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 تقديم
  

العرض والطلب في  بين جانبي فجوةاليطيب لي وأسرة املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية أن نضع بين أيديكم دراسة 

قطاع التشغيل والتدريب والتعليم املنهي  إصالح  منسجمة مع منطلقات مشروع إعادة دراسة ، وهي الحلي واملجوهراتقطاع 

مجلس التشغيل والتدريب على تنفيذه  شرفأ، والذي (2016-2012خالل الفترة ) والتقني املدعوم من االتحاد األوروبي

ركز على ؛ والذي والقطاع الخاص وبمشاركة العديد من املؤسسات الحكومية املعنية ووزارة العمل والتقني والتعليم املنهي

ضرورة وجود دراسات مسحية قطاعية لسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية املوارد البشرية ضمن هذه القطاعات، وذلك 

وعية من املؤهالت واملهارات، ومن ثم العمل على تطوير بغرض  املساعدة في التعرف على االحتياجات القطاعية الكمية والن

وتعظيم عوائد بال شك في االستخدام األمثل للموارد البشرية سُيسهم  لدى الباحثين عن عمل؛ األمر الذي اإلمكانيات  هذه 

والتدريب  لتطوير برامج التعليمسواء من خالل عملية التخطيط، أو تطوير االستراتيجيات وصنع القرار استثمارها 

 .املتجددةرامج سوق العمل واالستجابة ملتطلبات ب

النظري الخاص بالدراسة من حيث اإلطار   األول ، إذ يتضمن الفصل رئيسة فصول  ستة إلىوتنقسم هذه الدراسة 

بعة لذلك
ّ
ويتضّمن الفصل الثاني  .مشكلتها وأهدافها وأهميتها وأسئلة الدراسة، باإلضافة ملصادر البيانات واملنهجية املت

ثم يتم  .تحليل جانب العرض في القطاع املستهدفويتناول الفصل الثالث . الحلي واملجوهراتتحليل جانب الطلب في قطاع 

فجوة العرض والطلب، وبناء على نتائج الفصل الرابع يأتي الفصل الخامس ليبين  استخالص الفصل الرابع والذي ُيقدر

الفصل وأخيًرا  . الحلي واملجوهراتقطاع ية املوارد البشرية العاملة في سر هذه الفجوة ولتنمالخطط التي تم وضعها لج

 السادس والذي يعرض أبرز النتائج والتوصيات.

وإننا إذ نضع بين أيديكم هذه الدراسة، فإننا نرجو أن تتّم االستفادة منها حق استفادة، وأن تخدم توجهات املركز في 

الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد البشرية. راجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة األردن تعزيز جهود األردن 

 األغلى.
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 أ.د. عبد هللا عبابنة
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 الملخص التنفيذي

( عامالً وعاملة، توزعت 1,281( منشأة، وهي توظف نحو )244) الحلي والمجوهراتبلغ عدد المنشآت في قطاع 

غالبية المنشآت وُتعّد  الجنوب. إقليم  %( في 4الشمال، وما نسبته )إقليم  %( في 14الوسط، ونحو)إقليم  %( في 82بواقع )

: إلى  الحلي والمجوهراتالمنشآت في قطاع وقد ُصّنفت  . لكيانها القانونيوفًقا  %( 60العاملة في القطاع منشآت فردية )

%(، تليها المنشآت 82عمال( والتي تنتشر بنسبة كبيرة في جميع أقاليم المملكة وبنسبة ) 4-1المنشآت الصغيرة الحجم )

 وُيذكر أن %(.1( وبنسبة )وأكثر عامل 50الحجم )كبيرة %(، ثم المنشآت 17عامل( وبنسبة ) 49 -5الحجم )المتوسطة 

%( من المنشآت العاملة في هذا 11) ، بينما(2017)م حجم الطلب لديها في عا في غالبية المنشآت أفادت بأن هناك انخفاض

-2018) لألعواموكذلك توقعوا انخفاض الطلب على منتجاتهم  ،إنتاجها الطلب على  أن هناك ارتفاع فيالقطاع بينت 

2020). 

ما نسبته فإن  . من ناحية أخرى، إناث %( فقط16%( للذكور مقابل )84يتوزع العاملين في القطاع بواقع )

 ةمهنوقد أظهرت الدراسة أن  .%( من غير األردنيين17%( من العاملين في هذا القطاع هم أردنيو الجنسية، مقابل )83)

، %(8مصوغات بواسطة الشمع )وُمشّكل  ، %(10أحجار كريمة )وُمرّكب  ، %(10ولحيم مجوهرات ) ،%(18صائغ )

  . الحلي والمجوهراتفي قطاع إشغاالً  هي المهن األكثر  %(8وسادجي )

ولحيم ، صائغعلى مهن  (2020-2018) لألعوامطلب ال يتركز عامل،( 585حوالي ) بلغ حجم الطلب وبشكل عام

بروز الحاجة أن اإلشارة  إلى  . وتجدر أحجار كريمةومركبي  ، وسادجي، ومشكل مصوغات بواسطة الشمع، مجوهرات

العمالة المحلية بدل الوافدة أجاب بإمكانية  إحالل  وفيما يتعلق  .%(59بنسبة ) التوسعناشئ عن عملية هو للعمال الجدد 

. وتجدر اإلحالل ، وهي نسبة مقاربة جداً للمنشآت التي ال تقبل بعمليةاإلحالل لعملية ُمستعدون  %( من المنشآت أنهم 47)

 %( من المنشآت تطبق نظام العمل المرن في هذا القطاع.44أن )األشارة الى 

ين والغاز، ومهارة شق وتحضير استخدام المينا، ومهارة استخدام لحام األكسجإتقان  وبينت الدراسة أن أكثر مهارة 

 .3D، كذلك تصميم قوالب ، ومهارة الحفر على الشمعام لحام النيتروجينقوالب السيليكون، ومهارة استخد

، إناث المنشآت العاملة في القطاع ال يرغبون في تعيين  غالبيةتشير نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها إلى أن 

( 272)اإلناث المستقبلي على الطلب وقد بلغ ويعود ذلك بشكل رئيس الى أن طبيعة العمل في هذا القطاع ال تناسب المرأة. 

بتركز كبير ( عامل يعملون 11) اإلعاقة . من ناحية أخرى، بلغ عدد العاملين من ذوي الوسطإقليم   في ويتركز فرصة عمل،

مركب أحجار ، لحيم مجوهرات( فرصة عمل في مهن مختلفة أهمها 108) حجم الطلب من ناحية أخرى بلغ .الوسطإقليم في 

 .وسادجي، كريمة )مركباتي(

النقص في  وهي ناشئة عن تواجه صعوبات في التعيينت آ%( من المنش19كشفت نتائج الدراسة أن ما نسبته )

نحو إيجابية  في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات إضافة  إلى النقص  العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة بشكل رئيس، 

وفيما يتصل بالطرق المستخدمة في التعيين، فقد أظهرت الدراسة بأن التعيين المباشر من خالل االتصاالت الشخصية  .العمل

ي الحل. كما وسئل أصحاب العمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع %(81وبنسبة )استخداًما  هو األكثر 
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القوانين إلى  %( أشاروا 16%( منهم بأن ارتفاع الضرائب تؤثر على أداء القطاع، بينما )22، وقد أجاب )والمجوهرات

 والتشريعات الناظمة للعمل.

خالل  خريًجا( 55ا قرابة )موبلغ عدد خريجيه ن،تدريبي برنامجينبلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بهذا القطاع 

%(، ثم 80) وبنسبة مشكل مصوغات )صائغ(برنامج . كانت النسبة الكبيرة منهم قد تخرجوا من (2015-2017)األعوام 

%( ذكور 85بواقع )جندرًيا   ع خريجو الجهات المزودة للتدريبتوز .%(20) مشكل مصوغات بواسطة الشمعبرنامج 

 .، تخرجو بشكل حصري من مؤسسة التدريب المهنيإناث %( 15ونحو )

، مما يعني أن السوق قادر على طلب( كفائض 530)فجوة عددية كبيرة جداً تقدر بنحو وجود إلى  مما سبق نخلص 

، صائغمهن وجود حجم على الطلب في المهن التالية: اإلشارة إلى  ، كما تجدر %( من حجم العرض100استيعاب ما نسبته )

 .التي يستطيع السوق استيعابها كريمةومركبو أحجار ، وسادجي، ومشكل مصوغات بواسطة الشمع، ولحيم مجوهرات

وفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي 

تعيينهم، فإنها في غالبها غير مشمولة ضمن البرامج التدريبية المقدمة. ولذلك  وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ينبغي التوصية 

استخدام إتقان  مهارة  في اآلتي:إيجازها  لمهارات الفنية المطلوبة والتي يمكن بضرورة توفير برامج تدريبية توفر هذه  ا

، ام لحام النيتروجينومهارة استخدالمينا، ومهارة استخدام لحام األكسجين والغاز، ومهارة شق وتحضير قوالب السيليكون، 

 .3D، كذلك تصميم قوالب ومهارة الحفر على الشمع

بين ما هو معروض وما هو مطلوب فجوة رقمية هناك أن  اإلناث  عرض والطلب على تحليل الفجوة بين ال ُيظهر

تتركز في المهن التالية: صائغ، مشكل مصوغات بواسطة الشمع، لحيم اإلناث على  طلبفائض  (264تقدر بنحو )

أما بالنسبة لفجوة العرض والطلب على ذوي . مجوهرات، مركب أحجار كريمة )مركباتي(، نقاش مجوهرات، والجلجي

( فرصة عمل في مهن مختلفة وبالتالي هناك فائض 108( منشأة أنها ستقدم )72)هناك كشفت نتائج المسح أن فقد ، اإلعاقة

وقد تركز  .لحيم مجوهرات، مركب أحجار كريمة، وسادجي، ونقاش مجوهرات، خاصة في مهن اإلعاقة طلب على ذوي 

 .السمعية اإلعاقةالوسط ولذوي  اإلقليم بشكل كبير في  هذا الفائض

أن يتولى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني تشكيل فرق وطنية  بضرورةوبناء على ما سبق توصي الدراسة 

. وأن تتولى الحلي والمجوهراتفي قطاع  هاوتشغيلتتولى رسم السياسات القطاعية في مجال تدريب القوى العاملة األردنية 

المهارات الحياتية  وإدماجفي القطاع،  ها وتوسيعهاوتطويرالجهات المزودة للتدريب مراجعة البرامج التدريبية المطلوبة 

برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل  وإلغاء أيةفي جميع برامجها التدريبية،  إلزاميةوالريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة 

 استكمال. كما توصي الدراسة بضرورة ية وفتح برامج جديدة مستوحاة من الطلب الكبير في سوق العمل، من ناحفي القطاع

 األردنية مكان العمالة الوافدة. ةالتدريجي للعمال اإلحاللوزارة العمل تطبيق سياسة 
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 المقدمة 1.1

ومن خالل مشروع المنار تطوير النظم واألدوات الفنية  2001تولى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية منذ عام 

مجموعة من المؤشرات الدولية المفتاحية المتعلقة  والتنفيذية لبناء نظام معلومات الموارد البشرية في األردن، حيث قام بتكييف

البيئة األردنية وإنتاج اللبنات البنائية الضرورية لتحديد التحديات والفرص لنظام  إلى هاوتقديمبنظم معلومات الموارد البشرية 

 معلومات الموارد البشرية.

أن موضوع  إالاآلن،  إلىموارد البشرية على نظام معلومات الدم واإلصالحات المهمة التي طرأت وبالرغم من التق

المسوح القطاعية التي تركز على جمع معلومات عن قطاعات محددة للتعرف على االحتياجات الكمية من األيدي العاملة وتحديد 

ارد قد ينعكس على عدم تطوير خطط تنمية مو ممافي هذا القطاع مازالت ضعيفة،  العاملون المهارات النوعية التي يحتاجها 

من فاعلية عملية  ُيضعفُ بشرية فاعلة للقطاعات المهمة في سوق العمل وغياب بيانات دقيقة عن تلك القطاعات وبالتالي  قد 

 المهني، والتي قد تقود إلى  حدوث اختالالت في كفاءة التشغيل في سوق العمل. اإلرشاد

وية األولمبادرة إجراء دراسات دورية للقطاعات ذات تبنى مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني  ،ومن هنا

في االقتصاد األردني، وقد اشتمل ذلك على مسح جانبي العرض والطلب للقوى العاملة، وبناء عليه قام المجلس بتحديد ثالثة 

ذات األولوية قطاعات التم تحديد وقد الحقاً، و ،إعدادهاوتم االنتهاء من  ،قطاعات ذات أولوية كخطوة أولى في تنفيذ هذه المبادرة

حسب القطاعات األكثر تشغيالً للعمالة وبالتشاور مع تباًعا من قبل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية على أربع مراحل 

قد أوكلت مهمة تنفيذ هذه الدراسات، والتي تم تمويلها من صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني االختصاص. أصحاب 

التقني، إلى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والذي يتعاون في تنفيذها مع دائرة اإلحصاءات العامة. أضف إلى ذلك  و

اف على هذه الدراسات عبر لجان عملية المتابعة واإلشر نية في القطاعين العام والخاص فيمشاركة ممثلين عن الجهات المع

 لهذه الغاية.  ُشّكلتستشارية ا

قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المدعوم  إصالحمنسجمة مع منطلقات مشروع إعادة  الدراسةأتي هذه وت

مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني شرف على تنفيذه أ، والذي (2016-2012خالل الفترة ) من االتحاد األوروبي

ركز على ضرورة وجود دراسات مسحية قطاعية لسوق المؤسسات الحكومية المعنية؛ ومن وزارة العمل وبمشاركة العديد و

العمل، وتطوير خطط لتنمية الموارد البشرية ضمن هذه القطاعات، وذلك بغرض المساعدة في التعرف على االحتياجات القطاعية 

 سُيسهملدى الباحثين عن عمل؛ األمر الذي  نياتاإلمكاالكمية والنوعية من المؤهالت والمهارات، ومن ثم العمل على تطوير هذه 

بال شك في االستخدام األمثل للموارد البشرية سواء من خالل عملية التخطيط، أو تطوير االستراتيجيات وصنع القرار لبرامج 

 سوق العمل الفعالة، وبشكل خاص في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

 الخامسةالمستهدفة في المرحلة الثالثة كواحد من القطاعات  الحلي والمجوهراتاع ويغطي هذا التقرير قط

 .الحالية
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 أهمية الدراسة 1.1

تسعى لتقدير الفجوة في ى من نوعها على مستوى الوطن العربي التي األولالدراسة  أنها ُتعدّ تكمن أهمية هذه الدراسة 

استنباط الكمية والنوعية، ووذلك من خالل تحليل قوى سوق العمل األردني  الحلي والمجوهراتسوق العمل األردني في قطاع 

اجات مدى تجانس العرض متمثالً بمخرجات مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني الكمية والنوعية مع الطلب والمتمثل في ح

  من خالل المسح الميداني. سوق العمل الكمية والنوعية

الذي تم قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  إصالحجمة مع منطلقات مشروع منس الدراسةتأتي هذه كما 

وبمشاركة  وزارة العملومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  يهشرف علأ، والذي (2012-2016خالل الفترة )

ط ستضع الخطوط العريضة لخط أنهاتتميز هذه الدراسة ومن ناحية أخرى،  العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية.

