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 بحثص اـللخم

يجمع بين الجانب الجمالى  الذيشكل جديد من أشكال التصميم الجرافيكى للمطبوعات  المؤمنيعتبر التصميم الجرافيكى 

تبديل محتويات المطبوع يؤدى الى  الذيلمكافحة تزييف المطبوعات  التأمينيةوالجانب الوظيفى مع إضافة العناصر 

 .في الشكل والمضمون ولكنه غير شرعي واستبداله بشي اخر متطابق لها المعترف به

 عناصر تأمينيةللمطبوعات تبعا لعدة متغيرات منها نوع المطبوع والخامة باالضافة الى ان هناك  التأمينيةوتحدد الوسائل 

 .ةخفي عناصر تأمينيةو ةعلني

 مثل: دون الحاجة إلى أدوات البشرية،التي يمكن تمييزها باستخدام الحواس  هى ةعلنيال التأمينيةالعناصر  -

العناصر التصميمية  –العالمة المائية  –األحبار متغيرة اللون  –األحبار الحرارية  –)الصورة الهولوجرامية المجسمة 

 اآلمنة مثل الجلوش والعناصر الغائرة والبارزة(

 والمجهر، الكشف،وأجهزة  البنفسجية،األشعة فوق يتم اكتشافها مثل لتتطلب أدوات هى التى  ةخفيال التأمينيةالعناصر  -

 . وما إلى ذلك

الجمال الفني واألمن  يحققالذي  المؤمنأهمية التصميم  تقوم هذه الدراسة على القاء نظرة شاملة علىوفى هذا الصدد 

 واإلنتاجية.

 المطبوعات التجارية لوسائل اآلمان التى تعزز هوية المطبوعات.افتقار  البحث:مشكلة  -

 والتالعب والتزوير. العبثضد أي نوع من  المطبوعات التجاريةحماية  هدف البحث: -

 التجريبى.لمنهج المنهج الوصفى التحليلى وا منهجية البحث: -

 الظاهرة التأمينيةالمالمح  -هوية المطبوعات -مكافحة التزوير – التأمينيةالمالمح : الكلمات المفتاحية -

  الخفية التأمينيةالمالمح 

Abstract 
The security graphic design is a new form of graphic design for commercial prints that 

combines aesthetic and functional aspects with the addition of security features to anti-

counterfeiting of prints, which lead to changes the contents that recognized and replaces it 

with any other identical in format and content but is illegal.  

Security features of prints are determined according to several variables, including the type of 

the printed and the material, in addition to overt and covert security features. 

- Overt feature (Security features recognizable with human senses, no tools required: 
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Custom-designed holograms, thermochromics ink, color change ink, watermarking, security 

graphic design such as Guilloche and relief, engraved. 

- Covert feature (require tools to be detected such as UV lights, detectors, microscope, etc.): 

In this regard, this study is based on an overview of importance of security design which 

meets artistic beauty, security and productivity. 

- Research problem: shortage of commercial prints to security features that enhance the 

identity of prints. 

- Research aim: Protection of commercial prints against any kind of reproduction, tampering, 

counterfeiting. 

- Research Methodology: Descriptive analytical methodology in addition of the 

experimental methodology. 

-  Keywords: Security Graphic Features - Anti counterfeiting - identity of prints -  

    Overt feature – Covert feature  

 :البحث مقدمة

في تطوير أنظمة التجهيزات الطباعية وماكينات  األن التي نعيشها وثورة اإلتصاالتالتقدم التكنولوجي الهائل ساهم  

التى من خاللها أصبحت ظاهرة النسخ عالية الجودة من المطبوعات أسهل من أي وقت  واألنظمة الرقمية الحديثة الطباعة،

 .ومالحقتهم المزورينمن الصعب بشكل متزايد االستمرار في التغلب على  وأصبحمضى. 

