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المعلومات العامة
 -1اسم القطاع :صناعي – تصنيع صوف األغنام في البادية األردنية.
ملخص تنفيذي

اسم القطاع

صناعة صوف األغنام في البادية االردنية
تم اعداد دراسة تصنيع صوف األغنام في البادية األردنية من قبل برنامج إرادة – مركز
البادية الشمالية لبيان واقع قطاع تصنيع صوف االغنام.

الهدف

تم اعداد الدراسة من خالل جمع البيانات من الميدان إضافة الى جمع بيانات من
مقابالت مع مربي الثروة الحيوانية ،إضافة الى لقاءات مع اشخاص يقومون بالمتاجرة
االسلوب

بمادة الصوف ومؤسسات محلية.

تنطلق الدراسة من اعتبار انه ال يوجد في الواقع صناعة لمنتجات الصوف األردنية
في البادية األردنية او على مستوى المملكة باستثناء بعض الصناعات التقليدية على
المستوى الفردي والعائلي في البادية األردنية .ومن هذا المنطلق تم وضع هذه الدراسة
صناعة منتجات لحث المؤسسات المانحة والمهتمة المحلية والدولية العتبار االستثمار في مجال
الصوف االردنية
صناعة المنتجات الصوفية فرصة استثمارية تؤدي الى زيادة معدالت النمو
االقتصادي ،وخلق فرص عمل جديدة ،وتحسين القدرات واالستفادة من الخبرات
الدولية في هذا المجال.
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 -2وصف القطاع:

يرتبط قطاع تصنيع صوف األغنام ارتباطا ً وثيقا ً بالقطاع الزراعي – النتاج الحيواني حيث يعتبر

القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في األردن ،وتلعب تربية المواشي وخصوصا ً االغنام دورا هاما
في المنظومة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات الريفية ،كما ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود المحافظة على
ن اهذااالنشاطاقد اتأث ار ابشكلاكبيرافياالسنوات ااألخيراة انظراالرتفاعا
ل اأ ا
البيئة الطبيعية واستمراريتها إ ا
تااالمطا ارااالتيا دعتا بالكثيرا منا مربيا الماشيةااإلىااالعزوفا عنااهذاا
يااكميا ا
فااوتدن ا
أسعاراااألعال ا
النشاطا.ا ا
تربية االغنام والمواشي بشكل عام تأثرت بشكل كبير نتيجة ابتعاد المزارعين عن زراعة الحبوب
واعتمادهم بشكل كبير على االعالف المدعومة وغير المدعومة مما حدا بجزء كبير من المزارعين الى
العزوف عن تربية االغنام ،بحيث تضاءلت النسبة الى اقل من النصف تقريبا ،وبعد ارتفاع اسعار
االعالف اصبحت تربية المواشي وخاصة للحيازات الصغيرة غير مجدية ومكلفة حتى في ظل ارتفاع
اسعار اللحوم الحمراء البلدية االمر الذي ادى الى تراجع هذه التربية الى النصف تقريبا في الوقت
الحالي .هذا وقد اولت الدولة جل اهتمامها بتنمية الثروة الحيوانية من خالل منح برامج وزارة التخطيط
والتعاون الدولي ووزارة الزراعة والجهات الحكومية وشبه الحكومية الممولة مثل مؤسسة االقراض
الزراعي لتشجيع المزارعين على تربية المواشي ،وتشير البيانات الواردة من وزارة الزراعة لعام
 2019من خالل المسوح الزراعية السنوية الى ان عدد االغنام بلغ في البادية االردنية حوالي
 1,635,134رأس اي حوالي  %52من اجمالي اعداد االغنام في المملكة والتي تبلغ حوالي
 3,171,100رأس.
الصوف عبارة عن ألياف حيوانية تُمثل الطبقة الواقية للثدييات الشعرية من األغنام ،والماعز والبل ،وقد
استخدم النسان منذ ال ِقدم الصوف ِليكسو نفسه ،حيث صنع منه نسيجا ً استخدمه في صناعة المالبس،
كما صنع من الصوف السجاد والبسط وغيرها من ال ُمنتجات ،تحافظ المنسوجات الصوفية على رونقها
4

وجمالها حيث إنها تقاوم االنكماش ،وهي سهلة التنظيف ،وقادرة على امتصاص الرطوبة ،والصوف
عازل للحرارة والبرودة ،جميع هذه الصفات جعلت منه الخيار األفضل لصناعة السُّترات ،والمعاطف،
والجوارب ،والقفازات وغيرها.
يعد صوف األغنام األردنية من اجود أنواع الصوف حيث انه أكثر قابلية للتدوير وإعادة االستخدام،
ويمكن تحويله إلى مالبس ،وسجاد وتنجيده ،أو صناعة المنتجات المقاومة للحرارة الشديدة ،كما يمكن
استخدام الصوف في العديد من أمور العزل الحراري ،والصوتي ،أو في صناعة وسائد خاصة
تسربه ،وت ُق ِلِّل األلياف الطبيعية مثل األلياف الصوفية من التلوث البيئي
المتصاص النفط في حال
ُّ
الحاصل من صناعة النسيج في مراحل التخلُّص ،حيث إن األلياف الطبيعية كالصوف تتحلل في
الظروف الرطبة الدافئة ،مثالً يمكن للصوف أن يتحلل داخل التربة بسبب عمل الفطريات والبكتيريا
لتكوين العناصر الالزمة لنمو الكائنات الحية ،مثل :الكبريت ،والنيتروجين ،وتعد هذه العملية جزءا ً من
دورات الكربون ودورات التغذية التي تحدث في الطبيعة.

