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مقـدمــــة:

متثل احلرف وال�صناعات اليدوية �أجمـل
مظــاهـر التــراث ب�إبداعــاتـهــا عن حيــاة
ال�شعوب ومنط عي�شـها و�أ�سلوب تفكريها،
واحلرف وال�صناعات اليدوية ارث ثقايف
وجمال لالبتكار ي�ساهم يف حت�سني الدخل
ورفـع م�سـتوى املعي�شـة وتـوفري فر�ص للعمـل
وهو كذلك م�صدر لتنمية املوارد االقت�صادية وعامل لإنعا�ش احلركة التجارية وال�سياحية ،ومعظم
املجتمعات التي نه�ضت باحلرف وال�صناعات اليدوية ا�ستطاعت �أن تزاوج بني تياري الأ�صالة
والتجديد ف�ضمنت حلرفها االنفتاح على اجلديد ،دون تفريط يف ماهو متوارث و�أ�صيل.
مبادرة الهيئة العامة لل�سياحة والآثار  -الدعوة �إىل و�ضع خطة لتطوير احلرف وال�صناعات اليدوية
وتنميتها .مب�شاركة اجلهات ذات العالقة  ،وهي  -بالإ�ضافة �إىل الهيئة – وزارات  :املالية ،والتجارة
وال�صناعة ،واالقت�صاد والتخطيط ،والعمل ،والـ�ش�ؤون االجتماعية ،ووكالة الآثار واملتاحف ،وامل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني و املهني ،و البنـك ال�سعودي للت�سليف واالدخار ،وجمل�س الغرف التجارية
وال�صناعية ال�سعودية كممثل للقطـاع اخلا�ص.
قرار جمل�س �إدارة الهيئة العليا لل�سياحة بتاريخ 1425/2/21هـ
بناءا على ا�ستجابة �أ�صحاب املعايل وزراء اجلهات ذات العالقة باحلرف وال�صناعات اليدوية،
�صدر قرار جمل�س �إدارة الهيئة العليـا للـ�سياحة فـي جل�سته العا�شرة املنعقدة بتاريخ 1425/2/21هـ
�إعداد �أال�سرتاتيجيه الوطنية للحرف وال�صناعات اليدوية� ،شارك يف �إعدادها فريق عمل من الهيئة
والوزارات واجلهات احلكومية الأخرى وا�ست�شارة خرباء عامليني ا�ضافة اىل ا�ستطالع اخلربات
الدولية من تركيا واملغرب وتون�س.
بينت الإ�سرتاتيجية الأهمية احل�ضارية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية للحرف وال�صناعات
اليدوية وم�ساهمتها يف الدخل الوطني املتمثلة يف تن�شيط احلركة الإنتاجية والت�سويقية املتولدة عن
قيمتها امل�ضافة وتوفريها فر�ص عمل لفئات املجتمع ذكورا و�إناثا.
ومن هنا تكون يف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ا�سم امل�شروع الوطني للحرف وال�صناعات اليدوية (بارع).
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الــــــر�ؤية:

انطالق ًا من كون الن�شاط احلريف �إرثا وطني ًا ،وجما ًال لتوفري فر�ص العمل ،وم�صدر ًا لتنمية املوارد
االقت�صادية وعام ًال لإنعا�ش احلركة التجارية وال�سياحية ت�سعى اململكة العربية ال�سعودية �إىل تنمية
قطاع احلرف وال�صناعات اليدوية تنمية متوازنة وم�ستدمية حتقق تنوع ًا ثقافي ًا وثراء اقت�صاديا .

الــمهمة:

العمل على تنظيم قطاع احلرف وال�صناعات اليدوية وتنميته ،لي�صبح رافد ًا من روافد االقت�صاد
الوطني ،وي�ساهم يف توفري فر�ص العمل للمواطنني ،وزيادة الدخل ،و�إبراز الرتاث ،ويوفر منتجات
قادرة على املناف�سة ،وقابلة للت�سويق داخل اململكة وخارجها .

