
 

 
 حرف فيمركز التكوين والتأهيل 

 فاس - البطحاء التقليدية الصناعة

وزارة الصناعة التقليدية و 

 التضامنياالقتصاد االجتماعي و 

 

 

 

 

 

 

 للحرف المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج تدعم وثائق

 عنوان االلكتروني )نسخة بالعربية( :ال

 

 ة الحليغياص
 

 

 

  http://www.dfp.gov.ma/artisanat :التاليااللكتروني العنوان  متاحة على

 

 
 

  

http://www.dfp.gov.ma/artisanat


 صياغة الحلي ة :للحرفااللكتروني عنوان  المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج

 

 2 

  ياغة الحليص

 
    
    
 

  

 

    
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

    
    

 



 صياغة الحلي ة :للحرفااللكتروني عنوان  المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج

 

 3 

 البطاقة المهنية
 

 ؟الحلي صائغمن هو  

حرفي يصنع الحلي ويحضرها ويحولها، فيعمل على تثمين األحجار الكريمة والدرر.  الحلي صائغ

يمكن أن يجعل منها اإلنسان،  و حليليصنع تحفا  ،والبالتين ،والفضة ،كالذهب ،يستعمل مواد ثمينة

 أدوات للزينة.والسيما النساء 

 

 ؟الحلي صائغما هي سحنة  

 و كيميائية ةالفيزيائيومعارف تقنية عن الخصائص  ،راقياحسا جماليا  تستدعي حرفة صياغة الحلي

يملك مهارات  ،وإنشاء الحلي. من الالزم أن يكون الصائغ مبدعا يستعملها لقولبةلمختلف المعادن التي 

ما دام يشتغل في الغالب  ،يولي اهتماما كبيرا بعمله أنعليه  ،بما انه ذو فكر ثاقبويدوية دقيقة وحاذقة. 

والفيزياء تمكنه من إعداد ومعالجة  ء. ومن الالزم أن تكون له معرفة بالكيمياعلى مواد ثمينة وهشة

قدرة فائقة على  نأن يبين عوالصنع ووظائف التسويق. ،أن يتقن عمليات ومن واجبه كذلك المعادن. 

 .بائنبهدف االستجابة لحاجات الز اإلنصات والتفاعل مع اآلخر

 

 ؟الحلي ما هي األنشطة األساسية للصائغ 

وبالتينية،  ذهبية وفضية رفي يستثمر مهاراته إلبداع قطعنشاطه على اعتبار أنه ح الحلي صائغيمارس 

يضع الصائغ وكل مراحل العملية تصاعديا.  ، قبل الشروع في الصنع،وإعدادها وتحويلها. يتوقع الحرفي

. يطبق الحرفي تقنيات صهر المعدن وصنع بالتشاور مع الزبون تحديد كلفتهاالتصور، ويرسم الحلية قبل 

والقوالب. يتمثل عمل الصائغ في التصميم/ النموذج ولية للحصول على القطع المعدنية وقولبة المادة األ

 بما فيها الصياغة. بعد تحديد مواضع األحجار يقوم تتبع وتوجيه عملية الصنع من البداية إلى النهاية

الحلي، ويقوم الحلي على نحو إجمالي  نالحرفي بالخرم والتضليع. ينتج الحرفي قطعا مفردة أو سلسلة م

 معتمدا تقنيات البيع.
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 اتيالمهام و الكفا
 

 المهام العمليات

 تحديد الطلب واستعمال المنتوج 

  القطعوضع الوثائق العمل الالزمة لصناعة 
 القيام بالحسابات ووضع المكونات 
  المادة  استنساخ الرسوم و المكونات على 
  المواد و المنتوجات الالزمة تهيئة.اختيار و

 لصياغة القطعة
  ولوازم العمل األدواتاختيار 
 ءإنهااألساليب   الالزمة لتركيب  و اختيار 

 المنتوج الالزمة
  القطع أدواتو شحذ  األدواتضبط 
 مكان العمل تزويد 
  تحديد  توقيت مختلف محطات االنجاز 

 الصنعتهيئة  -1

 تذويب المعدن 
  المعادن الثمينة خليطتكوين 
 برد ساق او لوحة معدنية 
 مد الخيوط المعدنية 
 تلوية الخيوط المعدنية 
 طرق المعدن 
 بالتدقيق القيام 
 القيام بالنقش و الحفر 
 تقطيع و ثقب المعدن 
  واجهات القطعةتزيين 
 صلب القطعة 
 القيام بالتلحيم 
 القيام بالمزج 
 برد وصقل القطعة 
 تنظيف القطعة 
 فحص تطابق وجودة الصنع 
 القيام بوضع الطابع 

 تنسيق وصياغة القطع     -2

  الشئ المجستهيئة 

 تهيئة القالب 

 المطاط إدخال 

 قطع القالب 

 مراقبة جودة القالب 
 

 القوالب صنع -3
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 استنساخ النموذج من الشمع 

  القالبوضع قناة في 

 تسخين لتمكين الشمع من الذوبان 

 تهيئة الخليط 

 المعدن في القناة إدخال 

 عن طريق  سر اكالبو إزاحة القيام بالتحريك
 الحامض وكسر القالب

 تدفق المعدن     إزاحة 

  القطعة وإنهاءاسترداد 

  الجلي  أوتنظيف القطعة عن طريق المبراة
 الفرك بالحامض أوبالرمل 

 خامةانجاز  حلية  -4

 تنفيذ الملتقيات 

 انجاز عناصر التزيين 

 انجاز نظم الدبابيس 

 انجاز نظم حجز   القرط 

 انجاز المشابك 

و  األوليالملتقيات و الطالء  وإدخالصنع   5-

 المشابك

  األحجارتحديد وتقييم 

  للتجميع األحجاراختيار 

 القيا م بالترتيب 

 فحص حالة الدعامة 

 تحديد نظام االنجاز 

  الالزمة األدواتتهيئة 

 وضع القطعة على دعامة الربط 

 تعديل وتجميع الحجرة مع القطعة 

 فحص   تطابق جودة التجميع 

 تلميع القطعة 
 

 انجاز التجميع -6

  إتمامهافحص حالة الواجهة التي يجب 

 تامين العناصر المركبة للقطعة 

  أوالقيام بالصقل بالماء الصودا االمونياك 
 المذوب

 القيام بالتلميع 

  الطلي بالفضة والزخرفة أوانجاز التذهيب 

 التقشيد عن طريق الماء الساخن 

  األزرقالحمض  أوالتقشيد عن طريق الصودا 
 البوتاسيوم أو

 القيام باالليكتروليز بالمغسل 

 التأكد من نظافة القطعة 

 اإلنهاءمن جودة عملية  التأكد 

 اإلنهاءالقيام بعمليات  -7
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 معرفة اتجاه وموضة السوق 

 اخذ الطلبية 

 األسعار إعداد 

 التواصل مع الزبون 

 بيع المنتوج القيام بعمليات -8

 التزويد بالمواد و الحاجيات 

 تخزين المواد والحاجيات 

 متابعة الطلبيات 

 ترتيب وتنظيم مكان العمل 

 استرجاع فضالت المعادن الثمينة 

 االعتناء باألدوات والمعدات 

  تغليف المنتوج 

 تنظيم العمل في الورشة  -9
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