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 مستخلص الدراسة

اإلمارات، في التراثیة الیدویة والمشغوالت األزیاء وتسویق صناعة في اإلستثمار كیفیة توضیح في الدراسة مشكلة                 تمثلت

اإلنتاجیة لزیادة فرص من یتیح الذي األمر ، الجانب هذا في الوطنیة اإلستثماریة المشاریع تمویل تسهیل خالل من                    وذلك

اإلمارات دولة داخل الرشیدة القیادة لعبت فقد األمر هذا یتحقق وحتى للمواطن الدخل في وزیادة المضافة القیمة معدل                    ورفع

ومیاه، وكهرباء وخدمات طرق من المقومات كل بتوفیر وذلك الصناعات هذه مثل تشجیع في كبیرًا دورًا المتحدة                   العربیة

كمنفذ الدولة داخل التسویقة والقنوات المعارض إقامة الى باإلضافة اإلسالمیة البنوك مختلف عبر الالزم التمویل                 وتوفیر

 تسویقي لهذه المنتجات، علي ضوء ذلك أثارت الورقة التساؤل التالي:

التراثیة والمشغوالت األزیاء وتسویق صناعة في االستثمار مناخ لتهیئة توفرها یجب التي األساسیة المقومات هي ما /1                 

  الیدویة باإلمارات؟

 علي ضوء ذلك تمثلت فرضیة الدراسة في اآلتي:

اإلرث هذا على المحافظة في یساعد باإلمارات التراثیة الیدویة والمشغوالت األزیاء وتسویق صناعة في اإلستثمار /1                

 وتعزیز وجوده داخل المجتع اإلماراتي.

األزیاء وتسویق صناعة في اإلستثمار توضیح في الوصفي، اإلقتصادي التحلیل منهج على الدراسة               إعتمدت

 التراثیة والمشغوالت الیدویة كمنتج سیاحي باإلمارات.

 أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

اإلماراتي1- التراث على الحفاظ أن إال الحیاة نواحي كل في اإلماراتي المجنمع حققه الذي والتقدم التطور من                   بالرغم
الممیزة المالمح من وملحمًا العصریة للدولة أساسیة ركیزة شكلت االصیلة الیدویة والمشغوالت األزیاء               من

  للمجتمع اإلماراتي.
الیدویة2- والمشغوالت األزیاء صناعة عملیة لتعزیز االستثماریة المشاریع وتسجیل تأسیس إلجراءات تسهیل              هنالك

  التراثیة .
 هنالك تسهیل إلجراءات تمویل صناعة األزیاء والمشغوالت الیدویة التراثیة.3-

 أهم التوصیات التي توصلت لها الدراسة:

اإلسهام1- عبر السیاحي الجذب عناصر أحد أصبحت وإنها خاصة الحرفیة وبالصناعات التقلیدیة بالحرف               النهوض
 في كثیر من المعارض التي یتم تنظیمها داخل الدولة وخارجها.

وإقامة2- الحرفي إنتاجهم وشراء لهم متخصصة دورات وتنظیم وتشجیعهم الحرف هذه على القائمین مهارات                صقل
 المعارض للتعریف به وتسویقه.

 خلق وعي وإدراك لدى أفراد المجتمع بأهمیة األزیاء والمشغوالت الیدویة التراثیة والمحافظة علیها.3-
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Abstract. The problem of the study was to clarify how to invest in the manufacture and                

marketing of traditional fashion and handicrafts in the UAE by facilitating the financing of              

national investment projects in this regard, which offers opportunities to increase           

productivity and increase the value added and increase the income of citizens. The wise              

leadership within the United Arab Emirates plays a great role in encouraging such industries              

by providing all kinds of roads, services, electricity and water, providing the necessary             

funding through various Islamic banks, in addition to establishing exhibitions and marketing            

channels within the As a marketing outlet for these products, in light of which the paper                

raised the following question: 

1 / What are the basic elements that must be provided to create an investment climate in                 
the manufacture and marketing of fashion and handicrafts in the UAE? 

