يف ط ّيات ال ّتصميم
نظرة ّ
عامة تنفيذيّ ة
تقرير صناعة ّ
التصميم في المملكة
العربيّ ة ّ
السعوديّ ة ()٢٠٢١-٢٠١٨
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نبذة عن أظالل

جدول المحتويات

i.

ّ
منصة أظالل لخدمة صناعة ّ
أسست نورة الفيصل ّ
ّ
المحلي في المملكة
التصميم

العربيّ ة ّ
السعوديّ ة .وإذ تهدف أظالل إلى تحفيز وتطوير ودعم صناعة تنافسيّ ة

ذات مغزى ،تسعى أن ُ
تنم َو مع المملكة من خالل اإلستثمار في البحث وتنمية
المحلي واحتضان ّ
ّ
المجتمعات ومناصرة ّ
ّ
كل من ّ
والصناعة
السوق
التصميم

ّ
المحليّ ة ،وأن ّ
ّ
نقدم
ونتعهد خالل هذه المسيرة أن نرشد المواهب
المستدامة.
المشورة إلى الحكومة ،وأن نكون شركاء في صناعة أصيلة ترمز إلى “صنع في
المملكة العربيّ ة ّ
السعوديّ ة”.

نبذة عن أظالل

ِّ
المؤسسة
رسالة

٠٦.

٠٧.

ّ
ّ
المحلي كصناعة:
التصميم
الخلفيّ ة والمصطلحات ّ
الرئيسة

١٢.

قائمة المراجع

١٥.

تقدير وامتنان

حقوق الطبع والنشر © أظالل للتصميم  ٢٠٢١جمي�ع الحقوق محفوظة

٠٤.

نظرة ّ
عامة تنفيذيّ ة

١٤.

عن صياغة ّ
الن ّص

المؤسسة
رسالة ِّ

ّ
التصميم في المملكة أكبر من ثقافة ومن ّ
محرك إجتماعي
وإقتصادي .هو ً
أيضا ّ
قوة دبلوماسيّ ة يحسب لها حساب،
 ٣٢يناير ٢٢٠٢م ،الموافق  ٠٢جمادى اآلخرة ٣٤٤١هـ

ّ
فالتصميم عقليّ ة.

أصدقاؤنا ،صديقاتنا،
األول عن صناعة ّ
أقدم لكم هذا ّ
التقرير ّ
ّإنه شرف عظيم أن ّ
التصميم
ّ
المحلي في المملكة العربيّ ة ّ
السعوديّ ة.
ّ
المحلي ّ
المصمم ّالذي يبتكر ّ
ّ
والزبون ّالذي
التصميم
هو تقرير يحاور
ّ
يشتري ّ
التصميم المحلي.
ّ
أن ّ
علمتنا هذه المسيرة ّ
التصميم في المملكة أكبر من ثقافة ومن
محرك إجتماعي وإقتصادي .هو ً
أيضا ّ
ّ
قوة دبلوماسيّ ة يحسب لها
فالتصميم عقليّ ة .وأمامنا اليوم تقرير وطني ّ
يوثق ّ
حسابّ ،
الت ّ
حديات
ّ
المحلي وغيرها من فرص ّ
التي تواجه تطوير صناعة ّ
النمو.
التصميم
وللتصميم المحلي اليوم مكانة خاصة في مستقبل المملكة بفضل
القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد
بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ّ
ّ
انضموا إلى
أكرر شكري الجزيل لجمي�ع المشاركين في البحث ّالذين
ّ
عملنا .هم من ركائز ّ
ً
ّ
شكرا على
والصناعة المزدهرة.
المحلي
التصميم
ّ
المتنوعة ّ
ّ
لقرائنا وللمعنيّ ين في
الثقة في أظالل إليصال األصوات
ّ
التصميم.

ّ
ممتنة ً
كثيرا لفريقي في أظاللّ ،الذي يواصل العمل
كما � ّأنني

ّ
الدؤوب لتمكين ّ
ّ
المحلي في المملكة .أمامنا الكثير من
التصميم
ّ
متحمسة للغاية أن أخدم معكم صناعة ّ
ّ
المحليّ ة
التصميم
العمل ،وأنا

عالما أكثر ً
ّ
ً
وصحة بعد جائحة كورونا.
أمانا
ونحن ندخل

وأشكر ً
أيضا فريق البحث والتطوير في
صمم األبحاث وقادهاّ ،
ّ The Zovighian Partnershipالذي ّ
ثم
التقرير الذي نضيفه إلى األبحاث حول ّ
صاغ هذا ّ
التصميم.
ّ
التقرير كأعضاء وأصدقاء ّ
نأمل أن يخدمكم هذا ّ
المحلي في
التصميم
المملكة .ونبقى على الوعد أن ّ
نقدم لكم معرفة من دون حدود
ّ
تطورنا الجماعي.
تساهم في
ولكم فائق إحترامي،

نورة الفيصل

مؤسسة ،أظالل ّ
ّ
للتصميم

.٤

أظالل  +البحث

في طيّ ات التصميم
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ال ّتصميم المحلّي كصناعة:
الخلف ّية والمصطلحات ّالرئيسة
السعوديّ ة ّالتي تستثمر ّ
نعيش اليوم في المملكة العربيّ ة ّ
بقوة
كبيرة في ّ
الثقافة ّ
ّ
والفن ،فتنشئ إقتصادات جديدة
والتراث

