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نظام التصنيع

نظام التصنيع

�صم ��م النظ ��ام ليلب ��ي احتياج ��ات امل�صان ��ع الت ��ي يعتمد
�إنتاجه ��ا على عدة مراح ��ل ت�صنيع للمنت ��ج الواحد .وقد
يك ��ون املنتج املراد ت�صنيعه منتج ًا نهائي ًا �أو جزء ًا م�صنع ًا
يدخ ��ل يف ت�صنيع منتج نهائي �آخ ��ر .ويغطي النظام كافة
مراح ��ل الت�صني ��ع (دورة الت�صني ��ع) م ��ن �إ�ص ��دار �أم ��ر
الت�شغيل �إىل تكلفة املنتج النهائي وت�سليمه �إىل امل�ستودع.
وي�ساع ��د النظ ��ام مدير االنت ��اج وم�ساعديه عل ��ى معرفة
�إمكاني ��ة ت�صنيع منتج مع�ي�ن قبل �إ�صدار �أم ��ر الت�صنيع،
وذل ��ك بالت�أك ��د م ��ن �أن املواد اخل ��ام الالزم ��ة للت�صنيع
متوف ��رة �أم ال ،ويف حال ع ��دم وجودها �إ�صدار طلب �شراء
لك ��ي تت ��وىل �إدارة امل�شرتي ��ات توف�ي�ر امل ��واد اخل ��ام قبل
ال�ش ��روع يف الت�صني ��ع ،كم ��ا ميتلك النظ ��ام �إمكانية دمج
عدة طلبات ت�صنيع يف �أمر ت�صنيع واحد .وميكن �أن ت�أتي
طلبات الت�صنيع من �أوامر بيع �أو ت�صنيع م�ستمر �أو خطط
ت�صني ��ع مبنية عل ��ى طلبات عدة �أوامر بي ��ع �أو مبن َّية على
�أوامر ت�صنيع �سابقة مت تنفيذها.
وميك ��ن متابع ��ة كل مرحلة من مراح ��ل الت�صنيع ومعرفة
حال ��ة �أمر ت�صني ��ع معني و�ص ��ل �إىل �أي مرحلة ،وما �سبب
التوقف �إن وجد� .أي�ض ًا ميكن متابعة �أوامر البيع ال�صادرة
ع ��ن املبيع ��ات التي مبوجبه ��ا مت �إ�صدار �أم ��ر ت�صنيع وما
املرحل ��ة التي و�ص ��ل �إليها �أم ��ر الت�صنيع( :ج ��زء م�سلم،
حت ��ت الت�صنيع ،للفوترة ،متت الفوترة �أو مل يتم البدء يف
الت�صنيع).
ويعت�ب�ر نظام الت�صنيع من �أق ��وى و�أ�سهل برامج الت�صنيع
التي �صمم ��ت للمنطقة العرب َّية ،حيث يعمل النظام بال َّلغة
العرب َّية والإجنليز َّية يف �آن واحد.

بداية التصنيع

نهاية التصنيع

دورة التصنيع

تغط ��ي دورة الت�صنيع كافة املراحل من �إ�صدار �أمر الت�صنيع �إىل ت�سليم املنتج امل�صنع �إىل
امل�ستودع .وتبد�أ دورة الت�صنيع ب�إ�صدار �أمر ت�صنيع مبني على �أمر بيع �أو �أمر �إنتاج م�ستمر
�أو خطة �إنتاج �أو �إعادة ت�صنيع .بعد ذلك يتم �إعداد املجموعات لأمر الت�صنيع .وهنا ميكن
جع ��ل �أم ��ر الت�صنيع ي�صنع يف �أكرث من جمموع ��ة ( )Batchوكل جمموعة تعادل الكم َّية
القيا�س َّية للمنتج ( .)STD . Lot quantity.وبعدها يتم طلب املواد اخلام للمجموعة
املراد ت�صنيعها.

التسليم للمستودع
إصدار أمر التصنيع

إحتساب التكلفة
إعداد المجموعات
التصنيع في صالة اإلنتاج
طلب المواد الخام

دورة التصنيع

وعن ��د ت�سل ��م املواد اخلام يف �صالة الت�صنيع تبد�أ مرحل ��ة الت�صنيع .وهنا ميكن متابعة كل
عمل َّي ��ة من عمليات الت�صنيع للمنتج .كما ميكن طلب م ��واد خام �إ�ضافية .وبالإمكان تعبئة
ا�ستمارة فح�ص منتج لكل عملية ت�صنيع .ويتم ت�سليم الكميات املرفو�ضة من املنتج امل�صنع
ب� ��إذن ت�سلي ��م �إىل م�ستودع «املرفو�ض» ،و�إعادة املواد اخلام غ�ي�ر امل�ستغلة يف الت�صنيع �إىل
امل�ستودع التي �أتت منه ،واخلردة يتم ت�سليمها �إىل م�ستودع «اخلردة» .بعد مرحلة الت�صنيع
يت ��م احت�ساب التكلفة للمنت ��ج امل�صنع وهنا حت�سب تكاليف املواد اخل ��ام وتكاليف العمالة
واملكن ��ات .كم ��ا ميكن �إ�ضاف ��ة امل�صاريف غري املبا�ش ��رة .بعد ذلك يتم �إع ��داد �أمر ت�سليم
لريافق املنتج امل�صنع �إىل امل�ستودع .وهناك يتم ت�سلمه مبوجب �سند �إدخال.