 -3تربية األغنام في البادية االردنية:
تعتبر تربية الثروة الحيوانية وخصوصا ً االغنام من اهم القطاعات االقتصادية في البادية األردنية حيث
تعتبر من المهن المتوارثة والراسخة بتقاليدها ،فتصنيع االلبان ومنتجاتها ،واللحوم والصوف والجلود
عا مرب ًحا في كل وقت
مصدر رزق للكثير من أبناء البادية األردنية .يعتبر مشروع تربية األغنام مشرو ً
ومكان ،وتعتبر األغنام ذات كفاءة تناسلية وسرعة في التكاثر فهي من أقدم المشاريع حيث ستظل من
نظرا لتزايد واستمرارية الطلب على لحومها ،وصوفها ،وألبانها ،بالضافة
المشاريع الناجحة والمربحة
ً
ً
طويال
إلى إمكانية تربيتها في العديد من األماكن ،مثل :الصحراوية وشبه الجافة ،والقدرة على السير
للحصول على الغذاء ،وتحمل الجوع والعطش ونقص الغذاء لفترات ال بأس بها ،وعدم حاجتها لحظائر
نظرا لعيشها على هيئة قطيع جماعي ،بالضافة لنتاجها منتجات
خاصة ليوائها ،وقلة تكاليف تربيتها
ً
عديدة ومتنوعة يمكن استخدمها في مجاالت غذائية كثيرة.
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بلغت اعداد األغنام في البادية األردنية حوالي  1.635.134راس حسب البيانات الواردة من وزارة
الزراعة للعام  2019وقد احتلت البادية الشمالية المرتبة األولى في تربية األغنام حيث بلغ عددها حوالي
 762,027راس وفي البادية الوسطى  465,476راس وفي البادية الجنوبية  406,823راس وتشكل
ما نسبته  %52من اجمالي اعداد األغنام في المملكة والتي تبلغ حوالي  3,171,100راس وكما هو
مبين في الجدول التالي:
جدول رقم ()1

عدد االغنام

المنطقة
البادية الشمالية
لواء البادية الشمالية الشرقية
لواء البادية الشمالية الغربية
لواء الرويشد

364,892
205,916
192,027
762,835

المجموع
البادية الوسطى
لواء الجيزة
لواء الموقر
قضاء الضليل
قضاء االزرق

254,000
136,476
34,000
41,000
465,476

المجموع
البادية الجنوبية
لواء القطرانة
لواء الحسا
لواء الحسينية
لواء القويرة
قضاء اذرح
قضاء ايل
قضاء الجفر
قضاء المريغة
قضاء وادي عربة

134,776
40,000
44,750
24,302
50,000
26,757
32,745
51,493
2,000
406,823
1,635,134

المجموع
اجمالي اعداد األغنام في البادية االردنية
*وزارةاالزراعةا 2019ا

ا
ا
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ا
ا
ا
الشكل رقم ()1

ا

ا
ا

 -4مراحل تصنيع الصوف:
ا
تعتبر األغنام في البادية األردنية هي المصدر الرئيسي للصوف في األردن ،وهناك عدة مراحل يجب
التركيز عليها قبل البدء بتصنيع الصوف وهي الجز ،ومن ثم التنظيف والفرز ،ومن ثم الغزل ،وبعدها
عملية صناعة النسيج التي تتضمن عمليات التشطيب وإنهاء النسيج ،وفيما يأتي بيان لكل عملية:

 الجز او القصتتم عملية الجز أو القص مرة واحدة كل عام ،وعادة ما تكون في فصل الربيع أو في بداية فصل الصيف،
ويتم القص دائما ً باستخدام االت الجز الكهربائية ،او باستخدام المقصات اليدوية .يقدر انتاج الراس الواحد
من األغنام حوالي  2.0كيلو غرام من الصوف سنوياً ،ويُجز الصوف كقطعة واحدة عادة ومن ثم تُصنف
الجزة إلى أجزاء تبعا ً للمنطقة المأخوذة منها ،فعلى سبيل المثال يُعتبر الصوف الذي يُغطي جوانب األغنام
وأكتافها هو أفضل أنواع الصوف ،أما الصوف المأخوذ من أسفل الساقين فيعتبر أقل جودة.
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 الفرز والتصنيففي مرحلة الفرز يُصنف الصوف وفقا ً لطول األلياف ونعومتها ،حيث يختلف طول األلياف تبعا ً لنوع
المواشي التي أُخذ الصوف منها ومصدرها ،وفي هذه المرحلة أيضا ً تُقسِّم الجزة إلى أجزاء وفقا ً لألماكن
التي أُخذت منها ،فكما ُذكر سابقا ً يكون الصوف المأخوذ من منطقة أسفل الساقين أقل جودة من صوف
الجوانب واألكتاف ،وعادة ما يُستخدم الصوف ذو الجودة األقل في صناعة السجاد ،و إن الجودة العالية هنا
ليس بالضرورة أن تعني المتانة والقوة العالية ،أما األجزاء التالفة من الجزة أو التي تحتوي على بقع فتُزال
ويتم التخلص منها ،وبالضافة إلى تصنيف الصوف تبعا ً لطول األلياف ،فإنه يُؤخذ بعين االعتبار أيضا ً
النعومة أي قطر األلياف ،ودرجة التجعد واللون.
وتُقاس درجة النعومة أو القُطر عادة بوحدة الميكرون ،وهو واحدا ً من مليون من المتر ،فيجدر الذكر أن
التجعُّد الطبيعي في األلياف يُعتبر خاصية مميزة لها ،حيث يُعطيها ذلك مرونة عالية ،ويُم ِ ِّكنها من العودة
إلى طبيعتها بعد عصرها ،وإن أفضل األلياف الصوفية هي ذات التموجات المنتظمة ،وبالنسبة أللوان
الصوف ،فإن معظمه يتدرج من اللون األبيض إلى اللون العاجي الداكن ،وأفضل أنواع الصوف هي ذات
اللون األبيض ،حيث يحتاج النساجون في كثير من األحيان إلى تبييض الصوف الداكن قبل صبغه بلون
آخر.

