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المـشـــا ريع
السياسات
األهداف

.1

إيجاد كيان مؤسسي
لتنمية وإدارة قطاع
الحرف والصناعات
اليدوية.

المحاور( القضايا)

التنظيم المؤسسي

إيجاد جهة تعنى بقطاع
الحرف والصناعات
اليدوية.
االحتضان الكامل لقطاع
الحرف من قبل
الدولة لفترة زمنية
محدودة.
إحداث مندوبيات في
المناطق وبعض
المحافظات للقطاع
الحرفي.

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

( 2022-2018م)

إنشاء المشروع الوطني
لتنمية الحرف والصناعات
اليدوية.
إيجاد خمس مندوبيات
للحرف في المناطق

إيجاد عشر مندوبيات
للحرف في باقي المناطق

استكمال إيجاد مندوبيات
للحرف في الملكة.

إنشاء خمس جمعيات مهنية
للحرفيين ،في خمس
مناطق.

إيجاد عشر جمعيات مهنية
للحرفيين ،باقي المناطق.

استكمال جمعيات مهنية
للحرفيين ،في المملكة.

إنشاء لجان للحرف بالغرف
التجارية الصناعية
السعودية.

إنشاء خمس لجان للحرف
بالغرف التجارية
والصناعية السعودية.

إيجاد عشر لجان للحرف
بالغرف التجارية
والصناعية السعودية.

تأسيس جمعيات أو شركات
للحرفيين
والحرفيات لإلنتاج
والتسويق في
مناطق المملكة.

تأسيس خمس جمعيات أو
شركات للحرفيين
والحرفيات لإلنتاج
والتسويق في مناطق
المملكة.

إيجاد عشر جمعيات أو
شركات للحرفيين
والحرفيات لإلنتاج
والتسويق في مناطق
المملكة.

تأسيس جمعية مهنية.
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المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

استكمال لجان للحرف
بالغرف التجارية
والصناعية السعودية في
المملكة.
استكمال إيجاد عشر
جمعيات أو شركات
للحرفيين والحرفيات
لإلنتاج والتسويق في
مناطق المملكة.

12/29/2012

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

األهداف

المحاور( القضايا)

السياسات

/2إعدادمشروعنظامأو
الئحةللحرفبالمملكة
والرفععنهاالعتمادها.

نظامالحرفولوائحه

نظامالحرف.

إعدادمشروعنظامالحرف
ولوائحه.

اللوائحالتنفيذية

إعدادمشروعنظامالحرف
ولوائحه.

السجلالوطنيللحرفيين
تمكينالحرفيينمن
االستفادةمنالضمان
الصحيوالتقاعدي.
ضمانتغطية

اجتماعيةللحرفيوأسرته.

توفيرنظامللتأمينمن
حوادثالعمل.

مشروعالسجلالوطني
للحرفيينفيالمندوبيات
الخمسالمحدثة.
المرحلةاألولىمنبرنامج
تفعيلدورمراكزالخدمة
االجتماعيةبمناطقالمملكة
فيمجالالحرفبالتعاون
معوزارةالشؤون
االجتماعية(خمسةمراكز)

( 2022-2018م)

استمرارإعدادمشروع
نظامالحرفولوائحه.

استمرارمشروعالسجل
الوطنيللحرفيين.

استكمالإعدادالسجل
الوطنيللحرفيين

المرحلةالثانيةمنبرنامج
تفعيلدورمراكزالخدمة
االجتماعيةبمناطق
المملكة.

مشروعتوفيرتأمينشامل
للحرفيين.

إدماجالحرفيفينظام
التقاعدأوالتأمينات
االجتماعية.
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12/29/2012

األهداف
/3توعيةالمجتمعبأهمية
قطاعالحرفثقافياً
واجتماعياًواقتصاديا ً.

