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األساسيَّات

م الجزء األوَّل المفاهيم األساسية الالزمة لبدء  يقدِّ
عمليَّة بناء العالمة، وإنشاء لغة مشتركة بين كل 

أفراد الفريق.

تصميم ُهِويَّة العالمة

َم الكتاب  هو دليٌل مرجعيٌّ سريع. لذلك ُصمِّ
بحيث ُيعَرَض كلُّ موضوع على صفحتني 

متقابلتني، وذلك لتسهيل الوصول إليه 
في ظلِّ السرعة الهائلة لعالم األعمال 

والحياة الحديثة. كلُّ ما تحتاج إليه هو الرغبة 
والشغف لت�كوَن األفضل.

�أسس العالمة

2     العالمة
4     ُهِويَّة العالمة
6     بناء العالمة

8     حوكمة العالمة
10   استراتيجيَّة العالمة

12   لماذا االستثمار
14   أصحاب المصلحة

16   الثقافة
18   تجربة العميل
د الثقافات 20   تعدُّ

22   بنية العالمة
24   الرموز

26   األسماء
28   الشعار اللفظّي

30   الحفاظ على الرسالة
32   الفكرة العظيمة

ُمُثل العالمة

34   نظرة عامَّة
36   الرؤية
38   المعنى

40   الموثوقيَّة
42   الترابط
44   المرونة
46   االلتزام
48   القيمة
50   التمايز

52   طول األمد

عناصر العالمة

54   شعارات العالمة
يَّة 56   الشعارات النصِّ

58   الشعارات الحروفيَّة
وريَّة 60   الشعارات الصُّ

62   الشعارات التجريديَّة
64   الشعارات الختميَّة

66   الشعارات الديناميَّة
68   الشخصيَّات

ديناميَّات العالمة

هات الحديثة 70   التوجُّ
72   تحقيق الفارق

74   تحليل البيانات الضخمة
76   وسائل التواصل االجتماعّي

78   الهواتف الذكيَّة
80   التطبيقات

82   التمييز الخاصُّ للمنتجات
84   ترخيص العالمة

86   الشهادة
88   االتِّصاالت وقت األزمات

90   بناء العالمة الشخصيَّة
92   الصين

قبل وبعد

94   إعادة تصميم شعارات 
       العالمة

100 إعادة تصميم التغليف
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أفضل الممارسات العمليَّة

310   قائمة المراجع
312   شكٌر وعرفان بال حدود

يعرض الجزء الثالث أفضل الممارسات. على 
، ُتلِهُم هذه  ، العامِّ والخاصِّ المستوى المحلِّي والعالميِّ

د الحلوَل األصيلة والمرنة والدائمة. المشاريع، وتجسِّ

م الجزء الثاني عمليَّة شاملًة بغضِّ النظر عن نطاق  يقدِّ
المشروع وطبيعته. وُيجيب هذا الجزء عن سؤال: 

‘‘لماذا يستغرق األمُر وقًتا طوياًل؟’’

