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 إدارة العمليات

 8محاضرة

 مقدمة:

بعذ كيام مخجش الخجضئت بخطميم الهييل الخىظيمي ووغع خطت إداسة اإلاوااسد الثروش،تي جاحور جشه ولى إدور إداسة 

للمهام والعياظاث الػشوس،ت إلسغاء حاحاث وسغتاث العملياث. و،ىطاي هزا علر الخطتيم الىفء والفعاٌ 

 ول مً العمالءي والعامل ني وؤلاداسة.

و،يتغي أن جذسن ججاس الخجضئت أن الطش،لت التي جذجشون بها مرشوعاتهم لها أثاس واضحت علر ول مً اإلاتيعواث 

 والشبحيت.

 الديناميكيات املالية إلدارة العمليات:

 مفاهيم )أو أبعاد( مشجتطت بزلً وهي:وهىاكش فيما جلي ثالثت 

.  و إداسة ألاضٌا

 و اإلاااصهاث.

 و جخطيظ أو جاصيع اإلاااسد.
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   ـ إدارة ألاصول: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجت ن كائمت اإلاشهض اإلاادي أضٌا وخطام مرشوع الخجضئت في جاس،خ مع ن. وجلام علر متذأ أن:

 ألاصول = الخصوم + حقوق امللكية.

وفووووي إداسة عمليوووواث الخجضئووووت جيووووان الهووووذل هووووا اظووووخخذام ألاضووووٌا بالطش،لووووت التووووي جحلووووم أحعووووً هخووووائ  ماليووووت 

 ممىىت.

 

 

 

 

 

 

 

 

جاحذ بيل مخجش ججضئت: أضٌا ججب إداستها وخطام ججب 

 مشاكتتها

وحرمل ألاضٌا علر العىاضش التي جملىها مخجش 

 الخجضئت. ولها كيمت ماليت وجخيان مً:

: وجػم الىلذجت )ضىذوق/ بىً( ألاصول املتداولةو  1

والعىاضش التي جمىً جحا،لها بعهالت إدر هلذجت وفي 

 وكذ كط ر )التػاعتي اإلاذجى ن(.

: وجخيان مً الليمت الحاليت ألاصول الثابتة و 2

ممخلياث مثل اإلاتاوي واإلاخاصني والترهيتاثي وآلاالث لل

جمثل الخطام الالتلاماث اإلااليت التي جخحملها اإلاخجش في 

 حعي ر عملياجر وجخيان مً:

اإلاخذاولت: مثل ألاحاس اإلاعخحلتي  مو الخطا  1

والػشائب اإلاعخحلتي والذائى ني واللشوع كط رة 

ىاضش في أنها ال بذ أن ألاحل. وحرترن حميع هزى الع

 جذفع خالٌ العىت الخاليت.

و الخطام الثابخت: وجخػمً اللشوع طا،لت ألاحل  2

وهي عبارة من قيمة المشروع بعد استبعاد االلتزامات  net worthويمثل الفرق بين األصول والخصوم صافي حقوق الملكية 

 المالية.

 وهناك طريقتان لقياس نتائج التجزئة 

 ٌ  العائذ علر ألاضا

Return On Assets 

(ROA) 

 اإلالىيت  هماالعائذ علر ضافي حلاق 

Return On Net Worth 

(RON W) 
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: العائد على ألاصول:
ً
 أوال

وهوووا عتووواسة عوووً وعوووتت جخاكوووف علووور العالكوووت بووو ن ضوووافي اإلاتيعووواث وضوووافي ألاسبوووا ي وإحموووادي ألاضوووٌا وجظهوووش علووور 

 الخادي:الىحا 

  العائذ علر ألاضٌا =
 ضافي اإلاتيعاث

× 
 ضافي الاسبا 

= 
 ضافي ألاسبا 

 ٌ ٌ  ضافي اإلاتيعاث إحمادي ألاضا  إحمادي ألاضا

 ضوووافيت  220000فوووئرا حلوووم مخجوووش ججضئوووت متيعووواث ضوووافيت 
ا
ي وواهوووذ 1992ج خوووالٌ عوووام  19000جي وأسباحوووا

 ج. 216900كيمت إحمادي ألاضٌا 

=فئن العائذ علر   ألاضٌا
220000 

× 
19000  

216900 220000  

 =1.0143  ×0.0864  =0.0876  =8.7% 

 :
ً
 :أما العائد على صافي حقوق امللكيةثانيا

ي وضوافي حلواق اإلالىيوتي وجظهوش   فها عتاسة عً وعوتت متييوت  علور العالكوت بو ن ضوافي ألاسبوا ي وإحموادي ألاضوٌا