تعريف نظام التصنيع

يرتبط نظ ��ام الت�صنيع بالنظام املايل ،حيث كاف ��ة النواحي املالية ت�صب
يف النظ ��ام املايل .فمثال عند احت�ساب تكلف ��ة منتج وت�سليمه �إىل امل�ستودع
يتم ت�سلمه يف النظام املايل مبوجب �سند �إدخال وبه يتم رفع قيمة املخزون
واحت�ساب متو�سط تكلفة جديد للمنتج.
كم ��ا �أن عرو�ض الأ�سعار و�أوام ��ر البيع والفواتري للعمالء يتم �إعدادها من
النظام املايل.
ومراقبة املخزون تتم عرب �ستة م�ستودعات على النحو التايل:
● منتجات مرفو�ضة.
● مواد خام.
● خردة.
● مواد جزء م�صنعة.
● مواد تعبئة وتغليف.
● مواد م�صنعة.

يتوىل النظام املايل �إع ��داد القيود اخلا�صة باملخزون عند �صرف املواد
اخل ��ام للت�صنيع وعن ��د ت�سلم املنت ��ج النهائ ��ي ،وذلك تلقائي� � ًا .وترحل
التكالي ��ف عند احت�ساب تكلفة املنتج النهائي �إىل ح�سابات م�ؤقتة ،حيث
يتم ت�سويتها مع الأر�صدة احلقيقية فيما بعد من قبل الإدارة املالية.
ي�سم ��ح النظام ببيع املنتجات اجلزء م�صنعة ،كم ��ا ي�سمح با�ستخدامها
يف ت�صنيع منتج �آخر.
وتنق�سم برامج الت�صنيع �إىل املجموعات التالية:
 عمليات الت�صنيع (مت �شرحها يف دورة الت�صنيع). التخطيط. التقارير واال�ستف�سارات. -مراقبة اجلودة.

التخطيط

يوفر النظام عدة برامج ت�ساعد يف عملية التخطيط ويف مقدمتها برنامج «التخطيط
العملي للإنتاج» ،وهذا الربنامج يقوم ب�إظهار كافة امل�صادر التي من خاللها ميكن
�إعداد طلب ت�صنيع وهي� :أوامر البيع و�أوامر الإنتاج امل�ستمر واخلطط املعدة م�سبق ًا
وبع ��د اختيار املنتج املراد ت�صنيعه يقوم النظام بالت�أكد من وجود الكم َّيات املطلوبة
م ��ن املواد اخل ��ام .ويف حال توفرها ميكن ��ه ا�ستخراج �أمر ت�صني ��ع� ،أما عند وجود
نق� ��ص يف �إح ��دى املواد اخل ��ام فب�إمكان النظام �إ�ص ��دار طلب �ش ��راء لت�أمني املادة
املطلوبة عن طريق ق�سم امل�شرتيات.
وم ��ن �ضمن برامج التخطيط برنام ��ج «خطة �إنتاج من �أوام ��ر متعلقة» ،حيث يقوم
ه ��ذا الربنام ��ج ب�إعداد خطة لأم ��ر ت�صنيع مبن َّية عل ��ى �أوامر مفتوح ��ة� ،أي مل تتم
تلبيتها .وهذه الأوامر قد تكون �أوامر بيع� ،أو �أوامر �إنتاج م�ستمر.
�أم ��ا الربنام ��ج الآخر فهو «خطة �إنتاج من �أوامر منف ��ذة» ،ويقوم ب�إعداد خطة لأمر
ت�صنيع مبنية على �أوامر مت تنفيذها م�سبق ًا.

التقارير واالستفسارات

يزخر النظام مبجموع ��ة من التقارير املفيدة ومنها تقارير عن البيانات اخلا�صة باملنتجات
واملواد اخلام ومنها ما يتعلق بالت�صنيع ومراحل الإنتاج والتخطيط.
كم ��ا �أن برنامج اال�ستف�سار عن حالة �أوامر البي ��ع املتعلقة مُ َي ِّكن مندوبي املبيعات من معرفة
املرحل ��ة التي و�صل �إليها �أمر بيع معني .وهذه املراحل هي :ما زال مفتوح ًا �أو جاهز ًا للفوترة
�أو �سلم جزئي ًا �أو ما زال يف مرحلة الت�صنيع.
برنام ��ج اال�ستف�سار ع ��ن حالة �أوام ��ر الت�صنيع مُ َي ِّكن مدي ��ر الإنتاج وم�ساعدي ��ه من معرفة
املرحلة التي و�صل �إليها �أمر ت�صنيع معني مثل :يف انتظار املواد اخلام �أو حتت الت�صنيع �أو يف مرحلة احت�ساب التكلفة ،كما �أن هناك برامج ملعرفة الأر�صدة
احلالية للمخزون واال�ستف�سار عن حالة طلبات ال�شراء التي قدمت لق�سم امل�شرتيات لت�أمني املواد اخلام لأوامر ت�صنيع يف انتظارها.

