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 الجزيل بالشكر أتقدم و المتواضع البحث ىذا إتمام على أعاننا الذي هلل الحمد

 توجيياتو علىو المشرف على المذكرة بوطغان عبد الرزاق محمد   األستاذ إلى

 ىذا متابعة في المبذول الجيد و الوقت كل على و القيمة نصائحو و اليادفة

 البحث

 . مراحلو كل في عليو اإلشراف و

 يل ياتقدم التي المساعدة و اتوجيياتي على بالجياللي ة  األستاذ بالشكر أخص كما

 الذين اإلقتصادية العلوم مكتبة عمال إلى الشكر خالص أقدم كما ، الوقت طيلة

 . ميمتنا من سيلوا لطالما

 .بعيد أو قريب من الرسالة ىذه في ساىم من كل أشكر و
 



 
II 

 

 
 اىدي ثمرة ىذا العمل المتواضع إلى:

 إلى الغالي الذي أفنى عمره السنين ألصل ليذا المستوى،

 إلى أبي العزيز

إلى التي شاء اهلل أن يجعل الجنة تحت أقداميا، ف أفنت شبابيا و حياتيا في تبليغ الرسالة  
 المقدسة، التي أنارت بحبيا المتدفق و حنانيا الفياض درب حياتي،

 الغاليةأمي  

إلى من يق اسموني أفراحي و أحزاني أفراد العائلة الكريمة محمد األمين و زوجتو أسماء، 
 شمس الدين.

و    ،أمينة،سليم،مليكة، نخلةسيبة، نعيمة، نميرة، دليلة، سيامإلى كل أصدق ائي، سارة، ح
 .PMGإلى كل عمال  

أو رفع يده و دعا  و إلى كل من ساعدني من قريب او من بعيد و لو بابتسامة صادقة،  
 لي بإخالص.
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 ملخص

لضمان جودة  مدخلتلعب الرقابة على العالمة التجارية دورا هاما و فعاال بالنسبة للمؤسسات، باعتبارها 

الوثيق بوظائف  الرتباطهامنتجاهتا و زيادة أرباحها، و كذا حتسني مسعتها يف السوق احمللي و اخلارجي، نظرا 

 املؤسسة، فالطريق الوحيد لضمان الرقابة على العالمة التجارية هو الفهم الكامل لكل مراحل العملية اإلنتاجية 

و هذا يقوم على أساس نظام رقايب متكامل، يكون قبل العمليات و أثناء و بعد االنتهاء منها. و العمل البحثي 

و ختصصنا يف العالمة التجارية   PMG ة على منتجات العالمة التجارية لشركةدور الرقاب الذي قمنا بدراسته دتثل يف

Nike.   



 مقدمـــــــــة
 

 أ
 

 ةـــــــــمقدم
 

 اختالف على ادلؤسسات سلتلف يف التسويقية وادلفاىيم ادلبادئ وتطبيق بدراسة األخرية اآلونة يف االىتمام زاد لقد

 والتأكيد حاجاتو يف البحث خالل من ادلؤسسة وأساس جوىر العميل اعتبار على تقوم اليت ادلفاىيم ىذه أنواعها،

 .التنافسي الصراع بشدة تتسم أسواق ظل يف تنافسية ميزة لتحقيق اإلبداع و االبتكار و واخلدمة اجلودة على

بأهنا: "التأكد من إمتام  "Henri Fayol"فلقد وصفها ادلفكر الفرنسي بالرقابة بدأ منذ قيام مدارس التنظيم، االىتمام إن

 كل شيء حسب اخلطة ادلرسومة و التعليمات الصادرة و ادلبادئ القائمة".

من ادلواضيع اليت أثارت و الزالت تثري الكثري من النقاش باعتبارىا وظيفة أساسية تعتمد على ادلنتجات  الرقابةو تعد  

  .عليها ادلؤسسة للتأكد من أن أداء العامل حيقق األىداف ادلسطرة

 االقتصادية، ادلؤسسة داخل كبرية أمهية من ذلا دلاالعالمة التجارية  الرقابة على منتجات دور دراسة ارتأينا ىذا حبثنا يف

  السياسات و األىداف على بناء األداء قياس و ادلتابعة و باإلشراف يهتم منظم إداري نشاط فهي

 و تقوميها و لعالجها االحنرافات و األخطاء و الضعف مواطن اكتشاف بقصد حتديدىا سبق اليت اخلطط و والربامج

 .أخرى مرة تكرارىا تفادي

 و األوقات سلتلف يف و باستمرارعلى ادلنتجات  الرقابة أنشطة دلمارسة ملحة و ماسة ضرورة ىناك أن الواضح من إنو

 يف يتم اخلطط تطبيق ألن و متقن، و تام بشكل الغالب يف يتم ال ادلهام و األعمال تنفيذ ألن األزمنة

 .أدائهم و أمانتهم و ودافعيتهم قدراهتم يف متفاوتون ىؤالء أن ادلعروف من و البشر بواسطة العادة 

 التنظيم خاليا من خلية كل سالمة على تسهر و حترص ألهنا اإلنسان، جلسم العصيب اجلهاز مبثابة فالرقابة

 .ادلؤسسة داخل متابعتو على تشرف الذي

يف العـصر احلـديث بعـد تبـين الـعديد من الـدول نظـام االقتصاد الرأمسايل، الذي يقوم عـلى مبدأ احلرية االقتصادية يف 

امتالك وسائل اإلنتاج، وأصبح بإمكـان الشركات التـرويج دلنتوجها وتوزيعو يف سلتلف أحناء الـعامل،باإلضافة إىل ازدياد 



 مقدمـــــــــة
 

 ب
 

ا الـيت تكبدىا خسائر كبرية، اضطرت إىل ابتكار عالمات اهتعمليات الـتقليد دلنتجحدة ادلنافسة وخوف الشركات من 

، تضعها على منتوجها لرتوجيو ومتييزه عن باقي ادلنتوجات وبالتايل مساعدة ادلستهلكني على عدم اخللط بني ادلنتجات

 بلدان يف نشاطاهتا متارس اليت الشركات بني ادلتزايدة ادلنافسة إىل األعمال قطاع يف التجارية العالمات أمهية وتعود

 الشركات منتجات عن خدماهتا أو منتجاهتا متييز من الزبائن لتمكني التجارية العالمات إىل تلجأ فالشركات .سلتلفة

 .الزبائن جللب وترويج تسويق أداة تعترب التجارية فالعالمة وخدماتو األخرى ادلنافسة

و نظرا ألمهية موضوع الرقابة و عالقتها بالعالمة التجارية، حتاول الدراسة الراىنة تشخيص الواقع الفعلي ذلذه العالقة 

 PMGمن خالل ربط ما ىو نظري مبا ىو تطبيقي حيث أجريت الدراسة على الشركة اخلاصة بادلالبس الرياضية 

 لسوق اجلزائري.يف ا كنموذج

 يف ضوء ما سبق تعددت مقاربات الرقابة، لكن رلملها ركزت على منتجات العالمة التجارية و عالقتها بالرقابة، 

وىذا باعتبارىا من اىم ادلؤشرات اليت تعرب عن فعالية الشركة و مدى توصلها لتحقيق أىدافها، حيث أن كل شركة 

 جاهتا.تبحث عن أحسن الطرق اليت تؤدي إىل زيادة الفعالية دلنت

و منتجات العالمة التجارية، من خالل ضمن ىذا اإلطار حتاول الدراسة الراىنة تقصي العالقة القائمة بني الرقابة 

 التساؤل احملوري التايل:

 

  الرقابة على منتجات العالمة التجارية في السوق الجزائري؟ فعالية ما مدى               

 حتدد معامل اإلشكالية الراىنة.ينطوي ىذا التساؤل على أسئلة فرعية 

  اقصود بالرقابة   وما دورىادلما  -

  ادلستهلك والء و رضا حتقيق على القدرة التجارية للعالمة ىل -

 كيف يطبق نظام الرقابة على العالمة التجارية -



 مقدمـــــــــة
 

 ت
 

 الفرضيات:

 ادلؤسسة. احنرافاتالرقابة على اإلنتاج تؤدي إىل التقليل و  -

 دورية بصفة منتجاهتا بشراء مصحوبة مستهلكيها بني و بينها العالقة إبقاء ادلؤسسة زلاولة يف الوالء يتمثل -

 .جدد آخرين مستهلكني جذب لتهاو ازل مع منتظمة

 يف ادلؤسسات. يطبق فعالنظام الرقابة على جودة ادلنتجات  -

 أهمية البحث:

فعالة ال ميكن اإلستغناء عنها، حبيث أهنا تعمل على تكمن أمهية ادلوضع ادلختار يف أن وظيفة الرقابة تعترب كأداة 

تسهيل معرفة فجوات و بالتايل حتديد مدى تعزيز او إعادة تأىيل ادلطلوب على مستوى وظيفة العالمة التجارية،  

تعمل على التأكد من تطبيق اإلجراءات و اللوائح ادلوضوعة، و بالتايل فهي أداة مساعدة على حتسني  كما

 األداء.

  اف البحث:أهد

 تتمثل األىداف ادلتوخاة من الدراسة ىذا ادلوضوع يف:

 الرقابة. مؤشراتزلاولة التعرف على  -1

ادلؤسسات و الوحدات اإلنتاجية بأمهية الرقابة على العالمة التجارية و اليت تعد  مسؤويلالعمل على توعية  -2

 عماد جناحها و تفوقها.

 امهتها يف احلد من األخطار.توضيح نظام الرقابة على ادلنتجات و مدى مس -3

  منهج الدراسة: 

 ذلذا البحث على: دراستنايف  االعتمادصحة الفرضيات، سيتم  اختبارلإلجابة عن التساؤالت ادلطروحة و 



 مقدمـــــــــة
 

 ث
 

ادلنهج التحليلي الوصفي، بالنسبة للجزء النظري، و الذي يهدف على مجع احلقائق و البيانات عن ظاىرة أو 

 أوبشأن موقف  اقرتاحاتموقف معني مع زلاولة تفسري ىذه احلقائق و حتليلها للوصول على إبداء توصيات و 

وث السابقة ذات عالقة مبوضوع على العديد من الكتب و البح باالعتمادظاىرة موضوع الدراسة و بذلك 

 البحث.

 باستخدامالبيئة اجلزائرية و ذلك  سقاط الدراسة النظرية على واقعاجلانب النظري، فسنحاول من خالل إ أما 

 .االستبيانطريقة  استخداممنهج دراسة حالة من خالل 

 تقسيمات البحث:

 مت تقسيم الفصول إىل فصليني نظريني و فصل تطبيقي.

ادلبحث الثاين تناول أساسيات حول  أماعاجل التسويق يف ادلبحث االول و تناول أربعة مطالب،  ل:الفصل األو 

 الرقابة و تضمن أربعة مطالب، و ادلبحث الثالث تناول الرقابة التسويقية و تضمن كذلك أربعة مطالب.

ين عاجل ماىية العالمة التجارية عاجل ادلبحث األول ادلنتجات و تضمن أربعة مطالب، و ادلبحث الثاالفصل الثاني: 

 و تضمن أربعة مطالب، أما ادلبحث الثالث تناول الرقابة على منتجات العالمة التجارية و تضمن ثالثة مطالب.

و عالقتها  PMGناولت بشكل عام تضمن ثالثة مباحث و يف كل مبحث ثالثة مطالب. الفصل التطبيقي:

 االستمارة، استخالص النتائج.، حتليل Nike بالعالمة التجارية

 حدود البحث:

 .5102جوان  10إىل غاية  5102على فرتة زمنية زلددة فيفري  باالعتمادنية: متت معاجلة ادلوضوع ااحلدود الزم

 UNOادلتواجد يف ادلركز التجاري  PMGاحلدود ادلكانية: مت إسقاط اجلانب النظري ذلذا البحث على فرع 
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     الفصل :    مقدمة 

 إنتاجتعترب وظيفة التسويق من أىم الوظائف اإلدارية ألي منظمة و زلددة لنجاحها فقدرة أي منظمة على       

 احتياجات فعاال يساعد على ربديدا تسويقيا السلع و تقدمي اخلدمات تكون زلدودة ما مل يصاحبها جهد

، الرحبية اليت تسعى ادلنظمة لتحقيقها. فالشركات اليوم تواجو منافسة شديدة جدا و ادلستهلك وزيادة ادلبيعات

األقوى ىي اليت تستطيع فهم و معرفة حاجات و رغبات العمالء و تزويدىم بادلنتجات اليت ربقق ذلم  ةوالشرك

 أقصى إشباع شلكن.

ادلختلفة وحث  األسواقالسلع يف  التسويقي من كونو أداة إلتاحة حيث صاحب ذلك ربول النظر إىل النشاط  

ادلستهلك عن طريق دراسة سلوكو   احتياجاتادلستهلك لشرائها إىل النظر إليو كنشاط و فلسفة تقوم على إشباع 

و بسعر مناسب و يف ادلكان  االحتياجات و دوافعو  للشراء  وزبطيط  و تقدمي  ادلنتجات اليت   تشبع  ىذه

و الوقت ادلناسب،و ىكذا أصبحت ادلشروعات تواجو مشكلة ليست دبشكلة فنية و ال إنتاجية بقدر ما  ادلناسب

ناسب مع األذذ دلالقرار ا الزباذىي تسويقية ربتم عليها أن تقوم بأي نشاط أن تدرس السوق و  ربلَل   معطياتو 

 و حاجات ادلستهلك .                                                                                 رغبات االعتباربعُت 

بادلمارسة التسويقية على مستوى ادلنظمات حىت تضمن ربقيق أىدافها  االىتمامكل ىذه العوامل أدت إىل زيادة 

 بُت ذدمة ادلستهلك و ربقيق أىدافها ادلتعلقة بالرحبية.
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 المبحث األول: ماهية التسويق

نتيجة للتغَتات اليت طرأت على التسويق يف ىذا اجملال نتناول العديد من التعاريف من زاوية التطورات اليت مر هبا 

 و البقاء. لالستمراريةالتسويق عرب مسَتتو ليشمل نشاطات ادلؤسسة اليت تستهدف الربح و تسعى 

 و أهميته: مفهوم التسويق المطلب األول:

 مفهوم التسويق: -1

لقد عرفت اجلمعية األمريكية التسويق بأنو شلارسة أنشطة األعمال اليت توجو عملية تدفق السلع و اخلدمات  -   

   1من ادلنتج إىل ادلستهلك أو ادلستخدم. 

ىيكل  زيادة و إشباعالباحثُت بانو العملية اليت توجد يف اجملتمع و اليت بواسطتها ديكن التنبؤ و كما عرفو  -

من ذالل تقدمي و ترويج و تبادل و التوزيع ادلادي ذلذه السلع  االقتصاديةالطلب على السلع و اخلدمات 

 2واخلدمات.

و عرفو فيليب كوتلر: التسويق ىو التحليل، التخطيط، التنفيد و الرقابة على الربامج اليت يتم إعدادىا لتحقيق  _

ويق بدرجة كبَتة على تصميم العرض اليت تقوم ادلؤسسة بطرحو بناءا على حاجات أىداف تنظيمية و يعتمد التس

 و رغبات السوق ادلستهدف أو على إستخدام طرق فعالة للتسعَت و اإلتصال و التوزيع 

 3ذدمة األسواق.و و اإلعالم و التحفيز 

  

 

 

                                                 
 .52، ص 1998اجلزء األول ، كلية التجارة ،اإلسكندرية مؤسسة شباب اجلامعة ،، "اساسيات التسويق"، عبد السالم أبو قحف -1
 .52عبد السالم أبو قحف ،مرجع سابق ، ص -2
 .21، عمان األردن، ص1997دار زىران للنشر و التوزيع، ،"التسويق في المفهوم الشامل" زكي ذليل ادلساعد -3
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 أهمية التسويق: -2

 للمؤسسة األىداف ربقيق و جهة، من ادلستهلكُت رغبات و حاجات إتباع ىو االقتصادية احلياة جوىر إن

 ذلق يف بالغة أمهية من لو كما بالتسويق متهت ادلنظمات كل أصبحت حيث أذرى، جهة من ادلسوقة و ادلنتجة

 1.ادلؤسسة و ادلستهلك تمعجملا مستوى على ادلنافع

2المجتمع: مستوى على التسويق أهمية1-2 
 

  :يلي فيما تتمثل اليت للمجتمع كثَتة منافع ذلق يف ىاما دورا التسويق يلعب

 .سلتلفة رلاالت عدة يف عمالة تعُت يتطلب بادلنظمة تسويقي نشاط وجود حيث ، التوظيف فرص ذلق  -

 .االقتصادي النمو ربقيق استمرار ضمان  -

  .التسويقية بالبحوث القيام طريق عن اإلمكانيات و للموارد األمثل االستقالل - 

 .ادلناسبة األماكن يف الطلب و العرض إجراء ذالل من اخلدمات و للسلع البدائل معرفة - 

 .ادلعيشة مستوى ربسُت طريق عن تمعجملا داذل الرفاىية توفَت  -

  :المستهلك مستوى على التسويق أهمية 2-2

 :يلي فيما تتمثل و ،لو رئيسية منافع توفَت ذالل من ادلستهلك يفيد التسويق أن يف سبكن و

 :الشكلية المنفعة 1-2-2 

 تامة ذدمات أو سلع إىل اإلنتاج مدذالت و اخلام، ادلواد بتعديل ادلؤسسة تقوم عندما الشكلية ادلنفعة ذلق يتم

 .جديدة سلع تصبح حبيث شكلي تغيَت ادلواد ىذه على يطرأ أي الصنع،

 .التسويقي لنشاط مسؤولية ىي النهائية ادلواصفات ربديد أما اإلنتاجية، ادلنفعة بو زبتص الشكلية ادلنفعة ذلق إن

                                                 
 . 21، ص2001 طبعة -اإلسكندرية -الفنية اإلشعاع مطبعة -معاصرة نظر جهة و التسويق --قحف أبو السالم عبد -1
 .80 ص – 1994 طبعة -االسكندرية -التجارة كلية -التسويقية القرارات و المبادئ-التسويق -ناجي عبده -2
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  :الزمنية المنفعة 2-2-2