مفـهوم احلـرف وال�صناعات اليدوية:

هي تلك الأن�شطة التي يقوم احلرفيني مبزاولتها واال�ستفادة من اخلامات الطبيعية املتوفرة يف البيئة
املحلية  ,وحتويلها �إىل منتجات ذات منافع متنوعة.ت�ساهم يف توفري بع�ض االحتياجات واملتطلبات
الالزمة للمجتمع ب�صورة عامة ،ولل�سياح ب�صورة خا�صة ،وترتكز هذه الأن�شطة على املهارات اليدوية
والفكرية للحرفيني مب�ساعدة بع�ض العدد والأدوات ال�ضرورية.
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�أهمية احلرف وال�صناعات اليدوية:
الأهمية احل�ضارية والثقافية:
متثل احلرف وال�صناعات اليدوية العمل الذي ن�ش�أ مع الإن�سان وال يزال ي�صاحبه ،فيها حتافظ الأمم
على هويتها الثقافية و�أ�صالتها الوطنية.
ت�ستوحي احلرف �إلهامها من الرتاث الذي متتاز به كل امة ومتثل جانبا مهما من ذلك الرتاث ويتم
توظيفها اقت�صاديا واجتماعيا وثقافيا .

الأهمية االجتماعية:
قدرتها على �إيجاد فر�ص عمل جلميع فئات املجتمع .
خف�ض البطالة واحلد من الهجرة.

الأهمية االقت�صادية:
ت�ساهم ال�صناعات اليدوية يف الناجت الوطني للدولة.
�إيجاد فر�ص عمل وحتقيق دخل �إ�ضايف للمواطنني .
ت�ساعد على احلد من الهجرة وذلك باال�ستفادة من املوارد الطبيعية املتاحة .
تن�شيط احلركة الإنتاجية والت�سويقية مما ي�ساهم يف التنمية االقت�صادية.
جذب العمالت الأجنبية القت�صاد الدولة.
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الأهمية ال�سياحية:
اال�ستمتاع مب�شاهدة احلرفيني �أثناء ممار�ستهم حرفهم.
جذب ال�سياح القتناء املنتجات احلرفية.
تن�شيط حركة املهرجانات والفعاليات الثقافية.

الأهــــــداف:

• �إيجاد �إطار م�ؤ�س�سي لتنمية و�إدارة قطاع احلرف وال�صناعات اليدوية .
•�إعداد م�شروع نظام �أو الئحة للحرف باململكة والرفع عنها العتمادها .
•حت�سني �صورة املمار�سة احلرفية باململكة مع اال�ستفادة من احلرفيني املهرة ونقل
•خرباتهم،وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لتدريب الأجيال النا�شئة .
•تي�سري التمويل للحرفيني وت�شجيع اال�ستثمار يف احلرف لزيادة م�ساهمتها يف الناجت املحلي .
•توجيه فئة من اخلريجني واخلريجات املخت�صني يف الإدارة واالقت�صاد والفنون الت�شكيلية
•والتطبيقية للعمل يف قطاع احلرف كمطورين ومقاولني وم�ستثمرين .
•دعم وت�شجيع برامج احلرف وال�صناعات اليدوية القائمة يف الوقت احلا�ضر والبناء عليها
•اال�ستفادة الق�صوى من اخلامات املحلية وحمايتها وتنميتها مع املحافظة على البيئة الطبيعية
•تطوير املنتجات املحلية و�أ�ساليب �إنتاجها .
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•تطوير الأ�ساليب الت�سويقية للمنتجات احلرفية ،وو�سائل الت�سويق التعاوين .
•توعية املجتمع ب�أهمية قطاع احلرف ثقافي ًا ً واجتماعيا ً واقت�صاديا .
•توفري املزيد من فر�ص العمل وزيادة دخل املواطنني .
•�إيجاد طاقات حرفية ماهرة لتوظيفها يف املحافظة على الرتاث العمراين و املواقع الأثرية
•دعم وت�شجيع اجلمعيات اخلريية واللجان التطوعية الن�شطة يف جمال احلرف وال�صناعات اليدوية.
•تنمية وتطوير املهارات احل�س التجاري لدى احلرفيني .
•�إ�شراك القطاع اخلا�ص وفئات املجتمع املختلفة يف تنمية القطاع احلريف .
•متكني احلرفيني من اال�ستفادة من ال�ضمان ال�صحي والتقاعدي .

