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 :الملخص

تخدام تقنيات باسجماليًا في مجال الخدمات اللوجستية بالمملكة، وذلك يتناول البحث الطباعة الرقمية وكيفية اإلستفادة منها       
عمل تصاميم باستخدام الحاسب اآللي وتنفيذها بما تحتويه من قيم جمالية، وقد  الطباعة الرقمية التي أبدع الكثير من الفنانين في

ما امكانية اإلستفادة من فنون الطباعة الرقمية في مجال الخدمات اللوجستية والمنافذ تلخصت مشكلة البحث في التساؤل التالي: 
لية اإلستفادة من تقنيات الطباعة الرقمية في تنفيذ أعمال فنية جما كما يهدف البحث إلى، خصصة لها بالمملكة العربية السعوديةالم

 وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والتجريبي.  تفيد مجال الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية.
ية اإلستفادة من الطباعة الرقمية الفنية في مجال الخدمات اللوجستية، إلى جانب اإلستفادة من إمكان ومن بعض أهم نتائج البحث 

م في عمل تصميمات مبتكرة للطباعة الرقمية ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد تفيد الخدمات اللوجستية. كما 2030محاور رؤية المملكة 
 ات الرؤية التي اعتمد عليها هذا البحث.الى أن هناك عالقة وثيقة بين مفردتوصلت الباحثة 

باإلستفادة من إمكانات الطباعة الرقمية الفنية وثالثية األبعاد في مجال الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية الباحثة وتوصي 
ام باألبحاث باإلضافة إلى االهتمكما توصي بضرورة التوسع في التطبيقات وبرامج الطباعة الرقمية في مجال الخدمات اللوجستية. 

البينية للربط بين مجال الطباعة الرقمية الفنية وثالثية األبعاد وبين مجاالت الفنون التشكيلية األخرى واإلستفادة منهم في مجاالت 
 الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية.

  .الخدمات اللوجستية فن الطباعة الرقمية، :الكلمات المفتاحية
 

 :مقدمةال
يشهد العصر الحالي العديد من التطورات في مختلف مجاالت الحياة بما في ذلك الجوانب العلمية، والتقنّية، والتكنولوجية،       

وغيرها. ومجال الطباعة الرقمية من أهم مجاالت الفنون التي توصل إليها العلم في العصر الحالي، فقد ساهمت اإلمكانيات الهائلة 
 التي توّظف من قبل الفنان إليصال فلسفة عمله الفني إلى المتلقي.تنوعة والوسائط الرقمية الحديثة لبرامج التصميم الم

كما أن وجود وحدات تخزين البيانات التي تتزايد قدرتها بشكل مستمر، قد ساعد في تسجيل أعداد التحصى من الصور الرقمية عالية 
ال، المصممين اإلستفادة منها في ابتكار العديد من األفكار التصميمية في هذا المجالجودة والتي تسجل أدق التفاصل فيمكن للفنانين و 

وغيره الكثير من المجاالت األخرى. فضالً عن تأثير الطباعة ثالثية األبعاد في البناء واللوجستيات وسالسل التوريد، فقد أدت الطباعة 
اد ر الكثير من التكاليف نظرًا لسرعة الطابعات، وأيضًا إعادة تدوير المو ثالثية األبعاد إلى تقليل وقت اإلنتاج بشكل كبير مما يوف

وإمكانية تنفيذ المباني أو المجسمات الجمالية في بيئات قاسية أو غير مناسبة للقوى العاملة البشرية. كما يمكن استخدام الطابعات 
ت تقليدية أو مباشرة على الحائط والزخارف والمنحوتات ثالثية األبعاد لطباعة لوحات جدارية أو إنشاء تصميمات خاصة على لوحا

 ((https://www.rand.org األخرى، لتساهم في تحسين العملية اإلبداعية وتزيد من شهرة األعمال الفنية اليدوية.

تية في حيث تعتبر األنشطة اللوجستعد الخدمات اللوجستية أحد الموضوعات الحيوية التي زاد االهتمام بها في السنوات األخيرة، و 
مفهومها حلقة الوصل بين المؤسسات ومحيطها الخارجي، وحتى تتحقق اإلستفادة من هذه األنشطة فالبد من تكاملها في نظام شامل 
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مختلف  نسمي بسلسلة اإلمدادات، وهو ماتتمثل مخرجاته فيما يسمى بالمنتج اللوجستي، لذلك فإنه من الضروري الترابط والتنسيق بي
 م( 2016هذه األنشطة ليصبح تقديم الخدمات بمستوى عالي يتماشى مع رغبات المستفيدين منها. )الحاج وعلي، 

وقطاع الخدمات اللوجستية يعد من أهم القطاعات االقتصادية النامية حول العالم، ودراسة التوجهات العالمية لتطوير حلول مبتكرة 
اكب احتياجات الموّردين والُمصّنعين من أهم الدراسات التي يهتم بها الباحثين. خاصًة في ظل تلبي متطلبات الفترة المقبلة وتو 

