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 عرفافشكر و 

احلمد هلل رب العادلٌن والصالة والسالـ على سيدان دمحم الصادؽ الوعد األمٌن اللهم ال علم اال ما علمتنا 

 مبا علمتنا  وانفعناانك أنت العليم احلكيم اللهم علمنا ما ينفعنا 

 على امتاـ عملنا ادلتواضع  تعاىل هللا حنمدأوال 

 بخل علينا بتقدمي النصائح يمل  ذيال أمٌن بلبشًن  ادلشرؼ يلشكر و خالص التقدير اىل األستاذقدـ ابوات

 التوجيهات القيمة اليت ساعدتنا يف اجناز ىذا العمل فجزاىا هللا ألف خًن و 

 ا العمل . ذا لنا النصائح ألمران يف اجناز ىقدمو  كما نتقدـ ابلشكر اىل كل أساتذة قسم الفنوف وكل من

 

 

 



 

 

 اىداء  

عجز لساين إىل فيض احلناف و جنر األماف إىل اليت كانت معي يف كل خطوة من لإىل اليت لو ذكرت فضلها 

  أمي    خطوات حيايت و استقيت منها كل معاين احلب إليك

إىل طيب ينبض قلبو حبا وعطاء إىل من علمين أف احلياة عمل و أمل و أف العلم أخالؽ واجتهاد إىل من 

 أيب   إليك راين يف أعلى ادلراتبأف ي ومتىنتعب ألجلى 

احلب اخلالص إىل من زرعوا األمل يف قليب إليكم إخويت : أمحد  اراليت قطفت منها مث العائلةإىل شجرة 

 ، فتيحة: صباح ، أمباركة  يتااخو  ، اىل اؿ و زوجتو نعيمة ، عمر ، موسی وزوجتو كلثـو ، مج

 .يوسف و بشرى طو عاصم ، و إىل الكتاكيت : 

 .يف الدراسة كل زمالئي وزمياليت و إىل  

إىل  االبتدائيإىل الذين كانوا ينبوع العلم الذي شربت منو و اخللق الذي اقتديت بو إليكم أساتذيت من 

 .اجلامعي 

 ترؾ أثر طبيب يف حيايتمن إىل كل 

 . إىل كل من فتح مذكريت من بعدي

  

 حساف                                                                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
  

 

 

 



 مقدمة 

 

 أ 
 

يقوموف بقياس الزمن من خالؿ مشاىدة حركة الشمس و القمر و النجـو يف  اخًتاع الساعة كاف الناسقبل      
، ولكن االنساف كاف يسعى دائما إىل ربديد الوقت بوحدات قياس أصغر وأدؽ ، حيث يعرب فن صناعة السماء

أصبح ابالمكاف معرفة الساعات أحد أقدـ اؼبهارات اليت  أتقنها االنساف ، اال انو مع  اخًتاع ساعة اليد و اغبائط 
تتحكم حبركة الساعة لكي تعطي دائما  ًتونيةكالوقت بدقة أكثر ، ربتوي كل ساعات على آلية لف و دارة ال

 الوقت الصحيح .
حيث تعترب ساعة اليد واحدة من أىم نقاط االانقة اليت تربز اطاللة الفرد ، فهي ليست ؾبرد اكسسوار عادي      

و شرائها ليس ابألمر السهل  حىت أنو يستغرؽ يتجزأ من اؼبظهر العاـ ، أو تفضيلي بل قطعة أساسية وجزء ال
منا أف السبب من وراء اقتناء ساعة اليد يتعدى ؾبرد نوع اؼبراد اقتناءه ، قد يتفق معظجهدا من أجل معرفة وقت و 

معرفة الوقت ، فقد أصبحت أحد أىم القطع الثمينة اليت نرتديها للتعبَت عن شخصيتنا و مظهران و اانقتنا كما 
تية ـبتلفة عن غَتىا ، ليس يف العمل و اة ؾبوىر تنوعت أشكاؽبا و تصاميمها اػبارجية دبا جعل كل ساعة يد قطع

 التصميم اػبارجي فقط بل التصميم الداخلي ايضا و تقنية العمل اليت صنعت هبا الساعة .
 كااليت3و منو جاءت صياغة حبثنا ىذا  

 ارأتينا طرح عدةمن ىذا اؼبنطلق ،  ( ساعة اليد امبوذجا) صباليات عنصر التصميم الغرافيكي يف عملية التصميم   
 3  يما يلعن رغبة يف معرفة التساؤالت وذلك بدافع 

 ؟ ساعة الثر على عملية اقتنائها يؤ  ىل التصميم الغرافيكي 
  تطور صنع الساعة على عامل التكنولوجيا ؟ أتثَتما 
 كيف يروج اؼبصمم الغرافيكي  لعملية اقتناء الساعة اليد ؟ 
  ؟    مقاييس أانقة الفردىل صباليات الساعة اليد تدخل يف 
، مع ؿبل ونقطة دراسة اؼبوضوع ىذا الشعور أبنبية الوقت ىو الدافع األوؿ الذي جعلٍت أعاًف أو أجعلو اف  

 . وجود رغبة يف العمل التطبيقي هبذا اؼبوضوع ) اف وجدت الرغبة يف شي سهل العمل فيو (
 عليها عن بقية القطع األخرى ،  ةسيقتنيها او يقـو ابغبياز اليد اليت  نوع القطعة او ساعة الفرد معرفةعلى حيث 

على  حرصلل نسعىؽبذا االنسب لرغباتو ، و   دليل توجيهي لو يساعده يف معرفةوىذا بتبيُت حاجاتو و تقدًن
إلقباز ىذا افع داؼبوضوع  ىذا اؼبراجع يف تعد قلتحيث  ،ومتجدد لتحقيق اغباجة تقدًن كل ما ىو اعبديد 

  العلمي إلثراء اؼبكتبات اعبامعية .البحث 
 ثاين نظرايف أما الفصل الثالث تطبيقي الو الفصل االوؿ  ثالث فصوؿ لى اعتمدت يف مذكريت عحيث 

 الغرافيكي و ماىيتوالتصميم اوال الذي يندرج فيو دور التعليب  والتغليف يف االشهار بعنواف الفصل األوؿ 3 
الشعار  تعريفواخَتا شهار إلالتعليب وتغليف وعالقتهما اب ااثلثو  االشهارية االشهار و اؼبلصقات اواثني وعناصر

 . وعناصره وأنواع



 مقدمة 

 

 ب 
 

صناعات يف االشارة اىل بداية ظهور ساعات فيو اىل  حيث تطرقت هتا و تطورىاأساعات اليد نش 3الفصل الثاين
 . الشركات الرائدة لساعات اليداىل  تطرقتمث ساعة اليد 

انشاء دليل ساعة اليد ) كتالوج( بتقنية ايندزاين  التطبيقي وتطرقت فيو لعدة مراحل  وىو اعبانب الفصل الثالث 3
In Design ساعة اليد بربانمج فوتوشوب ملصق اشهاري ؼبنتوج  و تصميم بطاقات ؿبل معPhotoshop 

عات موقع لبيع سا إنشاءكما مت ،   Illustrator( بربانمج أدويب إليسًتيتور LOGO)  شعار ل مع تصميم
  . لتعليب لساعة اليداتصميم مباذج  و wixيد على منصة ال

ويعد ربديد اؼبنهج اؼبتبع بتوقف على اؽبدؼ الذي تسعى الدراسة للوصوؿ إليو ، وعلى طبيعة اؼبوضوع يف حد 
ذاتو لذلك قد صبعت يف الدراسة بُت اؼبنهج الوصفي واستقرائي ، حيث واجهة بعض الصعوابت من بينها قلة 

مع أمل توفر ىذه لت على تغطية ىذه الندرة اؼبراجع اليت جعلتٍت أصبع اؼبادة العلمية وهبذا أمل أف أكوف قد عم
 الدراسة لألجياؿ القادمة . 

    
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 الفصل األوؿ:
تغليف يف االشهارالدور التعليب و 
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 الغرافيكي   التصميم  .1
 بًتصبة أشبو العملية فهذه البصرية، الوسائل ابستخداـ معينة أفكار عن التعبَت منهج يعٍت ببساطة التصميم     

 عالقات ضمن الطبيعة من اؼبستقاة اجملردة األشكاؿ استعماؿ طريق عن الشخص لدى الداخلية األحاسيس
 مرئية عناصر ستعماؿإب وذلك وابتكار، وإبداع خلق عملية التصميم يعدو  ،واإليقاع التوازف، الوحدة،3  مثل معينة 

 عمل لتحقيق وغَتىا، والتناسب والتكرار كالوحدة التصميمية ابألسس وربطها واؼبلمس، واللوف واػبط كالنقطة
 .فٍت

 ماىية التصميم الغرافيكي  1 – 1
لإلنساف دبا يف ذلك إنتاج  ابتكار و إبداع أشياء صبيلة و فبتعة و انفعةيف الفنوف التشكيلية ىو  التصميم      

فالتصميم ىو تنظيم و تنسيق ، إحدى اغبرؼ ) نسيج ، طباعة، معادف، قبارة، خزؼ، كبت، أشغاؿ يدوية(
الداخلية يف كل متماسك للشيء اؼبنتج، أي التناسق الذايت بُت اعبانب اعبمايل الذوقي  أجزاءؾبموع العناصر أو 

د ؾباالت النشاط الفٍت، إذا يستحيل ألي عمل فٍت من وجوده بدوف و أحىالتصميم ي يف وقت واحد، و و النفع
تصميم، دبعٌت وضع العمل الفٍت و تقدًن ما يستخدـ يف صياغتو من عناصر و نسب تستخدـ  لتحقيق اؽبدؼ 

 1األمثل ؽبذا اؽبدؼ اؼبنشود.
، وىي تعٍت رسم بياين، أما كلمة )جرافيك( Grapheالتصميم اعبرافيكي مشتق من كلمة )جراؼ( 

Graphique فهي تعٍت كل ماىو)تصويري ، مرسـو ، مطبوع ...( والبحث عن معٌت ىذه الكلمة األجنبية ،
ال يشكل صعوبة تذكر فمعظم القواميس الفنية اؼبتخصصة تفيد أف أصل ىذه الكلمة التيٍت و مشقق من كلمة 

عٍت 3 " خط مكتوب أو مرسـو  أو منسوخ " فاستعرب اللفظ يف اللغات و تعٍت ضمن مات  Graphusجرافوس 
األوروبية لكي يطلق على كل رسم منسوخ مث أصبح اظبا عاؼبيا ؽبذا الفن و جاء يف اللغة الفرنسية ىكذا   

(Gravure. )2 
اؿ رسالة خاصة إىل ) ىو فن تطبيقي لًتتيب عناصر مادة ما، يراد طباعتها أو عرضها اليص التصميم الغرافيكيإف 

صبهور تطبيقي ؿبدد، يف وسيط كالطباعة التقليدية، و الوسائط الرقمية و الصور و الرسـو اؼبتحركة، و تصميم 
اؼبنتج و التغليف و اللوحات اإلعالنية و العالمات التجارية و غَتىا من أشكاؿ ـبتلفة، وىو يف النهاية مطبوعة 

 3م مقصود أو غَت مقصود، لكنو مشروط حبساسية صبالية ما .عن أثر ما قد نتج بفعل إرادي، بتصمي

                                                 
.36، ص  0202اٌاد دمحم الصمر، دراسات معاصرة فً التصمٌم الغرافٌكً  ، األهلٌة للنشر و التوزٌع ، االردن ،        1

  
.64، ص 0223-0222، دار الٌوسف للطباعة و النشر و التوزٌع ، بٌروت ، لبنان الطبعة األولى ،  رمزي العربً ،التصمٌم الجرافٌكً   2

  
.01، ص  0223دمحم أبو رزٌك ، المدخل إلى فن الجرافٌن المعاصر ، دار البٌرونً للنشر ، االردن ،        3
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التاسع عشر اؼبيالدي، وذلك بسبب ظهور اإلمكانيات  منذ القرفمهنة يف الغرب  الغرافيكيوقد أصبح التصميم 
 يا جديدة، وقد تقدمت التكنولوجياالتجارية اليت ظهرت مع وجود الثورة الصناعية، ابإلضافة لوجود تكنولوج

اػباصة دبصممي اعبرافيك طواؿ فًتة القرف العشرين ميالدية، حيث توسعت ىذه اؼبهنة فأصبحت تظهر على 
 1.، وصفحات اجملالت، والعالمات التجارية، واإلعالانت، والصور اؼبتحركة، والالفتاتصقاتلاؼب

 :صر التصميم الغرافيكي  ومجاليتهاعنا 1-2
ميم يتكوف من ؾبموعة من العناصر، اتصالل ككىو   graphic design التصميم اعبرافيكي أو جرافيك ديزاين

وىي تقريبًا نفس العناصر الفنية يف أغلب أنواع التصميمات، كتصميم الديكور وتصميم األزايء، وتعددت 
 3تصنيفات اؼبتخصصُت يف سرد عناصر التصميم ومسمياهتا لكنها يف النهاية ال زبرج عن العناصر التالية

 line: اخلط: أوال
ىو عنصر من عناصر التصميم ، و التعريف اؽبندسي للخط يرى أنو األثر الناتج من ربرؾ نقطة يف مسار ،    

فقد يرى أنو تتابع جملموعة من النقاط اؼبتجاورة ، فهو يبتد طوال و ليس لو عرض وال ظبك أو عمق ، و يبكن 
وبدد مكاف تالقي مستويُت أو سطحُت أو مكاف  القوؿ أبنو مكاف و اذباه وىو وبدد حافة السطح كما

 2تقاطعهما.
، فهو وبدد األشكاؿ وهبزئ  design العنصر األساسي اؼبكوف ألي تصميم على أنواػبط كما يعرؼ 

اؼبساحات ويقسم الفراغات، واػبطوط قد تكوف مستقيمة أو منحنية أو منكسرة أو حرة وعشوائية، وقد تكوف 
 3.متقطعةمصمتة أو منقطة أو 

 :وللخطوط دالالت وإوباءات، مثل
 اػبطوط اؼبائلة قد تعطي إحساساً بعدـ التوازف. 
 اػبطوط اؼبنحنية توحي ابغبركة واالنسيابية والوداعة والرشاقة والليونة. 
  ًالتشكيل اغبلزوين قد يوحي ابلضيق أحياً وقد يوحي ابلفرج أيضا. 
  ،واػبطوط الشعاعية اؼبنكسرة تعطي إحساساً ابلصدمة أو اػبطوط الشعاعية تعطي إحساساً ابالنطالؽ

 .تشقق السطح
  ًاػبطوط السميكة ذبذب االنتباه عن اػبطوط الرفيعة، لكن استخدامها اؼبفرط قد يسبب إزعاجا. 

                                                 
1
 philip B. Meggs, "Graphic design" ،www.britannica.com, Retrieved19/12/2019. Edited. 

.011إسماعٌل شولً ، " الفن و التصمٌم " ، توزٌع زهراء الشرق ، جامعة حلوان ، ص   2
  

 html-m/articlehttps://www.eskchat.co.7513   06704ساعة  0202221226،تارٌخ االطالع عناصر التصمٌم الجرافٌكًاستكشاف،  3

https://www.eskchat.com/article-7513.html
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 :وللخطوط وظائف واستخدامات مثل
 اػبطوط اإلرشادية اليت تنظم العناصر واؼبعلومات وتضبط مساحات التوازف. 
 وضيحية اليت سبيز النصوص، وتربط بُت اؼبعلوماتاػبطوط الت. 
 اػبطوط التنسيقية واليت تستخدـ لتقسيم لوحة التصميم والفصل بُت الكتل. 
 اػبطوط اغبركية واليت تستخدـ للتعبَت عن حركة أو سلوؾ. 
 اػبطوط التجريدية واليت تستخدـ لتبسيط الرسـو واألشكاؿ والظالؿ. 

 point:اثنيا: النقطة
النقطة من الناحية اؽبندسية أبهنا شكل ىندسي ؾبرد من األبعاد وىي أبسط العناصر اليت تدخل يف العمل تعرؼ 

وذلك ؼبا ؽبا من " أنبية كبَتة حسب  1 الفٍت، و تعرؼ أيضا أبهنا مركز دائرة أو مركز تقاطع اػبطوط أو الزوااي
نفسها بشكل ـبتلف فب كل وضع يضعها موقعها أماـ الناظر و حسب حجمها ابإلضافة إىل أهنا تعرب عن 

الفناف أو اؼبصمم الغرافيكي، فهي تبدو  صاعدة مرة وأخرى ىابطة أو متحركة كبو اإلطار ،وليست النقطة وحدىا 
 2تبدو بشكل ـبتلف و إمبا األرضية   تتغَت كما تتغَت النقطة ".

