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تطوير احلرف وال�صناعات اليدوية

تاأ�صي�صها  بعد   - الوطني  والرتاث  لل�صياحة  العامة  الهيئة  بادرت 

اليدوية  وال�صناعات  احلرف  لتطوير  ت�صور  و�صع  اإىل  بالدعوة   -
وتنميتها، ودعت الهيئة لت�صكيل فريق الإعداد الت�صور من اجلهات 

املالية،  وزارات:   – الهيئة  اإىل  باالإ�صافة   - وهي  العالقة،  ذات 

والتنمية  والعمل،  والتخطيط،  واالقت�صاد  واال�صتثمار،  والتجارة 

والبنك  واملهني،  التقني  للتدريب  العامة  واملوؤ�ص�صة  االجتماعية، 

للقطاع  كممثل  ال�صعودية  الغرف  وجمل�س  للت�صليف،  ال�صعودي 

اجلهات،  تلك  يف  وال�صعادة  املعايل  اأ�صحاب  ا�صتجاب  وقد  اخلا�س. 

وباركوا هذا التوجه؛ فكان اأن در�س الفريق مو�صوع احلرف، واأعد 

ت�صوراً اأولياً لتطوير احلرف وال�صناعات اليدوية باململكة يف اإطار 

م�صروع وطني، وُعر�س الت�صور على جمل�س اإدارة الهيئة يف جل�صته 

التي ترعى  1425/2/21هـ لتحديد اجلهة  بتاريخ  املنعقدة  العا�صرة 

هذا  يف  للنظر  جلنة  ت�صكيل  ـ  اآنذاك  ـ  املجل�س  وقرر  امل�صروع،  هذا 

الت�صور من اأع�صاء جمل�س اإدارة الهيئة.
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احلرف وال�صناعات اليدوية

وبعد النظر يف املو�صوع وو�صع الت�صورات املختلفة للنهو�س بقطاع 

باعتباره  للحرفيني  الوطني  ال�صجل  اقرتاح  مت  اليدوية  احلرف 

حجر الزاوية يف هيكلة وتنظيم قطاع احلرف وال�صناعات اليدوية 

اإىل  املنت�صبني  احلرفيني  عدد  �صبط  �صيتم  بوا�صطته  اإذ  باململكة، 

وكذلك  ومركز،  وحمافظة  منطقة  كل  م�صتوى  وعلى  حرفة،  كل 

املعلومات  اإنتاجها، بحيث توؤخذ هذه  املنتجة، ونوع  املوؤ�ص�صات  عدد 

قاعدة  لبناء  الت�صجيل،  عند  موؤ�ص�صة  اأو  حريف  كل  من  ال�صرورية 

البيانات واملعلومات االقت�صادية واالجتماعية حول القطاع.

الت�صجيل  ويهدف  ال�صجل،  هذا  يف  الت�صجيل  اإىل  الهيئة  ودعت 

يف ال�صجل الوطني للحرفيني اإىل منح بطاقة خا�صة لكل حريف 

يدوي، ولن ي�صمح م�صتقباًل مبزاولة ن�صاط حريف اأو فتح ور�صة اأو 

موؤ�ص�صة للحرف وال�صناعات اليدوية اإال ملن يحمل هذه البطاقة، 

التي �صتعترب مبنزلة رخ�صة لن�صاطه. وبعبارة اأو�صح هذا ال�صجل 

وال�صناعات  احلرف  لقطاع  تنظيم  لكل  ال�صروري  املفتاح  هو 

اليدوية، وبوا�صطته يتم معرفة بياناته على اأ�ص�س علمية وتتبع 

تطوراته، وال ميكن التو�صل اإىل ذلك من دون هذا ال�صجل.
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احلرف وال�صناعات 

اليدوية.. االأهمية 

واال�سرتاتيجية



احلرف وال�صناعات اليدوية

نبذة

ثقافته  يف  وعن�صر  الوطن  هوية  من  جزء  احلرفية  ال�صناعات 

تاأتي  لذا  اقت�صادي؛  مورد  اأّنها  اإىل  اإ�صافة  وتراثه،  وح�صارته 

باحلرف  للنهو�س  الوطني  والرتاث  ال�صياحة  هيئة  ا�صرتاتيجية 

اليدوية بخطة متكاملة لتنمية املوارد الب�صرية لت�صد الفجوة بني 

اأنها  اأجيال احلرفيني الناجتة عن التنمية املت�صارعة باململكة، كما 

الهيئة  ملا تقدمه  اإكمااًل  التدريبية  تاأتي لتدعم الربامج والدورات 

وبع�س اجلهات االأخرى �صمن خطط واآليات عمل وا�صحة لتحقيق 

الهدف.

اأَنّ احلرف يف املجتمعات تعدُّ عن�صراً مهماً يف  ومن املعلوم تقليدياً 

احلراك االقت�صادي، ويعمل بها  قطاع كبري، �صواًء ب�صكل مبا�صر يف 

املدن كـ”احلدادة” و”النجارة” و”ال�صياغة” و”اخلياطة والتطريز” 

اأو ب�صكل غري مبا�صر من خالل االأ�صر لدعم اقت�صاداتها كـ”اأعمال 

النخيل” يف املجتمعات الريفية التي ت�صارك فيها كل اأفراد االأ�صرة، 

وُيالحظ اأّن كثرياً من الدول اهتمت بهذا املو�صوع؛ مما �صكل رقماً 

ي�صمل  االقت�صادي  احلراك  اأّن  مالحظة  مع  القومي،  الدخل  يف 

ا�صتغالل املوارد املحلية من اخلامات واالإنتاج والت�صويق، وبالتايل 

لها  �صيكون  وبالطبع  االأعمال،  من  متكاملة  منظومة  تت�صكل 

انعكا�صها الوا�صح على االأفراد وعلى املجتمعات املنتجة.
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مبادئ ا�سرتاتيجية النهو�ض بقطاع احلرف 

وال�صناعات اليدوية

ُبنيت ال�صرتاتيجية على مبادئ، ُحددت بالت�صاور مع اجلهات الأ�صا�صية ذات 

العلقة، من القطاعني العام واخلا�ض، والقطاع احلريف ذاته، وميكن تلخي�صها 

يف النقاط الآتية:

احرتام ال�صياقات الجتماعية والقت�صادية والثقافية لرتاث اململكة. •

اإتاحة الفر�صة للمبادرات الفردية و اجلماعية الهادفة اإىل اإحياء احلرف  •

وال�صناعات اليدوية يف اململكة وتطويرها.