الظروف الحالية، واإلجراءات التي تتخذها الدول لتأمين سالسل اإلمداد، والتوريد وتعزيز مرونتها، مع االعتماد بشكل أكبر على 
ة على تسريع وتطوير تنفيذ الخطط إلطالق منصات رقمية جديدة، توظيف التقنيات الرقمية. وأصبح الحرص في موانئ المملك

لضمان القدرة على اإلستمرار في تقديم أفضل الخدمات خالل األزمات، وذلك من خالل التعاون المشترك لتحديد تطلعات مستقبل 
اشيًا مع قطاع الخدمات اللوجستية تم هذا القطاع وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وما تنشده كمركز إقليمي وعالمي رائد في

 (https://mot.gov.sa/ar/AboutUs) .م2030تحقيق رؤية 

التحول الرقمي يسهم بشكل كبير ومتناٍم في تطور اإلقتصاد العالمي، حيث يغّير من الطريقة التي يتم فيها أداء وجديٌر بالذكر أن 
ت المتأثرة بالتكنولوجيا مجال الطباعة الرقمية، ومن خالل وعي الفنان كما أن من أهم المجاالاألعمال ويؤثر في كافة جوانبها. 

بكيفية تحقيق متطلبات السلوك اإلبداعي لإلنتاج الفني الجديد، بين المنتج والمتلقي، األمر الذي يؤدي الى اإلعتماد في البناء الفني 
ية اإلستفادة ج الفني المطبوع، فجاءت فكرة البحث قائمة على كيفالحديث على  المشاركة السلوكية في تحقيق المتطلبات الجمالية للمنت  

من فنون الطباعة الرقمية جماليًا في مجال الخدمات اللوجستية والمنافذ الرئيسية لها، والتي تفيد في عمل تصميمات مستمدة منها 
الشركات والمنافذ المخصصة للخدمات وتتالءم مع أساليب الطباعة الرقمية، فيمكن تطبيقها من خالل أعمال فنية في مكاتب 

 اللوجستية، بالمملكة العربية السعودية للتعرف على بعض جوانبها، وهو مايفيد البحث الحالي في تنفيذ األعمال الفنية.

 مشكلة البحث:

 ية السعودية؟العربماامكانية اإلستفادة من فنون الطباعة الرقمية في مجال الخدمات اللوجستية والمنافذ المخصصة لها بالمملكة  -

 هدف البحث:

 اإلستفادة من تقنيات الطباعة الرقمية في تنفيذ اعمال فنية جمالية تفيد مجال الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية. -

  فرض البحث:

لمملكة العربية با يمكن ِابتكار تصميمات ألعمال فنية منفذة بتقنيات الطباعة الرقمية تفيد مجال الخدمات اللوجستية جمالياً  -
 السعودية.
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 أهمية البحث:
يؤكد البحث على أهمية التطور التقني للطباعة الرقمية، وإلى التطلع إلى كل ماهو جديد في المجال إضافة إلى إيجاد حلول تصميمية 

خدمات لإلستفادة من مجال قطاع الطباعية مستمدة من الخدمات اللوجستية في المملكة. إلى جانب فتح المجال للفنانين المختصين 
 اللوجستية بالمملكة العربية السعودية.

 حدود البحث: 

 منافذ الخدمات اللوجستية، المملكة العربية السعودية.الحدود المكانية: 

 م.2021 1443/عام  الحدود الزمانية:

اللوجستية وماتحتوي من عناصر طبيعية وغير اإلستفادة من الصور الرقمية لبعض إحداثيات قطاع الخدمات الحدود الموضوعية: 
 طبيعية.

 منهجية البحث:
 يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والتجريبي.

 أدوات البحث:
 استخدام برنامج ادوبي فوتوشوب للطباعة الرقمية.

 مصطلحات البحث:

 تشتمل الدراسة الحالية على المصطلحات التالية:

 Digital printmaking Artفن الطباعة الرقمية: 

الطباعة الرقمية تعني "نقْل معلومات من ذاكرة رقمية على خامة طباعّية باستخدام الكمبيوتر الذي اتاح المزيد من السرعة، الجماليات، 
والتنوع اللوني وتنوع الملمس. حيث تتم عملية الطباعة بشكل آلي باستخدام الكمبيوتر كبديل للعنصر البشري، وهناك العديد من 

لرقمية المستخدمة في انتاج األعمال الفنية التي ألغت مراحل تجهيزات ما قبل الطباعة المتبعة في أساليب الطباعة أنظمة الطباعة ا
محمد، )التقليدية، مع إمكانية التعديل والتغيير من طبعة ألخرى، وعند اعادة الطباعة يمكن الحصول على نفس الجودة السابقة". 