 عندما متزنة غَت متأرجحة وتبدو األرضية من العلوي اعبزء يف اؼبوضوعة النقطة تقيدىا عندما معلقة ةياألرض فتبدو
 فيو تغلب الذي اعبوانب من جانب إىل منجذبة أو مندفعة تبدو أو ، أسفل اؼبساحة وسط يف النقطة تكوف

 3والثالث. الثاين و األوؿ الشكل يف ىو كما و الداكنة النقطة ىذه مساحة
 images :والصورFormes  األشكاؿ اثلثا :

انذبة عن اتصاؿ اػبطوط، كاؼبربع واؼبستطيل والدائرة  ىي الرسـو اليت ؽبا مساحة مغلقة داخل التصميم األشكاؿ
واؼبثلث والنجمة، وقد تكوف األشكاؿ ثالثية األبعاد كاؽبـر واؼبكعب واالسطوانة، وقد تكوف عشوائية وغَت 

 .سيقهامنتظمة، واألشكاؿ يبكن استخدامها يف التصميم إلبراز األشياء، أو تن
ىي اؼبلتقطة بواسطة الكامَتا، سواء الكامَتا الفوتوغرافية االحًتافية أو أبجهزة اؼبوابيل وغَتىا من  الصور   

األجهزة الرقمية، والصورة تستخدـ يف بعض التصميمات وؽبا أتثَت ابرز يف لفت االنتباه، وقد شاع استخداـ 
 .لرقمية وتوفر ماليُت الصور اجملانية عرب االنًتنتالصور داخل التصميمات مع انتشار وسائل التصوير ا

 

                                                 
.23، ص 0223عدلً دمحم عبد الهادي " مبادئ التصمٌم و اللون " مكتبة المجتمع العربً للنشر و التوزٌع ، عمان ، الطبعة األولى ،        1

  
.11، ص 0661دمحم أبو هنطش ، مبادئ التصمٌم ، دار المستمبل و التوزٌع ، األردن ،    2

  
.23عدلً دمحم عبد الهادي ، مبادئ التصمٌم و اللون ، مرجع سبك ذكره ، ص   3
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 :استخدامات االشكاؿ
 .تساعد يف تكوين أشكاؿ صبالية يف ىيكل التصميم

 .تستخدـ لتشكيل كتل داخل التصميم ربدد أطراؼ الصور والنصوص
 .تستخدـ يف إبراز اؼبعلومات كتحديد العناوين ورسم إطار حوؿ الصور والنصوص

 .الرسومية التعبَتية ىي لغة تواصل وتساىم يف توصيل رسالة التصميماألشكاؿ 
 :valeurs d'éclairage  وقيم اإلضاءة Couleurs األلوافرابعا :

تدؿ كلمة اللوف يف اللغة العربية على معاف كثَتة ، و تشمل اإلحساس البصري اؼبتعدد على اؼبوجات اللونية  
لألشعة اؼبنظورة ، و اليت تبدأ ابللوف األضبر منتهية ابللوف البنفسجي ، فاأللواف ىي موجات ضوئية تدركها العُت ، 

  1ؽبا ترددات عالية و منخفضة .
ات صبالية وتنسيقية، وتستخدـ يف إبراز العناصر اؼبهمة، ويف توجيو عُت اؼبشاىد، وؽبا األلواف تعطي أتثَت  

مدلوالت نفسية على الوجداف والنفس، وأثبتت دراسات أف العُت حُت ترصد لواًن ما تبعث برسالة إىل الدماغ 
 .للوففيفرز ىرموانت تؤثر على اغبالة اؼبزاجية وعلى العاطفة والسلوؾ حسب صبغة ودرجة ا

األخضر، وىبضع البنفسجي، واأللواف األساسية ىي األضبر، األصفر، األزرؽ، واأللواف الثانوية ىى الربتقايل، 
التلوين الصحيح للعالقة بُت ىذه األلواف، ويستعاف يف عملية اختيار األلواف بعجلة األلواف واختيار نظاـ التلوين 

 :ولأللواف مدلوالت نفسية وعاطفية، اؼبناسب حسب عدد األلواف اؼبطلوبة للتصميم
  3 تعطي اإلحساس ابلدؼء واغبميمية، وىي مشتقة من ألواف النار، وىي األضبر واألصفر حارةألواف

 .والربتقايل ودرجاهتا
 3تعطي اإلحساس ابؽبدوء، وىى مشتقة من ألواف البحار والسماء واألشجار، وىى األزرؽ  ألواف ابردة

 .واألخضر والبنفسج ودرجاهتا
   ،ألواف ؿبايدة3 وىي األسود واألبيض والرمادي، وىي تستخدـ لعمل توازف بُت األلواف الدافئة والباردة

 .كما تتميز إبمكانية استخدامها مع أي لوف دوف قيود
وىى اإلضاءة اليت تتحكم يف مستوى سطوع وكتامة اللوف، فزايدة الضوء يفتح اللوف وتقليل الضوء  ولأللواف قيم

ف، ومستوايت اإلضاءة تبدأ من اللوف االبيض مروراً بدرجات الرمادي وانتهاًء ابللوف األسود، واختالؼ يغمق اللو 
 1.القيم اللونية يساىم يف تنسيق الصورة وىبلق عمقاً من خالؿ تدرج قيم اللوف الواحد

                                                 
.35، ص  0226إٌاد الصمر ،  " أساسٌات التصمٌم و مناهجه " ، دار أسامة للنشر و التوزٌع  ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ،     1
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ىية فاعبباؿ و األشجار و األلواف زينة العيوف وهبجة النفوس ، لقد أبدع اػبالق جل وعال الكوف أبلواف ـبتلفة زا
أمََلْ تَػَر َأفَّ اَّللََّ أَنَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء الثمار و األزىار و الطيور و األنعاـ زبتلف ألواهنا و أشكاؽبا قاؿ هللا تعاىل )

 2. ( ـبخَْتِلٌف أَْلَوانُػَها َوَغرَابِيُب ُسودٌ ٌر َوضبُْ  بِيضٌ  ُجَددٌ  اعْبَِباؿِ  َوِمنَ  ۚ  فََأْخَرْجَنا بِِو شَبَرَاٍت ـبخَْتِلًفا أَْلَوانُػَها 
إف لغة األلواف لغة سهلة دبفرداهتا األساسية الثالثة األزرؽ و األضبر و األصفر و اليت تنثبق منها ماليُت األلواف ، 
 غَت أهنا تتطلب خياال و خربة يف تناسب بعضها مع البعض )...( فمهما  كانت اؼبشاريع اليت تصادفك ، يظل

نقطة حاظبة يف كل األعماؿ الفنية فبدءا من اللوحات التشكيلية ، وحىت  –كما يعرؼ أكثر الفانُت –اللوف 
الرسـو اليومية )...( يظل اللوف عنصرا مهما يف عملية اػبلق الفٍت ، فاأللواف ىي من أىم العناصر يف التصميم 

سيء ، وبُت التصميم اعبميل و التصميم القبيح ، وىي ما يبكن أف يشكل فرقا بُت التصميم اعبيد و التصميم ال
 3وبدوف االستعماؿ اعبيد لأللواف ، تصميمك لن يؤثر عليك كما كنت تتوقع .

 :Minerais: اخلاماتخامسا
تعطي ملمساً خاصاً للسطوح، من النعومة أو اػبشونة أو اللمعاف أو  Minerais  اػبامات أو األنسجة

الكثافة، وأشيع استخدامها كبديل عن اػبلفيات ذات األلواف اؼبصمتة، وؽبا أشكاؿ متعددة كخامات الرسـو 
 .وغَتىا  اؼبعادف، البالستيك الزجاج، الزخرفية، أشكاؿ الورؽ، اغببيبات، األلياؼ،

دبثابة وحدة زخرفية أو غَت زخرفية، يتم تكرارىا بطريقة ىندسية منتظمة أو بطريقة ىو  Le motif والنمط
 .عشوائية

 4:استخدامات اػبامات
 تضفي طابعاً وملمساً خاصاً للتصميم خاصة يف اؼبساحات الفارغة. 
 زبلق شعوراً ابلعمق والبعد الثالثD3  كخامات اعبدراف والنقش. 
  والنصوص وسبيزىا على األلواف اؼبصمتةتعطي أتثَتات صبالية للكتل. 
 :: ادلساحة والفراغسادسا

اؼبساحة بشكل عاـ ىي الفراغ اصور و ادود بُت اػبطوط ، وىي وحدة بناء العمل الفٍت ، وىي أكثر تعقيدا 
 5من النقطة و اػبط ، فهي وحدة البناء يف التصميم .

                                                                                                                                                         
https://www.eskchat.com/article-7513.html 1 02762 ساعة 0202221226تارٌخ االطالع  ،عناصر التصمٌم الجرافٌكً ،استكشاف  

  
(. 04سورة فاطر ) االٌة         2

  
.0، ص0223إٌمان سعٌد شافع ، " كتاب ودراسة عن األلوان " ، سنة النشر    3

  
https://www.eskchat.com/article-7513.html 02762ساعة  0202221226،تارٌخ االطالع  عناصر التصمٌم الجرافٌكً ،استكشاف

4
  

.56م، ص0222اسماعٌل شولً " التصمٌم عناصره وأسسه فً الفن التشكٌلً ، توزٌع زهراء الشرق ، الماهرة ،  5
  

https://www.eskchat.com/article-7513.html
https://www.eskchat.com/article-7513.html
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واؼبقصود ىنا اؼبساحة السلبية أو الفارغة ايطة بكتل التصميم اعبرافيكي ، وال يشًتط أف يكوف الفراغ ابللوف 
 .األبيض، فقد يكوف بنفس لوف الفراغ اؼبوجود ابلتصميم، وقد يكوف خامة

 1:فوائد الفراغات
  ًمروباً يف نفس اؼبشاىدالفائدة الرئيسية ىي راحة العُت وسهولة اؼبتابعة، ومن مث تًتؾ وقعا. 
 تساىم الفراغات حوؿ الكتل يف إبراز مكوانت الكتل وجذب االنتباه ؽبا. 
  ًتعطي انطباعاً احًتافياً للتصميم على عكس التصميم اؼبزدحم قليل الفراغات الذي يًتؾ انطباعاً مربكا

 .ومشتتاً 
 تساىم الفراغات يف تنسيق التصميم والتمييز بُت فقرات النصوص. 
 ن خلق أشكاؿ إبداعية من اؼبساحة السلبية، وىو أسلوب احًتايف يستخدمو بعض اؼبصممُتيبك. 
  Textes : النصوصسابعا

، ويوضح ىدفو، والنص ىو عنصر سهل يف التصميم لكن من اؼبهم اختيار  يساىم النص يف فهم رسالة التصميم  
 ، و اختيار التنسيق االنسب لو.  يف التصميمالنص البسيط اؼبعرب والواضح، ووضع النص يف اؼبكاف اؼبالئم 

 

 :االشهار و ادللصقات اإلشهارية -2
لة حيوية لكل من يريد تنمية أعمالو و كما نعلم فإف لإلشهار و الًتويج أوجو أيعترب اإلشهار يف عصران ىذا مس

الًتويج للمنتج و منافسة األسواؽ متعددة من بينها تقنيات التعليب و التغليف اليت تعترب وسيلة ضرورية ملحة يف 
أكياس أو ملفوفة يف  يف ع سواءاؼبشاهبة ففي القدًن كاف التجار يبيعوف السلع االستهالكية دوف أي تغليف وتبا 

 الورؽ.
  :تعريف االشهار 2-1

 : اإلشهار اصطالحا
 ىناؾ عدة تعاريف لإلشهار من الناحية االصالحية نذكر منها 3    

قبد فايزة ىبلف تعرؼ اإلشهار قائلة " اإلشهار وسيلة غَت شخصية لتقدًن األفكار و اؼبنتجات و اػبدمات       
 2و تروهبها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع "

                                                 
    https://www.eskchat.com/article-7513.html 02762ساعة  0202221226، تارٌخ االطالع الجرافٌكًعناصر التصمٌم استكشاف،

1
  

 .20ص، 0202، اعبزائر، كـو للدراسات والنشر والتوزيعاإلشهار،   سيميولوجيا يف فايزة ىبلف، مبادئ 2

https://www.eskchat.com/article-7513.html
https://www.eskchat.com/article-7513.html
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وتعريف آخر "اإلشهار عملية اتصاؿ غَت شخصي من خالؿ وسائل االتصاؿ العامة بواسطة معلنُت        
 .(1)ا إليصاؿ معلومات معينة إىل فئات معينة من مستهلكُت حبيث يفصح اؼبعلن عن شخصيتو "يدفعوف شبنا معين

قائمة على االقناع وتستدعي ـبتلف  سيلة تواصلىو و اإلشهار من الناحية االصطالحية  أفيظهر من التعريفات 
 ف غَته .وسائل االتصاؿ من كلمة وصورة ورموز ،من أجل دفع اؼبتلقي اىل اقتناء اؼبنتوج دو 

يعترب اإلشهار من أىم العناصر حيوية يف حياتنا وأكثر فعالية يف األسواؽ حبيث تؤدي دورا مهما يف ؾباؿ      
( حيث قاؿ " إف اؽبواء يتكوف من  Guerin Robertاالقتصاد ، وىو ما يؤكده أحد ابحثي اإلشهار )

أي أف اإلشهار مثل اؽبواء عنصر ضروري يف  اغبياة ، فلواله ؼبا كانت التجارة  2األكسجُت اآلزوت و اإلشهار "
واألسواؽ ،وكلما تطور اإلشهار كلما زادت صبل من التعاريف حولو فقد ورد يف ىذا األخَت 3" أف اإلشهار ىو 

و ، التلفزيوف ،السينما، عبارة عن الرسائل اؼبنشورة يف وسائل االتصاؿ اعبماىرية و اؼبتكونة من الصحافة ، الرادي
أي أف اإلشهار ىو عبارات وصبل و ؿبتوايت يف اللوحات اإلشهارية ، وكل ما تبثو مواقع  3اللوحات اإلشهارية "
 التواصل االجتماعي .

وقاؿ )كوتلر( يف تعريفو لإلشهار أبنو شكل من أشكاؿ االتصاؿ غَت الشخصي هبري عرب وسيلة غَت متخصصة 
عرؼ اإلشهار أبنو غَت شخصي بل يشمل الغَت وكل ما جبانبو ، 4اسطة جهة معلومة وؿبددة "مدفوعة األجر و بو 

( أبنو " اتصاؿ صباىَتي غَت شخصي يتم غبسابو مؤسسة تسمى اؼبعلن الذي (Françoie Laurentويعرفو 
هارية أو اتصالية ، يدفع لوسيلة اإلعالـ كي يشَت رسالتو واليت غالبا ما يتم وضعها و تصميمها من طرؼ وكالة إش

 5و غالبا ما يكوف يف خدمة ىدؼ ذباري وقد يكوف يف أحياف أخرى اجتماعيا أو سياسيا."
وىذا يوضح أبف اإلشهار يشمل الوكالة اإلشهارية ، وأف لو ؿبًتفيو ـبتصُت يف فن اإلشهار مهما اختلفت اجملاالت 

 يف نواحي اغبياة .
 
 
 
 

                                                 
 .020ص،0221، األردف 0دمحم جودت انصر، الدعاية واإلعالف والعالقات العامة، دار ؾبدالوي ط-(1)

2
 Ledut Robert ,La publicité une force au Service de léntreprise , Dunod ,paris, 1966,p2. 

3
 Elie cohen ,dictionnaire de gestion ,3eme édition ,france ,p 295. 

4
 Kotler et autres, Marketing Management,12éme edition, pearon education ,paris ,2006, p580. 

5
 Laurent français , les études de marché, édition, dorganisation, paris, 2001, p 518. 
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  أمهية االشهار: 2-2
 لدراسات موضوع أنو حيث األكاديبي اؼبستوى على وذلك ، البالغة يةنباأل ذات يمىاؼبفا من ارهاإلش يعترب     

 و خدمة أو لسلعة منتج بُت اتصايل نشاط ابعتباره اؼبمارسة حيث من حىت أو ، التخصصات ـبتلف يف وحبوث
 . النفعية أو االستعمالية اهقيمت على اغبصوؿ قصد السلعة أو اػبدمة ذهى ليربص يريد مستهلك بُت

 كافة اجملتمع افراد كبن الننا نظرا والسياسة واالقتصادية االجتماعية اليومية حياتنا من ايأساس ا جزءً  االعالف اصبح
 1و.الي حباجة ووسطاء وذبار منتجُت و ُتلكهمست

 للمستهلك: ابلنسبة االشهار أمهية  
 أنواع أبفضل كاملة إحاطة ووبيط و ابؼبعلومات يزوده الذي وى وألن اإلشباع يف وغايت لتحقيق ملحة ضرورة يعد

 من ويبّكن لكي اىتواجد وأماكن اهعلي اغبصوؿ وكيفية اىوأسعار  امواصفاهت وكذا اؼبعروضة واػبدمات السلع
 قرار ابزباذ يقـو أف قبل لكهفاؼبست، الصنف نفس من ابلسلع يتعلق فيما وبدائل أنواع بُت التمييز و اؼبفاضلة

 .وعلي اغبصوؿ إمكاانت من ويبلك ما وو يطلب ما مع يتوافق وما ىبتاره ما بُت معريف تشويش حالة يف يكوف الشراء
 للمنتجٌن: االشهار أمهية  

 شراء على اؼبستهلك وبث فهو.صبهور اؼبستهلكُت مع دائمة بعالقات تربطو اليت الوسائل أىم من اإلشهار فيعد
 اليت الكساد ؼبشكلة حل فهو وابلتايل السوؽ اؼبنتجات يف تصريف إىل يؤدي ما وىذا خدمة ربصيل أو سلعة
 . اؼبنتج تؤرؽ
 3الوسيط دور تلعب اليت فهي الثالثة الفئة أّما 

 يف تتمثل مصلحة ؽبا أيضا وىي ،العريضة إىل اعبماىَت اإلشهار وصل ؼبا لوالىا إذ اإلعالـ، وسائل وىي أال 
 .الوسائط ىذه ميزانية يف أىم نسبة يشكل فاإلشهار اعبماىَت من كبَت قدر كسب

 من مورغباهت لكُتهاؼبست اجاتياحت على يركز الذي اغبديث وومهدبف التسويق ورهبظ ارهاإلش يةنبأ زادت كما
 وإقناع هبب الذي ورهاعبم إرضاء إىل تسعى وخدمات منتجات خالؿ من اهإشباع وؿباولة اؽب االستجابة أجل
 .وخدمات سلع من ويقدم ما كل عن كافية و صادقة معلومات ول يقدـ أف و ويّدعي ما بصحة اؼبنتج طرؼ من
 
 
 

                                                 
 
1
  .020 ص ، 1 ط ، 2008 -االردن-عمان ، والتوزٌع للنشر مجدالوي دار ، العامة والعاللات واالعالن الدعاٌة ناصر، جودة دمحم  
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  تعريف ادللصق اإلشهاري: 2-3
و ىو لفظ يدؿ على  Afficheويف اللغة الفرنسية كلمة  posterاؼبلصق لفظ يقابلو ابللغة اإلقبليزية كلمة      

 1اإلعالف الكبَت الذي يوضع أو يلصق أو يعلن على اغبوائط يف الطرقات العامة و اؼبيادين واألماكن اؼبختلفة .
اؼبلصق اؼبطبوع مصمم من أجل أف يفهمو الناس من النظرة سريعة ، هبمع مؤثرات بصرية مركزة ، ـبتصرة و لكنها 
ذات أتثَت مباشر ومقدرة على جذب االنتباه ، ولكي يكوف كذلك ينبغي أف وبتفظ اؼبلصق ابلبساطة و التميز ، 

 .2و التعبَت عن الفكرة بتكوين واضح ومكثف يف كل جزء منو 
اؼبلصقات دبفهومها اغبايل تعد صورة توضيحية تعرض فكرة أو رسالة إعالمية موضحة ابلكتابة عليها ، كما نورد ف

تعريفا أخر للملصق على أنو 3" لوحة من الورؽ مصورة و ملونة و عادة ما يكتب عليها عبارة أو صبلة قصَتة 
األماكن العامة اليت يًتدد عليها الناس أو على  يراعي فيها البساطة و الوضوح و اعباذبية ، و يعلق اؼبلصق يف

