
800 755 0000
800 755 0000

scta.gov.sa

الربنامج الوطني لتنمية وتطوير 

احلرف وال�صناعات اليدوية 

باململكة )بارع(

Bare3 booklet.indd   2-3 3/25/12   5:09 PM



مقـدمــــة:

متثل �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية �أجمـل 

مظــاهـر �لتــر�ث باإبد�عــاتـهــا عن حيــاة 

�ل�صعوب ومنط عي�صـها و�أ�صلوب تفكريها، 

و�حلرف و�ل�صناعات �ليدوية �رث  ثقايف 

وجمال لالبتكار ي�صاهم يف حت�صني �لدخل 

ورفـع م�صـتوى �ملعي�صـة وتـوفري فر�ص للعمـل 

وهو كذلك م�صدر لتنمية �ملو�رد �لقت�صادية وعامل لإنعا�ص �حلركة �لتجارية و�ل�صياحية ،ومعظم 

�ملجتمعات �لتي نه�صت باحلرف و�ل�صناعات �ليدوية ��صتطاعت �أن تز�وج بني تياري �لأ�صالة 

و�لتجديد ف�صمنت حلرفها �لنفتاح على �جلديد ،دون تفريط يف ماهو متو�رث و�أ�صيل.

مبادرة �لهيئة �لعامة لل�صياحة و�لآثار - �لدعوة �إىل و�صع خطة لتطوير �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية 

وتنميتها .مب�صاركة �جلهات ذ�ت �لعالقة ، وهي - بالإ�صافة �إىل �لهيئة – وز�ر�ت : �ملالية، و�لتجارة 

و�ل�صناعة، و�لقت�صاد  و�لتخطيط، و�لعمل، و�لـ�صوؤون �لجتماعية، ووكالة �لآثار و�ملتاحف، و�ملوؤ�ص�صة 

�لعامة للتدريب �لتقني و �ملهني، و �لبنـك �ل�صعودي للت�صليف و�لدخار، وجمل�ص �لغرف �لتجارية 

و�ل�صناعية �ل�صعودية كممثل للقطـاع �خلا�ص. 

قر�ر جمل�ص �إد�رة �لهيئة �لعليا لل�صياحة بتاريخ 1425/2/21هـ 

بناء� على ��صتجابة �أ�صحاب �ملعايل وزر�ء �جلهات ذ�ت �لعالقة باحلرف و�ل�صناعات �ليدوية، 

�صدر قر�ر جمل�ص �إد�رة �لهيئة �لعليـا للـ�صياحة فـي جل�صته �لعا�صرة �ملنعقدة بتاريخ 1425/2/21هـ 

�إعد�د �أل�صرت�تيجيه �لوطنية للحرف و�ل�صناعات �ليدوية، �صارك يف �إعد�دها فريق عمل من �لهيئة 

و�لوز�ر�ت و�جلهات �حلكومية �لأخرى و��صت�صارة خرب�ء عامليني ��صافة �ىل ��صتطالع �خلرب�ت 

�لدولية من تركيا و�ملغرب وتون�ص.

بينت �لإ�صرت�تيجية �لأهمية �حل�صارية و�لثقافية و�لجتماعية و�لقت�صادية للحرف و�ل�صناعات 

�ليدوية وم�صاهمتها يف �لدخل �لوطني �ملتمثلة يف تن�صيط �حلركة �لإنتاجية و�لت�صويقية �ملتولدة عن 

قيمتها �مل�صافة وتوفريها فر�ص عمل لفئات �ملجتمع ذكور� و�إناثا.

 ومن هنا تكون يف �لهيئة �لعامة لل�صياحة و�لآثار ��صم �مل�صروع �لوطني للحرف و�ل�صناعات �ليدوية )بارع(.
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الــــــر�ؤية:

�نطالقًا من كون �لن�صاط �حلريف �إرثا وطنيًا، وجماًل لتوفري فر�ص �لعمل، وم�صدرً� لتنمية �ملو�رد 

�لقت�صادية وعاماًل لإنعا�ص �حلركة �لتجارية و�ل�صياحية ت�صعى �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إىل تنمية 

قطاع �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية تنمية متو�زنة وم�صتدمية حتقق تنوعًا ثقافيًا وثر�ء �قت�صاديا .