�صلبًا  • التاأثري  وعدم  الواقع  اأر�ض  على  حاليًا  القائمة  اجلهود  على  البناء 

عليها. 

احرتام التنوع الثقايف القائم يف احلرف. •

التوزيع العادل للإمكانات وامل�صاريع بني مناطق اململكة.  •

العتماد على نتائج البحوث والدرا�صات ذات العلقة باحلرف التي قامت  •

بها الهيئة العامة  لل�صياحة والرتاث الوطني واجلهات الأخرى احلكومية 

وغري احلكومية.

حد  • يف  هدفًا  لي�صت  اليدوية  وال�صناعات  احلرف  اأن  العتبار  يف  الأخذ 

ال�صاملة  التنمية  اأهداف  اأداة ميكنها امل�صاهمة يف حتقيق  ذاتها، بل هي 

يف اململكة، من خلل زيادة الدخل، وتنويع الإنتاج، وتوفري فر�ض العمل، 

واإثراء الرتاث والثقافة وربط املواطن مبجتمعه وتوثيق انتمائه الوطني.

اليدوية  وال�صناعات  احلرف  وتطوير  تنمية  ا�صرتاتيجية  تدعو  املنظور  بهذا 

كل القائمني على امل�صاريع الرتفيهية، والقرى الرتاثية، والفنادق، وغريها من 

املواقع ال�صياحية، اإىل الهتمام باحلرف وال�صناعات اليدوية يف م�صاريعهم، 

والعمل على اإقامة اأ�صواق وور�ض حرفية مرتبطة بها؛ لتقريب الإنتاج احلريف 

من ال�صائح، واغتنام الفر�صة للرتويج والت�صويق له على نطاق وا�صع.
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احلرف وال�صناعات اليدوية

اأهمية احلرف وال�صناعات اليدوية:

االأهمية احل�سارية والثقافية:

يزال  ول  الإن�صان  مع  ن�صاأ  الذي  العمل  اليدوية  وال�صناعات  احلرف  متثل 

ي�صاحبه؛ فبها حتافظ الأمم على هويتها الثقافية واأ�صالتها الوطنية.

ت�صتوحي احلرف اإلهامها من الرتاث الذي متتاز به كل اأمة ومتثل جانبًا مهمًا 

من ذلك الرتاث، ويتم توظيفها اقت�صاديًا واجتماعيًا وثقافيًا .
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االأهمية االجتماعية :

قدرتها على اإيجاد فر�ض عمل جلميع فئات املجتمع .

خف�ض البطالة واحلد من الهجرة. 
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احلرف وال�صناعات اليدوية

االأهمية االقت�سادية :

ت�صاهم ال�صناعات اليدوية يف الناجت الوطني للدولة.

اإيجاد فر�ض عمل وحتقيق دخل اإ�صايف للمواطنني .

ت�صاعد على احلد من الهجرة بال�صتفادة من املوارد الطبيعية املتاحة .

تن�صيط احلركة الإنتاجية والت�صويقية؛ مما ي�صاهم يف التنمية القت�صادية.

جذب العملت الأجنبية لقت�صاد الدولة.
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االأهمية ال�سياحية :

ال�صتمتاع مب�صاهدة احلرفيني اأثناء ممار�صتهم حرفهم.

جذب ال�صياح لقتناء املنتجات احلرفية.

تن�صيط حركة املهرجانات والفعاليات الثقافية.
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احلرف وال�صناعات 

اليدوية يف برنامج 

التحول الوطني



احلرف وال�صناعات اليدوية

برنامج التحول الوطني 2020

مت دمج برنامج خادم احلرمني ال�صريفني للعناية بالرتاث احل�صاري للمملكة 

روؤية  من  الأوىل  املرحلة  ميثل  والذي   2020 الوطني  التحول  برنامج  داخل 

اململكة 2030، ومت طرح مبادرات جديدة خا�صة باحلرف وال�صناعات اليدوية 

بخلف املوجودة داخل برنامج خادم احلرمني.

وانبثق من مبادرة برنامج خادم احلرمني ال�صريفني للعناية بالرتاث احل�صاري 

للمملكة )املرحلة الأوىل( ال�صركة ال�صعودية للحرف وال�صناعات اليدوية التي 

منهجية  وفق  وتعمل  الوطني  والرتاث  لل�صياحة  العامة  الهيئة  عليها  ت�صرف 

جمزية  عوائد  وحتقيق  املقدمة،  باخلدمات  الرتقاء  تكفل  وتنموية  جتارية 

للحرفيني واملجتمعات املحلية املحيطة باملواقع املراد تطويرها، وتتوىل ال�صركة 

اململكة،  مبناطق  اليدوية  وال�صناعات  احلرف  منتجات  جودة  وتطوير  دعم 

والقيام بجميع الأعمال والأن�صطة الأ�صا�صية والو�صيطة واملكملة اللزمة لتنفيذ 

اأوجه الن�صاط املختلفة التي تتفق مع اأهداف ال�صركة.
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)ال�رشكة ال�سعودية للحرف وال�سناعات اليدوية( 

تعترب ال�صركة قطاعًا اقت�صاديًا واعدًا ي�صاهم يف توفري فر�ض العمل، وجزءًا ل 

يتجزاأ من ا�صرتاتيجية تنمية ال�صياحة الوطنية. وت�صعى ال�صركة لتنميته تنمية 

حتقيق  طريق  عن  اقت�صاديًا  وثراًء  ثقافيًا  تنوعًا  حتقق  وم�صتدمية  متوازنة 

الأهداف ال�صرت�صادية التالية:

كتابة الروؤية والر�صالة والأهداف. •

و�صع اإطار منظم لتنمية القطاع. •

ال�صتفادة من قدرات وخربات احلرفيني املهرة لتدريب الأجيال النا�صئة. •

توفري دعم )مايل/فني( لت�صجيع ال�صتثمار يف احلرف لزيادة م�صاهمتها  •

يف الناجت املحلي.

على  • املحافظة  مع  وتنميتها  وحمايتها  املحلية  اخلامات  من  ال�صتفادة 

البيئة الطبيعية.