ّ
ّ
ّ
والدوليّ ة .ويخلق اإلستثمار في القطاعات غير
المحليّ ة
للسياحة
فرصا فريدة ّ
النفطيّ ة وفي البنية ّ
التحتيّ ة وفي البناء ً
للتصميم ،نضيف
ً
ّ
إليه رؤية  ٢٠٣٠ومساحتها ّالتي نبتكر في�ها ًّ
وبالتالي ،لنا
وراحة.
نموا

ّ
متعمد.
امتياز بناء مجتمع ذو نتائج وقعها

اإلبداعيّ ة وتطوير منتجات ذات قيمة.
ّ
ويتمثل جانب ّ
الط�لب بمشتري ّ
التصميم وبزبائنه وبهواة جمعه،
تنوعهم .ويشمل جانب ّ
وبجهات رعايته على ّ
الط�لب األفراد
ّ
والمؤسسات والهيئات الحكوميّ ة ّالتي تتفاعل مع
والعائالت
ّ
ّ
التصميم المحلي من خالل مطالبها واحتياجاتها.

ويزدهر ّ
التصميم في قلب هذه اإلمكانيّ ات .هو ّأو ًل وسيلة تلبّ ي
اإلحتياجات اإلجتماعيّ ة ّ
والثقافيّ ة واإلقتصاديّ ة ،وأداة لتمكين

الصناعة واإلرتقاء في�ها ،تأتي العوامل ّ
وبغية تفعيل هذه ّ
الرئيسة
ّ
والط�لب ،منها البنية ّ
ّ
التحتيّ ة وتنظيمها،
التالية لتجمع جانبَ ي العرض

ّ
ً
وللشركات وللبيئة .وإن غاب ّ
التصميم،
خدمة للمجتمع
واختبارها
ّ
ّ
تعذر على الجماعات وعلى اإلقتصادات أن تتصل مع بعضها البعض

نطور سويً ا صناعة تصميم ّ
ّ
ّ
محليّ ة نابضة
ونتشرف أن نرافقكم ونحن

ّ
ويتطلب ّ
اإلنتاجيّ ة ،وقناة للفعل ّ
ً
تفكيرا نقديًّ ا
التصميم
وللتعبير.
ّ
ولحل المشاكل وإلبتكار حلول وظيفيّ ة
لتطوير أفكار جديدة

ً
ّ
فللتصميم قيمة إبتكاريّ ة غالبً ا ال
قيمة،
وأن تتفاعل فيما بينها لخلق
ّ
نقدرها.

تؤمن أظالل في إمكانيّ ات ّ
التصميم وتدعم فوائده اإلجتماعية
ّ
ونعتز في دعم المصممين وفي المساهمة في تنمية
واإلقتصادية.
التصميم ،فنشارك في وضع مستقبل بلدنا ،وهو مستقبل تدعمه
التحوالت واإلمكانيات والبراعة المرتكزة على تراثنا الثقافي وعلى
تقاليدنا .ونهدف إلى تحويل النظام البيئي ّ
للتصميم السعودي إلى
ّ
والدولي.
صناعة محلية كاملة ذات التأثير المحلي
ويعرف تقرير الصناعة هذا ّ
ّ
بالتصميم � ّأنه صناعة تشمل قطاعات
التصميم المعماري ّ
متعددة ،من ّ
والتصميم ّ
ّ
الداخلي وتصميم
الجرافيكس وتصميم األزياء وتصميم المنتجات.

ّ
وخدمات ّ
والمعلمين.
التعليم

ومزدهرة في المملكة العربيّ ة ّ
السعوديّ ة.

نظرة عا ّمة تنفيذ ّية
أهداف تقرير الصناعة

وسمحت اللقاءات الموجهة مقاربة التصميم مع الفن والهندسة،

األول ّ
يحاكي هذا التقرير ّ
للصناعة المحلية بيئة التصميم في

ّ
فاعتبر المصممون ّ
والفن يحتاج إلى ّ
تعمق
أن الفصل بين التصميم

ّ
بتمعن وإصغاء أصوات وآراء المشاركين
السعوديّ ة ،فتجمع صفحاته

أكبر في الموضوع المطروح ،وهي الخالصة عينها التي وصل

فيه.

إلي�ها المصممون بعد مقاربة التصميم مع الهندسة .وتشير هذه

ويطمح التقرير:

المناقشات التي ال خالصة لها إلى أهميّ ة وضع تعريف تشاركي
ّ
المحلي يوافق عليه المصممون.
للتصميم

يقدم تعريف مشترك وطني ّ
 .1أن ّ
للتصميم في السعوديّ ة
وأن ّ
يروج له؛
ّ
 .2أن يفهم ّ
المحلي اليوم؛
التحديات التي تواجه التصميم
أن يستكشف الفرص والمتطلبات واإلمكانات لصناعة
 .3تصميم محلية تنافسية ومنتجة ومطلوبة ترتكز على
أساسيات النمو االجتماعي واالقتصادي الجاد.