 تنظيف الصوفا

يحتوي الصوف الخام على العديد من األوساخ والرمال والزيوت والعرق الجاف الذي ينتج عن أجساد
األغنام ،ويجب تنظيفه جيدا ً قبل نسجه وغزله ،وفي التنظيف يُوضع الصوف في حمامات قلوية خاصة
تحتوي على مزيج من الماء والصابون والصودا أو أي مادة قلوية مماثلة لها ،وبعد انتهاء التنظيف تعصر
البكرات الخاصة بآالت التنظيف الماء الزائد من الصوف ،والجدير بالذكر أنه ال يتم تجفيف الصوف تماما ً
بعد تنظيفه ،حيث يُعالج بالزيت لعطائه المرونة للتعامل معه بسهولة.
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 تمشيط الصوفبعد تنظيف الصوف يجب تمشيطه أو تسريحه ،وتختلف عدد الخطوات الالزمة لهذه العملية باختالف
نوع الصوف المراد إنتاجه ،وفي تمشيط الصوف يُمرر الصوف خالل سلسلة من األسنان أو األسالك
المعدنية الرفيعة ،وتفك األسنان أو األسالك التجاعيد والتشابكات الموجودة في األلياف الصوفية ،وتُزيل
األلياف القصيرة وتُبقي األلياف الطويلة التي يتم ترتيبها على هيئة شريط ُم ِّ
سطح يُسمى النسيج ،والذي
يُحول فيما بعد إلى خيوط رفيعة ت ُسمى بالشلة ،وتُزيل عملية التمشيط أي أوساخ أخرى عالقة لم ت ُزل
خالل عملية التنظيف.

 غزل الصوفتختلف صناعة الخيوط بعد التمشيط وفقا ً لطول األلياف ،ويُنسج خيط الصوف من خيطين أو ثالثة أو
أربعة يتم جدلها مع بعضها البعض ،ويسهل جدلها وتماسكها ألن األلياف الصوفية تتماسك بطبيعتها،
وبعد انتهاء النسج يُلف الخيط الناتج على بكرات ،وهناك ما يُعرف بالغزل الفردي ،وفيه يُؤخذ الخيط
ويُلوى ويتم لفه على بكرة بسرعة عالية جداً ،ويكون الخيط في الغزل الفردي رقيقا جداً ،والجدير
بالذكر أن الخيط ال ُمستخدم في عملية الغزل كمادة خام هو خيط ناتج عن عملية تُسمى السحب حيث
ت ُسحب األلياف ِلتصبح رفيعة جدا ً جاهزة للغزل.
ا

 صناعة النسيجفي عملية النسيج تُستخدم طريقتان أساسيتان ،وهما النسيج العادي والنسيج القطني الطويل ،أما الغزل
الصوفي فيتم إنتاجه باستخدام النسيج العادي ،ويُستخدم الغزل الصوفي في صناعة األقمشة التي ت ُصنع
منها المالبس ،ويمكن استخدام الغزل الناتج أيضا ً في صناعة السجاد إذا كان خشنا ً ،حيث يتم استعماله
في التصنيع تبعا ً لنوع الخيوط الخام.
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أما صباغة النسيج فهي إما أن تكون قبل الغزل وتُسمى صباغة التجهيز ،وإما أن تكون بعد الغزل
وتُسمى صباغة الخيوط ،أو صباغة الحزمة ،وإما أن تكون بعد صناعة النسيج المطلوب وتكون عندئ ٍذ
صباغة الجزء ،وتُستخدم هذه الصباغة للمنسوجات ذات األلوان الثابتة ،أما صباغة التجهيز وصباغة
الخيوط فعادة ما تكون لألنسجة المزخرفة حيث تمر المنسوجات الصوفية بلمسات أخيرة لكسابها
الملمس والشكل المطلوبين حيث يوضع النسيج في ماء مغلي ثم في ماء بارد ،األمر الذي يؤدي إلى
زيادة قوته وبعدها يُحول النسيج إلى المنتجات واألقمشة المختلفة ،وهناك بعض المنسوجات تتقلص عند
تنظيفها تنظيفا ً جافاً ،ولتفادي ذلك يقوم بعض من صناع الصوف بتقليص النسيج بشكل ُمسبق بالقيام
بعمليات خاصة بالتقليص.

 مراحل صناعة الصوف يدوياتعتبر صناعة المنتجات الصوفية من المهن المتوارثة في البادية األردنية حيث توفر كميات من صوف
األغنام والتي يتم قصها سنويا ً باستخدام أدوات تقليدية وتمر عملية غزل الصوف بمجموعة من المراحل
حتى يصبح بشكله النهائي ،وهذه المراحل هي:
 قصاصوفاالغنام،اوتنظيفهايدوياًا امنابعضاالموادااالعالقةافيه،اثماغسلهاأكث ارامنامرةابالماءاحتىايصبحانظيفاًاتماماً،اوبع اداذلكانشرهافياالشمسالعدةاأياماحتىايجفاتماما ًاويسهلااستخدامها.
 تجفيفا الصوف،ا ثما تنفيشها يدوياً،ا وبذلكا يزيدا حجمه،ا باإلضافةا إلىا تفكيكا كافةاالعقدا منه،ا وذلكاليسهلاغزلها.
 غزل االصوفاجيداًامناخالل الفهايدوياً،اوذلك امناخالل االضغط اعليهاحتىايصبحاعلىاشكل احبالاطويل اةاورفيعةاانوعاًاماا.
 وضعاكلاحبلينارفيعينامناالصوفامعاً،اثمابرمهماامعا ًالتصبحاعلىاشكلاخيطامبروماوطويلامناالصوفا.
 تجميعا مجموعةا كبيرةا منااخيوطااالصوفا التياُحضِّرتا علىا شكلا رزما كبيرة،ا و اوضعهاا جانباًاللتمهيدالصبغها ابألوانامتع اددةاومميزة،اوعنداغزلاالصوفاتكوناالخيوط االناتجةاباللون ااألبيض،ا
10

لذلكاافمنا األفضلا صبغااهذهااالخيوطا بألوانا عديدة،ا حتىا نحصلا علىا منتجاتا صوفيةا مميزة،ا
ضافةا كلا لونا منا
والصبغا يكونا منا خاللا تحضيرا أحواضا كبيرةااومليئةا بالماءا الساخن،ا وإ ا
جيداًا
خيوطا ا
الصبغاتافياحوضا ،اثماوضعاالخيوطافياهذهااألحواض ،اوتقليبهااجيداًاحتىاتصبغاال ا
باأللواناالمختلفةا.
 إخراجا الخيوطا المصبوغ اةاامناااألحواضا الملونة،ا ونشرهاا فيا أماكنا جيدةا التهويةا حتىا تجف،اوبذلكاتصبحاجاهزةالالستخدام،احيثا تُلفاعلىاشكل اكراتامتوسطةاالحجم،اوتخزنالحين االحاجةا
إليهاا.

