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19 امعة،	2021  ي	األزياء	ب�سب	ال�ج ي	برام�� ى�

دول	1:	عدد	الطالبات	املقبوالت	�ف ال�ج

30 دول	2:	مخزون	البيانات	املعياري	للدولة	 ال�ج

35 دول	3:	مصادر	بيانات	ت�ليل	األثر	 ال�ج

7 ة	األزياء	 ية	السبعة	لهي�ئ راتي�ج ز	االس�ت ي	1	:	الركا�ئ ى� الرسم	البيا�ف

8 ة	األزياء	 يسية	لهي�ئ ي	2	:	املبادرات	الر�ئ ى� الرسم	البيا�ف

10 ي	قطاع	األزياء	 ى� مة	�ف ي	3:	سلسلة	الق�� ى� الرسم	البيا�ف

  11  )US$m(	السعودية	العربية	اململكة	ي ى� ي	4:	مبيعات	قطاعات	األزياء	الفرعية	�ف ى� الرسم	البيا�ف

11 اص	)%(،	2020  ي	5:	نمو	االستهالك	ال�ف ى� الرسم	البيا�ف

12 ي	2021-2012  �ف ارة	األلبسة	ب�� ي	لت�ج ى� ي	6:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

12 ي	2021-2012  �ف ي	اململكة	ب�� ى� ارة	األ�ذية	�ف ي	لت�ج ى� ي	7:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

13 وهرات،	2021-2012  ارة	امل�ج ي	لت�ج ى� ي	8:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

13 لدية،	2021-2012  ب	اليد	واإلكسسوارات	ال�ج ارة	�قا�ئ ي	لت�ج ى� ي	9:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

13 هات	لتصدير	املالبس،	2020-2016  ي	10:	أعلى	10	و�ج ى� الرسم	البيا�ف

13 راد	املالبس،	2020-2016  هات	الست�� ي	11:	أعلى	10	و�ج ى� الرسم	البيا�ف

14 ات	 مة	التصنيع	املضافة	لأللبسة	واملنسو�ج ي	12:	ق�� ى� الرسم	البيا�ف

14 م	الشركة،	2018  ي	13:	��ج ى� الرسم	البيا�ف

14 ي	صناعة	األلبسة،	2021-2014  ى� ي	14:	التوظيف	�ف ى� الرسم	البيا�ف

15 ي	اململكة،	2020-2012  ى� ات	االصطناعية	�ف ارة	املنسو�ج ي	لت�ج ى� ي	15:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

15 ي	اململكة،	2021-2012  ى� ة	امل�بوكة	�ف ارة	األنس�ج ي	لت�ج ى� ي	16:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

16 ي	اململكة،	2021-2012  ى� ة	الطبيعية	�ف ارة	األنس�ج ي	لت�ج ى� ي	17:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

16 ي	اململكة،	2021-2012  ى� ية	�ف ات	النسا�ئ ارة	املنسو�ج ي	لت�ج ى� ي	18:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

17 ي	اململكة،	2021-2012  ى� ارة	القطن	�ف ي	لت�ج ى� ي	19:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

17 ارة	الزيوت	املعدنية،	2021-2012  ي	20:	ت�ج ى� الرسم	البيا�ف

17 لود،	2021-2012  ارة	ال�ج ي	لت�ج ى� ي	21:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

22 ي،	2026-2014  لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� ي	22:	إيرادات	املالبس	�ف ى� الرسم	البيا�ف

23 لس	التعاون	من	األلبسة،	2021-2017  ي	23:	صادرات	دول	م�ج ى� الرسم	البيا�ف

23 لس	التعاون	من	األلبسة،	2021-2017  ي	24:	واردات	دول	م�ج ى� الرسم	البيا�ف

24 ي،	2021-2017  لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� اري	لقطاع	األلبسة	�ف ان	الت�ج رف ي	25:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف

24 ي،	2021-2017  لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� اري	لأل�ذية	�ف ان	الت�ج رف ي	26:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف

24 ي،	2021-2017  لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� وهرات	ومدخالتها	�ف اري	للم�ج ان	الت�ج رف ي	27:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف

25 ي،	2021-2017  لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� لدية	�ف ب	اليد	واإلكسسوارات	ال�ج اري	ل�قا�ئ ان	الت�ج رف ي	28:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف

25 ي،	2020-2016  لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� ات	�ف مة	املضافة	لتصنيع	األلبسة	واملنسو�ج ي	29:	الق�� ى� الرسم	البيا�ف

25 ي	 ي،	بالدوالر	األمريكى� لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� ات	�ف مة	املضافة	لتصنيع	األلبسة	واملنسو�ج ي	30:	الق�� ى� الرسم	البيا�ف

26 ي،	2021-2017  لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� ات	االصطناعية	�ف اري	للمنسو�ج ان	الت�ج رف ي	31:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف

26 ي،	2021-2017  لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� اري	لألقمشة	امل�بوكة	�ف ان	الت�ج رف ي	32:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف

27 ي،	2021-2017  لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� اري	للقطن	�ف ان	الت�ج رف ي	33:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف

27 ي،	2021-2017  لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� فيفة	واألخرى	�ف ام	الثقيلة	وال�ف لود	ال�ف اري	لل�ج ان	الت�ج رف ي	34:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف

29 يات	 ات	املر�ئ ي	35:	ف�ئ ى� الرسم	البيا�ف



امللخـــــــص
التنفيــــــــذي
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ي  تمتلك اململكـــــــة العربيـــــــة السعوديـــــــة فرصا�
هود تحقيق أهـــــــداف رؤية 2030  واعدة لدعم �ج
مة املتكاملـة لقطاع  من خالل تطوير سلســلة الق��
ي  �� ي الواسع �ف ي تستند إل� السوق املحل�� األزياء، ال�ت��

ي، وأهميتها  راتيحج ي االس�ت �� غرا�ف اململكة، وموقعها ال�ج
رة. الثقافية الكب��

طِلقت رؤية اململكة 12030 خالل عام 2016 بهدف تنويع مصادر  اأُ
ر النفطي من  مال�ي غ�ي اقتصاد اململكة ورفع معدل النات�ج املحل�ي اإل�ج

ي  مال�� ي اإل�ج ي املحل�� ي النات�� �� اص �ف 16% إل� 50% وتعزيز مساهمة القطاع ال�ف
�ي  من 40% إل� 65%. كما تهدف الرؤية إل� رفع نسبة مشاركة املرأة �ف

سوق العمل من 22% إل� %30.

ي عل� التعاريف  أما بالنسبة ملنظومة قطاع األزياء، فقد تم تحديدها بناء�
ي لألنشطة االقتصادية املرتبطة بقطاع األزياء بصورة مباشرة  املتداولة عامليا�

عرف القطاع من النا�ية االقتصادية عل� أنه  ر مباشرة. �يث ��ُ أو غ��
ي  ة والتطوير واإلنتا�� ز�أ م والبيع بالتحج مة متكاملة ألنشطة التصم�� سلسلة ق��

وهرات  ات املرتبطة بسوق املالبس، واأل�ذية واملحج وال�فاظ عل� املنتحج
ام واملكونات ذات الصلة املستخدمة لألزياء  ي كافة املواد ال�ف منا� رها، متصف وغ��

، تم اع�تماد النظرة االقتصادية الشاملة لقطاع  التقليدية وال�ديثة. وبالتال�ي
ية  راتيحج من هذه التقرير لتوافقه مع البحوث العاملية واس�ت األزياء �ف

ي قطاع األزياء  �� مل الدراسة عل� األنشطة املساهمة �ف ة األزياء،  �يث ت�ش هي�ئ
ي لألزياء. �� ي قد تتعدى بمفهومها التعريف الثقا�ف والعناصر ال�ت��

�ي  ومن املتوقع أن تساهم منظومة األزياء اقتصاديًا بمعدل 1.4% �ف
مال�ي للمملكة العربية السعودية، وستساهم بقرابة  النات�ج املحل�ي اإل�ج

مة  ز هذه الق�� عرفَ ي عام 22022، و�تُ �� مالية �ف مة اإل�ج 12.5 مليار دوالر من الق��
ملة. ة وال�ج ز�أ ي من خالل االستهالك وأنشطة البيع بالتحج بشكل أساس��

ر التقديرات إل� أن منظومة األزياء ستساهم بنسبة 1.8% من  وتش�ي
ر 230 ألف فرصة وظيفية 3 .  مال�ي القوى العاملة السعودية بتوف�� إ�ج

ي منظومة العمل %52،  �� ية �ف وتبلغ نسبة مشاركة القوى العاملة النسا�أ
من القطاع %66،  ف األساسية �ف ي الوظا�أ �� بي�فما يبلغ معدل السعودة �ف
ي القطاع من 90,000 وظيفة مباشرة  �� �يث تتكون القوى العاملة �ف

ر مباشرة4. و140,000 وظيفة غ��

ي إل� 32  ة عل� الصعيد املحل�� ز�أ ي أن تصل مبيعات التحج ومن املتوقع أيضا�
ي  �� ي املبيعات �ف مال�� مليار دوالر بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 30% عن إ�ج
ي لل�فمو،  ي مهما� 2021 البالغ 24 مليار دوالر5. كما تعد األزياء الفاخرة محركا�

يه اإلنفاق إل�  ي عام 2021 بعد تو�ج �� ي بنسبة 19% �ف إذ �ققت مبيعاته نموا�
ارة  ي املرأة، ونمو التحج �ف داخل اململكة إثر قيود السفر، ودعم تمك��

رونية6. اإللك�ت

ي الضوء عل� مستوى الفرص املتوفرة سواء  ويسلط تحليلنا للوضع ال�ال��
 ، ي سوق اململكة املحل�� �� ي أو املتخصصة �ف ة عامليا� حج عل� صعيد األزياء الرا�أ

مة  ي سلسلة الق�� �� ي يوفرها ارتفاع الطلب �ف باإلضافة إل� مستوى الفرص ال�ت��
ات األزياء  م األولية وتطوير منتحج ي مر�لة تكوين األفكار والتصام�� �� األولية �ف

وتصنيعها.

ي  �� ي اململكة إل� تطوير قدراتها �ف ي سبيل اغتنام هذه الفرص، ستحتا�� �� و�ف
ي صناعة املالبس  �� ما �ف ات، ال س�� مة األولية وتطوير املنتحج سلسلة الق��

راد املواد  رة عل� است�� ر التحليل إل� نسبة االع�تماد الكب�� ات. إذ يش�� واملنسو�ج
ي بعض القدرات  ي تتوفر �اليا� �ف ي ��� �� . و�ف ات املك�تملة اإلنتا�� ام واملنتحج ال�ف

ر  ات االصطناعية، لكن الفرص ال تزال غ�� ام واملنسو�ج لود ال�ف املرتبطة بال�ج
يا املتقدمة  ي ظل محدودية استخدام التكنولو�ج �� ر �ف مستغلة إل� �د كب��

م املتخصصة. وال شك بأن تطوير هذه القدرات  هات التصم�� والتعاون مع �ج
ات عل�  ي السوق واملنتحج �� ي تعزيز مستوى املرونة والفعالية �ف �� سيساهم �ف

ارية بتنويع  ي سواء، األمر الذي سي�م� للشركات والعالمات التحج �د�
ي سلسلة التوريد. �� مصادرها وتقليل ا��تمالية املخاطر �ف

هات  وإضافة إل� ما سبق، يحلل هذا التقرير التو�ج
يسية املتعلقة بأداء القطاع والسوق، كما يسلط  الر�ئ

الضوء عل� أداء القطاع املحل�ي وفرص ال�فمو املتا�ة إل� 
ة  �د اآلن. ويسعى التقرير أيضًا إل� دعم أهداف هي�ئ

ية لتطوير قواعد بيانات  راتيحج �ي مبادرتها االس�ت األزياء �ف
ة إل� بناء فهم يستند إل�  قطاع األزياء، إذ تسعى الهي�ئ
�ي اململكة. وت�تمثل  يسية عن قطاع األزياء �ف البيانات الر�ئ

موعة  �ي إصدار محج يسية لهذا املشروع �ف �ج الر�ئ النتا�ئ
من املنشورات واألبحاث القطاعية؛ مثل )اململكة 
انب  العربية السعودية: تقرير �الة األزياء( إل� �ج

هات املعنية لي�تمكنوا من الوصول إل�  منصة رقمية للحج
ة من خالل  بيانات القطاع من خاللها. وتهدف الهي�ئ

هات املعنية املحلية والدولية  �ج إل� إطالع ال�ج هذه النتا�ئ
رة املتوفرة داخل  بشكل أفضل عل� اإلمكانات الكب�ي

اململكة وبالتال�ي دعم نمو القطاع.



.1

األهـــــداف	
يــــة راتي�ج  االســـــ�ت
ة	األزيـــــــــاء لهي�ئ
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7 ة األزياء إل� تطوير قطاع  تهدف هي�أ
ي اململكة العربية  �� أزياء مزدهر �ف

السعودية.