للناشرين والمبدعين فحسب وإنما باتت تشكل خطرا داهما على مستوى  لم تعد ظاهرة تزوير الكتب وقرصنتها هما  و

صاحبة اسم معروف في الصحافة الثقافية البريطانية عن أحد المؤلفين  وهي  Alison Floodوتنقل اليسون فلود ،مالعال

سمه على كتاب مزور معروض للبيع عبر موقع على شبكة االنترنت وشعر بالدهشة ألن السعر المحدد أقوله انه فوجئ ب

الف دوالر امريكي األمر الذي عزز شعوره بأن  24ألف جنيه إسترليني ويعادل نحو  17لبيع هذا الكتاب المزور يتجاوز 

س اتحاد الناشرين العرب، بضرورة احترام حقوق محمد رشاد، رئي وقال .(1) خطرا  كبيرا  تجارة الكتب المزورة تشكل 

وطالب رشاد، مجلس  الملكية الفكرية للناشرين، مؤكدا أن ظاهرة التزوير يمكن أن تؤدي إلى إفالس كبرى دور النشر.

ين، النواب، بالعمل على سرعة إصدار القانون الجديد، لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي تقدم به اتحاد الناشرين المصري

إلعالن تفاصيل أكبر جريمة تزوير للكتب تم  جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي،و حتى يشدد العقوبة على المزورين،

 .(2) ضبطها

 The International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC) الدولي لمكافحة التزييفويقدر التحالف  

 .(3) سنويا  مليار دوالر  600لتصل الى  في جميع أنحاء العالمتزايد عمليات التزييف 

هؤالء المزورين تكراره بجودة عالية هى المطبوعات المؤمنة التى يتم إنتاجها من خالل عدة  يصعب علىولكن ما 

ستخدامها من قبل الجهات الحكومية. ومن المطبوعات المؤمنه يشيع أأساليب طباعية مترابطة وذلك لحماية الوثائق و

 إلخ(. والتراخيص، الجامعية،والشهادات  الهوية،وبطاقات  والشهادات، السفر،وجوازات  والشيكات، العمالت،)

من  المزيفةة لحماية المطبوعات التجارية والحد من البضائع المؤمنمفهوم الطباعة  التوسع فىخر تم اآلجانب الوعلى 

الوسائل وسائل الدعائية للمنتج. وأصبح من المهم للغاية أن تبقى خالل حماية العالمة التجارية للمنتج وحماية الشهادات وال

 .صعب على المزيفين والمزورين تقليدهاكون من اليلمعقدة  التأمينية

عناصر ن هناك إلى إضافة للمطبوعات تبعا لعدة متغيرات منها نوع المطبوع والخامة باإل التأمينيةوتحدد الوسائل 

 خفية. عناصر تأمينيةعلنية وتأمينية
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 دون الحاجة إلى أدوات مثل: البشرية،ستخدام الحواس إالعلنية هى التي يمكن تمييزها ب التأمينيةعناصر ال -

العناصر التصميمية  –العالمة المائية  –األحبار متغيرة اللون  –األحبار الحرارية  –)الصورة الهولوجرامية المجسمة 

 والبارزة(اآلمنة مثل الجلوش والعناصر الغائرة 

 والمجهر، الكشف،وأجهزة  البنفسجية،الخفية هى التى تتطلب أدوات ليتم اكتشافها مثل األشعة فوق  التأمينيةعناصر ال -

 وما إلى ذلك. 

 المؤمنالذي يحقق الجمال الفني و المؤمنوفى هذا الصدد تقوم هذه الدراسة على القاء نظرة شاملة على أهمية التصميم 

 واإلنتاجية.

 نتاجها.إعادة إافتقار المطبوعات التجارية لوسائل اآلمان التى تعزز هوية المطبوعات وتعوق  البحث:مشكلة  -

 حماية المطبوعات التجارية ضد أي نوع من العبث والتالعب والتزوير. هدف البحث: -

 التجريبى.المنهج الوصفى التحليلى والمنهج  منهجية البحث: -

 فى التصميم والحبر والورق والظاهره والمالمح الخفيةة المؤمنتقنيات الطباعة 

 :(4) التالىفى  security printing techniquesة المؤمنتتمثل تقنيات الطباعة 

 Numbering & MICR Encodingالترقيم وترميز الحروف بالحبر المغناطيسى  -

المسلسلة معكوسة في الجانب الخلفي من  وتظهر األرقام. للتحقق البسيط من صحة المطبوعة المؤمنالطباعة  اتتقني أحد

