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بسم اهللا الرحمن الرحیم

إهداء
... إىل أرض الطهر والكرامة مهما طال اللیل

فلسطني األبیة
وللمرابطني على ثغورها تضحیًة وفداًء
... إىل من رووا بدمائهم أرض فلسطني الطاهرة

شهداءنا األبرار
وجهادًا يف فعوا أعمارهم وسين دراستهم عطاًءإىل من د

أسرانا األحرار... لسجون الظلم واالحتال
إىل من سهرت تراقب خطاي وتغمرني حبناا 

أمي الغالیة... وتشجیعها
إىل نبع العطاء الذي ال جيف ور اخلري الذي ال 

والدي احلبیب... ینضب
إىل میدان العلم واملعرفة، بكل من فیه، أساتذة 

جامعتنا الغراء بولیتكنك فلسطني... وطلبة
أصدقائنا املخلصني... ألملإىل ندى الروح وفسحة ا

إلیكم دي هذا املشروع

الشكر والتقدیر



٢

قبل أن منضي ال بد أن یقف القلم لیخط كلمات 
للعلم واألخالق  الشكر والتقدیر إىل من كانوا رسال

إىل أساتذتنا ... ومحلوا أقدس رسالة يف احلیاة
األفاضل

فال یشكر اهللا من ال یشكر الناس

كر والتقدیر مشرفتنا الفاضلةوخنص بالش
هدیل أبو اسنینه. أ

اليت كانت عنوانًا لنا وقدمت لنا النصح واملساعدة
فجزاها اهللا عنا كل خري

كما نشكر كلیة املهن التطبیقیة على ما قدموه 
فلكم منا ... لنا من مساعدات وتسهیالت ورعایة
جزیل الشكر واالمتنان

والشكر موصول لكل من ساعد على إمتام هذا اجلهد 
املتواضع

أعلى من لو كنا نعرف فوق الشكر منزلًة
الشكر عند اهللا يف الثمن

ة حــذوًاــذبــــهـــا يف مــإذن مــنــحـناه
مـا أولـــى حــــعـــل ا مـن  ـــیـنـذو

مـنـــــن

بسم اهللا الرحمن الرحیم

تمھید



٣

برمجیات وقواعد تخرج لتخصص م إعداد ھذا المشروع ألغراض إنھاء متطلبات الت

.كلیة المھن التطبیقیة/ بولیتكنك فلسطینفي جامعة بیانات

مع األخذ شركة االقتصاد للبالستیك في إدارة عملیات البیع والشراء ھذا المشروع یبین 

لھذه العملیات والتقاریر ع تفصیًال باالعتبار جمیع الحیثیات المتعلقة بذلك ویتضمن المشرو

.الالزمة

فریق العمل
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الدراسة التمھیدیة

نبذة تاریخیة عن الشركة

ھدافاأل

الھیكل التنظیمي للشركة

طبیعة عمل النظام الحالي

مشاكل النظام

الحلول المقترحة

دراسة الجدوى

أھداف النظام المقترح

 جدولة المشروع(خطة العمل(

 مخطط جانت(الجدول الزمني إلتمام مھام المشروع(

يالتقریر اإلداري والفن
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عن الشركةنبذة تاریخیة١. ١

عندما تطمح أي شركة إلیجاد مكان لھا بین القوى الكبرى، فإن من أولویات ھذا الطموح 
ھو الحصول على نقاط القوى التي ومن خالل محصلتھا اإلجمالیة یتم تصنیفھا من بین القوى 

ذلك فإنھ كلما زادت مقدرتك ، ولكي تحصل على كل نقطة فیجب أن تتحكم بھا أوًال، لالمتنافسة
لق ومن ھذا المنط،على التحكم والسیطرة على نقاط القوى فإنك ستتفوق على البقیة بالتأكید

.ظھرت شركة االقتصاد للبالستیك

متخصصة في مجال المنتجات % ١٠٠م كشركة وطنیة ١٩٨٦عام الشركة تأسست 
.المختلفةستیكیة السوق المحلي من المنتجات البالي حاجة بلالبالستیكیة لت

منتجاتنا عملھا وتطویر تطلع إلىتالبالستكیة المنتجات كإحدى الشركات الرائدة في ھيو
.لتواكب حاجة المواطن و الشركات الوطنیة

األھداف٢. ١

أھداف شركة األقتصاد للبالستیك

ة ھو محلي، والھدف الرئیسي للشركدیم خدماتھا للزبائن على مستوى تھدف الشركة لتق
تقدیم أفضل المنتوجات البالستیكیة للزبون الفلسطیني، وزیادة نسبة المبیعات على مستوى الوطن 

.على جودة األصناف التي تقدمھاووتحقیق أعلى نسبة أرباح معتمدة على نسبة المبیعات 
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الھیكل التنظیمي للشركة٣. ١

النظام الحاليطبیعة عمل٤. ١

تستخدم الشركة نظام األرشفة وحفظ المعلومات للتجار، الزبائن، األصناف، والمبیعات 
.والمشتریات في ملفات األرشفة الیدویة

والمبیعات حیث قاموا بوضع ملف خاص للتجار أو الزبائن ویقومون بإدخال البیانات یدویًا، 
وعملیة تجھیز كشف حساب ألي . خصيتسجل في فواتیر یدویة توضع في ملف الزبون الش

.زبون تحتاج إلى وقت وجھد كبیرین

الھیئة اإلداریة

قسم المحاسبةقسم المبیعات والمشتریاتقسم المبیعات والمشتریات

المحاسب

الصندوق

مسؤول المخازن

مندوبي المبیعات

السكرتاریا

مدقق الحسابات

المستشار المالي

القانونيالمستشار
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مشاكل النظام٥. ١

یعاني الموظف المسؤول عن الجرد والمبیعات من عدم قدرتھ على إحصاء كمیات .١
إذ یحتاج إلى أن یقوم بعملیة الجرد االعتیادیة . األصناف الموجودة لدیھ في المخازن