، والتي من شأنها أن تسهم في جسر الفجوة وتحقيق التوازن، األمر الذي الحلي والمجوهرات تنمية الموارد البشرية في قطاع

الواضحة بين جانبي العرض  في الفجوةالمتمثلة و هاواستثمارسيقلل من مقدار االختالالت في منظومة تنمية الموارد البشرية 

التنافسية مع األخذ بعين  في تعزيزعلى معدل النمو االقتصادي في األردن ويسهم  أثًرا إيجابًياوالطلب، وهذا بدوره  سيترك 

 االعتبار  الفروقات النسبية على مستوى أقاليم المملكة.

ة بتطوير التدريب والتعليم المهني والتقني وكذلك للمؤسسات الوطنية المعنيّ  مرجًعا وطنًياكما أضحت الدراسات القطاعية 

 .األردنبالتدريب وتطوير القوى العاملة في ُتعنى المؤسسات الدولية المانحة التي 

 أهداف الدراسة 1.1

 في اآلتي: إيجازهاتحقيق مجموعة من األهداف يمكن  إلىتسعى الدراسة الحالية 

 اع.تحديد مسميات المهن/ األعمال المطلوبة ضمن القط .1

 القطاع. إنتاجتقييم الطلب الحالي والمستقبلي على  .2

 تحديد االحتياجات الكمية المستقبلية من العمالة لكل مهنة من المهن الموجودة في القطاع. .3

 التدريبية الحالية والمستقبلية لكل مهنة من المهن المطلوبة في القطاع.التعليمية وتحديد االحتياجات  .4

 رفع الكفاءة للعاملين.لتدريب تعليم وتحديد احتياجات المنشآت العاملة ضمن القطاع من برامج  .5

 إعداداتجاهات أصحاب العمل نحو االستفادة والتعاون مع مزودي التدريب في القطاعين العام والخاص في  إلىالتعرف  .6

 ضمن القطاع. هاوتدريبالقوى العاملة 

 ضمن منشآتهم. اإلناثنحو تشغيل  همواستعدادل اتجاهات أصحاب العم إلىالتعرف  .7

 ضمن منشآتهم. اإلعاقةنحو تشغيل ذوي  همواستعداداتجاهات أصحاب العمل  إلىالتعرف  .8

تعليمها و في القطاعين العام والخاص إلعداد العمالة المطلوبة همواستعدادالتحقق من جاهزية الجهات المزودة للتدريب  .9

 .هاتدريبو

 الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لجسر هذه الفجوة.تحديد مدى اتساع  .10
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 توفًراتطوير خطة وبرامج لتنمية الموارد البشرية في القطاع لخلق رأس مال بشري كفؤ وفعال باعتباره من العناصر األكثر  .11

 في األردن.

 

 أسئلة الدراسة 1.1

 األسئلة اآلتية: عن اإلجابةلذكر من خالل تحاول الدراسة تحقيق األهداف السابقة ا

 من حيث المهنة والجنس والمستوى التعليمي؟ الحلي والمجوهراتما هي خصائص العاملين الحاليين في قطاع  .1

 التدريب وعدد الخريجين؟التعليم ومن حيث المدة ومواقع  الحلي والمجوهراتما هي خصائص البرامج المقدمة لمهن قطاع  .2

 ؟(2020-2018) لألعوام الحلي والمجوهراتما هي احتياجات سوق العمل الكمية والنوعية في قطاع  .3

 من المهارات في كل مهنة من مهن القطاع؟ الحلي والمجوهراتما هي احتياجات المنشآت في قطاع  .4

الحلي التدريب التي تخدم قطاع التعليم وما هي المهارات التي يقدمها مزودو التدريب في كل برنامج من برامج  .5

 ؟والمجوهرات

 ؟الحلي والمجوهراتما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتوظيف المرأة في قطاع  .6

 ؟الحلي والمجوهراتما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتدريب المرأة وتمكينها في قطاع  .7

 ؟لي والمجوهراتالحي قطاع ف اإلعاقةما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتوظيف ذوي  .8

 ؟الحلي والمجوهراتلدخول سوق العمل في قطاع  اإلعاقةما هي الفرص الحالية والمستقبلية لتدريب ذوي  .9

 ؟الحلي والمجوهراتما هي الصعوبات التي تواجهها المنشآت في التعيين في قطاع  .10

 ؟والمجوهراتالحلي ما هي أهم المزايا التي تقدمها المنشآت للعاملين فيها في قطاع  .11

 

 منهجية الدراسة 1.1

عبر مسح احتياجاتها الحالية والمستقبلية  الحلي والمجوهراتتغطي الدراسة جانب الطلب للشركات العاملة ضمن قطاع 

التدريب وجانب العرض الذي توفره جهات تزويد التدريب من الخريجين التعليم ومن القوى العاملة و (2020-2018) لألعوام

 التدريب عبر مسح إلمكانيات هذه الجهات الحالية وتوجهاتها المستقبلية للتدريب ضمن القطاع المستهدف.و التعليموبرامج 

 

 تهاوعين مجتمع الدراسة 1.1.1

 مسح احتياجات الشركات )جانب الطلب( 1.1.1.1

 واألقاليمتم تصميم عينة المسح للحصول على تقديرات موثوقة للمتغيرات الرئيسية للمسح على مستوى المحافظات 

الذي نفذته دائرة اإلحصاءات العامة  2011التعداد العام للمنشآت االقتصادية  استناًدا إلى إطارالثالثة. وصممت عينة هذا المسح 

أية منشأة إضافة أنه تم  اإلشارة إلىوتجدر  لألمم المتحدة.ISIC4 والذي تم تصنيفه حسب التصنيف الصناعي الدولي الرابع 

   ولغاية تاريخه.في القطاع جديدة زودتها اللجنة االستشارية من المعنيين 

 فرعية: أنشطةويندرج تحت هذا القطاع مجموعة 

 .صناعة المجوهرات الثمينة واألصناف والمواد المتصلة بها 
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االعتبار المهن التي يقوم بها هذا القطاع من خالل تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات عين ب األخذولغايات هذا المسح تم 

 عينةيبين توزيع  1لضمان التجانس والتمثيل للمجتمع بشكل جيد حسب المحافظات والمهن وفئة العاملين في المنشأة. والجدول 

 .حسب المحافظات والذي تم شمولة كامال في المسحالدراسة 

 

 ومجتمعها الحلي والمجوهراتالمنشآت االقتصادية في قطاع عينة : 1 جدول

 

 

 

 مسح مزودي التدريب )جانب العرض( 1.1.1.1

مؤسسة التدريب المهني بشكل حصري باعتبارها الجهة الوحيدة المزودة للتدريب المهني في تكون مجتمع الدراسة لهذا المسح من 

 .قطاع صناعة الحلي والمجوهرات في األردن

 

 أدوات الدراسة 1.1.1

ى تغطي جانب الطلب )أصحاب العمل(، وتوفر بشكل رئيس األولتم تصميم استبانتين لتحقيق أهداف الدراسة؛ االستبانة 

التدريبية، واحتياجات المؤسسة الكمية من العمالة في المهن المختلفة والمهارات التعليمية والعاملين واحتياجاتهم  أعدادبيانات عن 

وطبيعة  اإلعاقةغيل( المطلوبة لممارسة المهن المختلفة. كما توفر االستبانة بيانات عن تشغيل ذوي الفنية والعامة )الداعمة للتش

عن الصعوبات التي يواجهها أصحاب العمل  وأيًضاأن يشغلوها، وكذلك بيانات عن تشغيل المرأة وفي أي المهن،  التي يمكنُ المهن 

 لمزايا المقدمة للعاملين.في التعيين وا الُمتبعةفي تعيين العمالة والطرائق 

، فتغطي جانب العرض )مزودي التدريب(، حيث توفر بشكل رئيس بيانات حول البرامج التدريبية أما االستبانة الثانية

المتاحة لدى مزودي التدريب ضمن مهن القطاع المستهدف وأعداد الملتحقين والخريجين وخصائصهم، ودورات رفع الكفاءة 

مرأة، باإلضافة إلى توجهات مزودي التدريب نحو لل ، وأيًضااإلعاقةللعمال الممارسين، وعن فرص التدريب المتوفرة لذوي 

 االستمارات المجيبة عدد االستمارات المحافظة

 138 155 العاصمة

 8 16 البلقاء

 17 27 الزرقاء

 2 2 مأدبا

 17 27 إربد

 5 6 المفرق

 1 1 عجلون

 5 6 الكرك

 2 2 الطفيلة

 2 2 معان

 197 244 المجموع
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 التوسعات المستقبلية سواء في البرامج التدريبية أو الفئات المستهدفة بالتدريب.  وينبغي اإلشارة إلى أنه  تم استخدام نفس االستبانة

 وية الثالثة لتشابه البيانات المطلوبة عن كل منها. األولفي دراسات القطاعات ذات 

عرضهما ية من قبل الباحثين في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وتم األولتطوير االستبانتين بصورتهما ولقد تم 

العامة وعلى أعضاء اللجنة االستشارية، وتم األخذ بالتعديالت المقترحة، وبخاصة تلك  اإلحصاءاتعلى خبراء من دائرة الحًقا

  .ضوء مالحظاتهم فيالتعديالت المناسبة  وأُجريتمن قبل هؤالء الخبراء. التعديالت/المالحظات التي حظيت باإلجماع 

 

 جمع البيانات وتجهيزها 1.1

 

 مسح الشركات )جانب الطلب( 1.1.1

 تم تنفيذ جمع بيانات مسح المنشآت وفق اإلجراءات اآلتية:

 لكل أسئلة االستبانة.دليل لتعبئة االستبانة للباحث الميداني )جامع البيانات( يتضمن التوضيحات الالزمة  إعداد 

  هاوتعليمات إدخال بيانات المسح الواردة من خالل االستبانات يتضمن شروطإعداد دليل. 

  مشرفين، تم تدريبهم على ال مجموعة منيتابعهم  ه،وتدريبمن الذكور واإلناث  بياناتالع مجلاختيار فريق بحث ميداني

 اإلحصائي.إجراء المسح وتعبئة االستبانة في مركز التدريب 

سسات/ ورش تعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت الشخصية للباحثين الميدانيين )جامعي البيانات( مع المعنيين في المؤ -

 .العمل المشمولة بالمسح

 تدقيق االستبانات المعبئة وترميزها من قبل الفريق المكلف بذلك من موظفي دائرة اإلحصاءات العامة. -

 جداول البيانات الخام. وإعدادإدخال البيانات إلى الحاسوب،  -

 

 

 مسح مزودي التدريب )جانب العرض( 1.1.1

 تم تنفيذ جمع بيانات مسح مزودي التدريب وفق اإلجراءات اآلتية:

  ممثلي جهات التعليم والتدريب المهني والتقني الرئيسة في األردن لجمع بيانات المسح الالزمة. ضمّ تكليف فريق عمل 

  عقد جلسة ألعضاء الفريق في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية تم خاللها تعريف المشاركين بأداة المسح ومتطلبات

 تعبئتها، وتدريبهم على آلية تعبئة االستبانات.

 دى جهات تعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت الشخصية ألعضاء الفريق )جامعي البيانات( مع الموظفين المعنيين ل

 .التدريب المشمولة بالمسح

 .تدقيق االستبانات المعبأة وترميزها من قبل الفريق المكلف بذلك من موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 

  ،جداول البيانات الخام. وإعدادإدخال البيانات إلى الحاسوب 
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 تبويب البيانات ونشرها 1.1

من أعضاء اللجنة  إقرارهاتم تحديد التقاطعات والجداول التكرارية والرسومات البيانية الالزمة لعرض الدراسة بعد 

، وتم ProClarityاالستشارية، وقام اختصاصيو البرمجة بمعالجة جداول البيانات الخام الستخراجها وعرضها باستخدام برنامج 

 على ملخص ألهم نتائج الدراسة والتوصيات المنبثقة عنها. اأيضً التقرير الذي اشتمل  في هذاتضمينها 

 

 محددات الدراسة 1.1

 %( فقط.81المنشآت التي استجابت )أن إال أنه رغم سحب عينة شاملة لجميع المجتمع،  اإلشارة إلىتجدر  -

 المنشآت المشمولة في المسح هي فقط التي تعمل تحت مظلة القطاع المنظم. -
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 الفصل الثاني 

الحلي تحليل جانب الطلب في قطاع 

 والمجوهرات
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 الحلي والمجوهراتمنشآت قطاع  إنتاج 1.1

 استناًدا إلى المسح 2018من عام  الربع الثالث( منشأة لغاية 244) الحلي والمجوهراتبلغ عدد المنشآت في قطاع 

( %4الشمال، وما نسبته ) إقليم%( في 14الوسط، ونحو) إقليم%( في 82العامة، توزعت بواقع ) اإلحصاءاتالذي أجرته دائرة 

 .الجنوب إقليمفي 

 / المحافظةاإلقليم حسب  الحلي والمجوهرات:توزيع المنشآت في قطاع 2جدول 

 عدد المنشآت / المحافظةاإلقليم 

 200 إقليم الوسط

 155 عمان

 16 البلقاء

 27 الزرقاء

 2 مأدبا

 34 الشمال إقليم

 27 إربد

 6 المفرق

 1 عجلون

 10 إقليم الجنوب

 6 الكرك

 2 الطفيلة

 2 معان

 244 المجموع

 

