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و ياتا
 تسعععا المسسعسععاد ميجاد مكاتة لمتتجاتدا الجديدس وسععط سععوت يتميت اوتيرس متسععارعة مل التجديد والتتا:ملخص
 ألتدا واكا اسععاطة لم تجد،تطرح اعض المتتجاد ي س عوات وتعيد دورس ياس كاملة دول ل تعلم و تا تسععمج اوجودألا
 وقد وجدد ألذه الد ارس ع ع ععة العملية لعيا س ع ع ععمعة الع مة وقد اتتدد،لدا مكاتا وس ع ع ععط متتجاد معرو ة اس ع ع ععمعة ع مة قوية
،اجملة مل التتائج األساسية اعد دراسة امستايال والجماعاد المركتس
 اس ععمعة جيدس يAVEO  وتتمتج الس ععيارس ش ععلروليس،تميت الع مة ش ععلروليس اس ععمعة جيدس جدا ي وس ععاط المس ععتجوايل
 كثر وس ع ع ععيلة عع تية عر د و ثرد علا المس ع ع ععتدلق ألي ااراي واألقاويا التي،وس ع ع ععاط والية األغواط خاص ع ع ععة الجيا الجديد
يرددألا األصدقاي واألألا والتا المتدميل االسيارس وألو ما يدخا ضمل االتصاالد مل اللم علا األذل الشيي الذي يستدعي
التوقف عتد ألذه التتيجة ي االسع ع ععتايال ضع ع ععمل ألم مت يراد السع ع ععمعة ي ألذه الد ارسع ع ععة عموما معصم الخصع ع ععائ التي تم
، الر األية:ي
اس ععتط ل المس ععتدلق يدا كاتد عيجااية وتعتت س ععمعة الس ععيارس اطريعة و اأخر وتركتد ألم ألذه الخص ععائ
 الرمت والشعار والايج االتعسيط، الم رق االسم، السعر،الشكا األلوال
 وقياسدا، عستراتيجية الع مة، قيمة الع مة، سمعة الع مة، ع مة تجارية:الكلمات الدالة
M30 ,M31 and M39 :Jel تصنيف
Abstract:
Les entreprises cherchent à trouver une niche pour leurs nouveaux produits sur un marché caractérisé
par un rythme accéléré d'innovation et de concurrence. Et parfois certains produits sont mis sur le marché
et vivent un cycle de vie complet sans connaître ni même entendre leur existence, car il ne leur a tout
simplement pas trouvé de place parmi les produits connus avec la réputation d'une marque forte, et cette
étude a trouvé la vision et la pratique pour mesurer la réputation de la marque et s'est terminée par un
ensemble de résultats de base après étude. Questionnaire et groupes de discussion: La marque Chevrolet
se distingue par une très bonne réputation parmi les répondants. La Chevrolet AVEO a une bonne
réputation parmi le gouvernorat de Laghouat, en particulier la nouvelle génération. Le support
publicitaire le plus connu et influencé par le consommateur est les opinions et les potins qui sont répétés
par les amis, la famille et les personnes accusées de la voiture, qui sont inclus dans la communication
de la bouche A l'oreille, ce qui oblige à s'arrêter à ce résultat dans le questionnaire fait partie des variables
de réputation les plus importantes de cette étude.
En général, la plupart des caractéristiques étudiées par le consommateur étaient positives et
amélioraient d'une manière ou d'une autre la réputation de la voiture. Les plus importantes de ces
caractéristiques étaient concentrées dans: le luxe, la forme, les couleurs, le prix, le nom du moteur, le
symbole et le logo, et les ventes en plusieurs fois
Mots clés: marque, réputation de marque, valeur de la marque, stratégie de balises, métriques.
JEL Classification : M30, M31 and M39.
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 .1مقدمة:

ارتكت التسويت المعاصر علا اعتعاد غير صاألر ت و ععطاي التاائل اختياراد كثر لكا خط عتتاج وا لوا

وائا الساعيتياد مل العرل الماضي كال المسوقول قد وصلوا علا طرت يتأكدول اموجادا تس امعدور ع ماتدم
التجارية الصمود وسط خياراد كثر وق ارراد شد عرضة لوسائا عع م ،تسعا قدر اممكال علا ععادس توجيس عاداد
وسلوكياد المستدلق ي مر لة جديدس مل التسويت تسعا علا تمييت متتج و خدمة و شركة عل متا سيدا

لعد وصا ألذا األسلوب ال ديث مل التسويت علا خلت شعور جديد مل التركيت علا ت ديد يت خا

ي

ذألل المستدلق لت عيت التجاح المستمر لتلق الع ماد التي كال لدا توجس متلرد ذو سمعة وع مة تدعم التسويت
الجتئي
المستدلق الذي صاح تعرض مامس توال كثيرس و متعددس مل المتتجاد امختلف األشكاا واأل جام واأسعار

متلاوتة مل الطايعي ل يتسات علا الخياراد والسلج التي تلاي رغااتس مل يث التوعية مج مراعاس قدرتس الشرائية و
الواقج ل موضول الترويج وامع ل للمتتجاد الجديدس التي تتود المستدلكيل علا اخت ف تواعدم االمعلوماد

الكاملة عل المسسسة وطايعة متتجاتدا وسياساتدا وكذا التأثير علا ق ارراتدم واتجاألاتدم مل خ ا عتاصر المتيج
الترويجي وااألخ

امع ل مل ألم سياساد الع مة

علما ل المسسسة تتتمي علا م يط يلرض عليدا التكيف المستمر وكذا جماألير مل المستدلكيل
غير األو ياي و كثر تشرطا ،ألتا يجب علا المسسساد مراعاس ألذا التطور اتعديم متتجاد جديدس تتوا ت مج ألذه