 ( م2019سمر 
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  Logistics Servicesالخدمات اللوجستية: 

عرفت الخدمة بأنها كل نشاط أو أداء يخضع للتبادل بحيث أن التبادل غير ملموس والذي اليسمح بأي تحويل للملكية، ويمكن أن 
تكون الخدمة مرتبطة بمنتج مادي، كما يمكن أن التكون كذلك، وعادة ماتقدمه المؤسسة من منتجات يكون محتويًا على عنصر 

 (م2018سهيلة،  الخدمة. )راضي،

ْوِقيَّات، وهي فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد األخرى كالمنتجات والخدما ، تواللوجستية بالعربية ف نُّ السَّ
 وحتى البشر من منطقة اإلنتاج إلى منطقة السوق، فمن الصعب أو حتى من المستحيل إنجاز أية تجارة أو عملية استيراد وتصدير

عالمية أو عملية نقل للمواد األولية أو المنتجات وتصنيعها دون دعم لوجستي إحترافي، وتتضمن اللوجستيات: تجميع المعلومات، 
 (م2008النقل، الجرد، التخزين، المعالجة المادية والتغليف)الصندقة(. )مركز معلومات خدمة الشرقية، 

 الدراسات السابقة: 
  Digitalprinting الفنية:دراسات تناولت الطباعة 

م" بحث منشور، 2030دراسة العمري، مريم محمد، بعنوان "دور الطباعة الرقمية في ترويج المشروعات الصغيرة للمرأة وفق رؤية 
 .م2019كلية التصاميم والفنون، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

الطباعة الرقمية، وإلى التعرف على التقنيات والوسائط الطباعية المتنوعة. هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفاهيم ومميزات 
وتفيد الدراسة البحث الحالي في التعرف على مفاهيم وخصائص الطباعة الرقمية، والتجريب في الخامات واألسطح لإلستفادة من 

 إمكانياتها.

 في تناول مجال الطباعة الرقمية. أوجه الشبه:

، بينما الدراسة الحالية تتناول، تقنيات م2030راسة السابقة تناولت ترويج المشروعات الصغيرة للمرأة وفق رؤية الد أوجه اإلختالف:
 الطباعة الرقمية واإلستفادة منها في مجال الخدمات اللوجستية.

 Logistics Services دراسات تناولت الخدمات اللوجستية: 

دراسة م.م راضي، سهيلة جمعة، بعنوان " دور الخدمات اللوجستية الخضراء في بناء البيئة المستدامة )دراسة تطبيقية في شركة شل 
 .م2018لتطوير البترول في حقل مجنون(، ماجستير، إدارة أعمال، المعهد التقني بالبصرة 

ية التي تعبر عن المسؤلية البيئية، وإلى التحقق من مدى التزام إلى إمكانية اعداد معلومات عن الخدمات اللوجستهدفت الدراسة 
الشركة قيد البحث بالخدمات اللوجستية التي تؤمن سالمة البيئة من الملوثات التي تسببها استخدام وسائط النقل، وموقع المخازن، 

نع القرارات التي دورات التدريبية التي تساهم في صوسائل المناولة، التعبئة والتغليف واستخدام وسائط نقل آمنة غير مضرة بالبيئة وال
 تعمل على درء الخطر أو معالجته من قبل الشركة قيد البحث للجانب البيئي في نشاطها اللوجستي. 
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 وتفيد الدراسة البحث الحالي في التعرف على مفهوم اللوجستية ومميزاتها.

 في تناول مجال الخدمات اللوجستية. أوجه الشبه:

الدراسة السابقة تناولت عملية تحسين الخدمات اللوجستية التقليدية واستبدالها بخدمات لوجستية خضراء من شأنها  اإلختالف:أوجه 
إيجاد بدائل تقلل من األضرار الحاصلة في البيئة وتحقيق بيئة مستدامة، بينما الدراسة الحالية تتناول، الخدمات اللوجستية من حيث 

 رقمية.ارتباطها بالطباعة ال

 اإلطار النظري:

 أواًل: الطباعة الرقمية:

تعرف الطباعة الرقمية بأنها عملية نقل المعلومات من ذاكرة رقمية إلى خامة طباعية، على أن يتم توصيل الكمبيوتر بالطابعة التي 
لى سلسلة من المعلومات إ تستقبل المحتوى أو النص المطلوب طباعته، وهذه العملية تتم عن طريق ملفات رقمية، حيث يتم تحويل

النقاط الشبكية، وهي مازالت محتفظة بإمكانياتها الميكانيكية من حيث وجود األسطوانة واألحبار والطبقة الحساسة للضوء، على الرغم 
 (م2019، سمر )محمدخال أو نتيجة الطباعة النهائية.دسواء في التقنية وطريقة اإل من اختالفها عن طريقة الطباعة التقليدية كثيرًا.

