدخال التالية:

 270             س من 

 كيلو              الوحدة 

 32000   يساوي ص من 

 كبسولةالوحدة             : 

كبسولة، ومن ثم يمكن إصدار تقارير بتوقع  32000كيلو من الخليط الموجود بهذه العملية يساوي  270أي أن كل 

 .بالعملية الجاريةعدد الشرائط الجاري إنتاجها من خالل التعرف على الكمية الموجودة بالكيلو 
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 قياسية ملف عملية
تعرفنا في الجزء الخاص بعمليات التشغيل أنه يتم إدخال العمليات الخاصة بتصنيع المنتج والموارد الخاصة بكل عملية من هذه  

رد العمليات. وبالتالي يتم إدخال العملية والمعلومات الخاصة بها باإلضافة للموارد التي يتم تنفيذها بهذه العملية، وقد تكون هذه الموا

رة جداً بدرجة يصعب معها إدخالها في كل مرة يتم فيها تعريف عمليات تشغيل. لذلك فقد قام مطورو النظام بإنشاء ملف خاص كثي

بتعريف العملية وهو ملف "عملية قياسية" بحيث يتم تعريف العملية بجميع الموارد الداخلة فيها بسجل مستقل بهذا الملف، وبالتالي 

قياسية بملف العمليات القياسية ليتم استحضار جميع المعلومات والموارد الخاصة بها على الفور بدالً من يتم إدخال كود العملية ال

 إدخالها في كل مرة يتم فيها إدخال هذه العملية بملف عمليات التشغيل مما يوفر الكثير من الوقت والجهد في إدخال البيانات  . محتويات

 هذه النافذة كما يلي:

 

مات الموجودة بهذه النافذة مستقاة من ملف عمليات التشغيل، حيث أن كل رأس كل سجل يمثل سطر من سطور عمليات جميع المعلو

التشغيل، بينما تمثل تفاصيل سجل عملية القياس الموارد التي المضمنة بعملية القياس. ومن ثم عند إدراج عملية قياسية بأحد سطور 

شغيل(، سيقوم النظام بإدراج جميع معلومات رأس العملية القياسية بباقي سطر العملية، عمليات التشغيل )راجع ملف عمليات الت

بجدول موارد التشغيل  –والتي تم تعريفها بجدول "موارد التشغيل"  –بينما سيقوم بإدراج جميع الموارد المضمنة بهذه العملية 

 الخاص بهذه العملية بملف عمليات التشغيل.

 .نافذة "عملية قياسية"حقول على بالتفصيل غيل للتعرف راجع ملف عمليات التش
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 ملف التكاليف الغير مباشرة
الغير مباشرة،  للتعرف على مفهوم التكاليف. يتم تعريف التكاليف الغير مباشرة الخاصة بالمنتجات المصنعة من خالل هذا الملف،

تكاليف الغير مباشرة على النافذة تعتبر بمثابة توصيف لطريقة تحميل ال راجع الفقرة "التكاليف الغير مباشرة" بالمفاهيم األساسية. هذه

أمر اإلنتاج كما بكمية المنتجات المصنعة. على سبيل المثال، يمكن تحديد قيمة محددة للتكاليف الغير مباشرة على كل ساعة تشغيل 

اج بتكلفة غير مباشرة طبقاً اإلنتاج بحيث يتم تحميل أمر اإلنتسنرى بهذه النافذة. يتم بعد ذلك استدعاء هذه الطريقة للتكلفة بتوجيه أمر 

بالتكاليف الغير مباشرة  يتم تحميل أمر اإلنتاج لما تم توصيفه بسجل "التكاليف الغير مباشرة" التي تم استحضارها بتوجيه أمر اإلنتاج.

 ر اإلنتاج".راجع مستند "إغالق أم –عند إغالق أمر اإلنتهاء بشرط أن يكون "إغالق عادي" 

 محتويات هذه النافذة كما يلي: 

 

 المعلومات األساسية
 االسمين العري واإلنجليزي.ويحتوي هذا القسم على البيانات األساسية الخاصة بالتكاليف الغير مباشرة وهي الكود والمجموعة 

 التفاصيل
 لمنتج المصنع.جدول التفاصيل، يتم توصيف طريقة التكلفة التي سيتم بها تكليف اخالل من 

 النوع 

 :من خالل هذه القائمة، يتم تحديد أحد الخيارات التالية

 قيمة لكل ساعة مورد: 

عند اختيار هذا الخيار، فسوف يتم إضافة قيمة محددة لكل ساعة مورد 

تي نتاج، وذلك من خالل ما تم تسجيله بسندات الموارد الماكينة( تم تسجيلها على أمر اإلآلي ) أو ( )عاملبشري 

تم إصدارها على أمر اإلنتاج. يتم تحديد هذه القيمة اإلضافية بالحقل "القيمة" والموجود بتفاصيل النافذة على نفس 

 السطر.

  مورد بشريقيمة لكل ساعة: 

عند اختيار هذا الخيار، فسوف يتم إضافة قيمة محددة لكل ساعة مورد )عامل بشري فقط( تم تسجيلها على أمر 

خالل ما تم تسجيله بسندات الموارد الخاصة بالموارد البشرية )عمال( التي تم إصدارها على  اإلنتاج، وذلك من

 أمر اإلنتاج. يتم تحديد هذه القيمة اإلضافية بالحقل "القيمة" والموجود بتفاصيل النافذة على نفس السطر.

  آلةقيمة لكل ساعة مورد: 
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نتاج، وذلك لكل ساعة مورد )آلة( تم تسجيلها على أمر اإل عند اختيار هذا الخيار، فسوف يتم إضافة قيمة محددة

ر اإلنتاج. يتم من خالل ما تم تسجيله بسندات الموارد الخاصة بالموارد اآلية )ماكينات( التي تم إصدارها على أم

 تحديد هذه القيمة اإلضافية بالحقل "القيمة" والموجود بتفاصيل النافذة على نفس السطر.

 ادة خامقيمة لكل وحدة م: 

 ،مر اإلنتاجمن المواد الخام التي تم صرفها ألعند اختيار هذا الخيار، فسوف يتم إضافة قيمة محددة لكل وحدة 

وجودة وذلك من واقع سندات صرف المواد الخام التي تم صرفها ألمر اإلنتاج وبالطبع بعد طرح الكميات الم

 نتاج.بمستندات "ارتجاع مواد خام"الصادرة على نفس أمر اإل

  منتجةقيمة لكل وحدة: 

نه سيتم إضافة أمن المنتج المصنع، أي  تم تصنيعهاعند اختيار هذا الخيار، فسوف يتم إضافة قيمة محددة لكل وحدة 

 ً نها ما تم مقيمة محددة لكل وحدة من إجمالي المنتج الذي تم استالمه بسندات "تسليم منتج"، وبالطبع مطروحا

من خالل  –جة التي سيتم إضافتها لكل وحدة منت –يتم تحديد هذه القيمة  ارتجاع منتج".ارتجاعه من خالل سندات "

 حقل القيمة الموجود بنفس السطر. 

 مخصص 

ره من يتم تطوي (Scriptالتكاليف الغير مباشرة عن طريق )عند اختيار هذا الخيار، فسوف يتم توصيف تحميل 

 خالل قسم التطوير بشركة نماسوفت.

 تكاليف األولوية )مواد خام + موارد(نسبة من ال: 

اصة بالمواد الخام نسبة من التكلفة اإلجمالية الخالتكاليف الغير مباشرة كعند اختيار هذا الخيار، فسوف يتم إضافة 

الحقل القيمة على يتم إدراج هذه النسبة ب إجمالي ساعات الموارد المنفذة )بشرية ، آلية(.مضافاً إليها  المنصرفة 

 لسطر.نفس ا

لفة ساعات تشغيل تكمضافاً إليها كمثال على ذلك إذا كانت القيمة اإلجمالية للمواد الخام المصروفة بأمر اإلنتاج، 

سبة من ألف جنيه مثالً وكانت الن 500000العمال والماكينات التي تم تسجيلها بسندات بسندات الموارد هي 

ذه النسبة يتم تحديد ه ألف جنيه. 25000لغير مباشرة يكون %، فإن إجمالي التكاليف ا5التكاليف األولوية هي 

 بالحقل "القيمة" الموجود على نفس السطر.

 نسبة من تكلفة المواد الخام: 

م التي تم صرفها تكلفة المواد الخاصافي تحديد التكلفة الغير مباشرة كنسبة من عند اختيار هذا الخيار، فسوف يتم 

 ه النسبة بالحقل "القيمة" الموجود على نفس السطر.يتم تحديد هذ .على أمر اإلنتاج

 نسبة من تكلفة الموارد: 

يل الموارد عند اختيار هذا الخيار، فسوف يتم تحديد التكلفة الغير مباشرة كنسبة من إجمالي تكلفة ساعات تشغ

"القيمة" الموجود  بالحقل )بشرية ، آلية( والتي تم تسجيلها بسندات الموارد على أمر اإلنتاج. يتم تحديد هذه النسبة

 على نفس السطر.

 االسم 

 يمكن إدراج أي اسم لنوع التكلفة المباشرة المقابلة.

 الخامة 

 .أصناف محددة ، بحيث ال تنطبق التكلفة الغير مباشرة المقابلة إال علىيمكن حصر التكلفة المباشرة على خامة محددة
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 القيمة 

تجة، أو قيمة لكل ة مندحديده بالحقل "النوع" حيث يمكن أن تكون القيمة لكل وحالقيمة المناظرة لنوع التكلفة الذي تم ت

 وحدة مادة خام أو نسبة من تكلفة المواد الخام، أو ....الخ.

 التأثير المحاسبي )الجانب المدين ، الجانب الدائن( 

ة بحيث يتم اليف الغير مباشرمن خالل هذين الحقلين يمكن تحديد الحسابين الدائن والمدين لكل نوع من أنواع التك

 التأثير عليهما عند إصدار سند إغالق أمر اإلنتاج وتوزيع التكاليف الغير مباشرة.

 المجموعة التحليلية 

 اإلدارة 

 القطاع 

 الفرع 

 الشركة 

، كما هو يمكن التأثير بالتكلفة الغير مباشرة الخاصة بأي من سطور التفاصيل فقط على أحد المحددات دون غيرها

 وف بنظام نماسوفت.معر
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 الصفحة الرئيسية –مستند أمر إنتاج 
يد مكونات هذا المنتج مستند أمر اإٍلنتاج هو المستند األساسي الذي يتم من خالله تصنيع كمية محددة من المنتج المصنع، كما يتم تحد

مكونات المنتج بالمواد الخام الموجودة  وعمليات التشغيل الخاصة به، ثم يقوم المستخدم بمتابعة أمر اإلنتاج هذا من خالل صرف

راجع الفقرة مر اإلنتاج. أوتنفيذ العمليات المعرفة له بعمليات التشغيل الخاصة به، حتى تسليم المنتج النهائي، وفي النهاية يتم إغالق 

 محتويات مستند أمر اإلنتاج كالتالي:"أمر اإلنتاج" بالمفاهيم األساسية لهذا الكتاب. 

 

 ت األساسيةالمعلوما
 المعلومات األساسية الخاصة بأمر اإلنتاج، وهي كالتالي:من خالل هذا القسم، 

 الكود 

تاج، ليقوم النظام رقم المستند الخاص بأمر اإلنتاج. يمكن للمستخدم  اختيار أي من دفاتر المستندات المعرفة ألمر اإلن

 بترقيم المستند على هذا الدفتر.

 توجيه المستند 

د مكونات اص بمستند أمر اإلنتاج وهو الذي يحدد الصفات األساسية ألمر اإلنتاج مثل لزوم إدخال كوالتوجيه الخ

ن خالل صفحتي مالمنتج وكود عمليات التشغيل بالصفحة الرئيسية أم ال، وما إذا كان مسموح للمستخدم بالتعديل فيهما 

 من اإلعدادات المرتبطة بالتوجيه. ، وغير ذلكليات التشغيل بأمر اإلنتاج أم المكونات المنتج وعم

  بناء على 

 يمكن إصدار أمر اإلنتاج بناءاً على أحد المستندات التالية:

 :الطبع سيكون عند إصدار سند أوامر إنتاج مجمعة، سيتم إصدار عدة أوامر إنتاج، وب سند أوامر اإلنتاج المجمعة

 هذا الكتاب.. راجع سند "أوامر اإلنتاج المجمعة" بكل أمر إنتاج صادر بناءاً على سند أوامر اإلنتاج المجمعة

 لبيع اسندات أوامر إنتاج بحسب أوامر بإصدار  المستخدممن خالل سند التخطيط، يمكن أن يقوم  :تخطيط سند

 " بهذا الكتاب.صفحة مخطط اإلنتاج – وتوقعات المنشأة وغير ذلك. راجع "سند التخطيط

 :تاج بناءاً على أحد طلبات أوامر اإلنتاج. بمجرد إدراج أحد طلبات أوامر يمكن إصدار أمر اإلن طلب أمر إنتاج

 اإلنتاج سيقوم النظام بإدراج معلومات الطلب بأمر اإلنتاج الحالي.
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 التاريخ الفعلي 

 التاريخ الفعلي الخاص بمستند أمر اإلنتاج.

 الصنف 

يفه بملف أي صنف شريطة أن يكون قد تم تعرالمنتج المصنع الذي يراد تصنيعه من خالل أمر اإلنتاج. يمكن إدخال 

 األصناف على أنه صنف يمكن تصنيعه.

 مكونات المنتج 

ن أحد كود مكونات المنتج المكونة للصنف المصنع. يمكن إدخال أي من مكونات المنتجات المعرفة شريطة أن تكو

ت بصفحة ظام بإدراج هذه المكونامكونات المنتج الخاصة بالصنف المصنع. بمجرد إدخال مكونات المنتج سيقوم الن

ر بمكونات الخاصة بأم –إن وجدت  –مكونات المنتج الموجودة بأمر اإلنتاج، كما سيقوم بإدراج المنتجات الثانوية 

 المنتج بصفحة المنتجات الثانوية.

ملف مكونات بيفه بمجرد إدخال كود مكونات المنتج سيقوم النظام بإدراج القيم التلقائية الخاصة به بحسب ما تم تعر

كمية ووحدة والتشغيل المستخدمة، وكود المخزن الذي سيتم فيه توريد المنتج المصنع،  اتالمنتج والمتمثلة في عملي

 المنتج النهائي.

اصة بمكونات إذا لم يقم المستخدم بإدخال كود مكونات المنتج سيكون ملزماً بإدخال هذه المكونات عبر الصفحة الخ

 المنتج.

ون إدخال الكود نوع مستند أمر اإلنتاج يستلزم إدخال كود مكونات المنتج فلن يسمح النظام بحفظ المستند بد إذا كان

 الخاص بمكونات المنتج بهذا الحقل.

 عمليات التشغيل 

ن تكون أكود عمليات التشغيل الخاصة بالصنف المصنع. يمكن إدخال أي من كود لعمليات التشغيل  المعرفة شريطة 

لعمليات يات التشغيل الخاصة بالصنف المصنع. بمجرد إدخال عمليات التشغيل سيقوم النظام بإدراج هذه اأحد عمل

 بصفحة عمليات التشغيل الموجودة بأمر اإلنتاج.

لخاصة بعمليات اإذا لم يقم المستخدم بإدخال كود عمليات التشغيل سيكون ملزماً بإدخال عمليات التشغيل عبر الصفحة 

 التشغيل.

المستند بدون  ا كان نوع مستند أمر اإلنتاج يستلزم إدخال عمليات التشغيل عبر هذا الحقل فلن يسمح النظام بحفظإذ

 إدخال الكود الخاص بعمليات التشغيل بهذا الحقل.

 المخزن 

منتج عند إصدار  تسليم كود المخزن الذي سيتم فيه تسليم المنتج النهائي، سيقوم النظام بإدراج هذا المخزن تلقائياً بمستند

ونات المنتج بملف سند تسليم منتج خاص بأمر اإلنتاج هذا.يأخذ هذا الحقل قيمة تلقائية المخزن الذي تم تعريفه بملف مك

 "مكونات المنتج" وذلك بمجرد إدخال كود مكونات المنتج، ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع.

  رقم الشحنة 

 رقم الشحنة الخاص بالمنتج المصنع.

 رقم الشحنة. كان الصنف المصنع قد تم تعريفه على أنه له شحنات فلن يسمح النظام بتخزين المستند بدون إدخال إذا

 

 تاريخ إعادة االختبار 
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 يتم تسجيل هذا التاريخ إلعادة اختباره ببعض المنتجات الكيميائية.

 الكمية | الوحدة 

د ساعات د كميات المواد الخام المطلوبة، وأيضاً عدوهي التي سيتم على أساسها عدكمية ووحدة المنتج المصنع. 

نتاج بسجل يقوم النظام بحساب ذلك من خالل معلومات مكونات اإل .التشغيل المطلوبة للوصول لكمية المنتج النهائي

 مكونات المنتج المستخدم، ومعلومات تشغيل الموارد بسجل عمليات التشغيل المستخدم.

 تاريخ اإلنتاج 

 ما إذا كان هذا الصنف له صالحية.بتاريخ اإلنتاج الخاص بالصنف المصنع وذلك في حالة  هذا الحقل خاص

 تاريخ االنتهاء 

 صالحية. هذا الحقل خاص بتاريخ انتهاء الصالحية الخاص بالصنف المصنع وذلك في حالة ما إذا كان هذا الصنف له

 تاريخ البداية المخطط | الفعلي 

 تاريخ التسليم المخطط | الفعلي 

دراج إم النظام بن بقوأوالمفترض  ،دخال التواريخ المخططةإالمستخدم بقوم ي .والفعليوالتسليم البداية المخطط تاريخي 

 .على مستندات التصنيع التواريخ الفعلية بناءاً 

 الحالة 

 تأخذ أحد القيم التالية: من خالل هذا الحقل يقوم النظام بعرض حالة أمر اإلنتاج الحالية وهي

 :أي أنه لم يتم بدأ أمر اإلنتاج بعد. بانتظار المعالجة 

 :دم بالضغط على الزر يقوم المستخ ،لبدء أمر اإلنتاجأي أنه قد تم البدء في أمر اإلنتاج وجاري تنفيذه.  قيد التنفيذ

 تنفيذ".المعالجة" إلى "قيد ال"بدء أمر إنتاج"، ليقوم النظام بتحويل حالة أمر اإلنتاج من من "بانتظار 

 :تم إغالق أمر اإلنتاج بشكل طبيعي.أي أنه قد  مغلق 

 :أي أنه تم إنهاء أمر اإلنتاج من دون تسليم المنتج النهائي ألي سبب اضطراري. منتهي 

 

 الجودة فحصقائمة  

 الجودةقائمة تأكيد  

عند استخدام  ين يمكن ربط أمر اإلنتاج بقائمة فحص جودة أو قائمة تأكيد جودة أو كليهما، وذلكهذين الحقلمن خالل 

 ، ومن ثم يمكن مراقبة جودة المنتجات أثناء عملية التصنيع.نظام الجودة

 إعادة توزيع التكاليف 

 أسهم التكلفة 

ً عندما يتم إصدار أ أوامر إنتاج مر اإلنتاج من خالل مستند "في بعض الحاالت، يقوم النظام بملء هذين الحقل آليا

عة هذين الحقلين مجمعة". حيث يتم تحديد تكلفة أمر اإلنتاج الصادر بناءاً على هذين الحقلين. للتعرف على فائدة وطبي

 يمكن مراجعتهما بالشرح الخاص  بنافذة "أوامر اإلنتاج المجمعة".

 مالحظات 

 نص توضيحي خاص بأمر اإلنتاج الحالي. من خالل هذا الحقل يمكن للمستخدم إدخال أي

 زر "بدء أمر اإلنتاج" 
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ام وسندات تنفيذ أمر اإلنتاج يتم البدء بتنفيذ أمر اإلنتاج وبالتالي إصدار مستندات صرف المواد الخ ءمن خالل زر بد

 العمليات وغير ذلك من المستندات على أمر اإلنتاج الحالي.

 فلن يتمكن المستخدم من إصدار أي مستندات عليه. إذا لم يتم البدء من خالل هذا الزر، 

ن خالل الخيار يمكن للمستخدم التراجع عن عملية بدء أمر اإلنتاج من خالل قائمة "المزيد" بأدوات النافذة، وذلك م

 ليه."إلغاء أمر البدء". ولكن لن يسمح النظام بالتراجع عن بدء أمر اإلنتاج إذا تم تنفيذ أي مستندات ع
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 صفحة مكونات المنتج –أمر إنتاج  مستند
من خالل صفحة مكونات المنتج يقوم المستخدم بإدخال المكونات الخاصة بأمر اإلنتاج. إذا قام المستخدم بإدخال كود مكونات المنتج 

ول الخاصة بهذه للتعرف على الحق ات بهذه الصفحة.بالصفحة الرئيسية، فسوف يقوم النظام باستدعاء المعلومات الخاصة بهذه المكون

 النافذة يمكن الرجوع للصفحة الرئيسية بنافذة مكونات المنتج بهذا الكتاب.

 

 تختلف تفاصيل هذه النافذة عنها في ملف مكونات المنتج بالزرين التاليين:

 تجميع الشحنات 

ن ثم باستخدام هذا الزر خاص باألصناف التي لها شحنات حيث يكون حقل "الشحنة" معروضاً بتفاصيل المكونات، وم

سيقوم النظام بإدراج الشحنة التي سيتم صرفها والمخزن الذي سيتم الصرف منه، وذلك على مستوى كل  هذا الزر

 صنف.

 إنشاء سند حجز للكميات 

بمجرد استخدام هذا الزر، سيقوم النظام بإصدار سند حجز لكميات األصناف المندرجة بمكونات الصنف وذلك لضمان 

 ا من المخزن.وجودها حال صرفه

كل من اإلنتاجية والفعالية وطريقة اعتبار نسبة النظام أثناء تجميع الشحنات وإنشاء سند حجز للكميات سيقوم باعتبار الحظ أن 

 الفعالية. راجع هذه المفاهيم بملف "مكونات المنتج"

كان نوع مستند أمر اإلنتاج المستخدم يسمح لن يسمح النظام بتعديل معلومات مكونات أمر اإلنتاج من خالل هذه النافذة إال إذا 

 بتعديل تفاصيل مكونات المنتج.
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 صفحة المنتجات الثانوية –مستند أمر إنتاج 
من خالل صفحة المنتجات الثانوية يقوم المستخدم بإدخال المنتجات الثانوية الخاصة بأمر اإلنتاج. إذا قام المستخدم بإدخال كود 

رئيسية، فسوف يقوم النظام باستدعاء المعلومات الخاصة بالمنتجات الثانوية بهذه الصفحة. النافذة التالية مكونات المنتج بالصفحة ال

 توضح محتويات هذه الصفحة.