المت يراد وتصلر اعرار الشراي لد

المست دلكيل الجدد والم تمليل وكذا ال الييل وألذا التجديد يتم ي المواصلاد

واألسماي ادول ل يكول طاعا علا ساب الع مة التجارية.
ومل ايل العطاعاد السوقية التي تعرف تشاطا وتموا كايريل ي الجتائر سوت السياراد الذي يضم تشكيلة
ألامة مل الع ماد العوية الجديدس والمتتا س ة اشدس وما يللد األتصار ي الستواد األخيرس ألو صدور المتا سة
األسيوية للسياراد األوراية ،التي كاتد ي مر لة سااعة ت تكر ثعة ووالي المستدلق الجتائري

وما يشد االتتااه كثر ضمل الع ماد األمريكية السيارس شلروليس  AVEOالجديدس والتي

استطاعد وخ ا ترس وجيتس ل تتراج علا عرد سوت السياراد الجتائري خ ا الث ثي األوا مل العام 2007
مل ألذا المتطلت ت اوا ل تعي

سمعة ع مة تجارية متداولة ي السوت الجتائرية

ومل ألتا يمكل طرح امشكالية التالية:
" ألا يمكل تسويت وقيا

ك الة دراسية اسيطة ؟

 .2المفاهيم األساسية للعالمة:

سمعة الع مة التجارية؟ وألا يصدت ذلق علا السيارس شلروليس  AVEOالجديدس

تشكا ق ارراد الع مة التجارية

د ألم الع ارراد التجارية خاصة ي الة السلج الجديدس عذ يساعد

وجود ع مة مشدورس وذاد سمعة مميتس علا متح السلعة ميتس تتا سية كايرس ،واالتالي تشجج تكرار عملية

الشراي وعموما تكمل الملاأليم التسويعية العامة الع مة التجارية (الماركة)
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قاا ل تعطي تصور عام لملدوم الع مة التجارية ال اأ

موضول الع مة ذلق لاتاي عطار شما و وسج للع مة:

مل التطرت لاعض التعريلاد التي تعالج

 1.2تعريف العالمة التجارية " الع مة عاارس عل عشاراد تددف علا تعريف و تمييت متتجاد
المسسسة واتول مل الدقة ألي" :مصطلح ،عشارس ،رمت و ي تتسيت ايل ألذه العتاصر وتستخدم ساسا
لت ديد توعية السلج والخدماد للاائج و مجموعة مل الاائعيل وتميتألا عل المتا سيل" ( داد،2005 ،
صل ة " ،)176الع مة ألي اسم مصطلح ،عشارس ،رمت ،و جميج المكوتاد السااعة تستخدم ادرجة ولا
لتعريف ال اجاد والرغااد والخدماد للاائج و مجموعة مل الاائعيل والمسوقيل والتي تميت متتجاتدم عل
المتا سيل.

ما شوتتاا ليي  chantal laiير ل الع مة ألي اسم مصطلح ،كلمة ،عشارس ،رسم و جميج مكوتاد
ألذه العتاصر تعما علا تعريف الخدماد والسلج لجماعة و لاائج وألو ما يميتألا عل المتا سيل (lai,

) ، 2004, p. 123مل خ ا ما سات مل التعريلاد تجد ل معصم الكتاب والمسلليل يتلعول ادرجة كايرس علا
ملدوم الع مة وتعريلدا الكا يراألا ِ
معر ة لدوية المتتج والمسسسة و غلادم يركتول علا ملدوم امشارس "
 " siegneوالذي يثير ي ذألل المستدلق اتطاال لمتتج و كرس معيتة دول غيرألا يعار عتدا اجملة مل
الرسوماد والكلماد واألسماي
 2.2أصل كلمة العالمة:
تطرقتا علا ملدوم الع مة التجارية وألل يمكل التعريج علا األصا التاريخي والتطور الع مة التجارس
كما يلي:
كلمة الع مة مل صا عتجليتي امعتا "  " brandوألو تمثيا ألثر يسمح لل ديد اوضج ع مة رت
علا رسو

وصدور الماشية لتميتألا عل ااقي العطعال " )(semprimi, 2004, p. 55

أصل الكلمة في

نظر التسويق :
تستطيج تعريف الع مة تسويعيا كما يلي  ":الع مة اسم يجمج المتتج سواي كال سلعة و خدمة"
وتسويعيا الكلمة "  "marqueتعوم اإشراق المتتج اجميج مكوتاتس ي جميج الخطط (الجودس خدماد ما اعد
الايج

علخ ).

وذلق ت د اسم متسوخ ي ألوية المستدلق وذلق اكا اعتعاد متس ي ثعة وضمال المتتج  ،وظائف
العالمة تلعب الع مة دوار ووصائف استراتيجية كثيرس جدا تسدا مل عملية تتليذ المخططاد التسويعية و
ادرجة كار تخدم المسسسة ،المستدلق والموتعيل وألذه الوصائف مايتة كما يلي(geralin:
)2003, pp. 7-6
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 / 1العالمة تخلق القيمة للمستهلك:أ /-العالمة عقد:
وألي تمثا الضمال لضمال جودس المتتج و صالتس كما تضمل للمستدلق يضا األداي الجيد
والمتميت ،مدما كال مكال الشراي و تول الموتل والتوتيج ،الع مة تتع