 مميزات الطباعة الرقمية:

 اإلستغناء عن مراحل التجهيز المطلوبة في الطباعة التقليدية. .1
 اختصار الوقت والجهد ودقة التنفيذ وسرعة اإلنجاز بنتائج إيجابية. .2
 وتحديثها. إمكانية تعديل وتغيير العناصر أو المعلومات بعد الطباعة .3
 تقدم وتعدد وسائط التخزين الرقمية.  .4
 ( م2019المشاكل التقنية أقل من الطباعة التقليدية. )العمري، مريم  .5

عالوة على ذلك فما زالت الطباعة الرقمية في تطور مستمر، ومازال العالم يشهد كل يوم جديد بشأنها، ومن الممكن اعتبار الطباعة 
وفرت الكثير للمجتمعات، حيث استطاع الفنان مع التطور الهائل للتقنيات الحديثة والخامات الرقمية واحدة من اهم اإلختراعات التي 

المتطورة التي انتجت لتساعد الفنان على اإلبداع والتحول في المعامل واألماكن المخصصة للطباعة حتى تكون مناسبة الستخدام 
 التقنيات الحديثة صديقة البيئة والغير ضارة بالفنان.

 الطابعات الرقمية: أنواع 

  Laser Printer ))  الطباعة الرقمية الليزرية ( وInkjetمن اهم أنواع الطباعة الرقمية ثنائية األبعاد طباعة النفث الحبري )

 حيث يمكن الطباعة على خامات مختلفة تبعًا للتطور التكنولوجي، إلى جانب الطباعة في البيئة الغامرة والطباعة ثالثية األبعاد.

 التقنيات الحديثة المستخدمة في الطباعة الرقمية.
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والتي تعرف بأنها تستخدم لبناء أجزاء المنتج في شكل طبقات بعد رسم  (3D Printingالى جانب تقنية الطباعة ثالثية األبعاد )
قات بشكل متتالي بطة تتكون الطبالجزء المطلوب باستخدام أحد برامج الكمبيوتر للتصميم الثالثي األبعاد، وبتكرار النفث للمواد الرا

 حتى الحصول على الشكل النهائي للعمل المطبوع.

إن دخول الحاسب اآللي في مجال الطباعة الفنية قد عِمل على تغيير رؤية الفنان المعاصر للكثير من المفاهيم في شكل العمل 
النواحي التشكيلية  لحديثة، فلم يعد اهتمام الفنان مقتصرًا علىالفني، وبالتالي تغيرت طرق التعبير الفني الرتباطها بهذه التكنولوجيا ا

فقط في العمل الفني، بل تطرق ايضًا للمفاهيم التكنولوجية الحديثة وطرق أدائها كما استطاع تطويع الحاسب اآللي بالشكل المناسب 
 للتعبير من خالله.

 القرن الواحد والعشرين في مجال الحاسب اآللي:أهم اتجاهات التعبير الفني في نهايات القرن العشرين وبدايات 

حيث يستخدم الفنان الحاسب اآللي كآداه رقمية إلدخال صور رقمية ومن ثم   Digital Imaging)اسلوب لتصوير الرقمي ) .1
اجراء التعديالت على الخواص الشكلية لها. ومن أبرز الفنانين السعوديين الذين امتازت اعمالهم بالتصوير الرقمي الفنانة منال 

 الرويشد، فوزية المطيري، هدى الرويس وهناء الشبلي. 
وفي هذا األسلوب يبتكر الفنان مفردات رقمية بالتركيز على عناصر   Digital Composition))أسلوب التكوين الرقمي  .2

 التكوين من لون وخط وشكل، والتي تم اعدادها باستخدام أدوات الحاسب اآللي.
حيث وهي طريقة جديدة في بناء وعرض األعمال الفنية المنتجة من خالل الحاسب اآللي   Sotware Art)فن البرمجيات ) .3

تعتمد على برامج فنية يستخدمها الفنان إلبداع هذه األعمال ثم تعرض على الشاشة الحاسب اآللي بشكل مستمر ومتحرك. 
 م(2013)الجريان، ندى  

 ثانيًا: الخدمات اللوجستية:

 مفهوم الخدمات اللوجستية وأهميتها:

ظهر مفهوم اللوجستية في المجال العسكري في بداية األمر ثم انتقل هذا المفهوم إلى منظمات األعمال بمنتصف الخمسينات وبداية 
 م(  2018الستينات، وهو مفهوم يدل على أنشطة النقل، والتخزين، والتفريغ، والتحميل. )شلبي، والء 

ن إدارة ومراقبة التدفقات، والتخزين الكفء الفعال للبضائع، وما يتعلق بها م تعرف الخدمات اللوجستية بأنها علم التخطيط لتنظيم
خدمات ومعلومات في أقصر مدة زمنية وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك من نقطة المنشأ أو المصدر الرئيسي للمستخدم النهائي إلى نقطة 