  

 / المحافظةاإلقليم حسب  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 1شكل

 

، لكن 2018العام و 1957وأظهرت الدراسة أن عدد المنشآت في هذا القطاع قد تفاوتت من حيث نشأتها ما بين العام 

وهو العام الذي شهد عودة األردنيين المغتربين  1993 عامغالبية المنشآت التي شملها المسح بدأت نشاطها منذ  فإنوبشكل عام 

إقليم 
 الوسط

82% 

إقليم 
 الشمال

14% 

إقليم 
 الجنوب

4% 

155 

27 27 
16 

6 6 2 2 2 1 
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القطاع بدأت %( من المنشآت العاملة في هذا 79أن حوالي ) إلىحيث تشير البيانات من الخليج بكثافة بعد أحداث حرب الخليج، 

 ( عامالً وعاملة.1,281العاملين في القطاع والبالغ ) إجمالي%( من 84وهي توظف نحو ) تلك الفترةبتقديم الخدمة منذ 

 حسب سنة بدء تقديم الخدمة الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 3 جدول

 عدد العاملين عدد المنشآت سنة البدء عدد العاملين عدد المنشآت سنة البدء

1957 1 2 1998 4 8 

1960 2 53 1999 1 3 

1961 2 8 2000 11 52 

1977 1 2 2001 10 22 

1980 8 23 2002 9 14 

1982 3 29 2003 7 76 

1983 3 7 2004 2 3 

1984 2 2 2005 10 78 

1985 3 6 2006 2 3 

1986 2 7 2007 4 59 

1987 1 3 2008 5 7 

1988 4 6 2009 1 5 

1989 3 3 2010 4 9 

1990 2 8 2011 2 7 

1991 6 9 2012 4 13 

1992 7 31 2013 14 57 

1993 4 61 2014 20 61 

1994 8 26 2015 15 90 

1995 5 7 2016 15 73 

1996 8 32 2017 6 16 

1997 2 261 2018 20 40 

 1,281 مجموع العاملين 244 مجموع المنشآت
 

  

 حسب سنة بدء تقديم الخدمة الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 1 شكل
 

1993-

2018 

79% 

1985-

1992 

12% 

1957-

1984 

9% 

1993-2018 1985-1992 1957-1984

194 

29 
22 
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هي منشآت فردية حيث  الحلي والمجوهراتمن المنشآت العاملة في قطاع  الغالبية العظمىالى أن  أدناهويشير الجدول 

%( منشآت 12%(، ونحو )27لكيانها القانوني، وتشكل المنشآت التضامنية ما نسبته ) وفًقا%( هي منشآت فردية 60أن قرابة )

 ذات مسؤولية محدودة.

 واإلقليم حسب الكيان القانوني  والمجوهراتالحلي :  توزيع المنشآت في قطاع 4 جدول

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط الكيان القانوني للمنشأة

 147 7 29 111 مؤسسة فردية

 66 3 5 58 شركة تضامن

 29 شركة ذات مسؤولية محدودة
  

29 

 2 شركة توصية بسيطة
  

2 

 244 10 34 200 المجموع

 

  

 واإلقليم حسب الكيان القانوني  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 1 شكل

 

ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي:  الحلي والمجوهراتيمكن تصنيف المنشآت في قطاع  ،المسح واستناًدا إلى نتائج

%(، تليها المنشآت 81.7أقاليم المملكة وبنسبة )عمال( والتي تنتشر بنسبة كبيرة في جميع  4-1المنشآت الصغيرة الحجم )

 %(. 1( وبنسبة )وأكثر عامل 50الحجم )كبيرة %(، ثم المنشآت 17.3عامل( وبنسبة ) 49 -5الحجم )المتوسطة 

 

 واإلقليم حسب حجم المنشأة  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 5جدول

الوسط إقليم المنشأة حجم  المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال 

 199 10 32 157 صغيرة

 2 41 متوسطة
 

43 

 2 كبيرة
  

2 

 244 10 34 200 المجموع
 

مؤسسة 
 فردية

60% 

 شركة تضامن
27% 

شركة ذات 
مسؤولية 
 محدودة

12% 

شركة توصية 
 بسيطة

1% 

شركة ذات  شركة تضامن مؤسسة فردية
مسؤولية 
 محدودة

شركة توصية 
 بسيطة

111 

58 

29 

2 

29 

5 7 3 

 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط
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 واإلقليم  حسب حجم المنشأة  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 1 شكل

  

والجنس، ويالحظ أن عدد  واإلقليمحسب حجم المنشأة  الحلي والمجوهراتتوزيع المنشآت في قطاع  أدناهويبين الجدول 

 . ناثالحال بالنسبة لإلكذلك ثم صغيرة الحجم والحجم متوسطة العاملين الذكور أكبر في المنشآت 

 

 

 والجنس واإلقليمحسب حجم المنشأة  الحلي والمجوهراتفي قطاع  العاملين: توزيع 6 جدول

حجم 
 المنشأة

 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 17 0 17 64 0 64 328 19 309 صغيرة

 0 0 0 8 0 8 552 142 410 متوسطة

 0 0 0 0 0 0 312 38 274 كبيرة

 

 صغيرة
81% 

 متوسطة
18% 

 كبيرة
1% 

 اإلجمالي

 صغيرة
78% 

 متوسطة
21% 

 كبيرة
1% 

 الوسطإقليم 

 صغيرة
94% 

 متوسطة
6% 

 الشمالإقليم 

 صغيرة
100% 

 الجنوبإقليم 
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 حسب حجم المنشأة والجنس الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 1 شكل

 

%( من المنشآت في هذا القطاع عن انخفاض الطلب 67وحول تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم، فقد أعلنت )

أعلنت بينما  .(2020-2018)ألعوام ، وكذلك توقعوا انخفاض الطلب على منتجاتهم خالل ا2017في العام  إنتاجهاعلى 

 .عام المذكورخالل الإنتاجها %( من المنشآت ارتفاع الطلب على 11.4)

حسب حجم المنشأة، حيث أفادت غالبية المنشآت الصغيرة أن الطلب  أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهماختلف تقييم 

أعلنت نحو  ،وكذلك الحال بالنسبة للمنشآت المتوسطة والكبيرة. ولكن بشكل عام 2017في العام  قد انخفضعلى منتجاتها 

 .ومعظم هذه المنشأت كانت صغيرة الحجم ارتفاع حجم الطلب على منتجاتها%( من المنشآت 11.5.5)

حسب تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم لعام  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت والعاملين في قطاع 7 جدول
2017 

 عدد العاملين عدد المنشآت تقييم الطلب
عدد المنشآت 

 الصغيرة
عدد المنشآت 
 المتوسطة

عدد المنشآت 
 الكبيرة

 1 2 24 115 28 ارتفاع

 6 3 24 237 33 ال يوجد تغيير

 14 14 136 889 163 انخفاض

   20 40 20 غير معرف

 21 19 204 1,281 244 المجموع
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 2017: توزيع المنشآت والعاملين حسب تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم وحسب حجم المنشأة لعام 1 شكل

 

 لألعوامحسب توقع أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 8 جدول
(2018-2020) 

 2020 2019 2018 تقييم الطلب

 21 27 17 ارتفاع

 60 64 43 ال يوجد تغيير

 131 135 182 انخفاض

 32 18 2 غير معرف
 

 

 ارتفاع
11% 

 ال يوجد تغيير
14% 

 انخفاض
67% 

 غير معرف
8% 

 المنشآتإجمالي 
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12% 
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66% 
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10% 
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 ارتفاع
10% 
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16% 
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74% 
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28% 
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-2018) لألعوامحسب توقع أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 1 شكل
2020) 

 

انعكاس الظروف الحالية السياسية واالقتصادية على تنبؤات أصحاب ضرورة األخذ بعين االعتبار  اإلشارة إلى وتجدر 

 .سلبًياالعمل المستقبلية 

 

 الحلي والمجوهراتالخصائص الكمية والنوعية للعاملين في قطاع  1.1

، 2018( عامالً وعاملة لعام 1,281قد بلغ ) الحلي والمجوهراتكشفت نتائج تحليل البيانات أن عدد العاملين في قطاع 

أن نسبة الشباب العاملين في القطاع  اإلشارة إلى وتجدر . إناث %( فقط 15.6%( مقابل )84.4توزعوا بغالبية للذكور بواقع )

 .%(83سنة وأكثر ) 25 بعمر العاملين ، بينما (%17)سنة( لم تتجاوز  15-24)

وبنسبة  أقل من ثانويمؤهالت العاملين التعليمية بشكل عام، نجد أن غالبية الذكور العاملين مؤهلهم التعليمي  إلىوبالتعرف 

أقل %( 34.3ونحو ) %(40) وبنسبة ثانويمؤهلهن التعليمي إلناث بية الغا في حين أن، ثانوي%( 27.4ونحو ) %(41.8)

 .ثانوي من

 إقليمفي  أقل من ثانويالتعليمي %( مؤهلهم 41وبتحليل مؤهالت العاملين التعليمية على مستوى المحافظات، فإننا نجد أن )

دون %( مؤهلهم 40.8بـ ) ُتقّدرنسبة كبيرة من العاملين  فإن%(، أما اقليم الشمال 29ثانوي وبنسبة )هم الوسط، يليهم من مؤهل

 .بكالوريوس%( 29.4ثانوي، ونحو )%( مؤهلهم 35.3. وباالنتقال إلقليم الجنوب، نجد أن )ثانوية عامة%( 31ونحو ) الثانوي

 حسب المؤهل التعليمي والجنس الحلي والمجوهرات: توزيع العاملين في قطاع 9 جدول

 المجموع انثى ذكر المؤهل التعليمي

 10 ُملم   أمي / 
 

10 

 521 68 453 ثانويأقل من 

 47 3 44 تلمذة مهنية

 376 80 296 ثانوية عامة

 107 5 102 دبلوم متوسط

 213 41 171 بكالوريوس

 7 2 5 من بكالوريوس أعلى

 1,281 199 1,082 المجموع
 

 ارتفاع
7% 

ال يوجد 
 تغيير

18% 

 انخفاض
75% 

2018 

 ارتفاع
12% 

ال يوجد 
 تغيير

28% 

 انخفاض
60% 

2019 

 ارتفاع
10% 

ال يوجد 
 تغيير

28% 

 انخفاض
62% 

2020 



   

18 

 

 

  

 والهرم العمالي حسب المؤهل التعليمي والجنس الحلي والمجوهرات: توزيع العاملين في قطاع 8 شكل

 

 واإلقليم حسب المؤهل التعليمي  الحلي والمجوهرات: توزيع العاملين في قطاع 10 جدول

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط المؤهل التعليمي

 2 9 ُملم   أمي / 
 

10 

 521 4 29 488 أقل من ثانوي

 2 45 تلمذة مهنية
 

47 

 376 6 22 347 ثانوية عامة

 107 2 11 93 دبلوم متوسط

 213 5 5 203 بكالوريوس

 1 6 من بكالوريوس أعلى
 

7 

 1,281 17 72 1,191 المجموع

 

 ملم/ أمي 
1% 

 أقل من ثانوي
41% 

 تلمذة مهنية
4% 

 ثانوية عامة
29% 

 دبلوم متوسط
8% 

 بكالوريوس
17% 

 اعلى من بكالوريوس
0% 

 اإلجمالي

 ملم/ أمي 
1% 

 أقل من ثانوي
42% 

 تلمذة مهنية
4% 

 ثانوية عامة
27% 

 دبلوم متوسط
9% 

 بكالوريوس
16% 

اعلى من 
 بكالوريوس

1% 

 ذكور

 أقل من ثانوي
34% 

 تلمذة مهنية
1% 

 ثانوية عامة
40% 

دبلوم 
 متوسط

3% 

 بكالوريوس
21% 

اعلى من 
 بكالوريوس

1% 

 إناث
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 واإلقليم حسب المؤهل التعليمي  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 9 شكل

 

وُمشّكل ، %(10) أحجار كريمةوُمرّكب ، %(10.4) ولحيم مجوهرات ،%(17.8) صائغ ةوقد أظهرت الدراسة أن مهن

 . الحلي والمجوهراتفي قطاع  إشغاالً هي المهن األكثر  %(8) وسادجي، %(8.2) مصوغات بواسطة الشمع

 

الشمال  إقليم، بينما في إشغاالً هي المهن األكثر  الصائغ ومركب أحجار كريمة ولحيم مجوهرات كانت مهنة الوسط إقليمفي و

مهن ال فإنالجنوب  إقليمبين العاملين في القطاع. أما في  انتشاًراهي المهن األكثر  والسادجيوالصائغين لحيم مجوهرات مهن  فإن

 حيث يعمل الغالبية في مهنة صائغ.تنوًعا أقل 

 واإلقليم حسب المهنة والجنس  الحلي والمجوهرات: توزيع العاملين في قطاع 11 جدول

 المهنة
 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 المجموع
 ذكر ذكر انثى ذكر

 228 7 23 14 184 صائغون

 133 1 26 17 90 لحيم مجوهرات 

 129 1   31 97 مركِّب أحجار كريمة )مركباتي(

 105     27 78 مشكل مصوغات بواسطة الشمع

 103   2 16 85 سادجي )تحضير موديل(

 86 4 3 7 73 نقاش مجوهرات )يدوي/ماكينات(

 61 4 3 7 48 (هاوتشطيب هاوتلميع جلجي )صقل مجوهرات

 CNC 30 2     32مشكل ذهب على ماكينات 

 26     18 8 عامل طالء مجوهرات

 23     17 7 ماكينات صنع سناسلمشغل 

 18       18 فني صوالة )استخراج الذهب من فاقد المشاغل( 

 17     1 16 بائع

 10     2 8 حراس األمن

 311   17 40 253 وفنيّة مساندة إداريةمهن 

 1281 17 72 199 992 المجموع

 