 3جانب الطرقات الرئيسية".
 وردبا مطبوعة، اريةهإش رسائل عن عبارة اأبهن اريةهاإلش اإلعالمية والالفتات اؼبلصقات تعريف يبكنكما       

 لنشر ـبصصة زجاجية أو كرتونية او خشبية قطع على وتلصق والرموز واإلشارات ابلرسومات مدعمة بصورة
  .4 البعض اهبعض مع الشوارع تربط اليت الرئيسية اؼبيادين وسط أو الشوارع جدراف على اراتهاإلش

 ،و العامة النقل وسائط أو اػباصة السيارات راكيب أو مشاة اؼبارة اىويقرأ اىدىليشا والالفتات اؼبلصقات وتوضع
 واؼبلصقات الالفتات موقع اختيار ،و ليلو ال ارهالن مدى على أيضا اوقراءهت ادهتىمشا ليتم ليال تضاء أف يبكن

 .راكبُت أو مشاة سواء اؼبتوقعُت والقراء دينىاؼبشا عدد حيث من جدا ضروري
 سيارات و اغبافالت على تثبت ملصقات يى دراستنا موضوع يى واليت النقل وسائل على اؼبوضوعة اراتهشاال 

 اؼبلصقات ذلك من أصوؿ اريةهإش رسالة على اؼبركبات داخل اؼبوضوعة الالفتات وتشمل ا،هداخل أو األجرة
 يىو  انتشارا األنواع أكثر الالفتات وتعترب .اهعلي لالطالع أطوؿ وقتو لدي الراكب أف وذلك اػبارج يف اؼبوجودة

 5. ـبتلفة أحجاـ ذات اريةهإش لوحات على تلصق اؼبصقوؿ الورؽ من صحيفة عن عبارة
 
 

                                                 
.06.ص 0226دمحم منٌر حجاب ، الموسوعة اإلعالمٌة ، المجلد السادس ، مصر ، دار الفجر للنشر و التوزٌع ،    1

  
.1،ص0641ضٌاء العزاوي ، فن الملصمات فً العراق ، بغداد ، وزارة االعالم ،   2

  
.16مٌة ، مرجع سابك ، صدمحم منٌر حجاب ،  الموسوعة االعال  

3
  

  135 .ص األردن، ، 2009 سنة األولى، الطبعة ، التوزٌع و للنشر أسامة دار واإلعالمً، اإلداري االتصال سمرة، أبو دمحم 4
 .065، مرجع سابك ،ص واإلعالمً اإلداري االتصال سمرة، أبو دمحم 5
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 :ادللصق اإلشهاريخصائص  2-4
تتميز اؼبلصقات اإلشهارية بعدد من اػبصائص اليت ذبعل منها ذات مكانة لدى اعبمهور أو اؼبتلقى بصفة     

عامة ، بطوؿ بقائها يف مكاهنا فبا يتيح فرصة تكرار مشاىدهتا خاصة من قبل األفراد الذين يراتدوف أماكن 
عة أو اؼبنتج اؼبعلن عنو يف اؼبلصق ، ) وإف فكرة ثبات و استقرار تواجدىا ، ذلك حىت يتم ترسيخ الفكرة عن السل

،تعد اؼبشاىدة اليومية للملصق االشهاري ذات دور  1اؼبلصق يؤدي إىل جذب صبهور جديد من اؼبستهلكُت ( 
ى كبَت وىو تذكَت اؼبستهلك ابسم السلعة  أو العالمة التجارية ،كما تتميز ىذه اؼبلصقات دبجانية اؼبشاىدة عل

 اؼبلصق أساسا على التصميم اعبيد واؼببتكر وجاذبية اللوف. يعتمد عكس اعبريدة أو اجمللة على سبيل اؼبثاؿ ، و

 :ابإلشهارالتعليب وتغليف وعالقتهما  -3
 ما ضباية على العبوة ىذه قدرة على منصبا الًتكيز كاف ولذا عبوة ؾبرد انو على للغالؼ ينظر كاف القدًن يف  

 التقدًن و الًتويج من نوع انو على الغالؼ إىل فينظروف التسويق رجاؿ فاف اليـو ،أما منتج من بداخلها
 البصرية العناصر ذو الغالؼ لقدرة ا رنظ الكبَتة األنبية ذات للغالؼ الًتوهبية اعبوانب تعد و.للمستهلك

 .كبَت و واضح بشكل ذاتو اؼبنتج مبيعات زايدة على اعبيدة والكتابية

 :التعليب تعريف 3-1
نستطيع القوؿ أف التعليب من الناحية  الفنية ىو تقنية من تقنيات فن التصميم تركز على البصمة اعبمالية يف ؾباؿ 

الفن و اإلشهار قصد ربريك البعد السيكولوجي للمستهلك ألغراضو أو التأثَت عليو نفسيا من أجل دفعة إىل 
لة من العناصر التشكيلية كاػبطوط و اؼبساحات و األلواف استهالؾ اؼبنتوج اؼبستهدؼ ويتم ذلك بتوظيف صب

 اؼبتباينة وفن اػبط أبنواعو عريب أو التيٍت .
أما من الناحية الوظيفية فالتعليب ىو إنتاج فٍت أساسو ؾبموعة التقنيات و اؼبواد اؼبستعملة يف حفظ و ضباية و 

ها بغية التعريف هبا و يتطلب اشارات واضحة سواء كانت ،وتفريغ ،نقلها صيانة اؼبنتوجات أثناء توزيعها ، زبزينها
خطية أو لونية تسمح للمستهلك ابلتعرؼ على ؿبتواه و بطريقة استعمالو و استهالكو اتريخ إنتاجو ، اتريخ نفاذه 

 ...اخل غَتىا من اؼبعلومات اؽبامة .

                                                 
.002، ص 0666منى سعٌد الحدٌدي ، سلوى إمام علً ، اإلعالن و أسسه ، الدار المصرٌة اللبنانٌة ، الماهرة ،   1
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ستيك، القماش ، األلومينيـو ، الزجاج ، ويعتمد التعليب على تقنيات أساسها مواد ـبتلفة كالورؽ، الكارتوف، البال
اػبشب ....و زبتلف ىذه التقنيات حسب اؼبنتوج و يعرفو " ايسر أضبد عبد هللا التـو " بقولو 3" ىو ؾبموعة 

 1. تباع معو من أجل حفظ ؿبتوايتو"العناصر اليت تكوف جزء من اؼبنتج و اليت
 : شارلوت وبيًت حوؿ تقنية التعليب حيث تطرقا للحديث عنو وفيما يلي ترصبة ما قيل وقد اذبو كل من

" منذ توجد التجارة كاف التعليب و التغليف دور يف ضماف نقل ، زبزين ، و بيع السلع يف أحسن الشروط 
 لبالستيكاستبدلت مادة السَتاميك و الزجاج دبادة ا 0292-0292بُت  اؼبمكنة. ففي الفًتة اؼبمتدة ما

وذلك نظرا ؼبرونة و خفة اؼبادة و ديبومتها يف تعليب منتوجات أنبها السوائل ، يليو الورؽ اؼبقوى و الطي يعد أىم 
 2.مادة للتعليب ؼبا يتضمنو من خاصيات ، فهو خفيف الوزف ، اقتصادي ، سهل للصنع و للطبع

االشهار الًتوهبي ويربز دوره يف قباح اؼبنتوج  تعاريف السابقة نستنتج أف التعليب يعترب فن من فنوف خالؿ من
 االستهالكي ،وادراؾ القيمة اعبمالية ؼبختلف أنواع التعليب .

 :تعريف التعبئة و التغليف 3-2
 فرؽ من فمنهم اؼبصطلحُت، ىذين إىل مفكر كل نظرة حسب وىذا والتغليف للتعبئة تعريفات عدة وردت     

 أساس التغليف أف ابعتبار التدوير إعادة وىو أال والتغليف، التعبئة من مهم جانب على ركز من ومنهم بينهما
 .العملية ىذه

 :تعريف التعبئة
 ووبافظ وبويو حيز يف ووضعو اؼبتلقي رغبات وفق وتقديبو اؼبنتج ذبهيز دبقتضاىا يتم اليت العملية":اهنأ على رؼتع

 عبارة":اهنأب اغباج طارؽ عرفها االذباه نفس يف "3.االفًتاضي عمره طواؿ األدائية قواه بكامل عليو
 ".4السلعة إنتاج أو تصميم واؼبتضمن السلعة زبطيط يف تدخل اليت األنشطة من ؾبموعة عن

 يف للمستهلك اؼبنتج وتقدًن إنتاج عملية من جزء ابعتبارىا للتعبئة الوظيفي اعبانب على يركزاف التعريفُت ىذين 
 .لو االفًتاضي العمر طيلة الظروؼ أحسن

 
 

                                                 
 مجلة العلوم الزراعٌة العرالٌة ، أثر التعبئة و التغلٌف على تسوٌك المنتجات الغذائٌة المصنعة بوالٌة الخرطوم ، ٌاسر أحمد عبد هللا التوم ،1

 .220ص ، السودان،ريهزاألجامعة الزعٌم  –ٌة الزراعة لك –الزراعً  واإلرشاد االلتصادلسم  ،0206 (،1) 11العدد 
2
 Charlotte et poter fill, design hand book concepts, matériaux, styles,paris,2006,p 134. 

 
  121 .ص ، 2005 اإلسكندرٌة، وفاء، دار األولى، الطبعة ،التسوٌك حجازي، حافظ دمحم3

 
 .021 :ص ، 1997 صفاء، دار الثانٌة، الطبعة المستهلن، إلى المنتج من التسوٌك وآخرون، الحاج طارق4



 انتصميم انغرافيكي                                                            انفصم األول 

 

18 

 

 عليو ابافظة تسمح واليت معو تباع لكنها اؼبنتج إىل تنتمي ال اليت اؼبادية العناصر ؾبمل "اهنأب تعرؼ كما
  ".1األخَت ىذا طرؼ من استهالكو أو للمستهلك وتعريفو البيع خطوط يف وعرضو ،زبزينو، نقلو تيسر كما
 .التسويق عملية يف دوره على يركز وابلتايل اؼبستهلك نفس يف العبوة تًتكو الذي األثر على يركز التعريف ىذا

 التغليف: مفهـو
 حصر التعريف ىذا 2" السلعة غالؼ وإنتاج بتصميم اؼبرتبطة النشاطات ؾبموعة":انو على كوتلر عرؼ
 .واإلنتاج ابلتصميم اؼبتعلقة األنشطة صبيع يف التغليف مفهـو

" أبنو  ؾبموع من العناصر اليت تكوف جزء من اؼبنتج و اليت تباع معو من أجل  وعرفو ايسر أضبد عبد هللا التـو
 3حفظ ؿبتوايتو أي ىو دبثابة الديكور الذي عادة ما يشمل عدة رسومات مستعملة و عدة نصوص و بياانت."

 بُت الكبَت لالرتباط نظرا بينهما التفرقة يبكن ال انو نالحظ فإننا التغليف، و للتعبئة السابقة التعاريف خالؿ من
 واحد مفهـو حوؿ تتمحور والتغليف التعبئة من وكل، ما حد إىل اؼبعٌت يف متقاربُت ماهنأل وذلك اؼبفاىيم ىذه

 أي لو وليس األمريكية اؼبتحدة الوالايت يف ظهر حديثو ىو مصطلح :packaging مصطلح يف واؼبتمثل وشامل
 اغباوي يبثل التغليف والذي وبُت للسلعة حاوي أوؿ سبثل واليت التعبئة بُت هبمع وىو اللغات لبقية ابلنسبة مرادؼ

 :التايل ابلشكل االستعانة يبكن والتغليف التعبئة بُت اؼبوجود الًتابط ولتوضيح للسلعة اػبارجي
 والتغليف التعبئة بٌن العالقة( 11: )رقم الشكل

 
                                                 

  163 :ص ، 2008 بٌروت، الجامعٌة، المؤسسة األولى، الطبعة التسوٌك، واشد، وردٌة ترجمة لبو، كاترٌن  1
2
 Philip Kotler et autres, Marketing management, op-cit,P:453.  

.220ٌاسر أحمد عبد هللا التوم ، أثر التعبئة و التغلٌف على تسوٌك المنتجات الغذائٌة المصنعة بوالٌة الخرطوم ، مرجع سابك ، ص     
3
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 1:للغالؼ مستويُت ىناؾ أف يتضح الشكل خالؿ من
 أساسيا دورا وتلعب ابؼبنتج مباشر اتصاؿ على تكوف واليت العبوة، وىو األويل الغالؼ يف يتمثل :األوؿ ادلستوى

 اؼبنتج. عرض يف
 بعد مباشرة ويرمى النقل عملية لتسهيل الوحدات ذبميع على ويعمل الثانوي الغالؼ ىو :الثاين ادلستوى

 .االستعماؿ
 االعتماد يتم األساس ىذا وعلى والتغليف التعبئة من كل بُت مباشرة عالقة ىناؾ أف الشكل من يتضح كما

 .واحد مصطلح أساس على عليهما

 :خصائص  التعليب و التغليف 3-3
 حديد ،،يركز فن التعليب و التغليف على أسس و معايَت عدة مواد ـبتلفة كالورؽ ، البالستيك ، خشب 

 حبيث 3  (الزجاج ...وغَتىا 
 قواعد اؼبنظور ، و قواعد اػبط العريب و الالتيٍت .توظف قواعد التصميم ، -
و  تنظم العمل الفٍت اؼبستهدؼ و تضفي الصبغة اعبمالية على اؼبنتوجات اإلستهالكية و تساىم يف تروهبها-

 تسويقها .
 توجب أف كافة اؼبواد الداخلة يف تصنيعها غَت سامة أبي صورة من الصور. -
 كايف ؼبنع حدوث أي تلوث للمادة .وتوجب أف تكوف نظيفة ابلقدر ال -
 توفر ضباية للمادة الغذائية من أي أتثَتات بكتَتية أو أية أتثَتات مضرة .-

 :أمهية التعبئة و التغليف 3-4
 2 :يلي فيما تلخيصها يبكن للمنتج، ابلنسبة أنبيتو منها يستمد الفوائد من ؾبموعة والتغليف للتعبئة

 أثناء السلعة توايت ابلنسبة التبخر أو التلف أو الكسر عن الناذبة اػبسائر اللبفاض التسويق نفقات تقليل -
 اؼبستهلك؛ إىل اؼبنتج من اهبانسيا

  تلقائيا؛ شرائها إىل يؤدي فبا التجزئة، متاجر يف عرضها أثناء دائمة بصفة السلعة عن إلعالفا -
 .السلعة يستعمل طاؼبا لديو تستمر العبوة ألف نظرا اؼبستهلك، لدى دائمة بصفة السلعة عن اإلعالف -

                                                 
 
 ، سامٌة سرحان ، أثر المتطلبات البٌئٌة للتعبئة و التغلٌف على صادرات الجزائر من المنتجات الغذائٌة ، تخصص التصاد دولً وتنمٌة بشرٌة 1

  .4.ص 0204-0203مذكرة لنٌل شهادة الدكتوراء فً العلوم االلتصادٌة ، جامعة سطٌف ، 
  

  178 ص ، 2001 مصر، األكادٌمٌة، المكتبة األولى، الطبعة التسوٌك، إدارة بازرعة، صادق محمود2
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 فيها يستخدـ مرة كل يف عليو التأثَت يف تستمر اػبارجي الغالؼ على اؼبوجودة اإلعالنية الرسائل فإف مث ومن
 السلعة؛

 أو السلعة، ؿبتوايت على واافظة والنظافة، االستعماؿ سهولة حيث من والغالؼ العبوة خصائص استخدـ -
 إعالنية؛ كمغرايت

 تباين إىل يؤدي فالتغليف. تغليفها عدـ حالة يف فبكنا يبكن مل للسلع ابلنسبة التمييز أدوات استخداـ إمكانية -
 سلعو؛ تسعَت يف واغبرية اؼبرونة للمنتج هبعل فبا اؼبعروضة، السلع

 اؼبستهلكُت إلرضاء وذلك األحجاـ، ـبتلفة عبوات يف السلعة تعبئة طريق عن التشكيل سياسة إتباع يبكن
 .الشراء أسباب الختالؼ نظرا وأيضا الشرائية، والعادات القدرة حيث من اؼبختلفُت

 1 :ذلك على زايدة
 من كاف وإف اؼبستهلكُت، أذىاف يف اهتومنتجا اؼبؤسسة شخصية وأتكيد تعزيز ؾباؿ يف ابرزا دورا الغالؼ يلعب
 أيضا سلبيا أثرا اؼبناسب غَت للغالؼ فإف االستهالكي، السلوؾ على إهبابيا يؤثر أف اؼبناسب الغالؼ شأف

 يسهم أف يبكن سلبية ذىبية صورة تقابلها تكوينها، يف اعبذاب الغالؼ يسهم اليت اإلهبابية الذىنية فالصورة
 اؼبستهلك، سلوؾ على التأثَت يف فعالية العناصر أكثر من التغليف يعترب أيضا؛ تكوينها يف اؼبناسب غَت الغالؼ

 تدوين، البيعية اعباذبيات أنواع أحد يبثل أنو كما السلعة، عن اؼبستهلك وتصور إدراؾ تشكيل على يساعد فهو
 طريقة السلعة، مكوانت الصالحية، وانتهاء اإلنتاج اتريخ:ب واؼبتعلقة ابلسلعة، اػباصة اإلشادات و البياانت

 وابختالؼ اعبودة درجات ابختالؼ متعددة أسعار تطبيق أي السعري، التمييز على يساعد، اخل....االستعماؿ
 .والتكلفة واؼبكوانت الصنف

 2:يف فتتمثل للموزعُت ابلنسبة والتغليف التعبئة ألنبية ابلنسبة أما 
 بعض يرتكبها اليت السرقات أو اؼبستهلك فيو يتسبب الذي السلعي التلف أو الكسر بسبب العادـ تقليل -

 التسوؽ؛ عمليات أثناء اؼبستهلكُت
  اؼبتجر؛ داخل العرض و اغبمل سهولة ربقيق -
  للسلعة؛ اؼبستهلك نظر جذب ربقيق -
  من ؽبا الًتويج إىل ابإلضافة اؼبمتازة، األسواؽ ويف التجزئة متاجر يف األرفق يف السلعة عرض تسهيل -

 اؼببيعات؛ ودوراف الطلب زايدة وعليو والغالؼ؛ للعبوة اعبذابة واأللواف والتصميم الشكل خالؿ
                                                 