اإ�صراك القطاع اخلا�ض وفئات املجتمع املختلفة يف تنمية القطاع احلريف. •

ت�صويق املنتجات واحلرف اليدوية باأ�صلوب يزيد من الطلب عليها.  •

21



احلرف وال�صناعات اليدوية

برنامج خادم احلرمني ال�رشيفني للعناية بالرتاث 

احل�ساري للمملكة

احل�صاري  بالرتاث  للعناية  ال�صريفني  احلرمني  خادم  برنامج  ي�صتهدف 

رافدًا  لت�صبح  وتنظيمها؛  اليدوية  وال�صناعات  اأعمال احلرف  تنمية  للمملكة 

من روافد القت�صاد الوطني، وت�صاهم يف توفري فر�ض العمل للمواطنني، وزيادة 

للت�صويق  وقابلة  املناف�صة،  واإبراز الرتاث، وتوفري منتجات قادرة على  الدخل، 

الربنامج،  داخل  الأهداف  لهذه  مبادرة  و�صع  ومت  وخارجها.  اململكة  داخل 

ال�صابع من برنامج خادم احلرمني  امل�صار  نهائية يف  ومتت �صياغتها ب�صورة 

ال�صريفني، والعمل على عدة مهام للم�صار، وهي:

التو�صع يف اإن�صاء مراكز الإبداع احلريف يف كل املناطق واملحافظات •

الأثرية  • املواقع  يف  احلريف  والت�صويق  الإنتاج  مراكز  من  مزيد  ت�صكني 

والرتاثية

ت�صريع اإقرار نظام احلرف ولوائحه •

ا�صتكمال ح�صر احلرف واحلرفيني امل�صنفني وامل�صمولني بالنظام •

العمل على توفري املميزات التي مينحها النظام للحرفيني حتى قبل اإقرار  •

النظام

الرتكيز على توفري منافذ واآليات ت�صويق احلرف •

توفري اآليات تطوير املنتج •

تو�صيع نطاق وجود الربنامج الوطني للحرف وال�صناعات اليدوية )بارع(  •

يف املناطق..
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م�رشوع احلرف يف  برنامج خادم احلرمني ال�رشيفني   

املواطن وموروث وطنه احل�صاري،  اإىل تعزيز الرتباط بني  امل�صروع    يهدف 

وحتقيق املعرفة والتوعية بهذه املكونات وال�صتفادة منها عرب م�صاريع ملمو�صة 

على اأر�ض الواقع. ومهمته حتقيق احلماية واملعرفة والوعي والهتمام والتاأهيل 

وذاكرة  حياة  من  جزءًا  وجعله  الوطني  الثقايف  الرتاث  مبكونات  والتنمية 

للمجتمع،  اليومية  الثقافة  �صمن  وتفعيله  به  العتزاز  على  التاأكيد  و  املواطن 

نوعية  نقلة  وحتقيق  معا�صًا،  عن�صرًا  الرتاث  جعل  عرب  بوطنه  املواطن  وربط 

يف العناية به وربط ذلك ب�صناعة ال�صياحة مبا ي�صهم يف التنمية القت�صادية 

املناطق  للإنتاج احلريف يف  17 مركزًا  اإن�صاء  )م�صروع  وامل�صروع هو  ال�صاملة. 

واملحافظات(.
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احلرف وال�صناعات اليدوية
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م�رشوع اإن�ساء 17 مركزاً لالإنتاج احلريف يف 

املناطق واملحافظات

للحرف  الوطني  الربنامج  مبادرات  اأحد  احلريف  الإنتاج  مراكز  تعترب 

حمور  ليكون  و�صامل  متكامل  موقع  لإيجاد  يهدف  الذي  اليدوية  وال�صناعات 

احلريف  الإنتاج  مراكز  وت�صمل  الرئي�صية.  واملدن  املناطق  يف  احلريف  العمل 

اأن�صطة متعددة للتدريب وتطوير املنتجات والت�صويق واملبيعات ملنتجات احلرف 

اليدوية. كما يحر�ض الربنامج على اإيجاد مراكز اإنتاج �صمن املواقع وامل�صارات 

وهم  احلية  احلرفيني  بعرو�ض  ال�صتمتاع  من  ال�صائح  ليتمكن  ال�صياحية 

الأوىل  مرحلته  من  الأول  العام  يف  امل�صروع  ا�صتهدف  وقد  حرفهم،  ميار�صون 

ثمانية مراكز للإنتاج احلريف ومت تر�صية امل�صاريع، وهي كالتايل:

ت�صغيل وتطوير الأعمال احلرفية يف حمطة �صكة حديد احلجاز مبنطقة  •

املدينة املنورة.

ت�صغيل وتطوير الأعمال احلرفية يف بيت بابطني الرتاثي مبحافظة ينبع. •

ت�صغيل وتطوير الأعمال احلرفية يف �صوق امل�صوكف ال�صعبي بعنيزة.  •

الوطني  • والرتاث  احلرف  مركز  يف  احلرفية  الأعمال  وتطوير  ت�صغيل 

بربيدة. 

تطوير الأعمال احلرفية مبركز الإبداع احلريف بالبيوت الطينية مبدينة الريا�ض.  •

)الفريج  • بالأح�صاء  احلرفيني  ب�صوق  احلريف  الإبداع  مركز  ت�صغيل 

الرتاثي(.

الإمارة  • بق�صر  احلريف  الإبداع  مبركز  احلرفية  الأعمال  وتطوير  ت�صغيل 

التاريخي يف جنران. 

ت�صغيل وتطوير الأعمال احلرفية مبركز الزوار يف قرية رجال اأملع الرتاثية  •

25بع�صري.





الربنامج الوطني 

للحرف وال�سناعات 

اليدوية )بارع(



احلرف وال�صناعات اليدوية

مقدمة

»بارع«  اليدوية  وال�صناعات  للحرف  الوطني  امل�صروع  حقق 

وال�صناعات  للحرف  الوطنية  اال�صرتاتيجية  اإعداد  يف  اإجنازات 

اأجل  من  اليون�صكو  منظمة  مع  التعاون  مبادرة  وكذلك   اليدوية، 

اململكة  وان�صمام  العاملني،  مهارة  لتنمية  مالية  م�صاهمة  توفري 

واحلرف  التقليدية  لل�صناعات  العربي  االحتاد  ع�صوية  اإيل 

كبري  �صوط  قطع  مت  كما  للحرفيني،  دائمة  مقار  واإن�صاء  بتون�س، 

وجائزة  اليدوية،  وال�صناعات  للحرف  املرحلي  العمل  برنامج  يف 

عكاظ لالإبداع احلريف، وم�صاركة الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث 

