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رسالة من رئيس املجلس
القطاع الصناعي اإلنتاجي یشغل ويوظف أيادي عاملة محلية ویحقق صادرات ترفع من االقتصاد الوطني ویُلبي حاجات البلد من 
السلع األساسیة. قام بإعداد هذا التقرير فريق عمل متخصص بدعم من منظمة العمل الدولية وبإرشاف واطالع مجلس املھارات 

القطاعیة. وتھدف الدراسة إىل مواءمة التدریب والتأھیل وتطویر وتنمیة املھارات مع حاجة القطاع الصناعي.

الوظائف املطلوبة  التوظیف وأنواع  أُجري تحليل منهجي ملصانع محدده وحاجتھا من  الدراسة جانب تنفیذي، حيُث  أخذت هذه 
وسلطت الضوء عىل الحاجة الفعلیة للمھارات بهدف تشغيل أكرب عدد من العاطلین عن العمل .كام ركزت أيضاً عىل تحليل استحداث 
وظائف جدیده يف القطاع، حتى يتمكن املجلس من تطوير معایر فنیة ملناھج التدریب وتنمیة وتطویر املھارات لھذه الوظائف 

لیتم تفعیل التدریب علیھا ولتلبیة حاجة القطاع الصناعي.

الشكر موصول لكل من ساھم يف ھذه الدراسة وعىل األخص منظمة العمل الدولیة التي كانت ھي الدافع والذي رعى التفاصیل 
كامل  مني  لھم  املختلفة  املواقع  بزیارات  قامو  الذین  املیدانیة  الزیارات  وفریق  العلمي  البحث  وفریق  الدراسة  لھذه  اإلجاملیة 
الشكر والتقدیر عىل املھامت التي قامو بها،  والصوره الواضحة التي تم بلورتھا لواقع املؤسسات الصناعیة يف قطاع الصناعات 

الكیامویة .

رئيس مجلس املهارات القطاعية للصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل

أحمد البس
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شكر وتقدير
تم تنفيذ الدراسة بقيادة مجلس املهارات القطاعية للصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل وعىل رأسهم السيد أحمد البس، 
رئيس املجلس. وقد تم إعداد هذا التقرير من قبل رشكة ليدرز انرتناشونال املكون من السيد عيىس العيىس )خبري الوطني باملواد 
زبانة )مدير املشاريع( والسيد حمزة الشاميلة )مدير فرع األردن(،  )باحث أول( والسيدة دينا  الكياموية( والسيد مالك العطشان 

بالتنسيق مع السيدة إميان األعرج )منسقة املرشوع لدى منظمة العمل الدولية(.

ومل يكن من املمكن إمتام العمل لوال الدعم املقدم من السيدة فرح بدار )مساعد املرشوع يف منظمة العمل الدولية(، والسيد 
كورنيليوس جريج )أخصايئ مهارات وتشغيل يف منظمة العمل الدولية(، والسيدة بولورما تومورشودور - كلوك )أخصائية املهارات 
الفنية يف منظمة العمل الدولية( والسيدة أولغا سرتيتسكا - إلينا )أخصائية مهارات وتشغيل يف منظمة العمل الدولية( والسيد 
لتأمني  األردن  صناعة  لغرفة  أيضاً  موصول  والشكر  العربية(.  للدول  الدولية  العمل  منظمة  يف  املهارات  )أخصايئ  دارو  باتريك 

مرافقها وتسهيل الوصول إىل قاعدة البيانات الخاصة بالرشكات واملصانع ودعم البحث امليداين.
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امللخص التنفيذي
الكياموية  الصناعات  قطاع  حول  الدولية  العمل  منظمة  أجرتها  التي   )STED( االقتصادي  والتنوع  التجارة  مهارات  دراسة  تحدد 
وضع  التقرير  يعكس  القطاع.  هذا  يف  االقتصادي  النمو  وتحفيز  الدولية  التجارة  لتعزيز  الالزمة  املهارات  التجميل  ومستحرضات 
قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل يف االقتصاد األردين من منظور املهارات وسوق العمل. كام يفحص فرص 
ومستحرضات  الكياموية  الصناعات  قطاع  يعترب  التنافيس.  وضعه  تعيق  التي  والتحديات  التصدير  وإمكانات  القطاع  يف  العمل 
التجميل أحد القطاعات االقتصادية الرائدة يف األردن حيث ميثل حوايل 20 يف املئة من إجاميل الصادرات الوطنية 1 التي بلغت 

1.5 مليار دوالر أمرييك يف عام 2018.

الخاصة  التجارية  للبيانات  وفًقا  األسمدة.  تصنيع  عىل  أسايس  بشكل  التجميل  ومستحرضات  الكياموية  الصناعات  قطاع  يعتمد 
2018، مبعدل منو سنوي اجاميل  أمرييك يف عام  الفرعية إىل 809.9 دوالر  القطاعات  الدولية، وصلت صادرات  التجارة  مبركز 
2016-2018. تشمل القطاعات الفرعية املهيمنة األخرى يف مجال قطاع الصناعات الكياموية  نسبته 9.7 يف املئة بني عامي 
ومستحرضات التجميل، وفًقا للمصدر نفسه، املواد الكيميائية غري العضوية، وتصنيع املنظفات واملطهرات. يوظف القطاع 
أكرث من 15000 عامل، حيث يعمل 20 يف املئة منهم مبهن ذات أولوية. كام أنه يوفر بشكل غري مبارش 2.6 وظيفة 2  إضافية. 

وهذا يرُتجم إىل 39,543  وظيفة غري مبارشة يف عام 2018 بناًء عىل أرقام التوظيف الصادرة من هيئة االستثامر األردنية.

الرشكات( يف  )42 يف املئة من  إجراؤها عىل عينة متثيلية من 137 رشكة  تم  التي  الصناعية  الدراسة االستقصائية  نتائج  تُظهر 
قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل أن غالبية الرشكات، التي متثل 64 يف املئة من الصادرات، مملوكة يف الغالب 
ملستثمرين أردنيني. تقع هذه الرشكات يف جميع أنحاء اململكة أغلبها يف عامن، تليها إربد، والزرقاء. تعمل الرشكات الكبرية يف 
صناعة املنظفات واملطهرات، وتصنيع األسمدة واملبيدات، وتصنيع الدهانات واألحبار واألصباغ. وغالبية الرشكات يف القطاع 
هي مؤسسات صغرية وبالغة الصغر، وتعمل يف جميع القطاعات. معظم الرشكات التي شملتها الدراسة ضمن قطاع الصناعات 
الكياموية ومستحرضات التجميل تصدر إىل منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ودول الخليج، بينام لدى البعض أسواق تصدير 

داخل االتحاد األورويب والصني ألنواع معينة من املنتجات.

الكياموية ومستحرضات  الصناعات  لقطاع  القطاعية  بالتعاون مع مجلس املهارات  القطاع  األولوية يف  ذات  تحديد املهن  تم   
التجميل، وقبل إطالق الدراسة االستقصائية الصناعية واملقابالت املفصلة مع مزودي التدريب / التعليم. وتوظف الرشكات التي 
شملتها الدراسة، بحسب سجالتها، 5,535  عامالً يف املهن ذات األولوية، ميثلون أكرث من 48 يف املئة من إجاميل العاملني يف 
11 يف املئة،  81 يف املئة من القوة العاملة، والسوريون  2018. ميثل العامل األردنيون  القطاع حسب البيانات الرسمية لعام 
ومن إجاميل القوى العاملة، تبلغ نسبة اإلناث حوايل 30 يف املئة. يعمل غالبية العاملني يف العينة التي متت دراستها يف مجال 
تصنيع املنظفات واملطهرات الكيميائية، ومعظمهم من عامل اإلنتاج. لوحظ من بيانات الدراسة أن قطاع الصناعات الكياموية 
ومستحرضات التجميل لديه القدرة عىل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل رئييس من ذوي اإلعاقة السمعية، وضعف الحركة، 

والصم والبكم.

يتوقع قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل بناًء عىل العينة التي متت دراستها إجاميل 862 وظيفة شاغرة بحلول عام 
2020. عىل الرغم من أن مهنة »عامل اإلنتاج« عليها أعىل طلب عىل الوظائف الحالية واملستقبلية، إال أن هذه املهنة تفتقر إىل 
املعايري املهنية املالمئة وبرامج التدريب املخصصة. عالوة عىل ذلك، أكدت الرشكات التي شملتها الدراسة أن أحد أكرب تحديات 
الرشكات يف  التي حددتها هذه  الوظيفة. كانت فجوات املهارات  التقنية يف  االفتقار إىل املهارات  تواجهها هو  التي  التوظيف 

األساس مهارات تقنية )41 يف املئة( مرتبطة باملهنة نفسها، واستخدام املعدات والتكنولوجيا ... إلخ.

1     الصادرات املحلية تعني إجاميل الصادرات باستثناء إعادة تصدير السلع املستوردة دون مزيد من اإلجراءات.
2     تستند حسابات يورومونيتور إنرتناشونال إىل بيانات من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية
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23 برنامًجا فريًدا ذا صلة  من حيث جانب العرض للعاملة املاهرة يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل، هناك 
تخرج  لقد  البكالوريوس«.  أنها »درجة  10 جامعات، وتقدم بشكل أسايس عىل  الربامج عرب  توزيع هذه  يتم  مبتطلبات املهارات. 
أكرث من 1,000 طالب من هذه الربامج مجتمعة يف عام 2018. ومع ذلك، وبسبب إجراءات التوظيف املخصصة التي اعتمدها 
معروف  غري  التجميل  ومستحرضات  الكياموية  الصناعات  قطاع  يف  العمل  إىل  الخريجني  انتقال  فإن  التعليم،   / التدريب  مزودو 
بشكل واضح. يف هذا السياق، يجب عىل مزودي خدمات التعليم والتدريب مراجعة ما إذا كانت الربامج التي يقدمونها تتناسب 
مع احتياجات الصناعة، والتعاون مع القطاع الخاص للتأكد من أن الخريجني من هذه املؤسسات لديهم املهارات الالزمة التي 

تتطلبها الصناعة من حيث املهارات التقنية واملهارات الحياتية الالزمة للتوظيف.

ينقسم التقرير إىل تسعة أقسام: يقدم القسم األول »خلفية عن البلد« ملخًصا عن االقتصاد األردين وسوق العمل األردين. ويقدم 
املفصلة  املنظمة  واملقابلة  االستقصائية  والدراسة  للبحث  املعتمدة  املنهجية  عن  ملخًصا  البحث«  »منهجية  الثاين  القسم 
ملزودي التدريب / التعليم. يقدم القسم الثالث »خلفية عن القطاع« ككل بناًء عىل مراجعة األدبيات. يعرض القسم الرابع »مالمح 
املنسق(  النظام  )رمز  املنسق  للنظام  وفًقا  املصنف  التجميل  ومستحرضات  الكياموية  الصناعات  قطاع  هيكل  القطاع«  عن 
ومعايري التصنيف  الدولية للصناعة ISIC( 4.0(. يعرض هذا القسم أيًضا نتائج تحليل البيانات الثانوية املتعلقة بالتوظيف يف 
القطاع ومؤرشات الدراسة االستقصائية الصناعية باستخدام قاعدة بيانات دائرة اإلحصاءات العامة. يعرض القسم الخامس »أمناط 
التجارة لقطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل« نتائج تحليل البيانات الثانوية التي تم إجراؤها عىل القطاع باستخدام 
قاعدة بيانات خريطة التجارة الخاصة مبركز التجارة الدولية. يعرض القسم السادس »نتائج الدراسة االستقصائية الصناعية )جانب 
الطلب(« نتائج الصناعة من حيث هيكل الرشكات التي شملتها الدراسة، وأمناط التجارة، وفجوات املهارات، باإلضافة إىل مراجعة 
الطلب الحايل واملستقبيل للمهن ذات األولوية. يقدم القسم السابع »الدراسة االستقصائية ملزودي التدريب )جانب العرض( 
نتائج املقابالت املفصلة املنظمة التي أجريت مع مزودي خدمات التدريب والتعليم. يقيم القسم الثامن »دراسة تأثري كوفيد - 
19« تأثري الجائحة عىل القطاع، وكيف ستتغري االسرتاتيجيات واملؤرشات املستقبلية، خاصة تلك املتعلقة بالصادرات والتوظيف. 
يعرض القسم التاسع »التحقق من نتائج دراسة مهارات التجارة والتنوع االقتصادي STED  والتخطيط لسيناريو« نتائج جلسات 
بنتائج هذه  التجميل فيام يتعلق  الكياموية ومستحرضات  الصناعات  القطاعية لقطاع  أجريت مع مجلس املهارات  التي  التحقق 
القسم التاسع األخري  الدراسة ويعرض النمو املتوقع للقطاع من حيث الصادرات والتوظيف عىل أساس »العمل- كاملعتاد ». 

»خامتة« يقدم خالصة موجزة ويعرض خطوات العمل التالية. 



V

املحتويات
مقدمة..........................................................................................................................................................1  1

خلفية عن البلد................................................................................................................................................3  2

السياق االقتصادي..............................................................................................................................3  1.2

الخارجية...................................................................................................................................4 التجارة   2.2

سوق العمل.......................................................................................................................................7  2.3

نظرة عامة عىل قطاع التعليم يف األردن )مع الرتكيز عىل التعليم والتدريب املهني والتقني(...............................10  2.3

قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل يف األردن..................................................................................12  3

مالمح عن قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل..................................................................................13  4

العاملة واملؤسسات يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل..............................................................14  5

قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل: املؤرشات الصناعية...................................................................15  6

الناتج اإلجاميل والقيمة اإلجاملية املضافة.............................................................................................15  1.6

إجاميل تكوين رأس املال الثابت............................................................................................................17  2.6

االنفاق الوسيط................................................................................................................................17  3.6

الرضائب عىل اإلنتاج..........................................................................................................................19  4.6

إجاميل تعويضات العامل....................................................................................................................20  5.6

ملخص املؤرشات الصناعية................................................................................................................21  6.6

أمناط واتجاهات التجارة..................................................................................................................................22  7

الرشكاء التجاريني...............................................................................................................................22  1.7

أمناط التصدير..................................................................................................................................23  2.7

أمناط االسترياد.................................................................................................................................26  3.7

28............................................................19 قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل بضوء كوفيد -   4.7

سلسلة القيمة والخدمات ذات القيمة املضافة...................................................................................................29  8

منهجية البحث األسايس.................................................................................................................................32  9

منهجية الدراسة االستقصائية...............................................................................................................33  1.9

جمع البيانات....................................................................................................................................35  2.9

محددات الدراسة االستقصائية.............................................................................................................35  3.9

تكييف املنهجية خالل فرتة تنفيذ املرشوع..............................................................................................36  4.9

نتائج الدراسة االستقصائية الصناعية )جانب الطلب(............................................................................................38  10

ملحة عن الرشكات التي شملتها الدراسة.................................................................................................38  1.10

العاملة حسب املهنة ذات األولوية والنوع االجتامعي والجنسية...................................................................41  2.10

التوظيف والفجوات يف املهارات والتعاون مع املعاهد التدريبية واألكادميية.................................................45  3.10

تحديات للقطاعات الفرعية ذات األولوية.................................................................................................49  4.10



VI

51 ............................................................... نتائج االدراسة االستقصائية للمعاهد االكادميية/ الندريب )جانب العرض(   11

التزويد بالعامل املهرة........................................................................................................................51  1.11

تداخل الربنامج مع املهن ذات األولوية...................................................................................................52  2.11

الحياتية للتوظيف.................................................................................................................53 املهارات   3.11

تعاون املعهد األكادميي مع أصحاب العمل وجهات القطاع الخاص..............................................................54  4.11

تحديات جانب العرض.........................................................................................................................55  5.11

تحديد الفجوات يف الربامج األكادميية والتدريبية......................................................................................55  6.11

األفكار الرئيسة..................................................................................................................................56  7.11

57.............................................................................................................19 الدراسة االستقصائية لتأثري كوفيد -   12

منظفات ومطهرات...........................................................................................................................57  1.12

األسمدة واملبيدات الحرشية................................................................................................................57  2.12

األصباغ والدهانات واألحبار..................................................................................................................58  3.12

العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت................................................................................58  4.12

ظروف العاملة وتداعيات املهارات........................................................................................................58  5.12

التحقق من نتائج مهارات التجارة والتنويع االقتصادي والتخطيط لسيناريو عمل.........................................................61  13

التوظيف........................................................................................................................................62  1.13

الصادرات........................................................................................................................................64  2.13

االستنتاجات................................................................................................................................................66  14

الخطوات القادمة.........................................................................................................................................67  15

املراجع.......................................................................................................................................................68  16

املالحق......................................................................................................................................................71  17

امللحق 1: فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد لصناعة املواد الكياموية واملنتجات الكياموية.....................71  1.17

امللحق 2: واجبات  التصنيف املعياري الدويل للمهن و التصنيف العريب املعياري للمهن حسب املهنة...............72  2.17

76 ............................................................... امللحق 3: الربامج األكادميية والتدريبية ذات الصلة حسب املهنة   3.17



VII

قامئة الجداول  

........................ز.................................................................................3 الجدول 1: املؤرشات االقتصادية الرئيسية، 2018 

الجدول 2: أهم الدول املستوردة من األردن، 2017 - 2018 ، بآالف الدنانري..........................................................................5

الجدول 3: أهم الصادرات حسب الرموز التجارية للنظام املنسق، 2015 - 2016 ، بآالف الدوالرات األمريكية ..............................6

الجدول 4: صناعة املواد الكياموية واملنتجات الكياموية، الرمز يف النظام املنسق لتصنيف وتبويب السلع ............................13

الجدول 5: عدد الوظائف الجديدة املتوقعة يف األسمدة واملواد الكياموية األخرى، 2019 ....................................................14

الجدول 6: الناتج اإلجاميل حسب القطاع الفرعي ، 2017 ................................................................................................16

16.................................................................................. الجدول 7: القيمة اإلجاملية املضافة حسب القطاع الفرعي، 2017 

الجدول 8: إجاميل تكوين رأس املال الثابت حسب القطاع الفرعي، 2017 ..........................................................................17

الجدول 9: االنفاق الوسيط للقطاع /القطاع الفرعي 2017 ..............................................................................................18

الجدول 10: إجاميل تكوين رأس املال الثابت حسب القطاع الفرعي، 201 ..........................................................................19

الجدول 11: إجاميل تعويضات العامل حسب القطاع الفرعي، 2017 .................................................................................20

الجدول 12: ملخص املؤرشات الصناعية، 2014 - 2017 - معدل النمو السنوي االجاميل ......................................................21

الجدول 13: الرشكاء التجاريني الرئيسيني 2018 ، بآالف الدوالرات، والنسب املئوية ............................................................23

الجدول 14: صادرات املواد الكياموية حسب القطاع الفرعي، 2016 - 2018 )مليون دوالر أمرييك( ........................................24

الجدول 15: صادرات الصناعات الكياموية حسب القطاع الفرعي، 2016 - 2018 )مليون دوالر أمرييك( ...................................26

الجدول 16: اجاميل تعداد الدراسة االستقصائية ...........................................................................................................33

34..................................................................................................................... الجدول 17: فئات الدراسة االستقصائية 

الجدول 18: الشواغر املتوقعة حسب املهنة ذات األولوية والقطاع الفرعي .......................................................................45

51...................................................................... الجدول 19: الربامج املقدمة حسب مستوى التأهيل واملؤسسة األكادميية 

الجدول 20: العاملة يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل .........................................................................62

الجدول 21: الصادرات يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل من 2016 إىل 2018 ..........................................64

الجدول 23: صناعة املواد الكياموية واملنتجات الكياموية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد .............................................71



VIII

قامئة االشكال 

الشكل 1: امليزان التجاري 2014 - 2018 ، مليون دينار.....................................................................................................4
الشكل 2: معدل البطالة حسب النوع االجتامعي..............................................................................................................8
الشكل 3: عدد العامل الذين يصنعون املواد الكياموية واملنتجات الكياموية، 2017............................................................14
الشكل 4: املواد الكياموية: الناتج اإلجاميل والقيمة اإلجاملية املضافة، 2014 - 2017 )مليون دوالر أمرييك(..........................15
الشكل 5: االنفاق الوسيط حسب القطاع الفرعي كنسبة مئوية من الناتج اإلجاميل 2014 - 2017(..........................................18
الشكل 6: الرضائب عىل اإلنتاج حسب القطاع الفرعي كنسبة مئوية من الناتج اإلجاميل ، 2014 - 2017(...................................19
الشكل 7: إجاميل تعويضات العامل كنسبة مئوية من الناتج اإلجاميل، 2014 - 2017(..........................................................20
الشكل 8: واردات وصادرات املواد الكياموية، 2014 - 2018 )مليون دوالر أمرييك(.............................................................22
الشكل 9: صادرات األسمدة 2014 - 2018 ، مباليني دوالرات الواليات املتحدة(..................................................................24
الشكل 10 : صادرات املواد الكياموية غري العضوية 2018-2014 ، مباليني الدوالرات األمريكية(............................................25

الشكل 11 : صادرات الصابون ومواد التشحيم والشمع والشموع ومعاجني القوالب 2014 - 2018 ، مباليني الدوالرات
                       األمريكية(.............................................................................................................................................25
الشكل 12 : واردات املواد الكياموية العضوية 2014 - 2018 )مباليني الدوالرات األمريكية(..................................................27

الشكل 13 : واردات الزيوت األساسية والعطور ومستحرضات التجميل وأدوات الزينة 2014 - 2018 ، مباليني الدوالرات
                       األمريكية(............................................................................................................................................27
الشكل 14 : واردات املنتجات الكياموية املتنوعة 2014 - 2018 )مليون دوالر أمرييك(........................................................27
15: سلسلة قيمة الصناعة الكياموية التقليدية...................................................................................................29 الشكل 
الشكل 16: تدفق سلسلة القيمة للمواد الكياموية........................................................................................................30
الشكل 17: الرشكات الصناعية حسب املنطقة.............................................................................................................38
39................................................................................................................ الشكل 18: الرشكات الصناعية حسب الحجم 
الشكل 19: جنسية امللكية حسب القطاع الفرعي..........................................................................................................39
الشكل 20: التصدير إىل األسواق العاملية...................................................................................................................40
21: التوزيع الجغرايف للمنافسني....................................................................................................................41 الشكل 
الشكل 22: عدد ونسبة العاملني يف املهن ذات األولوية مقابل املهن غري ذات األولوية.......................................................42
الشكل 23: العامل حسب النوع االجتامعي والقطاع الفرعي.............................................................................................42
الشكل 24: جنسية العامل حسب املهنة......................................................................................................................43
الشكل 25: الشواغر املتوقعة حسب املهنة، 2020-2019.............................................................................................44
الشكل 26: تحديات التوظيف...................................................................................................................................46
الشكل 27: أنواع اإلعاقة..........................................................................................................................................46
الشكل 28: فجوات املهارات عرب القطاعات الفرعية والنسبة املئوية والعدد.......................................................................47
الشكل 29: فجوات املهارات حسب القطاع الفرعي والعدد.............................................................................................48
الشكل 30: عدد الربامج املتداخلة  حسب املهنة...........................................................................................................52
الشكل 31: الربامج ذات الصلة حسب مستوى التأهيل...................................................................................................53
الشكل 32: املهارات الحياتية للتوظيف، عدد املعاهد األكادميية التي تغطي كل مهارة........................................................53
الشكل 33: مجاالت التعاون وعدد املعاهد األكادميية املتعاونة حسب املنطقة..................................................................54
الشكل 34: القضايا يف الربامج ذات الصلة وآثارها عىل توريد املهارات.............................................................................55
الشكل 35: أهم املهن التي يطلبها قطاع الصناعات الكياموية والعاملني )كوفيد – 19(.......................................................95
الشكل 36: تجميع املهن ذات األولوية........................................................................................................................61
63 ............................................................................................................... الشكل 37: توقعات التوظيف 2025-2020 
الشكل 38: توقعات الصادرات 2025-2020 ................................................................................................................65



IX

قامئة املخترصات
 ABETمجلس االعتامد للهندسة والتكنولوجيا

 AQACهيئة االعتامد وضامن الجودة ملؤسسات التعليم العايل

 CAGRمعدل النمو السنوي اإلجاميل

 CBJالبنك املركزي األردين

C&Cالصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل

 DoS)دائرة االحصاءات العامة )األردن

ERPتخطيط موارد املشاريع

 FDIاالستثامر األجنبي املبارش

FTAاتفاقية التجارة الخارجية

 GDPإجاميل الناتج املحيل

GMPمامرسات التصنيع الجيدة

GFCFإجاميل تكوين رأس املال الثابت

 GIZالوكالة األملانية للتعاون الدويل

 GPAاتفاقية املشرتيات الحكومية

 GSPالنظام املعمم لألفضليات

HSالرمز يف النظام املنسق لتصنيف وتبويب السلع

IHRاملتطلبات الصحية الدولية

ISICتصنيف الصناعة القياسية الدولية

ISOاملنظمة الدولية للمقاييس

ILO منظمة العمل الدولية

 ITAاتفاقية تكنولوجيا املعلومات

 ITCمركز التجارة الدويل

JEGPخطة النمو االقتصادي يف األردن

 JICهيئة االستثامر األردنية

NHRDSاالسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية



X

 MENAالرشق األوسط وشامل أفريقيا

 MITSوزارة الصناعة والتجارة والتموين

 MOHوزارة الصحة

MOLوزارة العمل

MOPICوزارة التخطيط والتعاون الدويل

 PAFTAاتفاقية التجارة الحرة العربية

RSSالجمعية العلمية امللكية

 SMEاملشاريع الصغرية واملتوسطة

SOPاإلجراءات التشغيلية القياسية

  STEDمهارات التجارة والتنويع االقتصادي

TVSDCهيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية

JCIغرفة صناعة االردن

POIاملعابر الحدودية

QIZاملنطقة الصناعية املؤهلة

 WITSالحل التجاري العاملي املتكامل

 WTOمنظمة التجارة العاملية

 VTCمؤسسة التدريب املهني



1

1  مقدمة
األردن كجزء من  التجميل يف  الكياموية ومستحرضات  الصناعات  االحتياجات من املهارات يف قطاع  التقرير حول  إعداد هذا  تم 
تطبيق مرشوع اسرتاتيجية التدريب ملجموعة العرشين: رشاكة بني منظمة العمل الدولية واالتحاد الرويس وبالتنسيق الوثيق مع 
املجلس الوطني ملهارات قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل، هيئة الحوكمة الثالثية املسؤولة عن تحسني الروابط 
بني االحتياجات من املهارات يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل وما يقدمه مزودو التعليم والتدريب الحكومي 

والخاص. وتضم عضوية املجلس ممثلني عن أصحاب العمل والعامل والرابطات القطاعية والحكومة الوطنية.

تستند نتائج هذا التقرير إىل منهجية منظمة العمل الدولية ملهارات التجارة والتنويع االقتصادي. مهارات التجارة والتنويع االقتصادي 
هي أداة مساعدة فنية تدعم النمو وخلق فرص عمل الئقة يف القطاعات التي لديها القدرة عىل زيادة صادراتها واملساهمة يف 
النمو  وتحفيز  الدولية  التجارة  لتعزيز  الالزمة  املهارات  تنمية  اسرتاتيجيات  تحديد  خالل  من  ذلك  تفعل  وهي  االقتصادي.  التنويع 

االقتصادي من خالل اعتامد نهج تطلعي.

تم اختيار قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل لهذا التحليل ألنه أحد القطاعات الصناعية الواعدة يف األردن، حيث 
ميثل أكرث من 20 يف املئة من إجاميل الصادرات الوطنية. وهذا القطاع هو أيضا أولوية قصوى ألنه كثيف العاملة، ويعمل به 
حاليا أكرث من 15000 عامل. شهد إنتاج مواد الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل منًوا بطيئًا يف السنوات األخرية بسبب 
الرئيسة.  القادم من األسواق املستوردة  الطلب  أثر عىل  النفط والغاز، مام  عدم االستقرار السيايس اإلقليمي وانخفاض أسعار 
ووفًقا لدراسة أعدتها منظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدويل، فإن صناعة املواد الكياموية لديها القدرة عىل توليد أكرث من 
14000 وظيفة، وبالتايل ميكن أن تسهم يف حل مشكلة البطالة املرتفعة يف األردن، والتي تجاوزت 18 يف املئة يف عام 2018.

يبحث هذا التقرير يف مكانة قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل يف االقتصاد األردين من منظور املهارات وسوق 
العمل، وإمكانات التصدير يف القطاع والتحديات التي تحد من قدرته التنافسية يف األسواق العاملية. كام يحدد املهارات الالزمة 
بالعاملة واملهارات  يتعلق  به فيام  القيام  للقطاع ويقدم مقرتحات وتوصيات بشأن ما ميكن  الشامل  والنمو  الصادرات  لتعزيز 
أساسية يف  تدريبية  لها دورات  توجد  التي ال  لتنمية املهارات  أولوية  تحديد سبع مهن ذات  تم  التحديات املقيدة.  للتغلب عىل 

األردن. يتم تقديم مقرتحات لتطوير املناهج والدورات التدريبية.

تجمع املنهجية املستخدمة يف إعداد هذا التقرير بني البحث الفني عىل مستوى القطاع ودراسة استقصائية ملهارات املؤسسة، 
ودراسة استقصائية ملزودي التدريب، واالستشارات مع أصحاب العالقة يف القطاع. تم إجراء تحليل شامل للمواد املتوافرة ما 
القيمة  التجارة، ووضعها حسب  التوظيف، والقيمة املضافة، وأمناط  القطاع، مبا يف ذلك  الرئيسة لتشكيل  يغطي املؤرشات 
العاملية. شملت الدراسة االستقصائية مهارات املشاريع لجميع الرشكات العاملة يف القطاع باستخدام قاعدة بيانات غرفة صناعة 
التحقق  العرض والطلب عىل املهارات يف القطاع. تم  الفجوات بني  التدريب من أجل تحليل  األردن. متت مقابلة جميع مزودي 
من نتائج أنشطة البحث األولية والثانوية من قبل مجلس املهارات الوطنية للكيامويات ومستحرضات التجميل وأصحاب العالقة 

اآلخرين يف القطاع، الذين قدموا أيًضا توصيات ومقرتحات.

ملجموعة  التدريب  اسرتاتيجية  تطبيق  سياق  يف  دراستهام  متت  قطاعني  أحد  هو  التجميل  ومستحرضات  الكيامويات  قطاع 
العرشين، واآلخر قطاع الصناعت الجلدية واملحيكات. تم اختيار هذين القطاعني بعد التحليل الفني املكثف لتحديد إمكانات التصدير 
والعاملة. يهدف هذا العمل إىل دعم عمل هيئة تنمية وتطوير املهارات واملهنية والتقنية، وهي مظلة جديدة للتعليم والتدريب 
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املهني والتقني يف األردن. تأسست مبوجب قانون تنمية وتطوير املهارات واملهنية والتقنية، رقم 19 لعام 2019. وتهدف اللجنة 
إىل تسهيل املشاركة املعززة من قبل القطاع الخاص يف تنمية املهارات من أجل سد الفجوة بني املخرجات التعليمية واالحتياجات 

من املهارات يف سوق العمل.

بدأت جائحة كوفيد – 19 أثناء إعداد هذا التقرير، وهذا أثرة بقوة سلبا القدرة التشغيلية للقطاع الصناعي واإلنتاج والعاملة والصادرات 
وعوامل أخرى. وألخذ ذلك يف االعتبار، تم إجراء مقابالت إضافية مع أعضاء مجلس املهارات القطاعية، وممثل نقابة املهندسني، 
الثانوية. وقد تم تضمني املعلومات املحدثة يف  البيانات  البلقاء( ومصادر جمع  العايل )املقدمة من جامعة  التعليم  ومعاهد 

التقرير، كام تم تعديل سيناريوهات مستقبل القطاع.

أبرزت  فقد  الكفاءة،  رفع  يتعلق  فيام  املستقبلية  واملتطلبات  املاهرة  للعاملة  الحايل  بالوضع  يتعلق  فيام  التحديد،  وجه  وعىل 
النتائج الصادرة عن كوفيد - 19 حقيقة أن هناك نقًصا كبريًا يف العاملة املاهرة، خاصة يف اإلدارة، مام يستلزم وجود مواصفات 
معينة بالعاملني )الفنيون، البحث والتطوير، ضامن الجودة ... الخ(. تفتقر بشكل خاص هذه املهن املطلوبة ومجموعة املهارات 
املرغوبة بني العامل األردنيني، ويتم جلب العاملة األجنبية بشكل عام مللء هذه الوظائف الشاغرة. عىل هذا النحو خالل جائحة 
كوفيد - 19، أصبحت أهمية تدريب القوى العاملة املحلية - خاصة يف ظل نهج شبه مركزي لإلنتاج - مهمة للغاية. باإلضافة إىل 
التجميل  ومستحرضات  الكياموية  الصناعات  قطاع  يف  العاملني  أن   19  - لكوفيد  املتابعة  االستقصائية  الدراسة  أظهرت  ذلك، 
بشكل عام يفتقرون إىل أي نوع من املهارات الرقمية، بالتوازي مع امتالك مهارات الحياة األساسية جدا؛ وهكذا، وبسبب فرض 
التباعد االجتامعي وزيادة االعتامد بشكل كبري عىل االتصال الرقمي، ينبغي إجراء تدريب موازي عىل وجه الرسعة لتحديث املهارات 

الرقمية واملهارات الحياتية للعاملني يف هذا القطاع. 
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2  خلفية عامة
السياق االقتصادي  1.2

القطاعات  عىل  متزايدة  اقتصادية  ضغوط  يف  املطول  اإلقليمي  االستقرار  عدم  تسبب  املاضية،  العرش  السنوات  مدى  عىل 
بـ 5.6 يف املئة  2 يف املئة، مقارنة  االقتصادي مبعدل متواضع  النمو  2018، استقر  األردن. يف عام  الرئيسة يف  االقتصادية 
يف عام 2008، قبل اندالع األزمة االقتصادية العاملية لعام 2009 واالنتفاضات اإلقليمية يف عام 2011 )املعروفة باسم »الربيع 

العريب«(.

وقد كان الوضع االقتصادي غري النشط شائًعا يف جميع أنحاء 
منو  متوسط  بلغ  إذ  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 
الناتج املحيل اإلجاميل أيًضا %2 يف عام 2018. ومن املتوقع 
أن يرتفع النمو االقتصادي يف األردن وفًقا للبنك الدويل، ولكن 
بشكل طفيف، يف السنوات القادمة، ليصل إىل 2.6 % الذروة 

يف عام 2021، بزيادة سنوية قدرها 0.2%.

قُدر عدد سكان األردن يف عام 2019 بأكرث من 10 ماليني نسمة، 30 يف املئة منهم من املهاجرين والالجئني3 . وقد أدى تدفق 
الالجئني، بشكل رئييس من سوريا، إىل إيجاد ضغط عىل املوارد املحدودة للبالد، التي كانت تعاين بالفعل من عجز كبري يف امليزانية 
بلغ 1.6 مليار دينار أردين يف4 2018، بزيادة 60 يف املئة عن العام السابق. وقد ساهم ذلك يف التأثري سلباً عىل االقتصاد، مام 

أدى إىل تباطؤ يف النمو االقتصادي.