المحاور
( القضايا)
التوعيةوالتعريف

السياسات

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

( 2022-2018م)

تحسينصورةالممارسةالحرفيةبالمملكةمن
خالل:
تنظيمحمالتللتوعيةوالتعريف.
أسبوعالحرفوالصناعاتاليدويةعلى
المستوىالوطني.
نقاطعرضفيالسفاراتالسعوديةحولالعالم.
نقاطعرضفيالبنوكوالوزاراتواإلدارات
الحكومية.
عالقةالحرفوالصناعاتاليدويةبالتعليم.

المرحلةاألولىمنمشروعالتوعية
المدرسيةبالحرفوأهميتها
االقتصادية.

المرحلةالثانيةمنمشروعالتوعية
المدرسيةبالحرفوأهميتها
االقتصادية.

إصدارطوابعبريديةبالحرف.
إصدارأفالموثائقية.

إصداركتبونشراتعنالحرف.

استخداموسائلاألعالمالمرئيةوالمسموعة
والمقروءة.
إنشاءموقعللحرفوالصناعاتاليدويةعلى
اإلنترنت
تنميةوتطويرمهاراتالحسالتجاريلدى
الحرفيين.

المرحلةاألولىمنمشروعإعداد
أفالموثائقيةعنالحرف.

المرحلةالثانيةمنمشروعإنتاج
أفالموثائقيةعنالحرف.

المرحلةاألولىمنمشروعإصدار

المرحلةالثانيةمنمشروعإصدار

كتبونشراتولوحاتوبطاقات

كتبونشراتوبطاقاتبريديةعن

وطوابعبريديةعنالحرف.

الحرف.

مشروعإعداددليلالحرفيين
(المرحلةاألولى).

مشروعإعداددليلالحرفيين
(المرحلةالثانية).

المرحلةاألولىمنمشروعبث
رسالةإعالميةتوعويةفي
التلفزيوناتالمحليةوالفضائية.

المرحلةالثانيةمنمشروعبث
رسالةإعالميةتوعويةفي
التلفزيوناتالمحليةوالفضائية.

المرحلةالثالثةمنمشروع
إنتاجأفالموثائقيةعن
الحرف.

المرحلةالثالثةمنمشروع
إعداددليلالحرفيين.

منخاللتنظيمحمالتللتوعيةوالتعريف.
إيجادطاقاتحرفيةماهرةلتوظيفهافي
المحافظةعلىالتراثالعمرانيوالمواقع
األثرية.
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المرحلةالثانيةمنبرنامجتأهيل
المبانياألثريةالحتضانالحرف
والصناعاتاليدوية.

12/29/2012

األهداف
/4تطويرقدراتالحرفيين
ومهاراتهموتدريباألجيال
الناشئةمنهم.

المحاور
( القضايا)

تنظيمالتدريب

السياسات

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

( 2022-2018م)

المعاييرالمهنيةللحرف.

المرحلةاألولىمنمشروعإعداد
المعاييرالمهنيةللحرف.

المرحلةالثانيةمنمشروعتحديد
المعاييرالمهنيةللحرف
والصناعاتاليدوية.

المرحلةالثالثةمنمشروعتحديد
المعاييرالمهنيةللحرف.

البرامجالخاصةبتدريبالشبابمنالجنسين.
التنسيقمعوزارةالخدمةالمدنيةوالتأمينات
االجتماعيةومجلسالغرفالتجارية
والصناعية،كلياتالتصميمواألعمالالفنية
والديكورفيالجامعاتالسعودية.

إنشاءمراكزللتدريبالحرفي
بالتنسيقمعالمؤسسةالعامة
للتدريبالمهنيوالتقني.

متابعةمشروعإنشاءمراكز
التدريبالحرفيالتابعةللمؤسسة
العامةللتدريبالمهنيوالتقني.

استكمالمشروعإنشاءمراكز
التدريبالحرفيالتابعةللمؤسسة
العامةللتدريبالمهنيوالتقني.

االعتماداألكاديميلبرامجالتدريب.

