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 :3مثال  Decisions Treesشجرة القرارات 
 : 3 مثال •

 األولية املواد تكلفة بتخفيض وذلك مصنعه إيراد تحسين ينوي  للقماش مصنع في مستثمر هناك أن   لنفترض•
 :اآلتية الخيارات املستثمر لدى كان فإذا اإلنتاج في الداخلة

 التالي الجدول  وفق ،(العام القطاع من) املحلية السوق  من الخام القطن من الواحد غرام الكيلو يشتري  أن يمكن (1
 :املقابلة واألسعار  املتوقع اإلنتاج لتغطية القطن من الطلب كميات يبين الذي
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 :3مثال   Decisions Trees القراراتشجرة  

 

 

 

 كغ ل 30 وهو ثابت بسعر الخاص القطاع من الكيمات نفس ءبشرا يقوم أن أو (2

ا (3 ا الخيار فلديه ،(استيراد) الخارجية السوق  من املكرر  القطن شراء حال في أم    بسعر متوسطة بجودة طن 3 بشراء إم 
 الواحد غرام للكيلو 40 بسعر مرتفعة بجودة طن 2.5أو الواحد، غرام للكيلو 25

 .القرارات شجرة استخدام طريق عن أقل، تكلفة إلى يؤدي الذي املناسب القرار باتخاذ املستثمر مساعدة :املطلوب•

 

 

 

 4 3 2 الطن/الكمية
 0.1 0.3 0.6 االحتمال

 40 30 15 السعر
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 :3مثال  Decisions Treesالقرارات شجرة  
 :الحل •

ا وهما رئيسين خيارين لديه املستثمر أن   نالحظ•  .الخارج من االستيراد أو املحلية السوق  من الشراء إم 

ا وهو فرعيين لخيارين يتفرع الخيار أن   نجد املحلية، السوق  من الشراء وهو األول  املسار حال في•  من الشراء إم 
 .الخاص القطاع او العام القطاع

 :كاآلتي املخرجات تكون  وبالتالي ، لألسعار عروض ثالثة فلديه العام القطاع ناحية من•
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 :3مثال  Decisions Treesالقرارات شجرة  
 :الحل •

 

 

 

 

 نتيجة هذا الخياروبالتالي •

•   0.6*30000+0.3*90000 +0.1*160000=61000 

 

 

 

 4 3 2 الطن/الكمية

 0.1 0.3 0.6 االحتمال

 40 30 15 السعر من القطاع العام

 160000 90000 30000 املخرجات
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 :3مثال   Decisions Trees القراراتشجرة  
 :من ناحية القطاع الخاص لديه سعر ثابت، وبالتالي تكون ملخرجات كاآلتي •

 

 
 

 نتيجة هذا الخياروبالتالي •

•   0.6*60000+0.3*90000 +0.1*120000=75000   

بمقارنة مخرجات الخيارين بين القطاع الخاص والعام نالحظ أن  خيار القطاع العام هو األنسب لكونه األقل كلفة •
(61000) 

 

 4 3 2 الطن/الكمية
 0.1 0.3 0.6 االحتمال

 30 30 30 السعر من القطاع الخاص
 12000 90000 60000 املخرجات
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 :3مثال   Decisions Treesشجرة القرارات 
ا الخيار الرئيس ي الثاني وهو االستيراد من الخارج، هنا لديه أيضًا خيارين  •  :واضحينأم 

 .75000للكيلو غرام الواحد، وبالتالي تكون قيمة مخرجاته  25طن بسعر  3وهو شراء مواد أولية بجودة  •

 .100000للكيلو غرام الواحد بحيث تكون قيمة مخرجاته  40طن بسعر  2.5أو شراء مواد أولية بـ  •

 

ها االقل كلفة • بمقارنة نتيجة هذين الخيارين نرى ان الخيار األنسب هو شراء مواد أولية بجودة متوسط ألن 
(75000  .) 
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 :3مثال  Decisions Treesالقرارات شجرة  
بالعودة إلى الخيارين الرئيسين بين الشراء من السوق املحلية أو االستيراد من الخارج نرى ان الخيار األنسب واألقل  •

 .61000كلفة هو الشراء من السوق املحلية حيث تكلفتها تبلغ 

 

 :فيما يلي تمثيل لشجرة القرارات املقترحة•
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 :3مثال  Decisions Treesشجرة القرارات 
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