
  واقع الصناعات والحرف التقليدية 
  في دولة الكويت

  
  علـي صالـح النجـادة. د

  دكتوراه في اإلسكان والتصميم الداخلي وإدارة الموارد
   أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي-مستشار النسيج بالجمعية الحرفية التعاونية للسدو 

   دولة الكويت–قي والتدريب  الهيئة العامة للتعليم التطبي-كلية التربية األساسية 
  

  المقدمة
مما ال شك فيه أن الصناعات والحرف التقليدية على مستوى دول العالم قاطبة تمر بمرحلة حرجة                  

تتفاوت في الشدة والضعف من دولة ألخرى بسبب التطور التقني الذي تعيشه معظم تلك الدول وذلك                    

قليدية بسبب تغير نمط ومستلزمات الحياة العصرية ونتيجة        لتدني أو انعدام الحاجة للعديد من المنتجات الت       

هذا .  لوفرة مثيالتها المصنعة ميكانيكيا وبأسعار منافسة بل بأسعار متدنية كثيرا عما يمكن صنعه يدويا               

التبدل أدى وبشكل واضح لعزوف الكثيرين من العاملين في مجال الصناعات والحرف التقليدية للبحث عن               

  . يهم بما يحتاجون إليه من عوائد مالية أعلى ومكانة اجتماعية أفضلسبل كسب تعود عل
لنفس األسباب وألسباب أخرى خاصة بحرفيي دولة الكويت فقد تراجع قطاع الصناعات والحرف               

في نفس  .  التقليدية بشكل واضح من حيث الكم والنوع وذلك ألسباب بشرية وأخرى غير بشرية متعددة              

ولة الكويت وال تزال بجهود متزايدة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من صناعات وحرف             الوقت فقد قامت حكومة د    

من هذا المنطلق وتمشيا مع أهداف الخطة الشاملة        .  تقليدية كويتية قد تندثر خالل فترة زمنية ليست بطويلة        

لجهود  ومواصلة   1985للثقافة العربية التي أقرها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية عام             

الخطة القومية للنهوض   " بإصدار   1995المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي تجلت عام            

  :، فإن هذا التقرير المقتضب يهدف لتحقيق ما يلي"بالصناعات التقليدية في الوطن العربي

  .طرح نبذة مقتضبة عن تاريخ الصناعات والحرف التقليدية في الكويت  . 1
  .اعات والحرف التقليدية في دولة الكويتاستعراض واقع الصن  . 2

 عرض بعض المشاريع الرائدة في مجال الصناعات والحرف التقليدية بالكويت .3
 .ذكر برامج التكوين والتدريب واستكمال التكوين .4
 .شرح ما توفره دولة الكويت من دعم مادي لقطاع الصناعات والحرف التقليدية .5

يت وخارجها لتسويق منتجات صناعاتها وحرفها        تبيان الجهود المبذولة داخل دولة الكو        .6

 .التقليدية
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 .إظهار دور قطاع الصناعات والحرف التقليدية في النهوض بالسياحة الثقافية .7

 .استعراض القوانين والتشريعات الداعمة لقطاع الصناعات والحرف التقليدية والعاملين فيه .8
  

  تبداية ظهور الصناعات والحرف التقليدية في دولة الكوي
) 1984أبو حاكمة، (منذ البدايات األولى لنشـأة الكويت في منتصف القرن السابع عشر الميالدي              

وبسبب تحول حياة سكان الكويت في معظمهم من حياة التنقل في البادية إلى حياة االستقرار في المدينة                   

ك كله لظهور العديد من     في العديد من جوانب الحياة، فقد أدى ذل       )  الخليج العربي (واالعتماد على البحر    

الصناعات والحرف التقليدية التي برع فيها كل من رجال ونساء الكويت ما قبل مرحلة استكشاف وتصدير                

  .النفط ومن ثم االعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل المحلي
تنوعت الصناعات والحرف والمهن التقليدية في الكويت حتى فاقت المائتي صناعة وحرفة ومهنة               

  :كان من أهمها ما يلي) 2003جمال، (أنها توزعت على بيئات مختلفة وقطاعات متعددة كما 
  

  :الصناعات والحرف والمهن التقليدية ذات العالقة بالبيئة البحرية: أوال
 ).صناعة أو نجارة السفن الشراعية(القالفة  .1

 .صناعة أشرعة السفن .2
 .الغوص على اللؤلؤ .3

 ).تجارة اللؤلؤ(الطواشة  .4
 .ماكصيد األس .5
والقرقور )  الليخ والطاروف والسالية والسكار والكوفة    (الشبك  {صناعة أدوات صيد األسماك      .6

 .}والحظور والميدار والمشبك والميرور والسعدوه والقمبار والسم
 ).شربكة وربط صناديق الغواصين بالحبال لتقويتها( الشنباك  .7

  

  :ببيئة المدينةالصناعات والحرف والمهن التقليدية ذات العالقة : ثانيا

  :صناعات وحرف ومهن البناء     . أ
 ).الجلبان(حفر اآلبار  .8
 ).اللبن(صناعة الطابوق  .9

 ).الجص(صناعة الجبس  .10
 .تقطيع صخر البحر للبناء .11
 ).مهندس ومقاول البناء(األستاذ  .12

 .البناي .13
 .المبيض .14
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 :صناعات وحرف  ومهن النجارة والمعادن  .ب
  ).صناعة األبواب والشبابيك واألثاث(النجارة  .15
 .شرح األخشاب .16

 .صناعة أقفاص الطيور والدواجن .17
 .الحدادة .18
 .تصفير النحاس .19

 .صناعة التنك .20
 .صياغة الذهب والفضة والمجوهرات .21
 :صناعات وحرف ومهن الحياكة والنسيج  . ت

 .ندف القطن وصناعة الفرش والمخاد واأللحفة .22
 .حياكة األقمشة والمنسوجات .23
 .صناعة البشوت الرجالية .24

 .النسائية) ع عباءةجم(خياطة العبي  .25
 . صباغة الخيوط والمنسوجات .26
  .خرازة النعل واألحذية  . 27
 : صناعات وحرف ومهن غذائية  . ث

 .قصابة اللحوم .28

 .صناعة الخبز .29
 .صناعة الحلويات .30
 ).الدندرمة(صناعة البوظة  .31

 ).الباقالء(والباجال ) الحمص المسلوق(طبخ وبيع النخي  .32
 :صناعات وحرف ومهن أخري  .ج

 .تصليح الساعات .33

 ).المجني(تصليح األواني الصيني والزجاجية المكسورة  .34
 ).النكاس(نكس أو تخشين حجري رحى الطحن  .35
 .الحبال) فتل(دمج  .36

 .سعف النخل) سف(خصف  .37
 .المالبس) رتق(رفي  .38

 .التصوير .39
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 .السكاكين وأدوات التقطيع) سن(جرخ  .40

 .الكتب) تجليد(حبج  .41
 .الزراعة .42

 .األقمشة والمنسوجات) بيع(بز  .43
 ).الخردوات(وتن أو البرجوته بيع البرج .44
 ).بيع األعشاب واألدوية العشبية ومواد التنظيف والتجميل(الحواج أو العطارة  .45

 ).العطور(بيع الطيب  .46
 .صناعة وبيع األسلحة .47
 .تدريب وترويض الصقور .48
 .بيع الفواكه والخضروات .49
 ).بيع الجملة(الطراحة  .50
 .كبس وبيع التمور .51

 ). صيد وبيع األسماك(الجزافة  .52
 .عة األلبان والدهن والزبد واإليقطصنا .53
 ).طبخ وبيع القهوى(المقهوي  .54
 ).طبخ وبيع الشاي(الجايجي  .55
 .البقالة .56

 .صناعة وبيع الثلج .57
 ).المكسرات(تجهيز وبيع القروضات  .58
 .طبخ وبيع الكبب المختلفة .59

 .صيد وبيع الطيور .60
 ). القواقع(لقط وبيع الزبابيط  .61
 .صيد وبيع الجراد .62

 ).من النباتات العشبية تستخدم كأكل للماشية واألغنامنوع (زراعة وبيع الجت  .63
 ). بيع المزاد العلني(الداللة أو الشريطي  .64

 .الفحام .65
 تربية األبقار .66
 ).رعاية الغنم(الشاوي  .67

 .التعليم .68
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 .التطبيب البشري .69

 .التطبيب البيطري .70
 .تطبيب األسنان .71

 .الحالقة .72
 ).ختان األوالد الذكور(التطهير  .73
 ).كندري والحمارال(نقل وبيع مياه الشرب  .74

 ).الحمالي(حمل األمتعة والحاجيات  .75
 ).وزن المأكوالت والحبوب(الوزان  .76
 ).جليب نخم(تنظيف اآلبار  .77
 .التحطيب .78
 ).جامع األعشاب البرية كعلف للماعز واألبقار والجمال(الحشاش  .79
 .تصليح وبيع المفاتيح .80

 .الفصم أو فصل النوي عن التمر وبيع النوي كأكل للدواب .81
 ).بيع بعض النسائية والمنزلية البسيطة) (راعي البياعة(لمتنقلة البياعة ا .82
 ).أدوات النفخ المستخدمة في الحدادة(صناعة المنافيخ  .83
 ).الكيتب(كتاب الرسائل والعرائض  .84
 .النقش أو صناعة الخط .85

  
 :الصناعات والحرف والمهن التقليدية ذات العالقة بالبيئة الصحراوية والقروية: ثالثا

 .الشعر ولقط الوبرجز الصوف و .86
 غزل الصوف  .87
 .تلوين الصوف .88
 ).السدو(الحياكة  .89
 ).السمن البلدي(صناعة الدهن العداني  .90
 ).الحليب واللبن واإلقط والجرثي أو الروب الخاثر والحامض(صناعة منتجات األلبان  .91

 .تربية ورعي األغنام والماعز .92
 .تربية ورعي اإلبل .93
 .خرز المنتجات الجلدية كالقراب وغيرها .94
 .لزراعةا .95
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باإلضافة إلى التقسيم السابق للصناعات والحرف التقليدية في الكويت فإنه يمكن وبشكل عام إعادة                

  :تقسيمها بناء على خواص معينة فيها وذلك على النحو التالي
 .صناعات رجالية وصناعات نسائية: صناعات مقسمة حسب جنس الحرفي .1

 .سلعية وصناعات خدمية صناعات :صناعات مقسمة حسب غاياتها النهائية .2

ألياف طبيعية أو   ( صناعات نسيجية     :صناعات مقسمة حسب خاماتها وموادها األولية        .3

وصناعات فخارية وخزفية وصناعات خشبية وصناعات معدنية وصناعات غذائية          )  صناعية

 .وصناعات تجميلية وغيرها
 . صناعات ضرورية وصناعات كمالية:صناعات مقسمة حسب طبيعة الحاجة لها .4

 . صناعات دائمة وصناعات موسمية:صناعات مقسمة حسب درجة استمراريتها .5

على العموم فإن مجمل تلك الصناعات      .  وهناك تصنيفات أخرى لم يتم إدراجها مراعاة لالختصار         

والحرف التقليدية إنما قد عرفت طريقها إلى المجتمع الكويتي القديم وذك لتحقق أهداف واضحة ومحددة                

  :كان من أهمها
  .رفع مستوى دخل الفرد واألسرة الكويتية  .1
تحقيق اإلستفادة االقتصادية القصوى من الموارد البشرية والغير بشرية المتوفرة في البيئة                2

  .المحلية

  .المساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي  .3
  .دعم أسس وقواعد االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي  .4
  .مناسبة للقادرين من الجنسينتوفير فرص العمل ال  .5
 

  واقع الصناعات والحرف التقليدية في دولة الكويت
مع البدايات األولى لظهور النفط في الثالثينات من القرن الماضي ومع انتقال الكثيرين من حياة                  

