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مؤسسة حممد احلربي التجارية  

ـى راتب                    ـعودية بالرياض، وهو حيصل علـ ـي مديرًا بإحدى الشــركات السـ ـد احلربـ أن  معقول، كمايعمــل حممـ

م، أن يدخل جمال األعمال       2018له دخاًل آخر من ممتلكات عقارية آلت إليه باملرياث. وقد قرر يف بداية عام                    

ــارات ال        ـــ ــد العقـ ـــ ـــــة حممد احلربي التقارية، وقد اـد مقرًا اا بسحـ ـــــماها مـةسـ ــة خااة أةـ ـــ ــس مـةسـ ـــ وأنشـ

ــار      ميتلكها يف منطقة عمرانية جديدة بالرياض، وكانت نظرته ــــ ــا  التقــ ــــ ــاد النشــ ــــ أن امتداد العمران وازديــ

ةــوف جيعــالن من هده املنطقــة احلديثة موقعــًا جتاريًا هامــًا يف مدينة الرياض. وقد عمد إىل متوين مـةسته            

بســـــــــــلم عتل ة يف جمموعات متعددة، منها األجهاة املنالية الكهرباتية كالثالجات والهســـــــــــا ت، واألجهاة  

ـة   ونية مثل ال يديو والتلي ايون، وأيضًا مستحضرات اإللكرت ـاء            التقميل، باإلضافـ ـس اجلاهاة للنسـ ـى املالبـ إلـ

ــة بسنواعها. وقد ات جتارته يف ال داية خااة بعد اتسا  العمران يف   ــــــ ــــــــا احللويات اجلافــــ واألط ال، وكدلــــ

 اجلديدة.املنطقة 

ــا  التقار    ـــ ــا  النشـ ـــ ــد       وبعد زحف العمران واتسـ ـــ ــة حممـ ـــ ــة ال  تواجهها مـةسـ ـــ ــتدت املنافسـ ـــ يف املنطقة اشـ

احلربــي التقارية من املتاجر الكربى املتخصصة واملـةســات الضخمة ال  ـصصت يف بيــم منتقــات حمددة،         

أخرى أيضَا على مقومات  عالية، وترتكامتطــورة وعمالة ذات خربة    بيعيهوقد اةــتخدمت هده احملالت أةــاليب      

للنقاح يف اإلدارة، وأةــــــاليب التســــــوية امل تكرة، وا هتمام بالعرض وطرو اجلدحم. وكان حممد احلربي يتابم    

ــات األخرى، وقد بدأ    ــسـ ــة واج اض حقل أعماله وأرباحه مقارنة باملـةـ ــدة املنافسـ حالة جتارته بقلة نتيقة لشـ

ــدة  يقلص املخاون لديه، وخي ض من حقل طل ياته من املوردين م ــاعته إىل نقدية وأراــــــ ــاًل عويل بضــــــ  ضــــــ

 بال نوك دون أن يقوم بتهيريات يف مـةسته.

  م كانت مـةسة حممد احلربي التقارية تضم على مدخلها  فتة عمل الع ارة التالية:    2019ويف بداية عام 

 «تص ية نهاتية جلميم املعروضات بسةعار التكل ة»

 والسـال:

 ؟املـةسةالة ال  آلت إليها ما هي األخطاء ال  أدت إىل احل .1

ــة  ل لاو معقووما هي القرارات ال  كان من الواجب أن يتخدها حممد احلربي للح اظ على معدل  .2 ــســ لمـةــ

 ؟ الد  آلت إليهريوت اد  املص

 ؟للمـةسة يكون مديرًا وهل يصلح أن، هل تعتقد أن أةلوحم حممد احلربي يف اإلدارة ةليمًا .3
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