ي بناء قطاع مستدام  �� ة �ف وت�تمثل رؤية الهي�أ
ي كافة عناصر سلسلة  �� وشامل ومتكامل �ف

رات  �ج ي عن تعزيز املواهب وال�ف مة، فضال� الق��
ة  ي اململكة. وقد وضعت هي�أ �� والكفاءات املحلية �ف

م  ية هي التعل�� راتيحج ز اس�ت األزياء سبع ركا�أ
ات، والتصنيع وسلسة  واإلبداع، وتطوير املنتحج

ة، واالستدامة، والسرد ورواية  ز�أ اإلمداد، والتحج
القصص والفعاليات، وممكنات القطاع.

السرد	والرواية	والفعاليات

ر املنصات والفعاليات اإلعالمية املبتكرة اذبيتها ع�ج ي لهوية األزياء السعودية وتعزيز �ج روي�� ال�ت

االستدامة

مة عل� مستوى املنطقة ال االستدامة واألزياء املحت�ش ي محج �� دة �ف ي اململكة من أن تصب� را�أ �ف تمك��

ممكنات	القطاع

ي األنظمة والوصول إل� بيانات السوق واالست�شمارات والشراكات ل�تميكن نمو القطاع تعزيز مستوى دم��

م	واالبتكار التعل��

ال عل� مستوى املنطقة ي هذا املحج �� هة األول� لالبتكار �ف اصة بقطاع األزياء لتصب� اململكة الو�ج م ال�ف إثراء أنظمة التعل��

ات تطوير	املنت�ج

ي قطاع األزياء �� ات السعودية �ف ديدة لالرتقاء بمنظومة تطوير املنتحج تعزيز التنافسية والوصول إل� مواد �ج

التصنيع	وسلسلة	التوريد

ي قطاع األزياء �� اذبية أنظمة التصنيع والتوزيع �ف ي و�ج �ف تعزيز التوط��

ة ز�ئ الت�ج

ا ا وعامل��� ة لت�تمكن من تعزيز عملياتها محل��� ز�أ ذابة للشركات العاملة ببيع األزياء بالتحج ة �ج تطوير بي�أ

ة	األزياء ية	السبع	لهي�ئ راتي�ج ز	االس�ت 1	:	الركا�ئ ى� الرسم	البيا�ف
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ة األزياء، كما يعرض مدى  ية السبع لهي�أ راتيحج ز االس�ت مة مع الركا�أ ي مواءمة تحليل سلسلة الق�� �� يتنا �ف ز منهحج وينق�م التقرير إل� أربعة أقسام؛ األول يو�ج
ي سلسلة  �� ر كل عنصر �ف ي اململكة ع�ج �� ي قطاع األزياء �ف �� يسية �ف هات الر�أ وانب األداء والتو�ج ي �ج �� ، ويتناول الق�م الثا�ف �ف انب�� توفر البيانات عند النظر إل� هذين ال�ج

رز الق�م الرابع  �ج ي أربعة بلدان مختلفة، و��ُ �� ي توصلنا إليها من خالل املقارنة املعيارية للقطاع �ف ي ال�ت�� �� ي للنتا�أ زا� ي مو�ج مة، بي�فما يقدم الق�م الثالث ملخصا� الق��
ر إليه البيانات.  ي اململكة بحسب ما تش�� �� اصة بقطاع األزياء �ف مة ال�ف يسية لسلسلة الق�� الفرص الر�أ

ية  راتيحج يتها، بي�فما يركز هذا التقرير عل� دعم تحقيق املبادرة االس�ت راتيحج ة من خاللها بتنفيذ اس�ت ي 2 أدناه 14 مبادرة مختلفة تقوم الهي�أ �� ي الرسم البيا�ف �ف يب��ّ
ي اململكة.  �� ة إل� بناء فهم يستند إل� البيانات القوية لدى قطاع األزياء �ف ي تسعى الهي�أ �ف ي ��� �� ي تهدف إل� تطوير قواعد بيانات قطاع األزياء. و�ف رقم 11، وال�ت��

االستدامة

السرد	والرواية	
والفعاليات

ممكنات	القطاع

م	واالبتكار التعل��

ة ز�ئ الت�ج

التصنيع	وسلسلة	
التوريد

ات تطوير	املنت�ج

ة	األزياء يسية	لهي�ئ 2	:	املبادرات	الر�ئ ى� الرسم	البيا�ف

ي قطاع األزياء �� م والتدريب �ف ي التعل�� 1. تطوير وإثراء برام��
ي بقطاع األزياء �ف ي وامله�تم�� �ف 2. تطوير مسا�ات مبتكرة لألشخاص املوهوب��

ي قطاع األزياء واالرتقاء بها �� ات �ف راءات تطوير املنتحج م إ�ج ي تصم�� �ف 3. تمك��

ي وأنظمة التوزيع واالرتقاء بها 4. دعم تطوير التصنيع املحل��

ي قطاع األزياء من ال�فمو �� ة �ف ز�أ عي التحج ي با�أ �ف 5. تمك��

ل اإلعالم ر وسا�أ ي ع�ج �ف ة األزياء وقطاع األزياء واملصمم�� ازات هي�أ ر عل� أعمال وإنحج ماه�� 6. إطالع ال�ج
7. إنشاء منصات وإقامة فعاليات لدعم قطاع األزياء

ي قطاع األزياء �� ي االستدامة �ف �ف 8. تمك��
ديدة وصون ال�رف واألقمشة التقليدية 9. التواصل مع مختلف املراكز العاملية لتطوير مواد �ج

ي القطاع �� 10. تسهيل الوصول إل� االست�شمارات �ف
11. تطوير قواعد بيانات خاصة بالقطاع
ة تشريعية �اكمة للقطاع 12. وضع بي�أ

اص واألطراف الثالثة لدعم القطاع ي العام وال�ف �ف 13. تطوير وتعزيز شبكة من الشركاء من القطاع��
ية القطاع  راتيحج مة لدعم اس�ت ي لسلسلة الق�� 14. تطوير مشاريع وبرام��
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.2

ي	قطاع	 ى� مة	�ف سلسلة	الق��
 األزياء	السعودي:

وانب	 نظرة	عامــة	على	ال�ج
هات املؤثرة	والتو�ج



مارس 2023ثقافتنا هويتنا

10

ي	قطاع	األزياء ى� مة	�ف ي	3:	سلسلة	الق�� ى� الرسم	البيا�ف

ل اإلعالم  اصة بقطاع األزياء السعودي، وذلك باالستناد إل� البيانات املتا�ة ووسا�أ مة ال�ف وانب املحركة لسلسلة الق�� توض� األقسام الفرعية التالية ال�ج
ي سوق  �� ي أو املتخصصة �ف ة عامليا� حج ي الضوء عل� مستوى الفرص املتوفرة سواء عل� صعيد األزياء الرا�أ واملقاالت األكاديمية.  ويسلط تحليلنا للوضع ال�ال��
ات،  م، وتطوير املنتحج ي مر�لة تطوير األفكار والتصم�� �� مة األولية �ف ي سلسلة الق�� �� ي يوفرها ارتفاع الطلب �ف ، باإلضافة إل� مستوى الفرص ال�ت�� اململكة املحل��

غت�فم إل� �د اآلن. ي مل �تُ ات األزياء ال�ت�� وتصنيع منتحج

ي < الصبغ وال�ياكة   الغزل < النس��
ي رف ه�� < التحج

ي املواد االصطناعية إنتا��

مة ي	مواد	سلسلة	الق�� يإنتا�� ميع	املنت�� م	وتطوير	وت�ج التصم��

مدخالت	األلياف	
الطبيعية	

واالصطناعية

املواد	الطبيعية	
واالصطناعية

الشركات الدولية ذات 
ي السوق املحلية  �� ال�ضور �ف

تطويــــــــر املهــــــــارات

مي الدعــــــــم التنظــــــــ��

ي القطـــــــــاع �� هات املعنيــــــة �ف ال�ج

املواد	
املستوردة

الغزل	
املستورد

األقمشة	واملواد	
املستوردة

شة
قم
األ

واد
امل

ر االقتصادات عل�  حة أك�ج تحتل اململكة العربية السعودية املرتبة 19 عل� ال�أ
ي 23,585  مال�� ي اإل�ج ي املحل�� مستوى العامل، �يث يبلغ نصيب الفرد من النات��
لة االقتصاد �يث يمثل 80% من  ي دفع عحج �� . ويساهم قطاع النفط �ف دوالرا�

ي للمملكة 8. ويشهد  مال�� ي اإل�ج ي املحل�� دات التصدير7 و43% من النات�� عا�أ
ي يهدف إل� ال�د من  را� ي كب�� ي هيكليا� ي برؤية 2030، تحوال� ، مدفوعا� االقتصاد �اليا�

اع�تماد اململكة عل� النفط وتنويع مصادر اقتصادها.

ي أن  ي اململكة، علما� �� ي �ف مال�� ي اإل�ج ي املحل�� وتمثل منظومة األزياء )كما هو موض� أدناه( 1.4% من النات��
ي  �� مة )»السوق« كما هو موض� �ف ملة من سلسلة الق�� ة وال�ج ز�أ ي التحج �� ان�ج ي �ج �� متها تكمن �ف 60% من ق��

ي 230,000  ي اململكة تساهم بحوال�� �� ر التقديرات إل� أن منظومة األزياء �ف ي أدناه(1. وتش�� �� الرسم البيا�ف
ي اململكة9، وتتوزع فرص العمل هذه  �� ي القوى العاملة �ف مال�� فرصة عمل، أي بمعدل 1.8% من إ�ج

ي مهن األزياء  �� ف األزياء األساسية أو املباشرة، و140,000 �ف ي وظا�أ �� ؛ 90,000 منها �ف عل� النحو التال��
ر املباشرة10. ر األساسية أو غ�� غ��

ي  �� ي �ف ي 24.6 مليار دوالر أمريك�� مته بحوال�� ِدرت ق�� ت�تمتع اململكة العربية السعودية بقطاع أزياء مزدهر �تُ
ات األزياء بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  عام 2021 11. ومن املتوقع أن يزداد الطلب عل� منتحج
ي  �� رة. وكما هو موض� �ف ي قدره 47.9% خالل هذه الف�ت مال�� 13% من 2020 إل� 2025، أي ب�فمو إ�ج

ات املالبس واإلكسسوارات واأل�ذية والسلع الفاخرة  ي أدناه، من املتوقع أن تشهد منتحج �� الرسم البيا�ف
ي أن نمو قطاع السلع الفاخرة قد يصل إل� 30% من عام 2022 إل� 2025. ، علما� را� ي كب�� نموا�

سوق	قطاع	األزياء 2.1

ية للحصول على هذه التقديرات. ار�ج موعة من املصادر االقتصادية املفتو�ة واملصادر ال�خ . وتم استخدام محج مالىي ىي النات�ج املحلىي اإل�ج ر املباشرة �خ ر االقتصادي املساهمة املباشرة وغ�ي مل التأث�ي  1 ي�ش

ىي نهاية التقرير ع املتوفرة �خ حة املرا�ج ىي ال�ئ ر تحليل مقارنة لسبع دول مختلفة، علمًا أنه قد تم اإلشارة إلى كافة املصادر �خ وتم التحقق منها ع�ج

ي مالى� ي	اإل�ج ي	امل�لى� نصيب	الفرد	من	النات��

23,585 دوالرًا
وتمثل	منظومة	األزياء

%1.4
ي	اململكة ى� ي	�ف مالى� ي	اإل�ج ي	امل�لى� من	النات��

ي	اململكة	تساهم	بمعدل ى� منظومة	األزياء	�ف

%1.8
ي	اململكة ى� ي	القوى	العاملة	�ف مالى� من	إ�ج

اهزة السوقالسلع	ال�ج

لد دباغة ال�ج

مصنعو املالبس )خدمة متكاملة(

التصنيع بطريقة 
CMT

ات املحلية عون املحليون البارزون املنتحج البا�أ
للمالبس واألقمشة 

ة  ز�أ لود بالتحج واأل�ذية وال�ج
م دور التصم��

لود واأل�ذية مصنعو ال�ج

مصنعو اإلكسسوارات ة ال�ديد معال�ج

رة ة الصغ�� ز�أ محالت التحج

اهزة املستوردة السلع ال�ج

أسواق التصدير
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)US$m(	السعودية	العربية	اململكة	ي ى� ي	4:	مبيعات	قطاعات	األزياء	الفرعية	�ف ى� الرسم	البيا�ف