.لمعرفة الكمیات

رفة الكمیات التي تخرج من الشركة كمبیعات، أو الكمیات التي تدخل للشركة عدم مع.٢
.كمشتریات

للسنوات كما یواجھ الموظف المسؤول صعوبة الرجوع إلى ملفات المبیعات والمشتریات .٣
.السابقة

.زیادة عدد الملفات واألوراق.٤

.ضیاع الوقت في البحث عن الملفات والفواتیر.٥

كون صعبھ، سیؤدي ذلك لعدم مقدرة الموظف من تحدید وبما أن عملیة الجرد ست.٦
.األصناف التي قاربت على النفاذ وطلبھا من التاجر

.ویواجھ الموظف مشكلة عمل كشف حساب للزبون أو التاجر مبینًا الفواتیر والدفعات.٧

الحلول المقترحة٦. ١

:إلى الحلول التالیةبعد أن تم تحدید المشاكل ودراستھا من قبل فریق العمل تم التوصل

من في الحسابات وإدارة المخازن یكمن في زیادة عدد الموظفین المختصین :الحل األول.١
.وبالتالي زیادة الراتب الشھرياثنین موظف واحد إلى موظفین 

یكمن في تحویل النظام الحالي إلى نظام محوسب ونحتاج لتحقیق ھذا الحل : الحل الثاني.٢
:، ویحتوي النظام على األمور التالیةفات محددةحاسوب بمواصإلى أجھزة 

قاعدة بیانات خاص للشركة یحتوي على محوسب نظام مبیعات ومشتریات عمل -أ
جدول الزبائن، التجار، األصناف، مجموعات األصناف، : الجداول التالیةفیھا 

.المبیعات، المشتریات

.حمایة النظام بكلمة سر خاصة للعاملین على البرنامج- ب
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كمیات قاریر تعتمد على قاعدة البیانات لعرض المبیعات، المشتریات، عمل ت-ج
.األصناف

.عمل تقاریر تبین الكمیات التي قاربت على االنتھاء-د

.عمل كشف حساب للزبون مبینًا فواتیر المبیعات والدفعات التي یدفعھا-ه

دراسة الجدوى٧. ١

االقتصادیةالجدوى١. ٧. ١

رحھا تبین أن تحدیث وتغییر النظام الحالي أمر في غایة األھمیة من المشاكل التي تم ش
وھذه المشاكل التي تم بیانھا تجعل النظام أكثر . بسبب المشاكل التي یعاني منھا النظام الورقي

مور التي كان باإلمكان تكلفة من ناحیة إھدار الجھد والوقت المستغرقان في القیام باألعمال، األ
.ت أخرى بدل ضیاعھا سدًااستثمارھا في مجاال

التشغیلیةالجدوى االقتصادیة٢. ٧. ١

إن التكلفة االقتصادیة لھذه المرحلة إنما ھي نتیجة التكلفة الفنیة، فإھدار الوقت بذاتھ ھو 
المسؤول في الشركة یھدر وقتًا طویًال في عمل أرشفة المبیعات إھدار للمال، حیث أن 

ة ومعرفة الكمیات الموجودة من البضائع، كما یوفر علیھ تكلفة والمشتریات واألصناف المطلوب
.الموظفین الذین یقومون بعمل الجرد ومعرفة الكمیات الموجودة

تعیین موظفین جدد للقیام بعملیات الجرد والحسابات: تكلفة تطویر الحل األول

بات وكتابة جدد للقیام بعملیات الجرد والحسااثنین حیث ستقوم الشركة بتعیین موظفین 
وعمل التقاریر الالزمة لألصناف والزبائن . الفواتیر واإلشراف على عملیات البیع والشراء

:موضحًا التكالیف في الجدول التالي. وكشوفات الحسابات
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:تكالیف النظام الحالي

التكلفة الشھریةعدد الموظفینالموظف

١٢٠٠٠موظف حسابات

٢٠٠٠المجموع

:بناء على الجدول السابق:ولتكالیف الحل األ

التكلفة الشھریةعدد الموظفینالموظف

١٢٠٠٠موظف المخازن

١٢٠٠٠موظف حسابات

٤٠٠٠المجموع

بناء نظام محوسب إلدارة عملیات البیع: الثانيتكلفة تطویر الحل 

:حیث تتحدد قیمة التكلفة لتغییر النظام القدیم إلى النظام المقترح فیما یلي

:شیكل، مبینھ كالتالي3000المصادر المادیة وتبلغ تكلفة .١

- :حاسوب بالمواصفات التالیةجھاز: األجھزة المطلوبة

Intel Pentium IV Processor 2.2 GHz
Core 2 Due
Memory 2048 MB
HARD DISK 320 GB
MONETOR 17”
KEYBOARD 101 A/E/I
MOUSE + PAD
Cost 2500 NIS
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-:طابعة لیزر بالمواصفات لتالیة
TYPE HP
MEMORY 64 MB
SPEED 18 P/M
MAX PAPER SIZE A4
Cost 500 NIS

:شیكل ، مبینھ كالتالي700تكلفة المصادر البرمجیة وتبلغ .٢

1. Windows 7 350 NIS
2. Microsoft Office XP 350 NIS

700 NIS

.شیكل٢٠٠بتكلفة : وقرطاسیة، )DVD, CD(أقراص تخزین .٣

.شیكل٢٠٠٠وتبلغ لشخص واحد تكلفة المصادر البشریة.٤

).شیكل٤٠٠٠= ٢٠٠٠* ٢(٢تكالیف مبرمجین عددھم .٥

التكلفة النھائیة للمشروع

أقراص تخزین المصادر البرمجیةالمصادر المادیة
التكلفة النھائیةالمصادر البشریةوقرطاسیة

٣٠٠٠٧٠٠٢٠٠٢٠٠٠٥٩٠٠

ملخص الجدوى االقتصادیة

شیك شھریًا كرواتب موظفین، ذلك من ٤٠٠٠في حال اعتماد الحل األول فإننا نحتاج إلى 
احتمال حدوث األخطاء وعدم مع بقاء . الالزمة لكل شھروالورقدون حساب تكالیف القرطاسیة