الوطني مع موؤ�ص�صة الربيد ال�صعودي، وعر�س منتجات احلرفيني 

يف املهرجانات والفعاليات وامللتقيات اال�صتثمارية، وفتح جمال عمل 

للحرفيني يف القرى الرتاثية ومباين الرتاث العمراين، وت�صجيع 

لت�صويق منتجات  التجارية  املراكز  والتعاون مع  املنزل،  العمل من 

جمل�س  قرار  وتنفيذ  املناطق،  بلديات  مع  والتوا�صل  احلرفيني، 

الوزراء باأن تكون الهدايا من احلرف اليدوية الوطنية، ف�صاًل عن 

اليدوية  وال�صناعات  باحلرف  اخلا�صة  التجارية  العالمة  حماية 

)حرفة �صعودية(.
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اأواًل: اإعداد االإ�صرتاتيجية الوطنية للحرف وال�صناعات اليدوية

يدوية  و�صناعات  حرفًا  متتلك  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  من  انطلقًا 

الجتماعية  للتحولت  ونتيجة  فاإنه  البلد؛  ما�صي  فـي  �صـاأن  لها  كان  غنية 

لبع�ض  الإهمال  من  احلرف  عانـت  فقد  اململكـة  �صـهدتها  التي  والقت�صادية 

الوقت؛ مما كان له الأثر البالغ يف تراجعها، على الرغم من اجلهود الكبرية 

التي �صاهم بها احلر�ض الوطني يف تـ�صجيع احلـرفيني علـى ممار�صة حرفهم 

�صنويًا يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة )اجلنادرية(؛ لأنها مل تكن كافية 

لتحويلها اإىل قطاع ي�صاهم بفاعلية يف برامج التنمية القت�صادية والجتماعية 

باململكة.

لذلك بادرت الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني بالدعوة اإلـى و�صـع ت�صور 

لتطوير احلرف وال�صناعات اليدوية وتنميتها، ثم راأت اللجنة الوزارية ملتابعة 

التي  الق�صايا  كافة  تتناول  �صاملة  وطنية  ا�صرتاتيجية  اإعداد  م�صروع احلرف 

التي  ال�صرتاتيجية  اإعداد  ومت  ترعاها،  التي  اجلهة  وحتدد  احلرف،  تواجه 

�صارك فيها خمت�صون من كافة اجلهات ذات العلقة داخل اململكة، وخرباء 

دوليون يف جمال احلرف، ومت ا�صتطلع اخلربة من تركيا، واملغرب، وتون�ض. 

ال�صورى كم�صروع  اأقرها جمل�ض  الهيئة ال�صرتاتيجية، كما  اإدارة  واأقر جمل�ض 

اقت�صادي ي�صاهم يف تنمية ال�صتثمار، وتوفري فر�ض العمل باململكة.

توفري  اأجل  من  اليون�صكو  منظمة  مع  التعاون  مبادرة  ثانياً: 

وال�صناعات  احلرف  يف  العاملني  مهارات  لتنمية  مالية  م�صاهمة 

اليدوية باململكة 

للرتبيـة  الوطنية  اللجنة  مع  التوا�صل  يف  للهيئة  ممثل  »بارع«  م�صروع  بادر 

مهارات  لتنمية  اليون�صكو  برنامج  من  ال�صتفادة  اأجل  من  والعلــوم  والثقافـة 

الربنـامج  تنفيذ  ومت  اململكة،  يف  اليدوية  وال�صناعات  احلرف  يف  العاملني 

وا�صتفاد مـن هـذا  اململكة.  بع�ض مناطق  الن�صائية يف  بالتعاون مع اجلمعيات 
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احلرف وال�صناعات اليدوية

الربنـامج 150 حرفية ومتدربة على احلرف وال�صناعات اليدوية، وبعد جناح 

هذه املبادرة ا�صتمرت الهيئة يف التن�صيق مع اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة 

300 حريف وحرفية  والعلوم. ويقدر عدد امل�صتفيدين من هذه امل�صاهمة بنحو 

فـي بع�ض منـاطق اململكة.

ثالثاً: مبادرة ان�صمام اململكة اإيل ع�صوية االإحتاد العربي لل�صناعات 

التقليدية واحلرف بتون�س 

بادر “بارع” بالتن�صيق مع املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين )اإحدى 

من  وال�صتفادة  لل�صرت�صاد  العربية(؛  الدول  جامعة  من  املتفرعة  املنظمات 

خربات وجتارب بعـ�ض الـدول العربية الرائدة يف جمال احلرف وال�صناعات 

الع�صوية  اإطار  يتم ذلك يف  اأن  املنظمـة  وتون�ض(. واقرتحت  )املغرب،  اليدوية 

للحتاد العربي لل�صناعات التقليدية بتون�ض ، ومت درا�صة الع�صوية من وزارتي 

1430هـ  حمرم  يف  كرمي  ملكي  مر�صوم  بذلك  و�صدر  واخلارجية،  الداخلية، 

العربي  الحتاد  يف  ع�صوًا  الوطني  والرتاث  لل�صياحة  العامة  الهيئة  تكون  باأن 

لل�صناعات التقليدية واحلرف.

“ بارع” هو امل�صوؤول عن متابعة وتفعيل ع�صوية اململكة؛ مما �صيعود بالنفع على 
قطاع احلرف يف اململكة.

رابعاً: مبادرة اإن�صاء مقار دائمة للحرفيني

بادرت الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني، بالتن�صيق مع اأمانات وبلديات 

بع�ض املناطق التي يرتكز فيها احلرفيون، وذلك لإيجاد مقرات دائمة للحرفيني 

تراث  تعك�ض  التي  منتجاتهم  وت�صويق  احلرفية،  اأعمالهم  ملزاولة  املناطق  يف 

املنطقة ومتيزها الثقايف، وتوفري م�صدر دخل منتظم للحرفيني من املواطنني.
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خام�صاً: برنامج العمل املرحلي للحرف وال�صناعات اليدوية

مت تهيئة جمموعة من املراكز للحرفيني وللحرفيات يف كل مناطق اململكة. •

مت ا�صتكمال جتهيز مواقع احلرفيني يف معظم مناطق اململكة. •

العمل على تهيئة اأمكنة للحرفيني يف عدة حمافظات باململكة. •

حتـت  • عمـان  ب�صلطنة  املنعقدة  احلريف  المتياز  ور�صة  يف  اململكة  متثيل 

اإ�صـراف منظمة اليون�صكو.