ّ
نقسم تقرير ّ
وبالتاليّ ،
الصناعة هذا إلى ثالثة أقسام تحليليّ ة .نفتتحه
المصممين حول جوانب ّ
ّ
ً
التصميم ،فنقترح
حوارا حول آراء
عارضين
نفصل ّ
األول ّ
ّ
ثم ّ
للتصميم في المملكةّ .
التعريف الوطني ّ
التحديات
فنتوسط وجهات ّ
التي ذكرها جانبا سوق ّ
ّ
النظر المتقاربة
التصميم،

والمتباينة .ونختتم ّ
التقرير عارضين مجموعة من الفرص التي تحتضن
ّ
وتطور جماعة مزدهرة ّ
ّ
المحلي ولصناعته في المملكة.
للتصميم

إقرتاح ّأول تعريف لل ّتصميم يف المملكة العرب ّية
السعود ّية
ّ

للمصمم ،فتبيّ ن ّ
ّ
أن غالبً ا
وشارك المستجيبون تعريفاتهم الشخصية
ّ
"مصمم" بشكل فضفاض لتصنيف العديد من
ما ُتستخدم كلمة
النشاطات اإلبداعية أو لإلشارة إلي�ها .وغالبً ا ما ّ
فضل المصممون

ربط هذا المصطلح مع تخصصهم على وزن "مصمم مجوهرات" أو
"مصمم داخلي".
ثم ّ
ّ
قارنا البيانات المجموعة ،الكمية والنوعية منها ،مع تحليل
للتعريفات الوطنية العالمية في دول تستثمر في جماعاتها
للتصميم وفي صناعتها المحلية .وتبيّ ن ّ
أن ما من تفسير أو من
ّ
موحد مشترك ومعترف فيه عالميً ا لصناعة التصميم.
تقسيم
ّ
واتجهت الدول التي تستثمر في صناعة تصميمها المحلي وتعتبره
أولويّ ة إلى تحديد شروط ومعايير التصميم كما تراه هي .ووضعت
هذه الدول استراتيجيات مع المعنيين الوطنيين والمحليين من
َ
القطاعين العام والخاص بغية نهوضها بالعالماة التجارية الوطنية
ُ
"صنِـع في".

ّ
توجه البحث إلى أعضاء جماعة التصميم في السعودية للمشاركة
تصور "للتصميم" من خالل بحث نوعي ّ
ّ
وكمي .وخدمت
في وضع

ومن خالل دمج البحث المحلي مع التحليل العالمي ،وضعنا ّأول

اللقاءات الموجهة الدراسة اإلستكشافية النوعية ،إذ جمعت
بيانات تلقي ّ
الضوء على العديد من جوانب التصميم في السوق

إقتراح للتعريف الوطني للتصميم في السعودية ،كما يُ ظهره قسم
"أول تعريف مشترك ّ
للتصميم في المملكة العربيّ ة ّ
ّ
السعوديّ ة ".

المحلية من خالل ثالث مقاربات تحليليةّ .أولها ّ
يعرف التصميم

ّ
وترتكز صناعة ّ
المحلي ،شأنها شأن أيّ ة صناعة ،على أسس
التصميم
ّ
والط�لب اإلقتصاديّ ة ،باإلضافة إلى ديناميكيّ ات إجتماعيّ ة
العرض

المصممون ّ
ّ
أن التصميم إبداع
من خالل صلته مع المصمم ،فيعتبر

ّ
ويحلل هذا التقرير تجزئة صناعة التصميم المحلية ،فيستكشف

وشعور وهوية شخصية .ثاني�ها يقارب التصميم من خالل صلته مع

 ١٠مجاالت ذكرها المشاركون في البحث باإلضافة إلى  ١٣مجال

ّ
ويضم جانب العرض في هذه ّ
ّ
المصممين
الصناعة
وتنظيميّ ة.
ّ
السعوديّ ة ّ
ّ
ّ
المحليّ ة في المملكة العربيّ ة ّ
والتي
والشركات
المحليّ ين

المصممون ّ
ّ
أن للتصميم وظيفة،
المستخدم أو مع الجمهور ،فيعتبر
ّ
ويحل مشكلة ما ويقترح قيمة .وثالثها يقارب
فيستجيب لحاجة

فرعي آخر .والمجاالت العشرة التي ّ
حددها المصممون في

المصممين من الجنسيّ ة ّ
ّ
السعوديّ ة ومن أيّ ة
تنمو مع البلد ،أي
ً
جنسيّ ة تلتزم ّ
ّ
التصميم في المملكة .ويتضمن أيضا جانب العرض

ّ
المصممون ّ
ّ
ّ
الضوء
فيسلط
وتخصصه،
التصميم من خالل ممارسته

والهندسة المعمارية ،وتصميم المنتجات ،وتصميم األزياء ،وتصميم

على طبيعة التصميم التكرارية والعالمية .واستكشف البحث معايير

المجوهرات ،وتصميم المناظر الطبيعية ،والتخطيط الحضري،

التصميم هذه وخصائصه وتحقق منها في استبيان للسوقّ ،
كمي

وتصميم األلعاب اإللكترونية ،وتصميم المعارض ،والتصميم

وكبير.

الصناعي .قارن البحث البيانات التي جمعها مع معايير عالمية من

ّ
ّ
ّ
الموظفين
والمصممين
المستقلين
أصحاب األعمال والمهنيّ ين
ّ
المتعلقة ّ
وشركات ّ
بالتصميم ،باإلضافة
التصميم والجمعيّ ات الخيريّ ة
ّ
للمصممين تحقيق مسيراتهم
إلى سلسلة إمداد كاملة تسمح
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السوق المحلية هي تصميم الجرافيكس ،والتصميم الداخلي،

ّ
َ
تطور استراتيجيات تصميم وطنية واضحة وتستثمر بنشاط في
دول

في طيّ ات التصميم
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مجاالت التصميم لتتمتع بميزة تنافسية .وأظهرت هذه المراجعة

السعودية" ُتبنى علي�ها الثقة والمصداقية العالمية.