 ملم/ أمي 
أقل من  1%

 ثانوي
41% 

تلمذة 
 مهنية

4% 

ثانوية 
 عامة

29% 

دبلوم 
 متوسط

8% 

 بكالوريوس
17% 

اعلى من 
 بكالوريوس

0% 

 الوسط إقليم

 ملم/ أمي 
2% 

أقل من 
 ثانوي

41% 

تلمذة 
 مهنية

3% 

ثانوية 
 عامة

31% 

دبلوم 
 متوسط

16% 

 بكالوريوس
6% 

اعلى من 
 بكالوريوس

1% 

 قليم الشمالإ

أقل من 
 ثانوي

24% 

ثانوية 
 عامة

35% 

دبلوم 
 متوسط

12% 

 بكالوريوس
29% 

 قليم الجنوبإ
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 إشغاالا حسب المهن األكثر  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 10 شكل
 

 

 

 

 

 

%( من العاملين في هذا 83ما نسبته ) فإن، الحلي والمجوهراتوبالحديث وبشكل عام عن جنسيات العاملين في قطاع 

 .جميع أقاليم المملكةفي  جًدا متقاربةالنسبة  وُتعدّ %( من غير األردنيين، 17القطاع هم أردنيو الجنسية مقابل )

 

 حسب الجنسية  الحلي والمجوهرات: توزيع العاملين في قطاع 12جدول

 الجنسية
 إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط

 المجموع
 ذكر ذكر أنثى  ذكر

 1,069 16 61 198 794 أردني 

 212 1 11 1 198 غير أردني

 1,281 17 72 199 992 المجموع

 

 

 

 

228 

133 129 
105 103 

86 
61 

32 
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 واإلقليم حسب جنسية العاملين  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 11 شكل

 

  الحلي والمجوهراتالتدريبية الحالية والمستقبلية للمؤسسات في قطاع التعليمية واالحتياجات  1.1

من المنشآت  العديدلدى متخصصة كشفت نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها أنه ال تتوافر أي مرافق أو أقسام تدريبية 

ألي  تدريًبا موجًها للمشتغلين لديها وليس  تدريًبا ذاتًيا التي تقصد  %( من المنشآت15عدا ) الحلي والمجوهراتالعاملة في قطاع 

تدريب عامليها لدى  ُتفّضل%( من المنشآت العاملة في القطاع بأنها 56، وأفاد )حوالي شخص يرغب في التعلم ونيل شهادة

 .%( يفضلون التدريب في الخارج18في القطاع الخاص، و )كز تدريب امر

 حسب جهة التدريب المفضلة الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 13جدول

 عدد المنشآت جهة التدريب

 1 مؤسسة التدريب المهني

 14 مراكز تدريب/ قطاع الخاص

 4 خارج البالد

 5 أخرى 

 25 المجموع

 

 اردني
83% 

 غير أردني
17% 

 اإلجمالي

 اردني
83% 

 غير أردني
17% 

 الوسطإقليم 

 اردني
85% 

 غير أردني
15% 

 الشمالإقليم 

 اردني
94% 

 غير أردني
6% 

 الجنوبإقليم 
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لة حسب جهة التدريب  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 11 شكل  الُمفض 

 

تدريب العاملين في تعليم و، على (2020-2018) لألعوامفي طلب أصحاب العمل  ارتفاًعامن النتائج أن هناك   وُيالحظ

الجنوب لم يطلب أي برامج  إن إقليمالوسط والشمال، حيث  :المملكة إقليميوفي  ،أدناهالتدريب المبينة في الجدول و التعليمبرامج 

  .إعداد

 

ا التدريب األكثر التعليم وحسب برامج  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 14 جدول  طلبا

 الشمال إقليم الوسط إقليم

 3Dتصميم قوالب  الحفر على الشمعإتقان 

  استخدام لحام نيتروجين

   استخدام برنامج ماتريكس المعرفة ببرمجيات

  استخدام الميناإتقان 

  االلتراسونيكاستخدام 

 

 

 

 

 

 مؤسسة التدريب المهني

4% 

 قطاع الخاص/ مراكز تدريب

56% 

 خارج البالد

18% 

 اخرى

22% 
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 الكمية من العاملين وخصائصهم الحلي والمجوهراتاحتياجات مؤسسات قطاع  1.1

مجموعة من المهن لكن في  اإلناثبشكل رئيس على توظيف الذكور بشكل عام مع وجود  الحلي والمجوهراتيركز قطاع 

 لألعوامبلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع  عاموبشكل  .الوسط إقليمعلى العمالة أكثر في كما ويتركز الطلب  ،بنسبة قليلة

وبشكل عام . اإلناث ( من 272( مقابل )314بلغ ) على الذكوروبحجم طلب  عامل مطلوب،( 585حوالي ) (2018-2020)

بنحو  2020تراجع في العام ، لكنه 2018%( مقارنة مع الطلب في العام 133بنحو ) 2019في العام بشكل كبير الطلب  ارتفع

 .2019%( مقارنة مع العام 29)

هو  الثانوية العامة، حيث تبين أن مؤهل (2020-2018) لألعواممستوى المؤهالت العلمية المطلوبة  الجدول أدناهوُيبّين 

 . مع طبيعة هذا القطاع منطقًيا وُمتماشًيا، ويبدو هذا أقل من ثانوييليه  طلًبا،األكثر 

 (2020-2018) لألعوامحسب المؤهل التعليمي والجنس  الحلي والمجوهرات: توزيع الطلب على العمالة في قطاع 15 جدول

 المؤهل التعليمي
 2019عدد الفرص لعام  2018عدد الفرص لعام  2017عدد الفرص لعام 

 المجموع أنثى  ذكر المجموع أنثى  ذكر المجموع أنثى  ذكر

ي / ُملم     8   8 8   8 7   7 أُم 

 53 21 32 81 34 47 28 13 16 أقل من ثانوي

 22 10 12 42 17 25 1 1   تلمذة مهنية

 79 45 34 105 51 54 48 23 25 ثانوية عامة

 6 5 1 11 7 4 1 1   دبلوم متوسط

 27 14 13 26 13 13 32 18 14 بكالوريوس

 195 94 100 273 122 151 117 55 62 المجموع
 

 

 

 (2020-2018) لألعوامحسب المؤهل التعليمي  الحلي والمجوهرات: توزيع الطلب على العمالة في قطاع 11 شكل

 

 ملم/ أمي 

6% 

 أقل من ثانوي

25% 

 ثانوية عامة

41% 

 بكالوريوس

28% 

 دبلوم متوسط

%3  

 بكالوريوس

% 15 
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ومشكل مصوغات بواسطة ، ولحيم مجوهرات، صائغعلى مهن  (2020-2018) لألعوام طلًباهناك  فإن ،وبشكل عام

 . أحجار كريمةوُمركبي ، وسادجي، الشمع

 

 (2020-2018) لألعوامحسب المهنة لمجموع  الحلي والمجوهرات: توزيع مجموع الطلب على العمالة في قطاع 11 شكل

 

 (2020-2018) لألعوام واإلقليمحسب المهنة  الحلي والمجوهرات: توزيع الطلب على العمالة في قطاع 16 جدول

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم المهنة المطلوبة

 0 5 152 صائغ

 0 1 88 لحيم مجوهرات 

 0 0 64 مشكل مصوغات بواسطة الشمع

 0 4 52 سادجي )تحضير موديل(

 0 0 51 والتسويق اإلعالناختصاصيو 

 0 0 50 مركِّب أحجار كريمة ) مركباتي(

 1 0 33 نقاش مجوهرات ) يدوي / ماكينات(

 0 1 17 )صقل وتلميع وتشطيب مجوهرات(جلجي 

 0 0 15 مشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع العالمات

 CNC 15 0 0مشكل ذهب على ماكينات 

 0 0 5 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 

 0 0 7 فني صوالة )استخراج الذهب من فاقد المشاغل

المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات 
 األخرى

6 0 0 

 0 0 4 عامل طالء مجوهرات

 0 0 4 مندوبو المبيعات التجارية

 3 0 0 (Landscapمهندس تنسيق مواقع )

 0 0 2 ميكانيكي تجديد تحريك بنزين /افر هول

 0 0 2 مشغل ماكينات صنع سناسل

 0 0 1 اإلداريةاختصاصيو السياسات 

 1 12 572 المجموع

 

مشكل مصوغات  لحيم مجوهرات  صائغ
 بواسطة الشمع

تحضير )سادجي 
 (موديل

مركِّب أحجار 
 (مركباتي)كريمة 

نقاش مجوهرات 
 (ماكينات/ يدوي)

صقل )جلجي 
وتلميع وتشطيب 

 (مجوهرات

157 

89 

64 
56 

50 

34 

18 
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 (2020-2018) لألعوام اإلقليمحسب  الحلي والمجوهراتلطلب على العمالة في قطاع ل النسبيتوزيع ال: 11 شكل

 

حيث  ال يطلبون خبرة،أصحاب العمل  أن غالبية فقد لوحظ ،وأما من حيث الخبرة المطلوب توافرها في العمالة المطلوبة

باعتبارها فترة كافية للقيام بمتطلبات العمل في  سنوات( 3-0تتراوح من )خبرة %( من أصحاب العمل أنهم يطلبون 92أعلن )

  .هذا القطاع

 

-2018) لألعوامحسب سنوات الخبرة المطلوبة والجنس  الحلي والمجوهرات: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 17جدول
2020) 

 سنوات الخبرة
 2020عدد الفرص لعام  2019عدد الفرص لعام  2018عدد الفرص لعام 

 أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر

0 20 30 45 44 28 39 

1 17 9 38 30 26 22 

2 19 16 43 32 27 21 

3 
  

7 9 7 6 

4   1    

5 6 
 

15 6 12 4 

7   1 1 1 1 

9   1    

 94 100 122 151 55 62 المجموع

 

 الوسطإقليم 
98% 

 الشمال إقليم
2% 

 الجنوب إقليم
0% 
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 (2020-2018) لألعوامحسب سنوات الخبرة المطلوبة  الحلي والمجوهرات: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 11 شكل

أن ارتفاع حجم الطلب على العاملين في األعوام  إلىيشير ، األمر الذي أكثر من كونه توسعالجدد  إلى العمالالحاجة  وتبرز

 .خلق فرص عمل جديدة عنناتٌج  (2018-2020)

-2018) لألعوامحسب أسباب توفرها )دوران/ توسع(  الحلي والمجوهرات: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 18 جدول
2020) 

 
 2020عدد الفرص لعام  2019عدد الفرص لعام  2018عدد الفرص لعام 

 25 27 19 دوران

 113 157 75 توسع

 57 89 24 كالهما

 195 273 117 المجموع

 

 

 

-2018) لألعوام حسب أسباب توفرها )دوران/ توسع( الحلي والمجوهرات: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 11 شكل
2020) 

0 
36% 

1 
25% 

2 
27% 

3 
5% 

5 
7% 

0 1 2 3 4 5 6 7

207 

143 
158 

28 

1 

43 

4 1 

 دوران
12% 

 توسع
59% 

 كالهما
29% 
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من المنشآت   %(47حيث أجاب ) ،العمالة المحلية بدل الوافدة إمكانية إحالل من ناحية أخرى، تم سؤال أصحاب العمل عن 

 . اإلحالل ، وهي نسبة مقاربة جداً للمنشآت التي ال تقبل بعملية اإلحالل أنهم مستعدين لعملية 

كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل  يقّدر وهو نظام ،نظام العمل المرنُتطّبق ( من المنشآت %44أن ) اإلشارة إلى وتجدر 

لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في هذا النظام والتي قد تشمل العمل لبعض الوقت، أو العمل ضمن ساعات مرنة، 

 .1ُبعدعن  إضافة إلى  وأسبوع العمل المكثف، والسنة المرنة، 

هي ، الحلي والمجوهراتعن أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع  وكشفت نتائج الدراسة، من خالل سؤال أصحاب العمل

، ومهارة استخدام وتحضيرها استخدام المينا، ومهارة استخدام لحام األكسجين والغاز، ومهارة شق قوالب السيليكونإتقان مهارة 

  .لحام النيتروجين ولحام اآلرغون، ومهارة الحفر على الشمع

 حسب المهنة وأكثر مهارة مطلوبة لها وال تتوفر لدى العاملين الحلي والمجوهرات: توزيع العمالة في قطاع 19جدول

 أكثر مهارة مطلوبة المهنة

 لحيم مجوهرات

 استخدام لحام ارغون

 وغاز أكسجيناستخدام لحام 

 استخدام لحام نيتروجين

 سادجي
 الحفر على الشمع إتقان

 3Dتصميم قوالب 

 جلجي )صقل وتلميع(
 التخلص من العيوب المصنعية إتقان

 استخدام االلتراسونيك

 مشكل مصوغات بواسطة الشمع

 الحفر على الشمع إتقان

 3Dتصميم قوالب 

 استخدام المينا إتقان

 رهاوتحضي شق قوالب السليكون

 كبس قوالب السيلكيون إتقان

 نقاش مجوهرات

 استخدام لحام اكسجين وغاز

 الحفر على الشمع إتقان

 استخدام قلم  الليزر

 واآلليةاستخدام ماكينات النقش اليدوية 

 استخدام االلتراسونيك

 استخدام الميناإتقان  مركب أحجار كريمة

 

 
                                                           

1
 .2017وزارة العمل، قانون نظام العمل المرن  
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  الحلي والمجوهراتالمهارات العامة المطلوب توافرها لدى العاملين في قطاع  1.1

درجة أهمية كل مهارة من المهارات العامة الداعمة للتشغيل في  ُتبّينجداول  ثمانيةبعد  تحليل البيانات التي اشتملت عليها 

، والذي يبين المهارات العامة أدناهالمركبات ذات المحركات، تم استخالص الجدول  وإصالحكل مهنة من مهن قطاع صيانة 

التعليمية تلك المهارات في برامجها دمج التدريب التعليم ور الذي يتطلب من مزودي الضرورية لكل مهنة من المهن، األم

القدرة على تحمل ضغط العمل  :من ناحية أخرى، أضاف العديد من أصحاب العمل مهارات أخرى يهتمون بها مثل التدريبية.و

 وااللتزام بأخالق العمل.