دراسات حالة

210   إيه. سي. إتش. سي
212   إيه. سي. أل. يو )االتِّحاد

يَّات           األميركيُّ للحرِّ
         المدنيَّة(

214   العمل ضدَّ الجوع
216   أدانو

218   أمازون
220   آنسيبل
222   بيالين 

224   مجموعة بوسطن
         االستشاريَّة )بي. سي. جي(

226   بوي سكاوتس أوف أميركا   
افة األميركّي(           )فريق الكشَّ

228   بدوايزر
230   سيرنر

232   مدينة ملبورن
234   كوكاكوال

236   كوكتيلز أغينست كانسر
238   كورس

240   كوپر هيويت ، متحف
         سميثسونيان للتصميم

242   كريدي سويس
244   ديلويت

246    فيرن باي هاورث
248   فِرد َهتش

250   اليوُم العالميُّ لغسل اليَدين
م المئة في آي. 252   رموز التقدُّ

         بي. أم
254   آي. بي. أم واتسون
256   َجوِّي من االتِّصاالت

         السعوديَّة أس. تي. سي

258   البقرة الضاحكة )جبنة ال
         فاش كي ري(

260   لينكدإن الصين
262   ماك تَركس
264   ماستركارد

266   موزيال 
268   ميورال آرتس فيالدلفيا

270   منتجع نيزوك
272   نو مور

274   قناة أوهايو آند إيري
276   الپيرو

278   متحف فيالدلفيا للفنون
280   پيتني باوز 

282   پي. أن. سي
284   كوارتز

286   ريد
288   رايد كاي. سي. ستريت

         كار
290   سانتوس برازيل
292   شينوال دترويت

294   متحف سميثسونيان
         الوطنيُّ للطيران والفضاء

296   الضمان االجتماعّي
298   ساوث ويست إيرالينز
300   سپكتَرم هيلث سيستم

302   ستاربكس
304   دار أوپرا سيدني

306   أنسَتك
308   فويلينغ

أساسيَّات العمليَّة

104   عمليَّة تحقيق النجاح
106   إدارة العمليَّة

108   مبادرات العالمة
110   قياس النجاح

112   التعاون
114   اتِّخاذ القرار

116   الملكيَّة الفكريَّة
118   إدارة التصميم

المرحلة األولى: إجراء البحث

120   نظرة عامَّة
122   أفكار

124   بحوث السوق
126   اختبار قابليَّة االستخدام

128   تدقيق التسويق
130   التدقيق التنافسّي

132   التدقيق اللغوّي
134   مراجعة التدقيق

المرحلة الثانية: َبْلَورة 
االسرتاتيجيَّة

136   نظرة عامَّة
د 138   التركيز المحدَّ

140   التموُضع
142   موجز العالمة

144   التسمية
146   إعادة التسمية

المرحلة الثالثة: تصميم 
الُهِويَّة

148   نظرة عامَّة
150   تصميم نظام الُهِويَّة

152   الشكل والمظهر
154   اللون

156   المزيد من األلوان
158   الطباعة
160   الصوت

162   التطبيقات التجريبيَّة
164   العرض التقديمّي

المرحلة الرابعة: إنشاء نقاط 
االتِّصال

166   نظرة عامَّة
168   استراتيجيَّة المحتوى

170   الموقع اإللكترونّي
172   عناصر المساندة

174   الورقيَّات
176   الالفتات

178   تصميم المنتج
180   تصميم المغلَّفات

182   اإلعالن
184   صنع المكان

186   المرَكبات
188   الزّي

190   الهدايا الترويجيَّة

المرحلة الخامسة: إدارة 
األصول

192   نظرة عامَّة
194   تغيير أصول العالمة

196   اإلطالق
198   إعداُد مناصري العالمة

200   كتب العالمة
202   المبادئ التوجيهيَّة

204   محتوى المبادئ التوجيهيَّة
206   مراكز العالمة على اإلنترنت
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ي  لطالما ارتقى فريق أحالمي إلى مستوى التحدِّ
في العمل على هذا الكتاب. أنا شاكرٌة لهم دوًما 

على خبرتهم وصبرهم وحسُّ الفكاهة لديهم.

لقد كان إنشاء هذا المرجع العالميِّ أشَبه بقمَّة 
إفرست لي شخصيًّا. لكنَّ الحبَّ يقهُر بالفعل كلَّ 
الصعوبات. إنَّ طاقَة زوجي إيدي (Eddy) وَمَرحه 

 (Tessa) تجَعُل على الدوام من المستحيل ممكًنا. تيسا
وتيرسون (Tearson) هما مصدر فخري. سكاياليت 

(Skylight) هي مصدر إلهامي وسعادتي الدائمة.

عرفاني الدائم

All Wheelers
All favorite cousins
Joel Katz
Paula Scher
Richard Cress
Mark Wills
Ange Iannarelli
Heather Norcini
Richard Stanley
Meejoo Kwon
Stephen Shackleford
Tomasz Fryzel
Margie Gorman
Michal Levy
Hilary Jay
Cathy Jooste
Quest sisters
Marie Taylor
Marc Goldberg
Liz Merrill
Chris Grillo
My brother who asked when 
the film is coming out

فري�ق أحالمي

Jon Bjornson 
cover designer
Lissa Reidel 
strategist
Kathy Mueller 
senior designer
Robin Goffman 
designer + assistant
Gretchen Dykstra 
grammarian
Blake Deutsch 
avatar

فري�ق النشر في
)Wiley( وايلي

Amanda Miller 
VP + publisher
Margaret Cummins 
executive editor
Justin Mayhew 
associate marketing director
Kalli Schultea 
editorial assistant
Kerstin Nasdeo 
senior production manager

،)Michael Cronan( هذا الكتاب إهداٌء لذكرى مايكل كرونان
،)Bill Drenttel( وبل درنتيل ،)Wally Olins( ووالي أولينز

.)Sylvia Harris( وسيلڤيا هاريس

ق إنجاًزا بمفرده. ال أحد يحقِّ

الكتب مثل العالمات، ُتبنى بمرور الوقت. هذا الكتاب ليس كتابي، بل كتابنا. 
إنَّه نتيجة تعاون واسع النطاق مع زمالئي حول العالم الذين يصفون 

المستقبل بالذكاء والوضوح واإلبداع غري المحدود. أنت تعرف نفَسك: نشكرك 
على مشاركة وقتك وحكمتك ورؤيتك.

P
hoto: E

d W
heeler
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يوضح هذا الكتاب العالقة ما بين االستراتيجيَّة 
والتصميم، ويعرض نماذج ُمقنعة ألفضل الممارسات 

من القطاَعين العامِّ والخاصِّ على مستوى العالم. ليس 
من الغريب أن يكوَن الكتاب قد حقَّق نجاًحا فوريًّا، 

ثة على مدار أربعة عشر عاًما،  مع خمس طبعات محدَّ
وترجمته إلى سبع لغات. إنَّه يضرب على وتر عميق 

في الثقافة، وُيثبت بطريقة ال شكَّ فيها أنَّ ممارسة بناء 
العالمة ُيشرك الذكاء واإلبداع والخيال والعاطفة بصورة 
ال مثيل لها في أيِّ قطاع من قطاعات األعمال التجاريَّة. 