 

 للتعرف على الحقول الخاصة بهذه النافذة يمكن الرجوع لصفحة "المنتجات الثانوية" بنافذة مكونات المنتج بهذا الكتاب.

ل معلومات األصناف الثانوية من خالل هذه النافذة إال إذا كان نوع مستند أمر اإلنتاج المستخدم يسمح بتعديل لن يسمح النظام بتعدي

 تفاصيل مكونات المنتج.
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 صفحة عمليات التشغيل –مستند أمر إنتاج 
المستخدم بإدخال كود عمليات  من خالل صفحة عمليات التشغيل يقوم المستخدم بإدخال عمليات التشغيل الخاصة بأمر اإلنتاج. إذا قام

تشغيل بالصفحة الرئيسية، فسوف يقوم النظام باستدعاء المعلومات الخاصة بهذه العمليات بهذه الصفحة. النافذة التالية توضح محتويات 

 هذه الصفحة.

 

 تج بهذا الكتاب.للتعرف على الحقول الخاصة بهذه النافذة يمكن الرجوع لصفحة "عمليات التشغيل" بنافذة مكونات المن

لن يسمح النظام بتعديل معلومات عمليات التشغيل من خالل هذه النافذة إال إذا كان نوع مستند أمر اإلنتاج المستخدم يسمح بتعديل 

 تفاصيل عمليات التشغيل.
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 الشحناتصفحة  –مستند أمر إنتاج 
 اإلنتاج.يمكن إدراج الشحنات التي سيتم إصدارها ألمر   الشحناتمن خالل صفحة 

 

من خالل هذه الصفحة يمكن إدراج الشحنات التي سيتم صرفها عند صرف كميات أمر اإلنتاج. هذه الصفحة لإلحصائيات فقط وليس 

 لها أي تأثير على حركات النظام.
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 صفحة المستندات المرتبطة –مستند أمر إنتاج 
ي سواء سندات مستندات التي تم إصدارها على أمر اإلنتاج الحاليقوم النظام بعرض جميع ال ،من خالل صفحة المستندات المرتبطة

لصفحة في التعرف . تفيد هذه اأو تسليم منتجات نهائية أو...الخصرف مواد خام أو سندات ارتجاع مواد خام أو سندات تنفيذ عمليات 

 على حالة أمر اإلنتاج الحالي والوصول ألي مستند تم إصداره على أمر اإلنتاج بسهولة.
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 مستند أمر إنتاجإعدادات التوجيه الخاصة ب
 لتوجيه.من خالل صفحة اإلعدادات الخاصة بتوجيه أمر اإلنتاج، سنتعرف على بعض اإلعدادات التي يمكن تحديدها بخيارات ا

 

 إعدادات توجيه أمر األنتاج
 مكونات المنتج مطلوبة 

"مكونات المنتج"  مر اإلنتاج بدون تحديد كود أمر إنتاج بالحقلبتخزين مستند أ عند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام

 بالصفحة الرئيسية ألمر اإلنتاج.

 عملية التشغيل مطلوبة 

الحقل "عمليات بعند تعليم هذا الخيار، لن يسمح النظام بتخزين مستند أمر اإلنتاج بدون تحديد إدراج كود أمر إنتاج 

 ج.التشغيل" بالصفحة الرئيسية ألمر اإلنتا

 يمكن تعديل تفاصيل مكونات المنتج 

 تاج.عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بتعديل مكونات المنتج بصفحة "مكونات المنتج" بمستند أمر اإلن

 يمكن تعديل تفاصيل عملية التشغيل 

 ر اإلنتاج.أم عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بتعديل سطور عمليات التشغيل بصفحة "عمليات التشغيل" بمستند

 التكاليف الغير مباشرة 

ف الغير أحد سجالت التكاليف الغير مباشرة حيث سيقوم النظام بإضافة التكالييمكن إضافة  ،من خالل هذا الحقل

لغير مباشرة" امباشرة التي تم تحديدها على أمر اإلنتاج عند إصدار مستند "إغالق أمر إنتاج". راجع ملف "التكاليف 

  بهذا الكتاب.

 Cost Per Batch 

فس أمر اإلنتاج تختلف تكلفة نفس المنتج لنعند تعليم هذا الخيار، فسوف تكون التكلفة بحسب الشحنة، ومن ثم يمكن أن 

 بحسب الشحنة التي ينتمي إليها المنتج.

 السماح بترك سطور مكونات المنتج اإلنتاج فارغة 
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اف مدرجة مر اإلنتاج فارغة أي سيسمح بأال تكون هناك أصنسيسمح هذا الخيار بترك مكونات أمر اإلنتاج بمستند أ

ها يدوياً سيتم التعامل فقط مع سندات الصرف التي سيتم صرفثم بتفاصيل صفحة مكونات المنتج بأمر اإلنتاج. ومن 

 إلنتاج المنتج.

 دفتر طلب صرف مواد خام 

 توجيه طلب صرف مواد خام 

، سيقوم النظام بمجرد تخزين مستند أمر اإلنتاج بإصدار طلب عند إدراج دفتر وتوجيه "طلب صرف مواد خام"

  صرف مواد خام بمكونات المنتج التي تم تحديدها بصفحة مكونات المنتج بأمر اإلنتاج.
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 أمر إنتاجطلب مستند 
اجع قائمة "بناء على" يمكن إنشاء طلب أمر إنتاج ليتم استخدامه الحقاً عند إصدار أمر إنتاج بناءاً عليه. ر ،هذا المستند خالل من

 بمستند أمر اإلنتاج بهذا الكتاب.

 للتعرف على أي من محتويات هذا الكتاب، راجع مستند "أمر اإلنتاج" بهذا الكتاب.
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 أوامر اإلنتاج المجمعةمستند 
"أمر اإلنتاج" الل مستند خر من خمن خالل هذا المستند، يمكن إصدار عدة أوامر إنتاج دفعة واحدة بدالً من إصداره واحداً تلو اآل

 الرئيسي، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد. يحتوي هذا المستند على المحتويات التالية:

 

 المعلومات األساسية
يتم إدراج البيانات األساسية الخاصة بمستند أوامر اإلنتاج المجمعة مثل رقم المستند والتوجيه والتاريخ والفترة  ،من خالل هذا القسم

 :ضافة للحقل التاليإلالحظات باوالم

 إعادة توزيع التكاليف 

كيفية توزيع التكلفة على أوامر اإلنتاج الصادرة والتي يتم سوى هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة والهدف منها 

تج ويراد هذه الخيارات تفيد عند إصدار عدة أوامر إنتاج من خالل هذا المستند ولكن لنفس المن سردها بتفاصيل النافذة.

 توزيع التكلفة بمعايير هذه القائمة وهي كالتالي:

 بدون 

أي أن تكلفة أوامر اإلنتاج الصادرة من خالل مستند "أوامر اإلنتاج المجمعة" سيتم تكليفها بالطريقة التقليدية، وكأن 

فة أمر اإلنتاج كل أمر إنتاج صادر قد تم تحريره بشكل منفصل من خالل مستند "أمر اإلنتاج" وهي أن تكون تكل

عبارة عن )تكلفة المواد الخام المستهلكة + تكلفة ساعات تشغيل الموارد + التكاليف الغير مباشرة( مع األخذ في 

 االعتبار المواد التالفة.

في هذه الحالة ستكون فائدة سند أوامر اإلنتاج المجمعة مقتصرة على توفير الوقت والجهد وذلك إلدخال كل أمر 

 ر منفصل بدالً من إنشاء سجل أمر إنتاج يدوياً لكل أمر إنتاج مطلوب.إنتاج في سط

 الحظ أيضاً أن عدم اختيار أي قيمة سيكون معناه اختيار الخيار "بدون".

 الكمية فقط 

 في هذه الحالة سيتم توزيع التكلفة اإلجمالية لجميع أوامر اإلنتاج الصادرة بنفس نسب الكميات المدرجة بكل سطر.
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ع أوامر اإلنتاج ( ، وكانت التكلفة اإلجمالية لجمي30، 50، 20كميات أوامر اإلنتاج بالسطور الثالثة هي )فلو كان 

السطر ب، وتكلفة أمر اإلنتاج 20000، فإن معنى ذلك أن تكلفة أمر اإلنتاج بالسطر األول ستكون 100000هي 

 .30000، وتكلفة أمر اإلنتاج بالسطر الثالث هي 50000الثاني هي 

 سهم التكلفة فقطأ 

سيتم توزيع  عند اختيار هذا الخيار، سيتم توزيع التكلفة بنفس المنطق الخاص بالكميات ولكن بدالً من الكميات

 التكلفة بحسب أسهم التكلفة والتي يتم إدراجها بالحقل "أسهم التكلفة" على مستوى كل سطر.

  مرجحة بالكميةأسهم التكلفة 

 فة والكمية.أسهم التكلبناءاً على عن طريق عملية حسابية تتم يتم توزيع التكلفة عند اختيار هذا الخيار فسوف 

رة، وذلك في حالة م النظام بنقل كل من "أسهم التكلفة" ، طريقة "إعادة توزيع التكلفة" ألوامر اإلنتاج الصادسيقو

"أمر اإلنتاج"  ين أيضاً بمستنداستخدام طريقة التكلفة من خالل سند "أوامر اإلنتاج المجمعة". راجع هذين الحقل

 الرئيسي.

 لمزيد من التعرف على هذه الخيارات الثالثة يمكن االطالع على الفيديو التالي:

https://youtu.be/DrtHBZXMAIs 

 محددات طلبات أوامر اإلنتاج
 يمكن استحضار فمثالً ينة من طلبات أوامر اإلنتاج ومن ثم إدراجها بتفاصيل مستند محددات الستحضار فئة مععلى يحتوي هذا القسم 

و بفروع معينة أجميع طلبات أوامر اإلنتاج الخاصة بأصناف معينة، أو التي تم إنشاؤها بفترة محددة، أو الخاصة بإدارات معينة 

 أو..الخ. أنظر الشكل.

 زر "تجميع طلبات أوامر اإلنتاج" 

قاً للمحددات التي هذا الزر، يقوم النظام باستحضار جميع طلبات أوامر اإلنتاج بتفاصيل المستند الحالي وف عند استخدام

 تم تحديدها.

 تفاصيل النافذة
ج المطلوبة، وكود من خالل تفاصيل النافذة، يتم إدراج أوامر اإلنتاج  المراد إصدارها، حيث يتم إدراج الصنف وكود مكونات المنت

 شغيل المطلوبة وباقي المعلومات المطلوبة إلصدار أوامر اإلنتاج.عمليات الت

ر "تجميع طلبات زكما يمكن إدراج أوامر اإلنتاج المطلوبة عن طريق استحضار طلبات أوامر اإلنتاج المراد تنفيذها وذلك من خالل 

 أوامر اإلنتاج" الذي سبق شرحه بالقسم السابق.

لحقول، وذلك ها بمستند"أمر اإلنتاج" الرئيسي، يمكن الرجوع إليه للتعرف على هذه اجميع حقول تفاصيل المستند تم شرح -

 باستثناء الحقل "أسهم التكلفة" والذي تم شرحه بالقائمة "إعادة توزيع التكلفة".

لمدرجة، وذلك عند تاج اإدخال القيمة المطلوبة ألسهم التكلفة بكل من أوامر اإلن"أسهم التكلفة" يمكن للمستخدم من خالل الحقل  -

 استخدام أحد الخيارين "أسهم التكلفة فقط" أو "أسهم التكلفة مرجحة بالكمية".

 نتاج".إبمجرد تخزين المستند، يقوم النظام بإصدار أوامر اإنتاج مع إدراج أوامر اإلنتاج المصدرة بالحقل "أمر  -
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 أوامر اإلنتاج المجمعةمستند إعدادات التوجيه الخاصة ب
 ل صفحة اإلعدادات الخاصة بتوجيه أمر اإلنتاج، سنتعرف على بعض اإلعدادات التي يمكن تحديدها بخيارات التوجيه.من خال

 

 إعدادات توجيه أوامر اإلنتاج المجمعة
 دفتر أمر اإلنتاج 

 توجيه أمر اإلنتاج 

تخزين مستند أمر اإلنتاج  من خالل هذين الحقلين، يتم تحديد دفتر وتوجيه أوامر اإلنتاج التي سيتم إصدارها فور

 المجمعة الذي ينتمي لهذا التوجيه.

 إعادة تحميل التكلفة االفتراضية 

دراج القيمة إحيث سيقوم النظام ب "التكاليف إعادة توزيع"يمكن تحديد قيمة افتراضية للحقل  ،خالل هذه القائمةن م

 .نتاج المجمعةإلوامر اأبمستند هذا الحقل اجع ر .نتاجإلمر اأتخزين مستند عند  –وجدت ن إ –المحددة بالتوجيه 

 %100إجمالي أسهم التكلفة  

 بأوامر اإلنتاج الصادرة. 100عند تعليم هذا الخيار فلن يسمح النظام للمستخدم بإدخال عدد أسهم أكبر من 

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 47 

 

 اهيم أساسيةمف –مستند تنفيذ إنتاج 
 هو المسئول عن تنفيذ عمليات التشغيل الخاصة بأمر اإلنتاج مع اعتبار المفاهيم التالية: مستند تنفيذ إنتاج

 تنفيذ عملية
يع العمليات التي تم يعني تنفيذ العملية هو المرور على هذه العملية عن طريق سند التنفيذ حيث يجب عن طريق سند التنفيذ، تنفيذ جم

 مستند أمر اإلنتاج.تحديدها ب

 خطوات العملية
من الخطوات  يختلف معنى االنتقال من عملية ألخرى بحسب الخطوة التي عليها المنتج بكل عملية حيث يوفر النظام أربعة أنواع

 للعملية وهي كالتالي:

 :لعملية التي عليها يذ اعندما يكون المنتج بأحد العمليات بالخطوة جاهز للحركة فإن معنى ذلك أنه تم تنف جاهز للحركة

(، فإنه حينما 20، العملية  10المنتج اآلن، وهو بانتظار االنتقال للعملية التي تليها. فمثالً إذا كانت العمليات هي )العملية 

ج واالن المنت 10ملية رقم ( بالخطوة )جاهز للحركة( فإن ذلك يعني أنه قد تم تنفيذ الع10رقم ) يكون المنتج حالياً بالعملية

 .20بانتظار تنفيذ العملية رقم 

 :ة سحب عينة. لسحب عينة من المنتج بأي من عمليات التشغيل البد أن تكون الكمية المراد سحبها بالخطو سحب عينة

( كعينة 5ساوي )، فإنه لسحب كمية ت( بالخطوة )جاهز للحركة(10( بالعملية رقم )100فمثالً حينما يكون هناك كمية )

ينة( ومن ثم ع( من الخطوة )جاهز للحركة( إلى الخطوة )سحب 5من نقل هذه الكمية ) –سند التنفيذ عن طريق  –البد 

 ( هو 10يكون مجموع الكميات بالعملية رقم )

o  = ( بالخطوة )جاهز للحركة(10بالعملية ) 95كمية 

o  = ( بالخطوة )سحب عينة(10بالعملية ) 5كمية 

 (10( من العملية رقم )5نة" للكمية )يمكن إصدار سند "سحب عي ،على ذلك وبناءً 

 :ف( وذلك إلصدار بنفس األسلوب الخاص بالنقطة السابقة، يمكن االنتقال بأي من كميات المنتج إلى الخطوة )تال تالف

 سند تالف الحقاً بهذه الكمية.

 :وذلك  ضة مرفويمكن االنتقال بها إلى الخطو ،عندما تكون أي من كميات المنتج غير مطابقة للمواصفات مرفوض

( وتم 20خطوة )( جاهزة للحركة بال100إلعادتها للعملية السابقة، فمثالً حينما تكون هناك كمية من الصنف تساوي )

( 20لعملية )( من ا5( غير مطابقة للمواصفات يمكن االنتقال بالكمية )5اكتشاف أن هناك كمية من المنتج تساوي )

 لى هذه الكمية.( مرة أخرى ع20( بالخطوة )مرفوض(، وذلك لتنفيذ العملية )20بالخطوة )جاهز للحركة( إلى العملية )

 االنتقال من عملية ألخرى
ت تالية لها بحسب يعني االنتقال من عملية تشغيل إلى أحد العمليات األخرى من خالل مستند التنفيذ هو تنفيذ عملية أو عدة عمليا

طوة التي يقف عندها المنتج ، كما يختلف أيضاً بحسب الخنسبة للعملية التي تم االنتقال منهاترتيب العملية التي سيتم االنتقال إليها بال

 ، واألمثلة التالية:الشكل التالي يتضح ذلك من. قبل التنفيذ والخطوة التي سيقف عندها بعد التنفيذ
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  ( جاهز للحركة، فإن 40ة إلى العملية )( جاهز للحرك10من العملية )بكمية من المنتج عند االنتقال من خالل سند التنفيذ

 معنى ذلك التالي:

 ( بالعملية السابقة على هذا المنتج ومن ثم فإنه بالوضع جاهز للحركة 10قبل التنفيذ كان قد تم بالفعل تنفيذ العملية )

 قبل التنفيذ.

 ( بأنهما عمليتين آليتين بمكونات المنتج، فإ30، 20إذا كان قد تم تحديد العمليتين )( 30، 20نه سيتم تنفيذ العمليات ،

40.) 

 ( هي عملية 20إذا كانت العملية )( فقط 40، 20( هي عملية يدوية، فإنه سيتم تنفيذ العمليات )30والعملية ) آلية

( عملية يدوية وبالتالي 30( عملية آلية ومن ثم يتم تنفيذها بمجرد المرور عليه، والعملية )20وذلك ألن العملية )

 .(40( إلى العملية )10نفيذها ألنها يدوية ولم يتم ذكرها صراحة عند االنتقال من العملية )فلن يتم ت

  ( بغض النظر عن كونها يدوية أو آلية، باإلضافة ألنها 40إلى  10( ألنه قد تم ذكرها )من 40سيتم تنفيذ العملية )

 بالخطوة جاهز للحركة.

 ( هي آخر عملية، فإن الك40إذا كانت العملية ) مية الجاهزة للحركة فيها تكون جاهزة للتسليم إلى المخازن، ومن

 (.40ثم، يمكن إصدار سند "استالم منتج" للكمية الجاهزة للحركة بالعملية )

 ( مرفوض، فإن معنى ذلك أن المنتج غير 20( جاهز للحركة إلى العملية )30عند انتقال كمية من المنتج من العملية )

( عليه مرة أخرى. وبذلك سيتم إصدار سند 30( ثم العملية )20م يتم مطلوب إعادة العملية )مطابق للمواصفات ومن ث

(. ثم 20( جاهز للحركة، وذلك لتنفيذ العملية )20( مرفوض إلى العملية )20تنفيذ لهذه الكمية مرة أخرى من العملية )

( جاهز للحركة، وذلك لتنفيذ العملية 30لعملية )( جاهز للحركة إلى ا20إصدار سند تنفيذ آخر لهذه الكمية من العملية )

(30.) 

 ( النظامية1العملية رقم )
( هي العملية األولى بحسب توصيف العمليات بملف "عمليات التشغيل"، لكن فعلياً فهي تمثل العملية الثانية 10الحظ أن العملية رقم )

( إلى أي من العمليات المعرفة 1النظام، وال يمكن تسجيل هذا الرقم )( وهي خاصة ب1حيث أن العملية األولى فعلياً هي العملية رقم )

 بملف عمليات التشغيل.

( بالخطوة )جاهز 10( بالخطوة )جاهز للحركة( إلى العملية )1( يتم االنتقال من العملية النظامية رقم )10فلتنفيذ العملية رقم )

( بالخطوة )جاهز 1بدء بتنفيذ أي من عمليات التشغيل تكون بالعملية رقم )للحركة(. وبالتالي فكمية أمر اإلنتاج اإلجمالية قبل ال

 للحركة(.

 

  

40العملية 30العملية 20العملية  10العملية 
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 انتقال كمية المنتج
ة عند إصدار سند تنفيذ لكمية محددة لتنفيذ عملية أو عدة عمليات، تنتقل فقط كمية المنتج التي تم تحديدها، بينما تظل باقي الكمية باقي

 لشكل التالي يوضح ذلك:بآخر عملية تم تنفيذها عليه. ا

 

 في هذا المثال، تم تنفيذ الخطوات التالية:

   20وبانتظار تنفيذالعملية  10)جاهز للحركة( أي تم على هذه الكمية تنفيذ العملية  100توجد كمية. 

  50ة تساوي على  كمي 20)جاهز للحركة(، وذلك يعني أنه تم تنفيذ العملية  20من هذه الكمية إلى العملية  50تم انتقال  ،

 )جاهز للحركة(. 50كمية تساوي  10بقي بالعملية رقم وذلك يعني أنه 

 15على  كمية تساوي  30)جاهز للحركة(، وذلك يعني أنه تم تنفيذ العملية  30( إلى العملية 50من الكمية ) 15نتقال تم ا 

 )جاهز للحركة(. 35كمية تساوي  20بقي بالعملية رقم  وبالتالي

  ما سبق فإن الكميات المتوفرة بعمليات التشغيل هيبناءاً على 

o  جاهز للحركة(. 50بها كمية تساوي  10العملية( 

o  جاهز للحركة(. 35بها كمية تساوي  20العملية( 

o  جاهز للحركة(. 15بها كمية تساوي  30العملية( 

  وتسليمها للمخزن.15تج للكمية إصدار سند تسليم من –هي العملية األأخيرة  30عندما تكون العملية  –يمكن بعد ذلك ، 

 .يتم بعد ذلك تنفيذ العمليات على الكميات تباعاً بحيث تمر كمية المنتج على جميع العمليات ليتم تسليمها بالمخزن 

عملية

10

•Quantity 
(100)

عملية

20

•Quantity 
(50)

عملية

30

•Quantity 
(15)
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 الصفحة الرئيسية –مستند تنفيذ إنتاج 
اً لما تم تحديده بعمليات التشغيل بأمر اإلنتاج يتم االنتقال من أحد عمليات التصنيع إلى عملية أخرى طبق ،من خالل مستند تنفيذ إنتاج

د المستخدم. حيث يقوم المستخدم بتحديد العملية المنتقل منها والعملية التي يراد االنتقال إليها ليقوم النظام بإصدار سندات صرف الموا

 تنفيذ اإلنتاج على المعلومات التالية: الخام وسندات الموارد الخاصة بكل العمليات اآللية التي تم المرور عليها. تحتوي نافذة "

 

 الدفتر 

يقوم المستخدم باختيار أي من دفاتر المستندات المعرفة لمستند تنفيذ إنتاج، ليقوم النظام بترقيم  ،الحقل هذامن خالل 

 المستند على هذا الدفتر.