  147 :ص ، 2006 عمان، الٌازوري، دار معاصرة، ومفاهٌم أسس:التسوٌك بكري، ثامر 1
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 السلعة؛ سرقة سهولة وعن التلف عن الناذبة اػبسائر تقليل -
 اؼباكينات طريقة عن اآليل والبيع النفس خدمة متاجر لنجاح األساسية اؼبقومات أحد التغليف يعترب -

 الغذائية؛ السلع خاصة
  ؾبهودات من يقلل وابلتايل. صامت بيع رجل ابعتباره للسلعة، وترويج اتصاؿ بوظيفة الغالؼ يقـو -

 البيع رجاؿ سبد أف يبكنة الغالف على اؼبوجودة البياانت أفّ  كما. ابلشراء اؼبستهلك إلقناع اؼبطلوبة الشخصي البيع
 البيع. عملية يف تساعدىم مفيدة دبعلومات

 :العالقة بٌن اإلشهار والتعليب 3-5

اؼبواد الصيدالنية وبعض اؼبنتجات  ـ ظهر اإلشهار يف عدة قطاعات حيث اىتماـ صناع02منذ هناية القرف الػ 
الصناعية األخرى إبعطاء صبغة خاصة وميزة زبص كل منتج ، مثل 3 نوعية التغليف ، لونو ، شكلو ، شعار 

 . اؼبؤسسة ، عبارات اشهارية متنوعة وخاصة
 . بتوفر ىذه الشروط يتأكد ما للتعليب والتغليف من أنبية يف إعطاء قيمة خاصة للمنتوج

 3لتعليب يف ميداف اإلشهار والًتويجتقنيات ا
يعتمد التعليب على تقنيات أساسها مواد ـبتلفة كالورؽ ، الكارتوف ، البالستيك ، القماش ، االلومنيـو ، الزجاج، 

 . اىل آخرهاغبطب .....
 : زبتلف تقنيات التعليب ابختالؼ مظهر و شكل التصميم حسب اؼبنتوج اؼبستهدؼ ، فمنها

يعتمد على أسس التصميم الفٍت كالعلب دبختلف أنواعها وأحجامها ، الصناديق ، القارورات ،  ػػ التعليب الذي
 اىل آخره. .....  األانبيب

 1اىل آخره. .....ػػػ التعليب الذي يعتمد على التغليف كاألظرؼ أبنواعها ، األكياس ، البطاقات

 :تعريف وأنواع الشعار وعناصره - 4
 :الشعار ماىية

 ما على شخص التعرؼ خاللو من يتم الذي ادد الوجو وىو ، إيضاحية بصرية رظبة أو صورة عن عبارة ىو   
 رسم أو ، ـبتصرة أو حروؼ اسم، أو رمز من الشعار و يتكوف دولة، حىت أو ؿبدد، منتج أو شركة أو مؤسسة أو

 أكثر أو ، واحدا لوان للشعار يكوف وقد،  والرموز اغبروؼ بُت كاعبمع شكلُت بُت هبمع أف اؼبمكن ومن تعبَتي،
 .أىدافها حىت أو رظبية جهة عن الشعار أف يعرب الضروري من و ليس ، واألسود األبيض ابللوف أو ، لوف من

                                                 
 topic-anine.hooxs.com/t33https://teberk 03702على ساعة  04/21/0202، االشهار،تارٌخ االطالع ٌوم  تٌبركانٌنمنتدى  1
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 :الشعار تعريف 4-1
 على يستعمل للداللة وقد ، معينة  سلعة أو ذبارية  عالمة على للداللة يستعمل مرئي عنصر أو صورة أو رمز ىو

 أو دوؿ ارباد أو أو مدينة دولة أيضا الشعار يبثل وقد ، فكرة لتوضيح أو ، معينة عائلة أو معُت شيء خصوصية
 يقدـ والذي – نوعو كاف أاي – الشكل ذلك ىو الشعار :ابختصار،ىيئة  أو شركة أو مؤسسة أية أو منظمات

 الشعار يتسم حبيث .معينة فكرة حىت أو شركة او شخصا اعبهة كانت ىذه سواء معينة عبهة وتعريفا ربديدا
 فهو اعبهة، تلك إدراكو بشأف عليو ينبغي ما تلخص لو للمتلقي رسالة بصرية و يقدـ واالختزاؿ ابالختصار

 يتم الذي الوجو دبثابة يكوف ؿبدد منتج أو مؤسسة أو شركة أو ما لشخص االيضاحية الرمزية البصرية الصورة
 .خاللو عليو من التعرؼ

 :الشعار أنواع 4-2
 اشارات إىل النظر يبكنك وكمثاؿ ، النص من كفاءة أكثر بشكل الفكرة يشرح أف يبكنو الرمز  :رمزي شعار .0

 الشركة يبثل الشعارات من النوع ىذا .كبَت بشكل معلومات مع الصور ربط على قادرة ىي اؼبرور كيف
 ابعبانب أكثر هتتم ومبسطة ةيتلخيصصورة  عن عبارة فهو ، الشئ بعض جريئة ولكنها بسيطة بطريقة

 . اإلسم تذكر على قدرتو من البسيط اكثر الشعار تذكر على القدرة لو البشري العقل أف وذلك ، البصري
 شركة إلنشاء زبطط كنت اف ايقونو كشعار لشركتك او بسيط رمز استخداـ إىل تلجأ اف جيد خيار فهو لذا

 3 لشركة الرمزي الشعار معاينو يبكنك وكمثاؿ ، ضخمة
 
 
 
 
 
 نصي:  شعار .2
 فريد خط ابتكار إىل مدتعت اهتصميم عند ، رموز وال رسومات إرفاؽ دوف فقط اإلسم على ربتوي شعارات يى

 يف اهإلستخدام خاصة خطوط إنشاء يتم األحياف من كثَت يف ،و التجارية والعالمة الشركة إسم يبُت الشكل
 .شعار يف الشعارات من النوع ذاى ونري ، للشركة التسويقية اعبوانب صبيع



 انتصميم انغرافيكي                                                            انفصم األول 

 

23 

 

 
 
 
 حريف:  شعار .3
 اهوعرض ، للشركة الرئيسية األحرؼ إستخداـ وفي يتم وأن و يفعن ىبتلف وولكن النصي الشعار ويشب اغبريف الشعار 

 اسم كاف اذا خاصة ، الشركات من الكثَت يف الشعارات من النوع ذاى تخدـو يس ، تيبوجرايف بطابع يتميز عرضا
 3مثل اغبريف الشعار تستخدـ اليت الشركات بعض ناؾىو  ، طويل االسم أف او ، النطق صعب الشركة

 :)مزيج شعار(نصي رمزي .4
 تتضمن56 % الشعارات ذهىو  ، والنصوص الرموز بُت اىشعار  يبزج ، التجارية الشركات رهأش شعارات من

 الشعارات فإف لذا اؼبختلفة، التطبيقات يف انبكال او انباحدا إستخداـ يف اؼبرونة تعطي لكي ، والرموز النصوص
 ماهبعض مع) والرمز النص(الشعار عناصر مزج مت سواء جيدة تبدو اليت يى اعبيد التصميمي الطابع ذات اؼبزهبة

 . شركة شعار يف الشعارات من النوع ذاى وستجد ، ماهفصل مت وأ

 
 :الرسومية الشعارات .5

 كل حذؼ كبو والسعي "البساطة" ثورة مع تراجعها من الرغم على التصنيف، يف مهمة مكانة ربتل تزاؿ ما وىي
 يف فقط ليس و شيء كل يف ورهاعبم، لكُتهاؼبست،  اؼبستخدمُت عقل تشوش اليت الزائدة واألمور التفاصيل
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 مع كبَت شرح إىل ربتاج ال يىو  الشعارات، من واسع نطاؽ على اهيتنبأ و اىور هصب اؽب يبقى لكن الشعارات،
 .النماذج ذهى
 :للشعار ادلكونة العناصر ىمأ 4-3
 الشعار يكوف أف الضروري من لذا الشعار، ذلك سبتلك اليت الشركة أو التنظيم سبييز وى الشعار من الرئيسي دؼاؽب

 والشركة اؼبوقع نوع إفّ  :جيد بشكلٍ  وؼبالك األساسية الفكرة يبثل .الشعارات من غَته مع ويتشاب ال أي وفريدا فبيزا
 .اؼبطلوب ابلشكل اهيبثل حبيث الشعار، وألواف ومواصفات نوع اختيار يف رئيسيا دورا يلعب اؼبؤسسة، أو

 األلواف إدخاؿ يف اؼببالغة الضروري غَت فمن ،ووبساطت ومهف بسرعة الشعار يبتاز أف الضروري من  :البساطة
 نىذ يشتت الشعار تشكل يف التعقيد أف كما م،هالف وصعب معقدا الشعار يصبح ال حىت والرموز، والعناصر

 .التعقيد من بكثَت أكثر البشري نىابلذ وتعلق ترتسم البساطة أفّ  كما للشعار، األساسية الفكرة عن ورهاعبم
 . تصغَته أوه تكبَت  عندو وخصائص وفبيزات و ووضوح على وبافظ االحًتايف فالشعار  :و التكبًن التصغًن قابلية

 الشعارإف  حيث واألسود، األبيض ابللونُت طبع لوحىت  ووضوح على الشعار وبافظ أف هبب   :الوضوح
 واألسود، األبيض ابللونُت بعيط ما وغالبا والشركات، والدوؿ اؼبؤسسات بُت اؼبراسالت يف رظبي بشكل يستخدـ

 .عناصره وضوح على وبافظ أف الضروري من لذا
   3الشعار اختيار خطوات

 وأماكن ا،هوفروع ا،هواترىب ا،وظباهت ا،هزبصص حيث من اؼبؤسسة، أو الشركة على جيدٍ  بشكلٍ  التعّرؼ  
 و اؼبطبوعات على اإلطالع إىل ابإلضافة ابلشركة، اؼبتعلقة اؼبعلومات من اىوغَت  ا،هدافىوأ ا،ومنتجاهت ا،ىتواجد

 .ابلشركة اؼبتعلقة القديبة التصاميم
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 3خالصة الفصل األوؿ
من خالؿ ما درستو ؽبذا اؼبوضوع يعترب اإلشهار من أىم العناصر اغبيوية و الفعالة يف السوؽ أي أنو يبثل      

الغَت شخصي ،   االجتماعيبثو مواقع التواصل ت ؾبمل العبارات و اعبمل و ؿبتوايت اللوحات اإلشهارية ، وكل ما
 ت ؾباالت اإلشهار كما أف للعملية اإلشهارية ـبتصُت و ؿبًتفُت مهما اختلف

واف اؽبدؼ الرئيسي للوصوؿ إىل تصميم فبيز يكوف نتيجة من توزيع العناصر يف ذلك التصميم من خطوط و نقاط 
 و أشكاؿ و ألواف و قيمة ضوئية يف اؼبساحة والفراغ .



 
 

 لفصل الثاين:ا
 هتا و تطورىا أػػػػػنش اليد اعة ػػػػس
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 :بداية ظهور الساعات-1
تنظيم شؤوف الكنيسة إف اغباجة ألداة توقيت بسيطة وذلك من أجل ربديد عدد الساعات وتنظيم العمل و        

ذلك يف أواخر العصور الوسطى، كما أف الفلكُت احتاجوا ات اؼبيكانيكية و صناعة الساعنشاء إلىي اليت دفعت 
ؼباء من يفرغ وعاء الساعة أو يبأل اباألمر كانت الساعة اؼبائية حيث  أوؿالساعات إلدارة أجهزة االسطرالب ، يف 

رت انتباه ذلك الشخص مث ما لبثت أف انتشتها إذا كانت مرتبطة دبدى يقظة و ، فدققبل شخص يهتم هبذا األمر
و آالت الدؽ يف الساعات اؼبائية، لكن مساوئها ظهرت مع مرور الزمن بسبب عوامل التبخر واعبفاؼ 

الراية " آبلية القضيب و الثالث عشر إىل اخًتاع ما يسمى "ة....و لقد توصل مهندس ايطايل يف أواخر القرف غبرار ا
وؼ فقد بدأ ، أما الزنربؾ اؼبلف0691اين دي دومدي "عاـ جيوفصناعتها استاذ الفلك اإليطايل " و قد أمت

، مع أف رواسب  0162يف الساعة إال عاـ ، ومل يستخدـ ـ،وذلك يف العديد من اآلالت0122استعمالو حوايل 
 1.السابقة حيث مت استبداؿ البندوؿ اؼبتأرجح جبميع الوسائل 0992صناعة اؼباضي ظلت مستمرة حىت العاـ 

 :نشأة صناعة الساعات و تطورىا 1-1
الساعات فيما بُت ، وىي عبارة عن دائرة مرسـو عليها عالمات تبُت بليوف الساعة الشمسية أو اؼبزولةابتكر البا   

رة غرست ساؽ خشبية صغَتة حبيث يقع ظلها فوؽ عالمات ؿبددة ، شروؽ الشمس و غروهبا، ويف وسط الدائ
اؼبصريوف القدماء الساعة بينما ابتكر  الظل فوؽ العالمات مشَتا اىل الوقت .ومع حركة شعاع الشمس يتحرؾ 

، و على دبعدؿ اثبتاعو ثقب ينساب منو اؼباء ، و ىي عبارة عن إانء حجري يف قسنة 6122 اؼبائية منذ
مث بدأ الناس يستعملوف الساعات الرملية مع بداية القرف الرابع عشر  .الساعات جدراف اإلانء عالمات تبُت

سقط منو حبيبات الرمل دبعدؿ اؼبيالدي، وىي تشبو الساعة اؼبائية إال أهنا تتكوف من قارورتُت بينهما ثقب ي
   ، ( يف القرف العاشر اؼبيالدي" يف اخًتاع رقاص الساعة )البندوؿؼبصريابن يونس االفضل للعامل "ويرجع  .اثبت

 ، ولكن نسب إليو اخًتاع البندوؿ .بتطويره بعد ذلك" لزمن ، مث قاـ العامل اإليطايل "جاليليواستعملو لقياس او 
تلك الساعات تعمل ابألثقاؿ ، ويتم ضبط  كانتؿ من صنع ساعة ببندوؿ اؽبولندي "كريستياف ىاهبنز" و لكن أو 

ظلت تلك الساعات تستخدـ طواؿ ثالشبائة عاـ مع ربسينات و الساعة ابستخداـ رقاص يتحرؾ بشكل منتظم ، 
 يف شكل الرقاص ووزنو.

                                                 
الترجمة المركز الثمافً فً لشركة  فامٌلً، الموسوعة المنهجبة الحدٌثة االختراعات و االكتشافات ، شركة فامٌلً للطباعة و النشر و التألٌف و  1

  .61، ص  0220، لبنان ،  0و التوزٌع ، ط
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كاف يتعرض ولكن كل ىذه الساعات كانت تعاين من مشكلة عامة ، وىي صعوبة ضبط سرعة الرقاص الذي  
، و ظلت تستخدـ حىت يصعب مهمة ضبطو واستخدامو لضبط الساعة خامد واالحتكاؾ ماأثناء حركتو للت

اعات مل تكن تذكر الوقت سنة.لكن تلك الس022ظهرت الساعة اؼبيكانيكية ألوؿ مرة يف أوراب منذ كبو 
ـ 0619عاـ ويف ، عندما سبر ساعة كاملةكانت تطلق إشارة ما ، وإمبا  ابلدقيقة، ألهنا كانت بال عقارب أو قرص

منتصف منذ و مازالت موجودة حىت اآلف يف فرنسا، ، و كية يف كاتدرائية سالزبرجيأمت صانعو الساعات ساعة ميكان
اس ابؼبوسيقى و األشكاؿ القرف الرابع عشر أصبحت الساعات الكبَتة تعلق يف اؼبيادين، و كانت تسعد الن

 .اؼبتحركة
" وكاف يف األساس صانع ع الساعة الشخصية على يد "بيًت ىنالينمت صن و استمر تطور الساعات عرب الزمن حىت
منها الوزف الثقيل جدا، فبا  ، اليـو ، فقد كانت هبا عيوب كثَتةكما نراىا أقفاؿ، و لكن الساعة مل تكن يف البداية  

كانت ربدد ومل يكن يتوفر هبا عقرب للدقائق، و  ،ى اعناقهم أو ربطها ابغبزاـكاف يضطر الناس إىل تعليقها عل
 ، ومل تكن الساعات دقيقة ابلشكل اؼبطلوب.ات عن طريق عقرب واحد موضوع فيهافقط الساع

 أوؿ إضافة سبت ؽبا زايدة عقرب خاص من أجلهبا ، و  العيوبل تطوير الساعة لتفادي األخطاء و بدأت مراحو 
تطوير شكل الساعة  بعدىا بدأ،  ىذا يف هناية القرف السابع عشر، ومتالتمكن من معرفة الوقت بشكل أدؽ

، ليتمكن الناس من وضعها يف لتصبح خفيفة الوزفشكلها بساطة، فبدأ تطوير وزف الساعة و  أكثرلتكوف عملية و 
، أما ساعات النساء فكانت اغباجة لتعليقها على الرقبة، وكانت تلك الساعات اؼبخصصة للرجاؿجيوهبم دوف 

 توضع يف اليد.
دأت ساعات بعدىا ب، و ، و كانت تعرقلهم كثَتات ساعات اعبيب غَت مناسبة للجنودة كانالعاؼبيولكن يف اغبرب 

عقرب اثلث للثواين لتصبح أكثر دقة، كما مت تبسيط و مت إضافة  و استمر التطوير اليد زبصص للرجاؿ أيضا،
افات اليت طرأت نظاـ عملها والذي كاف معقد من قبل، و مت إضافة أداة لضبط الوقت ، و كانت من أىم اإلض

 على الساعة .
 ، الرقيمة1"الكوارتز"ل ساعات ثويف القرف العشرين ظهرت الساعة اإللكًتونية ، و اليت تعمل ابلطاقة الكهرابئية ، م
تطورت أكثر بعد ذلك حىت ، و و أغلب الساعات اليـو تعتمد على بطارية صغَتة إلمدادىا ابلطاقة الالزمة للعمل 

ـ و 0299صارت أكثر دقة ، فقد ابتكر العاؼباف االقبليزايف " لويس آسن " و" واجيو ابري " الساعة الذرية عاـ 
 اليت تبلغ من الدقة حدا هبعلها ال تقدـ ال تؤخر اثنية واحدة خالؿ مائيت سنة .