وتخلف خطر شراي المتتجاد

الجديدس وخاصة المتتجاد غالية الثمل والسلج المعمرس
ب /-العالمة تميز المنتجات وتعطي لها معنى:
مث تشترق توال السياراد "ايجعو 106وستروال  "106ي التسمية ولكل وقعدا علا المستدلق
مختلف تماما ،أي متتج ي توي علا مذكرس و ذاكرس قديمة ي ذألل المستدلق يعما علا تتميتدا و ياتا
قد تكول ألذه الذكرياد االتساة للعم ي ملر ة و مسلمة  ،د /-العالمة تمد أحسن المعلومات عن المنتج:
االتساة لعرض قوي وماتذا "  "plécharique et banaliséالمتتجاد المتعاراة التي ال يستطيج المستدلق
التمييت ايتدا مثا المشروااد،التادس ،جدتس التللتيول
امدراق لد

الع ماد اصا تدا التعريلية تسدا ارسوماتدا

المستدلق وألو ما ي رق م اور الشراي دذا يسدا التعاط المستدلكيل لدا خاصة االتساة

للمتتجاد التي يرتلج معدا الشراي يدا
 /العالمة تخلق القيمة للمؤسسة:مثلما تسدي الع مة خدماد ووصائف للمستدلق تسدي دوا ار كثر ألمية االتساة للمسسساد تارتألا يما
يلي )(jp, 2010, p. 79
أ /-العالمة قيمة مالية  :تمثا الع ماد التالية رسو

مواا ضخمة االتساة لمسسساتدا

الجدول رقم ( )01أكبر العالمات العالمية شهرة وقيمتها كرأس مال للمؤسسة
الع مة

العيمة ام يير الدوالراد

الموطل األصلي للع مة

كوكععا ك عوال

69

الوالياد المت دس

ميكروسو د

64

الوالياد المت دس

" " I B Mع ب م" " -

51

الوالياد المت دس

جتعراا علكتريعق

41

الوالياد المت دس

 Intelتتع ععا

30

الوالياد المت دس

Nokiaتوكععيا

30

لع ع ععتدا

Disneyديتتعي

29

الوالياد المت دس
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MC Donald’S

26

الوالياد المت دس

مالاع ععورو

24

الوالياد المت دس

مرسيععد

21

لماتي ع ععا

source Inter Brand, WMVB 2002.pdf.p 202.

ويصدر الجدوا الساات سيطرس الع ماد األمريكية علا سوت ر

ماا الع ماد التجارية وكيف تعيم اعض

الع ماد العالمية ام يير الدوالراد .
ب /-العالمة قيمة تجارية:
الع مة دائما م ا للملاوضة االتساة لاائعدا و لمشتريدا الع مة تمثا التشاط األكثر ألمية ي
غلب األ يال وألذا يصدر مل خ ا تشاطاد الع مة (saint, 1962, p. 33).

ماا تجاري المستدلكول يشترول المتتجاد األصلية وذاد الع قة

*الع مة يضا تمثا ر

االمتشآد العريعة والضخمة
* الع مة العوية تلعب دور ير ج مل عالية الخطواد واألتشطة التسويعية ي االد :امع ل
التتشيط ،الترويج ،وألي يضا ت طي مشكا تدرس التجديد وااعاي ألوامد الراح مرتلعة ايل المتتج والوسطاي
* الع مة العوية تسمح اايج المتتجاد مرتلعة الثمل ،المستدلق يد ج كثر للجودس والتي ت ععدا
الع ماد الشديرس
ج /-سمعة العالمة تسهل اختراق األسواق العالمية:
وذلق لت عيت التمو والتوسج والتأقلم الشخصي مل خ ا الع ماد المعرو ة والتي يمكل ععادس تعريلدا
)(miccho, 2009, pp. 80-85

* الع مة العوية تساعد علا االتصاا والتوصيف واالتالي استعطاب سل المرش يل لإلتتاج وتسويت
المتتجاد
* الع مة الجيدس تمثا مسثر مدم علا الوصائف االتصالية والمالية وألو ما يشكا امت اد ايل الع مة

والشدرس " السمعة العوية " ولذا تلجأ المسسساد المتوسطة والضعيلة علا ت يير سماي ع ماتدا علا سايا

المثاا "داتسل  "Datsunصا د تيسال " "Nissanو  CGEت ولد علا " " Alcatelوكذلق " "BSNاتضمد
علا مجمج دتول Danone

الخ
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* تعتمد المسسساد علا الع مة ي ععطاي متدج واضح لعملية امتتاج المستدلق صاح مت ير

وغير و ي وملح علا امتتاج وألو ما جعا المسسساد تعطي وتوضح معصم م ار ا امتتاج وخطواتس تا
يتكول لد المستدلق الشعور ااالطمئتال واالرتياح
كال ألذا ي ما يخ

ألمية ووصائف الع مة التجارية و ي ما يلي تتعرض لمختلف مكوتاد

الع مة التجارية
د /مكونات ق اررات العالمة:

تتكول الع مة مل عدس مكوتاد رئيسية قد تختلف مل مسلف لألخر ولكل سوف ت اوا جمج

كار قدر متدا كما يتا ي ل تتو ر عدس عتاصر مدمة لاتاي ع مة تجارية تسويعية مشروعة " قاتوتية"
و يما يلي اعض الشروط الواجب تو رألا ي الع

مة(camille, 2003, p. 259) .