 إليها، احلاجة ظهور حُت إىل السلعة ىذه زبزن إليها حيتاج ال فعندما طلبها، وقت يف للمستهلك السلع توفَت أي

 .األزمات فًتات أثناء حيدث ما ىذا و

  :الحيازية المنفعة 3-2-2 

 ويف العملية، تسهيل ىو منو اذلدف و شرائها، وقت ادلستهلك إىل ادلنتج من السلعة ملكية نقل يف تتخلص

 .اإلداري النظام كفاءة بعدم متعلقة للملكية ادلنفعة ربقيق صعوبة تكون كثَتة حاالت

  :الملكية المنفعة 4-2-2 

 الصناعي، ادلشًتي أو النهائي للمستهلك ادلناسبة األماكن يف اخلدمات و السلع خبلق ادلنفعة ىذه ذلق يتم

 .ادلستهلك تواجد أماكن يف تنتشر اليت ادلنظمة فروع ذالل من التوزيع دور ىنا يظهر و 

  :المؤسسة مستوى على التسويق أهمية  2-2

  :التالية النقاط يف تلخيصها ديكن

 ادلعلومات توفَت بعد وذلك التسويق ذالل من الصناعي النشاط ظل يف اهتمنتجا بتصريف ادلؤسسة تقوم - 

 .ادلستهلك رغبات و كحاجات التسويقية

 باألسلوب ىذا مت سواء األسواق يف التسويقية الفرص اكتشاف ذالل من الدولية األسواق غزو  -

 التصدير ذالل من)مباشر غَت األجنيب االستثمار(مباشر غَت األسلوب طريق عن أو)مباشر أجنيب استثمار(ادلباشر

 .مثال اإلنتاج أو البيع تراذيص أو

 1.الوطنية األسواق داذل اجلنسيات متعددة و ، األجنبية ادلنظمات من ادلنافسة مواجهة - 

 : مراحل تطور مفهوم التسويقنيالمطلب الثا

                                                 
 .22مرجع سابق، ص -معاصرة نظر جهة و التسويق --قحف أبو السالم عبد -1
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يعترب التسويق دبعناه احلايل حديث النشاة نسبيا، إذ يؤكد كل من "روبرت كينغ و جَتون ميكاريت" أن اإلدارة يف 

ادلؤسسات االقتصادية مل يعرف مفهوم التسويق إال يف اخلمسينات، حيث كان ادلفهوم السائد قبل ذلك ىو 

 مفهوم البيع، و يرى "روبرت كينغ" أن مفهوم التسويق قد تطور عرب ادلراحل الثالث التالية:

 :(1931  – 1911) مرحلة التوجيه باإلنتاج .1

وفيها كانت مشكلة اإلنتاج ىو زلور انشغال اإلدارة يف ادلؤسسة، و مل يكن تعريف اإلنتاج يواجو أي صعوبة ألن 

 أوالسوق مل تكن مشبعة، ولذا كان الًتكيز يف ىذه ادلرحلة على اإلشباع الكمي للحاجات، أن قضايا النوعية 

يزت ىذه ادلرحلة بعدما تدذل رجال البيع يف قضايا اجلودة يف اإلنتاج كانت للمبادرة من مهندسي اإلنتاج، و سب

 وظيفتهم على إقناع ادلستهلك بأن ما أنتج ىو ما يشبع حاجتك. اقتصاراإلنتاج و 

 :(1951 -1931 )مرحلة التوجيه للبيع . 2

دبعدالت كبَتة بفضل إدذال أساليب اإلدارة العلمية يف ادلشروعات و اقتصادىا سبيز باإلنتاج  اإلنتاجحيث زاد 

الكبَت، و من مث برزت احلاجة لنظام توزيع قادر على تصريف ىذا اإلنتاج، وازداد االىتمام بوظيفة البيع، و لكن 

دارة ادلؤسسة بادلعلومات التسويقية إتزويد و ظهرت حبوث التسويق ل اإلعالنفلسفة البيع مل تتغَت فازداد استخدام 

 الالزمة لًتشيد قراراهتا ادلتعلقة باإلنتاج و التخزين و التوزيع.......اخل.

 :إلى اليوم( 1951.مرحلة التوجيه بالمفهوم التسويقي )3

ادلستهلك ان  و فيها تبنت اإلدارة يف ادلؤسسة اإلنتاجية فلسفة جديدة يف اإلنتاج مفهومها "األسهل صنع ما حيب

 1جديدة منتجاتحيب ادلنتج ان يصنع"، و قد سبيزت ىذه ادلرحلة بالسرعة يف ابتكار  يشًتي من زلاولة بيع ما

وقد أجل جذب ادلستهلكُت و كسب رضاىم،زدادت شدة ادلنافسة من دلسايرة سرعة تغَت أذواق ادلستهلكُت، و ا

  اقتصادية و اجتماعية. ساعد على تطور ىذا ادلفهوم عوامل كثَتة تكنولوجية،
                                                 

 29، ص2011عمان،الطبعة األوىل  -دار أسامة للنشر و التوزيع، األردن، "اإلتصال و اإلعالم التسويقي"، د. فاطمة حسُت عواد -1
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  وظائف و أهداف التسويق: المطلب الثالث:

لتسويق رلموعة من الوظائف يقوم هبا يف ادلؤسسة، و اليت من ذالذلا يسعى إىل ربقيق مجلة من األىداف اليت ل

 سنحاول إيضاحها يف ىذا ادلطلب.

 وظائف التسويق:: األولالفرع 

على أساس التخصص أو على أساس طبيعة األنشطة، لذلك  أحياناوظائف كثَتة تقسم يشمل التسويق 

 .التنفيذجلهات فالوظائف التسويقية مضمون ديناميكي يتغَت بسرعة و كذلك األمر بالنسبة 

فعلى الرغم من ربديد الواجبات فإنو غالبا ما حيدث أن تنفيذ بعض الوظائف من غَت اجلهة ادلنط هبا التنفيذ 

 وظائف.وذلك لسرعة و حركية ىذه ال

 و غالبا ما كانت الوظائف التسويقية يف السابق تقسم على الشكل التايل:

 وظائف نقل ادللكية) البيع و الشراء(. . أ

 وظائف النقل الفيزياوي للسلعة و تتضمن ) النقل و التخزين و ذدمة السلعة من اجملهز إىل ادلشًتي (. . ب

تنظيم ادلعلومات التجارية، مجع ادلعلومات حول  الوظائف ادلساعدة و تشمل ) تنميط السلعة و تدرجيها، ج.

 السوق، التمويل، و إزباد القرارات مع ربمل ادلخاطر(.

حة بُت الوظائف الرئيسية للتسويق إن مثل ىذا التقسيم لوظائف التسويق غَت دقيق و ال يضع حدود واض 

 1ق حيدد أربعة وظائف رئيسية.ادلتخصصة اليت تتضمنها ىذه الوظائف.إن ادلفهوم العصري للتسوي واألنشطة

 

 حبوث السوق و مجع ادلعلومات. .1

 زبطيط التشكيلة السلعية. .2

                                                 
1

 .29،30مرجع سبق ذكره،ص، "اإلتصال و اإلعالم التسويقي"، د. فاطمة حسُت عواد -
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 التوزيع. .3

 الًتويج و ذلق الطلب. .4

 بحوث السوق و جمع المعلومات: - أ

 البحث و التحليل يف ادليادين االقتصادية و التجارية و الصناعية و السلعية و الًتوجيية و اإلعالنية. .1

 و البيانات. مجع و تبويب ادلعلومات .2

 دراسة نشاط ادلنافسُت. .3

 تخطيط تشكيلة المنتجات:  - ب

 التشكيلة السلعية للشركة.ربديد ووضع ىيكل  .1

تكييف ذصائص ادلنتجات و تغليفها و أسعارىا وصفاهتا االستهالكية  دبا ينفق و متطلبات ادلشًتي عن  .2

 طريق ربسُت النوعية و اخلدمات و إنتاج نوعيات جديدة .

 ج. التوزيع:

 بيع السلع ذالل شبكة التوزيع التجارية . .1

 اذتيار قنوات البيع. .2

 التخزين. .3

 1النقل. .4

 كشف احلساب اجلاري. .5

 ربليل البيع. .6

                                                 
1

دار الثقافة للنشر و التوزيع، عماد.وسط البلد، سوق البًتاء،عمارة احلجَتي، اجلامعة اذلامشية " أسس التسويق الحديث" الدكتور عبد اجلبار منديل -
 .45، ص2002،الطبعة األوىل 
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 التنبؤ بالبيع. .7

 ربديد ادليزانيات التجارية. .8

 زبطيط الدوران السلعي حسب التشكيلة. .9

 مع ادلؤسسات البيعية. االرتباط  .11

 الترويج و خلق الطلب: -د

ادلستهلكُت النهائيُت و الوسيطُت عن طريق كافة وسائل االعالم اجلماىرية )الصحافة،  عالن يف أوساطاإل .1

 التلفزيون، السينما، الراديو، ادللصقات......اخل(.

ضافة ىدايا، تذكارات للمشًتيات تشجيع ادلشًتين النهائيُت و الوسيطيُت مثل التخفيض باألسعار، إ .2

 وجوائز و مسابقات....اخل.

 ذل ادلخزن ويف الشوارع احمليطة.االعالنات دا .3

ُت بادلعلومات اجهة لًتتيب السلع و ألحسن العارضإعطاء احلوافز لرجال البيع و ادلسابقات ألحسن و  .4

 1التسويقية ....اخل.

2الفرع الثاني:أهداف التسويق: 
 

  :ديكن ربديد أىداف التسويق يف العناصر التالية

 . اقتناء السلعة أو اخلدمةإجياد ادلستهلك ادلقتنع بشراء أو  -1 

 .إشباع حاجات و رغبات ادلستهلك من ذالل دراسة سلوكو و العوامل ادلؤثرة يف عملية ازباذه لقراره الشرائي -2

احملافظة على ادلستهلك و العمل على إبقاء القناعة لديو يف أن سلعتنا أو ذدمتنا اليت نقدمها لو ىي األفضل  -3

                                                 
1

 .47"، مرجع سبق ذكره، صلتسويق الحديثأسس االدكتور عبد اجلبار منديل ، "  -
2- http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/510099 
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  .حاجاتو و رغباهتا يف ضوء ظروفو و إمكانياتو اخلاصةو األقدر على إشباع 

االقتناع بالربح القليل يف البداية لتحقيق الربح الكبَت و األوفر يف ادلستقبل، من أجل القناعة و الرضا و الوالء  -4

 .لدى ادلستهلك بالسلعة و اخلدمة

أن ادلستهلك ىو نقطة البداية يف العمل يتضح من األىداف الرئيسية السابقة اليت يسعى التسويق إىل ربقيقها 

 البحث عنو و إجياده و دراسة حاجاتو و رغباتو و ذوقو و دذلو ... اخل( و نقطة النهاية القناعة لديو )التسويقي 

و احملافظة عليو( فادلفهوم احلديث للتسويق وفق ىدفو يشَت إىل أن ادلنظمة تنتج ما تقدر على تسويقو دبعٌت أن 

تج للمستهلك وفق رغباتو و حاجاتو و ظروفو، و ال تنتج رلرد للبيع فقط، و ىذا يعد الركن األساسي عليها أن تن

 .يف صلاح وظيفة التسويق بوجو ذاص و ادلؤسسة بوجو عام

و بالتايل فادلفهوم احلديث للتسويق جيعل ادلستهلك و ذدمتو ىدفو األول و األذَت، فهو منبع األفكار اإلنتاجية 

ة ادلتجددة، ليكون العمل اإلنتاجي و التسويقي يف ادلؤسسة أكثر كفاءة و ربقيق أفضل األرباح، فقبول و التسويقي

 1.رضا ادلستهلك ىو زلور النجاح و البقاء و االستمرار

 

 

 

 

 2المطلب الرابع: خصائص التسويق:

 :يلي كما ىي و األنشطة من غَته عن سبيزه ذصائص عدة للتسويق

 :مستمرة و هادفة عملية التسويق 1- 

                                                 
1

- http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/510099 
  .40،39،ص2006"، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، الطبعة أهمية التسويق البنكي في رفع القدرة التنافسية للبنوك" -ط. ضيف مجيلة -2
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 التشغيلو األرباح، ربقيق و والئهم، و رضاىم على احلصول و العمالء، حاجات إشباع التسويق يستهدف حيث

 إنتاج قبل التسويق وظائف فتبدأ تمعجملا رفاىية ربقيق يف الفعال و القوي اإلسهام و اإلنتاجية، للطاقات األمثل

 مهترغبا و وادلرتقبُت احلاليُت العمالء حاجات عن ادلعلومات و البيانات مجع األسواق، بدراسة اخلدمات و السلع

 بعد ما ذدمات لتقدمي بعدىا سبتد مث ادلستهلك إىل ادلؤسسة من اخلدمات و السلع تدفق على لتعمل تستمر و

 دلتابعة الدراسة استمرار ادلنطقي من جعل مهترغبا و العمالء حلاجات ادلستمر التغيَت فإن آذر جانب من و البيع،

 .االحتياجات ىذه دلقابلة اخلدمات و السلع ىذه تطوير على العمل و التغَتات، ىذه

  :متطورة و متكاملة عملية التسويق  2-

 عند الوظائف بُت التكامل إحداث يستوجب شلا اخلدمات، و السلع إنتاج بعد و أثناء التسويق وظائف تعمل

 التسعَت، التخطيط، تستهدف متكاملة متفاعلة، أنشطة رلموعة التسويقي فالنظام التسويقية، اجلهود زبطيط

 التسويق أن نرى مث من و عامة، تمعجملا و ذاصة العمالء رغبات التيتشبع اخلدمات و للسلع التوزيع و الًتويج،

 .ادلستقبل و احلاضر سوق أماكن يف الغد و اليوم منافسة و ترويج بسعر ادلرتقبة و احلالية ادلنتجات بيع ىو

 

 

 

  :معقدة إدارية عملية التسويق  3-

 تنظيم، زبطيط، ذالل من ىذا و ادلؤسسة، أىداف ربقيق و ادلستهلك، إلرضاء تسعى التسويقية العملية إدارة

 نتيجة إشباعها و األسواق لنمو ذلك و العملية، ىذه تعقد إىل إضافة التسويقية، أنشطتها مراقبة و متابعة توجيو،

 .ادلنافسة وازدياد التكنولوجي، التقدم الرغبات، و احلاجات لتعدد

  :المنافع تبادل عملية التسويق 4- 
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 لكل كذا و االتصال، على القدرة أكثر أو طرفُت وجود نتطلب اليت ادلنافع تبادل عملية التسويق جوىر يعد

 1.اآلذر الطرف من فيو مرغوب و قيمة ذو شيء طرف

 2حول الرقابة:المبحث الثاني: أساسيات 

 المطلب األول:مفهوم الرقابة و اهميتها

 الفرع األول: مفهوم الرقابة:

يقصد بالرقابة يف اللغة احملافظة على الشيء و صونو و حراستو،أما ادلفهوم الفٍت للرقابة، فقد اذتلفت آراء الكتاب 

 و كذلك الزمن الذي سبارس فيو. الذي سبارسو فيوو الباحثُت بشأنو تبعا لنظرة كل واحد منهم ذلا و اجملال 

من اوائل علماء اإلدارة الذين حددوا عناصر العملية  -و من التعاريف االكثر وضوحا و مشولية، صلد ىنري فايول

 فقد وصف وظيفة الرقابة بأهنا: -اإلدارية

دف إىل تشخيص " التأكد من إسبام كل شيء حسب اخلطة ادلرسومة و التعليمات الصادرة و ادلبادئ القائمة، وهت

ارس الرقابة على األشياء و الناس نقاط الضعف و األذطاء و تصحيحها و منع حدوثها يف ادلستقبل، و سب

  .اإلجراءات "، و دبفهوم آذر الرقابة ىي "عملية احملافظة على اإلمتثال للنظام"و 

 لقد اقًتح الكتاب تعاريف عديدة للرقابة تفاوتت يف مدى مشوليتها و عمقها و ىي: 

إهنا "أداة إدارية تضمن تسيَت األعمال يف اإلذباه الصحيح و أن اإلمكانيات ادلادية و البشرية يتم استخدامها 

 بطريقة سبكن اإلدارة من الوصول إىل األىداف ادلرسومة بكفاءة و فعالية".

بأهنا "التحقيق من أن التنفيد يتم طبقا للخطة ادلقررة و التعليمات الصادرة و ادلبادئ  [د.السيد ذليل]ا كما عرفه

ادلعتمدة، فهي عملية اكتشاف عما إذا كانت األعمال تسيَت حسب اخلطط ادلوضوعة و ذلك لغرض الكشف 

 يوجد ىناك من نقاط الضعف و األذطاء و عالجها و تفادي تكرارىا.عما 

                                                 
1

 .41"،مرجع سابق، صأهمية التسويق البنكي في رفع القدرة التنافسية للبنوك" -ط. ضيف مجيلة -

2
 .40، ص2010،" دار النشر، عمان األردن،الطبعة األوىل إدارة الموارد البشريةزلفوظ امحد جودة، " -
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 عرف الرقابة على اهنا "عملية تستخدم يف:و ت

 .تقييم األداء او اإلصلاز الفعلي 

 .دلقرنة اإلصلاز الفعلي باألىداف ادلخططة 

 .ازباد إجراء تصحيحي بشأن االذتالف بُت اإلصلاز و األىداف 

 1الفرع الثاني:أهمية الرقابة:

التخطيط و ىي الوظيفة اليت تبُت نقاط الضعف يف صلد أن الرقابة يف العملية اإلدارية ذلا إرتباط قوي جدا يف 

 العملية اإلدارية. وتتلخص أمهية الرقابة فيما يلي:

 أوال: الرقابة تشجع اإلدارة على تحقيق األهداف: -

الصعوبات و  شاكلالرقابة يربز فيها الوقوف على تنفيذ اخلطط و تقوم على كشف ادلالسبب يف ذلك أن 

وتقوم الرقابة يف الوقت ادلناسب إىل توجيو اإلدارة أىل ضرورة إزباذ القرارات ادلناسبة ادلًتتبة عليو أوال بأول، 

 من أجل تفادي أي ذطأ يقع عند تنفيذ اخلطط.