 هزى العالكت علر الىحا ا لخادي:

العائذ علر ضافي حلاق 

 اإلالىيت 
= 

 ضافي ألاسبا 

× 

 ٌ  إحمادي ألاضا

= 

 ضافي ألاسبا 

 ٌ  إحمادي ألاضا
ضافي حلاق 

 اإلالىيت

ضافي حلاق 

 اإلالىيت

ج فووئن العائووذ علوور ضووافي  112300فوئرا افترغووىا باليعووتت للمثوواٌ العوابم أن كيمووت ضووافي حلوواق اإلالىيووت جتلو  

 حلاق اإلالىيت جيان:

 حلاق اإلالىيت = العائذ علر
19000 

× 
216900  

216900 112300  

 =0.0876  ×1.9314  =0.1692  =16.9% 

 ) ي الزي حعشغىا لر العائد على ألاصول و،مثل الىطف ألاٌو مً هزى اليعتت )ضافي ألاسبا / إحمادي ألاضٌا

 موووً التياهوواث الهامووت وهوووي 
ا
/ ضووافي حلووواق اإلالىيووت( حووضءا كتوول كليوولض و،ػووويف الىطووف الثوواوي )إحموووادي ألاضووٌا

 .الرفع التمويلي

وعىوووذما جػوووع مخجوووش الخجضئوووت اظوووتراجيجيخر علووور أظووواط وووول موووً العائوووذ علووور ألاضوووٌا )الوووزي جشهوووض علووور معوووذٌ 

لر ضافي حلاق اإلالىيت )الزي جشهض علر الشفع الخما،لي(ي فئهر دوسان ألاضٌا ووعتت مجمل الشبح(ي والعائذ ع

 باإلافهام اإلاعشول 
ا
 .بىمارج الشبح الاظتراجيجيجطتح مهخما

 و،مىً الخعت ر عً هزا اإلافهام في الطاسة آلاجيت:

 

 = همارج الشبح الاظتراجيجي

 ضافي اإلاتيعاث

× 

 ضافي الشبح

× 

 ٌ  إحمادي ألاضا

 ٌ  اإلاتيعاثضافي  إحماٌ ألاضا
ضافي حلاق 

 اإلالىيت
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 سافعت الخما،ل× وعتت الشبح × = دوسان ألاضٌا 

 = العائذ علر ضافي حلاق اإلالىيت.

 املوازنات: – 2

 جاضح اإلاااصهت اإلاطشوفاث اإلاخططت إلاخجش الخجضئت خالٌ فترة صمىيت معيىت في غاء أدائر اإلاخاكع.

بئشووووتاع حاحوووواث ووووول مووووً العوووواق اإلاعووووتهذل )العمووووالء(ي  وبهووووزى الطش،لووووت جمىووووً سبووووت جيوووواليف مخجووووش الخجضئووووت

 والعامل ن وؤلاداسة.

فعلر ظثيل اإلاثاٌ ما هي الخيلفت اإلاخططت لألحاس في حالت سغتت جاحش الخجضئت في جاف ر معخاى خذمت معيىوت 

 دكائم؟ 10أو  5للعمالء مثل عذم اهخظاس العميل عىذ هلطت الذفع أهثر مً 

زي ججب دفعر لخحف ل سحاٌ التيع؟ ما ها معخاى اإلاطوشوفاث الوزي جمىوً ؤلاداسة وما ها معخاى اإلايافأة ال

 مً جحليم حجم وال مً اإلاتيعاث وجحليم الشبح اإلاعتهذل.

 و،ت ن الريل الخادي عمليت وغع اإلاااصهت الخلذجش،تي والتي ورشحها بعذ رلً بئججاص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللشاساث اإلاتذئيت اإلاخعللت باإلاااصهت 

 مً جػعها؟

 ما ها إطاسها الضمني؟

ما معذٌ جىشاس الخخطيت 

 لها؟

ما هي مجماعاث 

الخياليف التي 

 ظدعخخذم؟

 ما مذى الخفطيل

اإلاااصهت  ما مذى مشوهت

 ؟اإلاااصهت

 العمليت اإلاعخمشة للمااصهت 

 

 ألاهداف

معدالت 

 ألاداء

اإلاطشوفاث 

 اإلاخططت
سضذ 

 الىخائ 

 

 لخعذجالث
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 ـ القرارات املبدئية: 2/1

 هىان ظخت كشاساث متذئيت مخعللت باإلاااصهت ججب اجخارها وهي:

 و جحذجذ الشخظ )ألاشخاص( اإلاعؤوٌ عً إعذاد اإلاااصهت. 1

أ وووو فوي حالوت إعوذاد اإلاااصهوت بطش،لوت جيعوا  موً ألاعلور إدور ألاظوفل جيوان اللوشاساث فوي جوذ ؤلاداسة العليواي ثوم جوخم 

 هزى اللشاساث إدر اإلاعخا،اث اإلاخخاليت ألادوى. جاضيل

  وووووووووووووووووووووو فووووي حالووووت اوعوووويا  إعووووذاد اإلاااصهووووت مووووً ألاظووووفل إدوووور ألاعلوووور فيػووووع ووووول معووووخاى احخياحاجووووري وجشفووووع هووووزى 

 الاحخياحاث إدر اإلاعخاى ألاعلر حيث جخم ججميعها والخيعيم بينها وإعذاد اإلاااصهت للمرشوع هيل.

. جلوام أغلوب اإلاروشوعاث باغوع مااصهواث راث مياهواث ظوىا،تي وسةوع ظوىا،تي تجحذجذ ؤلاطاس الضمني للمااصهو 2

وشهش،ت. وبهزى الطش،لت جيان مً اإلامىً جخطيت وجاكع الاهفاق العىاي و ملاسهخور بوااداء الفعلوي  وهىديجوت 

 لزلً يعخطيع اإلارشوع مشاكتت الخياليف اليليت مع الاظخجابت للخللتاث اإلااظميت.

لضمنوي أهثور مووً ظوىت أو أكول موً شوهش. فعلور ظووثيل اإلاثواٌ إرا كوشس اإلاخجوش فوخح فوشوع حذجووذة وكوذ جيوان ؤلاطواس ا

لر علر مذاس العىااث الخمغ اللادمتي فئهر جحخاج إدر جحذجذ الاهفواق الشأظومادي خوالٌ هوزى الفتورة. وهوزلً 

يعت الخلووفي عىوذما جطلووب مخجوش ظووابش ماسهوذ لوور عوذة فووشوع أضوىال مثوول اللوألاني واإلاختوواصاثي وألاضوىال ظووش 

 فئهر يعذ مااصهاث جاميت أو أظتاعيت ليل مً هزى ألاضىال.

. فتيىما حعيذ هث ر مً اإلارشوعاث الىظش في مااصهاتها علر أظاط مىخظم جحذجذ معذٌ جىشاس إعذاد اإلاااصهتو  3

ومعوووخمشي فوووئن أغلوووب اإلاروووشوعاث جخطوووت إلاااصهاتهوووا وووول عوووام. وفوووي بعوووؼ اإلاروووشوعاث جوووخم جحذجوووذ فتووورة صمىيوووت 

لعمليووووت إعووووذاد اإلاااصهووووت. ويعوووومح رلووووً ليوووول ألاطووووشال التووووي حعوووواهم فووووي إعووووذاد اإلاااصهووووت بمعشفووووت الاكووووذي وحمووووع 

 التياهاث الالصمتي ومشاحعت اإلاااصهت حتى جطل إدر شيلها النهائي.

 . ورلً مثل:جحذجذ مجماعاث الخياليفو 4

 أ و الىفلاث الشأظماليتي والىفلاث الدرغيليت أو ؤلاجشادجت.

 ياليف الثابختي والخياليف اإلاخغ رة.  و الخ

 ج و الخياليف اإلاتاششةي والخياليف غ ر اإلاتاششة.

 هوول جووخم جحذجووذ اإلاطووشوفاث اإلاخططووت علوور أظوواط ؤلاداسةي أو مجماعووت جحذجووذ معووخاى الخفطوويلو  ووووووووو5
ا
. فمووثال

 العلعي أو ألاضىال.

الجماد بحيث جخذم هذفها في جاحير  : فمً هاحيت ججب أن جيان اإلاااصهت مًجحذجذ دسحت مشوهت اإلاااصهتو  6

ألاهفاق اإلاخطت وسبت الخياليف بااهذالض ومً هاحيت أخشى فوئن اإلاااصهوت اإلافشطوت فوي عوذم اإلاشوهوت ال حعومح 

 بالخىيف مع الظشول اإلاخغ رة للعاقي أو اظخغالٌ الفشص غ ر اإلاخاكعت.

ع العووىا،ت بيعووتت م ا،ووت معيىووت فووي حالووت فعلوور ظووثيل اإلاثوواٌ جمىووً العووما  لشحوواٌ الرووشاء بض،ووادة مووااصهتهم سةوو

 ص،ادة طلتاث العمالء عً اإلاعخاى اإلاخاكع.

 

 