 /- ،المكونات:
-1

تو ر عتصر ال داثة والتجديد ي الع مة

-2

الع مة يجب ل تكول م كمة ومطاوعة ي مكوتاتدا وعتاصرألا المختللة

-3

الع مة ال اد ل ال تكول مخياة لتوقج العم ي وتتاج الشروط والعواتيل الدولية والعالمية

ويأتي يما يلي التوضيح والتاسيط للملاأليم والم اور المذكورس ع ه:
إذن ما هي العناصر التي تبني عالمة تجارية قوية وقانونية ؟. (semprimi a. , 2002, p. 45).
 -1-1القيد والتذكير:
وألو الشيي األكثر رسمية ا يث يجب ل تلق الع مة مسجلة و معلمة و ت المعايي

الدولية

والعالمية ،وال صوا علا االعتماد لممارسة التشاط ادا ،وذلق سب توا عدا مج العاداد والسلوكياد الم لية
والخارجية مث

ي مصر وسويس ار ت تم تارير تسجيا آخر الرموت وامشاراد المست دثة والتي ال تم

امشاعر وشخصية المجتمج واألمة
 -2-1رمز يراعي الجمهور:
يتا ي ل يكول معروف لد الجمدور وااتطاال وتعاا جيد مث الع مة الموجاة ال مراي " "+تمثا
ع مة خيرية ي جميج األقاليم و الد ا األ مر ي الالدال امس مية.
 -3-1عالمة الخدمات:
اعض الالدال ي الوالياد المت دس والا ارتيا وكتدا ت دد ع ماد مميتس للخدماد وال تجعلدا مجدولة
و عشوائية شاتدا شأل المتتجاد الملموسة
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 -4-1عناوين النشرات:
ي لماتيا مث يوجد مكتب للع ماد المسجلة لدا عتاويل تشراد وجرائد معيتة تتتا يدا الع ماد
ال ديثة والتعدي د التي تطر علا الع ماد العديمة وألذه العتاويل تتميت االعالمية
واالتتشار الج ار ي الواسج لعدد األ رف لي
اللعاة يما يخ

االضروري مراعاس عدد ال رف للع مة وا ترام قواعد

شكاا األ رف وعددألا الم دود ،استعماا ال رف األكثر جاذاية وال لص مثا "، M،W

"S
•

األشكال الهندسية:
يجب ل تكول الع مة مختصرس ي شكا ألتدسي اسيط وواضح كمراج و دائرس وال ي توي علا

شكا ألتدسي آخر كي ال يخلت تول مل التععيد ويعطي غياب للخصائ
•

المدمة ي الشكا

الطابع أو البطاقة:
تمثا الاطاقاد تعتي ات للتسجيا ي اعض الالدال وتتألف مل رسوماد م كمة ودقيعة جدا وسدلة

ال ماية واعيدس عل خطر التعليد والتمويس
و ي كثير مل األقاليم و الالدال والدوا المتعدمة يتا ي تو ر المكوتاد التالية ي الع مة التجارية
•

االسمle nom :

ألو معتا متطوت و يوضح المعتا العام و يجب ل يت يم مج الع مة وعتواتدا وألذا ما تجده ي
التشريج اللرتسي  ،ما العك

تجده ي دوا خر ا يث لي

م تم علا المسسساد وضج اسم مرسوم

للع مة و عموما االسم ي دد ويوضح اللروت ايل الع ماد المتا سة ويتميت االسم اخصائ

م ددس

تذكر متدا :
 يجب ل يكول جاأل ات disponibleمعتا ذلق تدا ليسد مسجلة ي المعدد الوطتي للملكية
الصتاعية «»INPI
 اسم الع مة يجب ل يكول واض ا ويلرت ايل ع ماد المتا سيل
 مل الضروري ل يكول االسم تتاغمي ي سدا التطت و التذكر
 يجب ل يكول اسم الع مة ا تماليا للتواا و يستعما ي المخططاد التسويعية الدولية
•

الرموز أو اإلشاراتLes Signes :

االسم و امشارس و الرمت الواجب و ال تم لات ْا ْْ ْْ ْْي ع مة معاولة ،رغم رية التجارس واالتلتاح

العالم وسياساد التمييت لاعض الرموت تستطيج الع ماد الت وا علا ع ماد تجارية
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لون المنتج:
الع مة كعيمة ولول مميت تطرح مشكا عضا ي تدتم اس أليئاد ووكاالد عديدس والمعتية االتجميج

والتتسيت ايل مجموعة مل األلوال والتي تكول الع مة ،ي عدس االد ال يستطيج التشريج رض و ععطاي
الع مة لوال خاصة وم ددس لع مة معيتة
والمش كلة ساسا تتاج مل ات صار عدد األلوال وألو ما يخلت توعا مل اال تكار وألذا ال يمتج اشكا
مل األشكاا اتلراد اعض األسماي التجارية الول معيل مثاsaumon oronge, aze bleu
•

الخ

الرموز واإلشارات الشكلية:
ألي كا الرموت وامشاراد المرسومة لجذب اتتااه العيول واألذألال وتعتي شد االتتااه ال ذر،

الطوااج ،الاطاقاد ،الدوا واألع م ،وذلق لتشكيا وتوغ ار ي ي شكا :صور اورتلاي ،واطاراد تتشكا مل
األلوال الخاصة االمتتج
•

الرموز le emblème

ي الواقج ألو رمت تشكيلي اسيط مثا الع مة  +و الشكا ،يد و جر

مث  ،ومل

الشروط الرئيسية التي يدتم ادا التجاريول ي الع ماد ألي تشكا الع مة مل رمت ثتائي مثا تجمة وأل ا،
و مراج ورقم و مثلث و رف
الصويرة أو الصورة المصغرة la vignette

•

وألي رسم ص ير والمكول مل جملة مل األشكاا والمجسماد والتي تعطي رم ات م ددا لجميج
المتتجاد وتساألم كذلق ي تمييت المتتجاد والع ماد التجارية
•