البرامجالخاصةباستكمالخبرةالحرفيين
(التدريبالمستمر).
المرحلةاألولىمنمشروعتعليم
قواعدالتصميم.

البرامجالخاصةبتعليمقواعدالتصميم.

المرحلةالثانيةمنمشروعتعليم
قواعدالتصميم.

مدجسورلتبادلالخبراتمعالمراكز
المتخصصة.

تشجيعوتتبعالمراكزالمحدثة.
توجيهفئةمنالخريجينوالخريجات
المختصينفياإلدارةواالقتصادوالفنون
التشكيليةوالتطبيقيةللعملفيقطاعالحرف
كمطورينومقاولينومستثمرين.
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المرحلةاألولىمنبرنامج
تشجيعالخريجينوالخريجات
علىتكوينمؤسساتفيقطاع
الحرفلإلنتاجوالتسويق.

استمراربرنامجتشجيع
الخريجينوالخريجاتعلىتكوين
مؤسساتفيقطاعالحرف
لإلنتاجوالتسويق.

استكمالبرنامجتشجيع
الخريجينوالخريجاتعلىتكوين
مؤسساتفيقطاعالحرف
لإلنتاجوالتسويق.

12/29/2012

األهداف

/5االستفادة من الحرفيين المهرة
ونقل خبراتهم إلى األجيال
الناشئة.

المحاور
(القضايا)

التوثيق

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

السياسات

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ
( 2022-2018م)

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

التوثيق الشامل على المستوى الوطني
للحرف والصناعات اليدوية.

مشروع التوثيق الشامل من عشر
الحرف والصناعات اليدوية.

متابعة مشروع التوثيق الشامل
من عشرين حرفه للحرف
والصناعات اليدوية بالمملكة.

استكمال من مشروع التوثيق
الشامل للحرف والصناعات
اليدوية بالمملكة.

تطوير الدراسات والبحوث في مجال الحرف
وتنسيق الجهود.

المرحلة األولى من مشروع إنشاء
المركز الوطني للدراسات
والبحوث الحرفية.

المرحلة الثانية من مشروع إنشاء
المركز الوطني للدراسات
والبحوث الحرفية.

استكمال المرحلة النهائية

استخدام التقنيات الحديثة في التوثيق
وتسهيل الحصول على المعلومات.

إيجاد موقع إلكتروني للحرف.
إيجاد شعار يعكس هوية الحرف
السعودية.

تطوير وتحديث الموقع اإللكتروني
للحرف.

استكمال تطوير وتحديث الموقع
اإللكتروني للحرف.

تشجيع إقامة متاحف ومجموعات خاصة
للتراث الشعبي.

تشجيع إقامة خمسة متاحف
للحرفيين في خمس مناطق

تشجيع إقامة عشر متاحف
للحرفيين في مناطق المملكة

االستمرار في إقامة متاحف من
الحرفيين في مناطق المملكة.

وضع خطة عاجله لالستفادة من الحرفيين
المهرة المسنين( الكنوز البشرية).

مشروع الكنوز البشرية.
مشروع التدريب التطبيقي بالتلمذة
على يد معلم حرفي.

دعم وتشجيع الجمعيات الخيرية واللجان
التطوعية النشطة في مجال الحرف
والصناعات اليدوية.

إشراك القطاع الخاص وفئات المجتمع
المختلفة في تنمية القطاع الحرفي.
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مشروع إنشاء خمس جمعيات
تعاونية للحرفيين والحرفيات
لإلنتاج والتسويق في المندوبيات
المحدثة.

المرحلة الثانية من مشروع إنشاء
جمعيات تعاونية للحرفيين على أن
يراعي في ذلك ما تقضي به
األنظمة عند إعداد هذا المشروع.

المرحلة األولى من برنامج دعم
النشاط الحرفي للجمعيات الخيرية.

المرحلة الثانية من برنامج دعم
النشاط الحرفي للجمعيات الخيرية.

