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VBA Excelباستخدام المخزون إدارة نظام بناء
خشويالواحد عبد السيد أيمن

قسم السويس خليج بترول شركة

الصيانةهندسة

مصراألحمر ، البحر شقير ، رأس

201018002225+هاتف  khoshoueyae@gupco.netاالتصال:  *

قاعدة ملفاتإلى  Excelعمل ورقة تحويل هي للتطبيق الرئيسية الفكرة
قاعدة ملفات استخدام من بدال ًبسهولة الحقول بتعديل للسماح  البيانات

البيانات قاعدة حقول جميع بربط سنقوم المكتملة.  Accessبيانات

عالقات بتحويل تقوم والتي  ) الصفرقم (فريدة رئيسية كلمة باستخدام

بقاعدة األعمدة قيم مع واحد صف عالقات لتكون  Excelفي العادية الخاليا

ثابتة.بيانات

المخزونمع للتعامل المخزون إدارة نظام يستخدم -الملخص

في البرامج من العديد هناك والتحويل. واإلضافة اإلصدار مثل العناصر تعمل

برنامجك إنشاء اآلن يمكنك منها. بعضاً المجاني الترخيص غطى والتي السوق

من أسطر بضعة باستخدام بسهولة البسيطة المقالة هذه باستخدام الخاص

الترميز.في سابقة خبرة أي لديك يكن لم لو حتى البرمجية. التعليمات

مقدمة

لتمكين  Excel Microsoftإلى المطور تبويب عالمة سنضيف البداية ، في

:Basic Visualرمز إضافة

-1

-2

-3

-4

ملف.القائمة

الخيارات.اختيار

Ripponتخصيص
المطور.اختيار خانة

الرئيسيالهيكل شكل 2 التين.

خطواتاصممانا

إدراج حدد ثم الرمز عرض فوق وانقر المطور تبويب عالمة فوق انقر

UserForm)(

. األساسيةليكونالمستخدم لنموذج  )االسم(خاصية تغيير  )أ

نظام ليكونشكل  األساسيةمن )التوضيحيةالتسمية (خاصية تغيير  )ب
. بيالخاص  Compnyالمخزون إدارة

شكل. األساسيةملفإلى  Comboboxتحكم عنصر إضافة  )ج

 )(E: Eلتكون والسرد التحرير مربع في  )الصف_مصدر(خاصية بتعيين قم  )د
للتحديد.القابلة القيم على يحتوي الذي العمود

.) تبين(التوضيحية التسمية مع العمل ورقة إلى زر إضافة  ـ)ه

وتعديلهاالبرمجية التعليمات نافذة لفتح الزر فوق مزدوجاً نقراً انقر  )و

المرئيةاألساسية الشفرة مطور تبويب عالمة إضافة يتيح 1 الشكل

الرئيسيةالفكرة

www.onlinedoctranslator.com- العربية إلى اإلنجليزية من مترجم 

https://www.onlinedoctranslator.com/ar/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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 )fvalue Dimكمتغير
ComboBox1_Change ) Sub Private

خافت طويل لصف خافت

طويل صف عن البحث

طويل lColخافت

العمودفي فارغة غير خلية آخر عن ابحث

End )xlUp( ( .، 1Cells )Rows.Count = 
A )1( lRow.

 )"Sheet1.Range )"E: Eباستخدامالتشغيل.وضع في  األساسية3الشكل
 xl lookat: =، xlValues LookIn: = _، ComboBox1.Valueبتعيين قم

Find )What: ==.  False( FindRow MatchCase: =، xlWhole 

lookat: =، xlValues LookIn: = _، ComboBox1.Value 

Find )What: ==.  fvalue
= :False(.  MatchCaseالصف

بانتهت

التسمية مع  الصفرقم بتسميتهوقم النموذج إلى تسمية تحكم عنصر اآلن أضف

 :)صف(هي التوضيحية

بناء ً(نص مربع في جديدة تحكم عناصر 6 إضافة في التالية الخطوة تتمثل

) األساسيةالنموذجفي عرضها تريد التي الحقول عدد على

إذنشيء ال  fvalueكانت إذا

Sub  إنهاءClient" "Cash = 
'Me.cmdContact.value " غير القيمة هذه

MsgBox "موجودة
إذاإنهاء

معي

Value( .، 0fvalue.Offset ) = ItemNumber_TextBox.Text .

value'( .، 2fvalue.Offset ) = '.txtTotal.value

نصيةمربعات 6 إضافة أ.

Value( .، -3fvalue.Offset ) = Description_En_txtBox.Text. 

Value( .، -2fvalue.Offset ) = Description_Ar_txtBox.Text. 

Value( .، -1fvalue.Offset ) = Size_txtBox.Text. 

Value( .، 1fvalue.Offset ) = Qty_txtBox.Text. 

Value( .، 2fvalue.Offset ) = Rack_txtBox.Text. 

Value( .، 3fvalue.Offset ) = Note_txtBox.Text. 

موضحهو كما النص مربعات وخصائص اسم اضبط ب-

FindRow = row_number. 

أوديخطوات جثانياً.