اص	)%(،	2020 ي	5:	نمو	االستهالك	ال�ف ى� الرسم	البيا�ف

٢١,٦٥١
٢٤,٥٥٨

٢٧,٥٢٧
٢٩,٤٥٦

٣٠,٧٤٨
٣٢,٠٣١

٠

٥,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٣٥,٠٠٠

٢٠٢٠ ٢٠٢١ *٢٠٢٢ *٢٠٢٣ *٢٠٢٤ *٢٠٢٥

الر
دو

ن 
يو

مل

املالبس االكسسوارات األحذية البضأىع الفاخرة اإلٜحما���

ة،  ز�أ ال البيع بالتحج ي محج �� م سوق اململكة العربية السعودية العديد من الشركات القابضة املهمة �ف يصف
ارية املتوسطة والفاخرة، ولكن  راخيص لتوزيع العالمات التحج وتحمل هذه الشركات العديد من ال�ت

ي  �� وهرات �ف ي املالبس واأل�ذية واملحج اصة بمنتحج ات ال�ف من الظاهر أنها ال توزع ما يكفي من املنتحج
ية املستوردة. ات النها�أ ي عل� املنتحج ي��� السعودية، وتع�تمد بشكل ر�أ

ي املقارنة  �� مولة �ف ي الدول امل�ش �� ي �ف �ف ر مرونة مقارنة باملستهلك�� ي أن املستهلك السعودي أك�ش ويظهر أيضا�
ي  �� حة كورونا �ف ا�أ اص بنسبة 6% خالل ذروة �ج م؛  إذ انخفض استهالك القطاع ال�ف املعيارية ودول اإلقل��

ي  �� ي اململكة املتحدة و7% �ف �� ي اإلمارات العربية املتحدة و10% �ف �� عام 2020، مقابل نسبة 12% �ف
ي باإلمارات العربية  ي سوق اململكة مقارنهت� �� ي األقوى �ف ه املحل�� ر إل� التو�ج فرنسا12، األمر الذي يش��

نبية. ريات السيا�ة األ�ج ي تع�تمد عل� مش�ت املتحدة عل� سبيل املثال، وال�ت��

٪٦-

٪١٢-
٪١٠-

٪٧-
٪١٠-

٪٥-

٪٠-

السعوديةاالماراتاململكة املتحدةفرنسا

%

اص	بنسبة انخفض	استهالك	القطاع	ال�ف

%6
ي	عام	2020،	 ى� �ة	كورونا	�ف ا�ئ خالل	ذروة	�ج

مقابل	نسبة

%12
ي	اإلمارات	العربية	املت�دة ى� �ف

املصدر: شركة ستاتيستا )2021(

ميست )2022( املصدر: و�دة االستخبارات االقتصادية لدى اإليكون��
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ر عل�  ة بشكل كب�� ز�أ تع�تمد مصادر البيع بالتحج
ي  �� ز �ف ات املستوردة، األمر الذي أدى إل� عحج املنتحج
ي  �� ي �ف مة 3.8 مليار دوالر أمريك�� ارة املالبس بق�� تحج
مة 865  ارة األ�ذية بق�� ي تحج �� ز �ف عام 2021، وعحج

2. ويذكر أن صادرات  مليون دوالر أمريك��
املالبس ارتفعت بنسبة 11% من عام 2012 

إل� عام 2021، أي من 118 مليون دوالر إل� 
130 مليون دوالر. ومع ذلك، زادت الواردات 
رة من 2.7 مليار  بنسبة 42% خالل هذه الف�ت

دوالر إل� 3.8 مليار دوالر13. 

نمت صادرات األ�ذية بنسبة 218% من عام 
2012 إل� عام 2021 عل� الرغم من انطالقها 
من قاعدة منخفضة بلغت 5.1 مليون دوالر 

ي عام 2021، تم  �� رة. و�ف ي بداية الف�ت �� ي �ف أمريك��
ي  �ف ي ��� �� مته 16.4 مليون دوالر، �ف تصدير ما تبلغ ق��

راد 881 مليون دوالر، أي زيادة بنسبة  تم است��
راد لعام 2012. 43% عن مستويات االست��

ي  8 أن مكونات تصنيع  �� يوض� الرسم البيا�ف
ار الكريمة  وهرات، مثل اللؤلؤ، واأل�حج املحج

واملعادن، كانت وارداتها عالية مقارنة 
ي الصادرات  �� ر �ف بالصادرات، وقد �دث تحول كب��
. ومع ذلك،  �ف رت�� ي األخ�� �ف ي السنت�� �� كما هو واض� �ف

ي الصادرات لعام  �� ر �ف رر االرتفاع الكب�� فإن م�ج
ي املنشورات/البحوث العامة  �� ر واض� �ف 2020 غ��

ي من البحث. أو األكاديمية ويتطلب مزيدا�

لدية  ب اليد واإلكسسوارات ال�ج كما أن �قا�أ
ود  كانت وارداتها عالية مقارنة بالصادرات بو�ج
ي  �� ي �ف اري قدره 453 مليون دوالر أمريك�� ز تحج عحج

عام 2021.

)2022( UN Comtrade :61,62 املصدر :)HS( رمز)2022( UN Comtrade 64 :)HS( املصدر: رمز

يار
مل

ان التٜحاريالوارداتالصادرات �� امل��
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١٧
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ع	املك�تملة البضا�ئ 2.2

من	عام	2012	إلى	عام	2021 ارتفعت	
صادرات	املالبس	بنسبة

%11 
ومع	ذلك،	زادت	الواردات	خالل	هذه	

رة	بنسبة الف�ت

 %42 
من	2.7	مليار	دوالر	إلى	3.8	مليار	دوالر

 نمت	صادرات	األ�ذية	بنسبة	

%218 
من	عام	2012	إلى	عام	2021

ي		 �ف ارة	األلبسة	ب�� ي	لت�ج ى� ي	6	:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف
2021-2012

ي	اململكة	 ى� ارة	األ�ذية	�ف ي	لت�ج ى� ي	7:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف
ي	2021-2012 �ف ب��

رها. م مختلف أنواع األ�ذية الرياضية والصنادل واأل�ذية العالية وغ�ي ة واسعة ت�خ 2 تشكل »األ�ذية« ف�ئ
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)2022( UN Comtrade 71 :)HS( املصدر: رمز

UN Comtrade )2022( :املصدر

)2022( UN Comtrade 42 :)HS( املصدر: رمز

UN Comtrade )2022( :املصدر
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مل  ي ترتبط برمز )HS( 6211، والذي ي�ش ا�ا� ر نحج ة التصدير األك�ش ي اململكة العربية السعودية، يظهر أن ف�أ �� وعند النظر بشكل مفّصل إل� بيانات التصدير �ف
 :HS ي األثواب والعبايات املصنوعة من املواد االصطناعية )رمز مل أيضا� ر املحبوكة(، وي�ش رها من املالبس )غ�� البدالت الرياضية، ومالبس السبا�ة، وغ��

.)62113210 :HS 62113310( والقطن )رمز

م، �يث تعد اإلمارات  ي اإلقل�� �� اورة �ف ات املالبس إليها هي الدول املحج ي تصدر اململكة منتحج ر األسواق ال�ت�� ي أدناه، فإن أك�ج �� ي الرسم البيا�ف �� ي �ف �ف وكما هو مب��
راد  ي أهم مصدر الست�� �ف ي كانت الص�� �ف ي ��� �� ي اململكة )38 مليون دوالر(، تليها البحرين )9.9 مليون دوالر(. �ف �� هة لتصدير املالبس �ف العربية املتحدة أهم و�ج

ي عل� الهند )463 مليون  ي اململكة عل� مدى السنوات ال�فمس؛ �يث بلغ مستواها لعام 2020 ما يصل إل� 1.3 مليار دوالر، متقدمهت� �� ات املالبس �ف منتحج
دوالر( وبنغالديش )244 مليون دوالر(. 

وهرات،	 ارة	امل�ج ي	لت�ج ى� ي	8:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف
2021-2012

هات	لتصدير	املالبس،	 ي	10:	أعلى	10	و�ج ى� الرسم	البيا�ف
2020-2016

ب	اليد	 ارة	�قا�ئ ي	لت�ج ى� ي	9:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف
لدية،	2021-2012 واإلكسسوارات	ال�ج

راد	املالبس،	 هات	الست�� ي	11:	أعلى	10	و�ج ى� الرسم	البيا�ف
2020-2016
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مة املضافة من تصنيع املالبس  ي )2022( إل� أن الق�� ر أبحاث البنك الدول�� ات األزياء، ولكن تش�� ي اململكة ملنتحج ات إنتا�� رة �ول مخر�ج ال تتوفر بيانات كث��
ر منذ أن وصلت  ات قد انخفضت بشكل كب�� مة املضافة للسوق لقطاع املالبس واملنسو�ج ي أن الق�� ات داخل اململكة تقارب 2.1 مليار دوالر، علما� واملنسو�ج

ي عام 2016.  �� إل� ذروتها البالغة 3.2 مليار دوالر �ف

ركز هذا  ي اململكة. وال ي�ت �� ي للمالبس �ف ود 32,982 مصنعا� ر إل� و�ج ريت عام 2018 تش�� ي دراسة أ�ج �� رى أي استطالع �ديث للقطاع، إال أن نتا�أ حج ي مل ��ُ �ف ي ��� �� �ف
ر  ي 13(. ويش�� �� ي )كما يوض� الرسم البيا�ف ي موظفا� رة فقط، �يث أن هناك 93% من مصنعي املالبس لديهم أقل من 20 موظفا� النشاط عل� الشركات الكب��

رة. ي العديد من الشركات الصغ�� �� ي �ف ي نسبيا� يال� ي ض�أ ي اململكة يعد نشاطا� �� ذلك إل� أن قطاع املالبس �ف

ي من عام 2021 )مصنفون عل� أنهم  ي صناعة املالبس اعتبارا� �� ي يعملون �ف ر البيانات الصادرة عن البنك املركزي السعودي إل� أن 52,611 شخصا� تش��
ي مستوى  �� ي 14 أدناه. ويتناسب االنخفاض �ف �� ر الرسم البيا�ف ي عام 2014 كما يش�� �� ي أن هذا العدد انخفض من 74,287 �ف ي العمل«(15، علما� �� ركون �ف »مش�ت

ي 12. �� مة املضافة لصناعة املالبس بحسب الرسم البيا�ف العمالة مع انخفاض الق��

ي )2022( املصدر: البنك الدول��
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 )2018( GASTAT :املصدر
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ي	صناعة	األلبسة،	2021-2014 ى� ي	14:	التوظيف	�ف ى� الرسم	البيا�ف

)2022( SAMA :املصدر

ــــــات	 م	املنت�ج تصم��
ميعها وتطويرها	وت�ج

2.3

م	الشركة،	2018 ي	13:	��ج ى� الرسم	البيا�ف ات	 مة	التصنيع	املضافة	لأللبسة	واملنسو�ج ي	12:	ق�� ى� الرسم	البيا�ف
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تسلط قاعدة بيانات األمم املتحدة 
ارة السلع األساسية  ية لتحج اإل�صا�أ
الضوء عل� مستوى اع�تماد سلسلة 

راد  مة السعودية عل� است�� الق��
ات املحبوكة، واالصطناعية،  املنسو�ج

ي أن  ة، والطبيعية، علما� واملنسو�ج
ات  ي عل� املنسو�ج �� ر يأ�ت الطلب األك�ج
ات  ي هذه الف�أ �ف االصطناعية من ب��
ات املحبوكة،  األربع، تليها املنسو�ج
رتيب. ة، والطبيعية بال�ت واملنسو�ج

ي أن اململكة  �ف ي ��� �� ي أدناه أنه �ف �� ي الرسم البيا�ف �ف ويب��
ات  ال املنسو�ج ي محج �� لديها بعض القدرات �ف

مة 168 مليون دوالر  االصطناعية، إذ صدرت بق��
ر  اري كب�� ز تحج ي عام 2020، كان هناك عحج �� �ف

رة. ومن  ي الواردات خالل هذه الف�ت �� ومس�تمر �ف
مة األزياء  ي سلسلة ق�� �ف الواض� أن هناك صلة ب��

ي اململكة، األمر  �� ي �ف ي��� ماويات الر�أ روك�� وقطاع الب�ت
ي إل� مزيد من الدراسة. الذي يحتا��

ي  ي 16 أن نسبة إنتا�� �� يوض� الرسم البيا�ف
انب  ي اململكة قليلة، إل� �ج �� ات املحبوكة �ف املنسو�ج

ات املحبوكة  اري عل� املنسو�ج ز التحج زيادة العحج
رة 2021-2012. بنسبة 307% خالل الف�ت

ات	 ارة	املنسو�ج ي	لت�ج ى� ي	15:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف
ي	اململكة،	2020-2012 ى� االصطناعية	�ف

ة	امل�بوكة	 ارة	األنس�ج ي	لت�ج ى� ي	16:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف
ي	اململكة،	2021-2012 ى� �ف