البداوة إلى حياة التحضر ومن الجد والكد العضلي في سن مبكرة إلى تكريس المزيد من الجهد والوقت                   

وفي .  للدراسة والعلم بدء نجم العديد من الصناعات والحرف التقليدية في الكويت يخبو ويتجه نحو األفول              

السبعينات من القرن الماضي كان العقد الذهبي في الكويت حيث عم الرخاء االقتصادي وانتقل الكثيرون                

ات وظيفية واجتماعية   من أبناء وبنات الكويت للعمل في وظائف حكومية ذات مردودات مادية ومميز             

ثم بدأت النظرة المجتمعية للصناعات والحرف التقليدية في التدني شيئا فشيئا ألن المشتغلين فيها               .  أفضل

غالبا ما كانوا من األميين أو محدودي القدرة على القراءة والكتابة وكانت صناعاتهم وحرفهم تعتمد إلى                 

  . هد الذهنيحد كبير على الجهد العضلي وإلى حد أقل من الج
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م أصدرت األمانة العامة التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قائمة            1998وفي أكتوبر من عام     

بمنتجات الحرف والصناعات الشعبية بدول المجلس المتفق على إعفائها من الضرائب الجمركية وذلك في              

األمانة (أسواق جديدة لمنتجاتهم التقليدية     محاولة عملية لتشجيع العاملين فيها على العمل واإلنتاج وفتح           

اشتملت قائمة منتجات الحرف والصناعات التقليدية في دولة الكويت على سبعة أصناف            ).  1998العامة،  

  :رئيسية من المنتجات هي كالتالي
 هي مصنوعات يدوية موادها الخام من شعر الماعز وصوف األغنام             ):السدو(الصوفيات    .1

  . بيوت الشعر، الخروج، العدول، السجاجيد، المساند، الحقائب وغيرهاووبر الجمال مثل
 هي منسوجات يدوية موادها الخام من القطن أو الحرير أو الصوف             ):النسيج(المنسوجات    .2

  .مثل اإلزار والقحافي والبشوت واألثواب النسائية وغيرها

خدامات المنزلية وللزينة مثل    هي المصنوعات الخزفية المختلفة ذات االست     :  الفخار والخزف   .3

  .المباخر والبرم وغيرها
 هي منتجات تقليدية من األخشاب مثل الصناديق المبيتة والسفن الخشبية ونماذج             :الخشبيات  .4

  .والشبابيك واألبواب. السفن
 وهي منتجات تقليدية تصنع من سعف النخل وأليافه والنارجيل مثل            ):الخوصيات(السعفيات    .  5

  .لزبالن والحصير والسفرةالبسط وا

 مثل صناعة بعض األواني المنزلية وبعض األدوات التراثية مثل مراسي           :الحدادة والصفارة .          6

السفن وخزانات الماء والمناجل والمجارف وبعض أقفال البيوت والسالسل وحذوات الخيل             

  .ومناقيش الفحم وعدة القهوة ودوة الفحم وغيرها
 مثل الدرابيل، الرهش، السمسمية، الغريبة، الزالبية، البقالوة، صب         :المحليةصناعة الحلوى   .          7

  .القفشة، اللقيمات وغيرها

  . مثل السيوف، الخناجر، أعماد الخناجر وبعض أجزاء البنادق: صناعة الخناجر والسيوف.    8

والحظرة )  لرفعةالليخ، الكوفة، السالية، الشرخ، ا    ( مثل الشباك    :صناعة أدوات صيد األسماك   .      9

  .والقرقور

 مثل األحذية، النعل، األحزمة المطرزة للرجال، للنساء، مقابض،          :صناعة المنتجات الجلدية  .    10

  . أحزمة األسلحة، محافظ النقود والمنفاخ
 الطابوق اإلسمنتي، بالطات السقف الجبسية، الجبس، الصخر،        :الصناعات الحجرية والجبسية  .    11

  .الحشري وطين المودة
بأنواعها المختلفة،  )  األسورة(المضاعد  :  صناعات المصوغات والحلي والفضيات التراثية     .      12

  .الخواتم، السروج، التلول، الهامات، خزامات األنف، التراجي وغيرها
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على الرغم من الكثرة الظاهرة لعدد المنتجات التقليدية التى الزالت تنتج في الكويت إال أنه تم                    

ثير من المصنوعات التقليدية ولم يعد لها أثر سوي عند جامعي المقتنيات التراثية وفي متحف               بالفعل فقد الك  

أما بالنسبة للمنتجات التقليدية القائمة حتى اآلن فإنها لم تعد تنتج بنفس الكميات وال بنفس               .  الكويت الشعبي 

  :الكفاءة والحرفية السابقة لعدة أسباب من أهمها
 .تيين العاملين بأنفسهم في مجال الصناعات التقليديةقلة عدد الحرفيين الكوي .1

عمل عدد كبير من غير الحرفيين الكويتيين في تصنيع العديد من المنتجات التراثية مما أفقد                 .2

 .تلك   المنتجات روحها التراثية ولمست اإلبداع المحلي فيها
حلية من المصنوعات   تحول العديد من تجار المصنوعات التراثية لتلبية احتياجات السوق الم           .3

التقليدية إلى العديد من دول شرق آسيا مما أدى لظهور النمطية المالزمة لإلنتاج المصنعي               

 ). اإلنتاج الكمي(بواسطة المكائن 
ضعفت أو انتفت الحاجة للعديد من المصنوعات التقليدية مما أدي الختفائها من السوق المحلية               .4

 .نوعأو وجودها بشكل ضعيف من حيث الكم وال

دخول منتجات تراثية مماثلة ومنافسة بأسعار منخفضة أدى لكساد العديد من المصنوعات               .5

 .التقليدية المحلية واختفاء البعض منها
ضعف وسائل الدعاية واإلعالن والتسويق للمصنوعات التقليدية المحلية أظهرها بمظهر              .6

 .المنتجات المتخلفة وغير المرغوب فيه
 .مادي والفني واألدبي المنشود لنشاط قطاع الصناعات التقليديةالتدني الواضح للدعم ال .7

ضياع مسؤولية اإلشراف الفعلي على قطاع الصناعات التقليدية بين العديد من مؤسسات                .8

 .الدولة
عدم وجود العدد الكافي من أفراد الجيل الثاني من الحرفيين والصناعيين التقليديين ألخذ                 .9

 .اإلنتاج والعملمكانهم المناسب ومتابعة مسيرة 
غياب التخطيط الفعلي والواقعي لدعم وتنشيط الصناعات الحرفية التقليدية واالعتماد عليها               . 10

  .كرافد حيوي من روافد االقتصاد المحلي
  
  

  
  
  

  مشاريع كويتية رائدة في مجال الصناعات والحرف التقليدية
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إليجابية لدعم الصناعات   تم خالل العقدين الماضيين قيام دولة الكويت بعدد من الخطوات ا               

  :والحرف التقليدية وغير التقليدية وكان من أهمها ما يلي
  

 ) قيد التنفيذ" (مجمع الفحيحيل للصناعات الصغيرة والحرفية: "أوال
تعتبر فكرة إنشاء هذا المجمع من آخر المشاريع الحكومية الطموحة التي بدء في تنفيذها تحقيقا                   

 التي تتيح للهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت إشراك          56/1996عة رقم   من قانون الصنا  )  29(للمادة  

مؤسسات القطاع الخاص في تأهيل المناطق الصناعية وذلك بغية إنشاء أول مجمع خاص بالحرف                  

والصناعات الصغيرة بحيث توفر فيه كل الخدمات األساسية ويحتوي على وحدات عمل تناسب مع ذلك                

. يقع هذا المجمع في منطقة الفحيحيل الخدمية الحرفية التجارية         .   والصناعي النوع من النشاط الحرفي   

  :يرمي مشروع المجمع لتحقيق أربعة أهداف محددة هي كالتالي

 .دعم الصناعات الصغيرة والحرفية .1

 .تشجيع الشباب للتوجه للعمل الحرفي .2
 .توطين مخرجات التعليم التطبيقي وأصحاب الحرف .3

 . مع القطاع الخاصزيادة حجم تعاون الهيئة .4

 .تخفيف العبء المالي على ميزانية الهيئة العامة للصناعة .5
 متر مربع وبمساحة بناء     10،000يقام مشروع المجمع الحرفي على مساحة من األرض مقدارها            

.  متر مربع موزعة على ثالثة أدوار هي السرداب والدور األرضي والميزانين            23،000فعلي مقدارها   

 ورشة في   16تقع نحو   .   متر مربع  9،270 ورشة بمساحة إجمالية قدرها      166لى عدد   يحتوي المجمع ع  

أما ورش الدور   .   متر مربع للورشة الواحدة    700 متر مربع و   150السرداب بمساحات تتفاوت بين     

 36 ورشة كل واحدة منها بمساحة       96األرضي فعددها أكبر ومساحاتها أقل حيث أن عدد الورش هو            

رش دور الميزانين فهي أكبر في المساحة وأقل في العدد من ورش الدور األرض حيث               أما و .  متر مربع 

كذلك يحتوي المجمع مكتب خاص     .   متر مربع  44 ورشة مساحة كل واحدة منها       54أن عدد الورش هو     

 سيارة موزعة على السرداب وحول      120إلدارة المجمع وورشة مركزية لخدمات المجمع ومواقف لعدد         

  ).الهيئة العامة للصناعة، سنة النشر غير محددة( يحتوي المجمع على مركز تدريب كذلك. المجمع
  
  
  
  

  الجمعية التعاونية الحرفية للسدو: ثانيا
تعتبر الحياكة البدوية المسماة بالسدو واحدة من أشهر وأبرز الصناعات التقليدية الكويتية التي                 

من هذا المنطلق وخوفا على هذه الحرفة التراثية        .  ةارتبطت بالبيئة الصحراوية وبرعت فيها نساء البادي      
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من االندثار فقد قامت مجموعة الكويتيين والكويتيات من المهتمين بهذه الصناعة التقليدية وعلى رأسهم                

بهدف حفظ هذه الحرفة من     "  مشروع السدو " بتأسيس   1979الشيخة ألطاف سالم العلي الصباح في عام        

ا لتواكب تطورات العصر وتغييرات حياة ما بعد النفط والبداوة في              الضياع والنهوض بها وتطويره   

  . الكويت
ليصبح أول جمعية حرفية تعاونية تملك أسهم تأسيسها        "  مشروع السدو " تم تطوير    1991وفي عام     

الجمعية التعاونية الحرفية   "الناسجات العامالت في مجال الحرفة ذاتها وليكون منذ ذلك الوقت مسماها              

 هذه الجمعية اهتمت بها الدولة من خالل ضمها تحت مظلة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل،                 ".للسدو

كما أعطيت بناية تراثية مطلة على شاطئ الخليج العربي وهو في غاية الروعة واإلبداع المعماري                  

يحتوي بيت  .  "بيت السدو "التقليدي ليكون مقرا لها ومحترفا للناسجات المنتسبات لها عرف فيما بعد باسم              

السدو على مكتب إلدارة الجمعية واإلشراف على أنشطتها ومعارضها السنوية كما أنه يحتوي على عدد                

تنقسم الدورات على ثالثة    .  من الورش التعليمية التي تستخدم لعقد دورات التدريب على نسج السدو            

يحتوي بيت السدو أيضا    .  انيمستوي المبتدئ ومستوى المتقدم األول ومستوى المتقدم الث       :  مستويات هي 

  .على قاعات صغيرة للعرض وبيع منسوجات السدو التقليدية ومنتجات السدو الحديثة
لم تقتصر جهود جمعية السدو على محاوالت المحافظة على حرفة السدو من االنقراض بل تعدتها                 

قسم التصميم الداخلي بكلية    لبذل الكثير من الجهد لتطوير أسلوب وأدوات النسج فيها من خالل التعاون مع              