 الضرورية الداعمة للتشغيل للمهن المطلوبة : المهارات العامة20جدول

 المهنة

مهارة االتصال 

والعمل مع 

 الفريق

مهارة 

استخدام 

 الحاسوب

مهارة التخطيط 

 وإدارةوالتنظيم 

 الوقت

مهارة 

  اإلبداع

 واالبتكار

مهارات 

 عددية

المهارة 

التواصل باللغة 

 اإلنجليزية

مهارة 

التحليل وحل 

 المشكالت

 X X X X X X X لحيم مجوهرات 

 X X X X X X X صائغ

 X X X X X X X سادجي )تحضير موديل(

 X X X X X  X مركِّب أحجار كريمة ) مركباتي(

 X X X X X X X مشكل مصوغات بواسطة الشمع

 CNC X X X X X X Xمشكل ذهب على ماكينات 

 X X X X X X X نقاش مجوهرات ) يدوي / ماكينات(

وتشطيب جلجي )صقل وتلميع 
 مجوهرات(

X X X X X X X 

    X    عامل طالء مجوهرات

فني صوالة )استخراج الذهب من 
 )فاقد المشاغل

X  X X   X 

   X  X X X مشغل ماكينات صنع سناسل

 

  الحلي والمجوهراتتشغيل المرأة في قطاع  1.1

ال يرغبون في تعيين  الحلي والمجوهراتالمنشآت العاملة في قطاع  غالبيةتشير نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها إلى أن 

أن طبيعة العمل في هذا القطاع ال تناسب عدم الحاجة، و إلىبشكل رئيس ذلك يعود و، %(72وبنسبة ) في هذا القطاع إناث

 .(%15.6)يبقى هناك تشغيل لإلناث في مهن هذا القطاع بنسبة ال تقل عن  ،المرأة. لكن

 حسب سبب عدم تعيين اإلناث الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 21جدول

 عدد المنشآت اإلناث أسباب عدم تعيين 

 47 طبيعة العمل ال تناسب المرأة

 97 عدم الحاجة

 3 عدم وجود كفاءات

 2 عدم رغبة صاحب العمل

 8 الكلفة المادية العالية

 3 غير مريح اإلناثالعمل مع 



   

29 

 عدد المنشآت اإلناث أسباب عدم تعيين 

 69 محددغير 

 8 المجتمع والتقاليد ونظرة العادات 

 1 إغالق المنشأه في حالة 

 8 خطورة العمل

 244 المجموع
 

 

 

 ب عدم تعيين اإلناثاسبأهم أحسب  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 19 شكل
 

الشمال إقليم في  اإلناثطلب على ال كان، بينما %(98بنسبة أكبر ) الوسط إقليم فياإلناث  على المستقبلي الطلب ويتركز

الطلب  غالبية .لإلناث ( فرصة عمل 272)اإلجمالي حيث بلغ حجم الطلب  .إناثأي  الجنوبإقليم لم يطلب و ،%(2نحو )

%(، 22وبنسبة ) الشمعالمصوغات بواسطة ُمشكلي %(، ثم الطلب على 27وبنسبة ) الصياغةفي مهنة اإلناث المستقبلي على 

 %(.14وبنسبة ) لحيم مجوهراتوكذلك الطلب على مهنة 

 واإلقليمحسب المهنة  الحلي والمجوهراتفي قطاع  لإلناثفرص العمل : توزيع 22جدول

 الشمال إقليم الوسط إقليم المهنة

  34 لحيم مجوهرات 

 2 67 صائغ

 1 7 سادجي )تحضير موديل(

ب أحجار كريمة ) مركباتي(   17 مركِّ

  55 مشكل مصوغات بواسطة الشمع

  CNC 8مشكل ذهب على ماكينات 

  15 نقاش مجوهرات ) يدوي / ماكينات(

 1 9 جلجي )صقل وتلميع وتشطيب مجوهرات(

  4 عامل طالء مجوهرات

 عدم الحاجة
61% 

طبيعة العمل ال تناسب 
 المرأة

29% 

العادات والتقاليد ونظرة 
 المجتمع

5% 

 الكلفة المادية العالية
5% 
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 الحلي والمجوهراتفي قطاع  اإلعاقةتشغيل ذوي  1.1

%( فقط، 0.9ويشكلون ما نسبته ) ،في القطاع ( عامالً 1281من أصل ) عامالً ( 11) اإلعاقةعدد العاملين من ذوي  بلغ

لكن  ،في القطاع نفسه متنوعةوهم يعملون في مهن . %(82الحركية ) اإلعاقةوغالبيتهم من ذوي  الوسطإقليم وينحصرون في 

إضافة إلى المهن  ومشكل مصوغات بواسطة الشمع، ،ولحيم المجوهرات، الصائغأكثر المهن التي يتركزون فيها هي مهنة 

.والمكتبية اإلدارية

 

 حسب المهنة الحلي والمجوهراتفي قطاع  اإلعاقة: توزيع العمالة من ذوي 11 شكل
 

 

لمجموعة من  نظًرا اإلعاقةتوظيف ذوي  ُتفّضل، ال فعلًيا، الحلي والمجوهراتتبين نتائج الدراسة أن المنشآت في قطاع 

%(، بينما بّين 22وذلك بنسبة ) اإلعاقةأصحاب العمل في القطاع كان أبرزها أن طبيعة العمل غير مناسبة لذوي بّينها األسباب 

عمل في ( فرصة 108( منشأة أنها ستقدم )72)أعلنت  ،لكن  .ل إلى التعيينم ال يرغبون لعدم الحاجة %( من المنشآت أنه78)

إقليم الطلب بشكل كبير في ترّكَز وقد  .وسادجي، ونقاش مجوهرات، مركب أحجار كريمة، لحيم مجوهرات :أهمها مهن مختلفة

 .تحديًدا السمعية اإلعاقةولذوي  الوسط

 واإلقليم حسب المهنة  الحلي والمجوهراتفي قطاع  اإلعاقةلذوي  فرص العملتوزيع : 23جدول

 المجموع إقليم الشمال إقليم الوسط المهنة

 3  3 محاسب عام )نفقات وإيرادات( 

 1  1 اإلداريةاختصاصيو السياسات 

 30 1 29 لحيم مجوهرات 

 7  7 صائغ

 12 1 11 سادجي )تحضير موديل(

ب أحجار كريمة ) مركباتي(  22  22 مركِّ

 8  8 مشكل مصوغات بواسطة الشمع

العاملون في صناعة 
المجوهرات والمعادن 

 الثمينة

مشكل مصوغات  لحيم مجوهرات 
 بواسطة الشمع

مندوبو المبيعات 
 التجارية

المنظفون والمساعدون 
في الفنادق والمكاتب 
 والمؤسسات األخرى

6 

1 1 
1 

1 
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 المجموع إقليم الشمال إقليم الوسط المهنة

 CNC 6  6مشكل ذهب على ماكينات 

 11  11 نقاش مجوهرات ) يدوي / ماكينات(

 2  2 جلجي )صقل وتلميع وتشطيب مجوهرات(

 4  4 عامل طالء مجوهرات

 2  2 المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات األخرى

 108 2 106 المجموع

 

 وطرق التعيين والمجوهراتالحلي صعوبات تعيين العاملين في قطاع  1.8

ت آ%( من المنش19%( من المنشآت ال تواجه أية صعوبات في التعيين، بينما )39كشفت نتائج الدراسة أن ما نسبته )

هذه الصعوبات إلى النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة  وُتعزى)معظمها منشآت فردية( تواجه صعوبات في التعيين، 

 (.أدناهنحو العمل )انظر الجدول  إيجابيةفي العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  إضافة إلى النقصبشكل رئيس، 

 

 حسب صعوبات التعيين الحلي والمجوهراتتوزيع المنشآت في قطاع : 24جدول

 المجموع إقليم الشمال إقليم الوسط صعوبات التعيين

 9 1 8 أكاديميًا.النقص في العمالة المؤهلة 

 27 1 26 .النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة

 26 1 25 .داعمة للتشغيل ومهارات نحو العمل  إيجابيةالنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات 

 3  3 .المطلوب األجرارتفاع 

 6  6 .عدم االلتزام بالدوام

 1  1 .ترك العمل بعد تعلم المهنة

 2  2 .تحمل ضغط العمل عدم

 74 3 71 المجموع
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 حسب صعوبات التعيين الحلي والمجوهراتتوزيع المنشآت في قطاع  :18 شكل

 

بأن التعيين المباشر من خالل االتصاالت الشخصية هو فقد أظهرت الدراسة  وفيما يتصل بالطرق المستخدمة في التعيين،

 .%(11وبنسبة ) الصحف والمواقع االلكترونية  إعالنات%(، يليه التعيين من خالل 81وبنسبة ) استخداًمااألكثر 

 

 واإلقليم حسب طرائق التعيين  الحلي والمجوهراتتوزيع المنشآت في قطاع  :25 جدول

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط طرائق التعيين

 مكاتب التشغيل
 

2 
 

2 

 2 ديوان الخدمة المدنية
  

2 

 18 1 2 15 والمواقع اإللكترونيةالصحف 

 133 1 15 117 مباشرة من خالل االتصاالت الشخصية

 2 عرض خدمات
  

2 

 2   2 وزارة العمل

 5   5 الوظيفيه التي تقيمها وزارة العمل األيام

 164 2 18 143 المجموع
 

النقص في العمالة 
االمؤهلة   أكاديميا
13% 

النقص في العمالة ممن 
 لديهم المهارات المطلوبة

37% 

النقص في العمالة ممن 
لديهم قيم واتجاهات 

نحو العمل  إيجابية
 ومهارات داعمة للتشغيل

35% 

 المطلوب األجرارتفاع 
4% 

 عدم االلتزام بالدوام
8% 

ترك العمل بعد تعلم 
 المهنة

1% 

عدم تحمل ضغط 
 طبيعة العمل/العمل

2% 
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 حسب طرائق التعيين  الحلي والمجوهرات: توزيع المنشآت في قطاع 19 شكل

 

%( منهم بأن 22، وقد أجاب )الحلي والمجوهراتسئل أصحاب العمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع كما 

%( 13، ونحو )شريعات الناظمة للعملالقوانين والتإلى أشاروا  %(16ارتفاع الضرائب تؤثر على أداء القطاع، بينما )

 .من التحديات التي تواجه القطاعلالستثمار الترويج %( أن ضعف 12.9، وأجاب )التي تعيق االستثماراإلجراءات 

 

 واإلقليم  القطاع تواجه التي الصعوبات حسب الحلي والمجوهرات قطاع في المنشآت توزيع: 26جدول

 المجموع إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط قطاعالالصعوبات التي تواجه 

 21 143 القوانين والتشريعات الناظمة للعمل
 

165 

 225 9 30 187 ارتفاع الضرائب

 15 119 اإلجراءات التي تعيق االستثمار
 

135 

 15 118 لالستثمارضعف الترويج 
 

132 

 130 1 17 112 ضعف القدرات التسويقية

 80  9 71 هجرة الكفاءات

 128  13 115 ضعف الحوافز المادية

 35 0 10 25 أخرى
 

 مكاتب التشغيل

1% 

 ديوان الخدمة المدنية

الصحف والمواقع  1%
 االلكترونية

11% 

مباشرة من خالل االتصاالت 
 الشخصية

81% 

 عرض خدمات

1% 

 وزارة العمل

2% 

االيام الوظيفيه التي تقيمها 
 وزارة العمل

3% 
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 القطاع تواجه التي الصعوبات حسب الحلي والمجوهرات قطاع في المنشآت توزيع :10 شكل

  

القوانين والتشريعات 
 الناظمة للعمل

16% 

 ارتفاع الضرائب
22% 

اإلجراءات التي تعيق 
 االستثمار

13% 

ضعف الترويج 
 لإلستثمار

13% 

ضعف القدرات 
 التسويقية

13% 

 هجرة الكفاءات
8% 

 ضعف الحوافز المادية
12% 

 أخرى
3% 
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 الفصل الثالث

الحلي تحليل جانب العرض في قطاع 

 والمجوهرات
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 الحلي والمجوهراتتدريب في قطاع تعليم والأهم الجهات المزودة لل 1.1

لتدريب للتعليم وامزودة  والمجوهرات ينفرد بوجود جهة واحدةالحلي قطاع  سابًقا فإن للقطاعات التي تمت دراستها خالًفا 

 .وهي مؤسسة التدريب المهنيفي األردن 

 

 الحلي والمجوهراتفي قطاع  الُمطب قةتدريبية تعليمية والالبرامج ال 1.1

خالل  خريًجا( 55ا قرابة )م، وبلغ عدد خريجيهفقط برنامجينالتدريبية الخاصة بهذا القطاع التعليمية وبلغ عدد البرامج 

مشّكل مصوغات %(، ثم برنامج 80)مشّكل مصوغات برنامج تخرجوا من  حيث بلغت نسبة الذين. (2017-2015)األعوام 

 .%(20) وبنسبة بواسطة الشمع

 

 (2017-2015) لألعوام الحلي والمجوهراتفي قطاع  الُمطب قةالتدريبية التعليمية والبرامج : 27جدول

المجموع  2017 2016 2015 البرنامج التدريبي

ل مصوغات /صائغ  الكلي  44 14 22 8 مشك 

ل مصوغات بواسطة الشمع  11 3 3 5 مشك 

 55 17 25 13 المجموع
 

  

 (2017-2015)عوام لألقطاع الفي  الُمطب قةلتدريب حسب البرامج لتعليم واالجهات المزودة ل خريجي: توزيع 11 شكل

 

خالل  ا( خريجً 47التدريبية الخاصة بهذا القطاع الذكور نحو )التعليمية ومن ناحية أخرى، بلغ عدد خريجي البرامج 

مشكل %(، ثم برنامج 83) وبنسبة مشكل مصوغات )صائغ(منهم تخرجوا من برنامج  الغالبةنسبة ال. (2017-2015)األعوام 

قرابة  الحلي والمجوهرات. في المقابل، بلغ عدد خريجات البرامج التدريبية في قطاع %(17)وبنسبة  مصوغات بواسطة الشمع

 %(37) وبنسبة، مشكل مصوغات )صائغ(من برنامج  %(63) بنسبة توزعوا ،(2017-2015)خالل األعوام  اتخريج (8)

 .مشكل مصوغات بواسطة الشمعبرنامج من 

مشكل مصوغات بواسطة  (صائغ)مشكل مصوغات 
 الشمع

44 

11 

مشكل مصوغات بواسطة  (صائغ)مشكل مصوغات 
 الشمع

8 

5 

22 

3 

14 

3 

2015 2016 2017
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 (2017-2015) لألعوامحسب الجنس  الُمطب قةلتدريب ضمن البرامج لتعليم واالجهات المزودة ل خريجي: توزيع 11 شكل

 

 

 (2017-2015)لألعوام الُمطب قةلتدريب الذكور حسب أبرز البرامج لتعليم وا: خريجو الجهات المزودة ل11 شكل

 

 ذكر
85% 

 أنثى
15% 

 مشكل مصوغات بواسطة الشمع (صائغ)مشكل مصوغات 

39 

8 
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 (2017-2015) لألعوام الُمطب قةلتدريب حسب أبرز البرامج لتعليم وا: خريجات الجهات المزودة ل11 شكل

 

%(. من 100) الوسط بنسبةإقليم في  إقليمًيا الحلي والمجوهراتلتدريب في قطاع لتعليم واخريجو الجهات المزودة ل انحصر

 .إناث %( 15، ونحو )%( ذكور85بواقع ) جندرًياناحية أخرى توزع خريجو الجهات المزودة للتدريب في هذا القطاع 

 

 سبعة شهور، حيث تراوحت بين والمجوهراتالحلي التدريب في قطاع التعليم والبرامج المقدمة من قبل مزودي  ُمَددتنوعت 

-2015) لألعوام (%63)وبنسبة بلغت  مشكل مصوغات )صائغ(لبرنامج  شهر 12لمدة . لكن النسبة األكبر كانت سنةو

2017). 