)2022( UN Comtrade 54,55 :)HS( املصدر: رمز)2022( UN Comtrade 60 :)HS( املصدر: رمز
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مة  ة؛ إذ تع�تمد سلسلة الق�� ات الطبيعية واملنسو�ج ما يتعلق باملنسو�ج ي قليل داخل اململكة ف�� توض� الرسوم البيانية 17 و18أدناه أن هنالك مستوى إنتا��
رة، وال تزال العوامل  ي الواردات بنسبة 43% خالل هذه الف�ت �� ي �ف ة انخفاضا� ات املنسو�ج ات املستوردة. وقد شهدت املنسو�ج ر عل� املنسو�ج بشكل كب��

ي من الدراسة.  ر واضحة وتتطلب مزيدا� املسببة لذلك غ��

ي	مواد	سلسلة	 مــــةإنتا�� الق��
2.4
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ة	 ارة	األنس�ج ي	لت�ج ى� ي	17:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف
ي	اململكة،	2021-2012 ى� الطبيعية	�ف

ات	 ارة	املنسو�ج ي	لت�ج ى� ي	18:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف
ي	اململكة،	2021-2012 ى� ية	�ف النسا�ئ

)2022( UN Comtrade 52,53 :)HS( املصدر: رمز)2022( UN Comtrade | 5111,5112,5113 :)HS( املصدر: رمز
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ي  �� ي �ف �ف يسيت�� ام الر�أ ي ال�ف �ف يظهر أن املادت��
تصنيع املالبس هما القطن واملواد 

ي أميد .  املشتقة من النفط مثل البول��

ي 20 أن واردات القطن  �� ويوض� الرسم البيا�ف
انخفضت بشكل ثابت من 2012 إل� 2021، 

مع انخفاض القطن بنسبة 52% خالل 
راء مزيد من الدراسة  رة16. وال بد من إ�ج الف�ت

للتأكد من العناصر املسؤولة عن انخفاض 
الطلب عل� القطن، فقد يكون بسبب تصنيع 

ي األزياء من  ي من إنتا�� ات التقنية« بدال� »املنسو�ج
د بعض األدلة عل� محدودية  القطن، إذ تو�ج

ر  . ومع ذلك، تش�� قدرات ال�ياكة والنسي��
ارية قبل عام 2016 إل� �ضور  البيانات التحج

ي املالبس داخل اململكة. ومن املمكن  ي إنتا�� �� ر �ف كب��
ي عن واردات القطن،  أن يكون هذ األمر مسؤوال�
ر من  خاصة إذا كانت الشركة مسؤولة عن أك�ش

. مر�لة من مرا�ل اإلنتا��

ي  �� ي �ف يسيا� ي ر�أ يعد النفط، الذي يشكل مكونا�
ر،  األقمشة االصطناعية مثل البوليس�ت

ي  �� ي �ف ي أساسيا� واألكريليك، والنايلون، عنصرا�
اقتصاد اململكة العربية السعودية، إذ يمثل 
مة  80% من صادرات اململكة؛ فقد بلغت ق��
ي ذلك النفط  �� صادرات الزيوت املعدنية )بما �ف

ي أن  ي عام 2021، علما� �� ام( 210 مليار دوالر �ف ال�ف
ي قدره 205 مليار  اريا� ي تحج ضا� اململكة �ققت فا�أ

ي أدناه. �� ي الرسم البيا�ف �� دوالر كما هو ظاهر �ف

ام املواد	ال�ف 2.5

يمثل	النفط

%80 
من	صادرات	اململكة

ي	2012  �ف انخفضت	واردات	القطن	ب��
و2021	بنسبة

 %52
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ارة	القطن	 ي	لت�ج ى� ي	19:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

ي	اململكة،	2021-2012 ى� �ف
ارة	الزيوت	 ي	20:		ت�ج ى� الرسم	البيا�ف

املعدنية،	2021-2012

)2022( UN Comtrade | 5510 :)HS( املصدر: رمزUN Comtrade )2022( :املصدر
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ة  ي معال�ج �� يدة �ف ي 21 إل� أن اململكة لديها قدرات �ج �� ي الرسم البيا�ف �� ارية املبينة �ف ر البيانات التحج تش��
رة من 2012 إل�  ي خالل الف�ت ات تقريبا� ي من هذه املنتحج ها؛ إذ مل تستورد اململكة أيا� ام وإنتا�ج لود ال�ف ال�ج
ي 2020  �� ي 2013 بلغت 120 مليون دوالر إل� أقلها �ف �� مة �ف 2021، وتراو�ت الصادرات من أعل� ق��

ي 2021 لتصل إل� 45 مليون دوالر(. �� بقدر 36 مليون دوالر )تليها الزيادة �ف

لود،	2021-2012 ارة	ال�ج ي	لت�ج ى� ي	21:	الرسم	البيا�ف ى� الرسم	البيا�ف

UN Comtrade )2022( :املصدر

١١٠
١٢٠

٩٨

٧٥

٥٩
٧٤

٦٠ ٦١

٣٦
٤٥

٢٠-

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

ان التٜحاريالوارداتالصادرات �� امل��

���
ري

أم
الر 

دو

ون
ملي

مة	لصادرات  	بلغت	أعلى	ق��
ي	2013 ى� ام	�ف لود	ال�ف ال�ج

 120
مليون دوالر 
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ي للقوى العاملة  ي شامال� ما� ة  تقي�� رت الهي�أ لقد أ�ج
انب  ي ل�ج مة األزياء والوضع ال�ال�� ي سلسلة ق�� �� �ف

ربية  م، وذلك باستخدام بيانات وزارة ال�ت التعل��
م ووزارة املوارد البشرية والت�فمية  والتعل��

م أن  د هذا التقي�� �تماعية لعام 2022. وو�ج اال�ج
ي منظومة األزياء بلغ  �� ي القوى العاملة �ف مال�� إ�ج

ي القوى  �� 230,000، بمشاركة 52% من اإلناث �ف
ال األزياء ونسبة  ي محج �� العاملة السعودية �ف

يع�تمد قطاع األزياء عل� الظروف 
ي  االقتصادية داخل اململكة، وبالتال��

ة املمكنة املحيطة  م البي�أ من املهم تقي��
مة.   بسلسلة الق��

ف األزياء  ي وظا�أ �� سعودة بلغت 66% �ف
ي الدراسات أن زيادة مشاركة  �ف األساسية. وتب��
ي القوة العاملة يمكن أن يكون لها آثار  �� اإلناث �ف

انب  ابية عل� مستوى الرفاهية. وإل� �ج إيحج
، يمكن  مال�� ي اإل�ج ي املحل�� ي النات�� �� زيادة املساهمة �ف
ي مستوى  �ف ي لتحس�� ي تمكينيا� أن تكون األزياء عامال�

ي املرأة  �ف ي القوى العاملة وتمك�� �� التنوع �ف
ورفاهيتها.

ي نطاق إنشاء وبناء  ، خار�� �� ن�ج ويعد االست�شمار األ�ج
مة17.  ي داخل سلسلة الق�� ارية محدودا� مراكز تحج
ي  �� ي �ف ومع ذلك، فإن إعادة هيكلة االقتصاد الكل��

رة تسلط  اململكة واالتفاقيات الدولية األخ��
الضوء عل� فرصة سانحة. فقد تحسنت ثقة 

ي لتقرير سهولة  املست�شمرين بشكل ملحوظ، وفقا�
ممارسة أنشطة األعمال، �يث ا�تلت اململكة 

ي عام 2020، وهو ارتفاع من املرتبة  �� املرتبة 62 �ف
ي أن هناك بيانات  �ف ي ��� �� ي عام 182019. و�ف �� 92 �ف

ي أو  �� ن�ج هات االست�شمار األ�ج محدودة عن تو�ج
، وقعت اململكة العربية السعودية  املحل��

ي يوليو هذ العام 13 اتفاقية  �� والواليات املتحدة �ف
ي ذلك اتفاقيات بشأن تصنيع  �� است�شمارية، بما �ف

ات19. املنسو�ج

ي مكة املكرمة،  �� ي �ف �ف ر للموظف�� ي األك�ج رف رك�� وكان ال�ت
ي أن  والرياض، واملنطقة الشرقية )78%(، علما�

م  ي عل� مستوى تعل�� �ف ي �اصل�� �ف معظم املوظف��
م  رته وزارة التعل�� د تحليل أ�ج ثانوي أو أقل. وو�ج

ي  ا� ي تقدم 22 برنامحج م عال� أن 12 مؤسسة تعل��
ي فيها  ل 1,615 طالبا� ملنظومة األزياء؛ �يث سحج

دول أدناه. ي ال�ج �� ي عام 2021 كما هو واض� �ف �� �ف

نسبة سعودة القوى 
�ي منظومة  العاملة �ف

األزياء

3.8.2	Value	chain	materials 2.6.1			االست�ثمار

3.8.2	Value	chain	materials م 2.6.2			التعل��

%66 
ي �ف سعودي��

%34 
ر	سعودي غ��

ة	املمكنة البي�ئ 2.6
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امعة،	2021 ي	األزياء	ب�سب	ال�ج ي	برام�� ى�

دول	1:	عدد	الطالبات	املقبوالت	�ف ال�ج

2021 هة ال�ج

58 امعة البا�ة �ج

176 م امعة القص�� �ج

67 امعة بيشة �ج

193 دة امعة �ج �ج

237 امعة امللك عبدالعزيز �ج

58 امعة امللك خالد �ج

68 مالية امعة ال�دود ال�ش �ج

214 رة نورة امعة األم�� �ج

56 امعة تبوك �ج

260 ف امعة الطا�أ �ج

132 امعة أم القرى �ج

96 امعة طيبة �ج

1.615 ي موع	الكلى� امل�ج

م )2022( املصدر: وزارة التعل��

ي )94%( عل� مستوى  رام�� قَدم معظم هذه ال�ج �تُ
ي من عام 2021،  ة البكالوريوس، واعتبارا� در�ج

ي األزياء بالقدرة عل� استيعاب  �ظيت برام��
انب  ي الغالب عل� �ج �� 3,850 طالبة، وهي تركز �ف

وهرات  وانب األزياء واملحج ي �ج م وتغطي أيضا� التصم��
ي  ي��� ي الر�أ رف رك�� ، ينصب ال�ت ات. وبالتال�� واملنسو�ج
ي الغالب عل� امليادين اإلبداعية،  �� ي �ف رام�� لهذه ال�ج
وليس عل� املهارات التصنيعية أو تلك املتعلقة 

ر  ات. ومن غ�� وانب التقنية لتطوير املنتحج بال�ج

ي بسبب رغبة  رف رك�� الواض� ما إذا كان هذا ال�ت
ات ال�الية للقطاع؛ �يث  الطالبات أو اال�تيا�ج

ة إل�  ي والتصنيع قلل ال�ا�ج انخفاض اإلنتا��
ات وتصنيعها. وعالوة  التدريب عل� تطوير املنتحج

عل� ذلك، فاملعلومات محدودة �ول كمية 
مية عل� املرا�ل الدراسية  ونوعية املواد التعل��

املتعلقة بالتسويق، والتخطيط، والشراء، 
ي قطاع األزياء. ويتطلب كال  �� ي �ف �� ي املر�أ روي�� وال�ت

ي من الدراسة واالستكشاف. ي مزيدا� �ف انب�� ال�ج

ال	األزياء ي	م�ج ى� امعية	�ف ي	ال�ج رام��  ال�ج
قادرة	على	استيعاب

 3,850
طالبة

%94 
قَدم	على ي	�تُ رام��  من		هذه	ال�ج
ة	البكالوريوس مستوى	در�ج
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ة األزياء بأن تصب� اململكة  تتوقع هي�أ
ال االستدامة  ي محج �� ي �ف ي عامليا� العبا�

راء تحليل  واألزياء األخالقية. وبعد إ�ج
للبيانات املتا�ة داخل اململكة، لو�ظ 

ي بيانات االستدامة  �� وة �ف ود فحج و�ج
�ول منظومة األزياء. ومع ذلك، 

تسلط البيانات النوعية الضوء عل� 
ية لبناء قطاع  راتيحج طة االس�ت أن ال�ف

ي  را� ي كب�� أزياء مستدام سيكون لها دورا�
داخل اململكة.

رة  ي أكتوبر 2021 عن مس�� �� أعلنت اململكة �ف
ي االنبعاثات الصفري بحلول  �� انتقالها نحو صا�ف
من مبادرة السعودية  عام 202060،  وذلك �ف

ي االنبعاث الصفري إل�  �� ر صا�ف ضراء. ويش�� ال�ف
ي انبعاثات غازات اال�تباس  �� االنخفاض املطلق �ف

ال�راري، مع تعويض أي انبعاثات متبقية من 
ية أو الطبيعية 21. ومن  خالل ال�لول التكنولو�ج
يار األنسب داخل  ر هو ال�ف الواض� أن ال�ل األخ��

رة  ي تعهدت بزراعة 450 مليون شحج اململكة ال�ت��
ي  �� ي هكتار من األرا�ف �ف ديد ثمانية مالي�� وتحج

بحلول عام 222023.