لقد أصبح هذا الكتاُب مصدًرا موثوًقا وخريطَة طريق 
للمصمِّمين، ومستشاري العالمة، ومحترفي التكنولوجيا 

وعمالئهم. من النادر أن يستخَدَم قسم التسويق 
والفريق اإلبداعيُّ كتابًا واحًدا. غير أنَّ كتاب ‘‘تصميم 

ُهِويَّة العالمة’’ ُيحقِّق هذه الغاية، ويعمل على تعليم كلِّ 

د  ور المحدَّ فريق العالمة وإلهامه، بغضِّ النظر عن الدَّ
لكلِّ فرد.

باختصار، أؤكِّد أنَّ هذا الكتاب أسَهَم بالكثير إللقاء 
وء على أسرار بناء العالمة وأهمِّيَّتها أكثَر من أيِّ  الضَّ

كتاٍب آخر في عصرنا. 

أنت اآلن تتصفَّح اإلصدار الخامس )باللغة اإلنكليزيَّة( 
من ‘‘تصميم ُهِويَّة العالمة’’. وقد تطوَّرت كلُّ طبعٍة مع 
التغيُّرات الهائلة في التكنولوجيا والسلوك، والتغيُّرات في 

ور الذي يؤدِّيه بناء العالمة في إدراكنا. فهمنا للدَّ

واحتفاال بمناسبة إصدار هذه الطبعة الجديدة من 
الكتاب، ُأتيحت لي الفرصة ألستكشف األصل والقصد 

من وراء هذا الجهد مع المؤلِّفة نفسها.

 )Debbie Millman( التقديم بقلم ديبي ميلمان

سٌة  ديبي ميلمان هي مؤسِّ
مشاِركٌة ورئيسة برنامج 

الماجستير في بناء العالمة 
في مدرسة الفنون البصرية 
 ،(School of Visual Arts)

لتدريب جيل جديد من 
قادة العالمات. وبصفتها 

 Design‘‘ مضيِّفًة لپودكاست
Matters’’، فقد أجرت 

مقابالت مع أكثر من 300 
شخص من مشاهير التصميم 

والناقدين الثقافيِّين. عملت 
مع أكثر من مئتي عالمة 
إبَّان تولِّيها منصب رئيس 
قسم التصميم في سترلينغ 
 (Sterling Brands) براندز

ما بين عاَمي 1995 
و2016م.

د للِعيان’’. ‘‘التصميم هو الذكاء المتجسِّ
(Lou Danziger) لو دانزيغر

تصميم ُهِويَّة العالمة ُيعيد ابت�كاَر فكرة التسوي�ق، وُي�زي�ل الغموض عن 
مفهوم بناء العالمة، وينري مجموعة من األدوات والتقنيات التي يستخدمها 

الممارسون ذوو الخربة. منذ إصدار الطبعة األولى في ٢٠٠٣م، أصبح كتاب 
ر لغًة مشرتكة لكلِّ فري�ق العالمة. ألينا ويلر مصدًرا فريًدا يوفِّ
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لماذا كانت هناك حاجٌة إلى هذا الكتاب؟

أردُت إزالَة الغموض عن بناء العالمة، وتفكيك العمليَّة، 
وإعطاء فرق العمل األدوات الالزمة لبناء الثقة وتحقيق 

نتائج ملحوظة. مع أنَّ هناك الكثير من الكتب الرائعة في 
استراتيجيَّة العالمة، والكثير من كتب التصميم الملهمة، 
فلم يكن هناك أيُّ كتاٍب حول عمليَّة منضبطة لتنشيط 

العالمة. لقد قابلُت الكثيَر من القادة األذكياء الذين كانوا 
يتوقون إلى َفْهم أساسيَّات بناء العالمة ومزاياها، ولماذا 

كان التصميم الجيِّد ضرورًة في عالم األعمال.

ما التغي�يات التي حدَثْت منذ َنْشر الطبعة األولى؟

يؤكِّد الكتاب على المدى الذي وصلنا إليه. عند نشر 
الطبعة األولى، لم تكن هنالك تطبيقات أو وسائُل تواصل 

. االرتفاُع فوق صخب المنافسة يزداد صعوبًة  اجتماعيٍّ
كلَّ يوم. تعبيرات العالمة أصبحت موجودة بكثافة على 

ْقميَّة. صار تسويق المحتوى ميِّزَة  ات الرَّ مختَلف المنصَّ
كفاءٍة أساسيَّة لدى المنشآت، عالوًة على أعداٍد هائلٍة من 

الخوارزميَّات البرمجيَّة العاملة على الدوام. لقد الحظُت 
زيادًة هائلًة في أفضل الممارسات في مختلف المنشآت، 
ة، الربحيَّة وغير الربحيَّة،  الصغيرة والكبيرة، العامَّة والخاصَّ

مدفوعة بجيٍل جديٍد من القادة الذين يتحلَّون بالمرونة.

طِت عمليَّة منضبطة في ‘‘تصميم ُهِويَّة  لقد خطَّ
رت هذه العمليَّة في الطبعات  العالمة’’. كيف تطوَّ

المختلفة؟

ال تزال المراحُل الخمُس لَتنشيط العالمة هي حجر 
اء من جميع أنحاء العالم  األساس. إنَّها ال تزال فاعلًة. القرَّ

يشاركون النجاحات التي حقَّقتها منشآتهم باتِّباع هذه 
اء كلَّ طبعة، وأضافت  العمليَّة. وقد أْثَرْت ردوُد فعل القرَّ

وجهاِت نظٍر مهمًَّة من منظوٍر دولّي.