ونظرا لما تعاني منه ناسجات السدو من       .  التربية األساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب       

جهد بدني مضن بسبب الجلوس لساعات طويلة للعمل على نول أفقي مالصق لألرض فقد قامت الجمعية                 

 بقسم التصميم الداخلي ومستشار النسيج بالجمعية باختراع        علي صالح النجادة األستاذ المساعد    .بمساعدة د 

يعمل النول الرأسي يدويا بنفس طريقة النول األرضي         .  مزود بكرسي لجلوس الناسجات   "  نول رأسي "

التقليدية إال أنه يوفر مزيدا من الراحة للناسجات ويساعدهن على مد ساعات عملهن وزيادة كم إنتاجهن                 

نية تعرضهن لنفس إصابات الجهد العضلي في الرقبة واألكتاف والظهر والساقين            والتقليل كثيرا من إمكا   

كذلك صمم هذا النول بطريقة يمكن أن تكون جاذبة للجيل الثاني من              .  التي كن عرضة لها فيما سبق      

الناسجات ومشجعة لهن على العمل في هذه الصناعة التقليدية كما لو كن جالسات على مقاعد الدراسة أو                  

  . ريب في المدارس أو مكاتب العملالتد
 سم ارتفاعا، كما    180 سم عمقا و   110 سم عرضا و   90تتراوح المقاسات اإلجمالية للنول بين        

يوجد أسفل كرسي النول مخزن صغير الحتواء خيوط النسج وجميع األدوات المساعدة على العمل على                

جة على هذا النول أن تنفذ قطعا من السدو         من الممكن للناس  .  هذا النول كالمقص والقرن والميشع وغيرها     

ويمكن للناسجة أن تنفذ على     .   سنتيمترا 70يصل طولها إلى عشرة أمتار أما عرضها فيمكن أن يصل إلى            

  .هذا النول جميع النقوش التي كانت تؤديها على النول التقليدي
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سم وارتفاع  50  سم وعمق 58وهو نول صغير الحجم له عرض       "  النول الهرمي "تم أيضا اختراع      

النول الهرمي مصمم   .  سم45سم وعرض   360سم ويمكن نسج قطع السدو عليه بحد أقصي طول           75

ليكون خفيفا وقابال للحمل والنقل من مكان آلخر ليوفر الراحة والسهولة للناسجات في ممارسة حرفتهن                

  .دون االضطرار للعمل في مكان واحد وثابت
تقال لمبناها المرمم خالل األشهر القليلة القادمة حيث تبدأ مرحلة          و أخيرا، تستعد جمعية السدو لالن       

جديدة من العمل والعطاء تتناسب مع الطموحات الكبيرة والجادة إلنشاء ورش عمل حديثة وتأسيس مركز               

للدورات وربما للدراسة المتخصصة باإلضافة الستحداث قاعة للمعروضات الدائمة وأخرى للمبيعات             

المغطاة والمكيفة إلقامة   )  األحواش(ت والمواسم الثقافية مع استخدام مساحات األفنية         وثالثة للمحاضرا 

  .معارض للجمعية السنوية أو استضافة المعارض الزائرة
  

  ديوانية القالليف: ثالثا
 السالم  تأسست ديوانية القالليف بمبادرة شخصية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ سعد العبد اهللا                

 وذلك تكريما لرجال الكويت الذين نذروا أنفسهم لخدمة الكويت والمحافظة           1982في سنة   الصباح وذلك   

على حرفة صناعة السفن وتطويرها حتى امتلكت الكويت أكبر أسطول سفن خشبية في منطقة الخليج                 

  .العربي
) قاعة(تقع الديوانية على شاطيء الخليج العربي قرب سوق شرق حيث تحتوي على ديوانية                   

ة لتجمع القالليف وتعارفهم باإلضافة إلى ورشة يدوية صغيرة مزودة ببعض ماكينات النجارة البسيطة              كبير

كذلك يوجد في الديوانية معرض للسفن التي ينتجها رواد الديوانية             .  وذلك لصناعة السفن الصغيرة    

  .وأعضاؤها باإلضافة إلى عرض ألدوات النجارة اليدوية المستخدمة في قالفة السفن

  :ن أهم أهداف ديوانية القالليف ما يليم  
  .المحافظة على التراث الكويتي األصيل المتمثل في صناعة السفن الخشبية  . 1

 .تعليم الشباب صناع السفن الخشبية .2

 عضوا وهم من األستاذية والقالليف        350يبلغ عدد األعضاء المسجلين في الديوانية نحو            

ة أعضاءهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين          ولها مجلس إدارة مكون من ثماني      .  وأبناؤهم

يشارك أعضاء الديوانية في العديد من المعارض المحلية          .  الصندوق والمدير الداخلي وثالثة أعضاء     

هذا وتقوم العديد من الجهات     .  واإلقليمية والعربية حيث يعرضون منتجاتهم من مختلف أنواع السفن للبيع         

تشجيع القالليف من خالل شراء الكثير من منتجاتهم وإهدائها لضيوف الكويت           الحكومية في دولة الكويت ب    

  ).ديوانية القالليف، سنة النشر غير معروفة. (وزوارها الرسميين
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 "من كسب يدي"مشروع : رابعا
أحد المشاريع الرائدة التي يقدمها الصندوق الوقفي للتنمية العلمية         "  من كسب يدي  "يعتبر مشروع     

ة التابع لألمانة العامة لألوقاف بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشئون االجتماعية والعمل وذلك              واالجتماعي

تتلخص فكرة هذا   .   ميالدية 1997 مارس   3من خالل اتفاقية الدعم والمساندة التي وقعها الطرفان في           

مل وغير  المشروع في قيام الجهات المشرفة عليه بتهيئة شريحة المواطنات من المطلقات واألرا                

سنة 18المتزوجات وصاحبات الدخول المتدنية وزوجات المسجونين وغيرهن من النساء من فئة العمر              

 سنة وهن قادرات على العمل والعطاء ويتلقين المساعدات المالية وزارة الشئون االجتماعية             45وحتى سن   

وثقافتهن وذلك في محاولة    والعمل على تدريبهن وإكسابهن المهارات الالزمة والمتناسبة مع قدراتهن            

لمساعدتهن على القيام بإعالة أسرهن وإلبعادهن عن الشعور بالعزلة واالنطواء واليأس واإلحباط وحجبهن             

الصندوق الوقفي لرعاية األسرة، سنة     (عن الوقوع في مواطن الخطأ واالنسياق إلى بؤر اإلدمان والجريمة           

 امرأة  15،000ت االجتماعية على الحكومة الكويتية لعدد        وللعلم فإن تكلفة اإلعانا   ).  النشر غير محددة  

 مليون دينار   62 مليون دينار سنويا ومن المتوقع أن يزداد حجم المعونات إلى             30وتوابعهن تقدر بقيمة    

  ).، أكتوبر2003الفودري، (م 2010كويتي في عام 
ت التقليدية إلنتاج   تم االستعانة بالعديد من الحرف والصناعا     "  من كسب يدي  "من خالل مشروع      

منتجات ضرورية قابلة للتسويق يمكن أن تساهم في رفع مستويات دخل النساء العامالت في المشروع كما                

من الدورات الحرفية   .  توفر لهن العمل الشريف الذي يمكن أن يمارسنه حتى في منازلهن وبين أسرهن             

م 2005م وحتى عام    1997ة من عام    خالل الفتر "  من كسب يدي  "التي يتم التدريب عليها ضمن مشروع       

  :ما يلي
 .الرسم على الخشب .1

 .الرسم على الحرير .2
 .الرسم على الشمع .3
 .فن التعتيق والترخيم والديكوباج .4

 .فن الموزاييك .5

 .صناعة الزجاج .6
 .صناعة العطور الكويتية .7
 .صناعة البهارات .8
 .صناعة المشغوالت الجلدية .9

 .األشغال الفنية .10

 .الخياطة والتفصيل .11
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 .ميةفن الخيا .12

 .صناعة اإلكسسوارات .13
 .صياغة الحلي .14

 .تصميم األزياء .15
 .فن الطهي .16

 .فن الفندق واإلتيكيت .17

قد أخذ منحى جديدا في طرح مجموعة من الدورات         "  من كسب يدي  "مما سبق نجد أن مشروع        

وورش العمل الجماعية اإلنتاجية المتخصصة في غير مجال الصناعات والحرف التقليدية وذلك في                

ئة وعقالنية لالستفادة من أبسط قواعد العرض والطلب ولتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق              محاولة جري 

 19،111م عدد المستفيدات من المشروع      2000هذا وقد بلغ في عام      .  بعض متطلبات التسويق الناجح   

  ).2003، يعبد الباق(فردا 
  

  مراكز تنمية المجتمع: خامسا
دارة تنمية المجتمع بوزارة الشئون االجتماعية العمل من         تعتبر مراكز تنمية المجتمع التابعة إل        

تقوم فكرة  .  المراكز الحيوية المنتشرة عبر مراكزها األربعة عشر الموزعة على محافظات الكويت الستة           

تلك المراكز على نهوض المجتمع المحلي وتطويره من خالل مساعدة الفرد واألسرة على التطور والنجاح               

م بتقديم خدمات متنوعة    2004قامت هذه المراكز وحتى نهاية عام       .  الحياة اليومية في مواجهة تحديات    

إدارة تنمية (م 2010 في نهاية عام     3،860 امرأة ومن المتوقع أن يزداد ذلك العدد إلى نحو           1،840لعدد  

  ).المجتمع، سنة النشر غير محددة

 مركز مكتب لالستشارات األسرية     حسب الهيكل التنظيمي لمراكز تنمية المجتمع فإنه يوجد في كل           

إدارة تنمية المجتمع،   (وشعبة للتوجيه واإلرشاد االجتماعي وشعبة األسر المنتجة وشعبة األعمال المساعدة           

  ). سنة النشر غير محددة
تقوم شعبة األسر المنتجة بتقديم العديد من الخدمات الفنية واإلدارة والمهنية المختلفة وهي كما                  

  :يلي

 .لى حجم العمالة المطلوب تدريبها وتأهيلها في المناطق التي يقوم المركز بخدمتهاالتعرف ع .1

 .تحديد المهن المناسبة التي يرغب المواطنون في التدريب عليها .2
 .توفير متطلبات التدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .3
 .اإلشراف على تنفيذ الدورات التدريبية التي تتم بالمركز .4
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ربين والمتدربات الراغبين في العمل على االلتحاق بعمل مناسب في وزارات            مساعدة المتد  .5

 .ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص
اإلشراف على تسويق منتجات بعض األسر التي ترغب في تسويق منتجاتها والتي تقوم                 .6

 .بإنتاجها داخل األسر
 .المؤسساتعمل ورش محمية لتشغيل المتدربين الذين يصعب تشغيلهم في الوزارات و .7
تقوم شعب األسر المنتجة في مختلف مراكز تنمية المجتمع بتقديم دورات حرفية ذات طبيعة فنية                  

  :من تلك الدورات الحرفية ما يلي. ولكنها غير تقليدية
 .الرسم على الزجاج .1

 .الرسم على الحرير .2
 .الرسم على السيراميك والبورسالن .3
 ).القماش(الرسم على المفارش  .4

 .ان الجواشالرسم باأللو .5

 .التشكيل بالقواقع .6
 .عمل اإلكسسوارات .7
 .تغليف علب الهدايا .8
 .تلبيس الفخار .9

 .التفصيل والخياطة .10

 .الترخيم .11
 .الديكوباج .12
 .التشكيل بعجينة الورق .13

 .أشغال خشبية .14
 .خياطة المفارش .15

 .تشكيل المعادن .16

 .تشكيل الخزف .17
 .أشغال فنية متنوعة .18

هذه الدورات  .  ين واآلخر بحسب الحاجة إليها    وهناك أيضا دورات أخرى متجددة تقدم بين الح          