 

 ثانيا: الرقابة تساهم في تغيير الخطط و البرامج: -

 ق  تطبيوذلك عن طريق النظر إىل ظروف التشغيل الفعلي أو النظر إيل العوامل اليت تؤثر بشكل مهم يف

اخلطط، وتعديل اخلطط تكون عن طريق ربديد اإلجراءات الالزمة لوضع األمور يف طريقها الصحيح قبل 

 بشكل ال ديكن بعده من ربقيق اخلطط ادلوجودة. االضلرافاتأن تكرب دائرة 

 ثالثا: الرقابة فيها ضمان لحسن سير العمل: -

                                                 
 .271، ص 1997 -دار زىران للنشر و التوزيع -التقييم و التصحيحادلعايَت و  -"مبادئ الرقابة اإلدارية" -صباح عبد الرمحان -1
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حققتو الوحدات  األجهزة ادلسؤولة على مدى ماتضع الرقابة تضمن لنا نتائج سليمة يف العمل ألهنا 

االقتصادية أو القطاعات النوعية من أىداف اقتصادية وصناعية وذلك كلو عن طريق الرقابة الداذلية أو 

 اخلارجية معا.

 رابعا: الرقابة تحقق العدالة: -

الذين يبذلون اجلهد العدالة ادلرجوة من الرقابة تكمن يف معرفة ادلقصرين من العاملُت و تشجيع للعمال 

لرفع مستوى اخلطط اليت وضعتها اإلدارة، و الرقابة إذا سبت من قبل األجهزة ادلسؤولة فإن ذلك يوفر لنا 

 سريعة بكلفة قليلة. إنتاجية

 خامسا: الرقابة تنير الطريق أمام اإلدارة في معرفة مستوى العمل: -

ادلوارد ادلادية الذي ديكن ادلدير من متابعة العمال سواء كان ألهنا تقوم بتزويد ادلديرين من ادلوارد البشرية و 

 ذلك أسبوعيا أو شهريا.

 

 

 

 

 سادسا: الرقابة فيها تجويد لألداء و تصحيح األخطاء و منع االنحرافات: -

السلطة اإلدارية او ها ويتم ذلك عن طريق اجلودة يف اإلنتاج بأقل تكلفة و دبستوى األسعار اليت وضعت

 تقوم بتصحيح اخلطأ الذي يقع يف العملية اإلنتاجية عن طريق النظر إىل سرعة اإلنتاج وجودةو  التنفيذية،

 السلع بأقل وقت وقت الذي يف النهاية يشجع ادلسؤول على ربسُت اإلنتاج.

 سابعا: التنسيق بين المجموعة الواحدة: -
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سريع و كشف مواطن الذي يقوم على ربقيق أقصى نتائج سليمة و تنفيذ للخطط بشكل سليم و 

 1الضياع بطريقة سريعة و ذلك من ذالل التنسيق الذي يتم عن طريق الرقابة.

 2أنواع الرقابة:المطلب الثاني:

 ديكن تصنيف أنواع الرقابة حسب معايَت سلتلفة و ادلتمثلة فيمايلي:

 وتصنف لألنواع التالية:  الرقابة من حيث الزمن: -1

عن طريق اجلوالت التفتيشية و ادلتابعة هبدف توقع اخلطأ و منع حدوثو  تتمالرقابة العالجية اإليجابية:  -

 قبل وقوعو.

تنتظر اخلطأ حىت يقع و رباول اكتشاف األسباب اليت أدت إىل وقوعو مث الرقابة العالجية السلبية:  -

 معاجلتو.

 وتقسم لألنواع التالية: الرقابة من حيث التنظيم: -2

قابية دورية يتم تنفيدىا مسبقا على فًتات زلددة و ىدفها وقائي أكثر يتم وضع برامج ر الرقابة الدورية:  -

 منو عالجي.

 .تتم بشكل دائم و مستمر كبطاقة اجلرد ادلستعملة يف ادلستودعات للرقابة على زلتوياهتا الرقابة المستمرة: -

  وتصنف لنوعُت مها:الرقابة من حيث المصدر:  -3

ادلؤسسة مهمتو القيام بالرقابة، كقسم االتدقيق احملاسيب  يعٍت وجود قسم ذاص يفالرقابة الداخلية:  -

 ادلوجود بالبنوك.

يقوم هبا أناس ذارج ادلؤسسة و ليس موظفُت فيها، من أمثلتها رقابة ديوان احملاسبة على الرقابة الخارجية:  -

 الدوائر احلكومية.
                                                 

1
  212، ص1991"، ادلعايَت و التقييم و التصحيح، دار زىران للنشر و التوزيع، " مبادئ الرقابة اإلداريةصباح عبد الرمحان -

2
  .168، ص2012لنشر و التوزيع، الطبعة االوىل، دار أسامة ل  -نظريات اإلدارة الحديثة ووظائفها -ىاين ذلف الطراونة -
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 بحت تشمل مجيع ويف منظمات األعمال مل تعد عملية الرقابة تقتصر على نشاط واحد، بل أص

الوظائف )نشاطات ادلنظمة( من تسويق و مالية و إنتاج و غَتىا، و فيما يلي عرض موجز ألنواع 

 1الرقابة يف منظمات األعمال.

ة التسويق نشاطات عديدة ترافق السلعة/ اخلدمة من حلظة إنتاجها تشمل وظيف 2الرقابة على التسويق: -

و من ....اخل،ف و إعالن و ترويج و نقل وتوزيع و تغليحىت توصيلها للمستهلك النهائي، من تسعَت

الضروري شلارسة الرقابة على ىذه النشاطات ادلختلفة فقد تشمل الرقابة التسويقية مقارنة مستوى الطلب 

على السلعة مع التقديرات ادلخطط ذلا، أو مقارنة ادلبيعات يف فًتات معينة مع ما مت ربقيقو يف فًتات 

ي، كما تشمل الرقابة تقييم برامج اإلعالن و الًتويج و ما حققتو من نتائج و مقارنتها دبا شلاثلة يف ادلاض

 ىو سلطط.

تعترب من أىم رلاالت و أنواع الرقابة، و تسعى إىل التأكد من توافر ادلوارد  الرقابة على الموارد المالية: -

 ادلالية اليت ربتاجها ادلنظمة لضمان استمرار عملياهتا و نشاطاهتا و مراقبة حسن استخدام ىذه ادلوارد 

لوضع و ادلركز ادلايل و احملافظة عليها، و كفاءة استثمار األموال، و قدرة ادلنظمة على ربقيق األرباح و مراقبة ا

 دبا يضمن ذلا الوفاء بالتزاماهتا على ادلدى القصَت و البعيد.

تشمل التأكد من أن مستوى العاملُت يتطابق مع ادلعايَت ادلعتمدة و مراقبة  الرقابة على الموارد البشرية: -

و كذلك التأكد سلوكيات العاملُت للتأكد من انضباطهم و تقييدىم بالسياسات و التعليمات النافدة، 

القدرات و ادلهارات اليت من صالحية و سالمة عمليات و إجراءات االذتيار و التعيُت حبيت يتم اذتيار 

تتطابق مع متطلبات الوظائف حسبما ىو مقرر. كما ديكن ان تشمل الرقابة نشاطات و عمليات 

 مستوى رضاىم و اذباىاهتم.التدريب و نظام الرواتب و احلوافز، و الوقوف على معنويات العاملُت و 
                                                 

1
 169، ص2012الطبعة االوىل، دار أسامة للنشر و التوزيع،   -نظريات اإلدارة الحديثة ووظائفها -ىاين ذلف الطراونة -
 .317،316مرجع سبق ذكره، ص -مبادئ اإلدارة الحديثة -حسُت حرمي 2-
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هتدف إىل التأكد من تأمُت احتياجات ادلنظمة )الوحدات التنظيمية ادلختلفة( من  الرقابة على الشراء: -

األجهزة و ادلعدات و األدوات و ادلستلزمات و ادلواد بادلواصفات و اجلودة ادلطلوبة، و الكميات ادلناسبة 

اسب و بأقل تكلفة شلكنة، كما تسعى الرقابة يف رلال الشراء إىل من ادلوردين ادلناسبُت، و يف الوقت ادلن

 تقييم ادلوردين لضمان االذتيار األنسب و إىل توثيق العالقات معهم.

لضمان توافر ادلواد ادلختلفة دبا تشمل مراقبة حركة ادلخزون و مستويات ادلخزون،  الرقابة على المخزون: -

هتا من ناحيو و عدم تكدس بعض ادلواد و منع أي اذتالس أو يكفل استمرار عمليات ادلنظمة و نشاطا

 فقدان أو تلف.

 تسعى إىل ضمان إنتاج الكميات ادلطلوبة بادلواصفات و اجلودة ادلطلوبة/ احملددة  الرقابة على اإلنتاج: -

الوقت احملدد و بأقل تكلفة شلكنة، كما هتدف الرقابة على اإلنتاج إىل استغالل الطاقة اإلنتاجية ادلتاحة  و يف

بكفاءة و عدم تبديد و ىدر ادلوارد و ادلستلزمات عن قصد و تستخدم التغدية العكسية )اليت توفرىا الرقابة(، 

     لتحديث و تطوير اخلطط اإلنتاجية.

 1:ت الرقابة و دورهاخطوا: لثالمطلب الثا

 أوال: خطوات الرقابة:

 : نفسها فهي ادلراقب، الشيء باذتالف زبتلف ال الرقابة ذطوات إن

 :التالية اخلطوات على الرقابة عملية ربتوي و آذر شيء أي أو ادلنتجات جودة أو العمل إلجراءات بالنسبة

 :الرقابة معايير تحديد -أ

 دلستويات موضوعية معايَت ىناك يكون أن جيب فإنو كفؤة بطريقة ألعماذلا ادلؤسسة أداء مراقبة ديكن لكي

 لنتيجة كمعيار معُت رقما ربدد ادلنظمات بعض مثال فنجد أذرى إىل مؤسسة من احلال بطبيعة زبتلف األداء

                                                 
 73مرجع سبق ذكره،ص"القيادة و الرقابة و اإلتصال اإلداري"، معن زلمود عياصرة:  -1
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 ادلؤسسة مكانة ربديد شكل يف ادلعايَت وضع يكون أذرى مؤسسات يف و إليو للوصول جاىدة تعمل نشاطها

 معايَت أنواع من و ككل للمؤسسة لإلدارة، للقسم، للفرد، تكون باألداء اخلاصة ادلعايَت ىذه و السوق، يف

 :يلي ما األداء مستويات و 

 .اخل ...ادلطلوب الربح رقم ادلستهدف، األرباح منو معدل يف ادلتمثلة و : الربحية معايير 1-

 .ادلبيعات منو معدل معُت، مبيعات حجم السوق، يف ادلنظمة حصة مثل  :تسويقية معايير 2-

 .السلعة استخدامات تطوير جديد، منتج تقدمي و ابتكار  :تكنولوجية معايير 3-

 .زمنية فًتة ذالل الوحدات من معُت عدد إنتاج أو مهمة إصلاز : زمنية معايير 4-

 .ادلال رأس و نشاط أو للسيولة معينة نسبة مثل  :مالية معايير 5-

 .الطاقة استغالل نسبة اإلنتاج، من معُت حجم مثل  :إنتاجية معايير 6-

 من للرفع بادلؤسسة العاملُت دلختلف ادلطلوبة التدريب برامج أنواع مثل :العاملة بالقوة ترتبط معايير 7-

 

 .احلوافز و األجور نظام و وقدراهتم كفاءهتم

 .معينة سلعة من واحدة وحدة إنتاج تكلفة قيمة مثل :تكلفة معايير 8-

 :وجدت إن االنحرافات أسباب تحليل و الفعلي األداء مستوى قياس -ب

 طبيعة و نوع ربديد و سالفا ادلوضوعة ادلعايَت ضوء يف ادلخطط باألداء الفعلي األداء مقارنة اخلطوة ىذه يف تتم

 1.للمؤسسة مالئمة غَت أو مالئمة االضلرافات ىذه كانت إذا ما دبعٌت بينهما، الفرق و االضلرافات

 .االضلرافات ىذه أسباب ربليل و بتحديد ادلعينة ادلصلحة تقوم القياس من االنتهاء عند

 العام الدور فإن ادلوضوعية بادلعايَت مقارنتو و الفعلي األداء مستوى قياس بعد :االنحرافات تصحيح -ج

                                                 
1

 73مرجع سبق ذكره،ص"القيادة و الرقابة و اإلتصال اإلداري"، معن زلمود عياصرة: -
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 رمسو مت كما الفعلي األداء يف توجد قد اليت االضلرافات تصحيح يف يتمثل حينئذ الرقابة عملية تؤديو الذي

 حيدث قد فإنو للمخطط وفق مطلوب ىو ما إىل الوضع إعادة و تصحيح زلاولة عند و األىداف، يف أصال

 :الثالثة األمور أحد

 األداء تذبذب استمرار إن هبا، ادلسموح احلدود يف ذلك كان إن و الظهور، يف االضلرافات تستمر أن -أ

 .اإلدارية العملية يف جوىرية األذطاء مؤشر يكون قد أنو حيث حذر و بدقة إليو النظر جيب ملحوظ بشكل

 أيضا و لو ادلرسوم اخلط عن األداء مستوى خيرج بذلك و االضلرافات، تصحيح عن الرقابة نظام يعجز قد -ب

 تدمَت إىل حتما يؤدي نسبيا طويلة لفًتة استمر إذا الوضع ىذا مثل و نقص أو زيادة هبا ادلسموح احلدود عن

 .النظام

 إعادة و االضلرافات على السيطرة تتم ما سرعان فإنو احلالة ىذه يف و زلكما و دقيق الرقابة نظام يكون قد -ج

 1.لو ادلرسوم مساره إىل األمر

 2الرقابة: دورانيا: ـــــث

واخلطط االقتصادية باإلضافة إىل  تعترب الرقابة الوظيفة الرئيسية الرابعة لإلدارة ومن ذالذلا ديكن ربقيق األىداف

وظائف اإلدارة األذرى وتعترب التخطيط والرقابة وظيفتُت متالزمتُت تعتمد كل منهما على األذرى ولذلك فإن 

 : الرقابة تلعب دوراً مهماً يف مساعدة ادلدراء من ذالل مخسة ربديات وىي

 التغلب على المشكالت و المصاعب في حالة عدم التأكد: .1

األشياء قد ال تتماشى عادة مع اخلطط ادلوضوعية أو أىداف ادلؤسسة اليت سيتم تنفيذىا وربقيقها إن 

مستقباًل ألن ىناك الكثَت من العوامل البيئية اليت قد ربدث تغيَتات مستمرة، ومن ىنا نشأت كلمة غموض 

                                                 
1

"،رسالة مكملة لنيل شهادة ادلاجستَت، جامعة منتوري قسنطينة، سنة أساليب الرقابة و دورها في تقييم أداء المؤسسة اإلقتصاديةبلوم، " السعيد  -
 33. ص2008 -2007

2 - http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1238 
  

http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1238&SecID=54#sthash.2hkMPRFA.dpuf
http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1238&SecID=54#sthash.2hkMPRFA.dpuf
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دة اخلام ، ولذلك ومن أو حاالت عدم التأكد مثل حالة الطلب على ادلنتج التكنولوجي، مدى وفرة ادلا

ذالل تطور نظام رقايب فعال قد ديكن اإلدارة من متابعة أنشطتها وسبنحها السرعة يف كشف وتصحيح 

 .االضلرافات وربقيق األىداف

 كشف األشياء الغير منتظمة: .2

نشأة مثل فأمهية الرقابة تتمثل يف كشف األشياء غَت ادلنتظمة أو اليت تتصف بالشذوذ والغَت مرغوب فيها يف ادل

عيوب ادلنتجات ، ارتفاع التكاليف، ارتفاع معدل دوران العمل، وبذلك فإن الكشف ادلبكر لألشياء الغَت 

عادية يف الغالب قد يوفر للمنشأة الوقت وادلال واجلهد وحيد من ادلشكالت أو ادلصاعب الصغَتة واليت قد 

 .تصبح أكثر تعقيداً الحقاً 

 

 

 

 تحديد الفرص: .3

الرقابة يف الًتكيز أو اإلشارة إىل ادلواقف أو العمليات اليت تؤدى بصورة جيدة وغَت متوقعة واليت  وتتمثل أمهية

من شأهنا أن تنبو وتوجو اإلدارة إىل فرص مستقبلية زلتملة ، فشركة االتصاالت الفلسطينية على سبيل ادلثال  

اخللوي ساعدىا يف وضع كانت تعلم جيدًا ومن ذالل التقارير حجم الطلب الكبَت على اذلاتف 

اسًتاتيجيات ذبارية وتسويقية ناجحة لكل فروعها بل تعدتو لتحدد طبيعة األجهزة ادلرغوب شراءىا ومكان 

 .شراءىا وحىت كيفية عرضو وكيفية إقناع العميل حبيازتو

 المواقف الصعبة: .4
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ال بد من استخدام العملية قد ينمو ويتسع حجم ادلنشأة أو ترتبط دبشاريع عمليات كبَتة ومعقدة وبالتايل 

، كذلك فإن العمل يف ظل القواعد الدولية غالبًا ما يؤدي إىل  coordination الرقابية لتعزيز عملية التنسيق

 .زيادة درجة التعقيد أو الصعوبات اليت تواجهها اإلدارة شلا يدعو إىل ضرورة وجود نظام رقايب جيد

 ال مركزية السلطة: .5

يد يعزز ويشجع ادلدراء على ازباذ قرارات بتفويض السلطات للمستويات اإلدارية الدنيا إن وجود نظام رقايب ج

وىذا يعٍت أن الرقابة تساعد اإلدارة يف ذباوز احملددات والقدرات اإلنسانية ، كما أهنا تساعد يف عملية التنظيم من 

 .ذالل احلصول على ادلصادر ادلادية والبشرية وتوجيهها ضلو ربقيق اذلدف

وأذَتًا تتمثل أمهية الرقابة إىل حد كبَت يف أغراضها وأىدافها من ذالل عملية التقييم وادلتابعة وتصحيح األداء 

فاألنظمة الرقابية تزود الشركة بقوة التوجيو والتكامل والتحفيز وبذلك نستطيع القول أن الشركات اليت تتمتع بإدارة 

1ية فعالة واليت من شأهنا أن تعزز قدرهتا على تنفيذ اسًتاتيجياهتاجيدة ىي تلك الشركات اليت سبتلك أنظمة رقاب
 . 