�صاد�صاً: جائزة عكاظ لالإبداع يف احلرف وال�صناعات اليدوية لعام 1431هـ

انطلقت هذه اجلائزة مبوافقة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان بن �صلمان 

يف  امل�صاركة  على  الوطني،  والرتاث  لل�صياحة  العامة  الهيئة  رئي�ض  �صعود،  اآل 

ور�صد  اليدوية،  وال�صناعات  �صوق عكاظ يف جمال احلرف  وجوائز  فعاليات 

اأف�صل ثلثة فائزين  األف ريال �صعودي، موزعة على   132 لهذه اجلائزة مبلغ 

 150 اإىل  التالية  الأعوام  زادت يف  وقد  اجلائزة،  معايري  عليهم  تنطبق  ممن 

�صاحب  لكن  ريال،  األف   350 ثم  فائزين،  �صتة  اأف�صل  على  موزعة  ريال  األف 

العامة  رئي�ض  الهيئة  العزيز  عبد  بن  �صلمان  بن  �صلطان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

لل�صياحة والرتاث الوطني  ورئي�ض اللجنة الإ�صرافية للربنامج الوطني  للحرف 

مايو  يف  وقرر  للحرفيني  ودعمه  ت�صجيعه  وا�صل  »بارع«  اليدوية  وال�صناعات 

2013م رفع قيمة اجلائزة اإىل 500,000 ريال.
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احلرف وال�صناعات اليدوية

اأهداف جائزة عكاظ:

التعريف باأعمال املتفوقني من احلرفيني واحلرفيات. •

اإىل تعّرفهم عن  • للتعاون والتبادل بني احلرفيني، مبا يوؤدي  توفري فر�ض 

قرب على اأعمال بع�صهم البع�ض واخلربات والتقنيات امل�صتعملة.

التي  • اللئقة  املكانة  واإعطاوؤهم  واحلرفيات،  احلرفيني  جهود  تقدير 

ي�صتحقونها.

وتطوير  • عكاظ  �صوق  يف  امل�صاركة  على  واحلرفيات  احلرفيني  ت�صجيع 

م�صاركتهم ومنتجاتهم.

جماالت جائزة عكاظ:

الكرو�صيه . 1 واأعمال  اليدوي،  وال�صجاد  الن�صيج،  اأو  ال�صدو  �صناعة 

اليدوية.

�صناعة التطريز على القما�ض والأزياء الرتاثية با�صتخدام اخليط اأو . 2

اخلرز.

�صناعة ونحت وجنارة املنتجات اخل�صبية.. 3

�صناعة املنتجات اليدوية من النخيل.. 4

�صناعة الر�صم اأو النحت اأو النق�ض اأو الزخرفة اليدوية على اأي مادة . 5

طبيعية.

�صناعة املنتجات احلرفية الأخرى التي لها طابع ابتكاري.. 6
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�صابعاً: املعر�س الكوري ال�صعودي للحرف وال�صناعات اليدوية

الوطني  الربنامج  يف  ممثلة  الوطني،  والرتاث  لل�صياحة  العامة  الهيئة  اأقامت 

للحرف وال�صناعات اليدوية، بالتعاون مع وزارة الثقافة والريا�صة وال�صياحة 

الكورية  اليدوية  ال�صناعات  لروائع  معر�صًا  الريا�ض،  العا�صمة  يف  الكورية 

اليدوية«،  وال�صناعات  للحرف  ال�صعودي  الكوري  »املعر�ض  عنوان  حتت 

باملتحف الوطني، وذلك خلل الفرتة 1435/1/21 هـ - 1435/2/19 هـ املوافقة 

2013/11/24 م – 2013/12/22 م.

وت�صمن املعر�ض الذي ُيعد حدثًا �صياحيًا دوليًا الكثري من الفعاليات الثقافية 

والرتاثية لكوريا اجلنوبية وللمملكة العربية ال�صعودية. وتعود فكرة تنظيمه اإىل 

تنظيم  على  الكورية  وال�صياحة  والريا�صة  الثقافة  ووزارة  الهيئة  بني  التفاق 

معر�ض للحرف وال�صناعات اليدوية الكورية باململكة ي�صهم يف تبادل اخلربات 

ال�صتثمار  وت�صجيع  اليدوية  وال�صناعات  احلرف  تطوير  جمال  يف  والتجارب 

والتدريب املتبادل من قبل خرباء متخ�ص�صني من اجلانبني.

مع  الوطني  والرتاث  لل�صياحة  العامة  الهيئة  م�صاركة  ثامنا: 

موؤ�ص�صة الربيد ال�صعودي

الهيئة  اتفاقية  تفعيل  اليدوية يف  وال�صناعات  للحرف  »بارع«  م�صروع  �صاهم 

واجلمعيات  احلرفيني،  مع  بالتوا�صل  وذلك  ال�صعودي،  الربيد  موؤ�ص�صة  مع 

لعر�ض اأف�صل ما لديهم من املنتجات وال�صناعات اليدوية عرب خدمات ال�صوق 

ب�صكل  والعمل  القرية«،  »�صوق  وامل�صمى  ال�صعودي  للربيد  التابع  الإلكرتوين 

املوؤ�ص�صات، واجلمعيات، واملوهوبني،  املنتجات، وحتديد  م�صتمر لزيادة عر�ض 

للحرف  املنتجني  والن�صاء  الرجال  من  الأفراد  واحلرفيني  واملبدعني، 

وال�صناعات اليدوية باأنواعها.
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احلرف وال�صناعات اليدوية

والفعاليات  املهرجانات  يف  احلرفيني  مبنتجات  امل�صاركة  تا�صعاً: 

وامللتقيات اال�صتثمارية

يف  للجمهور  جتمع   100 من  اأكرث  يف  امل�صاركة  من  احلرفيني  ا�صتفادة  مت 

مناطق  كافة  يف  وذلك  ال�صتثمارية،  وامللتقيات  والفعاليات  املهرجانات 

اجلمهور  توعية  يف  ي�صاهم  مما  ومزاولتها،  منتجاتهم  بعر�ض  وذلك  اململكة، 

باأهمية احلرف الثقافية والجتماعية والقت�صادية وال�صياحية، وتبني اأن هذه 

امل�صاركات من اأهم قنوات البيع ملنتجات احلرفيني؛ مما ي�صجعهم على العمل 

اأكرث يف اأوقات فراغهم ويف منازلهم حت�صريًا للم�صاركة يف امللتقيات، ومنها: 

ومهرجان  حائل،  رايل  ومهرجان  رقيبة،  اأم  ومهرجان  عكاظ،  �صوق  مهرجان 

وكذلك مهرجانات  اململكة،  مناطق  ال�صيف يف  ومهرجانات  بالأح�صاء،  هجر 

وال�صتثمار  ال�صفر  ملتقى  اإيل  اإ�صافة  املناطق،  بع�ض  يف  وال�صتاء  الربيع، 

ال�صياحي الذي يقام �صنويًا بالريا�ض.