 سنة وتكون أولوية القبول بهذه      40-18موجهة حصريا لخدمة النساء الكويتيات ممن هن في فئة العمر            

الدورات للنساء اللواتي يتلقين مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل سواء كن من                

وعلى الرغم  .  لهن الزواج أو ربات البيوت من ذوات الدخل المحدود        األرمل أو المطلقات أو من لم يسبق        
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من أن الحرف المقدمة في تلك المراكز كما أسلفنا غير تقليدية إال أنها حرف يدوية ذات منتجات متجددة                   

يمكن أن تتماشى مع تطور الحاجات واألذواق ويمكن أن تالقي قبوال جيدا إذا ما تمت فيها مراعاة جودة                   

 ودراسة المنتجات المنافسة لها في السوق حتى يمكن لمصنوعات األسر المنتجة أن تسوق بشكل                اإلنتاج

  .اقتصادي ناجح
  

  مشروع رعاية الحرفي الكويتي: سادسا
أحد المشاريع الرائدة من حيث الفكرة والغايات التي نفذتها         "  مشروع رعاية الحرفي الكويتي   "يعتبر    

شركة   (1/6/2001 واستمر حتى    1/7/1996أنشئ المشروع في    .  لكويتاألمانة العامة لألوقاف بدولة ا    

 16،  1996األمانة العامة لألوقاف،    (في ضوء التصور األولي     )  ، أغسطس 2001االستثمار البشري،   

فإن المشروع المذكور أعاله من المفترض أن يحتوي على ثالثة برامج رئيسة تنطوي تحتها                )  سبتمبر

  :ى النحو التاليعشرة برامج فرعية تكون عل

  :برامج الدعم المعنوي والتسويقي) أ
 .البرنامج اإلعالمي لمشروع رعاية الحرفي الكويتي .1
 برنامج دعم إتحاد الحرفيين الكويتيين .2

 .برنامج الخدمات التسويقية للمنتفعين من المشروع .3
 : برامج التمويل والدعم المادي) ب

 .برنامج المحفظة المالية للمشروع .4

 .فرص العمل االستثمارية للوحدات الحرفيةبرنامج مسح  .5
 .برنامج توفير الخدمات اإلنتاجية للمنتفعين من المشروع .6

 .برنامج تقديم الخدمات اإلدارية والقانونية للمنتفعين من المشروع .7
 :برامج دعم إنشاء سلسلة المناطق الحرفية) ج

 .برنامج إقامة المناطق والقرى الحرفية .8

 .نتفعين من المشروعبرنامج تكوين دائرة الم .9
 . برنامج تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية للمنتفعين من المشروع .10

  
هذا ولم يقدر للمشروع المذكور أعاله االستمرار نظرا للصعوبات الكثيرة التي واجهها القائمون                

 مليون  50يمة  علي اإلإدارة باإلضافة إلى أن دور الصندوق تضاءل أمام المحفظة التي أنشأتها الدولة بق              

ولمدة عشرين عاما لدعم مشاريع     )   ملون دوالر أمريكي تقريبا    165أي ما يعادل قيمة     (دينار كويتي   

  ).، أغسطس2001شركة االستثمار البشري، (الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة 
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  نماذج من برامج التكوين والتدريب واستكمال التكوين
اعات الحرفية وتوسع مفهومها بما يتناسب مع مستجدات عصر         مع تقدم الزمن وتطور ثقافة الصن       

العولمة وقرن الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، فقد خطت دولة الكويت خطوة جديدة وطموحة ومتحضرة             

من خالل تأسيس جملة من المشاريع المتكاملة إلعداد الناشئة للعمل في مجال الصناعات الحرفية ولإلسهام               

من تلك البرامج   .  جلة االقتصاد المحلي بما يمكنهم تقديمه من منتجات أو خدمات حرفية          في دعم وتنشيط ع   

  :ما يلي
  

  حاضنة الشويخ الحرفية: أوال
حاضنة الشويخ  "من أحدث وآخر نماذج برامج التكوين والتدريب واستكمال التكوين برنامج                

  : أنها تهدف لتحقيق ما يليالتابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث" الحرفية
 .دعم المشروعات الحرفية الصغيرة .1
 .الرعاية الكاملة للمشاريع الحرفية وتسويق منتجاتها وخدماتها .2

 .تسهيل بدء المشروعات الحرفية .3
 .توفير الدعم اإلداري والتسويقي والمالي .4
 .تقديم خدمات تسهم في إنجاح المشاريع الحرفية .5
 .في طريق المشاريع الحرفيةالتغلب على العقبات التي تقف  .6
 .تساعد على تقديم التسهيالت لصناعة حرفية متطورة .7

 .تنمية مهارات العمل الحر .8

على الرغم من أن الصناعات الحرفية التي يتم التدريب عليها في برنامج حاضنة الشويخ الحرفية                 

يات ومعاهد الهيئة   هي ليس من الصناعات والحرف التقليدية حيث أنها تركز على استقطاب خريجي كل             

العامة للتعليم التطبيقي وتدريب المتخصصين في مجاالت مختلفة كصيانة وتصليح السيارات والحدادة              

والتبريد وغيرها من الحرف الخدمية، إال أن هذه التجربة جديرة باالعتبار ومن الممكن إلى حد كبير                   

لها بالدراسة والتدريب العملي كنجارة األثاث      االستفادة منها في تطوير العديد من الصناعات التقليدية وصق        

وصياغة الحلي والمجوهرات وحياكة السدو وصناعة النسيج وإعداد المأكوالت الشعبية والحلويات المحلية            

وذلك وفق أسس علمية وخبرات عملية وممارسة ميدانية في مجاالت التصميم والتنفيذ والتسويق واإلدارة               

  ).الحرفية، سنة النشر غير محددةحاضنة الشويخ (وما إلى ذلك 
  

  مركز إعداد مبادري المشروعات الصغيرة: ثانيا
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من المعروف أن نجاح أي صناعة حرفية تقليدية أو غير تقليدية ال يكون رهينا بمهارات الحرفي                  

ة وعليه فقد تم من خالل حاضن     .  العملية فحسب ولكن ذلك النجاح يحتاج لعدد من العوامل الحيوية المتنوعة          

  :يهدف لتحقيق ما يلي" مركز إلعداد مبادري المشروعات الصغيرة"الشويخ الحرفية إنشاء 

 .تشجيع الشباب الكويتي على إنشاء مشروعات خاصة بهم .1
 .إعداد المبادرين من الشباب إلدارة مشاريعهم الخاصة بكفاءة عالية .2

رين على تجنب المخاطر    تأهيل المبادرين من الشباب بالخبرة اإلدارية والفنية ليكونوا قاد           .3

 .الكثيرة التي سوف تواجههم عند إنشاء وإدارة مشاريعهم
تنمية ثقافة العمل الحر لدى الشباب الكويتي وأصحاب المشروعات الصغيرة لتوجيههم إلى               .4

 .االستثمار في مجال المشروعات الصغيرة
 .دعم الصناعات الوطنية واالقتصاد المحلي .5
 .لحكوميخلق فرص وظيفية خارج العمل ا .6

 .زيادة عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص .7

  :تنقسم مراحل إعداد المبادرين إلى ثالثة مراحل أساسية هي كالتالي  
 يقوم المركز خالل هذه المرحلة بمساعدة المبادر وإعداده ليكون            :مرحلة اإلعداد اإلداري   .1

 :إداريا قادرا على النجاح في تنفيذ المهام التالية
  .لمشروعإدارة ا  -  
  .إدارة األفراد  -  

  .إدارة رأس المال العامل  -  
  .مسك الدفاتر المحاسبية  -  

 يتم من خالل هذه المرحلة إعداد المبادر فنيا ليكون له القدرة والخبرة              :مرحلة اإلعداد الفني   .2

 :الالزمتين للتعرف على متطلبات المشروع من الوجهة الفنية التي تشتمل على كل ما يلي
  .عدات الالزمة للمشروعمعرفة الم  - 

 .معرفة طرق وأساليب التصنيع -

  .معرفة نوعية وطبيعة الخامات المطلوبة لنجاح المشروع  - 
 : وهي تشتمل على كل ما يلي:مرحلة إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع .3

  .دراسة السوق من الناحية الفنية  - 
 .دراسة السوق من الناحية المالية -

الثالثة يصبح المبادر مؤهال لتنفيذ مشروعه الخاص واستثمار الفرص         بعد اجتياز مراحل التأهيل       

  ).حاضنة الشويخ الحرفية، غير محدد سنة النشر(المتاحة داخل الحاضنة الحرفية أو خارجها 
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  :برنامج دورة إعداد وتأهيل المستثمر الصغير للعمل الحر: ثالثا

 مركز إعداد المبادرين بحاضنة الشويخ الحرفية       يشتمل هذا البرنامج التدريبي الذي تم إعداده من قبل          

  :على سبعة مواضيع حيوية مقسمة على ثالث مراحل محددة كالتالي
 يتم في هذه المرحلة التعرف على المعلومات األساسية ألي مشروع يمكن أن يكون              :المرحلة األولى  .1

 .قيد التنفيذ باإلضافة إلى دراسة برنامج السوق دراسة السوق

 يتم خالل هذه المرحلة دراسة خمسة برامج مختلفة في المحاسبة واإلدارة والتسويق             :ة الثانية المرحل  .2

في كل برنامج من البرامج السابقة يتم تعرف المحترف          .  والتشريعات ودراسة الجدوى والتدرب عليها    

  .على جانب تخصصي مهم من جوانب العمل الحرفي والسبل التي يمكن أن تؤدي للنجاح فيه
يتم في هذه المرحلة النهائية العمل على متابعة مشاريع المبادرين وتطوير               :  المرحلة الثالثة   .3

وهي أيضا الوسيلة األساسية إلعداد     "  المتابعة الالحقة "مهاراتهم وهي عملية مستمرة يطلق عليها          

  .قاعدة البيانات المطلوبة ألية متابعات مستقبلية لمشاريع المبادرين  
    

   الحكومي لقطاع الصناعات والحرف التقليديةالدعم المادي

حرصت حكومة دولة الكويت في العقود األخيرة على زيادة وتنويع أوجه ومصادر الدعم المادي                 

لقطاع الصناعات والحرف التقليدية فكان نتاج ذلك أن تم في النهاية إنشاء مؤسسات حكومية متخصصة                

الداعمة ماليا لقطاع الصناعات والحرف التقليدية بنك الكويت        من أهم الجهات الحكومية     .  تعتني بهذا األمر  

  . الصناعي والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة
  

  ك.م.بنك الكويت الصناعي ش
 بتمويل األنشطة الصناعية المختلفة في       1974منذ بدء نشاط بنك الكويت الصناعي في عام             

 مشروعا صناعيا بقيمة إجمالية     696ير الدعم المالي لعدد     ، فقد قام البنك بتوف    2004الكويت وحتى عام    

من أصل  )   دوالرا أمريكيا  1,901,839,500أي ما يعادل نحو     ( دينارا كويتيا    576,315,000قدرها  

  ).2005بنك الكويت الصناعي، أبريل ( دينارا كويتيا 152,590,000تكلفة إجمالية للمشاريع مقدارها 
 صرفها البنك على المشاريع الصناعية قد ال تكون ضخمة بمقاييس             بطبيعة الحال المبالغ التي     

ولعل من آخر وأبرز    .  بعض الدول ال سيما الصناعية منها إال أنها بالنسبة للكويت تعتبر ذات دالالت جيدة             

محفظة تمويل النشاط   "ما يعزز دور بنك الكويت الصناعية في دعم قطاع الصناعة في الكويت إنشاؤه                