وعالوة عىل ذلك، ونظرًا إىل أن األردن يعتمد كثريًا عىل الواردات، فقد كان لكل هذا تأثري مبارش يف امليزان التجاري، خاصة بالنسبة 
للسلع مثل: الوقود والطاقة واآلالت واملعدات. من ناحية أخرى، تتكون الصادرات بشكل رئييس من املنتجات الكياموية واملالبس 
الجاهزة. وقد أدى ذلك إىل زيادة يف العجز التجاري لصالح الواردات، والذي بلغ 9 مليارات دينار أردين6 2018، بزيادة قدرها 50 يف 
املئة يف أقل من عقد. ونتيجة لذلك، عانت االستثامرات من انخفاض إجاميل تكوين رأس املال الثابت )GFCF( كنسبة مئوية من 
الناتج املحيل اإلجاميل من 28 يف املئة يف عام 2008 إىل 22 يف املئة يف عام7 2016، وانخفض االستثامر األجنبي املبارش من 

2.8 مليار دوالر أمرييك يف عام 2008 إىل 2 مليار دوالر أمرييك يف عام8 2017.

التزم األردن، كجزء من اسرتاتيجيته الوطنية لتنمية املوارد البرشية، بتحويل أزمة الالجئني إىل »فرصة تنموية« للدول املانحة من 
خالل منح الالجئني السوريني إمكانية الوصول إىل العمل والتعليم الرسميني، مقابل الوصول امليرس التفضييل إىل سوق االتحاد 
9. ومنذ ذلك  األورويب. وقد تم ذلك من خالل آلية اتفاقية تبسيط قواعد املنشأ املوقعة بني االتحاد األورويب وحكومة األردن 
الحني، أصدرت وزارة العمل حوايل 64,000 ترصيح عمل لالجئني السوريني وأدخلت عدًدا من اإلصالحات لتسهيل تشغيل كل من 

السوريني واألردنيني، خاصة يف قطاع التصنيع10.

النمو  لتحفيز  مختلفة  إصالحات  تنفيذ  عىل  والخارجية  الداخلية  الصدمات  تجاه  ضعفها  عىل  فعل  كرد  األردنية  الحكومة  وتعمل 
االقتصادي وخلق فرص العمل خاصة لشباب البالد.

الجدول 1: املؤرشات االقتصادية الرئيسية، 2018

9.9 مليون تعداد السكان  

US$42.4   مليارالناتج املحيل اإلجاميل

US$4278الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد

18.6 البطالة

3  دائرة اإلحصاء )األردن(، مرصد السكان 2019.
4  وزارة املالية األردنية، النرشة املالية السنوية، 2018

5  دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، مرصد السكان 2019. 
6  البنك املركزي األردين، النرشة الشهرية، 2019.
7  البنك املركزي األردين، النرشة الشهرية، 2019.

8  البنك الدويل، مؤرشات التنمية، 2019
9  املفوضية األوروبية، 2019.

10  اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية، الحكومة األردنية )2020-2015(.
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التجارة الخارجية  2.2

كان االنخفاض يف الصادرات املحلية بشكل رئييس نتيجة الختالل طرق التجارة مع الدول املجاورة، وتحديداً إغالق حدود سوريا 
والعراق. بشكل عام، تحسنت املؤرشات التجارية يف السنوات األوىل من العقد، ولكن بعد عام 2014، انخفضت الصادرات بنسبة 
7 يف املئة، لتصل إىل 5.52 مليار دينار أردين يف عام 2018. وبني عامي 2008 و2016، انخفضت الصادرات إىل سوريا والعراق 
بشكل كبري، مع تحسن طفيف -عندما أعيد فتح الحدود. إذ بلغت الصادرات يف عام 2018، إىل سوريا 33 مليون دينار، بانخفاض 
77 يف املئة عن فرتة ما قبل الحرب. وشهدت الصادرات إىل العراق، التي كانت رشيًكا تجاريًا رئيًسا لألردن سابًقا، اتجاهات مامثلة، 

حيث انخفضت بنسبة 22 يف املئة يف عام 2018 مقارنة بالعام السابق، لتصل إىل 446 مليون دينار أردين. 11

الواليات املتحدة  بزيادة الصادرات إىل  آثار االضطرابات اإلقليمية عىل الصادرات املحلية إىل حدٍّ ما  ولحسن الحظ، تم تعويض 
األمريكية التي شكلت %26 من إجاميل الصادرات عام 2018. باإلضافة إىل ذلك، زادت الصادرات إىل الدول العربية عام 2018، 
عىل الرغم من انخفاض حجمها.  وتتكون الصادرات إىل الواليات املتحدة بشكل رئيس من املحيكات واملنسوجات املنتجة يف 
إىل  املنتجات  بدخول  تسمح  التي   1997 عام  املؤهلة  الصناعية  املناطق  اتفاقية  إنشاء  أّدى  وقد  املؤهلة.  الصناعية  املناطق 
الواليات املتحدة األمريكية معفاة من الرسوم الجمركية إذا تم تصنيعها يف الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو يف املناطق الصناعية 
املؤهلة يف األردن ومرص وبكمية محددة من املنتجات اإلرسائيلية، دوًرا رئيًسا يف زيادة الصادرات األردنية. واليوم، هناك أكرث من 
18 منطقة صناعية مؤهلة يف األردن تصدر منتجات معفاة من الرسوم الجمركية إىل السوق األمريكية وتتمتع بعدد من الحوافز 

واإلعفاءات.

الشكل 1: امليزان التجاري 2014-2018، مليون دينار

املصدر: سلسلة االحصاءات السنوية للبنك املركزي االردين، 2018

11  دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، االقتصاد األردين باألرقام 2018.
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الجدول 2: أهم الدول املستوردة من األردن، 2017-2018 ، بآالف الدنانري  12

قيمة الصادرات يف عام املستوردون
2017

قيمة الصادرات يف عام 
 % من املجموع  %   التغيري 2018

الواليات املتحدة 
26.28 10.42 1,112,561.71,228,544.0االمريكية

اململكة العربية 
10.78 11.86- 571,509.7503,712.2السعودية

10.39 26.90 382,748.9485,694.7الهند
10.04 27.64 367,776.2469,426.7العراق

3.94 9.43- 203,512.7184,318.4اإلمارات العربية املتحدة
3.66 28.56- 239,753.5171,274.0الكويت

2.40 13.49 99,037.8112,398.7فلسطني
2.11 14.12- 114,584.398,407.6دولة قطر
2.02 11.81- 106,861.094,241.3إندونيسيا

1.68 24.91 62,869.278,529.6مرص
1.63 10.04- 84,490.876,006.3لبنان

1.59 23.66- 97,318.274,289.2الصني
1.40 0.05 65,317.765,351.4الجزائر

1.27 11.08- 67,007.559,586.2السودان
1.24 21.65- 73,702.257,744.1تركيا

1.06 4.62- 52,068.649,660.9سلطنة ُعامن
1.06 14.34 43,338.549,551.2البحرين
0.98 3.96 44,052.945,798.3إرسائيل

0.73 6.00- 36,476.134,288.6اليمن
كبار املستوردين من 

3.7884.96 4,504,224.04,674,706.3األردن

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، 2018

وقد زادت واردات األردن بشكل ملحوظ نتيجة لتعطل تدفق الغاز الطبيعي من مرص إىل األردن، مام أجرب الحكومة عىل استرياد 
منتجات وقود أكرث تكلفة لتوليد الكهرباء.

عالوة عىل ذلك، أثّر ارتفاع قيمة فواتري الكهرباء وغريها من فواتري املرافق سلبًا عىل القدرة التنافسية للمنتجات املحلية إذ يواجه 
معظم املنتجني اآلن تكاليف أعىل، مام يؤدي إىل ارتفاع األسعار، ويجعل املنتجات املستوردة أكرث تنافسية يف السوق املحلية 

ويخفِّض الطلب عىل الصادرات األردنية.

وقد استأثرت إحدى عرشة فئة من املنتجات يف عام 2016 بأكرث من 80 يف املئة من إجاميل الصادرات )انظر الجدول 3(13 . وتعترب 
املحيكات واملنسوجات من أكرب الصادرات األردنية، تليها املنتجات الكياموية واألدوية، حيث ساهمت معا بنحو 30 يف املئة من 

الصادرات. وتشمل القطاعات األخرى التي تساهم بشكل كبري يف الصادرات التعدين واملحاجر واألغذية والخرضوات.

12 البنك املركزي األردين، التقرير السنوي 2018، ص 248 - 252.
13 حسابات مركز التجارة الدويل عىل أساس إحصاءات COMTRADE UN، تم الوصول إليها يف 27 نيسان 2017.
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الجدول 3: أهم الصادرات حسب الرموز التجارية للنظام املنسق، 2015-2016، بآالف الدوالرات األمريكية

قيمة الصادرات يف عام تسمية املنتجالرمز
2015

قيمة الصادرات يف 
 % من  %   التغيري عام 2016

املجموع 

مصنوعات من املنسوجات واالكسسوارات 61
14.421.5-1,317,6131,128,058واملالبس، من الرتيكو أو الكروشيه

28
املواد الكياموية غري العضوية؛ املركبات 

العضوية أو غري العضوية للمعادن الثمينة، 
واملعادن األرضية النادرة، إلخ.

331,944594,84979.211.3

33.810.4-825,634546,712االسمدة31

امللح؛ الكربيت. الرتاب والحجر. مواد الجص 25
13.39.9-601,600521,485والجري واالسمنت

38.17.5-635,011393,047منتجات االدوية30

أصناف املالبس وملحقات املالبس، غري 62
68,118366,615438.27.0املحبوكة أو مصنوعة من الكروشيه

71
اللؤلؤ الطبيعي أو املستنبت، األحجار 

الكرمية أو شبه الكرمية، املعادن الثمينة، 
املعادن املكسوة.

142,867217,59652.34.1

خرضوات صالحة لألكل وبعض الجذور 07
72.12.8-526,336146,670والدرنات

13,374143,951976.32.7املواد الكياموية العضوية29

اآلالت واألجهزة امليكانيكية واملفاعالت 84
56.52.5-297,284129,186النووية واملراجل، واي من أجزائها 

الورق والورق املقوى؛ مصنوعات من 48
45.21.7-163,99389,892عجينة الورق أو من الورق املقوى

13.181.5-4,923,7744,278,061املجموع - أعىل صادرات 

13,374143,951976.32.7إجاميل الصادرات
املصدر: قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الدولية لألمم املتحدة، 2017 

أثرت دوامة االضطرابات االقتصادية الناشئة عن جائحة كوفيد – 19 يف أوائل شهر آذار 2020 يف جميع جوانب االقتصاد، فكان 
والتعدين  السياحة  مثل  األردين،  الخاص  للقطاع  الزاوية  حجر  متثل  التي  القطاعات  وتوقفت  ترضًرا.  األكرث  هو  الخاص  القطاع 
التي  2020. وشهد القطاع الصناعي انخفاًضا حادًّا يف اإلنتاج والعمليات، باستثناء املصانع  والتصنيع، ألكرث من شهر من آذار 
كانت تعمل مبنتجات تتعلق »بالوباء«، أي؛ املصنوعات كاملطهرات واألقنعة واملعدات الطبية ... وغريها. ومع ذلك، تشكل هذه 

املصانع نسبة قليلة من قطاع التصنيع يف البالد.

يتألف أكرث من %90 من القطاع الصناعي األردين من املشاريع الصغرية واملتوسطة التي متثل نسبة كبرية من العاملة يف هذا 
ا أكرث من غريها بأزمة كورونا ألسباب عديدة.  القطاع. وقد تأثرت هذه الرشكات الصغرية واملتوسطة إىل جانب الرشكات الصغرية جدًّ
بداية تعمل الرشكات من هذا الحجم يف عمليات تحويل قصرية ودورات إيرادات قصرية، مع إعادة ضخ الوارد من اإليرادات الشهرية 
يف الشهر التايل ملواصلة العمليات. وقد تسببت الجائحة يف إحداث تأثري كبري وفوري عىل الدخل والنفقات، مام أدى إىل التأخري 
والخسائر فورية. باإلضافة إىل ذلك، فإن الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه الرشكات وفًقا ألمر الدفاع رقم )9(  14 مرشوط بتسجيلها 
أن  من  الرغم  وعىل  الكاملة.  الفوائد  جني  من  تتمكن  حتى  األقل  عىل  واحد  عام  ملدة  األردنية  االجتامعي  الضامن  مؤسسة  يف 

14  أمر الدفاع رقم )9( لسنة 2020 الصادر يف 16 نيسان 2020 مبوجب أحكام قانون الدفاع رقم. 13 لسنة 1992 لضامن املعيشة واستقرار العمل لعاملنا، والحفاظ عىل 
عمل القطاع الخاص لحامية االقتصاد الوطني، وتعزيز مفهوم التضامن والرشاكة واملسؤولية املشرتكة بني مؤسسات القطاعني العام والخاص واالفراد، ودعم القطاع 

الخاص يف تنفيذ التزاماته املنصوص عليها يف أمر الدفاع رقم )6( لسنة 2020.



7

القانون نفسه قد عرض بدائل للمصانع واملؤسسات والرشكات غري املسجلة، ووفر لها فرتة للتسجيل، إال أن اآلثار املبارشة لهذا 
التقييد كان وقعه ثقيالً عىل هذه الرشكات؛ فالعديد منها غري مسجل يف نظام الضامن االجتامعي، والرشكات املسجلة، قامت 
بذلك للموظفني الذين يعملون بنظام الدوام الكامل فقط. فهذه عقبة لقطاع التصنيع، إذ تعتمد كثريًا عىل العاملني بدوام جزيئ 
والعاملني بأجر يومي والعامل األجانب، الذين مل يتم تسجيلهم يف الضامن. وقد أدى ذلك إىل عدم قدرة الرشكات عىل تغطية 
أجورهم، وجعلت من الصعب عليهم العودة اىل وظائفهم بدوام كامل. وهذا يعني أنه عىل الرغم من أنه تم السامح لهذه الرشكات 

الصغرية واملتوسطة بالعمل بحد أقىص %50 من السعة اعتامًدا عىل حجمها، إال أنها مل تكن قادرة عىل القيام بذلك.

تعدُّ املشاريع الصغرية واملتوسطة يف القطاع الصناعي مهمة للمساهمة يف العمل عىل تعايف االقتصاد األردين عىل املدى 
املتوسط. وإدراكًا ألهميتها، أصدر البنك املركزي األردين يف 11 نيسان 2020 أنظمة لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة مببلغ 
500 مليون دينار من البنك بالرشاكة مع الرشكة األردنية لضامن القروض 15. ويهدف ذلك إىل ضخ السيولة يف الرشكات الصغرية 

واملتوسطة، ومن ثَمَّ توسيع القطاع الصناعي لتمكني إعادة تأسيس العمليات واالستدامة عىل املدى الطويل.

سوق العمل  3.2

عمل  وظروف  وظيفيًّا  أمانًا  يوفر  العام  التوظيف  ألن  نظرًا  العام؛  القطاع  يف  رئيس  بشكل  يكون  األردن  يف  الرسمي  التوظيف 
أفضل، لذا كان هو الخيار املفضل عرب العقود. وقد تغري هذا املفهوم إىل حدٍّ ما يف السنوات األخرية مع تحول تركيبة العاملة نحو 
القطاع الخاص، وخاصة يف قطاعي الخدمات والقطاع املايل. وعىل الرغم من هذا التحول، ال يزال الالجئون والعامل املهاجرون 
يسيطرون عىل العاملة يف القطاع الخاص، وتحديًدا قطاع التصنيع. وقد كان للزيادات يف أعداد الوافدين نتيجة للعوامل السياسية 
واالقتصادية يف العقد املايض أثر سلبي عىل سوق العمل. فارتفع معدل البطالة بنسبة %5.9، ليبلغ %18.6 عام 16 2018، بينام 

انخفض إيجاد الوظائف من 66,400 عام 2016 إىل 54,000  عام 2017، بانخفاض 23٪ 17.

وترتكز البطالة بني الشباب، الذين ميثلون %40 من إجاميل البطالة يف األردن، وخاصة بني الحاصلني عىل التعليم العايل )درجات 
البكالوريوس وما فوق(. فقد بلغ معدل البطالة بني الشباب عام 2018 ما يقارب %39 وكانت النسبة تصل رقم )12( عىل مستوى 
العامل. لذا يجد الباحثون عن عمل صعوبة يف دخول السوق عند إكامل تعليمهم. فالفرتة االنتقالية بني املدرسة والعمل طويلة: 
يستغرق األمر ثالث سنوات يف املتوسط للعثور عىل وظيفة مستقرة يف األردن. وفًقا لدراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل 
الدولية عام 2014، ُوجد أن هناك عدم تطابق كبري يف املهارات بني العرض والطلب يف سوق العمل يف األردن 18. وهذا يشري 
إىل رضورة قيام نظام التعليم األردين بتزويد الخريجني باملعارف واملهارات التي متكنهم من االندماج برسعة يف سوق العمل بعد 

التخرج.

انخفاض معدالت  الرسمي يف  العالية يف االقتصاد غري  األردنيني  الشباب  الجامعي ومشاركة  للتعليم  القوي  التفضيل  ينعكس 
االلتحاق بالتعليم املهني والتقني. من الناحية الثقافية، هناك هيبة كبرية يف التعليم العايل، وخاصة االلتحاق يف مجايل الطب 
والهندسة، لكّن نقص فرص العمل يف هذه املجاالت يعني أن العديد من الشباب األردنيني يقبلون بوظائف أقل من مؤهالتهم، 
وبأجور أقل، وساعات عمل طويلة، وظروف عمل سيئة عامًة 19. وهذا يشري إىل أن زيادة مستوى التحصيل العلمي مل ترتجم إىل 
ر صندوق النقد الدويل أن االقتصاد غري الرسمي يف األردن يساهم بحوايل %26 من الناتج  فرص عمل أفضل يف األردن. ويقدِّ
الزراعة والبناء، ولكن من  األردين، وخاصة يف  العمل  الرسمية رشيحة كبرية من سوق  العاملة غري  إذ متثل   .20 املحيل اإلجاميل 

15  إعالن البنك املركزي األردين عن مجموعة إجراءات تهدف إىل احتواء تداعيات تأثري فريوس كورونا املستجد عىل االقتصاد الوطني، البنك املركزي األردين، 2020
16  دائرة االحصاءات العامة )األردن( مسح العاملة والبطالة 2018.

17  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ورقة بيان حقائق، األردن، أبريل 2019.
18  مرشوع إيجاد فرص عمل للشباب، 2014. 

19  باروتيش ومريان، 2014.
20  صندوق النقد الدويل، قضايا مختارة من األردن، 2017.
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الصعب تتبعها بسبب ارتفاع الطابع غري الرسمي للسوق يف هذين القطاعني. وتقدر دراسة أجراها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
واملجلس االقتصادي واالجتامعي ووزارة التخطيط والتعاون الدويل أن %44 عىل األقل من القوى العاملة يف األردن غري رسمية 
بل غري مسجلة رسميًّا 21. تتكون رشيحة كبرية من القوى العاملة غري املسجلة من الالجئني. ووفًقا ملفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، حصل %36 فقط من الالجئني السوريني يف سّن العمل القانوين عىل تصاريح عمل. وهذا ال يأخذ بعني االعتبار زيادة 
عدد الالجئني القادمني من العراق والصومال والسودان واليمن عام 2019، الذين ميثلون اآلن ما يقرب من %12 من الالجئني يف 

البالد 22.

ومع الرتكيز عىل النوع االجتامعي يف سوق العمل، فإن بطالة اإلناث مرتفعة بشكل خاص، إذ بلغت %26.8 عام 2018، يف حني 
زادت بطالة الذكور أيًضا لكنها ال تزال أقل عند %18.6. بل إّن مشاركة املرأة يف القوى العاملة منخفضة للغاية. يف عام 2017، 
شاركت %16.9 فقط من األردنيات يف القوى العاملة، مقارنة بـ %62.7 من الرجال .23 وبحسب البنك الدويل، فإن البطالة بني 
النساء يف األردن تصل إىل املرتبة الحادية عرشة عامليًّا، عىل الرغم من وجود الحد األدىن للفجوة بني الجنسني من حيث التحصيل 

العلمي.

الشكل 2: معدل البطالة حسب النوع االجتامعي

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، مسح العاملة والبطالة  2019

2018 بشكل كبري يف قطاع اإلدارة العامة والدفاع )%26.4(، يليه البيع بالجملة والتجزئة )%15.3( والتعليم  تركز التوظيف عام 
)%13.3(. ويعمل يف مجال التصنيع ما نسبته %9.6 من القوة العاملة؛ ويعمل يف النقل والتخزين واالتصاالت %7 24. يف حني 
كان املساهمون األكرب يف التوظيف يف قطاع الصناعة كل من املنسوجات واملالبس الجاهزة )50,484(؛ والصناعات الغذائية 

والزراعية والحيوانية )39,383(؛ والهندسة والكهرباء وتكنولوجيا املعلومات )30,268(. 

وقد أطلقت الحكومة األردنية استجابة ملعدل البطالة املرتفع رؤية 2025 عام 2015، التي تشمل أهدافها تخفيض معدل البطالة 
إىل %8 بحلول عام 2025. ولبلوغ إىل هذا الهدف، سيتعني توفري 66,000  وظيفة يف املتوسط كل عام. ومع ذلك، يُقّدر العدد 

اإلجاميل للوظائف التي تحتاج أن تستحدث اليوم بأعىل بكثري، إذا كان لالجئني السوريني أن يتم دمجهم يف سوق العمل 25.

21  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وزارة التخطيط والتعاون الدويل واملجلس االقتصادي واالجتامعي، االقتصاد غري الرسمي يف األردن، 2013.
22  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ورقة بيان حقائق، األردن، نيسان 2019.

23  البنك املركزي األردين، التقرير السنوي 2018.

24  البنك املركزي األردين، التقرير السنوي 2018.
25  دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( االقتصاد األردين باألرقام 2017.
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معدل البطالة اإلجاميل معدل البطالة للذكور معدل البطالة لإلناث
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لقد تسببت جائحة كوفيد – 19 يف أزمة يف سوق العمل؛ إذ من املتوقع أن تؤثر يف كلٍّ من كمية أو معدالت العاطلني عن العمل 
ونقص العمل بأجر  26 ونوعية العمل املتاح )مثل األجور والدخل والحامية االجتامعية(. وتؤثر األزمة بشكل خاص يف مجموعات 
العمل األكرث ضعًفا )أي املهاجرين والالجئني والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة ... إلخ( 27، مع زيادة فجوة األجور، ومن ثَمَّ توسيع 

الفجوات االجتامعية يف قطاع االقتصاد.

وعىل الرغم من توقع تأثري تبعات نقص العمل بأجر والعمل بأجور أقل من خط الفقر عىل البلد عاّمة،  إال أنه سيحدث تأثري أكرب بكثري 
أجر   العاملة بغري  تتأثر  الرسمي.  القطاع غري  الالجئني والعامل املهاجرين، وخاصة يف  عىل املجتمعات األقل حظاً، مبا يف ذلك 
بشكل مبارش بسبب اإلغالق؛ يؤدي ساعات العمل وبالتايل خفض األجور إىل انخفاض الدخل وبالتايل القوة الرشائية28. ويهدد هذا 
بالتسبب يف املزيد من العمل باجر اقل من خط الفقر حيث يتم تخفيض األجور إىل ما دون املستوى املطلوب للوفاء مبعايري 

ظروف املعيشة الالئقة29.

وقد أشار تقييم أجرته منظمة العمل الدولية، شمل ما يقرب من1,600  أرسة مبا يف ذلك األرس األردنية الفقرية والالجئني السوريني، 
إىل أن %6 فقط منهم كانوا يعملون كام كانوا قبل األزمة. ومن بني األرس املتبقية، كان ٪2 فقط يعملون من املنزل، و ٪61 إما 
تم ترسيحهم أو تم ترسيحهم مؤقتًا، بينام حصل %31 املتبقون عىل إجازة مدفوعة األجر 30. ووفًقا لهذا التقييم نفسه، كان أداء 
»قطاع التصنيع« أفضل قليالً من القطاعات األخرى. وقد متكن من الحفاظ عىل حقوق القوى العاملة لديه بشكل أكرب، حيث تم 

منح إجازة مدفوعة األجر لنحو %60 من العاملني يف هذا القطاع، فيام تم ترسيح %10 بشكل دائم 31.

غالبية العامل الذين تم ترسيحهم بشكل دائم كانوا ضمن »السوق غري الرسمية«؛ إما مع عقود شفهية أو دون عقود بني أصحاب 
العمل وموظفيهم. كان هذا النمط متوقًعا بسبب عدم وجود عواقب قانونية لترسيح هؤالء املوظفني. لذا يصبح إضفاء الطابع 
للعامل املهاجرين  األمر بصياغة عقود  يتعلق  التحديد، عندما  الوقت، عىل وجه  أهمية يف هذا  أكرث  العمل  الرسمي عىل سوق 

والالجئني السوريني العاملني داخل األردن 32.

ثَمَّ يفقدون وسائل معيشتهم، فالنظام يف معظم  33 وظائفهم، ومن  الرسمي  العامل املهاجرون يف االقتصاد غري  وقد يفقد 
الحاالت إما غري راغب أو غري قادر عىل دعمهم يف وقت األزمات. ويف كثري من الحاالت، يتفاقم الوضع؛ ألنهم غري قادرين عىل 
املغادرة إىل بلدانهم التي جاؤوا منها، بسبب القيود املفروضة عىل السفر للحد من انتشار الجائحة 34. ومن ناحية أخرى، ال يزال 
العاملون يف االقتصاد الرسمي يواجهون خطر إنهاء عقودهم، أو عدم الحصول عىل أجورهم، أو أجور أقل من السابق، أو تأخري 

األجور، حيث يفتقرون يف كثري من الحاالت إىل وسائل الحفاظ عىل حقوق املوظفني.

إىل  يفتقرون  ما  غالبًا  ألنهم  ذلك،  من  يتمكنون  ال  فقد  كاملة،  أجورهم  تلقي  والالجئني  املهاجرين  بالعامل  يُقصد  عندما  وحتى 
النقدية. يف موازاة ذلك، وبسبب الضغوط االجتامعية  الرقمية، يف وقت تتوقف فيه املدفوعات  آلية الوصول إىل املنصات 
من  واملزيد  والوصم  والتمييز  األجانب  وكره  العنف  مصادر  من  أكرب  خطرًا  املهاجرين  العامل  يواجه  قد  لألزمة،  واالقتصادية 

التهميش35.

26    تعدُّ العاملة دون أجر ذات أهمية خاصة بسبب تزايد العاملة العرضية وغري الرسمية.   
27  كوفيد - 19: التأثري عىل سوق العمل واستجابة السياسات يف الدول العربية، منظمة العمل الدولية.
28  كوفيد - 19: التأثري عىل سوق العمل واستجابة السياسات يف الدول العربية، منظمة العمل الدولية.
29  كوفيد - 19: التأثري عىل سوق العمل واستجابة السياسات يف الدول العربية، منظمة العمل الدولية.

30  تقييم رسيع لتأثري كوفيد - 19عىل العامل املهمشني يف األردن، منظمة العمل الدولية.

31  تقييم رسيع لتأثري كوفيد - 19عىل العامل املهمشني يف األردن، منظمة العمل الدولية.
32  تقييم رسيع لتأثري كوفيد - 19عىل العامل املهمشني يف األردن، منظمة العمل الدولية. 

33  العامل املهاجرون / العامل املؤقتني والعامل املستقلون، مثل العامل املهاجرين الذين يعملون بالتوظيف وال يقيمون مع العائالت.
34  كوفيد - 19: التأثري عىل سوق العمل واستجابة السياسات يف الدول العربية، منظمة العمل الدولية.   

35  كوفيد - 19: التأثري عىل سوق العمل واستجابة السياسات يف الدول العربية، منظمة العمل الدولية.
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الرسمية وغري  300,000  شخص مساعدة نقدية، حيث كانوا يعملون بالسوق  أّما الالجئون السوريون تحديًدا، فلم يتلق حوايل 
الرسمية، قبل الجائحة الذي مل يعد ممكًنا يف معظم الحاالت. وواجه الالجئون الفلسطينيون، وال سيام أولئك القادمون من قطاع 
إليهم، سواء من  الوصول  للغاية  الصعب  الرسمية، ومن  الوثائق  يزال يفتقد  أن بعضهم ال  غزة وسوريا، تحديات مامثلة، خاصة 
قبل منظمة األمم املتحدة - خاصة مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان - لتقديم الدعم، أم من قبل وكاالت الدعم 

الحكومية، وصناديق دعم املجتمعات األقل حظًّا بشكل أسايس )مثال: هيميت وتن( . 36 

أظهرت دراسة استقصائية أجرتها مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان مؤخراً أن الالجئني، إىل جانب العائالت األردنية 
الفقرية العاملني يف السوق غري الرسمية، كان لهم انعكاسات كبرية عىل سبل العيش. شمل االستطالع أكرث من 1,000 أرسة، أفاد 
منها 54 باملئة من األردنيني و65 باملئة من الالجئني أنهم أصبحوا عاطلني عن العمل بسبب أزمة كوفيد - 19، وال يتوقعون العثور 
عىل عمل بعد األزمة، حيث املصدر الرئييس للدخل ألكرث من 40 يف املئة منهم هي من السوق غري الرسمية كعاّمل بأجر يومي. 
ذكر 5 يف املئة فقط من الالجئني الذين شملهم االستطالع، أنهم حصلوا عىل عمل بأجر بدخل منتظم، ويعتمد الباقون عىل دعم 

األرسة أو املساعدة املقدمة من أجل العيش الكريم37.

ورغم الضغوط اإلضافية التي تواجهها هذه الجامعات كنتيجة لألزمة، فإن الالجئني والعامل املهاجرين غري مشمولني إىل حد كبري 
باللوائح الحكومية الرسمية ملساعدة املجتمعات الهشة. إذ كان الهدف من ميثاق األردن هو دمج الالجئني السوريني يف األزمة، 

ولكن مل يتم تعديل لوائحه لتناسب الظروف الحالية. 38

كام أدت الجائحة إىل توسيع فجوة عدم املساواة بني الجنسني، حتى داخل السوق الرسمية األكرث استقراًرا نسبيًا. وقد أدى إغالق 
املدارس ومرافق الرعاية إىل إجبار العديد من النساء عىل العمل من املنزل عندما يكون ذلك ممكًنا، أو تعليق العمل عن وظائفهن، 
بسبب عدم القدرة عىل التوفيق بني العمل والواجبات املنزلية دون وجود دعم لرعاية األطفال. مرة أخرى، هذه املشكلة أسوأ بني 
الالجئني، حيث تم اإلبالغ عن 8 يف املئة فقط من النساء كن يعملن قبل األزمة39. عىل وجه التحديد، فيام يتعلق بقطاع املالبس 
والجلود؛ ووفقاً التحاد مصدري املحيكات واملنسوجات واالكسسوارات األردنية )JGATE(، »من املتوقع أن يفقد 30 باملئة من 

موظفيهم - معظمهم من النساء - وظائفهم يف أيار وحزيران«. 40

36  األونروا، مدخالت الوكالة، 18 نيسان 2020
37  تقييم االحتياجات الرسيعة متعددة القطاعات – كوفيد - 19، مفوضية شؤون الالجئني.

38  االقتصاد غري الرسمي والالجئني والعامل املهمشني، دراسة استقصائية ملنظمة العمل الدولية كوفيد - 19 حول العاملة املهمشة، منظمة العمل الدولية.
39  كوفيد - 19: التأثري عىل سوق العمل واستجابة السياسات يف الدول العربية، منظمة العمل الدولية.

40  كوفيد - 19: اإلطار االجتامعي واالقتصادي »مسودة عمل للمراجعة الفنية«، منظمة العمل الدولية، 2020
41  اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية، الحكومة األردنية )2020-2015(.

42  وزارة املالية األردنية، النرشة املالية السنوية 2018.
43   دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، األردن باألرقام 2018.

44  مؤرشات التنمية للبنك الدويل، 2019.

4.2  نظرة عامة عىل قطاع التعليم يف األردن )مع الرتكيز عىل التعليم والتدريب املهني والتقني(

يف السنوات األخرية، ووفًقا لالسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية، قام األردن بتحسني مؤرشات نظامه التعليمي مقارنة 
الجارية  النفقات  من  املئة  يف   12.5 حوايل  مبوجبها  خصصت  مركزة،  تعليم  سياسة  الحكومة  نفذت  فقد  املجاورة41.  بالدول 
والرأساملية ملنح التعليم للجميع42، ومكنت أكرث من 74 يف املئة من الطلبة األردنيني من االلتحاق باملدارس العامة43. وقد أدى 
ذلك إىل رفع معدالت محو أمية الكبار إىل 98 يف املئة44، وهي نسبة عالية جًدا مقارنة باملتوسط العاملي البالغ 86.2 يف املئة 

ومتوسط منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا البالغ 80 يف املئة.
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45   تايه وآخرون، »أسباب تراجع نتائج الطلبة األردنيني يف اختبار متز وبيزا«، 2015.
.STEM، 2017 46   مستشارو األعامل العربية للتنمية، املشهد التعليمي األردين

47  اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية، الحكومة األردنية )2020-2016(.
48  املنظمة الهولندية لتدويل التعليم )Nuffic(، نظام التعليم يف األردن: وصف ومقارنة مع النظام الهولندي، 2017.

49  اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية، الحكومة األردنية )2025-2016(
50   اليونسكو، ملف األردن حول التعليم والتدريب املهني والتقني، 2019.

51  اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية، الحكومة األردنية )2025-2016(

الطلبة  يخضع  عندما  ذلك  ويتضح  عالية.  تعليمية  جودة  عىل  بالحصول  التعليم  يف  املحسن  اإلدماج  يقابل  مل  الحظ،  ولسوء 
األردنيون الختبارات قياسية دولية، مثل الربنامج الّدويل لتقييم الطلبة )بيزا( دراسة االتجاهات الدولية يف الرياضيات والعلوم )متز(، 
فاألغلبية تؤدي أقل بكثري من املتوسط العاملي 45. وهناك عامالن يساهامن يف هذه الظاهرة. أولهام؛ ال يزال الهيكل األكادميي 
ا؛ فمعظم الدورات والربامج أكادميية بحتة وال تتضمن املهارات األساسية مثل:  يف نظامي التعليم االبتدايئ والعايل تقليديًّا جدًّ
اللغوية. وثانيهام؛ عدم قدرة املؤسسات  الجامعي واملهارات  الناقد وحل املشكالت والعمل  التعلم والتواصل والتفكري  كيفية 
التعليمية عىل مواكبة االحتياجات املتغرية لسوق العمل فال تزال تستخدم مناهج قدمية .46 وقد أقرت اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية 

املوارد البرشية 2016-2025 بأن مهارات الخريجني األردنيني الشباب فشلت يف تلبية احتياجات االقتصاد.