أجد أن بعض المديري�ن التنفيذيِّ�ي ال يعرفون ماهيَّة 
التصميم الجيِّد، وهو أمٌر مثٌي للدهشة. لماذا 

ة التصميم؟ تعتقدين أنَّهم ال يدركون قوَّ

أنا لست مدهوشًة. لو نظرُت تحَت غطاء محرِّك سيَّارة 
المبورغيني، ما كنُت ألعرَف أنَّه محرَّك عالي األداء. إذا 
لم يشارك أحد بتاًتا أفضل الممارسات، أو نماذج واقعيَّة، 
فكيف سيعرف المدير التنفيذيُّ عن قوَّة التصميم؟ هنالك 
دراسات حالة ضخمة في مجال التسويق ال تتضمَّن حتَّى 
كلمة ‘‘تصميم’’. كان هدفي دائًما هو تسليط الضوء على 

التآزر القويِّ ما بين االستراتيجيَّة والتصميم.

ِت منذ الطبعة األولى؟ ْ كيف تغيِّ

لديَّ المزيد من التعاطف مع العمالء. وتغيير أيِّ شيء 
يتطلَُّب قدًرا كبيًرا من الشجاعة. ومعرفة الشيء الذي 

ينبغي عمله ال يعني أنَّ من السهل القيام به.

لماذا تعتقدين أنَّ التغي�ي صعُب التنفيذ؟

يتعلَُّق األمر كلُّه بالنَّاس. من الصعب إقناع الناس بالتغيير، 
هناك دائًما مقاومة، ولكنِّي متفائلة. لقد صارت المنشآت 
فين. وجزٌء أساسيٌّ من عملي هو  تحتضُن إشراَك الموظَّ
تخصيص الوقت- في البداية- لبناء الثقة واالتِّفاق على 

استراتيجيَّة العالمة، قبل االنتقال إلى استراتيجيَّة التصميم. 
مزيٌد من المشاركة، يعني القليل من اإلقناع.

ما نصيحتِك للمنشآت التي تشرُع في تنشيط 
عالماتها؟

التزاُم عمليٍَّة منضبطة. تمحَور حول العميل وِثْق بالعمليَّة. 
فيك. أقْم عالقات عاطفيَّة طويلة األمد  أشرك موظَّ

بعمالئك. اغتنْم كلَّ فرصة لتعزيز تماُيزك. ُكن مبتكًرا 
وأصياًل وديناميكيًّا. كْن شيًئا ال يمكن االستغناء عنه. حاِفْظ 

م. ، وتابِع التقدُّ على هدوئك في دوَّامة التغيير المستمرِّ

ما الذي ت�أملي أن يحصل القرَّاء عليه من هذه 
الطبعة الخامسة )باإلنكليزيَّة(؟

األفكار والشجاعة واألدوات للقيام بالشيء الصحيح 
اء الثقة لوْضع  لألسباب الصحيحة. أريُد أن أمنَح القرَّ

عالمٍة للمستقبل.
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كلمة ناشر الطبعة العرب�يَّة

لنا إلى ترجمة عنوان الكتاب؟ كيف توصَّ

يات التي تواجُهنا إذ نسعى إلى نشر  ُتعدُّ ترجمُة المصطلحات التقنيَّة في المجاالت الحديثة من أبرز التحدِّ
اء والعاملين في مجال التصميم بأدوات فاعلٍة ُتعيُنهم  المعرفة واالرتقاء بالذوق العاّم، واإلسهام في َرْفِد القرَّ
على تمكين أعمالهم، ما ينعكس إيجابًا على صناعة التصميم عموًما، والتي تسهم في اقتصاديَّات الدول في 

منطقتنا العربيَّة.

وكما فعلنا في كتٍب أخرى من منشوراتنا في مجال ريادة األعمال والتصميم، بدأنا إجراء بحث مستفيض 
صين والممارسين في مجال العالمات والُهِويَّات ُبغية  بغيَة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتخصِّ

الوصول إلى ترجمة تواُفقيَّة لما يزيد على 100 مصطلح تقنيٍّ وردت في الكتاب، فأرسلنا قائمة المصطلحات 
ة، وتلقَّينا الردوَد من عدٍد جيٍِّد منهم. وكما توقَّعنا ظهَر انقساٌم  ين من دول عربيَّة عدَّ إلى عدد من المختصِّ

واضٌح في ترجمة مصطلَحي ‘‘Brand’’ و‘‘Branding’’ ومشتقَّاتهما.