 توجيه المستند 

المستندات سية لمستند تنفيذ اإلنتاج مثل دفتر وتوجيه التوجيه الخاص بمستند تنفيذ اإلنتاج وهو الذي يحدد الصفات األسا

 التي يمكن أن تصدر من سند التنفيذ، وهي أحد المستندات التالية:

 مستند صرف المواد الخام.  

 مستند الموارد.  

  من مستند تنفيذ اإلنتاج. الذي قد يصدرمستند تسليم المنتج 

 التاريخ الفعلي 

 فيذ العمليات المدونة بمستند تنفيذ اإلنتاج.التاريخ الفعلي الذي سيبدأ فيه تن

 بناء على، وحقل مجاور له 

، حيث سيقوم المدونة بمستند تنفيذ اإلنتاج لهإدخال أمر اإلنتاج الذي سيتم تنفيذ العمليات يتم  هذين الحقلينخالل من 

ة إلى إدراج جميع الكمية المطلوبة النظام بإدراج المخزن الذي تم تحديده بأمر اإلنتاج بالحقل "مخزن التسليم" باإلضاف

 ألمر اإلنتاج بأول سطر على افتراض أنه سيتم تحريك جميع الكمية بالعملية األولى.

 مورد تشغيل 
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 –مر اإلنتاج أمن خالل هذا الحقل يمكن إدخال المورد )عامل أو ماكينة كما تحديده بملف الموارد( الذي قام بتنفيذ 

 المدرجة.  –أوامر اإلنتاج 

 موظفال 

 المدرجة. –وامر اإلنتاج أ –من خالل هذا الحقل يمكن إدخال الموظف الذي قام بتنفيذ أمر اإلنتاج 

 األصل الثابت 

 –أوامر اإلنتاج  –من خالل هذا الحقل يمكن إدخال الماكينة أو اآللة التي تم العمل عليها أثناء بتنفيذ أمر اإلنتاج 

 المدرجة.

  تسليم المنتج النهائي تلقائيا   

من المنتج على  ، عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام تلقائياً عند مرور أي كميةهذا الحقل عبارة عن صندوق اختيار

ر عملية بالخطوة تلقائياً لهذه الكمية. أي أنه عند وجود أي كمية بآخ مستند تسليم منتججميع عمليات التشغيل بإصدار 

 تند تسليم منتج لهذه الكمية."جاهز للحركة"، يقوم النظام بإصدار مس

 من عملية 

 إلى عملية 

 من خطوة 

 إلى خطوة 

ذلك رقم العملية تم االنتقال منها وكسيذلك لتحديد رقم العملية والخطوة التي هذه الحقول عبارة عن قوائم االختيار و

 والخطوة التي سيتم االنتقال إليها من خالل سجل مستند التنفيذ الحالي.

تفت النظام إلى عريفه بهذه الحقول سيتم نسخه بالسطر األول بتفاصيل سند التنفيذ وفقط، حيث ال يلأن ما تم ت الحظ 

 سيتم فقط اعتبار ما تم إدراجه بتفاصيل مستند التنفيذ.ما تم تعريفه برأس مستند التنفيذ، وإنما 

 ".فاهيم أساسيةم – مستند تنفيذ إنتاجالعمليات والخطوات بمستند التنفيذ، راجع " للتعرف على مفهوم

 

 مالحظات 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدخال أي ملحوظة خاصة بمستند تنفيذ اإلنتاج

 قسم التفاصيل
وامر اإلنتاج أيمكن إدخال تنفيذ عمليات خاصة بأكثر من أمر إنتاج، حيث يمكن إدخال عدد ال نهائي من  ،من خالل قسم التفاصيل

 دة بالجدول لجميع أوامر اإلنتاج المدرجة دفعة واحدة.ليقوم النظام بتنفيذ العمليات المحد

 أمر إنتاج 

السطر األول بإدراج بيتم من خالل هذا الحقل إدراج أمر االنتاج الذي سيتم تنفيذ العملية )العمليات( عليه. يقوم النظام 

اج عدة أموامر عن طريق إدر أمر اإلنتاج الذي تم تحديده برأس المستند. يمكن تنفيذ عمليات خاصة بأكثر من أمر إنتاج

 إنتاج مختلفة بتفاصيل مستند التنفيذ.

 من عملية 

 إلى عملية 

 من خطوة 

 إلى خطوة 
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ذلك رقم العملية هذه الحقول عبارة عن قوائم االختيار وذلك لتحديد رقم العملية والخطوة التي سيتم االنتقال منها وك

 .نفس السطرب، وذلك ألمر اإلنتاج المذكور د التنفيذ الحاليوالخطوة التي سيتم االنتقال إليها من خالل سجل مستن

 ".فاهيم أساسيةم –مستند تنفيذ إنتاج العمليات والخطوات بمستند التنفيذ، راجع " مللتعرف على مفهو

 (.( بالخطوة )جاهز للحركة1بالطبع عند تنفيذ أول عملية على أمر اإلنتاج فالبد أن تكون من العملية )

 

 ، الوقت( من )التاريخ 

 إلى )التاريخ ، الوقت( 

 .الخاص بالعملية تاريخ ووقت البداية الخاص بالعملية ، وتاريخ ووقت النهايةتحديد من خالل هذه الحقول األربعة، يتم 

إما أن يكون من وإما أن يتم احتسابه من هذين الحقلين   اآلليةأن احتساب مدة المورد بأي من العمليات المنفذة الحظ

لف عمليات المعيارية الموجودة بملف عمليات التشغيل. راجع الحقل "مدة ع مل المورد" بتفاصيل المورد بمالمدة 

 خياريجب تعليم ال التشغيل،  لحساب مدة عمل المورد من الحقلين )من )تاريخ ، وقت( و إلى )تاريخ ، وقت(

 بملف إعدادات التصنيع. "احتساب مده عمل المورد من وقت سند التفيذ"

 اإلنتاج )وحدة ، كمية( 

يس بالضرورة أن ل .بهذه العملية، والوحدة الخاصة بهذه العمليةخالل هذين الحقلين، يتم تحديد كمية ووحدة المنتج  من

تكون طبيعة وتكون مطابقة لوحدة أمر اإلنتاج. فمن الممكن أن تكون الوحدة الخاصة بأمر اإلنتاج هي "علبة دواء"، 

ت" بملف راجع صفحة "التحوياللية هي "عجينة" ومن ثم تكون الوحدة المناسبة هي بالكيلو. المنتج بالعمية الحا

 "عمليات التشغيل".

 الكمية طبقا  لوحدة أمر اإلنتاج )وحدة ، كمية( 

ج. فعلى سبيل العملية الحالية بوحدة أمر اإلنتابعرض ما يناظر كمية المنتج يمن خالل هذين الحقلين، يقوم النظام 

دواء  ط شري 3000كيلو جرام، ويقوم النظام بعرض  12ل، يمكن أن تكون كمية المنتج بالعملية الحالية هي المثا

 بالحقل الحالي، حيث أن وحدة أمر اإلنتاج هي "شريط دواء".

تلفة ية الحالية مخيقوم النظام نفسه بإدراج الكمية المطلوبة بهذا الحقل عند تخزين المستند، فعندما تكون وحدة العمل

 ة التحويالت.صفح –على ما تم تعريفه بملف عمليات التشغيل عن وحدة كمية أمر اإلنتاج، يقوم النظام بحسابها بناءً 

 المخزن 

ً بإدراج المخزن الذي تم تحديده برأس محمخزن التسليم الخاص بالعملية ال ستند أمر اإلنتاج، الية. يقوم النظام تلقائيا

 ع.ويمكن للمستخدم تغييره بالطب

 إلى كمية )وحدة ، كمية( 

 إلى الكمية طبقا  لوحدة أمر اإلنتاج )وحدة ، كمية( 

ية. حيث يمكن أن تزيد حالليمكن أن تكون كمية المنتج الناتجة بعد تنفيذ العملية أكبر من كمية المنتج قبل تنفيذ العملية ا

اصيل ملف ماح بتعدي نسب السماحية" بتفكمية المنتج بنسبة سماحية معينة. راجع الحقلين "نسبة السماحية"، "الس

 عمليات التشغيل.

تالية، بوحدة العملية يتم إدراج الكمية الناتجة بعد تنفيذ العملية الحالية والتي ستمر بالعملية ال، قولالح همن خالل هذ

 .إلى الكمية طبقاً لوحدة أمر اإلنتاج" بالحقل " وبوحدة أمر اإلنتاجبالحقل "إلى كمية"، 

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 53 

 

لمستند، فعندما تكون النظام نفسه بإدراج الكمية المناظرة بالحقل )إلى كمية طبقاً لوحدة أمر اإلنتاج( عند تخزين يقوم ا

عريفه بملف عمليات وحدة العملية الحالية مختلفة عن وحدة كمية أمر اإلنتاج، يقوم النظام بحسابها بناءاً على ما تم ت

 صفحة التحويالت. –التشغيل 

" بإعدادات ذاستعمال الي كمية في التنفيالحقلين يتم عرضهما بالمستند فقط إذا تم تعليم الخيار "الحظ أن هذين 

 التصنيع. راجع هذا الخيار بملف إعدادات التصنيع

 

 كمية أمر اإلنتاج 

 كمية ووحدة أمر اإلنتاج كما تم تحديدها بأمر اإلنتاج.
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 صفحة المستندات المرتبطة –إنتاج  تنفيذمستند 
هي إما أن تكون خالل صفحة المستندات المرتبطة يمكن االطالع على المستندات التي أصدرت فور إصدار مستند تنفيذ اإلنتاج، ومن 

 مستندات تسليم منتج أو سندات موارد أو مستندات صرف مواد خام، كما هو موضح بالنافذة: 

 

 ى نوع المستندات المطلوب اإلطالع عليها.لإلطالع على أي من المستندات المرتبطة يمكن الضغط بالماوس عل

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 55 

 

 تنفيذ إنتاجمستند إعدادات التوجيه الخاصة ب
 ، سنتعرف على بعض اإلعدادات التي يمكن تحديدها بخيارات التوجيه.مستند التنفيذمن خالل صفحة اإلعدادات الخاصة بتوجيه 

 

 تسليم منتج
 إمكانية تعديل المستندات الناتجة 

أي مستند تم إصداه آلياً بناءاً على مستند تنفيذ  خيار، فسوف يقوم النظام بمنع المستخدمين من تعديلعند تعليم هذا ال

 حيث يمكن أن يصدر بناًء على مستند تنفيذ اإلنتاج أحد المستندات التالية:اإلنتاج 

 ."سند صرف للمواد الخام التي تم تحديد نوعها بمكونات المنتج على أنها "آلي بالتنفيذ 

 د استالم منتج إذا تم تعليم الخيار "تسليم المنتج النهائي تلقائياً".سن 

 .سند موارد إذا كانت هذه الموارد قد تم تعريفها أنها تحمل آلياً بملف عمليات التشغيل 

 الذي تم إصداره آلياً من خالل سند التنفيذ. سند سحب عينة 

 تسليم المنتج النهائي تلقائيا   

فسوف يقوم النظام فسوف يقوم النظام بمستند "تنفيذ إنتاج" بتعليم الخيار "تسليم المنتج النهائي عند تعليم هذا الخيار، 

تلقائياً" بمجرد اختيار هذا التوجيه، ومن ثم سيتم إصدار سند تسليم منتج آلياً ألي كمية مرت بجميع عمليات التشغيل 

 المعرفة.

 دفتر المستند 

 توجيه المستند 

 .تم إصداره آلياً من خالل مستند تنفيذ اإلنتاج إذاليم المنتج دفتر وتوجيه مستند تس

 سند موارد
 دفتر المستند 

 توجيه المستند 

 دفتر وتوجيه مستند الموارد إذا تم إصداره آلياً من خالل مستند تنفيذ اإلنتاج.

 سند المواد الخام
 دفتر المستند 

 ً  من خالل مستند تنفيذ اإلنتاج. دفتر وتوجيه مستند صرف المواد الخام إذا تم إصداره آليا

 سند سحب العينة
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 دفتر المستند 

 دفتر مستند سحب العينة إذا تم إصداره آلياً من خالل مستند تنفيذ اإلنتاج.

 خيارات أخرى
 حذف المستندات المنشأة تلقائيا  مع حذف السند 

ً عد تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام عند حذف سند التنفيذ بحذف جميع المستند   ستند التنفيذ.من م ات التي نشأت آليا
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 سند سحب عينة
هذه أن تكون  وذلك بشرط وذلك الختبارها كعينة يمكن سحب أي كمية من المنتج بأي من عمليات التشغيل  ،من خالل هذا المستند

 .بالخطوة "سحب عينة"الكمية في هذه العملية 

 

 المعلومات الساسية
ج البيانات األساسية الخاصة بمستند سحب العينة، حيث يتم إدراج رقم المستند وبيانات التاريخ هذا القسم، يتم إدرا من خالل

 والمالحظات باإلضافة للحقلين التاليين:

 بناءا  على 

من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أحد سندات التنفيذ التي تم تسجيلها وذلك ليقوم المستخدم بسحب العينة من أحد العمليات 

ستند. بمجرد إدراج رقم أحد سندات التنفيذ، يقوم النظام بإدراج أمر اإلنتاج الخاص به بالحقل "أمر اإلنتاج" بهذا الم

، كما سيقوم بإدراج رقم مستند التنفيذ ورقم أمر اإلنتاج الخاص به بالسطر األول بتفاصيل مستند السحب برأس المستند

 وتسهيالً على المستخدم في إدخال البيانات.

 نتاجأمر إ 

يمكن إدخال أمر اإلنتاج برأس المستند  مباشرة أو عن طريق إدراج أحد سندات التنفيذ الخاصة به بالحقل السابق ليقوم 

 النظام بإدراج أمر اإلنتاج هذا كقيمة تلقائية بجميع سطور تفاصيل سند سحب العينة.

 قسم التفاصيل
 العمليات المختلفة، يحتوي هذا القسم على الحقول التالية:هذا القسم، يتم إدراج تفاصيل كميات السحب من  من خالل

 أمر اإلنتاج 

 هذا الحقل يمكن تحديد أي من أوامر اإلنتاج، وذلك لسحب عينة من أحد عمليات التشغيل الخاصة به. من خالل

 تنفيذ اإلنتاج 

المنتج بالخطوة "سحب عينة". عند  من خالل هذا الحقل يتم تحديد سند تنفيذ اإلنتاج والذي تم من خالله تحديد كمية من

 البحث في هذا الحقل، سيقوم النظام بإظهار سندات التنفيذ التي تم فيها تحديد كميات بالخطوة "سحب عينة" فقط.
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 م. العملية 

 والتي تحتوي على كمية بالخطوة "سحب عينة".  ، يتم إدراج أحد عمليات التشغيلمن خالل هذا الحقل

بإدراج جميع  بمجرد إدراج رقم العملية، إذا كانت هذه العملية تحتوي على كمية بالخطوة "سحب عينة"، سيقوم النظام

 الكمية الموجودة بالخطوة "سحب عينة" بالحقل "كمية العينة" على نفس السطر.

 اسم العملية 

 اسم العملية المقابلة.

 كمية العينة 

 بها. سيقبل النظام تخزين المستند بشرطحة التي سيتم سمن خالل هذا الحقل يتم تحديد الكمي

 ."أن تكون العملية المحددة بالفعل بها كمية بالخطوة "سحب عينة 

 للعملية أن تكون الكمية المحددة بهذا الحقل أقل من أو تساوي إجمالي الكمية الموجودة بالخطوة "سحب عينة "

 المقابلة.

فاهيم م –إنتاج  مستند تنفيذ عينة من خال مستند تنفيذ اإلنتاج، راجع الباب "للتعرف على كيفية تحديد كمية للسحب ك

 . سحب عينة" –"خطوات العملية  – " أساسية
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 الصفحة الرئيسية –مستند صرف مواد خام 
صرف  ندعمليات أمر اإلنتاج. عند إصدار مستأو بعض يتم صرف المواد الخام الخاصة بأحد  ،من خالل مستند صرف مواد خام

صفحة مكونات بالمواد الخام يدوياً عن طريق المستخدم، فالمفترض أن المستخدم سوف يقوم بصرف المواد الخام التي تم تعريفها 

يمكن صرف أي مواد المنتج ألمر اإلنتاج على أن صرفها سوف يتم يدوياً، ولكن النظام ال يضع قيوداً على المواد الخام المنصرفة ف

 المواد المعرفة بمكونات المنتج. نتاج حتى إذا لم تكن هذه المواد من ضمنخام على أمر اإل

 

 الدفتر 

م ليقوم النظا يقوم المستخدم باختيار أي من دفاتر المستندات المعرفة لمستند "صرف مواد خام"، ،من خالل هذا الحقل

 بترقيم المستند على هذا الدفتر.

 توجيه المستند 

فتر دواد خام" وهو الذي يحدد الصفات األساسية لمستند صرف المواد الخام مثل التوجيه الخاص بمستند"صرف م

 ناتج من مستند صرف المواد الخام.وتوجيه مستند الصرف المخزني ال

 التاريخ الفعلي 

 التاريخ الفعلي الذي سيقوم فيه المستند بصرف المواد الخام من المخازن.

 بناء على، وحقل مجاور له 

ي حالة أن فعليه،  يقوم النظام بعرض المستند الذي تم إنشاء مستند "صرف مواد خام" بناءً  ،قلينهذين الحخالل من 

ً ي  فور إصدار أحد المستندين التاليين: كون هذا المستند قد أُصدر آليا

 :لخاص ا نوع الصرففأي أنه قد تم إصدار مستند الصرف بناءاً على سند استالم منتج، وبالتالي  تسليم منتج

 "آلي مع االستالم". هوصناف الموجودة بسند الصرف المخزني ألبا

 :الخاص  نوع الصرففوبالتالي ، لصرف بناءاً على سند تنفيذ إنتاجأي أنه قد تم إصدار مستند ا تنفيذ إنتاج

 "آلي مع التنفيذ". هوألصناف الموجودة بسند الصرف المخزني با

 :بناءاً على مستند "طلب صرف مواد خام". يمكن إصدار سند صرف مواد خام طلب صرف مواد خام 
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 أمر إنتاج 

ستند صرف أمر اإلنتاج الذي سيتم إصدار سند "صرف مواد خام" له وبالتالي فعمليات التشغيل التي سيتم سردها بم

نتاج، قم أمر اإلربمجرد إدخال  المواد الخام البد وأن تكون موجودة بعمليات التشغيل الموجودة بأمر اإلنتاج المذكور.

ي تفاصيل المستند.  يقوم النظام بإدراج جميع مكونات المنتج "الخامات" التي تم تعريفها بمكونات المنتج ألمر اإلنتاج ف

 حيث سيتم إدراج الكميات الخاصة بكل صنف تبعاً لكمية أمر اإلنتاج المحددة بأمر اإلنتاج.

لخامات يتها وذلك ألن النظام بالطبع يسمح بصرف ابالطبع يمكن للمستخدم حذف أي من هذه األصناف أو تقليل كم

 ألمر اإلنتاج على أكثر من مستند "صرف مواد خام".

 الصنف 

 المنتج المصنع الخاص بأمر اإلنتاج المذكور

 المخزن 

 .نتاج فيهاإلالذي سوف يتم تسليم المنتج المصنع إليه كما تم تحديده بأمر  المخزن

 نتاجتاريخ اإل 

 نتهاءتاريخ اإل 

خاصان فقط  بالصنف المصنع كما تم تحديده بأمر اإلنتاج. وهذان الحقالن انيخ اإلنتاج وتاريخ االنتهاء الخاصتار

 ألصناف التي لها صالحية ومن ثم لها تاريخي إنتاج وانتهاء.با

 رقم الشحنة 

الي الح لصرفامن خالل هذا الحقل، يتم إدخال رقم شحنة كمية الصنف المصنع التي تدخل فيها خامات سجل سند 

تج على أكثر والتي ستؤثر بدورها على تكلفة الشحنة المذكورة للمنتج المصنع، حيث يمكن بالطبع أن يتم تصنيع المن

 من شحنة.

 صالة اإلنتاج 

 .إليهاالخامات  سيتم صرفمن خالل هذا الحقل يمكن إدراج صالة اإلنتاج التي 

 صندوق 

لحالي امية الصنف المصنع التي ستدخل فيها خامات سجل سند الصرف من خالل هذا الحقل، يتم إدخال رقم صندوق ك

تج على أكثر على تكلفة الصندوق المذكور للمنتج المصنع، حيث يمكن بالطبع أن يتم تصنيع المن البد أن تؤثروالتي 

 . صندوقمن 

 مالحظات 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة.

 الشحناتزر تجميع 
شحنة الخاص بكل عند استخدام هذا الزر سيقوم النظام بإدراج المكونات المطلوبة ألمر اإلنتاج المذكور مع مراعاة إدراج رقم ال

اله للمخزن، حيث سيقوم صنف )مادة خام(  وتاريخ اإلنتهاء وتاريخ اإلنتاج كما تم تحديدها سابقاً بسندات التوريد الخاصة بها عند إدخ

 بإدراج الشحنات األقدم ثم األحدث.النظام 

 قسم التفاصيل
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الخاصة  هذا القسم عبارة عن جدول يقوم المستخدم من خالله بإدراج األصناف التي سيتم صرفها من المخزن متضمنة األوصاف

ن إدراج األصناف يمكسيقوم النظام بملء محتويات تفاصيل المستند بمجرد إدراج أمر اإلنتاج ومن ثم التعديل فيها، ولكن بكل صنف. 

 محتويات هذا القسم كما يلي:يدوياً من خالل حقول التفاصيل.  المصروفة

 م. العملية 

التشغيل  رقم عملية التشغيل التي سيتم صرف الصنف المقابل إليها. يجب إدخال رقم عملية موجود بالفعل بعمليات

 المعرفة بمستند أمر اإلنتاج المذكور برأس المستند.

 عملية 

 ، وذلك إذا كانت العملية المقابلة قد تم تعريفها كعملية قياسية.ية التشغيل القياسيةعمل

 الكود 

 .أو المادة الخام المقابلة كود الصنف المقابل

 الصنف 

 بعرض اسم هذا الصنف بهذا الحقل. سيقوم النظام ،اسم الصنف المقابل. بمجرد إدخال كود الصنف

 كمية الصنف )وحدة، قيمة( 

 ة الصنف المقابل.وحدة وكمي

 صندوق 

 اإلصدار 

 المقاس 

 اللون 

 رقم الشحنة 

 ....... 

 ....... 

 أي من هذه الخصائص عند تفعيلها بنظام نما، يمكن إدراجها على مستوى كل مادة خام بسند الصرف.

 تاريخ اإلنتاج 

 صالحية. ذو أنه صنف تاريخ اإلنتاج الخاص بالصنف المقابل، وذلك إذا كان قد تم تحديد الصنف بملف األصناف على

 تاريخ االنتهاء 

لى أنه صنف عبالصنف المقابل، وذلك إذا كان قد تم تحديد الصنف بملف األصناف  اناالنتهاء الخاصو اإلنتاجا تاريخ

 ذو صالحية.

