
 قسم تكنولوجيا المالبس والموضة

1 



 بتصمٌم تهتم التً األنشطة مجموع هو لتغلٌفا

 وعلٌه الخارجً وغالفه المنتج عبوة ٕوانتاج

 دور و , الغالف ٕواعداد التعبئة عملٌتً ٌضم

 المنتج حماٌة على ٌقتصر ٌعد لم التغلٌف

 ٕواٌصاله ونقله تخزٌنه أثناء علٌه والمحافظة

 وظائف ٌؤدي أصبح بل , المستهلك إلى

 بجذب والتروٌج االتصال فً تتمثل تسوٌقٌة

 باعتباره  الشرائى هرقرا فً والتأثٌر المستهلك

 .صامت بٌع رجل
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O" بالعبوة، ٌحٌط الذي الخارجً اإلطار هو الغالف 

 طوال األدائٌة قواها بكامل علٌها ٌحافظ والذي

 فعال، كمساعد ٌستخدم كما االفتراضى، عمرها

 . التروٌجٌة النشاطات فً ومؤثر

O " عملٌة ٌسهل الذي إضافً ظرف هو الغالف 

   الخ ... التخزٌن و الحماٌة

Oثانوي غالف أنه على الغالف تعرٌف ٌمكننا و 

 األولً الغالف وحماٌة تجمٌع على ٌعمل خارجً

 . للمنتج
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Oوإنتاج بتصمٌم تهتم التً األنشطة من ٌتضمن مجموعة التغلٌف 

 من فً كثٌر التغلٌف وٌعتبر الخارجً، وغالفها المنتج عبوة

 الممٌز الغالف أن حٌث ذاته المنتج من أساسً جزء المنتجات

 .ذهن المستهلك فً السلع قٌمة من ٌزٌد

Oمجموعة ٌتضمن " : أنه على إذا   تعرٌفه ٌمكن فالتغلٌف 

 وغالفه عبوة المنتج إنتاج و بتصمٌم تهتم التً األنشطة

 ."الخارجً

Oمثل أشكالها بجمٌع العبوات إن":للتغلٌف العالمً المعهد عرفه 

 تشكٌلها تم ، األشكال مختلفة أوعلب أنبوبة أو ، ملفوفة حزم

  االتصال،، الحفظ ، الحماٌة ، االحتواء وهً وظائف لعدة

 .اإلقناع 
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Oٕوانتاج  تصمٌم من تبدأ التً األنشطة من جملة ٌضم التغلٌف

 على ٌعمل والذي , الخارجً الغالف ٕواعداد األولٌة العبوة

 فً التروٌج وصوال إلى توزٌعه عملٌة وتسهٌل المنتج حماٌة

 .واتخاذ قرارات الشراء البٌع أماكن

O هو الوسٌلة التً ٌتم من خاللها إٌصال المنتج إلى تاجر

الجملة وتاجر التخزٌن والمستهلك النهائً بحالة جٌدة وبأقل 

تكلفة، وهذا ٌعنً أن العبوة تحمً المحتوى خالل النقل، 

وأن لها جانبا  معرفٌا ، إذ البد أن تمد العبوة المستهلك 

بمعلومات مثل وصف ما بداخلها، ومكوناتها، ومدة 

الصالحٌة وكٌفٌة استعمالها ، أي أن العبوة جزء من عملٌة 

 5 "التسوٌق
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Oخاصة و بعٌدة لمسافات تنقل التً بالمنتجات الشحن ٌختص 

 التً المنتجات بعض باستثناء و ,للخارج المصدرة السلع

 كالبترول سائل شكل فً أو كالخامات كتل شكل فً تشحن

 أنسب و خاص تغلٌف إلى تخضع المنتجات معظم فإن الخام،

الموزع  قبل من القبول و الفعالٌة و التكلفة عناصر حٌث من

   .المستورد أو الوكٌل أو

Oأساسها على ٌتحدد حٌث النقل وسٌلة بتحدٌد االختٌار ٌبدأ و 

 ,السرقة ضد المنتج ٌحتاجها التً الحماٌة نوع و, الرحلة مدة

 و البحر مٌاه أو الرطوبة و كالحرارة الجوٌة التقلبات أو

 بالتغلٌف تخزٌنها ٌتم ما غالبا ألن المنتجات نظرا و األمطار،

 النقل وسٌلة ٌناسب الذي التغلٌف تحدٌد فٌجب به، تشحن الذي

  .معا التخزٌن و المناولة وطرٌقة
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 السوق تناسب التً المنتج تغلٌف متطلبات كشف ٌجب

 الصناعٌة السلع حالة فً المتطلبات هذه تختلف و ,المستهدف

 الصناعً المشتري ٌحدد ما عادة و ,االستهالك سلع حالة عن

 :مثل راتاعتبا لعدة المطلوب وفقا   التغلٌف

Oوتخزٌنها الصناعٌة السلع استعمال مع التغلٌف تناسب. 

Oبعضها أو كاملة المنتج أجزاء لتفرٌغ الحاجة مدى. 

O تركٌب المنتج و إعادة فكهكٌفٌة . 
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