 .المطبوع

هي إحدى ميزات  Magnetic ink character recognition encoding وترميز الحروف بالحبر المغناطيسى

ا،ة األكثر المؤمنالطباعة  الشكل ويوجد فى أسفل الشيك كما هو موضح فى  والتي ُتستخدم عادة  في طباعة الشيكات تقدم 

 .على معلومات حول الشيكمن خالل مسحه ضوئيا  الكشف الحبر المغناطيسي ب التشفيريسمح و (.1)

 
 من صحة الشيك للتأكد المغناطيسىترميز الحروف بالحبر ( 1شكل )

 

 Chemically Reactive Paperكيميائياً  تأثر الورق -

أي محاوالت و ،(2)الشكل كما هو موضح فى  كيميائيةالمذيبات التفاعل مع ي صفات خاصةابموورق يعرف على إنه 

 كيميائية تشير إلى أنه تم العبث بها. ثارا  أتترك سللتزوير 
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 صفات خاصة يتأثر كيميائياً اورق بمو( 2شكل )

 

 Fluorescent Fibers & Inks سنتيهاأللياف الفلورو األحبار -

ميزة هذه التعمل و .األحبار واأللياف لرؤيةستخدام ضوء األشعة فوق البنفسجية إويتم  المجردة،بالعين  اال يمكن اكتشافه

ة على حماية المطبوع من المسح الضوئي أو التالعب بالكمبيوتر أو أي حيل أخرى قد يمتلكها المزور، وال يمكن المؤمن

 ألي كمبيوتر أو آلة تصوير نسخ هذه األلياف.

 Micro-Security Printing المتناهية الصغر ةمؤمنالالطباعة  -

 فتصبح، التكبيرإذا كان النص غير مقروء عند و الوسائل المكبرة،ستخدام إإنشاء نص صغير ال يمكن التحقق منه إال ب

 .يعتبر المطبوع مزيفنسخة مكررة و

  Chain Link Watermarksترابط سلسلة العالمات المائية  -

كما هو موضح  المائية داخل الياف الورق وليس من فوقها ويتم ذلك فى مرحلة صناعة الورق المؤمنيتم دمج العالمات 

 فى حد ذاتها. تأمينية. وهذه الورقة المؤمنة هى ميزة طباعية (3فى الشكل )

 
 العالمات المائية داخل الياف الورقسلسلة ( دمج 3شكل )

 

 Thermochromic & Coin Reactive Inksالقطعة المعدنية مع  يةحرارية وتفاعل أحبار -

بمجرد واللون. عديم إلى  لونه تصويرها فإن الحبر سيتحول مثل عملية المطبوعندما يتم تطبيق الحرارة على وع الحرارة.

 األصلية. ةحالالرجع إلى ي العادية،إلى درجة الحرارة  المطبوعإرجاع 

بقطعة عندما يفرك الورق وولكن بدال  من ذلك يتم طباعتها عديمة اللون.  وتماثل ذلك األحبار التفاعلية مع القطعة المعدنية

شخاص غير لألميزة رائعة ال وذلك للتحقق منه، وهذه، فإنه يتفاعل ويظهر الحبر (4)الشكل كما هو موضح فى  معدنية

 .ية المطبوعقووثمعرفة مالمدربين ل
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 العالمات المائية داخل الياف الورقسلسلة ( دمج 4شكل )

 فى التصميم والحبر والورق فى التالى: Overt and Covert features الظاهرهوتتمثل المالمح الخفية و

  Guillochesة الدقيقة المؤمنالزخارف 

 وإنتاج أرضياتأنظمة ميكانيكية في تصميم  علىمن مرحلة اإلنتاج بالطرق التقليدية التي إعتمدت  المؤمنتطور التصميم 

عن مجموعة من الخطوط الدقيقة عبارة  هيو. Guillochesة الدقيقة المؤمنأن ُيسمي الزخارف  وما يمكنالضمان 