 -5مكونات القطاع:
 oالثروةاالحيوانيةاوخصوصاًاالغنا ام
 oمربيااالثروةاالحيواني اة
 oمصا ادراالمياهاالمتوفرة
 oالمستثمرينافياقطاعاالصوف
 oالعمالةا.
ا

 -6حجم القطاع:
بناءاًا علىا المعلوماتا المتوفرةا منا مناطقا الباديةاااألردنيةاافانا غالابيةا كمياتاااإلنتاجاامنا الصوفاايتما
التخلصا منهااابطرقا مختلفةاامنا قبلا مربيااالغنام،ا فيا السابقا كانتا كمياتا الصوفااالمنتجةا يتما
لااانها ومنذا بدايةا الزمةا السياسيةا السوريةا توقفا التصديرا
تصديرهاااالىا دولا متعددةا واهمهاا تركياا ا ا
نا
واصبحاصوف ااألغنا ام ايشكلاعبءاعلىامربياالماشية اممااجعلهمايبحثواادائماًاعن اطريقاللتخلصام ا
ف اسواءابالحرق اا او ارميهاافيابعضاالمناطق امماايشكلااثرابيئياسلبياعلىامناطقاالبا اديةا
مادةاالصو ا
وخصوصاًامجارياالودية.اكذلكاكانتاالسر افي االبادية ااألردنية اتستخدماالصوفالبعضاالصناعاتا
المنزليةامثلاالبسطاوبعضاالمالبساالصوفيةاالاانهاتماالستغناءاعناهذهاالصناعاتابسبباوجودابداائلا
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لاايملكنا المعرفةا
تاافياااالوقتا الحاليا ا
ومنتجاتا مستوردةاابتكلفةا اقل،ااإضافةااالىااانااغالبيةا السيدا ا
والمهاراتاالالزمةالتصنيعاالمنتجاتاالصوفيةا .ا
ممااسبقالانستطيعاان انقدر احجماقطاع اتصنيعاالصوف اكونهالايوجد ااستثماراتافي اهذااالمجال اعلىا
مستوىاالمملكة،اوقدايكوناذلكافرصةااستثماريةاللراغبينابالستثمارافي اهذااالمجالاعلىاالرغ ام امنا
تاالصوفيةاواهمهااوجودابدائلامناموادامختلفةا
وجوداالاتحدياتاالكثيرةاالتياتعيقاالستثمارافياالمنتجا ا
بجودةا عاليةااوتكلفةا اقل،ا الا انا وجودا المواداااألولي اةااوبكمياتا كبيرةا فيا الباديةاااألردنيةاايعدا فرصةا
لالستثمارا يجبا تسويقهاااوتحفيزا المستثمرينا باتوجيها الستثمارا نحوا ه اذاااالمشر اوعاابعدا دراسةا الج ادوىا
عا .ا
القتصاديةاللمشرو ا

 -7حجم العمالة والتشغيل:
تعتبراالباديةااألردنيةابأقاليمهااالثالثاالمكاناالمناسبالتربيةاالثروةاالحيواني اةاوخصوصاًاتربيةااألغنا ام ا
اويظهرا ذلكا منا خاللا العدادا الكبيرةاالألغنامااوالمذكورةا فيا الدراسة.ا يوفرا هذاااالقطاعا الكثيراامنا
ألغنام امناالمهناالتيايتماتوريثهااجيلابعداجي ال افيا
فرص االعمل الألر ادنيين احيثاتعاتبرامهنة اتربية اا ا
مناطقاالباديةاالمختلفة.اتجدرااإلشارةاالىااناهنالكاحواليا1,635,134اراسامنااألغنامافياالباديةا
األردني اةاايجبا جزهاااسنوياًااخاللا شهرا نيسانا وايارا وبتكلفةاا1اادينارا للراسا الواحد،ااأيااحواليا
 1,635,134ا ادينار اتذهباللعمالةاالسورية افياالغالب اخاللاشهرين األنها اهي االتي اتقوماعلىاقصا
األغنا امافياالباديةا.ا ا
انا الستفادةا من اصوفاااألغنام اومنتجاتها ايعتبرافرصةاللحدا منااالبطالةااذااتما توجايها الستثمارافيا
صناعةا المنتجاتا الصوفية،ا واذاا تما التركيزا علىااتشغيلااالعمالةا الر ادني اةاافيا هذاا القطاعاامماا يوفرا
المزيدامنافرصاالعملاوالذياينعكسابدورهاعلىاالقتصادااألردنيابشكلاعاما .ا
ا
ا
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 -8أهمية القطاع:
يعتبرااقطاعا تربيةا الثروةا الحيوانيةا منا القطاعاتا الرئيسيةا فيا الباديةاااألردني اةااحيثا توفرا المساحاتا
الشاسعةا ومصادرا المياهااإضافةااالىااالخبراتا المتراكمةااألبناءااالباديةا فيا هذاا المجال،ااوتك امنااأهمي اةا
ىامثلاالقطاعاالتجاري،اقطاعا
فالرتباطهابالعديدامنااالقطاعاتااألخر ا
التركي ازاعلىاقطاعاتصنيعاالصو ا
النقل،اوالتعبئةاوالتغليفا .ا
يا
سيعتبرامناالقطاعاتاالمشغلة الأليد ا
في احالااناتماالساتثما ار افي اقطاعاتصنيع االمنتجاتاالصوفيةافانها ا
العاملة ااألردنيةا ،اوينتجاعناالستث امارافياهذااالمجا ال اأيضا افرص اعملاغيرامباشرةااتق اومابتقديماالعديدا
منا الخدماتا الالزمةا عندا توريدا المستلزماتا والمواداااألوليةااوعندا تصنيعهاا وتسويقهاا مماا يساهماافيا
انعاشاالقتصادافيامناطقامختلفةامناالباديةااألردنيةاوفياالمملكةابشكلاعاما .ا
ا

