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            04040404    رقمرقمرقمرقم    متارينمتارينمتارينمتارينسلسلة سلسلة سلسلة سلسلة         

تقوم إحدى املؤسسات بإنتاج و بيع مادة استهالكية و ترغب يف مضاعفة حجم مبيعاا و ذلك من اجل زيادة   ::::األولاألولاألولاألولالتمرين التمرين التمرين التمرين 

        إرباحها ، ولتحقيق ذلك عرض عليها أربعة سياسات تتمثل يف :

  السياسة األوىل : طرح منتج جديد يف السوق  •

  حبملة إعالنية لترويج منتجاا احلالية السياسة الثانية:القيام •

  السياسة الثالثة:إتباع سياسة خصم على مبيعات منتجاا احلالية •

 السياسية الرابعة:إتباع سياسة ختفيض السعر •

  عند قيام املؤسسة بتحليل سلوك املنافسني توصلت إىل االستنتاج بأنه ستكون ردود أفعال من املنافسني كالتايل:

  املتوقعة املكاسب  

  رد فعل ضعيف  رد فعل متوسط  رد فعل سريع و قوي

  2200  800  1200-  منتج جديد

  600  200  100-  محلة إعالنية

  1400  400  800-  خصم املبيعات

  1600  600  200-  ختفيض السعر

  )%60على املؤسسة و ذلك بتطبيق املعايري األربعة ( بدل التفاؤل=  هاماذا تقترحأي سياسة  :املطلوباملطلوباملطلوباملطلوب
  

ينوي احد املستثمرين بناء مصنع جديد يف إحدى مناطق الوطن، وهلذا الغرض ميدك بالبيانات التالية مـن اجـل       ::::التمرين الثاينالتمرين الثاينالتمرين الثاينالتمرين الثاين

        مساعدته يف اختاذ  قرار االستثمار املناسب: 

ة دج /الوحـد  1.5ألف وحدة بتكلفة متغرية تقـدر ب   100طاقته اإلنتاجية السنوية إنشاء مصنع يف منطقة اجلنوبإنشاء مصنع يف منطقة اجلنوبإنشاء مصنع يف منطقة اجلنوبإنشاء مصنع يف منطقة اجلنوب -1

  دج. 50000وتكاليف ثابتة سنوية 

دج /الوحـدة    2.1ألف وحدة بتكلفة متغرية تقـدر ب   200طاقته اإلنتاجية السنوية إنشاء مصنع يف منطقة الوسطإنشاء مصنع يف منطقة الوسطإنشاء مصنع يف منطقة الوسطإنشاء مصنع يف منطقة الوسط  -2

 دج. 80000وتكاليف ثابتة سنوية 

دج /الوحـدة     2.6ألف وحدة بتكلفة متغرية تقـدر ب   300طاقته اإلنتاجية السنوية إنشاء مصنع يف منطقة الشمالإنشاء مصنع يف منطقة الشمالإنشاء مصنع يف منطقة الشمالإنشاء مصنع يف منطقة الشمال  -3

  دج. 120000وتكاليف ثابتة سنوية 

إذا علمت أن كل املصانع تعتمد سياسة اإلنتاج حسب الطلب (تكييف حجم اإلنتاج مع حجم الطلب يف حدود الطاقة     

 قـدرت  كما ،( تكلفة الفرصة الضائعة ) وحدة غري ملباةوحدة غري ملباةوحدة غري ملباةوحدة غري ملباة    عن كل  دجدجدجدج1111    مبقدار اإلنتاجية املتاحة) ، باملقابل تتحمل تكلفة إضافية

 -وحـدة  125000 -وحـدة  75000  -وحـدة 50000:  كما يلـي املتوقع يف املناطق الثالثة السنوي مستويات الطلب 

  وحدة 250000

        املطلوب :  املطلوب :  املطلوب :  املطلوب :  

  ؟حدد حاالت الطبيعة  و جمموعة البدائل املمكنة �

  ؟األرباح)أرسم مصفوفة النتائج (  �

 ؟ باستخدام معيار ختفيض الندم يف أية منطقة تنصح املؤسسة باالستثمار  �
 