 
 (2017-2015) لألعوامحسب مدة البرنامج باألشهر  الحلي والمجوهراتفي قطاع  المثطب قة: البرامج التدريبية 11 شكل

 

 مشكل مصوغات بواسطة الشمع (صائغ)مشكل مصوغات 

5 

3 

7 
20% 

12 
80% 
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فقد كشفت نتائج الدراسة أن  ،الحلي والمجوهراتالتدريبية في قطاع التعليمية ووفيما يتعلق بالمؤهل العلمي لخريجي البرامج 

  .األساسي كانالحد األدنى للمؤهل العلمي للمقبولين في هذه البرامج 

 ه ليسكشفت النتائج أن فقدلتدريب في تدريبهم ورفع كفاءتهم، لتعليم واودور الجهات المزودة ل اإلعاقةأما فيما يتصل بذوي 

 . اإلعاقة ذوي ب خاصةمج ابرأي هناك 

 

 العاملين إعدادالمهارات العامة المتضمنة في برامج  1.1.1

لدى  الُمطّبقةالتدريبية التعليمية وفي البرامج  كاف  المهارات العامة الداعمة للتشغيل والمتوافرة بشكل أدناه الجدول  ُيبّين

التي تركز على المهارات العامة الداعمة للتشغيل مع محدودية  الُمطّبقةالبرامج  تظهر قلّةحيث  لتدريب.لتعليم والجهات المزودة ل

 في المهارات المتوفرة نفسها.

 كاف   التدريبية بشكل التعليمية والمهارات العامة الداعمة للتشغيل والتي توفرها البرامج : 28جدول

 المهارات العامة الداعمة للتشغيل والمتوافرة بشكل كافي البرنامج 

 مشكل مصوغات )صائغ(
 

واالبتكار، مهارات االتصال، مهارات  اإلبداعمهارات استخدام الحاسوب، مهارات 
 عددّية.

ل  مصوغات بواسطة الشمع مشك 
واالبتكار، مهارات االتصال، مهارات  اإلبداعمهارات استخدام الحاسوب، مهارات 

 عددّية.
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 الفصل الرابع

تقدير فجوة العرض والطلب في قطاع 

 الحلي والمجوهرات
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 التدريبية المتوفرة لهذه المهنلتدريبية لكل مهنة  وبين البرامج لتعليمية واالفجوة بين االحتياجات ا 1.1

العاملين المراد  منالتدريبية التي يطلبها أصحاب العمل التعليمية ويتناول هذا الفصل من الدراسة مقارنة البرامج 

التدريبية التي وفرتها الجهات المزودة التعليمية و، مع البرامج ( 2020-2018) لألعوام الحلي والمجوهراتاستخدامهم في قطاع 

، وذلك بهدف معرفة مدى التقارب أو التباعد بين ما هو مطلوب وما هو (2017-2015)لتدريب خالل األعوام عليم والتل

 معروض.

خلل في قوى وجود ل على حقيقة دن بشكل خاص من المؤشرات التي تدارتفاع معدالت البطالة بشكل عام وفي األر ُيعذّ 

تم من خالل هذه الدراسة، تقصي مقدار   وجود فجوة بين العرض والطلب. وقدى هو األولسوق العمل، واألمر البديهي للوهلة 

ومجاالتها المختلفة. وقد كشفت النتائج عن اآلتي: عدد المنشآت العاملة  الحلي والمجوهراتالفجوة بين العرض والطلب في قطاع 

 لألعوام اإلجماليوعاملة. وبشكل عام بلغ حجم الطلب  عامالً ( 1,281بلغ ) إجمالي( منشأة بحجم عمالة 244في هذا القطاع )

-2015) لألعوام( 55) اإلجمالي( فرصة عمل ضمن هذا القطاع، في حين بلغ حجم العرض 585نحو ) ( 2018-2020)

 ، مما يعني أن السوق قادر على استيعابطلب( كفائض 530وجود فجوة عددية كبيرة تقدر بنحو ) إلى، األمر الذي يشير (2017

في حل أزمة ُتسهم أن القطاع واعد وفيه مجال لتوفير فرص عمل يدل على  إنماوهذا  .%( من حجم العرض100ما نسبته )

 .األردنالبطالة المتنامية في 

البرامج التدريبية التي طلب بعض  أدناهالجدول  ُيبّينوللتعرف على جوانب العرض والطلب ضمن البرامج التدريبية 

وتفتقر جًدا، ويتضح أن البرامج المعروضة محدودة  التدريب. مزودوأصحاب العمل توافرها وما يقابلها من برامج تدريبية يقدمها 

 المرغوب في جانب الطلب.إلى التنوع 

 

 الحلي والمجوهراتالبرامج التدريبية المطلوبة والمعروضة في قطاع : 29جدول

 الفجوة العرض الطلب البرنامج التدريبي

 فائض طلب 113 44 157 صائغ

 فائض طلب 89  89 لحيم مجوهرات 

 فائض طلب 53 11 64 مشكل مصوغات بواسطة الشمع

 فائض طلب 56  56 سادجي )تحضير موديل(

 فائض طلب 50  50 مركِّب أحجار كريمة )مركباتي(

 فائض طلب 34  34 )يدوي/ ماكينات(نقاش مجوهرات 

 فائض طلب 18  18 جلجي )صقل وتلميع وتشطيب مجوهرات(

 فائض طلب CNC 15  15مشكل ذهب على ماكينات 

 فائض طلب 4  4 عامل طالء مجوهرات

 فائض طلب 7  7 (فني صوالة )استخراج الذهب من فاقد المشاغل

 فائض طلب 2  2 مشغل ماكينات صنع سناسل

 

هذا الطلب والحرص على توفير البرامج التدريبية  إلىوتوكد الدراسة على ضرورة التفات الجهات المزودة للتدريب 

 المطلوبة من أصحاب العمل.
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ااألكثر البرامج التدريبية : 30جدول  وال تتوفر لدى مزودي التدريب ( 2020-2018) لألعوام طلبا

 عدد األفراد المطلوب تدريبهم التدريبي المطلوبالبرنامج 

 3 الحفر على الشمعإتقان 

 2 استخدام لحام نيتروجين

 2  استخدام برنامج ماتريكس المعرفة ببرمجيات

 2 استخدام الميناإتقان 

 2 استخدام االلتراسونيك

 3D 2تصميم قوالب 

 

 المهارات التي توفرها البرامج التدريبية لهذه المهنالفجوة بين المهارات المطلوبة لكل مهنة وبين  1.1

المهارات العامة الداعمة للتشغيل في كل من جانبي العرض  ، في الفصل الثاني والثالثفي موضع  سابقالدراسة  بّينت

المهارات التي طلبها أصحاب العمل وبدرجة كافية. وعليه، ال يوجد  غالبيةاتضح أن الجهات المزودة للتدريب توفر ووالطلب. 

 .الحلي والمجوهراتفجوة بين العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات العامة الداعمة للتشغيل في قطاع 

العمل وفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع من ناحية أخرى، 

وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ينبغي  لبرامج التدريبية المقدمة. ولذلكوفي المنوي تعيينهم، فإنها في غالبها غير مشمولة ضمن ا

 في اآلتي: إيجازهاالتوصية بضرورة توفير برامج تدريبية توفر هذه  المهارات الفنية المطلوبة والتي يمكن 

 استخدام المينا.إتقان  مهارة  -

 استخدام لحام األكسجين والغاز.مهارة -

 شق وتحضير قوالب السيليكون.مهارة  -

 استخدام لحام النيتروجين ولحام اآلرغون.مهارة  -

 الحفر على الشمع.مهارة  -

 

  اإلناثالفجوة بين العرض والطلب على العمالة من  1.1

اإلناث. في  في تعيينعبرت عن عدم رغبتها  الحلي والمجوهراتت العاملة في قطاع آالمنش غالبيةكشفت النتائج أن  

-2018) لألعوامعمل  ةفرص (272)بنحو فقط  ُيقّدرللعمل في هذا القطاع  اإلناثعلى متواضًعا  طلًبا مستقبلًياحين أن هناك 

ومشكل مصوغات بواسطة الشمع ولحيم مجوهرات ومركب  )صائغ( مشكل مصوغات هذا الطلب ضمن مهن ، توّزعَ (2020

خالل األعوام  خريجات (8)أنه تم تخريج  إلى، حيث أشارت بيانات المسح اإلناثمن  عرًضا. وكذلك نجد أن هناك أحجار كريمة

. %(37.5) وبنسبة مشكل مصوغات بواسطة الشمع %(، ثم برنامج62.5) وبنسبة صائغتخرجن من برنامج  ،(2015-2017)
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الحلي ضمن قطاع  طلبفائض  عليهن اإلناثمن  264))ة بين ما هو معروض وما هو مطلوب ياألولوهنا نالحظ الفجوة الرقمية 

 (.والمجوهرات

ويمكن االطالع على تفصيل المهن المطلوبة وتخصصات الخريجات المعروضة والمبينة في الجدول أدناه، حيث يبين 

في سوق عمل هذا القطاع. حيث يالحظ أنه ال يوجد توافق بين العرض والطلب،  وأن هناك فجوة  خلالً كبيًرا وواضًحاأن هناك 

إلناث خالل األعوام ل الحلي والمجوهراتالقادرة على خلق فرص عمل في قطاع  إلى التخصصاتوهي تشير  ،لصالح الطلب

تدل على سوء إنما الفجوة المشار اليها في الجدول أدناه فإن فائض طلب  سابًقا إلىالفجوة أشارت إن وحيث  .( 2018-2020)

 التخطيط وعدم مواءمة ما هو مطلوب في السوق مع ما هو معروض من برامج لدى الجهات المزودة للتدريب في األردن.

 ( 2020-2018) لألعوامالفجوة بين البرامج التدريبية المطلوبة والمعروضة لإلناث : 31الجدول

 الفجوة العدد المعروض العدد المطلوب الطلب

 طلبفائض   34 لحيم مجوهرات 

 طلبفائض  5 69 صائغ

 طلبفائض   8 سادجي )تحضير موديل(

ب أحجار كريمة ) مركباتي(  طلبفائض   17 مركِّ

 طلبفائض  3 55 مشكل مصوغات بواسطة الشمع

 طلبفائض   CNC 8مشكل ذهب على ماكينات 

 طلبفائض   15 نقاش مجوهرات ) يدوي / ماكينات(

 طلبفائض   10 جلجي )صقل وتلميع وتشطيب مجوهرات(

 طلبفائض   4 عامل طالء مجوهرات

 

 

 وبين البرامج التدريبية المقدمة لهم اإلعاقةاإلعاقةالفجوة بين الطلب على العمالة من ذوي  1.1

ما نسبته  وُيشّكلونفي القطاع  ( عامالً 1281من أصل ) عامالً ( 11)في الفصل الثاني أن هناك  في موضع  سابقبينت الدراسة 

ولحيم ، الصائغلكن أكثر المهن التي يتركزون فيها هي مهنة  ،في القطاع نفسه متنوعة%( فقط، وهم يعملون في مهن 0.9)

  .والمكتبية اإلداريةإضافًة إلى المهن المجوهرات، ومشكل مصوغات بواسطة الشمع، 

وبالتالي هناك فائض طلب على ذوي  ،( فرصة عمل في مهن مختلفة108( منشأة ستقدم )72)هناك كشفت نتائج المسح أن 

بشكل كبير  هذا الفائضوقد تركز  .مجوهرات، مركب أحجار كريمة، وسادجي، ونقاش مجوهراتلحيم ، خاصة في مهن اإلعاقة

 .السمعية اإلعاقاتالوسط ولذوي  إقليمفي 

 

، وتؤكد الحلي والمجوهراتقطاع في  اإلعاقةتدريبية لذوي البرامج ال في تزويدقصوًرا عليه، تجد الدراسة أن هناك و

 لهذه الفئة من المجتمع. مالئمةتدريبية على ضرورة توفير برامج 
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 الخامسالفصل 

خطة تنمية الموارد البشرية في قطاع 

 الحلي والمجوهرات
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 ( 2021-2019) الحلي والمجوهراتخطة الموارد البشرية لقطاع  إعدادمنهجية 

 

 الحلي والمجوهرات قطاعلدراسة الفجوة بين العرض والطلب في لجنة استشارية أوال: تشكيل 

، وتضم اللجنة أعضاء من كال القطاعين العام والخاص ز الوطني لتنمية الموارد البشريةالمركبموجب كتاب  الحلي والمجوهراتلقطاع  االستشارية اللجنة تتشكل

المشاركة ، وواإلستراتيجياتعلى مستوى السياسات  هوقضايادراسة هموم القطاع وأهدافها  اللجنةتضمنت مهام واهداف و. من مؤسسات المجتمع المدنيإلى ممثلين باإلضافة 

 .للدراسة وتقديم المشورةاإلعداد  في جميع مراحلوتقديم المشورة 

 

 الحلي والمجوهراتقطاع في دراسة المركز الوطني للفجوة بين جانبي العرض والطلب إعداد ثانيا: 

 فيللفجوة بين جانبي العرض والطلب التحليلية دراسة وعينة الوأهداف بتطوير منهجية لتنمية الموارد البشرية الوطني المركز  مع ة بالشراكةالقطاعي اللجنة تقام

تنفيذ مسح ميداني بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة شمل منشآت ممثلة للقطاع، وتعبئة استمارات من قبل مؤسسات تزويد التدريب في  حيث تم، الحلي والمجوهراتقطاع 

 في مختلف مراحل الدراسة. الوطني العمل مع المركزمتابعة ب قامت اللجنةكما  القطاع.