 

 2:خصائص نظام الرقابة الفعال: الرابعالمطلب 

 .منو ادلرجوة الستفادة ربقيقا يتّسٌت ّحىت سليم رقايب نظام أي يف تتوفر أن جيب اليت اخلصائص من العديد ىناك

 : يلي فيما اخلصائص ىذه تلخيص وديكن

 : اقتصادية الرقابة تكون أن -  1

 تفوق منافع ربقيق يؤدي إىل أن نشاط أي على جيب فعادة .التكلفة و العائد زاوية من نشاط أي إىل دائما ينظر

 فوضع .لو ادلصاحبة بالتكلفة مرقايب سلي نظام وضع من العائد مقارنة جيب مث ومن.تأديتو على ادلًتّتبة التكلفة

 تساوي أن األقل على ينبغي معينة تكلفة لو ةوادلذكرات ادلختلف التقارير كتابة و ربليلها و البيانات لتسجيل نظام

                                                 
1

- - http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1238 

2
-  http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1238. 

http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1238&SecID=54#sthash.2hkMPRFA.dpuf
http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1238&SecID=54#sthash.2hkMPRFA.dpuf
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 ادلثال سبيل على ادلنطقي من فليس النظام ذلك تطبيق جراء من ادلؤسسة عليها ستحصل اليت ادلنفعة أو العائد

 ذلك حيققو أن ديكن الذي الناتج من أكثر يتّكلف البيع رجال تربركات ومصروفا على للرقابة نظام تطبيق

 يف معُت رقايب نظام وضع تكاليف بتحمل ادلؤسسة تضحي قد االستثنائية احلاالت بعض ففي كل وعلى .النظام

 .تكلفتو من أقل ناذبو كان لو حىت ادلعاملة يف بالعدالة اإلحساس أو العمل انضباط على احلفاظ سبيل

 : الفهم سهل الرقابي النظام يكون أن -2

 النتائج استخدام كيفية و ربقيقو إىل الرقابة تسعى ما تفهم األفراد على جيب وأمهية معٌت للرقابة تكون لكي

 بتطبيقو يقوم من قبل من واالستيعاب الفهم بسهولة الرقايب النظام يتصف أن جيب ىذا وعلى عليها ادلتحصل

 أصبحت حبيث ادلعقدة الرياضية و اإلحصائية األساليب على تعتمد أصبحت ادلتقدمة الرقابية والوسائل فاألدوات

 الوسائل ىذه استخدام على بالتدرب ادلسَتين قيام ذلك ويتطلب.الستخدامها ادلختلفة للمؤسسات متاحة

 سيفشل الوسائل ىذه فهم وبدون .العمل رلال يف تقدمها اليت والنتائج منها االستفادة كيفية ومعرفة وفهمها

 متمثال سلبيا اذباىا يأذذون وقد بل الرقايب النظام حيققها اليت وادلنافع الرقابية األدوات من االنتفاع يف ادلسَتون

 .احلديثة الرقابية واألساليب األدوات ىذه مقاومة يف

 : القرار اتخاذ بمراكز الرقابة ترتبط أن   3-

 داذل ادلختلفة فادلراكز.وتقييمو األداء ربقيق عن ادلسؤولة و للقرارات التنظيمية بادلراكز الرقابة ترتبط أن أي

 هبا اآلذرين إلقناع واضحة أىدافا لديها يكون أن جيب ادلتعددة اجملاالت يف القرارات بإصدار تقوم واليت ادلؤسسة

 ادلعلومات نظام تصميم ضرورة ىذا ويعٍت.لألىداف الناجح للتنفيذ السليم التقييم من ديكنها صحيحة ومعلومات

 ،عملو رلال يف الرقابة من سبكنو اليت الضرورية ادلعلومات مسَت كل لدى يكون حبيث ادلؤسسة أو ادلنظمة يف

 ادلعلومات لو تتاح أن جيب و اإليرادات و التكلفة عن ادلعلومات لديو تتوفر أن جيب مثال ادلبيعات فمدير
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 زبون لكل ادلبيعات متوسط و للزبائن اجلديدة احلسابات وعدد بيع رجل لكل ادلبيعات كمية مثل الضرورية

 .وىكذا

 :االنحرافات تسجيل بسرعة الرقابة تتصف أن - 4

 فإن احلال بطبيعة و فيو ادلرغوب األداء مستوى عن اضلرافات أي تسجيل سرعة على الفعال الرقايب النظام يقوم

 األحوال غالبية يف ولكن العملي الواقع يف ذلك حيدث وقد حدوثها قبل مشاكل أي اكتشاف ىو ادلثايل الوضع

 سرعة يف يفيد وذلك قصَت بوقت بعدىا أو حدوثها دبجرد اضلرافات بأية اخلاصة التقارير تقدمي يتم أن جيب

 .1 ادلنظمة على السلبية أثارىا تتزايد و ادلشاكل تتفاقم أن قبل االضلرافات تصحيح

 

 

 

 : مرنا الرقابي النظام يكون أن - 5

 .ادلتغَتة الظروف مع التكيف على بالقدرة أي بادلرونة يّتصف أن جيب الرقايب فالنظام

 فيجب ىذا وعلى ادلوقف لطبيعة مناسبا التصرف يكون أن يتطلب شلا االضلرافات أسباب و ادلشاكل تتشابو فّقلما

 .ادلختلفة التصرفات من العديد إتباع من سبكنو اليت الرقابية األساليب و الوسائل لديو تتّوفر أن مسَت كل على

 : انتقائيا النظام الرقابي يكون أن -6

 من الّنجاح متغَتات زبتلف و بنجاحها ربطها ديكن اليت الرئيسة ادلقاييس بعض دائما يوجد منظمة كل يف

 على احلكم من سبكنها اليت الرئيسة ادلقاييس بتفصيل تقوم أن مؤسسة كل على جيب ذلذا و أذرى إىل مؤسسة

 .للمؤسسة الكلي األداء كفاءة

                                                 
1

- http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1238.  
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 الشركة قدرة يف يًتكز الغازية ادلشروبات إنتاج رلال يف تعمل مؤسسة لدى النجاح معيار فإن ادلثال سبيل فعلى

 تكمن بينما الغازية، ادلشروبات سلع معظم لتشابو نظرا للسلعة ادلستهلك قبول زيادة و دلنتجاهتا الدعاية  على

 دبا التكاليف يف الّتحكم اإلدارة تستطيع حىت التوزيع و التصنيع تكاليف يف ادلعمرة للسلع بالنسبة النجاح معايَت

 غَت ادلعايَت من كبَت عدد وضع يف تفرط أال الشركة على وجيب مناسب بسعر للزبائن سلعها تقدمي من ديكنها

 النفسية الناحية من األفراد يشعر قد اآلذر اجلانب وعلى منو العائد عن النظام تكاليف ترتفع ال ّحىت الضرورية

 أنشطة على الرقابة يف ادلسَتين وقت ضياع إىل باإلضافة باإلحباط فيصابوا ادلستمرة وادلراقبة ادلالحظة ربت أهنم

 .ىامة غَت

 

 

 

 : اإلدارية المعلومات و االتصال على الرقابي النظام يعتمد أن -7

 الفعلي القياس أيضا و األداء دبعايَت اخلاصة ادلعلومات كافة وتسجيل تلقي من ديكن سليم نظام توافر من بد ال

 .ادلناسب الوقت يف ادلعلومات توفَت من ديكن دبا لالتصال االذباه مزدوج نظام تّوفر إىل باإلضافة لألداء

 1:المبحث الثالث:الرقابة التسويقية

 المطلب األول: مفهوم الرقابة التسويقية 

جيب معرفة ما ادلقصود بالرقابة أوال فالرقابة ىي الوظيفة اإلدارية اليت سبثل قبل التطرق إىل مفهوم الرقابة التسويقية 

ادلرحلة األذَتة من العملية اإلدارية أو عملية اإلدارة بعد التخطيط، التنظيم، التنسيق والتوجيو، وىي الوظيفة اليت 

ما يتم من األعمال يكون مطابقا دلا سبكن ادلدير من رئيس رللس اإلدارة إيل رئيس العمال من التأكد إذا ما مت أو 

                                                 
1 - www.onefd.edu.dz/3ass/.../env2_eco_mana_05.pdf 
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حيث تعرف الرقابة التسويقية على أهنا  أريد لو سباما،وبالتايل فإن الرقابة التسويقية ال زبرج عن النطاق العام للرقابة،

عملية قياس وتقييم نتائج االسًتاذبيات واخلطط التسويقية وازباذ اإلجراءات التصحيحية للتأكد من أن األىداف "

التحقق من أن ما حيدث يطابق اخلطة التسويقية  يقية قد مت ربقيقها، وبالتايل فإن الرقابة التسويقية تعٍتالتسو 

ادلقررة والتعليمات الصادرة وادلبادئ ادلعتمدة، وهتدف الرقابة التسويقية هبذا إىل إظهار نقاط الضعف والقوة يف 

 .التنفيذ بقصد معاجلة ىذه األذطاء ومنع تكرار حدوثها

 1:أهمية الرقابة التسويقية: المطلب الثاني

حيث تكشف أوجو القوة يف ادلؤسسة دبا يفيد يف استمرار  فوائدتعود أمهية الرقابة التسويقية دلا تقدمو من 

 االستفادة منها، وتكشف أوجو الضعف دبا يفيد يف سرعة عالجها، كما تفيد الرقابة يف احلكم على ادلستوى 

بينو وبُت األنظمة الفرعية  التسويقيوادلسامهة أيضا يف ربقيق التكامل بُت عناصر )النظام  يقيالتسو احلايل لألداء 

األذرى للمؤسسة ( وعلى الرغم من تعدد األسباب اليت تربز أمهية الرقابة إال أنو ديكن مجعها يف األسباب الثالثة 

  .األساسية وىي البيئة التسويقية، تعقد التنظيم والًتاكم

 :البيئة-1

إن ما تتسم بو البيئة التسويقية من تغَت مستمر وعدم القدرة على التنبؤ الدقيق والكامل بادلتغَتات ادلختلفة اليت 

تشملها وذلك من ظروف اقتصادية، سياسية، اجتماعية، تكنولوجية وادلنافسة، وكذلك ادلستهلكُت وادلوردين واليت 

تلفة، وبالتايل يتطلب األمر وجود رقابة مستمرة للتأكد من توافق على ضوئها يتم وضع اخلطط التسويقية ادلخ

اخلطط التسويقية مع التغَت يف ىذه الظروف واليت قد ينتج عنها تغَت يف األىداف أو تغَت يف اإلسًتاتيجيات 

 .واخلطط اخلاصة بتحقيق ىذه األىداف

                                                 
1 - https://www.facebook.com/cement3mmran/posts/472616882818515 
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 :تعقد التنظيم 2-

دد ادلنتجات اليت تقدمها ادلؤسسة وتعدد األسواق اليت تتعامل إن كرب حجم ادلشروعات وتعقد عملياهتا وذلك لتع

فيها، أدى إىل تعقد وظيفة الرقابة على النشاط التسويقي واتساع رلاالهتا لتشمل متابعة وقياس نواحي كثَتة يف 

يف كل  التسويقية للتعرف على نقاط الضعف وادلشاكل النشاط التسويقي، وبالتايل ضرورة وجود نظام فعال للرقابة

 .رلال تسويقي يف الوقت ادلناسب لدراسة أسباهبا وزلاولة تالفيها أو عالجها

 :التراكم 3-

السبب الثالث الذي يؤكد أمهية الرقابة ىو الًتاكم، ويشَت ىذا االصطالح إىل حقيقة ثابتة ىي أن اخلطأ الصغَت 

 ى ىذه احلقيقة، فإن إدارة ادلؤسسة الذي ال يكتشف اليوم، يصبح ذطرا كبَتا يف اليوم التايل، وقياسا عل

اليت ال تستطيع معرفة سبب االضلراف البسيط يف تكلفة اإلنتاج، وتتغاضى عنو يف ادلدى القصَت البد أن تفاجئ 

بعدئذ أهنا يف موقف متخلف بالنسبة للمنافسُت،إن وجود نظام الرقابة اجليد ديكن ادلديرين من اكتشاف األذطاء 

 .1 ويسمح بازباذ اإلجراءات التصحيحية ادلالئمة مبكرايف وقت 

 : خطوات الرقابة التسويقيةلثالمطلب الثا

  أمهها: إن جوىر عملية الرقابة يتضمن عدة ذطوات

 ربديد اجلوانب اليت تتضمنها عملية الرقابة والتقييم.  

 وضع معايَت منوذجية اإلصلاز سواء كانت معايَت كمية أو نوعية.  

  سجالت  سياق للرقابة وذلك بتحديد كيفية اإلصلاز وتوفَت نظام معلومات كفؤ منوضع أسلوب أو

 . احملاسبة، سجالت الشحن، طلبيات الشراء

                                                 
1

-  https://www.facebook.com/cement3mmran/posts/472616882818515 
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 على  مقارنة النتائج مع معايَت اإلصلاز وذلك للتعرف على مدى تنفيذ اخلطة وكذلك التعرف

  .االضلرافات عند حصوذلا وتعديلها

 1.القائمُت على تنفيذىا بااللتزام بالتنفيذضلراف وتشجيع وضع احللول الالزمة عن حصول اال 

 2: مراحل عملية الرقابة التسويقية:الرابع المطلب

 : أن تكون ادلعلومات ادلتداولة يف أي نظام رقايب دقيقة كي ال تكون نافعة ومفيدة.دقة المعلومات  أ

والربامج وجداول العمل واألرقام التقديرية : توافر معلومات كافية عن كل من اخلطط توافر المعلومات ب 

وذرائط التخطيط والتنفيذ الفعلي ذلذه اخلطط، لتعرف ما حدث، وما حيدث حالياً، وما قد حيدث مستقباًل لضمان 

 اكتشاف االضلرافات ومعاجلة أسباهبا.

من التنفيذ، اليت ال بد من  : أن تتم الرقابة على اجلوانب اذلامة )احلرجة(التركيز على عناصر النجاح الحرجة ج 

 شلارسة أعلى درجات الرقابة عليها لضمان أن تنجح ادلؤسسة يف تنفيذ ذططها.

 : توفَت البيانات يف الوقت ادلناسب عند ظهور احلاجة الستخدامها.التوقيت المالئم د 

ف وجب تغيَت معايَت : استخدام معايَت الرقابة لكي تناسب ظروف معينة، فإن تغَتت ىذه الظرو المرونة هـ 

 الرقابة.

 : أن يتكامل نظام الرقابة مع باقي األنظمة اإلدارية يف ادلؤسسة، وذاصة مع نظام التخطيط.التكامل و 

: أن يتضمن نظام الرقابة تعليمات زلددة تبُت دلن ديارسون الرقابة ما جيب أن يفعلوه يف حالة زبطى قابلية الفهم ز

 ديكنهم من التحكم ذاتياً يف عالج االضلرافات قبل استفحاذلا.معايَت الرقابة، شلا 

 ظروف ادلؤسسة. ة: أن يالئم نظام الرقابالمالئمة ح 

                                                 
1 -  https://eecc200.files.wordpress.com/.../d8a7d984d8aa 

2
- https://www.facebook.com/cement3mmran/posts/472616882818515 
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مجع معلومات عن اخلطة ومعايَت الرقابة ومعلومات عن التنفيذ وعن االضلرافات، وعلى من جيمع االتصال:  ز 

 ىذه ادلعلومات من اآلذرين أن يتصل هبم.

: االعتماد على التعاون الوثيق بُت من يقوم بالرقابة، ومن خيضع لعملية الرقابة، حىت تنجح العملية التعاون ح 

 الرقابية.