 In light of this, the hypothesis of the study was as follows: 

1 / Investment in the manufacture and marketing of fashion and traditional handicrafts in              
the UAE help to preserve this heritage and enhance its presence within the UAE community. 

The study relied on descriptive economic analysis method to clarify the investment in the              
manufacture and marketing of traditional costumes and handicrafts as a tourist product in             
the UAE. 

The main findings of the study: 

1 - Despite the progress and progress achieved by the UAE community in all aspects of life,                 
the preservation of the UAE heritage of fashion and authentic handicrafts has formed a              
cornerstone of the modern state and a distinctive feature of the UAE society.  

2 - There is a facilitation of procedures for the establishment and registration of investment               
projects to promote the process of fashion industry and traditional handicrafts.  

3. There is a facilitation of financing procedures for the fashion industry and handicrafts. 

The main recommendations of the study: 

1- Promotion of traditional crafts and handicraft industries, especially as they become one             
of the attractions of tourism by contributing too many exhibitions organized inside and             
outside the country. 

2 - Honing the skills of those who work on these trades and encouraging them, organizing                
specialized courses for them, buying their artisanal production and setting up exhibitions to             
introduce and market them. 

3 - Create awareness and awareness among the members of the community of the              
importance of fashion and traditional handicrafts and preservation. 
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 أوًال: اإلطار العام للدراسة:

 مقدمة  الدراسة :

إحترام  من تنبع فهي ؛ التصمیم خلیجیة األصل، عربیة اإلماراتیة  إسالمیة  الطابع، الشعبیة األزیاء               تعتبر
ینتمي الطبقة  االجتماعیة  التي على یحكم حیث الخلیجي، لمحیطهم وإنتمائهم ، بعروبتهم واعتزازهم             اإلماراتیین  إلسالمهم ،
فهي هویته؛ عنوان المرء فأزیاء یرتدیه، الذي زّیه خالل من یحترفها التي وحرفته حالته  اإلقتصادیة ، وعلى الفرد،                  إلیها
ذات أنها كما حیاته، طوال تالزمه ألنها إنسان؛ كل بأصل اإلعالم من نوع وهي ، كلمات إلى حاجه دون جنسیته تحدد                       التي

 دالالت اجتماعیة واقتصادیة واضحة.

األزیاء هذه بصناعة المتعلقة اإلستثماریة المشاریع تشجیع الي الرشیدة قیادتها خالل من جاهدة اإلمارات دولة تسعى                  لذلك

كل بتوفیر الدولة تقوم حیث المجتمع، داخل وتعزیزه اإلرث هذا على المحافظة أجل من وذلك التراثیة الشعبیة                   والمشغوالت

والمشغوالت المنتجات هذه لتسویق تسویقیة قنوات وخلق المنتشرة، اإلسالمیة البنوك عبر تمویل من الصناعة                مقومات

  الیدویة من خالل قیام العدید من المعارض التسویقیة في شتى المدن داخل اإلمارات العربیة التحدة.

 مشكلة الدراسة:

 تمثلت مشكلة الدراسة في  التساؤل التالي:

التراثیة والمشغوالت األزیاء وتسویق صناعة في االستثمار مناخ لتهیئة توفرها یجب التي األساسیة المقومات هي ما /1                 

 الیدویة باإلمارات؟

 أهمیة الدراسة:

اإلمارات في التراثیة الیدویة والمشغوالت األزیاء وتسویق صناعة في اإلستثمار موضوع تناول في الدراسة أهمیة                 تمثلت

مستوى ویرفع الدولة داخل عمل فرص یخلق فیها واإلستثمار الصناعات هذه مثل فتشجیع المهمة الموضوعات من                  وهو

هذا على المحافظة جانب الى هذا ‘ اإلقتصادي النمو معدل في زیادة تحقیق ثم ومن المحلي اإلنتاج وزیادة للمواطن                     المعیشة

  اإلرث وتعزیز وجوده مما یجعل المواطن اإلماراتي یشعر بالفخر واإلعتزاز.