 

الحلي قطاع في بناءا على نتائج دراسة المركز الوطني للفجوة بين جانبي العرض والطلب  الحلي والمجوهراتاع الموارد البشرية القطاعية لقطتنمية : تطوير خطة ثالثاا 

 والمجوهرات

 :اآلتي تم ،الحلي والمجوهراتقطاع في بناًء على نتائج دراسة المركز الوطني للفجوة بين جانبي العرض والطلب 

  والمجوهراتالحلي تخدم قطاع توصيات المشاركة في صياغة.  

 االستشارية للدراسة وأخذ مالحظاتهم على الخطة وتضمينها. اللجنةعلى  الحلي والمجوهرات عرض مسودة خطة الموارد البشرية القطاعية لقطاع 

  بشكلها النهائي. الحلي والمجوهراتإقرار خطة تنمية الموارد البشرية القطاعية لقطاع 
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 (2021-2019) الحلي والمجوهرات لقطاعخطة تنمية الموارد البشرية مسودة 

 هذه الخطة بناءا على نتائج دراسة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية( ت)وضع

 إلنتاج قوة عاملة مؤهلة لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع  الحلي والمجوهراتاالرتقاء بخدمات التدريب والتعليم المهني والتقني في قطاع  :(1الهدف االستراتيجي )

 (2018في عام  الحلي والمجوهراتالعمل عن خريجي مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني في قطاع  أصحاب: زيادة مستوى رضا 1للهدف االستراتيجي  األداء)مؤشر 

  .الحلي والمجوهراتبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني تستجيب الحتياجات قطاع   :(1النتيجة )
 

 الجهات ذات العالقة مسؤولية التنفيذ وسيلة التحقق اإلطار الزمني مؤشر األداء النشاط

لقطاع  لجنة استشارية تشكيل 1.1
 .الحلي والمجوهرات

   عقد ت الحلي والمجوهراتلقطاع لجنة استشارية
 .بانتظام اجتماعات

   65القطاع غير الحكومي يمثل ما ال يقل عن %
 من تشكيلة الفريق.

اجتماع واحد 
بادناه كل 
 شهرين

اللجنة كتاب تشكيل 
 االستشارية

محاضر اجتماعات 
 اللجنة االستشارية

المركز الوطني 
لتنمية الموارد 

 البشرية 
 

 وزارة العمل
 

هيئة تنمية 
وتطوير المهارات 

 والتقنيةالمهنية 

التدريب والتعليم مؤسسات 
المهني والتقني من القطاعين 

 العام والخاص.
 

 وزارة العمل
 

 والجهات المعنية ةالنقاب
 
يئة تنمية وتطوير المهارات ه

 المهنية والتقنية

اعداد خطة عمل تنفيذية لقطاع  1.1
في  والشروع  الحلي والمجوهرات

 .تنفيذها

  لألعوامإعداد وتنفيذ خطة العمل التنفيذية 
(2019-2021) 

  والمسؤوليات على الجهات المعنية األدوارتوزيع 

 الثانيالربع 
 2019من عام 
 

وثيقة الخطة 
 لألعوامالتنفيذية 

(2019-2021) 

قارير المتابعة ت
 والتقييم الربعية

 التقرير السنوي

 وزارة العمل
 

هيئة تنمية 
وتطوير المهارات 
 المهنية والتقنية

مجلس ادارة هيئة تنمية 
وتطوير المهارات المهنية 

 والتقنية

التواصل مع الجهات الممولة والداعمة لتبني تمويل 
 الحلي والمجوهراتخطة العمل التنفيذية لقطاع 

الربع الثاني 
 2019من عام 
 

ميزانية الخطة 
 لألعوامالتنفيذية 

(2019-2021) 

قارير المتابعة ت
 والتقييم الربعية

 التقرير السنوي

هيئة تنمية 
وتطوير المهارات 
 المهنية والتقنية

 

 الجهات الممولة والداعمة
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 الجهات ذات العالقة مسؤولية التنفيذ وسيلة التحقق اإلطار الزمني مؤشر األداء النشاط

مراجعة المعايير المهنية للمهن  1.1
المطلوبة في الحلي والمجوهرات 

وبما ينسجم مع نتائج  ها،وتطوير
دراسة المركز الوطني لتنمية 

    .الموارد البشرية

  :المهنية لمهن وأعمال تحديث المعايير

 صائغ 

 لحيم مجوهرات 

 مشكل مصوغات بواسطة الشمع 

 )سادجي )تحضير موديل 

 )مركب أحجار كريمة )مركباتي 

 )نقاش مجوهرات )يدوي/ ماكينات 

 )جلجي ) صقل وتلميع وتشطيب مجوهرات 

الربع الثالث 
والرابع من 

 2019عام 

وثيقة المعايير 
المعتمدة من المهنية 

هيئة تنمية المركز /  
 المهارات

هيئة تنمية 
وتطوير المهارات 
 المهنية والتقنية

هيئة تنمية وتطوير المهارات 
 .المهنية والتقنية

 

 مجلس المهارات القطاعية
 

تطوير البرامج التدريبية  1.1
والتقنية لقطاع الحلي والمجوهرات 

في مؤسسات التدريب والتعليم 
المهني والتقني وبحيث تغطي 

االحتياجات التدريبية لكل المتدربين 
االشخاص  من الجنسين وتشمل 

ا ذوي االعاقة  .أيضا

مراجعة البرامج التدريبية والتقنية التي تغطي المهام 
 :هااالتية وتطوير

 استخدام لحام آرغون 

 استخدام لحام أكسجين وغاز 

 استخدام لحام نيتروجين 

 الحفر على الشمع إتقان 

 استخدام المينا إتقان 

 هاشق قوالب السيليكون وتحضير 

الربع األول 
والثاني من 

 2020عام 

تقارير مؤسسات 
التدريب والتعليم 
لمراجعة وتطوير 
البرامج التدريبية 

 والتقنية

البرامج وثائق 
التدريبية والتقنية 

 المطورة

 الجامعات
 

 كليات المجتمع 
 

مؤسسات 
 التدريب والتعليم
التي تدرس 
وتدرب على 
البرامج 

التدريبية في 
 القطاع 
 
 

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 

وضمان  العالي
 جودتها

 مجلس إدارة هيئة تنمية 
وتطوير المهارات المهنية 

 والتقنية
 

 غرف الصناعة
 
 

تنفيذ دورات تدريبية لرفع  1.1
كفاءة المدربين/المعلمين المهنيين 

في  مؤسسات التدريب والتعليم على 
 المهارات التي يطلبها سوق العمل

بما ينسجم مع نتائج دراسة المركز و
   .الوطني لتنمية الموارد البشرية

( دورات رفع كفاءة فنية للمدربين /المعلمين 1عقد )
في  مؤسسات التدريب والتعليم في  المهنيين العاملين

مجال البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسساتهم، 
 ومنها:

 استخدام لحام آرغون 

 استخدام لحام أكسجين وغاز 

 استخدام لحام نيتروجين 

الربع الثالث 
والرابع من 

 2020عام 

قرار  اعتماد البرامج 
الصادرة من )المركز 

 وتطوير / هيئة تنمية
المهنية  المهارات

 (والتقنية

قرارات تسكين 
 المؤهالت المهنية

 
هيئة تنمية 
وتطوير 
المهارات 
المهنية 
 والتقنية

 الجامعات
 

مؤسسات التدريب والتعليم 
المهني والتقني من 

 القطاعين العام والخاص
 

 انحةالجهات الدولية الم
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 الحفر على الشمع إتقان 

 استخدام المينا إتقان 

 هاشق قوالب السيليكون وتحضير 

 غرف الصناعة

إنشاء شراكات بين القطاعين  1.1
 برامجالعام والخاص في مجال تنفيذ 
التدريب و برامج تدريب بقصد 

 التشغيل وتقييمها بحيث  تستهدف 
 كذلك األشخاص ذوي اإلعاقة

توقيع  اتفاقية مشتركة إلدارة المرافق التدريبية في 
 القطاع العام من قبل القطاع الخاص

الربع األول من 
 2021عام 

وثيقة اتفاقية تنفيذ  
 التدريب

 وزارة العمل
 

هيئة تنمية 
وتطوير 
المهارات 

 المهنية والتقنية
 

مجلس المهارات 
 القطاعية

  
 غرف الصناعة

مؤسسات التدريب والتعليم 
المهني والتقني ومؤسسات 

 القطاع الخاص

هيئة تنمية وتطوير 
 المهارات المهنية والتقنية

 

هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي وضمان 

  جودتها

 وزارة العمل

 

 

 

تنفيذ دراسات ومسوح حول رضا الطلبة والخريجين 
العمل عن برامج ومؤسسات التدريب  وأصحاب
 والتعليم  

الربع الثاني 
 2021من عام 

وثائق الدراسات 
 والمسوح

 وزارة العمل

 
مجلس المهارات 

 القطاعية
 

مؤسسات التدريب والتعليم  
المهني والتقني ومؤسسات 

 القطاع الخاص

هيئة تنمية وتطوير المهارات 
 المهنية والتقنية

هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي وضمان 

 جودتها

مبادرات تعاون )توأمة(  إطالق 1.1
التشغيل أو  أوفي مجال التدريب 

 إقليميةاالستشارات مع  جهات 

 قائمة بالمؤسسة والجهات االقليمية والدولية  إعداد
 المستهدفة

  التواصل مع هذه الجهات 

الربع الثالث 
 2021من عام 

 أسماءقائمة 
 المؤسسة والجهات

 وزارة العمل
هيئة تنمية 
 المهارات

  
 الجهات الدولية المانحة. 



   

53 

 الجهات ذات العالقة مسؤولية التنفيذ وسيلة التحقق اإلطار الزمني مؤشر األداء النشاط

قطاع الحلي ودولية في 
 .والمجوهرات

  اإلقليميةالقيام بزيارة عمل للمؤسسة والجهات 
 والدولية المستهدفة

  عقد اتفاقية تعاون "توأمة" أو أي ترتيبات أخرى
  .للتعاون مع  المؤسسة الدولية المختارة

وثائق التراسل مع 
 اإلقليميةالجهات 

 والدولية.

 تقرير زيارة العمل

وثيقة اتفاقية 
 التعاون.

 

هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم 
العالي وضمان 

 جودتها

متابعة ترخيص مزودي  1.8
التدريب بقطاع الحلي والمجوهرات 

 .التدريبية واعتماد برامجهم

عدد مزودي التدريب في قطاع الحلي والمجوهرات 
 .التدريبية الذين تم ترخيصهم واعتماد برامجهم

(2019-
2021) 

تقارير المتابعة 
 والتقييم

 وزارة العمل
 

هيئة تنمية 
 المهارات
 

هيئة اعتماد 
التعليم مؤسسات 

العالي وضمان 
  جودتها
 
 
 

هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي وضمان 

 جودتها

 

 .الحلي والمجوهراتفي قطاع  واالستثمار(: تحسين بيئة العمل 1) االستراتيجيالهدف 

 (2021في عام  الحلي والمجوهرات: ارتفاع معدالت االستثمار في قطاع 2للهدف االستراتيجي  األداء)مؤشرات 

 هوظروف الحلي والمجوهرات(: تطوير بيئة العمل في 1النتيجة )
 

 الجهات ذات العالقة مسؤولية التنفيذ وسيلة التحقق اإلطار الزمني مؤشر األداء النشاط

تعريف العاملين في مهن قطاع  1.1
الحلي والمجوهرات بحقوقهم 

 وواجباهم العمالية. 

 على مستوى كل محافظة عقد:

  ورشة عمل  تعريفية للعاملين في مهن الحلي
 والمجوهرات حول حقوقهم وواجباهم العمالة 

   عقد ورشة عمل  صحة وسالمة عامة للعاملين

الربع الثاني 
والثالث 

والرابع من 
 2019عام 

 وثائق ورش العمل

 وزارة العمل
 

مجلس 
المهارات 

 المهني.مؤسسة التدريب 
 

 النقابات
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 القطاعية  .في مهن الحلي والمجوهرات
 

 غرف الصناعة
 

هيئة تنمية وتطوير  
 المهارات المهنية والفنية

 

في تحسين ظروف  اإلسهام 1.1
في منشآت قطاع  وُبنيته العمل

 الحلي والمجوهرات.
 

اعداد دراسة تقييمية وتقديم التوصيات حول واقع 
الصحة والسالمة العامة وبيئة وظروف العمل في 

 والمجوهراتمنشآت الحلي 

الربع الثالث 
من عام 
2019 

 الدراسة التقييمية

 وزارة العمل
 

المركز الوطني 
لتنمية الموارد 

 البشرية

 النقابات
 

  مجلس المهارات القطاعية
 

هيئة تنمية وتطوير 
 المهارات المهنية والفنية

 
 غرف الصناعة

 

دراسة تقييمية وتقديم التوصيات حول واقع  إعداد
التشريعات وسياسات العمل في قطاع الحلي 

 والمجوهرات

الربع األول 
والثاني من 

 2020عام 
 الدراسة التقييمية

 وزارة العمل
 

المركز الوطني 
لتنمية الموارد 

 البشرية

 النقابات
 

  مجلس المهارات القطاعية
 

هيئة تنمية وتطوير 
 ية والفنيةالمهارات المهن
 

 غرف الصناعة
 

 تطوير التفتيش على قطاع الحلي والمجوهرات.
الربع الثالث 
والرابع من 

 2020عام 
 التفتيش آليات

 وزارة العمل
 

الجهات المعنية 
بقانون التفتيش 

 الموحد

 غرف الصناعة
 

 النقابات

تقديم دورات رفع كفاءة فنية  1.1
للعاملين في  منشآت قطاع الحلي 
والمجوهرات لزيادة تنافسيتهم في 

 سوق العمل

على مستوى كل محافظة، عقد  دورة رفع كفاءة 
واحدة )بأدناه( للعاملين في القطاع على المهارات 

 التالية:

الربع الرابع 
من عام 
2020 

وثائق الدورات 
 التدريبية.