الــمهمة:

�لعمل على تنظيم قطاع �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية وتنميته، لي�صبح ر�فدً� من رو�فد �لقت�صاد 

�لوطني، وي�صاهم يف توفري فر�ص �لعمل للمو�طنني، وزيادة �لدخل، و�إبر�ز �لرت�ث، ويوفر منتجات 

قادرة على �ملناف�صة، وقابلة للت�صويق د�خل �ململكة وخارجها .

مفـهوم احلـرف وال�صناعات اليدوية:

هي تلك �لأن�صطة �لتي يقوم �حلرفيني مبز�ولتها و�ل�صتفادة من �خلامات �لطبيعية �ملتوفرة يف �لبيئة 

�ملحلية ، وحتويلها �إىل منتجات ذ�ت منافع متنوعة.ت�صاهم يف توفري بع�ص �لحتياجات و�ملتطلبات 

�لالزمة للمجتمع ب�صورة عامة، ولل�صياح ب�صورة خا�صة، وترتكز هذه �لأن�صطة على �ملهار�ت �ليدوية 

و�لفكرية للحرفيني مب�صاعدة بع�ص �لعدد و�لأدو�ت �ل�صرورية.

اأهمية احلرف وال�صناعات اليدوية:

الأهمية احل�ضارية والثقافية:

متثل �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية �لعمل �لذي ن�صاأ مع �لإن�صان ول يز�ل ي�صاحبه ،فيها حتافظ �لأمم 

على هويتها �لثقافية و�أ�صالتها �لوطنية.

ت�صتوحي �حلرف �إلهامها من �لرت�ث �لذي متتاز به كل �مة ومتثل جانبا مهما من ذلك �لرت�ث ويتم  

توظيفها �قت�صاديا و�جتماعيا وثقافيا .

الأهمية الجتماعية:

قدرتها على �إيجاد فر�ص عمل جلميع فئات �ملجتمع .

خف�ص �لبطالة و�حلد من �لهجرة.

الأهمية القت�ضادية: 

ت�صاهم �ل�صناعات �ليدوية يف �لناجت �لوطني للدولة.

�إيجاد فر�ص عمل وحتقيق دخل �إ�صايف للمو�طنني .

ت�صاعد على �حلد من �لهجرة وذلك بال�صتفادة من �ملو�رد �لطبيعية �ملتاحة .

تن�صيط �حلركة �لإنتاجية و�لت�صويقية مما ي�صاهم يف �لتنمية �لقت�صادية.

جذب �لعمالت �لأجنبية لقت�صاد �لدولة.
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الأهمية ال�ضياحية:

�ل�صتمتاع مب�صاهدة �حلرفيني �أثناء ممار�صتهم حرفهم.

جذب �ل�صياح لقتناء �ملنتجات �حلرفية.

تن�صيط حركة �ملهرجانات و�لفعاليات �لثقافية.

الأهــــــداف:

•  �إيجاد �إطار موؤ�ص�صي لتنمية و�إد�رة قطاع �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية .	

• �إعد�د م�صروع نظام �أو لئحة للحرف باململكة و�لرفع عنها لعتمادها .	

• حت�صني �صورة �ملمار�صة �حلرفية باململكة مع �ل�صتفادة من �حلرفيني �ملهرة ونقل	

• خرب�تهم،وتطوير قدر�تهم ومهار�تهم لتدريب �لأجيال �لنا�صئة .	

• تي�صري �لتمويل للحرفيني وت�صجيع �ل�صتثمار يف �حلرف لزيادة م�صاهمتها يف �لناجت �ملحلي .	

• توجيه فئة من �خلريجني و�خلريجات �ملخت�صني يف �لإد�رة و�لقت�صاد و�لفنون �لت�صكيلية	

• و�لتطبيقية للعمل يف قطاع �حلرف كمطورين ومقاولني وم�صتثمرين .	

• دعم وت�صجيع بر�مج �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية �لقائمة يف �لوقت �حلا�صر و�لبناء عليها	

• �ل�صتفادة �لق�صوى من �خلامات �ملحلية وحمايتها وتنميتها مع �ملحافظة على �لبيئة �لطبيعية	

• تطوير �ملنتجات �ملحلية و�أ�صاليب �إنتاجها .	

• تطوير �لأ�صاليب �لت�صويقية للمنتجات �حلرفية، وو�صائل �لت�صويق �لتعاوين .	

• توعية �ملجتمع باأهمية قطاع �حلرف ثقافيًاً  و�جتماعياً  و�قت�صاديا .	