.المحافظة على سریة المعلومات

شیكل لجھاز حاسوب ٢٥٠٠أما في حال اعتماد الحل الثاني فإننا نحتاج إلى تكلفة مقدارھا 
شیكل، ٢٠٠وقرطاسیة بتكلفة شیكل، ٥٠٠وطابعة لیزر بتكلفة بالمواصفات المحددة سابقًا، 
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شیكل تقریبًا شھریًا ٢٠٠٠، كما نحتاج إلى موظف براتب شیكل٧٠٠ومصادر برمجیة بتكلفة 
ل على النظام الجدید مما یحقق األمن والدقة والسرعة وتقلیل الجھد والتخزین وسھولة یقوم بالعم

.التحدیث والحذف

نتیجة الدراسة التمھیدیة نوصي باعتماد الحل الثاني لما یوفره النظام المقترح :التوصیات
.من سرعة ودقة وأمن مقارنة مع النظام الیدوي

الجدوى الفنیة٨. ١
عمل أن ھناك العدید من المشاكل في النظام التقلیدي المستعمل حالیًا، ولھذا وجد فریق ال

سیتم بناء نظام محوسب لحل ھذه المشاكل، وتم وضع المیزات الفنیة للنظام المحوسب مبینة في 
:الجدول التالي

نظام قاعدة البیانات المحوسبالنظام التقلیديوجھ المقارنة

غیر موجودموجودالتكرار

عالیةمتوسطلدقة والتطابقا

عالیةضعیفةالكفاءة والفاعلیة

قلیلعاليالجھد المبذول

ملتزمة بدرجة كبیرةغیر ملتزمةتوحید المعاییر

متوفرة على عدة مستویاتضعیفةالحمایةواألمن 

منخفضعاليضیاع الوقت

معرضة للضیاع أو التلفالعرضة للضیاع والتلف
بشكل كبیر

للضیاع أو التلفمعرضة 
بشكل أقل

عاليمنخفضسھولة االسترجاع

سھلصعبالتحدیث

متوفر مع تعاقب التحدیثغیر متوفرالتكامل المرجعي
والحذف

مترابطة بواسطة عالقات مبعثرة وغیر مترابطةالترابط والتناسق
منطقیة

موجود بعدة طرقغیر موجودالنسخ االحتیاطي

مفھرسة منظمةرسةعشوائیة مفھالتنظیم
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االقتصادیة والفنیة، وجد أن تكلفة الحل األول عالیة جدًا بالنسبة من خالل دراسة الجدوى 
وكان الحل الثاني مجدیًا بشكل أكبر من الحل األول في جمیع النواحي الفنیة . لتكلفة الحل الثاني

ھو بناء نظام محوسب إلدارة لذلك تم اختیار الحل الثاني و.واالقتصادیة، وتوفیر الوقت والجھد
.المبیعات في الشركة

أھداف النظام المقترح٩. ١

إن األھداف المرجوة من إحالل نظام جدید تكمن في األھداف المتوقع تحقیقھا عن طریق 
.النظام المقترح

:ومن أھم ھذه األھداف ما یلي

.استخدام نظام محوسب بدل النظام الورقي.١

.بیعات والمشتریات والكمیاتنظام متكامل یبین الم.٢

.إمكانیة إدخال وطباعة البیانات من النظام.٣

.إمكانیة اصدار تقاریر عن المبیعات والمشتریات وحسابات الزبائن.٤

.سھولة االستخدام والوضوح.٥

.الدقة في تنفیذ العملیات.٦

.السرعة في إنجاز عملیات الشركة.٧

.توفیر مستوى من الحمایة لبیانات الشركة.٨
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):جدولة المشروع(خطة العمل ١٠. ١

:التطویردراسة وقت 

الوقت المقدر للمھمةاسم المھمةرمز المھمة
٢مرحلة الدراسة التمھیدیة١النشاط رقم 
٣مرحلة الدراسة التفصیلیة٢النشاط رقم 
٢مرحلة التحلیل٣النشاط رقم 
٢مرحلة التصمیم٤النشاط رقم 
٣لبرمجةمرحلة ا٥النشاط رقم 
٢مرحلة الفحص واالختبار٦النشاط رقم 
٢مرحلة تطبیق النظام٧النشاط رقم 
١٢التوثیق٨النشاط رقم 

):مخطط جانت(الجدول الزمني إلتمام مھام المشروع ١١. ١
الجدول الزمني التوقعي١. ١١. ١

االسابیع 
المراحل  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

مرحلة الدراسة التمھیدیة

مرحلة الدراسة التفصیلیة

مرحلة التحلیل

مرحلة التصمیم

مرحلة البرمجة

مرحلة الفحص واالختبار

مرحلة تطبیق النظام

التوثیق
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الفعليالجدول الزمني ٢. ١١. ١

االسابیع 
المراحل  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ة التمھیدیةسمرحلة الدرا

مرحلة الدراسة التفصیلیة

مرحلة التحلیل

مرحلة التصمیم

مرحلة البرمجة

مرحلة الفحص واالختبار

مرحلة تطبیق النظام

التوثیق
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التقریر اإلداري والفني١٢. ١

السید مدیر شركة االقتصاد للبالستیك المحترم

:السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ، أما بعد

یعاني على نظام المبیعات والمشتریات، وجد أنھ بناًء على الدراسة التي قام بھا فریق العمل
:من عدة مشاكل، منھا

یعاني الموظف المسؤول عن الجرد والمبیعات من عدم قدرتھ على إحصاء كمیات .١
إذ یحتاج إلى أن یقوم بعملیة الجرد . األصناف الموجودة لدیھ في المخازن

.االعتیادیة لمعرفة الكمیات
.ناتعدم توفر أسالیب حمایة البیا.٢
صعوبة الوصول إلى المعلومات لكثرة الملفات، وتلف بعض الملفات لكثرة .٣