الشعار:
يعتار الشعار عملة لإلشدار والترويج ويمكل مايتس امعرراد ماية تشريعية و قضائية

وادول شق الع مة تعار عل متتج معيل ولكل الشعار الخا

يعطي المسسسة وع متدا شدرس

وسمعة عريعة وعلا جميج التوا ي الشعار ي مي المسسساد والع ماد ويمكل ل يسجا ي ""INPI
شأتس شأل الع مة وكأمثلة علا الشعاراد العملية تذكر ( :العسكري ،2000 ،صل ة )155

 " اتجح وتطور اسرعة رألياة " " سيدتي ستي ذوت مأكوالتق " " -كا ما لديتا يعت م

سل األسوات"
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التسمية la dénomination:

وألي كلماد ومصطل اد م ددس " "forgésخاصة امياديل قائمة اذاتدا ويجب ل تكول م كمة
وسلسة مج تول مل اللكاألة والخلة وألي ت ار ت ي جميج ال االد ،وألي مدمة لتعريف الرمت والع مة ويمكل

ي اعض ال االد ل تكول مصطل اد عامة ولكل يشترط يدا ل ال تكول مخياة لألما و ت ما توعا

مل التشاسم  ،الم تو  ،الم تو  ،الم تو  ،الم تو  ،الم تو
 .3المصادر الثالثة لتعريف العالمة:

و اال واعد كا ما سات التعرض لس وا مكوتاد الع مة التجارية تصا الل علا مصادر تعريف
الع مة التجارية كما يلي:
ي اسط ال االد يمكل تعريف الع مة اتط قا مل ث ث مستوياد رئيسية ألي(breton, 2004, :

)p. 220المصداقية ،الشرعية واللعالية
 1.3أوال :المصداقية

crédibilité

الع مة التجارية ذاد المصداقية (الصادقة) ألي التي تمثا متتجاد ذاد جودس و اتتشار واسج ولدا
قيمة عالية لد المستدلق الذي يشدد األ ألذا المتتج صادت ومثالي ،ا ضوره و استعمالس السدا ا يث
يعتعد المستدلق ل الع مة مرجعية و صلية ،قد يكول ألذا ي الصود ،الذوت ،العوس ،الجاذاية و المعولية
و لتو ر عتصر المصداقية ي الع مة يتوجب اعض الشروط ي المتتج :التو ر و الو رس ،التوسج
والواجدة ،المعدمة ،ال داثة والتطور وتجد ألذا خصوصا ي مجاا املكتروتياد ،السياراد والمشروااد
 2.3ثانيا :الشرعية:
الشرعية عيجااية مرتاطة اسلوق المتصمة والتي ت مي المستدلق وت عت ادرجة عالية مصداقية للع مة ،وألو
ما يضمل استم ارريتدا عار التمل كما توطد الم اور األساسية اتشوي المتتج اصورس صلية واشروط وركائت
شرعية
الشرعية يمكل يضا ل ت صا عليدا اسدولة مل خ ا تول المتتج وارتااطس االع مة و الطايعة
الخاصة االمسسسة ،الع مة المميتس لتول مل ال اوب الجا ة سدا مل تمييت تول مل ال لوياد كالشكوالطة
كما تعار العدرس امتتاجية الم دودس للمسسسة يضا عل شرعية الع مة وألو الشيي الذي تلتمسس ي مسسسة
"روي

رول " األلماتية والتي تتتج سياراد خمة جدا لعدد جد م دود مل العم ي
ثالثا :الفعالية affectivité

المصدر الثالث لتعريف الع مة ألو قدرس المستدلق علا اكتشا دا والتعرف عليدا اسدولة رغم
الملارقاد التتا سية والت يير اللعاا والمليد للعم ي والتاائل ،كي يطمئتوا علا استثمارألم ي شعاية ألذا
المتتج الذي اختاره المستدلق رغم العديد مل المتتجاد المعروضة
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يضا ألذا العتصر يخدم المصداقية والشرعية وألي جملة مل المت يراد التي يمكل ل ت يرألا المسسسة

لد المستدلق مل عاداد وثعا ة اجتماعية وألو ال اا تلسس االتساة للع مة التجارية "  " NANAللمتاديا

خ ا اداية الثماتيتاد كاتد ت تا المرتاة األولا ي استخداماد ال مام والتي تشترط استعماا شخصي
لدا األوال مختللة سب تول المستخدم ومكال تواجده وألو ما يخلت ت ليت وتتشيط كايريل للطلب علا ألذه

الع مة

.

 / 3كيف نبني اسم وعالمة تجارية قوية ؟ )(fredrick, 2006, p. 175
1

لي

الضخمة
2

مل السدا تطايت مثا ألذه الملاأليم ي الواقج ولكل االتعرب متدا ي المسسساد
تستطيج واسدولة العيام اذلق مل خ ا التخطيط الم كم

التعريف االع مة متذ تشأتدا ااستخدام الوسائا الترويجية وامع تية و ي معصم وسائا امع م

الم لية والدولية و تا االستعاتة اعوس العم ي الداخلييل للمسسسة
علمام المستدلق ادا

3

تعييم المعروض مل الع مة التجارية وتتاج معايي

4

السمعة والصورس الذألتية للع مة ومد عمكاتية استم ارريتدا ي ذاكرس العم ي

5

ضمال مراقاة وتعييم توتيج الع مة عار جميج متا ذ التوتيج الم تملة لتيادس العدرس التعريلية

لموتعي ورجاا الايج
6

خلت واصطتال موقج اتترتيد للع مة مج العيام االصياتة للموقج واشداره

7

وضج مخطط تعريف الع مة وتعميم عولمتدا ضمل قلب امستراتيجية للمسسسة

8

االسم الص يح مدم جدا خاصة مطالة عمر الع مة ،واالسم اميجااي ألو االسم الاسيط الواضح