عا�صراً: جمال عمل احلرفيني يف القرى الرتاثية ومباين الرتاث 

العمراين يف اململكة

من  جمموعة  مع  بامل�صاركة  الوطني  والرتاث  لل�صياحة  العامة  الهيئة  قامت 

اجلهات ذات العلقة ويف مقدمتها وزارة الداخلية، ممثلة باإمارات املناطق، 

والإدارة العامة للدفاع املدين، ووزارة ال�صوؤون البلدية والقروية؛ وذلك لإطلق 

مبادرة املحافظة وتنمية واإعادة تاأهيل مباين القرى الرتاثية ومباين الرتاث 

للحرفيني حتت مظلة  الفر�ض  كمًا هائًل من  اأتاح  اململكة، مما  العمراين يف 

املوؤ�ص�صات واجلمعيات املتخ�ص�صة يف اأعمال الرتميم، وتوفري الأبواب اخل�صبية 

الرتاثية، ومزاولة البناء باحلجر، والطني، وغريها من اخلامات، اإ�صافة اإىل 

ا�صتفادة احلرفيني من عر�ض منتجاتهم اأمام زوار القرى الرتاثية وبيعها لهم؛ 

مما يزيد من دخلهم وفر�ض العمل لهم ولأبنائهم.
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احلادي ع�صر: جمال العمل من املنزل يف احلرف وال�صناعات اليدوية

الغرف  جمل�ض  يف  الن�صائية  واللجنة  وال�صتثمار،  التجارة  وزارة  من  كل  تعمل 

لدى  بيانات  ولتوفري  املنزل.  من  للعمل  الرتخي�ض  اإجراءات  على  ال�صعودية 

اململكة؛  األفًا( يف مناطق   20 )اأكرث من  اأعداد احلرفيني واحلرفيات  الهيئة عن 

فقد توا�صل الربنامج الوطني للحرف وال�صناعات اليدوية مع اللجان املخت�صة 

لتوفري متطلبات العمل من املنزل. وتبني اأنه من اأف�صل الو�صائل الإنتاجية املنا�صبة 

للأ�صر يف اململكة العربية ال�صعودية، ف�صًل عن كونه مطبق يف بع�ض الدول.

لت�صويق منتجات احلرف  التجارية  املراكز  التعاون مع  ع�صر:  الثاين 

وال�صناعات اليدوية

الريا�ض،  يف  التجارية  املراكز  من  الكثري  مع  التوا�صل  اإىل  الهيئة  بادرت 

احلرف  منتجات  لبيع  جمانية  مواقع  لتخ�صي�ض  والدمام  والق�صيم،  وجدة، 

وال�صناعات اليدوية. وتبني اأن الطلب عاٍل على هذه املنتجات التي تزيد على 

لإتاحة  والتو�صع  ال�صتمرار  على  ي�صجع  مما  الأ�صهر؛  بع�ض  يف  منتج   7000

عر�ض منتجات احلرف اليدوية الوطنية على الأرفف اأمام امل�صرتين ومرتادي 

املراكز التجارية.

يف  ممثلة  والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزارة  مع  العمل  ع�صر:  الثالث 

االأمانات وبلديات املناطق

للحرف  وقرى  مراكز  لتخ�صي�ض  والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزارة  مع  العمل  مت 

احلرفيني  عمل  تنظيم  لأهمية  وذلك  كافة،  املناطق  يف  اليدوية  وال�صناعات 

والتعريف  الدعم  و�صائل  من  وال�صتفادة  منتجاتهم  تطوير  على  والإ�صراف 

بحرفهم. ويعمل حاليًا �صبعة مراكز، وهناك ثمانية حتت التهيئة، وباملقارنة تبني 

اأن لدى املغرب 54 مركزًا، ولدى تون�ض25 مركزًا يعمل بها احلريف خم�ض �صنوات 

ثم ي�صتقل مبفرده..
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من  الهدايا  تكون  باأن  الوزراء  جمل�س  قرار  تنفيذ  ع�صر:  الرابع 

احلرف اليدوية الوطنية

تعمل الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني على تنفيذ قرار جمل�ض الوزراء 

رقم )171( وتاريخ 1429/6/19هـ باأن تكون الهدايا من احلرف الوطنية. ومت 

وت�صمل:  احلرف،  منتجات  توفري  ميكنها  التي  اجلهات  يت�صمن  ت�صور  اإعداد 

جميع  و�صتكون  املبدعني،  واحلرفيني  واجلمعيات،  املتخ�ص�صة،  املوؤ�ص�صات 

الهدايا يف املنا�صبات التي تنظمها الهيئة من احلرف اليدوية.

املتكامل  التمويل  تفعيل  اإىل  �صلمان  بن  �صلطان  الأمري  دعوة   : ع�صر  اخلام�ض 

ال�صركات  ودخول  واملتو�صطة،  ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات  الرائدة،  للم�صاريع 

الت�صويقية وحماية العلمات التجارية )حرفة �صعودية(

كبري،  منو  لها  ُيتوقع  التي  املهمة  القطاعات  اأحد  اليدوية  احلرف  قطاع  يعد 

وقيمة م�صافة للقت�صاد الوطني، وخروجها من كونها قطاعًا رديفا اإىل قطاع 

اأ�صيل مرتابط تنظيميًا واقت�صاديًا.

اخلام�س ع�صر : دعوة االأمري �صلطان بن �صلمان اإىل تفعيل التمويل 

واملتو�صطة،  ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات  الرائدة،  للم�صاريع  املتكامل 

)حرفة  التجارية  العالمات  وحماية  الت�صويقية  ال�صركات  ودخول 

�صعودية اأ�صيلة(

التي �صيكون لها منو كبري،  القطاعات املهمة  اأحد  اليدوية  يعد قطاع احلرف 

وقيمة م�صافة للقت�صاد الوطني، وخروجها من كونها قطاع رديف اإىل قطاع 

اأ�صيل مرتابط تنظيميا واقت�صاديًا.
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م�ستب�رشات م�رشوع احلرف وال�سناعات اليدوية:

العتزاز والتطور يف جمال احلرف ودخول مرحلة جديدة من ال�صتثمار  •

القت�صادي.