 م(  2011اإلستهالك، بغرض تحقيق متطلبات العمالء. )بركات، غنية، 

 الخدمات اللوجستية: أهمية

إن أهم قيمتان تقدمهما الخدمات اللوجستية هما الوقت والمكان، فالشركات تبذل الكثير من الجهد والوقت إليجاد الوسائل التي يمكن 
أن تميز منتجاتها عن غيرها من المنافسين، فاألعمال اللوجستية تساعد المنظمة على التوسع في السوق وزيادة حصتها السوقية 

 الربحية.و 
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ويمكن تلخيص أهمية األعمال اللوجستية في خفض التكلفة الكلية للمنتج، فالهدف من النظام اللوجستي هو تعظيم خدمة العميل 
وذلك بأقل تكلفة، فمن الصعب حدوث ذلك عمليًا، حيث أنه من الصعب الحصول علي افضل خدمة بأقل تكلفة، إلى جانب قرار 

 مكن أن يؤثر على التكلفة الكلية لألعمال.يتعلق باألعمال اللوجستية ي

)المخازن، المخزون، تقادم المخزون، بدائل اإلمداد، قنوات  أهم العناصر التي تؤثر في تكاليف منظمة األعمال ككل هي: -
 التوزيع، النقل، االتصاالت، اإلستخدام البديل للتسهيالت، األنشطة اللوجستية المعاونة، وخدمة العميل(.

 م(  2015)هيكل، شريف 

 ثالثًا: صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة االعربية السعودية: 

يمر قطاع اللوجستيات في المملكة العربية السعودية حاليًا بتغييرات ضخمة تتوفر فرص كبيرة على إثرها كالتقنيات الجديدة والمنافسين 
الء، ونماذج األعمال الجديدة. فقطاع اللوجستيات في المملكة يؤدي دورًا الجدد في السوق إلى جانب التوقعات الجديدة من العم

م وضعت المملكة برنامجًا استثماريًا يهدف لتحويل قطاع اللوجستيات إلى ركيزة  2030محوريًا في النمو العالمي. ومن خالل رؤية 
 يقوم عليها االقتصاد الوطني.

م أنشئت منصة اللوجستية السعودية وهي مبادرة حكومية مكّلفة بمهمة دعم قطاع اللوجستيات وتعزيز مكانة المملكة  2017ففي عام 
 باعتبارها محور يربط ثالث قارات.

 من أهم أهداف المملكة باعتبارها منصة لوجستية:

 زيادة الصادرات غير النفطية -
 زيادة معدل إنتاجية النقل -
 تصديرهازيادة السلع المعاد  -
 م(2030زيادة معدل اإلنتاجية إلعادة التصدير )رؤية المملكة  -

ولتحقيق هذه األهداف أعدت المنصة اللوجستية السعودية استراتيجية تقوم على ثالث ركائز تغطي تيسير الشحن، وترشيد نفقات 
 مات.والسكك الحديدية والطرق وتقنية المعلو اللوجستيات، تطوير البنية األساسية، استغالل الطاقات االستيعابية في الموانيء 

 أكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة:

الخمرة هي منطقة لوجستية حديثة توفر المرافق التجارية ومنطقة للحجز الجمركي، وموقع للسلع المعاد تصديرها. تقع الخمرة في 
جارية يسية للتجارة البحرية العالمية. كما تعتبر من أهم المنصات التبقعة استراتيجية بالقرب من البحر األحمر، وهي أحد المعابر الرئ
 الكبرى بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. )المنصة اللوجستية السعودية(

 رابعًا: توظيف الطباعة الرقمية في مجال الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية:
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ختلف المجاالت فكان لإلستعانة بالطباعة الرقمية بأنواعها سواء ثنائية األبعاد أو مع أهمية توظيف التكنولوجيا الرقمية الذكية في م
ثالثية األبعاد ضرورة حتمية لإلستفادة منها في الجانب الجمالي وهو مايهدف إلى التنوع والتجدد إلى جانب إثراء الثقافة البصرية 

 للمتلقي.

الحديثة في مجال الخدمات اللوجستية من خالل تحليل قطاعات الخدمات فالمحتوى الفكري والفلسفي لتوظيف الطباعة الرقمية 
اللوجستية وعناصرها من أحداث وآليات توثق من خاللها الصورة وماترتبط به بحيث تكون كتدوين يساهم في االستفادة من هذه 

باإلعتماد على في المملكة العربية السعودية. ف الصور وتوظيفها واالستفادة منها جماليًا في المواقع والمنافذ ومكاتب الشركات الرسمية
قطاع الخدمات اللوجستية وماتحويه كمصدر خصب يستمد منه الفنان مفرداته الفنية وتوظيفها في الطباعة الفنية الرقمية او استخدام 

 ألحداث هذا القطاع. ن بمثابة توثيقالطباعة ثالثية األبعاد في ابتكار اعمال فنية جمالية تفيد في قطاع الخدمات اللوجستية والتي تكو 