ري للكربون«  ية »االقتصاد الدا�أ ُ�ِددت منهحج
ر مالءمة  ية االستدامة األك�ش راتيحج باعتبارها اس�ت

لهذا التحول الصفري 23، إذ تتبع هذه 
ية »التقليل وإعادة  ية منهحج راتيحج االس�ت

االستخدام وإعادة التدوير واإلزالة« إلدارة 
انبعاثات الكربون24.

ي تنفيذ  �� وقد بدأت اململكة العربية السعودية �ف
رة،  م األهداف الوطنية األخ�� ية؛ إذ تال�أ هذه املنهحج

مة لقطاع  وبالنظر إل� نقطة التقاء سلسلة ق��
املالبس وأسس االستدامة، توض� مؤسسة 

ي ماك آرثر )2017( أن قطاع املالبس يضغط  �ف إل��
ي األلياف،  وانب هي: إنتا�� ي أربعة �ج �� ة �ف عل� البي�أ

رة ما بعد  ي املالبس، واالستخدام، وف�ت وإنتا��
االستخدام  25.

ي عل� تحليل ودراسة فرص االستدامة  وبناء�
ي والتصنيع، هناك  ي مر�لة اإلنتا�� �� ر 26 �ف للبوليس�ت

ر قدر من  يسيتان قدمتا لها أك�ج توصيتان ر�أ
ر:  )1( ال�د من الوقود األ�فوري بصفته  التأث��
ي للمواد، و)2( اإلدارة  ي للطاقة ومصدرا� مصدرا�

مان إعادة التدوير 27. الصحيحة للنفايات لصف

ي اململكة  �� ي منخفض �ف ي أن مستوى اإلنتا�� �ف ي ��� �� �ف
ي تمثالن  �ف العربية السعودية، إال أن التوصيت��

. ي �ال بدأت اململكة باإلنتا�� �� يدة �ف فرصة �ج

ه	ن�و	استدامة	األزياء التو�ج 2.7
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ي  ي املالبس من نا�ية أخرى يعد مستهلكا� ي وال�ياكة والصباغة والطباعة والتشطيب أنشطة كثيفة االستهالك للطاقة، وإنتا�� تعد أنشطة الغزل والنسي��
ر األ�فوري لتقليل هذه البصمة، فإنها ستؤدي إل� أنشطة ذات تكلفة  ي التحول إل� طاقة الوقود غ�� �� ي للطاقة واملياه. وعندما تبدأ الشركات �ف ي نسبيا� منخفضا�

يدة للشركات. إن نظام الطاقة  مة عل� الوقود األ�فوري وتعمل بالفعل، فإن هذا يشكل فرصة �ج ر قا�أ عالية. وإذا كان لدى بلد ما شبكة طاقة غ��
ة مواتية مح�تملة للتصنيع األخضر. ات واملالبس لالست�شمار ألنها بي�أ ي املنسو�ج ي ملنتحج ذابا� ي �ج علها موقعا� ي اململكة العربية السعودية يحج �� ددة �ف املتحج

ري  ية “االقتصاد الدا�أ نظر إل� منهحج ُ��
ي تستخدم خطوات  للكربون” ال�ت��

“التقليل وإعادة االستخدام وإعادة 
اه عام  التدوير واإلزالة” عل� أنها اتحج

ي مرا�ل ما بعد االستخدام  �� �ف
للمالبس داخل اململكة العربية 

السعودية.

وقد لو�ظ بالفعل �ضور أنشطة إعادة استخدام 
ي اململكة، وقد أعلن املركز  �� وإعادة تدوير املالبس �ف

ي منتصف عام  �� ي إلدارة النفايات )موان( �ف الوط�ف��
ي إعادة تدوير مالبس اإل�رام  �� 2022 أنه سيبدأ �ف

ي كل عام28. �� ي منها �ف ا�� بعد انتهاء ال�حج

مة األزياء تدعم هذه  من سلسلة ق�� ة �ف ي اململكة العربية السعودية، والبحوث الناش�أ �� ية االستدامة �ف راتيحج ي مهم الس�ت رف انب ترك�� تعد إدارة النفايات �ج
ي  ي ال�ال�� ي أن مستوى اإلنتا�� �ف ي ��� �� ي �ف ي التحليل، وبالتال�� �� ي �ف ي كل مر�لة من مرا�ل اإلنتا�� �� ية. وقد تم التأكيد عل� أهمية اإلدارة الصحيحة للنفايات �ف املنهحج

ر فرصة للحد من البصمة الكربونية لألزياء داخل اململكة. ، فإن مر�لة ما بعد االستخدام للمالبس توفر أك�ج يعد منخفضا�

كما تكتسب إعادة استخدام املالبس شعبية 
ي  من خالل بعض املنظمات مثل “كسوة” ال�ت��

رية29.  وتعد  �� معيات ال�ف رك مع مختلف ال�ج تش�ت
ي اململكة العربية السعودية  �� “كسوة” منشأة �ف

م وإعادة توزيع املالبس  مع وتنظ�� تسهل �ج
ل الوصول إل�  30. ومن أ�ج �ف �� رع بها للمحتا�ج املت�ج

رعات،  يع الت�ج ي وتشحج �ف ي العادي�� �ف املستخدم��
مع  ي ل�ج رونيا� ي إلك�ت ي تطبيقا� تستخدم املنظمة أيضا�
اص. ي العام وال�ف �ف رعات املالبس من القطاع�� ت�ج

ي بإعادة تدوير املالبس  تقوم “كسوة” أيضا�
ي لنوع  التالفة، كما تقوم بفصل املالبس وفقا�

املادة ولونها، ثم تق�مها مرة أخرى إل� ألياف 
ديدة 31. إن  يمكن استخدامها للمالبس ال�ج

ي ألياف قابلة  إعادة تدوير املالبس إلنتا��
د إل�  ي الزا�أ لالستخدام يمنع إرسال النسي��

مواقع دفن النفايات، مع تقليل كمية األلياف 
ي سلسلة  �� ي إل� الدخول �ف ي تحتا�� ديدة ال�ت�� ال�ج

مة 32. الق��

ي فعالية تبادل القطع  ة األزياء أيضا� كما تقدم هي�أ
يع االستهالك  واملالبس »سواب شوب« لتشحج

ي مؤتمر مستقبل األزياء  �� املستدام، وذلك �ف
السنوي لعام 2022.

3.8.2	Value	chain	materialsللطاقة	كمصدر	األ�فوري	الوقود	على	االع�تماد	خفض 	.1

3.8.2	Value	chain	materials اإلدارة	الص�ي�ة	للمخلفات 	.2
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إن اململكة العربية السعودية هي 
ي،  ليحج لس التعاون ال�ف ي محج �� عضو �ف

مي  لس اقتصادي إقل�� وهو محج
ارة ال�رة يهدف إل� تعزيز  للتحج

ي الدول  �ف ي والربط ب�� التنسيق والدم��
األعضاء وهي: اململكة العربية 

السعودية وقطر وعمان والكويت 
والبحرين واإلمارات العربية املتحدة.

لس التعاون  ي بعض دول محج �� يعد اإلنفاق �ف
ي األعل� عل� مستوى العامل للفرد  �ف ي من ب�� ليحج ال�ف

ي دولة اإلمارات العربية  �� ي �ف �� الوا�د، ففي د�ج
ي املنطقة 33،  �� عد عا�مة التسوق �ف ي �تُ املتحدة، وال�ت��
ارتفع اإلنفاق عل� السلع الفاخرة بفضل ارتفاع 

أسعار النفط، وال�فمو االقتصادي ونمو السوق  
ايدة  رف . ولتسليط الضوء عل� األهمية امل�ت املحل��

ريات  ما يتعلق باملش�ت لإلمارات العربية املتحدة ف��

رونية من القطاعات  ارة اإللك�ت عد قطاع التحج و��ُ
ا بنسبة 32% عل�  املزدهرة، إذ �قق نمو�

ي  ليحج لس التعاون ال�ف مستوى منطقة دول محج
عد اململكة العربية  منذ عام 2015، إذ �تُ

ي هذا السياق، تليها  �� ر �ف السعودية السوق األك�ج

الفاخرة، �يث ارتفعت مبيعات العالمة 
ي املنطقة بنسبة %53  �� مونت �ف ارية ريت�ش التحج

ي 31 مارس 2022، مما  �� للسنة املنتهية �ف
موعة  ي مبيعات محج �� ر منطقة �ف علها رابع أك�ج يحج

مونت،  متفوقة عل� اليابان. ويتعارض  ريت�ش
ي املنطقة مع  �� نمو اإلنفاق عل� السلع الفاخرة �ف
اهات العاملية، وقد وصف بأنه »بصيص  االتحج

ارية  مالية للعالمات التحج أمل« لإليرادات اإل�ج
الفاخرة للسنة املالية 342023.

ي  �� ريات األزياء الفاخرة �ف مة مش�ت وقد بلغت ق��
ي 9.7 مليار دوالر  ليحج لس التعاون ال�ف دول محج

ي عام 2021، مع تحقيق اململكة  �� ي �ف أمريك��
ا بنسبة 3519%. ومن  العربية السعودية نمو�

مي لقطاع  املتوقع أن تقود اململكة ال�فمو اإلقل��
مته إل�  ر أن تصل ق�� قّدَ ي ��ُ السلع الفاخرة، وال�ت��

ي بحلول عام 2030.  11 مليار دوالر أمريك��
ي يبحث عنهما املستهلك  �ف ت�� رف ي أن أهم م�� �ف وتب��

السعودي للسلع الفاخرة ت�تمثالن بأن تكون 

اإلمارات العربية املتحدة. وقد نمت �صة 
ارة  ي قطاع تحج مال�� رونية من إ�ج ارة اإللك�ت التحج

ي املنطقة. أما  �� ة من أقل من 2% إل� 8% �ف ز�أ التحج
ي الواليات املتحدة األمريكية عل� سبيل  �� �ف

ة ما نسبته  ز�أ املقارنة، فقد شّكل قطاع التحج

ة  السلع ذات إصدار محدود وأن تكون مدر�ج
موعات أزياء الشرق األوسط 36. من محج �ف

اهزة  إن قطاع األزياء املعاصرة والفاخرة ال�ج
ا  ي ال�فمو، مدفوع� �� ي الشرق األوسط آخذ �ف �� لالرتداء �ف

رفة 37.  ية املح�ت ي القوى العاملة النسا�أ �� بال�فمو �ف
 )2019 Fashion Forward Dubai(وتقدر

ا قد تمثل ما يصل إل�  م��� أن األزياء املصنوعة إقل��
اهزة لالرتداء بحلول عام  30% من األزياء ال�ج

ا إل� أن  ي أيصف� �ف ر تحليل املستهلك�� 2025. ويش��
ي  �ف مع ب�� ي املنطقة يتطلعون إل� ال�ج �� ي �ف �ف املستهلك��

ارية املحلية  مة والعالمات التحج األزياء املحت�ش
ا أن  لتعكس ثقافتهم بشكل أفضل، علم�
ا  ا أساس��� مة ما تزال محرك� املالبس املحت�ش
ر تقرير ملنصة  مية 38. ويش�� للصناعة اإلقل��

ي  �ف Statista )2022( إل� ارتفاع بنسبة 52% ب��
ي  �� ي إيرادات قطاع األزياء �ف �� عامي 2020-2026 �ف

املنطقة كما هو موض� أدناه.

ي عام  �� ة �ف ز�أ ي قطاع التحج مال�� 14.6% من إ�ج
ي عام 2021  �� 2020، ونمت إل� 20.4% �ف

روس كوفيد. وتسلط هذه  بسبب قيود ف��
رونية  ارة اإللك�ت املقارنة الضوء عل� قدرة التحج
ر إذ  عل� زيادة �صتها من السوق بشكل كب��

ي،	2026-2014 لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� ي	22:	إيرادات	املالبس	�ف ى� الرسم	البيا�ف

)2022( Statista :املصدر

مية السوق	اإلقل�� 2.8
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أنها ما تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق إمكاناتها 
مّكن الوصول الواسع إل�  الكاملة. إضافة لذلك، ��ُ

ارة  ي املنطقة تطوير قطاع التحج �� رنت �ف شبكة اإلن�ت
رونية �يث تصل نسبة الوصول إل� شبكة  اإللك�ت

ي اإلمارات العربية املتحدة  �� رنت إل� 99% �ف اإلن�ت
ي اململكة العربية السعودية 39.  �� و89% �ف

ول�ماية �قوق املستهلك، اتفقت ال�كومة 
لس التعاون  السعودية ومسؤولون من دول محج

ارة  ي املو�د للتحج راتيحج ي عل� اإلطار االس�ت ليحج ال�ف
يهية االتفاق عل�  ي التو�ج مل املبادى� رونية. وت�ش اإللك�ت

ر  تبادل املعلومات وتعزيز الشفافية وتيس��
ر ال�دود وتو�يد قواعد  رونية ع�ج ارة اإللك�ت التحج

رونية. ارة اإللك�ت ي التحج �� �ماية املستهلك �ف

ي الشرق  �� ي �ف �ف د استطالع آلراء املستهلك�� وو�ج
ي  �� ي )2022( أنه �ف رف رته شركة ماكي�ف األوسط أ�ج

رة من 2020 إل� 2022، ارتفعت نسبة  الف�ت
ملهم االستطالع ممن يتسوقون  األفراد الذين سش

رنت بنسبة %100،  ر اإلن�ت ات ع�ج لشراء املنتحج
�يث يتلقى 42% منهم شحنات من البقالة 

ي  �� رونيات واملالبس مرة وا�دة عل� األقل �ف واإللك�ت
األسبوع.