 المخزن 

ج كقيمة لمنتايقوم النظام بإدراج المخزن الذي تم تحديده بملف مكونات  المخزن الذي سيتم صرف الصنف المقابل منه.

 تلقائية ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع.

 ،مواد الخاممن خالل توجيه مستند صرف المواد الخام، يتم تحديد دفتر وتوجيه سند الصرف المخزني الصادر من مستند صرف ال

 المواد الخام. صرفآلياً بتوجيه مستند  الصرف المخزنيوذلك إذا تم تحديد 
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 لمستندات المرتبطةصفحة ا –مستند صرف مواد خام 
صرف  من خالل صفحة المستندات المرتبطة يمكن االطالع على مستندات الصرف المخزني التي تم إصدارها فور إصدار مستند

 المواد الخام، كما هو موضح بالنافذة: 

 

رض جميع م النظام بعلإلطالع على أي من المستندات المرتبطة يمكن الضغط بالماوس على العنوان سندات الصرف المخزني ليقو

 على سند صرف المواد الخام، ثم اختيار أي منها لعرض محتوياتها. ندات الصرف التي تم إصدارها بناءً س
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 صرف مواد خامطلب مستند 
 ليتم بناءاً عليه إصدار مستند صرف مواد خام الحقاً. صرف مواد خامطلب  مستنديسمح النظام بإصدار 

 

 ً  راجع هذا المستند بالجزء السابق. – على نفس البيانات الخاصة بمستند "صرف مواد خام" تحتوي هذه النافذة تقريبا
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 الصفحة الرئيسية –مستند ارتجاع مواد خام 
اج. عند إصدار عمليات أمر اإلنتأو بعض يمكن ارتجاع بعض المواد الخام التي تم صرفها ألحد  ،من خالل مستند ارتجاع مواد خام

لتي تم صرفها اد خام يدوياً عن طريق المستخدم، فالمفترض أن المستخدم سوف يقوم بارتجاع بعض المواد الخام مستند ارتجاع موا

ً من قبل عن طريق مستند "صرف مواد خام"  نظام ال يضع بصفحة مكونات المنتج ألمر اإلنتاج ، ولكن ال والتي تم تعريفها مسبقا

المواد المعرفة  نأي مواد خام على أمر اإلنتاج حتى إذا لم تكن هذه المواد من ضم قيوداً على المواد الخام المنصرفة فيمكن صرف

 بمكونات المنتج.

 

 الدفتر 

"، ليقوم النظام من خالل هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار أي من دفاتر المستندات المعرفة لمستند "ارتجاع مواد خام

 بترقيم المستند على هذا الدفتر.

 توجيه المستند 

م مثل دفتر التوجيه الخاص بمستند"ارتجاع مواد خام" وهو الذي يحدد الصفات األساسية لمستند ارتجاع المواد الخا

 وتوجيه مستند التوريد المخزني الناتج من ارتجاع المواد الخام.

 التاريخ الفعلي 

 التاريخ الفعلي الذي سيقوم فيه المستند بارتجاع المواد الخام إلى المخازن.

 على، وحقل مجاور لهبناء  

 ين التاليين:هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيار

مواد  "صرف مواد خام" ليتم ارتجاع المستند بناءاً على مستند صرف مواد خام. بمجرد إدخال مستند صرفمستند 

، مواد الخامند ارتجاع السيقوم النظام بإدراج محتويات مستند صرف المواد الخام بتفاصيل مست ،خام بالحقل المجاور

 ة.ومن ثم يمكن للمستخدم تقليل الكمية وذلك ألن الكمية المرتجعة ستكون أقل غالباً من الكمية المنصرف

 أمر إنتاج 
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 ارتجاعبمستند  مواد خام" له وبالتالي فعمليات التشغيل التي سيتم سردها ارتجاعأمر اإلنتاج الذي سيتم إصدار سند "

قم أمر اإلنتاج، ربمجرد إدخال  وأن تكون موجودة بعمليات التشغيل الموجودة بأمر اإلنتاج المذكور.المواد الخام البد 

ي تفاصيل المستند.  يقوم النظام بإدراج جميع مكونات المنتج "الخامات" التي تم تعريفها بمكونات المنتج ألمر اإلنتاج ف

 ر اإلنتاج المحددة بأمر اإلنتاج.حيث سيتم إدراج الكميات الخاصة بكل صنف تبعاً لكمية أم

لكميات ابالطبع يمكن للمستخدم حذف أي من هذه األصناف أو تقليل كميتها وذلك ألنه بالطبع لن يتم ارتجاع كل 

 المصروفة.

 المخزن 

 .نتاج فيهإلالذي يتم تسليم المنتج المصنع إليه كما تم تحديده بأمر ا المخزن

 تاريخ االنتاج 

 تاريخ االنتهاء 

خاصان فقط  خ اإلنتاج وتاريخ االنتهاء الخاصان بالصنف المصنع كما تم تحديده بأمر اإلنتاج. وهذان الحقالنتاري

 ألصناف التي لها صالحية ومن ثم لها تاريخي إنتاج وانتهاء.با

 رقم الشحنة 

الحالي  الرتجاعامن خالل هذا الحقل، يتم إدخال رقم شحنة كمية الصنف المصنع التي ستدخل فيها خامات سجل سند 

تج على أكثر والتي ستؤثر بدورها على تكلفة الشحنة المذكورة للمنتج المصنع، حيث يمكن بالطبع أن يتم تصنيع المن

 من شحنة.

 صالة اإلنتاج 

 .المرتجعة منها إلى المخزنمن خالل هذا الحقل يمكن إدراج صالة اإلنتاج التي ستنتقل الخامات 

 صندوق 

الحالي  عاالرتجاتم إدخال رقم صندوق كمية الصنف المصنع التي ستدخل فيها خامات سجل سند من خالل هذا الحقل، ي

تج على أكثر والتي البد أن تؤثر على تكلفة الصندوق المذكور للمنتج المصنع، حيث يمكن بالطبع أن يتم تصنيع المن

 من صندوق. 

 مالحظات 

 ستخدم مناسبة.من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي مالحظات يراها الم

 قسم التفاصيل
 المذكورة بالتفاصيل مخازن المواد الخاممن  ارتجاعهاهذا القسم عبارة عن جدول يقوم المستخدم من خالله بإدراج األصناف التي سيتم 

ديل فيها، التع سيقوم النظام بملء محتويات تفاصيل المستند بمجرد إدراج أمر اإلنتاج ومن ثممتضمنة األوصاف الخاصة بكل صنف. 

 محتويات هذا القسم كما يلي:ولكن يمكن إدراج األصاناف المرتجعة يدوياً من خالل حقول التفاصيل. 

 م. العملية 

ات التشغيل . يجب إدخال رقم عملية موجود بالفعل بعمليمنهاالصنف المقابل  ارتجاعرقم عملية التشغيل التي سيتم 

 المستند.المعرفة بمستند أمر اإلنتاج المذكور برأس 

 عملية 

 ، وذلك إذا كانت العملية المقابلة قد تم تعريفها كعملية قياسية.عملية التشغيل القياسية
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 الكود 

 .أو المادة الخام المقابلة كود الصنف المقابل

 الصنف 

 بعرض اسم هذا الصنف بهذا الحقل. سيقوم النظام ،اسم الصنف المقابل. بمجرد إدخال كود الصنف

 ة، قيمة(كمية الصنف )وحد 

 وحدة وكمية الصنف المقابل.

 صندوق 

 اإلصدار 

 المقاس 

 اللون 

 رقم الشحنة 

 ....... 

 ....... 

 .االرتجاعأي من هذه الخصائص عند تفعيلها بنظام نما، يمكن إدراجها على مستوى كل مادة خام بسند 

 تاريخ اإلنتاج 

 صالحية. ذو لصنف بملف األصناف على أنه صنفتاريخ اإلنتاج الخاص بالصنف المقابل، وذلك إذا كان قد تم تحديد ا

 تاريخ االنتهاء 

لى أنه صنف عبالصنف المقابل، وذلك إذا كان قد تم تحديد الصنف بملف األصناف  اناالنتهاء الخاصواإلنتاج ا تاريخ

 ذو صالحية.

 المخزن 

نات المنتج كقيمة تحديده بملف مكو يقوم النظام بإدراج المخزن الذي تم .إليهالصنف المقابل  ارتجاعالمخزن الذي سيتم 

 تلقائية ويمكن للمستخدم تغييره بالطبع.

رف المواد الخام، من خالل توجيه مستند ارتجاع المواد الخام، يتم تحديد دفتر وتوجيه سند التوريد المخزني الصادر من مستند ص

 آلياً بتوجيه مستند ارتجاع المواد الخام.  وذلك إذا تم تحديد التوريد
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 صفحة المستندات المرتبطة –مستند ارتجاع مواد خام 
ند ارتجاع من خالل صفحة المستندات المرتبطة يمكن االطالع على مستندات التوريد المخزني التي تم إصدارها فور إصدار مست

 المواد الخام، كما هو موضح بالنافذة: 

 

بعرض جميع  على العنوان سندات التوريد المخزني ليقوم النظاملإلطالع على أي من المستندات المرتبطة يمكن الضغط بالماوس 

 سندات التوريد التي تم إصدارها بناءاً على سند ارتجاع المواد الخام، ثم اختيار أي منها لعرض محتوياتها.
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 مواد خام طلب ارتجاعمستند 
 رتجاع مواد خام الحقاً.اد عليه إصدار مستن ليتم بناءً  مواد خام طلب ارتجاع مستنديسمح النظام بإصدار 

 

 راجع هذا المستند بالجزء السابق. –مواد خام"  ارتجاعتحتوي هذه النافذة تقريباً على نفس البيانات الخاصة بمستند "
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 مستند موارد
عمال( باإلضافة يتم تسجيل ساعات تشغيل الموارد المختلفة سواء موارد آلية )ماكينات(  أو موارد بشرية ) ،من خالل مستند موارد

للتكلفة الخاصة بساعات تشغيل كل مورد. يتم إصدار سند الموارد إما يدوياً عن طريق المستخدم أو آلياً بمجرد إصدار سند تنفيذ إنتاج 

 بملف عمليات التشغيل. محتويات سند الموارد كما يلي: الحقل "تحميل آلي"راجع  -وذلك إذا كان التحميل الخاص بالمورد آلياً 

 

 الدفتر 

من خالل هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار أي من دفاتر المستندات المعرفة لمستند موراد، ليقوم النظام بترقيم المستند 

 على هذا الدفتر.

 توجيه المستند 

 التوجيه الخاص بمستند الموارد وهو الذي يحدد الحسابات الدائنة والمدينة بتكلفة الموارد المدرجة بالمستند.

 يخ الفعليالتار 

 التاريخ الفعلي الذي سيقوم فيه المستند بالتأثيرات المحاسبية الخاصة بمستند الموارد.

 بناء على، وحقل مجاور له 

هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيار تنفيذ إنتاج" ليتم إصدار سند الموارد بناءاً على مستند تنفيذ إنتاج، 

لموارد االتنفيذ. سيقوم النظام بإدراج رقم مستند التنفيذ آلياً حينما يتم إصدار سند  والحقل المجاور مخصص لرقم مستند

 وع التحميل الخاص بموارد عملية التشغيل المنفذة آلياً.نهذا حينما يكون  ويحدثبمجرد إصدار سند التشغيل، 

 أمر إنتاج 

تشغيل التي سيتم سردها بتفاصيل المستند  البد وأن أمر اإلنتاج الذي سيتم إصدار سند "الموارد" له وبالتالي فعمليات ال

 .ل الموجودة بأمر اإلنتاج المذكورتكون موجودة بعمليات التشغي

 العملة 

العملة التي سيتم حساب تكلفة الموارد الخاصة بهذا المستند بها. يمكن إدخال أي عملة شريطة أن تكون أحد العمالت 

 ام زر البحث الختيار أي من العمالت المعرفة.المعرفة بملف العمالت، أو يمكنه استخد
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 ، وحقل ملحق بهالمبلغ 

ل الموارد بهذا ، حيث سيقوم النظام بتجميع التكاليف المدرجة بتفاصيإجمالي تكلفة الموارد المدرجة بتفاصيل المستند

 حقل "العملة".ن وجدت بالالحقل، كما يقوم النظام بالحقل المجاور له بإظهار مقابل هذه التكلفة بالعملة األجنبية إ

 الذمة 

ً بقيمة تكلفة الموارد ريق التوجيه طعن  من خالل هذه القائمة يمكن تحديد أي من ذمم النظام للتأثير عليها محاسبيا

 المحاسبي.

 رقم الشحنة 

 صندوق 

 د.يمكن إدراج أي من شحنات المنتج المصنع أو صناديقه لتحميلها بتكلفة الموارد المذكورة بهذا المستن

 إعادة حساب المعدل مع الحفظ 

ارد من واقع ما فسوف يقوم النظام بإعادة استحضار معدالت تكلفة الموارد المذكورة بسند المو ،عند تعليم هذا الخيار

 تم تعريفه بسجالت هذه الموارد.

اجع ملف رريخ. الخاص بكل مورد والتاوالحظ أن تكلفة الموارد قد تختلف بحسب النشاط المذكور بتفاصيل الموارد 

 "المورد" بهذا الكتاب.

 

 اإلجمالي بعد الضريبة 

عة والذي بطبي( Outsourcing)يسمح نظام نما بإضافة ضرائب على الموارد. ويفيد هذا في حال استئجار مورد 

( على . يقوم النظام بتجميع جميع الضرائب المفروضة )إن وجدتالحال يمكن أن تكون عليه ضريبة أو عدة ضرائب

 موارد المدرجة بتفاصيل المستند.ال

 مالحظات 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة.

 قسم التفاصيل 
 القسم كما يلي: . محتويات هذاردهذا القسم عبارة عن جدول يقوم المستخدم من خالله بإدراج الموارد المختلفة ومدة تشغيل كل مو

 م. العملية 

التشغيل  لتشغيل التي سيتم حساب الموارد الخاصة بها. يجب إدخال رقم عملية موجود بالفعل بعملياترقم عملية ا

انات أمر اإلنتاج يقوم النظام باستحضار العمليات المطلوبة من بي المعرفة بمستند أمر اإلنتاج المذكور برأس المستند.

 المدخل برأس المستند.

 عملية 

 دخل برأس المستند. يقوم النظام باستحضار هذه المعلومة من بيانات أمر اإلنتاج الم وجدت.إن  – عملية التشغيل القياسية

 مورد التشغيل 

نتاج المدخل يقوم النظام باستحضار الموارد المطلوبة من بيانات أمر اإل كود مورد التشغيل الخاص بالسطر الحالي.

 مدرجة.برأس المستند، ويمكن للمستخدم التعديل في هذه الموارد ال
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 العدد 

لعدد من بيانات يقوم النظام باستحضار هذا اعمال لحام، أو  ماكينات تقطيع.  4عدد مورد التشغيل المقابل، كأن يكون 

 أمر اإلنتاج المدخل برأس المستند، ويمكن للمستخدم تعديل هذا العدد.

 مدة عدد المورد )وحدة، قيمة( 

خالل الحقل  يتم إدخال وحدة قياس الزمن، ومن ،ن خالل حقل "الوحدة"مدة العمل الخاصة بمورد التشغيل المقابل، فم

ن مدة تشغيل المورد " فإن معنى هذا أ8"القيمة" يتم إدخال عدد هذه الوحدة، فمثالً عند اختيار الوحدة "ساعة" والقيمة "

 ساعات، وسيتم حساب التكلفة على هذا األساس. 8المقابل هي 

 المعدل 

يقوم النظام  المعدلا المقابلة، فعند اختيار الوحدة ساعة فإن هذا الحقل يعني معدل تكلفة الساعة. هذتكلفة وحدة التشغيل 

 .بحسب صالحية المستخدم ، ويمكن التعديل فيهباستحضاره من خالل ما تم تحديده بملف الموارد

 أو عدد الشحناتكمية  

يعبر  حيث –كما سنرى  –لتكلفة" على نفس السطر تختلف طبيعة هذا الحقل بحسب ما سيتم تحديده بالحقل "أساس ا

يعبر ، كما سنف(هذا الحقل عن كمية األصناف التي سيتم العمل فيها بموارد هذا السطر إذا تم اختيار أساس التكلفة )ص

 نة(.هذا الحقل عن عدد الشحنات التي سيتم العمل فيها بموارد هذا السطر إذا تم اختيار أساس التكلفة )شح

سية بهذا الكتاب على طبيعة التكلفة بالشحنة والتكلفة بالصنف، راجع الفقرة "أساس التكلفة" بالمفاهيم األسا للتعرف

 " بتفاصيل ملف "عمليات التشغيل".كمية أو عدد الشحنات، أساس التكلفةوالحقلين "

 اإلجمالي 

فة الخاصة معدل التكل× عمل المورد مدة × عدد الموارد [إجمالي التكلفة الخاصة بالمورد المقابل وهو عبارة عن 

 .]الكمية )إذا تم اختيار أساس التكلفة بالصنف(×  بالمورد المقابل

 ضريبة مبيعات 

 2ضريبة مبيعات  

 1ضريبة  

 2ضريبة  

 (Outsourcingيسمح النظام بإدراج أي عدد من الضرائب لكل مورد، ويفيد ذلك عند استحضار موارد خارجية )

 بة عليها.حيث قد يتم تطبيق ضري

م تفعيله بالنظام بالطبع لن تظهر هذه الضرائب بالنافذة إال عند تفعيلها كما لن يظهر عدد الضرائب إال العدد الذي ت

 من خالل إعدادات الشركة.

سمح النظام يحتى يمكن استخدام الضرائب، البد من تعليم الخيار "خاضع للضريبة" من خالل توجيه المستند، كما لن 

 ضريبة يدوياً إال إذا تم تعليم الخيار "يمكن تعديل الضريبة" بتوجيه المستند.بتعديل ال

 

 أساس التكلفة 

 من خالل هذا الحقل يتم تحديد طريقة تكليف المورد المقابل وهي إما أن تكون "صنف" أو تكون "شحنة".

 اإلجمالي".سيؤثر ذلك على طريقة حساب إجمالي التكلفة الخاصة بالمورد. راجع الحقل السابق "
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الفقرة "أساس التكلفة" بالمفاهيم األساسية بهذا الكتاب والحقلين للتعرف على طبيعة التكلفة بالشحنة والتكلفة بالصنف، راجع 

 " بتفاصيل ملف "عمليات التشغيل".كمية أو عدد الشحنات، أساس التكلفة"

 

 نشاط 

خال كود النشاط مورد المقابل له أكثر من نشاط. يمكن إدالنشاط الخاص بالمورد المقابل، وذلك في حالة ما إذا كان ال

 مطلوب.مباشرة شريطة أن يكون أحد النشاطات المعرفة لملف األنشطة، أو استخدام زر البحث الختيار النشاط ال

 مالحظات 

 ابل.أي ملحوظة يراها المستخدم مناسبة للمورد المق

كورة بسند الموارد لمحاسبي المدين والدائن الخاص بتكلفة الموارد المذيتم تحديد التأثير ا ،من خالل توجيه مستند الموارد

 باإلضافة للحسابات المدينة والدائنة لجميع الضرائب المطبقة.

 ً  يمكن التحكم في خضوع المستند للضريبة وإمكانية التعديل في الضريبة. ،من خالل توجيه المستند أيضا

 .لمصنعةاالخاصة بالمنتجات  إضافة قيمة أي من الضرائب األربعة للتكلفةعدم  ،يمكن أيضاً من خالل توجيه المستند
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 الصفحة الرئيسية –مستند استالم تالف 
من خالل مستند استالم تالف يتم تسليم المواد التالفة أثناء عملية التصنيع. هذه المواد قد تكون أصناف مصنعة تالفة، أو أصناف نصف 

. محتويات سند ، ربما كأصناف أخرى بأكواد مختلفةحل اإلنتاج المختلفة ليتم تحويلها بعد ذلك للمخزنمصنعة تم استبعادها بأحد مرا

 استالم تالف كما يلي:

 

 الدفتر 

من خالل هذا الحقل يقوم المستخدم باختيار أي من دفاتر المستندات المعرفة لمستند استالم تالف ليقوم النظام بترقيم 

 المستند على هذا الدفتر.

 توجيه المستند 

 سند استالم تالف. منوهو الذي يحدد دفتر وتوجيه سند التوريد المخزني الناتج  استالم التالفالتوجيه الخاص بمستند 

 التاريخ الفعلي 

 التاريخ الفعلي الذي سيقوم فيه المستند بالتأثيرات المطلوبة ومن ثم إصدار سند التوريد المخزني.

 بناء على، وحقل مجاور له 

 الحقل عبارة عن قائمة منسدلة يمكن من خاللها تحديد مستند ليتم إصدار سند استالم تالف بناء عليه. هذا

 أمر إنتاج 

أمر اإلنتاج الذي تم بأحد عمليات التشغيل الخاصة به تلف األصناف التي سيتم توريدها للمخزن من خالل هذا المستند. 

كون أحد أوامر اإلنتاج قيد التنفيذ، أو يمكن استخدام أيقونة البحث يمكن إدراج مستند أمر اإلنتاج مباشرة على أن ي

 الختيار أمر اإلنتاج المطلوب.

 المخزن 

 التالفة إليه. المنتجاتالمخزن الذي سيتم توريد 

 رقم الشحنة 

 .المنتج المصنع التي نتجت عنها األصناف التالفة المدرجة بتفاصيل المستنديمكن إدخال رقم شحنة 
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 صندوق 

 المنتج المصنع التي نتج عنها األصناف التالفة المدرجة بتفاصيل المستند. صندوفن إدخال يمك

 مالحظات 

 أي مالحظات بهذا الحقل بحسب الحاجة.يمكن إدخال 

 قسم التفاصيل
ا القسم كما ت هذهذا القسم عبارة عن جدول يقوم المستخدم من خالله بإدراج األصناف التالفة التي سيتم توريدها للمخزن. محتويا

 يلي:

 الكود 

 كود الصنف التالف الذي سيتم توريده للمخزن.

 الصنف 

 من خالل هذا الحقل يقوم النظام بعرض اسم الصنف الذي تم اختياره

 كمية الصنف )وحدة،قيمة( 

 كمية ووحدة الصنف التالف المقابل.

 صندوق 

 اإلصدار 

 المقاس 

 اللون 

 .إعدادات الشركة، يمكن إدراجها بالمستند عند دعم أي من هذه الخصائص لألصناف من خالل

 رقم الشحنة 

 رقم الشحنة الخاص بالصنف التالف المقابل، وذلك في حالة وجود رقم شحنة خاص بهذا الصنف.