والذي يايل المعروض مل المتتج ولس معتا جميا وذو قاالية للجذب والتاتي تستطيج مل خ لس اقت ام
األسوات الخارجية دول التخوف و ال اجة لتعديلس اما يتتاسب وسلوكياد األسوات الدولية

(laurnt, 2004,

)pp. 37-73
9

المتتجاد العاالة لإلعادس والتجديد والتطوير واالستمرار ويكول الطلب عليدا مرل

 10الت ليف وسياستس يجب ل يت يم وسمعة الع مة كذلق يسدي األألداف التعريلية والترويجية،
كما يعلم كيلية استخدام وتركيب مكوتاد المتتج
 11الشعار الرمتي الجذاب والخليف الصا logo distinctif

 12شخصياد عع تية واع مية مشدورس وذاد قاوا جماأليري واسج
 13رمت يعرف المسسسة ويخدم ألدا دا ولس معاتي و يدس غير قاالة للتعليد وال للمعاراة
ويمكل للع مة ل ت توي علا عتاصر مختللة وكثيرس متدا ( :عاراأليم عايداد ،2004،

)13

 : LE LOGOTYPEوألو يمثا العلم للع مة ير رف وت جميج اتية ومعارض المسسسة
116

مجلـة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة

ISSN 2572-0171

المجلد  ، 04العـــدد ،)2020( 02 :ص 123 -107

 : LE JINGLEالموسيقى اإلعالنية:
عتدا موسيعا تتكرر ي جميج الومضاد امشدارية وامع تية للمسسسة ،وألي تعج ي مذكرس المستدلق
شأتدا شأل الع مة ،ا يث سماعدا تا ي وقاد خارج التللتيول تذكره مااشرس االمتتج مثا ما ألو ال اا
ي رتة الكأ

لمشروب" تاتج" والموسيعا امع تية الم ار عة لجميج عع تاد مست ضر التجميا " فير أند

لفلي"
الرمز Le Symboles

قد يكول شخ

و رسم و تا شخصية وألمية مست دثة تمثا دوار ساسية ي عع تاد ومتشوراد

المسسسة مثا ما ألو ي شخصية المشروب ال اتي سد آب " "setupeو ي الرجا المتصف العوي ي
مست ضر التتصيف ( سيد نظيف ) monsieur propre
 أنواع العالمات التجارية:عل ع مة المتتج و ع مة الموتل ،و تا الع مة العالمية جميعدا توال لع ماد تجارية متداولة
ولكل المدم ألو وضج ساسياد وركائت لكا تول متدا(lai, la marque, 2012, p. 28) :

 عالمات المنتجين:تاريخيا وا صدور لماادئ الع مة كال لد

المتتجيل والمصتعيل وكاتد ادايتدا ي المتتجاد

ال ر ية ي تمل الروم وامغريت والذيل كاتوا يضعول عشاراد علا متتجاتدم تعرف مل خ لدا تجارتدم ي
األسوات و ي التمل األوسط وجد ألسالي طرت لضمال متتجاتدم األصلية مل التعليد
ولكل معصم الع ماد الخاصة االمتتجيل طورد اعد الثورس الصتاعية التي تميتد اتتول وكثرس
المصاتج والمتتجيل ،وتعتار اعض الع ماد قديمة الصدور تمار تشاطدا ي األسوات وتعتار اال ع ماد
تجارية عريعة وذاد سمعة تعدر ب م ييل الدوالراد ،ومل مثلة ذلق صدور الع مة " اوالل "POULAIN
عام  "، 1848تستلي  "NESTLEعام  " 1867ماجي  " MAGGIعام " ،1884ميش ل MICHELIN

" عام  "، 1889ايجو  " PEUGEOTعام  1896و الع مة " روتو  RENAULTعام 1899م .
ع ماد المتتجيل تسيطر علا األسوات التجارية ألذا مج االتلتاح علا الكثير مل المتتجاد المتشاادة،
وألذا الموقف جعا المتتجيل يطورول كثر ويجارول ع ماتدم لتعتيت ثعتدم عتد الموتعيل وتعليا سااب
اللرو قاد ي األسعار علا المتا سيل ااخريل (اايرسيلي ،2005 ،صل ة .)245
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 عالمات الموزع:ع مة الموتل ليسد ع مة خصوصية اا ولدد ي اريطاتيا العصما ستة  1869ي الدس "ساتساورغ"
وذلق ي" متتج ميشاا" كما ولدد يضا ي رتسا مج

العالم لستة 1929م

داث كأ

ع مة الموتعيل ألي الع مة المطورس والمست دثة مل قاا الديئة التي تعيد الايج و تتاجر ي متتجاد
معروضة للايج مج اشتراط ل يكول اائج ألذه الع مة خا

ومتلرد اعملية الايج

ع مة الموتل قد ت ما الع مة األصلية المميتس ألذا عتد ال ديث علا الع مة األصلية مثا الع مة
" وشل  " AUCHANو ت د ي اسم خا

االموتل المميت مثا "  " MONOPRIXو الس الع ماد

التصيلة و الاعيدس جدا عل التعليد والمعارااد التمويدية مثا الع مة ""COCA
-3العالمات العالمية على شبكة اإلنترنيت (kapferer, 2006, LES MARQUE INTERNET
)p. 188