بانتهت
الكود.نافذة لفتح  Comboboxفي التحكم فوق مزدوجاً نقراً انقر  )أ

.ComboBoxتغيير حدث في الرمز فتح سيتم  )ب

القيمة عن يبحث وسوف التغيير حدث في التالي الكود بتحرير قم  )ج

الصف متغيرات قيم ويعيد بإنشائه تقوم تحرير صندوق ألي المحددة

المرتبطة.النص مربعات حقول في ويعرضها الصلة ذات

Sub End
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كسلسلةخافت مسار

Images "\ & "Application.ActiveWorkbook.Path =المسار

".jpg"( & Me.ComboBox1.Text _ & "\" & 
LoadPicture )Path = Me.Image1.Picture

الخاص العنصر برقم صورة كل وتسمية مجلد في الصور وضع بخصوص

أدناه.الصورة انظر بها.

العنصر.صورة إظهار  األساسيةشكل4 الشكل

SEلخيالك يوثالثا.

ونقل المشكلة لمطابقة العنصر كمية تقليل أو لزيادة أزرار إضافة يمكنك

2:للزرين أدناه الرمز استخدام سوى عليك ما العنصر ، حركة

Integer As i Dim( 
Issue_btn_Click ) Sub Private

صحيحكعدد  MyValueقاتمة مشكلة

عملكورقة  ws1خافت
البيانات.قاعدة ملفات الصور العناصر موقع 5 الشكل

)"البيانات(" ThisWorkbook.Worksheets = ws1تعيين

المنشورةالمطورة لمشاريعي روابط

/-2khoshouey-ayman/user/https://www.udemy.com
M ISPمتأكد

كمتغير AddMyValueخافت

C( x ( Ilsicsuke" )منالقيمة هذه  "1Conrol" "Qty ، Qty ، )_AIdndp_ubtBtno =ه

rkrsohwe_entumber.Caption( .Value & "o F =0 ثم.RwasngAes )"1دبليوالحكمةدإذا

i = "( MsgBoxشيءال العنصر " ، vbOKOnly ، "الكميةفي التحكم )"
)"البيانات(" ThisWorkbook.Worksheets = wsتعيين

مراجع
Subخروج

( ، 1Conrol" "Qty ، Qty"  إلىالقيمة هذه أضفInputBox )" = AddMyValue- برنامجMacro VBA Excel بقلمShepherd ]1[  Richard
row_number.Caption(.  & ws1.Range )"F" IssueMyValue< ElseIfثمالقيمة

-Syrstad ]2[ Tracy  وJelen Bill بواسطة(  األعمالحلولExcel ) Microsoft  ووحدات

VBAلـ الماكرو _ & Range )"F" = row_number.Caption( .Value & ws.Range )"F"
& bNAedwdLM + ev & "lu u.Vha )نws_gnBuomالبريد تجوال =أنا

Control"( "Qty، vbOKOKOnly، "Exist" & row_number.Caption( .Value
x )_ & ws1.Range )"F" & "luOenly" inyeVaب Qrt.yCiasptotioom"ج

سيندي غونزاليس ، بابلو خوان بقلم اليوم استخدامها يمكنك  VBA Officeماكرو وحدات -

]3[ديلورث. بيل أوزغور ، سوات مايستر ،
Me.Qty_txtBox.Text = النطاق row_number.Caption(.  & "F")القيمة

 :ووحدات Excel Microsoft 2010 (مكتبة [4] )Mrexcelسيرستاد تريسي جيلين ، بيل بقلم -Subخروج

VBAالماكرو
Roman ]5[  Stevenبواسطة VBAباستخدام  Excelماكرو وحدات كتابة -row_number.Caption(.  & ws1.Range )"F" = ISssuubeMyValue ElEsenIdfثمالقيمة

Dummies for Macros Excel ]6[ألكسندر مايكل بقلم - Control"( "Qty، vbOKCancel، " ؟؟؟"Continu & vbNewLine _ & " 0< -

"Qty & vbNewLine & Nill(") ستكون الكميةMsgBox )" = i
االستنتاجاتجرابعا.

أنا"دF"د(أالكتريكجنرال انررعه.د1ق اwثم  vbOK =كنت إذا

MyValue  المشكلة- القيمةrow_number.Caption(.  &
كاملة تطبيقات لتطوير  Excel Microsoftاستخدام كيفية من عينة هي الورقة هذه

التفاصيل من مزيد على العثور يمكنك البرمجية. التعليمات أسطر من قليل عدد باستخدام

)(https://www.binarycodesoft.comالويب موقع في األساليب هذه حول

مشهلرأأنا.الخامسد)هنرioجرهصلأهجسص.هبالعاشرمFشان_هثزاأصمج _ & ("F"النطاق .=ه

Me.Qty_txtBox.Text = النطاق row_number.Caption(.  & "F")القيمة

Subخروج

آخر

Subخروج

إذاإنهاء

آخر

IssueMyValue  -row_number.Caption( .Value _ & Range )"F" = 
row_number.Caption( .Value & ws1.Range )"F"

Me.Qty_txtBox.Text = النطاق row_number.Caption(.  & "F")القيمة

إذاإنهاء

Sub End

https://www.udemy.com/user/ayman-khoshouey-2/
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