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VBA Excelباستخدام  CMMSإلكتروني نظام إنشاء
خشويالواحد عبد السيد أيمن

قسم السويس خليج بترول شركة

الصيانةهندسة

مصراألحمر ، البحر شقير ، رأس

201018002225+هاتف  khoshoueyae@gupco.netاالتصال:  *

وإرسال البيانات جميع مع جديد عمل أمر بإنشاء  PMوحدة تقوم

الشخص إلى  Excelملف إلى إنشاؤه تم الذي العمل أمر ارتباط

التردد موجة إلى الصلة ذات التواريخ وتغيير  ، ]األشخاص[المسؤول

التالية.

بسهولةتعديله ويمكن للغاية سهل  PMوحدة بناء

CMMSللتبسيط مصمم كمبيوتر برنامج عن عبارة -الملخص
البرنامجأو (المحوسب الصيانة إدارة نظام تعني  CMMSالصيانة: إدارة

لفهم . )(EAMالمؤسسة أصول إدارة ببرنامج أحياناً إليه ويشار  )
فردي.مكون كل إلى المصطلح سنقسم أفضل ، بشكل  CMMSماهية

مقدمة

 Excel Microsoftباستخدام نظام بتصميم سنقوم البداية في

والمجلدات:الملفات بعض على يحتوي

PMوحدة هيكل 2 الشكل

االنعكاسخطوات  .Iج

عليك يجب . Excel Microsoftبرنامج إلى أكواد بإضافة للسماح

.Applications(  for Basic VBA )Visualالمطورتبويب عالمة تمكين

.Excel Microsoftمصنف افتح  )أ

الرئيسية.القائمة من  ]ملف[فوق انقر  )ب

.]خيارات[فوق انقر ثم  )ج
.]الشريطتخصيص [فوق انقر  )د
.]المطور[اختيار خانة حدد  ـ)ه

التطبيقومجلدات ملفات بنية 1 الشكل

الصيانة [ CMعمل أوامر لقائمة مخصص األول المجلد  )أ

.]التصحيحية
.]العملخطط [ JPعلى يحتوي الثاني المجلد  )ب
.]الوقائيةالصيانة [ PMوحدة على يحتوي الثالث المجلد  )ج

الصيانة [ PMعمل أوامر قائمة على األخير المجلد يحتوي  )د

.]الوقائية

الرئيسيةالفكرة

24 خالل العمل أوامر توليد توقيت هي للتطبيق الرئيسية الفكرة

يساوي عنه المبلغ التاريخ أن من التحقق طريق عن يوم كل ساعة

ملفإنشاء فسيتم صحيحة ، النتيجة كانت إذا ال. أم اليوم

العملورقة إلى  ]المطور[التبويب عالمة إضافة 3 الشكل

الكود وتحرير المصنف إلى جديد زر إضافة هي التالية الخطوة

به:الخاص
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اإلضافةزر أ.

.المطورالتبويب عالمة فوق انقر )1

إدراج.فوق انقر )2

]التسميةإلعادة األيمن الماوس بزر انقر [الزر. رمز  )3

جينيرات

DoShowMesseage

Sub End

إنشاء  )أالجديد: المطور النظام في

أوال.ًالتوقيت إجراء

العملأمر رمز توليد ثانياً.

(GeneratPMWO )

PMعمل أوامر إنشاء -------------------------------------- "

 = "Main"(. Range )"F"( ThisWorkbook.Sheets &  )"1"اضبط
MyRange

األخيرالصف

 .)MyRange.Column النهاية( .)xlUpالصف
 ،(Rows.Countالخاليا=

رمز:

صريحخيار

وطويلةخافتة خافت

 user32" )ByVal Lib"الخاصة التصريح وظيفة

BringWindowToTop _
Hwndطالما  )طالما
 user32 Lib "FindWindow"الخاصة الوظيفة تعريف

_المستعار االسم
_ lpWindowName ByVal ،  أي مثلlpClassName 

"FindWindowA" )ByVal
)وقتأي في الحال هو كما

ss" mm hh dd mm "yy = ConstFmt  23:59:59"تاريخ" "" 

00:01:00"" "23:59:59" = sinterval Const
كسلسلة  WO_Numberخافت

DestinWS Dim  كسلسلةcurrentWO 

Dim  كسلسلةcurrentJP Dim  كسلسلة

currentPM Dim  كسلسلة

CurrentLOCATION Dim  كسلسلة

String as currentReason dim 

String as currentCondOfWork Dim

خافتة كسلسلة الحاليةالمسؤولية خافت

كتاريخالتاريخ البدء الهدف

خافتة كسلسلة  WOخافت إنشاء تم

صحيحكعدد األخير للصف

 OLEFormat.Object.Value 9Box .)" =1 ثم

ThisWorkbook.Worksheets )1( .Shapes )"Check If
DoShowMesseage

إذاإنهاء

Sub End

LastRowإلى 3  =ألني
Active" = Value( .، 6"ثم

ThisWorkbook.Sheets )"Main"(. Cells )i If
1+ Value . 2، (خالياThisWorkbook.Sheets )"Admin"(. (8 