االستخدام
.ضیاع الوقت في البحث عن الملفات والفواتیر.٤
ویواجھ الموظف مشكلة عمل كشف حساب للزبون أو التاجر مبینًا الفواتیر .٥

.والدفعات
ن إدارة مبیعات ومشتریاتمن األفضل للشركة إنشاء قاعدة بیانات تلبي احتیاجاتھا ملذلك 

.للتخلص من مشاكل النظام الیدوي

. ونحن نقترح علیكم القیام ببناء قاعدة بیانات باستخدام نظام إدارة قواعد البیانات أكسس
ومن جھة . حیث یسھل استخدامھ على الموظفین من حیث الجھد والوقت في العمل من جھة

وكذلك یوفر ھذا . عمل الموظفین ألعمال أخرىأخرى یوفر على الشركة المال ألنھ بذلك یوفر
).األرشیف(النظام متطلبات محوسبة أكثر سھولة للموظف من النظام الورقي 

ثم بعد ذلك یتم . من العمل المتواصلثالثة أشھرونود إعالمكم بأن ھذا العمل یستغرق مدة 
.تحویل النظام القدیم إلى النظام الجدید

رام والتقدیروتفضلوا بقبول فائق االحت

فریق العمل
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الدراسة التفصیلیة

طرق جمع البیانات والحقائق

oإجراء المقابالت

oالمشاھدة والمالحظة

oالبحث والتفتیش في السجالت

النماذج

تسجیل الحقائق والبیانات
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مرحلة الدراسة التفصیلیة١. ٢

ات تشمل ھذه المرحلة على تحلیل كافة الملفات الخاصة بالمبیعات والمشتریات، من ملف
.زبائن وتجار وبضائع

:وإلتمام ھذه الدراسة بنجاح اتبع فریق العمل عدة طرق لجمع البیانات المطلوبة، ومنھا

:المقابلة.١

.حیث قام فریق العمل بإجراء العدید من المقابالت مع العاملین في الشركة

:المالحظة.٢

.حیث اقترن العمل بالمالحظة وذلك من خالل زیارات للشركة

:تفتیش في السجالتالبحث وال.٣

قام فریق العمل باالطالع على الملفات والمستندات الخاصة بالمبیعات والمشتریات 
.للشركة وتم الحصول على بعض النماذج الرسمیة للملفات

مرحلة إجراء المقابالت٢. ٢

:األولىالمقابلة١. ٢. ٢

٢٨/٣/٢٠١١ثنین الموافق الساعة الرابعة من مساء یوم اال: الزمن

شركة االقتصاد للبالستیك: المكان

لالستفسار عن الملفات واألرشیف قام فریق العمل بإجراء مقابلة مع مسؤول الشركة 
:وتبین ما یلي. الخاص بعملیات البیع والشراء في الشركة

وملفات للبضائع وعملیات . خصصت الشركة ملفات ورقیة للزبائن والتجار:أوًال
).یر البیع والشراءفوات(وملفات . الجرد
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االسم، : (مثلحیث یحتوي ملف الزبائن أو التجار على معلومات عن الزبون 
، وملف خاص لكل زبون یحتوي فواتیر البیع، الدفعات )العنوان، رقم الھاتف، ھاتف بدیل

.وتواریخھا

مما . ، وفواتیر البیع فقط)مقاصات(فقط على فواتیر الشراء وتحتوي: ملفات البضائع
.ب عملیة الجرد لعدم تسجیل الكمیات الموجودةیصع

مما . تقوم الشركة بجرد األصناف سنویًا ومقارنتھا مع فواتیر البیع والشراء:ثانیًا
واكتشاف أخطاء كثیرة ناتجة عن عدم إنشاء ملف خاص . یستغرق وقت طویل وجھد كبیر

.لألصناف یحتوي األسعار والكمیات

.إنشائھا عن طریق تسجیل یدوي للفواتیر والدفعاتكشوفات الحسابات یتم :ثالثُا

:المقابلة الثانیة٢. ٢. ٢

٣٠/٣/٢٠١١الساعة الرابعة من مساء یوم األربعاء الموافق : الزمن

شركة االقتصاد للبالستیك: المكان

الموظف المسؤول عن المبیعات والمشتریات، وفي قام فریق العمل بإجراء مقابلة مع 
:تم الحصول على المستندات التالیةھذه المقابلة 

:ویحتوي على جدول فیھ البیانات التالیة. كشف باألصناف التي یتم بیعھا في الشركة.١

.اسم الصنف.أ

.سعر التكلفة.ب

.سعر البیع.ج

:وتحتوي البیانات التالیة): المقاصات(فواتیر الشراء .٢

.تاریخ الفاتورة.أ

.رقم الفاتورة.ب
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.اسم التاجر.ج

.اسماء األصناف.د

.الصنفةكمی.ه

.الصنفسعر.و

.للصنفاجمالي السعر.ز

.للفاتورةالمجموع الكلي.ح

:فاتورة المبیعات، وتحتوي البیانات التالیة.٣

.اسم الزبون.أ

.تاریخ الفاتورة.ب

.رقم الفاتورة.ج

.اسماء األصناف.د

.كمیة الصنف.ه

.سعر الصنف.و

.اجمالي السعر للصنف.ز

.المجموع الكلي للفاتورة.ح

:بیانات التالیةكشف حساب الزبون، ویحتوي ال.٤

.اسم الزبون.أ

.رقم الفاتورة.ب

.تاریخ الفاتورة.ج

.قیمة الفاتورة.د

.تاریخ الدفعة.ه

.قیمة الدفعة.و
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.نوع الدفعة، شیك أم نقدي.ز