 : أن حيقق النظام الرقايب عائداً يفوق تكاليفو.الجدوى االقتصادية ط

 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل:

 
 التوجو إىل باإلنتاج فمن التوجو معينا توجها عرفت مرحلة كل مراحل، بعدة مر تطورا التسويقي ادلفهوم عرف لقد

 إىل وصوال والتسويقي البيعي بالتوجو ومرورا بادلنتوج، التوجو إىل باإلنتاج التوجو البيعي بالتوجو ومرورا بادلنتوج،

 .اجملتمعي التوجو

 ىناك الوظائف ىذه ودلتابعة ادلؤسسة سبارسها اليت واألنشطة األعمال مجيع سبس عديدة وظائف التسويق يؤدي

 داذل سواء واسعا إمتدادا التسويق عرف وقد .والتوجيو وادلراقبة التخطيط عملية على تسهر متخصصة إدارة

 .القطاعات باقي جانب من ذارجها أو الوظائف جانب من ادلؤسسة

و األذطاء اليت ديكن الوقوع فيها أثناء مزاولة  االضلرافاتىي األداة الفعالة للحد من  التسويقية ن عملية الرقابةإ

نشاط ادلؤسسة ، و لكن ذلك شريطة أن تتخذ يف الوقت ادلناسب و تستعمل األدوات و الطرق ادلناسبة لذلك ، 



 التسويقيةالفصل األول: الرقابة 
 

 
32 

ألهنا ترتبط ارتباطا وثيقا بوظيفة اإلدارة ، فالتخطيط و التنظيم و التوجيو يؤثرون فيها و يتأثرون هبا ، و ال معٌت 

ود ذطة ما مل يراقب مدى إصلازىا و تنفيذىا ، وال معٌت للرقابة إذا مل يكن ىناك تنظيم جيد و مسؤولُت لوج

يسهرون على سَت ىذا النشاط ، فالعمل يف أي مؤسسة جيب أن يكون متكامال و متصال بعضو ببعض كي ترقى 

 ادلؤسسة و ربقق ما تصبوا إليو . 
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 الفصل:  تمهيد

اظتنتج ىو العنصر األساسي من عناصر اظتزيج التسويقي و الذي لو تأثَت كبَت يف ىذا اظتزيج،إف اظتنتجات إف 

 فإنو حتما سوؼ لن يشًتيها.اظتقدمة لؤلسواؽ و اليت ال تليب حاجات و رغبات الزبوف و دل يقتنع هبا، 

ف ؾتاح منظمات األعماؿ مرتبط يف خلق صورة إكتابية عن قدرهتا على تقدمي اظتنتجات اليت خططت إإذف ف

إلنتاجها، و أف تكوف صادقة يف تقدمي ىذه اظتنتجات و توفَتىا عند وقوع الطلب عليها و يف نفس الوقت أف 

 و رضا. حتقق اظتنتجات ما يأمل بو الزبوف من إشباع

كما تعترب العبلمة التجارية من أىم مكونات اظتنتوج، فإذا كاف اظتنتوج نتر مبراحل أساسية إلنشائو، فإف العبلمة 

أيضا لكوهنا مرفقة باظتنتوج، و يتطلب زتايتها و بالتارل اضتفاظ على كل قيمتها سواء األولية أو اظتكتسبة التجارية 

  1باشتها. من خبلؿ عملية إطبلؽ منتوجات جديدة

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .2008 -2007ػتمد بوضياؼ مسيلة، مذكرة ماجستَت، جامعة " تأثير العالمة التجارية على سلوك المستهلك"، جاري صاحل،  -1
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 اتــــــــــــــجـــــتـــــالمن المبحث األول:

ه العملية أكثر فاعلية ذتتبوأ السلعة و اطتدمة يف أي منظمة مكانة جوىرية يف العملية التسويقية و لكي تكوف ى

فبلبد من وجود منتج جيد نتكن االعتماد عليو و الثقة فيو من قبل اظتستهلك و يواجو اظتسؤولوف الرئيسيوف 

مع رجاؿ التسويق العديد من القرارات و التحديات اظتتنوعة يف غتاؿ صياغة وتصميم سياسة  (اإلدارة العليا)

اظتنتجات و ىدؼ اصتميع ىو حتقيق التوافق بُت اظتنتجات و احتياجات اظتستهلك حيث أف ؾتاح أي منظمة يف 

 .اظتنافسة يتوقف على مدى فاعليتها قي حتقيق ىذا اعتدؼ

درا على خلق درجة أعلى من اضتماس بُت رجاؿ البيع و ىو أمر حيوي للمنظمة ،كما فاظتنتج الناجح قد يكوف قا

 1.انو يوفر للمنظمة مرونة اكرب و استقبلال يف التسعَت و الًتويج والتوزيع

 تعريف الُمْنتـــَــــــج:    المطلب األول: 

غتموعة من السمات اظتلموسة و غَت اظتلموسة اليت نتكن أف تشتمل على التعبئة و اللوف و السعر ىو        

و العبلمة التجارية، باإلضافة إذل خدمات البائع و شتعتو. و نتكن أف يكوف اظتنتج سلعة أو خدمة أو واصتودة 

غترد غتموعة من السمات اظتادية مكانا أو شخصا أو فكرة. و بشكل جوىري، يقـو اظتستهلكوف بشراء أكثر من 

حيث أهنم يشًتوف إرضاء اضتاجة و إشباعها يف صورة اظتزايا و اظتنافع اليت اظتلموسة عندما يقوموف بشراء منتج ما؛ 

   2يتوقعوف اضتصوؿ عليها من اظتنتج.

 

                                                

                                                           
1 -  http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php?1423  

،جامعة الزيتونة األردنية كلية االقتصاد و العلـو االدارية، عماف/ األردف، ،" تطوير المنتجات و تسعيرها "أ.د. زتيد الطائي، د. بشَت العبلؽ -2
 .16، ص2008 -العربيةالطبعة 
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 المطلب الثاني: دورة حياة المنتج 

من النماذج الرائدة يف التسويق، نظرا ظتضامينها التسويقية العديدة، حيث يتم االعتماد عليها د دورة حياة اظتنتج تع

 يف صوغ االسًتاتيجيات التسويقية اظتختلفة. تتألف دورة حياة اظتنتج من أربع مراحل رئيسية و ىي:

                    مرحلة التقدميIntroduction 

 مرحلة النمو                                  Growth 

 مرحلة النضوج                      Maturity 

                       مرحلة الؿتدارDecline   

 تسليط الضوء على خصائص كل مرحلة من مراحل حياة اظتنتج بنوع من التفصيل اظتباشر.وسنحاوؿ 

 اظتؤشرات التالية:و تتسم باطتصائص و م: ـــــــمرحلة التقدي .1

ظتنتج متوافرا يف السوؽ ألوؿ مرة، وغالبػػػػػػػػا ما يكوف اظتنتج جديدا، و بالتارل فإف سعره يكوف يكوف ا  . أ

 عاليا.

 تكوف اظتبيعات منخفضة نسبيا، ومعدؿ فتوىا بطيئا.  . ب

 تكوف أرباح اظتنتج منخفضة، بسبب اـتفاض اظتبيعات أو قد تكوف معدومة أو سلبية. . ج

تكاليف الًتويج مرتفعة بسبب كوف اظتنتج جديدا ، و بالتارل لتتاج غلى ميزانية ترويج كبَتة تكوف  . د

 1للتعريف بو ، وإقناع اظتستهلكُت جبودتو و مبلءمتو.

 

 
                                                           

 .29-28، نفس اظترجع السابق، ص،" تطوير المنتجات و تسعيرها "أ.د. زتيد الطائي، د. بشَت العبلؽ  -1
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 وتتسم باطتصائص التالية: و:ـــــــنمــــة الــــــمرحل .2

 مرحلة النمو. تسمى أيضا مرحلة قبوؿ السوؽ للمنتج، ألف اظتنتج قد إنتقل بنجاح إذل . أ

 ترتفع اظتبيعات و األرباح مبعدؿ سريع. . ب

 بأعداد كبَتة غالبا، خصوصا إذا ما إتضح عتم اف منظور األرباح جذاب يبدأ اظتنافسوف بدخوؿ السوؽج. 

  بشكل خاص.

 تبقى األرباح بشكل عاـ مرتفعة، الف اظتبيعات مرتفعة بشكل عاـ أيضا. د.

 و تتسم باطتصائص التالية: ج:ـــضـــمرحلة الن .3

يتباطئ فتو اظتبيعات، الف اظتنتج حقق القبوؿ من قبل معظم اظتشًتين اظترتقبُت. ىذا يعٍت اف اظتبيعات   . أ

 ، و لكن مبعدؿ منخفض.تستمر يف الزيادة

 تعد أطوؿ مرحلة من مراحل دورة حياة اظتنتج و أكثرىا رحبية للمسوقُت البارعُت.  . ب

يستخدـ الًتويج بشكل مكثف كأداة فعالة لتمييز اظتنتجات، الف القدرة التنافسية للشركة اظتنتجة  .ج

تعتمد على اظتكانة التنافسية للمنتج، و االغراءات السعرية، و كثافة اصتهد اإلعبلين، ووسائل الًتويج 

 األخرى.

اظتنتجات اطتاصة هبا، عن طريق  تسعى بعض الشركات اذل دتييز نفسها، و من مث فهي تقـو مبد خطوط د.

إضافة فئات أو أصناؼ جديدة يف حُت يقـو بعضها اآلخر بتقدمي نسخ جديدة و ػتسنة من العبلمة 

 1التجارية األصلية عتا.

 
                                                           

 .31-30، نفس اظترجع السابق، ص،" تطوير المنتجات و تسعيرها "أ.د. زتيد الطائي، د. بشَت العبلؽ  -1
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 و تتسم باطتصائص التالية: دار:ــــة االنحـلـــــمرح .4

 إـتفاض حاد يف اظتبيعات و األرباح. . أ

اصتاذبية، و عدـ قدرتو على إشباع حاجات اظتستهلكُت  إذلعزوؼ اظتستهلكُت عن شراء اظتنتج الفتقاره 

 و رغباهتم.

 -اليت يتم قياسها تبعا ضتجم اظتبيعات إلرتارل الفئات االؿتدارة ػبالنسبة ظتعظم اظتنتجات، تعد مرحل

 الية:ػمرحلة ال نتكن جتنبها لسبب أو أكثر من األسباب الت

 دما يتم تطوير منتج أفضل أو أقل تكلفة الشباع نفس اضتاجة. عن 

 .عندما تنخفض اضتاجة للمنتج، نظرا لتطوير منتج آخر يشبع حاجات اظتستهلكُت بشكل أفضل 

  عندما يشعر اظتستهلكوف باظتلل من اظتنتج ) فتط أو طرز معُت من اظتبلبس على سبيل اظتثاؿ(، و

  1السوؽ.بالتارل فإف اظتنتج متتفي من 

 ج:ـتـنـات المـويـالمطلب الثالث: مست

نظرا للعديد من اظتستويات و األبعاد اليت يتضمنها اظتنتج فقد أطلق مصطلح اظتنتج الشامل. و يشَت كل من   

(kotler & Armstrong:إذل ىذه األبعاد بثبلثة مستويات ، إف لكل مستوى قيمة معينة و ػتددة للزبوف ) 

وىو ما يتعلق باظتنفعة اصتوىرية الناجتة و اليت لتصل عليها اظتستهلك أو يتوقع اضتصوؿ  جوهر المنتج: .1

 أومن خبلؿ شراء اظتنتج، و يطلق عليو باظتستوى األساسي و الذي يتضمن اظتنفعة الرئيسية عليها 

 2بل.اصتوىرية لذلك عند تصميم اظتنتج كتب أف يشكل استنادا إذل ماذا يريد اظتشًتي أف يشًتي فع

                                                           
  .31، نفس اظترجع السابق، ص المنتجات و تسعيرها "،" تطوير أ.د. زتيد الطائي، د. بشَت العبلؽ -1
 .100، ص2011، دار اظتسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عماف، الطبعة األوذل "إدارة المنتجات أ.ػتمود جاسم الصميدعي، د. ردينة عثماف يوسف، "   -2
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اشتو وىوما يتعلق باطتصائص الطبيعية والكيميائية للمنتج و تصميمو و غبلفو اطتارجي و :المنتج الفعلي .2

التجاري و غَتىا. يف ىذا اظتستوى الثاين كتب أف لتاوؿ ؼتططو اظتنتج حتويل اظتنفعة اصتوىرية إذل منتج 

وى اصتودة، االسم و العبلمة فعلي، األمر الذي يتطلب أف يتم تطوير شتات اظتنتج، و حتديد مست

 التجارية و التغليف....

و اطتدمات اإلضافية اليت تدعم اظتنفعة الرئيسية للمنتج يتضمن غتموعة اظتنافع  المنتج المدعم )المعزز(: .3

الفعلي، و اليت لتصل عليها اظتستهلك عند شراء اظتنتج و الذي نتثل ) باطتصائص و اطتدمات( مقارنة مبا أفقو 

 1و وقت و جهد عند حصولو على ىذا اظتنتج اظتلموس.من ماؿ 

 : مستويات المنتج(01رقم ) الشكــــــــــل

 

 

  

                                              

                                                   

                                            

 

  .101نفس اظترجع السابق، ص" إدارة المنتجات"،  د. ردينة عثماف يوسف،ػتمود جاسم الصميدعي،  المصدر:

                                                           
  .101، نفس اظترجع السابق، ص "إدارة المنتجات أ.ػتمود جاسم الصميدعي، "  -1

المنتج المدعم 
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 1:: العوامل المؤثرة في إستراتيجية المنتجالمطلب الرابع

 :ىناؾ عدة عوامل كتب أف تؤخذ بعُت االعتبار عند إعداد إسًتاتيجية اظتنتج منها

فمثبل  إف اظتنتجات اصتديدة تؤثر يف مبيعات خطوط اظتنتجات اضتالية للمنظمة األثر على المنتج الحالي: 1- 

 .عندما تضيف اظتنظمة منتجا جديدا فبل بد أف يكوف عتذا اظتنتج أثر على اظتبيعات والرحبية

إذا كاف الطلب على منتجات اظتنظمة يتسم بعدـ الثبات أي التقلب وفقا للفصوؿ فعلى التقلبات الدورية:  - 2

 .اظتنظمة أف تنتج أنواع أخرى مستغلة الطاقة اإلنتاجية اظتتاحة

إذا كانت للمنظمة رقابة على مصادر عرض اظتواد األولية سوؼ يؤثر ذلك يف إسًتاتيجية المواد األولية:   3-

 .و كتب على اظتنظمة أال تعتمد يف و ضع إسًتاتيجيتها على مواد أولية معرضة ظتشاكل عديدة  .اظتنتج

 من اظتهم جذا للمنظمة أف تقـو بتوزيع منتجات جديدة عرب قنوات التوزيع اضتالية  قنوات التوزيع:  4-

 .و اليت تعتمد عليها يف توزيع منتجاهتا اضتالية

بإمكاف اظتنظمة استخداـ نفس إطارات البحث وأدواتو اطتاصة بالبحوث القدنتة يف  البحث و التطوير: - 5

 .تقدمي منتجاهتا نظرا لكوف عملية البحث اصتديدة تكلف أمواال وىي صعبة

تعترب التسهيبلت اإلنتاجية من آالت و خربات و مواد أولية جزءا مهما يف تشجيع  التسهيالت اإلنتاجية:  6-

 .مي منتجات جديدةاظتنظمة على تقد

إذا ما توفرت للمنظمة االستثمارات فإف باستطاعتها أف تطور و تشكل منتجاهتا االستثمارات المطلوبة:  - 7

 .و تضيف خطوط إنتاج جديدة

كتب أف تكوف للمنظمة مهارات فنية و تسويقية قبل إنتاج اظتنتج اصتديد بعد المهارات الفنية و التسويقية:   8-

 .دخولو إذل السوؽإنتاجو و 
                                                           

1
- http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php?1423 
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  1العالمـة التجـاريـــة:مــاهــية الثـانـي: المبحث

العبلمة التجارية ىي وسيلة حتديد اظتنتوج و اتصاؿ اظتؤسسة مع الزبائن، و ىي دتثل عنصرا أساسيا و ذات أقتية    

كتعلها مبثابة بطاقة تعريف بالغة يف اسًتاتيجية اظتؤسسة، و ىي بدورىا تتكوف من عناصر و من بينها االسم الذي 

 اظتنتوج و يعطي عتا أىلية من الناحية القانونية و التسويقية.

 :و أهميتها العالمة التجارية تعريفالمطلب األول: 

 أوال: تعريف العالمة التجارية:

 مصطلح،العبلمة عبارة عن إشارات هتدؼ إذل تعريف و دتييز منتجات اظتؤسسة وبنوع من الدقة ىي " -

نوعية السلع و اطتدمات للبائع أو إشارة، رمز أو أي تنسيق بُت ىذه العناصر و تستخدـ أساسا لتحديد 

  غتموعة من البائعُت و دتييزىا عن سلع اظتنافسُت".

على أهنا " اسم، كلمة، أشارة، رمز، أو رسم، أو توليفة من ىذه   B. Duboisو kotler .Pعرفها كل من  -

العناصر، تسمح بتحديد ىوية اظتنتوجات و اطتدمات لبائع ما عن البائعُت اآلخرين و دتيزىا عن 

 اظتنافسُت."

 كما عرفتها اظتنظمة العاظتية للملكية الصناعية، اليت سجلت يف اإلطار القانوين ىذه اضتقيقة االقتصادية -

 على أهنا " إشارة تسمح بتميز اظتنتوجات أو اطتدمات ظتؤسسة عن اآلخرين".

بصمة أو ختم على  ؾتد االتفاؽ على مفهـو العبلمة و تعريفها فالكل يراىا، من خبلؿ التعاريف السابقة،

منتجُت أو  سواء كانوااظتنتوج، بواسطة ىذا اطتتم دتيز منتوجات مؤسسة ما عن منتوجات اظتنافسُت يف األسواؽ، 

 موزعُت، و ىي أيضا وسيلة ضتماية اظتبتكر من التقليد.
                                                           

 مرجع سبق ذكره.، "" تأثير العالمة التجارية على سلوك المستهلكجاري صاحل،  -1
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و ؾتد ترابطا كبَتا بُت اظتنتجات و العبلمة فكل منتج لو عبلمة ؽتيزة ما عدا يف حاالت خاصة جدا حبيث ال 

تهلك" أنظر تظهر عبلمة اظتنتج و تتميز العبلمة بالعاظتية و االنتشار و تتكوف من عبلقة ثبلثية "منتج، عبلمة، مس

 :(02الشكل التارل رقم )

 : الثالثية. منتج/ عالمة/مستهلك(02الشكل رقم )

                                  2 1 

 

 

 

                                                    3 

 .14، مرجع سبق ذكره، صمدخل أساسي تسويقي "العالمة التجارية"،، د.معراج ىواري المصدر:

أقتية التمييز )العبلمة( كما الننسى األقتية الرئيسية للعبلقة الثبلثية اظتتبادلة:  السابق الشكل يربز

 عبلمة/مستهلك/منتج.

تظهر أقتيتها من خبلؿ وجوب عبلمة لكل منتج حىت يتم دتييزه و التفريق بينو العالقة عالمة/منتج:  -

وبُت منافسيو، و األىم سهولة التعرؼ عليو )شكبل و مضمونا و اشتا(. و بالطبع عكسيا ال نتكن وجود 

 1عبلمات ظتنتجات وقتية.

                                                           
1

 14، مرجع سبق ذكره، صمدخل أساسي تسويقي "العالمة التجارية"،د.معراج ىواري ، -

 العالمــــــــة 
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من خبلؿ اظتكونات النفسية و االجتماعية و الثقافية نتكن تصميم العبلمة  العالقة مستهلك/ عالمة: -

 مبا يوافق توجهات اظتستهلك و مبا يلي رغباتو و بالتارل ضماف قبولو عتا و تبنيو عتا.