التعليم األسايس  التعليم )االختياري( ملرحلة ما قبل املدرسة وعرش سنوات من  التعليم يف األردن من عامني من  يتألف نظام 
وسنتني من التعليم الثانوي األكادميي أو التعليم الثانوي املهني. إن السنوات العرش من التعليم األسايس إلزامية لألطفال الذين 
)الثانوية(  التوجيهي  شهادة  عىل  األكادميي  الثانوي  التعليم  يكملون  الذين  الطلبة  ويحصل  عاًما47.   16 و   6 بني  أعامرهم  ترتاوح 
أو كليات  الجامعات  العايل املتوافر يف أي من  التعليم  الدراسة، مام يسمح لهم باالنتقال إىل  عند إمتام سنتني إضافيتني من 
تزويده بشكل رئييس من قبل  يتم  التدريب املهني والتقني، كخيار ثاين بعد األكادميي املفضل.  اختيار  ترتيب  املجتمع.48 يأيت 
مراكز التدريب التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ومعاهد التدريب املهني التي ترشف عليها مؤسسة التدريب املهني، التابعة لوزارة 
العمل. عىل الرغم من أن الطلب عىل التعليم الثانوي املهني آخذ يف االزدياد، خاصة يف قطاع التصنيع، إال أن عدداً قليالً جًدا من 
الطلبة يلتحقون بهذا الخيار. نظرًا للجوانب الثقافية التي تم وصفها سابًقا، فهو الخيار األقل تفضياًل بني األردنيني، إذ مل يلتحق به 

سوى 3.6 يف املئة من الطلبة49.

وتدرك الحكومة األردنية الحاجة إىل التعليم والتدريب املهني والتقني وتعمل عىل وضع سياسات يف إطار االسرتاتيجية الوطنية 
لتنمية املوارد البرشية لسد الفجوة بني التعليم العايل واحتياجات القطاع الخاص، لتزويد الشباب األردين باملهارات الالزمة يف 
سوق العمل الذي سيعطيهم فرصة أفضل للعثور عىل عمل، ويزودون القطاع الخاص باملهارات املطلوبة للعمل بقدرة أعىل50. 
ومن املؤمل أن تؤدي السياسة إىل زيادة عدد الطلبة امللتحقني يف التعليم والتدريب املهني والتقني إىل 15 يف املئة بحلول 

عام 2025 من خالل تعزيز الوصول والجودة والحوكمة يف هذا القطاع51.

2019 من أجل إصالح الهيكل اإلداري  2019، يف نيسان  19 لعام  أُقرَّ قانون تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية، رقم  وقد 
لقطاع التعليم والتدريب املهني والتقني. وتم تأسيس لجنة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية، وهي مظلة جديدة للتعليم 
والتدريب املهني والتقني يف األردن. ومعظم أعضاؤها من القطاع الخاص، بينام ترشح الحكومة اآلخرين. ولسوء الحظ، فإن عدم 
وجود ممثلني نقابيني يف اللجنة يقوض مساهمة العامل يف النظام وقدرته عىل تحسني شموليته. لدى الهيئة تفويض واسع 
 ،)CAQA( جًدا يشمل اإلرشاف عىل مجالس املهارات القطاعية، وتوحيد معايري املهارات من خالل مركز االعتامد وضامن الجودة
االعتامد وضامن  التدريب من خالل مركز  احتياجات املهارات، واعتامد مزودي  األردين، وتوقع  للتدريب املهني  الوطني  واإلطار 

الجودة، واالختبار املوحد واالعرتاف بالتعلم املسبق.
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3  قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل يف األردن 
يؤدي قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل دوًرا رئيًسا يف االقتصاد األردين. وهو مساهم رئيٌس يف العاملة املحلية 
من  يقرب  ما  مبارش  بشكل  عموماّ،  الكياموية،  املواد  صناعة  وظّفت  وقد  والصادرات.  اإلجاميل  املحيل  للناتج  رئيٌس  ومحرك 
15,200 عامل يف عام 52 2018، أي ما يعادل %6 من إجاميل العاملة يف القطاع الصناعي 53. وساهم القطاع بأكرث من %20 من 

إجاميل الصادرات بعائدات تصدير بقيمة 1.5 مليار دوالر أمرييك يف عام 54 2018.

وتهيمن ثالث قطاعات رئيسة عىل قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل: املواد الكياموية غري العضوية واملعادن 
الثمينة والنظائر؛ والصابون ومواد التشحيم والشمع والشموع ومعاجني القوالب. إذ شّكلت القطاعات الفرعية الثالثة مجتمعة 
%87 من إجاميل صادرات القطاع يف عام 2018، فيام شكلت األسمدة وحدها ما يقرب من %53. ويتمتع األردن مبيزة تنافسية 

قوية بشكل خاص لفوسفات الكالسيوم، وهو ما ميثل حوايل %24 من الصادرات العاملية يف عام 55 2017.

عىل  جزئيًّا  انتعاًشا  الكياموية  الصناعة  تشهد  أن  املتوقع  من  إذ  األخرية،  السنوات  يف  القطاع  صادرات  عائدات  تقلبت  حني  يف 
مدى السنوات الخمس إىل عام 2023. إال أن هناك عوامل 56 تدعم منو القطاع؛ مثل تنفيذ خطة النمو االقتصادي 2022-2018، 
وارتفاع أسعار السلع العاملية، وطلب أكرب من دول مجلس التعاون الخليجي، وإعادة فتح الحدود مع سوريا )يف 2018( والعراق 

)يف 2019(.

ووفًقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، سيكون قطاع الصناعات الكياموية مساهاًم رئيًسا يف منو الوظائف يف املستقبل، مام 
التقديرات إىل أن كل وظيفة مبارشة يف قطاع الصناعات  21,000  وظيفة. عالوة عىل ذلك، تشري  سيعمل عىل إيجاد أكرث من 
الكياموية األردنية تولد 2.6 وظيفة إضافية غري مبارشة 57، والتي، استناًدا إىل أرقام التوظيف املبارش لغرفة الصناعة األردنية، تعني 
39,543 وظيفة غري مبارشة يف 2018. إذ من املتوقع أن تكون األسمدة واملنتجات الكياموية األخرى مساهاًم رئيًسا يف الوظائف 

الجديدة. إذ تعد صناعة األسمدة ثاين أكرب قطاع من حيث التوظيف املتوقع ومن املتوقع أن توفر حوايل14,362 وظيفة 58. 59

يواجه قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل يف األردن التحديات نفسها التي لوحظت يف جميع أنحاء القطاع الصناعي، 
لتوظيف  املتزايد  والتقني؛والتعقيد  املهني  والتدريب  التعليم  لنظام  العام  الضعف  بسبب  املاهرة  العاملة  ندرة  ذلك:  يف  مبا 
العاملة األجنبية بسبب زيادة تكاليف العاملة والقيود املفروضة عىل منح تصاريح العمل لألجانب؛ وزيادة تكاليف اإلنتاج بسبب 
زيادة تكاليف الطاقة التي عادة ما تشكل جزًءا كبريًا من تكاليف اإلنتاج؛ والصعوبة املتأصلة يف تأمني متطلبات متويل االئتامن. 

تساهم هذه التحديات يف جعل وضع األردن التنافيس بشكل غري مواٍت يف األسواق الدولية 60.

52   غرفة صناعة األردن، املؤرشات الصناعية الرئيسة، العدد 18، 2018.
53   حسابات مبنية عىل بيانات غرفة صناعة األردن.

54   حسابات مبنية عىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( لعام 2019.
55   مرصد مراقبة تبادل النشاط االقتصادي، 2019.  

56   الجمعية األملانية للتعاون الدويل، تحليل سلسلة القيمة لصناعة الكيامويات يف األردن، 2019.
57   حسابات يورومونيتور الدولية استناداً إىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة األردنية.

58   منظمة العمل الدولية، مزيد من التجارة ملزيد من الوظائف، تحديد إمكانات العاملة للصادرات األردنية، 2019.
59   هذا يشمل العاملة املبارشة يف القطاع، والعاملة غري املبارشة خارج القطاع يف األعامل التجارية )السلع والخدمات عىل حد سواء( يف سلسلة التوريد التي متد القطاع، 

والوظائف املستحثة مدفوعة باإلنفاق االستهاليك للعاملني بشكل مبارش وغري مبارش من قبل القطاع.
60   املجلس االقتصادي واالجتامعي، تقرير القطاع الصناعي، 2018.
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4  خصائص قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل   
يشمل قطاع تصنيع املواد الكياموية ومستحرضات التجميل الرشكات التي تعمل يف تصنيع املواد الكياموية واملستحرضات 
الكياموية من املواد الخام العضوية وغري العضوية. وتتكون من منشآت صناعية مملوكة للدولة ومؤسسات صغرية ومتوسطة 
مملوكة للقطاع الخاص. إذ يقدم القطاع مجموعة متنوعة من املنتجات التي يتم استخدامها يف مجاالت مثل البناء وعمليات 
التصنيع ومعالجة املعادن ومنتجات التعقيم والتطهري ومستحرضات التجميل61. وفًقا لغرفة صناعة األردن، يتكون قطاع الصناعات 

الكياموية ومستحرضات التجميل يف األردن من القطاعات الفرعية اآلتية:

الصابون واملنظفات ومستحرضات التنظيف والتلميع  •
العطور ومستحرضات التجميل  •

الشامبو والبخاخات ومستحرضات التجميل والحالقة  •
متفجرات / وأعواد ثقاب  •

الغراء والصمغ  •
امللح املكرر واملعالج  •

منتجات البحر امليت )األمالح والطني ومواد التجميل الطبيعية(  •
منتجات اإلضاءة واملواد السينامئية والتصويرية، مبا يف ذلك األفالم  •

املواد املستخدمة يف إمتام تجهيز األنسجة والصباغة  •
منتجات تكرير النفط  •

مواد كيميائية غري عضوية  •
مواد كيميائية عضوية  •

البرتوكيامويات  •
األسمدة    •

املبيدات الحرشية واملواد الكياموية الزراعية األخرى  •
األصباغ والدهانات والطالءات املامثلة  •

أحبار الطباعة  •
مواد مقاومة للتجمد ومعالجة السوائل ومعالجات النقل الهيدرولييك  •

تتكون صادرات قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل من نظام رموز التجارة املنسق الجمريك التايل، لقياس التجارة 
عرب الحدود يف السلع.  

61  غرفة صناعة األردن، 2019.

الجدول 4: صناعة املواد الكياموية واملنتجات الكياموية، الرمز يف النظام املنسق لتصنيف وتبويب السلع

الوصفالرمز يف النظام املنسق لتصنيف وتبويب السلع
املواد الكياموية غري العضوية، مركبات املعادن الثمينة، النظائر28
املواد الكياموية العضوية29
األسمدة31
خالصات الدباغة والصباغة حمض التانيك ومشتقاتها واألصباغ وغريها.  32
الزيوت العطرية والعطور ومستحرضات التجميل33
صابون، زيوت، شمع، شموع، معاجني القوالب34
األلبومينويد، النشويات املعدلة، الغراء، اإلنزميات35
املتفجرات، أعواد الثقاب، السبائك املشتعلة، إلخ.36
السلع الفوتوغرافية أو السينامئية37
منتجات كياموية متنوعة38

تصنف املراجعة الرابعة للتصنيف الصناعي القيايس الدويل )ISIC( صناعة التصنيع الكياموي عىل أنها القسم 20 )تصنيع املواد 
الكياموية واملنتجات الكياموية( من القسم ج )التصنيع(، ويتم تقديم قامئة تفصيلية بفئات التصنيف الصناعي القيايس الدويل 

املوحد ذات الصلة يف امللحق.
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5  العاملة واملؤسسات يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل   
ووفًقا لغرفة صناعة األردن، فإن قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل استخدم 15,209 عامالً يف 692 مؤسسة يف 
2018، مقارنة بـ 12,903  عام 2017، وفًقا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة. صنفت غرفة صناعة األردن من بني هذه املؤسسات 
243 رشكات صناعية، يف حني صنفت 449 رشكة حرف يدوية صغرية62. توزع دائرة اإلحصاءات العامة النوع االجتامعي للعامل 
األردنيني حسب القطاع الفرعي، مام يشري إىل أن العامل الذكور ميثلون 90 يف املئة من العاملني يف القطاع يف عام63 2017، 
 2010 السنة بني  القطاع حسب  العاملني يف هذا  3 يوضح عدد  الشكل  باطراد بني عامي 2015 و2017.  العامالت  ويزداد عدد 

و2017، موزعة حسب النوع االجتامعي.

الشكل 3: عدد العامل الذين يصنعون املواد الكياموية واملنتجات الكياموية، 2017

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 أ
 

 -

 4,000

 8,000

 12,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,840 9,265 9,301 9,216 11,380 10,146 9,295 11,607

848 
1,206 1,324 872

1,085

862
889

1,297
9,688 10,470 10,625 

12,464 
11,008 

10,184 

12,903 

10,088 

وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، ستكون األسمدة واملنتجات الكياموية األخرى مساهامً رئيساً يف خلق فرص عمل جديدة. 
من املتوقع أن يولد القطاعان الفرعيان مجتمعان أكرث من 2,500 وظيفة مبارشة يف القطاع، و7,300 وظيفة غري مبارشة خارج 
وتجدر  القطاع64.  قبل  من  مبارش  وغري  مبارش  بشكل  للعاملني  االستهاليك  باإلنفاق  مدفوعة  ناجمة  وظيفة  و11,690  القطاع، 
اإلشارة إىل أنه من املتوقع أن تشغل النساء 21 يف املئة من هذه الوظائف. يف حني أنها ال تزال نسبة منخفضة نسبيًا، إال أنها 
الجديدة  الوظائف  الجدول 5 عدد  3. يوضح  الشكل  القطاع، كام هو موضح يف  الحايل لإلناث يف  التمثيل  زيادة يف  تشري إىل 

املتوقعة يف األسمدة واملواد الكياموية األخرى للعامل األردنيني.

  الجدول 5: عدد الوظائف الجديدة املتوقعة يف األسمدة واملواد الكياموية األخرى، 2019

وظائف مستحدثةوظائف غري مبارشةوظائف مبارشة

1,3465,4577,559االسمدة
1,1581,9024,137املنتجات الكياموية األخرى

2,5047,35911,696املجموع
املصدر: منظمة العمل الدولية، 2019

62   غرفة صناعة األردن، املؤرشات الصناعية الرئيسة، العدد 18، 2018.
63   الحسابات مبنية عىل أساس بيانات دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، 2019.

64    العاملة غري املبارشة هي العاملة خارج القطاع يف األعامل التجارية )السلع والخدمات( يف سلسلة التوريد التي متد القطاع. أّما العاملة الناجمة فهي العاملة املدفوعة 
بإنفاق املستهلكني للعاملني بشكل مبارش وغري مبارش من قبل القطاع.

ذكور إناث
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1,682 1,810 1,767

2,131

641 627 701
907

2014 2015 2016 2017

6  قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل: املؤرشات الصناعية 
التجميل، تم استعراض مؤرشات صناعية مختارة نرشتها دائرة اإلحصاءات  لتقييم أداء قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات 
اإلجاميل  والتعويض  اإلنتاج،  عىل  والرضائب  الوسيط،  واإلنفاق  الثابت،  املال  رأس  تكوين  وإجاميل  اإلجاميل،  الناتج  العامة: 

للموظفني.

الناتج اإلجاميل والقيمة اإلجاملية املضافة   1.6

الناتج  بلغ  العامة،  اإلحصاءات  لدائرة  ووفًقا  املدخالت.  لتكلفة  خصم  أي  دون  للناتج،  اإلجاملية  القيمة  اإلجاميل  الناتج  يقيس 
اإلجاميل للمواد الكياموية واملنتجات الكياموية 2.1 مليار دوالر أمرييك يف عام 2017، وهو ما ميثل حوايل 9.1 يف املئة من 
الناتج اإلجاميل لجميع األنشطة الصناعية يف األردن65. ساهمت صناعة املواد الكياموية واملنتجات الكياموية بنسبة 8.5 يف 
املئة من إجاميل القيمة املضافة لجميع األنشطة الصناعية يف األردن، مبا مجموعه 10.7 مليار دوالر أمرييك يف عام66 2017. 

ويبني الشكل 4 الناتج اإلجاميل والقيمة اإلجاملية املضافة بني عامي 2014 و2017:

الشكل 4: املواد الكياموية: الناتج اإلجاميل والقيمة اإلجاملية املضافة، 2014-2017 )مليون دوالر أمرييك( 

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 ب   

65  دائرة اإلحصاءات األردنية )األردن(، الدراسة االستقصائية الصناعية، 2019 أ.
.)ISIC 2013( 66  ال تشمل املبالغ املبلغ عنها تصنيع البالستيك واملطاط الصناعي بأشكاله األولية

67  مجموعة أكسفورد لألعامل، »الصناعة األردنية تحرز تقدماً يف مجال الفوسفات والكيامويات واألدوية«، 2017.

تُعزى التقلبات يف ناتج قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل يف السنوات األخرية بشكل رئييس إىل العوامل اآلتية67:

كان لعدم االستقرار السيايس اإلقليمي، وخاصة الرصاعات يف سوريا والعراق، تأثري كبري يف هذا القطاع. فتوقفت الصادرات   •
إىل سوريا، التي كانت تعدُّ سوق تصدير رئيسة للمواد الكياموية، عندما تم إغالق الحدود. كام توقفت التجارة مع العراق بعد 
إغالق الحدود العراقية يف متوز 2015. ومع خسارة هاتني السوقني، اضطر املصنعون املحليون إىل إعادة توجيه الصادرات 

إىل السعودية والكويت بتكلفة أعىل، مام أثر يف القدرة التنافسية.
انخفاض أسعار النفط والغاز: أثر ذلك بشكل خاص يف الصادرات إىل اململكة العربية السعودية، وهي سوق رئيسة لصادرات   •

املواد الكياموية. كام أدى انخفاض أسعار النفط إىل انخفاض املنح املقدمة إىل األردن من دول الخليج.

اإلنتاج القائم
 اتجاه خطي )اإلنتاج القائم(

إجاميل القيمة املضافة
اتجاه خطي )إجاميل القيمة املضافة(
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وتكشف نظرة فاحصة عىل الناتج اإلجاميل حسب القطاع الفرعي أن صناعة األسمدة ومركبات النيرتوجني )ISIC 2012( حققت 
806 مليون دوالر أمرييك، يف حني أن تصنيع الدهانات والورنيشات والطالءات  أكرب ناتج إجاميل يف عام 2017، إذ وصلت إىل 
الفرعي األرسع منوًّا بني عامي 2014 و2017، مبعدل منو سنوي  املامثلة وحرب الطباعة واملعاجني )ISIC 2022( كان القطاع 
إجاميل CAGR( 68( بنسبة %9.6، إذ بلغ الناتج اإلجاميل الكيل 388 مليون دوالر أمرييك يف عام 2017. ويقسم الجدول 6 الناتج 

اإلجاميل حسب القطاع الفرعي.

أما ما يتعلّق بالقيمة  اإلجاملية املضافة، فإن تصنيع األسمدة ومركبات النيرتوجني )ISIC 2012( كان له أكرب قيمة إجاملية مضافة 
يف عام 2017، يف حني كان تصنيع الدهانات والورنيش والطالءات املامثلة، حرب الطباعة واملعاجني )ISIC 2022( هو القطاع 
الفرعي األرسع منواً بني عامي 2014 و2017، مبعدل منو سنوي اجاميل بلغ 20.3 يف املئة. ويقسم الجدول 7 القيمة اإلجاملية 

املضافة حسب القطاع الفرعي.

الجدول 6: الناتج اإلجاميل حسب القطاع الفرعي ، 2017

القطاع الفرعي
2017

اإلنتاج اإلجاميل
)بآالف الدوالرات(

٪ من 
املجموع

2017-2014
معدل النمو 

السنوي 
االجاميل

٪
0.9- 13.8 294,091  2011-صناعة الكيامويات األساسية  

5.5 37.8 806,379  2012 - صناعة األسمدة ومركبات النيرتوجني
9.7- 2.8 60,445  2021 - صناعة املبيدات الحرشية واملنتجات الكياموية الزراعية األخرى

2022 - صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات املامثلة وحرب الطباعة 
14.0 18.2 387,510  واملعاجني

2023 - صناعة الصابون واملنظفات ومستحرضات التنظيف والتلميع والعطور 
9.4 22.8 485,133  ومستحرضات التجميل

9.6 4.6 97,603  2029 - صناعة منتجات كياموية أخرى غري مصنفة يف مكان آخر
13.49 100 2,131,161  املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 ب

الجدول 7: القيمة اإلجاملية املضافة حسب القطاع الفرعي، 2017

القطاع الفرعي
2017

اإلنتاج اإلجاميل
)بآالف الدوالرات(

٪ من 
املجموع

2017-2014
معدل النمو 

السنوي 
االجاميل

٪
0.8- 17.8 161,624  2011-صناعة الكيامويات األساسية  

11.7 42.8 387,932  2012 - صناعة األسمدة ومركبات النيرتوجني
9.1- 2.0 18,292  2021 - صناعة املبيدات الحرشية واملنتجات الكياموية الزراعية األخرى

2022 - صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات املامثلة وحرب الطباعة 
20.3 14.5 131,537  واملعاجني

2023 - صناعة الصابون واملنظفات ومستحرضات التنظيف والتلميع والعطور 
13.1 19.3 174,982  ومستحرضات التجميل

3.6 3.6 32,854  2029 - صناعة منتجات كياموية أخرى غري مصنفة يف مكان آخر
907,222100.0  املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 ب

 CAGR 68  يستخدم معدل النمو السنوي املركب لتمهيد النمو خالل عدد محدد من السنوات كام لو كان النمو يحدث بشكل مطرد كل عام خالل تلك الفرتة الزمنية. صيغة
.n-1( -1( / 1( ^ )القيمة النهائية( / )قيمة البداية( =
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إجاميل تكوين رأس املال الثابت 69  2.6

بلغ إجاميل تكوين رأس املال الثابت يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل 89.6 مليون دوالر أمرييك يف عام 
2017، مبعدل منو سنوي إجاميل مقداره 14.8 يف املئة للفرتة 2014-2017. وشكل إجاميل تكوين رأس املال الثابت املوجه 
للقطاع 8.4 يف املئة من إجاميل صندوق رأس املال العاملي لجميع األنشطة الصناعية يف األردن، والذي بلغ إجامليه 1.02 مليار 

دوالر أمرييك يف عام70 2017.

يوضح الجدول 8 أن تصنيع املواد الكياموية األساسية )ISIC 2011( كان له أكرب إنشاء إجاميل لرأس املال الثابت يف عام 2017 
وأرسع منو يف تكوين رأس املال هذا بلغ بني عامي 2014 و2017.

اإلنفاق الوسيط  3.6

ميثل تصنيع املواد الكياموية واملنتجات الكياموية %9.5 )1.22 مليار دوالر أمرييك( 71 من إجاميل االستهالك الوسيط لألنشطة 
الصناعية يف األردن، مبعدل منو سنوي إجاميل يبلغ %4.1 للفرتة 2014-2017 72. ويعدُّ اإلنفاق الوسيط األعىل بالنسبة للقطاع 
الفرعي لألسمدة ومركبات النيرتوجني )ISIC 2012(؛ مام يعكس القيمة التي شكلتها الصناعات االستخراجية األردنية التي تعمل 
عىل تزويدها. ومن الجدير بالذكر أن القطاع الفرعي لألسمدة يستخدم مواد خام من قطاع الصناعات الكياموية غري العضوية )مبا 
يف ذلك البوتاس والفوسفات والربوميد واألمونيا ومركبات النيرتوجني ونرتات البوتاسيوم( والعديد من املركبات غري العضوية 
النيرتوجني. وقد كانت املنتجات املصنفة تحت مواد كياموية  البوتاسيوم والفوسفات واألسمدة القامئة عىل  األخرى لتصنيع 

أخرى )ISIC 2029( هي القطاع الفرعي األرسع منوًّا بني عامي 2014 و2017، مبعدل منو سنوي إجاميل بلغ 13.4%.

يقدم الجدول 9 املزيد من التفاصيل حول االنفاق الوسيط حسب القطاع الفرعي.

الجدول 8: إجاميل تكوين رأس املال الثابت حسب القطاع الفرعي، 2017

القطاع الفرعي
2017

اإلنتاج اإلجاميل
)بآالف الدوالرات(

٪ من املجموع

2017-2014
معدل النمو 

السنوي االجاميل
٪

43.0 65.8 58,932  2011-صناعة الكيامويات األساسية  
21.7- 9.3 8,333  2012 - صناعة األسمدة ومركبات النيرتوجني

1.6 2.7 2,448  2021 - صناعة املبيدات الحرشية واملنتجات الكياموية الزراعية األخرى
2022 - صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات املامثلة وحرب الطباعة 

5.0 9.5 8,488  واملعاجني

2023 - صناعة الصابون واملنظفات ومستحرضات التنظيف والتلميع 
20.5 11.4 10,252  والعطور ومستحرضات التجميل

1.3- 1.3 1,142  2029 - صناعة منتجات كياموية أخرى غري مصنفة يف مكان آخر
596100.0 89  املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 ب 

69   يقيس إجاميل تكوين رأس املال الثابت االستثامر يف األصول الرأساملية الثابتة مثل اآلالت واملباين، دون أي خصم لالستهالك أو مبيعات األصول، لذا فهو مؤرش جيد 
لالستثامر الجديد.

70   دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، مسح اإلحصاء الصناعي، 2019 أ.
71   الحسابات بناء عىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، 2019.
72   الحسابات بناء عىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، 2019.
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ولتقييم اتجاهات اإلنفاق الوسيط، يعرض الشكل 5 اإلنفاق الوسيط كنسبة مئوية من الناتج اإلجاميل بني عامي 2014 و2017. 
وسجل تصنيع مبيدات اآلفات وغريها من املنتجات الفرعية للكيامويات الزراعية )ISIC 2021( أعىل زيادة يف االنفاق الوسيط يف 
عام 2017 نسبة إىل الناتج اإلجاميل، مام يشري إىل انخفاض يف القيمة اإلجاملية املحلية املضافة. وعىل النقيض من ذلك، فإن 
تصنيع األسمدة ومركبات النيرتوجني )ISIC 2012(، الذي يساهم بأكرب إنتاج يف جميع القطاعات الفرعية، سّجل انخفاًضا بنسبة 

%9 يف االنفاق الوسيط، مام يشري إىل تحسن يف القيمة املضافة اإلجاملية.

 الشكل 5: االنفاق الوسيط حسب القطاع الفرعي كنسبة مئوية من الناتج اإلجاميل 2017-2014

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 ب
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70% 73% 68%
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الجدول 9: اإلنفاق الوسيط للقطاع /القطاع الفرعي 2017

القطاع الفرعي
2017

اإلنتاج اإلجاميل
)بآالف الدوالرات(

٪ من 
املجموع

2017-2014
معدل النمو 

السنوي 
االجاميل

٪
1.1- 10.8 132,467  2011-صناعة الكيامويات األساسية  

1.0 34.2 418,447  2012 - صناعة األسمدة ومركبات النيرتوجني
9.9- 3.4 42,153  2021 - صناعة املبيدات الحرشية واملنتجات الكياموية الزراعية األخرى

2022 - صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات املامثلة وحرب الطباعة 
11.3 20.9 255,973  واملعاجني

2023 - صناعة الصابون واملنظفات ومستحرضات التنظيف والتلميع والعطور 
7.6 25.3 310,151  ومستحرضات التجميل

13.4 5.3 64,749  2029 - صناعة منتجات كياموية أخرى غري مصنفة يف مكان آخر
1,223,939100.0  املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 ب

2011
صنع املواد الكيميائية 

األساسية

2021
صنع مبيدات اآلفات 
واملنتجات الكيميائية 

الزراعية األخرى

2012
صنع األسمدة الرتكيبية 

واملركبات اآلزوتية

2022
صنع الدهانات والورنيشات 

والطالءات املامثلة، 
وأحبار الطباعة واملعاجني 

املستيكية

2023
صنع الصابون واملنظفات، 

ومستحرضات التنظيف 
والتلميع، العطور 

ومستحرضات التجميل

2029
صنع املنتجات الكيميائية 
األخرى غري املصنفة يف 

موضع آخر
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الشكل 6: الرضائب عىل اإلنتاج حسب القطاع الفرعي كنسبة مئوية من الناتج اإلجاميل ،2017-2014 

الحسابات بناء عىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، 2019.  

 

2%
1%

2%

10%

8%

10%

2%
1%

7%

11%

8%
8%8%

1% 1%

10%

9%

10%

2%

1% 1%

9%

7%

10%

2014 2015 2016 2017

الرضائب عىل اإلنتاج  4.6

بلغت الرضائب عىل إنتاج املواد الكياموية واملنتجات الكياموية 95.9 مليون دوالر أمرييك يف عام 2017، وهو ما ميثل 73 4.6% 
من إجاميل الرضائب عىل إنتاج األنشطة الصناعية يف األردن. ومن الجدير بالذكر أن الرضائب عىل اإلنتاج منت برسعة بني عامي 

2014 و2017، مبعدل منو سنوي إجاميل بلغ 7.0% 74.

والتلميع  التنظيف  ومستحرضات  واملنظفات  الصابون  صناعة  أن   10 الجدول  يف  الفرعية  للقطاعات  فاحصة  نظرة  وتكشف 
والعطور ومستحرضات التجميل )ISIC 2022( قد ساهمت بأكرب مساهمة يف إجاميل الرضائب عىل اإلنتاج يف عام 2017. كام 

أنها كانت القطاع الفرعي األرسع منوًّا بني عامي 2014 و2017، مبعدل سنوي إجاميل نسبته 12.9%.

أن  ويبني  اإلجاميل.  الناتج  من  مئوية  كنسبة  اإلنتاج  عىل  الرضائب   6 الشكل  يعرض  اإلنتاج،  عىل  الرضائب  اتجاهات  ولتقييم 
القطاعات الفرعية التي شهدت انخفاًضا يف الرضائب عىل اإلنتاج نسبة للناتج اإلجاميل هي: تصنيع املواد الكياموية األساسية 
الصابون  وتصنيع   )ISIC 2022( واملعاجني  الطباعة  وحرب  املامثلة،  والطالءات  والورنيشات  الدهانات  وصناعة   ،)ISIC 2011(

.)ISIC 2023( واملنظفات ومستحرضات التنظيف والتلميع والعطور ومستحرضات التجميل

73  الحسابات بناء عىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، 2019.

74  الحسابات بناء عىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، 2019.

الجدول 10: إجاميل تكوين رأس املال الثابت حسب القطاع الفرعي، 2017

القطاع الفرعي
2017

اإلنتاج اإلجاميل
)بآالف الدوالرات(

٪ من املجموع

2017-2014
معدل النمو 

السنوي االجاميل
٪

1.2 7.1 6,847  2011-صناعة الكيامويات األساسية  
6.9- 7.1 6,775  2012 - صناعة األسمدة ومركبات النيرتوجني

30.3- 0.4 424  2021 - صناعة املبيدات الحرشية واملنتجات الكياموية الزراعية األخرى
2022 - صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات املامثلة وحرب الطباعة 

12.9 38.2 36,613  واملعاجني

2023 - صناعة الصابون واملنظفات ومستحرضات التنظيف والتلميع 
7.2 37.0 35,473  والعطور ومستحرضات التجميل

10.6 10.2 9,798  2029 - صناعة منتجات كياموية أخرى غري مصنفة يف مكان آخر
95,931100.0  املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 ب 

2011
صنع املواد الكيميائية 

األساسية

2021
صنع مبيدات اآلفات 
واملنتجات الكيميائية 

الزراعية األخرى

2012
صنع األسمدة الرتكيبية 

واملركبات اآلزوتية

2022
صنع الدهانات والورنيشات 

والطالءات املامثلة، 
وأحبار الطباعة واملعاجني 

املستيكية

2023
صنع الصابون واملنظفات، 

ومستحرضات التنظيف 
والتلميع، العطور 

ومستحرضات التجميل

2029
صنع املنتجات الكيميائية 
األخرى غري املصنفة يف 

موضع آخر
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إجاميل تعويضات العامل  5.6

223 مليون دوالر أمرييك يف عام 2017، حيث  الكياموية  الكياموية واملنتجات  العاملني يف الصناعات  بلغ إجاميل تعويضات 
منت مبعدل %12.6 بني 2014-2017، ومتثل ما يقرب من %8.3 من إجاميل تعويضات العامل يف القطاع الصناعي 75.

تعويض  يف  الرئيس  املساهم  هو   )ISIC 2012( النيرتوجني  ومركبات  األسمدة  تصنيع  كان  اآليت،  الجدول  يف  موضح  هو  كام 
العامل يف عام 2017، حيث شمل ما يقرب من %30 من إجاميل التعويضات يف قطاع  صناعات املواد الكياموية واملنتجات 

الكياموية.

الكياموية األساسية )ISIC 2011( عىل  للناتج اإلجاميل حصول تصنيع املواد  ويكشف فحص إجاميل تعويضات العامل نسبة 
2016 و 2017، باستثناء تصنيع مبيدات اآلفات ومنتجات كيميائية  باإلنتاج اإلجاميل يف عامي  أعىل تعويضات للعامل مقارنة 
العامل يف هذين  تعويضات  الزيادة يف  وتعزى   ،)ISIC 2011( األساسية  الكياموية  املواد  و تصنيع   )ISIC 2021( أخرى  زراعية 
الكواشف واملذيبات  الكياموية مثل  الصناعات  للمهارات والخربة املطلوبة يف بعض  النسبي  التعقيد  الفرعيني إىل  القطاعني 
يف  انخفاًضا  األخرى  الفرعية  القطاعات  جميع  وشهدت  أخرى.  مهارات  بني  من  للتجمد،  املضادة  والعوامل  والصمغ  الكياموية 

إجاميل تعويضات العامل نسبة إىل الناتج اإلجاميل.

الشكل 7: إجاميل تعويضات العامل كنسبة مئوية من الناتج اإلجاميل، 2017-2014

  املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 ب
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75  الحسابات بناء عىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، 2019.

الجدول 11: إجاميل تعويضات العامل حسب القطاع الفرعي، 2017

القطاع الفرعي
2017

اإلنتاج اإلجاميل
)بآالف الدوالرات(

٪ من املجموع

2017-2014
معدل النمو 

السنوي االجاميل
٪

201153,19623.824.7-صناعة الكيامويات األساسية  
201266,92429.97.1 - صناعة األسمدة ومركبات النيرتوجني

20217,9343.50.4 - صناعة املبيدات الحرشية واملنتجات الكياموية الزراعية األخرى
2022 - صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات املامثلة وحرب الطباعة 

36,20916.215.0واملعاجني

2023 - صناعة الصابون واملنظفات ومستحرضات التنظيف والتلميع 
46,31320.78.7والعطور ومستحرضات التجميل

202913,1405.927.9 - صناعة منتجات كياموية أخرى غري مصنفة يف مكان آخر
223,716100.0املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 ب 

2011
صنع املواد الكيميائية 

األساسية

2021
صنع مبيدات اآلفات 
واملنتجات الكيميائية 

الزراعية األخرى

2012
صنع األسمدة الرتكيبية 

واملركبات اآلزوتية

2022
صنع الدهانات والورنيشات 

والطالءات املامثلة، 
وأحبار الطباعة واملعاجني 

املستيكية

2023
صنع الصابون واملنظفات، 

ومستحرضات التنظيف 
والتلميع، العطور 

ومستحرضات التجميل

2029
صنع املنتجات الكيميائية 
األخرى غري املصنفة يف 

موضع آخر
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ملخص املؤرشات الصناعية  6.6

تصنيع  فإن  الفرعية،  القطاعات  لجميع  العام  األداء  وفحص  أعاله  املعروضة  الصناعية  املؤرشات  مختلف  مراجعة  إىل  استناًدا 
املبيدات الحرشية ومنتجات الكيامويات الزراعية األخرى )ISIC 2021( يربز انخفاًضا ملحوظًا عرب جميع املؤرشات باستثناء زيادة 
طفيفة يف إجاميل تكوين رأس املال الثابت. ويتميز تصنيع الدهانات والورنيشات والطالءات املامثلة وأحبار الطباعة واملعاجني 
الفرتة 2014- اإلنتاج خالل  اإلجاملية والرضائب عىل  والقيمة املضافة  الناتج اإلجاميل  زيادة يف  أعىل  بأنه يظهر   )ISIC 2022(
2017. ويقدم الجدول 12 ملخًصا ملعدل النمو السنوي اإلجاميل لكلٍّ من املؤرشات الصناعية املختارة بني عامي 2014 و2017.