.تاریخ الشیك إن وجد.ح

ویتم حساب رصید الزبون بشكل یدوي عن طریق جمع قیم الفواتیر وطرح قیم 
.الدفعات

ار وھي مشابھة تمامًا لكشوفات وھناك أیضًا كشوفات خاصة بحسابات التج
.الزبائن

:المشاھدة والمالحظة٣. ٢
من خالل الزیارات التي قام بھا فریق العمل للشركة، تم التأكد من صحة البیانات 
والمعلومات التي قام بجمعھا، والتعرف على طبیعة العمل والمشاكل التي تواجھ الموظف في 

.جاد الحلول بناء على مشاكل النظام الیدوي الحاليإدارة عملیات البیع والشراء، وإی

البحث والتفتیش في السجالت٤. ٢
ومن خالل البحث . تم االطالع على جمیع السجالت والملفات التي تتعامل معھا الشركة

.تم تسجیل البیانات والمعلومات المطلوبة لبناء قاعدة البیانات المطلوبة للنظام



21

النماذج٥. ٢
نماذج فواتیر الشراء١. ٢.٥

حیث تحتوي ھذه الوثیقة على . یستخدم لتسجیل المشتریات من المنتوجات البالستیكیة
:الحقول كما ھو مبین في الشكل التالي

شركة االقتصاد للبالستیك
فاتورة شراء

: ..........رقم الفاتورة: ...............................اسم التاجر
:   /    /  تاریخ الفاتورة: ...............................رقم التاجر

المجموعالسعرالكمیةاسم الصنفرقم الصنف

اإلجمالي

المبلغ قبل الضریبة

%١٤.٥الضریبة 

المجموع النھائي
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نماذج فواتیر البیع٢. ٥. ٢
حیث تحتوي ھذه الوثیقة على . یستخدم لتسجیل المبیعات من المنتوجات البالستیكیة

:الحقول كما ھو مبین في الشكل التالي

شركة االقتصاد للبالستیك
بیعفاتورة 

: ..........رقم الفاتورة: ...............................الزبوناسم 
:   /    /  تاریخ الفاتورة: ...............................الزبونرقم 

المجموعالسعرالكمیةاسم الصنفرقم الصنف

اإلجمالي

المبلغ قبل الضریبة

%١٤.٥الضریبة 

المجموع النھائي
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سندات القبض٣. ٥. ٢
حیث تحتوي ھذه الوثیقة على الحقول . لزبائنتستخدم إلثبات مستحقات الشركة على ا

:كما ھو مبین في الشكل التالي

شركة االقتصاد للبالستیك
سند قبض

: ............رقم السند: ....................................اسم الزبون
:   /    /  تاریخال........: ............................رقم الزبون

البیانالمبلغ
نقدًا

مالحظاتاالستحقاق/ ت البنكشیك رقم

المجموع

:المستلم
:التوقیع
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الدفعسندات ٤. ٥. ٢
حیث تحتوي ھذه الوثیقة على الحقول كما ھو . تستخدم إلثبات مدفوعات الشركة للتجار

:مبین في الشكل التالي

شركة االقتصاد للبالستیك
دفعسند 

: ............رقم السند.........................: ...........التاجراسم 
:   /    /  تاریخال: ....................................التاجررقم 

البیانالمبلغ
نقدًا

مالحظاتاالستحقاق/ ت البنكشیك رقم

المجموع

:المستلم
:التوقیع
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كشف األصناف٥. ٥. ٢
حیث تحتوي ھذه الوثیقة على . تستخدم لبیان كشف باألصناف الموجودة في الشركة

:كل التاليالحقول كما ھو مبین في الش

سعر البیعسعر التكلفةالكمیةاسم الصنفرقم الصنف

تسجیل الحقائق والبیانات٦. ٢
.تكون بحاجة إلى تسجیلالمشروعإن البیانات التي یتم جمعھا في أي مرحلة من مراحل 

أھم ھذه العملیات منذ البدء ومن ھنا یمكن اعتبار عملیة تسجیل الحقائق والبیانات من 
وبعدھا، ویمكن القول أن بناء خاللھاوتستمر بدایتھاتبدأ مع أنھابمرحلة دراسة النظام، حیث 

النظام یعتمد علیھا، ألنھا تعتبر الخالصة مما تم جمعھ من معلومات ومالحظات ومشاكل قائمة 
المراد إنشائھ، ثم للنظام الجدید رأفكاما ینتج عنھا من أیضًاومن أھمیتھا . في النظام الحالي

:استخدام عدة طرق لتسجیل البیانات نذكر منھا

:الكتابة.١
ھم الطرق المستخدمة وخاصة عند المقابلة الشخصیة وتسجیل أوالتي تعتبر من 

.وراق خارجیةأوذلك من خالل كتابة المعلومات الالزمة على ،المالحظات

:التصویر.٢
بناء مثل فواتیر البیع والشراء وذلك لالستعانة بھا في جالنماذحیث قمنا بتصویر بعض 

.المشروع
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مرحلة التحلیل

مرحلة التحلیل

مخطط تدفق البیانات)DFD(

مخطط الكیانات والعالقات )ERD Model(
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التحلیلمرحلة ١. ٣

قام فریق العمل بجمع الحقائق والبیانات في جداول بیانات، لتكون مرجعًا للفریق أثناء 
:العمل، مبینة على الشكل التالي

:)Customers(الزبائنجدول١. ١. ٣

الترمیزالتنسیقالحجمنوع البیاناتاسم الحقل انجلیزيعربي
الIntegerLong IntegerرقمCustomersرقم الزبون
ال30نصCustomerNameاسم الزبون

نعمIntegerLong IntegerرقمCityالمدینة
ال٩نصTelالھاتف

ال٩نصIdnoرقم الھویة
ال٩نصFaxالفاكس

ال١٢نصMobileالھاتف النقال
الHyperlinkتشعبيارتباط Emailالبرید االلكتروني

المذكرةNotesمالحظات

:)Sellers(جدول التجار٢. ١. ٣

الترمیزالتنسیقالحجمنوع البیاناتاسم الحقل انجلیزيعربي
الIntegerمرقSellerIDرقم التاجر
ال40نصSellerNameاسم التاجر