من خبلؿ العبلقتُت السابقتُت: يظهر العنصر الثالث يف العبلقة و ىو الرابط و العقدة، حبيث ختدـ العبلمة 

  و يبحث اظتستهلك عن منتج معُت لتمل عبلمة و مواصفات معينة جتتمع فيو بالتأكيد.اظتنتج 

  العامة. ذل خرؽ النظاـ العاـ أو اآلدابإأو  ائن وخديعتهميتعُت أال تؤدي العبلمة اذل تضليل الزب

  ،أخرى أو مشاهبة عتاوأخَتا ، ال نتكن أف تكوف اضتقوؽ اظتطلوبة ىي نفسها اضتقوؽ اظتمنوحة ظتالك عبلمة جتارية 

ونتكن البت يف ذلك من خبلؿ أعماؿ البحث والفحص اليت كتريها اظتكتب الوطٍت أو باعًتاض أطراؼ أخرى 

 .تطالب حبقوؽ مشاهبة أو مطابقة

 1ثانيا: أهمية العالمة التجارية:

منتجاتو لداللة على أف ىذه األخَتة بالنسبة للمِنتج توفر لو اضتماية أي استئثار االنتفاع هبا، واستعماعتا على  -

 .ختصو من حيث اإلنتاج

تعزز روح اظتبادرة يف العادل من خبلؿ سعي اظتنتجُت إذل حتسُت وتطوير منتوجاهتم الكتساب ثقة اظتستهلكُت  -

 زادت شهرة الشركة وزادت مبيعاهتا وتزداد قيمة فكلما زادت جودة البضاعة اظتوضوعة عليها العبلمة التجارية 

 .العبلمة التجارية

  .سلع وتسويقها يف أنسب الظروؼالللمنتجُت بإنتاج  ةيسمح نظاـ العبلمات التجارية مراقب -

إحباط جهود مزاورل اظتنافسة الغَت مشروعة مثل اظتقلدين واظتزورين الذين يسعوف إذل تسويق منتجات رديئة  -

 .وبالتارل اإلساءة إذل شتعة الشركة

                                                           
1 - http://www.startimes.com/f.aspx?t=32590012 
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 .اظتشروع التجاري ورتيع اصتهود اإلعبلنية لًتسيخ مكانة الشركة يف أذىاف اظتستهلكُتتتجسد فيها مشعة  -

قيمتها التجارية ىي واحدة من أكثر األصوؿ أقتية ألي مشروع جتاري أو خدمي بل ىي يف كثَت من األحياف  -

غ قيمتها لاألشهر يف العادل تبىي العبلمة  coca cola أكثر أقتية وقيمة على اإلطبلؽ، فمثبل العبلمة التجارية

 .فقيمتها تفوؽ أصوؿ الشركة مليار دوالر أمريكي 60حسب آخر تقدير أكثر من 

جذب االنتباه إذل السلع اصتديدة وبناء والء للسلعة وسهولة متابعة الطلبات والتعرؼ على اظتشاكل من طرؼ  -

 .الشركة اظتنتجة

 1.على حتديد مصدر اظتنتج وعدـ اطتلط بُت السلعتسهل على اظتستهلك عملية التسوؽ وتساعده  -

  أنواع العالمة التجارية المطلب الثاني:

 بالعبلقة بينها وبُت اظتنتج الذيتنقسم العبلمة إذل ستسة أقساـ تتحدد مبوجبها درجة دتيز العبلمة التجارية 
 :سيحملها وىي كما يلي

 
 : ىي اإلشارة اليت توضع على منتجات معينة ظتشروع ػتدد لتمييزىا عن سائر اظتنتجات  عالمة تجارية

 .اظتطابقة او اظتشاهبة اليت يقدمها اظتنتجوف اظتنافسوف

 : ختتلف عبلمة اطتدمة عن العبلمة التجارية كوهنا إشارة ال تستعمل يف دتييز منتجات بل  عالمة الخدمة

 اظتستخدمة يف أداء خدمات مشروع معُت مثل عبلمات الفنادؽيف دتييز كافة األدوات واظتعدات 

  .اظتختلفة

                                                           
1 - http://www.startimes.com/f.aspx?t=32590012 
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ىناؾ تقسيم آخر ألنواع العبلمة التجارية يتحدد مبوجبو درجة دتيز العبلمة التجارية بالعبلقة بينها وبُت 

 1 :اظتنتج الذي سيحملها وىي كما يلي

  :وتنقسم إذل نوعُت : المبتكرة -1

ليس عتا معٌت وىي أكثر العبلمات دتيزاً ال ترتبط يف أذىاف اظتستهلكُت  :عالمات تجارية مبتكرة -

سوى باظتنتج وىذا كتعلها تناؿ زتاية قانونية جيدة وىذه العبلمات تتطلب جهوداً تسويقية ودعائية  

 .كبَتة إنشائها رابطة قوية بُت العبلمة واظتنتج يف دوافع اظتستهلكُت

ت اليت حتمل معٌت لغوياً يسهل من حفظها وال دتت بصلة لنوع اظتنتج  أما النوع الثاين فهي العبلما  -

  .كعبلمة وال توجد رابطة بُت العبلمة واظتنتج لذا تناؿ زتاية قانونية كبَتة وتتطلب جهود تسويقية كبَتة

  : العالمات اإليحائية -2

بشكل مباشر وىي وىي عبلمات توحي للمستهلك ببعض خصائص اظتنتج أو صفاتو وإف كانت ال تصفو 

  .تناؿ درجة جيدة من اضتماية القانونية كما أف عملية تسويقها أسهل من العبلمات اظتبتكرة

  :العالمات الوصفية -3

ىي اليت تصف اظتنتج بشكل مباشر حبيث أف اظتستهلك سيعلم بشكل أكيد نوع اظتنتج اظتقدـ حتت ىذه 

عبلمة تصف اظتنتج فإف عملية تسويقها شديدة السهولة غَت العبلمة عندما يطلع عليها ونظراً على أف ىذه ال

  . أف زتايتها القانونية ضعيفة نوعا ما وال تسمح للمستهلكُت بتمييز مصدر اظتنتج

  :العالمات العامة -4

ال تناؿ زتاية قانونية على اإلطبلؽ ألنو ىذه العبلمة تتكوف من اسم اظتنتج نفسو الذي يطلق عليو يف اللغة 

                                                           

كلية ظتتطلبات درجة اظتاجستَت، جامعة النجاح الوطنية   استكماال"، أطروحة  العالمة التجارية و طرق حمايتهاػتمد أزتد عبد اضتميد مبارؾ، " 1-
 .09، ص2006الدراسات العليا،سنة 
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وحتتاج رتيع الشركات العاملة يف غتاؿ ىذا اظتنتج إذل استخداـ ىذه العبلمة على منتجاهتم ؽتا كتعل زتايتها 

 1.لصلح شخص معُت متعذر قانوناً 

 2المطلب الثالث: وظائف العالمة التجارية:

أي حتديد  يف سلة من العبلمات التجارية التابعة للمؤسسسات الكبَتة،تتحدد وظائف العبلمات التجارية، 

 مكانتها يف غتموعة من العبلمات التجارية، اليت تعطى لكل عبلمة جتارية ظتؤسسة مكانة عتا، أي وظيفة دقيقة، 

 و اظتؤسسات اليت دتتلك سلة من العبلمات التجارية جتعلها تكتسب ميزة تنافسية من خبلؿ التنظيم اصتيد، 

يتحدد دور أو وظيفة العبلمة التجارية من خبلؿ العبلقة بُت و تكوينها لعبلمات جتارية قوية تغطي السوؽ. و 

 اظتنتوج و العبلمة التجارية، و نوع الًتابط االشتي بُت العبلمة التجارية و اظتنتوج.

 و تتجلى ىذه الوظائف فيمايلي:

 منتوج. -العبلمة التجارية -

 خط. -العبلمة التجارية -

 تشكيلة. -العبلمة التجارية -

 مصدر. -العبلمة التجارية -

 ضماف. -العبلمة التجارية -

 و يتم شرح كل وظيفة للعبلمة التجارية يف سلة من العبلمات التجارية للمؤسسة:

                                                           
 .09، نفس اظترجع السابق، صالتجارية و طرق حمايتها ""العالمة ػتمد أزتد عبد اضتميد مبارؾ،   -1
 .18مرجع سبق ذكره،ص" تأثير العالمة التجارية على سلوك المستهلك"،جاري صاحل،  -2



 نتجات العالمة التجاريةالفصل الثاني: م
 

 
34 

تسمية واحدة و فقط تسمح ىذه الوظيفة للعبلمة التجارية بإجرائها و بطريقة حصرية  عالمات المنتوج: -

 بوظيفة ػتددة وقت الشراء.للمنتوج أو تشكيلة ػتدودة مع دتوضع وحيد، و تستجيب للمستهلك 

تقـو اظتؤسسة بإنتاج عرض متناسق حتت نفس اسم العالمات التجارية التي تغطي خطا من المنتجات:  -

 العبلمة التجارية مع إنتاجها ظتنتوجات مكملة بنفس العبلمة التجارية.

ؼتتلفة حتت نفس االسم ويف تقًتح اظتؤسسة يف ىذه اضتالة، منتوجات العالمات التجارية المرفقة بالتشكيلة:  -

 نفس غتاؿ اظتنافسة، و لتتفظ اظتنتوج باشتو اضتارل.

و ىي توقع على العديد من تشكيبلت اظتنتوجات، و تتميز بتناسق و تبلحم منتوجاهتا، عالمات الضمان:  -

ة يف واليت تستند حوؿ العديد من عبلمات اظتنتج. و ظهرت من اجل إدتاـ عبلمة منتوج و ضماف أو اظتشارك

 اسًتاتيجية مزدوجة االوذل من أجل خلق اظتنتوج و الثانية من أجل ضماف اظتنتوج.

يتميز ىذا النوع من العبلمات التجارية عن عبلمات الضماف، بكوف اظتنتوجات ىي  عالمة ذات المصدر: -

  1األكثر استقبللية، العبلمة التجارية تروي من قيمتها عبلمات اظتنتوجات.

 2أقطاب العالمة التجارية :: الرابعالمطلب 

 ىي:( أف العبلمة التجارية تدور حوؿ ستة أقطاب Dubois( و دوبوا )kotlerيرى كل من كوتلر )

 أي أف العبلمة تذكر باطتواص احملددة للسلعة فمثبل: عبلمة مرسيدس  مجموعة من الخواص: -

(Mercedes) ،الفخامة، الدنتومة، السرعة.....اخل، و قد تستخدـ  تشَت إذل خواص معينة مثل:قوة التحمل

 اظتؤسسة ىذه اطتواص يف إعبلناهتا اظتتعلقة هبذه السيارة )) سيارة ال مثيل عتا يف العادل ((.
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حيث أف العميل ال يشًتي اطتواص لذا كتب تررتتها إذل اكتابيات عملية وظيفية  مجموعة االيجابيات: -

( نتكن تررتتها إذل ال يتوجب Mercedesلدنتومة يف عبلمة مرسيدس )و حسية ملموسة فمثبل: خاصية ا

 علي أف اشًتي سيارة جديدة كل بضع سنوات.

 تقدـ العبلمة أيضا غتموعة من القيم و تعرب عن ثقافة اظتؤسسة. مجموعة من القيم: -

( ىي Mercedesباعتبار أف العبلمة منتسبة أذل ثقافة معينة مثبل: عبلمة مرسيدس ) تعبر عن ثقافة : -

 عبلمة أظتانية تنتسب إذل العبلمة األظتانية.

فشخصية العبلمة تعرب عن غتموعة من الصفات األنسانية اليت يربطها العميل بالعبلمة  لها شخصية: -

 التجارية.

حيث تكشف لنا العبلمة التجارية عن جانب من الشخصية  تمثل جانب من شخصية المستعمل: -

 1ػن تتطابق انطباعاهتم الذىنية الذاتية مع صورة العبلمة.جتذب األفراد الذيػاظتستعمل و بالتارل فهي 

 و نتكن توضيح ىذه األقطاب يف الشكل التارل:

 

 

 

 ( مختلف األقطاب التي تتكون منها العالمة التجارية03الشكل رقم )
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 إيجابيات



 نتجات العالمة التجاريةالفصل الثاني: م
 

 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 03، صمرجع سبق ذكره  -،تأثير العالمة التجارية على سلوك المستهلكصاحل جاري،  المصدر:

 1المبحث الثالث: الرقابة على منتجات العالمة التجارية

 المطلب األول:إجراءات تسجيل العالمة التجارية:

 :بأربعة مراحل أساسيةدتر إجراءات تسجيل العبلمة التجارية 

 :مرحلة اإليداع: المرحلة االولى

 : األوراؽ اظتطلوبة لتقدمي طلب عبلمة جتارية ىي 

 .اإليداع اظتعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة عتذا الغرض فتوذج ملئ -

 .صور من العبلمة  5 إرفاؽ عدد -

 .إرفاؽ رخصة الشركة أو اظتؤسسة -

                                                           
1

- http://kenanaonline.com/users/mahmoudafash/posts/233520 

 العـــالمــة

 خصائص قيــــــم

 ثـــقافـــة
فائدة 

 المستعمل

 شخصية
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يتم اضتصوؿ على رقم اإليداع ألقتية اظتراجعة ، و بعد جتهيز ملف اإليداع يتم تقدنتو لوزارة التجارية والصناعة 

 .فضبلً عن حفظ تاريخ الطلب ألقتيتو يف األولوية

 :مرحلة الفحص الفني:المرحلة الثانية 

وتقـو وزارة التجارة من خبلعتا ،  تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد مصلحة التسجيل التجاري

لعبلمة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقدمي   مقلدة ببحث عما إذا كانت العبلمة اظتقدمة مشاهبو أو

 بعد قياـ الفحص الفٍت بفحص العبلمة  و ولدى الوزارة الربامج اجملهزة لبحث ذلك بدقة متناىية، طلب العبلمة

 :ات الثالثة اآلتيةيتم إختاذ أحد القرار 

 .إما اظتوافقة على العبلمة بدوف شرط -

 .إما اظتوافقة على العبلمة بشرط -

 .إما رفض العبلمة -

 :مرحلة النشر : المرحلة الثالثة

أواًل اصتريدة  بعد إببلغ صاحب العبلمة باظتوافقة عليها كتب عليو القياـ باإلعبلف عن العبلمة يف ثبلثة صحف

واعتدؼ من النشر ىو إعبلـ الغَت بأنو سيتم ، ػتليتُت تصدراف باللغة العربية جريدتُتالثانية والثالثة  و الرشتية

على ذلك أف يتقدـ بو إذل وزارة التجارة والصناعة خبلؿ  اعًتاضتسجيل ىذه العبلمة اظتودعة وعلى من لديو 

ىو زتاية العبلمات اظتسجلة لدى وزارة  نتكن أف نقوؿ أف اعتدؼ من الفحص الفٍت و نشرللخر آشهر من تاريخ 

 .التجارة والصناعة أما اعتدؼ من النشر ىو زتاية العبلمات اظتستعملة فعبًل يف األسواؽ
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 :مرحلة التسجيل :المرحلة الرابعة 

صناعة على العبلمة ، فإذا دل يتقدـ أحد إذل وزارة التجارة وال لبلعًتاضالشهر احملدد  انتهاءوتبدأ ىذه اظترحلة بعد 

على تسجيل العبلمة اظتراد تسجيلها ، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأف تتضمن رتيع  باعًتاض

البيانات اطتاصة باظتؤسسة أو الشركة كما تتضمن صورة العبلمة ونتنح صاحب العبلمة مدة زتاية قدرىا عشر 

 واستعماعتاهبا يف مؤسستو  واالحتفاظالشهادة  باستبلـسنوات من تاريخ إيداع العبلمة ، ويقـو صاحب العبلمة 

سند ملكية نتنع الغَت من غترد التفكَت يف  اعتبارىاوالتصدير ويف رتيع اصتهات اظتعنية فضبًل عن  االستَتادعند 

 1.تقليدىا أو تزويرىا

 2: الحماية القانونية للعالمة التجارية:نيالمطلب الثا

 الحماية المدنية: 

العبلمة التجارية سواء كانت عبلمتو مسجلة أو غَت مسجلة فإذا اعتدى شخص على حقو يف يتمتع هبا مالك  

عبلمتو بالتقليد أو التزوير أو استعماعتا يف دتييز منتجات أو خدمات ؽتاثلة وأدى أو سيؤدي ىذا االعتداء إذل 

 .اإلضرار الفعلي مبصاضتو فيحق لو رفع دعوى اظتنافسة غَت اظتشروعة

 زائيةالحماية الج: 

 :تكوف مقررة للعبلمات اظتسجلة فقط مبوجب اصترائم اليت أشار إليها اظتشرع اإلمارايت يف قانوف العبلمات

 : للعالمة التزوير والتقليد .1
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واظتقصود بالتزوير نقل العبلمة نقبلً كامبًل مطابقاً لؤلصل أو نقل األجزاء الرئيسية منها ؽتا كتعل العبلمة اظتزورة  

مطابقة للعبلمة األصلية إذل حد كبَت أما التقليد فيعٍت اصطناع عبلمة تشابو يف غتموعها العبلمة األصلية 

ت اليت دتيزىا العبلمة ويعاقب اظتزور أو اظتقلد باضتبس تشاهبًا من شأنو أف يضلل اصتمهور ظتصدر اظتنتجا

  .والغرامة اليت ال تقل عن ستسة اآلؼ درىم أو بإحدى العقوبتُت

ومقرر عتا نفس العقوبة السابقة وقد جـر اظتشرع ىذا النوع من  استعمال عالمة تجارية مزورة أو مقلدة .2

أو دل يكن وال يشًتط لوقوع ىذه اصترنتة أف يتم  ذاتوستعمل ىو اظتزور أو اظتقلد االستعماؿ سواء كاف اظت

كفي استعماعتا بطرؽ أخرى مثل ياالستعماؿ بوضع العبلمة اظتزورة أو اظتقلدة على السلع واطتدمات بل 