ونتيجة للتطور التكنولوجى  (.5) شكلشكل إطارات أو أرضيات معقدة الزخارف وأنماط متراكبة كما بال علىالمتداخله 

تقنية يتم تنفيذها من خالل برنامج ويعتمد على نظرية  وهي فى التصميم المؤمن ظهر ما يعرف بتقنية الشبكات المؤمنة

تحويل الخطوط إلى خاليا مختلفة التخانات طبقا  لتخامة الخط المرسوم، هذا األسلوب المبتكر جعل من الممكن تحوير 

 .(5) انتاجهااألشكال التصميمية الى خطوط لصعوبة إعادة 

 
 Guillochesة الدقيقة المؤمنالزخارف ( 5شكل )

 latent imageالصورة الكامنة 

ودمج الصورة أو النص مع . خفيللتزييف وتكون على هيئة صورة أو نص تحتوي الصورة الكامنة على ميزات مكافحة 

 .(6) معينةبصرية  ابزاويعند رؤيتها الصورة أو النص المخفي  رظهوت المطبوع،خطوط الجلوش يزيد من صعوبة تزييف 

 .(6)كما هو موضح فى الشكل 

 
 بعد رؤيتها بزاوية معينة بخطوط متوازية ظهور الصور الكامنة( 6شكل )
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   Watermark العالمة المائية

وتعرف على إنها صورة أو نمط يمكن تمييزه فى الورق ويبدو أفتح أو أغمق من الورق المحيط عند مشاهدته بضوء من 

من الجانبين، وذلك بسبب إختالفات كثافة الورق ويتم  وتكون مرئية من أى( 7كما هو موضح فى الشكل )خلف الورقه 

 الورق.عمل العالمة المائية عن طريق الضغط بطابع معدنى أثناء تصنيع 

 
 تعرضها للضوء دعالمة مائية يتم رؤيتها عن( 7شكل )

 Security Fibersالمؤمنة األلياف 

تضمينه في الورق أثناء التصنيع وهو غير قابل لإلنتاج. عندما  ويتمهي مكونات يتم إضافتها أثناء إنتاج ورقة األمان. و

تحت ضوء باللون األحمر يمكن أن تتألق  وكذلكيمكن العثور عليها تحت الضوء الطبيعي، و الورق،يتم توزيعها في 

وتكون تحت ضوء األشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة.  مثل األخضراألشعة فوق البنفسجية الطويلة وتوهج لون آخر 

 كالتالى: مجمعةعناصر تأمينيةعدة  أو ةواحد تحديد ميزة أمانويمكن  ةأو مواد فسكوزي مصنوعة من ألياف البولى اثيلين

 ميزة مرئية وتكون لون واحد أو متعددة األلوان. -

 .األشعة تحت الحمراءواألشعة فوق البنفسجية خالل تفلورها تحت  مرئية منغير  ةميز  -

  .كيميائيةالحرارية أو التفاعالت ال مثل االستجابة للتغيرات البيئية -

 Covert inkخفي الحبر ال

سنة من الميالد، ويتحدثون اليوم عن ثورة جديدة في عالم الحبر، إذ  2600استخدم الصينيون القدماء الحبر ألول مرة قبل 

العلماء الصينيون إلى حبر خفي شفاف ال يمكن تزويره أو كشفه إال عند معرفة تركيبته الكيميائية، وباستخدام توصل 

وذكرت الباحثة ليانجيا جو، من جامعة فوزهو الصينية، أن الحبر ال يظهر حتى باستخدام األشعة فوق  جهاز مسح خاص.

التي يتخفى تحتها « طاقية اإلخفاء»بار السرية. ويعود سر البنفسجية المستخدمة على نطاق واسع في الكشف عن األح

الحبر إلى تركيبته من نقاط الِكم )الكوانتوم(. وال يمكن رؤية الحبر الخفي إال باستخدام جهاز شعاعي خاص، ولكن ليس 

ا بسبب  ب تزويرهايصعقبل أن يتمكن الفرد من رسم تركيبته الكيميائية المعقدة. وتقول جو إن تركيبة الحبر الكيميائية  أيض 