• توفري �ملزيد من فر�ص �لعمل وزيادة دخل �ملو�طنني .	

• �إيجاد طاقات حرفية ماهرة لتوظيفها يف �ملحافظة على �لرت�ث �لعمر�ين و �ملو�قع �لأثرية	

• دعم وت�صجيع �جلمعيات �خلريية و�للجان �لتطوعية �لن�صطة يف جمال �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية.	

• تنمية وتطوير �ملهار�ت �حل�ص �لتجاري لدى �حلرفيني .	

• �إ�صر�ك �لقطاع �خلا�ص وفئات �ملجتمع �ملختلفة يف تنمية �لقطاع �حلريف .	

• متكني �حلرفيني من �ل�صتفادة من �ل�صمان �ل�صحي و�لتقاعدي .	

احلرف وال�صناعات اليدوية على م�صتوى اململكة: 

بلغ �لإجمايل �لتقديري للحرفيني يف �ململكة 20663 حريف .

عدد �ل�صناعات �حلرفية �أكرث من  45 جمموعة من �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية، يتفرع منها كم 

هائل من �ملنتجات �ملتنوعة باإحجام وت�صاميم و�ألو�ن متعددة.

يبلغ متو�صط قيمة و�رد�ت �ململكة حو�يل 1500مليون ريال �صنويًا.

قيمة �لإنتاج �ملحلي من �ملنتجات �حلرفية تقدر بحو�يل 20% من قيمة �لو�رد�ت .
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من اجنازات - امل�رشوع الوطني للحرف وال�صناعات اليدوية 

“بارع”
اأول: اإعداد الإ�ضرتاتيجية الوطنية للحرف وال�ضناعات اليدوية

• �نطالقا من �أن �ململكة �لعربية �ل�صعودية متتلك حرفًا و�صناعات يدوية غنية كان لها �صـاأن فـي 	

ما�صي �لبالد، �إل �أنه ونتيجة للتحولت �لجتماعية و�لقت�صادية �لتي �صـهدتها �ململكـة عانـت 

�حلرف من �لإهمال لبع�ص �لوقت، مما كان له �لأثر �لبالغ يف تر�جعها على �لرغم من �جلهود 

�لكبرية �لتي �صاهم بها �حلر�ص �لوطني يف تـ�صجيع �حلـرفيني علـى ممار�صة حرفهم �صنويا يف 

�ملهرجان �لوطني للرت�ث و�لثقافة ) �جلنادرية ( �إل �أنها مل تكن كافية لتحويلها �إىل قطاع ي�صاهم 

بفعالية يف بر�مج �لتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية باململكة .

• لذلك بادرت �لهيئة �لعامة لل�صياحة و�لآثار بالدعوة �إلـى و�صـع ت�صور لتطوير �حلرف و�ل�صناعات 	

�ليدوية وتنميتها ، ثم ر�أت �للجنة �لوز�رية ملتابعة م�صروع �حلرف �أعد�د �إ�صرت�تيجية وطنية 

�صاملة تتناول كافة �لق�صايا �لتي تو�جه �حلرف، وحتدد �جلهة �لتي ترعاه، ومت �إعد�د 

�لإ�صرت�تيجية �لتي �صارك فيها خمت�صني من كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة د�خل �ململكة، وخرب�ء 

دوليني يف جمال �حلرف، ومت ��صتطالع �خلربة من تركيا، و�ملغرب، وتون�ص، و�أقر جمل�ص �إد�رة 

�لهيئة لالإ�صرت�تيجية، كما �قرها جمل�ص �ل�صورى كم�صروع �قت�صادي ي�صاهم يف تنمية �ل�صتثمار، 

و�إيجاد فر�ص �لعمل باململكة.

ثانيا: مبادرة التعاون مع منظمة اليون�ضكو يف توفري م�ضاهمة مالية لتنمية مهارة 

العاملني يف احلرف وال�ضناعات اليدوية باململكة

بادر م�صروع » بارع » ممثال للهيئة يف �لتو��صل مع �للجنة �لوطنية للرتبيـة و�لثقافـة و�لعلــوم لغر�ص 

�ل�صتفادة من برنامج �ليون�صكو لتنمية مهارة �لعاملني يف �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية يف �ململكة، ومت 

تنفيذ �لربنـامج بالتعاون مع �جلمعيات �لن�صائية يف بع�ص مناطق �ململكة و��صتفاد مـن هـذ� �لربنـامج 

مائـة وخم�صون حرفية ومتدربة على �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية، وبعد جناح هذه �ملبادرة ��صتمرت 

�لهيئة يف �لتن�صيق مع �للجنة �لوطنية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم ويقدر عدد �مل�صتفيدين من هذه 

�مل�صاهمة بحو�يل ثالثمائة حريف وحرفية فـي بعـ�ص منـاطق �ململكة.