نعمIntegerرقمCityالمدینة
ال١٥نصPhoneالھاتف

ال٩نصID_Noرقم الھویة
الHyperlinkتشعبيارتباط Emailالبرید االلكتروني

المذكرةNotesمالحظات
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:)Products(جدول األصناف٣. ١. ٣

الترمیزالتنسیقالحجمنوع البیاناتاسم الحقل انجلیزيعربي
الIntegerرقمProductIDرقم الصنف
ال٢٠نصProductNameاسم الصنف
نعمIntegerرقمCategoryالمجموعة
الكرةذمNootesمالحظات

ال10نصWeighالوزن
الDoubleرقمCostسعر التكلفة
الDoubleرقمPriceسعر البیع

الIntegerرقمQuantityالكمیة
الIntegerرقمCompanyالشركة المصنعة

:)Issue_doc(فاتورة البیع٤. ١. ٣

الترمیزالتنسیقالحجمنوع البیاناتاسم الحقل انجلیزيعربي
الIntegerرقمIssue_docرقم الفاتورة
نعمIntegerمرقCustomerرقم الزبون

الDD/MM/YYYYتاریخZDateتاریخ الفاتورة
الIntegerرقمRefمرجع یدوي

ال٣Faنصtarzترمیز
الDoubleرقمFsumمجموع الفاتورة

:)Trasaction(محتویات الفاتورة ٥. ١. ٣

الترمیزالتنسیقالحجمنوع البیاناتاسم الحقل انجلیزيعربي
الIntegerرقمIssue_docقم الفاتورةر

الIntegerرقمbuy_amountالكمیة
نعمIntegerرقمNumberرقم الصنف
الDoubleرقمbuy_costسعر البیع
الDoubleرقمTotalالمجموع
الDoubleرقمSafeالصافي

ال٥٠نصNotesمالحظات
ال٣ffdنصftrترمیز
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:)Receipt_Voucher(سندات القبض٦. ١. ٣

الترمیزالتنسیقالحجمنوع البیاناتاسم الحقل انجلیزيعربي
الIntegerAutoرقمReceipt_voucherرقم سند القبض

الDD/MM/YYYYتاریخDateتاریخ سند القبض
نعم١٠نصReceived fromرقم الزبون

الDoubleرقمDofaالمبلغ
ال٣نصTaraترمیز

ال٥٠نصTypeنوع الدفعة

الترمیز٢. ٣

جداول الترمیز لتقلیل المساحة التخزینیة للنظام، والجداول موضحة بعضتم بناء 
:كالتالي

):Type(ترمیز مجموعات األصناف١. ٢. ٣

المجموعةاسم المجموعةرقم

كراسي١
طاوالت٢
سكمالت٣
باناتمطر٤
سطول٥
جاطات٦
سالت٧
خزائن٨
أباریق٩

):Company(الشركات المصنعة ترمیز ٢. ٢. ٣

اسم الشركةالشركةرقم

شركة رویال١
شركة اإلسراء٢
الشركة العالمیة٣
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):City(المدنترمیز ٣. ٢. ٣

المدینةاسم المدینةرقم

الخلیل١
رام اهللا٢
لحمبیت ٣
نابلس٤
جنین٥
طولكرم٦
البیرة٧
ام الشرایط٨
أبو دیس٩
العیزریة١٠
دورا١١
قلقیلیة١٢

التصنیف٣. ٣

األصناف

تسالكراسي مطرباناتطاوالت

كرسي بدون ید

كرسي بید

كرسي رویال

طاولة دائریة

ل٣٠سلة  طاولة مستطیلة

ل٢٠سلة طاولة مربعة

ل٥مطربان ل١٠سلة 

ل١٠مطربان 

ل٢٠مطربان 
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المخطط البیئي لقسم المبیعات٤. ٣

الشركة

قسم المبیعات

الزبائنالموردین

طلب تورید 
بضاعة

الرد على طلب 
تورید البضاعة

طلب شراء 
بضاعة

لرد على طلب ا
شراء البضاعة

البلدیةالضرائب

دفع المستحقات 
الضریبیة

طلب المستحقات 
الضریبیة

طلب الرسوم 
المستحقة

دفع الرسوم 
المستحقة

البنوك الجمارك

طلب دفع 
شیكات

دفع الشیكات 
المستحقة

طلب نسبة 
الجمارك

دفع قیمة 
الجمارك
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)DFD( مخطط تدفق البیانات٥. ٣

مخطط تدفق البیانات في عملیة بیع األصناف١. ٥. ٣

الزبون
طلب الشراء

)استرجاع(قدیم 

)اضافة(جدید الزبائن

تحدید الكمیات
المطلوبة

األصناف

تسلیم 
ضاعة

الب
ض

سند القب
تسجیل الدفعة

١

التحقق من 
بیانات 
الزبون

٢

إعداد فاتورة

٥

سند القبض

3

تجھیز 
الطلبیة

4

فحص 
الطلبیة

تجھیز الفاتورة 
من المخازن

التأكد من الطلبیة

حساب قیمة
الفاتورة
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)EDR( مخطط العالقات والكیانات ٦. ٣

TransactionIssue_doc

Idno
Fax

Pay

In

Include

ref

zdate
customer

Issue_doc

fsum

Total
Issue_doc

number

Buy_cost

١

∞

Customers

Products

Company

Compid Compname

Type
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التصمیممرحلة 

العالقات

تصمیم الجداول

 شاشات االدخال واالخراجتصمیم
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العالقات١. ٤
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تصمیم الجداول٢. ٤

)Products(جدول األصناف١. ٢. ٤

رقم الصنف، اسم الصنف، المجموعة، الوزن، : یحتوي ھذا الجدول على الحقول التالیة
وقد تم تحدید رقم الصنف . الشركة المصنعة، الكمیة، مالحظاتسعر التكلفة، سعر البیع، 

والشركة المصنعة مفتاح أجنبي من جدول الشركات المصنعة، والمجموعة . كمفتاح رئیسي
.مفتاح أجنبي من جدول المجموعات