التفصيلية ّ
أن العديد من مجاالت التصميم التي ذكرها المصممون
بشكل
والتي تستثمر في�ها الدول وتدعمها استراتيجيً ا موجودة
ٍ
عضوي في السعودية.
ّ

مستويات التسعير ومعاييرهّ :
تحدث العديد من المشترين
ّ
المتعلقة في زيادة التسعير ،والتحكم
والمصممين عن التحديات

ّ
ويقدم قسم ّ
"التحديات ّ
ّ
المحلي في المملكة
الرئيسة للتصميم
ً
ً
شامل.
تحليل
العربية السعودية " من هذا التقرير

فرص لصناعة التصميم يف السعودية

ً
ّ
عدال وثبا ً�تا
مخصصة للتصميمُ ،تترجم من خالل أسعار أكثر
صناعيّ ة
يستفيد منها المشتري.
 .6االستثمار في تطوير سلسلة التوريد المحليةّ :
إن تعزيز وبناء

المحدود في أسعار سالسل التوريد المحلية ،واإلفتقار إلى معايير

ّ
مهد البحث الكمي والنوعي الطريق أمام المزيد من اللقاءات

شبمقدمي الخدمات المحليين تدفع المصممين المحليين إلى

وجذب البحث الطوعي مشاركين شبّ ان ونساء أرادوا أن يُ سمعوا

التسعير والشفافية في السوق .عبّ ر المصممون عن معاناتهم

اإلستشارية واإلستراتيجية الستكشاف الفرص المتاحة اليوم

ّ
الموردين المحليين ،ما يؤدي إلى بناء قيمة اقتصادية
التعامل مع

أصواتهم في طريقة استراتيجيّ ة ،فاستكشف البحث البيانات
المجموعة من المشاركات والحظ إمكانيّ ة تميّ زالعنصر ّ
النسائي ،كما

للسيطرة على التكلفة وإلدارتها بسبب المبالغة في تسعيرات

أمام التصميم المحلي .فالتوجهات أمام جماعة وصناعة التصميم

ملموسة قابلة للقياس تساهم في الناتج المحلي اإلجمالي من

سالسل التوريد المحلية .والحظ بعض المشترين صعوبة بي�ع

متعددة ،وبالتالي ّ
ّ
إن مشاركة جمي�ع أركان التصميم مهمة
المحلي

خالل خلق فرص عمل إضافيّ ة ،وزيادة األجور والدخل ،وتمكين

التصميمات المحلية للمستهلكين الذين يتأثرون في السعر في

لتحديد هذه الفرص وتمكينها وتسهيلها .في هذا اإلطارّ ،
يقدم

الربحية.

شكل متزايد.

القسم "فرص لصناعة التصميم في السعودية" رزمة من  ٢١أولويّ ة

ّ
سلط ّ
الضوء على المصممين الشبان والطالب منهم الذين يدخلون
هذه الصناعة الجديدة ما ّ
يدل على روح جديدة تنبعث في التصميم
ّ
"أول تعريف مشترك ّ
ويحلل قسم ّ
للتصميم في
المحلي السعودي.
المملكة العربيّ ة ّ
السعوديّ ة " هذا األمر.

التحديات يف مواجهة التصميم المحلّي

ّ
والدوليّ ين في التصميم
تحاكي المعنيّ ين المحليين والوطنيين
تحدث العديد من المشترين والمصممين ّ
الجودةّ :
عما يعيق
الجودة ومقاربتها وضمانهاّ ،
فأكدوا ّ
أن البحث عن الجودة يدفع
ُ
المصممين إلى تصني�ع أعمالهم وإنتاجها في دول أخرىّ .
ّ
وركز

ّ
سلط البحث النوعي والكمي ّ
الضوء على الخبرات الشخصية

المشاركون في البحث على التحديات أمام تنمية الثقة في ّ
السوق

والجماعية للمشترين وللمصممين في السوق المحليةّ .
ولما درس

عندما تكون الجودة صعبة المنال.

البحث جانبَ ي العرض والطلب من الصناعة ،ظهرت أرضيّ ة مشتركة
ومهمة بين الجانبَ ين وشملت ً
أيضا المخاوف بشأن:
إحترام المسيرة المهنية والنمو :عبّ ر الكثير من المشترين ومن
المصممين عن نفورهم من اعتبار التصميم كهواية بدل من مسيرة
مهنية ،ما ّ
يدل عليه عدم تقدير المجتمع للمصممين العاملين في
ّ
ّ
المصممون عن غياب
وتحدث
السعودية كما أظهره اإلستبيان.
دعم العائلة واألصدقاء ،باإلضافة إلى كيفية تعاطي ّ
السوق معهم
حيث الوظائف المستدامة والمسيرات المهنيّ ة ّ
البناءة نادرة ً
جدا.
ّ
تسلط البيانات الضوء على نقص العلم
التعليم والمعرفة:
والتوجيه في السوق ،وهو موضوع جوهري برز في البحث الكمي
ّ
إذ ّ
موجهين وقال
صرح  ٪٣٣من المشاركين عن صعوبة الوصول إلى
ّ � ٪٣٠أنهم ال يستطيعون إيجاد نماذج يحتذون بهاّ .
تحدث بعض

المواردّ :
تكلم المشاركون على صعوبة الوصول إلى الموارد
ً
أحيانا إلى اإلستقرار في دول
التي يحتاجون إلي�ها ،ما يدفعهم
ُ
أخرى لتطوير مسيرتهم المهنيّ ة .ويجد  ٪٣٩من المشاركين في
ّ
المصنعين ،ويصعب على ٪٣٣
البحث صعوبة في الوصول إلى

الموردين ،أو ّ
ّ
حتى إيجادهم .فمقاربة
من المشاركين الوصول إلى
السوق ّ
ّ
تحد كبير ،والعقبات كبيرة أمام الوصول إلى الموارد الماليّ ة
ّ
المتعلقة في سلسلة التوريد.
والتقنية واللوجيستيّ ة وتلك

 .7بناء صناعة شفافة وقائمة على المعلومات :من الجوهري

َ
القطاعين العام والخاص واألوساط
في السعودية ،آملين تفاعل

وضع سياسات وقوانين للشفافيّ ة وللوصول العادل إلى

األكاديميّ ة والمجتمع المدني وسالسل التوريد المحلية والمصممين

المعلومات للمعنيين المحليين في التصميم ،فنقترح الرقمنة في

المحليين والدوليين بغية تمكين التصميم المحلي في السعودية.