 (7) طبيعتها الكمية

صنع حبر الكونتوم من نقاط كوانتوم دقيقة من مادة نصف موصلة وقابلة للذوبان في الماء. وتعلو النقاط طبقتان 

مترابطتان من ذرات الكربون والنتروجين تمنح الحبر القدرة على االختفاء والظهور ثانية. وتؤكد الباحثة أن كلفة إنتاج 

 .تأمين المطبوعاتاق واسع واستخدامه في حبر الكوانتوم المتواضعة تسمح بإنتاجه على نط
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 Security Foils ةالمؤمنرقائق ال

وتعتبر مكون هام لحماية . وتكون مناسبة للتأكد من اصالة المنتجيسهل التعرف عليها  تأمينيةمالمح هي ة المؤمنالرقائق 

 خالل الجمع بين التأثيرات المعدنية المختلفة مع ة بالمرونة منالمؤمنالوثائق والمطبوعات والماركات. وتتميز الرقائق 

ا  ةالمؤمنوتعد الرقائق  وجودها،عدم أو  صور مجسمة الزخارف الديناميكية. مع وجودتحوالت و يةاللون التغيرات عنصر 

ا لحماية المستندات المهمة مثل األوراق النقدية وجوازات السفر ووثائق الهوية والشهادات والقسائم والمنتجات.  إذا تم ومهم 

لعناصر ال، فلن يتمكن المزيفون من مطابقة المظهر المميز العلنية والسرية التأمينيةالعناصر يد تحداإلستعانه بالخبراء فى 

هوية الورقية وبطاقات العمالت ال ة يمكن تطبيقها فيالمؤمنهذه الرقائق و للمستند أو المنتج األصلي. الفريدة التأمينية

مثل  شريط هولوجرامى ويمكن أن يكون على شكل .كوبوناتوال والقسائم والتذاكر شهاداتوال طوابعالسفر والوجوازات 

أو أن تكون الرقائق المعدنية قابلة  (،8موضح فى الشكل )كما هو  على شكل دائرى فى العمالت المصرية أو ةالمستخدم

 (.9كما هو موضح فى الشكل )للخدش 

                   
 قابلة للخدشالالرقائق المعدنية ( 9شكل )                                   دوائية ة تغلف عبوةالمؤمنالرقائق ( 8شكل ) 

 

 Track Matrix رمز تتبع المسار

ة فريدمشفرة ووتعزيز العالمة التجارية ومن خالله يمكن تطبيق أرقام زيادة أمان المنتج وهو نظام تتبع ذاتى يهدف إلى 

unique identification numbers (UID) (كرموزQRاآلمنة على المنتجات أو التغليف أو المستندات ).  ومن

ويمكن  نقطة فى البوصة 300خاصة ويمكن طباعتها بإستخدام طابعة  إنها ال تتطلب أللوانالمزايا الرئيسية لهذه التقنية 

 مسحها وقراءتها من قبل الهواتف الذاكية.

سيتم تسجل اإلجراءات التى يمكن إستخدامها لمراقبة حركة  يقوم فيها أحد بفحص رمز االستجابة السريعةوفى كل مرة 

  التسويقية.وتحليل انتباه العمالء ويفيد ذلك فى الحمالت المنتجات 

على مستوى إضافي من األمان في شكل معلومات مخفية داخل رمز Track Matrixرمز تتبع المسار يحتوي و

  .(8) السريعة االستجابة

كما هو موضح فى  Track Matrix Inspector تطبيق الفحص ال يمكن الوصول إلى هذه المعلومات إال بواسطةو

لرمز العام في الوقت الذي يتم فيه توجيه كل مستهلك يقوم بمسح الكود بواسطة تطبيق المسح الضوئي  (10الشكل )

من خالل مقارنة التعريف السري مع  الموثوقيةستجابة السريعة، يمكن ألولئك الذين لديهم تطبيق الفحص التحقق من اإل

 وصف المنتج.