 -9أصحاب العالقة بالقطاع:
 oو ازرة الزراعة
الزرعي
 oالمركز الوطني للبحث واإلرشاد ا
 oو ازرة التخطيط والتعاون الدولي – البرامج التنموية
 oمؤسسة اإلقراض الزراعي
 oو ازرة البيئة – برنامج التعويضات البيئية
 oالعمالة
 oتجار التجزئة
 oالمصدرون
 oشركات النقل
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 oمصانع التعبئة والتغليف
 oمربي الثروة الحيوانية
 oالمنظمات الدولية – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 oالجمعيات التعاونية

 -10عالقة القطاع بالقطاعات االخرى:
يرتبط اقطاعاتصنيعاالمنتجاتاالصوفيةابتربية ااألغنا ام اوالتياهياالمصدراالرئيسي اللصوفافياالباديةا
األردنيةاوكذلكايرتبطابالعديدامناالقطاعاتاأهمهااالقطاعاالصناعياوالقطاعاالتجارياوقطاعاالنقل،اوفيا
ى استكونا
حالاتماالتوجهاالىاالستثمارافياتصنيعاالمنتجاتاالصوفيةافاناالعالقةامعاالقطاعات ااألخر ا
فامناقطاعاالىااخراوفيماايليااهماالقطاعاتاالمرتبطةابقطاعاصناعةاالمنتجاتاالصوفيةا :ا
نسبيةاوتختل ا
ج احيثا
ط الصوفاارتباطا ًاوثيقاًابقطاعاالصناع اة امناخاللامدخالت ااإلنتا ا
اوالً :القطاع الصناعي :يرتب ا
يعتبراالصوفاهواالمادةااألساسي اةامنامدخالتااإلنتاجالالستثمارافياصناعةاالمنتجاتاالصوفية،اوتعتبرا
ج امناالصوفافياالبادية ااألردني اة اكبيرةاجداًاحيث ايصلاعدد ااألغناماالىاحوالي ا 2امليونا
كميات ااإلنتا ا
ي احوالي ا4ا
راسافياالمناطقاالمختلفةامناالبادية ااألردني اةاوبمعدل اإنتاجي اة اللراساالواحدا 2اكغماسنويا ًاأ ا
مليوناكغمامن االصوفاتنتجاسنوياً.اتجدر ااإلشارة االىاان االبادية ااألردني اة اخاصةاوالمملكةابشكلاعاما
ناكمياتاالصوف االكبيرةاالتيا
عيةافيامجالاالصناعاتاالصوفيةابالرغمام ا
جودامشاريعاصنا ا
تفاتقراالىاو ا
تنتجاسنويا ًا .ا
اا
ع اصناعةاالصوفاارتباطاًاواثيقا ًابالقطاعاالتجاريامناخاللامراكزا
ثانياُ :القطاع التجاري :ايرتبطاقطا ا
حالااناتما
ألغنام،اوفيا ا
البيعافيامناطقامختلفةامناالبادية ااألردني اة اإضاف اة االىاتجاراالتجزئةاومربي اا ا

14

الستثمارا فيا صناعةا المنتجاتا الصوفيةا سوفا ايتما توريدا كمياتا كبيرةا منا الصوفا الىا المراكزا
الرئيسيةاللبيعا .ا
اا
ثالثاً :قطاع النقل:اايعاتبرا اقطاعااالنقلا منا القطاعاتا ذاتاااألث ارااالكبيرا علىا صناعةا الصوفا حيثا انا
سويقاهذها
قاالداخليةاوالخارجيةاتلعبادوراًاكبيراًافيات ا
عملياتانقلاالصوفامنامربيااألغنا اماالىااألسوا ا
المنتجات.ايعتبراارتفاعاتكاليفاالطاقةامناالعواملاالمؤثرةافي اإنتاجاية اجميعاالقطاعاتامناخاللازيادةا
ىاالقدرةاالتنافسيةالهذهاالمنتجاتا.ا ا
كلفاالنقلامماايؤثراعل ا

 -11سلسلة القيمة للقطاع:
لا ب اداالنااامنااالتركيزا علىا ثالثا
عندا دراسةا سلسلةااالقيم اةاالقطاعااصناعةا الصوفاافيا الباديةا الردنيةاا ا
جوانبااساسيةاوهيا :ا
ج
 مدخالتاالنتا ا النتاجاوالاتصني اعق
 التوزيعاوالتسوي اوفيما يلي بعض التفصيالت التي تخص الجوانب الرئيسية في دراسة سلسلة القيمة للقطاع:
اوالً :مدخالت االنتاج:
 انواع المدخالت المطلوبة لال نتاجيعتبر صوف األغنام من اهم مدخالت اإلنتاج لصناعة المنتجات الصوفية المختلفة وحيث ان
اعداد األغنام في البادية األردنية يقدر بحوالي  1,635,134مليون راس ،وبذلك فان كمية
الصوف المتوفرة حوالي  3,270,268كغم سنوياً أي بمعدل  2كغم للراس الواحد من األغنام.
كذلك تعتبر المياه واحدة من مدخالت اإلنتاج الضرورية لغايات غسل وتنظيف الصوف حيث
يحتاج الصوف الى كميات كبيرة للتنظيف والغسيل حتى يتم البدء بفرزه وتصنيعه .تتوفر مصادر
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المياه المطلوبة في جميع مناطق المملكة وتعتبر المياه الجوفية واالبار االرتوازية واحدة من
مصادر المياه المتوفرة في البوادي األردنية.