ّ
عدة لغات للقوانين وللتراخيص وللسياسات التي يحتاج إلي�ها

ّ
ّ
ونموه:
نقدم ّأو ًل  ١٢توصيات جوهرية لتمكين تنمية السوق
التعريف الوطني ّ
 .1وضع ّ
للتصميم المحلي :نوصي ّأو ًل عقد

إستشارات عامة لمراجعة التعريف المشترك الذي ّ
يقدمه هذا

التقرير لتمهيد الطريق أمام إعتماد تعريف وطني رسمي للتصميم
ّ
ً
قدما سويً ا.
المضي
وحث جمي�ع المعنيّ ين على
في السعودية
ّ
 .2الشروع في التخطيط االستراتيجي الوطني :من المناسب

المصممون من جمي�ع الجنسيّ ات ليكونوا على توافق مع القانون
ومع الممارسات الحسنة.
 .8األولويّ ة لإلستدامة في تطوير الصناعة :تساعد مبادئ
ّ
المحلي كمساهم في
وسياسات اإلستدامة على إظهار التصميم
رؤية  ٢٠٣٠وفي االقتصاد وفي المجتمع ،كما يساهم في تعزيز
القدرة التنافسية للتصميم المحلي في األسواق العالمية.

دراسة االستثمار في التصميم المحلي في السعودية عبر مجاالت

 .9التصميم من أجل الشمولية والتكافؤ :يرتبط تطوير الجماعة

التصميم العشرة المحددة .ولذلك ،يجب وضع دراسات خاصة
في ّ
كل مجال لتقييم مزاياه الطبيعية والتنافسية ،ومزاياه بالنسبة

والصناعة في قيم وسياسات مقصودة تشرك المعنيين جميعهم
بفعاليّ ة وتضمن مشاركة هادفة لجمي�ع شرائح المجتمع واالقتصاد

للدبلوماسية الثقافية العالمية ،وإمكانية مساهمته في رؤية ٢٠٣٠

فتتكافأ الفرص عبر الجندر والعمر والجنسيات.

البي�ع والتسويق :للمشترين وللمصممين صعوبات ّ
جمة للوصول
ّ
أن ما من تنسيق بين ّ
مؤشر ّ
إلى ّ
الط�لب والعرض.
السوق ،وهذا

وفي الناتج المحلي اإلجمالي.

ّ
المنصات ونقاط البي�ع والمعارض التي
تناقش المشاركون في ندرة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتقرب المصممين من الزبون .وفي هذا الصدى
تسوق األعمال

 .3تنوي�ع المعايير لعالمة تجارية وطنية :تحتاج تقوية التصميم

 .10تعزيز األصالة والتنوع :األصالة والتعددية من ركائز التصميم
ّ
المحلي إذ يساهم التنوع في خلق قيمة مضافة للمستخدمين

يواجه  ٪٣٣من المشاركين صعوبة للوصول إلى ّ
الزبائن.

المحلي والمباشرة في تطوير السوق االستراتيجي إلى تحديد
ّ
معايير تقنية وتسهيلها عند ّ
محطة من عمليّ ة ّ
التصميم :شراء
كل

االجتماعية والثقافية ،ولتطوير الدبلوماسية الثقافية والعوائد

التخصص العربيّ ة والمحلية ،بخاصة ّ
أن ّ
الرسوم الدراسية والمهنية

الحظ البحث التحديات التي تواجه جانب الطلب ،فشرح المشترون
ّ
المحلي كمحسن يعمل َخ ًيرا وليس كزبون.
� ّأنهم يبتاعون التصميم

الموارد ومراقبة الجودة والتسعير وإدارة العقود .تساهم المعايير

االجتماعية على االستثمارات.

الصلبة في تقوية العالمة التجارية العالميّ ة "صنع في السعودية".

حقوق الملكية الفكرية :أوضح المشترون والمصممون التحديات

تداعيات الجائحة والفرص التي نتجت عنها.

 .4احتضان سوق تنافسي وفعال :تساهم السياسات والقوانين

ّ
تمهد هذه التحديات الطريق أمام تحديد الفرص القائمة على
اإلحتياجات والتي قد تعالج وتساهم في ّ
حل العوائق واإلشكاليات

وللمصممين المحليين في سبيل تنسيق الطلب والعرض.

المشاركين عن نقص المناهج ودورات التدريب المهنيّ ة وفرص
باهظة الثمن لهم.

أمام الحفاظ على تصميماتهم وتسجيلها ،وهو أمر ّ
يؤدي إلى إحباط
نسخ األعمال ُ
َ
وت َ
اإلبتكار عندما ُت َ
وتصعب اإلجراءات
سرق األفكار،
القانونيّ ة.

تم البحث الميداني قبل جائحة كورونا ،يلحظ هذا القسم ً
ولما ّ
ّ
أيضا

التي يثيرها جانبَ ي العرض والطلب.