ع مة امتترتيد اد د تصدر ي اداية التسعيتاد  1990وألي ت ا مشك د ألامة ومختللة خاصة
الع مة الخاصة االتسويت املكتروتي و التشاطاد علا التد و ي مواقج MILLERMERCIS,
……(serge dimitrial,1995 ;p25-26) )RUEDUCOMMERCE,MUTIC, AMAZONE, MAHOE

ع مة امتترتيد تستعما كع مة و يدس وتعية عار التد ومل مثلة ألذه المواقج والخاصة االع مة
تجد " " SNCF.FR" " MONSIEUR PROPRE.COM" " LIPTON.FR
يضا تجد الع ماد التجارية العديمة والتي تستعما سماي جديدس مل جا تطوير التاادا واالتصاا
علا شاكة امتترتيد مثا (LE CYBERMARCHE, OOCHOP. FR, DE CARFOUR, C-

)MESCOURSES. FR…..
وألذه الع ماد التجارية تعترح ضمل ألذه المواقج الث ث خدماد ي شكا صلعاد عما
 -تايج علا شاكة امتترتيد ( )EN LINGEمتتجاد وخدماد مثا TELEMARKET. FR

-

خدماد

ومتتجاد معلوماتية

وألي

مجاتية

علا

مواقج

GOOGLE.FR

وموقج

LASTUITEMENT.COM

 -4استراتيجيات خلق وبناء العالمة.
إستراتجية العالمة المتفرعة LA Marque Ombrelle :

عتدا الع مة المخصصة لكا متتج و لكا تشكيلة سلعية وألي تميت عدس توال مل المتتجاد كثيرس
االخت ف و التععيد والمخطط التالي(marc, 1995, p. 77) :
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شكا  01يمثا ألم األساسياد الخاصة ااستراتيجية الع مة المتلرعة
العالمة المتفرعة

التموقع
D

منتج
D

التموقع
C

التموقع
B

التموقع
A

منتج
C

منتج
B

منتج
A

Source levy lindon, merkator, opcit,p 782

ي االد معيتة الع مة المتلرعة ت طي مياديل تشاط مختللة لمتتجاد جد مختللة ومل ألتا تستطيج الك م
علا الع مة " " conglomératوألي ع ماد كار ياااتية وكورية مثا "أليوتداي" والتي تستعما ألذه
امستراتجية،
يضا الع مة "ميتسوايشي" تايج ت د ألذه الع مة  36000متتج مختلف ي مجاالد صتاعية مثا
الم ركاد ،الطيرال الخ وتعوا عموما ل الع ماد ذاد الجودس العالية والعالمية مثا" ايوجو وألوتدا"
تطات ألذه امستراتجية

) ، (diuboi, 2004, p. 332ما ي ما يلي سيتم التطرت علا الم ار ا األساسية

المتاعة عمليا ي سلوب تسجيا الع مة التجارية:
 -4المرحل المتبعة في تسجيل العالمة:

 ،أ -مراحل تسجيل العالمة قانونيا

" تعوم ارسم ت كيم تجاري و Inpi

عيدال الع مة

م ار عة كايرس
ي خ ا  bopiو  inpiالتشر مل طرف

المسسسة لدا ترس شدريل لوضج

سد ساايج مل تاريخ عيدال الع مة

اعتراض و ا تجاج علا قرار
inpiمدير

شروط التوثيت والص inpiتسجيا و لص الع مة مل طرف

مراقاة ومراجعة شروط الص

قامد اصرف vivendiمسسسة
 3مليول ورو علا جمعية ,6مالغ

متخصصة ي وضج وخلت األسماي
التجارية واذلق تم استعماا االسم

ية

" لدذه الجمعية العالمية"vizzavi
ية

الستعماا الع مة

Source marie camill, marketing pratique, opcit, p442
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✓ قياس وحماية العالمة:
مل الضروري جدا علا المسسسة اعد ل تضج عستراتجية للع مة يضا استيلاي شروط اتايألا
وتطويرألا ،األ تضج خطة لعيا

ودراسة مد سمعة وقوس ع متدا ومل جدة خر

ماية ع متدا مل

التعليد واالست ا غير المشرول
قياس سمعة العالمة شفروليه والسيارة " شفروليه "AVEO
سوف تعتمد ي قيا

ألذه الع مة وسمعة السيارس " شلروليس  "AVEOالجديدس علا تصميم و تعديم

استماراد (استايال )  ،المدخا ساسي لتصميم استماراد االستايال الموجدة لعم ي وجمدور الع مة ي
والية األغواط لتجسيد اعض األ كار و الملاأليم التصرية علا رض الواقج
 /-1دراسة سمعة الع مة كيليا(الطريعة التعليدية) ( سيل ،2001 ،صل ة )134
دراسة وقيا

سمعة الع مة كيليا :يطات ألذا الملدوم مل خ ا معاا د جماعية ويكول األمر

سل

لو كاتد ألذه المعاا د ردية وتكول الدراسة ات ليا المعطياد المااشرس و غير المااشرس لمختلف الجماعاد
الخاضعة لإلستايال
وتكول سئلة امستايال مااشرس ومتعلعة اخصائ
وا استعماا لق للع مة التجارية ()X

الع مة ،كسساا المستدلق مث عل "متا كال

" وسوف ي

ص مل خ ا تلريغ سئلة االستمارس مختلف

توال ألذه األسئلة المختارس اعتاية وادقة
 /-2دراسة سمعة العالمة كميا(الطريقة الكالسيكية).
ي الدراسة الكمية تصميم سئلة امستايال يكول االتركيت علا اعض العيم والعتاصر
والخصائ
معيا

ي المتتج ذاد الطايعة التتا سية وألي تمثا ي واقج األمر ( مراجعة معمعة للع مة) ي شكا