اأي  • يف  احلرف  قطاع  يف  ال�صتثمار  على  ال�صتثمارية  الوكالت  ت�صجيع 

منطقة من مناطق اململكة.

الثقايف  • واحل�صور  التنمية  على  يدل  اململكة  يف  التح�صر  م�صتوى  ارتفاع 

والتطور يف م�صتوى التعليم ووعي النا�ض بالق�صايا الوطنية.

حمو النظرة الدونية للرتاث ال�صعبي والحتفاظ بالفرد احلريف كم�صدر  •

للإبداع.

بلغ الإجمايل التقديري للحرفيني يف اململكة 20663 حرفيًا. •

عدد ال�صناعات احلرفية اأكرث من 45 جمموعة من احلرف وال�صناعات  •

باأحجام وت�صاميم  املتنوعة  املنتجات  يتفرع منها كم هائل من  اليدوية، 

واألوان متعددة.

يبلغ متو�صط قيمة واردات اململكة نحو 1500 مليون ريال �صنويًا. •

قيمة  • %من   20 بنحو  تقدر  احلرفية  املنتجات  من  املحلي  الإنتاج  قيمة 

الواردات.
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جادة �سوق عكاظ

تعترب جادة �صوق عكاظ من اأهم الفعاليات املتنوعة التي يتم تنظيمها يف كل 

عام، وحتظى باهتمام واإقبال كبريين من الزوار ومرتادي ال�صوق. وت�صتمل 

جادة عكاظ التي يبلغ طولها األف مرت، على اأن�صطة ثقافية يومية متنوعة 

تاريخية  باأزياء  ومتطوعون  ممثلون  تنظيمها  يف  ي�صارك  وجاذبة،  وثرية 

عرو�س  تقدمي  يف  امل�صاركني  عدد  وي�صل  الفعالية.  لهذه  خ�صي�صاً  ُت�صمم 

جادة �صوق عكاظ “م�صرح ال�صارع”، اإىل اأكرث من 250 ممثاًل وفنياً ومتطوعاً 

من اأبناء املجتمع املحلي يف حمافظة الطائف، وطالب جامعة الطائف.

املنتجات  وم�صّوقي  املنتجة  واالأ�صر  واحلرفيني  احِلَرف  م�صاركة  وبجانب 

عرو�س  على  ت�صتمل  م�صرحية  اأن�صطة  عكاظ  �صوق  جادة  تنظم  الزراعية، 

عرو�س  جانب  اإىل  قدمياً،  عكاظ  �صوق  يف  احلياة  نواحي  لبع�س  متثيلية 

ال�صعر العربي يف امل�صارح املفتوحة، وعرو�س قوافل االإبل واخليل، واحِلَرف 

وال�صناعات اليدوية، واالأ�صر املنتجة واملاأكوالت ال�صعبية.
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احلرف وال�صناعات اليدوية

جائزة عكاظ لالبتكار واالإبداع احلريف

الثقافية يف  اأهم اجلوائز  اإحدى  تعد جائزة عكاظ للبتكار والإبداع احلريف 

اململكة العربية ال�صعودية، وتقام �صمن فعاليات �صوق عكاظ التاريخية. 

ة التي لها طابع ابتكاري  وت�صمل جمالت اجلائزة جميع اأعمال املنتجات احلرفيَّ

اإىل جانب ال�صناعات اليدويَّة مثل: ال�صدو، والن�صيج، وال�صجاد اليدوي، واأعمال 

ة با�صتخدام اخليط  الكرو�صيه اليدويَّة، والتطريز على القما�ض، والأزياء الرتاثيَّ

و�صناعة  وجنارتها،  نحتها  وت�صمل  ة  اخل�صبيَّ املنتجات  و�صناعة  اخلرز،  اأو 

والزخرفة  والنق�ض  والنحت  الر�صم  و�صناعات  النخيل،  من  اليدويَّة  املنتجات 

ة طبيعيَّة.  اليدويَّة على اأي مادَّ
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اأجلها اجلائزة: التفّوق والتمّيز، والت�صميم  اأبرز املعايري التي  مُتنح من  ومن 

جمالت  حتت  احلريف  املنتج  ودخول  العمل،  يف  لدقة  وا املنتج،  يف  والبتكار 

اجلائزة، واعتماد �صناعة املنتج احلريف على اخلامات البيئية املحلية، وارتباط 

�صناعة  على  احلريف/احلرفية  وقدرة  اململكة،  برتاث  احلريف  املنتج  �صناعة 

على  قدرته  واأي�صًا  به،  والتعريف  اجلمهور،  اأمام  �صابقة  للم املتقدم  املنتج 

اللم�صة البتكارية، ومتيز  يوميًا، مع ح�صور  املنتج  �صناعة كميات مماثلة من 

املنَتج بخا�صية اجلذب من حيث اللون وال�صكل واحلجم، اإ�صافة اإىل توافقه مع 

طلب امل�صرتين يف الأ�صواق املعا�صرة.

يتناف�ض  ريال  األف   500,000 �صنويًا  اليدوية  للحرف  اجلوائز  جمموع  وتبلغ 

على  توزيعها  ويتم  اململكة  مناطق  كل  من  وحرفية  حريف   100 قرابة  عليها 

خم�صة فائزين من كل جمال من جمالت احلرف.
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الفائزون يف جماالت احلرف لعام 1438هـ:

الفائزون يف جمال ال�سدو والن�سيج:

املركز الأول: نورة بنت طلق بن غازي العتيبي. 1

نبذة عن املركز االأول

يف  تعمل  كانت  التي  والدتها  من  ال�صدو  �صناعة  العتيبي  نورة  احلرفية  ورثت 

مهنة ال�صدو قدميًا، وتعترب �صناعة ال�صدو من ال�صناعات التقليدية القدمية، 

العن�صر  ا�صتخدامات متعددة، وهو  له  ال�صوف  ن�صيج من  وال�صدو عبارة عن 

نورة  وتعرب  لهم.  متنقلة  م�صاكن  تعترب  التي  ال�صعر  بيوت  تكوين  الأ�صا�صي يف 

النا�ض  يعي�صها  التي  واحلياة  البيئة  نابع من ظروف  اختيار  البيوت عن  بهذه 

قدميًا، واأبرزت احلرفية نوير موهبتها يف حرفة ال�صدو وتتفنن يف زخرفة ونق�ض 

ال�صدو بنقو�ض كثيفة.

