
  

  

  

  

  

  العمومیة  السلعة/ الخدمةامج مبیعات نلتنفیذ بر نتاجاإلالمفاضلة بین أسالیب : )01( حالة دراسیة

حول التنبؤات الفصلیة الرقمیة  المعطیاتمجموعة زودتك مصلحة المبیعات ب، الوطنیة اتالمؤسسفي إحدى  بصفتك مراقب تسییر       
  :اآلتيوفق الجدول  ،)ن(للسنة ) P(لمبیعاتھا للمنتج 

  :)ن(برنامج المبیعات المتوقع للسنة 

  المجموع  4الفصل   3الفصل   2الفصل   1الفصل   البیان
  وحدة 8000  وحدة 3000  وحدة 2000  وحدة 1500  وحدة 1500  الكمیات

: سنویة تقدر بـ وكل مركز عمل یتطلب تكلفة ثابتة .یتطلب ساعتین من العمل في مركز العمل) P(إنتاج وحدة واحدة من أن  تعلمإذا         

انطالقا . دج 1000: وتقدر التكلفة الوحدویة لالحتفاظ بالمخزون بــ. ساعة عمل لكل فصل 500دج، ویتوفر كل مركز عمل على  100000

  : مع العلم أن. ن لتسییر اإلنتاجترید منك إدارة اإلنتاج لھذه المؤسسة الوطنیة المفاضلة بین أسلوبی ،المعطیات التمھیدیةھذه من 

  وحدة 00= مخزون بدایة المدة (مخزون أول مدة یساوي الصفر   .(  
  وحدة طوال السنة 2000: یتمثل في تحقیق برنامج إنتاجي فصلي یقدر بـ ):1(األسلوب. 
  جعل مخزون نھایة المدة معدوم: أي(تكییف برنامج اإلنتاج مع برنامج المبیعات  یتمثل في): 2(األسلوب.(   

  : المطلوب
، حساب متوسط المخزون الفصلي والسنوي، ثم حساب )P(إعداد بطاقة المخزون للمنتج : ـالقیام ب اإلنتاج من خالل أسلوبيدراسة ــ 1

  .  متبع أسلوبكل التكلفة الكلیة الناتجة عن 

   المدروسین؟اإلنتاج  ماذا تالحظ بالنسبة ألسلوبيــ 2

  ). استعراض دلیل تكلفة الفرصة البدیلة(؟  الوطنیة المؤسسةھذه إنتاج إدارة اتجاه بھ تنصح أسلوب اإلنتاج الذي  ھو ما ،كمراقب للتسییرــ 3

  

  العمومیة  السلعة/ الخدمةلتنفیذ برامج مبیعات  نتاجبرنامج اإل تقدیر: )02( حالة دراسیة

: المبیدات الحشریةمنتجات أنواع  من  )3(صناعة ثالث ببسكیكدة  "البیتروكیماویات"أحد فروع المؤسسة الوطنیة لصناعة  یختص       
A،B  وCحیث أن إنتاج كل عبوة من2والمادة م 1المادة م: ، باستعمال عدة أنواع من المدخالت المادیة، أھمھا ، :A،B  وC  یتطلب أسلوب

  :في الجدول المواليالربح الوحدوي المتوقع لكل عبوة مع  یتم توضیحھ، 2مو  1مختلف الستھالكات المادتین م فني

  البیان
  

  المبید
A B C 

  1  1  2  )كلغ( 1المادة م
  2/1  1  1  )لتر( 2المادة م

  75  100  65  )دج(الربح الوحدوي 
   :إذا ُعلم أن       

  2بالنسبة للمادة م 3م 2,5، و 1طن بالنسبة للمادة م 5: من المادتین المذكورتین أعاله للشھر القادم ھي )المتوفرة(المتاحة الكمیات . 
  قدمت تقدیرات تؤكد أنھ ال یمكن بیع كمیة تقاریر الدراسات السوقیة المنجزة من طرف المصلحة التجاریة في ھذه المؤسسة الوطنیة

            .في الشھر المقبل Cعبوة من المنتج  800تزید عن 

  : المطلوب
    .لمؤسسةل الربح اإلجماليللشھر المقبل الذي یعمل على تعظیم  Cو  A،B: المبیدات الحشریةمنتجات من األمثل اإلنتاج برنامج  إیجادــ 1

  . لحل المحصل علیھلنتائج تولیفة االشرح االقتصادي ــ 2
  .في ھذه المؤسسة الوطنیةللشھر المقبل  بعد تحدید برنامج اإلنتاج األمثل، 2م و 1من المادتین مالمتاح ل أسعار الظل فیما یخص یحلتــ 3

                                                                                                                                

  جامعة المسیلة       
  التجاریة وعلوم التسییرالعلوم كلیة العلوم االقتصادیة و        

                              ي تسییر عموم: التخصص                                                                                         علوم التسییر :قسمال       
   مرواني رابح: األستاذ                                                                                       الثالثةسنة ال :المستوى       

  العمومي مراقبة التسییر: المقیاس
  

 یة مؤسسات االستغالل العمومفي  السلع/ التقدیریة إلنتاج الخدمات وازنةمال :)5(السلسلة 



 