ثالثا: مبادرة ان�ضمام اململكة اإىل ع�ضوية الإحتاد العربي لل�ضناعات التقليدية 

واحلرف بتون�س

بادر » بارع » بالتن�صيق مع �ملنظمة �لعربية للتنمية �ل�صناعية و�لتعدين �إحدى �ملنظمات �ملتفرعة من 

جامعة �لدول �لعربية، لال�صرت�صاد و�ل�صتفادة من �خلرب�ت و�لتجارب لدى بعـ�ص �لـدول �لعربية 

�لر�ئدة يف جمال �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية ) �ملغرب،وتون�ص ( و�قرتحت �ملنظمـة �أن يتم ذلك 

يف �إطار �لع�صوية لالإحتاد �لعربي لل�صناعات �لتقليدية بتون�ص ، ومت در��صة �لع�صوية من وز�ر�ت 

�لد�خلية، و�خلارجية، و�صدر بذلك مر�صوم ملكي كرمي يف حمرم 1430هـ باأن تكون �لهيئة �لعامة 

لل�صياحة و�لآثار ع�صو يف �لإحتاد �لعربي لل�صناعات �لتقليدية و�حلرف.

» بارع » هو �مل�صئول عن متابعة وتفعيل ع�صوية �ململكة مما �صيعود بالنفع على قطاع �حلـرف يف �ململكة.
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رابعا : مبادرة اإن�ضاء مقرات دائمة للحرفيني 

بادرت �لهيئة، بالتن�صيق مع �أمانات وبلديات بع�ص �ملناطق �لتي يرتكز فيها �حلرفيني ،وذلك لإيجاد 

مقر�ت د�ئمة للحرفيني يف �ملناطق ملز�ولة �أعمالهم �حلرفية، وت�صويق منتجاتهم �لتي تعك�ص تر�ث 

�ملنطقة ومتيزها �لثقايف، وتوفري م�صدر دخل منتظم للحرفيني من �ملو�طنني .

خام�ضا : برنامج العمل املرحلي للحرف وال�ضناعات اليدوية

مت تهيئة جمموعه من مر�كز للحرفيني وللحرفيات يف جميع مناطق �ململكة.

مت ��صتكمال جتهيز مو�قع �حلرفيني يف معظم مناطق �ململكة .

�لعمل على تهيئة مكان للحرفيني يف عدة حمافظات يف �ململكة.

متثيل �ململكة يف ور�صة �لمتياز �حلريف �ملنعقدة ب�صلطنة عمـان حتـت �إ�صـر�ف منظمة �ليون�صكو .

�ضاد�ضًا :جائزة عكاظ  للإبداع يف جمال احلرف وال�ضناعات اليدوية  لعام 1431هـ

�نطلقت مبو�فقة �صاحب �ل�صمو �مللكي رئي�ص �لهيئة �لعامة لل�صياحة و�لآثار �لأمري �صلطان بن �صلمان 

�آل �صعود على �مل�صاركة يف فعاليات وجو�ئز �صوق عكاظ يف جمال �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية.

ُر�صد لهذه �جلائزة مبلغ )000,132( مائة و�أثنني وثالثني �ألف ريال �صعودي.

موزعة على �أف�صل ثالثة فائزين ممن تنطبق عليه معايري �جلائزة.

�ضابعًا :جائزة عكاظ  للإبداع يف جمال احلرف وال�ضناعات اليدوية  لعام 1432هـ

ُر�صد لهذه �جلائزة مبلغ )000,150( مائة وخم�صني �ألف ريال �صعودي.

موزعة على �أف�صل �صتة فائزين ممن تنطبق عليه معايري �جلائزة.