ثانياً :اإلنتاج والتصنيع:
الوضع الحالي :ال شك ان هناك دور كبير لقطاع الصناعة في اقتصاديات الدول ،وللصناعة
األردنية ميزة تنافسية اذا ما تم التركيز على تطوير التقانة واجتذاب االستثمار األجنبي ودعم
الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني استراتيجيات جديدة في النشاطات الصناعية تركز على
االستفادة من الفروقات الدقيقة في كلف المواد الخام والمهارات والموارد البشرية المدربة وغيرها
من العوامل التي من الممكن ان تكون سبب في نجاح قطاع الصناعة بشكل عام وقطاع
المنتجات الصوفية بشكل خاص .بناءاً على البيانات المتوفرة من مناطق البادية المختلفة فقد تبين
ان هناك كميات كبيرة من المواد األولية للصناعات الصوفية يقوم مربي األغنام بالتخلص منها
بسبب عدم إمكانية بيعها وبسبب تالشي مهن صناعة البسط واالعمال الصوفية المنزلية .هنالك
بعض المناطق يتم فيها تجميع الصوف وتنظيفه وتصديره الى الدول األوروبية مثل منطقة
الهاشمية في محافظة الزرقاء.
لسوء الحظ ال يمكن اعتبار ان هناك صناعة اردنية للمنتجات الصوفية حالياً بسبب عدم وجود
استثمارات في هذا المجال وان وجودها مستقبالً ينبغي ان يكون ضمن استراتيجية تركز على
سلسلة القيمة للمنتجات وعلى دراسة جدوى اقتصادية تعتمد على بيانات حقيقية ودقيقة حتى
يمكننا اعتبار ان االستثمار في هذا القطاع من الممكن ان يكون فرصة استثمارية في البادية
األردنية.

16

ثالثاً :التوزيع والتسويق:
في الواقع ال يوجد حالياً استثمارات او مصانع لتصنيع المنتجات الصوفية ليتم تسويقها داخلياً
وخارجياً ،حيث ان كميات الصوف المنتجة تتلف في بعض األحيان وفي البعض االخر يقوم بعض
التجار بشرائها بأسعار رخيصة جداً تكاد ان تكون مجانية حيث يقوم التجار بتصديرها الى دول
مختلفة.
تلعب الظروف اإلقليمية دو اًر كبي اًر في تحديد الكميات المصدرة الى الخارج بسبب الظروف السياسية
السائدة في المنطقة الذي كان له دو اًر في اغالق بعض الطرق والمنافذ الحدودية.
ان التوجه نحو تصنيع المنتجات الصوفية يشكل فرصة استثمارية وقيمة مضافة للمنتج في حال
تمت دراسة جدوى المشروع بحيث يتم تصديره بعد تصنيعه.

 -12نقاط القوة والضعف في القطاع:
نقاط القوة:
 توفراالموادااألولي اةامناالصوفابسبباالعداداالكبيرةامنااألغنامافياالباديةاالردنيةا.يامشاريعاصناعيةاتقوماعلىاصوفاالغنا اما.
عيالدىاالمزارعابأهميةاالستثماراف ا
 توفراالو ا وجود قوى عاملة جيدة قادرة على القيام بأعمال صناعة الصوف بحرفية واقتدار في حال تدريبهابشكل جيد.
 موقع األردن االستراتيجي لخدمة األسواق العربية واألوروبية. -توفر كامل سلسلة القيمة بدءا ً من المواد األولية ووصوالً الى المنتجات النهائية.
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 المساحات الشاسعة في البادية األردنية مما يسمح بإقامة مشروع تصنيع الصوف بالقرب من المواداألولية.
 إمكانية جمع كميات كبيرة من الصوف بأسعار رخيصة جدا ً تكاد ان تكون مجانية. توفر اآلالت والمعدات الالزمة لعملية تصنيع الصوف. استغالل توفر كميات الصوف بشكل كبير عوضا ً عن القيام بحرقه والتخلص منه على شكل نفايات. -قرب األسواق المحلية من مكان التصنيع.

نقاط الضعف:
 عدم كفاية التدريب على مثل هذه الصناعات. ضعف عملية التسويق وخاصة للسوق األجنبي. ارتفاع تكاليف اآلالت والمعدات. االفتقار الى التكامل في عملية سلسلة القيمة لتصنيع الصوف. االفتقار الى العقلية الريادية والحنكة الصناعية التي يمكن االعتماد عليها. االفتقار الى رؤية واضحة ومشتركة واستراتيجية متفق عليها لتطوير صناعة الصوف. االفتقار الى سياسات تسويقية جيدة وعدم معرفة كافية بالسوق والزبائن. االفتقار الى الفنيين ذوي الخبرة في مجال صناعة الصوف. انعدام الرغبة لدى أصحاب المواشي في البادية األردنية من االستفادة من الصوف.عاكلفاالطاقةاسواءاالكهربائيةاا اواالمحروقاتامماايؤث اراسلباًاعلىاجدوىاالستثمارافيا
 ارتفا االقطاعا.
تا.
ناالصوفامعاعدماوجو اداقنواتاتسويقيةاتتاناسبامعاهذهاالكمايا ا
 -توفراكمياتاكبيرةام ا
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الفرص:
 االستفادة من الوصول الى األسواق العربية واألجنبية بسبب الموقع المناسب لألردن ،إضافة الىاالستفادة من اتفاقيات التجارة العربية واإلقليمية.
 رفع سوية سالسل القيمة في صناعة الصوف من خالل التركيز على جودة اإلنتاج والتصنيعوتسويق المنتجات الصوفية.
 إمكانية تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات من المنتجات الصوفية في حال ان تم وضع استراتيجيةواضحة ومتماسكة لصناعة المنتجات الصوفية.
 التوسع في نوعية انتاج الصوف بإشكال مختلفة. -الستاثمارافياشركاتامتخصصةابتسويقاالمنتجاتاالصوفي اةالفتحاقنواتاتصديريةاالىاالخارجا.