                                                 
اللون ، و ترتبط ذرات السٌلٌكون و األكسجٌن فٌها بروابط أٌونٌة ، أي أنها تتماسن      الكوارتز هو بلورة من ثانً اكسٌد السٌلٌكون شفافة عدٌمة 0 

  معا بشحنات كهربائٌة متضادة .
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 ـ ، 0192ج لندف ، و اليت بدأ عملها يف عاـ ( ، و اؼبوجودة برب لعامل ساعة )بج بنومن أشهر الساعات يف ا
 االشغاؿ الذي أشرؼ على تنفيذ الساعة و تصميم برجها. بنجامُت ىوؿ( وزيرو يرجع  اظبها إىل اختصار )

أكدت بصورة عملية أف مكة ىي مركز األرض ، وأهنا ( ، و اليت قد صنع حديثا أوؿ ساعة إسالمية )ساعة مكةو 
الصحيح بدال من توقيت جرينتش ، و تلك الساعة الفريدة من نوعها ربدد اذباه القبلة يف األحق ابلتوقيت العاؼبي 

، بل ىي أيضا  أي مكاف على وجو األرض ، حيث أثبتت األحباث أف مكة ليست فقط مركز لألرض ايبسة 
 .مركز اعبذب اؼبغناطيسي لألرض ، و تلك تتخذ من شكل الطواؼ حوؿ الكعبة شكال لدوراف عقارهبا 

 1ظهرت أنواع ال حصر ؽبا من الساعات عالية الدقة ، اليت سبثل تقدما ىائال يف ؾباؿ العلم و التكنولوجيا . و 

 :أوؿ من صنع الساعة 1-2
، سنة من الساعة اؼبائية اليت استعملها اليواننيوف  0122اف أوؿ ساعة ميكانكية حقيقية اخًتعت بعد كبو       

 أو اؼبسننات كما تعرؼ ميكانيكيا البكرة اليت ربرؾ سلسلة من العجالت اؼبسنة، فقد علق ثقل حببلة ملفوفة حوؿ
 2و بدورىا تدير ىذه العجالت عقراب على قرص مدرج .

  رت دورايؾ باخًتع جرGerbert d'Aurillac  222أوؿ ساعة ذات ثقالة و ذلك يف عاـ. 
  ِ ابتكر رائد الفضاء اؽبولندي كريستياف ىيوغنزChristion  Huygens   أوؿ ساعة ذات  0290عاـ

 رقاص.
  ( أوؿ من استخدـ كلمة كرونومًت 0090 -0906يعترب رائد الفضاء و الساعايت االنكليزي جورج غراىاـ )

 أي مقياس الوقت .
  حقق الساعايت االنكليزي جوف ىاريسوف صناعة أوؿ كرونومًت للبحرية ووضع قيد العمل عاـ  0069سنة

0090. 
 ئية .ابالساعة الكهر  0112تلندي الكسندر ابين عاـ ابتكر االسك 
  يعود الفضل للساعايت الفرنسي انطواف رودييوAntoine Rodier   يف ابتكار أوؿ منبو صباحي و ذلك

 . 0110يف عاـ 

                                                 
.033، 036، ص 0201، الجزائر ، 0سحر الصادق ، أشهر االكتشافات و االختراعات فً التارٌخ ، دار أطفالنا للنشر و التوزٌع ، ط      1

  
.61ره ، ص ، مرجع سبك ذك       المركز الثمافً فً لشركة فامٌلً     2
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  بدأت الدراسات حوؿ طريقة استعماؿ " الكوارتز   0202منذ العاـQuartz  داخل الساعات ككاشف
 Warren Alvinحقق الساعايت األمريكي وايرف الفُت ماريزوف  0202للذبذبة الكهرابئية ، ويف عاـ 

Marrison    للذبذبة الكهرابئية .اخًتع أوؿ ساعة تعمل بواسطة كاشف 
 0221 يعود اخًتاع ساعة اليد إىل الفرنسي لويس كارتييو و السويسري ىانز ويلزدروؼ وذلك يف عاـ . 
  للماركيزة دوبومبادور ساعة تعبأ بدوف مفتاح . 0099اخًتع بومارشيو عاـ 
  0009.1أوؿ ساعة تعبأ أوتوماتيكيا اخًتعها  الساعايت الفرنسي أؿ برليو و ذلك عاـ 

و تركزت صناعة الساعات حىت القرف التاسع عشر يف فرنسا و اقبلًتا ، مث أصبحت أؼبانيا و الوالايت اؼبتحدة 
  2األمريكية ، و سويسرا يف طليعة الدوؿ اليت تصنع الساعات.

 :أنواع الساعات 1-3
 اية 11الساعة ىي جزء من الزمن ، وردت كلمة الساعة يف القراف الكرًن يف      

 ، و يراد هبا جزء ؿبدود و ىو 3﴾ال يستأخروف ساعة و ال يستقدموف  ﴿قاؿ هللا تعاىل 3

  
 من النهار أو  

  
 

و  4﴾اقًتبت الساعة  ﴿من اليـو ، و تطلق كلمة الساعة على يـو القيامة ، الف لو موعد معينا ، قاؿ هللا تعاىل3 
 قيل يف التفسَت إذا نكرت الساعة يف القرآف فهي زمانية وإذا عرفت فهي يـو القيامة .

 تتمثل أقدـ انواع الساعة يف 3
  ن ىي آلة بسيطة اخًتعت منذ أكثر م :ادلزولة

سنة يف مصر ، وىي تنقل ظالؿ الشمس ببطء 9222
عالمات ابلساعات ، فعندما ينتقل الظل حوؿ قرص عليو 

 فإنو يدؿ على الوقت .
 

 
 

 متقاد مزولة

                                                 
.36، 34، ص  0220موسوعة االختراعات ، دار الفكر اللبنانً ، بٌروت ،   لمٌس دمحم محمود ،    1

  
.66موسوعة المخترعات و المكتشفات العلمٌة ، المجلد الرابع ، دار الراتب الجامعٌة  ، ص        2

  
.61سورة االعراف ، اآلٌة     3

  
.0سورة الممر ، اآلٌة    4
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 بتلمساف احللوي سيدي مزولة                         
 
 
 

 
 

 1بتلمساف ادلنصورة جامع مزولة                        
 

 ىي آلة من الزجاج لقياس الوقت ، تتكوف من انتفاخُت  :الساعة الرملية
يتصل أحدنبا ابآلخر برقبة ضيقة و يبأل االنتفاخ العلوي برمل انعم ، فيمر 
من خالؿ الرقبة الضيقة إىل االنتفاخ اآلخر، وعند خلوه تكوف قد مرة 

 2الساعة .
 ادلائية ساعة : 

وىي قديبة دبقدار قدـ الساعات الشمسية ، و مع أف اترىبها غَت معروؼ بشكل صحيح ، و لكننا نعرؼ 
أف أشكاؽبا األوىل موجودة يف مصر ، وىي إانء مثقوب يف أسفلو فعندما يتسرب اؼباء اؼبوجود يف اإلانء سباما 

ات أعطت إمكانية جديدة للنظر و الطريف أف ىذه الساع يعٍت أف فًتة زمنية معينة قد انقضت ،فإف ذلك 
إىل الزمن و قياسو ، الساعات الشمسية ربدد غبظة معينة خالؿ النهار بينما الساعات اؼبائية تظهر كم الوقت 

تتألف الساعات اؼبائية من إانء  مضى، وعليو يبكن أف نعد اخًتاع الساعة اؼبائية البداية اغبقيقية لقياس الزمن.

                                                 
، سبتمبر 21، مجلة التارٌخٌة الجزائرٌة ، العدد خالل العصر الوسٌط ابتكارات مغرب أوسطٌة فن صناعة الساعاتنصٌرة عزرودي .  1   

 . 60، ص 0206

.61، 66موسوعة المخترعات و المكتشفات العلمٌة ، مرجع سابك ،  ص    2
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ؼباء وفيو ثقب من األسفل ، فحسب كمية اؼباء اؼبتسربة من االانء تظهر اإلشارات ابفيو إشارات من الداخل 
 لتدؿ على مرور الوقت .

كانت تستعمل ىذه الساعات بكثرة يف قاعات ااكم لتحديد 
االوقات اؼبخصصة لتكلم اامُت، أما يف األشكاؿ اليت تتألف 

  خر .من عدة صحوف ، فإف اؼباء كاف يتسرب من صحن إىل أ
 بشكل أفضل  شعبية ىذه الساعات بدئ بصنعها ازدايدومع 

ؽ،ـ أضاؼ ارطبيدس 092، يف عاـ آبليات أكثر تعقيداو
مسننات للساعة اؼبائية اليت صنعها، و بذلك تكمن من سبثيل مدار الكواكب و القمر، أما الساعات اؼبائية األكثر 

بعد 922ؽ،ـ و  099 عاـ الروماف يف الفًتة الواقعة بُتتطورا فقد صنعها الفلكيوف و اؼبنجموف اإلغريق و 
 1.اؼبيالد 

 3 ا أشهر الساعات فهيأم
 اكمة وىي موجودة بكاترائية سًتاسربغ . اؼبيكانيكيةذات االجهزة  :ساعة الفلكية

 طنا و القائمة بربج دار الربؼباف بلندف . 06،9اليت تزف  ساعة بٌن بن :
 2للتامُت على اغبياة يف نيويورؾ. ساعة مبىن مرتوبوليتاف :

كما هتتز خيوط اعبيتار يف نغمة أو تردد معُت ، كذلك تعمل الذرايت أو اعبزيئات، و تعترب   :الساعة الذرية
االىتزازات الذرية منتظمة جدا حىت يبكن استخدامها يف صناعة أدؽ الساعات يف العامل الساعات الذرية ، و 

، منذ عاـ 066، يف معامل متخصصة ، و أغلبها يستخدـ ذرة السيزيـو  تصنع ىذه الساعات اؼبتخصصة
، تستخدـ 066من ذرة السيزيـو ماليَت ذبذبة 2الواحدة ابهنا تساوي ابلتقريب  ـ، تعرؼ الثانية0290

 ، ويوضع بواسطة الساعات الذرية كذلك يف ضبط الزمن اؼبعياري للعامل ، و يسمى التوقيت العاؼبي االحداثي 
 3اؼبعهد القومي األمريكي للمعايَت و التكنولوجيا. 

 
 
 

                                                 
 
1
، مركز الملن فٌصل للبحوث و الدراسات االسالمٌة ، 0226ه ، نوفمبر ، دٌسمبر 0101شوال  605الفٌصل مجلة ثمافٌة شهرٌة ، العدد   

  .06-02الرٌاض ص  
.66نفس المرجع ، ص  2

  
.62، ص 0224زٌع ، الجزائر ، جون فارندون و اٌاد جراهام ، ترجمة هٌثم سلطان ، استكشاف العلوم ، دار البدر للطباعة و النشر و التو   3
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 :الساعات الرقمية
تعترب الساعات الرقمية الساعات االكثر استعماال يف وقتنا اغباضر، و لكن هبب أال ننسى أف ىذه الساعات     

اليت استعملها اعبميع حىت وقت قريب ، تعمل  اؼبيكانيكيةىي وريثة الساعات 
الساعات الرقمية بواسطة نبضات تتولد يف قطعة كوارتز صغَتة، فتقيس مرور 

، فإهنا تعمل  اؼبيكانيكيةالوقت بشكل دقيق ، أما اؼبنبو و معظم الساعات 
بواسطة انبض أو زنربؾ لوليب ، و ىي عبارة عن شريط فوالذي يلتفت عند 

، يولد ىذا الزنربؾ قوة من أجل أف يتمدد ما يؤدي  إىل دوراف  تعبئة الساعة
جهاز لنقل اغبركة ( ، بعد ىذه اؼبرحلة تعمل ) متصلة دبجموعة مسنناتذراع 

ابقي األجزاء مثل الساعة ذات الرقاص )أو البندوؿ( مع فارؽ واحد ىو آلية 
 التوازف اؼبعروفة آبلية " العتلة ".

  كية:يادليكانالساعة 
يف مشاؿ يكانيكية يف القرف الثالث عشر، ظهرت الساعات اؼب       

بتة إيطاليا و سبيزت ىذه الساعات بدوالب اؼبيزاف، الذي وبدد فًتات اث
ساعة تتحرؾ دائما ابلسرعة نفسها، و من الزمن و هبعل الدواليب 

الساعة اؼبيكانيكية بفضل ثقل ملفوؼ حوؿ أسطوانة ذبربه تعمل ؿبرؾ 
راف حوؿ اور، ما ينقل اغبركة عرب ؾبموعة من اؼبسننات، على الدو 
ساعة ، اما الرقاص أو ) البندوؿ( فإنو يقـو بضبط الوقت إىل ميزاف 

.1 
 :ساعات اليد.2

و  كانت مزخرفة و ثقيلة الوزف  ـ، و0922يسود االعتقاد أبف ساعة اليد صنعت أوال يف نورمربغ سنة         
ـ و عندما 0192كانت أجزاء الساعة تصنع ابليد حىت عاـ فة ، وىي مغطاة بشبكة معدنية  ذات أشكاؿ ـبتل

زادت من وقتها  لقدمت اؼبصانع األمريكية وسائل صناعتها اؼبيكانيكية، اليت مل ربد من تكاليف صناعتها فقط ب
 و سهوال إصالحها.

 

                                                 
1. ، ص0222ترجمة الفٌرا نصور ، االكتشافات و االختراعات االجهزة الشائعة ، أكادٌمٌا انترناشٌونال للنشر و الطباعة ، بٌروت ، لبنان ،     1
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 ساعات اليد: صناعة  1. 2
قاـ بشراء  بتصميم الساعات الباىظة الثمن، أعماؿ فرنسي كاف مشهوررجل  كانت ىناؾ صداقة بُت لويس  

بُت الطيار الربازيلي سانتوس، وقد ذكر سانتوس للويس و   ة اجملوىرات وأعمالو معروفة ابلرقي واألانقةعانورشة لص
عتبار حيث قاـ اـ لويس أبخذ ىذه الشكوى بعُت االانو يعاين من استخداـ ساعات اعبيب أثناء الطَتاف، وق

 حوؿ الرسغ من خالؿ حزاـ جلد. إبحكاــ يتم ربطها 0220لويس بصنع ساعة رجالية مربعة عاـ 
عمل على إحداث نقلة فريدة يف عامل الساعات ومل وبدث  االبتكارىذا فرح سانتوس هبذا االخًتاع بشكل كبَت، 

ء اغبرب العاؼبية األوىل حيث أف أفراد بشكل كبَت وخصوصًا أثنا إنتاجهاتوقف يف عمل ىذه الساعات بل مت 
 1.اعبيوش كانو حباجة إىل ساعة مثبتو يف مكاهنا بداًل من ساعات اعبيب التقليدية القديبة

 :كية و ساعات الكوارتزيساعة يد ميكان 2 . 2
القطع قد يتفق معظمنا اف السبب من وراء اقتناء ساعة يتعدى ؾبرد معرفة الوقت، فهي أصبحت أحد اىم   

الثمينة اليت نرتديها للتعبَت عن شخصيتنا ومظهران واانقتنا، كما تنوعت أشكاؽبا وتصميماهتا دبا جعل من كل 
صميم الداخلي وتقنية العمل ساعة قطعة فنية زبتلف عن غَتىا ليس يف الشكل اػبارجي فحسب وإمبا يف الت

يف كيفية عمل كل نوع من الساعات ومتطلبات اقتناء والعناية بكل نوع.  ةواف ىنالك اختالفات جوىري ،أيضاً 
 .االختالفات بُت النوعُت الرئيسيُت لساعات اليد اليـو أال ونبا ساعات اليد اؼبيكانيكية والكوارتز وسأبرز 
 :الساعات ادليكانيكية مصدر الطاقة احملركة .0.0.0

 "الكاليرب"معظم الساعات الفاخرة يف وقتنا اغبايل ىي ساعات ميكانيكية واؼبقصود بذلك اف مصدر الطاقة يف   
الذي يدفع حركة اجزاءىا ىو ميكانيكي حبت، فهي ال ربتوي على بطارية ولكنها تعتمد على انبض )زنربؾ( 

وتُدير القدرة الناذبة عن  ،main springملفوؼ بشكل دائري حوؿ نفسو وىو يعرؼ ابلنابض الرئيسي 
انفالتو بشكل تدرهبي عدد من العجالت واؼبسننات اؼبرتبطة ببعض بشكل ؿبكم، وينضم ىذه اغبركة عجلة تعرؼ 

 دبيزاف الساعة واليت ربوؿ اغبركة اىل ذبذابت منتظمة ربرؾ يف النهاية عقارب الساعة اؼبختلفة.
والساعات ذاتية التعبئة وىي ما  Manualات يدوية التعبئة الساع ىنالك نوعُت من الساعات اؼبيكانيكية وىي

منذ اخًتاع الساعات اؼبيكانيكية كانت طريقة التعبئة الوحيدة ىي بواسطة  .Automaticتعرؼ ابألوتوماتيكية 
مود التشغيل داخل علبة الساعة، وعند لف اؼبقبض يتم تعبئة أو لف ض التدوير او التاج الذي يتصل بعلف مقب

                                                 

https://www.almrsal.com/post/317956        ، 1    05764،   0206/ 05/00مولع المرسال ، تارٌخ االطالع
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ن الطاقة يف النابض الرئيسي، وزبتلف مدة عمل الساعة حسب نوعها وحجم النابض الرئيسي ولكنها تًتاوح وزبزي
 ساعة عمل قبل اغباجة لتعبئتها من جديد. 92و 62بُت 

 :مصدر الطاقة احملركة لساعات الكوارتز.0.0.0
النوع األخر من ساعات اليد وىو األكثر انتشارا وىو ما يعرؼ ابلساعات اإللكًتونية أو الكوارتز       

Quartz وتستخدـ ىذا الساعات مذبذب الكًتوين يعمل بواسطة بطارية ويتنظم بواسطة قطعة من كرستاؿ ،
انة داخل معظم الساعات الكوارتز دقيقة على شكل شوكة ثنائية داخل أسطوانة، )إبمكانك اف ذبد ىذه األسطو 

مت اكتشاؼ خصائص كريستاؿ الكوارتز وقدرتو على اصدار ذبذابت منتظمة عند تعرضو  اليت تعمل ابلبطارية(
 شركة سيكو من قبل 0292ولكن مل يتم تطوير ساعة يد بتقنية كوارتز لغاية عاـ  0112لتيار كهرابئي يف عاـ 