 وزارة العمل

 
مجلس 

مؤسسات التدريب والتعليم 
المهني والتقني من 

 القطاعين العام والخاص 
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 لحام آرغون 

 لحام أكسجين وغاز 

 لحام نيتروجين 

 الحفر على الشمع 

 استخدام المينا 

 شق وتحضير قوالب السيليكون 

المهارات 
 القطاعية
 

 النقابات 
 

 وتطويرهيئة تنمية 
 المهنية والتقنية المهارات

 
هيئة اعتماد مؤسسات 

 وضمانالتعليم العالي 
 جودتها

 

تقديم دورات  على  المهارات  1.1
العامة الضرورية للعاملين في  

قطاع الحلي والمجوهرات لزيادة 
 تنافسيتهم في سوق العمل

على مستوى كل محافظة، عقد دورة تدريبية واحدة 
 )بأدناه( على  المهارات العامة االتية:

  ،مهارة استخدام الحاسوب 

  واالبتكار،  اإلبداعمهارة 

  ،مهارات االتصال والعمل مع الفريق 

  ،مهارة التحليل وحل المشكالت 

  الوقت، وإدارةمهارة التخطيط والتنظيم 

  اإلنجليزيةمهارة التواصل باللغة ، 

 مهارات عددية  

الربع األول 
من عام 
2020 

وثائق الدورات 
 التدريبية

مجلس 
المهارات 
 القطاعية  

 
 غرف الصناعة

 
مؤسسات 

التدريب والتعليم 
المهني والتقني 
من القطاعين 
 العام والخاص

 النقابات

 

 
هيئة تنمية وتطوير 

 المهارات المهنية والفنية
 
 
 
 

تحديث قاعدة بيانات لقطاع  1.1
 هاوتطويرالحلي والمجوهرات 

تغطي معلومات جانب الطلب في 
بناءا على دراسة سوق العمل 

المركز الوطني لتنمية الموارد 
 البشرية

قاعدة البيانات تضم معلومات الطلب الحالية 
 والمستقبلية حول:

 فرص العمل 

 المنشآت 

 العاملين 

  المهارات المطلوبة في سوق العمل )الفنية
 والعامة(.

 قاعدة البيانات مستمر
المركز الوطني 
لتنمية الموارد 

 البشرية

 والتجارة الصناعةغرف 
 

 أمانة عمان
 

 البلديات
 

 االتحادات والنقابات
 

 الصناديق التمويلية
 

 وزارة الصناعة والتجارة
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هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي وضمان 

  جودتها
 

هيئة تنمية وتطوير 
 المهارات المهنية والفنية

لقطاع  إلكترونيةصفحة  إنشاء 1.1
 الحلي والمجوهرات

لقطاع قطاع الحلي والمجوهرات  إلكترونيةصفحة 
المهنية  المهارات وتطويرعلى موقع هيئة تنمية 

 والتقنية

الربع الثاني 
من عام 
2021 

عدد الزيارات   -
 اإللكترونيةللصفحة 

نشر تقارير  -
المتابعة والتقييم 
والتقارير الربعية 
والتقرير السنوي 

للقطاع على الصفحة 
 اإللكترونية

 
هيئة تنمية 
وتطوير 
المهارات 

 المهنية والتقنية
 

مجلس 
المهارات 
 القطاعية  

 
 
 

مؤسسات التدريب 
 والتعليم المهني والتقني

 مؤسسات القطاع الخاص

 
هيئة تنمية وتطوير 

 المهارات المهنية والتقنية
 

هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي وضمان 

 جودتها 

 غرف الصناعة

طاع لتشغيل في قالترويج ل 1.1
  والمجوهراتالحلي 

عقد معرض واحد على األقل للترويج لقطاع الحلي 
 والمجوهرات داخليا أو خارجيا

الربع الثالث 
من عام 
2021 

المواد الدعائية 
 والترويجية

 وزارة التخطيط 
 والتعاون الدولي

 
وزارة الصناعة 

 والتجارة
 

 وزارة العمل

 غرف الصناعة والتجارة

الصناديق التمويلية مثل 
 التنمية والتشغيلصندوق 

المؤسسة األردنية لتطوير 
 االقتصاديةالمشاريع 

 الجهات الدولية المانحة

للقطاع  إلكترونيةبث رسائل دعائية عبر الصفحة 
 للترويج لقطاع الحلي والمجوهرات

 مستمر
الرسائل والمواد 
 الدعائية والترويجية

وزارة الصناعة 
 والتجارة

 وتطويرهيئة تنمية 
 المهنية والتقنية المهارات
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التنسيق مع الجهات  1.8
والمؤسسات المعنية بالتمويل لزيادة 
انتفاع قطاع الحلي والمجوهرات من 

 برامجها ومشاريعها التمويلية. 
 

  

تقديم مقترحي عمل للجهات التمويلية  لزيادة انتفاع 
قطاع الحلي والمجوهرات من برامجها ومشاريعها 

 التمويلية في مجال: 

 إنشاء المشاريع الصغيرة 

 أعمال التوسعة للمنشآت القائمة 

الربع الثالث 
والرابع من 

 2021عام 

وثائق مقترحات 
العمل والتقارير ذات 

 العالقة

وزارة التخطيط 
 والتعاون الدولي

 
وزارة الصناعة 

 والتجارة
 

 وزارة العمل

الصناديق التمويلية مثل 
 صندوق التنمية والتشغيل  

األردنية لتطوير المؤسسة 
 المشاريع االقتصادية

 الجهات الدولية المانحة
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 الفصل السادس

 النتائـج والتوصيــات
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 النتائج 1.1

العرض والطلب في قطاع الحلي والمجوهرات أبرز النتائج المتعلقة بالفجوة الكمية والنوعية بين جانبي  إيجازيمكن 

 بالنقاط التالية:

 ( عامالً وعاملة للنصف األول من عام 1,281بلغ عدد المشتغلين في قطاع الحلي والمجوهرات )يتوزعون 2018 ،

%( من العاملين في هذا القطاع 83ما نسبته ) فإن. من ناحية أخرى، إناث%( فقط 16%( للذكور مقابل )84بواقع )

 %( من غير األردنيين.17أردنيو الجنسية، مقابل ) هم

 ( ومشكل 10%(، ومركب أحجار كريمة )10%(، ولحيم مجوهرات ) 18أظهرت الدراسة أن مهنة صائغ ،)%

 %( هي المهن األكثر اشغاالً في قطاع الحلي والمجوهرات. 8%(، وسادجي )8مصوغات بواسطة الشمع )

  وبحجم طلب على عامالً مطلوًبا( 585( حوالي )2020-2018لألعوام )بلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع ،

 %(. 59عن عملية التوسع بنسبة ) ناشًئاهذا الطلب  وُيعدّ . اإلناث( عاملة من 272( مقابل )314الذكور بلغ )

  ل الوافدة. ومن العمالة المحلية بد إحالل%( من المنشآت العاملة في القطاع مستعدين لعملية 47أن ) اإلشارة إلىتجدر

 %( من المنشآت تطبق نظام العمل المرن في هذا القطاع.44ناحية أخرى فان )

  استخدام المينا، ومهارة استخدام لحام األكسجين  إتقانفي ضوء نتائج هذه الدراسة ينبغي التنويه بضرورة توفير مهارة

لنيتروجين ولحام اآلرغون، ومهارة الحفر على والغاز، ومهارة شق وتحضير قوالب السيليكون، ومهارة استخدام لحام ا

 الشمع.

  (، ثم 27الوسط وفي مهنة الصياغة وبنسبة ) إقليم( فرصة عمل، ويتركز في 272) اإلناثالطلب المستقبلي على بلغ%

%(، وكذلك الطلب على مهنة لحيم مجوهرات وبنسبة 22المصوغات بواسطة الشمع وبنسبة ) ُمشكليالطلب على 

(14.)% 

  ( فقط. 0.9الوسط ويشكلون ما نسبته ) إقليميعملون بتركز كبير في  عامالً ( 11) اإلعاقةبلغ عدد العاملين من ذوي%

( فرصة عمل في مهن مختلفة أهمها لحيم مجوهرات، مركب 108( منشأة أنها ستقدم )126وفي جانب الطلب، أعلنت )

السمعية  اإلعاقةالوسط ولذوي  إقليمبشكل كبير في أحجار كريمة، وسادجي، ونقاش مجوهرات. وقد تركز الطلب 

 تحديداً.

 ( من المنشآت تواجه صعوبات في التعيين وهي ناشئة عن النقص في العمالة ممن 19كشفت نتائج الدراسة عن أن )%

فيما يتصل نحو العمل. و إيجابيةفي العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات  إضافًة إلىلديهم المهارات المطلوبة بشكل رئيس، 

بالطرق المستخدمة في التعيين، فقد أظهرت الدراسة بأن التعيين المباشر من خالل االتصاالت الشخصية هو األكثر 

%(. كما سئل 11وبنسبة ) اإللكترونيةالصحف والمواقع  إعالنات%(، يليه التعيين من خالل 81وبنسبة ) استخداًما

%( منهم بأن ارتفاع 22تواجه قطاع الحلي والمجوهرات، وقد أجاب )أصحاب العمل عن الصعوبات والتحديات التي 

 القوانين والتشريعات الناظمة للعمل. إلى%( أشاروا 16على أداء القطاع، بينما ) يؤثرالضرائب 
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 ( 2بلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بهذا القطاع نحو )دد الوسط بشكل حصري، وبلغ ع إقليمتقدم في  برنامًجا تدريبًيا

%(، ثم 80(. وقد تخرجوا من برنامج صائغ وبنسبة )2017-2015خالل األعوام ) خريًجا( 55خريجيها قرابة )

حيث ال يوجد  ،%( والتي تقدمها مؤسسة التدريب المهني بشكل حصري20برنامج مشكل مصوغات بواسطة الشمع )

 واء.جهات تدريبية أخرى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص على حد س

 ( كفائض طلب. وفيما يتعلق بالفجوة النوعية فان هناك ضعف في المهارات الفنية 530الفجوة العددية بنحو ) ُتقّدر

استخدام المينا، ومهارة استخدام لحام األكسجين والغاز، ومهارة شق وتحضير قوالب السيليكون،  إتقانالتالية: مهارة 

 رغون، ومهارة الحفر على الشمع.ومهارة استخدام لحام النيتروجين ولحام اآل

  من ناحية أخرى هناك فائض اإلناث( كفائض طلب على 264) اإلناثبلغت الفجوة الكمية بين العرض والطلب على .

( فرصة عمل في مهن لحيم مجوهرات، مركب أحجار 108بنحو ) اإلعاقة ُيقّدرطلب أيضا على األشخاص ذوي 

الوسط  إقليمأخرى. وقد تركز هذا الفائض بشكل كبير في  إداريةكريمة، وسادجي، ونقاش مجوهرات اضافة لمهن 

 .تحديًداالسمعية  اإلعاقةولذوي 

  التي طلبها أصحاب العمل وبدرجة اتضح أن الجهات المزودة للتدريب توفر جميع المهارات الناعمة الداعمة للتشغيل

 كافية.
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 التوصيات 1.1

 وبناء على ما سبق تؤكد الدراسة على ضرورة تبني التوصيات اآلتية:

تشكيل فرق وطنية تتولى رسم السياسات القطاعية في  تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنيةأن يتولى مجلس  .1

 .الحلي والمجوهراتي قطاع مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة األردنية ف

انعكاس الظروف الحالية السياسية واالقتصادية على  إلىيتوجب على راسمي السياسات في مجال التشغيل االلتفات  .2

 .سلبًياتنبؤات أصحاب العمل المستقبلية 

 تتولى الجهات المزودة للتدريب ما يلي : أن .3

  الحلي والمجوهراتفي قطاع  هاوتطويرمراجعة البرامج التدريبية المطلوبة. 

 في البرامج التدريبية. إلزاميةالمهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة  دمج 

 الحالية  البرامجإن ، حيث الحلي والمجوهراتسوق العمل في قطاع في مطلوبة  أخرىبرامج تدريبية  إضافة

 .وعامةجًدا محدودة 

  مالية سنوية لتمويل مثل هذه الدراسات.دراسات تتبعية مع تقديم حوافز إجراء 

 األردنية مكان العمالة الوافدة. ةالتدريجي للعمال اإلحاللوزارة العمل تطبيق سياسة  تتابع وتواصل أن .4

مركز تدريبي متخصص يخدم القطاع خاصة وأنه قطاع واعد يوفر إلنشاء العام والخاص  ينالتنسيق بين القطاع .5

 فرص عمل.

ضمن هذه الدراسة  مشموالً  المنشآت العاملة ضمن القطاع غير المنظم والذي لم يكندراسات تضم  إجراء .6

 .كبيرة من العاملين أعداًدايستوعب و

بالتعاون مع وزارة العمل وغرف وذلك قطاع اللتفعيل توظيف المرأة في صحاب العمل ألية وتوعتكثيف الجهود ال .7

 الصناعة وغرف التجارة .

بنسبة ال  اإلعاقةذوي األشخاص تفعيل العمل بالتشريع القانوني الذي ينص على ضرورة التزام المنشآت بتشغيل  .8

 .وغرف التجارة بالتعاون مع وزارة العمل وغرف الصناعة الالزمةالتدريب  ومنحهم فرصة%(، 4تقل عن )

 يطلبها أصحاب العمل فيبرامج تدريبية مالئمة لتنفيذ  مالي وفني دعمالمنظمات غير الربحية لتوفير  التنسيق مع .9

مؤسسة التدريب المهني باعتبارها الجهة الوحيدة المزودة للتدريب في التي تزودها  المحدودة غير تلكالقطاع 

 .المملكة
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دراسات دورّية لتحديث بيانات القطاع وذلك بمعدل مرة واحدة كل ثالث سنوات لتتبع التطور في القطاع من  إجراء .10

حيث العمالة وخصائصهم والمهارات المطلوبة منهم، وللتأكد من انعكاس تطبيق خطة تنمية الموارد البشرية على 

 القطاع.

 

 

 

 

 

 

 