،ThisWorkbook.Sheets )"Admin"(. Cells )2
Value( . 6،ThisWorkbook.Sheets )"Admin"(. Cells )2 

Value( . 5،'ThisWorkbook.Sheets )"Main"(. Cells )1
ThisWorkbook.Sheets )" = currentWOالمسؤول(2 .)"الخاليا ،

القيمة. )8

Value( .، 4Cells )i = TargetStartDate Value( .
، 10Cells )i = currentResponsibility Value( .، 9

Cells )i = currentReason Value( .، 8Cells )i = 
currentCondOfWork Value( .، 7Cells )i = 

currentLOCATION Value( .، 1Cells )i = 
currentPM Value( .، 5Cells )i = currentJP

=القيمة. )8

=

CopyWorkbook
إذاإنهاء

التالي

Application.DisplayAlerts =صحيح
تم التي العمل أوامر قائمة " ، vbOKOnly ، MsgBoxWOإنشاء

"إنشاؤها

Long As iretخافت

Excel"( "- & currentWO & "PM_"، FindWindow )vbEmpty = 
THandle

BringWindowToTop )THandle( = iret (DoShowMesseage ) Sub

"DoAction"، TimeValue )sinterval(  ( +Now ) 

Application.OnTime
Sub End

Sub End

DoAction الفرعية ()
1 +أنا  =أنا

i & "=  بالدقيقةالوقت قيمة" 'MsgBox
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"yyyy"(، Format )Now = Year
PURnum & "-" & DIV & "-" & "PUR" & "-" &  السنة= 

pdfName )األشخاص(المسؤول الشخص إلى بالبريد المستند إرسال ب-
رمز:بالبريد. المستند إلرسال فرعي برنامج إنشاء

'ActiveSheet.Name currentPURnum & "-" & currentDIV 

& "-" & "PUR" & "-" & currentYear = fileSaveName 

PDF_Files" "\ & ActiveWorkbook.Path ChDir
() Send_MailTo_MGRفرعي

مثل  objMail Dimككائن

objOutlook Dimكائن
 CreateObject )"Outlook.Application"(  = objOutlookاضبط

objOutlook.CreateItem )0(  = objMailاضبط
objMailمع

" MGR_name@company.com " =إلى .

"موافقة إلى بحاجة  )"التقريررقم (" =الموضوع .
" secretariat@company.com " = cc. 

_ & >br<" >br< ، MGR عزيزي" & "<" "Calibri" "= "face "3" "
= size ">font = HTMLBody. 

له" & ActiveWorkbook.Name & "أنعلم "

_ "& >B> <br<أثيرت.
هذا فوق انقر " _ & >B> "<br<موافقتك: اآلن هذا يتطلب "

 _ & :"التقريرنموذج إلى للوصول االرتباط
ActiveWorkbook.FullName>" & "file: //" "= HREF A

 ، = :xlTypePDF ActiveSheet.ExportAsFixedFormatنوع

_ =الملف: اسم
_ fileSaveName
و

_ IgnorePrintAreas ،  صحيحIncludeDocProperties: =
صحيح =: OpenAfterPublishخطأ ،  =:

 ،xlQualityStandard =الجودة:

 vbOKOnly ، ".PDF" & fileSaveName ، "النجاححفظ ..... "

& "\ PDF_Files "\ & <" ---- الملفحفظ تم" MsgBox

Sub End

المنشورالمطورَّ لمشروعي روابط د-

& _/vba-excel-using-signaturesystem-electronic-creating/
https://www.udemy.com _ "& A>/<بالملف ارتباط  "">

font<"/> # Ext: Mobile: +  العائلة اسم>br< ">br< _ & "
>br< ">br<بـ االتصال يرجى البرامج ، تعليمات على :للحصول

إرسال.

بانتهت

 = Sub End Nothingاضبط
Set Nothing = 

objOutlook
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() Save_As_PDFفرعي
خافت كسلسلة االسم  pdfخافت

fileSaveName كسلسلة

ActiveWorkbook.Sheets )"WorkFlow"(. 1) = PURnumالخاليا ،
القيمة. )1

DIV
القيمة. )1

االستنتاجاتجثالثا.

 Excel Microsoftاستخدام كيفية من عينة عن عبارة الورقة هذه

يمكنك صغيرة ، برمجية تعليمات أسطر باستخدام كاملة تطبيقات لتطوير

الويب موقع في األساليب هذه حول التفاصيل من مزيد على العثور
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ActiveWorkbook.Sheets )"WorkFlow"(. 3)الخاليا ،=
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