ين ممَّن  بعد ذلك نقْلنا النقاَش إلى مرحلٍة أخرى تمثَّلت في توفير قناة تواصٍل جمَعْت عدًدا من المختصِّ
ة على البريد اإللكترونيِّ  أبَدوا اهتماًما بالتَّباُحث وَعْرض اآلراء، وتخلََّل األمَر مكالماٌت مباشرٌة، ورسائُل عدَّ

ات التواصل  ِص اآلراء، إلى منصَّ رنا نقَل الحواِر، بعد َجْمِع ملخِّ ْت على مدى أسابيع. وفي النهاية، قرَّ امتدَّ
ة تويتر، فاتََّسَع الحوار، وتلقَّينا تعليقاٍت ُمثِريًة من المهتمِّين، كما ورَدْت إلينا  ، وال سيَّما منصَّ االجتماعيِّ
لنا إليه  تعليقاٌت تحفََّظْت على جميع االقتراحات. وفي هذا اإلطار، نقول إنَّنا ال نتوقَّع أن يحظى ما توصَّ

بإعجاب الجميع، لكنَّنا اجَتَهدنا وحاَولنا ما أمَكَننا أن نصَل إلى التواُفق الُمْرضي. وإليكم اآلن أبرَز ثالثة آراء 
ورَدتنا في أثناء تلك الحوارات:

برَز مصطلُح ‘‘َوْسم’’ لترجمة ‘‘Brand’’ و‘‘Branding’’؛ حيث إنَّه مصطلٌح يصلُح لالسم والفعل من . 1
الجذر الثالثيِّ ‘‘و س م’’، وأضاَف أصحاُب هذا الرأي أنَّ القواميس تورُد المعنى األصليَّ لكلمة 
‘‘Brand’’ بجذوره التاريخيَّة بأنَّه َوْضُع شعاٍر على الماشية بالكيِّ لَِبياِن أصحابها، وقد امتدَّ هذا 

المفهوم إلى يومنا هذا مع اختالف السياقات.

وردنا أيًضا مصطلٌح ثاٍن هو ‘‘ُهِويَّة’’ ترجمًة لكلمة ‘‘Brand’’. وقد علََّق المنادون بهذا الرأي أنَّ ما . 2
نقوُم به فعليًّا هو ابتكار ُهِويَّة فكريَّة ولغويَّة وبصريَّة للشركة ومنتجاتها. كما ضرَب أحد َمن يميلون 

ث بشأن شركة ‘‘أپل’’ مثاًل، فإنَّ ما نعنيه هو  إلى اعتماد هذا الرأِي مثاًل جاء فيه أنَّه عندما نتحدَّ
كلُّ منتجاتها وطريقة خدماتها ودعاياتها ومحالِّها التجاريَّة، وليس فقط شعارها وخطوطها وألوانها 

وزيَّها، والتي تمثُِّل فقط الجانَب المرئيَّ الذي يساعُد الشخَص على تعرُّف الشركة.

ين . 3 أمَّا الرأُي الثالث فكان مصطلح ‘‘عالمة’’ ترجمًة لكلمة ‘‘Brand’’، وقد ذكَر بعض المختصِّ
الممارسين أنَّه مصطلٌح شائٌع منذ سنوات، ال سيَّما في مجتمع التصميم واستديوهاته، وفي 

وكاالت الدعاية.
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وكما ذكْرنا، استمرَّت النقاشات على مدى أسابيع، دون ترجيٍح واضٍح لكفَّة أيِّ مصطلٍح بينها. وقد برَزْت 
 Branded‘‘و ’’Branded Content‘‘ :مثل ’’Brand‘‘ صعوبُة استخدام اآلراء األربعة لدى ترجمة مشتقَّات كلمة

Product’’ و‘‘Branded Environment’’. ومن هنا نالحُظ أنَّ َمن استشرناهم لم يحسموا أمَرهم تماًما بالوصول 

ح، فِمْلنا في اجتهاِدنا، في نهاية المطاف، إلى اختيار الرأي الثالث )العالمة( لثالثة  إلى تواُفٍق ُمرٍض أو مرجَّ
أسباٍب أساسيَّة:

رأينا أنَّ ‘‘العالمة’’ أكثر شعبيًَّة وتداُوال من الرأَيين األوَّلَين. فقد أكََّد أحُد مؤيِّدي مصطلح ‘‘عالمة’’ . 1
أنَّ من الصعب، خارَج غرف االجتماعات المغلقة، منافسَة هذا المصطلح من ناحية االختصار أو 

الرسوخ والممارسة في أوساط المستخدمين، أو حتَّى في الوسط التجارّي، وتساءَل عن الفائدة من 
الوصول إلى مصطلٍح أكثَر دقَّة من الناحية التقنيَّة في حين لن يستخدَمه أحٌد.

رأى مؤيِّدون لمصطلح عالمة أنَّ المعنى المستخدَم في هذا الكتاِب يميُل أكثر إلى معنى مصطلح . 2
‘‘العالمة’’؛ حيث إنَّه مستخدٌم للتعبير عن عنصر غير ملموس يرتبط به األفراد عاطفيًّا، ويثقون به، 

ويحظى بأولويٍَّة لديهم.