الجدول 12: ملخص املؤرشات الصناعية، 2014-2017 - معدل النمو السنوي االجاميل 76

القطاع الفرعي
اإلنتاج 

اإلجاميل
٪

إجاميل القيمة 
املضافة ٪

إجاميل تكوين 
رأس املال 

الثابت٪

الرضائب عىل 
اإلنتاج٪

تعويضات 
املوظفني ٪

تعويضات 
املوظفني ٪

2011-صناعة الكيامويات 
1.1- 24.7 1.2 43.0 0.8- 0.9- األساسية  

2012 - صناعة األسمدة 
1.0 7.1 6.9- 21.7- 11.7 5.5 ومركبات النيرتوجني

2021 - صناعة املبيدات 
الحرشية واملنتجات الكياموية 

الزراعية األخرى
 -9.7 -9.1 1.6 -30.3 0.4 -9.9

2022 - صناعة الدهانات 
والورنيشات والطالءات املامثلة 

وحرب الطباعة واملعاجني
 14.0 20.3 5.0 12.9 15.0 11.3

2023 - صناعة الصابون 
واملنظفات ومستحرضات 

التنظيف والتلميع والعطور 
ومستحرضات التجميل

 9.4 13.1 20.5 7.2 8.7 7.6

2029 - صناعة منتجات كياموية 
27.913.4 10.6 1.3- 3.6 9.6 أخرى غري مصنفة يف مكان آخر

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة )األردن( 2019 ب

76  تم حساب معدل النمو السنوي االجاميل باستخدام بيانات دائرة االحصاءات العامة )األردن( )2019أ(. 
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7   أمناط واتجاهات التجارة    
بلغت صادرات املنتجات الكياموية حوايل 1.5 مليار دوالر أمرييك يف عام 2018، بزيادة %14.9 مقارنة بالعام السابق، 77 وتشكل 
%20 من إجاميل صادرات السلع. وقد جاءت هذه الزيادة األخرية بعد انخفاض كبري بني عامي 2015 و2016. ويف الوقت نفسه، 
 9% 2018 بزيادة بنسبة  شهدت واردات املنتجات الكياموية انخفاًضا طفيًفا بني عامي 2015 و2017، لكنها انتعشت يف عام 

مقارنة بعام 2017. ويبني الشكل 8 واردات وصادرات القطاع يف الفرتة 2018-2014.

الشكل 8: الواردات والصادرات من املواد الكياموية، 2014-2018 )مليون دوالر أمرييك( 

املصدر: الخريطة التجارية ملركز التجارة الدويل، 2019
 

1,817 

1,450 

1,205 

1,334 

1,532 

1,056 
988 975 957 

1,045 

2014 2015 2016 2017 2018

77  حسابات مبنية عىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة )األردن(، 2019.
78  الخريطة التجارية ملركز التجارة الدولية، 2019.

الرشكاء التجاريني    1.7

بلغت صادرات الكيامويات ومستحرضات التجميل1,532  مليون دوالر أمرييك يف 2018، وهو ما ميثل حوايل %20 من صادرات 
األردن من السلع. إذ متثل األسمدة وحدها )رمز النظام املنسق: 31( %53 من صادرات قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات 
التجميل. وقد كانت املناطق الحرة وجهة التصدير الرئيسة، حيث شكلت %51 من صادرات القطاع الفرعي. واملناطق الحرة هي 
مناطق خارج اختصاص الجامرك األردنية وتوفر بيئة معفاة من الرسوم الجمركية ومعفاة من الرضائب لتخزين البضائع العابرة يف 
العربية  واململكة  والعراق  الهند  كانت  إذ  الرتانزيت.  وتجارة  للتصدير  املوجهة  الصناعات  لتعزيز  حرة  مناطق  أُنشئت  وقد  األردن. 

السعودية أسواق التصدير الرئيسة لألردن بعد املناطق الحرة.

التي   ،)29 املنسق:  النظام  )رمز  العضوية  الكياموية  املواد  هي  املستوردة  األساسية  السلعة  فكانت  بالواردات،  يتعلق  وفيام 
شكلت %31 من واردات الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل. وكانت الصني املصدر الرئيس للواردات، فقد شكلت 26% 
من واردات القطاع الفرعي، تليها الهند ومرص واململكة العربية السعودية وأملانيا 78. بل إن واردات املواد الكياموية العضوية 
من الصني هي يف املقام األول مدخالت للمنتجات الكياموية والصيدالنية املنتجة محليًّا. ويرسد الجدول 13 أهم رشكاء األردن 

التجاريني حسب نوع السلعة )رمز النظام املنسق( يف 2018.

الصادارتالواردات
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79  الحسابات مبنية عىل بيانات الخريطة التجارية ملركز التجارة الدولية، 2019.

أمناط التصدير   2.7

واملواد   )31 املنسق:  النظام  )رمز  األسمدة  شكلت  الدويل،  التجارة  ملركز  التجارية  الخريطة  نرشتها  التي  التجارية  للبيانات  وفًقا 
الكياموية غري العضوية واملعادن الثمينة والنظائر )رمز النظام املنسق: 28( نسبة 79 يف املئة من إجاميل صادرات القطاع يف 
2018. وتشمل الصابون ومواد التشحيم والشمع والشموع وجاءت معاجني القوالب )رمز النظام املنسق: 34( بعد ذلك،  عام 
بنسبة 8 يف املئة، يف حني ساهمت جميع القطاعات الفرعية األخرى بنسبة 12 يف املئة79  املتبقية. يقدم الجدول 14 تفاصيل 

الصادرات األردنية حسب القطاع الفرعي للفرتة 2018-2016:

الجدول 13: الرشكاء التجاريني الرئيسيني 2018، بآالف الدوالرات، والنسب املئوية

الوارداتالصادرات

الرشيك القطاع الفرعي
قيمة التجارة 

بآالف 
الدوالرات

٪ من إجاميل 
القطاع 
الفرعي

قيمة التجارة بآالف الرشيك 
الدوالرات

٪ من إجاميل 
القطاع الفرعي

28 - املواد الكياموية غري 
العضوية، مركبات املعادن 

الثمينة، النظائر
18,78426الصني204,24251املناطق حرة

84,94227الصني4,33327املناطق حرة29 - كيامويات عضوية

10,14530   مرص273,34634الهند31 - األسمدة

32 - الدباغة وخالصة الصباغة 
وحامض التنيك ومشتقاتها 

واألصباغ وغريها.
19,11323الصني18,72231العراق

33 - الزيوت العطرية والعطور 
28,13213مرص9,56923املناطق حرةومستحرضات التجميل

34 - الصابون، والزيوت، 
والشمع، والشموع، 

ومعاجني القوالب
80,77662العراق

اململكة 
العربية 

السعودية
34,39026

35 - االلبومينويد، النشويات 
املعدلة، الغراء، االنزميات

اململكة 
العربية 

السعودية
1,29421

اململكة 
العربية 

السعودية
2,62414

36 - متفجرات ، منتجات نارية ، 
أعواد ثقاب، خالئط معدنية، 

إلخ.
1,20142الهند6056العراق

37 - السلع الفوتوغرافية أو 
1,48026الصني1252مرصالسينامئية

38 - منتجات كياموية متنوعة
اململكة 
العربية 

السعودية
22,09514أملانيا8,42313

املصدر: الخريطة التجارية ملركز التجارة الدويل، 2019
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الجدول 14: الصادرات من املواد الكياموية حسب القطاع الفرعي، 2016-2018 )مليون دوالر أمرييك(

201620172018القطاع الفرعي الرمز 
معدل النمو السنوي 

االجاميل
% 2018-2016 

612.7657.7809.89.7االسمدة31

28
املواد الكياموية غري العضوية؛ املركبات 

العضوية أو غري العضوية للمعادن الثمينة، 
واملعادن األرضية النادرة، إلخ.

318.3385.2401.58.0

34
الصابون، العوامل العضوية النشطة 
عىل السطح، مستحرضات الغسيل، 

مستحرضات التشحيم، إلخ.
100.5101.5130.19.0

62.369.367.62.8منتجات كياموية متنوعة38

خالصات الدباغة والصباغة؛ حمض التانيك 32
52.756.759.74.2ومشتقاته. األصباغ واملواد امللونة، إلخ.

الزيوت العطرية والراتنجات؛ مستحرضات 33
38.139.041.32.7عطرية أو تجميلية 

13.917.516.25.2املواد الكياموية العضوية29

املواد الستريويدية؛ النشويات املعدلة 35
5.86.56.12.0الغراء اإلنزميات

37
املتفجرات؛ منتجات نارية؛ اعواد الكربيت؛ 

خالئط معدنية إلحداث االشتعال؛ بعض 
املستحرضات القابلة لالشتعال

0.10.10.18.7

64.7-0.50.10.0السلع الفوتوغرافية أو السينامئية36
1,204.91,333.71,532.38.3املبلغ اإلجاميل 

املصدر: الخريطة التجارية ملركز التجارة الدويل، 2019

تقدم األقسام اآلتية عرًضا أكرث تفصيالً لصادرات القطاعات الفرعية الثالثة الرئيسة، والتي شكلت أكرث من 87 يف املئة من صادرات 
األردن يف عام 2018.

األسمدة

لصادرات  الرئيس  املحرك  هي   )31 املنسق:  النظام  )رمز  األسمدة 
صادرات  إجاميل  من   53% من  يقرب  ما  شّكلت  إذ  األردنية،  الكيامويات 
809 مليون دوالر  2018. وبلغت صادرات القطاع الفرعي  القطاع يف عام 
أمرييك يف 2018، بزيادة %23 عن عام 2017. وقد جاءت هذه الزيادة بعد 
انخفاض حاد يف عامي 2015 و2016، نتج بشكل رئيس عن عدم االستقرار 
السيايس يف املنطقة وانخفاض أسعار النفط، مام أثر يف الطلب من دول 

الخليج العريب.

غري  الكياموية  الصناعات  قطاع  من  الخام  املواد  عادة  األسمدة  قطاع  ويستخدم 
العضوية، وخاصة األسمدة البوتاسية )من منطقة البحر امليت( واألسمدة القامئة 
عىل الفوسفات )من منجم الفوسفات يف الرصيفة، ورشق عامن، ومناجم الحسا 
وماليزيا  ومرص  والصني  الهند  الرئيسة  التصدير  أسواق  وتشمل  الجنوب(.  إىل 
أّما  آسيا.  رشق  وجنوب  األوسط  الرشق  يف  البلدان  بعض  تليها  وإندونيسيا، 
املوردون الرئيسيون لألسمدة األساسية / املواد الخام فهم رشكة البوتاس العربية 
ورشكة مناجم الفوسفات األردنية JPMC وكيامبكو KEMAPCO ورشكة األبيض 

مباليني   ،2018-2014 األسمدة  صادرات   :9 الشكل 
دوالرات الواليات املتحدة 

املصدر: الخريطة التجارية ملركز التجارة الدويل، 2019

2014

1.024

826

612.7
657.7

809.8

2015 2016 2017 2018

31 - األسمدة
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لألسمدة والكيامويات األردنية JAFCCO والرشكة الهندية األردنية للكيامويات املحدودة Indo-Jordan Chemicals وأسمدة نيبون جوردان 
.First Global Company والرشكة العاملية األوىل Nippon Jordan Fertilizers

املواد الكياموية غري العضوية

العضوية  غري  الكياموية  املواد  صادرات   :10 الشكل 
2014-2018، مباليني الدوالرات األمريكية 

املصدر: الخريطة التجارية ملركز التجارة الدويل، 2019

2014

300

412

332
318

385

401

2015 2016 2017 2018

الشكل 11: صادرات الصابون ومواد التشحيم والشمع 
مباليني   ،2018-2014 القوالب  ومعاجني  والشموع 

الدوالرات األمريكية

املصدر: الخريطة التجارية ملركز التجارة الدويل، 2019

2014

100 101

130

118

148

2015 2016 2017 2018

العضوية  غري  أو  العضوية  واملركبات  العضوية،  غري  الكيامويات  تعدُّ 
النظائر  أو  املشعة  والعنارص  النادرة،  األرضية  واملعادن  الثمينة،  للمعادن 
الكياموية  املواد  لصادرات  الثاين  املحرك  هي   )28 املنسق:  النظام  )رمز 
التي شّكلت أكرث من %26 من إجاميل صادرات القطاع يف عام 2018. وقد 
بلغت صادرات القطاع الفرعي 401 مليون دوالر أمرييك يف 2018، بزيادة 
%4 عن عام 2017. وكان االنخفاض يف السنوات السابقة لألسباب نفسها 

املذكورة أعاله بالنسبة لألسمدة.

والفوسفات  والربوميد  البوتاس  العضوية  غري  الكياموية  املواد  وتشمل 
تستخدم  امليت.  البحر  منطقة  من  تستخلص  كمواد  البوتاسيوم  ونرتات 
مثل:  األخرى  للصناعات  خام  كمواد  أسايس  بشكل  الكياموية  املواد  هذه 
األسمدة وبعض التطبيقات الكياموية. إذ ترتكز %80 من الطاقة اإلنتاجية 
مناجم  ورشكة  العربية  البوتاس  رشكة  هام  رئيسيني  رشكتني  مع  للقطاع 

)JPMC( الفوسفات األردنية

صابون، زيوت، شمع، شموع، معاجني منذجة

بلغت صادرات الصابون، والعوامل العضوية النشطة عىل السطح، ومستحرضات 
املحرضة،  والشموع  الصناعي،  والشمع  التشحيم،  ومستحرضات  الغسيل، 
ومستحرضات التلميع أو الجيل، والشموع واألصناف املامثلة، ومعاجني القوالب، 
النظام  )رمز  الجص  أساس  األسنان عىل  األسنان« ومستحرضات طب  و »شموع 
املنسق: 34( 130 مليون دوالر أمرييك يف 2018، وهو ما ميثل %8 من صادرات 
يف   28 بنسبة  زيادة  الفرعي  القطاع  هذا  سجل  وقد  الكياموية.  الصناعات  قطاع 
املئة مقارنة بعام 2017. ويغطي هذا القطاع الفرعي مجموعة من املنتجات مبا 

يف ذلك املنظفات السائلة والبودرة والصابون ومنظفات الزجاج وغريها.

جميع القطاعات الفرعية األخرى

من  املئة  يف   13 من  أقل  مجتمعة  املتبقية  الفرعية  القطاعات  وشكلت 
الزيوت  وباستثناء   .2018 عام  يف  الكياموية  الصناعات  قطاع  صادرات 
جميع  شهدت   ،)33 املنسق:  النظام  )رمز  الراتينج  وراتنجات  األساسية 
بعام  مقارنة  الصادرات  يف  طفيًفا  انخفاًضا  املتبقية  الفرعية  القطاعات 

2017. مل يؤثر االنخفاض الطفيف، مع ذلك، يف صادرات هذه القطاعات الفرعية بشكل كبري عىل نتائج قطاع املواد الكياموية 
ككل بسبب مساهمتها الصغرية يف إجاميل الصادرات.

28 - منتجات كياموية غري عضوية ؛ مركبات عضوية أو غري عضوية 
من معادن مثينة أو من معادن أتربة نادر ة أو من عنارص مشعة أو 

من نظائر ايزوتوب

34 - صابون، عوامل عضوية نشطة عىل السطح، مستحرضات 
غسيل، مستحرضات تشحيم، مواد صناعية ...
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أمناط االسترياد   3.7

تتكون واردات األردن من املنتجات الكياموية يف املقام األول من املواد الكياموية العضوية )رمز النظام املنسق: 29(، والزيوت 
األساسية والعطور ومستحرضات التجميل وأدوات النظافة )رمز النظام املنسق: 33( واملنتجات الكياموية املتنوعة )رمز النظام 
املنسق:38(. وشكلت فئات املنتجات الثالث هذه 69 يف املئة من إجاميل واردات املنتجات الكياموية. يقدم جدول 15 80 يف 

عام 2018 تفصيالً لواردات األردن حسب القطاع الفرعي بني عامي 2016 و2018:

يقدم القسم التايل نظرة أكرث تفصيالً عىل واردات القطاعات الفرعية الرئيسة الثالثة. 

الجدول 15: صادرات الصناعات الكياموية حسب القطاع الفرعي، 2016-2018 )مليون دوالر أمرييك(

201620172018القطاع الفرعيالرمز

معدل النمو 
السنوي 
االجاميل 

2018-2016
٪

270.0271.5321.05.9املواد الكياموية العضوية29

الزيوت العطرية والراتنجات؛ مستحرضات 33
204.6203.5218.32.2عطرية أو تجميلية 

149.3153.7158.62.0منتجات كياموية متنوعة38

34
الصابون، العوامل العضوية النشطة 
عىل السطح، مستحرضات الغسيل، 

مستحرضات التشحيم، إلخ.
127.9121.0131.91.1

خالصات الدباغة والصباغة؛ حمض التانيك 32
77.183.883.72.8ومشتقاته. املواد امللونة واألصباغ، إلخ.

28
املواد الكياموية غري العضوية؛ املركبات 

العضوية أو غري العضوية للمعادن الثمينة، 
واملعادن األرضية النادرة، إلخ.

71.058.070.6-0.2

10.9-47.236.433.4األسمدة 31

املواد الستريويدية؛ النشويات املعدلة 35
18.421.319.01.1الغراء اإلنزميات

12.2-8.46.25.7السلع الفوتوغرافية أو السينامئية37

36
املتفجرات؛ منتجات نارية؛ اعواد الكربيت؛ 

خالئط معدنية إلحداث االشتعال؛ بعض 
املستحرضات القابلة لالشتعال

1.31.92.931.6

975.3957.21,045.12.3املبلغ اإلجاميل 
املصدر: الخريطة التجارية ملركز التجارة الدويل، 2019

80  الحسابات مبنية عىل بيانات الخريطة التجارية ملركز التجارة الدولية، 2019.
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الشكل 12: واردات املواد الكياموية العضوية 2018-2014 
)مباليني الدوالرات األمريكية( 

املصدر: الخريطة التجارية ملركز التجارة الدويل، 2019

املصدر: الخريطة التجارية ملركز التجارة الدويل، 2019

املصدر: الخريطة التجارية ملركز التجارة الدويل، 2019

2014

343

312

270 271

321

2015 2016 2017 2018

الشكل 13: واردات الزيوت األساسية والعطور ومستحرضات 
التجميل وأدوات النظافة 2014-2018، مباليني الدوالرات األمريكية

الشكل 14: واردات املنتجات الكياموية املتنوعة 2018-2014 
)مليون دوالر أمرييك(

2014

171

180

205 203

218

2015 2016 2017 2018

2014

149

154

159

154

162

2015 2016 2017 2018

املواد الكياموية العضوية

قيمة  ذات  كيميائية  مادة  عىل  تحتوي  التي  املنتجات  كانت 
األمينية،  املركبات  مثل  الكربون،  من  مشتقة  أعىل  مضافة 
تحت  مصنفة  ومشتقاتها،  الحلقية  والكحول  واأليزوسيانات، 
املواد الكياموية العضوية )رمز النظام املنسق: 29(، وقد كانت 
املحرك الرئييس السترياد املواد الكياموية، وهو ما ميثل أكرث 
بلغت  الكياموية.  واردات املواد  إجاميل  املئة من  30 يف  من 
أمرييك  دوالر  مليون   321 العضوية  الكياموية  املواد  واردات 
يف 2018، بزيادة نسبتها 18 يف املئة عن العام السابق. جاءت 
هذه الزيادة يف الواردات بعد انخفاض مطرد بني عامي 2014 

و2016، كام هو مبني يف الشكل 12.

الزيوت العطرية والعطور ومستحرضات التجميل 

ازدادت واردات الزيوت العطرية والعطور ومستحرضات التجميل 
مطرد  بشكل  املنسق:33(  النظام  )رمز  التجميل  ومستلزمات 
أمرييك يف عام  218 مليون دوالر  منذ عام 2014، لتصل إىل 
2018، مام ميثل زيادة بنسبة 7 يف املئة مقارنة بعام 2017. 
الشعر  املنتجات املصنفة تحت االستعدادات لالستخدام عىل 
)رمز النظام املنسق:3305( متثل 75 مليون دوالر أمرييك من 

إجاميل الواردات يف هذا القطاع الفرعي.

منتجات كياموية متنوعة

النظام  )رمز  املتنوعة  الكياموية  املنتجات  واردات  بلغت 
ما  وهو   ،2018 يف  أمرييك  دوالر  مليون   159  )38 املنسق: 
الكواشف  كانت  إذ  األردن.  واردات  من  املئة  يف   15 ميثل 
التشخيصية أو املختربية عىل الكواشف الداعمة أو التشخيصية 
أو املختربية املعدة )رمز النظام املنسق:3822( هي املنتجات 
مليون   41 حوايل  الواردات  إجاميل  وبلغ  املستوردة،  األولية 

دوالر أمرييك يف عام 2018.

جميع القطاعات الفرعية األخرى 

يقرب  ما  مجتمعة  األخرى  الفرعية  القطاعات  جميع  شكلت 
تصنيف  مع  الكياموية،  املواد  واردات  من  املئة  يف   30 من 
عىل  النشطة  العضوية  والعوامل  الصابون،  تحت  املنتجات 
)رمز  التشحيم  ومستحرضات  الغسيل،  ومستحرضات  السطح، 

النظام املنسق: 34( باعتبارها املحرك الرئييس للواردات.

29 - الكيامويات العضوية

33 - زيوت عطرية ومستخلصات نباتية راتنجية عطرية أو 
مستحرضات تجميل أو مستحرضات النظافة

38 - منتجات كياموية متنوعة
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قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل يف ضوء كوفيد - 19    4.7

وتشمل  الجائحة.  خالل  وتوسعت  التجميل  ومستحرضات  الكياموية  الصناعات  لقطاع  التابعة  الفرعية  القطاعات  بعض  ازدهرت 
الفرعية املنظفات واملطهرات واألسمدة واملبيدات الحرشية. وقد عاىن البعض من آثار سلبية أكرب عرب جميع  هذه القطاعات 
املؤرشات االقتصادية مثل: الدهانات ومستحرضات التجميل )خاصة منتجات البحر امليت(. أّما التأثري املتبقي يف أعقاب الجائحة 
وتأثريه عىل جميع املؤرشات االقتصادية الرئيسة )الناتج، الدخل، املساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل، التوظيف ... الخ( فال يزال 
غري واضح يف الوقت الحايل، خاصة مع غياب رؤية واضحة ملستقبل القطاع. وسيصبح من املمكن إجراء تقييم أفضل بعد شهر 

حزيران، عىل افرتاض أن املصانع ستكون قادرة عىل استئناف اإلنتاج بكفاءة، وبقدرتها األصلية بحلول ذلك الوقت.

حدثت صدمات اقتصادية داخلية كبرية منذ ظهور الجائحة يف األردن يف منتصف شهر آذار، مام أدى إىل تجميد وظائف القطاع 
عىل جبهات متعددة. فتدهورت سلسلة التوريد للعديد من الرشكات مع توقف إمكانية الوصول إىل إنتاج املواد الخام ألكرث من 
شهرين؛ وانقطع الوصول إىل األسواق املستهدفة، وتحديداً خالل انخفاض الصادرات، وانخفاض القدرة الرشائية االستهالكية. 
ومستحرضات  الكياموية  الصناعات  قطاع  يف  الفرعية  القطاعات  من  عدد  وينتج  عاّمة،  للقطاع  الصعبة  الظروف  إىل  باإلضافة 

التجميل منتجات »أساسية« ذات أهمية، مام يوفر إمكانات كبرية وآمااًل مطلوبة بشدة يف خضم األزمة.

لذا قامت املصانع يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل، نظراً للظروف، بتحويل اسرتاتيجياتها وأساليب عملياتها 
إىل طرق أكرث كفاءة تتفق مع »املعيار الجديد«. وكانت التغيريات عىل اسرتاتيجيات املبيعات ودورات اإليرادات أوىل األولويات. 
وقد واجهت معظم املصانع صعوبات يف تحصيل عائدات مبيعاتها مع توقف العمليات ملدة ثالثة أشهر تقريبًا، خاصًة باالئتامن، 
إذ بدأت الشيكات املؤجلة ترتاكم، وتلقت البنوك الشيكات املرتجعة. ويف دورة كانت تعتمد بشكل كبري عىل »حسابات القبض«، 
وجدت املصانع نفسها تكافح من أجل تحصيل عائدات املبيعات )أي اإليرادات(. يف حني لجأ البعض إىل خفض املبيعات بحيث 

يكون هناك تدفق أكرث ضامنًا للدفع، فيام أصدر البعض اآلخرون سياسات للسامح باملبيعات النقدية فقط.

اللوائح  بسبب  الخارجية؛  السوق  إىل  الوصول  يف  صعوبة  الفرعية  القطاعات  معظم  فوجدت  املبيعات  مشكلة  تفاقمت  وقد 
واإلغالق املفروض وتكاليف الشحن الكبرية الالحقة، حتى إىل البلدان املجاورة التي كانت ذات يوم أسواقًا موثوقة مثل مرص. 
الكميات املعتادة. وبينام حاولت بعض املصانع  ثلث  انخفضت إىل  التصدير املوضوعة قد  بأن طلبات  أُفيد  عالوة عىل ذلك، 

التحول إىل املبيعات املحلية، تسبب تقييد إمكانية الحركة بني املحافظات ألكرث من ثالثة أشهر يف إضافة صعوبات.

ومن ناحية أخرى، نظرًا لغنى األردن باملواد الخام لإلنتاج الكياموي )مثل الفوسفات والبوتاس وغريها(، فإن العديد من املصانع 
مل تواجه مشاكل يف الحصول عىل معظم املواد الخام املطلوبة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار هذه املدخالت، فأصبحت أكرث ندرة 
خالل األزمة. وباالقرتان مع املشكلة يف دورات اإليرادات والسالسل، أثر ذلك يف سلسلة إنتاج القطاع، ومع انخفاض املبيعات 
يف معظم القطاعات الفرعية وتراكم النفقات التشغيلية )مل تتغري أسعار املياه والكهرباء(؛ تجد معظم املصانع نفسها يف مواقع 

حرجة ستكون أكرث وضوًحا من حيث كيفية تشغيلها بحلول نهاية العام.

وقد عملت مصانع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل، مثل معظم الرشكات األخرى التي عادت للعمل بعد فرتة، عىل 
تنفيذ لوائح السالمة الجديدة ملواجهة تأثري كوفيد - 19، وتجنب اإلصابة بالعدوى لكل من املوظفني والعمالء. وقد أوقف الكثريون 
ذلك،  إىل  باإلضافة  آذار.  شهر  يف  صالحيتها  انتهت  التي  املوظفني  عقود  يجددوا  ومل  الكبرية،  التدريبية  والدورات  االجتامعات 
أوقفت جميع النفقات التي اعتربت غري رضورية بشكل تاّم، حيث كانت تعمل بالفعل بقدرة منخفضة. كام يتم تعقيم املصانع 
بانتظام وتنفيذ تدابري التباعد االجتامعي، باإلضافة إىل أنه أصبح إلزاميًّا عىل كل موظف أن يرتدي القفازات والكاممات. عالوة عىل 
التجارة اإللكرتونية للمبيعات، مبا يف ذلك املتاجر  العديد من الرشكات يف املنصات اإللكرتونية، ويف مناهج  ذلك، استثمرت 
االفرتاضية باللغة العربية، ويفكر البعض يف االستثامر يف أنظمة تخطيط موارد املؤسسات لتكون قادرة عىل إدارة املوظفني عن 

بُعد بطريقة أكرث فعالية.
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8  سلسلة القيمة والخدمات ذات القيمة املضافة    
للقطاعات الفرعية املختلفة لقطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل سالسل قيمة مختلفة إىل حد كبري. تتكون سلسلة 

قيمة الصناعة الكياموية التقليدية من مراحل رئيسة موضحة يف الشكل 15 81.

عادة ما تكون املواد األولية واملواد الخام هي املحرك الرئييس لتكاليف اإلنتاج. وبالتايل، فإن الحصول عىل إمدادات موثوقة 
من املواد الخام منخفضة التكلفة واملواد الخام التي تلبي متطلبات الجودة هو عامل رئييس يف القدرة التنافسية. تقلب هذه 
التكاليف هي قضية حاسمة تتطلب إدارة وميكن أن تؤثر بشكل مبارش عىل الربح والتدفق النقدي. باإلضافة إىل ذلك، أدى التوافر 

املحدود للمواد يف بعض األحيان إىل تقييد قدرة املنتجني عىل تسليم املنتج لعمالئهم82.

تقدم دراسة أنجزتها الوكالة األملانية للتعاون الدويل )GIZ( يف عام 2019 تحلياًل أعمق لسالسل القيمة لثالثة قطاعات كياموية 
هذا  من  التالية  األقسام  تقدم  امليت.  البحر  ومنتجات  الحرشية  واملبيدات  واملنظفات  الصابون  فرعية:  تجميل  ومستحرضات 

التقرير نظرة عامة عىل املوضوعات الرئيسة لتقرير الوكالة األملانية للتعاون الدويل.

الشكل 15: سلسلة قيمة الصناعة الكياموية التقليدية

 

 

املواد الكيامويةاملواد الخام
 األساسية

املواد الكياموية 
الوسيطة

منتجات كياموية
 جاهزة

منتجات الحياة
 اليومية

Genomatica Inc  81 رشكة جينوماتيكا. التقرير السنوي لعام 2011.
82  رشكة جينوماتيكا
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الشكل 16: تدفق سلسلة القيمة للمواد الكياموية
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ب

أ. السلع النهائية املنتجة محليًا واملوجهة إىل أسواق التصدير
ب. السلع تامة الصنع املنتجة محليا للبيع يف السوق املحيل

ج. السلع تامة الصنع املستوردة للبيع يف السوق املحيل

املصدر: الوكالة األملانية للتعاون الدويل، 2019 

املراحل املختلفة عرب سلسلة القيمة هي: 

•  املصادر: املكونات / املواد الخام: هناك مصدران رئيسيان للمواد الخام املستخدمة يف الصناعات الكياموية يف األردن: 
ملخاطر  معرضة  فهي  وبالتايل  الخام  موادها  تستورد  القطاع  يف  املحلية  املصنعة  الرشكات  معظم  واملستورد.  املحيل 
الوكالة  لتقرير  وفًقا  األجانب.  الوكالء  أو  املوردين  مع  واملفاوضات  البريوقراطي،  والتأخري  العملة،  تقلبات  مثل  مختلفة، 
بتكاليف  ترتبط  الواردات، والتي  اختيار  الدويل، فإن اإلمداد املحيل املحدود يجرب الرشكات املصنعة عىل  للتعاون  األملانية 

أعىل ومخاطر أكرث.

•  البحث والتطوير: ال يعترب معظم املساهمني األردنيني يف قطاع الكيامويات البحث والتطوير نفقة أساسية، ولتوفري التكاليف، 
ال يخصصون موارد له. ويرجع ذلك يف املقام األول إىل قدرتهم املالية املحدودة ومعرفتهم املحدودة. وبالتايل، عادة ما 
يقوم املصنعون بنسخ الصيغ / املكونات التي تستخدمها املنتجات األخرى بدالً من االستثامر يف أبحاثهم وتطويرهم. وفًقا 
لتقرير الوكالة األملانية للتعاون الدويل، يرتبط البحث والتطوير بالتكاليف املرتفعة إلنشاء املختربات والحصول عىل معدات 
املخترب الالزمة لالختبار و / أو االستعانة مبصادر خارجية لخدمات االختبار. هناك أيًضا فجوة يف املهارات، مع عدم التوافق بني 

احتياجات السوق ومهارات الخريجني املحليني.

تنقسم سلسلة القيمة النموذجية يف قطاع الصناعات الكياموية يف األردن إىل أربع مراحل رئيسة، كام هو موضح يف الشكل 16.
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اإلنتاج: يتميز اإلنتاج عموًما بنقص القدرة عىل االستثامر، مام يفرض اعتامًدا متزايًدا عىل العمليات كثيفة العاملة ويحد من   •
أي استثامر يف اآلالت واملعدات الجديدة. متثل تكاليف اإلنتاج نسبة كبرية من إجاميل تكاليف التشغيل للمصنعني املحليني 
وقد زادت بشكل مطرد يف السنوات األخرية بسبب ارتفاع تكاليف املرافق، وانتهاء خطة دعم رضيبة الدخل يف األردن للسلع 

املصدرة يف نهاية عام 2018، والقيود حول التمويل.

الرشكات  بني  كبرية  اختالفات  هناك  ولكن  اإلنتاج،  إجاميل  من  كبريًا  جزًءا  التعبئة  تكاليف  تشمل  ال  عادة،  والتخزين:  التعبئة   •
املصنعة، اعتامًدا عىل حجمها ومدى منوها والسوق املستهدف. قد تكون تكاليف التعبئة والتغليف للمنتجات االستهالكية 
ذات الهامش الربحي العايل، عىل سبيل املثال، أعىل بكثري من املنتجات التي يتم تسويقها للمستخدمني الصناعيني. يتم 
توفرها،  احتاملية  مثل  واملخاطر  التحديات  مبختلف  التعبئة  مواد  استرياد  يرتبط  ودوليًا.  محليًا  التغليف  مواد  عىل  الحصول 
وحسن توقيت التسليم، والتأخريات الجمركية، ومتطلبات طلب قليلة. يتم التعامل مع التخزين محليًا وتعتمد التكلفة عادًة عىل 

املتطلبات املحددة لكل منتج، ولكن متطلبات التخزين الخاصة لبعض املنتجات تساهم أيًضا يف زيادة تكاليف التخزين.

الصناعية،  السلع  وتجار  الصغار،  التجزئة  تجار  رئيسيني:  عمالء  ثالثة  عىل  الكياموية  املنتجات  توزيع  يتم  والتسويق:  التوزيع   •
ومخازن اإلمدادات. ميكن التعامل مع التوزيع املحيل مبارشة من قبل الرشكات املصنعة، عادة مقابل زيادة يف سعر البيع، 
أو من خالل وكالء مقابل رسوم محددة مسبًقا. اعتامًدا عىل املنتج، يتم التسويق / ضمن أحد املستويني: B2C ، حيث يتم 
تسويق املنتجات مبارشة للمستخدمني النهائيني من خالل العروض الرتويجية وتوزيع النرشات والخصومات ؛ و B2B ، حيث 
العمالء، وتقديم حوافز للرشاء بكميات  بناء عالقات مع  العمالء والقنوات املؤسسية من خالل  يتم تسويق املنتجات لكبار 

كبرية، وإدارة الحسابات. تعد املؤسسات الحكومية أيًضا قناة مهمة لبعض املواد الكياموية، مثل مبيدات اآلفات.