ثامنًا: م�ضاركة الهيئة العامة لل�ضياحة والآثار مع موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي

�صاهم م�صروع »بارع« للحرف و�ل�صناعات �ليدوية يف تفعيل �تفاقية �لهيئة مع موؤ�ص�صة �لربيد 

�ل�صعودي وذلك بالتو��صل مع �حلرفيني، و�جلمعيات بعر�ص �أف�صل مالديهم من �ملنتجات 

و�ل�صناعات �ليدوية عرب خدمات �ل�صوق �للكرتوين �لتابعة للربيد �ل�صعودي و�مل�صمى )�صوق �لقرية(، 

و�لعمل م�صتمر لزيادة عر�ص �ملنتجات ، وحتديد �ملوؤ�ص�صات ، و�جلمعيات ، و�ملوهوبني، و�ملبدعني، 

و�حلرفيني �لأفر�د من �لرجال و�لن�صاء �ملنتجني للحرف و�ل�صناعات �ليدوية باأنو�عها.

تا�ضعًا: امل�ضاركة بالعر�س ملنتجات احلرفيني يف املهرجانات والفعاليات وامللتقيات 

ال�ضتثمارية 

مت ��صتفادة �حلرفيني من �مل�صاركة يف �أكرث من 100 جتمع للجمهور يف �ملهرجانات و�لفعاليات 

و�مللتقيات �ل�صتثمارية وذلك يف كافة مناطق �ململكة، وذلك بعر�ص منتجاتهم ومز�ولتها مما ي�صاهم 

يف توعية �جلمهور باأهمية �حلرف �لثقافية و�لجتماعية و�لقت�صادية و�ل�صياحية، وتبني �ن هذه 

�مل�صاركات من �أهم قنو�ت �لبيع ملنتجات �حلرفيني مما ي�صجع على عملهم يف �أوقات فر�غهم ويف 
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منازلهم حت�صري� للم�صاركة يف �مللتقيات، ومنها مهرجان �صوق عكاظ، ومهرجان �م رقيبة، ومهرجان 

ر�يل حائل، ومهرجان هجر بالإح�صاء، ومهرجانات �ل�صيف يف كافة مناطق �ململكة، وكذلك 

مهرجانات �لربيع، و�ل�صتاء يف بع�ص �ملناطق ، �إ�صافة �إىل ملتقى �ل�صفر و�ل�صتثمار �ل�صياحي �لذي 

يقام �صنويا بالريا�ص، وغريها.

عا�ضرًا: جمال عمل احلرفيني يف القرى الرتاثية، ومباين الرتاث العمراين يف اململكة

يبنت �لهيئة �لعامة لل�صياحة و�لآثار بامل�صاركة مع جمموعة من �جلهات ذ�ت �لعالقة ويف مقدمتها 

وز�رة �لد�خلية ممثلة باأمار�ت �ملناطق، و�لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين، ووز�رة �ل�صئون �لبلدية 

و�لقروية مبادرة �ملحافظة وتنمية و�إعادة تاأهيل مباين �لقرى �لرت�ثية  ومباين �لرت�ث �لعمر�ين 

يف �ململكة مما �أتاح كم هائل من �لفر�ص للحرفيني حتت مظلة موؤ�ص�صات وجمعيات متخ�ص�صة يف 

�أعمال �لرتميم، وتوفري �لأبو�ب �خل�صبية �لرت�ثية، ومز�ولة �لبناء باحلجر ، و�لطني، وغريها من 

�خلامات، �إ�صافة �إىل ��صتفادة �حلرفيني من عر�ص منتجاتهم �أمام زو�ر �لقرى �لرت�ثية وبيعها لهم 

مما يزيد من دخلهم وفر�ص �لعمل لهم و�أبنائهم.

احلادي ع�ضر: جمال العمل من املنزل يف احلرف وال�ضناعات اليدوية

تعمل كل من وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة، و�للجنة �لن�صائية يف جمل�ص �لغرف �لتجارية �ل�صناعية 

على �إجر�ء�ت �لرتخي�ص للعمل من �ملنزل، ولتوفر بيانات لدى �لهيئة عن �إعد�د �حلرفيني 

و�حلرفيات)�أكرث من 20 �ألف( يف مناطق �ململكة فقد تو��صل �مل�صروع �لوطني للحرف و�ل�صناعات 

�ليدوية بامل�صاركة مع �للجان �ملخت�صة يف متطلبات �لعمل من �ملنزل، وتبني �نه من �أف�صل �لو�صائل 

�لإنتاجية �ملنا�صبة لالأ�صر يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، ف�صال عن كونه مطبق يف بع�ص �لدول.