تحتوي الطباعة الرقمية على إمكانيات جمالية مبتكرة ومقنعة في الواقع الرقمي الذي يسمح باإلبداع وتخزين وتحرير وكشف احداث 
الحاضر والمستقبل ونشر القصص والمواقف بما يتالئم مع تقنيات الطباعة في العصر الحديث، وبالتالي فإن الطباعة الرقمية ذات 

 ى المجتمع، وليس تأثيرًا للجانب الجمالي فقط. تأثير اجتماعي وثقافي عل

ومجال الخدمات اللوجستية من أهم المصادر التي يمكن ان يستمد منها الفنان ويعتمد عليها في ابتكار واستلهام أفكارًا مستحدثة 
جودة والتي الرقمية عالية ال باإلستفادة من التطور التقني للطباعة الرقمية في رؤية احداثيات هذا المجال بتسجيل أعداد من الصور

 تسجل أدق التفاصيل التي تسهم في إكتمال الرؤية الجمالية.

 خامسًا: تحليل لبعض أعمال فنية للطباعة الرقمية مستمدة من الخدمات اللوجستية وتطبيقاتها:

 
 ((1العمل رقم 
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جدول 
تحليل 

 (1رقم ) العمل

 

 

https://fineartamerica.com/shop/canvas+prints/logistics 

 ((1وصف العمل رقم 
 Carlos Caetanoكارلوس كايتانو  اسم الفنان

 شاحنة صفراء  عنوان العمل
 م1.5*1.5 أبعاد العمل

 صورة فوتوغرافية  التصميم
 طباعة رقمية تقنية الطباعة

 Canvasكانفس،  الخامة

عناصر الصورة 
 الفوتوغرافية

اعتمد الفنان في اظهار العمل على الصورة الفوتوغرافية التي تحتوي 
شاحنة بسيادة اللـون األصفر في الجزء العلوي، على مقطع من 

واستخدم التكرار في توزيع العناصر)العجالت( أسفل الصورة، 
واإلتجاهية للعجالت وتباينها عن الجزء العلوي كما ان استخدامه 
الوحدة في الحجم والتباين اللوني في العمل فضال عن سيادة الشكل 

 ها مع االرضيــة.الكلي عن باقي التفاصيل األخرى وتباين
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 (2العمل رقم )

 (2رقم ) جدول تحليل العمل

https://fineartamerica.com/shop/canvas+prints/logistics?page=6 

 (2وصف العمل رقم )
  Anek Suwannaphom  انك سوانافوم اسم الفنان

 الموانيء اللوجستية ونقل السفن عنوان العمل
 م1.5*1.5 أبعاد العمل

 فوتوغرافية من مسقط أفقي صورة التصميم
 طباعة رقمية تقنية الطباعة

 Canvasكانفس،  الخامة

عناصر الصورة 
 الفوتوغرافية

استخدم الفنان في هذا العمل طريقة التصوير من مسقط افقي، 
وتحتوي الصورة على عناصر مكررة ذات قيم لونية منسجمة مع 

رية القراءة البصباقي األجزاء مما يعطى جذب اإلنتباه، وُيظهر 
 لأللوان واألشكال للمتلقي ويعبر عن تفرد العمل وتوازنه.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو السابع العدد

 م 2021 – الثانيتشرين  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

194 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 
 ((3العمل رقم 

 (3رقم ) جدول تحليل العمل

https://fineartamerica.com/shop/canvas+prints/logistics 

 ((3وصف العمل رقم 
 Tom Jowanlockتوم جوانلوك   اسم الفنان

 صندوق تخزين خشبي عنوان العمل
 م1.5*1.5 أبعاد العمل

 صورة فوتوغرافية  التصميم
 طباعة رقمية تقنية الطباعة

 Canvasكانفس،  الخامة الطباعية

عناصر الصورة 
 الفوتوغرافية

يحتوي هذا العمل على صورة لصندوق تخزين خشبي يأتي بعدة 
ألواح مكررة بعضها مهتريء، وهي ذات قيمة لونية محددة 

 والصورة فيها تناسب بين عناصر الشكل بعضها البعض.
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 ((4العمل رقم 

 (4رقم ) جدول تحليل العمل

https://fineartamerica.com/profiles/cavan-images/shop/canvas+prints/logistics 

 ((4وصف العمل رقم 
 Cavanكافان   اسم الفنان

 الشاحنة الحمراء  عنوان العمل
 م1.5*1.5 أبعاد العمل

 صورة فوتوغرافية  التصميم
 طباعة رقمية تقنية الطباعة

 Canvasكانفس،  الخامة الطباعية

عناصر الصورة 
 الفوتوغرافية

احتل الجانب األيمن من الصورة شاحنة حمراء اللون في الطريق 
لتوصيل البضائع، أما الجزء األيسر فتظهر فيه السماء باللون 
األزرق، والصخور والجبال في األرضيات فقد اعتمد الفنان هذه 
العناصر في الصورة وبشكل مباشر لتعبر عن مهمات الخدمات 