واملؤسسات  والرشكات  النهائيني  املستخدمني  إىل  عام،  بشكل  الكياموية،  للمواد  املستهلكون  ينقسم  املستهلكون:   •
الحكومية. يشمل الجزء املؤسيس املؤسسات الحكومية، مثل وزارة الصحة والحكومة املحلية ملبيدات اآلفات.
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9  منهجية البحث األسايس    
تعتمد منهجية البحث عىل مهارات منظمة العمل الدولية من أجل التنويع التجاري واالقتصادي. مهارات التجارة والتنوع االقتصادي 
هي دراسة عىل مستوى القطاع تهدف إىل مواءمة سياسات املهارات مع االسرتاتيجيات القطاعية التي تساهم يف منو الصادرات 

والتنويع االقتصادي وايجاد فرص العمل.

االقتصادي  والتنوع  التجارة  البحث يف مهارات  التجميل، تهدف منهجية  الكياموية ومستحرضات  الصناعات  بقطاع  يتعلق  فيام 
)STED( إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما هي خصائص القطاع والرشكات يف القطاع األكرث أهمية؟ ما هو اإلطار التنظيمي الذي يؤثر عىل القطاع؟  •
ما هو هيكل القوى العاملة يف القطاع؟ ما هي االحتياجات الحالية من املهارات للرشكات الصناعية يف هذا القطاع؟  •

ما هي االحتياجات من املهارات وخصائص العمل األخرى للمؤسسات الصغرية83 يف هذا القطاع؟ كيف يقارنون باحتياجات   •
الرشكات الصناعية؟

ماذا يقدم مزودو التدريب؟ ما هي املهارات التي يقومون عادة بتدريب الخريجني والباحثني عن عمل عليها؟  •
ما هي الفجوات بني مهارات العرض والطلب يف القطاع؟  •

ما هي سيناريوهات النمو املحتملة للقطاع؟  •
ما هي الفجوات ما بني األعامل واملهارات يف القطاع وكيف ميكن التغلب عليها؟  •

وفًقا لذلك، تم تنفيذ بحث مهارات التجارة والتنوع االقتصادي- املتقدمة  STED-Plus يف خمس مراحل رئيسة:

تم إجراء التحليل الكمي والنوعي للقطاع باستخدام مصادر بيانات  املراجعة املكتبية )تحليل املواد املنشورة/ املطبوعة(:   .1
ثانوية مثل قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الدولية لألمم املتحدة UN Comtrade ودائرة إحصاءات االستقصاءات الصناعية 

وبيانات غرفة صناعة األردن. كام متت مراجعة لألدبيات الحديثة املنشورة عن القطاع.

املسح امليداين: تم إجراء تحليل كمي ونوعي للقطاع باستخدام البيانات األولية التي تم جمعها يف امليدان. شملت الدراسة   .2
االستقصائية جانب الطلب )أي املؤسسات العاملة يف هذا القطاع(. وجانب العرض )أي مزودي التدريب واملعلمني(.

املصادقة عىل النتائج: متت مناقشة نتائج املرحلتني األوليتني والتحقق من صحتهام مع مجلس املهارات القطاعية وممثيل   .3
الصناعة وذلك يشمل:

اعداد تقرير عن البيانات االقتصادية والتجارية والعاملة عن القطاع.  o
النتائج العامة للمسح امليداين فيام يتعلق بجانب العرض والطلب عىل العاملة يف الصناعة.  o

نتائج تفصيلية للمسح امليداين تغطي الوظائف التي تتطلبها القطاعات الفرعية.  o
نتائج تفصيلية للمسح امليداين تغطي التحديات التي تواجه القطاع.  o

تخطيط السيناريو: بناًء عىل نتائج الدراسة، تم تنظيم جلسة تخطيط سيناريو مع مجلس املهارات القطاعية ملناقشة آفاق   .4
منو الصناعة حتى عام 2025 من حيث قيم التصدير وفرص العمل.

كتابة التقرير: متت صياغة التقرير النهايئ بناًء عىل نتائج الدراسة والبيانات املصادق عليها، والتي متت مراجعتها واملوافقة   .5
عليها من قبل مجلس املهارات القطاعية ومنظمة العمل الدولية.

83   بحسب تصنيف غرفة صناعة األردن، توظف املشاريع الصغرى أقل من 10 عامل ويبلغ رأس مالها املسجل 30.000 دينار أردين. توظف الرشكات الصناعية أكرث من 10 
عامل ويبلغ رأساملها املسجل أكرث من 30 ألف دينار. )بالنسخة االصلية هذه املالحظة رقم 83(
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منهجية الدراسة االستقصائية  1.9

تم جمع البيانات امليدانية األولية من الرشكات لفهم املهن يف هذا القطاع بشكل أفضل فيام يتعلق بالعرض والطلب، وذلك من 
خالل »االستقصاءات الصناعية« ومن مزودي التدريب / املعلمني من خالل »مقابالت متعمقة ومنظمة«.

العمل التحضريي

1.1.9 قاعدة بيانات االستقصاءات الصناعية والرشكات وعينة الدراسة

بلغ  القطاع.  العاملة يف هذا  للمؤسسات  األردن  بيانات غرفة صناعة  الرشكات املسجلة رسمياً من قاعدة  البيانات عن  تم جمع 
إجاميل عدد الرشكات التي متت مراجعتها واملوافقة عليها من قبل مجلس املهارات القطاعية 495 رشكة.

تم تنفيذ مرحلة أخرى من تصفية البيانات للتحقق من األرقام وجهات االتصال باستخدام قاعدة بيانات KINZ. وتم االتصال بـ 327 
رشكة )66 يف املئة( من املواطنني األردنيني من أصحاب الرشكات، تم دراسة 137 رشكة منها.

2.1.9  قامئة مزودي التدريب / التعليم

تم جمع البيانات حول مزودي التدريب املسجلني رسميا للقطاع من قاعدة بيانات مركز االعتامد وضامن الجودة. تم إجراء بحث 
نهائية بعرش  اختيار قامئة  تم  /التعليم،  للتدريب  تم تطوير قامئة تضم 25 مزوًدا  البيانات وصقلها.  لجمع  اإلنرتنت  إضايف عىل 

مؤسسات من قبل مجلس املهارات القطاعية كعينة للمقابالت املنظمة واملتعمقة.

3.1.9  تصميم االستبانة 

تم تصنيف الرشكات يف قطاع الكيامويات ومستحرضات التجميل إىل الفئات الخمس التالية:

)أ (     صناعة الدهانات واألحبار واألصباغ
صناعة العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت )ب ( 

صناعة املنظفات واملطهرات الكياموية )ت ( 
صناعة األسمدة واملبيدات الحرشية )ث ( 
صناعة املنتجات الكياموية األخرى. )ج ( 

الجدول 16: اجاميل تعداد الدراسة االستقصائية

عدد الرشكاتج/ الرشكات

327الرشكات واالتصاالت صحيحة

57مل تتعاون

54مل ترد

56أرقام خاطئة

495مجموع السكان

49مغلق

76ال عالقة لها بالصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل
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تم تحديد املهن ذات األولوية حسب القطاع الفرعي بالتعاون مع مجلس املهارات القطاعية والصناعيني العاملني يف كل قطاع 
فرعي. أعطى القطاع الفرعي، بناء عىل ذلك، األولوية ملا مجموعه 26 مهنة. تم تحديد وترميز الواجبات الرئيسة لكل مهنة باستخدام 

التصنيف الدويل والعريب املعياري للمهن )ISCO و ASCO( )انظر امللحق 2 ملزيد من التفاصيل(.

متت صياغة االستبيانات الخاصة بالصناعيني ومزودي التدريب / التعليم باللغة اإلنجليزية وترجمت إىل اللغة العربية. متت املوافقة 
عىل كال اإلستبيانتني من قبل مجلس املهارات القطاعية ومنظمة العمل الدولية. تم تقديم الدورات التدريبية للعددين لتعريفهم 

باألسئلة الفنية حول القطاعات / القطاعات الفرعية واملهن ذات األولوية لكال االستبيانتني.

التدريب عىل ست فئات رئيسة بإجاميل 59 سؤاالً، بينام احتوى استبيانه االستقصاءات الصناعية عىل  احتوى استبيانه مزودي 
خمس فئات رئيسة بإجاميل 39 سؤاالً. يقدم الجدول 17 نظرة عامة عىل املوضوعات التي تغطيها الدراسة االستقصائية.

الجدول 17: فئات الدراسة االستقصائية

عدد األسئلةاستبانه الراسة االستقصائية الصناعيةعدد األسئلةاستبانه ملزودي التدريب

11الرتكيبة العاملية الراسخة17الرتكيبة العاملية للرشكة

10اإلنتاج واألعامل10الربامج التدريبية / التعليمية

2هيكل القوى العاملة5مهارات الحياة للتوظيف

7مهارات القوى العاملة الحالية20التعاون مع أصحاب العمل

9تنمية القوى العاملة7معايري التدريب واملدربني

5939املجموع

   4.1.9 مرحلة التجربة

االستقصاءات الصناعية: متت برمجة االستبيانة عىل جهاز لوحي لتسهيل جمع البيانات وتأمني نقل البيانات يوميًا إىل إحصائيات 
SPSS، وهي حزمة الربامج املستخدمة. تم التحقق من صحة الدراسة باستخدام برنامج تجريبي تم إجراؤه عىل 10 يف املئة من 
الرشكات تم اختيارهم عشوائيًا إلجراء املسح وحل املشكالت املتعلقة باملقابالت واألسئلة. تم استخدام الربنامج التجريبي الختبار 

إدخال البيانات وتحليل البيانات والتشفري وتصفية البيانات وتنسيق البيانات باستخدام ألفا كرونباخ.

مبجرد برمجة االستبانة، تلقى اإلحصائيني جلسة تدريبية ثالثة الختبار االستبانة املربمجة. 

هيكلة املقابالت الفصلة ملزودي التدريب / التعليم: تم استكامل االستبانة يدويًا. تم تنفيذ التجربة عىل اثنني من مزودي التدريب 
/ التعليم. متت جدولة البيانات من املقابالت املتعمقة واملنظمة وتحليلها باستخدام ميكروسوفت اكسل.

التجريبية موضوعية عندما تم التحقق منها مع مجلس املهارات القطاعية. ومع ذلك، تطلبت بعض  البيانات  أثبتت نتائج جمع 
األسئلة إعادة ترتيب لتعزيز انسياب األسئلة.
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جمع البيانات  2.9

1.2.9 االستقصاءات الصناعية

تم إجراء االستقصاءات الصناعية عىل عينة متثيلية من 137 رشكة عىل ثالث مراحل:

املسح امليداين من آب 2019 إىل كانون األول 2019.  .1
املسح امليداين من أوائل إىل منتصف كانون الثاين 2020.  .2

نظمت مجموعة الرتكيز يف نهاية كانون الثاين 2020 لتسهيل جمع بيانات املؤسسة اإلضافية.  .3

تم االنتهاء من االستقصاءات الصناعية يف مقابلة وجهاً لوجه باستخدام نهج مختلط من املواعيد املجدولة والزيارات العشوائية 
لضامن معدل استجابة أعىل. أجريت جميع املقابالت من قبل محاور رئييس واثنني من اإلحصائيني.

قدم اإلحصائيون تقارير يومية عن الزيارات امليدانية، واصفني النجاح و / أو العقبات التي واجهوها. تم إجراء تقييم وإعادة تقييم 
القسم وتم فلرتتها  الدقة حسب  النظام مرة أخرى لضامن  البيانات املوجودة عىل  البيانات أسبوعيا. متت مراجعة  لعملية جمع 

للتخلص من أي أخطاء محتملة أو سوء تواصل. 

2.2.9 مزودو التدريب: مقابالت منظمة مفصلة

لقد أجريت املقابالت املنظمة واملفصلة ملزودي التدريب عىل عينة من عرشة معاهد. أجرى املقابالت وجهاً لوجه أحد املحاورين 
الرئيسيني واثنني من اإلحصائيني. 

قدم اإلحصائيون تقارير يومية عن املقابالت، واصفني النجاح و / أو العقبات التي واجهوها. تم إجراء تقييم وإعادة تقييم لعملية 
املقابلة يوميًا. تم جدولة مخرجات املقابلة يف ملف اكسل كل يوم ومتت مراجعة النتائج أسبوعيًا.

3.9 محددات الدراسة االستقصائية  

1.3.9 حجم العينة

تأثر حجم العينة بالعديد من املتغريات:

بجميع  االتصال  من  الباحثون  يتمكن  مل  البيانات،  قاعدة  لصقل  العديدة  املحاوالت  من  الرغم  عىل  البيانات:  قاعدة  دقة   .1
الرشكات )تم االتصال بـ 137 فقط من أصل 495( بسبب عدم االجابة عىل الهاتف او أرقام الهاتف غري دقيقة، وإغالق دائم 

و / أو مؤقت لبعض املصانع بسبب موسمية أعاملهم )مثل تصنيع األزياء الرسمية(.

رفض الرشكات إجراء املقابالت: تم االتصال بالعديد من الرشكات لكنها رفضت تحديد مواعيد للمقابالت مع اإلحصائيني   .2
بسبب غياب اإلدارة العليا لتقديم املوافقة، أو ببساطة عدم الرغبة يف التعاون.

رفض الرشكات إجراء املقابالت بعد جدولة االجتامعات: بعض الرشكات، التي تم تحديد مواعيد معها، مل تحرض املقابلة،   .3
إما ألنها نسيت املوعد، أو أنها كانت مشغولة للغاية لقضاء الوقت مع اإلحصائيني.

األسامء املكررة: تظهر بعض الرشكات يف قاعدة البيانات تحت أكرث من اسم واحد.  .4
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2.3.9 تم تقديم بيانات غري كاملة / غري دقيقة

من املهم تسليط الضوء عىل التحديات املختلفة التي متت مواجهتها يف جمع البيانات املطلوبة ألنها أثرت عىل كيفية تحليل 
بعض املعلومات. كانت التحديات يف املقام األول يف مجالني:

عدم توفر البيانات املطلوبة: مل يتمكن عدد كبري من املعاهد األكادميية التي شملتها الدراسة من تقديم بيانات عن عدد   •
الطلبة املسجلني يف الدورات ذات الصلة. كام مل يتمكن البعض من توفري العدد اإلجاميل للخريجني من برامجهم. مل 
تتمكن إحدى املؤسسات األكادميية، الجامعة األملانية األردنية، من تقديم بيانات عن معدالت التوظيف يف برامجها. ومل 
يتمكنوا أيًضا من تحديد كيفية اختيارهم للربامج املقدمة يف إطار الهندسة الصناعية. يُحد غياب هذه املعلومات التقرير 
من تقديم عرض مفصل لعدد الطلبة املسجلني والخريجني عىل مستوى الربنامج. تم تجميع البيانات وعرضها يف بعض 

الحاالت، من خالل الرشكات.

إجابات  تقديم  من  األكادميية  املعاهد  من  العديد  تتمكن  مل  القطاع:  باحتياجات  العرض  بيانات  ربط  عىل  القدرة  عدم   •
محددة حول مدى مالءمة الدورات التدريبية والتدريب. يف حني أن هذا يدل عىل وجود انفصال واضح بني معاهد التدريب 

والسوق، فإنه يؤثر أيًضا عىل املعطيات الواردة أدناه.

مل ترغب بعض الرشكات يف تقديم بيانات حول أسئلة محددة بسبب ضيق الوقت أو عدم توفر البيانات. قدم البعض اآلخر تقديرات، 
بينام قدم البعض إجابات عىل نصف األسئلة فقط.

تكييف املنهجية خالل فرتة تنفيذ املرشوع    4.9

كان ال بد من إجراء تعديالت معينة يف سياق البحث األسايس. 

عدم الدقة يف بعض الرشكات التي شملها االستطالع  4.1.9

قام البحث األسايس، بناء عىل بيانات ونتائج برنامج SPSS، بإجراء مسح لـ 137 رشكة. أثناء تحليل البيانات، تم العثور عىل تناقضات 
البيانات إىل أن مثانية من أصل 137 رشكة شملها االستطالع مل تشكل جزًءا  التحقق من  البيانات لبعض الرشكات. وخلص  يف 
بسبب  كيميائية  كرشكات  الصناعة  غرفة  يف  الرشكات  هذه  تسجيل  تم  التجميل.  ومستحرضات  الكياموية  الصناعات  قطاع  من 
استخدامها للعمليات الكياموية يف التصنيع، وقام النظام بتصنيفها عىل هذا النحو. ومع ذلك، فإن املنتجات الصناعية الرئيسة 
إزالتها من املسح للحفاظ عىل دقة  البالستيك واملطاط ويجب  الواقع يف قطاع  البالستيك، لذا فهي يف  التي يصنعونها هي 

النتائج. كان العدد النهايئ للرشكات التي تم تحليلها 129.

5.1.9  التوسع يف املهن ذات األولوية

حددت منظمة العمل الدولية وفريق تنفيذ املرشوع ومجلس املهارات القطاعية يف البداية 26 مهنة ذات أولوية خاصة بالقطاعات 
الفرعية ونسقوها مع التصنيف العريب املعياري للمهن )انظر امللحق 2(.

وعند االنتهاء من العمل عىل االستقصاءات الصناعية للتوظيف والشواغر املستقبلية املتوقعة، تم التحقق من صحة البيانات 
اقرتح املجلس  الجلسات،  بعد عدد من  القطاعية.  الصناعة ومجلس املهارات  الرتكيز من  املتعلقة باملهن من قبل مجموعات 
بدالً من املهن املحددة  القطاع ككل،  تخدم  أكرث عمومية  األولوية يف فئات مهنية  ذات  األفضل وضع املهن  أنه سيكون من 
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بدقة لقطاعات فرعية محددة. وبناًء عىل ذلك، حدد مجلس املهارات القطاعية، مبشورة من منظمة العمل الدولية وفريق تنفيذ 
املرشوع، سبع مهن محددة عىل نطاق أوسع والتي تعترب مهمة للقطاع ككل، خاصة فيام يتعلق بتخطيط السيناريو وسد الفجوات 

بني العرض والطلب عىل العاملة.

تم االتفاق عىل أن املهارات الرئيسة املطلوبة املشرتكة بني جميع الرشكات يف هذا القطاع تقع جميعها يف الفئات السبع التالية:

مشغل آلة  •
فني مخترب )بحث وتطوير(  •

مرشف انتاج  •
فني صيانة اآلالت الصناعية  •

فني مستودع  •
فني تحضري وتعبئة وتعليب كيامويات  •

فني مخترب )ضامن الجودة(.  •

الفئات لتشكيل األساس لتخطيط  البحث األسايس عرب هذه  التي نتجت عن  الوظائف الشاغرة املستقبلية  أرقام  إعادة توزيع  تم 
سيناريو وفًقا الحتياجات الرشكات والسوق.
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10    نتائج الدراسة االستقصائية الصناعية )جانب الطلب(     
ركزت دراسة مهارات التجارة والتنوع االقتصادي )STED( للصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل عىل تحديد االحتياجات من 
إليها. هناك احتياجات  املهارات لكل قطاع فرعي داخل القطاع، مع الرتكيز عىل الطلب يف سوق العمل، واملهارات التي تفتقر 
مختلفة من املهارات لكل قطاع فرعي يف الصناعة، وتم إجراء التحليل عىل هذا األساس. تضم الصناعات الكياموية ومستحرضات 

التجميل األردنية القطاعات الفرعية الرئيسة التالية:

صناعة الدهانات واألحبار واألصباغ  •
صناعة العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت  •

صناعة املنظفات واملطهرات الكياموية  •
صناعة األسمدة واملبيدات الحرشية  •

صنع املنتجات الكياموية األخرى  •

1.10   ملحة عن الرشكات التي شملتها الدراسة 

1.1.10 عدد الرشكات حسب القطاع الفرعي والحوكمة

ميثل القطاع الفرعي للمنظفات واملطهرات الكياموية أكرب مجموعة من الرشكات التي شملها االستطالع، والتي تشكل 41 يف 
املئة من إجاميل عدد الرشكات. ويليها قطاع الدهانات واألحبار واألصباغ بنسبة 22 يف املئة يليه العطور ومستحرضات التجميل 
ومنتجات البحر امليت بنسبة 19 يف املئة. تتوزع هذه الرشكات يف جميع أنحاء اململكة، ولكن أكرث من 80 يف املئة منها موجودة 

يف العاصمة عامن.

 الشكل 17: الرشكات الصناعية حسب املنطقة

التصور النهايئ ملتابعة موضوع واحد
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2.1.10 عدد الرشكات حسب القطاع الفرعي والحجم 

غالبية الرشكات التي شملها املسح، يف جميع القطاعات، هي رشكات صغرية ومشاريع صغرية، مع رشكات أصغر تضم نصف 
تلك املوجودة يف املنظفات واملطهرات والقطاعات الفرعية للمنتجات الكياموية األخرى. إن عدد الرشكات الكبرية، التي يحددها 

قانون العمل عىل أنها توظف أكرث من 250 فردا، صغري نسبيا. 

 3.1.10  ملكية الرشكات حسب الجنسية 

غالبية الرشكات التي شملتها الدراسة يف هذا القطاع مملوكة ملستثمرين أردنيني. إن كامل قطاع املنتجات الفرعية الكياموية 
األخرى مملوك لألردنيني. يف حني أن 44 يف املئة من الرشكات يف قطاع األسمدة واملبيدات الحرشية الفرعية مملوكة ملستثمرين 

أجانب، فهي ال تشكل سوى 8 يف املئة من الرشكات يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل بشكل عام.

 الشكل 18: الرشكات الصناعية حسب الحجم

الشكل 19: جنسية امللكية حسب القطاع الفرعي
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التصور النهايئ ملتابعة موضوع واحد

التصور النهايئ ملتابعة موضوع واحد

رشكات كبرية )أكرث من 250(

رشكات متوسطة )249-50(

رشكات صغرية )49-10(

رشكات متناهية الصغر )أقل من 10(

اردنية 

اجنبية

صناعة الدهانات 
واألحبار واألصباغ

صناعة الدهانات 
واألحبار واألصباغ

صناعة العطور 
ومستحرضات 

التجميل ومنتجات 
البحر امليت

صناعة العطور 
ومستحرضات 

التجميل ومنتجات 
البحر امليت

صناعة املنظفات 
واملطهرات 

الكياموية

صناعة املنظفات 
واملطهرات 

الكياموية

صناعة األسمدة 
واملبيدات

صناعة األسمدة 
واملبيدات

صناعة منتجات 
كياموية أخرى

صناعة منتجات 
كياموية أخرى
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الصادرات حسب بلد املقصد  4.1.10

نظرًا ألن قطاع املواد الكياموية ومستحرضات التجميل هو املحرك الرئييس للصادرات الصناعية يف األردن، كان من الرضوري 
تقييم أنشطة تصدير الرشكات من البيانات األولية. قام مسح مهارات التجارة والتنوع االقتصادي )STED( بتقييم أبعاد متعددة 
النخراطهم يف أسواق التصدير. وتشري الردود الواردة من الرشكات التي شملتها الدراسة االستقصائية إىل أن 64 يف املئة منها 
تصدر أساساً إىل الرشق األوسط وشامل أفريقيا ودول الخليج. الرشكات األردنية أكرث تنافسية يف هذه املناطق منها يف االتحاد 

األورويب أو الواليات املتحدة.

الشكل 20: التصدير إىل األسواق العاملية

58% ال
44

%

%64نعم

التصور النهايئ ملتابعة موضوع واحد

أكرث  التجميل  ومستحرضات  الكياموية  بالصناعات  املتعلقة  واإلجراءات  األسواق  إىل  الوصول  إمكانية  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة   
بالنسبة  إمكانات كبرية، خاصة  لديها  األخرى  األسواق  إليها أسهل. ومع ذلك، فإن  التصدير  يجعل  البلدان، مام  سهولة يف هذه 

للقطاع الفرعي ملنتجات البحر امليت، حيث توفر املنتجات نقطة بيع فريدة تسهل ترسيخ العالمة التجارية واملبيعات.

لتغيري  تخطط  أنها  إىل  تشري  منها  املئة  يف   58 األجنبية،  األسواق  يف  بالتوسع  املصدرة  غري  الرشكات  بني  كبري  اهتامم  هناك 
اسرتاتيجياتها لبدء التصدير. هذا مؤرش إيجايب لنمو طويل األمد للقطاع.

 
وقد طُلب من الرشكات التي شملتها الدراسة تحديد أفضل البلدان املتنافسة محليًا ودوليًا وعربهام. بالنسبة لألسواق العاملية، 
تم تحديد الصني باعتبارها املنافس الرئييس، مع وفورات الحجم الكبري وتكاليف العاملة املنخفضة نسبيًا مام يعطي املنافسني 
الصينيني تكاليف إنتاج أقل بكثري. تم تحديد إيران كمنافس إقليمي قوي يغطي أيًضا األسواق العاملية، والرشكات املتنافسة يف 

إيران قوية بشكل خاص يف الدهانات واألحبار واألصباغ الفرعية بفضل قوتها يف اإلنتاج والتوزيع الدويل.

من حيث املنافسة املحلية، كان يُنظر إىل الواردات من دول غرب أوروبا عىل أنها األكرث تنافسية، ال سيام بالنظر إىل الجودة العالية 
للمنتجات التي تصدرها إىل األردن. تتمتع دول أوروبا الغربية أيًضا بقواعد إعفاء عالية، مام يقلل من تكاليف التصدير اإلجاملية. 
وفًقا ألصحاب املصانع، فإن هذه املزايا تعززها العوامل الثقافية بشكل أكرب نظرًا ألن املستهلكني ينظرون إىل جودة املنتجات 

األجنبية عىل أنها أفضل، مام يؤثر عىل املبيعات املحلية.

التصدير 
ألسواق دولية

لديها خطط للبدء بالتصدير

العراق
اململكة العربية السعودية

الكويت
فلسطني

مرص
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الشكل 21: التوزيع الجغرايف للمنافسني

التصور النهايئ ملتابعة موضوع واحد

تم تسليط الضوء عىل تقنيات التعبئة والتغليف والعالمات التجارية من قبل الرشكات التي شملتها الدراسة كعامل مهم له تأثري 
سلبي عىل امليزة التنافسية. صنفت الرشكات التي أجريت معها املقابالت أنها سيئة للغاية مقارنة بالجودة األوروبية والصينية 
تقريبًا عىل  أي منهم  التصميم. مل يعمل  للغاية يف  أساسية  للمشرتين وكانت  تكن جذابة  إن عبواتها مل  قالوا  الصدد.  يف هذا 
اسرتاتيجية تسويق وتطوير عالمة تجارية، سواء للسوق املحيل أو الدويل. قال من أجريت معهم املقابالت إن رشكاتهم مل تدرك 

بعد قيمة هذه االمور يف زيادة االنتشار واملبيعات، سواء إىل األسواق التقليدية أو غري التقليدية.

اعتقدت غالبية الرشكات التي أجريت معها املقابالت أن الدول املجاورة تشكل أكرب خطر تنافيس حيث إن لديها عمليات تصنيع 
وآليات تصدير مامثلة. وهذا يجعلها مصدرا للمنافسة املبارشة عىل نفس قطاعات السوق التي تتنافس فيها الرشكات األردنية، 

وخاصة يف األسواق املستهدفة الرئيسة للقطاع يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

2.10   العاملة حسب املهنة ذات األولوية والنوع االجتامعي والجنسية

1.2.10  العاملة حسب املهنة ذات األولوية 

وفًقا لسجالت الرشكات التي شملتها الدراسة قامت باستخدام ما مجموعه 5,535  عامالً، والذي يشكل 48 يف املئة من العاملة 
يف القطاع، استناًدا إىل بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لعام 2018. وهذه عينة كبرية مبا يكفي لتمكني تقييم الطلب عىل املهارات 
الكياموية  الصناعات  قطاع  يتناسب  املتسارع.  للنمو  املستقبلية  السيناريوهات  واقرتاح  القطاع  يف  األولوية  ذات  املهن  يف 
ومستحرضات التجميلبشكل جيد مع أهداف رؤية األردن 2025 ملواجهة البطالة ودعم ذلك من خالل تلبية احتياجات الرشكات من 

املهارات. 

1,060  عامالً يعملون يف  وبحسب نتائج الدراسة االستقصائية، فإن القطاعات الفرعية الخمسة ذات األولوية مجتمعة كان بها 
الرغم  عىل  الدراسة.  شملتها  التي  الرشكات  جميع  يف  العاملني  إجاميل  من  املئة  يف   20 من  يقرب  ما  وهو  أولوية،  ذات  مهن 
الفرعية يعملون يف مهن يدوية مثل حراس  القطاعات  من أن هذه ليست نسبة عالية، فإن نسبة كبرية من العامل اآلخرين عرب 

املستودعات، عامل التعبئة والتغليف وعامل التحميل.

األولوية  ذات  الفرعية  القطاعات  عرب  األولوية  ذات  املهن  يف  العاملني  عدد  يف  الكبرية  االختالفات  عىل  الضوء  الدراسة  تسلط 
املختلفة. عىل سبيل املثال، يف صناعة العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت، فإن 27 يف املئة من املوظفني 
يعملون يف مهن ذات أولوية، بينام يف صناعة األسمدة واملبيدات الحرشية فقط 8 يف املئة. تعزى االختالفات يف تركيز املهن 

الدول املنافسة يف 
األسواق الدولية

الدول املتنافسة يف 
األسواق املحلية

الدول املنافسة يف كل 
من األسواق الدولية 

واألسواق املحلية
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84   بلغ العدد اإلجاميل للعامل األجانب عرب الرشكات التي شملتها الدراسة 87، يف حني بلغ إجاميل عدد الالجئني السوريني العاملني يف الرشكات التي شملها االستطالع 
117، ليصبح مجموعهم اإلجاميل 204 عامل.

الفرعية. يقدم  القطاعات  تتطلبها هذه  التي  الفرعية إىل االختالفات يف طبيعة املهارات والخربات  القطاعات  ذات األولوية بني 
الشكل 22 تفصيالً للمهن ذات األولوية وغري ذات األولوية، إىل جانب العدد اإلجاميل للعامل يف كل قطاع فرعي.

الشكل 22: عدد ونسبة العاملني يف املهن ذات األولوية وغري ذات األولوية

 
2.2.10  العاملة حسب النوع االجتامعي

ما يقرب من ربع العامل األردنيني العاملني يف املهن ذات األولوية هم من اإلناث )209 من 856 عامال(. من املهم أن نالحظ أن 
هذا التفصيل يغطي العامل األردنيني فقط وال يشمل العامل األجانب أو الالجئني السوريني، الذين يشكلون مًعا ما يقرب من 20 
يف املئة من العامل يف املهن ذات األولوية مجتمعة 84. عاملة اإلناث تختلف عرب القطاعات الفرعية. عىل سبيل املثال، تشكل 
العامالت 30 يف املئة من العاملني يف صناعة املنظفات واملطهرات الكياموية، ولكن 10 يف املئة فقط من العاملني يف صناعة 
األصباغ والدهانات واألحبار الفرعية. يقدم الشكل 23 تفصيالً للعامل حسب النوع االجتامعي والقطاع الفرعي. وتجدر اإلشارة إىل 
أن صناعة املنظفات واملطهرات الكياموية متثل 70 يف املئة من عاملة اإلناث من قبل الرشكات التي شملتها الدراسة، مع 146 

عاملة من 209 عاملة يف تلك املهن.

)STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي
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الشكل 23: العامل حسب النوع االجتامعي والقطاع الفرعي

)STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي
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3.2.10  العاملة حسب الجنسية  

واستناداً إىل العينة التي شملتها الدراسة، فإن القوى العاملة يف القطاع أردنية بشكل رئييس، ومتثل 81 يف املئة من إجاميل عدد 
العامل. يشكل الالجئني السوريني 11 يف املئة من القوة العاملة، بينام يشكل املهاجرين من جنسيات أخرى نسبة 9 يف املئة 
املتبقية. فيام يتعلق باملهن، يقدم الشكل 24 تفصيالً للعامل حسب الجنسية من بني املهن العرش ذات األولوية، والتي متثل 

70 يف املئة من جميع املهن ذات األولوية. 

كام يوضح الرسم البياين، فإن الغالبية العظمى من العامل األجانب هم عامل إنتاج. ميثل العامل األجانب البالغ عددهم 133 عامالً 
يف هذه املهنة أكرث من ثلثي جميع العامل األجانب من بني الوظائف العرشة األوىل ذات األولوية.
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الشكل 24: جنسية االعامل حسب املهنة

)STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي

عامل اإلنتاج

مرشف مستودع كيامويات

فني كياموي / إنتاج األسمدة واملبيدات الحرشية

متخصص تسويق املنظفات واملطهرات الكياموية

مهندس مراقبة الجودة / مهندس نظام الجودة

 فني هندسة ميكانيكية / صيانة معدات اآلالت
الكياموية

 مشغل عام ملاكينات انتاج وتعبئة املنظفات
واملطهرات الكياموية

مرشف إنتاج عام / رئيس / مرشف تصنيع باملصنع

عامل التعبئة والتغليف

متخصص مبيعات املنظفات واملطهرات الكياموية

ارديناجنبي
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4.2.10 الشواغر املتوقعة حسب املهنة ذات األولوية

وفًقا ملنهجية مهارات التجارة والتنوع االقتصادي )STED(، قّدرت الدراسة عدد الوظائف الشاغرة املتوقعة للفرتة 2020-2019 
استناًدا إىل بيانات الرشكات. تساعد النتائج يف تحديد املهن ذات األولوية من بني 28 مهنة حددها مجلس املهارات القطاعية. 
ويقسم الشكل 25 الوظائف الشاغرة املتوقعة حسب املهنة الرئيسة بحلول نهاية عام 2020 للمهن العرشة األوىل، والتي تشكل 
73 يف املئة )630 وظيفة من إجاميل عدد الوظائف 862( من الوظائف الشاغرة املتوقعة يف هذا القطاع. كام يوضح الرسم 

البياين، فإن الوظائف الشاغرة ترتكز بشكل كبري يف املهن الثالثة األوىل، والتي تصل إىل ما مجموعه 329 وظيفة شاغرة.

يوضح مراجعة الشواغر املتوقعة حسب القطاع الفرعي أن ما يقرب من 600 وظيفة شاغرة من بني 630 وظيفة شاغرة يف الوظائف 
العرش ذات األولوية ترتكز يف ثالث قطاعات: تصنيع املنظفات واملطهرات الكياموية )345 وظيفة شاغرة(، وتصنيع األسمدة 
شاغرة(.  وظيفة   70( امليت  البحر  ومنتجات  التجميل  ومستحرضات  العطور  وتصنيع  شاغرة(،  وظيفة   182( الحرشية  واملبيدات 

يقدم الجدول 18 تفصيالً للوظائف الشاغرة يف الوظائف ذات األولوية العرشة األوىل يف القطاعات الفرعية الثالثة األوىل.