 برأس مال قيمته    1998 لسنة   10أنشئت هذه المحفظة بموجب القانون رقم       ".  شاريع الصغيرة الحرفي والم 

ولمدة عشرين عاما بهدف دعم     )   دوالرا أمريكيا  165,000,000أي ما يعادل    ( مليون دينار كويتي     50

  .تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين
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هو كل نشاط في مجال اإلنتاج أو        "ط الحرفي   حسب تعريف بنك الكويت الصناعي فإن النشا         

الصيانة أو المهن أو غيرها من األعمال التي تعتمد على المهارة الفنية اليدوية أو المهنية وتستخدم فيها                   

  ).بنك الكويت الصناعي، سنة النشر غير محددة." (اآللة بشكل بسيط

أدوات للتمويل بنسبة ربح مقدارها     يستخدم البنك الصناعي نظم المرابحة واإلجارة واالستصناع ك         

80هذا ويقوم البنك من خالل محفظته السابقة الذكر بتمويل مشاريع الخريجين الجدد بحد أقصى               %.  2.5
كما تقوم  .  من قيمة المشروع  %  65أما بالنسبة للعمالء اآلخرين فيتم التمويل لهم بنسبة تصل إلى            %  

سطة وطويلة وتسدد األقساط على فترات نصف شهرية أو         المحفظة بالتمويل على ثالثة آجال قصيرة ومتو      

  .ربع سنوية أو نصف سنوية
 دينار كويتي أما    500,000تصل أقصى قيمة لإلقراض للمشاريع الصناعية والحرفية المختلفة            

 دينار كويتي تعطي لصاحب المشروع بضمان المنتجات وأدوات سداد           5,000أدني قيمة قرض فهي     

تحتسب قيمة الضمانات على أساس تقييم       .   في حالة التمويل القصير األجل      مؤجلة مع حوالة الحق    

موجودات المشروع الثابتة والمنقولة، كما يجوز تقديم أخري عند انخفاض قيمة الضمانات عن قيمة مبلغ                

  .التمويل
للحصول على الدعم المالي فإن على عميل المحفظة الحصول على كافة التراخيص المطلوبة                 

نشاطه الصناعي أو الحرفي باإلضافة إلى كونه مواطنا كويتيا أو شركة كويتية وذلك وفقا ألحكام               لمزاولة  

كذلك يجب أن يكون المتقدم للقرض متفرغا لنشاطه الصناعي أو الحرفي وإن             .  قانون الشركات التجارية  

فإن أولوية  حسب شروط المحفظة    .  كانت المتقدمة للقرض شركة فيجب أن يكون جميع الشركاء كويتيين         

اإلقراض تكون للخريجين الجدد الذين هم في حاجة لذلك ال سيما وأن األهداف الرئيسية لهذه المحفظة هي                 

  :ما يلي
اإلسهام في تحقيق التوجهات العامة للدولة إلعادة هيكلة القوى الوطنية العاملة، بما               . 1

الكويتي يسهم في تخفيف العبء على الميزانية العامة، وتوظيف طاقات الشباب              

  .واستثمارها بمجاالت تسهم في توسيع وتنويع األنشطة اإلنتاجية باالقتصاد الكويتي
إتاحة الفرص الواعدة للشباب الكويتي الراغب في إقامة مشاريع إنتاجية متميزة               .2

بما يساعد على تطوير     ...  ومتفردة في اإلنتاج والمهن والخدمات والصيانة، إلخ        

 .ية الشخصية لديهماإلبداعات واالبتكارات الفن

غرس قيم العمل الحر في نفوس الشباب الكويتي، ورفع المكانة المعنوية لهذا العمل               .3

 .الموصول بتراث اآلباء واألجداد
إحداث التأثير الالزم لبث الوعي وتغيير االتجاهات والقيم المتعلقة بمفهوم العمل الحر             .4

 .لدى أفراد المجتمع الكويتي
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   المشروعات الصغيرةالشركة الوطنية لتطوير

 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار بتخصيص مبلغ مائة مليون دينار             1996في عام     

الشركة الوطنية لتطوير المشروعات    "وتأسيس  "  محفظة صندوق االستثمار الوطني   "كويتي وذلك إلنشاء    

ثمائة وثالثين مليون دوالر    برأس مال قدره مائة ألف دينار كويتي أي ما يقارب نحو ثال              "  الصغيرة

  .أمريكي
  :حددت هذه الشركة أهدافها واتجاهات عملها على النحو التالي  

تطوير قطاع الخدمات المختلفة للدولة من خالل تشجيع المبادرات الفردية وذوي الخبرة                 . 1

والتخصصات الفنية والمهنية لمزاولة األعمال والمشروعات ذات الجدوى االقتصادية             

  .العاموالمردود 
تمويل ودعم المهارات الفنية لدى المواطنين وتشجيعهم على مزاولة العمل الحر وإدارة                .2

 .المشروعات الصغيرة
تطوير السوق المحلي من خالل خلق روح التنافس ودعم األعمال اإلبداعية وتوفير أدوات                .3

 .استثمارية متنوعة وجديدة

غيرة ذات الجدوى االقتصادية واالستفادة     دراسة المشروعات الصناعية والتجارية والمهنية الص       . 4

  .االجتماعية بهدف تحقيق حاجات البالد التنموية

يشترط في كل شخص من الجنسين يرغب في الحصول على دعم الشركة الكويتية لتطوير                   

المشروعات الصغيرة أن يكون كويتي الجنسية له من العمر واحد وعشرون سنة فما فوق ويكون                   

المشاريع الصناعية أو الحرفية أو الخدمية أو التجارية أو المهنية أو التكنولوجية أو             مشروعه ضمن قائمة    

كذلك على هذا الشخص أن يثبت من خالل دراسة جدوى يقدمها للشركة             .  الغذائية التي تعتمدها الشركة   

 لمدة  %50بعد الموافقة تدخل الشركة مع العميل كشريك بنسبة         .  فائدة مشروعه وفرصة نجاحه في السوق     

تشترط الشركة لقبول توفير    .     سنوات يتم بعدها خروج الشركة من المشروع وامتالكه بالكامل للعميل          5

الدعم المالي أن ال يزيد رأس المال المطلوب للمشروع عن نصف مليون دينار كويتي ومن الممكن دعم                  

 بشرط أن يكون صاحب     المشاريع التي تحتاج إلى مبالغ أقل تصل إلى خمسة آالف دينار كويتي وذلك             

المشروع ذا دراية علمية وعملية كافية بالنشاط الذي ينوي العمل فيه وعلى أن يكون متفرغا لعمله ألنه                  

كذلك .  سيكون مديرا للمشروع ويتقاضى راتبا شهريا مقابال إلدارته للمشروع وذلك طيلة فترة الشراكة             

الشركة ( الشركاء وتشترط أن يكونوا كويتيين        تقوم الشركة بدعم المشاريع التي يتقدم بها مجموعة من         

  ).الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة، سنة النشر غير محددة
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 الدعم الرسمي الحكومي لقطاع الصناعات والحرف التقليدية
في البدايات األولى لنشأة قطاع الصناعات والحرف التقليدية لم يحظ بدعم رسمي من حكومة                  

. لعمل والتصريح للعاملين فيه بممارسة أعمالهم بشكل مقبول اجتماعيا وسياسيا          الكويت يتعدى مباركة ا   

ولكن مع تطور الوقت وزيادة التخصص وتفتح مجاالت عديدة وجديدة على البيئة المحلية فقد تطور الدعم                

الرسمي وتنوع حتى انتهى إلى إنشاء عدد من المؤسسات الحكومية أو المدعمة حكوميا للنهوض بهذا                 

من .  طاع الحيوي والمؤثر في مختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعليمية في الكويت           الق

المؤسسات الحكومية التي تساهم في دعم وتشجيع قطاع الصناعات الحرفية الهيئة العامة للصناعة ووزارة              

ارك واألمانة العامة لألوقاف    التجارة والصناعة ووزارة الشؤون االجتماعية العمل والمؤسسة العامة للجم        

ووزارة اإلعالم والمجلس الوطني للثقافة والفنون اآلداب والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبنك              

  . الصناعي وشركة المشروعات الصغيرة

فقد )  الهيئة العامة للصناعة، سنة النشر غير محددة      ( قانونا وقانونا معدال     27هذا وبناء على نحو       

عددت أوجه الدعم والتشجيع المادي والمعنوي والفني لكل من المنشآت الصناعية والحرفية والقائمين               ت

    :عليها من المواطنين لتشمل كل ما يلي

  .منح تراخيص العمل بنشاط الحرف الصناعية  .1
  .تسجيل منشآت الحرف الصناعية في سجل خاص بهذا النشاط  .2
ية كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على وارداتها من            إعفاء المنشآت الصناعية والحرف     .3

اآلالت وقطع الغيار التي تحتاج إليها ومن المواد األولية أو السلع الوسيطة أو البضائع نصف               

  .المصنعة التي تلزم ألغراضها اإلنتاجية
  .ات محددةإعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم المقررة أو بعضها لفترة أو فتر  .4

  .إعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير  .5
  .تأجير قسائم حرفية على أصحاب هذا النشاط الصناعي  . 6

  .توفير القروض الميسرة ألصحاب المشاريع الصناعية والحرفية  .7
وعلى الرغم مما سبق استعراضه من جهات رسمية تدعم وتشجع الصناعات الحرفية إال أن تشتت                 

 والمتابعة الفنية واإلدارة والقانونية قد أضر بمتابعة وتطوير الصناعات          ةود الدعم والتشجيع والمسؤولي   جه

والحرف التقليدية إلى حد بعيد كما أن ذلك أفقد الحرفيين التقليديين اإلحساس باالرتباط الكامل والمباشر مع                

صناعات والحرف التقليدية في الكويت     وعليه فإن الوضع الحالي لل    .  مؤسسة حكومية تعنى بشؤونهم كلها    

بحاجة ماسة وجادة ومتخصصة إلعادة النظر في قضية من يشرف على الصناعات والحرف التقليدية في               

الكويت وهذا ما يجب التركيز عليه وما يجب مراعاته خالل المرحلة القادمة من عصر تطور الكويت                  

  .عاة الحرفيين بشكل أفضل كثيرا عما هو عليه اآلنلتستطيع تنسيق الجهود واألموال من أجل حماية ومرا
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ولعل ما هو مالحظ في اآلونة األخيرة التوجه الرسمي لدعم الحرفيين المؤهلين من خالل الدراسة                 

النظامية والممارسة العملية والخبرة الميدانية وهذا ما كان وال يزال مفتقدا في العديد من الحرفيين السابقين                

. ء حيث كانت السمة والطابع السائدان عندهم هو ارتفاع نسبة األمية بينهم إلى حد كبير              من الرجال والنسا  

أما ما يشترك فيه حرفيو األمس واليوم هو أن المنتمين إلى المجموعتين يعملون في حرف يدوية ذات                   

والصواب وعلى العموم فأعتقد أنه من الحكمة       .  منتجات سلعية أو خدمية تلبي احتياجات المجتمع المحلي       

أن ال يتوقف وال يغلق مفهوم الصناعات والحرف التقليدية على ما كان سائدا في المجتمع الكويتي فيما                   

سبق بل يجب أن يفتح الباب إلضافة أية صناعة حرفية تستجد على الساحة المحلية إذا ما أثبتت وجودها                   

 هوية كويتية حتى يمكن وبكل      وفرضت كيانها وبرزت الحاجة المجتمعية لها وظهرت من خالل إطار ذي          

فالزمن ال يتوقف والحاجة أم االختراع وكل       .  فخر واعتزاز أن تضاف تلك الصناعة الجديدة للقائمة السابقة        

صناعة ال تكون تقليدية اآلن وتستمر لفترة زمنية مقبولة سوف يدخلها التاريخ في سجل الصناعات                   