.یستخدم ھذا الجدول لتخزین بیانات األصناف

)Products(جدول األصناف 

)Type(ألصنافامجموعات جدول ٢. ٢. ٤

رقم حیث أن . المجموعة، اسم المجموعةرقم : یحتوي ھذا الجدول على الحقول التالیة
.األصنافالمجموعات التي تضم یستخدم ھذا الجدول لتخزین .رئیسيالمفتاح المجموعة ھو ال
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)Type(جدول مجموعات األصناف 

)Customers(الزبائنجدول ٣. ٢. ٤

رقم الھاتف، ، المدینة، الزبون، اسم الزبونرقم : لى الحقول التالیةیحتوي ھذا الجدول ع
وقد تم تحدید رقم . ، مالحظاترقم الھویة، البرید االلكتروني، رقم الفاكس، الھاتف الخلیوي

.المدنمفتاح أجنبي من جدول المدینة و. كمفتاح رئیسيالزبون 

.الزبائنیستخدم ھذا الجدول لتخزین بیانات 

)Customers(زبائن جدول ال
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)City(المدنجدول ٤. ٢. ٤

تم تحدید رقم المدینة . رقم المدینة، اسم المدینة: یحتوي ھذا الجدول على الحقول التالیة
.كمفتاح رئیسي، یستخدم ھذا الجدول لتخزین بیانات المدن

)City(جدول المدن 

)Company(الشركاتجدول ٥. ٢. ٤

تم تحدید رقم الشركة. رقم الشركة، اسم الشركة: على الحقول التالیةیحتوي ھذا الجدول
.كمفتاح رئیسي، یستخدم ھذا الجدول لتخزین بیانات الشركات المصنعة

.المصنعةالشركاتیستخدم ھذا الجدول لتخزین بیانات 

)Company(جدول الشركات 

)Issue_doc(معلومات الفاتورة جدول ٦. ٢. ٤

رقم الفاتورة، رقم الزبون، تاریخ الفاتورة، : الجدول على الحقول التالیةیحتوي ھذا
ورقم الزبون مفتاح أجنبي . حیث أن رقم الفاتورة ھو المفتاح الرئیسي. مرجع یدوي، ترمیز

.من جدول الزبائن
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.الرئیسیة للفاتورةبیانات الیستخدم ھذا الجدول لتخزین 

)Issue_doc(جدول معلومات الفاتورة 

)Transaction(الفاتورة محتویات جدول ٧. ٢. ٤

، سعر البیع، الكمیة، الصنفرقم الفاتورة، رقم : یحتوي ھذا الجدول على الحقول التالیة
مفتاح الصنف ورقم . أجنبي من جدول الفواتیرحیث أن رقم الفاتورة ھو مفتاح . المجموع

.األصنافأجنبي من جدول 

.األصناف المباعة في كل فاتورةیستخدم ھذا الجدول لتخزین

)Transaction(جدول محتویات الفاتورة 
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)Receipt_Voucher(سندات القبض –الدفعات جدول ٨. ٢. ٤

رقم السند، تاریخ سند القبض، رقم الزبون، : یحتوي ھذا الجدول على الحقول التالیة
مفتاح أجنبي من الزبون ورقم . الرئیسيمفتاح الھو السند حیث أن رقم . المبلغ المدفوع، دفعة

.الزبائنجدول 

.بیانات دفعات الزبائنیستخدم ھذا الجدول لتخزین 

)Tar(الترمیز جدول ٩. ٢. ٤

، وربط الزبائن بالدفعات بالفواتیر الخاصة یحتوي ھذا الجدول على حقل واحد للترمیز
.بھم
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الشاشاتتصمیم ٣. ٤

الرئیسیةشاشةال١. ٣. ٤

.ھذه الشاشة الرئیسیة التي تظھر عند بدء البرنامج بعد إدخال كلمة السر
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إضافة الشركاتشاشة ٢. ٣. ٤

إلضافة، عرض، وتعدیل بیانات أسماء الشركات المصنعة للمنتجات یستخدم ھذا النموذج 
.البالستیكیة

إضافة مجموعات األصنافشاشة ٣. ٣. ٤

.إلضافة، عرض، وتعدیل مجموعات أصناف البضائعالنموذج یستخدم ھذا 
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عرض الزبائن/ نموذج إدخال ٤. ٣. ٤

إلدخال، عرض، وتعدیل بیانات الزبائن، وال یمكن تغییر حجمھ یستخدم ھذا النموذج 
للمحافظة على الشكل المصمم

األصنافعرض / نموذج إدخال ٥. ٣. ٤

ل، عرض، وتعدیل بیانات األصناف البالستیكیة التي سیتم إلدخایستخدم ھذا النموذج 
بیعھا، وال یمكن تغییر حجمھ للمحافظة على الشكل المصمم
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إضافة المدنشاشة ٦. ٣. ٤

.إلضافة، عرض، وتعدیل بیانات أسماء المدنیستخدم ھذا النموذج 
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تسجیل فاتورة مبیعاتشاشة ٧. ٣. ٤

یل فاتورة مبیعات لكل زبون وإضافة جمیع األصناف یمكننا تسجالنموذج في ھذا 
كما ویمكن تعدیل الفواتیر بسھولة من خالل . وم البرنامج بحساب قیمة الفاتورةالمطلوبة، ویق

.ھذه الشاشة

سندات القبضشاشة ٨. ٣. ٤
یمكننا من تسجیل الدفعات المسجلھ على الزبائن لكي یتم حساب المبلغ النموذج ھذا 

.للزبون في كشف الحساب الخاص بھالصافي
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جرد األصنافشاشة ٩. ٣. ٤

في ھذه الشاشة یتم عرض جرد لألصناف المتاحة، والكمیات الداخلة، المباعة، والكمیة 
.النھائیة المتوفرة في الشركة