واجهت المنادين بمصطلح ‘‘ُهِويَّة’’ صعوبٌة تكمُن في أنَّه محجوٌز عموًما لكلمة ‘‘Identity’’، فكيف . 3
سُيترجم المصطلح المتداول كثيًرا ‘‘Brand Identity’’؟

دون بإضافة كلمة ‘‘تجاريَّة’’ إلى ‘‘عالمة’’، لكنَّ  ة تويتر طالَب فيه مغرِّ بعد ذلك برَز نقاٌش آَخُر على منصَّ
ة بمتحف أو دار عبادة )مسجد أو  آَخرين ردُّوا أنَّ ‘‘العالمة’’ ال تكون تجاريًَّة بالضرورة، مثل ‘‘عالمة’’ خاصَّ
مة غير ربحيَّة، حيث من غير المناسب إطالق مثل هذا المصطلح على مثل هذه المنشآت؛  كنيسة( أو منظَّ

عات الِهبات التي تتلقَّاها الستدامتها ال تندرج تحت كلمة ‘‘تجارّي’’ بمعنى زيادة األرباح وتوزيعها  فالتبرُّ
على المساهمين مثاًل. فرأينا أنَّ من األفضل تجنُّب إضافة كلمة ‘‘تجاريَّة’’ إلى عالمة.

د هنا من جديٍد على أنَّ ما فعلناه هو اجتهاٌد نأمُل أن نكون قد أَصْبنا فيه. ونرجو أن يستمرَّ هذا  ونشدِّ
ات للوصول إلى أكبر توافٍق ممكٍن، ال  النوع من الحوارات في مختلف المجاالت التقنيَّة، على مختَلف المنصَّ

سيَّما في ترجمة المصطلحات التقنيَّة الحديثة.

ات،  نودُّ أخيًرا، أن نشكَر كلَّ َمن استشرناهم، وكلَّ َمن أسَهَم في إثراء هذا الحواِر على مختَلِف المنصَّ
كر الفاضلة دانة ناصيف، واألساتذة األكارم أحمد ُحميض وعصام حمُّود وحسين األزعط  ونخصُّ بالذِّ

ومظفَّر الصارمي )مترجم هذا الكتاب(.

: للمشاركة في الحوار وإبداء الرأي، يرجى زيارة صفحة الكتاب على موقعنا اإللكترونيِّ
.info@JAPublishes.com :أو التواصل معنا على اإليميل ،www.JAPublishes.com



افَهمني.
أحِدْث فرًقا في حياتي. أدِهشني كثًيا.

ا دفعُت. �أظِهْر أنَّك ُتحبُّني. أعِطني أكرَث ممَّ
(Alan Jacobson) آلن جاكوبسون

President, Ex;it Design
Cofounder, J2 Design
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ل الفرَق ما بني العالمة  يوضح الجزُء األوَّ
وُهِويَّة العالمة، وما يتطلَّبه األمر لت�كون 

األفضل. ال ت�تجاَوِز األساسيَّات وأنَت في عجلٍة 
ْس لغًة مشرتكًة بني فري�ق  لمشروع جديد. أسِّ

العالمة.

١  األساسيَّات

�أسس العالمة

٢    العالمة
٤    ُهِويَّة العالمة
٦    بناء العالمة

٨    حوكمة العالمة
١٠   استراتيجيَّة العالمة

١٢   لماذا االستثمار
١٤   أصحاب المصلحة

١٦   الثقافة
١٨   تجربة العميل
د الثقافات ٢٠   تعدُّ

٢٢   بنية العالمة
٢٤   الرموز

٢٦   األسماء
٢٨   الشعار اللفظّي

٣٠   الحفاظ على الرسالة
٣٢   الفكرة العظيمة

ُمُثل العالمة

٣٤   نظرة عامَّة عن ُمُثل
       العالمة
٣٦   الرؤية
٣٨   المعنى

٤٠   الموثوقيَّة
٤٢   الترابط
٤٤   المرونة
٤٦   االلتزام
٤٨   القيمة
٥٠   التمايز

٥٢   طول األمد

عناصر العالمة

٥٤   شعارات العالمة
يَّة ٥٦   الشعارات النصِّ

٥٨   الشعارات الحروفيَّة
وريَّة ٦٠   الشعارات الصُّ

٦٢   الشعارات التجريديَّة
٦٤   الشعارات الختميَّة

٦٦   الشعارات الديناميَّة
٦٨   الشخصيَّات

ديناميَّات العالمة

هات الحديثة 7٠   التوجُّ
7٢   تحقيق الفارق

7٤   تحليل البيانات الضخمة
7٦   وسائل التواصل االجتماعّي

7٨   الهواتف الذكيَّة
٨٠   التطبيقات

٨٢   التمييز الخاصُّ للمنتجات
٨٤   ترخيص العالمة

٨٦   الشهادة
٨٨   االتِّصاالت وقت األزمات

9٠   بناء العالمة الشخصيَّة
9٢   الصين

قبل وبعد

9٤   إعادة تصميم شعارات 
       العالمة

١٠٠ إعادة تصميم التغليف
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ُتسهُم العالمات في موازنة 
الكثير من الشركات. وغالًبا 

ما تحمُل القيمُة غير الملموسة 
للعالمة قيمًة أكثَر بكثير من 
يَّة(  األصول الملموسة )المادِّ

للشركة.

)Wally Olins( والي أولينز
The Brand Book

باستمرار المنافسة في ابت�كار خيارات ال حصر لها، تبحث الشركات عن أساليَب 
جديدة للتواصل العاطفيِّ مع العمالء، لتصبح غري قابلة لالستبدال، وتستطيع 

خلق عالقة طويلة األمد بهم.