ستوي لخصائ

المتتج وترتكت ساسا علا الوصائف االتصالية للع مة والمسسسة

(الر يم،

 ،2005صل ة )64
ما عل الدراسة ال ديثة لسمعة الع مة التجارية يطلت عليدا اسم الدراسة الخاصة االتجمعاد
جد خاصة ال يمكل
المركتس والمختارس للع ماد وألي دراسة صعاة توعا ما وت تاج علا معلوماد ودراساد َ
تطايعدا ي ألذا الا ث المتواضج
موافق

 AVEOهل أنت مع أو ضد الخصائص التالية للسيارة شفروليه
 -6الرفاهية االتساع
 -7الحداثة والتجديد في السيارة
 -8شكل السيارة جميل وجذاب
120
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 -9السيارة تستهلك الوقود بكميات قليلة
 -10تتوفر السيارة بأحجام وبألوان كثيرة و متعددة
 -11سعر السيارة مقبول مقارنة بالسيارات المنافسة
 -12محرك السيارة قوي جدا
 -13تتوفر السيارة  AVEOبمحركات  :بنزين ،ديزال وسير غاز
 -14ال يوجد أي مشكل أو نقطة ضعف في السيارة الجديدة AVEO
 -15اللون الرمادي  GRISأحسن لون في السيارة وأنسب لطبيعة
وبيئة المنطقة الحارة والصحراوية

-16االسم" شفروليه "والرمزّ جذاب ومعبر
 -17العمالء يشترون هذه السيارة ألنها تباع بالتقسيط فقط

 .5خاتمة:

ويمكل توضيح ألم التتائج التي تم الخروج ادا ي خاتمة الا ث موض ة كمد يلي:
تمثا الع مة قيمة مالية ضخمة للمسسسة كما تدا تعيم المستدلق وتمده اأكار قدر ممكل مل

المعلوماد وتميت المتتجاد عل غيرألا وتتكول الع مة عموما مل :شكاا ألتدسية ،سماي رموت عشاراد،
لوال ،وشعار
كما تتعسم الع مة ألتوال مختللة :ع مة المتتج وألي األكثر اتتشارا ،ع مة الموتل و الع مة علا
شاكة امتترتد و الع مة العالمية وذلق سب امستراتيجية التسويعية المتاعة وتستطيج المسسسة قيا
شدرس وسمعة ع متدا اأساليب كمية و خر كيلية:
قوس الجمدور ،الوضعية الم لية ،الجمدور الكاير ،وسائا امع م ،ااراي وا ع ارتاد المسسسة ي
الم يط والمصل ة العامة ااثار التاتجة عل الع قاد العامة
سمعة الع مة تدتم اكشف عيعة تشاط المسسسة ،كما تمثا يضا مجمول المصاألر والع قاد
التشطة واللعالة ،وتجمج ايل اتلراد ع مة المتتج وري الجمدور وا المسسسة
السمعة الواسعة ،السمعة العادرس ،السمعة الااطتة ،السمعة ال ادس توال مل الممكل ل تتميت ادا
الع مة
يتتج عل السلوق الشرائي م صلة كيدس تمثا مصدر األتمام المسوقيل يعرف علا تس عملية اختيار
الاديا األ ضا مل مجموعة الادائا المتا ة مل السلج والذي يو ر قصا درجة ممكتة مل امشاال وألتا
تصدر ألمية الع مة لد المستدلق كوتدا

د م ركاد قرار الشراي

121

ساحي مصطفى

تسويق العالمة التجارية مدخل مفاهيمي مع االشارة الى كيفية قياس سمعة العالمة شفروليه حالة السيارة  aveoالجديدة 2007-2006

ألذا وقد كشلد تتائج قيا

سمعة ومد

قوس الع مة شلرولي عموما والسيارس  AVEOخصوصا

علا تمتعدا امكاتة خاصة لد المستدلق الجتائري اال تضراضاد التالية:
 -1تميت الع مة شلروليس اسمعة جيدس جدا ي وساط المستجوايل وألذا تا قاا دخوا ألذا التول
مل السياراد علا الجتائر دو يمثا قوس السياراد األمريكية
 -2تمتج السيارس شلروليس  AVEOاسمعة جيدس ي وساط والية األغواط خاصة الجيا الجديد متدا،
وألذا اعد تدارق الدلواد و تعاط الضعف التي كاتد االجيليل األوا والثاتي
 -3يعتار م رق السيارس المطاات لتول السياراد " "OPELمل الدوا ج المدمة التي ثرد علا قرار
شراي المستدلق وت

ص ل السيارس الجديدس استعد سمعتدا مل سمعة السيارس العديمة

 - 4كثر وسيلة عع تية عر د و ثرد علا المستدلق ألي ااراي واألقاويا التي يرددألا األصدقاي
واألألا والتا

المتدميل االسيارس وألو ما يدخا ضمل االتصاالد مل اللم علا األذل الشيي الذي يستدعي

التوقف عتد ألذه التتيجة ي امستايال التدائي ضمل ألم مت يراد السمعة ي ألذه الدراسة
 -5عموما معصم الخصائ

التي تم استط ل المستدلق يدا كاتد عيجااية وتعتت سمعة السيارس

اطريعة و اأخر وتركتد ألم ألذه الخصائ

ي :الر األية ،الشكا األلوال ،السعر ،الم رق االسم ،الرمت

والشعار والايج االتعسيط عال ل المستدلق يعيب علا السيارس عدم تو ر م رق "ماتود" ووجود اعض تعاط
الضعف ي السيارس خاصة عدم الت كم يدا ي المتعرجاد و شياي خر

)
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