 تكلفة الوحدة 

 .وحدة الصنف التالف المقابل. يمكن إدراج التكلفة يدوياً شريطة أن تسمح صالحية المستخدم بذلكتكلفة 

فة للتوريد الغير مكلف" يد التكلفة يدوياً، فسوف تتم التكلفة بناءاً على ما تم تحديده بجدول "مصادر التكلإذا لم يتم تحد

 لويات محددة.، حيث يتم تحديد نوع الفاتورة "استالم تالف" ويتم تعيين مصادر التكلفة بأوبملف "إعدادات النظام"

 إجمالي التكلفة 

 إجمالي التكلفة الخاصة بجميع كمية الصنف التالف المقابل.من خالل هذا الحقل يقوم النظام بعرض 

 تاريخ اإلنتاج 

 .الة أن يكون هذا الصنف له صالحيةتاريخ اإلنتاج الخاص بالصنف التالف المقابل، وذلك في ح

 تاريخ االنتهاء 

 .حيةالة أن يكون هذا الصنف له صالتاريخ انتهاء الصالحية الخاص بالصنف التالف المقابل، وذلك في ح
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إصدار مستند ببحيث يقوم النظام  من خالل توجيه مستند "استالم تالف"، يمكن تحديد الدفتر والتوجيه لسند توريد مخزني

 توريد مخزني آلياً بمجرد تخزين المستند.

 

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 76 

 

 صفحة المستندات المرتبطة –مستند استالم تالف 
تند استالم ات التوريد المخزني التي تم إصدارها فور إصدار مسيمكن االطالع على مستند ،من خالل صفحة المستندات المرتبطة

 تالف، كما هو موضح بالنافذة: 

 

بعرض جميع  لإلطالع على أي من المستندات المرتبطة يمكن الضغط بالماوس على العنوان سندات التوريد المخزني ليقوم النظام

 مواد الخام، ثم اختيار أي منها لعرض محتوياتها.سندات التوريد التي تم إصدارها بناءاً على سند ارتجاع ال

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 77 

 

 الصفحة الرئيسية –مستند تسليم منتج 
يتم تسليم المنتجات المصنعة إلى المخزن وذلك بعد المرور على جميع عمليات التشغيل المعرفة بأوامر  ،من خالل مستند تسليم منتج

بإصدار سندات كما يقوم النظام أيضاً  ،سند توريد مخزني للمنتجات المصنعةاإلنتاج. عند إصدار سند تسليم منتج يقوم النظام بإصدار 

 . محتويات سند تسليم منتج كما يلي:للمنتجات التي تم تعريفها على أن صرفها من المخزن من النوع "آلي بالتجميع" مواد خامصرف 

 

 الدفتر 

ت المعرفة لمستند تسليم منتج ليقوم النظام بترقيم يقوم المستخدم باختيار أي من دفاتر المستندا ،من خالل هذا الحقل

 المستند على هذا الدفتر.

 توجيه المستند 

التوجيه الخاص بمستند تسليم منتج وهو الذي يحدد دفتر وتوجيه سند التوريد المخزني الناتج عن سند تسليم منتج وسند 

 الصرف المخزني لألصناف التي نوع صرفها هو "آلي بالتجميع".

 خ الفعليالتاري 

 التاريخ الفعلي الذي سيقوم فيه المستند بالتأثيرات المطلوبة.

 بناء على، وحقل مجاور له 

عندما يكون سند "تسليم المنتج" قد تم إصداره آلياً فور إصدار سند التنفيذ، يقوم النظام من خالل هذا الحقل بعرض 

 .رقم سند التنفيذ الذي تم من خالله إصدار سند التجميع

 نتاجأمر إ 

يقوم النظام بإدراج بمجرد إدراج رقم أمر إنتاج بهذا الحقل،  أمر اإلنتاج الذي سيتم تسليم المنتجات النهائية الخاصة به.

 .من خالل سندات تنفيذ اإلنتاجبأخر عملية كمية المنتج التي مرت بجميع عمليات التشغيل بالخطوة )جاهز للحركة( 

 الصنف 
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 ليمه من خالل هذا المستند.المنتج النهائي الذي سيتم تس

 تاريخ إعادة االختبار 

اريخ إعادة في بعض الصناعات الكيميائية، ينبغي إعادة اختبار المنتج بعد فترة. يتم من خالل هذا الحقل إدراج ت

 االختبار.

 الكمية | الوحدة 

 قل.إنتاج بهذا الحبمجرد إدراج رقم أمر . استالمه بمخزن التسليمكمية ووحدة المنتج النهائي الذي سيتم 

من خالل  بآخر عمليةيقوم النظام بإدراج كمية المنتج التي مرت بجميع عمليات التشغيل بالخطوة )جاهز للحركة( 

 .سندات تنفيذ اإلنتاج

بالخطوة )جاهز  يمكن للمستخدم تعديل الكمية المدرجة بهذا الحقل بشرط أال تتعدى كمية المنتج التي مرت بأخر عملية

 للحركة(.

 المخزن 

 .إليهالمخزن الذي سيتم توريد المنتج النهائي 

 رقم الشحنة 

 .، إن وجدترقم الشحنة الخاص بالمنتج النهائي

 صندوق 

 .، إن وجدتالصندوق الخاص بالمنتج النهائي

 تاريخ اإلنتاج 

 تاريخ اإلنتاج الخاص بالمنتج النهائي، وذلك في حالة ما إذا كان الصنف المصنع له تاريخ صالحية.

 تاريخ االنتهاء 

 .تاريخ انتهاء الصالحية الخاص بالمنتج النهائي، وذلك في حالة ما إذا كان المنتج النهائي له صالحية

 مالحظات 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة.

 المصنع.والمقاس واللون للمنتج  اإلصدار إظهاريمكن أيضاً عند من خالل إعدادات النظام 

لياً بمجرد تخزين آمن خالل توجيه مستند تسليم المنتج، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاص بالسندات التي يمكن أن يتم إصدارها 

 المستند وهي أحد المستندين التاليين:

 ستند التوريد المخزني لتوريد المنتج المصنع آلياً فور تخزين المستند.م -1

ها بملف مكونات المنتج على أن نوع الصرف الخاص بها هو لصرف المواد الخام التي تم تعريفمستند صرف مخزني وهو  -2

 إن وجدت.  –"آلي بالتجميع" 
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المستندات المرتبطة –مستند تسليم منتج   

ستالم امن خالل صفحة المستندات المرتبطة يمكن االطالع على مستندات التوريد المخزني التي تم إصدارها فور إصدار مستند 

 ، كما هو موضح بالنافذة: منتج

 

يمكن الضغط بالماوس على العنوان سندات التوريد المخزني ليقوم النظام بعرض جميع  ،لإلطالع على أي من المستندات المرتبطة

  ، ثم اختيار أي منها لعرض محتوياتها.تسليم منتجسندات التوريد التي تم إصدارها بناءاً على سند 
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 الصفحة الرئيسية –نتج مستند ارتجاع م
يتم ارتجاع المنتجات المصنعة من المخزن  إلى صالة اإلنتاج مرة أخرى وذلك لوجود عيوب بالمنتج  ،رتجاع منتجإمن خالل مستند 

المصنع الموجودة  لمنتجلكمية ا مخزني صرفالمصنع أو ألي أسباب أخرى. عند إصدار سند ارتجاع منتج يقوم النظام بإصدار سند 

 محتويات سند ارتجاع منتج كما يلي:وذلك من المخزن الذي تم فيه  استالم المنتج  إلى صالة اإلنتاج مرة أخرى.  مستندبال

 الدفتر 

يقوم المستخدم باختيار أي من دفاتر المستندات المعرفة لمستند ارتجاع منتج ليقوم النظام بترقيم  ،من خالل هذا الحقل

 المستند على هذا الدفتر.

 المستندتوجيه  

 التوجيه الخاص بمستند ارتجاع منتج وهو الذي يحدد دفتر وتوجيه سند الصرف المخزني الناتج عن سند ارتجاع منتج.

  التاريخ الفعلي 

 التاريخ الفعلي الذي سيقوم فيه المستند بالتأثيرات المطلوبة.

 بناء على، وحقل مجاور له 

 التاليين: ينهذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيار

  حتى يتم إدراج كمية المنتج من سند التسليم وتحديد الكمية المرتجعة بعد ذلك"تسليم منتج" وذلك. 

  رتجاع منتج".ا"طلب 

 أمر إنتاج 

 أمر اإلنتاج الذي سيتم ارتجاع المنتجات النهائية الخاصة به.

 الصنف 

 المنتج النهائي الذي سيتم ارتجاعه من خالل هذا المستند.

 | الوحدةالكمية  
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 كمية ووحدة المنتج النهائي الذي سيتم ارتجاعه.

 المخزن 

 .منه الذي سيتم ارتجاع المنتج النهائيالمخزن 

 رقم الشحنة 

 .، إن وجدترقم الشحنة الخاص بالمنتج النهائي

 صندوق 

 .، إن وجدتالصندوق الخاص بالمنتج النهائي

 تاريخ اإلنتاج 

 وذلك في حالة ما إذا كان الصنف المصنع له تاريخ صالحية.تاريخ اإلنتاج الخاص بالمنتج النهائي، 

 تاريخ االنتهاء 

 .تاريخ انتهاء الصالحية الخاص بالمنتج النهائي، وذلك في حالة ما إذا كان المنتج النهائي له صالحية

 والمقاس واللون للمنتج المصنع. اإلصدار إظهاريمكن أيضاً من خالل إعدادات النظام 

 مالحظات 

 ل هذا الحقل يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة.من خال

تج المصنع من خالل توجيه مستند تسليم المنتج، يتم تحديد الدفتر والتوجيه الخاص بمستند الصرف المخزني لصرف المن

 آلياً فور تخزين المستند.
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 صفحة المستندات المرتبطة –مستند ارتجاع منتج 
يمكن االطالع على مستندات الصرف المخزني التي تم إصدارها فور إصدار مستند ارتجاع  ،ت المرتبطةمن خالل صفحة المستندا

 منتج، كما هو موضح بالنافذة: 

 

لإلطالع على أي من المستندات المرتبطة يمكن الضغط بالماوس على العنوان سندات الصرف المخزني ليقوم النظام بعرض جميع 

 على سند ارتجاع منتج، ثم اختيار أي منها لعرض محتوياتها. رها بناءً سندات الصرف التي تم إصدا
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 ارتجاع منتجطلب مستند 
  عليه. الصورة التالية توضح المستند. يمكن إصدار طلب ارتجاع منتج ليتم إصدار سند ارتجاع منتج بناءً 

 .للتعرف على أي من حقول هذه النافذة، راجع مستند "ارتجاع منتج"
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 الصفحة الرئيسية –غالق أمر إنتاج مستند إ
باإلضافة  متضمناً في ذلك التكاليف الغير مباشرة إنتاج يتم إغالق أمر اإلنتاج وتكليف المنتجات المصنعة ،من خالل مستند إغالق أمر

دات أخرى على أمر لن يتمكن المستخدم من إصدار أي مستن ،. بمجرد إغالق أمر اإلنتاجلتسجيل التأثيرات المحاسبية الخاصة بذلك

 .اإلنتاج

 المعلومات األساسية
 الدفتر 

يقوم المستخدم باختيار أي من دفاتر المستندات المعرفة لمستند إغالق أمر اإلنتاج ليقوم النظام  ،من خالل هذا الحقل

 بترقيم المستند على هذا الدفتر.

 توجيه المستند 

ثير من التأثيرات، والتي سنتكلم عنها الحقاً. أنظر إلى "توجيه الكالتوجيه الخاص بمستند أمر اإلنتاج وهو الذي يحدد 

 .مستند إغالق أمر اإلنتاج"

الحظ أنه إذا تم تحديد تكاليف غير مباشرة محددة بتوجيه مستند اإلغالق، فسيقوم النظام بمجرد اختيار التوجيه من 

 غالق في الحقل "التكاليف الغير مباشرة".المحدد بتوجيه اإل مباشرة خالل هذا الحقل بإدراج كود التكاليف الغير

 التاريخ الفعلي 

 التاريخ الفعلي الذي سيقوم فيه المستند بإغالق أمر اإلنتاج.

 أمر إنتاج 

 أمر اإلنتاج الذي سيتم إغالقه من خالل هذا المستند.

 تاريخ اإلغالق 

 التاريخ الخاص بإغالق أمر اإلنتاج.

 نوع اإلغالق 

 هذا الحقل عبارة عن قائمة منسدلة تحوي الخيارين التاليين: نوع  إغالق أمر اإلنتاج.

 إغالق عادي 
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لتكاليف الغير امتضمناً في ذلك  هذا الخيار يعني أنه سيتم إغالق أمر اإلنتاج وتكليف المنتجات التي تم تصنيعها

بإصدار  غالقبعد اإل م. ولن يسمح النظامباشرة وكل التأثيرات المحاسبية التي تم تحديدها بتوجيه مستند اإلغالق

 على أمر اإلنتاج.تصنيع مؤثرة أي مستندات 

أي من عمليات بإذا كانت هناك أي كمية لن يسمح النظام بإغالق أمر اإلنتاج إغالقاً عادياً من خالل هذا الخيار 

 ء باستالمها بالمخزن أو بسحبها كعينة أو بتخزينها كتوالف.االتشغيل ولم يتم التصرف فيها بعد سو

ذ أي عمليات حيث أنها في هذه الحالة لم يتم تنفي 1من ذلك الكميات الموجودة بالعملية النظامية رقم  يستثنى

 تشغيل عليها بعد.

 إنهاء 

لموجودة ابالرغم من عدم استالم أو التصرف في كميات المنتج أمر اإلنتاج  إنهاءهذا الخيار يعني أنه سيتم 

 ً العمل المنفذة،   بتسوية ذلك محاسبياً لمعاجة المواد الخام المصروفة وساعاتبالعمليات. وسيكون المستخدم مطالبا

 .وأيضاً سيمنع النظام إصدار مستندات تصنيع مؤثرة على أمر اإلنتاج

 مالحظات 

 من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أي مالحظات يراها المستخدم مناسبة.

 التفاصيل
بناءاً على التي تم تكليف أمر اإلنتاج بها  الغير مباشرة ن المستند بإدراج جميع التكاليفمن خالل هذا الجدول، يقوم النظام فور تخزي

أمر اإلنتاج. حيث سيتم حساب التكاليف الغير مباشرة بناءاً على ما تم تعرفه توجيه سجل "التكاليف الغير مباشرة" الذي تم استخدامه ب

ة، الخامات، الوحدات المنتجة،..الخ. يعلى الموارد البشر بناءً  الغير مباشرة لتكلفةاأن تكون بسجل "التكاليف الغير مباشرة" حيث يمكن 

 أنظر الصورة: راجع ملف التكاليف الغير مباشرة بهذا الكتاب.

 

 النوع 

بالصورة السابقة، يوجد  نوع التكلفة المستخدم والذي تم استحضاره من سجل "التكاليف الغير مباشرة" المستخدم.

 ، وهما )قيمة لكل وحدة منتجة ، قيمة ساعة مورد(.ستحضارهم من سجل "التكلفة الغير مباشرة"نوعان تم ا

 التكلفة الغير مباشرة 

اسم وقيمة التكلفة الغير مباشرة كما تم تحديد قيمتها بسجل التكلفة الغير مباشرة المستخدم. فكما هو واضح من الشكل، 

" لكل ساعة مستهلكة بأمر اإلنتاج الذي 4وحدة منتجة. كما تم تحديد قيمة "" لكل 20تم تحديد قيمة تكلفة غير مباشرة "

 ، وهذه القيم قد استحضرها النظام من سجل "التكلفة الغير مباشرة" المستخدم.تم إغالقه

 قيمة العنصر 

ول تم استالم قيمة العنصر المقابل، وهذه القيمة يقوم النظام باستحضارها من خالل سندات النظام، فمثالً بالسطر األ

ساعة موارد من خالل سندات الموارد  80ألف وحدة مصنعة من خالل مستند استالم منتج، وبالسطر الثاني تم تشغيل 

 المصدرة.
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 القيمة الكلية 

لعنصر، على مستوى كل سطر، يقوم النظام من خالل هذا الحقل بعرض حاصل ضرب "التكلفة الغير مباشرة" * قيمة ا

 كل.كما هو موضح بالش

 كود الشحنة 

 وذلك في حالة تجهيز النظام بحيث تكون التكلفة على مستوى الشحنة.

الغير مباشرة  يتم تحديد التأثير المحاسبي الخاص بكل نوع من أنواع التكاليف ،من خالل توجيه مستند اإلغالقالحظ أنه 

ير محاسبي دائن خاص بوقت الموارد، وتأثمباشرة المستخدم. حيث يوجد تأثير محاسبي مدين والالمدرجة بسجل التكاليف 

باشرة بهذا مخاص بالخامات المستخدمة، وغير ذلك. راجع أنواع التكاليف الغير مباشرة المذكورة بملف التكاليف الغير 

 الكتاب.

يه مستند ة بتوجرشالحظ أيضاً أنه إذا تم تحديد سجل تكاليف غير مباشرة بتوجيه مستند أمر اإلنتاج، وسجل تكاليف غير مبا

 لتوجيه مستند إغالق أمر اإلنتاج.إغالق أمر اإلنتاج، فسوف تكون األولوية 
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 مقدمة -نظام تخطيط الموارد 
 Material Resource Planning) ـيعرف بما بجانب نظام التصنيع، نظام تخطيط الموارد أو للبرمجيات نماسوفت شركة تدعم 

MRP)بار الموارد لتخطيط إلنتاج المنتجات المصنعة في فترات محددة مع األخذ في االعت. من خالل نظام تخطيط الموارد، يتم ا

لمنتجات  رحلة مستقبليةفي هذه الفترة، ومن ثم يمكن إصدار سندات أوامر اإلنتاج أو طلبات أوامر اإلنتاج بمالمتاحة من المواد الخام 

الخام الالزمة  وذلك لتوفير المواد بل الدخول في مرحلة التصنيعمصنعة وهو ما يتطلب إصدار أوامر شراء أو طلبات أوامر شراء ق

ً بواسطة نظام تخطيط الموارد الخاص بشركة  وبأسلوب  نماسوفتلتصنيع المنتجات المخطط لتصنيعها. كل ذلك يمكن أن يتم آليا

عة والتي تقوم طيط للمنتجات المصنإصدار سندات تخعليها  مبسط يسمح للمسؤولين بإصدار توقعات أو أوامر شراء والتي يتم بناءً 

إلى نظام تخطيط  بدورها بإصدار سندات أوامر إنتاج للمنتجات المصنعة وأوامر شراء مواد خام آلياً. سنتعرض في باقي هذا الكتاب

 الموارد الذي تدعمه شركة نماسوفت.
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 مفاهيم أساسية – تخطيط الموارد
 .متعلقة بتخطيط الموارد الذي يدعمه نظام نما سوفتفيما يلي سنتناول بعض المفاهيم األساسية ال

 تخطيط موارد الخامات فقط
 هناك نوعان من تخطيط الموارد وهما كالتالي:

  تخطيط موارد الخاماتMRP (Material Resource Planning) 

 وهو متعلق بتخطيط الموارد بناءاً على الخامات المتوفرة وقت اإلنتاج.

  تحطيط الموارد البشرية CRP (Capacity Resource Planning) 

 وهو متعلق بتخطيط الموارد بناءاً على الموارد البشرية المتوفرة وقت اإلنتاج.

 MRPيدعم نظام نماسوفت حالياً تخطيط موارد اإلنتاج فقط 

 فترة التصنيع
ه تصنيع أي من الوقت الذي سيتم في لتصنيع أي من األصناف المصنعة. وبالطبع حتى يتم التخطيط وحسابالفترة الزمنية المطلوبة 

اصة باألصناف هذه الفترة خالمنتجات المطلوب تصنيعها البد من تغذية النظام بالفترة المطلوبة لتصنيع أي من هذه المنتجات. 

 يتم تحديد هذه الفترة ألي من المنتجات المصنعة من خالل سجل هذا المنتج بملف األصناف.المصنعة. 

 فترة الشراء
د لهذه المعلومة ة الزمنية المطلوبة لشراء أحد الخامات من وقت طلب الشراء وحتى وصوله للمخزن. يحتاج نظام تخطيط الموارالفتر

نب معرفة فترة للتخطيط لصناعة أحد المنتجات والتي تتطلب بدورها بعض الخامات ومن ثم للتخطيط لتصنيع أحد المنتجات البد بجا

هائية التي سيتم عند عدم وجودها حتى يمكن حساب الفترة الن iتراة شراء الخامات الداخلة في تصنيعتصنيع المنتج، معرفة أيضاً ف

من معرفة بالنظام الالشراء ألي من الخامات يتم تحديد فترة ة خاصة بأصناف الخامات. dهذه الخاص فيها اإلنتهاء من تصنيع المنتج.

 خالل سجل هذه الخامة بملف الصنف.

Safty Stock 
وتفيد عند  اتمية الصنف بالمخزن التي ال يمكن أن يقل عنها الصنف. تنطبق هذه المعلومة على األصناف المصنعة وأصناف الخامك

كانت الكمية المطلوبة  ، فمثالً إذاالتخطيط لتصنيع أحد المنتجات المصنعة أو شراء أحد أصناف الخامات األخذ في االعتبار هذه الكمية

ـ كمثالً و 2000هي  اتأحد المنتج  لتصنيع ط فعند التخطي ، وكان المخزن فارغاً من هذا الصنف،400هي  Safty Stockانت كمية ال

ذا الصنف هألي من األصناف من خالل سجل  Safty Stockيتم تحديد كمية الـ  .هذا المنتجمن  2400=   400+  2000يتم إنتاج 

 لكل خامة. Safty Stockية )الخامات( حيث يمكن تحديد ينسحب نفس المبدأ على األصناف العاد بملف الصنف.