الثاين ع�ضر: التعاون مع املراكز التجارية لت�ضويق منتجات احلرف 

وال�ضناعات اليدوية

بادرت �لهيئة يف �لتو��صل مع �لعديد من �ملر�كز �لتجارية يف �لريا�ص، وجدة، و�لق�صيم، و�لدمام 

لتخ�صي�ص مو�قع جمانية لبيع منتجات �حلرف و�ل�صناعات �ليدوية، وتبني �أن �لطلب عايل لهذه 

�ملنتجات يزيد على 7000 منتج يف بع�ص �لأ�صهر مما ي�صجع على �ل�صتمر�ر و�لتو�صع لإتاحة عر�ص 

منتجات �حلرف �ليدوية �لوطنية على �لأرفف �أمام �مل�صرتين ومرتادي �ملر�كز �لتجارية.

الثالث ع�ضر: العمل مع وزارة ال�ضئون البلدية والقروية ممثلة يف األأمانات 

وبلديات املناطق

مت �لعمل مع وز�رة �ل�صئون �لبلدية و�لقروية يف تخ�صي�ص مر�كز وقرى للحرف و�ل�صناعات �ليدوية 

يف كافة �ملناطق، وذلك لأهمية تنظيم عمل �حلرفيني و�لإ�صر�ف على تطوير منتجاتهم و�لأ�صتفادة من 

و�صائل �لدعم و�لتعريف بحرفهم، ويعمل حاليا �صبعة مر�كز، وثمانية حتت �لتهيئة ، وباملقارنة تبني �ن 

لدى �ملغرب 54 مركز، ولدى تون�ص 25 مركز يعمل بها �حلريف خم�ص �صنو�ت ثم ي�صتقل مبفردة.
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الرابع ع�ضر: تنفيذ قرار جمل�س الوزراء بان تكون الهدايا من احلرف اليدوية الوطنية

تعمل �لهيئة على تنفيذ قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )171( وتاريخ 1429/6/19هـ بان تكون �لهد�يا 

من �حلرف �لوطنية، ومت �إعد�د ت�صور يت�صمن �جلهات �ملمكن توفريها ملنتجات �حلرف وت�صمل 

�ملوؤ�ص�صات �ملتخ�ص�صة، و�جلمعيات ، و�حلرفيني �ملبدعني، و�صتكون جميع �لهد�يا يف �ملنا�صبات �لتي 

تنظمها �لهيئة من �حلرف �ليدوية. 

اخلام�س ع�ضر : دعوة الأمري �ضلطان بن �ضلمان اإىل تفعيل التمويل املتكامل للم�ضاريع 

الرائدة، واملوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة، ودخول ال�ضركات الت�ضويقية وحماية 

العلمات التجارية )حرفة �ضعودية اأ�ضيلة(

 يعد قطاع �حلرف �ليدوية �أحد �لقطاعات �ملهمة �لتي �صيكون لها منو كبري، وقيمة م�صافة لالقت�صاد 

�لوطني، وخروجها من كونها قطاع رديف �إىل قطاع �أ�صيل مرت�بط تنظيميا و�قت�صاديًا.

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

�لعتز�ز و�لتطور يف جمال �حلرف ي�صعى لدخول مرحلة  جديدة من �ل�صتثمار �لقت�صادي . 

ت�صجع �لوكالت �ل�صتثمارية على �ل�صتثمار يف قطاع �حلرف يف �أي منطقة من مناطق �ململكة. 

�رتفاع م�صتوى �لتح�صر يف �ململكة يدل على �لتنمية و�حل�صور �لثقايف و�لتطور يف م�صتوى �لتعليم 

وتر�بط �لنا�ص بالق�صايا �لوطنية .

حمو �لنظرة �لدونية للرت�ث �ل�صعبي و�لحتفاظ بالفرد �حلريف كم�صدر لالإبد�ع .                      

ملزيد من املعلومات التوا�ضل عرب:

موقع �لهيئة �لعامة لل�صياحة و�لآثار

www.scta.gov.sa

�ململكة �لعربية �ل�صعودية 

هاتف: 8808855 - 1 - 966+

فاك�ص: 8808844 - 1 - 966+

�لربنامج �لوطني للحرف و�ل�صناعات �ليدوية )بارع(
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اأبرز مراكز احلرف اليدوية يف اململكة العربية ال�صعودية 
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