ومع ذلك، فقد أدى ارتفاع مستويات التضخم 
ي القوة االقتصادية إل� قيام  �� وضعف الثقة �ف

األسر متوسطة ومنخفضة الدخل بتقليص 
ر من 50% من  إنفاقها، �يث أبلغ أك�ش

ي كل من اإلمارات العربية املتحدة  �� ي �ف �ف املستهلك��
واململكة العربية السعودية عن رغبتهم بخفض 

اإلنفاق42.

ي  �ف ا أن املستهلك�� د االستطالع أيصف� وو�ج
ا »�ساسون لألسعار  األصغر س�ف�

وي�تمتعون بذكاء رقمي عال 
ي  رة« وبالتال�� �تماعية كب�� ومسؤولية ا�ج
ارية  يتطلعون إل� دعم العالمات التحج

ي من  �ف ي ت�تمتع بمستوى مع�� ال�ت��
ية واألخالقية. وقد  املصداقية البي�أ

ة  ر عل� التعب�أ ود طلب كب�� لو�ظ و�ج
وانب  ي كافة �ج �� ي �ف �ف والتغليف املستدام��

االستطالع43.

ي  مال�� ي إ�ج ليحج لس التعاون ال�ف وصّدرت دول محج
ي عام  �� ي قطاع األلبسة �ف �� ي �ف 3.5 مليار دوالر أمريك��

مته 10.6 مليار  ي استوردت ما ق�� �ف ي ��� �� 2021، �ف
ي عام 2021 )باستثناء البحرين  �� ي �ف دوالر أمريك��

ي مل تنشرا أية أرقام ذات صلة  �ف والكويت اللت��
عة البيانات  ر مرا�ج لعام 2021(44. وتش��

ي إل�  ليحج لس التعاون ال�ف ارية لدول محج التحج
ارتفاع االع�تماد عل� السلع املستوردة تامة 

لس التعاون  ميع دول محج الصنع، �يث أقّرت �ج
ي قطاع املالبس.  �� اري �ف ز تحج ود عحج ي عن و�ج ليحج ال�ف
ر مصدر  عد دولة اإلمارات العربية املتحدة أك�ج و�تُ
مة صادراتها 3.2 مليار  لأللبسة، �يث بلغت ق��

ها  ي عام 2021 متفوقة عل� نظرا�أ �� ي �ف دوالر أمريك��
ي املنطقة، تليها اململكة العربية السعودية  �� �ف

ي العام ذاته 130.9  �� مة صادراتها �ف ي بلغت ق�� وال�ت��
ي 24(. �� ي )الرسم البيا�ف مليون دوالر أمريك��

وعل� الرغم من تفوق اإلمارات العربية املتحدة 
ر البيانات املتعلقة  ي سباق الصادرات، تش�� �� �ف

ي 24( أن اململكة العربية  �� بالواردات )الرسم البيا�ف
ي هذه  �� ا �ف د� السعودية هي منافس قوي �ج

السوق، إذ بلغت واردات اإلمارات العربية 
ي  �ف ي ��� �� املتحدة من األلبسة 4.9 مليار دوالر، �ف

بلغت واردات اململكة العربية السعودية 3.9 
مليار دوالر من العام ذاته 45.

لس	التعاون	من	 ي	23:	صادرات	دول	م�ج ى� الرسم	البيا�ف
األلبسة،	2021-2017

لس	التعاون	من	 ي	24:	واردات	دول	م�ج ى� الرسم	البيا�ف
األلبسة،	2021-2017

ية  املصدر: رموز )HS(: 61، 62. | قاعدة بيانات األمم املتحدة اإل�صا�أ
ارة السلع األساسية )2022( لتحج

ية  املصدر: رموز )HS(: 61، 62. | قاعدة بيانات األمم املتحدة اإل�صا�أ
ارة السلع األساسية )2022( لتحج
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رة 2017-2021، متفوقة عل�  ي أدناه، نمت صادرات اململكة العربية السعودية من األ�ذية بنسبة 60% خالل الف�ت �� ي الرسم البيا�ف �� كما هو موض� �ف
ي الواردات بنسبة  �� ي صادرات األ�ذية )39%( باإلضافة إل� انخفاض �ف �� ا �ف ي املنطقة. كما شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة نمو� �� الصادرات املنافسة �ف

 .%4

ي 27.  وقد  �� ي الرسم البيا�ف �� وهرات ومدخالتها كما هو موض� �ف ا عل� الواردات من املحج ر� ا كب�� ي اع�تماد� ليحج لس التعاون ال�ف وعل� غرار األ�ذية، تع�تمد دول محج
ي مع نمو صادرات قطر بنسبة  �ف مي�� رانها اإلقل�� �� رة، متفوقة عل� �ج ي الصادرات خالل هذه الف�ت �� شهدت اململكة العربية السعودية زيادة بنسبة 91% �ف

ود طلب قوي  ر إل� و�ج رة، مما يش�� 49% واإلمارات العربية املتحدة بنسبة 32%. إضافة لذلك، نمت واردات املنطقة بنسبة 32% 46 خالل هذه الف�ت
ي. ليحج لس التعاون ال�ف ميع أنحاء دول محج ي �ج �� وهرات �ف ومس�تمر عل� املحج

ي أدناه. �� ي الرسم البيا�ف �� ي عام 2021 كما هو موض� �ف �� ي يبلغ 7.1 مليار دوالر �ف مال�� اري إ�ج ز تحج ي لأللبسة بعحج ي صافيا� عد املنطقة مستوردا� وعليه، �تُ

ي	دول	 ى� اري	لأل�ذية	�ف ان	الت�ج رف ي	26:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف
ي،	2021-2017 لي�ج لس	التعاون	ال�ف م�ج

وهرات	ومدخالتها	 اري	للم�ج ان	الت�ج رف ي	27:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف
ي،	2021-2017 لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� �ف

ارة  ية لتحج املصدر: رموز )HS(: 64. | قاعدة بيانات األمم املتحدة اإل�صا�أ
السلع األساسية )2022(

ارة السلع  ية لتحج املصدر: رمز )HS(: 71. | قاعدة بيانات األمم املتحدة اإل�صا�أ
األساسية )2022(
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ليح� العرٜ��� إٜحما��� دول ا���

ي،	2021-2017 لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� اري	لقطاع	األلبسة	�ف ان	الت�ج رف ي	25:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف

ارة السلع األساسية )2022( ية لتحج املصدر: رموز )HS(: 61، 62. | قاعدة بيانات األمم املتحدة اإل�صا�أ
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ي  �� ا �ف لت كل من اململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة نمو� 29(، سحج �� لدية )الرسم البيا�ف ب اليد واإلكسسوارات ال�ج ما يتعلق بحقا�أ وف��

رة، �يث نمت صادرات اململكة العربية السعودية بنسبة 50% واإلمارات العربية املتحدة بنسبة 33% وقطر بنسبة %29.  الصادرات خالل هذه الف�ت
ب اليد واإلكسسوارات  ي �قا�أ �� ا �ف ار��� ا تحج رف� ميع الدول عحج وانخفضت واردات اململكة العربية السعودية بنسبة 4% واإلمارات بنسبة 471%. وشهدت �ج

ي هذا القطاع. �� ا عل� الواردات لتلبية الطلب �ف ر� ا كب�� لدية، �يث تع�تمد دول املنطقة اع�تماد� ال�ج
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اإلماراتقطرُعمانالكويتالبحرين السعودية

١٢٠٠-

١٠٠٠-

٨٠٠-

٦٠٠-

٤٠٠-

٢٠٠-

٠

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

ي،	2021-2017 لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� لدية	�ف ب	اليد	واإلكسسوارات	ال�ج اري	ل�قا�ئ ان	الت�ج رف ي	28:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف

ارة السلع األساسية )2022( ية لتحج املصدر: رمز )HS(: 42. | قاعدة بيانات األمم املتحدة اإل�صا�أ

ات إل�  ي قطاع املالبس واملنسو�ج �� ي، أعل� نسبة مساهمة �ف ليحج لس التعاون ال�ف ميع دول محج ي �ج �ف ي )2022(، تمتلك البحرين، من ب�� ي للبنك الدول�� وفقا�
ي تملكها دولة اإلمارات العربية املتحدة  ر من النسبة ال�ت�� ر بكث�� ي الدولة )5.3%(. �يث تعد نسبة مساهمة البحرين أك�ج �� مة املضافة للتصنيع �ف ي الق�� مال�� إ�ج

لس  ي دول محج �ف ات، تتصدر اململكة العربية السعودية ب�� مة املضافة لتصنيع األلبسة واملنسو�ج ي الكمية الفعلية للق�� �� )3.61%(. ومع ذلك، عند النظر �ف
ي اململكة العربية السعودية 2.3 مليار دوالر، متقدمة بمليار دوالر عل� اإلمارات العربية  �� ي القطاع �ف �� مة املضافة للتصنيع �ف ي؛ إذ تبلغ الق�� ليحج التعاون ال�ف

 . ر عند 315 مليون دوالر أمريك�� (، بي�فما تحتل البحرين املرتبة الثالثة بفارق كب�� املتحدة )1.3 مليار دوالر أمريك��

ات	 مة	املضافة	لتصنيع	األلبسة	واملنسو�ج ي	29:	الق�� ى� الرسم	البيا�ف
ي،	2020-2016 لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� �ف

ات	 مة	املضافة	لتصنيع	األلبسة	واملنسو�ج ي	30:	الق�� ى� الرسم	البيا�ف
ي ي،	بالدوالر	األمريكى� لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� �ف

ي )2022( ي )2022(املصدر: البنك الدول�� املصدر: البنك الدول��
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3.8.2	Value	chain	materialsميعها ات	وت�ج م	وتطوير	املنت�ج 2.8.1   التصم��
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ات املحبوكة، واالصطناعية، والطبيعية إل�  ي من عام 2017 إل� عام 2021 للمنسو�ج ليحج لس التعاون ال�ف ارية لدول محج عة البيانات التحج ر مرا�ج تش��
ي من  ات املحبوكة والطبيعية. ويبدو أن هناك مستوى معينا� ي املنسو�ج ات املستوردة والقدرات املحدودة داخل املنطقة عل� إنتا�� ر عل� املنتحج االع�تماد الكب��

ي من هذه  مته 873 مليون دوالر أمريك�� رت اإلمارات العربية املتحدة ما ق�� ي 31(؛ �يث صّدَ �� ات االصطناعية )الرسم البيا�ف ي املنسو�ج القدرات عل� إنتا��
ي منها. وانخفضت صادرات اإلمارات العربية  مته 265.6 49 مليون دوالر أمريك�� رت اململكة العربية السعودية ما ق�� ي عام 2021 وصّدَ �� ات �ف املنسو�ج

ي ارتفعت صادرات اململكة العربية السعودية  بنسبة 132% 50. ولو�ظ  �ف ي ��� �� رة، �ف ات االصطناعية بنسبة 28% خالل هذه الف�ت املتحدة من املنسو�ج
رة من األقمشة املحبوكة  ي عل� كميات كب�� ليحج لس التعاون ال�ف ميع دول محج ي 33(، �يث تع�تمد �ج �� ي سياق األقمشة املحبوكة )الرسم البيا�ف �� العكس �ف

املستوردة. 

ي  �� ي العاملي �ف ي غنية بالنفط؛ �يث مثلت ما يقرب من ثلث اإلنتا�� ليحج لس التعاون ال�ف ي صنع األلبسة، فإن دول محج �� ام املستخدمة �ف ما يتعلق باملواد ال�ف وف��
ي القطن،  ات االصطناعية. ومع ذلك، هناك أدلة محدودة عل� إنتا�� ي املنسو�ج ما يتعلق بإنتا�� ة نسبية مح�تملة ف�� رف عام 2020، ما يسلط الضوء عل� م��

ي  �� ي املنطقة إل� االع�تماد الشديد عل� الواردات، كما هو موض� �ف �� ارية للقطن �ف عة املوازين التحج ر مرا�ج ل أ�د املواد األساسية لصناعة األزياء. وتش�� والذي يم�شّ
.33 �� الرسم البيا�ف

ي لتأسيس أعمالهم  �� ي الوصول إل� رأس مال كا�ف �� هون تحدي �ف ي ما يوا�ج ي الشرق األوسط غالبا� �� ي �ف �ف لة Vogue Business )2022( إل� أن املصمم�� ر محج تش��
ي  ودة عل� نطاق واسع يشّكل تحديا� ي األلبسة عالية ال�ج . وقد لو�ظ أن توريد الشركات املصنعة إلنتا�� ي قطاع األزياء، ما يفّسر قلة اإلنتا�� �� وتوسعة نطاقها �ف

داخل املنطقة 48.