 الباتش الواحد حجم
لباتش، فمثالً يمكن أن ايتم إنتاج باتش من المنتج بكمية  حيث ال يمكن إنتاج الكمية المطلوبة بالتخطيط بالضبط،في كثير من األحيان، 

ملية التخطيط وبالتالي عند االحتياج بع 400هي   Safty Stockوحدة من المنتج، وكمية الـ  1600تكون كمية الباتش الواحد هي 

التالي ، وب1600، ولكن كمية الباتش الواحد تساوي 2400( = 400+  2000يكون إجمالي المطلوب هو ) 2000إلى كمية تساوي 

 .1200=  2400 – 3200اوي (، ليتبقى بعد ذلك بالمخزن كمية تس3200=  2×  1600يتم إنتاج باتشين باإلجمالي )

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 89 

 

 Safty Stockطريقة حساب الـ 
 ، يوفر نما طريقتين لذلك وهما كالتالي:Safty Stock عند دعم مبدأ الـ 

 :الصنف عنها. كميةال تقل وهي تحديد كمية محددة للصنف يدوياً بملف الصنف وتكون هذه الكمية ثابتة بحيث  الكمية 

 :وهنا يدخل عدد الفترات في طريقة حساب الـ عدد الفترات Safty Stockت أيضاً بملف ، ويتم تحديد عدد هذه الفترا

 الي:د الفترات من خالل مستند التخطيط كالتبعد Safty Stockالصنف، ثم بعد ذلك تحديد طريقة تأثر الـ  

 :ستكون كمية ال في هذه الحالة  المطلوب في نفس الفترةSafty Stock  لفترة، اهي عبارة عن المطلوب في نفس

 ية.هي نفس الكم  Safty Stockوحدة، فستكون كمية الـ  2000الكمية المطلوبة في الفترة هي فإذا كانت 

 :فستكون كمية ال 3مع فرض أن عدد الفترات هو المطلوب في الفترات التالية ،Safty Stock  هي عبارة

 Saftyلـ هرية فإن االمطلوب في الثالث فترات التالية للفترة. فعلى سبيل المثال وبفرض أن فترات التخطيط ش

Stock  .)الخاص بشهر يناير سيكون مجموع المطلوب بالشهور )فبراير، مارس، إبريل 

 :قسمة على في هذه الحالة سيتم جمع المطلوب بجميع فترات سند اإلنتاج ثم ال متوسط المطلوب في مدة التخطيط

 كالتالي: 4، نفتراض أن عدد الفترات هو (. للتوضيح بمثال3عدد الفترت، ثم يتم ضرب الناتج في عدد الفترات )

o  2000كمية مطلوبة =  – 1فترة 

o  3000كمية مطلوبة =  – 2فترة 

o  1600كمية مطلوبة =  – 3فترة 

o  2400كمية مطلوبة =  – 4فترة 

 لي:هي كالتا Safty Stockفسوف تكون كمية ال  3هو  Safty Stockفي هذه الحالة وبفرض عدد أن فترات ال 

}(2000+3000+1600+2400)\4{  ×3  =6750. 
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 الكميات المتاحة لإلنتاج
د الخام الداخلة فيه سواء للمنتج المصنع أو للموا بالطبع يتم التخطيط لتصنيع ألي من منتج مع األخذ في االعتبار الكميات المتاحة

قطعة  1600وفر د المنتجات بينما المتوحدة من أح 2000المطلوب إنتاج كان ذا إكمكونات. لتوضيح هذه النقطة على سبيل المثال، 

 .800=  1600 – 400+  2000، فإن معنى ذلك أنه سيتم تصنيع الكمية 400هي  Safty Stockوقيمة الـ 

 كالتالي:يوفر النظام آليتين لحساب الكمية المتاحة وهما 

 مصادر الكميات المتاحة 

ن األصناف مالمواقع الخاصة بكل صنف أو بكل قسم أو فئة من خالل ملف مصادر الكميات المتاحة، يمكن تحديد المخازن و

أخذ النظام هذه يبحيث يقوم النظام باالستعالم في هذه المخازن أو المواقع عند التخطيط إلنتاج أي منتج مصنع، وذلك حتى 

ء لكميات ر شراالكميات سواًء الخاصة بالمنتجات أو بالخامات عند التخطيط إلنتاج المنتجات ومن ثم يتم إصدار أوام

العتبار كميات الـ الخامات والتي تمثل الفرق بين المطلوب إلنتاج المنتج والكميات الموجودة أصالً بالمخزن مع األخذ في ا

Safty Stock رق بين الخاصة بكل خامة. كذلك األمر بالنسبة للمنتجات المصنعة فسوف يتم إصدار أوامر إنتاج بالف

 Safty Stockوبين الكمية الموجودة أصالً في المخازن مع األخذ في االعتبار كميات الـ  المطلوب في الفترة المخططة

 الخاصة بالمنتج.

 السيناريوهات 

ً لشروط محددة أو تختلف طريقة االستعالم عن الكميات المتاحة بحسب التار أو ألي  يخقد يتم البحث في المخازن وفقا

ستعالم والتي املف السيناريو االستعالم عن الكميات المتاحة من خالل جملة  اعتبار، لذلك يوفر نظام نما سوفت من خالل

لنظام أيضاً ايوفر  تعطي إمكانية هائلة في طريقة البحث عن الكميات المتاحة للمنتجات المصنعة والخامات عند التخطيط.

طيط ولكن كون متاحة بفترات التخحقل استعالم للكميات المحتمل أن تكون متاحة وهي كميات ت ومن خالل ملف السيناري

 باحتمالية أقل من الكميات المتاحة األصلية. 

 الكمية المتوقعة
ند التوقعات وذلك سمن خالل الكمية المتوقعة هي الكمية التي يمكن إصدار تخطيط اإلنتاج على أساسها. يتم تحديد الكميات المتوقعة 

بناًء على هذه  دار سند التخطيط بتخيير المستخدم بالتخطيط إلنتاج المنتجاتألي عدد من الفترات ليقوم النظام بعد ذلك عند إص

 .Safty Stockالكميات المتوقعة مع األخذ في االعتبار الكميات المتاحة بالمخازن وكميات الـ 

 الكمية الفعلية
تخطيط على أساسها عند رات سابقة ومن ثم المن خالل ملف السيناريو، يوفر النظام آلية االستعالم عن الكميات التي تم بيعها فعال بفت

 م.إصدار سندات التخطيط. يتم االستعالم عن الكميات الفعلية عن طريق إدراج جملة استعالم بأحد حقول ملف االستعال

 سندات التخطيط
 التصنيعالمراد  اتترها والفمستند التخطيط هو المستند الرئيسي لتخطيط اإلنتاج حيث يتم تغذية هذا المستند بالكميات المطلوب تصنيع

لخامات المطلوبة لتصنيع بسرد كميات المنتجات المصنعة التي سيتم تصنيعها بالفترات المحددة كما يقوم بسرد اآلياً  النظام ، ليقومبها

امر شراء أوهذه المنتجات وذلك من خالل ما تم تعريفه بملف مكونات المنتج الخاص بكل منتج، كما يمكن إصدار أوامر إنتاج و

 سند التخطيط.الموجود ببناءاً على هذه المعلومات  للخامات المطلوبة
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تم ييقوم النظام بالتعرف على الكميات المطلوبة للتصنيع من خالل أحد المستندات )أمر بيع، سند توقعات ، سند طلب يدوي(. س

 .ندات التخطيطعرض لسندات التخطيط مع الشرح الحقاً. الصورة المقابلة توضح ملفات وستال

 

 

 

 

 فترة التجميع
عند إصدار ، فترة التجميع هي الفترة الزمنية التي يقوم فيها النظام بتجميع السندات التي سيتم التخطيط بناًء عليها. لتوضيح هذا المفهوم

شهر" فسوف يقوم النظام  1سندات أوامر إنتاج من خالل سند التخطيط بناًء على سندات أوامر بيع، فعندما تكون فترة التجميع هي "

بكمية تساوي مجموع الكميات الموجودة بأوامر عند التخطيط إلصدار أوامر إنتاج بإصدار أمر اإلنتاج ألي من األصناف المخططة 

، كذلك إذا كانت فترة التجميع هي أسبوعية فسوف يقوم النظام بتجميع كميات أوامر البيع أسبوعياً على البيع على مستوى كل شهر

 توى كل منتج إلصدار سند أمر إنتاج واحد معبر عن كمية هذا المنتج. مس
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 مصادر الكميات المتاحة
لك بسند تخطيط ذوذلك الستخدامها بعد  –أو الكميات المتوقع دخولها  –يمكن تحديد مصادر للكميات المتاحة  ،من خالل هذا الملف

ديد المخازن أو المواقع بمعنى تح " بالمفاهيم األساسية الخاصة بتخطيط اإلنتاج.راجع الفقرة "الكميات المتاحة لإلنتاج .موارد إإلنتاج

 التي سيبحث عنها النظام في تحديد الكميات المطلوبة ألي من األصناف المصنعة أو الخامات.

 

 تفاصيل المستند
 نوع الكمية 

تحتوي هذه  تاج.عنها النظام بتخطيط اإلن تحديد نوع الكمية التي سيبحث من خاللها  يتم عبارة عن قائمة،  هذا الحقل

 القائمة على أحد الخيارين التاليين:

 إجمالي المتاح 

بالمخزن أو الموقع  عند اختيار هذه القيمة ستكون الكمية المعنية والتي سيبحث عنها النظام هي الكمية المتاحة فعألً 

 المناظر على نفس السطر.

 المتوقع دخوله 

 كالتاليستكون الكمية المعنية والتي سيبحث عنها النظام عند اختيار هذه القيمة 

المخزن أو الموقع بوالتي لم تدخل بعد المتوقع دخولها الكمية  +المتاحة بالفعل بالمخزن أو الموقع المناظر  الكمية

المخزن  ها منالكمية المتوقع خروج –المناظر )مثل الكميات الموجودة بأوامر الشراء وطلبات التوريد وغير ذلك( 

 أو الموقع المناظر )والموجودة بأوامر البيع وطلبات الصرف المخزني وغير ذلك(. 

 باقي حقول تفاصيل النافذة 

و الكمية )أيمكن تعيين المخزن الذي سيبحث النظام فيه عن الكمية المتاحة  ،باقي حقول تفاصيل النافذةمن خالل 

. ففئة الصنف، أو تصنيف الصن  الماركة، ف، قسم الصنف،ألي من األصناف وذلك بحسب الصنالمتوقع دخولها( 

 حيث يمكن تحديد المخزن والموقع الخاص بكل صنف أو بكل مجموعة محددة من األصناف.

"، فإنه عند 001إذا تم تحديد قسم األصناف "خامات زراعية" على أن المخزن الخاص بها هو " ،على سبيل المثال

بأي من سندات تخطيط التصنيع لصناعة أي منتج يدخل في صناعته ات المتاحة( )مصدر الكمياستخدام هذا السجل 
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أي خامة من هذا القسم "خامات زراعية"، فسوف يقوم النظام بالتخطيط لهذه الخامات بناءاً على الكميات الموجودة 

 أم ال. " بغض النظر عن المخازن األخرى وما إذا كانت تحتوي هذه النوعية من األصناف001بالمخزن "
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 السيناريوهات
وهي من خالل ملفات السيناريوهات حيث  تم تطوير آلية لالستعالم عن بعض المعلومات التي يحتاجها نظام تخطيط موارد اإلنتاج

حيث يمكن  وهذه الميزة تعتبر ميزة جبارةيمكن من خالل هذه الملفات تحديد المعلومات المرادة من خالل جمل استعالم محددة. 

لألخذ في االعتبار ول على المعلومة كالكميات المتاحة بشكل ديناميكي، فيمكن مثالً االستعالم بمعارض العمالء ككميات متاحة الحص

 ظروف السوق.

 المعلومات األساسية
 الكود 

 المجموعة 

 االسم العربي 

 اإلنجليزي 

 .المعلومات األساسية الخاصة بالسيناريو

 استعالم المبيعات الفعلية 

إدراج جملة استعالم الستحضار كميات المبيعات الفعلية بأي فترة سابقة ومن ثم أخذها في هذا الحقل، يمكن من خالل 

االعتبار عند التخطيط لإلنتاج بفترة مستقبلية. فعلى سبيل المثال يمكن بهذا الحقل إدراج جملة استعالم الستحضار 

 .%20كن بزيادة كميات المبيعات الفعلية بأي سنة من السنوات السابقة ول

 المتاحة الكمياتاستعالم  

من خالل هذا الحقل، يمكن إدراج جملة استعالم الستحضار الكميات المتاحة بأي من فترات السنة. يسمح استحضار 

الكمية المتاحة عبر جملة استعالم بمرونة هائلة في ذلك حيث يمكن االستعالم بأي مخزن أو موقع مع أي شروط 

 إضافية.

 متاحةلكميات المحتمل أن تكون ااستعالم  

 .لالستعالم عن الكميات المتاحة ولكن باحتمالية أقلمن خالل هذا الحقل، يمكن إدراج جملة استعالم 

عند وجود استعالم بكل من الحقلين )الكمية المتاحة ، الكمية المحتمل أن تكون متاحة( تكون الكمية المتاحة بالنسبة 

 للنظام هي مجموع الكميتين.

 

 مصدر الكمية المتاحة 

يمكن االستعاضة عن إدراج جملة استعالم باستحضار أحد سجالت مصادر الكميات المتاحة ليقوم النظام باالستعالم 

 .عن الكميات المتاحة بما تم تحديده بملف "مصادر الكميات المتاحة"
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 عمل أمر إنتاج واحد بغض النظر عن عدد الباتش 

توضيح ذلك، يقوم النظام بعمل أمر إنتاج لكل باتش عند إنتاج المنتج على باتشات. ل فسوف ،عند تعليم هذا الخيار

قوم ، فسوف ي1000وحدة، وكان عدد الوحدات بالباتش الواحد هو  1600وبفرض أن الكمية المطلوب تصنيعها هي 

 هذه الكمية.أمر إنتاج بدالً من أمر إنتاج واحد لجميع  2النظام عند تعليم هذا الخيار بإصدار عدد 
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 سند التوقعات
أو سند طلب يدوي،  سبق وأن ذكرنا أن سند تخطيط اإلنتاج، يمكن إصداره بناءاً على أمر بيع أو سند توقعات من خالل س التوقعات

عة، وذلك ، يمكن تحديد كميات المنتجات الفعلية والمتوقمفاهيم أساسية"  –راجع الفقرة "سندات التخطيط" بالباب "تخطيط الموارد 

 إصدار سند التخطيط بناءاً على سند توقعات.ألخذ أحدها في االعتبار عند 

 

فترة، فمثالً عند تحديد نوع  15من خالل تفاصيل مستند التوقعات يمكن تحديد الكميات المتوقعة أو الفعلية لعدد من الفترات حتى 

 15حتى ك إذا كانت أسبوعية فسوف يتم تحديد فترة التوقعات شهر، كذل 15الفترات شهرية، فسوف يتم تحديد فترة التوقعات حتى 

 أسبوع وكذلك إذا كانت ربع سنوية.

 المعلومات األساسية
 الدفتر 

 التاريخ الفعلي 

 الدفتر والتاريخ الفعلي الخاصين بسند التوقعات.

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 

 .بسند تخطيط الموارد يط الحقاً بناءاً عليهاهذين الحقلين، يمكن تحديد فترة التوقعات والتي سيتم التخطخالل من 

 فترة التوقعات 

 يتيح نظام نما ثالثة خيارات لفترة التوقعات وهي كالتالي:

 شهرية 

 .تكون كل فترة من الفترات المسردة بتفاصيل سند التوقعات فترة شهريةوبذلك 

 ربع سنوية 

 ت فترة ربع سنوية.وبذلك تكون كل فترة من الفترات المسردة بتفاصيل سند التوقعا

 أسبوعية 

 وبذلك تكون كل فترة من الفترات المسردة بتفاصيل سند التوقعات فترة أسبوعية.
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 سيناريو 

الذي سيتم  –د المواربسند تخطيط عليها يمكن ربط سند التوقعات بأحد السيناريوهات التي سبق تعريفها وذلك لالعتماد 

يو مثل استعالم المعلومات التي تم تسجيلها بهذا السيناروذلك الستحضار   –إصداره بناءاً على سند التوقعات الحالي 

 الكميات المتاحة والمحتمل أن تكون متاحة والخيار "عمل أمر إنتاج واحد بغض النظر عن عدد الباتش".

 مصدر الكميات المتاحة 

لنظام تلقائياً اسيقوم ذه المعلومة. يمكن تحديد مصدر للكمية المتاحة بدالً من االعتماد على استعالم السيناريو في ه

لمستخدم لإن وجد. ويمكن  –بمجرد إدراج السيناريوـ باستحضار "سجل مصدر الكمية المتاحة" الموجود بالسيناريو 

 تغييره بالطبع.

 التفاصيل
 المراد تسجيل معلومات التوقعات لها. المنتجات من خالل هذا الجدول يتم إدراج 

 الصنف 

لفعلية التسجيل معلومات الكميات  األصناف )المنتجات( ، يمكن إدراج أي عدد مناد التخطيط لهكود المنتج المر

 والمتوقعة.

 )فترة، الفعلي، المتوقع( 

ً بإدراج رقم الفترة، ويقوم المستخدم بإدر اج الكمية الفعلية من خالل هذه الحقول الثالثة المتكررة، يقوم النظام آليا

 .توقعة"راجع الفقرتين "الكميات الفعية" و"الكميات الم ف الجاري التخطيط لها.اصنوالمتوقعة لكل صنف من األ

صيل النافذة الحظ ن عدد الفترات التي يدعمها النظام هي بعدد الفترات المتاحة بتفاصيل النافذة، حيث تحتوي تفا

سمح النظام ربع سنوية، وال ي فترة 15فترة أسبوعية أو  15فترة شهرية أو  15، ومن ثم فيمكن تعريف فترة 15على 

 فترة. 15بالزيادة عن 

على  يط بناءً عند تخطيط اإلنتاج )باستخدام سند التخطيط(، إذا تم التخطيط بناًء على سند توقعات فسوف يتم التخط

 أحد الكميتين )كمية فعلية ، كمية متوقعة(.
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 سند الطلب اليدوي
عليها من خالل  اءً من له صالحية بذلك ليتم بعد ذلك التخطيط بن ترات يدوياً من خاللمن خالل سند الطلب اليدوي، يمكن تحديد أي ف

 .سند التخطيط

 

 المعلومات األساسية
 الدفتر 

 التاريخ الفعلي 

 .الطلب اليدويالدفتر والتاريخ الفعلي الخاصين بسند 

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 

 .لمواردا بسند تخطيط اعليه تم التخطيط الحقاً بناءً والتي سي الطلبمن خالل هذين الحقلين، يمكن تحديد فترة 

 سيناريو 

الذي سيتم  – الموارد بأحد السيناريوهات التي سبق تعريفها وذلك لالعتماد بسند تخطيط الطلب اليدوييمكن ربط سند 

لكميات المتاحة ام على المعلومات التي تم تسجيلها بهذا السيناريو مثل استعال –الحالي  الطلبإصداره بناءاً على سند 

 والمحتمل أن تكون متاحة والخيار "عمل أمر إنتاج واحد بغض النظر عن عدد الباتش".

 التفاصيل
 .الطلب لهايتم إدراج األصناف المراد تسجيل معلومات  ،من خالل هذا الجدول

 الصنف 

 .منتجبة لكل المطلو اإلنتاج ، يمكن إدراج أي عدد من األصناف لتسجيل معلومات كمياتكود المنتج

 كمية الصنف 

 التي سيتم طلبها في حال استخدام مستند الطلب اليدوي الحالي بسند تخطيط اإلنتاج. المنتجكمية 

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 
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على  ارد بناءً المدرجة في حالة إصدار سند تخطيط مو المنتجاتمن  منتجالفترة التي سيقوم النظام بالتخطيط بها لكل 

 سند الطلب اليدوي.
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 أسلوب العمل –سند تخطيط الموارد 
يات المتوقعة مستند تخطيط الموارد هو المستند الرئيسي بنظام تخطيط الموارد حيث يتم تغذية النظام باألصناف المصنعة والكم

م بإظهار الكميات لنظاعلى البيانات الموجودة بأحد السندات )أمر بيع ، سند توقعات ، سند طلب يدوي(، ليقوم ا وفترات التخطيط بناءً 

 Saftyحة وكمية الـالمطلوب تصنيعها آلياً بكل فترة من فترات التخطيط آخذاً في االعتبار الكميات المتاحة والمحتمل أن تكون متا

Stock  مستخدم من وطريقة إصدار الكميات المصنعة على أكثر من باتش، والكميات المطلوبة من مكونات المنتجات كما يقوم ال

 د التخطيط.ا المستند بإصدار سندات أوامر اإلنتاج وأوامر شراء مكونات المنتجات. فيما يلي سنتناول طريقة عمل سنخالل هذ

 :أو طلبات أوامر اإلنتاج. يتم تحديد فترة التخطيط، وهي الفترة التي يقوم فيها النظام بإصدار أوامر اإلنتاج فترة التخطيط 

من تاريخ ، )لسنة بالحقلين خطيط لها فمثالً عندما يتم تحديد تاريخي بداية السنة وآخر االفترة التي سيتم التأو بمعنى آخر، 

 إلى تاريخ( بسند التخطيط، فسوف يتم التخطيط لإلنتاج لمدة عام كامل.

 المتاحة" أو  لالستعالم عن الكميات المتاحة أثناء عملية التخطيط يمكن االعتماد على أحد سجالت "مصادر الكميات

ط الموارد ، مفاهيم راجع الفقرة "الكميات المتاحة لإلنتاج " بالباب "تخطي –تماد على أحد السيناريوهات المعرفة االع

 ، ومن ثم يتم تحديد أي منهم بمستند تخطيط الموارد.ونافذة السيناريوهات بهذا الكتاب أساسية"

  ندات توقعات ، سوهي أحد السندات )أوامر بيع ، عليها إصدار سند التخطيط  بناءً تحديد نوع السندات التي سيتم يتم

، لتخطيط المحددة، ليقوم النظام بناءاً على ذلك بإدراج جميع سندات النوع المطلوب في حدود فترة اسندات طلب يدوي(

وحتى  2020\1\1ي من هفمثالً إذا كان نوع المستند المختار هو "أوامر بيع" وكانت الفترة البينية الخاصة بسند التخطيط 

، فسوف يقوم النظام باستحضار جميع أوامر البيع التي صدرت بهذه الفترة المقبلة وإدراجها بتفاصيل 2020\06\30

  عليها.صدار سند التخطيط بناءً مستند التخطيط إل

 سندات التي الخاصة بالوالتجميع )شهرية ، أسبوعية ، ربع سنوية ، ...الخ(  نوع فترة يتم أيضاً تحديد  :نوع فترة التجميع

هر من الشهور عند تحديد فترة التجميع على أنها شهرية فسوف يقوم النظام بكل شتم استحضارها ففي المثال السابق 

جميع الكميات المذكورة الستة بتجميع جميع أوامر البيع التي تم إصدارها ليقوم على أثر ذلك بإصدار سند أمر إنتاج واحد ل

مستوى كل  ك سيقوم بعمل "أمر شراء" على مستوى كل شهر. كذلك سيتم التعامل علىذللنفس الصنف بأوامر البيع. ك

رة التجميع" بالباب راجع الفقرة "فت أسبوع إذا كانت أسبوعية، وعلى مستوى كل ثالثة أشهر إذا كانت ربع سنوية، وهكذا.

 مفاهيم أساسية". –"تخطيط الموارد 

 أحد نوعي  رخطيط لكل من المتجات والخامات. حيث يسمح النظام بإصدايتم تحديد نوع السندات المصدرة من سند الت

 المستندات التاليين:

 ء هي )طلبات أوامر إنتاج ، طلبات أوامر شرالتكون السندات المصدرة من "سند التخطيط"  وذلك :طلبات

 للخامات(.