مشروع دعم مراكز وبرامج
التدريب المنظمة من قبل القطاع
الخاص.

المرحلة الثانية من مشروع دعم
برامج التدريب المقدمة من القطاع
الخاص.

المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء
جمعيات تعاونية للحرفيين على أن
يرعي في ذلك ما تقتضي به
األنظمة عند إعداد هذا المشروع.

12/29/2012

األهداف

/6تيسير التمويل للحرفيين.

المحاور
(القضايا)

تمويل القطاع الحرفي

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

السياسات

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

تخصيص ميزانية سنوية للحرف
والصناعات اليدوية في المملكة.

مشروع الميزانية السنوية للحرف
والصناعات اليدوية.

تفعيل مساهمة صناديق اإلقراض
والتمويل الحكومية القائمة.

مشروع القرض الميسر للحرفي
من صناديق اإلقراض والتمويل
الحكومية القائمة.

مساهمة البنوك التجارية.

مشروع القرض الميسر للحرفي
من البنوك التجارية.

( 2022-2018م)

أنواع القروض وشروطها.

تخصيص برنامج تمويل خاص
بالحرف والصناعات اليدوية
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مشروع إنشاء صندوق تنمية
الحرف لتمويل المشاريع الحرفية.

12/29/2012

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

السياسات

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

/7تشجيع االستثمار في الحرف
وزيادة مساهمتها في الناتج
المحلي.

تشجيع االستثمار في قطاع
الحرف.

التسهيالت واالمتيازات الكفيلة
بجذب المستثمرين من الداخل
والخارج.

مشروع وضع استثناءات
وتسهيالت خاصة لتشجيع
االستثمار في قطاع الحرف.

/8االستفادة القصوى من
الخامات المحلية وحمايتها
وتنميتها مع المحافظة على
البيئة الطبيعية.

توفير الخامات.

ترتيب نظام لبيع الخامات
وتوزيعها.

األهداف

المحاور

(القضايا)

( 2022-2018م)

المرحلة األولى من برنامج تحديد
أراضي في المحافظات إلقامة
مشاريع الحرف وتوفيرها
للمستثمرين (خمسة مشاريع).

المرحلة الثانية من مشروع تحديد
أراضي في المحافظات إلقامة
مشاريع حرفية عليها.

المرحلة األولى من برنامج توفير
الخامات وتنظيم بيعها.

المرحلة الثانية من برنامج توفير
الخامات وتنظيم بيعها.

المرحلة األولى من مشروع توفير
خيوط الصوف الطبيعي.

المرحلة الثانية من مشروع توفير
خيوط الصوف الطبيعي.

مشروع االستفادة من الصوف
والوبر والحد من تصديرهما إلى
الخارج.
مشروع االستفادة من جلود الهدي
واألضاحي والحد من تصديرها
إلى الخارج.
مشروع االستفادة من عظام اإلبل.
مشروع االستفادة من خامات
الحجر الصابوني.
مشروع إنتاج الورق من سعف
النخيل.
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12/29/2012

األهداف

/9تطوير المنتجات المحلية
وأساليب إنتاجها.

المحاور
(القضايا)

تطوير المنتج.

السياسات

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

( 2022-2018م)

تشجيع األفراد المبدعين من خالل
منح الجوائز وتوفير الحوافز.
الشراء بأسعار تشجيعية للمنتجات
الفائزة بالمسابقات الوطنية.
االشتراك في مسابقات الحرف
العربية واإلسالمية والدولية.
الدور الرسمي لقطاع الحرف في
تطوير المنتج.
إعداد مواصفات ومعايير جودة
المنتج.
دعم وتشجيع برامج الحرف
والصناعات اليدوية القائمة في
الوقت الحاضر والبناء عليها.
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المرحلة األولى من برنامج
المشاريع القيادية ( خمسة
مشاريع).

