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 The Production Cycle اإلنتاج دورة 

 

 الدفعة إنتاجلعمليات  ألمستنديمخطط التدفق  

  اإلنتاج: مرحلة الرقابة وتخطيط أوال

 مهمين هما:  إجراءيننرى انها تتضمن 

 مواصفات المتطلبات المادية والعملية. -1

 جدولة االنتاج. -2

تثبيت المتطلبات الماديةة للمةواد المةال للد عةة ولنةج منةت  يعطة  بالنسبة لإلجراء االول ان 

تحليج ماهو المطلوب من هذه المواد مقابج المتاح    ممزون تلك المواد. اما بالنسةبة للمتطلبةات 

العملية  يتم تحديدها من خالل اختبار المنننة وبقية المهال الالزمة للتصنيع المطلوب النتاج وحدة 

 منت  نهائ .

ية يتم تحديد كال المتطلبين المادي والعملة   ة  مسةتند توتعةات المبيعةاتي تقريةر الحالةة بدا

الممزنيةي تقرير المواصفات الهندسية للمنت  النهائ . وتجدر االشارة  ة  االنتةاج المعيةاري يةتم 

تحضير تائمة المواد وتائمة الطريق مسبقا حيث يتم حفظهةا واسةترجااها مةن تبةج الناتة  حةين 

 جةةةةة اليهةةةةا كةةةةذلك ممنةةةةن ان ينةةةةةن  ةةةة  هةةةةذه المرحلةةةةة مسةةةةتند  لةةةة  الةةةةةراءالحا

Purchase Requisitions    اذا كانت هناك حاجةة ااةا ية لةةراء مةواد اوليةة وبالتةال  يتبعة

 .Purchase Orderنةوء أمر الةراء 

اما االجراء الثان  لهذه المرحلة والمتعلق بجدولة االنتاج  يتم تحضيره من تبةج كاتة  الجدولةة والةا اسةا  

المعلومات المتو رة    تائمةة المةواد وتائمةة الطريةق. كةذلك يقةول الناتة  بتحضةير أوامةر العمةجي بطاتةات 

ا مركز العمج يقول النات  بانةاء ملة  الحركة والمتطلبات المادية ولنج د عة. وتبج ا الق تلك المستندات ال

أمر العمج ويرسج نسمة من أمر العمج الا حسابات التنالي . وجدير بالذكر انة  يةتم تحضةير أوامةر العمةجي 

بطاتات الحركة من تبج كات  الجدولة خالل تةد ق االنتةاج  ة  ممتلة  مراكةز اورم العمةجن واسةتنادا الةا 

 تائمة الطريق. 
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 لتصنيعثانيا: مرحلة ا

وتبدأ هذه المرحلة اندما يستلم العاملون المواد المةال مةن أمةين الممةزن واسةتنادا  الةا  لة  

المواد. هذا  ضال ان المنننة والعمج الالزل لتصنيع المنت  تسةتمدل حسةبما جةاء  ة  أمةر العمةجي 

لمركةز  واندما يتم انجاز المهمة يقول المةرف او اي شمص ممول بتعبئة وتوتيع بطاتةة الحركةة

العمج الذي تال بالتصنيع حيث ان تلك البطاتةة تمةول الد عةة للمضة  الةا مركةز العمةج الالحةقي 

وتمثج بمثابة استةهاد بنن مرحلة االنتاج هذه تد انتهت حيث تعاد نسمة من بطاتة الحركة ورتابةة 

كةة يةتم وتمطيط االنتاج من اجج تحديث مل  أمر العمج المفتةوحي  وبعةد اسةتالل  خةر بطاتةة حر

اغالق مل  أمر العمج المفتوح. ويتم ارسال المنت  النهائ  بر قة أمر العمج الا ممةزن المنتجةات 

النهائيةي وترسج نسمة من أمر العمج الا تسم مراتبة الممزون لتحةديث سةجالت ملة  المنتجةات 

 النهائية.

تبج المةةر ين لتلةك كذلك  ان مراكز العمج تنجز دورا  مهما  بتسجيج تنالي  اوتات العمج من 

المراكز    نهاية كج اسبوع امةج حيةث يرسةلون بطاتةات الوتةتي وبطاتةات الةة ل  الةا تسةم  

 األجور والتنالي  الا التوال .

 ثالثاً: مرحلة مراقبة المخزون

 هذه المرحلة تنجز ثالث وظائ  رئيسية    العملية االنتاجية وه : 

من خالل تو ير الرتابة وتمطيط االنتةاج مةع تقريةر الحالةة  انها بمثابة ا الق العملية االنتاجية -1

 الممزنية للمواد المال والمنتجات النهائية.

استمرارية الرتابة الةمصية للممةزون مةن خةالل تحةديث سةجالت المةواد المةال اةن  ريةق  -2

 مستندي  ل  الموادي  ل  تجاوز الموادي بطاتات ارجاع المواد.

ر العمج من  خر مركز امج يقول تسم الرتابة الممزنية بتسجيج االنتةاج واخيرا وبعد استالل أم -3

 .النهائ     سجالت ممزون المنت  النهائ 

 

 

 