احلرف وال�صناعات اليدوية على م�ستوى اململكة:

بلغ الإجمايل التقديري للحرفيني يف اململكة  20663حريف .
عدد ال�صناعات احلرفية �أكرث من  45جمموعة من احلرف وال�صناعات اليدوية ،يتفرع منها كم
هائل من املنتجات املتنوعة ب�إحجام وت�صاميم و�ألوان متعددة.
يبلغ متو�سط قيمة واردات اململكة حوايل 1500مليون ريال �سنوي ًا.
قيمة الإنتاج املحلي من املنتجات احلرفية تقدر بحوايل  %20من قيمة الواردات .
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من اجنازات  -امل�رشوع الوطني للحرف وال�صناعات اليدوية
“بارع”
�أوال� :إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للحرف وال�صناعات اليدوية
•انطالقا من �أن اململكة العربية ال�سعودية متتلك حرف ًا و�صناعات يدوية غنية كان لها �شـ�أن فـي
ما�ضي البالد� ،إال �أنه ونتيجة للتحوالت االجتماعية واالقت�صادية التي �شـهدتها اململكـة عانـت
احلرف من الإهمال لبع�ض الوقت ،مما كان له الأثر البالغ يف تراجعها على الرغم من اجلهود
الكبرية التي �ساهم بها احلر�س الوطني يف تـ�شجيع احلـرفيني علـى ممار�سة حرفهم �سنويا يف
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة ( اجلنادرية ) �إال �أنها مل تكن كافية لتحويلها �إىل قطاع ي�ساهم
بفعالية يف برامج التنمية االقت�صادية واالجتماعية باململكة .
•لذلك بادرت الهيئة العامة لل�سياحة والآثار بالدعوة �إلـى و�ضـع ت�صور لتطوير احلرف وال�صناعات
اليدوية وتنميتها  ،ثم ر�أت اللجنة الوزارية ملتابعة م�شروع احلرف �أعداد �إ�سرتاتيجية وطنية
�شاملة تتناول كافة الق�ضايا التي تواجه احلرف ،وحتدد اجلهة التي ترعاه ،ومت �إعداد
الإ�سرتاتيجية التي �شارك فيها خمت�صني من كافة اجلهات ذات العالقة داخل اململكة ،وخرباء
دوليني يف جمال احلرف ،ومت ا�ستطالع اخلربة من تركيا ،واملغرب ،وتون�س ،و�أقر جمل�س �إدارة
الهيئة للإ�سرتاتيجية ،كما اقرها جمل�س ال�شورى كم�شروع اقت�صادي ي�ساهم يف تنمية اال�ستثمار،
و�إيجاد فر�ص العمل باململكة.
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ثانيا :مبادرة التعاون مع منظمة اليون�سكو يف توفري م�ساهمة مالية لتنمية مهارة
العاملني يف احلرف وال�صناعات اليدوية باململكة
بادر م�شروع « بارع « ممثال للهيئة يف التوا�صل مع اللجنة الوطنية للرتبيـة والثقافـة والعلــوم لغر�ض
اال�ستفادة من برنامج اليون�سكو لتنمية مهارة العاملني يف احلرف وال�صناعات اليدوية يف اململكة ،ومت
تنفيذ الربنـامج بالتعاون مع اجلمعيات الن�سائية يف بع�ض مناطق اململكة وا�ستفاد مـن هـذا الربنـامج
مائـة وخم�سون حرفية ومتدربة على احلرف وال�صناعات اليدوية ،وبعد جناح هذه املبادرة ا�ستمرت
الهيئة يف التن�سيق مع اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم ويقدر عدد امل�ستفيدين من هذه
امل�ساهمة بحوايل ثالثمائة حريف وحرفية فـي بعـ�ض منـاطق اململكة.