العالمة القوية هي التي لديها القدرة على الربوز في سوٍق كثيفِة 
االزدحام. الناس يقعون في حبِّ العالمات، ويمنحونها الثقة، وي�ؤمنون 

قها وأفضليَّتها. فالكيفيَّة التي تظهر بها العالمة تؤثِّر في نجاحها،  بتفوُّ
سًة غري ربحيَّة، أم منتًجا بعينه. سواء كانت هذه العالمة شركًة ناشئة، أم مؤسَّ

االست�كشاف

تساعُد العالمة المستهلكين على االختيار 
من بين مجموعٍة واسعٍة من الخيارات.

تقليل مخاطر اتِّخاذ القرار

تساعد العالمة المنشآت على نَْقل القيمة 
الجوهريَّة للمنتج أو الخدمة، وتطمئُن 

العمالَء إلى أنَّهم أجَروا االختيار الصحيح.

تعزي�ز االرتباط

تستخدم العالمة لغًة بصريًَّة مميَّزًة 
ومجموعًة من الروابط للتعريف بنفسها 

أمام العمالء.

David Haigh, CEO, Brand Finance *

للعالمة ثالثُة وظائف أساسيَّة*:

العالمة

أصبحت العالمات عملًة 
عالميًَّة للنَّجاح.

Brand Atlas

من أنت؟ وَمن يحتاج أن يعرفك؟
وا به؟ كيف سيكتشفون ذلك؟ ولماذا عليهم أن يهتمُّ
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الشخصي�ة

المحل�ي�ة

الوطني�ة

العالمي�ة

االفرتاضي�ة

نقاط االتِّصال بالعالمة

كلُّ نقطة اتِّصال بالعالمة 
هي فرصٌة لتعزيز الوعي 
بها، وتحقيق والء العمالء.

أصبحت قوَّة الشركات اليوم 
بقدر قوة عالمتها، وال شيء 

آخر يمكنه منح أصحاب 
األعمال المزيد من النفوذ 

المحتمل كالعالمة.

)Jim Stengel( جيم ستينغل
Grow: How Ideals Power 
Growth and Profit at the 

World’s Greatest Companies
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يعمل التصميم على تمي�يز األشياء غري الملموسة وتجسيدها- 
يَّة أكرب لدى العمالء. العاطفة والسياق والجوهر- والتي لها أهمِّ

)Moira Cullen( مويرا َكِلن
VP, Global Beverage Design Pepsico

ُهِويَّة العالمة هي شيء ملموس وفي متناول الحواس. 
يمكنك رؤيتها، لمسها، اإلمساك بها، سماعها ومشاهدتها 

وهي ت�تحرك. تعمل ُهِويَّة العالمة على إذكاء الوعي، وتعزي�ز 
االختالف، وتجعل من األفكار الكبرية والمعاني المرتبطة بها 

سهلة االستيعاب.

ُهِويَّة العالمة

العالمات العظيمة هي 
كاألصدقاء، تصادف الكثير 

ر في  منهم يوميًّا، لكنَّك تتذكَّ
النهاية األشخاص الذين تحبُّهم.

)Luc Speisser( لوك سپايسر
Managing Director
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اسرتاتيجيَّة العالمة هي التمايز المقصود.
)Debbie Millman( ديبي ميلمان 

Chair and cofounder
Masters Program in Branding

School of Visual Arts

بناء العالمة هو عمليَّة منتظمة ُتستخَدم لبناء الوعي، وجذب عمالء 
جدد، وتعزي�ز والء العمالء. ويتطلَّب تموضع العالمة بحيث ت�كون غري قابلة 

لالستبدال رغبًة مستمرًَّة في أن ت�كون األفضل. ومن أجل تحقيق النجاح 
في بناء عالمة قويَّة، يجب أن تلتزم أبجديَّات العالمة، وتبقى هادًئا أمام 
لَة  موجات التغي�ري المتواصل، وتغتنم كلَّ فرصة كي تصبح العالمَة المفضَّ

لدى المستهلكني.

بناء العالمة

العمليَّة

أنواع العالمات

3:  تصميم 
الُهِويَّة

1:  إجراء 
البحث

2:  تطوي�ر 
االسرتاتيجيَّة

نحن نستمرُّ في االستثمار في 
نقاط القوَّة األساسيَّة لدينا. 

أوَّاًل، ال نوفِّر أيَّ جهٍد في فهم 
المستهلك. ثانًيا، االبتكار. ثالًثا، 

العالمة. فنحن نواصل بعَث 
ة ومختلفة إلى  رسائل عدَّ

المستهلكين.

)A. G. Lafley( إيه. جي. الفلي
CEO, P&G

Business Week, 2009

بناء عالمة عاطفيَّة هو مزيج 
ديناميكيٌّ من المعرفة 

التطبيقيَّة لسلوك األفراد 
يَّة  والخيال والتجارب الحسِّ

ر للتغيير. والنهج المتبصِّ

)Marc Gobé( مارك غوبيه
Emotional Branding

العالمة التعاونيَّة

شراكة العالمة مع عالمة 
أخرى لتحقيق أهدافها.

العالمة الرَّْقميَّة

ات  إدارة العالمة على المنصَّ
الرقميَّة، مثل الموقع 

اإللكترونّي، وشبكات التواصل 
كات  االجتماعّي، ومحرِّ

البحث واألسواق الرقميَّة.