 أهداف الدراسة:

في التراثیة الیدویة والمشغوالت األزیاء وتسویق صناعة في اإلستثمار عنوانها من واضح هو كما الدراسة                 إستهدفت
  اإلمارات أي أن الدراسة في ظل فرضیتها العلمیة تسعى إلى التعرف على:

الیدویة1- والمشغوالت األزیاء وتسویق صناعة في االستثمار مناخ لتهیئة توفرها یجب التي األساسیة المقومات                أهم
 التراثیة في اإلمارات.

  الخروج بعدد من النتائج والتوصیات حول الموضوع محل الدراسة.2-
 فروض الدراسة:

 تحاول الدراسة اختبار صحة الفرضیة التالیة:

هذا1- على المحافظة في یساعد باإلمارات التراثیة الیدویة والمشغوالت األزیاء وتسویق صناعة في               اإلستثمار
 اإلرث وتعزیز وجوده داخل المجتع اإلماراتي.

 منهج الدراسة:

http://uaepedia.ae/index.php/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA#1.29_.D8.A7.D9.86.D8.AA.D8.B4.D8.A7.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85_:
http://uaepedia.ae/index.php/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA#1.29_.D8.A7.D9.86.D8.AA.D8.B4.D8.A7.D8.B1_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85_:
http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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لنتائج وصوًال الوصفي، االقتصادي التحلیل ومنهج المشكلة أبعاد لتحدید اإلستنباطي المنهج الدراسة              تستخدم

 الدراسة.

 هیكل الدراسة:

 لخدمة أهداف الدراسة فقد تم تقسیمها الى :

  االطار العام للدراسة1-
 االطار النظرى للدراسة.2-
 الخاتمة (النتائج والتوصیات).3-

 
 

 ثانیًا: اإلطار النظري للدراسة:

 توطئة حول مناخ االستثمار:
مرهونة االقتصادیة القرارات اتخاذ أن أي بلد أي إلى االستثمارات لدخول توفرها الواجب الشروط من أدنى حد                   هنالك

التي المقومات من العدید على األمر هذا ویتوقف البدیلة، الفرص ظل في الربح وتعظیم وحمایته المشروع سالمة                   بضمان

والقانوني، واألمني، السیاسي واالستقرار الطبیعیة الموارد في یتمثل أهمها ولعل المضیف البلد في توافرها                یجب

والموارد المادیة األساسیة البنیة وتوفر والمنتظمة السلیمة المالیة البیانات توافر مع المتزامن والمالي والنقدي،                واالقتصادي،

1999 أبوقحف، السالم عبد ماهر، (أحمد  للمواطن. الشرائیة بالقوة المقرونة الداخلیة السوق سعة عن فضًال المؤهلة                 البشریة

. ( 

مع البعض بعضها على ارتباط بعالقات وتؤثر تتأثر متكاملة بنیة تمثل االجتماعیة العلوم من الكثیر فإن سبق ما ضوء                     وفي

العلوم بكل وارتباط تحسس أكثر االقتصاد علم لكن النسبیة لمفهوم تخضع بینها فیما السببیة العالقة أن االعتبار في                    األخذ

 االجتماعیة، والطبیعیة بشكل عام ولعله یمثل القاسم المشترك بین مختلف العلوم.  (أبوحجر، آمنة ابراهیم، 2002 ) .

مجموعها في تشكل والتي المطلوبة المقومات على تعتمد المباشرة األجنبیة االستثمارات جذب في بلد ألي التنافسیة القدرة                   ان

في بلد كل قدرة ترتیب یتم أساسها وعلى محددة لمعاییر وفقًا العالم بلدان مختلف تصنف وبموجبها لالستثمارات جاذبة                    قوة

وحجم التنافسیة ترتیب بین مباشرة ارتباط عالقة هناك أن الي اإلشارة تجدر حیث البلدان من بغیره مقارنة رقمیًا                    المنافسة

 تدفقات االستثمار.