المرحلة الثانية من برامج
المشاريع القيادية.

المرحلة الثالثة من برنامج
المشاريع القيادية.

12/29/2012

األهداف

/10تطوير األساليب
التسويقية للمنتجات
الحرفية ،ووسائل التسويق
التعاوني.

المحاور
(القضايا)

تسويق منتجات الحرف
والصناعات اليدوية.

السياسات

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

( 2022-2018م)

إبرام اتفاقيات مع المتاجر الكبرى لتخصيص مواقع
مجانية لترويج المنتجات الحرفية ،أو تبني تسويق
المنتجات.
تنظيم معارض محلية لعرض وبيع المنتجات.
مشروع إنشاء معرض دائم للحرف
في العاصمة وبعض المناطق.

تنظيم معرض سنوي وآخر دائم لروائع قطع الحرف
والصناعات اليدوية.
المشاركة في المعارض الدولية.
إنشاء شركة أو شركات مختصة بتسويق المنتجات
الحرفية محلياً ودولياً.
نقاط بيع في المطارات ومنافذ الدخول إلى المملكة
والخروج منها.

مشروع إنشاء الشركة الوطنية للتسويق.

نقاط بيع في محطات التزود بالوقود والطرق
السريعة ،ومحطات النقل الجماعي وسكة الحديد.

المرحلة األولى من مشروع تطوير منافذ
بيع اإلنتاج الحرفي.

المرحلة الثانية من مشروع تطوير
منافذ بيع اإلنتاج الحرفي.

المرحلة األولى من برنامج دعم مبادرات
األفراد لإلنتاج والتسويق.

المرحلة الثانية من برنامج دعم
مبادرات األفراد لإلنتاج والتسويق.

مشروع تطوير التذكارات السياحية
من الحرف والصناعات اليدوية.
مشروع تطوير التذكارات السياحية
الموجهة للحجاج والمعتمرين.

نقاط بيع في الفنادق واألماكن السياحية.
تشجيع المبادرات التسويقية لألفراد.
شراء منتجات من قبل الدولة لتشجيع الحرفيين
وإعادة توزيعها على المدارس وغيرها.
تقديم المنتجات الحرفية كهدايا.
إيجاد أسواق عالمية لتسويق منتجات الحرف
والصناعات اليدوية السعودية.
التسويق بالوسائل اإللكترونية.

المرحلة الثانية من برنامج
المعارض الدائمة لمنتجات
الحرف والصناعات اليدوية.

المرحلة الثالثة من مشروع
تطوير منافذ بيع اإلنتاج
الحرفي.

وضع استثناءات خاصة لتشجيع صادرات الحرف.
تطوير منافذ البيع في األسواق الشعبية.
تطوير البسطات النسائية في األسواق الشعبية.
إنشاء أسواق شعبية نسائية بالتعاون مع البلديات.

المرحلة األولى من برنامج إنشاء أسواق
شعبية نسائية بالتعاون مع الهيئة العامة
للسياحة واآلثار ووزارة الشؤون البلدية
والقروية (خمسة أسواق نسائية).

المرحلة الثانية من برنامج دعم
النشاط الحرفي للمجمعات الخيرية
النسائية.

االهتمام بالتغليف الجيد للمنتجات
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األهداف

/11توفير المزيد من فرص
العمل وزيادة مداخيل
المواطنين.

المحاور
(القضايا)

توفير فرص إضافية للعمل

السياسات

العمل األسري – األسر
المنتجة.

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

( 2022-2018م)

مشروع تفعيل برامج األسر
المنتجة بالتعاون مع وزارة
الشؤون االجتماعية.

الخريجون والخريجات من
الفنون التشكيلية وغيرها من
التخصصات.
المنقطعين والمنقطعات عن
التعليم:

ذوي االحتياجات الخاصة.

المرحلة األولى من برنامج
تدريب وتشغيل ذوي
االحتياجات الخاصة في مجال
الحرف.