 اللوجستية. 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو السابع العدد

 م 2021 – الثانيتشرين  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

196 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 سادسًا: التجربة التطبيقية للباحثة:

للطباعة الفنية الرقمية واإلستفادة من الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية تم استخدام برنامج الفوتوشوب الرقمي 
( بعناصر مستمدة من الخدمات اللوجستية بالمملكة هي لنا دار) 91والتطبيق على شعار اليوم الوطني السعودي الواحد والتسعون 

ئات كما يمكن اقتنائها من قبل الشركات المتخصصة أو الوزارات والهيمكان داخلي مقترح العربية السعودية والتي يمكن تطبيقها في 
 .م2030مكاتب محطات خدمات النقل اللوجستي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الحكومية، أو عرضها في 

 
 ( توضح الشكل النهائي لتجربة الباحثة خديجة نورالدين(1صورة العمل رقم 

 المملكة العربية السعودية -جدة -م2021-أكتوبر

 مجموعة الصور الفوتوغرافية المستخدمة في العمل: 
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 صورة )ب(                        صورة )أ(             

 ميناء الملك عبد هللا االقتصادي          مجموعة لقافلة من اإلبل تسير في الصحراء

 
 صورة )ت(                                     صورة )ج(

 شاحنة نقل البضائع                           ميناء الملك عبد هللا اإلقتصادي

 
 صورة )هـ(                                    صورة )د( 

 طريق الهدا الموصل لمدينة الطائف           مستودعات الخمرة من مسقط أفقي

 
 صورة )و(                                    صورة )ز(
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 مقطورة نقل البضائع عبر البحر        جزء من جسور النقل المؤدي لمدينة الطائف

 (1رقم ) يل العملجدول تحل

 

 

 

 

 

 ((1وصف العمل رقم 

 اسم الفنان
محاضر وطالبة دكتوراة بكلية التصاميم  -خديجة محمد نورالدين

ماجستير فنون إسالمية بجامعة الملك عبد  -جامعة جدة-والفنون 
 العزيز

 91)هي لنا دار(  عنوان العمل
 م1.5*1 أبعاد العمل

 بالفوتوشوبمجموعة صور فوتوغرافية معالجة  التصميم
 طباعة رقمية تقنية الطباعة

 Canvasكانفس،  الخامة الطباعية

عناصر الصورة 
 الفوتوغرافية

الصورة عبارة عن خريطة المملكة العربية السعودية مقسمة الى 
أجزاء حسب الجملة المحددة لليوم الوطني السعودي الواحد 
والتسعون )هي لنا دار( وقد احتل الجانب األعلى من الصورة 
مجموعة راحلة من اإلبل بين الكثبان الرملية في الصحراء التي 

ا جزء من طريق الهدا الموصل تنقل المواد والبضائع قديمًا، يليه
لمدينة الطائف لياًل، ثم مقطع لحافلة تقوم ببعض المهام اللوجستية، 
وفي الجزء األيمن عبارة عن مقطورة في الطريق لتوصيل البضائع 
ومستودعات التخزين، أما الجزء األيسر عبارة عن صورة من 

يه ف مسقط أفقي لمنطقة الخمرة الواقع في جنوب مدينة جدة فتظهر
ّبارة نقل البضائع عبر ميناء  السماء والبحر باللون األزرق، وع 
الملك عبدهللا، وتم اختيار هذه العناصر في الصورة لتعبر عن 

 مهمات الخدمات اللوجستية. 
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 الخاتمة:

ترى الباحثة أهمية التركيز على تقنيات الطباعة الفنية الرقمية ثنائية وثالثية األبعاد واإلستفادة منها جماليًا في مجال الخدمات 
فقد تمت اإلجابة على مشكلة البحث من  م2030اللوجستية إلثراء التجربة التشكيلية لدى الفنان والمتلقي، ومواكبة لرؤية المملكة 

 بة الطباعة الرقمية.خالل تطبيق تجر 

 النتائج والتوصيات:

 النتائج:

 إمكانية االستفادة من الطباعة الرقمية الفنية في مجال الخدمات اللوجستية. -
 م وعمل تصميمات مبتكرة للطباعة الرقمية تفيد الخدمات اللوجستية.2030االستفادة من محاور رؤية المملكة  -
 توصلت الباحثة الى أن هناك عالقة وثيقة بين مفردات الرؤية التي اعتمد عليها هذا البحث.  -

 التوصيات:

 توصي الباحثة بالتالي: 

اإلستفادة من إمكانات الطباعة الرقمية الفنية وثالثية األبعاد في مجال الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية يساهم في  .1
 تشكيلية تواكب الفن المعاصر.الخروج بمخرجات 

على الجهات المعنية توفير استديوهات للطباعة الرقمية وثالثية األبعاد وذلك لما لها من أهمية في تطوير األداء في مجال  .2
 التخصص.