 مفاهیم االستثمار وأنواعه:

تتضمن التعاریف هذه أن إال االقتصادیین والخبراء الكتاب من الكثیر عند باالستثمار المتعلقة والمفاهیم التعاریف تعددت                  لقد

  الكثیر من التشابه.

وذلك لإلدخار، بالنسبة الحال هو كما فقط تأجیلها مجرد ولیس خاصة استهالكیة رغبة بإشباع التضحیة على یقوم                   فاالستثمار

 أمًال في الحصول على إشباع أكبر في المستقبل.  (الجالد، أحمد، 1990) .

اإلنتاج من مزید تحقیق في لالستخدام المخصصة الجدیدة المادیة السلع من الكلي االقتصاد نظر وجهة من االستثمار                   یتكون

.Inventories وهذا التعریف یشتمل المعدات واآلالت الجدیدة واإلنشاءات الجدیدة، والتغیر في المخزون  

تكوین إلى والموجه باالدخار والمسمى القومي، الدخل من المقتطع الجزء ذلك أنه على االستثمار تعریف یمكن                  وعمومًا

برغبته التضحیة مبدأ لقبول مستعد المستثمر أن وطالما الطلب، تزاید مواجهة بهدف وتجدیدها القائمة، اإلنتاجیة                 الطاقات

 االستهالكیة الحاضرة یكون مستعدًا أیضًا لتحمل درجة معینة من المخاطر.  (حمید الطائي، 2001) .

 أهمیة االستثمار:
ناحیة من النمو هذا وكیفیة كمیته، وفي ناحیة، من االقتصادي النمو معدل في یتحكم الذي الرئیسي العامل االستثمار                    یعتبر

  أخرى.
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توفیر في القدرة على یتوقف وهذا المطلوبة، النقدیة التدفقات جذب في القدرة على یتوقف المطلوب، النمو معدل أن                    أي

أي في باالستثمار القرارات اتخاذ في األموال رؤوس أصحاب على نسبي تأثیر لها یكون التي والتسهیالت والمزایا                   الحوافز

  بلد وبالتبعیة التأثیر في حجم االستثمارات المطلوبة من المصادر الداخلیة والخارجیة.

في تتمثل دینامیكیة ظاهرة االقتصادي النمو أن مفادها نتیجة إلى توصلنا متواصلة حلقات هناك أن لنا یتبین السیاق هذا                     وفي

 تغیر كمي لمجموعة من المتغیرات االقتصادیة األساسیة من فترة إلى أخرى.  (الروبي ، 1987) .

 أنواع االستثمار:
:(Charles, 1978)  :هناك أنواع متعددة لالستثمار طبقًا للهدف والغرض والوسائل، والعائد، والمخاطر ومن أنواعها 

  استثمار حسب جنسیة المستثمر (وطني- أهلي):1-
ویصنف- داخلیة مصادر من تمویله ویتم االستثماري، المشروع فیه یقام الذي البلد إلى وینتمي الوطني:                 االستثمار

  إلى:
مثل● عامة، دوافع بهدف العامة الهیئات أو المؤسسات أحد أو الحكومة أو العام، القطاع علیه القائم یكون عام:                    استثمار

 زیادة الرفاهیة العامة، تخفیف حدة البطالة واالستقرار االقتصادي، وزیادة معدل النمو.
التنافسي● المركز وتقویة الربح تعظیم دوافع ویحكمه الخاصة والمشروعات األفراد به ویقوم خاص:               استثمار

  للمشروع.
مشروع2- إقامة بهدف نقدیة صورة في الخارج من ترد مالیة تحویالت عن عبارة وهي مباشرة: أجنبیة                  استثمارات