مراقبة الجودة

تتيح برامج مراقبة اجلودة تعريف ما يلي:
● �أنواع عيوب الإنتاج التي ميكن �أن تظهر عند الت�صنيع.
● �أنواع الت�صرف يف املنتج بعد �إجراء الفح�ص عليه.
● املوا�صفات الإ�ضافية للمنتج.
● �أ�سماء موظفي مراقبي اجلودة.
● �أنواع الفح�ص املمكن �إجرا�ؤها.
● طرق الفح�ص املمكن تنفيذها (جمموعة من �أنواع الفح�ص).
● املعايري القيا�سية (العاملية) لكل منتج.
وت�ستخ ��دم التعريف ��ات �أعاله عند �إع ��داد ا�ستمارة الفح� ��ص .كما �أنه م ��ن املمكن �إعداد
ا�ستمارة فح�ص ل ��كل عمل َّية من عمليات الت�صنيع للمنتج .وعلى كل ا�ستمارة ميكن تدوين
ث�ل�اث نتائج فح�ص .وميكن �إعداد اال�ستمارة م ��ن خالل مرحلة مراقبة �أمر ت�صنيع حتت
الت�شغيل �أو من خالل «نتائج فح�ص منتج».

مزايا نظام التصنيع

● �صمم �آخذ ًا يف االعتبار الأ�ساليب املحل َّية للت�صنيع.
● يتقيد النظام بدورة ت�صنيع مرحلية و�سهلة املتابعة.
● قابل للتكيف مع احتياجات امل�صانع.
● قابل للتعديل يف �أ�صل الربنامج لتلبية االحتياجات اخلا�صة.
● متابعة كل مرحلة من مراحل االنتاج ب�سهولة ومرونة فائقة.
● م ��زود «مبر�ش ��د» للتنق ��ل يف كاف ��ة برام ��ج النظام ع�ب�ر ال�صور
وال�شرح لكل برنامج.
● يتقيد النظام بالأ�ساليب العامل َّية لإعداد قوائم املنتجات (.)BOM
● تعريف خطوط االنتاج وربطها بقوائم املنتجات.
●	�إمكانية احت�ساب تكلفة تقديرية ملنتج.
● �إمكانية جتزئة ت�صنيع منتج واحد �إىل عدة جمموعات (.)Batches
●	�إمكاني ��ة طلب مواد خام �إ�ضافية �إىل �أمر ت�صنيع �أثناء �أي عملية
من عمليات الت�صنيع.
● متابعة كل عمل َّية من عمليات الت�صنيع ملعرفة احلالة التي و�صلت �إليها.
● احت�س ��اب تكلفة املنت ��ج من مواد خ ��ام ،وتكاليف غ�ي�ر مبا�شرة
(عمال ��ة ،مكن ��ات ،م ��اء ،كهرب ��اء� ...إل ��خ ) �أو �إ�ضاف ��ة ن�سب ��ة
كم�صاريف �أخرى.

● ت�سليم املنتج امل�صنع بالكامل �أو جزئي ًا.
●	�إعداد طلبات �شراء للمواد اخلام لت�أمينها.
● طباعة البطاقات (.)stickers
● متابعة حالة �أوامر الت�صنيع.
● معرف ��ة �أر�صدة الأ�صناف (منتج ت ��ام �أو جزء م�صنع) من كمية
للبيع ،التي حتت الت�صنيع والكمية املخطط �إنتاجها.
● اال�ستف�سار عن حالة طلبات ال�شراء (مغلق /مفتوح).
● مراقبة اجلودة على م�ستوى كل عملية من مراحل الت�صنيع.
●	�إمكانية معرفة توفر املواد اخلام لت�صنيع منتج معني (التخطيط
العملي للإنتاج).
●	�إعداد خطط �إنتاج من �أوامر بيع مفتوحة.
● �إعداد خطط �إنتاج من �أوامر بيع منفذة و� /أو �أوامر ت�صنيع م�ستمر.
●	�إعداد خطط لت�صنيع منتج ب�صفة �إنتاج م�ستمر.
● اال�ستف�س ��ار ع ��ن املنتجات التي تدخ ��ل يف ت�صنيعه ��ا مادة خام
معينة و�إظهار بيانات الكميات والن�سب والر�سم البياين.
● تقارير عديدة لكل جوانب الت�صنيع.