  . التقليدية
  

  إتحاد الحرفيين الكويتيين
 4جتماعية والعمل في                          اال إشهار إتحاد الحرفيين الكويتيين من قبل وزارة الشئون          يعتبر  
يقع .   حجر أساس هام في جسم الدعم الحكومي للنشاط الصناعي والحرفي في دولة الكويت             1994أبريل  

 تحقيق جملة   مقر اإلتحاد حاليا في المنطقة الصناعية بالجهراء وهو بحسب النظام األساسي له يهدف إلى              

  :من األهداف الهامة هي
  .رعاية مصالح أفراده الحرفيين المنتسبين إليه  . 1

 .الدفاع عن حقوق الحرفيين والعمل على تحسين حالتهم المادية واالجتماعية .2
من قانون  )  70(تمثيل الحرفيين في كافة األمور المتعلقة بشؤونهم المشار إليها في المادة رقم              .3

 .العمل

 .د كوادر جديدة من الحرفيين تقوم على األسس العلمية والمهنية السليمةالعمل على إيجا .4
 .حصر شامل لكافة المهن المتواجدة والفعالة في المجتمع .5

من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في االنتساب لالتحاد هي أن يكون المنتسب كويتي                  

ة وأن يكون مزاوال لنشاط حرفي      الجنسية حاصل على مؤهل فني أو شهادة خبرة من جهة حكومي           

  .بموجب ترخيص معتمد من وزارة التجارة والصناعة

يقدم اإلتحاد للمنتسبين إليه خدمات متنوعة من أهمها التأمين ضد الكوارث والحرائق وإنشاء                  

. صناديق االدخار وإصدار المطبوعات وتنظيم الرحالت الداخلية والخارجية وتنظيم أوقات الفراغ            

ر االتحاد أعماله من خالل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أولهم رئيس مجلس اإلدارة               ينظم ويدي 
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أما الجمعية  .  ثم نائب الرئيس فأمين السر وأمين الصندوق باإلضافة إلى خمسة أعضاء آخرين              

  ).اتحاد الحرفيين الكويتيين، سنة النشر غير محددة(العمومية فهي تتكون من عموم المنسبين لالتحاد
  

 هود تسويق منتجات الصناعات والحرف التقليديةج
مما ال شك فيه أن المنتجات السلعية والخدمية للصناعات والحرف التقليدية في الكويت ال تجد                   

الدعم التسويقي النشط الذي يطمح إليه العاملون في هذا المجال فالمنافسة عالية وشديدة بين المنتجات                

إال أنه ال يمكن أن ينكر أن       .  ها المصنعة آليا خارج دولة الكويت     المصنعة يدويا في الكويت ومثيالت    

من أهم جهود   .  جهود التسويق األهلية والحكومية قد تنوعت وتزايدت خالل العقود الخمسة الماضية           

  :تسويق منتجات الصناعات والحرف التقليدية في الكويت ما يلي
  
وبشكل كبير على الصناعات الحرفية فقد       لكون مجتمع الكويت القديم اعتمد        :األسواق التجارية  .1

أنشئت في الكويت العديد من األسواق المتخصصة في بيع منتجات حرفية محددة سميت بأسمائها               

سوق البشوت وسوق العبي النسائية وسوق الزل وسوق        :  من تلك األسواق القديمة   .  تلك األسواق 

ر وسوق الحدادة وسوق الصاغة     الحريم وسوق الصفافير وسوق السالح وسوق الحلوى وسوق التم        

وسوق الدهن وسوق التناكة وسكة الساعات وسوق النورة وسوق الخراريز وسوق الطحين وسوق             

البيبان وسوق الخبابيز وسوق البوالطو وسوق الصناديق وسوق المفاتيح وغيرها من األسواق              

ال قائما والبعض   ومما يجدر اإلشارة إليه أن العديد من تلك األسواق ال يز            ).  2004جمال،  (

 .اآلخر تغير مكانه أو دمج مع غيره من األسواق أو استحدث بديل عنه
  
مع نشأة نظام الجمعيات التعاونية في الستينات من القرن الماضي في مختلف            :  الجمعيات التعاونية  .2

مدن ومناطق وقرى الكويت وتحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل فقد توجه بعض               

. نتجات التقليدية للتعامل المباشر مع بعض الجمعيات التعاونية لتسويق منتجاتهم اليدوية          صناع الم 

ونظرا .  القى ذلك الجهد النجاح ولكنه كان وجها لوجه مع منافس عنيد وشرس أتى من الخارج               

لوقوع مختلف األعمال التجارية تحت رحمة العرض والطلب فقد عاشت منتجات الصناعات               

ة مراحل من التذبذب حسب تزايد وانخفاض مستويات العرض والطلب ال سيما             والحرف التقليدي 

على العديد من المأكوالت والملبوسات واإلكسسوارات وأدوات وأثاث المنازل والعطورات              

 .التقليدية
 
 قامت وال تزال بعض مؤسسات الدولة مشكورة        :وزارات ومؤسسات الدولة وشركاتها المساهمة     .3

نتجات الصناعات والحرف التقليدية المحلية من خالل شرائها المباشر من           بتبني سياسة تشجيع م   



 24

فعلى سبيل المثال ال الحصر، كثيرا ما يتم شراء منسوجات السدو المختلفة            .  منتجيها أو من يمثلهم   

في .  من الجمعية التعاونية الحرفية للسدو أو نماذج السفن الشراعية الصغيرة من ديوانية القالليف            

ن تلك الجهات الحكومية تشتري تلك المنتجات بأسعار جيدة وربما بسعر أعلى من قيمتها              الغالب فإ 

 .السوقية كنوع من التشجيع والدعم للصناع والحرفيين الكويتيين العاملين في هذا المجال
 
 قامت وزارة اإلعالم بدولة الكويت في الثمانينات من القرن الماضي باختيار             ":يوم البحار "قرية   .4

مناسبة على شاطئ الخليج العربي قريب من مبنى مجلس األمة وحولتها إلى منتزه سوق               قطعة  

شعبي تعرض وتباع فيه مختلف أنواع منتجات الصناعات التقليدية وذلك من خالل دكاكين                 

ومن اللطيف في هذا األمر أن غالبية تلك الدكاكين قد          .  صغيرة تخصصت في بيع تلك المنتجات     

ن فكان المشترون غالبا ما يشاهدون الحرفيين وهم يقومون بإنتاج بعض            أجرت لحرفيين ممارسي  

أما اآلن فقد تم إعادة بناء هذه القرية وتسللت إليه بعض المنتجات المقلدة             .  من مصنوعاتهم اليدوية  

والمصنعة خارج دولة الكويت أو المصنعة داخليا بغير أيدي الحرفيين الكويتيين فأثرت على                

 .قيمتها بشكل سلبي
  

 اعتادت وزارة اإلعالم لسنوات عديدة في السبعينات والثمانينات من القرن             :األسابيع الحرفية  .5

الماضي إقامة أسابيع حرفية يتم من خاللها إقامة ورش عمل حية لنخبة من الحرفيين الماهرين                

تلك المناسبة  كانت  .  الذين يمارسون صناعة العديد من المنتجات التقليدية بالطريقة اليدوية المعتادة         

من الفرص القليلة التي يتاح فيها لجمهور المواطنين والمقيمين في الكويت رؤية الحرفيين عن                

قرب وهم يعملون خارج بيئات أعمالهم الطبيعية ويتاح للحرفيين بيع منتجاتهم في نفس المكان                

فترة العرض  خالل فترة المعرض كما يمكنهم أن يستقبلوا طلبات جديدة لمن يريد شراءها بعد                

طبعا إقامة أسبوع واحد في العام لتشجيع وتطوير الصناعات والحرف           .  خالل األسبوع الحرفي  

لكن الهدف من إقامة ذلك النشاط السنوي هو إحياء ذكرى           .  التقليدية غير كاف للتسويق والبيع    

عة يمكن  الصناعات الحرفية ودعمها إعالميا وشد الشباب لتبني بعضها من باب ممارسة هواية ناف            

توقفت إقامة تلك األسابيع    .  أن تتطور فيما بعد لتصبح صناعة مدرة للمال ومجال عمل محترم           

 والمأمول أن تقوم الهيئة العامة للصناعة باإلشراف         2/8/1990الحرفية بعد غزو الكويت في      

الل على إعادة تلك األسابيع للوجود ال سيما أنها هي الجهة المختصة والمخولة لعمل ذلك من خ                

 .قسم تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية
 
على الرغم من أهمية وفعالية مثل هذه الطرق في التسويق للمنتجات الحرفية             :المعارض الحرفية  .6

. إال أن قلة عددها وقصر مدد إقامتها تحول دون تعميم واستمرار الفائدة منها بالشكل المطلوب                
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ملتقى " تحت عنوان    2003براير من عام  وإلى اآلن فقد أقيم معرض حرفي واحد في شهر ف           

بيت (وذلك بإشراف محترف بيت لوذان بالتعاون مع مركز كاظمة الثقافي             "  موروثنا الحرفي 

 :من أهم أهداف الملتقى ما يلي). 2003لوذان، فبراير 

 .التعريف بعدد من الصناعات والحرف التقليدية -
 .ممارسة الصناعة اليدوية أمام جمهور الزوار -

 .بيع المنتجات الحرفية المنتجة أو المعروضة على الراغبين في اقتنائهاتسويق و -

 .إقامة برنامج ثقافي مصاحب للمعرض لتثقيف الزوار -
 

 يقام في كل عام على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف بدولة            :معارض الصناعات المحلية   .7

افة عدد من الحرفيين    وقد جرت العادة على أن تتم استض       .  الكويت معرض للصناعات المحلية   

  .للمشاركة في تلك المعارض من باب تشجيع ودعم الصناعات والحرف التقليدية في الكويت
 
 يتم بين الحين واآلخر من كل عام مشاركة دولة           ):إلخ...  القرية التراثية   (المعارض الخارجية    .8

هذه الفرص  .  يةالكويت في معارض ومهرجانات القرى التراثية ومعارض تسويق المنتجات المحل         

جيدة ومفيدة للحرفيين المشاركين فيها ألنها تفتح لهم ولمنتجاتهم بابا من أبواب الدعاية والتسويق               

ويمكن أن يستثمروا المبيعات بشكل خاص من خالل عقد صفقات تجارية لتقديم منتجات                  

 .ومصنوعات تقليدية
حاليا تطويره بشكل كبير من      هذا السوق هو من األسواق الحديثة نسبيا ويجري           :سوق الجمعة  .9

مما يمتاز به هذا السوق أنه يقع تقريبا في          .  حيث تنظيم مرافقه وآلية العمل فيه وما إلى ذلك         

من .  منتصف الرقعة الحضرية بين عدة مناطق سكنية ومنطقة الشويخ الصناعية والتجارية             

ى مساحة للبيع بإيجار    المميزات التي يقدمها هذا السوق لمن يريد البيع فيه سهولة الحصول عل            

بعد الحصول على قسيمة اإليجار وتحديد مكان البيع يتوجه جميع           .  أسبوعي رمزي لليوم الواحد   

وعلى الرغم من أن هذا السوق ليس حكرا على بيع منتجات             .  الباعة لبيع منتجاتهم وبضائعهم   

لبية أهالي الكويت   الصناعات والحرف التقليدية إال أنه ولكونه سوقا معروفا وشعبيا يرتاده غا            

والوافدين فهذا يجعل عملية البيع فيه أكثر حظا للحصول على زبائن مواطنين ووافدين ذوي                 

قدرات مالية متنوعة وأهداف شرائية مختلفة للحصول على بضائع مختلفة وبأسعار متباينة وفي              

 .متناول الكثيرين
 

 لة جادة وموجهة للمستهلكين من سكان  هذه الحملة هي حم":صنع في الكويت"الحملة الترويجية . 10