الشكل 25: الشواغر املتوقعة حسب املهنة، 2020-2019

)STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي
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47

47

38

38

38

35

عامل اإلنتاج

مرشف إنتاج عام / رئيس / مرشف تصنيع باملصنع

فني كياموي / إنتاج األسمدة واملبيدات الحرشية

مرشف مستودع كيامويات

 فني معمل كياموي / تحليل العطور ومستحرضات
التجميل ومنتجات البحر امليت

 مشغل عام ملاكينات انتاج وتعبئة املنظفات
واملطهرات الكياموية

 فني مخترب كياموي / تحليل وفحص املنظفات
واملطهرات الكياموية ومواد التلميع

 فني هندسة ميكانيكية / صيانة معدات اآلالت
الكياموية

عامل التعبئة والتغليف

 فني هندسة ميكانيكية / صيانة اآلالت واملعدات
الكياموية
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الجدول 18: الشواغر املتوقعة حسب املهنة ذات األولوية والقطاع الفرعي

الوظيفة
صناعة املنظفات 

واملطهرات 
الكياموية

صناعة األسمدة 
واملبيدات الحرشية

صناعة العطور 
ومستحرضات 

التجميل ومنتجات 
البحر امليت

املجموع

147-1434عامل اإلنتاج

مشغل عام ملاكينات انتاج وتعبئة املنظفات 
27802109واملطهرات الكياموية

3417758مرشف إنتاج عام / رئيس / مرشف تصنيع مصانع

فني مخترب كيميايئ / تحليل وفحص املنظفات 
53457واملطهرات الكياموية ومواد التلميع

46-1333فني كياموي / إنتاج األسمدة واملبيدات الحرشية

2611744فني هندسة ميكانيكية / صيانة املعدات الكياموية

204125مرشف مستودع / كيامويات

10101838عامل تعبئة وتغليف

فني معمل كياموي / تحليل العطور ومستحرضات 
1102738التجميل ومنتجات البحر امليت

فني هندسة ميكانيكية / صيانة اآلالت واملعدات 
823435الكياموية

34518270597املجموع

)STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي

  3.10  التوظيف والفجوات يف املهارات والتعاون مع املعاهد التدريبية واألكادميية 

1.3.10  تحديات التوظيف

كانت التحديات الرئيسة الثالثة للتوظيف التي حددتها الرشكات هي نقص املهارات التقنية بني املتقدمني ذوي الخربة )24 يف 
املئة(، ونقص املهارات التقنية بني الخريجني الجدد )22 يف املئة( وارتفاع توقعات الرواتب بني املتقدمني )21 يف املئة(. الشكل 
26 يجزئ التحديات املختلفة التي حددتها الرشكات. وشملت التحديات األخرى: صعوبات الحصول عىل تصاريح العمل؛ صعوبة 

توظيف العامالت يف مهن معينة؛ وصعوبات تتعلق باملواصالت.
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الشكل 26: تحديات التوظيف

الشكل 27: أنواع اإلعاقة

 

عدد قليل جدا من الخريجني الجدد

عدد قليل جدا من املتقدمني 

أخرى

املتقدمني ذوي الخربة ليس لديهم مهارات فنية

الخريجني الجدد ليس لديهم مهارات فنية

توقع املتقدمون رواتب أعىل مام نقدمه

منافسة شديدة من منافسينا

مل يعجب املتقدمون بالبيئة الوظيفية يف رشكتنا

اإلعاقة السمعية

اإلعاقة البرصية

إعاقة ذهنية

إعاقة جسدية

إعاقة الكالم

)STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي

)STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي

2.3.11 توظيف أشخاص من ذوي اإلعاقة 

أشار ما يقرب من ثلثي الرشكات التي شملتها الدراسة إىل أنها ال توظف األشخاص من ذوي اإلعاقة. كان السبب املقدم لذلك 
هو ظروف العمل الصعبة. يعاين أكرث من نصف العامل من ذوي اإلعاقة من إعاقة جسدية. ويقسم الشكل 27 أنواع اإلعاقات 

املختلفة بني العاملني يف الرشكات التي شملتها الدراسة.
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الشكل 28: فجوات املهارات عرب القطاعات الفرعية والنسبة املئوية والعدد

)STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي

 3.3.10  فجوات املهارات 

من بني الرشكات التي شملتها الدراسة، حددت 45 يف املئة بعض الفجوات يف املهارات التي تؤثر عىل عملها. يوضح الشكل 28 
األنواع الثالثة األوىل من املهارات التي تفتقر إليها الرشكات وهي: املهارات التقنية املطلوبة لهذه الوظيفة بشكل عام )22 يف 
املئة(؛ املعلومات التقنية أو العملية أو التكنولوجية )10 يف املئة(؛ واملهارات التقنية املتعلقة باملعدات أو األمور التشغيلية 

)9 يف املئة(.

يف حني لوحظ نقص املهارات التقنية العامة يف جميع القطاعات الفرعية، تكشف الدراسة عن بعض االختالفات بني القطاعات 
الفرعية. عىل سبيل املثال، أشارت مثاين رشكات يف صناعة العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت إىل وجود فجوة 
يف مهارات تكنولوجيا املعلومات، يف حني مل يكن لدى أي من القطاعات الفرعية األخرى مثل هذا العدد الكبري من الرشكات التي 

أبلغت عن هذه املشكلة. يقارن الشكل 29 الفجوات يف املهارات عرب جميع القطاعات الفرعية ذات األولوية.

22%, 67

10%, 31

9%, 27

8%, 24

6%, 17

5%, 15

5%, 14

5%, 14

5%, 14

4%, 12

4%, 12

4%, 11

4%, 11

3%, 10

3%, 9

3%, 8

1%, 2

املهارات التقنية املطلوبة لهذه الوظيفة بشكل عام

املعلومات التقنية أو العملية أو التكنولوجية

املهارات الفنية املتعلقة ببعض املعدات أو التشغيل .....

القدرة عىل تعلم املهارات

مهارات القيادة

االستخدام الفعال للمعدات واألدوات التكنولوجية

العمل مع الفريق

مهارات تكنولوجيا املعلومات

مهارات إتخاذ القرار

مهارات املناقشة

مهارات حل املشاكل

فهم وكتابة املستندات بوضوح

التخطيط والتنسيق

القدرة عىل العمل وفًقا للجودة

الحصول عىل املعلومات وفهمها وإيصالها

القدرة عىل حساب وقراءة النامذج

مهارات اخر
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)STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي

4.3.11 التعاون مع مراكز البحث والتدريب
   

وأشار أكرث من 80 يف املئة من الرشكات إىل أنها ال تتعاون مع مزودي التدريب، وأشار أكرث من 60 يف املئة إىل أنهم ال يعتقدون 
بوجود مراكز تدريب كافية يف قطاعاتهم الفرعية. وهذا يشري إىل أنها ال تستخدم مراكز التدريب عىل نطاق واسع، ولكنها توفر 

التدريب داخليًا أو تستخدم مصادر خارجية أخرى.

وذكرت 7 يف املئة فقط من الرشكات التي شملتها الدراسة االستقصائية أنها تتعاون مع مؤسسات البحث والتطوير. والتعاون 
املوجود هو بشكل رئييس مع الجامعة األردنية والجمعية العلمية امللكية، وكالهام مؤسسات حكومية.

5.3.11 التعاون مع الجهات املانحة 

وأشار ما يقرب من 45 يف املئة من الرشكات إىل أنها عىل علم بالربامج املمولة من الجهات املانحة ذات الصلة بقطاعها الفرعي، 
ولكن 34 يف املئة فقط من نفس املجموعة أشارت إىل أنها استفادت بالفعل من هذه الربامج. وهذا يشري إىل أن هناك فرصة 

إلبالغ الرشكات يف القطاع عن هذه الربامج وزيادة عدد املستفيدين.

 

 

161516182

77742

61141

5411

13121

17331

4611

531

55511

42323

8222

3533

24123

55311

43111

2522
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 الشكل 29: فجوات املهارات حسب القطاع الفرعي، والعدد 

املهارات التقنية املطلوبة لهذه الوظيفة بشكل عام
املهارات الفنية املتعلقة ببعض املعدات أو التشغيل 

املعلومات التقنية أو العملية أو التكنولوجية
فهم وكتابة املستندات بوضوح

القدرة عىل حساب وقراءة النامذج
القدرة عىل تعلم املهارات

مهارات املناقشة
الحصول عىل املعلومات وفهمها وإيصالها

مهارات القيادة
العمل بروح الفريق الواحد

مهارات تكنولوجيا املعلومات
مهارات اتخاذ القرار

مهارات حل املشاكل
االستخدام الفعال للمعدات واألدوات التكنولوجية

القدرة عىل العمل وفًقا للجودة
التخطيط والتنسيق

مهارات اخرى

املهارات
صناعة العطور ومستحرضات 

التجميل ومنتجات البحر امليت

تصنيع األسمدة 

واملبيدات الحرشية

صناعة املنظفات 

واملطهرات الكياموية

تصنيع األصباغ 

والدهانات واألحبار

تصنيع منتجات كيميائية أخرى 

مل تصنف يف مكان آخر
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4.10  تحديات للقطاعات الفرعية ذات األولوية 

واملساهمني  القطاعية  املهارات  مجلس  عىل  النتائج  لعرض  إجراؤها  تم  التي  العمل  وورشة  الصناعية  االستقصاءات  وسلطت 
البارزين يف القطاع، الضوء عىل عدد من التهديدات والتحديات عىل مستوى القطاع والقطاع الفرعي. تم تحديد أربع ضغوطات 

بارزة عىل مستوى القطاع من خالل االستقصاءات الصناعية:

تقيد تكاليف املرافق الرشكات من العمل بقدرة أعىل وتؤثر بشكل مبارش عىل تكاليف اإلنتاج وهوامش الربح.  •
جودة املواد الخام، هو تحٍد أمام الصادرات للرشكات األردنية. اململكة ليست غنية باملدخالت املطلوبة للقطاع بخالف   •
املواد الخام من البحر امليت، واسترياد املدخالت التي تلبي متطلبات الجودة مكلف لجميع الرشكات وتعمل عىل رفع 

تكاليف إنتاجها.
إن نقص املعلومات حول طلب السوق يعيق الرشكات يف التسويق واملبيعات وتحسني وتطوير منتجاتها. وهذا يرتبط   •
26 يف املئة من الرشكات التي شملتها الدراسة مل تتعاون أبًدا مع أي معهد  بالبيانات التي تم جمعها من أسئلة أخرى. 
أي  عىل  الحصول  للغاية  الصعب  من  يجعل  مام  املخصصة،  التسويقية  الخربة  إىل  جميعها  وتفتقر  والتطوير،  للبحث 

معلومات حول طلب السوق، خاصة املحلية.
أثر عدم االستقرار السيايس عىل القطاع بقوة. خلق الربيع العريب والحرب السورية وعدم االستقرار يف العراق، عىل مدى   •
العقد املايض، عدم استقرار سيايس واقتصادي كبري يف املنطقة. وقد أثرت هذه الصدمات الخارجية عىل اململكة وكان 
2016، والتي شهدت انخفاض مستويات العاملة والصادرات لقطاع الكيامويات ومستحرضات  لها أثرها األكرب يف عام 

التجميل.

تواجه  التي  التحديات  الضوء عىل  العمل  الصناعية وورشة  القطاع، سلطت االستقصاءات  التحديات عىل مستوى  باإلضافة إىل 
قطاعات فرعية معينة.

صناعة األسمدة واملبيدات الحرشية 

يتم تحديد الرضائب كمنحنى متوسط بناًء عىل أعىل سنة دخل يف 10 سنوات. ال تتعارض هذه السياسة فقط مع الدورات   •
املالية للرشكات، ولكن نظرًا ألنها تبيع وتصدر أقل، فإن هذه السياسة تقلل بشدة من ارباحها.

اإلنتاج.  إبطاء  إىل  تؤدي  الرسوم كام  بزيادة  ترتبط  والتي  الروتينية،  االختبارات  اجراء  للمنتجات  »الخطرة«  الطبيعة  تفرض   •
يعتقد املصنعون أنه يجب تخفيف اللوائح الحكومية.

عنهم،  نيابة  التقاعدية  االشرتاكات  دفع  مع  خاصة  للغاية،  مرتفعة  األجنبية  العاملة  جلب  تكلفة  إن  املاهرة.  العاملة  قلة   •
والتي يتم تعويضها عند عودتهم إىل بلدانهم التي قدموا منها، مام يتسبب يف جمود يف النظام وزيادة يف التكاليف 

التشغيلية.
تكاليف الشحن والتوصيل مرتفعة للغاية، سواء للصادرات أو بني املدن األردنية.  •

تكاليف التعبئة عالية بسبب الحاجة للعمل مع مصانع تعبئة محددة وقادرة عىل تلبية متطلبات الجودة.  •
كام تم تحديد الحصول عىل التمويل عىل أنه تحٍد كبري، خاصة وأن 70 يف املئة من القطاع الفرعي يتألف من مؤسسات   •

صغرية ومشاريع صغرية تواجه صعوبة يف توفري الضامنات املطلوبة لتأمني التمويل.
التحديات يف التعامل مع رشكات التأمني، حيث يعتربون القطاع الفرعي محفوفًا باملخاطر للغاية، ويرفضون إما تأمينهم   •

بشكل تام أو فرض أقساط عالية جًدا.
اإلجراءات واللوائح الحكومية الصارمة نتيجة للرقابة من قبل وزارات متعددة لنفس األغراض واألسباب تستغرق وقتًا طويالً   •
وتسبب تعقيدات يقرتح ممثلو القطاع اسرتاتيجية يتم مبوجبها زيارة مندوب واحد يقوم بإبالغ املعلومات املطلوبة لكل 
وزارة. وأشاروا عىل وجه التحديد إىل وزارة الصحة، والتي يعتقدون أنها تجري تحقيقات إضافية عىل املواد الخام لقطاعهم 

غري رضورية وتتسبب يف تكاليف أعىل وتأخري يف عمليات اإلنتاج الخاصة بهم.
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صناعة العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت 

رئييس  كتحدي  بها  املرتبطة  والتكاليف   )FDA( والدواء  الغذاء  إلدارة  الصارمة  للتسجيل  االمتثال  متطلبات  تحديد  تم   •
للمصدرين.

كام تم تحديد االفتقار إىل قدرات البحث والتطوير املناسبة وإمكانية إجراء الدراسات الرسيرية، جنبًا إىل جنب مع اسرتاتيجية   •
التسويق الضعيفة، باعتبارها عقبات رئيسة للقطاع.

تؤثر اللوائح والسياسات املتضاربة أيًضا عىل العمليات اليومية للمصانع، وهناك نقص يف التمويل الحكومي مقارنة   •
بالقطاعات الصناعية األخرى.

تؤثر قوة السوق املركزة عىل تسعري املواد الخام من قبل التكتالت الكبرية لصناعة البوتاس، مام يؤدي إىل ميزة تنافسية   •
للرشكات الكبرية، مام يسمح لها بالحصول عىل حصة أكرب من السوق االستهالكية.

من الجدير بالذكر أن ممثيل القطاع الفرعي اقرتحوا أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة األردنية بتقييم فكرة توظيف خرباء تقييم داخليني 
بخلفية مناسبة للتعامل مع متطلبات االمتثال للرشكات حيث أن ذلك من شأنه تسهيل العملية وتقليل تكاليف االلتزام.

صناعة الدهانات واألحبار واألصباغ

الرئيسة  أنها التحديات  تم تحديد التكاليف املرتفعة للمدخالت، وارتفاع تكاليف املرافق، ونقص الحوافز الحكومية عىل   •
لهذا القطاع الفرعي.

كام تجعل اللوائح املحلية عملية إنتاجها غري فعالة، مدفوعة بالرضائب املرتفعة وتكاليف املعاشات التقاعدية.  •
تفضل السياسات استرياد املنتجات املنافسة، حتى من البائعني الذين ليس لديهم شهادة مامرسات التصنيع الجيدة،   •

والتي لها تأثري سلبي عىل مبيعات املنتجات املصّنعة محليًا.

صناعة املنظفات واملطهرات الكياموية

متثل التحديات الرئيسة التي يواجهها القطاع الفرعي ارتفاع تكلفة اإلنتاج، مدفوًعا يف املقام األول بارتفاع تكاليف املرافق،   •
وتكاليف التعبئة العالية واإلجراءات واللوائح الحكومية الصارمة.

كام تم تحديد الوصول املحدود إىل التمويل وتكاليف االقرتاض املرتفعة كعقبات رئيسة للمنتجني املحليني.  •
طرق تصدير محدودة )فقط من خالل ميناء العقبة(، مام يؤدي إىل ارتفاع تكاليف الشحن. الطرق البديلة عن طريق اململكة   •
العربية السعودية صعبة للغاية. كام أنه من الصعب للغاية االمتثال للوائح التصدير إىل مناطق مختلفة، مام يحد من طرق 

التصدير املتاحة لهذا القطاع الفرعي.
عدم وجود مراكز البحث والتطوير املحلية املناسبة. وأشار املشاركون إىل أن الجودة املقدمة مل تكن كام توقعوا من   •

حيث محتوى املعلومات وتحليلها.
من  املئة  يف   80 ألن  خاص  بشكل  حاسمة  املسألة  هذه  الفائدة.  أسعار  الرتفاع  نتيجة  وخاصة  التمويل،  عىل  الحصول   •
املؤسسات يف هذا القطاع الفرعي هي مشاريع صغرية ومشاريع صغرية جداً يعمل بها أقل من 50 عامالً ويف معظم 

الحاالت ليس لديها الضامنات املطلوبة للحصول عىل قروض.

تنتج  أخرى، والتي تشمل ست رشكات  الخامس، وهو تصنيع منتجات كياموية  الفرعي  القطاع  مل يتم تقديم رؤى متسقة حول 
منتجات مختلفة جًدا.
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الجدول 19: الربامج املقدمة حسب مستوى التأهيل واملؤسسة األكادميية

الربامج املقدمةاملؤسسات األكادمييةمستوى التأهيل

ماجستري

•  إدارة األزمات
•  اإلدارة الهندسية
•  هندسة صناعية

•  إدارة الصيانة والجودة
•  هندسة اإلنتاج والتصميم

•  هندسة النظام

•  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
•  جامعة مؤتة

•  الجامعة الهاشمية
•  الجامعة االردنية

درجة البكالوريوس

•  هندسة الكيامويات الطبية
•  هندسة الصناعة الكياموية )عامة غري متخصصة(

•  هندسة كهروميكانيكية / بكالوريوس
•  هندسة صناعية

•  هندسة صناعية )انتاج وادارة(
•  إدارة العمليات واإلمداد

•  هندسة النظم

•  جامعة البلقاء التطبيقية
•  الجامعة األملانية االردنية

•  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
•  كلية لومينوس الجامعية التقنية

•  الجامعة الهاشمية
•  الجامعة االردنية
•  جامعة الريموك

شهادة دبلوم

•  الهندسة االلكرتونية والكهربائية
•  دبلوم التكييف

•  الهندسة امليكانيكية
•  دبلوم اإلنتاج

•  إدارة التوريد
•  دبلوم صيانة املركبات

•  جامعة البلقاء التطبيقية
•  كلية لومينوس الجامعية التقنية

•  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية•  تدريب متخصصشهادة حضور
 )STED( املصدر: دراسة املهارات التجارة والتنوع االقتصادي

11    نتائج الدراسة االستقصائية للمعاهد األكادميية / التدريب )جانب العرض(     
يصف هذا القسم مفاهيم تحليل جانب العرض، ويقدم معلومات عن العرض اإلجاميل للعامل املهرة من املؤسسات األكادميية 
قطاع  يف  املهنية  للفئات  واملهني  األكادميي  التدريب  أهمية  يف  أيًضا  القسم  هذا  يبحث  الدراسة.  شملتها  التي  والتدريب 

الكيامويات ومستحرضات التجميل واملهارات الحياتية للتوظيف والتعاون بني مختلف املعاهد وأصحاب العمل.

1.11 التزويد بالعامل املهرة

الكياموية  املواد  قطاع  يف  املهارات  مبتطلبات  يتعلق  فريًدا  برنامًجا   23 الدراسة  شملتها  التي  األكادميية  املعاهد  تقدم 
ومستحرضات التجميل. تتوزع هذه الربامج عرب مستويات مختلفة من املؤهالت، كام هو مفصل يف الجدول.

تؤكد البيانات الواردة يف االستطالع أن أكرث من 1,000 طالب تم تسجيلهم يف هذه الربامج يف عام 2018. ومل يتمكن عدد كبري 
من املعاهد األكادميية التي شملتها الدراسة من تقديم أرقام تسجيل دقيقة، وبالتايل يعترب العدد املبلغ عنه الحد األدىن، يف حني 
أن العدد الفعيل للطلبة املسجلني رمبا كان أعىل بكثري. متوسط معدل التخرج يف جميع املعاهد والربامج األكادميية هو 92 يف 

املئة، وهو مرتفع نسبياً.
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ال تتتبع املعاهد األكادميية التي شملتها الدراسة بيانات توظيف خريجي الربامج املدرجة. ومع ذلك، تشري املدخالت النوعية من 
الدراسة إىل أن اإلناث املتخرجني من مجاالت الهندسة الكياموية يجدون صعوبة أكرب يف العثور عىل عمل بسبب املعايري الثقافية 
واالجتامعية يف األردن. تتامىش هذه النتيجة مع بيانات التوظيف التي تم اإلبالغ عنها عرب القطاع، والتي تظهر أن متثيل اإلناث كان 

حوايل 10 يف املئة يف عام 2017.

من حيث املوقع الجغرايف، تنترش املعاهد األكادميية يف جميع أنحاء اململكة، مع حرم جامعي يف عامن والزرقاء ومادبا وإربد 
وعجلون والكرك. معظم املعاهد مملوكة للحكومة )88 يف املئة( بينام الباقي مملوكني للقطاع الخاص. تم اعتامد 25 يف املئة 
من املعاهد التي شملها االستطالع من قبل مجلس االعتامد للهندسة والتكنولوجيا )ABET(، بينام تم اعتامد 38 يف املئة من 

.)AQAC( قبل هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل وضامن جودتها

ال تقدم أي من املعاهد األكادميية التي شملتها الدراسة دورات أو برامج تدريبية محددة مطلوبة لتقدم للقطاع كتخصص، ولكن 
التداخل بني  التفاصيل حول  التايل مزيًدا من  القسم  االعتيادية. يقدم  تقدم بعض متطلبات املهارات كجزء من املواد  جميعها 

الربامج املقدمة والفئات املهنية لقطاع الكيامويات ومستحرضات التجميل.

2.11  تداخل الربنامج مع املهن ذات األولوية

تتداخل الربامج التي تقدمها املعاهد األكادميية والتدريبية التي متت دراستها مع العديد من املهن ذات األولوية. يوضح الشكل 
30 عدد الربامج ذات الصلة بكل مهنة ذات أولوية مشمولة، إىل جانب القطاعات الفرعية املحددة األكرث صلة بها. مهندس مراقبة 
الجودة / مهندس الجودة وتطبيق النظم، وفني الهندسة امليكانيكية / صيانة املعدات واآلالت الكياموية، ومرشف اإلنتاج العام 

هي املهن الثالث األكرث شيوًعا يف هذه الربامج.

شكل 30: عدد الربامج املتداخلة حسب املهنة  

   )STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي

7

7

6

6

5

5

4

3

3

2

2

2

1

1

مهندس مراقبة الجودة / مهندس الجودة وتطبيق النظام )مصانع األسمدة ومبيدات اآلفات(

مهندس مراقبة الجودة / مهندس الجودة وتطبيق النظام )مصانع الدهانات والحرب واألصباغ(

مهندس ميكانييك / صيانة املعدات واآلالت الكياموية )مصانع األسمدة ومبيدات اآلفات(

مرشف إنتاج عام ملصنع تحوييل

مدير مستودع / كيامويات )مصانع األسمدة ومبيدات اآلفات(

مهندس مراقبة الجودة / مهندس الجودة وتطبيق النظام )املنظفات واملطهرات واملطهرات الكياموية( 

مهندس صناعي / أخصايئ نظام تخطيط موارد املؤسسات

مهندس مراقبة الجودة / مهندس ضامن الجودة وتطبيق النظم )مصانع العطور، ...(

مهندس صناعي / أخصايئ نظام تخطيط موارد املؤسسات )العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت(

مأمور املستودعات )الدهانات والحرب واألصباغ(

مهندس ميكانييك / صيانة املعدات الكياموية )العطور ومستحرضات التجميل و ...(

مأمور املستودعات )املنظفات واملطهرات واملطهرات الكياموية(

فني / تحليل مختربات كياموية )منتجات العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت(

التحليل والفحص الفني للمعامل الكياموية )املنظفات واملطهرات واملطهرات الكياموية(
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الشكل 31: الربامج ذات الصلة حسب مستوى التأهيل

الشكل 32: املهارات الحياتية الالزمة للتوظيف، عدد املعاهد األكادميية التي تغطي كل مهارة  

     

10

6 6

1

  )STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي

درجة البكالوريوس

  )STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي

يكشف االستطالع أن معظم الربامج الـ 23 ذات الصلة هي ضمن مستوى البكالوريوس واملاجستري، وهو تباين مع املهن ذات 
ذات  للربامج  تفصيالً   31 الشكل  يقدم  الدرجات.  توفرها هذه  التي  بالرضورة مستوى املعرفة واملهارة  تتطلب  التي ال  األولوية 

الصلة حسب مستوى التأهيل. يقدم امللحق 3 جدول يبني الربامج ذات الصلة حسب الجامعة واملستوى التعليمي.

3.11  املهارات الحياتية للتوظيف

أشارت غالبية املعاهد األكادميية إىل أنها توفر املهارات الحياتية للتوظيف كجزء من الربامج والدورات التعليمية املقدمة للطلبة. 
الجامعي،  والعمل  املشكالت،  وحل  االتصال،  مهارات  وهي:  الدراسة  شملتها  التي  الرئيسة  الخمس  املهارات  املعاهد  تغطي 
األكادميية  املعاهد  عدد  يعرض  الذي   ،32 الشكل  يف  التفاصيل  من  املزيد  ويرد  الحاسوبية.  األمية  ومحو  الذايت،  والتسويق 

والجامعات التي تغطي كل مهارة.

7

6

5

5

5

5

5

4

4

1

1

1

1

1

1

مهارات التواصل

حل املشاكل

العمل بروح الفريق الواحد

التسويق الذايت

محو األمية الحاسوبية

لغة اجنبية

الرياضيات

ريادة األعامل

كتابة تقنية

املهارات الحياتية

مركز االبتكار

أخالقيات التصميم

مقدمة يف الهندسة

لغة أجنبية )أملاين / إنجليزي(

اإلبداع واالبتكار

درجة املاجستري شهادة الدبلوم شهادات الحضور
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10 إىل 25 يف املئة من إجاميل الساعات املطلوبة )وبالتايل 15 إىل 40  الربامج أنشطة تدريب عملية متثل عادة  توفر غالبية 
ساعة(. أشارت معظم املراكز إىل أنها تدرب الطلبة باملعدات املستخدمة حاليًا يف الصناعة، لكنهم يجدون صعوبة يف تحديث 
الهندسة  الريموك وقسم  التكلفة. ال تقدم كل من جامعة  باستمرار، ويرجع ذلك أساًسا إىل  التدريبية والخربة  املعدات واملواد 

الكياموية يف الجامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا، أي برامج تدريبية عملية.

التقنية من خالل تقديم  الدورة  الحياتية للتوظيف مع مادة  أنها قادرة عىل دمج املهارات  أشارت غالبية املعاهد األكادميية إىل 
عروض تقدميية يف املادة حول كل من مهارات االتصال والتوظيف. يف بعض الحاالت املحددة يتم تقديم دراسات حالة تحليلية.

4.11  تعاون املعهد األكادميي مع أصحاب العمل وجهات القطاع الخاص

يشري املسح إىل وجود تعاون بني مختلف املعاهد وأصحاب العمل يف ثالث مجاالت رئيسة: التعليم / التدريب يف مكان العمل، 
املعاهد  عدد  يعرض  الذي   ،33 الشكل  يف  التفاصيل  من  املزيد  ويرد  أخرى.  مجاالت  إىل  باإلضافة  العمل،  وأيام  العمل  وضع 

األكادميية التي تغطي كل مهارة يف برامجهم.

سلطت الدراسة الضوء عىل حقيقة أن بعض املعاهد األكادميية تكيف برامجها مع احتياجات أصحاب العمل، يف املقام األول 
من خالل »التشاور غري املنظم مع أصحاب العمل«. كام يحافظون عىل االتصال بربامج التوظيف، وذلك بشكل رئييس من خالل 
التقارير الدورية واملكاملات الهاتفية. نصف املعاهد التي شملتها الدراسة لديها مذكرات تفاهم مع أصحاب العمل. املعاهد التي 
مل تكن قادرة عىل تقديم أسباب واضحة لعدم وجود أطر رسمية أكرث للتعاون مع أصحاب العمل. يتمحور التعاون حول املشاريع 
بشكل أسايس ويقوده يف املقام األول احتياجات الصناعة. يتابع واحد فقط من املعاهد التي شملها االستطالع الخريجني بعد 
التخرج فيام يتعلق بالتوظيف. ويعزى ذلك بشكل رئييس إىل صعوبة التعامل مع أصحاب العمل بسبب الفجوة بني نظام التعليم 

ومتطلبات القطاع الخاص. 

الشكل 33: مجاالت التعاون وعدد املعاهد األكادميية املتعاونة حسب املنطقة 

 )STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي
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التعليم / التدريب يف مكان العمل

تنظيم / املشاركة يف تنظيم تدريب الطلبة ...

وضع العمل

أيام العمل

الحصول عىل أفضل وظيفة عروض القطاع الخاص و ...

الرحالت امليدانية العلمية

املجلس االستشاري الصناعي

املرشفون الذين يزورون الطلبة أثناء تدريبهم ...

املساعدة يف الخطط الدراسية وتصميم الربامج

تنفيذ املشاريع

التعاون مع املهندسني األردنيني

تدريب ومصانع التخرج
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الشكل 34: القضايا املتعلقة بالربامج ذات الصلة وآثارها عىل تزويد املهارات

 )STED( املصدر: دراسة ملهارات التجارة والتنوع االقتصادي

5.11  تحديات جانب العرض

أنها تواجه تحديات يف تعيني  فيام يتعلق بالتحديات والصعوبات يف جانب العرض، أشارت العديد من الجامعات الحكومية إىل 
خالل  من  التعيني  عليهم  حيث  املعلمني،  أو  لإلداريني  سواء  التعيينات،  تتطلبها  التي  واللوائح  القوانني  بسبب  مؤهلني  مدربني 
ديوان الخدمة املدنية أو احضار استثناء من رئاسة الوزراء. هذا يخلق تعقيدات وتأخري يف عملية التوظيف. التحدي الثاين الذي أبرزته 
العديد من املعاهد األكادميية هو نقص أعضاء هيئة التدريس املؤهلة يف األردن لشغل الوظائف. مل يقدم أحداً حلوالً منطقية 

عملية لهذه املشكلة.

6.11  تحديد الثغرات يف الربامج األكادميية والتدريبية

تسلط النظريات التي تم جمعها من جانب العرض واالستقصاءات الصناعية الضوء عىل أربع فجوات رئيسة قد يكون لها آثار كبرية 
عىل توفري املهارات وتضخم عدم التوافق الحايل بني الخريجني واحتياجات أصحاب العمل. وترد هذه يف الشكل 34.

اآلثار املرتتبة عىل عرض املهاراتاالستنتاجاتاملسائل/ القضايا

نقص الربامج 
املتخصصة

االلتحاق مبؤهالت 
أعىل وأكرث تقدما

برامج محدودة و / أو 
غري كافية

ال يوجد تعاون منظم 
بني املؤسسات 

األكادميية وأصحاب 
العمل

الربامج األكرث توافقاً مع الرموز املهنية 
للقطاع هي درجات الهندسة العامة )مثل 

الهندسة الصناعية وإدارة األزمات(

الغالبية العظمى من الربامج املتداخلة عىل 
مستوى البكالوريوس واملاجستري، بدالً من 

مستوى الدبلوم و / أو الشهادة

عرضت معظم الربامج برامج تدريبية 
محدودة وأشارت إىل صعوبة تحديث 

املعدات واملواد التدريبية والخربة، ويرجع 
ذلك أساًسا إىل القيود املالية

يسلط املسح الضوء عىل وجود مستوى 
من »التشاور غري املنظم« بني املعاهد 

وأرباب العمل

الخريجني الجدد ليس لديهم بالرضورة الخربة 
واملهارات املتخصصة املطلوبة من قبل 

أصحاب العمل كام هو موضح يف املسح 
الصناعي

مثل هذه الدرجات ليست مطلوبة للوظائف 
الشاغرة الحالية واملستقبلية وميكن أن 

تساهم يف فجوة يف توقعات الرواتب كام 
هو موضح يف املسح الصناعي

ال ميتلك الخريج املهارات التقنية والتدريب 
املطلوب من قبل أصحاب العمل

إن عدم وجود أطر تعاون منظمة بشكل 
صحيح يحد من القدرة عىل معالجة عدم 

التوافق الحايل
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تؤكد االستقصاءات الصناعية بوضوح آثار القضايا املوضحة أعاله: توقعت القطاعات الفرعية التي شملتها الدراسة أنه سيكون 
2020، عىل الرغم من حقيقة أن الربامج األكادميية والتدريبية ذات الصلة  2019 و  800 وظيفة شاغرة يف عامي  لديها أكرث من 
تنتج ما يقدر بنحو 1,000 خريج كل عام. يكافح الخريجون الجدد للعثور عىل وظائف مناسبة، بينام يكافح أصحاب العمل للعثور 
عىل خريجني يتمتعون باملهارات املناسبة والتدريب للوظائف الشاغرة. يساهم االفتقار إىل الربامج املتخصصة، وارتفاع معدل 
األكادميية  املعاهد  بني  للغاية  املحدود  والتعاون  الكافية  غري  أو   / و  املحدودة  التدريب  وبرامج  املتقدمة،  بالدرجات  االلتحاق 

والتدريبية والقطاع يف عدم التوافق بني العرض والطلب.

 
7.11  األفكار الرئيسة

ميكن تلخيص األفكار الرئيسة من تحليل جانب العرض عىل النحو التايل: 

تتوائم الربامج األكادميية والتدريبية ذات الصلة بشكل أسايس مع ثالث وظائف: مهندس ضبط الجودة / مهندس تطبيق   •
أنظمة الجودة؛ فني هندسة ميكانيكية / صيانة املعدات واآلالت الكياموية؛ ومرشف إنتاج عام ملصنع تحوييل.

الهندسة  وهي  الصلة  ذات  املهنية  الرموز  مع  أفضل  بشكل  تتامىش  والتدريبية  األكادميية  الربامج  فإن  للدراسة،  وفًقا   •
الصناعية وإدارة األزمات والتدريب املتخصص وإدارة التوريد.

تتداخل الربامج يف املقام األول عىل مستوى البكالوريوس واملاجستري بدالً من مستوى الدبلوم. تقدم جامعة واحدة   •
فقط، وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، برنامج تدريب متخصص يتداخل مع ثالثة رموز مهنية.