  إنتاجي، تسویقي، إداري في األجل الطویل:
  ویشمل االستثمار األجنبي المباشر:-
  استثمار ثابت (مصانع، اآلالت).●
  استثمار في المخزون (مواد خام- منتجات نهائیة).●
  استثمارات عقاریة.●
سندات- شراء أو (أجنبیة) قروض شكل في وهي المالیة) األوراق في (االستثمار مباشرة غیر أجنبیة                 استثمارات

  حكومیة خاصة أو شراء أسهم، وهذا النوع من االستثمار یبحث عن عائد لرؤوس األموال.
  من حیث الشكل (عیني- نقدي).3-
اإلنتاجیة● الطاقة على المحافظة أو جدیدة إنتاجیة طاقة تكوین في والخدمات السلع استخدام هو العیني:                 االستثمار

  الموجودة أو تجدیدها.
  االستثمار النقدي: هو المقابل النقدي لالستثمار العیني معبرًا عنه بالعملة المحلیة أو األجنبیة.●
  من حیث طول المدة وعمر االستثمار (قصیر األجل- طویل األجل).4-
  حسب سرعة ظهور العائد (ذو العائد السریع- ذو العائد البطيء).5-
  حسب طبیعة االستثمار (مالي- بشري).6-
  االستثمار التلقائي- االستثمار المحفز.7-
في- الحكومیة االستثمارات مثل عائد من یدره لما اعتبار دون الدولة به تقوم الذي االستثمار هو التلقائي:                   االستثمار

  البنیة األساسیة، والصناعات الحربیة.
 االستثمار المحفز:  هو االستثمار الذي یقوم به األفراد بدافع توقع عائد مجزي عنه.

 صناعةاألزیاء الشعبیة والمشغوالت الیدویة التراثیة داخل اإلمارات:

تفصیلها، وطریقة ونقوشها، وزخرفتها وألوان ارتدائها، طریقة تتضمن عدة بخصائص اإلماراتیة الشعبي األزیاء               تتمیز

طریقة أو العام، الشكل في أكانت سواء - فریدة میزة وتمیزها ، واضح خیط یربطها ولكن ، سواء حّد على وللنساء                       للرجال

والستر، بالحشمة تّتسم أّنها كما البدن، تفاصیل تظهر ال وفضفاضة ، القدمین تستر طویلة جمیعها: أّنها هي                   التفصیل-

  ونقوشها وزخرفتها تشهد باألصالة وعراقة التراث.

واألكمام الصدر وعلى الرقبة فتحة حول یتركز الذي التطریز جمال اإلماراتیة الشعبیة األزیاء في االنتباه یثیر                  مما
أو االحتفاالت أو لألعراس كان إن الثوب على الخوار ویزداد ، المخّور) للثوب:( ویقال (الخوار) التطریز: هذا ویسّمى ،                   
أیضًا التطریز أنواع من ،( الخوص أو الزري ) تسمى التي المعدنیة الخیوط التطریز في وتستعمل السعیدة،                   المناسبات
إّال األغراب یراها فال اإلماراتیة المرأة رأس على توضع التي الوقایة) أو الشیلة ) لتطریز یستخدم وهو النقد) یسمى:(                     ما

 بها.  (موقع منتدیات تراث اإلمارات، 2016م).

 أنواع األزیاء التراثیة باإلمارات:
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 أوًال: أزیاء الرجال:

 تتمیز مالبس الرجال بممیزات تملیها علیها طبیعة المناخ، والذوق العربي  اإلسالمي  فهي :

 ذات أقمشة بسیطة قطنیة.-

 متواضعة وبسیطة إلى حد كبیر.-

 یغلب علیها األلوان الفاتحة خاصة اللون األبیض.-

 محدودیة الشكل فتصامیمها قلیلة ومعروفة .-

 األزیاء الخاصة بالرأس:

 للرجل أزیاء خاصة بالرأس مثل: العقال- الغترة، وفیما یلي توضیح لمفاهیم هذه األزیاء:

 

  1- العقال:

 

  2- الغترة :

أو رقیقة بیضاء تكون وقد القماش، خفیفة الشكل مربعة وتكون العقال، فوقها یوضع أو منفردة الرأس على                   توضع
عبدالرحمن العزیز (عبد أنواع: ولها العصابة تصنع القماش هذا ومن ( الویل ) قماش من الغترة وتصنع سمیكة،                    خشنة

 المسلم، 2010) :

من1- المواطنین جمیع الغتر من النوع هذا ویلبس " ( والویل والغزل القطن أنواعها( ومن البیضاء الرقیقة                  الغترة

النوع حالًیا المستعملة األنواع وأحسن والدشداشة، العقال مع رسمًیا ملبًسا وتعتبر ، المتحدة العربیة اإلمارات                 دولة

 اإلنجلیزي والسویسري من قماش الویل .

 و تأتي عدة إضافات على الغترة حیث تسمى الغترة باإلضافات ومنها :

 الغترة البیضاء المجوتة، أي إعطاء الغترة لوًنا إضافًیا وهو األزرق الفاتح .-

 الغترة المخّورة أي المزخرفة أو المطرزة .-

 غترة أم قلم ویقصد بها صاحبة اإلفریز من لون مطبوع .-

 السادة أي الخالیة من أي إضافات وتسمى ( ُسفرة ) وهي الرسمیة تقریًبا، ویلبسها أكبر نسبة من المواطنین .-

 مالبس الرجال الخارجیة:

  1- الكندورة:

http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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  2- البشت أو العباءة:

  

لبس اقتصر فقد الحاضر وقتنا في أّما بذاته، وقت أو معینة، سن أو معینة بطبقة یرتبط البشوت لبس یكن لم                      قدیًما

الرسمیة العامة المناسبات في الشباب ویلبسها المسنین، الرجال على أو ، الكبیرة والشخصیات الحّكام على                 البشوت

یرتدیه الذي الرسمي الزّي هو فالبشت رسمیة؛ مهمات في یسافرون الذین أو واألعراس، االحتفاالت وفي                 والمحلیة،

 الممثلون الدبلوماسیون.

مع ألوانه اتفقت الجمل وبر من كان فإن الماعز، صوف أو الجمل وبر من المستخرج الصوف من البشت                    یصنع

وقماش والحلیبي. واألبیض والرمادي الذهبي واألصفر والبني األسود فهي: البشوت ألوان أشهر أّما المختلفة، الجمال                 ألوان

مقاس یكون ما وغالًبا الشتاء، أو الصیف فصلي في استخدامه مع یتناسب حّتى وذلك سمیًكا؛ أو رفیًعا یكون أن إّما                      البشوت

 البشوت واحًدا وإن اختلف مقاس من یرتدیه.

الحصول یتّم كان حیث في  الشارقة ؛ بكامله یصنع كان ألّنه االسم؛ بهذا وسمي الشارقّي: ،البشت البشوت أنواع أشهر                   من
 على الوبر، ثم غزله ونسجه وخیاطته وتطریزه في  الشارقة ، وكان بعض الحجاج یسألون عن هذه البشوت في مواسم الحج.

البشوت وتنسج حلق، وأبو المكتف، ویسّمى: والرقبة؛ الكتف على فیكون الشارقّي البشت على التطریز                یترّكز
النسیج في یبدأ النّساج وكان (النّساج)، اآللة هذه على العامل الشخص ویسّمى آنذاك، المعروفة النسیج آلة على                   الشارقیة

 على آلته من األسفل إلى األعلى بشكل أفقي.