تسهل األعمال في السعودية في َ
ّ
بلورة ديناميكيات صحيّ ة
التي
ّ
تخدم صناعة التصميم المحلي ،وهو أمر بالغ األهمية للمشترين

لما ُت َن َّ
 .5إقتراح تقسيم المناطق الصناعية للتصميمّ :
ظم الصناعة

حقوق ملكيّ ة العالمات التجارية الوطنية :أوضح المشاركون ّ
أن
التصميم المحلي يفتقر إلى عالمة تجارية يُ َ
عت َرف في�ها محليً ا أو

تواترت النقاشات حول التحديات والعوائق أمام تطوير صناعة

من خالل التقسيم االستراتيجي ،يُ سهل الوصول إلى الموارد وإلى

َ
ّ
القطاعين العام
مهمة في
دوليً ا .ومنذ نهاية البحث ،برزت مبادرات

ّ
المصممون من بعضهم البعض والتقت وجهات
التصميم ،فاقترب

والخاص لتنمية عالمة تجارية وطنية "صنع في المملكة العربية

النظر ومخاوف جانبَ ي ّ
السوق ،ما خلق فسحة تضامن وثقة بينهم.

الموردين وإلى الخدمات اللوجستية وإلى ممارسة األعمال التجارية،
َ
وتخ َّفف التكاليفّ .
يؤدي هذا إلى تطوير مزايا إقتصادية في مناطق

.٨

أظالل  +البحث

ٌ
ّ
مهم في الترويج للجماعة وللخصائص
شأن
وللجماهير ،وهو

ّ
المتعلقة
 .11ضمان األخالقيات والنزاهة :تساهم القوانين
في أخالقيات المهنة وفي نزاهتها في تنمية الثقة في التصميم
ّ
المحلي ،باإلضافة إلى قدرته التنافسية وإلى الفرص التعاونية
التي يُ تيحها .على سبيل المثال ،تساهم قوانين الملكيّ ة الفكرية
ُ
في تمكين المصممين ،وتساهم قواعد السلوك في وضع أطر
الستخدام المواد وطبقات سالسل التوريد المحلية ُ
وسبُ ل تطوير
مفاهيم التصميم.
 .12دعوة الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدوليّ :
إن تعزيز
التصميم والمصممين المحليين ومقاربتهم كسفراء للسعودية

في طيّ ات التصميم

.٩

يساهم في رفع التنافسية الوطنية وقيمة العالمة التجارية،

التكنولوجيا لتقوية الشبكات وجماعة التصميم للمساهمة في زيادة

ّ
وتنوعهم .وباألكثرُ ،ص ّممت
وصول إلى المشاركين تحاكي الجمي�ع

فيستطي�ع التصميم المحلي أن ّ
يقدم شراكات دولية مع خبرات

كفاءة السوق.

إدارة البيانات لضمان اإلصغاء إلى عدد كبير من المشترين ومن
المصممين إلى ّ
ّ
حد سواء.

عالمية وشركات ومعاهد لتطوير الصناعة.
ونختم من خالل تأكيد استمرار التزامنا البيانات:
ّ
ونقدم ثانيً ا  ٧توصيات للتعليم ولتنمية المسيرة المهنية:
 .13تعزيز الوعي العام :ينمو التصميم كجماعة وكصناعة من خالل

 .20توثيق إرث التصميم المحليّ :
إن االستثمار في األرشيفات

ّ
وللمصممين ولمسيراتهم المهنيّ ة.
تعزيز نظرة المجتمع اإليجابيّ ة له

العامة للتصميم المحلي شرط أساسي لحماية اإلرث ،وهو وسيلة
لهم إبتكار محتوى محلي جديد .وباألكثرّ ،
يفعل الوصول العادل
ُت ِ

وبالتالي في تأمين وقع أكبر أليّ ة استراتيجية وطنية للتصميم

إلى الموروثات المحلية والوطنية.

وتساهم الحمالت العامة في تعزيز جانب الطلب من السوق،

إلى هذه األرشيفات الدقيقة تاريخيً ا تطوير تصميم ّ
ً
إستنادا
محلي

المحلي.
 .21االستثمار في البحث والتطوير :تساهم البيانات المحلية

نظرا ّ
لقلة المعلومات حول صناعة ّ
التصميم في ّ
ً
السعوديّ ة ،أخذ
البحث اإلستكشافي ّإت ً
ّ
وكمي ،ليُ
نوعي ّ
بتمعن إلى آراء
صغي
جاها
َ
ّ

المشاركين فيه وإلى وجهات نظرهم ،فيعبِّ ر عنها بشكل كامل.
وأتت ّ
ّ
الموجهة كصيغة اإلستطالع األنسب بغية تحصيل
اللقاءات

صممنا ّ
بيانات صحيحة وموثوقة وحاذقةّ .
اللقاءات ليستضيف
ٍ
ٌّ
ّ
العمليّ
ة
كل منها ما بين أربعة وثمانية مشاركين يتبادلون التجارب

ً
لمدة تسعين دقيقة .كما ّ
الصريحة ّ
والمواقف ّ
استطالعا على
صممنا

ّ
المهم
 .14االرتقاء في تعليم التصميم ومسيرات التعلم :من

في تنمية صناعة تركز على األدلة ،وذلك من خالل تكليف أبحاث

ّ
صعيد ّ
المصممون المقيمون في
الصناعة من  ١٧أسئلة أجاب عليه

االستثمار في برامج التعليم (المدارس والجامعات والدراسات

بانتظام ،وتسهيل وتمكين مشاركة المعنيين المحليين في�ها

المملكة الستكشاف المزيد من جانب العرض.