تقدم غالبية الربامج دورات تشمل عادة 10 إىل 25 يف املئة )15 إىل 40 ساعة( من إجاميل الساعات املطلوبة. أشارت   •
معظم املراكز إىل أنها تدرب الطلبة باملعدات املستخدمة حاليًا يف الصناعة، لكنهم يجدون صعوبة يف تحديث املعدات 
واملواد التدريبية والخربة باستمرار، ويرجع ذلك أساًسا إىل التكلفة. كل من جامعة الريموك وقسم الهندسة الكياموية يف 

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، ال تقدم أي دورات. 
العمل، بشكل أسايس من خالل »استشارة غري  احتياجات أصحاب  برامجها مع  بتكييف  األكادميية  تقوم بعض املعاهد   •

منظمة مع أصحاب العمل«.
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12      الدراسة االستقصائية لتأثري كوفيد - 19
أجريت مقابالت إضافية متعمقة، يف ضوء كوفيد - 19، مع 10 ممثلني عن القطاع، وممثل عن نقابة املهندسني، وممثل عن 
جامعة البلقاء ينوبون عن جانب العرض يف سوق العمل. كان الهدف الرئييس من املقابالت هو تقييم أي تغيريات يف مؤرشات 
القطاع، وتغيريات يف املعلومات التي تم جمعها يف وقت سابق واملتوقعة بسبب الجائحة. تم جمع املعلومات ووجهات النظر 
التالية للقطاعات الفرعية الكياموية ومستحرضات التجميل الرئيسة. كام يغطي الوضع العام للعاملة يف القطاع، وكيف تغري، وما 

هي املهارات املطلوبة للميض قدما.

1.12 املنظفات واملطهرات 

كان يعترب رضوريًا للغاية كقطاع فرعي خالل جائحة كوفيد 19-، كان القطاع الفرعي للمنظفات واملطهرات قادًرا عىل العمل أثناء 
اإلغالق، وزيادة طاقته اإلنتاجية، وتحقيق املزيد من اإليرادات يف األشهر القليلة املاضية أكرث مام كان الوضع عىل مدى السنوات 
القليلة املاضية. أنتجت غالبية املصانع العاملة يف هذا القطاع الفرعي بشكل رئييس مطهرات لالستخدام يف املنازل واملكاتب. 
تحولوا خالل األزمة إىل منتجات لالستخدام الشخيص. لقد أدخلوا خطوط إنتاج جديدة، وعملوا عىل زيادة العاملة. عمل مصنع واحد، 
وهو الرشكة العربية لصناعة املبيدات واألدوية البيطرية عىل توظيف 20 موظًفا جديًدا يف شهر نيسان. كام زادت الصادرات يف 

هذا القطاع الفرعي، وتحديداً إىل البلدان املجاورة حيث كان الطلب عىل منتجات املطهرات واملعقامت مرتفًعا.

عانت املصانع من نقص يف »املواد  الخام، حيث  إمدادات املواد  الطلب واإلنتاج إىل ضغوط عىل  الزيادة املفاجئة يف  أدت 
الكحولية« يف بداية األزمة، وتم استرياد شحنة كبرية للتعويض. ولكن يف الوقت الحارض، هناك ركود يف الطلب عىل »املواد 
الكحولية« داخل السوق األردنية، بسبب الكميات العالية جداً التي دخلت البالد. وهذا يرفع »العلم األحمر« عىل جبهات متعددة، ألن 
الزيادة يف اإلنتاج والتوظيف، التي نجمت عن زيادة مفاجئة يف الطلب، قد تكون حالة »مؤقتة للغاية«. مع خفة حدة الوباء واألزمة، 

قد تنتهي هذه املصانع يف وضع يحتفظون فيه بكميات كبرية من املنتجات، التي تعترب غري قابلة للبيع.

جديدة  شهادات  عىل  والحصول  الجديدة  االسرتاتيجيات  مع  تتكيف  أن  املصانع  هذه  من  العديد  عىل  كان  مختلف،  صعيد  عىل 
إعادة  يجب  وكان  املطلوبة  الدولية  للمعايري  مؤهلة  تكن  مل  املنتجات  من  العديد  إن  حيث  التصدير،  ملقرتحات  خاصة  متعددة، 
تكييفها واختبارها؛ وبناًء عىل ذلك، تم التعاقد مع عدد من املختربات األوروبية إلجراء االختبارات الالزمة عىل منتجات القطاع الفرعي 

للتمكن من الحصول عىل االعتامد الدويل.

2.12  األسمدة واملبيدات الحرشية 

ازدهر القطاع الفرعي لألسمدة واملبيدات الحرشية أيًضا خالل جائحة كوفيد 19-، نظرًا لعالقته املبارشة بالقطاع الزراعي، والتي 
أصبحت مهمة جًدا مع تحول البلدان إىل نهج االقتصاد املنغلق، خاصة من حيث االكتفاء باملوارد األساسية. عىل هذا النحو، كان 
القطاع قادًرا عىل العمل أثناء اإلغالق، ومل تتأثر حالة موظفيه. ومع ذلك، فمع زيادة اإلنتاج، زادت الحاجة إىل املواد الخام، مام 
أدى إىل زيادة األسعار. عىل الرغم من أن املواد الخاصة بهذا القطاع الفرعي متاحة بسهولة، ويتم إنتاجها يف األردن، فقد تسبب 
الطلب العاملي العام يف ارتفاع كبري يف األسعار، مام أدى إىل زيادة أسعار األسمدة ومنتجات املبيدات عندما كانت هناك حاجة 

ماسة إليها.
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3.12  األصباغ والدهانات واألحبار

يرتبط قطاع الدهانات الفرعي مبارشة بقطاع البناء، والذي علق عملياته بالكامل ملدة ثالثة أشهر تقريبًا. نتيجة لجائحة كوفيد 19-، 
كان الطلب عىل مواد البناء واملنتجات منخفًضا نسبيًا. ويقدر ارتفاعها بنسبة 60 يف املئة من الطاقة التي كانت متوقعة لعام 
2020، بناًء عىل مدخالت أصحاب املصانع. وبناء عليه، انخفضت مبيعات القطاعات الفرعية للدهانات بنسبة 70 يف املئة تقريبًا 
عن عام 2019، وتم تقديم جهود لدعم القطاع من أجل »مشاريع البنية التحتية«، التي ال تستخدم »الدهانات« كامدة مبدخالتها. 
القدرة  من  السابق  املستوى  إىل  يصل  أن  املتوقع  من  وليس  كبري،  بشكل  الفرعية  القطاعات  قوة  إضعاف  إىل  ذلك  أدى  وقد 

التشغيلية يف أي وقت قريب.

تفكر بعض املصانع يف إنتاج الدهانات والطالءات املضادة للميكروبات كنهج مبتكر لتحسني وضع القطاعات الفرعية، كإجراء 
للوقاية من كوفيد – 19 وللوصول إىل سوق جديد أكرث مالءمة للعمل يف هذه األوقات.

4.12  العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت

يحتوي قطاع مستحرضات التجميل الفرعي، وتحديداً منتجات البحر امليت، عىل منوذجني تجاريني رئيسيني، اعتامًدا عىل الصادرات 
أو السياحة. يتم التعامل مع منتجاتها عىل أنها »غري رضورية« من قبل املستهلكني، وبالتايل فقد عانت أكرث من معظم القطاعات، 
املبيعات  يف  انخفاًضا  وشهدت  الداخلية،  السياحة  عىل  كبري  القطاع بشكل  داخل  الرشكات  معظم  تعتمد  كورونا.  لجائحة  نتيجة 
وصلت إىل الصفر تقريبًا. يف موازاة ذلك، مل يتمكنوا من تصدير منتجاتهم، بسبب القيود واللوائح املفروضة أثناء اإلغالق، ومل 
يكن لديهم تصاريح مضمونة إلعادة فتح أماكن عملهم يف األشهر القليلة األوىل عندما انترش الفريوس حيث اعتربت املنتجات غري 
أساسية. وقد دفع هذا بعض مصانع منتجات البحر امليت إىل الرتكيز عىل إنتاج املطهرات الشخصية ومنتجات العناية الشخصية، 

لزيادة املبيعات خالل األزمة.

أفادت الرشكات أن املبيعات قد انخفضت بنسبة 95 يف املئة تقريبًا، وحتى مع استئناف عملياتها يف منتصف أيار، مل يتجاوز 
اإلنتاج 25 يف املئة بالنسبة ملعظمها، وقاموا بتخزين البضائع التي مل يتمكنوا من بيعها يف مستودعاتهم. ومع ذلك، مبا أن 
معظم العاملني يف هذا القطاع الفرعي هم أردنيون، فقد تم دعمهم بأوامر الدفاع، ومل يتم االستغناء عن خدماتهم. عىل الرغم 
من أن فرع املطار - الذي يبيع منتجات البحر امليت - اضطر إىل تعليق مبيعاته، فقد تم إبرام اتفاقية مع وزارة العمل لدفع 50 يف 
املئة من رواتب املوظفني. يف ظل هذه الظروف، ليس لدى القطاع الفرعي رؤية واضحة للمستقبل، وال يزال بحاجة اىل التخطيط 

بحلول حزيران، مع بدء إعادة فتح املطارات، وبيان طرق التعايف.

5.12  ظروف العاملة وتداعيات املهارات

بشكل عام، الوضع العام للعاملني يف القطاع مستقر حتى أيار 2020، حيث مل تتأثر املهن بشكل كبري، وتلقى معظم املوظفني 
رواتبهم الكاملة. وقد دفعت بعض الرشكات من احتياطياتها الخاصة لتنفيذ هذه اإلجراءات. وظائف مندويب املبيعات واملهن 
املنصات  إىل  املوظفني  لهؤالء  سابًقا  املعينة  املهام  بعض  تحولت  حيث  غريها،  من  أكرث  تأثرت  التي  الوظائف  هي  اإلدارية 
القطاع  الرقمية. ومع ذلك، سينخفض الطلب عىل العاملة يف املستقبل املنظور ملعظم املصانع، حتى تلك املوجودة يف 
الفرعي للمنظفات واملطهرات، ألنها لن تحتاج إىل إنتاج كميات كبرية. يف موازاة ذلك، سيتحول الطلب عىل بعض أنواع الخربة من 

توظيف األجانب إىل توظيف العامل األردنيني.

كان وضع النسبة الصغرية من العاملة األجنبية يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل حرجاً خالل األزمة؛ بالنسبة 
العامل  هؤالء  يكن  مل  ذلك،  ومع  املبنى.  يف  األجانب  العامل  يقيم  حيث  العمل،  استئناف  األسهل  من  كان  املصانع،  لبعض 
مدعومني باللوائح الجديدة الصادرة، وكان من األصعب بكثري ضامن أمنهم الوظيفي. وبالتايل، فإن التحول نحو استبدال القوى 
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العاملة األجنبية بالعامل األردنيني آخذ يف االرتفاع. يتم جلب العامل األجانب بشكل أسايس من قبل قطاع الكيامويات ومستحرضات 
التجميل، حيث ميتلكون خربة محددة للغاية )عىل سبيل املثال: فني مخترب وضابط جودة(، ومع ذلك، يقرتح أصحاب املصانع بدء 
برامج تدريب محددة لألردنيني الكتساب هذه املهارات. ويف إطار الجهود املبذولة لتحقيق ذلك، تم عقد عدة اجتامعات مع وزارة 
الجامعيني يف  الخريجني  لزيادة مهارات  الربامج  تعزيز  باإلضافة إىل  الكياموي يف ماركا،  إعادة فتح املعهد  للتمكني من  العمل 
األردن. عىل كل، تبقى الحقيقة، أنه إذا استمرت عمليات اإلغالق أو أعيد فرضها، فقد يكون التدريب شبه مستحيل لعامل املصانع، 
حيث يلزم التدريب أثناء العمل. اقرتح البعض تقنيات الواقع االفرتايض لتسهيل العملية، ولكنها مع ذلك تظل غري فعالة ومكلفة 

يف هذا الوقت.

بشكل عام، يبدو أن هناك نقًصا كبريًا يف العاملة ذات املهارات العالية املحددة يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات 
التجميل، خاصة باملناصب اإلدارية، حيث ميتلك عدداً قليالً جًدا من املوظفني املعرفة واملهارات لرئاسة عمليات اإلنتاج. باإلضافة 
إىل ذلك، تسببت جائحة كوفيد – 19 بالطلب الكبري عىل املهارات الرقمية، خاصة يف التجارة اإللكرتونية والتسويق الرقمي. ومن 
أهم »الوظائف« الجديدة املطلوبة الوظائف املوضحة يف الشكل 35 أدناه، حيث سرتكز أي وظائف شاغرة جديدة عىل املدى 
املتوسط عىل تلك الوظائف، وينبغي الرتكيز عىل تطوير مهارات العامل األردنيني لتمكينهم من أداء هذه األدوار بنجاح. هناك 
اعتبار مهم آخر قدمه »العادي الجديد«، وتحديداً داخل املصانع، وهو أن املوظفني القادرين عىل العمل عن بعد، سيحصلون عىل 
وظائف أكرث أمانًا يف املستقبل. تشمل بعض هذه األقسام ذات الصلة ما ييل: التصدير والبحث والتطوير والخدمات اللوجستية 

واملحاسبة.

الشكل 35: أهم املهن املطلوبة يف قطاع الكيامويات ومستحرضات التجميل

فنّي صيانة
آالت صناعية 

ُمرشِف تعبئة وتغليف  فنّي مستودع /محرض
مواد كياموية

ُمرشِف إنتاج

 فنّي مختربات
(صناعات كياموية(

مسؤول مبيعات فني توكيد جودة مشغل آالت
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إىل  للعمل«  التقليدية  »األساليب  من  الناجح  االنتقال  لتمكني  أساس  بناء  يجب  االخرى،  الناحية  من  الجديد،  التحول  هذا  لرتسيخ 
)أي  األساسية  الرقمية  املهارات  إىل  يفتقرون  العامل  أن  املصانع  أصحاب  ذكر  عام،  منظور  من  بعد«.  عن  الرقمية  »األساليب 
للعمل  الالزمة  التواصل واألساسيات  إىل مهارات  أيًضا  ويفتقرون  اإللكرتونية(،  األجهزة  التعامل مع  قادرين عىل  األغلبية غري  أن 
عن بُعد. عىل الرغم من أن األغلبية غري قادرة عىل القيام بذلك، بسبب طبيعة عملها؛ ال يزال التدريب األسايس رضوريًا لتسهيل 
واألهم  لهم،  رضورية  تعد  والتي  املفروضة  الجديدة  اإلجراءات  مع  التعامل  من  العامل  ولتمكني  بُعد،  عن  والرتتيبات  االتصاالت 
من ذلك لوجستيات املدفوعات اإللكرتونية. يف موازاة ذلك، يحتاج املوظفون إىل التثقيف الجيد حول إجراءات السالمة العامة 
عىل  للحفاظ  اتخاذها  يجب  التي  الالزمة  التدابري  يدركون  ال  كبرية  نسبة  إن  حيث   ،19  - كوفيد  جائحة  ظل  يف  العمل  ومواصفات 
سالمتهم يف العمل وأماكن أخرى. عىل كل، ال يزال العديد من أصحاب املصانع مرتددين يف تقديم مثل هذا التدريب أو تحسني 
املهارات الرقمية للموظفني، حيث يتساءل الكثريون عن والء عاملهم، وما إذا كانوا مستعدين ملتابعة العمل بعقود طويلة األجل، 

لذلك تظل مسألة التكاليف غري الفعالة قامئة.
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13    التحقق من نتائج مهارات التجارة والتنويع االقتصادي والتخطيط لسيناريو عمل 
تم التحقق من النتائج مع مجلس املهارات القطاعية، ومتت املوافقة عىل جميع النتائج. كام تم عقد ورشة عمل ومجموعات تركيز 
متعددة مع أصحاب املصانع ومجالس املهارات القطاعية. حيث حدد املشاركني إمكانية توحيد بعض املهن ذات األولوية مًعا 
بسبب التشابه يف املهارات التي يحتاجونها. إن تجميع املهن سيتغلب عىل التعقيد املرتبط بوجود عدد كبري من الوظائف ذات 

األولوية والتي تتشابه جوهريًا يف طبيعتها وال تتطلب بالرضورة خربة قطاعية فرعية فريدة.

يف  األولوية  ذات  املهن  يف  وظيفة   1,060 بني  من  وظيفة   1,000 من  يقرب  ما  تجميع  تم  كيف  التايل  البياين  الرسم  يوضح 
6 مهن متميزة حددتها مجلس املهارات  السبع تحت  أي من املجموعات  الـ 59 غري املدرجة يف  الوظائف  تندرج  7 مجموعات. 

القطاعية حيث إنها ال تتامىش بشكل جيد مع متطلبات املهارات للقطاع. 

الشكل 36: تجمعات املهن ذات األولوية

مشغل عام ملستحرضات العطور والتجميل ومنتجات البحر امليت
مشغل عام لآلالت ملنتجات وتعبئة املنظفات واملطهرات الكياموية

عامل انتاج

فني هندسة ميكانيكية/ صيانة آالت وأدوات كياموية
فني هندسة ميكانيكية/ صيانة أدوات كياموية
فني هندسة ميكانيكية/ صيانة أدوات كياموية

مخازن/ مرشف كيامويات
خالط للدهانات

مرشف مخازن/ دهانات، احبار واصباغ
مرشف مخازن/ منظفات ومطهرات كياموية

فني كيامويات/ منتجات االسمدة واملبيدات الحرشية
فني مخترب كيامويات/ اسمدة ومبيدات حرشية

فني مخترب كيامويات/ تحليل العطور، مستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت
ومواد  الكياموية  املطهرات  املنظفات،  وفحص  تحليل  كيامويات/  مخترب  فني 

التلميع

مهندس ضبط الجودة/ مهندس ضبط النظام
مهندس ضبط الجودة/ مهندس ضبط النظام

مهندس ضبط الجودة/ مهندس ضبط نوعية النظام
مهندس ضبط الجودة/ تطبيق نظام الجودة 

عامل تعبئة وتغليف

مشغل آالت

فني صيانة اآلالت الصناعية

فني مخازن لتحضري الكيامويات

فني مختربات

 )البحث والتطوير(

مرشف انتاج

فني تعبئة وتغليف
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املهن ذات االولوية

1,0011,001املجموع املجموع

مجموعة املهن ذات االولوية عدد
 الشواغر

عدد
 الشواغر
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عند إنشاء وتقييم السيناريوهات حول كيفية امليض قدًما باسرتاتيجية قطاعية متكن من تكامل أفضل بني العرض والطلب عىل 
العاملة، يجب أخذ مؤرشين مهمني يف عني االعتبار، الصادرات وخلق فرص العمل.

 1.13 التوظيف

كان التوظيف يف قطاع املواد الكياموية ومستحرضات التجميل متقلبًا للغاية )أي تغيريات كبرية يف األعداد املستخدمة( من عام 
2010 إىل عام 2019. ومع ذلك، كان من املتوقع أن يزيد التوظيف بعد عام 2019، يف سيناريو »العمل كاملعتاد«، عىل أساس 
2 يف املئة لتصل إىل 17,128  موظًفا تقريبًا بحلول عام 2025. وبسبب كوفيد 19-، مل يعد هذا  مرجح باستمرار زيادة بنسبة 
السيناريو األصيل ممكنًا. يختلف التأثري عىل العاملة وعىل املؤرشات االقتصادية األخرى داخل القطاعات الفرعية، ألنه عىل الرغم 
أداًء جيًدا يف األزمة، بسبب رضورة  الفرعية للمنظفات واملطهرات واألسمدة واملبيدات الحرشية قد حققت  القطاعات  أن  من 
منتجاتها، اال ان قطاعات أخرى مثل األصباغ والدهانات واألحبار، والعطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت عانت كثريا.
اعتباًرا من عام 2018، كان للقطاعات الفرعية املعنية الفروق التالية من حيث عدد ونسبة العامل املعينني )الجدول 20(، سيساعد 

ذلك عىل توقع السيناريوهات املستقبلية بناًء عىل أداء كل قطاع فرعي خالل الجائحة.

توقع تقرير مهارات التجارة والتنويع االقتصادي للصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل األصيل أنه سيتم ملئ ما مجموعه 
تحت  كانت 225 وظيفة شاغرة  الوظائف،  و 2025. ومن بني هذه   2021 بني  للقطاع  األولوية  ذات  1,001  وظيفة يف املهن 
العمل كاملعتاد، كان هذا ما سيجري.  التجميل والبحر امليت. يف سيناريو  األصباغ والدهانات واألحبار والعطور، ومستحرضات 

ولكن، بسبب كوفيد 19-، لن يتوفر بهذه القطاعات الفرعية أي وظائف شاغرة عىل املدى القصري. 

تغطي عينة تقرير مهارات التجارة والتنويع االقتصادي ما يقرب من 50 يف املئة من إجاميل املؤسسات العاملة يف هذا القطاع، 
وبالتايل من خالل االستقراء الخطي 500 من إجاميل الوظائف الشاغرة املتوقعة املراد شغلها مل تعد متوقعة.

باإلضافة إىل ذلك، فإن الوظائف يف املهن غري ذات األولوية لهذه القطاعات الفرعية نفسها معرضة للخطر، حيث يتوقع أصحاب 
التكاليف، واملصانع تعمل  العامل املهرة توسيع عبء عملهم وإكامل مجموعة متنوعة من املهام لخفض  اآلن من  املصانع 
بقدرة أقل مام كانت عليه يف سيناريو »العمل كاملعتاد«. نتيجة لهذه املعلومات والبحوث األولية التي أجريت، تم التوصل اىل 

النتائج التالية:

الجدول 20: العاملة يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل

مجموع العاملنيعينة من تقرير مهارات التجارة والتنويع االقتصادي

عدد العاملالفصل املهني لكل قطاع فرعي

النسبة املئوية 
للعاملني من 
إجاميل قطاع 
الكيامويات 

ومستحرضات 
التجميل

نسبة املهن غري 
ذات األولوية

إجاميل عدد 
العاملني

إجاميل عدد 
العاملني يف 

املهن غري ذات 
األولوية

46603402%73%233042منظفات ومطهرات

26862471%92%134324األسمدة واملبيدات الحرشية

25262172%86%126323األصباغ والدهانات واألحبار

العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات 
766552%72%3837البحر امليت
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تعمل األصباغ والدهانات واألحبار يف القطاع الفرعي بنسبة 30 يف املئة من طاقتها، وبالتايل يُقدر أن 70 يف املئة من   •
الوظائف يف املهن غري ذات األولوية ستفقد بحلول نهاية عام 2020.

تعمل العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت يف القطاع الفرعي بنسبة 25 يف املئة من طاقتها، وبالتايل   •
يقدر أن 75 يف املئة من الوظائف يف املهن غري ذات األولوية ستفقد بحلول نهاية عام 2020.

باإلشارة إىل الجدول أعاله، يُتوقع فقدان العدد التايل من الوظائف:  •

1,520  وظيفة من القطاع الفرعي لألصباغ والدهانات واألحبار )متثل 70 يف املئة من املهن غري ذات األولوية(  -
414 وظيفة من قطاع العطور ومستحرضات التجميل ومنتجات البحر امليت الفرعي )متثل 75 يف املئة من املهن   -

غري ذات األولوية(

هذا العدد اإلجاميل للوظائف املفقودة من القطاعات الفرعية والتي تأثرت سلبًا، باإلضافة إىل االنخفاض يف الوظائف   •
الشاغرة املتوقعة لهذه القطاعات الفرعية نفسها يؤدي إىل فقدان حوايل 2434 وظيفة بحلول نهاية عام 2021.

الشواغر قليالً  تزداد  أن  أن يحافظ قطاع املنظفات واملطهرات عىل عدد موظفيه، ومن املتوقع  أخرى، من املتوقع  ناحية  من 
مقارنة باألعداد املتوقعة أصالً. وفقا ملمثيل القطاع، يعمل 20 موظفاً جديداً يف هذا القطاع. ومع ذلك، نظرًا ألن هذه الفرتة 
قد تكون »فرتة الذروة« لهذا القطاع املرتبطة بالجائحة، وسيعود العمل عىل املدى املتوسط إىل »العمل كاملعتاد«، سيتم إجراء 
استقراء حذر لتوقع زيادة 20 عامالً سنوياً إىل الشواغر املتوقعة يف األصل؛ والذي سريفع النسبة السنوية اىل نفس الرقم الثابت 

وهو 2 يف املئة.

وأخريًا، فيام يتعلق بالقطاع الفرعي لألسمدة واملبيدات الحرشية، انخفضت الصادرات بشكل كبري ولكن تم استبدالها بزيادة الطلب 
القصري إىل املدى املتوسط.  القطاع ستظل كام هي عىل املدى  لهذا  التوقعات األصلية  أن  لذا من اآلمن االفرتاض  املحيل، 

يغطي إجاميل الشكل التايل العاملة املتوقعة للقطاع:

سيؤثر الرتاجع الذي طرأ عىل عدد املوظفني يف عام 2020 عىل منو القطاع وإمكانيات التوظيف، عىل الرغم من أنه من املتوقع 
أن يرتفع العمل يف القطاع، وأن يزداد تدريجيًا بارتفاع سنوي ثابت بنسبة 2 يف املئة. لن ينتعش القطاع يف اإلمكانات االصلية 
املتوقعة قبل عام 2019، ما مل يتم تنفيذ إصالح إيجايب وتنمية سياسات من أجل اإلبقاء عىل االقتصاد عىل الفور. يف السيناريو 

الحايل )كوفيد - 19(، لن تتوفر حوايل 3,000  وظيفة بحلول عام 2025.

الشكل 37: توقعات التوظيف 2025-2020
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2.13  الصادرات

تستند توقعات الصادرات التي أثرت عىل توقعات التوظيف عىل نفس مؤرشات األداء لكل قطاع فرعي. للحصول عىل تقييم دقيق 
للصادرات، من األفضل الرجوع إىل بيانات مركز التجارة الدولية )ITC(، وبشكل خاص إىل فئات القطاعات األربعة الرئيسة التي كانت 
جزًءا من التقرير الذي أعدته بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث تم فصلها عىل النحو التايل: )1( املنظفات واملطهرات )رمز 
النظام املنسق: 34(، )2( األسمدة واملبيدات الحرشية )رمز النظام املنسق: 31(، )3( الدهانات )رمز النظام املنسق: 32(، و )4( 

مستحرضات التجميل )رمز النظام املنسق: 34(، ومساهامتهم يف الصادرات. 

تسلط البيانات الواردة يف الجدول 43 الضوء عىل القطاعات الفرعية األربعة الرئيسة املعنية، اثنان منها من أكرب املساهمني يف 
البيانات  التقييم للصادرات املتوقعة بعني االعتبار  19. سيأخذ   - الصادرات، والتي تأثرت بشكل إيجايب إىل حد ما بجائحة كوفيد 
التاريخية لكل قطاع فرعي، باإلضافة إىل معدل اإلنتاجية الحايل لهذه القطاعات الفرعية، لتحديد كيفية تأثرها يف فرتة زمنية مدتها 

5 سنوات.

الجدول 21: الصادرات يف قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل من 2016 إىل 2018  85

201620172018القطاع الفرعيالرمز 

  2018 - 2016
معدل النمو 

السنوي 
االجاميل

%612.7657.7809.89.7األسمدة31

28
املواد الكياموية غري العضوية؛ املركبات 

العضوية أو غري العضوية للمعادن الثمينة، 
واملعادن األرضية النادرة، ...

318.3385.2401.58.0%

34
الصابون، العوامل العضوية النشطة 
عىل السطح، مستحرضات الغسيل، 

مستحرضات التشحيم، االصطناعية ...
100.5101.5130.19.0%

%62.369.367.62.8منتجات كياموية متنوعة38

32
خالصات الدباغة والصباغة؛ حمض التانيك 

ومشتقاته. األصباغ واألصباغ واأللوان 
األخرى ...

52.756.759.74.2%

الزيوت العطرية والراتنجات؛ مستحرضات 33
%38.139.041.32.7عطرية أو تجميلية 

%13.917.516.25.2املواد الكياموية العضوية29

املواد الستريويدية؛ النشويات املعدلة 35
%5.86.56.12.0الغراء االنزميات

37
املتفجرات؛ منتجات نارية؛ اعواد الكربيت؛ 

خالئط معدنية إلحداث االشتعال؛ بعض 
املستحرضات القابلة لالشتعال

0.10.10.18.7%

%64.7-0.50.10.0السلع الفوتوغرافية أو السينامئية36
%1,204.91,333.71,532.38.3املبلغ اإلجاميل 

النسبة املئوية من إجاميل تصدير  يُقدر  التقرير تعترب عينة دقيقة متثل السوق،  الدراسة االستقصائية يف هذا  بيانات  نظرًا ألن 
الرشكات لكل قطاع فرعي التايل:

78 يف املئة من إنتاج القطاع الفرعي لألسمدة واملبيدات  •
51 يف املئة من إنتاج القطاع الفرعي للمنظفات واملطهرات  •

75 يف املئة من الناتج أو القطاع الفرعي لألصباغ والدهانات واألحبار؛ و  •
80 يف املئة من إنتاج القطاع الفرعي للعطور ومستحرضات التجميل والبحر امليت  •

85  الخريطة التجارية ملركز التجارة الدولية، 2019
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نظرًا النخفاض القدرة اإلنتاجية للرشكات األكرث تأثرًا )أي القدرة التشغيلية بنسبة 30 يف املئة لألصباغ واألحبار والدهانات، والقدرة 
الصادرات،  إجاميل  يف  ومساهمتها  امليت(،  البحر  ومنتجات  التجميل  ومستحرضات  للعطور  املئة  يف   25 بنسبة  التشغيلية 

وبافرتاض استقراء من عام 2018، من املتوقع االنخفاض التايل يف إجاميل الصادرات:

52 يف املئة انخفاض يف الصادرات املتوقعة تقريبًا يف عام 2020 لألصباغ واألصباغ واألحبار  •
انخفاض بنسبة 60 يف املئة يف الصادرات املتوقعة تقريبًا يف عام 2020 للقطاع الفرعي للعطور ومستحرضات التجميل   •

ومنتجات البحر امليت

من حيث القطاعات الفرعية ذات األداء األفضل، زادت صادرات املنظفات واملطهرات بشكل كبري، خاصة إىل البلدان املجاورة. 
أن  إىل  التقديرات  تشري  األساس،  هذا  عىل  التصدير.  يف  جديدة  رشكات  وبدأت  أنشطتها،  من  املصدرة  الرشكات  جميع  زادت 
الصادرات اإلجاملية للقطاع الفرعي يف عام 2020، ميكن أن تزيد بنسبة 50 يف املئة من الصادرات املتوقعة بناًء عىل سيناريو 
»العمل كاملعتاد« األصيل، املستقر من عام 2018. ومبوجب هذا االفرتاض، فإن الزيادة يف الصادرات قد تكون مؤقتة بناء عىل 

اإلطار الزمني لألزمة.

وأخريًا، مل تتمكن القطاعات الفرعية من املبيدات واألسمدة من التصدير ملدة ثالثة أشهر حتى اآلن. وبالتايل، بافرتاض ان كميات 
33 يف املئة من  2018، سيؤدي هذا إىل خسارة يف الصادرات تقارب  التصدير متساوية شهريًا، واالستقراء مرة أخرى من عام 

إجاميل الصادرات السنوية.

بشكل عام، من املتوقع حدوث انخفاض كبري يف الصادرات، لن يتم رفعه حتى من قبل القطاعات الفرعية ذات أفضل أداًء، والتي 
اعتربت رضورية للغاية خالل األزمة. يشري الشكل الوارد أدناه إىل أن كمية الصادرات والتي كان من املتوقع تصديرها يف األصل يف 

عام 2020 مبوجب سيناريو العمل كاملعتاد مل تعد قابلة للتحقيق، وأن السوق لن يعود إىل السيناريو املتوقع قبل عام 2026.

تتامىش النتائج بشكل طبيعي مع النتائج املتوقعة لتوظيف أقل، ومن املتوقع أن ترتاجع قيم الصادرات مبقدار 222 مليون دوالر 
أمرييك بحلول عام 2025؛ األمر الذي يؤكد عىل أهمية العمل الفوري ملساعدة القطاع عىل التقدم والنمو بالرسعة املتوقعة.

الشكل 38: توقعات الصادرات 2025-2020
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14    االستنتاجات       
يعد قطاع الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل محركًا رئيًسا لالقتصاد األردين ويعمل به أكرث من 15,000  عامل يف ما 
 9 20 يف املئة من إجاميل الصادرات، حيث ساهم بأكرث من  2018. ويف نفس العام، كان ميثل  يقرب من 700 رشكة يف عام 
يف املئة من الناتج االقتصادي الصناعي. تذبذبت صادرات القطاع بشكل كبري يف السنوات األخرية، مدفوعة يف املقام األول 
بالظروف االقتصادية والسياسية العامة، لكنها واجهت أيًضا تحديات داخلية رمبا تكون قد حدت من موقعها التنافيس. تتطلب 
التحديات التي يواجهها القطاع إجراء تقييم للسياسات الحالية، والتخطيط السليم لضامن موقعه يف بيئة إقليمية وعاملية تنافسية 

بشكل متزايد.

والتحديات  القطاع  هذا  يف  العاملة  الرشكات  حول  مهمة  رؤى  عن   STED االقتصادي  والتنوع  التجارة  مهارات  استطالع  يكشف 
املختلفة التي يواجهها، خاصة فيام يتعلق باملهارات والتجارة. الفجوة بني العرض والطلب عىل املهارات واضحة للغاية عندما 
تقارن نتائج الدراسة االستقصائية للمعاهد األكادميية والتدريبية مع نتائج الدراسة االستقصائية الصناعية. من الواضح أن التعاون 
الحايل بني املعاهد األكادميية والتدريبية والرشكات العاملة يف هذا القطاع هو دون املستوى األمثل ومل يساعد يف سد الفجوة. 
يعد إطار العمل املنظم للتعاون أمرًا أساسيًا لضامن حصول الخريجني يف املستقبل عىل املهارات والخربة التي يحتاجها أصحاب 

العمل.