 .QRإنتاج رموز من خالل منع إعادة  Track Matrixوهناك مستوى أخر من األمان يقدمها 
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يمكن للمفتش أن يرى أن المعلومات السرية ال  مزيفة،وإلصاقه على عدة منتجات  QRمزور بنسخ كود الإذا قام و 

 أن المنتج مزيف ويمكنه اتخاذ مزيد من اإلجراءات.ب بدوره فى التأكيد المفتش يقومتتطابق مع المنتج. ثم 

 
 على مستوى إضافي من األمان في شكل معلومات مخفيةTrack Matrixرمز تتبع المسار ( 10شكل )

 

 على أحد المطبوعات )الملصق( التأمينيةخطوات إضافة العالمات 

 كالتالى: وهيهناك عدة خطوات فى تخطيط وتصميم الملصقات المؤمنة 

البولي ، Paper، الورق Polyester (PET) أسترتحديد خامة الملصق المؤمن ومنها )خامة البولى  الخطوة األولى:

 (PP/PE)البولى إيثلين والبولى بروبالين  ، PVC فينيل كلوريد

ويمكن دمج أكثر من  التى يمكن إضافتها فى الملصق الخفية والظاهرهالمالئمة  التأمينيةالعناصر تحديد  الخطوة الثانية:

 تآمينية.ميزة 

 .از إجراءات مراقبة إدارة الجودةيجتبشكل دقيق وإتنفيذ المطبوع  الخطوة الثالثة:

 ويمكن تطبيقها فى الصناعات األتية:

Consumer goods-  السلع اإلستهالكية 

Electronics products-  المنتجات اإللكترونية 

Pharmaceuticals-  األدوية 

Address label- الخطاب ملصق  

 (9) جمالىمصممة بشكل و للتزييفمكافحة  Vouchersشراء قسائم

مصممة  التزوير.أكثر صعوبة في  الشراء جديدة لجعل قسائم تأمينيةستمرار على تطوير إجراءات إب يعمل الخبراء

ا على  . عناصر تأمينيةخصيص  ا ومستحيال  في  اوضعه يمكنالتى  التأمينيةوسوف نستعرض العناصر  تجعل التزييف صعب 

 ،NanoMatriX خبراء في حماية العالمات التجارية والوثائق( التابع لل11هو موضح فى الشكل ) ، كماالمحمية قسائمال

 Invisible serialization & barcode non والباركود غير المسلسل مرئيالالتسلسل غير ( 12ويوضح شكل )

sequential serialization. 
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 (9) التى يمكن وضعها في القسائم المحمية التأمينيةالعناصر  (11شكل )

 
 التسلسل غير المرئي والباركود غير المسلسل (12شكل )
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 ة عالمياً المؤمنمستقبل الطباعة 

 مليار 34.3تبلغ لية إلى قيمة إجما ة العالمية للوصولالمؤمن% سنويا  لسوق الطباعة 4.8من المتوقع نموا  قويا  بنسبة  

 (10) 2022دوالر بحلول عام 

 .2017مليار دوالر عام  27,2ة المؤمنالسوق العالمية للطباعة  حيث تبلغ قيمة -

ولوجيا التكنالمقبلة سيكون هناك تحول ملحوظ فى طلبات المستخدم النهائى و الخمس السنوات مع تطور السوق خالل -

مين حماية وتأوطوابع ى توقعات فريدة لمختلف تطبيقات االستخدام النهائى مثل األوراق النقدية والالتجارية التى تؤدى إل

ى عالم فلمتاحة االقطاعات على اإلستجابة للتحديات والفرص  قدرة مختلفحيث تمثل تلك التوقعات  المطبوعات التجارية.

  المتفرقة لتعزيز الحماية والتآمين. التأمينيةمترابط بشكل متزايد ودمج الوظائف 

ة المؤمنعوامل رئيسية تشكل قيمة سوق الطباعة تبين أن هناك  Smithers Pira"()"  سميثرز بيراوتبعا لتقرير 

 .( 13) كما هو موضح فى الشكل 2020العالمية حتى عام 

 لفةالمخت العلنية والخفية التأمينيةتبين الدراسة إنه سيصبح لتطور السوق تأثير على أسهم المالمح و

Overt and Covert security features، ة األسرعنالمؤمالشرائط واألحبار  أن تكون حيث إنه من المتوقع 

سه يسعى لوقت نفاالحيوية مثل بصمات األصابع. وفى  التأمينيةة وسوف تنخفض الوسائل المؤمنفى قطاع الخصائص 

الى  ةالحاجون دترنت بعض شركاء الصناعة فى تطوير حلول بيومترية لتساعد فى المدفوعات والمعامالت من خالل االن

 البطاقات االئتمان المادية.