 ضرورة التوسع في التطبيقات وبرامج الطباعة الرقمية. في مجال الخدمات اللوجستية. .3
ادة ط بين مجال الطباعة الرقمية الفنية وثالثية األبعاد وبين مجاالت الفنون التشكيلية األخرى واإلستفاإلهتمام باألبحاث البينية للرب .4

 منهم في مجاالت الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية.
 المراجع:

 المواقع اإللكترونية - المجالت والمقاالت - الرسائل الجامعية - الكتب العربية

 (،1م(، جغرافية الخدمات اللوجستية في محافظة بورسعيد، المجلة العلمية لكلية اآلداب، )2012إبراهيم محمد ) المعداوي، محروس
 جامعة دمياط، كلية اآلداب.

(، جمعية إدارة االعمال 136م(. آلية تقييم جودة المنتجات اللوجستية في المؤسسات اإلقتصادية، إدراة االعمال، )2012عمر، قاسم )
 العربية.

م(. أثر ابعاد االدارة اللوجيستية في تحسين جودة الخدمة، مجلة العلوم 2016الحاج، الصديق موسى وعلي، الطاهر احمد محمد )
 (، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.2)17االقتصادية، 

 م(. نظرة عامة على قطاع الخدمات اللوجستية، غرفة الشرقية.2008مركز معلومات غرفة الشرقية )
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م(. دور الفن الرقمي في التصوير الجداري بمحطات مترو األنفاق اإليطالية، مجلة العمارة والفنون، 2016محمد، سمر سعيد ابراهيم )
 (، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنصورة.10)

ة دكتوراه، ز في الفراغ، رسالم(. طباعة مورفولوجيا الطرق قائمة على التفكير االبتكاري لفن التجهي2019عبد الحميد، ايمان حسين )
 جامعة القاهرة، كلية التربية النوعية.

م" بحث منشور، كلية 2030العمري، مريم محمد، بعنوان "دور الطباعة الرقمية في ترويج المشروعات الصغيرة للمرأة وفق رؤية 
 م(.2019التصاميم والفنون، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، )

جمعة، بعنوان " دور الخدمات اللوجستية الخضراء في بناء البيئة المستدامة ")دراسة تطبيقية في شركة شل م.م راضي، سهيلة 
 .م(2018لتطوير البترول في حقل مجنون(، ماجستير، إدارة أعمال، المعهد التقني بالبصرة ) 

قرى، تربية الفنية، كلية التربية، جامعة أم الالجريان، ندى سعود، رؤية معاصرة لفن الجداريات في ضوء التقنية الرقمية، قسم ال
 م(. 2013)

 شلبي، والء نجيب عبد الحليم، بحث منشور، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، أثر لوجستيات التصنيع على اإلبداع واإلبتكار،
 م(2018)جامعة قناة السويس، كلية التجادة باإلسماعيلية، 

التسيير،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم -وحدة باتنة -واإلمداد دراسة حالة: الشركة الوطنية للنقل البري بركات، غنية، النقل 
 (م2011)

 (م2015هيكل، شريف ماهر، استراتيجية مقترحة لتفعيل لوجستيات النقل المتعدد الوسائط بمصر والدول العربية، جامعة اإلسكندرية، )
 السعودية، تحويل المملكة العربية السعودية إلى منصة لوجستية عالميةالمنصة اللوجستية 

 م(2030رؤية المملكة  (
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Abstract: 

The research addresses digital printing and how to benefit from it aesthetically in logistics services in Saudi Arabia 

through utilizing two-dimensional digital printing techniques where many artists get creative in implementing computer-

based designs with aesthetic values. The research problem has been summarized in the following question: what is the 

possibility of benefiting from the digital printing arts in logistics services and its access in Saudi Arabia. Further, the 

research aims to take advantage of digital printing techniques in implementing aesthetic artworks that value logistics 

services in Saudi Arabia. The researcher used the descriptive-analytical and experimental approaches. 

One of the most critical research findings is how we usefully explored two-dimensional and three-dimensional digital 

printing techniques in the field of logistics services, as well as taking advantage of the pillars of Saudi’s Vision 2030 in 

innovative digital printing designs that benefit logistics. The researcher also concluded a close correlation between the 

vision vocabulary on which this research was based. 

The researcher recommends that the 2-D and 3-D digital printing techniques capabilities in logistics services in Saudi 

Arabia shall be utilized. Further, she recommends that the digital printing applications and programs in logistics should 

be expanded. In addition, the interdisciplinary research shall be taking care of to link digital art printing with another area 

of fine arts and benefit from them in logistics services in Saudi Arabia.  

 Keywords: Digital Printing, Logistics Services. 
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