 :اج ، أوامر شراء(.وذلك لتكون السندات المصدرة من "سند التخطيط" هي )أوامر إنت مستندات فعلية 

  ن سند التخطيط مبحيث تكون الكمية المتاحة في أول فترات التخطيط هي الكمية المتبقية يمكن تحديد سند تخطيط سابق

 ميات المتاحة.الكمية المتاحة من جملة االستعالم بالسيناريو أو من أحد مصادر الك هي لن تكونبالتالي ، والسابق

  يتم تحديد طريقة حساب الـSafty Stock لحساب من خالل وهي الكمية التي يجب توافرها بالمخزن، يتم تحديد طريقة ا

 اهيم أساسية".مف –" بالباب "تخطيط الموارد Safty Stockأحد قوئم الخيارات. راجع الفقرة "طريقة حساب فترات الـ 

  ًعليها وهي أحد  بناءً  ميع السندات للتخطيطعلى المعلومات السابقة، ومن خالل أحد أزرار النافذة الرئيسية، يتم تج بناء

 السندات )أوامر بيع، سندات طلبات يدوية، سندات توقعات(.
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 حيث يقوم النظام بسرد يتم تحليل الكميات المطلوبة لكل فترة من فترات التخطيط المختلفة ،من خالل أحد أزرار النافذة ،

 .ططة بكل فترة من الفترات المخططةالكميات المطلوبة على مستوى كل منتج من المنتجات المخ

 ات التخطيط بالصفحة من خالل أحد أزرار النافذة، يقوم النافذة بسرد أوامر الشراء )أو طلبات أوامر الشراء بحسب إعداد

 توقعة.الرئيسية للمستند( للخامات الداخلة في تصنيع المنتجات المخططة بالكميات المطلوبة والتواريخ الم

 ادات التخطيط بالصفحة بسرد أوامر اإلنتاج )أو طلبات أوامر األإنتاج بحسب إعد النظامار النافذة، يقوم من خالل أحد أزر

 الرئيسية للمستند( للمنتجات المخططة بالكميات المطلوبة والتواريخ المتوقعة.
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 النافذة الرئيسية – سند تخطيط الموارد
 .سلوب العملأ –سند تخطيط الموارد جع الجزء السابق قبل البدء في التعرف على مكونات سند التخطيط، را

مستند تخطيط الموارد هو المستند الرئيسي بنظام تخطيط الموارد حيث يتم تغذية النظام باألصناف المصنعة والكميات المتوقعة 

(، ليقوم النظام بإظهار الكميات على البيانات الموجودة بأحد السندات )أمر بيع ، سند توقعات ، سند طلب يدوي وفترات التخطيط بناءً 

 Saftyالمطلوب تصنيعها آلياً بكل فترة من فترات التخطيط آخذاً في االعتبار الكميات المتاحة والمحتمل أن تكون متاحة وكمية الـ

Stock  .وطريقة إصدار الكميات المصنعة على أكثر من باتش، والكميات المطلوبة من مكونات المنتجات 

 

 ألساسيةالمعلومات ا
 الدفتر 

 التاريخ الفعلي 

 التاريخ الفعلي 

 .ة الخاصة بأمر اإلنتاجاألساسي المعلومات

 السيناريو 

ً وذلك للتعرف على الكميات المتاحة والكميات  ،من خالل هذا الحقل يمكن إدراج أحد السيناريوهات المعرفة مسبقا

،  الكميات المتاحة لإلنتاج " بالباب "تخطيط المواردالفعلية وغير ذلك عند التخطيط ألوامر اإلنتاج. راجع الفقرة "

 مفاهيم أساسية" ونافذة السيناريوهات بهذا الكتاب، ومن ثم يتم تحديد أي منهم بمستند تخطيط الموارد.

 من تاريخ 

 إلى تاريخ 

، 2020\6\30وحتى  2020\1\1كأن يكون التخطيط من  الفترة البينية التي سيتم خاللها التخطيط إلنتاج المنتجات

 شهور. 6ومن ثم يكون التخطيط لإلنتاج هو 

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 103 

 

 فترة التجميع  

دار أوامر اإلنتاج )مثل أوامر البيع أو طلبات اإلنتاج أو سندات التوقعات( التي سيتم التخطيط إلص السندات تجميعفترة 

ً راجع  .مفاهيم أساسية" –راجع الفقرة " فترة التجميع" بالباب "تخطيط الموارد  عليها. بناءً  "فترة نقطتين الأيضا

 ".سلوب العملأ –سند تخطيط الموارد  بالجزء السابق "، "نوع فترة التجميع"  التخطيط"

 نوع المستند 

 التاليين:أحد الخيارين تحديد نوع المستندات التي سيتم إصدارها طبقاً لتخطيط اإلنتاج حيث يمكن 

 :بناءاً على سند التخطيط. لبات أوامر شراءط، و طلبات أوامر إنتاجأي أنه سيتم إصدار  طلبات 

 :طيط.بناءاً على سند التخفعلية  أوامر شراءفعلية أو  أوامر إنتاجأي أنه سيتم إصدار  مستندات فعلية 

 

 سند التخطيط السابق 

كون هي تبحيث تكون الكمية المتاحة في أول فترة من خالل هذا الحقل يمكن تحديد أحد سندات التخطيط السابقة، 

" أو لمتاحةامصدر الكميات الكمية المتبقية من سند التخطيط السابق، وذلك بدالً من أن يتم استحضارها من الحقل "

 .عن طريق استعالم الكمية المتاحة بالسيناريو المستخدم

 نوع الحقل المتعامل معه 

تحديد "قيمة  خالل سند التوقعاتحيث يتم من  يتم استخدام هذا الحقل عند إصدار سند التخطيط بناًء على سند توقعات

نتاجها، سيتم إ فعلية" ، "قيمة متوقعة" على مستوى كل فترة. ومن ثم يتم من خالل هذا الحقل تحديد نوع الكميات التي

 وهي أحد القيمتين التاليتين:

 رة من الفترات توى كل فتأي أنه سوف يتم إنتاج الكميات الفعلية والتي تم تحديدها بسند التوقعات على مس :الفعلي

 .المخطط لها

 ترة من فوى كل تأي أنه سوف يتم إنتاج الكميات المتوقعة والتي تم تحديدها بسند التوقعات على مس :المتوقع

 . المخطط لهاالفترات 

". راجع أيضاً  مفاهيم أساسية –تخطيط الموارد  " بالباب "راجع الفقرتين "الكمية المتوقعة" ، "الكمية الفعلية

 " بسند التوقعات.)فترة، الفعلي، المتوقع( ل "الحقو

 

  Safty Stockطريقة حساب فترات ال  

 التالية: . وهي تأخذ أحد القيم الثالية  Safty Stockالطريقة التي سيقوم النظام من خاللها بحساب فترات الـ 

 المطلوب في الفترات التالية 

 المطلوب في نفس الفترة 

 يطمتوسط المطلوب في مدة التخط 

 –د تخطيط الموار بالباب " " Safty Stockطريقة حساب الـ للتعرف على كل من هذه الخيارات، راجه الفقرة "

 ". مفاهيم أساسية
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 مصدر الكميات المتاحة 

لمتاحة والتي ايمكن االستعالم عن الكميات المتاحة سواًء للمنتجات أو المواد الخام عن طريق تحديد مصادر للكميات 

يات المتاحة الكممخازن أو مواقع لالستعالم بها عن الكميات المتاحة أثناء عملية التخطيط. راجع الفقرة "تعبر عن 

 ."مفاهيم أساسية –تخطيط الموارد  " بالباب "لإلنتاج

 زر "تجميع" 

المنتجات  كميات على تخيير المستخدم بالتخطيط بناءً إظهار نافذة التجميع لسيقوم النظام ب ،عند استخدام هذا الزر

 أحد المستندات التالية:المذكورة ب

 ن أوامر البيعيتضم 

بالفترة )من بأي تاريخ واقع  جميع أوامر البيع التي تم إنشاؤهاباستحضار عند اختيار هذا الخيار، سيقوم النظام 

 .تاريخ ، إلى تاريخ(، ومن ثم سيقوم بإدراج جميع هذه المستندات بتفاصيل مستند التخطيط

 دات الطلب اليدويةن سنيتضم 

عند اختيار هذا الخيار، سيقوم النظام باستحضار جميع سندات الطلبات اليدوية التي تم إنشاؤها بأي تاريخ واقع 

 بالفترة )من تاريخ ، إلى تاريخ(، ومن ثم سيقوم بإدراج جميع هذه المستندات بتفاصيل مستند التخطيط.

 ن سندات التوقعاتيتضم 

ر، سيقوم النظام باستحضار جميع سندات التوقعات التي تم إنشاؤها بأي تاريخ واقع بالفترة عند اختيار هذا الخيا

 )من تاريخ ، إلى تاريخ(، ومن ثم سيقوم بإدراج جميع هذه المستندات بتفاصيل مستند التخطيط.

ع الكميات ليقوم النظام بالتخطيط على أساس مجمو الحظ أنه البد من تحديد أحد أنواع المستندات الثالثة -1

 الخاصة بكل صنف من األصناف الموجودة بجميع السندات المسردة.

الحظ أيضاً أنه ال يمكن إدراج أكثر من نوع مستندات يدوياً )سندات توقعات ، وأوامر بيع مثالً( حيث يجب  -2

ً من خالل نافذة "تجميع" عن طريق الز ر أن تكون المستندات المدرجة من نوع واحد، وتم إدراجها آليا

 "تجميع".

الحظ أيضاً أنه بمجرد استخدام الزر موافق فسوف يقوم النظام إلى جانب سرد السندات التي تم اختيارها  -3

بتفاصيل الصفحة الرئيسية، سيقوم أيضاً بسرد أصناف المنتجات التي يتم التخطيط لها في صفحة "مطلوب" 

   اصيل الصفحة الرئيسية.وهي المنتجات الموجودة بالسندات التي تم إدراجها آلياً بتف
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 نافذة المطلوب –سند تخطيط الموارد 
باإلضافة للصفحة  .سلوب العملأ –سند تخطيط الموارد قبل البدء في التعرف على مكونات سند التخطيط، راجع الجزء السابق 

 الرئيسية.

 .ات )أو طلبات( أوامر إنتاج لهاسيتم التخطيط إلنتاجها من خالل إصدار سند  لمنتجات التياهذه الصفحة مخصصة لسرد 

 

كما هو واضح بالصورة، قام النظام بعرض األصناف المطلوب إنتاجها، والكمية والوحدة الخاصة بكل منتج وذلك على مستوى كل 

سندات فترة من فترات تخطيط اإلنتاج والتي تم تحديدها مسبقاً. قام النظام باستحضار هذه المعلومات بمجرد سرد مستندات الطلب )

 .فيما يلي سنتناول حقول هذه النافذة بالتفصيل توقعات ، سندات طلبات يدوية ، سندات أوامر بيع( بالصفحة الرئيسية.

 تفاصيل النافذة
 الصنف 

سندات توقعات ، الموجودة بسندات الطلبات ) )المنتجات( من خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض جميع األصناف

 .ندات أوامر بيع(سندات طلبات يدوية ، س

 الوحدة 

 كما تم تحديدها بسندات الطلبات.بها الوحدة التي سيتم تصنيع المنتج المقابل 

 المطلوب 

يقوم النظام بعرض الكمية المطلوب تصنيعها من الصنف المقابل بسندات الطلب المدرجة  ،من خالل هذا الحقل

(، وهي مجموع الكميات المطلوبة للمنتج ندات أوامر بيعسندات توقعات ، سندات طلبات يدوية ، سبالصفحة الرئيسية )

 المقابل بالفترة الحالية.
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تكون  الحظ أنه في حالة أن تكون السندات التي تم استحضارها بالصفحة الرئيسية هي سندات توقعات، فسوف -1

 هذه الكمية إما الكمية المتوقعة أو الكمية الفعلية كما تم تحديد ذلك بالصفحة الرئيسية.

" كما تم الحظ أيضاً أنه عند حساب الكميات المطلوبة لكل صنف ، سيقوم النظام بمراعاة "نوع فترة التجميع -2

بيع، وكانت  تحديدها بالصفحة الرئيسية. فمثالً إذا كانت السندات المدرجة بالصفحة الرئيسية هي سندات أوامر

م إصدارها تجميع كميات جميع أوامر البيع التي فترة التجميع شهرية، فسوف يقوم النظام على مستوى كل شهر بت

يات بكل شهر وذلك على مستوى كل منتج )صنف( من المنتجات المذكورة بأوامر البيع، فإذا كان مجموع كم

 200كمية ، فسوف يقوم النظام بإدراج ال200أحد المنتجات الموجودة بجميع أوامر البيع على مدار الشهر هي 

 ر.لهذا المنتج بهذا الشه

 

 مكونات المنتج 

 عمليات التشغيل 

ألن كل  لكذوت التشغيل لكل منتج من المنتجات المسردة. ليايمكن إدراج مكونات المنتج وعم ،من خالل هذين الحقلين

 ت تشغيل.ليامنتج يمكن أن يوجد له أكثر من مكونات منتج، وأكثر من عم

ى، وهي التي تم ظام بالتعامل مع مكونات المنتج االفتراضيإذا لم يتم تحديد مكونات منتج وعمليات تشغيل فسيقوم الن

 ات المنتج هذه.التعليم بها على الخيار "افتراضي"، كما سيتم التعامل مع عمليات التشغيل التي تم استخدامها بمكون

 

 استخدام زر "تحليل المطلوب" برأس النافذة الستكمال البيانات

 برأس النافذة، يقوم النظام بسرد باقي بيانات المنتجات المطلوبة بتفاصيل النافذة، وهي كالتالي:بمجرد استخدام الزر "تحليل المطلوب" 

 Safty Stock 

 هذا الحقل غير متاح للمستخدم، يقوم من خالله النظام بعرض الكمية التي ينبغي أن تكون بالمخزن ككمية احتياطية

 .بملف الصنفطريقة حسابه  وهي ما تم تحديد

 Saftyطريقة حساب الـ  " ، "Safty Stockه، راجع الفقرتين "بوكيفية حسا Safty Stockى معنى الـ للتعرف عل

Stock " مفاهيم أساسية –تخطيط الموارد  "    بالباب ." 
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أول فترة بالخاصة  Safty Stockالحظ أنه إذا تم تحديد سند تخطيط سابق بالصفحة الرئيسية، فسوف تكون كمية الـ 

 المتبقية من سند التخطيط السابق. Safty Stockـ هي كمية ال

 

 المتاح 

م تعريفه كمية الصنف المقابل المتاحة. يقوم النظام باستحضار الكمية المتاحة على مستوى كل صنف من خالل ما ت

 باب "اج" بالبالسيناريو المستخدم أو بسجل مصدر الكميات المتاحة المستخدم. راجع الفقرة "الكميات المتاحة لإلنت

 ". مفاهيم أساسية –تخطيط الموارد 

 المحتمل أن يكون متاح 

مستخدم كما يمكن لل ذلك بجملة االستعالم المذكورة بالسيناريو المستخدم، هاالكمية المحتمل أن تكون متاحة كما تم تحديد

 تحديد هذه الكمية يدوياً حيث أن هذا الحقل متاح للمستخدم.

 إجمالي المطلوب 

 ناتج المعادلة التالية: المطلوب تصنيعها من الصنف المقابل وهي تساوي إجمالي الكمية

 احة.الكمية المحتمل أن تكون مت –الكمية المتاحة   – Safty Stockإجمالي المطلوب = المطلوب + كمية الـ 

 حجم الباتش  

 عدد الباتش 

 صافي المطلوب 

في االعتبار  ة يأخذجمالي الكمية المطلوبنتاج إإنظام بحتى يقوم الإذا كان تصنيع المنتج المناظر يتضمن باتشات، ف

ة المطلوبة. حجم الباتش الواحد، والذي قد يؤدي إلى إنتاج كمية نهائية من المنتج )صافي المطلوب( أكبر من الكمي

 ".فاهيم أساسيةم –تخطيط الموارد راجع الفقرة "حجم الباتش الواحد" بالباب "

 تاريخ االحتياج 

ند الطلب المستخدم اج الخاص بالصنف المقابل كما تم تحديده بالصفحة الرئيسية بناءاً على ما تم تحديده بستاريخ االحتي

 )سند توقعات ، سند طلب يدوي ، أمر بيع(.

 الطلبتاريخ  

ة لنظام بمراعاحيث سيقوم االتاريخ الذي سيتم فيه طلب اإلنتاج )سواء بأمر اإلنتاج الصادر ، أو بطلب أمر اإلنتاج( 

. راجع الفقرة م، وفترة شراء المواد الخاتاريخ االحتياج وفترة التصنيع حيث قد يستغرق إنتاج الكمية عدد من األيام

 ". يةمفاهيم أساس –تخطيط الموارد "فترة التصنيع" بالباب "

 صافي المطلوب النهائي 

  – Safty Stock+ كمية الـ  نفس كمية صافي المطلوب حيث أنها تساوي )المطلوب هو صافي المطلوب النهائي

ؤدي إلى الزيادة يالكمية المحتمل أن تكون متاحة( ولكن مع األخذ في االعتبار عدد الباتشات وهو ما  –الكمية المتاحة 

 عن إجمالي المطلوب.

 المتبقي 

المتبقية  يةالمتبقية. هذه الكممن حيث أنها ستمثل الكمية  ("المطلوب" –)"صافي المطلوب النهائي" هو حاصل طرح 

 كمية المتاحة لنفس الصنف المقابل بالفترة القادمة.الهي ستكون للصنف المقابل 
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 صافي المطلوب المعدل 

 عدد الباتش المعدل 

ً  التي تم إدخالهايمكن أن يتم تغيير صافي المطلوب وعدد الباتش يدوياً بحيث يتم تصنيع الكمية  بدالً من المحسوبة  يدويا

 الحقول السابقة.بعنها والتي تحدثنا 

م النظام أيضاً الحظ أنه عند استخدام الزر "تحليل المطلوب" فإلى جانب استكمال البيانات الموجودة بصفحة المطلوب، يقو

تصنيع، كما ( والالزمة لشراء الخامات المطلوبة لعملية الأوامر سراء أو طلبات شراءبإظهار سندات الشراء المخططة )

المطلوبة لعملية  جاتإلنتاج المنت( والالزمة أوامر إنتاج أو طلبات إنتاجالمخططة ) اإلنتاجار سندات يقوم النظام أيضاً بإظه

 .التصنيع

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 109 

 

 شرح توضيحي لطريقة حساب الكميات المطلوبة

 

 المنتجاتوالخاص بالفترة األولى ألحد  بالسطر األول

الحظ أن المطلوب من كمية الصنف بالفترة األولى هو كمية . ال توجد كمية متاحة بالمخزن للصنفبقاعدة البيانات المستخدمة، 

 32000، وبالتالي قام النظام بعرض إجمالي المطلوب = 10000هي لهذا الصنف   Safty Stock، كما أن كمية الـ 22000تساوي 

 36666=  18333×  2باتش وهي  2، البد من إنتاج عدد 32000، ولذلك فلتصنيع الكمية 18333ولكن حجم الباتش الواحد هو 

 14666=  22000 – 36666المطلوب( = -)صافي المطلوب النهائي وبذلك تكون الكمية المتبقية هي 

 المنتجالثاني والخاص بالفترة الثانية لنفس بالسطر 

 14666تكون الكمية المتاحة هي الكمية المتبقية من الفترة السابقة )بالسطر األول( = 

 30000)كما هو موضح بالسطر الثاني( هو  المطلوب بالفترة الثانية

 .Safty Stock  =30000  +10000  =40000بذلك يكون إجمالي المطلوب هو الكمية المطلوبة + كمية الـ 

 14666ولكن المتاح في نفس الفترة  )وهو المتبقي من السطر السابق(  هو  

 25334=  14666 – 40000وبذلك يكون إجمالي المطلوب تصنيعه هو 

 36666=  18333×  2باتش وهي  2، البد من إنتاج عدد 25334، ولذلك فلتصنيع الكمية 18333ولكن حجم الباتش الواحد هو 

 21332=  25334 – 36666المطلوب( = -وبذلك يكون المتبقي من الفترة الثانية هو )صافي المطلوب النهائي 

 لثالثة وهكذا.تكون هذه الكمية المتبقية هي الكمية المتاحة بالفترة ا
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 نافذة التحليل –سند تخطيط الموارد 
 الداخلة في تصنيع المنتجات التي تم سردها بالصفحة "مطلوب".( الخاماتالمكونات )هذه الصفحة مخصصة لسرد 

مطلوبة ( الBill of Materialالمكونات ) )الخامات( بمجرد استخدام الزر "تحليل" بالصفحة "مطلوب"، سيقوم النظام بسرد جميع

هذه الخامات المسردة البد ، وبالطبع ، وذلك على مستوى كل منتج من المنتجاتالتي تم سردها بالصفحة )مطلوب(لكميات المنتجات 

 وأن تكون موجودة بالفعل حتى تتوفر الخامات المطلوبة لكل منتج

نتجات المصنعة والتي تم سردها بالصفحة الم نتاجة إلالمطلوب )الخامات( كما هو واضح بالصورة، قام النظام بعرض األصناف

 ، والمتاح، وتاريخ االحتياج، وتاريخ الطلب، ...(.. يقوم النظام بسرد المعلومات الخاصة بهذه الخامات )مثل المطلوب"مطلوب"

بالنافذة السابقة يقوم النظام باستحضار معلومات الخامات بالنافذة الحالية بنفس الطريقة التي تم بها استحضار بيانات المنتجات 

 "نافذة مطلوب". للتعرف على كيفية استحضار بيانات الخامات، راجع النافذة السابقة "نافذة مطلوب".
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 مخطط المشتريات –سند تخطيط الموارد 
 .حليل"لشراء المواد الخام المطلوبة والتي تم تحديدها بنافذة "التهذه الصفحة مخصصة إلصدار أوامر أو طلبات الشراء الالزمة 

 
بالصورة بمجرد يقوم النظام بعرض سندات الشراء التي يجب التخطيط لشرائها بهذه الصفحة. يتم إدراج المعلومات الموضحة 

 .تحليل المطلوب" بالنافذة "مطلوب"استخدام الزر "

 تفاصيل النافذة
 صندوق اختيار 

( الشراء إلصدارها حيث يمكن اختيار رت )أو أوامبأول حقل عبارة عن صندوق اختيار وذلك الختيار أي من طل

 كل أوامر الشراء الناتجة عن احتياجات المواد الخام. بعض أو

 اإلذن نوع 

حيث يقوم النظام بسرد أحد القيمتين "طلبات شراء" أو "أوامر شراء" نوع المستند الذي سيتم إصداره لشراء الخامات 

سية بالحقل "نوع المستند )طلبات ، مستندات فعلية(". راجع الحقل "نوع وذلك تبعاً للقيمة التي تم تحديدها بالنافذة الرئي

 المستند" بالنافذة الرئيسية لسند التخطيط.