 
 (11)2020-2015خالل الفترة  التأمينية( النسبة المئوية لنمو المطبوعات 31شكل )

 

 

 

 

                                                           
()  سامةة  ىةى هة ا فسةل  بية ت نينةة   80هى المنظمة  الاللمةة  الموةة ل  سةس  ا ةو ال  لوةق لاة لل فال ناةة  فطةنلس  الديلسة ك فلةقو      ة   ةس

 المجلل.

https://www.smitherspira.com/about-us 
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 )تنفيذ الباحثة( التأمينيةبية على بعض المطبوعات من خالل استخدام المالمح يالتطبيقات التجر

 الملصقات اإلعالمية -

لتحقيق هدف جمالى ووظيفى من خالل استخدام الكتابات الصغيرة المكملة للخطوط المصمته  التأمينيةاستخدام العناصر 

والعالمة (، وكذلك أستخدام خطوط الجلوش 14الموضح فى الشكل )تاب معرض تصميم كحضور فى الملصق اإلعالمى ل

التى يصعب كتابتها فى الملصق نظرا   لمعرفة المزيد من المعلومات ةرمز اإلستجابة السريع ستخداموإ . فى الخلفيةالمائية 

 .  (15لمحدودية المساحة كما هو موضح فى الشكل )

         
 رمز اإلستجابة السريعة  ( استخدام15شكل )                      الكتابات المصغرة فى الملصق      ( استخدام14شكل )             

 

 تصميم الدعوات -

 الدعوات لتعطى تصميم فريد ومميز لها من خالل إضافة خطوط الجلوشفى تصميم  جمالية يةوسائل تآمين يمكن أستخدام

باإلضافة الى الزخارف اإلسالمية المزودة  والعالمة المائية ،الصغروالكتابات المتناهية  (،16كما هو موضح فى الشكل )

 .  بخطوط جلوش فى الخلفية
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 بخير" وأنتمداخل جملة" كل عام  خطوط الجلوش ( استخدام16شكل )

 

 تصميم الشهادات -

رمز ائية والجلوش والعالمة الم خطوط مثل يمكن أستخدام العديد من وسائل التآمين المختلفة فى تصميم الشهادات

تحت  ر تتألقشريط اآلمنى وأحباة والالمؤمناإلستجابة السريعة والصورة المحفورة والصورة الهولوجرامية والخامة 

عا  لنوع (، وذلك تب17كما هو موضح فى الشكل ) األشعة فوق البنفسجية وكتابات متناهية الصغر والصورة الكامنة

 .  الشهادة
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 .وتعزيز صورة العالمة التجارية

 فى المنتجات.  التأمينيةيؤدى الى الحاجة إلستخدام العناصر  تزايد عمليات التزييف في جميع أنحاء العالم -2

 الراجعة لعمليات التزييف.تجارية الخسارة الوقف و العالمة التجارية فى السنوات المقبلة التوجه لحماية -3

 .الحفاظ على سمعة العالمة التجاريةو التأمينيةالقيمة المضافة للمطبوعات عند إستخدام المالمح  -4

 المستهلكون فى الحد من عمليات تزييف المنتج.مشاركة  -5

 األكثر فاعلية فى الحفاظ على المطبوع. التأمينيةكلما زادت أهمية المطبوع زادت العالمات  -6

 

 التوصيـات:

 ضد أى نوع من عمليات التالعب. التأمينيةالتجارية بالعالمات  حماية المطبوعاتضرورة  -1

 المطبوعات التجارية للتحقق من موثوقيتها والتغلب على المنتجات المغشوشة.يتالئم مع  أمنى وضع نموذج تصميمى -2
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 .األمنىجرافيكى بأهمية التصميم الضرورة التوعية  -6
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