Seiko عرفت ابسم آسًتوف الياابنية واليت Astron. ثورة أو أزمة الكوارتزQuartz crisis ُت وىي فًتة ما ب
السبعينات والثمانيات من القرف التاسع عشر حُت ازداد الطلب على ساعات الكوارتز اإللكًتونية وأضر ذلك 
بصناعة الساعات اؼبيكانيكية وخصوصا يف سويسرا عاصمة الساعات اؼبيكانيكية يف العامل، فبا أدى اىل اغالؽ 

 عدد كبَت من الشركات واؼبصانع.
 :عقرب الثواينضبط الوقت وحركة  دقة .6.0.0

ساعات الكوارتز تفوقت بشكل كبَت على الساعات اؼبيكانيكية التقليدية من انحية اغبفاظ على دقة ضبط      
الوقت، حيث يبكن لساعات الكوارتز اغبفاظ على دقة الوقت لغاية اثنية واحدة )زايدة أو نقصاف( ابليـو دبقارنة 

   ضبط الوقت لساعات اؼبيكانيكية.كمعدؿ تغيَت يفخبمس ثواف )زايدة أو نقصاف( يف اليـو  
ساعات اـ ميكانيكية من خالؿ حركة عقرب الثواين ففي ال "كوارتز"ما إذا كانت الساعة إلكًتونية  ويبكن التمييز

وأما يف الساعات اإللكًتونية فحركة عقرب الثواين  Sweeping Motionانسيابية  اؼبيكانيكية تكوف حركتو
 متتابعة. ticks "تكات"قفزات  تكوف على شكل

 3احلرفية والصنع .1.0.0
يعمل على صناعة الساعات اؼبيكانيكية بعض من أمهر اغبرفيُت يف العامل فالتعامل مع الًتوس الصغَتة والقطع    

اؼبنمنمة وصناعتها وذبميعها يتطلب حرصا وحرفية يندر وجودنبا كما يتم صقل وزخرفة صبيع ىذه األجزاء بشكل 
يدوي، ويضاؼ إىل ذلك مهاـ مراقبة اعبودة يف كل خطوة من خطوات التصنيع ولذا ربدد شركات صناعة 

اية اليت تقدـ لكل الساعات الفاخرة إنتاجيتها يف كل عاـ بكمية ؿبدودة وذلك للحفاظ على مستوى اعبودة والعن

https://arabiawatches.com/post/%d8%b3%d9%8a%d9%83%d9%88-seiko-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a/
https://arabiawatches.com/post/%d8%b3%d9%8a%d9%83%d9%88-seiko-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a/
https://arabiawatches.com/post/%d8%b3%d9%8a%d9%83%d9%88-seiko-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a/
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أو شبو كلي وبكميات ضخمة وال على اعبانب اآلخر فساعات الكوارتز تصنع آليا بشكل كلي ، ساعة على حدة
 .التدخل البشري يف أي من عمليات التصنيع تتطلب الكثَت من

:الصيانة الدورية .9.0.0   
ينصح ابغبفاظ على صيانة الساعات اؼبيكانيكية بشكل دوري على األقل مرة كل طبس سنوات لتنظيف      

الًتوس من التلف الناتج عن االحتكاؾ اؼبستمر، ؿبركها من أي شوائب وإضافة الزيوت اؼبالئمة للحفاظ على 
 وبذلك يبكنك اغبفاظ على ساعتك لسنُت طويلة تفوؽ عمر ساعات الكوارتز ومنحها عمرا مديدا.

أما ابلنسبة لساعات الكوارتز فبخالؼ تغيَت البطارايت فإنو من غَت اؼبمكن أو العملي أف تقـو بصيانة الساعة 
يَت أي من ىذه اؼبكوانت يف الغالب أكرب من شراء ساعة جديدة ووبدد عمرىا حيث تكوف تكلفة صيانة أو تغ

 غالبا بتلف أي من مكوانهتا اإللكًتونية.
 :ادلعنوية القيمة السوقية و  .9.0.0

صناعتها من عناية  للساعات اؼبيكانيكية قيمة مادية ومعنوية تفوؽ ساعات الكوارتز بكثَت وذلك ؼبا تتطلبو     
وخربة طويلة حيث ربتفظ الساعات الفاخرة غالبا بقيمتها بل ويرتفع شبنها يف بعض األحياف وذلك بسبب الزايدة 

بفضل عمر الساعة االفًتاضي الطويل فإف اغبفاظ على الساعة وصيانتها بشكل  و ااؼبستمرة يف الطلب عليه
ك مث لتورثها ألوالدؾ من بعدؾ كذكرى ربمل جزءا منك دوري سيضمن لك عملها بكفاءة طواؿ عمرؾ لتخدم

 1.بُت دقاهتا

 شركات الرائدة لساعات اليد:ال 2-3
 :ROLEXشركة    2-3-1
الدوافع من وراء اقتناء ساعة رولكس، فهنالك من يرى يف اقتنائو لساعة رولكس العريقة تصريح غَت  قد زبتلف   

العملية واؼبهنية، ويوجد من يقتٍت ساعة رولكس بسبب عشقو  مباشر لإلقباز والنجاح الذي حققو يف حياتو
وتقديره ؽبذه الساعات واؼبستوى اؼبنقطع النظَت يف حرفية تصنيعها واترىبها العريق، فتصبح ابلنسبة لو أكثر من 

 .ؾبرد ساعة يد، بل قطعة فنية شبينة وبتفظ هبا لسنوات وقد يورثها ألوالده من بعده

                                                 
  https://arabiawatches.com/post   02765، 06/00/0206تارٌخ االطالع / المٌكان-الساعات-بٌن-اختالفات-خمسة-أهم  1

  

https://arabiawatches.com/post
https://arabiawatches.com/post


انيد  نشـأتها و تطىرها ساعةانفصم انثاني                                             
 

37 

 

اتريخ ونشأة ساعات رولكس، نود اف قبل اف نتحدث عن 
نعطي ة عن مكانة ىذه العالمة حاليا يف صناعة ساعات 

لعاـ  Rolex اليد العاؼبية حيث تقدر قيمة مبيعات شركة
مليار دوالر أمريكي، وىو ما نسبتو  1.9بػ  0209
% من ؾبمل قيمة مبيعات ساعات اليد عاؼبياً، 00.1

ذبارية منفردة لساعات اليد  وأتيت يف اؼبرتبة األوىل كعالمة
وابؼبرتبة الثالثة ابؼبقارنة مع ؾبموعات العالمات التجارية مثل 

اليت تضم عالمات  Swatch Group سواتش جروب
 Richemont  ذبارية مثل اوميجا وؾبموعة ريتشمونت

 .العاؼبية للمجوىرات والساعات
 :نشأة العالمة التجارية

نشأة ساعات رولكس قد يتفاجأ البعض عند معرفتو اف 
السويسرية العريقة كانت يف بريطانيا وابلتحديد يف لندف واف 

من أصوؿ أؼبانية  ىانس وايلسدورؼ مؤسس الشركة السيد
 وايلسدورؼ وديفز أسس ىانس شركة ، سويسرية وليست

ابلشراكة مع أخو   اليت أصبحت بعد ذلك تعرؼ برولكس
وكانت الشركة يف لندف،  0229عاـ  ألفرد ديفز زوجتو

تستورد ؿبركات الساعات عالية اعبودة من سويسرا ومن مث 
 يف علب معدنية مصنعة خصيصا ؽبذه يتم ذبميعها

 .الساعات الفاخرة يف لندف
وانتقل  0221مت تسجيل العالمة التجارية رولكس يف عاـ 

سويسرا وذلك إثر رفع الضريبة على البضائع  مقر الشركة اىل
اىل بريطانيا دبا يف ذلك ؿبركات ساعات  الفاخرة اؼبستوردة

منذ بداايهتا كانت شركة رولكس سباقة يف تقدًن ، و اليد
اخًتاعات جديدة لعامل ساعات اليد وتسجيل أرقاـ قياسية 
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 :مل يسبق ألي ساعة اف حققتها من قبل ومن األمثلة على ذلك
  الصََّدفة"أوؿ ساعة يد مقاومة للماء واليت أطلق عليها اسم" Oyster  0209عاـ. 
  أوؿ ساعة يد تظهر التاريخ وتعدلو بشكل اوتوماتيكي واليت عرفت بػػ"" Datejust  0219عاـ. 
  الغواصة"مًت واليت عرفت ابسم  022أوؿ ساعة يد مقاومة للماء لعمق " Submariner  0296عاـ. 
  بػجي إـ يت ماسًت"واليت عرفت  0291أوؿ ساعة يد تظهر الوقت ؼبنطقتُت زمنيتُت يف آف واحد عاـ" 

GMT Master. 
  ديت-بػداي"أوؿ ساعة يد تظهر التاريخ واليـو معًا وتُعدلو بشكل اوتوماتيكي واليت عرفت" Rolex 

Day-Date   0299عاـ. 
داً، ولكن قد يسأؿ سائل ما الذي يبيز ساعات رولكس يف اتريخ رولكس يضعها يف مكانة مرموقة ج أفال شك 

 . يومنا ىذا بعد أكثر من قرف من إنتاج أوؿ ساعة رولكس
الذي يعرؼ   221L Stainless steelمت صنع إطارات الساعات من نوع فبيز من الفوالذ اؼبقاـو للصدأ 

وىو نوع يبتاز بدرجة عالية جدا من الصالبة ومقاومة الصدأ والتآكل ووبافظ على ؼبعانو لفًتة  "إؿ 221"بػفوالذ 
أطوؿ بكثَت من ابقي أنواع الفوالذ، واألمر الذي جعل معظم شركات الساعات األخرى تستبعد ىذا الفوالذ ىو 

ت ابلكامل داخل مصانع رولكس يتم تصنيع الساعا"، إؿ 221"فوالذ  صعوبة تشكيلو والتكلفة العالية إلنتاجو
األربع يف سويسرا، دبا يف ذلك التشكيل البالغ الصعوبة لفوالذ اإلطارات بواسطة ماكينات مت تصنيعها خصيصا 

األجزاء الوحيدة اليت ال  ،ؽبذه اؼبهمة، وىي أيضا شركة الساعات الوحيدة اليت لديها مسبكها اػباص للذىب
 .يستاؿ الزجاج الواقي وعقارب الساعةتصنعها رولكس داخل مصانعها ىي كر 

البالغة التعقيد واليت يتم ضبطها  "Movement"أداة نقل اغبركة أحد أىم القطع يف ساعات رولكس ىي
بعد  (S.O.C) من اؽبيئة الرظبية السويسرية "الكرونومًت"وذبميعها يدواي لتحصل كل منها على شهادة ورقم دقة 

ت صارمة، قلة قليلة من الشركات تصنع أداة نقل اغبركة اػباصة بساعاهتا داخلياً قباحها يف اجتياز سلسلة اختبارا
ابلرغم من السعر اؼبرتفع جدا لساعات رولكس فإف الكثَت من ، ووذلك ؼبدى التعقيد واغبرفية الالزمة إلنتاجها

متها بشكل كبَت فبا يبكن فهي ربافظ على قي كنوع من انواع االستثمار، مقتنيها يعترب قرار شرائهم ؽبذه الساعات
 .مالك الساعة من إعادة بيعها بنسبة خسارة قليلة

 1.يشاع اف كل ساعة يد من رولكس تتطلب ما يقارب العاـ لتصنيعها ويف بعض األحياف أكثر من ذلك
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 IWC3  أي دبليو سي 2-3-2

وابلرغم من تزايد اؽبجرة إىل الوالايت اؼبتحدة األمريكية أرض األحالـ ومقصد الباحثُت  0191مع حلوؿ عاـ 
عن الفرص يف ذلك العامل اعبديد كاف صانع الساعات 

األمريكي الشاب فلورنتُت أريوستو جونز يغادر موطنو إىل 
مدينة شافهاوزف السويسرية ليحقق حلمو بتأسيس شركتو 

 صناعة الساعات ربت اسم اؼ ايو جونز اند كواػباصة ل
(F. A. Jones & Co)  واليت ستعرؼ فيما بعد ابسم

 International Watch) شركة الساعات الدولية
Company)  حيث كانت تقتضي رؤيتو أف ذبمع

الشركة بُت سبيز نظاـ الصناعة األمريكي واؼبهارة واػبربة 
 .السويسرية العريقة يف صناعة الساعات

مل يبض الكثَت من الوقت حىت ازدىرت الشركة وتوسعت 
 وربولت ملكيتها إىل شخص آخر ىو يوىانس راوشنباخ

فوغل والذي أدارت عائلتو الشركة على مدار أربعة أجياؿ 
أضافوا خالؽبا الكثَت وأرسوا قواعد الشركة بُت كبار مصنعي الساعات يف سويسرا، ويف عهدىم أقروا نظاما ما تزاؿ 

كة ملتزمة بو حىت اليـو يقتضي االحتفاظ بسجالت صبيع الساعات اليت تغادر مصنعها ابإلضافة إىل قطع الشر 
 .الغيار اؼبناسبة ؽبا لتتمكن الشركة من إصالح أي ساعة سبق وأف انتجتها منذ اتريخ أتسيسها

يف عاـ  IWC يو سيقبل هناية القرف التاسع عشر ظهرت أحد أوىل ساعات اليد اؼبعروفة حيث أنتجت أي دبل
صغَت اغبجم والذي وضع يف ىيكل دائري أنيق  91ساعة يد نسائية ابستخداـ ؿبرؾ ساعات اعبيب رقم  0122

وأضيفت إليو مقابض علق عليها سوار الساعة اعبلدي، واستخدـ ىذا ارؾ فيما بعد يف عدد من ساعات اليد 
عددا من ساعات اليد األنيقة مستطيلة الشكل وصممت  كما أنتجت أي دبليو سي يف ثالثينيات القرف،اؼبختلفة

 (Portuguese) وبنهاية الثالثينات ظهرت ساعة بورتوجيز، اؼبتناسب مع ىيكل الساعة 10ؽبا ارؾ رقم 
الربتغاليُت لعدد من ساعات اليد كبَتة اغبجم واليت احتوت على   من اؼبستوردينألوؿ مرة تلبية لطلبية اثنُت

جيب عالية الدقة بتصميم عصري وجذاب، وابلرغم من عدـ قباحها يف ذلك الوقت إىل أهنا  ؿبركات لساعات
 .ستصبح فيما بعد أحد أكثر الساعات الفاخرة شهرة يف العامل
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 أطلقت أي دبليو سي ساعة اليد اغبربية اؼبصممة للجيش الربيطاين حفر على ظهرىا 0211ويف عاـ 
(W.W.W) واليت ترمز إىل (Watch, Wrist, Waterproof) مقاومة للماء، ووضع عليها  ساعة يد

 .شعار السهم اؼبلكي
 :عصر الكوارتز

مع ظهور الساعات اإللكًتونية وكساد سوؽ الساعات اؼبيكانيكية يف السبعينات شرعت أي دبليو سي يف تطوير 
أتسيس مركز  ساعات الكوارتز على عكس بعض شركات الساعات السويسرية التقليدية، كما عملت على

يف مدينة نوشاتيل ابإلضافة إىل تطوير ؿبرؾ  (Centre Electronique Horloge) الساعات اإللكًتوين
 .الذي استخدـ يف ساعة دا فينشي اليت ظهرت كأوؿ ساعة كوارتز من إنتاج أي دبليو سي 00الكوارتز بيتا 

ومع ربوؿ دفة صناعة ساعات الكوارتز كبو الشرؽ يف الياابف غَتت الشركة من هنجها فعملت على تطوير 
الساعات اؼبيكانيكية الفاخرة واىتمت جبوانبها اؼبيكانيكية الفنية، فظهرت يف منتصف الثمانينات ساعة التقوًن 

حتوت على وظائف الكرونوغراؼ والتقوًن السنوي يف ؾبموعة دا فينشي وتلتها ساعة التعقيدات الضخمة اليت ا
لتأسيس الشركة الساعة  009السنوي ومكرر الدقائق ومؤشر أطوار القمر، كما أطلقت يف االحتفاؿ ابلذكرى الػ 

 (The Warhorse of Schaffhausen) اؼبيكانيكية األكثر تعقيدا يف ذلك الوقت وىي ساعة حصاف
 1.(split-seconds hand) التوربيلوف وعقرب الثواين اؼبنفصلواليت أضيف إىل تعقيداهتا اؼبيكانيكية 

 :Panerai  ابنًناي 2-3-3

 عرب على تفصيل من تفاصيلها تسردىا ، و تلكل ساعة من ساعات ابنَتاي قصة 
 عن الصلة اؼبوجودة بُت ماضي العالمة اجمليد و كافة العناصر اليت تصقل ىويتها

 ، لقد سانبت اػبربة 0192نسا يف عاـ ر يف فلو  اؼبميزة، افتتاح ورشة ابنَتاي 
 اغبرفية الًتاثية يف دخوؿ عائلة من رواد األعماؿ إىل عامل اغبداثة و اؼبعاصرة ، 
 كما أفضت  العالقة الطويلة اليت أرستها  العالمة البحرية اؼبلكية اإليطالية إىل   

 2ايل رواجا دوليا متناميا .تطوير أدوات و ساعات دقيقة يف حقبة شهد فيها التصميم اإليط
 00التجارية االيطالية األصل، وأييت منها  Panerai عالمة ابنَتاي وىي أحد ؾبموعات 0292 لومينور مارينا

تصميم تتشارؾ ابلشكل النهائي يف أغلب التفاصيل األساسية على الرغم من وجود بعض االختالفات يف تصميم 
 .والسوار سواء كاف معدنيا من الفوالذ أو مصنوع من نوع من اعبلد الفاخراؼبينا، أو أبعاد علبة الساعة، 

                                                 
      https://arabiawatches.com//الشركة-والتارٌخ-iwc-ً1 تارٌخ االطالع 0202/20/20  ،02762        / ساعات-أي-دبلٌو-س  

   Officine panerai  Italia  2015  032ص
2
  

https://arabiawatches.com/post/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-iwc-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%8a-%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%8a%d9%88-%d8%b3%d9%8a/
https://arabiawatches.com/post/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-iwc-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%8a-%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%8a%d9%88-%d8%b3%d9%8a/


انيد  نشـأتها و تطىرها ساعةانفصم انثاني                                             
 

41 

 

 :ادلميزات الرئيسية ابلتصميم
 اخًتاعاتوىو أحد  Crown Guard حامي التاج أحد العالمات الفارقة يف معظم ساعات ابنَتاي وىي

فبا قد يبطل مقاومة الساعة  التاج حبالة اإلغالؽ ومنع انسحابو بشكل عرضي ابنَتاي الفريدة الذي يضمن بقاء
اؼبارينا ىي عقرب الثواين الصغَت اعبانيب اؼبوجود يف حلقة مستقلة عند  سة صبالية أخرى سبيز الومينورؼب .للماء

لعدد من تصميمات اؼبارينا، ابإلضافة اىل  ابللوف األزرؽ الصارخ الساعة التاسعة، حيث قامت ابنَتاي بطالئو
دي الساعة تتيح ؼبرت واليت وابلطبع اإلضاءة الليلة القوية ؼبؤشرات وعقارب الساعة .الثالثة انفذة التاريخ عند الساعة

كما أف الغطاء اػبلفي لعلبة الساعة مصنوع أيضا من بلورة شفافة من الزفَت عايل النقاء،  ،رؤية واضحة يف الظالـ
.موفرا غباملها القدرة على رؤية ميكانيكة عمل الساعة اعبميلة

1 
 :تصميم ايطايل ابلكامل

عجب  الفيها إيطاليا وتعود نشأة ذلك إىل أربعينيات القرف اؼباضي و  ناليت تتفناؼبعاصرة التصميم من اؼبواىب    
ظبعتها يف تلك الفًتة ، شهدت تلك اغبقبة هنضة فكرية تولد عنها تيار " العقالنية   يف ارساء أوفيسُت ابنَتاي

االيطالية اؼبعماري الذي يقـو على مبدأ صبايل مفاده أف شكل أي منتج هبب أف يعكس وظيفتو كانت تلك 
 2رسالة واضحة ورثها واعتمدىا عامل التصميم الناشئ آنذاؾ .