نزالء ونزيالت اإلصالحيات
والسجون.

المرحلة األولى من برنامج
تدريب وتشغيل نزالء ونزيالت
اإلصالحيات والسجون في
مجال الحرف.

المتقاعدون.

برنامج تدريب وتشغيل
المتقاعدين في مجال الحرف.

المرحلة الثانية من برنامج
تدريب وتشغيل ذوي
االحتياجات الخاصة.

توطين فرص العمل في القرى
والهجر.
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12/29/2012

األهداف

/12جلب منافع اقتصادية
للمجتمعات المحلية.

المحاور
(القضايا)

تشجيع اإلنتاج واالستفادة من
المشاريع السياحية

السياسات

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

( 2022-2018م)

اشتراط استخدام منتجات
الحرفيين في أعمال إنشاء
وترميم وصيانة المواقع
السياحية.
دمج مشاريع الحرف مع
مشاريع تأهيل وتنمية التراث
العمراني.
دمج مشاريع الحرف مع
مشاريع تطوير وتأهيل األسواق
الشعبية.
إقامة مراكز عمل للحرفيين في
جميع المناطق وبعض
المحافظات لإلنتاج والعرض
والبيع.

المرحلة األولى من مشروع
إنشاء مراكز ومجمعات
للحرفيين في بعض المناطق
(خمسة مراكز ومجمعات)

المرحلة الثانية من برنامج
إنشاء مراكز ومجمعات
للحرفيين في مناطق ومحافظات
المملكة ،لإلنتاج والعرض
والبيع.

المرحلة الثالثة من برنامج
إنشاء مراكز ومجمعات
للحرفيين في مناطق ومحافظات
المملكة.

تخصيص قرى للحرف
والصناعات اليدوية في إطار
المشاريع السياحية الكبرى.

المرحلة األولى من مشروع
إنشاء قرى نموذجية للحرف في
بعض المناطق.

المرحلة الثانية من مشروع
إنشاء قرى نموذجية للحرف
والصناعات اليدوية في إطار
المشاريع السياحية الكبرى.

المرحلة الثالثة من مشروع
إنشاء قرى نموذجية للحرف
والصناعات اليدوية.

تخصيص شعار لمحالت بيع
الحرف والتذكارات المعترف بها
من أجهزة السياحة.
إقامة أسواق وورش للحرف
مرتبطة بالمشاريع الترفيهية
والقرى التراثية والفنادق وغير
ذلك من المواقع السياحية.
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المرحلة األولى برنامج تطوير
ورش العمل الحرفي القائمة
وتحويل بعضها إلى مواقع
سياحية (خمسة مواقع).

المرحلة الثانية من برنامج
تطوير ورش العمل الحرفي
وتحويل بعضها إلى مواقع
سياحية.

12/29/2012

األهداف

/13مساعدة المناطق على
تطوير وسائلها الخاصة
بتنمية الحرف وتطويرها
والمحافظة عليها.

المحاور

(القضايا)

الحماية

السياسات

المدى القريب

المدى التوسط

المدى البعيد

 1438-1434هـ
(2017 -2013م)

1443 -1439هـ

 1448-1444هـ
( 2027-2023م )

حماية المنتجات الحرفية عن
طريق براءة االختراع.

مشروع الحد من استخدام
العمالة الوافدة في قطاع
الحرف.

الحد من العمالة الوافدة العاملة
في الحرف والصناعات اليدوية.
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( 2022-2018م)

المرحلة األولى من برنامج
تطوير الحرف في مناطق
مختارة من المملكة (خمسة
مناطق).

المرحلة الثانية من برنامج
تطوير النشاط الحرفي في
مناطق ومحافظات المملكة.

المرحلة األولى من برنامج
تطوير حرف مختارة على
مستوى المملكة ( عشرون
حرفة).

المرحلة الثانية من برنامج
تطوير الحرف المختارة.

12/29/2012