ي. ليحج لس التعاون ال�ف ميع داخل دول محج ات والتحج ي التوظيف وتطوير املنتحج �� تتوفر معلومات محدودة عن مساهمة قطاع األزياء �ف

ات	االصطناعية	 اري	للمنسو�ج ان	الت�ج رف ي	31:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف
ي،	2021-2017 لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� �ف

ي	 ى� اري	لألقمشة	امل�بوكة	�ف ان	الت�ج رف 32:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف
ي،	2021-2017 لي�ج لس	التعاون	ال�ف دول	م�ج

ية  املصدر: رموز )HS(: 54، 55. | قاعدة بيانات األمم املتحدة اإل�صا�أ
ارة السلع األساسية )2022( لتحج

ارة السلع  ية لتحج املصدر: رموز )HS(: 60. | قاعدة بيانات األمم املتحدة اإل�صا�أ
األساسية )2022(
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3.8.2	Value	chain	materials مة 2.8.2			مواد	سلسلة	الق��

3.8.2	Value	chain	materials ام 2.8.3			املواد	ال�ف
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ي  �� فيفة واألخرى. ويظهر الرسم البيا�ف ام الثقيلة وال�ف لود ال�ف ي من �يث ال�ج ليحج لس التعاون ال�ف ي دول محج �ف ي 35 الضوء عل� االختالفات ب�� �� يسلط الرسم البيا�ف
ي  ليحج لس التعاون ال�ف ميع اقتصادات دول محج ي �ج �ف اري من ب�� ض تحج ر فا�أ ة؛ إذ تملك أك�ج ي هذه الف�أ �� أدناه أن اململكة العربية السعودية هي األفضل أداء �ف

مية. من عل� صعيد الصادرات اإلقل�� وتعد املساهم امله��

ي	دول	 ى� اري	للقطن	�ف ان	الت�ج رف ي	33:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف
ي،	2021-2017 لي�ج لس	التعاون	ال�ف م�ج

فيفة	 ام	الثقيلة	وال�ف لود	ال�ف اري	لل�ج ان	الت�ج رف ي	34:	امل�� ى� الرسم	البيا�ف
ي،	2021-2017 لي�ج لس	التعاون	ال�ف ي	دول	م�ج ى� واألخرى	�ف

ارة  ية لتحج املصدر: رموز )HS(: 52. | قاعدة بيانات األمم املتحدة اإل�صا�أ
السلع األساسية )2022(

ارة السلع  ية لتحج املصدر: رمز )HS(: 41. | قاعدة بيانات األمم املتحدة اإل�صا�أ
األساسية )2022(
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ي للشركات  �� ي وأبو ظ�ج �� ي نمو قطاع األزياء. وقد سمحت كل من د�ج �ف ي ل�تمك�� ي أساسيا� ي املنطقة عامال� �� ي طرأت عل� السياسات االقتصادية �ف رات ال�ت�� رت التغ��ُّ �ج اع�تُ
رها وعملياتها بشكل مباشر واالطالع عل� كافة أنشطتها  نبية ب�تمّلك عملياتها املحلية ملكية تامة، مما سم� لهذه الشركات بالسيطرة عل� متا�ج األ�ج

ية  مة العاملية وشبكاتها اإلنتا�ج ي عل� نحو أوثق بسالسل الق�� ارة، فقد ربط املنطقة أيضا� ي أن ذلك قد عزز فاعلية التحج �ف ي ��� �� من إطار عملياتها الدولية. و�ف �ف
ي أماكن؛ مثل فرنسا،  �� ية متقدمة �ف يون ي�تمتعون بقدرات إنتا�ج ي والهند(، وأخصا�أ �ف ي الشرق )بنغالديش والص�� �� ون �ف من عليها منتحج ي يه�� العاملية، وال�ت��

وإيطاليا، واململكة املتحدة، وتركيا.

3.8.2	Value	chain	materials ة	املمكنة 2.8.4			البي�ئ
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ي	 ى� بيانات	قطاع	األزياء	�ف
ـدة  الدول	الرا�ئ

ي	صناعة	األزياء ى� �ف
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دة  ي عدد من الدول الرا�أ �� ي املستخلصة من مقارنة معيارية للبيانات واملنصات املستخدمة �ف �� يستعرض هذا الق�م النتا�أ

يسية هي: الهدف والوظيفة،  ي ضوء خمسة عوامل ر�أ �� م هذه املنصات �ف مة قطاع األزياء. وقد تم تقي�� من سلسلة ق�� �ف
اري. ويهدف  هم التحج وبيانات القطاع املتبادلة، واألخبار واملعلومات، واألعضاء وأصحاب املصلحة ذوي الصلة، ونموذ�ج

ة  م إل� فهم أفضل املمارسات العاملية واستخالص الدروس واالعتبارات الالزمة إلنشاء مركز بيانات لهي�أ هذا التقي��
ي اململكة العربية السعودية. �� ي �ف األزياء مستقبال�

ي قطاع األزياء  �� دة �ف تم اختيار الدول الرا�أ
ي عل� مكانتها الفذة  كاقتصادات للمقارنة بناء�
من صناعة األزياء العاملية وصنفت إل� أربع  �ف

ة األول� هي دول  ات: الدول املقارنة من الف�أ ف�أ
ال األزياء الفاخرة، وت�تمتع بقدرات  ي محج �� دة �ف را�أ

ي صناعة األقمشة وقدرات �رفية  �� تقنية عالية �ف
ي  يا� ي استثنا�أ مية عالية، كما تملك قطاعا� وتصم��
مة. الدول  م العاملي يدعم سلسلة الق�� للتعل��

دة  ة الثانية تمثل اقتصادات را�أ املقارنة من الف�أ
مي وفعالة عل� الصعيد  عل� الصعيد اإلقل��

ام كالسالسل الزمنية والبيانات الثابتة، التحليل الكمي  ات من تحليل البيانات: البيانات ال�ف د أربع ف�أ ي 35، تو�ج �� ي الرسم البيا�ف �� كما هو موض� �ف
اهات والرسوم البيانية والتنبؤات، التحليل النوعي كاللقاءات واملقاالت، التحليل الشامل والتوقعات املستقبلية؛ وهي األبحاث الكمية والنوعية  كاالتحج

اهات ال�الية واملستقبلية. ي تفحص وتفّسر االتحج وال�ت��

ال تصنيع األلبسة، وتملك نزعة  ي محج �� العاملي �ف
اه التصدير، ويستهدف باألخص أسواق  قوية تحج
ة متوسطة التكلفة. ويكون قطاع األزياء  ز�أ التحج
ي  ي سريعا� ة قد شهد تطورا� ي اقتصادات هذه الف�أ �� �ف

، مع  �ف ي عل� مدى العقدين املاضي�� ومتناسقا�
ارية  ايد عل� تطوير العالمات التحج رف ي م�ت رف ترك��

ة الثالثــة،  املحلية. أما الدول املقارنة من الف�أ
مية لألزياء؛  هة إقل�� رت بصفتها و�ج فقد ُاخت��

ة سمات  ي هذه الف�أ �� �يث تملك االقتصادات �ف
ديموغرافية وأخرى تتعلق بالدخل مشابهة 

ي ت�تمتع بها اململكة العربية السعودية،  لتلك ال�ت��
رة األزياء  ي دا�أ �� ايد �ف رف ي م�ت ود �ضور دول�� مع و�ج

ي االقتصاد املقارن من  �� ، يأ�ت را� م. وأخ�� والتصم��
هـــة عامليـــة  عد و�ج ــة الرابعة والذي ��ُ الف�أ

ي عن األزياء الفاخرة ومتوسطة  �ف للبا�ث��
ارية  ة عدة عالمات تحج التكلفة. وتملك هذه الف�أ
ي  �ف ي األربع�� �ف ي السن�� �� محلية �ققت شهرة عاملية �ف

ي  �� املنصرمة. كما أن لهذه الدول دور فاعل �ف
االستدامة، واألبحاث، والتطوير عل� طول 

مة للقطاع. سلسـلة الق��

يات ات	املر�ئ ي	35:	ف�ئ ى� الرسم	البيا�ف

ام الت�ليل	الشامل	األفكار	النوعيةالت�ليل	الكميالبيانات	ال�ف
واال��تماالت	
املستقبلية

اهاتسلسلة زمنية أو بيانات ثابتة االتحج
الرسوم البيانات

التنبؤات

املقابالت
املقاالت

ي تفحص  األبحاث الكمية  والنوعية ال�ت��
اهات ال�الية واملستقبلية  وتفسر االتحج

ري فهمنا للموضوع وت�ش

الدول	املختارة	للمقارنة	املعيارية	

ت�ليل	البيانات	وأنواعها	

3.1

3.2
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مولة باملقارنة املعيارية. ي املنصات امل�ش �ف ركة ب�� دول أدناه نقاط البيانات املش�ت يوض� ال�ج

عة  ي نحو السرد ورواية القصص واأل�داث. وعند مرا�ج ي قويا� ا� رف ي أن هناك تح�� �ف ة، تب�� ية السبع للهي�أ راتيحج ز االس�ت ي ضوء الركا�أ �� عة املنصات �ف ومن خالل مرا�ج
يات النوعية  ي قوي للمر�أ رف ام أو التحليل الكمي و�ده؛ إذ ت�تمتع املنصات الـ 13 بتح�� ي أنه ال تستند أي منصة عل� البيانات ال�ف �ف أنواع األفكار املقدمة، تب��

والتقارير الشاملة عن األ�داث.

دول	2:	مخزون	البيانات	املعياري	للدولة ال�ج

البيانات	املتوفرة	 ة الف�ئ

ي مال�� ي اإل�ج ي املحل�� ي النات�� �� املساهمة �ف  •

اري ان التحج رف ارية – الصادرات والواردات وامل�� البيانات التحج  •

ب اليد املبيعات – األلبسة واأل�ذية واإلكسسوارات و�قا�أ  •

مة املضافة للتصنيع الق��  •

التوظيف  •

ي �سب الشهادة �ف �� ريحج م – عدد ال�ف التعل��  •

رها[ رول، الزراعة وغ�� دمات، الب�ت مقارنة قطاع األزياء بالقطاعات األخرى ]صناعة املركبات، ال�ف  •

غرافية لشركات األزياء املواقع ال�ج  •

ة ز�أ األسواق األساسية - التحج  •

ي قطاع األزياء �� ي املباشر �ف �� ن�ج االست�شمار األ�ج  •

ال االست�شمار األخبار املختصة بمحج  •

ود اإلعالمي لألزياء السعودية الو�ج  •

أثر الفعاليات كمؤتمر مستقبل األزياء  •

م – املؤسسات واملواقع والدورات املقّدمة التعل��  •

ي املن� ال�وافز وبرام��  •

ود �اضنات لألعمال الدعم امل�تمثل بو�ج  •

بات تصنيف األزياء وإرشادات الغسيل والكتيبات الفنية كت��ّ  •

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للقطاع  •

1.	بيانات	القطاع

ي الصاعدين �ف ارية واملصمم�� موعات العالمات التحج ب يستعرض محج كت��ّ  •

الفعاليات املقبلة  •

ي �� رو�ف مة، مع روابط للموقع اإللك�ت ة سلسلة الق�� دي، �سب ف�أ رتيب األبحج دليل أصحاب املصلحة – بال�ت  •

ي القطاع – املعلمون، املصورون، عارضو األزياء، املصممون، صناع األنماط، فنيو  �� طلبات التوظيف �ف  •
األقمشة، املتدربون 

دعم االست�شمار – السياسات ومعلومات االتصال  •

ية	للقطاع روي�ج 2.	األنشطة	ال�ت

مخزون	البيانات	املتوفرة 3.3
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اري وصال�يات الوصول  ي التحج يختلف ال�فموذ��
لبيانات السوق �سب كل منصة، فمثال تتوفر 

معظم معلومات التحليل الكمي والنوعي 
. أما بخصوص  انا� ملستخدمي هذه املنصات محج

 وضحت املقارنة املعيارية
يسية  عدد من االعتبارات الر�أ
ي يلزم دراستها عند إعداد  ال�ت��
 أي خطط مستقبلية إلنشاء

 منصة لبيانات األزياء
ي اململكة: �� �ف

د منصة متكاملة وذات مزايا  أوال�، ال يو�ج
مة  تنافسية تقدم بيانات عن كامل سلسلة ق��

ود منصات  ي اململكة. ورغم و�ج �� قطاع األزياء �ف
تعمل بمثابة بوابات إل� الشرق األوسط، فإن 

ر  ي ي�تم مشاركتها من خاللها تعت�ج البيانات ال�ت��
ي وترتكز معظمها عل� عرض  محدودة نسبيا�

ية والفعاليات. رويحج األنشطة ال�ت

معلومات التحليل الشامل والتوقعات 
انب خدمات التسويق  املستقبلية، إل� �ج

راك  ر االش�ت ي ع�ج والفعاليات، كانت متا�ة �صرا�
ي  ارية للمنصات ال�ت�� ي التحج باملنصة. ومع أن ال�فماذ��

ي عدد من  �� ي �ف ، لو�ظ لدى أبرز املنصات دم�� ثانيا�
ما يتعلق  ، خاصة ف�� �ف املزايا املختلفة للمستخدم��

بالوصول إل� الفعاليات والورش وتصاري� 
الوصول ال�صرية إل� أسابيع املوضة العاملية. 