اإلعبلف عنها أو وضعها على واجهة مشروع احملل التجاري مع ثبوت سوء النية أي العلم سلفاً 

 .مزورةباستعماؿ عبلمة مقلدة أو 

 :استعمال عالمة تجارية مملوكة للغير .3

قرر اظتشرع عتا نفس العقوبة السابقة كأف يقـو شخص باستعماؿ عبلمة جتارية لغَته مسجلة على منتجاتو أو  

 1.خدماتو مع شرط توافر سوء النية

 

أو مقلدة أو موضوعة بغَت حق أو عرضها للبيع أو للتداوؿ أو  بيع منتجات تحمل عالمة تجارية مزورة .4

 .حيازهتا بقصد البيع بسوء نية

 :استعمال عالمة تجارية ممنوعة قانوناً ومحظور تسجيلها .5
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وتكوف العقوبة ظتستعمل ىذا النوع من العبلمات باضتبس مدة ال جتاوز سنة وبالغرامة اليت ال تقل عن ستسة  

 .عن عشرة اآلؼ درىم أو بإحدى ىاتُت العقوبتُتاآلؼ درىم وال تزيد 

 :إيهام الغير بتسجيل العالمة التجارية .6

باللجوء مباشرة إذل أية أعماؿ من شأهنا خلق االعتقاد صتمهور اظتستهلكُت حبصوؿ التسجيل لعبلمتو  وذلك

 .وعتا نفس العقوبة السابقة

  العقوبات اإلضافية: 

 :قررىا اظتشرع اإلمارايت ىناؾ عقوبات إضافية قررىا أيضاً ىيإضافة إذل العقوبات السابقة اليت 

للمحل التجاري أو مشروع االستغبلؿ ظتدة ال تقل عن ستسة عشر يـو وال تزيد على  اإلغالق المؤقت .1

 .ستة أشهر وىي تقرر يف حالة العود بالنسبة للجرائم السابقة

اء ػتضر وحصر تفصيلي لآلالت وتتمثل يف حق صاحب العبلمة طلب إجر  اإلجراءات التحفظية .2

اظتستعملة يف االعتداء على العبلمة أو للبضائع اليت وضعت عليها العبلمة موضوع اصترنتة أو طلب اضتجز 

عليها إلثبات االعتداء على حقو يف العبلمة التجارية سواء قبل رفعو الدعوى اظتدنية أو اصتزائية أو بعد 

  :1 ذلك ولكن يشًتط ظتباشرة ىذا اضتق

o أف يشفع طلبو للمحكمة بشهادة رشتية تدؿ على تسجيل العبلمة 

o  تقدمي تأمُت مارل تقدره احملكمة لتعويض احملجوز عليو عند االقتضاء 
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كتوز للمحكمة يف أي دعوى مدنية أو جزائية أف حتكم مبصادرة األشياء احملجوز عليها كما  المصادرة واإلتالف

َت القانونية واظتنتجات واألغلفة اليت حتمل تلك العبلمات واآلالت واألدوات كتوز عتا أف تأمر بإتبلؼ العبلمات غ

اظتستعملة يف التزوير أو التقليد وكتوز للمحكمة أف تتصرؼ باألشياء اظتصادرة بأية طريقة تراىا مناسبة مبا يف ذلك 

 1.بيعها واستنزاؿ ذتنها من الغرامات أو التعويضات احملكـو هبا على احملجوز عليو

 2المطلب الثالث: مفاتيح نجاح العالمة التجارية:

إذا استطاعات اظتؤسسة التحكم يف مفاتيح ؾتاح العبلمة و ىي العبلمة التجارية تكتسب شهرة و شتعة عريضة 

 ؼتتصرة فيمايلي:

 سهولة تغيير العمل: . أ

السلعية، التدفقات اظتالية، متغَتة و غَت مستقلة و حتتوي على تغَتات يف غتاالت عدة: التدفقات طبيعة التجارة 

و األفراد، تغَتات الوسائل التغَتات اظتعرفة و أساليب التمييز عن الغَت، حىت  التدفقات اطتاصة باألشخاص

النظريات و األفكار التسويقية يف تغَتات متسارعة وفق فتو األسواؽ التكنولوجيا، اظتبيعات، و األىم من كل ىذا 

على فاظتستهلك ىو الشخص األكثر خربة يف غتاؿ التسويق و القادر على اضتكم تغَت أماكن و طبيعة الشراء 

 شهرة و شتعة اظتؤسسة.

 

   تفضيل التنظيم عبر الشبكات: .ب
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التكنولوجيا اضتديثة للمعلوماتية  تتيح الفرص اصتديدة و القيمة القوية على مستوى عبلمة اظتنتج و من ىنا نتساءؿ 

ظتاذا ال يفسح اجملاؿ اماـ االستفادة من خطوط اإلنتاج ألجل استغبلؿ أكرب األسواؽ؟ و ظتاذا ؾتعل بُت اظتستهلك 

اظتتواصلة بُت العميل وخط قيقة ىذا يتاح باستعماؿ تقنية الشبكة و العبلمة وسيط يقنع اظتستهلك بالشراء؟ يف اضت

 اإلنتاج حىت يوفر لو التسوؽ احملًـت و التكميلي.

 ج. تقديم خدمات للعمالء و المستهلكين:

استعماؿ منتجات لسمعة العبلمة يسمح بتموضع العبلمة يف احمليط اظتعقد جدا، و بالتارل يسهل تقسيمو إذل إف 

قطاعات سهلة اطتدمة و هبذا نربح الكثَت من الوقت مع متابعة دقيقة صتميع مستويات دورة حياة اظتنتج، أيضا 

 .2004ثر استخداما مند بداية سنة ضماف جودة قانونية مع سعر صحيح و مفسر و ىذه الطريقة تعد األك

 د. خلق أكثر من خط مع العمالء:

تعدد و تنوع اظتنتجات متلق لدى اظتستهلك نوعا من االرتياح يف التسوؽ فبدال من أف يبحث عن أحسن إف 

َت يف عبلمة لكل رغبة، كتد اظتؤسسة توفر لو شتعة جيدة واحدة لكل حاجاتو و رغباتو مع ضماف للجودة و توف

 هد و القلق ىذا من شأنو أف كتعل العبلمة يف صدارة اىتمامات اظتستهلك و على رتيع أصعدة حياتو.اصت

 إضافة للعناصر السابقة نتكن أيضا صنع شتعة ملفتو بإتباع العناصر التالية نذكرىا ؼتتصرة كما يلي:

 اظتؤسسي(.اإلعبلف ساب اظتؤسسة و ليس على حساهبا )شتعة اإلعبلف و مدى قدرتو على الًتويج ضت .1

بناء معرفة للعبلمة مبا يلي: اسم صحيح، منتج يدخل السعادة على اظتستهلك، إعبلنات مدعمة بسيطة  .2

 و مركزة، متاجر بيع مدروسة و ػتفزة.

 بناء وفاء حساس بُت العبلمة و اظتستهلك كمعيار لنجاح أو فشل العبلمة. .3

 و ضع العبلمة كقيم و إشكاليات دائمة لئلدارة. .4
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 1كيد ىوية و شخصية العبلمة.تأ .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل:
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تعترب العبلمة دليل مهم للمستهلك نتكنو من التعرؼ على مصدر اظتنتجات واطتدمات ودتيزىا وبالتاي تسهيل 

 العملية التسوقية عليو، إال أهنا معرضة ظتخاطر التزوير والتقليد، ؽتا جعل الدوؿ تسعى جاىدة إذل تبٍت نظاـ زتائي

يكفل عتا عدـ على العبلمات التجارية، وذلك بإصدار نصوص قانونية وطنية وإبراـ معاىدات دولية للبث يف 

أحكاـ العقوبات اظتقرر على ؼتتلف اصتنح الناجتة عن تقليد العبلمات التجارية، فقد تكوف ىذه العقوبات مدنية 

ات الوطنية، كما تتعرض لسبلمة وأمن الببلد أو جنائية،ومع ىذا يبقى التقليد ظاىرة تؤثر سلبا على اظتنتج

 .اقتصاديا،وىذا يستوجب اظتزيد من التشديد على األسواؽ واظتنتجات
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  تمهيد للفصل:

 PMGالعالمة التجارية لشركة  منتجات سبت دراسة دور الرقابة على يف الفصل األخري اخلاص باجلانب التطبيقي

 عينة من الزبائن باستقصاءباإلضافة إىل ذلك ربليل رلموعة من البيانات احملصل عليها و ذلك بعد القيام 

و قمنا بطرح رلموعة من األسئلة على رؤساء  "نايك"التجارية  بالعالمة اىتمامهمادلبيعات دلعرفة مدى  مندوبو  

 "نايك".القسم دلعرفة دور الرقابة على منتجات عالماهتم التجارية 

، "نايك"و عالقتها بالعالمة التجارية  PMGو قد مت تقسيم الفصل إىل ثالثة مباحث ، ادلبحث األول يتضمن 

 النتائج. استخالصو تفسريىا ، و يف ادلبحث األخري مت  االستمارةبينما ادلبحث الثاين مت ربليل بيانات 
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 :NIKEو عالقتها بالعالمة التجارية  PMGالمبحث األول: 

إىل التعريف لكلتا  ، باإلضافةNIKEو العالمة التجارية  PMGيتم تناول أصل و ظروف و نشأة شركة سوف 

 .NIKEو   PMGالعالمتني و معرفة طبيعة عقد التوزيع بني 

 :NIKEو   PMGالمطلب األول: نشأة 

 :PMGالفرع األول: نشأة 

 ,Nike, converseادلمثل احلصري لعالمات ذبارية عادلية رياضية مثل:  ىي PMGرلموعة   6002مند 

Levi's, Tommy Hilfiger  و. Dim للزبائن.اجملموعة على توزيعها بشكل الئق  اليت تسهر 

PMG  كالتوريد أو التسويق بغرض خدمة الزبون أحسن األقسام    يد عاملة خبرية و متكاملة حبكم تعدد سبلك

 خدمة على ادلستوى الوطين .

 :NIKEنشأة  الثاني:الفرع 

 و ىي شركة أمريكية كبرية إلنتاج ادلالبس  نايكو لكن غالبا ما تلفظ  نايكيرمسيا تلفظ  (Nike) شركة

، على يد بيل باورمان وفيليب بلو ريبون سبورتسباسم  4964يناير  62واألحذية واألدوات الرياضية. أنشأت يف 

استحوذت الشركة  Nike . الشركة تأخذ امسها من آذلة النصر اإلغريقية4978عام  نايكنايت، وتغري امسها إىل 

 .ة رياضية أخرى، منها: كول ىان، ىرييل إنًتناشونال، كونفريس إنك، وأمربوعلى عالمات ذباري

يف العامل. تزين عالمتها التجارية قمصان أشهر فرق   العالمات التجاريةالرياضية، من أغلى  "نايك"تعترب عالمة 

  .كرة القدم الدولية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 :NIKEو العالمة التجارية   PMGالمطلب الثاني: تعريف الشركة 

 :PMGالفرع األول: تعريف الشركة 

 دة عالمات و اليت ذكرت سابقا.ىي ربتوي على ع, و play mode gelery و يقصد هبا

صورهتا  6002 أهتا يفشن منذ االعتبارو ىي تعترب شركة ذات مسؤولية زلدودة تتبع القانون اجلزائري، تأخذ بعني 

، و مقرىا يف اجلزائر العاصمة و الدولية يف نطاق جزائري من خالل توزيع ادلالبس اجلاىزة خصوصا الرياضية منها

 عنابة، بويرة، مستغاًل.  وىران، عني الدفلة، اجلزائر، سطيف،ذلا شبكات متواجدة يف بعض الواليات نذكر منها: 

و بعدىا جاءت العالمات األخرى ادلذكورة  PMGالعالمة األوىل و القاعدة األساسية لشركة  Nikeكما تعترب 

 يف اجلزائر . Nikeادلسوق احلصري لشركة ىي  PMG سابقا. و 

 تقوم الشركة بتوزيع نوعني من ادلنتجات:  PMGو من خالل شبكة التوزيع الوطنية لشركة 

  منتجات ذات عالمة ذبارية واحدةLevi's, Dim   Nike, Converse, وTommy Hilefiger. 

  منتجات ذات عالمة ذبارية متعددة Urban Jungle  وZone Sport. 

 بإنشاء صورة ذبارية مهمة سبثلت يف: PMGو عرب الزمن قامت 

 

 جودة منتجاهتا. 

  عماذلاكفاءة. 

 إتساع شبكة التوزيع لديها. 
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 : PMG بالنسبة لمحالت -

مصممة بعناية و تكنولوجيا متطورة، ستحصلون على , قيل أن زلالتنا ربتوي على موديالت آخر طراز

أحسن ذبربة تقومون هبا من خالل التجوال و التسوق يف زلالتنا، و ستلقون ادلعاملة اجليدة من طرف رجال 

  .خصيصا خلدمتكم أحسن وجوالبيع ادلسخرين 

 :NIKEتعريف العالمة التجارية  الفرع الثاني:

ىي شركة امريكية متعددة اجلنسيات تعمل يف رلال تصميم وتطوير وتسويق وبيع األحذية وادلالبس  نايكشركة 

 .واخلدمات يف مجيع أضلاء العامل واإلكسسواراتوادلعدات 

يقع ادلقر الرئيسي للشركة بالقرب من بيفرتون ، والية أوريغون ، يف منطقة العاصمة بورتالند ، وتعد واحدة من 

 .شركة يف والية أوريغون 200اثنني فقط من اكرب 

 وىي واحدة من أكرب ادلوردين يف العامل لألحذية الرياضية وادلالبس ، وشركة كربى لتصنيع ادلعدات الرياضية

( ، 6026مايو  12)ادلنتهية يف  6026مليار دوالر أمريكي يف السنة ادلالية لعام  2..6مع عائدات تقدر حبوايل 

 .شخص حول العامل 000،..يعمل بالشركة أكثر من 

مليار دوالر ، شلا جيعلها العالمة التجارية األكثر قيمة بني الشركات  20.1تبلغ قيمة العالمة التجارية وحدىا ضلو 

 .رياضية ، وتقوم نايك بتسويق منتجاهتا ربت العالمة التجارية اخلاصة هباال

 تحليل اإلستمارة: المبحث الثاني:
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  القسمالمطلب األول: اإلستمارة الموجهة إلى رؤساء ا

 ئيس القسم:الفرع األول: بالنسبة لر 

 بيعات الوطنيممدير ال همالحوار الذي يمكن أن يتناولو مع كان حول: 4س

رلمل احلديث مع مدير ادلبيعات الوطين يكون حول متطلبات الزبائن يف كل منطقة يتواجد و كانت اإلجابة: 

عالمتنا التجارية ألن متطلبات الزبائن زبتلف من منطقة إىل أخرى من أجل توفري مجيع متطلبات فيها نقطة بيع 

 يف ىذا اجملال.الزبائن و أيضا أحسن خدمة تقدم للزبائن ألن ىناك منافسة قوية 

 :هها إلى مندوبي المبيعاتيكان حول األسئلة التي يمكن توج  :2س

 .توفري البضاعة الالزمة )متطلبات الزبائن( - وكانت اإلجابة:

 مشاورات يف خصوص العروض و التخفيضات. -

 أحوال السوق يف اليوم و األسبوع و الشهر و تقييم مداخيل احملل التجاري.  -

 

 

 المبيعاتتمكن من مراقبة العالمة عن طريق مندوبي ال يةكيفو كان حول   :3س

مع مندويب ادلبيعات من خالل مناقشة إحصائيات ادلبيعات اليومية  ديكن مراقبة العالمة التجاريةو كانت اإلجابة: 

 و انتهاج اسًتاتيجية جديدة من أجل مواكبة وتسيري العالمة بالنظر إىل ادلخزون ادلتوفر.

 محلالكان حول العالمة األكثر مبيعا في  :4س
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 من ادلبيعات اليومية. %10، نظرا لتجاوزىا أعلى نسبة تقدر ب NIKEالعالمة األكثر مبيعا ىي  وكانت اإلجابة:

: و كان حول األسئلة التي يمكن طرحها على مندوبي مبيعات للتأكد من السير الحسن لمبيعات 5س

 التجارية  وعالمت

 ماىي كمية البضاعة ادلتوفرة.  - وكانت اإلجابة:

 نقل إنشغاالت الزبائن فيما خيص متطلباهتم من أجل العرض احلسن للمنتوج.  -

 تسطري الشروط من أجل بلوغ األىداف ادلومسية. -

 في اتصال دائم مع الزبونحول معرفتهم إذا كانوا  و كان: 6س

بكل جديد فيما  إعالمهمنعم يف اتصال دائم و ذلك خبلق بطاقات انتماء الدائم مع الزبون و وكانت اإلجابة: 

 خيص العالمة.