العليا ومعاهد التدريب المهني) لتحقيق نجاح المصممين المحليين
ّ
وبالتالي ،على المناهج الدراسية اإلنفتاح على محاور
والحفاظ عليه.

ّ
الحد من العوائق أمام
ووصولهم إلى نتائجها .وتساهم البيانات في
مشاركة المعنيّ ين في ّ
تمو صناعة التصميم.

ّ
المهمة.
التقنية

ّ
خاصة ّ
وتتطلب تنسيق دقيق بين المعنيّ ينّ ،
ّ
أن
تتنوع هذه الفرص

ً
إضافة إلى المواضي�ع
كإدارة األعمال والتواصل والعلوم االجتماعية،

ّ
الموجهة مع  ١٨مشارك من
وفي المجموع ،تفاعلت اللقاءات
جانب الطلب ومع  ٣٥مشارك من جانب العرض ،باإلضافة إلى ٣٢٠
ّ
مؤهل في اإلستبيان.
مشارك

نمو الصناعة يرتبط في بيئة ّ
ّ
حرة تجمع بين القطاع الخاص والمجتمع
 .15تسهيل التوجيه والمحتوى المحلي :يستفيد تطوير طاقات
ّ
ّ
الموجهين ومن
المحلي من سهولة الوصول إلى
ومواهب التصميم

المدني واألوساط األكاديميةّ .
ولما كان المشترون والمستثمرون
ّ
المحلي المستدامة والعادلة ،على القطاع
من أركان صناعة التصميم

تأثير الجائحة على مجاالت التصميم المختلفة وعلى المهنيّ ين وعلى

العام تمكين هذه البيئة وليس إدارتها أو توجي�هها.

شكل عام.
المسيرة اإلبداعية في
ٍ

سبيل المثال.

من الجوهري أن يشارك المصممون في صناعة القرار بفعاليّ ة
ً
ّ
فيوجهون مستقبلهم .هذه الفرص معقولة ،ال بل
ومباشرة،

المزيد من المعلومات في قسم المنهجيّ ة :تصميم البحث ،جمع

 .16تمكين مسيرات التصميم المهنيّ ة :تنمو الصناعة من خالل

ّ
ِي
واقعيّ ة في تنفيذها وتأثيرها،
ونتشوق الكتشاف كيف ستنجل َ
في التصميم المحلي.

ّ
ّ
فتتعزز إمكانات المصممين
المصممين بعضهم البعض،
مرافقة

الفردية والمهنية من خالل مشاركة قصص نجاح وخبرات محلية على

سد الفجوة بين المقاربة األكاديمية وسوق العمل وذلك من خالل
برامج علمية ومقاربات وسياسات تصغي إلى متطلبات السوق
وإلى المواهب ،فتربطهما في مسيرات مهنيّ ة هادفة.
 .17تسهيل الحصول على التمويل :من المهم تقديم منتجات
وخدمات تمويلية مبتكرة للمصممين المستقلين وللشركات

ولما ّ
ّ
تم البحث الميداني قبل جائحة كورونا ،يدرس هذا التقرير

البيانات وتحليلها ،قيود البحث وأخالقيّ اته ،واإللتزام المزيد من
األبحاث.

ال ّتطلّعات

وإذ تتجه السعودية إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا ،يدمج هذا

ّ
تتطور صناعة ّ
المحليّ ة في ّ
ّ
السعودية بسرعة حيث تواصل
التصميم

التقرير الدروس المستخلصة من الوباء في قرارات صناعة التصميم

ّ
الدولة ّ
ّ
كمحرك إجتماعي وإقتصادي.
تقدمها مع مشروع رؤية ٢٠٣٠

المحلية وتفعيلها وجهود ّ
نموها.

وإذ نؤمن في أظالل في إمكانيّ ات وقدرات صناعة تصميمنا المحلية
ّ
ونتجهز بالكامل لمواصلة اإلستثمار في البحث
والمزدهرة ،نلتزم

الصغيرة والمتوسطة وللشركات الكبرى .فلفت انتباه المستثمرين

الرئيسة لتفعيل صناعة ّ
التحليل الشامل في قسم "الفرص ّ
التصميم

والبيانات .هدفنا ورغبتنا أن نصبح مرجع لتزويد مجتمعنا وصانعي

إلى اإلمكانات االستثمارية للتصميم المحلي وتسهيل تواصلهم مع

في المملكة العربيّ ة ّ
السعوديّ ة " في هذا التقرير.

السياسات باألدلة المنهجية لتنمية صناعة التصميم المحلية ،فنأمل
يمهد هذا ّ
أن ّ
التقرير الطريق الستثمارات أوسع في المجتمع

المصممين يساهم في إتمام الصفقات المحلية.
 .18عرض المصممين لوصولهم العادلّ :
إن زيادة مساحة عرض

ّ
مهم لتقارب العرض والطلب في السوق من خالل
المصممين
أسعار مدروسة ورزنامة نشاطات سنويّ ة تساهم في تفعيل
شمولية التصميم المحلي وتنوعه وقدرته التنافسية.

 .19بناء شبكات للمصممين :لتحقيق المرونة في تطوير صناعة

المنهج ّية

ّ
ّ
مهم َتي البحث
كلفت أظالل  The Zovighian Partnershipتصميم
وتنفيذهما بُ غية فهم جانب ّ
الط�لب وجانب العرض في صناعة

ّ
ّ
المحليّ ة في المملكة العربيّ ة ّ
السعوديّ ة .استكشف البحث
التصميم
األول جانب ّ
الط�لب ونظر في مدى تأثيره على ديناميكيّ ات ّ
ّ
الصناعة،

ّ
ونتشوق إلدراك
واألبحاث ،ولتنمية الصناعة المستدامة استراتيجيًّ ا.
كيف ّ
تؤثر رؤيتنا إيجابيًّ ا على صناعة التصميم المحلية في المملكة،
ّ
وكلنا استعداد للعمل سويًّ ا بغية تنميتها.