ثالثا :مبادرة ان�ضمام اململكة �إىل ع�ضوية الإحتاد العربي لل�صناعات التقليدية
واحلرف بتون�س
بادر « بارع « بالتن�سيق مع املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين �إحدى املنظمات املتفرعة من
جامعة الدول العربية ،لال�سرت�شاد واال�ستفادة من اخلربات والتجارب لدى بعـ�ض الـدول العربية
الرائدة يف جمال احلرف وال�صناعات اليدوية ( املغرب،وتون�س ) واقرتحت املنظمـة �أن يتم ذلك
يف �إطار الع�ضوية للإحتاد العربي لل�صناعات التقليدية بتون�س  ،ومت درا�سة الع�ضوية من وزارات
الداخلية ،واخلارجية ،و�صدر بذلك مر�سوم ملكي كرمي يف حمرم 1430هـ ب�أن تكون الهيئة العامة
لل�سياحة والآثار ع�ضو يف الإحتاد العربي لل�صناعات التقليدية واحلرف.
« بارع « هو امل�سئول عن متابعة وتفعيل ع�ضوية اململكة مما �سيعود بالنفع على قطاع احلـرف يف اململكة.
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رابعا  :مبادرة �إن�شاء مقرات دائمة للحرفيني

�سابع ًا :جائزة عكاظ للإبداع يف جمال احلرف وال�صناعات اليدوية لعام 1432هـ

بادرت الهيئة ،بالتن�سيق مع �أمانات وبلديات بع�ض املناطق التي يرتكز فيها احلرفيني ،وذلك لإيجاد
مقرات دائمة للحرفيني يف املناطق ملزاولة �أعمالهم احلرفية ،وت�سويق منتجاتهم التي تعك�س تراث
املنطقة ومتيزها الثقايف ،وتوفري م�صدر دخل منتظم للحرفيني من املواطنني .

ُر�صد لهذه اجلائزة مبلغ ( )000,150مائة وخم�سني �ألف ريال �سعودي.
موزعة على �أف�ضل �ستة فائزين ممن تنطبق عليه معايري اجلائزة.

ثامن ًا :م�شاركة الهيئة العامة لل�سياحة والآثار مع م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

مت تهيئة جمموعه من مراكز للحرفيني وللحرفيات يف جميع مناطق اململكة.
مت ا�ستكمال جتهيز مواقع احلرفيني يف معظم مناطق اململكة .
العمل على تهيئة مكان للحرفيني يف عدة حمافظات يف اململكة.
متثيل اململكة يف ور�شة االمتياز احلريف املنعقدة ب�سلطنة عمـان حتـت �إ�شـراف منظمة اليون�سكو .

�ساهم م�شروع «بارع» للحرف وال�صناعات اليدوية يف تفعيل اتفاقية الهيئة مع م�ؤ�س�سة الربيد
ال�سعودي وذلك بالتوا�صل مع احلرفيني ،واجلمعيات بعر�ض �أف�ضل مالديهم من املنتجات
وال�صناعات اليدوية عرب خدمات ال�سوق االلكرتوين التابعة للربيد ال�سعودي وامل�سمى (�سوق القرية)،
والعمل م�ستمر لزيادة عر�ض املنتجات  ،وحتديد امل�ؤ�س�سات  ،واجلمعيات  ،واملوهوبني ،واملبدعني،
واحلرفيني الأفراد من الرجال والن�ساء املنتجني للحرف وال�صناعات اليدوية ب�أنواعها.