العالمة الشخصيَّة

هي الطريقة التي يبني بها 
معة الشخصيَّة. األفراد السُّ

العالمة ذات القضيَّة

مواءمة العالمة مع أهداف 
المبادرات الخيريَّة، أو 
مسؤوليَّاتها االجتماعيَّة.

العالمة الوطنيَّة

الجهود التي تبذلها الدولة 
في جذب السياحة وتعزيز 

االقتصاد.
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متى يمكنك البدء بالعمليَّة

شركة جديدة، منتج جديد

لقد بدأُت للتوِّ مشروعي التجارّي. 
أحتاج إلى بطاقة أعمال وكذلك 

إلى موقع إلكترونّي.

لقد طوَّرنا منتًجا جديًدا، ونحتاج إلى 
اسم وشعار في أقرب وقت ممكن.

نحن نحتاُج إلى َجْمع ماليين 
الدوالرات بواسطة حملتنا. وتحتاُج 

ة. هذه الحملة إلى ُهِويَّة خاصَّ

سُنطلُق منتجنا في الخريف.

نحن نحتاُج إلى زيادة رأس المال 
االستثمارّي، رغم أنَّه ليس لدينا 

أيُّ عميل حتَّى اآلن.

تغي�ري االسم

لم َيُعِد اسُمنا مناسًبا، وال يمثِّل 
نطاق عملنا.

نحتاج إلى تغيير االسم بسبب 
تناُزعه مع عالمة تجاريَّة ُأخرى.

يحمُل اسمنا دالالٍت سلبيًَّة في 
األسواق الجديدة التي نحاول 

دخولها.

يضلُِّل اسمنا العمالَء، ويعطي 
تصوُّرات خاطئة.

اندمجنا مع شركة أخرى.

نحتاُج إلى اسٍم جديٍد لدخول 
األسواق الصينيَّة.

إعادة تنشيط العالمة

نريد إعادة تموضع عالمتنا 
وتحديها على المستوى العالمّي.

نحتاُج إلى التواصل بصورٍة أوضَح 
وأكثر تعبيًرا عنَّا.

سننتشر في األسواق الخارجيَّة، لذا 
نحتاج إلى المساعدة لدخول أسواق 

جديدة.

ال أحد يعرف َمن نكون!

تفقُد بضاعتنا قيمَتها بمرور الوقت.

نريد أن نستهدَف أسواًقا جديدًة 
أكثر ثراًء.

إعادة تنشيط ُهِويَّة العالمة

نحن مبتكرون، ولكنَّ ُهِويَّتنا ُتظِهُرنا 
كأنَّنا نموذٌج من طراٍز قديم.

نريد أن يحظى عمالؤنا بَتجربٍة 
فريدٍة مع منتجاتنا.

ُهِويَُّتنا الحاليَّة ال تضُعنا بالمستوى 
نفسه مع منافسينا.

لدينا ٨٠ قسًما مختلًفا بتسميات 
غير متَّسقة.

أشعر بالحرج في أثناء إعطاء 
اآلخرين بطاقة األعمال؛ إذ ال 

أشعر بأنَّها تمثِّل شركَتنا.

يدرُك الجميع حول العالم قوَّة 
شعارنا، ولكنَّ الجميع يعترفون 
كذلك أنَّه يحتاج إلى التحسين.

نحن واقعون في حبِّ شعارنا، وهو 
معروف في السوق. المشكلة أنَّك 

ال تستطيع قراءته بسهولة.

إنشاء نظام مت�كامل

نحن ال نظَهُر بوجٍه واحٍد في كلِّ 
ة نخاطب فيها عمالءنا. مرَّ

نحتاج إلى َهيكلٍة جديدٍة للعالمة 
بعد عمليَّة االستحواذ.

مغلَّفات منتجاتنا غير مميَّزة. يبدو 
أنَّ المنافسين يغلِّفون منتجاتهم 
بصورٍة أفضل، ومبيعاتهم تحقِّق 

ا. ارتفاًعا مستمرًّ

تبدو كلُّ موادِّ التسويق لدينا كأنَّها 
لشركات مختلفة.

يجب أن نظهر أقوياء، ونتواصل 
كأنَّنا شركة عالميَّة واحدة.

ُيعدُّ كلُّ قسم موادَّ التسويق 
ة به، وهذا غير عمليٍّ وُمحبط  الخاصَّ
وُمكِلف. يعود الجميع ويبدأون من 

الصفر عندما يعملون.

عندما تندمج الشركات

نريد أن نبعث برسالة واضحة إلى 
المساهمين أنَّ هذا االندماج هو 

بين طرَفين متكافَئين.

نريد أن نوصل فكرة أنَّ ١+١=٤

نريد أن نبنَي على القيمة السوقيَّة 
لعالمَتي الشركَتين المندمجَتين.

نحتاج ألن نبعَث برسالٍة قويٍَّة إلى 
العالم أنَّنا الشركة األولى في هذا 

القطاع.

نحتاج إلى اسٍم جديد.

كيف نقيِّم العالمة التي جرى 
استحواذها وضّمها إلى هيكل 

عالمتنا التجاريَّة؟

4:  إنشاء نقاط 
االتِّصال

5:  إدارة أصول 
العالمة