ّ
فركزنا بحثنا الثاني على جانب العرض وعلى اإلصغاء إلى أعضاء
ّ
صناعة ّ
المحليّ ين.
التصميم

التصميم المحلية ونموها ،يقترح البحث تسهيل اللقاءات بين
المصممين والموردين والموجهين المحليين ،باإلضافة إلى إدخال
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يستكشف البحث جماعة التصميم المحلية من خالل استراتيجية

في طيّ ات التصميم
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عن صياغة النّ ّص

تقدير وامتنان
َ
البحثين ّ
ّ
األول
تقدر أظالل أعضاء فريق البحث ووأعضاء الفريق اإلستراتيجي ّالذين ثابروا في العمل على
ّ
األول لصناعة ّ
ممتنة إلى جهودهم في إطالق ّ
ّ
التصميم ّ
التقرير ّ
السعودي.
والثاني ،وهي

في مراجعة ّ
النص
			
نورة الفيصل
			
لين زوفيكيان

ّ
مؤسسة ،أظالل

ّ
مؤسسة ومديرة إداريّ ةThe Zovighian Partnership ،

في صياغة ّ
النص
			
هادي دميان
كوبر غولد			
			
لين زوفيكيان

خبير إستشاريThe Zovighian Partnership ،
إستشاري في ّ
التواصل اإلستراتيجيThe Zovighian Partnership ،
ّ
مؤسسة ومديرة إداريّ ةThe Zovighian Partnership ،

في البحث
			
نورة الفيصل

ّ
مؤسسة ،أظالل

			
تهاني ألزهراني

ّ
منسقة إداريّ ة ،أظالل
ّ
محللة أبحاثThe Zovighian Partnership ،

			
ريان شبَ قلو
			
تشن
ألِكسندرا ِ
ّ
تأسست  The Zovighian Partnershipعام ٢٠١٣م الموافق
والد وكريمته ،وهي ّ
منصة عائليّ ة لإلستثمار
١٤٣٤هـ بمبادرة ٍ

ّ
ّ
فيطور مع المعنيّ ين
يتعمق فريق العمل في البحث،
اإلجتماعي.
ّ

خطط تنفيذ وأبحاث وبرامج مبتكرة تراعي مبادئ العمل المسؤول.
ويطبّ ق منهج عملنا ُأ ُ
ّ
نطورها في
طر ونماذج وآليّ ات مستدامة
ّ
الشركة.

				
رنا فرح

ّ
محللين وخبراء في العمل الميداني وعلماء في البيانات تطوير

			
ميغيل كارسياس

المعرفة بنزاهة ،فيرتكز البحث على منهجيّ ات إصغائيّ ة ّ
خاصة تحافظ
وتمكن ً
ّ
على المشاركة ّ
بحثا علميًّ ا ذو وقع مسؤول.
الفعالة للجمي�ع

			
فائق حبَ ش

ونقوم في ّ
كل من  The Zovighian Partnershipوالعائلة بإعادة
إستثمار رؤوس أموالنا ّ
ّ
والسياسيّ ة والماليّ ة في مكتب
الذهنيّ ة

ساهر ّ
			
كمون
ّ
			
محمد قطيش
نور مهدي			
			
ُجوي سعادة

ّ
والمحللون في الفريق في خدمة
يعمل الباحثون واإلستراتيجيّ ون
ّ
والمنظمات والحكومات ،فنرافق
الجماعات وصانعي األمم

 The Zovighian Partnershipالعام ،وهو محفظة َقيد ّ
النمو

			
لين زوفيكيان

لبناء ّ
السالم في خدمة الجماعات والمدن في حالة طوارئ .كما
ّ
ّ
فيتمكن زبائن المكتب العام من منهجيّ ة
مهمة
نلتزم تقديم موارد

مسيرتكم خطوة خطوة ،من بزوغ األفكار إلى المبادرات والبرامج

مترسخة َ
ّ
وحوكمة سليمة وتفكير إستراتيجي صلب .ونحمل أصوات
السالم ّ
تعدديّ ة اآلراء ،وهي ركيزة ّ
ّ
الطويل األمد والمستدام

في تصميم البصريّ ات

ّ
المطروحة.تتشرف The Zovighian Partnership
والهيكليّ ات
في خدمة أظالل ومرافقة نهج نورة الفيصل .ويلتزم الباحثون من

.١٤

أظالل  +البحث

ّ
والتكمين اإلجتماعي واإلقتصادي.

داليا بوري			
			
طوني نكبي

خبيرة إستشاريّ ةThe Zovighian Partnership ،
ّ
محللة ّ
التواصل اإلستراتيجيThe Zovighian Partnership ،
تطوير األعمال ،أظالل

خبير تحليل األبحاثThe Zovighian Partnership ،
ّ
محلل إداري لألبحاثThe Zovighian Partnership ،
ّ
محلل أبحاثThe Zovighian Partnership ،
ّ
محللة أبحاثThe Zovighian Partnership ،
ّ
محللة ّ
التواصل اإلستراتيجيThe Zovighian Partnership ،
ّ
مؤسسة ومديرة إداريّ ةThe Zovighian Partnership ،

ّ
محللة إبداعيّ ةThe Zovighian Partnership ،

ّ
مؤسس ومدير تنفيذيRain Co. ،
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