زء من  باإلضافة إل� تقديم البيانات املتا�ة كحج
�تمع« أزياء  ر إل� »محج مة إضافية أك�ج تقديم ق��

فعال.

ر من  ي كث�� �� اري املطبق �ف ي التحج ، كان ال�فموذ�� ثالثا�
«؛ �يث ي�تم اتا�ة  ينا� ا »هحج املنصات نموذ�ج

معلومات مثل األخبــار وإ�صاءات الســوق 
دون عضوية، واتا�ة مزايا أخرى كالتحليل 

الشامل )التقارير والتوقعـات( بعضوية 
اري من  ي التحج مدفوعة. وقد اختلف ال�فموذ��

ر شعبية هو  يار األك�ش منصة ال� أخرى ولكن ال�ف

تم دراستها كانت متنوعة، فقد لو�ظ أن 
ل باستخدام رسوم  ي ي�تم�شّ ر تطبيقا� ي األك�ش ال�فموذ��

العضوية.

م الشركة.  نظام العضوية �سب �حج

م املنصة وآلية عملها من  ، يعد تصم��  رابعا�
وانب مثل  االعتبارات ذات األهمية، فقد أدت �ج
رونية فعالة أو االستغناء  ود روابط إلك�ت عدم و�ج

ي املنصات، إل�  �� م املختلفة �ف ماليات التصم�� عن �ج
ربة  ودة تحج تقليل فعاليتها ومستوى �ج

املستخدم بشكل عام.

ية  راتيحج ز االس�ت ، من الواض� أن الركا�أ را� أخ��
ي يمكن أن  ّما� ي ق�� ة تشكل إطارا� الســبع للهيــ�أ

ي  �� م منصة لبيانات األزياء �ف ي تصم�� �� يستند إليه �ف
ي تم  اململكة؛ �يث تستند املنصات األخرى ال�ت��

ي  �� ود إطار موضوعي قوي �ف دراستها إل� و�ج
مها. تصم��

اري	ملنصات	بيانات	 ي	الت�ج قطاع	األزياءال�فموذ��

يسية	إلنشاء	منصة	 االعتبارات	الر�ئ
ي ي	اململكة	مستقبال� ى� لبيانات	األزياء	�ف

3.4

3.5
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يسية	 الفرص	الر�ئ
مة  لسلسلة	ق��

ي	اململكة ى� قطاع	األزياء	�ف
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يس التنفيذي  يلدو زينيا، الر�أ صر� �ج

موعة زينيا اإليطالية لألزياء  ملحج
ا أن “هونغ كونغ  الفاخرة مؤخر�

، تليها اململكة العربية  �� ديدة هي د�ج ال�ج
السعودية”. 

ه التحديد إل� السلع  ر عل� و�ج وبي�فما كان يش��
م سوق اململكة  الفاخرة، فمن الواض� أن �حج

ي وأهميتها  راتيحج ي االس�ت �� غرا�ف وموقعها ال�ج
رة عل� مستوى العامل يمهد  الثقافية الكب��

ا لألزياء.  ��� ا استثنا�أ ي تغدو مركرف� الطريق أمامها ك��
لكن السؤال الذي يطر� نفسه ي�تمثل بمدى 

قابلية اململكة العربية السعودية لتطوير 
ال األزياء  ي محج �� اصة بها �ف مة ال�ف سلسلة الق��

ابة لهذه الفرصة. استحج

1

2

3

4

5

ي،  ليحج لس التعاون ال�ف ي منطقة دول محج �� ة �ف ز�أ دة لبيع األزياء بالتحج هة الرا�أ االرتقاء باململكة العربية السعودية لتصب� الو�ج
ر من  ي عن االستحواذ عل� �صة أك�ج ، فضال� ه نحو املزيد من االستهالك املحل�� ي السعوديون عل� التو�جّ �ف يع املواطن�� وتشحج

ي املنطقة. �� االستهالك السيا�ي �ف

دة. سد ال�مات الثقافية الفريدة للمملكة ومكانتها الثقافية الدولية الرا�أ ي تحج ارية املحلية ال�ت�� تطوير العالمات التحج

ات املتقدمة، والتصنيع وإتا�ة املواد والفرص املتعلقة بسلسلة  م لتطوير املنتحج مة عل� التصم�� بناء منظومة متكاملة قا�أ
. ي اململكة وعامليا� �� ، وتعزيز فاعليته �ف مة والالزمة لتسريع اإلنتا�� الق��

ي  ها بنطاق واسع و/أو ال�ت�� رة عند إنتا�ج ي تقّدم وفرة كب�� ات ال�ت�� ات محددة من املنتحج ي عل� نطاق واسع لف�أ ي اإلنتا�� �ف توط��
ي واألثواب(. رس�� �� ل �ج تتفرد بها اململكة العربية السعودية، )عل� سبيل املثال خامات أقمشة السنحج

ة املستدامة  م األنسحج ما من خالل التدوير، وتصم�� ي العامل، ال س�� �� ة �ف د لألزياء الصديقة للبي�أ ي را�أ ترسيخ مكانة اململكة كمنت��
مة عل�  ام القا�أ ي املواد ال�ف ي إنتا�� �� ة النسبية للمملكة �ف رف ي امل�� �ف وة ب�� ي سد الفحج واالصطناعية، وتصنيع الغزل واألقمشة، وبالتال��

ي األزياء. ي أميد ومنظومة إنتا�� املواد املشتقة من النفط مثل البول��
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يــة  يع�تمد هذا التقرير  عل� منهحج

مع مصادر  مل �ج بحث متنوعة ت�ش
البيــانات الكميـــة والنوعيـــة 

ها الستخالص  وتحليلها ودمحج
يسية  هات الر�أ فهم شامل للتو�ج

ي اململكة العربية  �� لقطاع األزياء �ف
السعودية. 

ي أنسب أشكال البحث؛ ألنه  ر هذا النه�� ويعت�ج
ميع أنواع البحث  ي �ج �� ي نقاط القوة �ف �ف مع ب�� يحج

ما يتعلق  ي ف�� �� ر متكامل للنتا�أ لتقديم تفس��
يات النوعية إلتمام  ي املر�أ بحالة القطاع. وبدم��

ما  يسية ف�� اهات الر�أ التحليالت الكمية لالتحج
يتعلق بأداء الصناعة والسوق، يهدف البحث 
إل� تسليط الضوء عل� مواضيع تتعلق بأداء 

مة العاملية  تم تطبيق تحليل سلسلة الق��
مة  موعة األنشطة ذات الق�� )GVC( لفهم محج
ي اململكة  �� مة األزياء �ف املضافة داخل سلسلة ق��

ي  العربية السعودية بشكل كامل. يركز نه��
مة العاملية عل� كل عنصر من  سالسل الق��

ات األزياء من  العناصر املرتبطة بتحويل منتحج
ي  ات سوقية، وبالتال�� م أولية إل� منتحج تصم��

مة  �ساب كل خطوة من خطوات إضافة الق��
طوات داخل ديناميكيات عاملية  وتحديد ال�ف

الصناعة املحلية ��ت� اآلن وإبراز فرص ال�فمو 
والت�فمية 51.

رة من أغسطس إل� أكتوبر 2022، تم  ي الف�ت �� و�ف
رها  ارية وغ�� ي للبيانات التحج �� راء بحث مكت�ج إ�ج

من البيانات املتا�ة للعامة لتحديد مدى توفر 
ي اململكة العربية  �� بيانات عن قطاع األزياء �ف
رد  ودتها. وقد تم �ج السعودية ومستوى �ج

ي تقرير �الة  �� ها �ف معها إلدرا�ج ي تم �ج البيانات ال�ت��
ي اململكة ومنصة بيانات األزياء  �� قطاع األزياء �ف

ي آلية مشاركة  �� رنت وسي�تم استخدامها �ف ر اإلن�ت ع�ج
أصحاب املصلحة.

مع البيانات  وقد لو�ظت ثغرات تتعلق بحج
ناقش أثناء عمليات املتابعة مع أصحاب  وس�تُ

اص. ي العام وال�ف �ف املصلحة من القطاع��

مة العاملية إل�  معقدة. ويدعو إطار سالسل الق��
د  نظرة شاملة للنشاط االقتصادي �يث ال تو�ج

شركة تعمل بمعزل عن قطاعها، وال تعمل 
يا العاملية، أو  القطاعات بمعزل عن التكنولو�ج
الديناميات القياسية، أو املنافسة الدولية، أو 

. ويتي� لنا تحليل  عوامل االقتصاد الكل��
ي  �ف مة العاملية فهم العالقات ب�� سالسل الق��

، وتحديد الشركات  �ف ي قطاع مع�� �� الشركات �ف
مة.  ر، وتحكم سلسلة الق�� ي تضع املعاي�� دة ال�ت�� الرا�أ

عتها من وزارة  ي تمت مرا�ج ملت املصادر ال�ت�� وسش
م السعودية، ووزارة االست�شمار، السعودية  التعل��

ارة السعودية، وقاعدة بيانات األمم  ووزارة التحج
ارة السلع األساسية،  ية لتحج املتحدة اإل�صا�أ

ة العامة  والبنك املركزي السعودي، والهي�أ
انب أخبار االست�شمار، ومنظمة  لإل�صاء، إل� �ج

األمم املتحدة للت�فمية الصناعية )اليونيدو(، 
وو�دة االستخبارات االقتصادية، وصندوق 

. ي والبنك الدول�� النقد الدول��

يسية  استخلصت ثالثة من نقاط البيانات الر�أ
رته  املذكورة من تحليل األثر الشامل الذي أ�ج

مل وصف  دول أدناه ي�ش ة األزياء. ال�ج هي�أ
ية املطبقة عل� هذه النقاط. للمنهحج

دة  ه هذه الشركات الرا�أ إن فهم ما تحتا�ج
ية نموها أمر بالغ األهمية  راتيحج لتحقيق اس�ت

ي سلسلة  �� لفهم كيف يمكن للشركات األخرى �ف
ا، وكيف يمكن  مة تحقيق ال�فمو أيصف� الق��

ي ذلك ال�كومة، أن  �� للمؤسسات الداعمة، بما �ف
ه. و�ي�شما تم تحديد  تسهل ال�فمو عل� أفضل و�ج
ي البيانات املتا�ة، تمت اإلشارة إليها  �� ثغرات �ف

من التقرير. �ف

املصادر البيانات/املدخل #

 تحليل لألثر االقتصادي يستقي بياناته من املصادر التالية:
�تماعية للبيانات املتعلقة بالتوظيف•  وزارة املوارد البشرية والت�فمية اال�ج
ة العامة لإل�صاء للبيانات االقتصادية•  الهي�أ
ي قطاع األزياء •  �� ية القوى العاملة �ف املعلومات العامة ومصادر األطراف الثالثة لتقدير مستوى إنتا�ج

ي مال�� ي اإل�ج ي املحل�� ي النات�� �� ر املباشرة لألنشطة االقتصادية للقطاع �ف واملساهمة غ��
ية•  ي التقديرات املتعلقة باإلنتا�ج �ف تحليل سبعة دول مقارنة لتحس��

 املساهمة	االقتصادية
ي	 ي	امل�لى� وية	من	النات�� ()نسبة	م�ئ مالى� اإل�ج

1

�تماعية وزارة املوارد البشرية والت�فمية اال�ج  بيانات	التوظيف
)230	ألف	وظيفة،	منها	نسبة	

وية	مسعودة( م�ئ

2

ا لتعريف الوزارة( ال األزياء )وف�ت� اصة بمحج م �ول الدورات ال�ف بيانات وزارة التعل�� م  بيانات	التعل��
)أعداد	الطالب(	

3

دول	3:	مصادر	بيانات	ت�ليل	األثر ال�ج
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