 

 

 :الفرع الثاني: بالنسبة لنائب رئيس القسم

 كانت نفس األسئلة ادلوجهة لرئيس القسم.نائب رئيس القسم   سئلةبالنسبة أل

 بيعات الوطنيممدير ال همالحوار الذي يمكن أن يتناولو مع كان حول :4س

  الكمية ادلباعة للبضائع و األكثر شيوعا. و كانت اإلجابة:

 المبيعاتإلى مندوبي  توجيههاكان حول األسئلة التي يمكن   :2س
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 .ىل األجواء مالئمة للعمل و ادلعاملة للزبون و كانت اإلجابة:

 المبيعاتتمكن من مراقبة العالمة عن طريق مندوبي الو كان حول : 3س

 التداول ادلستمر للعالمة.وكانت اإلجابة: 

 محلالكان حول العالمة األكثر مبيعا في : 4س

 NIKEوكانت اإلجابة: 

و كان حول األسئلة التي يمكن طرحها على مندوبي مبيعات للتأكد من السير الحسن لمبيعات : 5س

 التجارية  وعالمت

 التعامل مع الزبون.كيف ديكن ربسني ادلبيعات و وكانت اإلجابة: 

 في اتصال دائم مع الزبون إذا كانواحول معرفتهم  و كان :6س

 نعم و مستمر.و كانت اإلجابة: 

و .PMGو لقد وجهت مجموعة من األسئلة  إلى رئيس القسم حول الرقابة على المنتجات لشركة  -

 تلخصت ىذه األسئلة فيما يلي:

 .PMG: المقصود ب 4س

 .Play mode Galleryيقصد هبا و كانت اإلجابة: 

 .PMG: المنافسة من طرف 2س
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 .PMGاليوجد منافسني لشركة و كانت اإلجابة: 

 : اإلقبال على المنتوجات المعروضة.3س

 .%00نعم يوجد إقبال على ادلنتوجات بنسبة  و كانت اإلجابة:

 : إذ واجهتهم مشاكل عند بيعهم لعالمات تجارية مختلفة.4س

 .بال تواجههم مشاكل و كانت اإلجابة: 

 : طريقة التوزيع.5س

 .أسبوعياو كانت اإلجابة: 

 .PMG: إذا كانت ىناك رقابة من طرف 6س

 .Audit نعم يوجد رقابة من طرفو كانت اإلجابة: 

 

 : الشيء المركز عليو عند المراقبة.7س

 .السعر، التنظيم و ترتيب السلعةو كانت اإلجابة: 

 الموجهة عند وقوع أخطاء. : العقوبة8س

 إنذار، تعويض مايل.و كانت اإلجابة: 

 : الرقابة المستمرة:9س
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 .مرة يف السنة 26نعم يوجد رقابة مستمرة و كانت اإلجابة : 

 : اإلبالغ المسبق بأن ىناك رقابة.41س

 .أحيانا وكانت اإلجابة:

 ىل للرقابة دور فعال؟:44س

   .بنعم ذلا دور فعالو كانت اإلجابة: 

 المطلب الثاني: اإلستمارة الموجهة إلى مندوبي االمبيعات:

 ( من مندويب ادلبيعات.02لقد مت إستجواب مخسة )         

 : و كان حول كيفية التعامل مع زبون غير راضي4س

ادلتبقية  االثنانبأرضيو و أحاول إقناعو أما من بني مخس مندويب ادلبيعات لقد أجاب ثالثة  و كانت اإلجابة:

 الرأي الشخصي ذلم. أتقبلفأجابا 

 شكاوى الزبائن استقبال يةوكان حول كيف :2س

 بنستقبلوهنا بفرح و سرور . اثنانمخسة من مندويب ادلبيعات لقد أجابا من بني و كانت اإلجابة: 

 و تغيري وجهة نظرىم من سلبية إىل إجيابية. إرضاءىماآلخرين فأجابا بنستقبلوهنا باحًتام مع زلاولة  االثنانأما 

 ؤول عن الكل.أما ادلندوب ادلتبقي فأجاب بيستقبلها ادلس

 :نفس المقاييس المتبعة لتوزيع العالمة في الدول المتقدمة احتراموكان حول  :3س
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 .و بدون تفسريال من بني مخسة أجاب مندوب واحد ب:  و كانت اإلجابة:

  نعمادلندوبني ادلتبقيني فكانت إجابتهم ب: أما 

 اآلخرين فكان ذلم تفسري كما يلي: االثنانمن بني إثنان منهم أجابوا بنعم و لكن بدون تفسري أما 

 .و كان تفسريه بإعطاء التكنولوجيا ادلكون منها ادلنتوج: المندوب األول

اجملال و خاصة يف العالمة نايك حيث أهنا مفيدة وكان تفسريه باحًتام ادلقاييس ادلتبعة يف ىذا المندوب الثاني: 

 جدا.

 مع الزبون االتصالوكان حول  :4س

 نعملكل ادلندوبني ب: بالنسبة  و كانت اإلجابة:

فكان من بني ادلندوبني اخلمس ثالثة منهم كانت إجابتهم بدون تفسري أما اإلثنان ادلتبقية  بالنسبة للتفسير:

 فكان تفسريىم كالتايل:

 باعالمو عن ادلنتوج اجلديد.و كان تفسريه  المندوب األول:

 : و كان تفسريه باإلتصال ىاتفيا أو عرب اإلنًتنت و بعض األحيان يكون وجو لوجو.المندوب الثاني

 كالسيكي مع العلم ان المحل رياضي:و كان حول اللباس إذا كان رياضي أم   :5س

من بني ادلندوبن اخلمس أجاب إثنان منهم برياضي و إثنان بكالسيكي و واحد بكالسيكي و و كانت اإلجابة: 

 رياضي.
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 : و كان حول إذا تلقو تكوين من طرف مختصين في ىذا المجال:6س

 نعم. ادلندوبني ب:من كل و كانت اإلجابة: 

 المطلب الثالث: اإلستمارة الموجهة إلى الزبائن:

 زبائن و كانت إجابتهم كالتلي: 1و لقد خصصنا  لقد مت إستجواب عينة من الزبائن

 :Nike الرأي في العالمة :4س

 و كان لكل زبون تفسري. كل الزبائن كان رأيهم إجيايب حول العالمةو كانت اإلجابة: 

زبائن أن العالمة جيدة و معروفة، اما اإلثنان ادلتبقيان فكان تفسري الزبون األول  2كان التفسري خلمسة   التفسير:

استطاعت أن تفرض نفسها يف عامل ادلالبس الرياضية و ىي تتقن ما تصنع، اما الزبون الثاين ىي ماركة عادلية 

من أىم و أكرب العالمات التجارية يف العامل بكوهنا ربتل صدارة يف السوق العادلية  Nikeفكان تفسريه العالمة 

 لأللبسة اجلاىزة و بكوهنا أيضا العالمة رقم واحد يف الرياضة و كذلك عامل ادلوضة.

 

 : Nike: درجة الرضا على العالمة 2س

و قسمتها على عدد الزبائن و كانت النتيجة النهائية كانت اإلجابة بالنسب ادلئوية فقد قمت جبمع كل النسب 

 .%74بالنسبة لدرجة الرضا 

 : اإلىتمام بالزبائن:3س
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و كان تفسريىم بأن  بأن شلثلي العالمة يهتمون بزبائنهم و ذلكنعم  كل الزبائن كانت إجابتهمو كانت اإلجابة: 

و بشكل الئق مع زبائنهم و ىذا إنعكاس  كما يدل على اهنم يهتمونشلثلي العالمة ىم سلتارون بشكل جيد  

 les) بطاقات اإلخالص  ن ال يوجدأو كان تفسريه ب بالأن زبون واحد كانت إجابتو  غري لفخامة ىذه العالمة

cartes de fidelite).   

 : فيما يخص المعاملة من طرف مندوب المبيعات:4س

 .كانت اإلجابة بالنسبة لكل الزبائن بنعم أهنم يتلقون معاملة جيدة 

 : الحكم على المعاملة:5س

 .تتمحور مابني راضي و أن ادلعاملة كانت جيدة و كانت اإلجابة

 

 

 

 

 المبحث الثالث: إستخالص النتائج.

 المطلب األول: دراسة الرقابة من حيث المنافسة, اإلقبال, و مواجهة المشاكل.

 أوال: من حيث المنافسة:
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على  التجارية اتأكد يل أنو ال يوجد منافسة للعالم PMGالذي قمت بو مع رئيس متجر  االستبيانمن خالل  

 .Nike ،Timberland ،Levi's ،Umbro ،Lacoste ،Dim ،Bossرأسهم 

 خالل شركات أخرى.منافسة كبرية من تتلقى adidas ألن ادلنتوجات ال جيلبها أحد غريىم غري أن العالمة 

 حيث اإلقبال: ثانيا: من

 أما من حيث اإلقبال فصرح مؤكدا أهنم يستقبلون عددا كبريا من الزبائن من خالل ادلنتوجات اليت يعرضوهنا 

 و ذلك بسبب أهنم الوحيدين الذين جيلبون ىاتو العالمات يف السوق.

 ثالثا: من حيث المشاكل:

دخول عالمة جديدة غري معروفة إىل السوق الوحيدة تكمن يف  مشكلتهمو عن ادلشاكل اليت يتلقوهنا صلد أن 

 حيث تتطلب وقت ليقتنيها الزبون و ذلك إلعتياده على إحدى العالمات ادلتداولة عنده.

 المطلب الثاني: دراسة الرقابة من حيث التوزيع, المراقبة, العقوبات:

 وزيع:أوال: من حيث الت

 حبيث حيمل اجلديد و يقومون بإجراء زبفيضات للسلع القددية.كون أسبوعيا ي وو عن طريقة التوزيع صرح يل أن

 ثانيا: من حيث المراقبة:

السعر، حيث على أرباب العمل أن يضعوا ملصقات السعر على  ىناك مراقبة مستمرة السيما فيما خيص

 ادلنتوجات 
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و إذا كان ىناك زبفيضات يقوموا بإعالهنا للزبائن، و فيما خيص ترتيب ادلنتجات جيب عليهم ترتيبها على نفس 

خيص ترتيبات فيما صور الًتتيب و إرساذلا للشركة و  و التقاط PMGالتعليمات ادلوجهة ذلم من طرف الشركة األم 

 احملل التجاري من حيث الديكور.

 ثالثا: من حيث العقوبات:

 إذا مل يتبع أرباب العمل أوامر ادلراقبني فإنو ستوجو لو عقوبة أوىل و ىي عبارة عن إنذار أما العقوبة الثانية 

 واألخرية ستكون على شكل تعويض مايل.

 المطلب الثالث: دراسة الرقابة المستمرة و فعاليتها:

 أوال: من حيث الرقابة المستمرة:

 مرة يف السنة و أحيانا تفوق. 26توجد رقابة مستمرة كل شهر ما يعادل 

 ثانيا: من حيث فعالية الرقابة:

 يف العمل. االنضباطأكد يل أن للرقابة فعالية ألهنا تدفع بالعامل إىل ادلبادرة و  

 

 

 خاتمة الفصل:

 إحدى ىي الرقابة أن إىل ادلتواضعة و البسيطة الدراسة ىذه يف شرحو و عرضو سبق ما كل من القول نستطيع إننا

  .األمهية بالغ إسًتاتيجيا موقعا ربتل حيث   PMG ادلؤسسة يف ادلهمة الوظائف و العمليات
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 عن للكشف اىتمام تويل حيث التنفيذ تتبع أهنا من البعض يتصور شلا العكس على ىي الرقابية العملية إن

 األخطاء

 ذلذا مالزمة أي التنفيذ من األخرية ادلرحلة حىت و التخطيط بدء منذ مستمرة عملية إهنا بل .فقط االضلرافات و 

 سيحدث دبا التنبؤ و ادلستقبل إىل بل فقط نفذ ما إىل النظر ليس الطويلة ادلرحلة ىذه يف مهمتها بأول أوال التنفيذ

 .التخطيط بعملية مقرونة إهنا ابوناجت زلاولة و
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 ة ــــــخاتم
فيها  و األخطاء اليت ديكن الوقوع االحنرافاتأخًنا ديكننا القول بأن العملية الرقابية ىي األداة الفعالة للحد من 

ادلناسب و تستعمل األدوات و الطرق ، و لكن ذلك شريطة أن تتخذ يف الوقت أثناء مزاولة نشاط ادلؤسسة

توجيو يؤثرون فيها و يتأثرون ادلناسبة لذلك ، ألهنا ترتبط ارتباطا وثيقا بوظيفة اإلدارة ، فالتخطيط و التنظيم و ال

 ، و ال معىن لوجود خطة ما مل يراقب مدى إجنازىا و تنفيذىا ، وال معىن للرقابة إذا مل يكن ىناك تنظيم جيد هبا

يسهرون على سًن ىذا النشاط ، فالعمل يف أي مؤسسة جيب أن يكون متكامال و متصال بعضو  ومسؤولٌن

 .  ادلؤسسة و حتقق ما تصبوا إليو ببعض كي ترقى

 كذلك، لكونو ادلستهلك ورغبات حاجات إلشباع أساسي عنصرًا لكونو التسويقي ادلزيج ركائز أىم من ادلنتج يعد

 .ادلنتج عن أمهية تقل والرتويج والتوزيع كالسعر األخرى ادلتغًنات أن يعين ال ىذا

 مل عليها نصت اليت التشريعات إن إال ادلشهورة التجارية العالمة أمهية من بالرغم انو الدراسة ىذه من لنا يتضح

 إن القضاء وأحكام الفقو آراء من لنا اتضح وقد والقضاء، الفقو مهمة إطار يف ذلك تركت وإمنا ذلا تعريف تضع

 يطلب اليت الدولة يف ادلعين اجلمهور من واسع قطاع لدى ادلعروفة العالمة ىي ادلشهورة التجارية بالعالمة ادلقصود

  :وىي نوعٌن من تتكون العالمة شهرة أساسها على يقاس اليت ادلعايًن وان .مشهورة كعالمة محايتها منها

 وعدد عنها واإلعالن الدعاية ومدة هبا االنتفاع ومدة للعالمة اجلمهور معرفة مبدى ادلتعلق ادلوضوعي ادلعيار ":أوال

 .التجارية األسواق يف وقيمتها فيها سجلت اليت البلدان

 ادلعين اجلمهور وان ادلعين، اجلمهور قطاع لدى العالمة معرفة مبدى يتعلق الذي وىو الشخصي ادلعيار :"ثانيا

 عامة، بصورة اجملتمع ىو ادلعين فاجلمهور ككل اجملتمع إىل تقدم فإذا اخلدمة أو السلعة إليو توجو دلا "تبعا خيتلف

 ىذه ىو ىنا ادلعين فاجلمهور معٌن رلال يف كادلتخصصٌن اجملتمع من معينة طبقة أو فئة إىل تقدم كانت إذا أما
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 استثناء ادلشهورة التجارية للعالمة موسعة محاية كفلت التشريعات إن "أيضا الحظنا وقد .ادلتخصصٌن من الفئة

 مبدأ ومن احلماية، منها ادلطلوب الدولة إقليم يف مسجلة تكون أن حلمايتها يشرتط الذي اإلقليمية مبدأ من

 احلماية ىذه وان .ادلشهورة العالمة متيزىا اليت لتلك ادلماثلة واخلدمات بالسلع احلماية نطاق حيدد الذي التخصص

 قدر أكرب حتقيق سبيل يف والنفقات اجلهود بذلوا الذين العالمات ىذه مالكي رغبة تليب ادلشهورة للعالمة الواسعة

 أرباح زيادة وبالتايل العالمة ىذه حتمل اليت ادلنتجات مبيعات زيادة أجل من التجارية لعالماهتم الشهرة من ممكن

 وكذلك مالكها مصلحة لتحقيق الواسعة احلماية هبذه ادلشهورة العالمة تتمتع أن العدالة من إن نرى لذا ادلشروع،

 اللبس أو اخللط يف الوقوع عدم ذلم تضمن احلماية ىذه إن العالمة،إذ تغطيها اليت ادلنتجات مستهلكي مصلحة

 .مقلدة وغًن األصلي مصدرىا من ادلنتجات ىذه بأن الثقة لديهم تتوافر سوف ألنو ادلنتجات مصدر حول

 نتائج البحث:

الرقابة على ادلنتجات تؤدي إىل التقليل من االحنرافات و عيوب ادلؤسسة و ذلك من خالل التحكم يف  -

فهي تشكل فائدة للوحدة و على أية تكاليف االنتاج اليت رأينا أهنا أمهية بالغة داخل العملية اإلنتاجية، و بالتايل 

 لوقوف على مستوى ادلؤسسة .مؤسسة اقتصادية أخرى، و إن تقييم ىذه التكاليف ديكننا من ا

نظام الرقابة على جودة ادلنتجات يطبق فعال يف ادلؤسسة ألن أسلوب و نظام الرقابة يساعد ادلؤسسة على  -

 تفادي وجود أخطاء أو منتجات معيبة.

فكلما كانت ىناك  آخر،، حيث يعترب كالمها جزء ال ينفصل على بٌن الرقابة و العالمة التجارية تظهر العالقة -

 رقابة كلما زاد أداء العمل. 

 إختبار الفرضيات:
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 مجيع يف لألداء جيد تقييم إىل أدت بالتايل و فعالة يف احملل التجاري لأللبسة الرياضية  الرقابية العملية إن -

 ة األوىل.الفرضي ثبات و صدق لنا يؤكد ىذا و مراحلو

و ىذا           الرقابية العملية جناح يف ذلك ساىم دقيق و واضح PMG  مؤسسة يف الرقايب النظام كان لماك   -

 ما يثبث الفرضية الثانية

و ىذا ما يثبث  ذات ادلسؤولية احملدودة ادلؤسسة لألداء جيد تقييم إىل ذلك أدى فعالة رقابة ىناك كانت كلما -

 الفرضية االثالثة.

  التوصيات:

العالمة التجارية اليت تعترب زلرك تطوير العالمة التجارية و ادلقرر فيها يتعلق بالبديل األنسب إلسرتاتيجية   -

 العالمة التجارية ادلناسبة يف حالة تقدمي منتوج جديد.

 العمليات من فهي زمن و وقت كل يف األداء تقييم حتاول فهي باحلركية تتصف ديناميكية عملية الرقابة إن  -

 .اذلامة اإلدارية

 .واالقتصادية السياسية الضغوطات مقدمتها يف اخلارجية الضغوطات من جبملة ادلؤسسة يف الرقايب النظام تأثر -      

  ادلتوفرة،و لقد حاولنا من خالل ىذه الدراسة معاجلة ىذا ادلوضوع يف احلدود اإلشكالية ادلطروحة و ادلعلومات 

ال ديكن اعتبار ىذا البحث أنو أمل بكل جوانب ادلوضوع بكل أبعاده، و يف ىذا الصدد نقرتح عددا من  و منو

 ادلواضيع اليت ديكن أن تدرس مستقبال:

 طرق تطوير النظام الرقايب يف إدارة ادلؤسسات اخلاصة. -

 .الصناعيأمهية الرقابة على جودة ادلنتوج  -
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 البيانات يف قطاع اخلدمات.أثر الرقابة الداخلية على جودة  -

 الرقابة اخلارجية و أثرىا على األداء االقتصادي للمؤسسات االقتصادية. -
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