2019 و2020  800 وظيفة شاغرة يف  أكرث من  التجميل عىل  الكياموية ومستحرضات  الصناعات  أن يحتوي قطاع  من املتوقع 
تقييم  التحديات  هذه  تتطلب  املناسبة.  واملهارات  الخربة  لديهم  عامل  عىل  العثور  يف  التحديات  بسبب  شغلها  يتم  مل  والتي 
السياسات القامئة لتقييم الطرق املمكنة إلطالق العنان لإلمكانات الكاملة للمصنوعات املحلية. ال يزال قطاع املواد الكياموية 
أو  خارجية  كبرية  صدمات  حدوث  وعدم  كاملعتاد،  العمل  استمرار  بافرتاض  لالقتصاد.  الرئييس  املحرك  التجميل  ومستحرضات 
داخلية تؤثر عىل القطاع الصناعي األردين، من املتوقع أن تنمو الصادرات مبعدل 2 يف املئة سنويًا لتصل إىل 1.75 مليار دوالر 
الصدمات  ادت  بها. ولكن  الصحيحة املعمول  السياسات  تجاوزه مع  بحلول عام 2025. وهذا رقم متحفظ ميكن  تقريبًا  أمرييك 
الرئييس لهذا القطاع هو  العائق  إيجاد قيود عىل الصادرات والعاملة. كان  التي أحدثها جائحة كوفيد 19- إىل  الداخلية والخارجية 
ومستحرضات  والدهانات  واألحبار  األصباغ  هام  رئيسيني،  فرعيني  قطاعني  عمليات  يف  والحد  الصادرات،  يف  الكبري  االنخفاض 
)املنظفات واملطهرات واألسمدة واملبيدات  القطاعني املتبقيني  أن  الرغم من  البحر امليت. عىل  التجميل والعطور ومنتجات 
الحرشية( كان أداؤهام جيًدا نسبيًا خالل األزمة، نظرًا لرضورتهام خالل ذلك الوقت، إال أنه مل يكن كافيًا ملواجهة الضغوط السلبية 
التي متارس عىل إجاميل صادرات القطاع والتوظيف. عىل هذا النحو يف إطار سيناريو التشاؤم لكوفيد - 19، للفرتة نفسها، من 
3,000  وظيفة شاغرة يف هذا القطاع؛ مام  222 مليون دوالر أمرييك، ولن يكون هناك  املتوقع أن تنخفض الصادرات مبقدار 

يجعل إسرتاتيجيات القطاع طويلة املدى والحصول عىل الدعم أكرث أهمية يف هذا الوقت.
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15    الخطوات القادمة       
يجب النظر يف خطوات متتالية متعددة وتقييمها بشكل أفضل، لرتسيخ إمكانية استمرارية القطاع يف الوضع الحايل، والتنمية 
عىل املدى املتوسط إىل الطويل. بالنسبة لجميع القطاعات الفرعية ضمن الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل، يجب 
تناول تكاليف العمليات والتشغيل )أي الكهرباء واملياه والنقل ... إلخ( بشكل عاجل. وبالتوازي مع ذلك، فإن بناء القدرات من حيث 
تنوع خط اإلنتاج ورفع الجودة يحتاج إىل الرتكيز، باإلضافة إىل الحصول عىل التمويل املطلوب. نظرًا لتنوع املنتجات التي ينتجها 
والتأمل  بالتخطيط  القيام  إىل  هناك حاجة   ،-19 كوفيد  لجائحة  نتيجة  الناشئة  املختلفة  السوق  متطلبات  إىل  باإلضافة  القطاع، 

بالعواقب للقطاع الفرعي لرسم خريطة طريق مستقبل لهذا القطاع.

ينبغي بذل جهد كبري إلضفاء الطابع الرسمي عىل العاملة. يجب أن يكون هناك تركيز قوي عىل التدريب، خاصة للعاملني األردنيني 
- حيث إنهم يفتقرون إىل املهارات املتخصصة - عىل ثالث جبهات: أوالً، املهارات املطلوبة ملهن التقنية الكياموية بشكل عام؛ 
ومهارات  التواصل؛  مهارات  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  ذلك  يف  مبا  للعمليات،  أكرب  رقمنة  لتمكني  املطلوبة  املهارات  ثانيًا، 

التوظيف األساسية، وثالثاً، الرتكيز بشكل خاص عىل مهارات ومامرسات الصحة والسالمة املهنية املطلوبة بسبب الجائحة.
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17    املالحق       
1.17  امللحق 1: فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحد لصناعة املواد الكياموية واملنتجات الكياموية 

تصنف املراجعة الرابعة للتصنيف الصناعي الدويل القيايس )ISIC( صناعة التصنيع الكياموي عىل أنها القسم 20 )تصنيع املواد 
الكياموية واملنتجات الكياموية( من القسم ج )التصنيع( وتتكون من األقسام الفرعية التالية:

ألغراض هذا التقرير، ال تتم تغطية فئات املنتجات التالية نظرًا للحد األدىن من القيمة املضافة التي يتم تنفيذها محليًا:

)ISIC 2013( تصنيع البالستيك واملطاط الصناعي بأشكاله األولية  •
)ISIC 2030( تصنيع األلياف االصطناعية  •

الجدول 23: صناعة املواد الكياموية واملنتجات الكياموية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد 4

الوصفالرتبة املجموعة 

تصنيع الكيامويات األساسية واألسمدة ومركبات النيرتوجني والبالستيك واملطاط الصناعي بأشكاله 201 
األولية

صناعة الكيامويات األساسية2011

صناعة األسمدة ومركبات النيرتوجني2012 

صناعة البالستيك واملطاط الصناعي بأشكاله األولية2013 

صنع املنتجات الكياموية األخرى202 

صناعة املبيدات الحرشية واملنتجات الكياموية الزراعية األخرى2021

تصنيع الدهانات والورنيشات والطالءات املامثلة وأحبار الطباعة واملعاجني2022

تصنيع الصابون واملنظفات ومستحرضات التنظيف والتلميع والعطور ومستحرضات التجميل2023 

صنع املنتجات الكياموية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر2029 

صنع ألياف من صنع اإلنسان2030 203 

املصدر: األمم املتحدة، 2008، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4.
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2.17  امللحق 2: واجبات التصنيف الدويل والعريب املعياري للمهن ISCO و ASCO حسب املهنة  

التصنيعالقسم ج

القسم 20
صنع املواد الكياموية واملنتجات الكياموية

كل  يشمل هذا القسم تحويل املواد الخام العضوية وغري العضوية من خالل عمليات كياموية وتكوين املنتجات. ومييز القسم بني إنتاج املواد الكياموية األساسية التي تشِّ
املجموعة الصناعية األوىل وإنتاج املنتجات الوسيطة والنهائية التي يتم إنتاجها بعمليات أخرى ملعالجة املواد الكياموية األساسية التي تتألف منها الفئات الصناعية املتبقية.

مطابقة املهنوصف الرتبةالرتبةوصف املجموعةاملجموعة

201
صنع املواد الكياموية 

االساسية، صنع 
االسمدة واملركبات 

االزوتية واللدائن 
واملطاط الرتكيبي يف 

أشكال أولية

تشمل هذه املجموعة 
صناعة املنتجات الكياموية 

األساسية واألسمدة 
واملركبات األزوتية املصاحبة 

وكذلك اللدائن واملطاط 
الرتكيبي يف أشكاله االولية

صناعة الكيامويات األساسية2011
تشمل هذه الفئة تصنيع املواد الكياموية باستخدام العمليات األساسية، مثل التكسري والتقطري 

الحراري. عادة ما يكون ناتج هذه العمليات عنارص كيميائية منفصلة أو مركبات منفصلة محددة 
كيميائيًا.

يشمل هذا الفصل:

تصنيع الغازات الصناعية أو الطبية غري العضوية املسالة أو املضغوطة: الغازات األولية، والهواء   -
السائل أو املضغوط، وغازات التربيد، والغازات الصناعية املختلطة، والغازات الخاملة مثل ثاين 

أكسيد الكربون، وعزل الغازات.
تصنيع األصباغ من أي مصدر بشكل أسايس أو مركز  -

تصنيع العنارص الكياموية  -
تصنيع األحامض غري العضوية باستثناء حمض النرتيك  -

تصنيع القلويات والقواعد غري العضوية عدا األمونيا   -
تصنيع املركبات غري العضوية األخرى  -

تصنيع الكيامويات العضوية األساسية:   -

هيدروكربونات ال حلقية، مشبعة وغري مشبعة  •
هيدروكربونات دورية مشبعة وغري مشبعة  •

كحول ال دوري   •
أحامض أحادية ومتعددة الكربوكسيل، مبا يف ذلك حمض األسيتيك  •

مركبات األكسجني األخرى، مبا يف ذلك األلدهيدات والكيتونات والكينون و  •
مركبات ثنائية أو بويل األكسجني  •

الجلرسين االصطناعي  •
املركبات العضوية ذات وظيفة النيرتوجني، مبا يف ذلك األمينات  •

تخمر قصب السكر والذرة أو ما شابهها إلنتاج الكحول واإلسرتات  •
املركبات العضوية األخرى، مبا يف ذلك منتجات تقطري الخشب )مثل الفحم( وما إىل ذلك.  •

تصنيع املاء املقطر  -
تصنيع املنتجات العطرية االصطناعية  -

تحميص برييت الحديد  -

تشمل هذه الرتبة أيًضا:
تصنيع منتجات من النوع املستخدم كعوامل سطوع الفلوريسنت أو كمصابيح مضيئة  -

تخصيب خامات اليورانيوم والثوريوم وإنتاج عنارص الوقود للمفاعالت النووية  -
 -

صنع املواد الكياموية االساسية 
يشمل هذا الفرع ُصنع املواد الكياموية باستعامل العمليات األساسية مثل التكسري الحراري 

رفة  والتقطري. ويتألف ناتج هذه العمليات عادة من عنارص كيميائية منفصلة أو مركبات منفصلة معَّ
كيميائياً. ويشمل هذا الفرع ما ييل: ُ

صنع الغازات الصناعية أو الطبية غري العضوية املسيَّلة أو املضغوطة:  -
العنارص الغازية  •

الهواء املسيَّل أو املضغوط  •
غازات التربيد  •

الغازات الصناعية املخلوطة  •
الغازات الخاملة مثل غاز ثاين أكسيد الكربون  •

الغازات العازلة  •

صنع األصباغ ومواد التلوين من أي مصدر يف شكلها األسايس أو يف شكل مرَّكز  -
صنع العنارص الكياموية  -

صنع أحامض غري عضوية باستثناء حامض النيرتيك  -
صنع القلويات واملحاليل القلوية واملواد القاعدية غري العضوية األخرى باستثناء األمونيا )النشادر(  -

صنع مركبات غري عضوية أخرى  -
صنع مواد كيميائية عضوية أساسية:  -

هيدروكربونات غري حلقية مشبَّعة وغري مشبَّعة  •
هيدروكربونات حلقية مشبَّعة وغري مشبَّعة  •

الكحوالت الحلقية وغري الحلقية  •
األحامض أحادية أو متعددة الكربوكسيل مبا يف ذلك حامض األستيك )حامض الخل(  •

مركبات أخرى ذات وظيفة أكسيجينية مبا يف ذلك األلديهيدات والكيتونات والكوينونات   •
واملركبات ثنائية أو متعددة الوظيفة األكسيجينية 

مهندس مراقبة   •
جودة/ مهندس جودة 

وتطبيق أنظمتها )رقم 
)11

فني الهندسة   •
امليكانيكية/ صيانة 
املعدات الكياموية 

)رقم 12(
مفتش سالمة مهنية/   •

أخطار كياموية )رقم 
 )13
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الغلرسواللرتكيبي    •
تخمري قصب السكر أو الذرة أو ما شابهها إلنتاج الكحول واإلسرتات  •

املركبات العضوية األخرى، مبا فيها منتجات تقطري الخشب )مثل الفحم   •
النبايت(، إلخ

 ُصنع املياه املقَّطرة—
 ُصنع املنتجات العطرية الرتكيبية—

تحميص برييتات الحديد—

تشمل هذه الرتبة أيًضا:
صنع منتجات، النوع املستعمل كعوامل للمعان الفلورسنت أو كعوامل إيضاح  -

-  تخصيب خام اليورانيوم والثوريوم وإنتاج عنارص الوقود للمفاعالت النووية

صناعة األسمدة ومركبات النيرتوجني2012

تشمل هذه الرتبة أيًضا:

صنع األسمدة:  -
األسمدة األزوتية أو الفسفاتية أو البوتاسية الرصفة أو املرَّكبة  •

اليوريا والفوسفات الطبيعي الخام وأمالح البوتاسيوم الطبيعية الخام  •

صناعة املنتجات األزوتية ذات الصلة:  -
حامض النيرتيكو حامض النيرتيك الكربيتي واألمونيا )النشادر( وكلوريد   •

األموين وكربونات األمونيوم ونرتات البوتاسيوم 

ويشمل هذا الفرع أيضاً ما ييل: ُ
صنع تربة الزراعة التي يؤلف الخث عنرصها الرئييس  -

صنع تربة الزراعة املخلوطة بالرتبة الطبيعية والرمل والصلصال واملعادن  -

فني كياموي/ انتاج   •
االسمدة واملبيدات )رقم 

)1
مرشف عام انتاج/ ناظر/   •

مرشف مصنع تحوييل 
)رقم 4(

مهندس مراقبة جودة/   •
مهندس جودة وتطبيق 

أنظمتها )رقم 5( 
فني مخترب كياموي/   •

اسمدة ومبيدات )رقم 6(
فني الهندسة امليكانيكية/   •

صيانة املعدات واالجهزة 
الكياموية )رقم 2(

)مهندس صناعي /  •
اخصايئ انظمة تخطيط 
 ERP موارد املؤسسة

رقم 7( 

  202
صنع املركبات 

الكياموية األخرى

تشمل هذه املجموعة 
ُصنع منتجات كياموية 

خالف املواد الكياموية 
األساسية واأللياف 

االصطناعية. ويشمل ذلك 
ُصنع مجموعة منَّوعة من 

السلع مثل مبيدات اآلفات 
والطالء واألحبار والصابون 

ومستحرضات التنظيف 
والعطور ومستحرضات 

التجميل واملفرقعات 
واملنتجات النارية 

واملستحرضات الكياموية 
لالستعامالت الفوتوغرافية 

)مبا يف ذلك األفالم والورق 
الحساس( والجيالتني 

ومستحرضات التشخيص 
املرَّكبة، إلخ

صنع مبيدات اآلفات واملركبات الكياموية الزراعية األخرى 2021

يشمل هذا الفرع ما ييل: 

صنع مبيدات الحرشات، مبيدات القوارض، املبيدات الفطرية، مبيدات األعشاب  -
صنع منتجات منع اإلزهار، منظامت منو النبات  -

صنع املطهرات )لالستخدامات الزراعية واالستخدامات األخرى(  -
صنع املنتجات الكياموية الزراعية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر.  -

فني كياموي/ انتاج   •
االسمدة واملبيدات )رقم 

)1
مأمور مستودعات /مواد   •

كياموية )رقم 3( 
مرشف عام انتاج/ ناظر/   •

مرشف مصنع تحوييل 
)رقم 4(

مهندس مراقبة جودة/   •
مهندس جودة وتطبيق 
أنظمتها )مهنة رقم 5( 

فني مخترب كيمياء/ اسمدة   •
ومبيدات )رقم 6(

فني الهندسة امليكانيكية/   •
صيانة املعدات واالجهزة 

الكياموية )رقم 2(
)مهندس صناعي /  •

اخصايئ انظمة تخطيط 
 )ERP موارد املؤسسة

)رقم 7(

صنع الدهانات و الورنيشات و الطالءات املامثلة و أحبار الطباعة و املعاجني 2022
املستكية

يشمل هذا الفرع ما ييل: 

صنع الدهانات والورنيشات وطالءات املينا أو الكيه  -
صنع طالءات املينا الزجاجية والطالء الزجاجي وطالء الخزف واملستحرضات   -

املشابهة
صنع املعاجني املستكية  -

صنع مركبات الجلفطة واملستحرضات غري املامثلة املستخدمة يف الحشو أو   -
تسوية السطوح

صنع املذيبات واملخففات املرَّكبة العضوية  -
صنع مزيالت الطالء أو الورنيش املحَّرضة  -

صنع حرب الطباعة  -

مجهز خلطات دهانات   •
)مرقم 8(

دھان/ صناعي باستثناء   •
دهان املباين )رقم 9(
مأمور مستودعات /   •

دهانات واحبار واصباغ 
)رقم 10(

مهندس مراقبة جودة/   •
مهندس جودة وتطبيق 

أنظمتها )رقم 11(
فني الهندسة امليكانيكية/   •
صيانة املعدات الكياموية 

)رقم 12( 
مفتش سالمة مهنية/   •

أخطار كيميائية )رقم 13( 
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صنع الصابون واملنظفات ومستحرضات التنظيف والتلميع، والعطور و 2023
مستحرضات التجميل

يشمل هذا الفرع ما ييل:

صنع املنتجات العضوية ذات الفاعلية السطحية  -
صنع الصابون  -

صنع الورق أو الحشو أو اللباد، إلخ، املبَّطن أو املغطى بالصابون أو مبنظف  -
صنع الغلسريول الخام  -

صنع املستحرضات ذات الفاعلية السطحية:  -
مساحيق الغسيل يف شكل صلب أو سائل واملنظفات  •

مستحرضات غسل األطباق  •
مستحرضات نعومة املنسوجات  •

صنع منتجات التنظيف أو التلميع:  -
مستحرضات تعطري الغرف أو إزالة الروائح منها  •

أصناف الشمع االصطناعي والشمع املحَّرض  •
ملِّمعات ومعاجني الجلود  •

ملِّمعات ومعاجني الخشب  •
ملِّمعات هياكل العربات والزجاج واملعادن  •

معاجني ومساحيق الجيل، مبا يف ذلك الورق والحشو، إلخ، املكسوة أو   •
املغطاة بهذه املعاجني أو املساحيق

صنع العطور ومستحرضات التجميل:  -
العطور وماء التواليت  •

مستحرضات التجميل والتزيني  •
مستحرضات الوقاية من أشعة الشمس ومستحرضات اكتساب لون البرشة   •

الربونزي
مستحرضات طالء أظفار اليد وأظفار القدم  •

مستحرضات غسيل الشعر )الشامبو( ومستحرضات تلميع الشعر ومتويج   •
الشعر وفرد الشعر

معجون األسنان ومستحرضات تنظيف الفم، مبا يف ذلك مستحرضات   •
تثبيت األسنان الصناعية

مستحرضات حالقة الذقن، مبا يف ذلك املستخدمة قبل الحالقة وبعدها  •
مزيالت الروائح وأمالح االستحامم  •

مزيالت الشعر  •

•    مهندس مراقبة جودة/ 
مهندس ضامن جودة 

وتطبيق أنظمتها )رقم 14(
)مهندس صناعي /اخصايئ   •

انظمة تخطيط موارد 
املؤسسة ERP( )رقم 15(

مشغل عام ماكينات صناعة   •
العطور ومستحرضات 

التجميل ومنتجات البحر 
امليت )رقم 16(

فني الهندسة امليكانيكية/   •
صيانة املعدات الكياموية 

)رقم 17(
فني مخترب كيمياء/   •

تحليل منتجات العطور 
ومستحرضات التجميل 

ومنتجات البحر امليت )رقم 
)18

اختصايص تسويق منتجات   •
العطور ومستحرضات 

التجميل ومنتجات البحر 
امليت )رقم 19(

مشغل عام ماكينات إنتاج   •
وتعبئة منظفات ومطهرات 

كياموية )رقم 20(
فني الهندسة امليكانيكية/   •
صيانة املعدات الكياموية 

)رقم 21(
مهندس مراقبة جودة/   •
مهندس جودة وتطبيق 

أنظمتها )رقم 22(
فني مخترب كيمياء/ تحليل   •

وفحص منتجات املنظفات 
واملطهرات الكياموية 

ومواد التلميع )رقم 23(

صنع املنتجات الكياموية االخرى غري املصنفة يف مكان آخر2029
يشمل هذا الفرع ما ييل:  -

صنع املساحيق   -
صنع املتفجرات واملنتجات النارية، مبا يف ذلك كبسوالت قدح صاممات   -

التفجري وقذائف اإلشارة، إلخ 
صنع الجيالتني ومشتقاته، واألصامغ واملواد الالصقة املحَّرضة، مبا فيها   -

األصامغ واملواد الالصقة من املطاط
-  ُصنع مستخلصات املنتجات العطرية الطبيعية

صنع الراتنجات  -
صنع مياه مقَّطرة عطرية  -

صنع خالئط منتجات الروائح لُصنع العطور أو األغذية  -
صنع الرشائح الفوتوغرافية واألفالم والورق الحساس وغري ذلك من املواد   -

الحساسة غري املحَّمضة
صنع املستحرضات الكياموية لالستخدامات الفوتوغرافية  -

-  ُصنع منتجات كيميائية مختلفة
الببتونات ومشتقات الببتون واملواد الربوتينية األخرى ومشتقاتها غري املصّنفة   -

يف موضع آخر
الزيوت األساسية  -

دلة كيميائياً -  الزيوت والدهون املعَّ
-  املواد املستعملة يف إمتام تجهيز املنسوجات والجلود

-  املساحيق والعجائن املستخدمة يف اللحام بالقصدير أو اللحام بالنحاس أو 
اللحام بالكهرباء

-  املواد املستعملة لتنظيف املعادن واألحامض
-  اإلضافات املحَّرضة لألسمنت 

-  الكربون املنِّشط وإضافات زيوت التشحيم، واملرسعات املطاطية املحَّرضة، 
والعوامل املساِعدة،

-  واملنتجات الكياموية األخرى لالستخدامات الصناعية 
مستحرضات منع الخبط، ومستحرضات منع التجُّمد  -

-  الكواشف املرَّكبة املستخدمة ألغراض التشخيص أو يف املختربات
ويشمل هذا الفرع أيضاً ما ييل: ُ  -

صنع أحبار الكتابة والرسم  -
صنع الثقاب  -

•   مهندس مراقبة جودة/ 
مهندس ضامن جودة 

وتطبيق أنظمتها )رقم 14(
)مهندس صناعي /اخصايئ   •

انظمة تخطيط موارد 
املؤسسة ERP( )رقم 15(

مشغل عام ماكينات صناعة   •
العطور ومستحرضات 

التجميل ومنتجات البحر 
امليت )رقم 16(

فني الهندسة امليكانيكية/   •
صيانة املعدات الكياموية 

)رقم 17(
فني مخترب كيمياء/   •

تحليل منتجات العطور 
ومستحرضات التجميل 

ومنتجات البحر امليت )رقم 
)18

مشغل عام ماكينات أنتاج   •
وتعبئة منظفات ومطهرات 

كياموية )رقم 20(
فني الهندسة امليكانيكية/   •
صيانة املعدات الكياموية 

)رقم 21(

التخزين والنقلالقسم ح

القسم 52
التخزين وأنشطة الدعم للنقل

يشمل هذا القسم أنشطة التخزين وخدمات الدعم للنقل، مثل تشغيل مرافق النقل )أي املطارات واألنفاق واملوانئ والجسور الخ(، وأنشطة وكاالت النقل ومناولة 
البضائع.
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521
التخزين واملستودعات 

التخزين:5210التخزين واملستودعات 
يشمل هذا الفرع ما ييل: 

تشغيل مرافق التخزين واملستودعات لجميع أنواع البضائع:  -

• تشغيل صوامع الغالل ومخازن البضائع العامة، ومخازن التربيد وصهاريج التخزين، إلخ

ويشمل هذا الفرع أيضاً ما ييل:

تخزين البضائع يف مناطق التجارة الخارجية  -
التجميد بالهواء البارد  -

مأمور مستودعات   •
/ املنظفات 
واملطهرات 

الكياموية )رقم 24(
مأمور مستودعات /  •
مواد كياموية )رقم 

)3
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- املصدر: األمم املتحدة ، 2008 ، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية ، اإلصدار الرابع.

التخزين والنقلالقسم ح

القسم 52
التخزين وأنشطة الدعم للنقل

يشمل هذا القسم أنشطة التخزين وخدمات الدعم للنقل، مثل تشغيل مرافق النقل )أي املطارات واألنفاق واملوانئ والجسور الخ(، وأنشطة وكاالت النقل ومناولة 
البضائع.

مطابقة املهنوصف الرتبةالرتبةوصف املجموعةاملجموعة

521
التخزين واملستودعات 

التخزين:5210التخزين واملستودعات 
يشمل هذا الفرع ما ييل: 

تشغيل مرافق التخزين واملستودعات لجميع أنواع البضائع:  -

• تشغيل صوامع الغالل ومخازن البضائع العامة، ومخازن التربيد وصهاريج التخزين، إلخ

ويشمل هذا الفرع أيضاً ما ييل:

تخزين البضائع يف مناطق التجارة الخارجية  -
التجميد بالهواء البارد  -

مأمور مستودعات   •
/ املنظفات 
واملطهرات 

الكياموية )رقم 24(
مأمور مستودعات /  •
مواد كياموية )رقم 

)3

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح املركبات والدراجات الناريةالقسم ج

تجارة الجملة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةالقسم 46

مطابقة املهنوصف الرتبةالرتبةوصف املجموعةاملجموعة

464
بيع السلع املنـزلية 

بالجملة

بيع السلع املنـزلية األخرى بالجملة4649بيع السلع املنـزلية بالجملة

يشمل هذا الفرع ما ييل: 

- بيع األثاث املنزيل بالجملة
-بيع األجهزة املنزلية بالجملة

-بيع اإللكرتونيات االستهالكية بالجملة:

أجهزة اإلذاعة والتلفزيون  •
أجهزة تشغيل وتسجيل األقراص الحاسوبية املدمجة وأقراص الفيديو الرقمية   •

واملسجالت.
معدات اإلسترييو  •

أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو  -
بيع معدات اإلضاءة بالجملة  -

بيع أدوات املائدة بالجملة بيع الصيني والزجاجيات بالجملة  -
بيع األصناف املصنوعة من الخشب، واألصناف املصنوعة من أماليد مجدولة،   -

واألصناف املصنوعة من الفلني، إلخ، بالجملة بيع املستحرضات الصيدالنية والسلع 
الدوائية بالجملة

بيع الروائح ومستحرضات التجميل والصابون بالجملة  -
بيع الدراجات وقطع غيارها وملحقاتها بالجملة  -

بيع األدوات املكتبية والكتب واملجالت والُصحف بالجملة  -
ربة  بيع السلع الفوتوغرافية والبرصية بالجملة )مثل نظارات الشمس والنظارات املقِّ  -

ورة واألقراص الحاسوبية املدمجة  ة( بيع الرشائط الصوتية واملصَّ والنظارات املكربِّ
وأقراص الفيديو الرقمية املسجلة بالجملة

بيع السلع الجلدية ولوازم السفر بالجملة  -
بيع الساعات بأنواعها واملجوهرات بالجملة  -

بيع األدوات املوسيقية واأللعاب واللُعب واألدوات الرياضية بالجملة  -

مأمور مستودعات   •
/ املنظفات 
واملطهرات 

الكياموية )رقم 24(
مأمور مستودعات /  •
مواد كياموية )رقم 

)3
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3.17 امللحق 3: الربامج األكادميية والتدريبية ذات الصلة حسب املهنة

املهن

الجامعةالربنامج

إطار الجودة 
الوطني من 

البيانات 
األولية

فني هندسة 
ميكانيكية / 

صيانة املعدات 
واآلالت 

الكياموية 
)سامد 

ومبيدات(

مدير مستودع 
/ كيامويات 

)أسمدة 
ومبيدات(

مرشف إنتاج 
عام ملصنع 

تحويل )مهندس 
كيميايئ(

مهندس 
ضبط الجودة 

/ مهندس 
الجودة 

وتطبيق النظم 
)مصانع 

األسمدة 
ومبيدات 

اآلفات(

مهندس 
صناعي / 

أخصايئ نظم 
تخطيط موارد 

املؤسسات

مأمور 
املستودعات 

/ الدهانات 
واألحبار 

واألصباغ

مهندس ضبط 
الجودة / تطبيق 

نظم مهندس 
الجودة )مصانع 

الدهانات 
والحرب 

واألصباغ(

فني هندسة 
ميكانيكية / 

صيانة املعدات 
الكياموية

مهندس 
ضبط الجودة 

/ مهندس 
ضامن الجودة 

وتطبيق النظم 
)مصانع 
العطور 

ومستحرضات 
التجميل 

ومنتجات البحر 
امليت(

)مهندس 
صناعي / 

أخصايئ نظم 
تخطيط موارد 
املؤسسات( 

العطور 
ومستحرضات 

التجميل 
ومنتجات البحر 

امليت

فني هندسة 
ميكانيكية / 

صيانة املعدات 
الكياموية 

)العطور 
ومستحرضات 

التجميل 
ومنتجات البحر 

امليت(

فني مخترب 
كيميايئ / 

تحليل منتجات 
العطور 

ومستحرضات 
التجميل 

ومنتجات البحر 
امليت

مهندس ضبط 
الجودة / 

مهندس الجودة 
وتطبيق النظم 

)منظفات 
ومطهرات 

ومصانع 
كياموية(

فني مخترب 
كيميايئ / تحليل 
وفحص منتجات 

املنظفات 
واملطهرات 

الكياموية ومواد 
التلميع

مأمور مستودع 
/ منظفات 
ومطهرات 

كياموية

كلية إدارة التوريد
لومينوس 

التقنية 
الجامعية

شهادة 
دبلوم

XXX

إدارة العمليات 
واإلمداد

كلية 
لومينوس 

التقنية 
الجامعية

درجة 
البكالريوس

XXX

اإللكرتونيات 
والهندسة 
اإللكرتونية

كلية 
لومينوس 

التقنية 
الجامعية

شهادة 
دبلوم

XXX

مهندس 
ميكانيىك

كلية 
لومينوس 

التقنية 
الجامعية

شهادة 
دبلوم

XXX

الجامعة هندسة صناعية
األردنية

درجة 
البكالريوس

X

هندسة اإلنتاج 
والتصميم

الجامعة 
األردنية

ماجيستري

X

إدارة الصيانة 
والجودة

الجامعة 
األردنية

ماجيستري

X

الجامعة اإلدارة الهندسية
األردنية

ماجيستري

X



77

املهن

الجامعةالربنامج

إطار الجودة 
الوطني من 

البيانات 
األولية

فني هندسة 
ميكانيكية / 

صيانة املعدات 
واآلالت 

الكياموية 
)سامد 

ومبيدات(

مدير مستودع 
/ كيامويات 

)أسمدة 
ومبيدات(

مرشف إنتاج 
عام ملصنع 

تحويل )مهندس 
كيميايئ(

مهندس 
ضبط الجودة 

/ مهندس 
الجودة 

وتطبيق النظم 
)مصانع 

األسمدة 
ومبيدات 

اآلفات(

مهندس 
صناعي / 
أخصايئ 

نظم تخطيط 
موارد 

املؤسسات

مأمور 
املستودعات 

/ الدهانات 
واألحبار 

واألصباغ

مهندس ضبط 
الجودة / تطبيق 

نظم مهندس 
الجودة )مصانع 

الدهانات 
والحرب 

واألصباغ(

فني هندسة 
ميكانيكية / 

صيانة املعدات 
الكياموية

مهندس 
ضبط الجودة 

/ مهندس 
ضامن الجودة 

وتطبيق النظم 
)مصانع 
العطور 

ومستحرضات 
التجميل 

ومنتجات البحر 
امليت(

)مهندس 
صناعي / 

أخصايئ نظم 
تخطيط موارد 
املؤسسات( 

العطور 
ومستحرضات 

التجميل 
ومنتجات البحر 

امليت

فني هندسة 
ميكانيكية / 

صيانة املعدات 
الكياموية 

)العطور 
ومستحرضات 

التجميل 
ومنتجات البحر 

امليت(

فني مخترب 
كيميايئ / 

تحليل منتجات 
العطور 

ومستحرضات 
التجميل 

ومنتجات البحر 
امليت

مهندس ضبط 
الجودة / 

مهندس الجودة 
وتطبيق النظم 

)منظفات 
ومطهرات 

ومصانع 
كياموية(

فني مخترب 
كيميايئ / تحليل 
وفحص منتجات 

املنظفات 
واملطهرات 

الكياموية ومواد 
التلميع

مأمور مستودع 
/ منظفات 
ومطهرات 

كياموية

الجامعة هندسة صناعية
الهاشمية

درجة 
البكالريوس

XXXXXXX

الجامعة إدارة األزمات
الهاشمية

ماجيستري

XXXXXXX

هندسة كيميائية 
- طبية

الجامعة 
األملانية 

األردنية

درجة 
البكالريوس

X

الهندسة الصناعية 
)اإلنتاج واإلدارة(

الجامعة 
األملانية 

األردنية

درجة 
البكالريوس

XXXXX

هندسة الصناعات 
الكياموية )عامة غري 

متخصصة(

جامعة 
البلقاء 

التطبيقية

درجة 
البكالريوس

X

جامعة دبلوم التكييف
البلقاء 

التطبيقية

شهادة 
دبلوم

جامعة دبلوم اإلنتاج
البلقاء 

التطبيقية

شهادة 
دبلوم

دبلوم صيانة 
املركبات

جامعة 
البلقاء 

التطبيقية

شهادة 
دبلوم

هندسة 
كهروميكانيكية / 

بكالوريوس

جامعة 
البلقاء 

التطبيقية

درجة 
البكالريوس

XX

جامعة هندسة صناعية
الريموك

درجة 
البكالريوس

XXX

جامعة هندسة صناعية
الريموك

درجة 
البكالريوس

XXXX
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املهن

الجامعةالربنامج

إطار الجودة 
الوطني من 

البيانات 
األولية

فني هندسة 
ميكانيكية / 

صيانة املعدات 
واآلالت 

الكياموية 
)سامد 

ومبيدات(

مدير مستودع 
/ كيامويات 

)أسمدة 
ومبيدات(

مرشف إنتاج 
عام ملصنع 

تحويل )مهندس 
كيميايئ(

مهندس 
ضبط الجودة 

/ مهندس 
الجودة 

وتطبيق النظم 
)مصانع 

األسمدة 
ومبيدات 

اآلفات(

مهندس 
صناعي / 
أخصايئ 

نظم تخطيط 
موارد 

املؤسسات

مأمور 
املستودعات 

/ الدهانات 
واألحبار 

واألصباغ

مهندس ضبط 
الجودة / تطبيق 

نظم مهندس 
الجودة )مصانع 

الدهانات 
والحرب 

واألصباغ(

فني هندسة 
ميكانيكية / 

صيانة املعدات 
الكياموية

مهندس 
ضبط الجودة 

/ مهندس 
ضامن الجودة 

وتطبيق النظم 
)مصانع 
العطور 

ومستحرضات 
التجميل 

ومنتجات البحر 
امليت(

)مهندس 
صناعي / 

أخصايئ نظم 
تخطيط موارد 
املؤسسات( 

العطور 
ومستحرضات 

التجميل 
ومنتجات البحر 

امليت

فني هندسة 
ميكانيكية / 

صيانة املعدات 
الكياموية 

)العطور 
ومستحرضات 

التجميل 
ومنتجات البحر 

امليت(

فني مخترب 
كيميايئ / 

تحليل منتجات 
العطور 

ومستحرضات 
التجميل 

ومنتجات البحر 
امليت

مهندس ضبط 
الجودة / 

مهندس الجودة 
وتطبيق النظم 

)منظفات 
ومطهرات 

ومصانع 
كياموية(

فني مخترب 
كيميايئ / تحليل 
وفحص منتجات 

املنظفات 
واملطهرات 

الكياموية ومواد 
التلميع

مأمور مستودع 
/ منظفات 
ومطهرات 

كياموية

ماجيستري¬هندسة صناعية

XXXX

شهادات تدريب متخصص
حضور

XXXX

جامعة هندسة النظم
للعلوم 

والتكنولوجيا 
األردنية

درجة 
البكالريوس

X

جامعة هندسة النظم
للعلوم 

والتكنولوجيا 
األردنية

ماجيستري

X

656742703321512املجموع 





للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال:

منظمة العمل الدولية
املكتب االقليمي للدول العربية

أريسكو سنرت - شارع جوستنيان - القنطاري
ص.ب. 4088 - 11 رياض الصلح 2150 - 1107 بريوت - لبنان

هاتف: 752400 )1( 961 +
فاكس: 752405 )1( 961 +

beirut@ilo.org :بريد الكرتوين
www.ilo.org/arabstates :شبكة انرتنت

iloarabstates @ :تابع منظمة العمل الدولية يف الدول العربية عىل تويرت


