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  CASE STUDY 14                                                                      14حالة دراسية 

مؤسسة ندى للمالبس  

ـة   أصدر مدير  ـتاذ  )ندى ملالبس مؤسسـ ـأن عقد         خالد  عبد اهلل األطفال( األسـ ـام بشـ ـاء األقسـ ـاع   اقرارًا لرؤسـ جتمـ

ـوم            ـ ـي ي ـل فـ ـة املعتمدة عن أداء أعمال املؤسسة        2/2/8201عاجـ ـ ـابات اخلتامي م، وذلك بعد اطالعه على احلسـ

 م.7201/  12/  30  للعام املالي املنتهي يف

ــتاذ  ويف اال ــــــــ ــفه   عبداهللجتماع لوحظ أن األســــــ ــــــــ يف قمة انفعاله، ولذلك فقد ابتدأ كلمته باإلعراب عن أســــــ

ت العائد املســتهدف كما هو احلــال دائمًا، موجهًا جــزءًا كبيــرًا         الشــديد إلخفــاق املؤسســة فــي حتقيقها ملعدال        

ـرات اقتصادية أو سياسية بهذا العام عن                          ـاك تغيـ ـم يكن هنـ ـور حبجة أنه لـ ـادة احلضـ ـي حديثه للسـ ـوم فـ ـن اللـ مـ

 ه:يتخلل خطابه راجيًا من كل واحد من احلضور سرعة إعداد تقرير موجز عبداهللسابقه. وأنهى األستاذ 

السنوية املخططة  توضيح اإلجنازات الفعلية للقسم خالل العام السابق مقرونة مبعايري األداء •

 بلغة األرقام.

 يف هذا اإلخفاق. املشاكل اجلوهرية أو الصعوبات اليت يرون أنها قد تكون سببًا •

 .لتجنبها يف اخلطة اجلديدة للعام احلالي مقرتحاتهم بشأن هذه املعوقات متهيدًا •

كل مدير من مدراء األقســــام بتقرير تفصــــيلي  م تقدم8201 /15/3جتماع التالي يف يوم ويف املوعد احملدد لال

 يوضح بلغة األرقام اإلجناز الفعلي مقرونًا بنظريه املخطط.

 وإليك نبذة عن تقارير هؤالء املديرين:
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لتقارير املديرين الحظ أن املشــــــــــكلة قد تكون متمركزة يف التكالية الثابتة اليت   عبداهللومبراجعة األســــــــــتاذ  

 تتعلق باقتناء األصول الرأمسالية.

 والسؤال:

 باعتبارك مدير املستقبل، أجب عما يأتي:

 ثابتةيف رأيه على أن املشكلة احلالية تكمن يف التكالية ال عبداهلل: هل توافق األستاذ 1س

 التكالية : ملن من األقسام ميكن أن تستنبط مباشرة السبب يف زيادة 2س

 : ما سبب زيادة التكالية؟3س

 يف احلسبان لتحقيق الشراء االقتصادي؟عتبارات الواجب وضعها : ما هي اال4س