 : ورشة األفكار ادلصنع ابنًناي 
ائية هبمع بُت التقاليد العريقة و التصميم نيتوقع من يشًتي ساعة ابنَتاي امتالؾ منتج ذي  خصائص استث    

 اإليطايل و يوفر دقة الساعات  السويسرية رفيعة اعبودة ، بعبارة أخرى منتج ذو طابع فريد و فبيز و شبُت .
مصنعها اعبديد يف نوشاتيل يف  0201، افتتحت العالمة يف مطلع  لضماف اعبودة العالية يف منتجات ابنَتاي

 3قلب اؼبنطقة اليت شهدت نشأة صناعة الساعات الفاخرة .
 : ماؿ التقين ) التجربة و اخلربة (الك
تنشأ كل ساعة من ساعات أوفسُت ابنَتاي يف اؼبكاتب اإليطالية للعالمة ، يتكفل مكتب البحث و التطوير    

ببلورة التصميم التقٍت بواسطة برانمج حاسويب متطور للغاية ، و هتدؼ ىذه العملية إصباال إىل التوفيق  يف اؼبصنع
وية العالمة األصلية على بُت التصميم اإليطالية و التكنولوجيا السويسرية اؼبتطورة ، أي بعبارة أخرى إضفاء ى
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متألفة من خرباء يف االنتاج شىت اعبوانب اؼبتعلقة  هل اؼبرحلة اإلنتاجية بتصنيع النموذج ، ربلل عبنةتساؼبنتج 
 ابلنموذج وبعد تصنيع عدد قليل جدا من القطع و زبضعها للفحص للتأكد من جودهتا الرفيعة .

،  يف ختاـ تصنيع علب ابنَتايا يدواي حرفيوف مهرة و ـبتصوف وأتيت بعدىا مراحل إنتاج أخرى يتكفل هب      
يتم تنفيذ حوايل ثالثُت عملية حسب نوع العلبة و اؼبواد اؼبستخدمة ، تشمل  ىذه العمليات الطبع و التثقيب و 

ية و الطارة و فالتخذيد و األداء اػبتامي الدقيق و زخرفة كل  عنصر بشكل فردي مث تركيب العلبة الوسطى و اػبل
ج التعبئة ، دبجرد أف ينتج مصنع نوشاتيل اغبركة ، تركب الزجاج و بعدىا تركيب علبة لومينور و نظاـ ضباية ات

  1الساعات ويتم اختبارىا يف عدة اختبارات جودة حبسب متطلبات أوفيسُت ابنَتاي .
 : Glashutteشركة  2-3-4

، وىو العاـ الذي  0119إىل عاـ  Glashütte Original تعود جذور     
لقد أدركوا حلمهم يف صناعة  .Glashütte استقر فيو صانعو الساعات األوؿ يف

 Glashütte ليل مباشر من فنهم ، وبمل اليـودك .سكسونية مستقلة للساعات
Original هبسد .رؤيتهم إىل القرف اغبادي والعشرين Glashütte 
Original فن صناعة الساعات األؼباين اؼببتكر الذي يليب أعلى معايَت اعبودة. 

ذبمع  .التقليدية لدى صناع الساعات تقنيات إنتاج حديثة تواجو مهارات اغبرفيُت
 .اللمسة الدقيقة لليد اؼبتمرسة وعمق اإلنتاج اؼبثَت لتكوين ساعات فريدة من الدقة الفائقة واألانقة اػبالدةو العاطفة 

ا شركة الساعات اليت صنعته يف يف صبيع أكباء العامل  فن اؽبندسة األؼبانية مرادؼ للجودة اؼبمتازة تفوؽ
Glashütte Original  تفخر حبمل ختم أصلها "صنع يف أؼبانيا" ، وسبثل مثااًل على الدقة واؼبوثوقية

إنتاج منتجات ذات قيمة  اؽبندسي وإنتاج الساعة ، يبكن للتصميم تجة للمعايَت العالية اليت وضعنتي ،واالستقرار
 دائمة.
 :و مجاؿ و أصالة حداثة

ابؽبندسة الدقيقة اؼببتكرة والتقنيات اغبديثة والتصميم  Glashütte Originalسبيز الساعات اؼببتكرة من 
يتمتع صناع الساعات الشباب الذين أكملوا تدريبهم أبعلى الدرجات ابمتياز للتعلم والعمل مع  ،اغبديث الواضح

بداع وااللتزاـ العميق بضماف عدـ توقف فن يستفيدوف مًعا من اؼبعرفة اػبالقة واإل ،زمالئهم األكثر خربة
Glashütte .اػباص بصناعة الساعات دائًما واؼبضي قدًما 
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 Glashütteتلتـز  ، ولكن أيًضا لإلبداع وثروة من األفكار التجاريةة عالمالجزء من ىوية ثل األصالة سب
Original يتم إنتاج كل جزء من حركة الساعات تقريًبا أبعلى درجة من عمق اإلنتاج ومت  ،ابحًتاـ اظبها

وىي يف  Glashütteفإف كل ساعة تشهد على فن العيش يف صناعة الساعات   وابلتايل ،االنتهاء منو برباعة
ألكثر اترىبًا حافاًل ابألحداث  Glashütteيسًتجع فن صناعة الساعات ، و نسخة أصلية حقيقيةالوقت نفسو 

  .Glashütte Originalمتعددة األوجو تعيش اليـو يف  التقاليد اليت ورثت وذبارب، عاًما 002من 
 ،زبدـ رعاية ىذا الًتاث اؽباـ العالمة التجارية كأساس عبهودىا الرامية إىل تشكيل مستقبل فن صناعة الساعات

سواًء كاف األمر يتعلق ، Glashütte Originalىو مبدأ توجيهي يف  -الداخلي واػبارجي  -اعبماؿ 
 1.كوانت اغبركة اؼبصقولة بشكل متقنابلتصميم الكلي اؼبتناغم ، أو م

 :ساعاتللالعمالؽ الياابين  Seiko ساعات سيكوشركة  2-3-5
 مثل السويسرية ين ابلعالمات التجاريةترتبط ساعات اليد العريقة الفاخرة بذىن الكثَت  ما عادة      

 وغَتىا ويف اجململ ىذا التصور فيو كثَت من الصحة ولكن هبب اف ال نغفل عن واحدة من بريتلينغ و رولكس 
شركات غَت السويسرية اليت غَتت مسار اتريخ الساعات حوؿ أىم ال
سنسلط الضوء على و  وىي شركة الساعات سيكو الياابنيةالعامل 
وما ىو الدور اوري الذي  العريقة الشركةوأىم مراحل تطور ىذه  نشأة

 .لعبتو يف تغيَت مسار صناعة الساعات حوؿ العامل
بداية شركة سيكو كانت على يد أحد مصلحي الساعات وىو 

، افتتح كينتارو Kintaro Hattori كينتارو ىاتوري الياابىن
متجر خاص بو لبيع ساعات اغبائط ىف  أوؿ الواحد وعشرين عاـ ابن

 K. Hattori آند كو كي ىاتوري ربت اسم 0110طوكيو عاـ 
& Coاكتسب ظبعة  ، كاف اؼبتجر صغَت اغبجم ولكن سرعاف ما

سنوات  9فبتازة بسبب إدارة كينتارو وعالقتو اعبيدة مع اؼبوردين وخالؿ 
سبكنت الشركة من االنتقاؿ اىل موقع مهم يف وسط العاصمة التجارية 

 طوكيو وىو ال يزاؿ موجود إىل يومنا ىذا ربت اسم متجر واكو
WAKO ساعات سيكو داية إنتاج، وكانت بيف منطقة جينزا Seiko زايرتو ألحد مصانع إلنتاج بعد

 ساعات اغبائط يف مدينة انجواي الياابنية قرر كينتارو اؼبخاطرة مع مهندس موىوب اظبو تسوروكو يوشيكاوا
Tsuruhiko Yoshikawa بتصميم وانتاج ساعات حائط خاصة هبم وعرفت إبسم Seiko’s 

Bonbon Clocks نطقة سوميداوكانت يتم إنتاجها يف مصنع مؤقت قامو ببنائو يف م  Sumida City. 
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اتًن   بعد ثالث سنوات من إنتاج ساعات اغبائط قاـ الشركة إبنتاج أوؿ ساعة جيب عرفت إبسم 0129عاـ 
اإلطار وعلبة الساعة الفضية مت تصنيعها يف الياابف ولكن معظم مكوانت الساعة  ،Timekeeper كيرب

 .ويسراالداخلية وأداة نقل اغبركة كاف يتم استَتادىا من س
كينتارو لنمو شعبية ساعات اليد وعلم أهنا ستستبدؿ ساعات اعبيب خالؿ وقت قصَت ولذلك قاـ إبصدار  إنتَبو

 . Laurel وأطلق عليها اسم لوراؿ 0206مم عاـ 02.9أوؿ ساعة يد حبجم 
قرر إعادة بنائو وخالؿ  عندما دمرت ىزة أرضية مصنع سيكو ولكن كنتارو 0206عاـ  تلقت الشركة صدمة يف

والذي يعٍت النجاح أو  SEIKO وؿ ساعة ربمل إسم سيكوأعاـ واحد من ىذه اغبادثة قامت الشركة إبطالؽ 
وربتوي على حلقة خاصة  مم، 01.0حجم قطر إطار الساعة اؼبصنوع من النيكل كاف  ،التمييز ابللغة الياابنية

 استلم جنزو ىاتوري لغاية اػبمسينات من القرف التاسع عشر ابلثواين وىي خاصية ارتبطت بكافة ساعات سيكو
Genzo Hattori أحد أىم اػبطوات اليت0261عاـ  إدارة الشركة بعد وفاة والده كينتارو ، 

ىي تغيَت مبوذج العمل التجاري للشركة وذلك ابلسماح للعديد من مصانع الساعات اػباصة إبنتاج  جنزور أخذىا
، األمر الذي أدى إىل زايدة ىائلة يف اإلنتاج واؼببيعات حيث Seikoجارية سيكوساعات ربت العالمة الت

 .ؼبليوين ساعة وذلك ما يقارب ثلثي عدد كل الساعات اؼبنتجة يف الياابف 0269وصلت مبيعات الشركة عاـ 
وكاف اؽبدؼ من وراء إطالقها  0292األوتوماتيكية الشهَتة عاـ  جراند سيكو قامت الشركة إبطالؽ أوؿ ساعة

حيث األانقة ودقة ضبط الوقت، ولذلك مت تصميم أداة حركة جديدة  ىو إنتاج أفضل ساعة أوتوماتيكية من
ساعة، ومنذ وقت إطالقها أصبحت جراند سيكو من أفضل  19الطاقة ؼبدة  تستطيع حفظ "6012 كاليرب"

 .الساعات األوتوماتيكية مبيعاً يف الياابف بل وحوؿ العامل
 :Patek Philippe شركة ابتك فيليب 2-3-6

 ى ابىتماـ شديد من جامعي الساعاتوربظ ،فيليب من أقدـ وأىم مصنعي الساعات يف العامل شركة ابتك
الفاخرة نظرًا لإلنتاج السنوي ادود لساعات ىذه العالمة 

 .فبا جعلها إستثماراً ؼبالكيها عرب السنُت التجارية،
للحفاظ على تقاليد جينيف  Patek Philippe ولطاؼبا سعت

. تستفيد 0162فنية دوف انقطاع منذ عاـ لصناعة الساعات ال
الشركة اؼبصنعة من اغبرية اإلبداعية الكاملة، والذي يسمح ؽبا 
بتصميم وتطوير وحرفية الساعات اليت يعتربىا اػبرباء من األروع 

https://arabiawatches.com/post/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-sbgr305/
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يف العامل كما تعهدت من قبل مؤسسيها أنطواف نوربرت دي ابتيك وأدرايف فيليب. ابإلضافة إىل اؼبهارات 
حىت مت تتوهبها  ت نفسو ترعى التقاليد واالبتكاروالىت يف الوق Patek Philippe ثنائية اليت تتمتع هبااالست

 .أبكثر من مائة براءة اخًتاع
 ذبسد دائماً، تناظرايً  تقويباً  لتعرض ،" نوتيلوس" خط يف كربى تعقيدة تتضمن ساعة أوؿ " فيليب ابتيك" تقدـ
 .الراقي والفن والصالبة الفنية والرباعة الرايضي اؼبظهر من فريداً  مزهباً 

 : قوة االستقالؿ

وبناء على ذلك، تعتمد الشركة على نفوذىا  أي جهد للحفاظ على استقالؽبا Patek Philippeوال تدخر 
اػباص لتحقيق النمو، سواء فيما يتعلق ابالستثمار يف اؼبستقبل أو يف مواردىا اإلنتاجية. وقد مت سبويل صبيع 

أويتس مع اؼببٌت اؼبلحق والصالوانت اغبصرية يف جنيف وابريس ولندف -يل-اؼبشاريع الرئيسية مثل التصنيع يف بالف
 Patekواؼبتاحف والشركات التابعة يف منطقة جورا ابلكامل. وقد انعقدت نية  Patek Philippeومتحف 

Philippe .1على مواصلة اؼبسار الذي أدى إىل قباحها بشكل مستقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  https://arabiawatches.com/post/category patek-philippe       1     00722،   60/00/0206تارٌخ االطالع  

https://arabiawatches.com/post/category%20patek-philippe
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 :خالصة الفصل الثاين

وىو رجل أعماؿ فرنسي و صديقو كارتييو نراىا اليـو يف فرنسا على يد لويس  كانت بوادر ظهور ساعة اليد اليت 
الطيار الربازيلي سانتوس ، حيث اشتكى سانتوس من صعوبة يف رؤية الوقت اثناء الطَتاف االمر الذي جعل من 

 . 0220ويتم ربطها إبحكاـ حوؿ الرسع من خالؿ حزاـ جلد عاـ لويس أف يصنع ساعة مربعة شكل 

ىذا االبتكار عمل على احداث نقلة فريدة من نوعها يف عامل و تطورت مع تطور الصناعية حيث تركزت صناعة 
الساعات يف القرف التاسع عشر يف فرنسا واقبلًتا مث أصبحت اؼبانيا و الوالايت اؼبتحدة األمريكية و سويسرا يف 

 .طليعة الدوؿ اليت تصنع الساعات
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 اجلانب التطبيقي 
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 :منوذج لساعة يد بورق الكارتونتصميم مراحل .  1

 :األدوات ادلستعملة .1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األدوات ادلستعملة للتصميم األول 02الشكل 
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 :مراحل اصلاز التصميم ) منوذج لساعة يد مكرب (  . 2 .1

 

 

 : استعمال مادة الكرتون يف اصلاز تصميم 03الشكل 

 

 

 

 

 

 : رسم وقص اجلزء العلوي لساعة 04الشكل 

 

 

 

 

 

 

 : قص وتركيب منوذج لسوار ساعة  05الشكل 
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 . تركيب تصميم  ىيكلي للساعة :  06الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

تركيب جزء من اذليكل    ابلغراء :  07الشكل 
مع خلفية الساعة عليها رمز وشعار مقام 

 الشهيد مع اسم )ايكوزيوم ( ادلقرتح.
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: تغليف ىيكل دبادة  08الشكل 
 األدلنيوم مع بالستيك شفاف  .

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 سوار دبادة األدلنيوم مع تركيبو : تغليف 09الشكل 
 بعود خشيب  .
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 : تركيب السوار مع اذليكل10الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الوجو األمامي واخللفي للساعة مع تركيب التاج .11الشكل 

 



 الفصل الثالث                                                              الجانب التطبيقي

 

53 

 

 .  : الشكل النهائي للساعة12الشكل 
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 :تصميم ىيكل لساعة رميلة .2

 :االدوات ادلستعملة. 1.2

 

 

 : األدوات ادلستعملة للتصميم الثاين  13الشكل 
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 : جي لساعة الرمليةر مراحل تصميم اذليكل اخلا. 2.2    
 

 
 للقاعدة و سطح .رسم شكل :   15الشكل             : تشكيل منوذج على أعمدة خشب  14الشكل   

 ) عمل منجز يف ورشة صلارة (              
 

 الدوائر دبنشار الكهرابئي . تقطيع   : 17: تعديل القياسات للنموذج                      الشكل 16الشكل 
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 تثقيب القاعدة لتثبيت األعمدة اجلانية . :18الشكل 

 

 

 

 تثبيت األعمدة بغراء اخلشب  :19الشكل 

 

 

 

 وضع منوذج الساعة الرملية  :20الشكل            

 يف ادلركز لتثبيتو .