 -13التحديات التي تواجه قطاع صناعة المنتجات الصوفية:
 تتركز اتربية ااألغنام اوالحيازاتاالكبيرة افيامناطقامختلفةامناالابادية ااألردنية اوالتياتعتبرامنافا
المناطقاالنائيةاحيثاتفتقراالىاشبكةاطرقامناسبةالجمعاالموادااألولي اةالصناعةامنتجاتاالصو ا
ممااايضيفااأعباءا كلفااالنقلا منا هذها المشاريعااالىااأماكنااالتصنيعااوالذيا بدورهاايؤثرااعلىا
جدوىاالستثمارافياهذااالمجالا.
ي ااو اإعادة اتدوي ارا
ى اصرفاصح ا
 تحتاجاصناعةاالصوفاالىاكمياتاكبيرةامناالمياه اإضافة اال اللمياهاالمستخدمةافياعملياتاالتصنيعا.
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 عدما وجودا استراتيجيةا متماسكةا للنهوضا بقطاعااالصناعاتا الصوفيةاابمراحلاااإلنتاجااوتسويقات،ا وقدا تماافيا ه اذها الدراسةا وضعا الخطوطا العريضةا التيا يمكنا انا ننطالقا منهاا لبناءا
المنتجا ا
استراتيجيةالهذااالقطاعا.
فااحيثا كانا فيا
يااوالذيا يؤثرا علىا تصديرا الموادا الخاما منا الصو ا
 الوضعا السياسياااإلقليم اعا
نااخاللاااألراضيااالسورية،ا الا انها ونتيجةاااألوضا ا
السابقا يتما تصديرا الصوفا الىا تركياا م ا
سياسيةااإلقليمي اةاايضا ًا
السياسيةاتوقفاالتصديرامنذاعاما.2011امناالممكنااناتؤثرااألوضاعاال ا
علىاالمنتجاتاالصوفيةافياحالاتصنيعهاا.
 عدما وجودا المعرفةا بتجهيزاتاامشاريعا المنتجاتا الصوفيةا وعدما الطالعا علىا خبراتا الدولاىافياهذااالمجالا.
األخر ا
ياالسوقااألردنياوبجودةاعاليةاوتكلفةااقلا.
 وفرةاالمنتجاتاالبديلةاللمنتجاتاالصوفيةاف اتادقيقةاعناكمياتاالموادااألولي اةامناالصوفافياالباديةااألردني اةاحيثااناغالبايةا
 عدمااتوفرابيانا االبياناتاالمتوفرةاغيرادقيقةافيماايخصااعدادااألغناماوالتياتعتبراالمصدراالرئيسياللصوف.ا
نا
 عدماتوفرا ادراساتاجدوىااقتصاديةاعناالستثمارافيامجالاصناعةاالمنتجاتاالصوفية اوع اكمياتاالموادااألوالي اةاالتيايحتاجهااإلقامةامصنعاله اذهاالمنتجاتا.
نااالتجارةا فيا الصوفا اكثرا منا الستثمارا فيا تصنيعااالمنتجاتا
 يفض الااالكثيرا منا المستثمري االصوفيةابسبباالمخاوفامناالمخاطرةافياالستثمارافياهذااالقطاعا.
ا

 -14التوصيات:
يا
مناالممكنااناتصبحاصناعةاالمنتجاتاالصوفيةاقطاعاًااستراتايجيا ًاوواعداًافياالقتصاد ااألردن ا
ألولي اة الهذهاالصناعةاوبكمياتاكبيرةافيامختلفامناطقاالبادية ااألردنية اإضاف اةا
حيثاتوفراالمواد اا ا
الىااناالصناعاتاالصوفي اة امترسخةابتقاليدهاافياالمجتمع ااألردنيا.اوعلى االرغم امناذلكالايمكنا
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حتىاالصناعاتاالتقليديةامناخال الاالسرا
انانعتبرااناهناكاصناعةاحقيقيةاللصوفافياالمملكةااوا ا
تااالمنافسةا علىا المستوىا
ىااإمكانيا ا
فيا الباديةاااألر ادني اةااحيثا انهاا صناعاتا بسيطةا تفتقرا الىا ادن ا
يالناجوهراالمنافسةافياقطاعاالصناعةايكمنافياالبتكاراوالمعرفةاومنا
المحلي،ااإلقليميا،اوال ادول ا
هذااالمنطلقالابدامناوجودااستراتيجيةالصناع اةاالمنتجاتاالصوفيةاتمتلكاالرؤايةاوالهدافاوتشكلا
اطاراعملامنسقاومتكاملا .ا
انا غيابا استراتيجيةا شاملةا للنهوضا بقطاعا الصناعاتا الصوفيةا يحولا دونااقياما صناع اةا
ياتوصياتافيا
صوفيةاتمتلكاميزةاتنافسيةافياالسوق،الهذااالسببالابدالنااعنداتنظيماأ ا
ومنتجاتا ا
هذااالمجالاانانركزاعلىااألسئل اةاالتاليةا :ا
 اينايجبااناتض اعاصناعةاالمنتجاتاالصوفيةاالردنيةانفسهاابعدا10اسنوات ا؟ كيفايمكناخلقاوتطويراصناعةامنتجاتاصوفيةامنافسةاعلىاالصعيدااإلقليمياوالد اولي ا؟وبالنظراالىاهذهااألسئلةالابدالنااانانضعاالتوصياتاالتاليةا :ا
ا
 -1تطوير البنى التحتية الخاصة بصناعة المنتجات الصوفية.
يمكنااناتعتمداصناعةاالمنتجاتااالصوفيةافيااالباديةاااألردني اة اعلىا بنيةاتحتيةا مالئمةا منا
حيثا شبكاتا الطرقا والكهرباءااوأنظمةااالتصالت.ا ويجبا التر اكيزا علىا تطويرا البنيةا
يا
التحتيةاللصناعةافياالبادية ااألردني اة احيثاتوفراالعداداالكبيرةامن ااألغنا ام اوالتياتعتبرا اه ا
ياللموادااألولي اةاللصناعاتاالصوفيةا .ا
المصدرااألساس ا
 -2التركيز على إيجاد عقلية صناعية جديدة لصناعة المنتجات الصوفية.
مناهذااالمنطلقايجباالتركيزاعلىاتشجي اع ااانتشار اعقليةاريادةاالعمال افي اقطاعاالصوفا
طريقتهما فيا
وتعتبرا ثقافةا ريادةا العمالا حاجةا ملحةا لتعزيزا قدراتا المستثمرينا وتطوي اراا ا
باأعمالهمامنااجلاالوصولاالىاعقليةارياديةا
التفكيراوتشجيعهماعلىاتطويراكفاءاتهماوأسالي ا