تقوم بهذه الحملة الواسعة الهيئة العامة      .   الكويت بهدف حثهم على شراء المنتجات المصنعة محليا         
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هذه الحملة ليست موجهة    .  للصناعة وذلك تطبيقا لدورها في المساهمة بتسويق المنتجات المحلية           

دية بقدر ما هي موجهة لتسويق المنتجات         أساسا لتسويق منتجات الصناعات والحرف التقلي        

ولكن من الممكن أن يكون لهذه الحملة آثار إيجابية في تشجيع المستهلكين              .  الصناعية األخرى   

وعلى أي حال فال بد كجزء من جهود تطوير         .  على شراء منتجات الصناعات ولحرف التقليدية       

جاد حملة ترويجية لمثل هذه المنتجات      ودعم منتجات الصناعات والحرف التقليدية المحلية من إي         

لما لمثل هذه الحمالت من آثار إيجابية ال سيما في دعم السياحة الداخلية والخارجية لدولة                     

 .الكويت  
  

 دور قطاع الصناعات والحرف التقليدية في النهوض بالسياحة الثقافية
ة الداخلية والخارجية بل لقد     لم تعد السياحة كما كانت في السابق مجرد خدمات تقدم لدعم السياح              

فالسياحة يجب أن تقدم دوما بطرق جاذبة        .  غدت السياحة فنّا وصناعة على كل المستويات واألصعدة        

وعلى العموم فإن قطاع السياحة في الكويت ال        .  ومتجددة وإال فمن المنطقي أن تنتهي بالخسران والكساد       

نسبة للدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الصناعات والحرف         أما بال .  زال ناشئا لم تكتمل مالمحه الحديثة بعد      

  .التقليدية في النهوض بالسياحة الترويجية والثقافية على وجه الخصوص فهو كبير وهام جدا
وإذا ما بذل   .  إن الحضارات والمجتمعات تعرف من خالل ما تقدم من منتجات مادية ومعنوية               

فالسائح .  وجدنا أن أفضل األدوات لهذا النشر هو أداة السياحة        بعض الجهد المقنن والمدروس لنشر الثقافة ل      

المقبل مهيأ نفسيا ومعنويا للتعلم والتثقف بل إن أحد أعظم فوائد السفر والسياحة هو االطالع على ثقافات                  

فعلى سبيل المثال ال الحصر يتم في الكويت وذلك بشكل غير متكامل االستفادة من بعض                  .  اآلخرين

  :حرف التقليدية في تنشيط السياحة الثقافية وذلك من خالل ما يليالصناعات وال
  
 يعتبر بيت السدو المقر الرئيسي للجمعية التعاونية الحرفية للسدو أحد أهم المعالم                :بيت السدو  .1

التراثية والحرفية في الكويت لكون هذا المبنى ذي طراز معماري تقليدي وقديم ولكون حرفة                 

فكل منتج  .  ا كثيرة عن أهم عادات وتقاليد وأعراف سكان بادية الكويت         ومنتجات السدو تحكي قصص   

من منتجات السدو له قصة وفائدة وطريقة في التشطيب جعلت من تلك القطع التراثية عناصر جذب                

ولعله من  .  للكثير من زوار الكويت ال سيما النساء األوروبيات واألمريكيات وحتى الشرقيات             

 الكويت التي تهتم بالسياحة الكويتية أنها تشير إلى بيت السدو كأحد المعالم             المالحظ عند مطالعة أدلة   

الحضارية والمراكز الحرفية التي ال بد لقاصدي الكويت من أجل السياحة أن يزروها ويشتروا                 

بعض القطع المنتجة فيها من المنسوجات أو اإلكسسوارات كشنط اليد وأغطية الملفات وغيرها                
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هذا ويتم في بيت السدو إقامة معارض سنوية ومحاضرات تثقيفية ذات عالقة               .  كهدايا تذكارية 

 .بالنسيج ومواضيع أخرى متنوعة
 
 تعتبر ديوانية القالليف التي سبق اإلشارة إليها في هذا التقرير من عناصر الجذب              :ديوانية القالليف  .2

خشبية منها ومشاهدة   السياحي التي يحرص ويسعد سياح الكويت بزيارتها وشراء نماذج السفن ال           

القالليف وهم يقومون بصناعة سفنهم الخشبية يدويا والتعرف عن بعض عادات وتقاليد الكويت                

  .البحرية
 
 تعتبر جزيرة فيلكا من أجمل وأكبر الجزر الكويتية المأهولة            :القرية التراثية في جزيرة فيلكا      .3

الفعل فإن هناك مخططا حكوميا جادا      وب.  بالسكان والقابلة للتطوير لتكوين عنصر جذب سياحي ناجح       

القرية "وسط هذه الجزيرة أقيمت     .  لتحويل الجزيرة بأكملها إلى مرفق سياحي من الطراز األول         

يضم هذا المنتج في بعض أطرافه محترفا        .  على شكل منتجع راٍق لخدمة سياح الكويت       "  التراثية

" الشنباك"قليدية المدعمة بالحبال    صغيرا تنتج فيه بعض السفن الصغيرة والصناديق الخشبية الت          

كثيرا ما يسعد زوار هذا المنتجع بشراء هداياهم التذكارية من          .  ومنتجات تقليدية أخري مصنعة يدويا    

 .متجر المنتجع أو ورشته الحرفية
 
 على الرغم من أن هذا المكان ليس بورشة عمل إنتاجية يمارس فيها بعض              :متحف الكويت الشعبي   .4

التقليدية إال أن هذا المرفق يعتبر من أهم وأحدث المرافق الحكومية الملحقة              أصناف الصناعات   

يحتوي المتحف الشعبي على عدد من األجنحة المتداخلة على شكل أزقة            .  بمتحف الكويت الوطني  

يرى في هذا المتحف العديد من       .  وشوارع متداخلة تشبه ما كان عليه الحال في الكويت قديما           

 . مختلف أنواع الصناعات والحرف التقليدية ومنتجاتهااألركان المعبرة عن
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  القوانين والتشريعات الداعمة 
  لقطاع الصناعات والحرف التقليدية والعاملين فيه

  
  

صدر في الكويت العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة العمل التجاري وتنظيم قوانين               

لعامة والتراخيص والصناعة والتخطيط االقتصادي واالجتماعي وغيرها       الجزاء والمحاكمات والمناقصات ا   

 المعروف حاليا بقانون الصناعة في       56 بالقانون رقم    1996م وختم في عام      1960بدءا من عام    

هذا القانون لم يكن خاصا فقط بتحديد وتنظيم الصناعات والحرف التقليدية ولكن اشتمل أيضا                .  الكويت

  .شأة أو حرفة صناعية محلية سواء كانت تقليدية أم غير ذلكعلى كل ما يهم أية ن
الهيئة العامة للصناعة، سنة النشر       (1996 لعام   56من أهم ما اشتمل عليه قانون الصناعة رقم           

  :وهو متعلق بالحرف الصناعية ما يلي) غير محددة
  

  :الشؤون الصناعية: الباب األول

كل نشاط في مجال    " على أنها    الحرفة الصناعية )  3( تعرف المادة رقم     :تعريف الحرف الصناعية   .1

اإلنتاج أو الصيانة ويعتمد على المهارات اليدوية وتستخدم اآللة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات               

 ).5ص ." (في هذا المجال غير نمطية
تمنح التراخيص الصناعية لمشاريع    "على أنه   )  4( تنص المادة رقم      :منح التراخيص الصناعية   .2

 )6ص..." (عات النوعية التي تثبت جدواها الصنا
ال يجوز إقامة أي منشأة أو حرفة       "على  )  5( تنص المادة رقم     :إقامة المنشآت والحرف الصناعية    .3

صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطويرها أو إدخال تعديالت علي سعتها                

جا مع مشروع آخر أو تجزئتها ألكثر من مشروع أو          أو حجمها أو تغيير إنتاجها كما أو نوعا أو دم         

 ).6ص ... " (تغيير موقعها إال بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة 
ال يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادتين         "على أنه   )  6( تنص المادة رقم     :منح الترخيص  .4

ت مؤسسة وفقا ألحكام قانون الشركات       الكويتيون أفرادا أو شركا   )  أ:  السابقتين إال للفئات التالية   

مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفرادا أو شركات وفقا لالتفاقيات             )  التجارية، وب 

 ."السارية
ينشأ سجل تجاري تقيد به جميع المنشآت        "على أنه   )  11( تنص المادة رقم      :السجل التجاري   .5

الئحة التنفيذية إجراءات القيد والتجديد والمواعيد      والحرف الصناعية وتعطى شهادة بذلك وتحدد ال       

 ).8ص." (المقررة لذلك
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ال يجوز البدء في إنتاج أي مشروع صناعي أو حرفي        "على أنه   )  12( تنص المادة رقم     :بدء اإلنتاج  .6

إال بعد القيد في السجل الصناعي ويؤشر في السجل بكل تعديل أو تغيير يطرأ على الترخيص وفقا                  

 ).8ص ." (ي تنص عليها الالئحة التنفيذيةللقواعد الت

ينشر في الجريدة الرسمية بيان       "على أنه   )  13(تنص المادة رقم      :النشر في الجريدة الرسمية    .7

ت والحرف الصناعية   المنشآبالحرف الصناعية التي يتم تسجيلها، كما ينشر بيان أي تعديل في نشاط             

 البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة أو الحرفة        التي تم قيدها أو تلك التي يشطب قيدها وتعتبر         

الصناعية لدى الهيئة ذات صفة سرية وال يجوز تداولها أو استخدامها إال في األغراض المقررة في                

 ).8ص ." (القانون أو بناء على حكم قضائي
ة يجوز لوزير التجارة والصناع   "على أنه   )  14( تنص المادة رقم     :وسائل تشجيع ودعم الصناعة    .8

 :بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بما يلي
 :إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية . أ
  .اآلالت والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها  - 

المواد األولية أو السلع الوسيطة أو البضائع نصف المصنعة التي تلزم ألغراضها                - 

  .نتاجيةاإل
 إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم المقررة أو بعضها لفترة أو لفترات                . ب

 .محددة
 .إعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير . ت

وتبين قواعد وشروط وإجراءات وحاالت ومدد اإلعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على              

 ).9ص" (ةعرض وزيري المالية، والتجارة والصناع
تعمل الجهات المختصة على توفير وتقديم      "على أنه   )  16( تنص المادة رقم     :توفير وسائل الدعم    .9

كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات الوطنية مع حوافز تشجيعية خاصة لإلبداع والتطوير                 

 ).9." (والتصدير
عطى األولوية في   ت"على أنه   )  17( تنص المادة رقم      :مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة     .10

مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية على أن تكون مطابقة              

 ).10ص." (للمواصفات القياسية المعتمدة وبالسعر السائد في الظروف االقتصادية العادية
رسوم الجمركية  يجوز بمرسوم زيادة ال   "على أنه   )  18( تنص المادة رقم     :حماية الصناعات المحلية    .11

على البضائع المستوردة المشابهة للمنتج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة                

العامة للصناعة على أن يراعى كفاية اإلنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة                
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ماثلة أو لمدة أخرى إذا     المستهلك ويجوز بمرسوم استمرار العمل بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدد م          

 ). 10ص ." (ما استجدت ظروف وأحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية
للهيئة العامة للصناعة أن توصي     "على أنه   )  19( تنص المادة رقم     :توفير وسائل الدعم الحكومي     .12

لصناعية التي ووفق   الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف ا           

 ). 10ص." (على إنشائها ولها أن توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة
يختص مجلس إدارة الهيئة العامة     "على أنه   )  20( تنص المادة رقم     :أسس وقواعد الدعم الحكومي     .13

مليات للصناعة بوضع أسس وقواعد الدعم الالزم للصادرات الكويتية بما في ذلك المساعدة في الع              