 ثانیًا: أزیاء المرأة:

 تتمیز مالبس  النساء  بممیزات منها :

 التنوع والكثرة ؛ حیث توجد ألبسة خاصة بالعرس أو الحفالت أو الخروج أو الصالة أو مالبس خاصة بالبیت.-

 الخیوط الذهبیة والفضیة الفاخرة المستعملة في تطریزها، إلى جانب خیوط الحریر والقطن الملون.-

 المسمیات العدیدة، والمصطلحات الخاصة التابعة لمناسبة ارتداء الزي أو نوعیة القماش أو الزخرفة والتصمیم.-

 أنواع أزیاء المرأة:

http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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الثوب، أو الكندورة ، الشیلة أو الوقایة وهي : والبدن والوجه للرأس قطع : عدة الشعبیة  للمرأة  من األزیاء                 تتكون
 العباءة، البرقع وفیما یلي توضیح لمفاهیم هذه األزیاء:  (ناصر حسین العبودي/ 2011) :

  1- الوقایة:

 

 2- الكندورة:

األقمشة أنواع ومن ، المطرزة ومنها السادة ومنها ومتنوعة عدیدة أقمشة ولها الجالبیة أو الواسع الفستان                   تشبه
 التي تخاط منها الكندورة ( أبوطیرة )، ( جف السبع )، ( أبو قلیم)، ( صالحني ) .

  3- الثوب:

ولهذا تحته؛ الكندورة یظهر حیث یفّصل ، واسع جلباب عن عبارة هو (الكندورة)، فوق                تلبسه  المرأة  اإلماراتیة
مزخرش شریط وهو بالتلي الثوب صدر یزین واسعة، وأكمامه ورقبته ، األمام من دائًما تطریزه خفیفًا، قماشه                   یكون

 بخطوط ملونة ( أبیض وأحمر ) وخیوط فضیة متداخلة.

 4- العباءة:

 

 5- البرقع:

  

 

 

http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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 الخاتمة

ومن ، اإلمارات في التراثیة الیدویة والمشغوالت األزیاء وتسویق صناعة في اإلستثمار على التعرف الى الورقة هذه                   هدفت
 خالل عرض وتحلیل بیانات الورقة تم التوصل إلى النتائج والتوصیات اآلتیة:

 أوًال: النتائج:
اإلماراتي4- التراث على الحفاظ أن إال الحیاة نواحي كل في اإلماراتي المجنمع حققه الذي والتقدم التطور من                   بالرغم

الممیزة المالمح من وملحمًا العصریة للدولة أساسیة ركیزة شكلت االصیلة الیدویة والمشغوالت األزیاء               من
  للمجتمع اإلماراتي.

الیدویة5- والمشغوالت األزیاء صناعة عملیة لتعزیز االستثماریة المشاریع وتسجیل تأسیس إلجراءات تسهیل              هنالك
  التراثیة .

 هنالك تسهیل إلجراءات تمویل صناعة األزیاء والمشغوالت الیدویة التراثیة.6-
العنایة7- الى اإلماراتي بالتراث االهتمام إمتد وقد الوطنیة الهویة تشكیل في أساسي عنصر التراثیة األزیاء                 تعتبر

 بالحرف الوطنیة التقلیدیة والحفاظ علیها برغم من التطور الهائل في ادوات ووسائل االنتاج.
 ثانیًا: التوصیات:

 خلق وعي وإدراك لدى أفراد المجتمع بأهمیة األزیاء والمشغوالت الیدویة التراثیة والمحافظة علیها.4-
هذه5- على على للحفاظ ضروریة كخطوة المتحدة العربیة اإلمارات دولة داخل التراثیة الصناعات وتوثیق                تسجیل

  الصناعات والعنایة بالعاملین فیها.
اإلسهام6- عبر السیاحي الجذب عناصر أحد أصبحت وإنها خاصة الحرفیة وبالصناعات التقلیدیة بالحرف               النهوض

 في كثیر من المعارض التي یتم تنظیمها داخل الدولة وخارجها.
وإقامة7- الحرفي إنتاجهم وشراء لهم متخصصة دورات وتنظیم وتشجیعهم الحرف هذه على القائمین مهارات                صقل

 المعارض للتعریف به وتسویقه.
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