21

يااالبا اديةاااألردني اة اوانمااعلىا
تكوناسبباًافياتطويرا صناعةا المنتجاتا الصوفيةا ليسافقطاف ا
مستوىاالمملكةا .ا
 -3االبتكار والبحوث في صناعة المنتجات الصوفية.
سةا ابتكارا شامالةا لدعما البحثا والتطويرا لقطاعا الصناعاتا الصوفايةا حيثا يعتبرا
وضعا سيا ا
يااقطاعا ويجبا انا يكونااأولوي اةا
البحثا والتطويرا حجراااألساساافيا التنميةا الصناعيةااأل ا
لزيادةاتنافسيةاال امنتجاتاالصوفيةااألردني اةا.
ا
 -4إيجاد نظام معلومات خاص بالصناعات الصوفية.
ثااانا
عااالصوفا فيا الباديةاااألردني اةااحي ا
لا يوجدا شكلا منهجيا لتجميعا المعلوماتا عنا قطا ا
تافيااعدادااألغنا ام ا
البياناتادائماًاترتبطافقطابأعدا ادااألغنام،اإضافةاالىاعدمادقةااإلحصاءا ا
ناالصعوبةاالحصولاعلىابياناتادقيقةاوحديثةاحولاقطاعا
افياكثيرامناالمواق اعاحيثاان اهام ا
ن اانايحتاجهااالباحثااواالمستثم ار افياهذااالمجال .اكذلكالايوجدابياناتا
ف االتيايمك ا
الصو ا
دقيقةااعنااماهيةااالصناعاتا الصوفيةا المنزليةااومدىا مساهمتهاا فيا القتصاداااألردنيااوكما
توفرافرصةاعملا .ا
لذلكا يجبااإقامةااوحدةا معلوماتا مخصصةاالهذاا القطاعا للحصولا الدائما علىا المعلوماتا
الخاصةابصناعةاالصوف اواجراءاالدراساتاوالمقارناتامعاخبراتاالدو ال ااألخرى افياهذاا
المجال.ا ا
 -5إيجاد نظام مالي خاص بالصناعات الصوفية.
التركيزاعلىاوضعانظاماماالياائتمانيالتعزيزااستخداماالقروضاوالمنحافيامجالاالصناعاتا
الصوفي اةا .ا
 -6التشجيع على تأسيس مشاريع منزلية عنقودية من المنتجات الصوفية بالتعاون مع
الجمعية الخيرية والتعاونية في البادية األردنية وتعزيز تجربة الصناعات الصوفية
المنزلية.
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انااميزةااوجودا عناقيدا صناعيةا فيا هذاا المجالا هيا نقطةا بدايةا ضروريةااإلقام اةااصناعاتا
نااخاللا سياسةا تقديما الدعما
صوفيةا مميزةا وكذلكا منا الضروريا وجودا تدخلا حكوميا م ا
والتدريباوالتمويلاوالمبادراتاوالتسويقاللصناعاتاالصوفي اةاالمنزليةا .ا
 -7التدريب على صناعة المنتجات الصوفية.
هنالكااحاجةا ماسةااإلعاداةااالنظرا فيا البرامجا التدريبيةا ذاتا الصلةا بالصناعاتا الصوفيةا
لإليفاءاابمتطلباتا ه اذها الصناعةااو ادعما نموهاا وتطورهاا كماا يجبااتطويرا مهاراتاااإلداراةا
باالبيعاوتطويراالمنتجاتاالجدي ادةاوالتصاميما .ا
والتسويقاللمشاريعابماافيهااأسالي ا
 -8الخدمات واالستشارات في قطاع صناعة المنتجات الصوفية.
عندا الحديثا عنا الخدماتا والستشاراتا لا بدا لناا منا التركيزا علىا دورا برنامجا مراكزا
تعزيزااإلنتاجي اةا"إرادة ا"افيامجالاالستشاراتاوالخدماتاالتدريبي اةا .ا
 -9تحديد أولويات األسواق الجغرافية المستهدفة من صناعة المنتجات الصوفية.
تركزتاصناعةاالمنتجاتاالصوفيةاالتقليديةادائما ًافيامناطقاالبادية ااألردنية االمختلفةاوهيا
عااالمالبسا التيا يحتاجهاا
ضااأنوا ا
طااوالغزلا وبع ا
يااصناعةا البس ا
صناعاتا بسيطةااتتمثلا ف ا
سيط اةااووفرةا المواداااألولي اةاامنااالصوفا
السكان،ا ومعا تالشيا هذها الصناعاتا التقليديةا الب ا
وبكمياتاكبيرةالابدامناقياماصناعةاوطنيةاتوجهانحواالتصديرامناخاللاالمعرفةابماايليا :ا
قا.
 هيكليةااألسوا ا توجهاتااألسواقا. عواملاالنجاحاالرائيسيةاللصناعاتاالصوفيةا. سلسلةاالقيمةافياالمنتجاتاالصوفيةا. قوىاالمنافسةا.ا
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 -10التركيز على المنتجات الرئيسية في صناعة الصوف.
عندااالتعرفا علىا هيكليةا وتوجهاتا السوقا وقوىا المنافسةا وعواملا النجاحا الرئيسيةاافيا
صناعةاالمنتجاتاالصوفيةاسوف اتتاحاالفرصةالرؤيةاالمنتجاتاالتيامناالممكناان اتصبحا
رائدةاعلىاالمستوىااإلقليمياوالدوليا .ا

24