الفائزون باملراكز التالية هم:

املركز الثاين: �صمرية بنت �صعيد بن نا�صر الغامدي.. 2

املركز الثالث: نوير بنت عبيد بن اإبراهيم العتيبي.. 3

املركز الرابع: جزواء بنت دعيج بن مناحي البقمي.. 4

املركز اخلام�ض: غريبة بنت هلل بن الدريعي العنزي.. 5
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الفائزون يف جمال التطريز واالأزياء الرتاثية:

املركز الأول: �صارة بنت بلل بن �صامل الدو�صري.. 1

نبذة عن املركز االأول

تكاد  التي  احلرفة  وهي  النقدة(  بـ)فن  الدو�صري  بلل  �صارة  احلرفية  متتاز 

تنقطع، وهي عبارة عن تطريز الأزياء الرتاثية بالف�صة والذهب، وهي حرفة 

تعلمتها �صارة الدو�صري من عائلتها الرائدة يف هذا املجال.

الفائزون باملراكز التالية هم:

املركز الثاين: �صلمى بنت حمود بن ليف ال�صمري.. 2

املركز الثالث: �صعدى بنت را�صد بن ح�صني احلارثي.. 3

املركز الرابع: عويبدة بنت حميد بن حمد العديني.. 4

47املركز اخلام�ض: فاطمة بنت حمياء بن يحيي الطلحي.. 5
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الفائزون يف جمال النحت والنجارة اخل�سبية:

املركز الأول: ح�صنني بن حممد بن علي الرمل.. 1

نبذة عن املركز االأول

م�صتوى  على  الوحيد  احلريف  وهو  العربي،  احلرف  وزخرفة  جنارة  يف  يعمل 

الدورات  من  الكثري  له  اأن  كما  املجال.  هذا  يف  يعمل  الذي  العربي  الوطن 

التدريبية التي اأقامها يف عدد من املدن داخل اململكة وبع�ض الدول العربية.

الفائزون باملراكز التالية هم:

املركز الثاين: عبد العزيز بن ح�صن بن اأحمد احللواين.. 2

املركز الثالث: نا�صر بن مطلق بن علي املجري.. 3

املركز الرابع: ح�صني بن عبد الوهاب بن ح�صني الر�صتم.. 4

املركز اخلام�ض: حم�صن بن حامد بن جديع الثقفي.. 5 48



الفائزون يف جمال �سناعة املنتجات اليدوية من النخيل: 

املركز الأول: حياة بنت حممد بن مو�صى اخليربي.. 1

نبذة عن املركز االأول

متتاز احلرفية حياة اخليربي بالحرتافية يف �صناعة اخلو�صيات وال�صعفيات 

يف  �صاركت  اأن  و�صبق  خا�صة.  خيرب  وحمافظة  عامًة،  املنورة  املدينة  مبنطقة 

م�صابقات ومهرجانات عدة، وح�صلت على املركز الأول يف م�صابقة �صوق عكاظ 

للتميز احلريف عام 2017م، كما امتازت احلرفية حياة اخليربي ب�صرعة التعلم 

من والدتها، وهي حرفه متوارثة يف حمافظة خيرب اأبًا عن جد.

الفائزون باملراكز التالية هم:

املركز الثاين: �صعدة بنت نوميي بن عتيق احلربي.. 2

املركز الثالث: منى بنت �صعد بن حممد بن ح�صني.. 3

املركز الرابع: نورة بنت عبد الرحمن بن عايد اخليربي.. 4

49املركز اخلام�ض: هدى بنت عايد بن حمد الزيري اخليربي. 5
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الفائزون يف جمال الر�سم اأو النحت اأو الزخرفة على 

املواد الطبيعية:

املركز الأول: فوزية بنت حممد بن اإبراهيم العماري.. 1

نبذة عن املركز االأول

اأعوام،  ثلثة  منذ  ت�صكيلية  بر�صومات  حلمها  العماري  فوزية  احلرفية  بداأت 

وهي تعي�ض و�صط عائلة فنية يف منطقة جازان لها عدة م�صاركات حملية، وعلى 

كما  واأكرث«.  متنحها  ما  بقدر  متنحك  »الهواية  اأن  وذكرت  اململكة.  م�صتوى 

ت�صري احلرفية اإىل اأن »الإن�صان قد يواجه �صفعات ومطبات وحتديات، لكنها 

�صت�صبح ذكريات ت�صتذكرها وتبت�صم، و�صتجعلك تزهو بنف�صك وذكرياتك«.

الفائزون باملراكز التالية هم:

املركز الثاين: فاطمة بنت �صديق بن ح�صني �صليهم.. 2

املركز الثالث: رمزية بنت ناظر بن اأحمد عبدالباري.. 3

املركز الرابع: �صلطان بن حممد بن اأحمد احلفظي.. 4

املركز اخلام�ض: �صلمى بنت علي بن طاهر بن ال�صيخ.. 5 50



الفائزون يف جمال املنتجات احلرفية االأخرى ذات 

الطابع االبتكاري:

املركز الأول: ماجد بن حممد بن فايز ال�صهري.. 1

نبذة عن املركز االأول

العربي  العامل  يف  لل�صاعات  م�صنع  اأول  �صاحب  هو  ال�صهري  ماجد  احلريف 

والإ�صلمي مقره مكة املكرمة، واأول اإنتاجه مت تقدميه خلادم احلرمني ال�صريفني امللك 

�صلمان بن عبد العزيز – حفظه اهلل - كاأول �صاعة �صعودية. ويهدف امل�صنع اإىل اإنتاج 

ال�صريفني.  احلرمني  اإىل  وترمز  ال�صعودية،  الهوية  حتمل  التي  واحلائط  اليد  �صاعات 

وكان اأحد اأبرز املنتجات �صاعة الطواف التي تدور عقاربها مع اجتاه طواف امل�صلمني 

حول الكعبة واألوانها ترمز اإىل الكعبة امل�صرفة واحلجر الأ�صود بالإ�صافة اإىل ا�صتخدام 

الأرقام التي و�صعها اخلوارزمي عام 200 للهجرة.

الفائزون باملراكز التالية هم:

املركز الثاين: اأ�صواق بنت اأحمد بن طه خجا.. 2

املركز الثالث: مروج بنت اأحمد بن عبود ال�صاطري.. 3

املركز الرابع: وفاء بنت حمد بن حممد القنيبط.. 4

املركز اخلام�ض: لولوة بنت يحيى بن فهد اليحيى.. 5
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