خام�سا  :برنامج العمل املرحلي للحرف وال�صناعات اليدوية

�ساد�س ًا :جائزة عكاظ للإبداع يف جمال احلرف وال�صناعات اليدوية لعام 1431هـ
انطلقت مبوافقة �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار الأمري �سلطان بن �سلمان
�آل �سعود على امل�شاركة يف فعاليات وجوائز �سوق عكاظ يف جمال احلرف وال�صناعات اليدوية.
ُر�صد لهذه اجلائزة مبلغ ( )000,132مائة و�أثنني وثالثني �ألف ريال �سعودي.
موزعة على �أف�ضل ثالثة فائزين ممن تنطبق عليه معايري اجلائزة.
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تا�سع ًا :امل�شاركة بالعر�ض ملنتجات احلرفيني يف املهرجانات والفعاليات وامللتقيات
اال�ستثمارية
مت ا�ستفادة احلرفيني من امل�شاركة يف �أكرث من  100جتمع للجمهور يف املهرجانات والفعاليات
وامللتقيات اال�ستثمارية وذلك يف كافة مناطق اململكة ،وذلك بعر�ض منتجاتهم ومزاولتها مما ي�ساهم
يف توعية اجلمهور ب�أهمية احلرف الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سياحية ،وتبني ان هذه
امل�شاركات من �أهم قنوات البيع ملنتجات احلرفيني مما ي�شجع على عملهم يف �أوقات فراغهم ويف
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منازلهم حت�ضريا للم�شاركة يف امللتقيات ،ومنها مهرجان �سوق عكاظ ،ومهرجان ام رقيبة ،ومهرجان
رايل حائل ،ومهرجان هجر بالإح�ساء ،ومهرجانات ال�صيف يف كافة مناطق اململكة ،وكذلك
مهرجانات الربيع ،وال�شتاء يف بع�ض املناطق � ،إ�ضافة �إىل ملتقى ال�سفر واال�ستثمار ال�سياحي الذي
يقام �سنويا بالريا�ض ،وغريها.

عا�شر ًا :جمال عمل احلرفيني يف القرى الرتاثية ،ومباين الرتاث العمراين يف اململكة
يبنت الهيئة العامة لل�سياحة والآثار بامل�شاركة مع جمموعة من اجلهات ذات العالقة ويف مقدمتها
وزارة الداخلية ممثلة ب�أمارات املناطق ،والإدارة العامة للدفاع املدين ،ووزارة ال�شئون البلدية
والقروية مبادرة املحافظة وتنمية و�إعادة ت�أهيل مباين القرى الرتاثية ومباين الرتاث العمراين
يف اململكة مما �أتاح كم هائل من الفر�ص للحرفيني حتت مظلة م�ؤ�س�سات وجمعيات متخ�ص�صة يف
�أعمال الرتميم ،وتوفري الأبواب اخل�شبية الرتاثية ،ومزاولة البناء باحلجر  ،والطني ،وغريها من
اخلامات� ،إ�ضافة �إىل ا�ستفادة احلرفيني من عر�ض منتجاتهم �أمام زوار القرى الرتاثية وبيعها لهم
مما يزيد من دخلهم وفر�ص العمل لهم و�أبنائهم.

احلادي ع�شر :جمال العمل من املنزل يف احلرف وال�صناعات اليدوية
تعمل كل من وزارة التجارة وال�صناعة ،واللجنة الن�سائية يف جمل�س الغرف التجارية ال�صناعية
على �إجراءات الرتخي�ص للعمل من املنزل ،ولتوفر بيانات لدى الهيئة عن �إعداد احلرفيني
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واحلرفيات(�أكرث من � 20ألف) يف مناطق اململكة فقد توا�صل امل�شروع الوطني للحرف وال�صناعات
اليدوية بامل�شاركة مع اللجان املخت�صة يف متطلبات العمل من املنزل ،وتبني انه من �أف�ضل الو�سائل
الإنتاجية املنا�سبة للأ�سر يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�ضال عن كونه مطبق يف بع�ض الدول.