 الصنف 

من خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض األصناف )الخامات( التي يلزم شراؤها والتي قام النظام بحسابها بالصفحة 

 "تحليل".

 مورد 

 المخزن 

كن تحديد المورد والمخزن الخاص بأي من سندات الشراء المصدرة )أوامر شراء ، طلبات ين، يممن خالل هذين الحقل

 شراء(.

 الكمية 

على الخامات المراد  بصفحة "التحليل" بناءً  االكمية المخطط شراؤها بالصنف )الخام( المقابل كما قام النظام بتحديده

 .شراؤها تبعاً لتخطيط اإلنتاج والكميات المتاحة منها

 التاريخ 
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من خالل  . يقوم النظام بحساب هذا التاريخالتاريخ المخطط إلصدار سند الشراء المقابل )طلب شراء ، أمر شراء(

راجع  ملف الصنف.ببالمادة الخام المقابلة والتي تم تحديدها  ةتاريخ أمر اإلنتاج المتوقع إصداره وفترة الشراء الخاص

 ".اسيةمفاهيم أس –ط الموارد تخطي الفقرة "فترة الشراء" بالباب "

 المستند 

ية المطلوبة من خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض رقم أمر الشراء )أو طلب الشراء( الذي تم إصداره بالفعل للكم

 قاط التالية.هذا المستند عند استخدام أحد أزرار النافذة كما سيأتي بالنيقوم النظام بإصدار  من الصنف المقابل.

 لغاء الكلتحديد / إ 

اصيل النافذة( )عن طريق تعليم صندوق االختيار بالحقل األول بتف جميع سطور النافذة يمكن تعليم ،من خالل هذا الزر

 .لغاء تعليم  السطورإبالشراء المدرجة، كما يقوم هذا الزر أيضاً بالمرة التالية أوامر )أو طلبات( جميع تمهيداً إلصدار 

 إنشاء أوامر الشراء 

قل السابق. سيقوم سيقوم النظام بإصدار أوامر )أو طلبات( الشراء للسطور التي تم تعليمها. كما بالحل هذا الزر من خال

 النظام بإصدار سند شراء لكل سطر من السطور التي تم تعليمها بتفاصيل النافذة.

 إنشاء أمر شراء واحد بكل السطور المختارة 

لسطور ا ( واحد لجميع أمر شراء أو طلب شراءن يتم إصدار سند شراء )الزر السابق ولك ليقوم هذا الزر بنفس عم

 المدرجة بتفاصيل النافذة. بدالً من إصدار سند لكل سطر.
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 اإلنتاجمخطط  –سند تخطيط الموارد 
 ."مطلوبالمطلوبة والتي تم تحديدها بنافذة " المنتجات لتصنيعالالزمة  اإلنتاجهذه الصفحة مخصصة إلصدار أوامر أو طلبات 

 
بهذه الصفحة. يتم إدراج المعلومات الموضحة بالصورة بمجرد  إلصدارهاالتي يجب التخطيط  اإلنتاجيقوم النظام بعرض سندات 

 .استخدام الزر "تحليل المطلوب" بالنافذة "مطلوب"

 تفاصيل النافذة
 صندوق اختيار 

إلصدارها حيث يمكن اختيار  اإلنتاجوامر( أول حقل عبارة عن صندوق اختيار وذلك الختيار أي من طلبت )أو أ

 تخطيط المنتجات المطلوبة.الناتجة عن اإلنتاج بعض أو كل أوامر 

 نوع اإلذن 

طلب أمر " أو "أمر إنتاجحيث يقوم النظام بسرد أحد القيمتين " لتصنيع المنتجاتنوع المستند الذي سيتم إصداره 

نافذة الرئيسية بالحقل "نوع المستند )طلبات ، مستندات فعلية(". راجع الحقل " وذلك تبعاً للقيمة التي تم تحديدها بالإنتاج

 "نوع المستند" بالنافذة الرئيسية لسند التخطيط.

 الصنف 

والتي قام النظام بحسابها  تم التخطيط إلنتاجها( التي المنتجاتمن خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض األصناف )

 ".مطلوببالصفحة "

 الكمية 

 .ا بصفحة "مطلوب"لصنف )المنتج( المقابل كما قام النظام بتحديدهلمية المخطط إنتاجها الك

 التاريخ 

من خالل صفحة التاريخ المخطط إلصدار سند اإلنتاج المقابل )طلب اإلنتاج ، أمر اإلنتاج(. يقوم النظام بحساب هذا 

 ."مطلوب"
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 مكونات المنتج 

 عمليات التشغيل 

طلب أمر )أمر إنتاج ،  التشغيل الخاصة بالمنتجات المصنعة والتي سيتم إصدار سند التصنيع مكونات المنتج وعمليات

 ".مفاهيم أساسية –التصنيع "راجع الفقرتين "مكونات المنتج" ، "عمليات التشغيل" بالباب  .بناًء عليها إنتاج(

 المخزن 

وامر أ، طلبات  إنتاجالمصدرة )أوامر  ات اإلنتاجي من سند، يمكن تحديد المخزن الخاص بأا الحقل من خالل هذ

 .، وهو المخزن الذي سيتم فيه تسليم المنتج النهائي(إنتاج

 المستند 

مطلوبة الللكمية  ل( الذي تم إصداره بالفعنتاجاإل أمر )أو طلب اإلنتاجمن خالل هذا الحقل، يقوم النظام بعرض رقم أمر 

 قاط التالية.يقوم النظام بإصدار هذا المستند عند استخدام أحد أزرار النافذة كما سيأتي بالن من الصنف المقابل.

 تحديد / إلغاء الكل 

حقل األول )عن طريق تعليم صندوق االختيار بال التفاصيل سطورجميع من خالل هذا الزر يمكن تعليم/إلغاء تعليم  

 لها. إنتاجافذة( تمهيداً إلصدار أوامر )أو طلبات( بتفاصيل الن

 نتاجإنشاء أوامر اإل 

يمها. كما بالحقل للسطور التي تم تعل فعليا   اإلنتاج( أوامر من خالل هذا الزر سيقوم النظام بإصدار أوامر )أو طلبات

 يل النافذة.لكل سطر من السطور التي تم تعليمها بتفاص إنتاجالسابق. سيقوم النظام بإصدار سند 
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 التصنيع –ملف إعدادات النظام
 :البيانات التاليةمن خالل هذا الملف يتم ضبط االعدادات الخاصة بنظام التصنيع. تحتوي هذه النافذة على 

 

 الرئيسية
 . وذلك من خالل الحقول التالية:بنظام التصنيعيتم تحديد اإلعدادات العامة الخاصة  ،من خالل هذا القسم

 توقعاتال فترة 

هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارات )اسبوعي، ربع سنوي، شهري(، وهي القيمة التلقائية التي ستظهر بالحقل 

 "فترة التوقعات" بسند التوقعات.

 الوحدة المستخدمة إلجمالي كميات أمر االنتاج 

، وحدة 2، وحدة التقارير 1دة التقارير هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارات )الوحدة األساسية، وحدة البيع، وح

الشراء( ومن خالله يتم تحديد الوحدة الخاصة بكل مكون من مكونات الصنف المصنع. فعلى سبيل المثال إذا تم ضبط 

كيلو من المنتج، فإلنتاج  1( لكل Aجرام من من المكون ) 20أمر انتاج أحد المنتجات بحيث يتم صرف كمية تساوي 

جرام. فإذا ما كانت الوحدة المعرفة بالحقل الحالي هي  2000=  100× جرام  20منتج المصنع يلزم كيلو من ال 100

( بسند 1000\2000كيلو )= 2( هي الكيلو فسوف يقوم  النظام بصرف Aوحدة البيع، وكانت وحدة البيع للمكون )

 جرام. 2000( بدالً من Aصرف الخامات للمكون )

 من الموجودة بأمر االنتاجالسماح بسحب مواد خام أكبر  

 فسوف يسمح النظام بسحب كمية من المواد الخام من خالل سندات "صرف مواد خام" أكبر من ،عليم هذا الخيارتعند 

 .بأمر االنتاج تحديدهاالتي تم  الكمية

 استعمال الى كمية في التنفيذ 
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حتى يسمح النظام  ،  "ي كمية طبقا لوحدة أمر اإلنتاجإل،  سيقوم النظام بإظهار الحقلين "إلى كمية ،عند تعليم هذا الخيار

يتم استالم كمية من  للمستخدم بتنفيذ كمية أكبر من تلك الكمية المستلمة من العملية السابقة بسند التنفيذ. مثال ذلك أن

، 21التالي يتم تسجيل )لتر فعلياً وب 21لتر للعملية التالية، ولكن تم تعبئة  20المحلول من العملية السابقة تسمح بتجهيز 

 )وحدة، كمية(". لتر( بالحقلين "إلى كمية

التي تم تحديدها الحظ  أنه في حالة تفعيل هذا الخيار، يمكن زيادة الكمية في حدود نسبة السماحية المحدد للعملية و

 بعمليات التشغيل إال إذا تم السماح بتخطي نسبة السماحية. 

 قلب نسبة الفعالية 

 تاجيةقلب نسبة االن 

ية(، فعند عدم يمكن توجيه النظام بالمقصود بكل من الحقلين )نسبة الفعالية، نسبة االنتاج ،من خالل هذين الخيارين

كونات المنتجات إذا كانت نسبة انتاجية أحد مهي النسبة العلمية. لتوضيح ذلك،  يكون المقصود بالنسبة ،تعليم الخيار

لمنتج تساوي االنتاجية( ينبغي إدخال نسبة االنتاجية لنفس المكون مع هذا افعند تعليم الخيار)قلب نسبة  ،%20هي 

80( %20-100). 

 طريقة السحب االفتراضية 

الفتراضية التي هذا الحقل عبارة عن قائمة تحوي الخيارات )يدوي، آلي مع االستالم، آلي مع التنفيذ(، وهي الطريقة ا

وذلك في حالة  االنتاج عند حفظ أمر االنتاج أو عند حفظ مكونات المنتجسيقوم النظام بإدراجها لمكونات الصنف بأمر 

على  للتعرف .بتفاصيل مكونات المنتج أو برأس مكونات المنتج عدم تحديد طريقة محددة بالحقل "طريقة الصرف"

هذا ج بمنتملف مكونات الطريقة الصرف" ب للحقل " كيفية السحب لكل طريقة من هذه الطرق الثالث، يرجى الرجوع 

 الكتاب.

 عدم اقتراح من وقت فى سطور سند التنفيذ عند إدخال سطر 

ند تعليم هذا الخيار، عيقوم النظام عند إدراج العمليات بتفاصيل سند التنفيذ بإدراج الوقت الحالي أثناء إدخال العمليات. 

 لن يقوم النظام بإدراج التوقيت الحالي بالحقل "من وقت".

 خامغض النظر عن الكمية المنفذة في الصرف االّلي للمواد السحب كامل الكمية ب 

ما هي مدرجة لكل كعند تعليم هذا الخيار سيقوم النظام دائماً بسحب كل الكمية المذكورة بكل مادة خام بمكونات المنتج 

  مكون من مكونات الصنف بغض النظر عن كمية المنتج المنفذة.

 االنتاج عدم إنشاء سطور المواد الخام من أمر 

رقم أمر  فلن يقوم النظام بسرد مكونات أمر االنتاج بسند "صرف مواد خام" بمجرد إدراج ،عند تعليم هذا الخيار

 ً  .االنتاج، وإنما سيتولى المستخدم إدراج المكونات المطلوب صرفها يدويا

 احتساب مده عمل المورد من وقت سند التفيذ 

ً عند إصدار سند الموارد  النظام عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم الفترة المعيارية  من خالل سند التنفيذ باعتبار آليا

يات التشغيل راجع الحقل "مدة عمل المورد )وحدة ، قيمة(" بملف عما – الموجودة بملف عمليات التشغيل لهذا المورد

 ، إلى الوقت(. وإنما سيعتبر مدة عمل المورد هي المدة المذكورة بتفاصيل سند التنفيذ )من الوقت –

 لسماح لعمليات التشغيل بتخطي عدد الموارد الموجودة في صالة التشغيلا 

أوامر االنتاج(  ويسمح النظام بإدراج عدد موارد بعمليات التشغيل )بملف عمليات التشغيل، سوف  ،عند تعليم هذا الخيار

 .أكثر من الموجودة بصالة االنتاج الخاصة بهذه الموارد
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 1اضية للمنتج النهائي في مكونات المنتج الكمية االفتر 

لمنتج النهائي تساوي عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام عند إنشاء سجل مكونات منتج جديد بإدراج قيمة تلقائية لكمية ا

1. 

  السماح بأكثر من سند توقع لنفس الفترة ونفس السيناريو 

ليقوم النظام عند  أكثر من سند توقعات لنفس الفترة ونفس السيناريوعند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بالسماح بعمل 

 التخطيط بناًء على سندات توقعات بأخذ جميع هذه السندات المنطبقة على نفس الفترة في االعتبار.

   اعتبار اوامر االنتاج التي تطابق هذا المعيار فقط عند تكويد الشحنة اَليا 

أمر إنتاج آخر. عند عن الشحنة السابقة حتى لو كانت خاصة ب 1نتاج يقوم النظام بزيادة عند تكويد الشحنة آلياً بأمر اإل

معيار المحدد بهذا تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام عند التكويد اآللي باعتبار أوامر اإلنتاج التي ينطبق عليها ال

 الحقل فقط.

  لحالىاساب تكلفة اإلرتجاع من متوسط التكلفة إذا وجد صنف مرتجع لم يتم صرفه لنفس أمر اإلنتاج يتم ح 

من خالل مستند  ارتجاعها على أمر اإلنتاج بدون صرفهاتم عند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام بتكليف األصناف التي 

 "صرف مواد خام" بمتوسط التكلفة الحالي.

وريد المخزني االستالم الناتج عن سند التتظهر بعض األصناف بقيد تكاليف الحظ أنه عند عدم تعليم هذا الخيار قد 

 األخرى. الخاص باالرتجاع بمعالجة تكلفة بعض األصناف دون

 تخطيط االنتاج اتدداإع
 وذلك من خالل الحقول التالية: بتخطيط االنتاج،اإلعدادات  ضبطمن خالل هذا القسم يتم 

 استخدام االصدار 

 استخدام اللون 

 المقاساستخدام  

 استخدام الشحنة 

 استخدام الصندوق 

 استخدام االبعاد 

 استخدام النسبة الفعالة 

 استخدام النسبة الغير فعالة 

سند التخطيط. بمن خالل هذه الخيارات، يمكن تحديد الطريقة التي سيقوم النظام من خاللها بتجميع األصناف الموجودة 

ندات طلب " أو "سندات توقعات"، أو "سلتوضيح ذلك، يسمح النظام بسند التخطيط بالتخطيط بناءاً على "أوامر بيع

 لتخطيط.يدوية" حيث يقوم النظام فور تجميع هذه المستندات بإدراج االصناف الخاصة بها بصفحة "مطلوب" بسند ا

لنظام بتجميع افإذا كانت اإلصدارات الخاصة بنفس الصنف مختلفة فند تعليم الخيار "استخدام االصدار" مثالً، سيقوم 

سطر بصفحة رجة بالمستندات المجمعة )أوامر بيع مثالً( والتي لها نفس األصدار بحيث تكون بنفس الاألصناف المند

 "مطلوب" بسند التخطيط. كذلك الحال عند استخدام اللون، المقاس،...الخ.

 الوحدة المستخدمة في تخطيط االنتاج 

 هذا الحقل عبارة عن قائمة تحتوي الخيارات التالية:

  األصغر(الوحدة األساسية( 

 وحدة البيع 
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  1وحدة التقارير 

  2وحدة التقارير 

 وحدة الشراء 

ة، فعند تجميع على الوحدة المختارة في هذا الحقل، سيقوم النظام بتجميع األصناف بمستند التخطيط بهذه الوحد بناءً 

ة التي تم نف بالوحدعدة أوامر بيع مثالً بسند التخطيط فإن النظام سوف يقوم بتجميع الكميات الموجودة لنفس الص

خطيط. أما اختيارها باالعدادات. تنطبق هذه الوحدة على جميع األصناف التي سيتم سردها بصفحة "مطلوب" بسند الت

لتي تم تحديدها الل ملف االعدادات فسوف يقوم النظام باستخدام الوحدة األساسية اخإذا لم يتم تحديد وحدة محددة من 

 بسجل الصنف.

 المنتج النهائي في مكوناتهالسماح بإدراج  

 عند تعليم هذا الخيار، يسمح النظام بإدراج المنتج النهائي بمكونات المنتج في ملف مكونات المنتج.

 احتساب إلى عملية في احتساب معامل التحويل 

ينتقل إليها ي سعند تعليم هذا الخيار، سيقوم النظام عند التحويل باالعتماد على معامل التحويل الخاص بالعملية الت

 راجع نافذة التحويالت بملف عمليات التشغيل. المنتج وليس معامل التحويل التي انتقل منها المنتج.

 حذف خيارات التحديد بمستند التخطيط بعد انشاء المستندات 

ج ، أوامر إلنتافإن النظام بعد إصدار المستندات الصادرة من مستند التخطيط )أوامر وطلبات ا ،عند تعليم هذا الخيار

عليم الخيار توطلبات الشراء( والتي تم التعليم عليها إلصدارها، سيقوم بإلغاء تعليم هذه المستندات من خالل حذف 

ً بعد إصدار المستندات.Check Boxالموجود بالعمود األول ) إلنتاج راجع طريقة إصدار سندات الشراء وا ( آليا

 مستند التخطيط.بصفحتي )مخطط المشتريات ، مخطط اإلنتاج( ب

 عدم إدراج مكونات منتج افتراضية في حالة وجود أكثر من واحده لنفس الصنف 

ع بإدراج مكونات المفترض عند تعليم هذا الخيار أنه أثناء تحرير أمر انتاج ال يقوم النظام بمجرد إدراج الصنف المصن

 مكونات منتج لنفس الصنف.منتج افتراضية، وإنما تترك فارغة وذلك في حالة تعريف أكثر من سجل 

 ارتجاع المواد الخام اتدداإع
 وذلك من خالل الحقول التالية: بتخطيط االنتاج،اإلعدادات  ضبطيتم  ،من خالل هذا القسم

 مر االنتاجأعدم السماح بارتجاع مواد خام لم تصرف علي  

ام لم يتم صرفها مواد خ  ارتجاع دنطريق س عنالمواد الخام  عند تعليم هذا الخيار، فلن يقوم النظام بالسماح بارتجاع 

 من خالل سند صرف مواد خام.

 في ارتجاع المواد الخام استخدام اللون 

 في ارتجاع المواد الخام استخدام الحجم 

 في ارتجاع المواد الخام استخدام الصندوق 

 استخدام الشحنة في ارتجاع المواد الخام 

 ارتجاع المواد الخام نسخ المخزن من سطور أمر اإلنتاج إلي سطور 

بنسخ المخزن  عند تعليم هذا الخيار فسوف يقوم النظام أثناء تحرير سند ارتجاع مواد خام عند إدراج "أمر اإلنتاج"

إدراج أمر اإلنتاج  المذكور بأمر اإلنتاج بتفاصيل سند ارتجاع المواد الخام، أما عند عدم تعليمه فسوف يقوم النظام عند

 ليات واألصناف وكمياتها دون إدراج المخزن بكل سطر.بإدراج أرقام العم
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  استخدام مستندات المواد الخام مع امر االنتاج المبدئي 

 لتها مبدئي.عند تعليم هذا الخيار، سيسمح النظام بإصدار سندات مواد خام )صرف وارتجاع( ألوامر اإلنتاج التي حا

 

 

 

  

https://www.namasoft.com/
https://www.namasoft.com/
mailto:info@namasoft.com
https://www.facebook.com/namasoft/
https://twitter.com/Namasoft
https://twitter.com/Namasoft


 

              namasoft.com              info@namasoft.com              Namasoft               @Namasoft 120 

 

  التصنيعبعض الفيديوهات المتعلقة بنظام 
 ول التالي بعض الفيديوهات التي قامت شركة نما سوفت بإنتاجها لشرح وتسويق نظام نقطة البيع.بالجد

 الرابط الفيديو

 https://youtu.be/kwO2iEI8prE ملف مكونات المنتج بموديول التصنيع الخاص بنظام نما

 https://youtu.be/-ThLdz0J2MI ع بنظام نماموارد التشغيل بموديول التصني

 https://youtu.be/dYHLtfqzMqE صاالت اإلنتاج ينظام التصنيع

 https://youtu.be/dXFnr4wceHM لجزء األولا -ملف عمليات التشغيل 

 دول موارد التشغيلج -ملف عمليات التشغيل 

 لعمليات القياسيةا -ملفف عمليات التشغيل 

 فحة التحويالتص -ملف عمليات التشغيل 

https://youtu.be/MInIlKFZNME 

 ماناشرة بموديول التصنيع بنظام  نافذة التكاليف الغير مب

 طرق حساب التكلفة الغير مباشرة

https://youtu.be/M5Pj2HgM6QU 

 

 https://youtu.be/v6u2E7Sp-Hw مستند أمر اإلنتاج بنظام نما

 https://youtu.be/_HDMMVC_038 فاهيم أساسيةم -نتاج مستند تنفيذ اإل

 سند تنفيذ اإلنتاج

 تتبع عمليات التنفيذ

https://youtu.be/zDlkprl48T0 

 صرف وارتجاع المواد الخام

 طرق صرف المواد الخام

 عدادات تقييد كميات الصرف واالرتجاعإ

https://youtu.be/YeR3TVh27xo 

 مستند الموارد

 مستند سحب عينة

 مستند استالم تالف

https://youtu.be/Oy2CYzZTewk 

 مستند تسليم منتج

 رتجاع منتجمستند ا

 مستند تسليم منتج مجمع

https://youtu.be/j8x-sFSgiXU 
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 مستند إغالق أمر اإلنتاج

 مستندات طلبات التصنيع

https://youtu.be/7jiIbLX5Gd4 

 https://youtu.be/8vYxHWmhqzE 1التصنيع 

 https://youtu.be/vodmrUu-dIg 2التصنيع 

 Vortex  https://youtu.be/FzTYKOHaQXkشركة 1 -شرح موديول التصنيع 

 2 -شرح موديول التصنيع 

 Vortexشركة  

https://youtu.be/8KnwZHAwX1M 

 Vortex  https://youtu.be/fVGnxRUo-N8شركة 3 -شرح موديول التصنيع 
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