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  CASE STUDY 1                                                                        1حالة دراسية 

 خمبز القرموشي للمعجنات

م لتصنيع أنواع اخلبز 2016الفران بتأسيس خمبز مبدينة مكة املكرمة يف حي العتيبية عام  إمساعيلقام 

 من شهرة القرموشي كعائلة متخصصة  والصامولي( مستفيدًااملختلفة )كالرب، والفرنسي، والشامي، 

باألكالت الشعبية، وقد ابتدأ العمل باالستعانة بأربعة عمال من جنسيات آسيوية من شبه القارة اهلندية، وآلتني 

% يف السنتني 25يعمل بالغاز. وقد حقق املخبز معدالت رحبية جيدة حيث قد بلغت حنو  واحدًا للعجن، وفرنًا

وىل مما شجع صاحبه على التفكري يف توسيع الطاقة اإلنتاجية للمخبز بإضافة خط إنتاجي آخر خيتص األ

يف حتقيق ذلك بكل من طباخ من  بتقديم تشكيلة خمتلفة كالبيتزا والكعكة واحللويات الشرقية مستعينًا

هلذا الغرض. وقد حظيت املعجنات  يعمل بالكهرباء جديدًا الشام ُيشهد له بالكفاءة يف صناعة هذه األنواع وفرنًا

%. ومن ثم مع بداية عام 40بقبول ملحوظ من املستهلكني حتى أنها قد حققت وحدها معدل رحبية يصل لنحو 

 بإلغاء قسم إنتاج اخلبز، وتوجيه العمالة وماكيناته لقسم احللويات أماًل الفران قرارًا إمساعيلم اختذ 2018

%. وعندئذ قام الفران بتغري الفتة احملل وقصرها على االسم اجلديد وهو 60أو  50يف زيادة معدالت العائد إىل 

)حلويات القرموشي. من الفرن إىل املائدة(، وقد ترتب على هذا القرار املفاجئ اللجوء إىل البنك لالقرتاض 

 لتمويل اآلتي:

 فرن كهربائي آخر ذو إمكانيات أفضل. •

 عّجان كهربائي. •
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 ة جمهزة لتوصيل الطلبات للمنازل.ريثالث سيارات صغ •

وبالفعل استطاع احلصول على القرض من البنك واستمر اإلنتاج. وبعد بضعة أشهر من هذا التغري شعر بالندم 

% كما كانت توقعاته بل على العكس قد 40على قراره حيث الحظ أن معدالت العائد احملققة مل تصل إىل 

 أسعار بيع بعض أنواع املنتجات ذات معدل طلب مرتفع.تراجعت بعض الشيء رغم حرصه على رفع 

 وهو اآلن يشعر حبرية ويفكر جدًيا يف عرض خمبزه للتقبيل حتى يتمكن من سداد باقي أقساط القرض.

 

 :والسؤال

 : باعتبارك مدير املستقبل ما رأيك يف أسلوب تفكري صاحب املخبز؟ هل يقوم بتصفية نشاطه أم ُيبقي عليه؟1س

 حتديد مشكلة احلالة بقدر من املوضوعية والدقة.: حاول 2س

 ة والطويلة األجل اليت ميكن أن تنقذ املخبز من تصفيته؟ري: ما هي مقرتحاتك العالجية القص3س

 

 

 للمساعدة:

 قم مبناقشة وحتليل العناصر املوضحة مع زمالئك وحتت إشراف أستاذ املادة:

 حجم العمالة احلالية •

 تهالكي واملنافسة.مدى حالة السوق االس •

 الطاقة اإلنتاجية للمخبز. •

 طريقة التوزيع املناسبة. •

 والتنويع يف املنتجات. وسعمدى احلاجة للت •

 