الثاين ع�شر :التعاون مع املراكز التجارية لت�سويق منتجات احلرف
وال�صناعات اليدوية
بادرت الهيئة يف التوا�صل مع العديد من املراكز التجارية يف الريا�ض ،وجدة ،والق�صيم ،والدمام
لتخ�صي�ص مواقع جمانية لبيع منتجات احلرف وال�صناعات اليدوية ،وتبني �أن الطلب عايل لهذه
املنتجات يزيد على  7000منتج يف بع�ض الأ�شهر مما ي�شجع على اال�ستمرار والتو�سع لإتاحة عر�ض
منتجات احلرف اليدوية الوطنية على الأرفف �أمام امل�شرتين ومرتادي املراكز التجارية.

الثالث ع�شر :العمل مع وزارة ال�شئون البلدية والقروية ممثلة يف �ألأمانات
وبلديات املناطق
مت العمل مع وزارة ال�شئون البلدية والقروية يف تخ�صي�ص مراكز وقرى للحرف وال�صناعات اليدوية
يف كافة املناطق ،وذلك لأهمية تنظيم عمل احلرفيني والإ�شراف على تطوير منتجاتهم والأ�ستفادة من
و�سائل الدعم والتعريف بحرفهم ،ويعمل حاليا �سبعة مراكز ،وثمانية حتت التهيئة  ،وباملقارنة تبني ان
لدى املغرب  54مركز ،ولدى تون�س  25مركز يعمل بها احلريف خم�س �سنوات ثم ي�ستقل مبفردة.
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الرابع ع�شر :تنفيذ قرار جمل�س الوزراء بان تكون الهدايا من احلرف اليدوية الوطنية
تعمل الهيئة على تنفيذ قرار جمل�س الوزراء رقم ( )171وتاريخ 1429/6/19هـ بان تكون الهدايا
من احلرف الوطنية ،ومت �إعداد ت�صور يت�ضمن اجلهات املمكن توفريها ملنتجات احلرف وت�شمل
امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة ،واجلمعيات  ،واحلرفيني املبدعني ،و�ستكون جميع الهدايا يف املنا�سبات التي
تنظمها الهيئة من احلرف اليدوية.

من م�ستب�رشات م�رشوع احلرف وال�صناعات اليدوية:

االعتزاز والتطور يف جمال احلرف ي�سعى لدخول مرحلة جديدة من اال�ستثمار االقت�صادي .
ت�شجع الوكاالت اال�ستثمارية على اال�ستثمار يف قطاع احلرف يف �أي منطقة من مناطق اململكة.
ارتفاع م�ستوى التح�ضر يف اململكة يدل على التنمية واحل�ضور الثقايف والتطور يف م�ستوى التعليم
وترابط النا�س بالق�ضايا الوطنية .
حمو النظرة الدونية للرتاث ال�شعبي واالحتفاظ بالفرد احلريف كم�صدر للإبداع .

اخلام�س ع�شر  :دعوة الأمري �سلطان بن �سلمان �إىل تفعيل التمويل املتكامل للم�شاريع
الرائدة ،وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،ودخول ال�شركات الت�سويقية وحماية
العالمات التجارية (حرفة �سعودية �أ�صيلة)

ملزيد من املعلومات التوا�صل عرب:

يعد قطاع احلرف اليدوية �أحد القطاعات املهمة التي �سيكون لها منو كبري ،وقيمة م�ضافة لالقت�صاد
الوطني ،وخروجها من كونها قطاع رديف �إىل قطاع �أ�صيل مرتابط تنظيميا واقت�صادي ًا.
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موقع الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
www.scta.gov.sa

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 - 1 - 8808855 :
فاك�س+966 - 1 - 8808844 :
الربنامج الوطني للحرف وال�صناعات اليدوية (بارع)
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�أبرز مراكز احلرف اليدوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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