كشف مبیعات أصناف١٠. ٣. ٤

.تره زمنیة یمكن تحدیدھایحتاج الختیار الصنف المراد جرد مبیعاتھ خالل فھذا النموذج 
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كشف مبیعات مجموعة١١. ٣. ٤

ھذا النموذج كالنموذج السابق یحتاج الختیار مجموعة األصناف وتحدید الفترة الزمنیة 
.المرال جرد المبیعات خاللھا

كشف حساب زبون١٢. ٣. ٤

والدفعات للزبون یبین ھذا النموذج الناتج عن العدید من االستعالمات جمیع الفواتیر
وھي من أھم . ومبینًا الرصید النھائي لھذا الزبون. المحدد خالل فتره یمكن اختیارھا وحصرھا

.وتعتبر أحد التقاریر في النظام.شاشات النظام
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الفحص واالختبارمرحلة 

مرحلة الفحص واالختبار

الخاتمة

التوصیات

المراجع
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مرحلة الفحص واالختبار١. ٥

م أوًال بأول مع كل عملیة إدخال أو تعدیل تكانت عملیة الفحص واالختبار في البرنامج ت
ص جمیع الشاشات كما وتم فح.الناتجة عن العملیاتلمدخالت النظام، وكذلك التقاریر 

والتقاریر وترابطھا مع الجداول واالستعالمات والتأكد من النتائج من خالل فحص الجداول 
.والتقاریر

وتم إضافة بعض الحقول في بعض الجداول إلضافة اوامر وعملیات وتقاریر تنوي 
.الشركة العمل بھا بعد فتره من الزمن، وسیتم تطویرھا مستقبًال

ص كل شاشة من شاشات النظام وإدخال البیانات والتأكد من أن قام فریق العمل بفح
والتأكد من كافة التقاریر مثل كشف . جمیع البیانات تمت إضافتھا في الجداول مباشرة

.األصناف وكشف حساب الزبون ومقارنتھا مع المدخالت التي تمت إضافتھا أثناء العمل

إضافة مجموعات أصناف

المضافة في قاعدة البیانات على النحو التاليوتم التأكد من البیانات 
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إضافة صنف جدید

وتم التأكد من البیانات المضافة في قاعدة البیانات على النحو التالي
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جدیدزبونإضافة 

وتم التأكد من البیانات المضافة في قاعدة البیانات على النحو التالي
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الخاتمة٢. ٥

حمن الرحیمبسم اهللا الر

ھذا البحث بھذه الصورة وأعاننا فأكملنامننھ،الحمد هللا الذي أتم علینا نعمھ، ووالى علینا
قاصدین بذلك نشر وأن یكون البحث نافعًا محققًا للغرض منھ،بھا رضاه،ننال التي أرجو أن 

ة ذوي أن العمل الجماعي ومساعدمن خاللھ إلى وقد توصلنا. العلم وتطویر أفكار جدیدة
.عز وجل التوفیقسائلین اهللا . الخبرة توصلك إلى النجاح
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التوصیات٣. ٥

تم إضافة بعض الحقول وبعض الجداول في النظام لكي یتمكن فریق العمل من تطویر 
واإلرجاع ومتابعة الشیكات التي لم یتمكن فریق العمل النظام مستقبًال وإضافة عملیات الشراء 

.نظرا لضیق الوقتمن اتمامھا 

:توصیات فریق العمل

الشراء للنظام، من حیث إضافة الجداول سیقوم فریق العمل بإضافة عملیات .١
.والشاشات الالزمة للتجار وفواتیر الشراء

.سیتم إضافة بنود خاصة للدفعات مثل الشیكات وتاریخ استحقاقھا.٢

.عمل تقاریر تبین كمیات األصناف التي قاربت على االنتھاء.٣
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المراجع٤. ٥

نجم الجدي/ كتاب األكسس بالصور .١

نوریة الشبلي. م) / Microsoft Access(قاعدة البیانات .٢

٣.www.kutub.info

٤.www.msaccess4arab.net

الفھرس
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الصفحةالموضوع
١اإلھداء

٢الشكر والتقدیر
٣مھیدت

٤الدراسة التمھیدیة
٥نبذة تاریخیة عن الشركة١. ١
٥األھداف٢. ١
٦الھیكل التنظیمي للشركة٣. ١
٦طبیعة عمل النظام الحالي٤. ١
٧مشاكل النظام٥. ١
٧الحلول المقترحة٦. ١
٨دراسة الجدوى٧. ١

٨االقتصادیةالجدوى١. ٧. ١
٨التشغیلیةالجدوى االقتصادیة٢. ٧. ١

١١الجدوى الفنیة٨. ١
١٢أھداف النظام المقترح٩. ١
١٣)جدولة المشروع(خطة العمل ١٠. ١
١٤)مخطط جانت(الجدول الزمني إلتمام مھام المشروع ١١. ١
١٥التقریر اإلداري والفني١٢. ١

١٦الدراسة التفصیلیة
١٧مرحلة الدراسة التفصیلیة١. ٢
١٧مرحلة إجراء المقابالت٢. ٢
٢٠المشاھدة والمالحظة٣. ٢
٢٠البحث والتفتیش في السجالت٤. ٢
٢١النماذج٥. ٢
٢٥تسجیل الحقائق والبیانات٦. ٢

٢٦مرحلة التحلیل
٢٧الجداول–مرحلة التحلیل ١. ٣
٢٩الترمیز٢. ٣
٣٠التصنیف٣. ٣
٣١المخطط البیئي لقسم المبیعات٤. ٣
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٣٢)DFD( مخطط تدفق البیانات ٥. ٣
٣٣)EDR( مخطط العالقات والكیانات ٦. ٣

٣٤مرحلة التصمیم
٣٥العالقات١. ٤
٣٦تصمیم الجداول٢. ٤
٤٠تصمیم الشاشات٣. ٤

٤٨ارمرحلة الفحص واالختب
٥٠الخاتمة

٥١التوصیات
٥٢المراجع
٥٣الفھرس
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