 

 

     

 

 تركيب وتثبيت السطح ابلغراء  :21الشكل                                                                         
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 . ةليرماللساعة ايكل الشكل النهائي ذل :22الشكل 
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 :In Designأدويب إنديزاين   بربانمجانشاء دليل ساعة اليد ) كتالوج( .3

 : مراحل إصلاز الدليل. 1.3    

 : واجهة الدليل ) كتالوج ساعات يد(23الشكل 

 : ادخال صور لساعات يد مع بطاقة التقنية لكل ساعة .24الشكل 
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 : تقدمي مناذج سلتلفة لساعات يد 25الشكل 

 : اضافة صور مع خصائص وشليزات جديدة للوصول اىل تصميم جيد .26الشكل 
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 اضافة الرتقيم لكل الصفحات مع حدود: 27الشكل 

 : دعم الصفحة األخرية بشعار احملل .28الشكل 
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 :Photoshop حمل لبيع ساعة اليد بربانمج فوتوشوب اتبطاقتصميم  .4

 :  األوىل خطوات اجناز البطاقة. 4.4         

 الصحراء  .اء خلفية صفراء خشنة توحي برمال : انش29الشكل 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 

 .الصحراوية  الثقافة: ادراج الرجل األزرق دليل الصحراء ورمز 30الشكل 



 الفصل الثالث                                                              الجانب التطبيقي

 

62 

 

 ادراج ساعة يد مع ختفيف يف درجة الوضوح مع اخللفية .: 31الشكل 

 سم. 5/9ادلعلومات مع ارفاقها برموز الداللة  حجم : ادلرحلة النهائية للبطاقة ادراج مجيع 32الشكل 
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 :  الثانية خطوات اصلاز البطاقة. 2.4

 ادراج صورة دلقام الشهيد مع خلفية نسيج أبيض .: 33الشكل 

 : ادراج صورة لساعة يد ووضعها يف تصميم مع مقام الشهيد .34الشكل 
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 سم. 5/9ادلعلومات مع ارفاقها برموز الداللة  حجم : ادلرحلة النهائية للبطاقة ادراج مجيع 35الشكل 
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 :  الثالثة خطوات اصلاز البطاقة. 3.4

 :ادراج رسم لفارس دليل لساعات رايضية لرتاث الغرب اجلزائري .36الشكل 

 : رسم شريط ازرق  انسيايب مع خلفية رخامية  .37الشكل 
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 .  نتسيق مناسب للخط كتابة معلومات احملل مع اختيار   : 38الشكل 

 سم. 5/9ادلرحلة النهائية للبطاقة ادراج صورة لساعة رايضية مع رموز الداللة حجم : 39الشكل 
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 :Illustrator( بربانمج أدويب إليسرتيتور LOGOتصميم شعار حملل بيع ساعات يد فاخرة ) . 5 

 :. مراحل االصلاز1.5     

 

 

 

 

 

 

 للشعار .: التخطيط األويل 40الشكل 

 :  تطبيق التخطيط يف برانمج فوتوشوب يف خلفية بيضاء  .41الشكل 
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 . :  اضافة درجات لونية لأللوان األزرق و األخضر 42الشكل 
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 :Photoshopدلنتوج  ساعة اليد بربانمج فوتوشوب  ةاشهاري اتتصميم ملصق .6
  : ( 1تصميم ملصق اشهاري )رقم . 1.6

 .ة زرقاء بتدرج قليل للون األبيضانشاء خلفي: 43الشكل 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ادراج صورة لساعة يد مع وضع بقعة بيضاء متدرجة للون األزرق وىذا جللب االنتباه .44الشكل 
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 .بارات تشويقية مع صور لساعة اليد:  اضافة ع45الشكل

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .اسم وشعار احملللوضع : انشاء مستطيل ازرق 46الشكل 
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 .   األولالعمل النهائي للملصق االشهاري صورة : 47الشكل  
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  :( 2تصميم ملصق اشهاري )رقم . 2.6

 : اختيار خلفية بنية مع ادراج أتثري التدرج اللوين .48الشكل 

 :ادراج خطوط بيضاء بعمق زلدود مع ساعة اليد .49الشكل 
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 . : ادراج مجل وصفية دلنتوج  ساعة اليد مع امالة اخلط حسب ادلستقيم لتتناسب مع شكل 50الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .اضافة كل ادلعلومات اخلاصة ابحملل من شعار يف أعلى اليسار و ابركود وموقع اسفل يسار ادللصق: 51الشكل 
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 لعمل النهائي للملصق االشهاري الثاين .  ل ةصور : 52الشكل  
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 :( 3تصميم ملصق اشهاري )رقم . 3.6
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 ابلون األبيض على ادلنتصف .  dégradé radial:انشاء خلفية زرقاء مع وضع تدرج 53الشكل 

  :اضافة شريط أبيض بدرجة معينو من الشفافية ووضع عليو رلموعة من سوار اليد  54الشكل 
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  : ادراج شكل ساعة مع شعار شركة أوميقا و اسم الساعة اليد .55الشكل  

 : اضافة وصف بكتابة ابلغة العربية من شكل الساعة بدرجة ميالن .56الشكل 
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 دلياه على الساعة إلعطاء داللة دلقاومتها للماء .صورة : ادراج 57الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ادراج صورة حليوان قنديل البحر ليعطي جانب عمق حبري  نوعا ما . 58الشكل 
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 العمل النهائي للملصق االشهاري الثالث .صورة : 59الشكل 
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 :( 4تصميم ملصق اشهاري )رقم . 4.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اضافة شريط للخلفية عليو صورة  دلؤشر الساعة .60الشكل 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 : تلوين اخللفية بلون الرمادي القريب من درجة لون الساعة .61الشكل 
 



 الفصل الثالث                                                              الجانب التطبيقي

 

80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اضافة الساعة مع شعار شركة روالكس و اسم الساعة  .62الشكل 

 . وصف الساعة وخصائصها للغة العربية كتابة:63الشكل 
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 : صورة العمل النهائي للملصق االشهاري الرابع . 64الشكل 
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 :wixيد الفاخرة على منصة ال اتساعإنشاء موقع لبيع . 7
 :تصميم موقع. مراحل 1.7

  

 

 

 

 

 

 

 .:  اضافة تنسيق وتصميم شليز65الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 . اللباس التقليدي اجلزائري العاصمي يف واجهة ادلوقع راكوامرأة ترتدي زي الك وضع:  66الشكل 
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 : تصميم مناذج لتعليب لساعة اليد .8
 : (1خطوات تصميم علبة )رقم . 1.8

 

 

 

 

 

 

 

 . عواد خشبيةرلموعة من خيوط أب:  تركيب 67الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بشبو دوائر من خشب تركيب رلموعة من خيوط أبعواد خشبية : 68الشكل 
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 : طباعة الشعار على ورق الصق ولصقو على العلبة .69الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1علبة )رقم للالصورة النهائية : 70الشكل 
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 :  (2خطوات تصميم علبة )رقم .2.8

 

 

 

 

 

 

 

   نشر أجزاء من اخلشب وذبهيز أعواد خشبية . :71الشكل 

 

 

 

 

  

 

 

 

  للخشب . عملية تركيب األجزاء ابلغراء ادلخصص: 72الشكل 
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   ربط أعواد ببعضها خبيط رفيع من البالستيك الشفاف :73الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضع خيط مزخرف لتصميم جيد .   للعلبةادلرحلة النهائية  :74الشكل 
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   (2علبة )رقم للالصورة النهائية  :75 الشكل
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 : (3خطوات تصميم علبة )رقم .3.8

  

 . علبة بشكل مقام الشهيد : العمل على76الشكل 

 

  

 

 

 

: لصق جانيب العلبة بغراء اخلشب 77الشكل 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب .: لصق قاعدة العلبة بغراء اخلش78 الشكل
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 ربط رلموعة خبيط أبيض وىي اليت: 79الشكل 

 متثل واجهة العلبة .             

 

 

 

 

 : لصق الوجو اخللفي للعلبة . 80الشكل 

 

 

 

 

:كي اجلانب ابدلكواة الكهرابئي  81الشكل 
. 
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 : خالصة

ىو عبارة عن جمموعة أفكار أعمال يدوية ميكن من خالل ما تطرقت اليو يف الفصل الثالث من عمل تطبيقي       
تطبيقها على أرض الواقع ، وىا ىي منجزة كباقي األعمال اليت يهدف لتحقيقها كل شخص ، وال تكون يف اعطاء 
تصميم جديد لساعة يد فقط ، بل تشمل كل ما ىو أعم من ذلك ابلنسبة لتسهيل وتيسري الوصول اىل اشياء جديدة 

 مميزة . بتصاميم مجيلة و

كما أنو من احلماية   وري والبد منو ألي منتوج ، من اجل اعطائو درجة الالزمةأما ابلنسبة للتعليب فهو شيء ضر      
املرتبطة التصميم، عنصر األول الذي يراه املستهلك أو جيذب انتباىو ويعد التعليب مركز مشًتك  بني مجيع جماالت 

 فقط . أصبحت ىناك العديد من الشركات املتخصصة يف التعليبحىت أنو 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 خاتـمــــــــــة
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ويف اخلتام أقول أبن التصميم الغرافيكي ىو ترمجة و تعبري عن موضوع مدروس عرب طرح افكار ىادفة  
هتا  قيم مجالية تعبريية و تكون أبسلوب افيذىا ، وىذه األفكار حتمل يف طيذات صلة ابذلدف من تن

كًتونية أو مرئية هبدف وظيفي نفعي أو تكون منظم وتصميم ذو عناصر فنية مجيلة عرب وسائل اإلل
 هبدف لغرض فين . 

ويعترب التصميم الغرافيكي يف عصران احلايل أحد أىم األسس يف حياتنا ادلعاصرة ، كما أنو أحد رلاالت 
 . النشاط الفين الذي ال ميكن االستغناء عنو يف رلال اإلشهار و التعليب

  أبن اإلشهار يهدف ل ى اإلعالن عن تختل  ادلعلومات ومن خالل دراسيت ذلذا ادلوضوع يتضح يل
و اخلدمات ، كما أنو عنصر فعال يف عملية توصيل ادلعلومات الالزمة عن ىذه اخلدمات، يعترب  

اإلشهار مهم يف حياة األفراد كونو يقدم اخلدمات عن طريق تعريفهم ابدلنتوجات ادلختلفة وبطرق بسيطة 
 ومفهومة . 

 األساليب اإلقناعية اليت يوظفها اإلشهار هبدف التغري و االقناع  يف سلوك ادلتلقي تتنوع الطرق و 
و توجيهو حنو العالمة التجارية ادلعلن عنها قصد اقتناء منتجها ،كما يلعب التعليب والتغلي  دورا 
ي تفاعل  رئيسيا كونو عنصر فعال يف رلال التصميم ألن لو فائدة احلفظ وصيانة ادلنتوج حىت ال حيدث أ
تتميز بو   يلحق ضرر ابدلنتوج نفسو ، ويندرج التصميم احلديث يف صناعة ساعات اليد الواضح اليت 

الساعات ادلبتكرة  ابلتصميم الدقيقة والتقنيات احلديثة اليت يتمتع هبا صناع الساعات  و اليت حتمل يف 
 واانقتها .رلملها التصميم و اللمسة و عمق االنتاج لساعات فريدة من نوعها 

حيث يثري مصمم الساعات يف تصميمو يف فرنسا واجنلًتا  وادلانيا و الوالايت ادلتحدة األمريكية و 
سويسرا  ا ى ان  يقوم على مبدأ مجايل  مفاده أن شكل أي منتج جيب أن يعكس وظيفتو اليت خلق 

 ألجلها .
 .تطبيقيةىذا  ما كان قليل يف مذكريت ادلتواضعة من الناحية النظرية وال
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 :قائمة املصادر واملراجع
 ،  0212اايد دمحم الصقر، دراسات معاصرة يف التصميم الغرافيكي، األىلية للنشر و التوزيع ، االردن ، -1
رمزي العريب ،التصميم اجلرافيكي ، دار اليوسف للطباعة و النشر و التوزيع ، بريوت ، لبنان الطبعة األوىل ، -0

0225-0226 .، 
  0226ادلعاصر ، دار البريوين للنشر ، االردن ، دمحم أبو رزيق ، ادلدخل إىل فن اجلرافيك -3
   إمساعيل شوقي ، " الفن و التصميم " ، توزيع زىراء الشرق ، جامعة حلوان ،.-4
عديل دمحم عبد اذلادي " مبادئ التصميم و اللون " مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة -5

 .     0226األوىل ، 
 .   1994طش ، مبادئ التصميم ، دار ادلستقبل و التوزيع ، األردن ، دمحم أبو ىن-6
إايد الصقر ،  " أساسيات التصميم و مناىجو " ، دار أسامة للنشر و التوزيع  ، عمان ، األردن ، الطبعة -7

  . 0229األوىل ، 
  .0226إميان سعيد شافع ، " كتاب ودراسة عن األلوان " ، سنة النشر،  -8 
 ..  0222يل شوقي " التصميم عناصره وأسسو يف الفن التشكيلي ، توزيع زىراء الشرق ، القاىرة ، امساع-9
 . 0212فايزة خيلف، مبادئ يف سيميولوجيا اإلشهار، كوم للدراسات والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -12 
 االردن-عمان1 ط ، لتوزيعوا للنشر رلدالوي دار ، العامة والعالقات واالعالن الدعاية انصر، جودة دمحم-11

2008. 
 .0223دمحم منري حجاب ، ادلوسوعة اإلعالمية ، اجمللد السادس ، مصر ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، -10
  .1974ضياء العزاوي ، فن ادللصقات يف العراق ، بغداد ، وزارة االعالم ،  -35
 ، 2009 سنة األوىل، الطبعة ، و التوزيع للنشر أسامة دار واإلعالمي، اإلداري االتصال مسرة، أبو دمحم-14
  .األردن
 .1999مىن سعيد احلديدي ، سلوى إمام علي ، اإلعالن و أسسو ، الدار ادلصرية اللبنانية ، القاىرة ، -15
  2005 .اإلسكندرية، وفاء، دار األوىل، الطبعة التسويق، حجازي، حافظ دمحم-16

 .1997 صفاء، دار الثانية، الطبعة ادلستهلك، إىل ادلنتج من التسويق وآخرون، احلاج طارق-17 
 . 2008 بريوت، اجلامعية، ادلؤسسة األوىل، الطبعة التسويق، واشد، وردية ترمجة قبو، كاترين-18
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 . 2001 مصر، األكادميية، ادلكتبة األوىل، الطبعة التسويق، إدارة ابزرعة، صادق زلمود-19  
 . 2006 عمان، اليازوري، دار معاصرة، ومفاىيم أسس:التسويق بكري، اثمر-02
ادلركز الثقايف يف لشركة فاميلي، ادلوسوعة ادلنهجبة احلديثة االخرتاعات و االكتشافات ، شركة فاميلي للطباعة -01

  . 0220، لبنان ،  1و النشر و التأليف و الرتمجة و التوزيع ، ط
، اجلزائر 1يف التاريخ ، دار أطفالنا للنشر و التوزيع ، ط سحر الصادق ، أشهر االكتشافات و االخرتاعات22- 
 ،0214 . 

دليس دمحم زلمود ،  -03  0220موسوعة االخرتاعات ، دار الفكر اللبناين ، بريوت ،   
موسوعة ادلخرتعات و ادلكتشفات العلمية ، اجمللد الرابع ، دار الراتب اجلامعية  .  -     24  

ام ، ترمجة ىيثم سلطان ، استكشاف العلوم ، دار البدر للطباعة و النشر و التوزيع ، جون فارندون و اايد جراى  
 . 0227اجلزائر ، 
دائرة معارف القرن احلادي و العشرون للتكنولوجيا ادلتطورة و الطبيعة ، اآلالت و االخرتاعات ، دار الكتاب -05

  .4222،  ادلصري القاىرة ،و دار الكتاب اللبناين ،بريوت
 0227ابربراتيلور ، ترمجة إبراىيم دمحم زاكي ، ادلخرتعات ، دار البدر للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر،  -06
. 
ترمجة الفريا نصور ، االكتشافات و االخرتاعات االجهزة الشائعة ، أكادمييا انرتانشيوانل للنشر و الطباعة ،   -07

  .0222بريوت ، لبنان ، 
 العربية: 

 :ر ابلفرنسيةاملصاد
1-Ledut Robert ,La publicité une force au Service de léntreprise , 
Dunod ,paris, 1966. 

 cohen ,dictionnaire de gestion ,3eme édition ,france0 
3Kotler et autres, Marketing Management,12éme edition, pearon 
education ,paris ,2006. 
4Laurent français , les études de marché, édition, dorganisation, paris, 
2001. 
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5Charlotte et poter fill, design hand book concepts, matériaux, 
styles,paris,2006..  

 املذكرات:
ص  سامية سرحان ، أثر ادلتطلبات البيئية للتعبئة و التغليف على صادرات اجلزائر من ادلنتجات الغذائية ، خت
-0216اقتصاد دويل وتنمية بشرية ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراء يف العلوم االقتصادية ، جامعة سطيف ، 

 قائمة ادلصادر ابللغة  .7.ص 0217
 

 مواقع اإلنرتنت:
https://www.almrsal.com/post/317956        

  http://www.alriyadh.com/614646   
https://teberkanine.hooxs.com/t33-topic 
https://www.eskchat.com/article-7513.html 

 https://arabiawatches.com/post 
www.britannica.com.  

 اجملالت:
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 ادلصنعة بوالية اخلرطوم ،
، مركز ادللك فيصل 0223ه ، نوفمرب ، ديسمرب 1404شوال  318الفيصل رللة ثقافية شهرية ، العدد   1

 للبحوث و الدراسات االسالمية ، 
 جامعة الزعيم األزىري، السودان. –كلية الزراعة   –، قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي 0213(، 4) 44العدد 
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  ملخص :
يعترب التصميم من املواىب املعاصرة الذي يقوم على مبدأ مجايل مفاده أن شكل أي منتج جيب أن يعكس وظيفتو 
والذي جنده يف فن صناعة الساعات، حيث يتوقع من يشرتي ساعة انو ميتلك منتج ذي  خصائص استثنائية جيمع 

معظمنا ان السبب من وراء اقتناء ساعة يتعدى جمرد معرفة بني التقاليد العريقة و التصميم  رفيعة اجلودة و يتفق 
الوقت، فهي أصبحت أحد اىم القطع الثمينة اليت نرتديها للتعبري عن شخصيتنا ومظهران واانقتنا، كما تنوعت 

 أشكاهلا وتصميماهتا مما جعل من كل ساعة يد قطعة فنية ختتلف عن غريىا.

الذي أخذ من جهدي احلظ األوفر فقد كان عبارة عن جانب أجنزت  حيث كان االىتمام ابجلانب تطبيقي      
فيو ملصقات وتصميم مرفقة ابلصور ابملراحل وتعقيب لكل مرحلة ، هبدف أن جيسد على أرض الواقع نظرا ألمهية 

 الوقت يف حياتنا . 
        والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاتو 
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