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  CASE STUDY 10                                                                      10حالة دراسية 

مصنع السجاد  

كتســب املصنع ســمعة طيبــة أيعمــل صالــح الطويــان مديــرًا لإلنتاج يف مصنع الســجاد يف املدينة املنورة. وقد 

علــى املســتوى احمللي والوطنــي، وأصبحت منتجاته تســتحوذ على حصــة كبرية من الســوق الســعودية تتجاوز 

% من حجم مبيعات اإلنتاج احمللي. ويف صباح يوم الســبت فوجئ صاحل خبطاب شديد اللهجة مضمونه ضرورة 40

وني يف متام الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي ألمر هام. وقد أنزعج األستاذ املرور على مكتب املراقب القان

 صاحل طيلة هذا اليوم إىل أن جاء اليوم التالي وذهب يف املوعد للمراقب القانوني.

وبعد عبارات الرتحيب األوىل من كال الطرفني تســاءل األســتاذ صاحل عن أســباب اخلطاب الرســمي الذي قد 

جلــس اإلدارة  ســلمه صباح أمس، فأجابه املراقب القانوني بأنه قد تلقى تقريرًا رســميًا من مكتب رئيس مت

مضمونــه ســرعة التحقيــق مــع مديــر اإلنتــاج التهامه بقصوره فــي أدائــه اإلداري، وأنه مسئول مسئولية كاملة 

%، رغم عدم تقصري الشــركة يف توفري  20م السابق لـــه بنحو عن العا 2018خنفاض إيرادات املبيعات للعام اعن 

عتمادات املالية اليت تكفل هلذا القســم شــراء اآلالت اال

األحدث املطلوبــة، والتــي قــد تــم بالفعــل توفريهــا يف 

م. وكذا توفري ســبل إعــداد احلمالت 2017بدايــة عــام 

م من ختفيض أســعار بيع اإلعالنية املناســبة على الرغ

ريال يف  2نفس املنتجات عن أســعار العام السابق بنحو 

 كل مرت مربع للسجاد بأحجامه املختلفة.

وقد وجهت هذه التهمة ملدير اإلنتاج بعد التحقيق أوال مع مدير التســويق والتأكد منه بأن الســبب يف تراجع 

فقد أثبت مدير  ولية اجلهاز التسويقي الذي يتوىل رئاسته،رقم اإليرادات يف هذا العام ال يدخل ضمن مسئ

التســويق أنه كان يتابع حركة املبيعات أســبوعيًا من خالل التقارير، واليت كانت تشــري إىل ضعف معدل البيع 

ــودة القمــاش املصنــع جبخنفــاض الاخنفاض اإليرادات احملققة، مربرين ذلك املنتجات املصنع ومن ثم 

ملســتهلكني بعــد وقــوع أنظارهــم على الســجاد و رغــم نظرات اإلعجــاب  برســوماته وألوانــه الزاهية، وتصاميمــه فا

املبتكرة أال أنهم بعد قيامهــم بالفحص الدقيق له جيدون به بعض العيوب الفنية الدقيقة على بعد كل نصف 

مما يتسبب يف ترددهم  (و خط أفقي بارز عن مستوى النسيجمثل نقط دقيقة غري مصبوغة أ )مرت من الســجاد 

وإعراضهم  وتراجعهم عن قرار الشراء. وقد لفت مدير التسويق نظر مدير اإلنتاج شفهيًا بشكل مهذب بهذا األمر 

أنه مل يالحظ حتسنًا أو تغريًا يف اإلنتاج التام الذي مت تصنيعه فيما بعد إبداء هذه  املاضي، كمامنذ العام 

ثــم تــرى اإلدارة العليــا أن مســئولية اإلنتاج املعيب ترجع ملدير اإلنتاج وأن اخلســائر تســتدعي  املالحظة. ومــن

 حماسبته وإيقاع العقوبة عليه.
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 والسؤال: 

 ما هي املشكلة الرئيسية اليت تشملها احلالة؟ •

 فيها؟وما هي املشكالت الفرعية اليت تسببت   •

بفرض أن املسئولية تؤول لقسم اإلنتاج، فما هي األسباب املباشرة املؤدية لإلنتاج املعيب خاصة وأن  •

 م؟2017بداية عام  اإلنتاج منذاجلهات العليا قد وفرت اآلالت األحدث يف املواعيد املناسبة خلطة 

 تستخدمها لتفادي الوقوع بهذه املشكلة؟ أنما هي املبادئ الرقابية اليت ميكن  •

 ماذا تقرتح من حلول ملعاجلة املشكلة وضمان عدم تكرارها يف املستقبل؟ •

 