التسويقية الخارجية الالزمة لتنمية هذه الصادرات وله في سبيل ذلك أن يقترح إنشاء صندوق لدعم                

الصادرات ويصدر بإنشاء هذا الصندوق ونظام العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض               

 ).10ص. (وزير التجارة والصناعة
ال يكون التصرف نافذا في     "على أنه   )  25  ( تنص المادة رقم   :التزامات المنشآت والحرف الصناعية    .14

المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع أو التنازل أو اإليجار نافذا في مواجهة الغير إال بعد إثبات                

الترخيص الصناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في الجريدة الرسمية ويجوز لذوي الشأن                

ا الالئحة التنفيذية ويظل التصرف موقوفا حتى       االعتراض على هذا التصرف خالل المدة التي تحدده       

يتم البت في االعتراض رضاء أو قضاء ويجوز في هذه الحالة إغالق المنشآت أو الحرف الصناعية                

 ).12ص." (إداريا إذا لم توضع تحت الحراسة القضائية
عامة يجب إخطار الهيئة ال   "على أنه   )  26( تنص المادة رقم     :توقف المنشآت والحرف عن العمل     .15

للصناعة في حالة توقف المنشأة أو الحرفة الصناعية عن العمل كليا أو جزئيا خالل ثالثين يوما من                 

 ).12ص." (تاريخ توقف النشاط مع بيان األسباب الداعية لذلك
  

  :الهيئة العامة للصناعة: الباب الثاني
لنشاط الصناعي والنهوض   تهدف الهيئة إلى تنمية ا    "على أنه   )  28( تنص المادة رقم     :إنشاء الهيئة  .16

 :به واإلشراف عليه حتى تتحقق أهداف االقتصاد الوطني ويدخل في ذلك ما يلي
  .تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها  - 
 .توسيع القاعدة اإلنتاجية الصناعية والحرفية -
 .تنويع مصادر الدخل القومي -
 .من القومي والغذائيدعم وتنويع وتشجيع إنتاج السلع االستراتيجية الالزمة لأل -

 .تهيئة المناخ المالئم لجذب المزيد من األيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية -
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تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وإبراز الدور اإليجابي لمنهج التنمية الصناعية            -

مع إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية             

 . التطوير واإلبداعوتشجيع

التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبال في نطاق دول مجلس التعاون             -

لدول الخليج العربي خاصة والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل وتجنب المنافسة              

 .الضارة

توثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لتوفير الخبرات               -

 ).14-13ص." (ومات الالزمة للتنمية الصناعية المحليةوالمعل
ذات العالقة المباشرة   )  29( من أهم بنود ما تنص عليه المادة          :عالقة الهيئة بالحرف الصناعية     .17

تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه           "بالحرف الصناعية هو أن     

 :الخصوص ما يلي
 تتضمن تحديدا   - في إطار الخطة العامة للدولة        –الصناعية  وضع خطة للتنمية      - 

  .واضحا الستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية
 .اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام -

تخطيط وتجهيز البنية األساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات              -

 .ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيةصناعية 
تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب             -

 .النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن
إبرام العقود وتحصيل مقابل االنتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات             -

 .للشركات والمؤسسات
تطوير وتشغيل وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات            إدارة و  -

." الالزمة لها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص            

 ).15-14ص (

ال يجوز  "على أنه   )  31( تنص المادة رقم     :نسبة العمالة الكويتية في المنشآت والحرف الصناعية       .18

من مجموع العاملين   %  25الكويتيين في أي منشأة أو حرفة صناعية عن نسبة          أن تقل نسبة العاملين     

ويجب على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ              .  فيها

ويجوز .  النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة خالل فترة ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون              

مجلس إدارة الهيئة إعفاء المنشأة أو الحرفة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها وذلك                لرئيس  

 ).16ص." (في حالة عدم توفر العدد الكافي من الكويتيين
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لمجلس اإلدارة جميع السلطات    "على أنه   )  34( تنص المادة رقم     :صالحيات مجلس إدارة الهيئة    .19

 :ى األخصالالزمة لتحقيق أغراض الهيئة وله عل
رسم السياسة العامة للهيئة والعمل على تطبيقها بالمنشآت والحرف الصناعية وكذلك              - 

  .المناطق الصناعية والحرفية
 .وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية واإلشراف على تنفيذها -
وضع األسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغالل القسائم الصناعية والحرفية             -

 .ول عليها وكيفية مراقبتهاوإجراءات الحص
وضع المعايير واألسس بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها           -

 .واقتراح مقابل االنتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة المالية للدولة

اقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق وأهداف خطة التنمية والسياسات المالية              -

 ).18ص." (مع مراعاة نسبة العمالة الكويتية في المنشأة أو الحرفة الصناعيةللدولة 
 :تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي"على أنه ) 38( تنص المادة رقم :الموارد المالية للهيئة  .20

رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ومقابل االنتفاع بالقسائم الصناعية               - 

  . الخدماتوالحرفية ومواقع
 .الرسوم الخاصة بإقامة تراخيص المنشآت والحرف الصناعية -
ما تحققه الهيئة من إدارة وتشغيل المناطق والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم              -

 ).20ص." (في إنشائها

يجوز للهيئة أن توقع أحد الجزاءات اإلدارية       "على أنه   )  39( تنص المادة رقم     :الجزاءات اإلدارية  .21

ية على المنشآت والحرف الصناعية إذا ارتكبت أية مخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحته                  التال

 :التنفيذية
  .التنبيه  - 
 .اإلنذار -
الحرمان من االمتيازات الممنوحة كليا أو جزئيا ويجوز للمنشأة أو لحرفة إذا عدلت               -

 .عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان
 .اإليقاف اإلداري -
. من هذا القانون  )  41(الترخيص في الحاالت المنصوص عليها في المادة          إلغاء   -

وتصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس اإلدارة ويجوز له أن يفوض مدير عام الهيئة              

 ).21-20ص." (في توقيع جزائي التنبيه واإلنذار
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لمنشأة أو  يحق للمسؤول عن ا   "على أنه   )  40( تنص المادة رقم      :التظلم في الجزاءات اإلدارية    .22

الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في             

من المادة السابقة خالل ثالثين يوما من تاريخ إبالغ المسؤول به ويقدم التظلم             )  5 و 4 و 3(البنـود  

. اره في هذا الشأن نهائيا    لمجلس إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه خالل ستين يوما ويكون قر            

 ).21ص." (ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه
يجوز بقرار من مجلس اإلدارة إلغاء الترخيص       "على أنه   )  41(تنص المادة رقم    :  إلغاء التراخيص  .23

 :الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية في الحاالت التالية
  .خصصة لهااستخدام القسيمة في غير األغراض الم  - 
إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد أو اإلنتاج خالل المدة المحددة في                -

قرار الترخيص ما لم يكن هناك أسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس اإلدارة ويجوز              

 .طلب إعادة الترخيص إذا زالت األسباب التي بني عليها قرار اإللغاء
 من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها أو تنازل         إذا خالف صاحب الترخيص أيا     -

 . عن الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو الالئحة التنفيذية
 .إذا ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة -
 من  ويجوز لذوي الشأن خالل ثالثين يوما     .  و ينشر قرار اإللغاء في الجريدة الرسمية       -

تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طلب إعادة النظر في القرار ويقدم إلى مجلس              

 ).22ص." (إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه ويكون قراره نهائيا

كل منشأة أو حرفة صناعية     "على أنه   )  42( تنص المادة رقم     :التصرف باآلالت والمعدات والمواد    .24

عدات والمواد المعفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على خالف            تقوم بالتصرف باآلالت والم   

األغراض المقرر لها في اإلعفاء الجمركي، يعاقب مالكها أو المسؤول عن إدارتها بغرامة ال تزيد                

عن ثالثة أضعاف الرسوم الجمركية المستحقة أصال على تلك اآلالت والمعدات والمواد مع سداد               

كل ذلك دون اإلخالل بحق مجلس إدارة الهيئة في          .  ة السابق إعفاؤه منها   كامل الرسوم الجمركي  

 ).22ص." (من هذا القانون) 39(من المادة ) 3(توقيع الجزاء اإلداري المنصوص عليه في البند 

 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يعاقب              :عقوبات العمل بدون ترخيص    .25

 ثالث سنوات وغرامة ال تزيد عن ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتين               بالحبس مدة ال تزيد عن    

العقوبتين، كل من أقام مشروعا صناعيا أو أحدث تغييرا في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث                 

السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا ألحكام هذا                

ذية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإغالق المنشأة أو مقر الحرفة              القانون والئحته التنفي  

 ).22ص." (الصناعية التي لم تحصل على ترخيص
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد مقررة       "على أنه   )  44( تنص المادة رقم     :عقوبات الغش في اإلنتاج    .26

 وبغرامة ال تزيد عن ثالثة آالف       في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات           

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل منشأة أو حرفة صناعية ترتكب غشا في نوع اإلنتاج أو ينتج                  

سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية أو الخليجية أو العالمية المقررة لإلنتاج على حسب               

فة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من         وذلك باإلضافة إلى تحمل المنشأة أو الحر      .  األحوال

جراء الغش أو تغيير المواصفات كما يجوز الحكم بإغالق المنشأة أو مقر الحرفة لمدة محدودة أو                 

 ).23ص." (إلغاء الترخيص
يكون الموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس إدارة       "على أنه   )  45( تنص المادة رقم     :التفتيش والضبط  .27

بة تنفيذ هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم ضبط              الهيئة لمراق 

الحاالت المخالفة ألحكام هذا القانون وتحرير المحاضر الالزمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم             

 ).23." (االستعانة برجال الشرطة إذا لزم األمر
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة مقررة في       "لى أنه   ع)  47(تنص المادة رقم    :  عقوبات موظفي التفتيش   .28

أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد على ألف دينار أو بإحدى                    

هاتين العقوبتين، كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سرا خاصا بإحدى المنشآت أو                 

 ."نظام الهيئة الداخليالحرف الصناعية وذلك وفقا لألحكام المبنية على 
  

  الخاتمة
مما تم استعراضه يتضح بشكل واضح تنوع واختالف مستويات الدعم المالي والسياسي الذي                 

إال أن المتابع   .  يحظى به قطاع الصناعات بشكل عام وقطاع الصناعات والحرف التقليدية بشكل خاص            

وى طموحات الحرفيين أنفسهم أو الجهات      لتطوير إنتاجية القطاع األخير يجد أنها متذبذبة وليس في مست          

ولعل أهم األسباب المؤدية لذلك التدني هو وجود فجوة كبيرة في               .  المنظمة ألعمالهم ومصالحهم  

كذلك فإن الجهات   .  االتصاالت وتبادل المعلومات بين الحرفيين والجهات المعنية بالصناعات الحرفية          

متعددة ومتنوعة وال يوجد تنسيق متكامل بينها لذلك فإن          الداعمة والمنسقة ألنشطة الصناعات التقليدية       

إال أن ما يدعو لالستبشار بالخير هو       .  مردودها اإليجابي على العمل الحرفي أقل مما يجب أن يكون عليه          

في الكويت ومن المتوقع أن تشهد دولة الكويت في السنوات           "  الصحوة الصناعية والتجارية  "بدء انطالق   

نسيقا أفضل وجهودا أكثر تركيزا للنهوض بالصناعات والحرف التقليدية لما لها من أهمية             القليلة القادمة ت  

كبيرة في تنشيط  وتنويع مصادر دخل الفرد واألسرة والمجتمع ولما ذلك أيضا من انعكاسات إيجابية ال                  

  .سيما على االقتصاد المحلي باإلضافة إلى  تنشيط السياحة الداخلية والخارجية
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