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  لعامةالمعلومات ا

 
 . األردنيةم في البادية األغناصوف تصنيع  – يصناع  طاع:اسم الق -1

 
 ملخص تنفيذي 

 

 اسم القطاع 

 

 في البادية االردنية   األغنامصناعة صوف 

 الهدف

مركز  – إرادةنامج من قبل بر األردنيةفي البادية  األغنامتم اعداد دراسة تصنيع صوف 

 . تصنيع صوف االغنامقطاع لبيان واقع  البادية الشمالية

 

 االسلوب

الميدان   من  البيانات  جمع  خالل  من  الدراسة  اعداد  من   إضافةتم  بيانات  جمع  الى 

قومون بالمتاجرة الى لقاءات مع اشخاص ي  إضافةانية،  مربي الثروة الحيو  مقابالت مع

 بمادة الصوف ومؤسسات محلية. 

 

صناعة منتجات  

 الصوف االردنية 

  األردنية لمنتجات الصوف  في الواقع صناعة  تنطلق الدراسة من اعتبار انه ال يوجد  

البادية   المملكة   األردنيةفي  ا  او على مستوى  على قليدية  التلصناعات  باستثناء بعض 

ومن هذا المنطلق تم وضع هذه الدراسة  .األردنيةوالعائلي في البادية  ستوى الفرديالم

المانحة   المؤسسات  االس     والمهتمةلحث  العتبار  والدولية  مجال المحلية  في  تثمار 

تؤ استثمارية  فرصة  الصوفية  المنتجات  النمو صناعة  معدالت  زيادة  الى  دي 

وخل و االقتصادي،  جديدة،  عمل  فرص  القق  الخبرات تحسين  من  واالستفادة  درات 

  الدولية في هذا المجال.
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 وصف القطاع:   -2
صوف   تصنيع  قطاع  ً   األغنام يرتبط  وثيقا الزراعي    ارتباطاً  حيث   تاج نال   –بالقطاع  يعتبر    الحيواني 

دورا هاما   المواشي وخصوصاً االغنام  تربية  ، وتلعب المهمة في األردن  القطاع الزراعي من القطاعات 

فظة على  يفية، كما ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود المحاجتمعات الردية واالجتماعية للممة االقتصافي المنظو

النشاطاقدااااأناااإلا  البيئة الطبيعية واستمراريتها نظراالرتفاعاااااألخيرةابشكلاكبيرافياالسنواتااااراتأثهذاا

الماشيةااااالمطاراااكمياتاااوتدنياااألعالفاااااأسعار مربيا منا بالكثيرا دعتا عناالاااإلىالتيا هذاااعزوفا

ااا.االنشاط

عام  االغ  تربية   بشكل  والمواشي  اب  تأثرت نام  نتيجة  كبير  الحبوب    تعاد بشكل  زراعة  عن  المزارعين 

ير المدعومة مما حدا بجزء كبير من المزارعين الى  ف المدعومة وغ م بشكل كبير على االعالواعتماده 

تقريبا،   النصف  من  اقل  الى  النسبة  تضاءلت  بحيث  االغنام،  تربية  عن  اسعالعزوف  ارتفاع  ار  وبعد 

غير مجدية ومكلفة حتى في ظل ارتفاع  يرة  ت تربية المواشي وخاصة للحيازات الصغاالعالف اصبح

البا الحمراء  اللحوم  اسعار  االمر  الوقت  لدية  في  تقريبا  النصف  الى  التربية  هذه  تراجع  الى  ادى  لذي 

برامج وزارة التخطيط  هذا وقد اولت الدولة جل اهتمامها بتنمية الثروة الحيوانية من خالل منح    الحالي.

الزراعة  ووزارة  الدولي  الممولة وال  والتعاون  الحكومية  وشبه  الحكومية  االقراض    جهات  مؤسسة  مثل 

االزر لتشجيع  من  اعي  الواردة  البيانات  وتشير  المواشي،  تربية  على  الزراعة لمزارعين  لعام    وزارة 

عدد    2019 ان  الى  السنوية  الزراعية  المسوح  خالل  االردنيةافي    بلغ  االغناممن  حوالي    لبادية 

ح  س أر  1,635,134 الم52والي  اي  في  االغنام  اعداد  اجمالي  من  حوا  ملكة%  تبلغ  لي  والتي 

 . رأس 3,171,100

  وقد والبل، م، والماعز ا نغمن األ  ية للثدييات الشعرية عبارة عن ألياف حيوانية تُمثل الطبقة الواق الصوف

من النسان  ِلي    ذ استخدم  الصوف  نفكالِقدم  المالبس، سه، حيسو  استخدمه في صناعة  نسيجاً  منه      ث صنع 

منسوجات الصوفية على رونقها  ظ الجات، تحافوغيرها من الُمنت  والبسط كما صنع من الصوف السجاد  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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تقاوم إنها  حيث  سه  وجمالها  وهي  التنظيفاالنكماش،  علة  وقادرة  الى  ،  والصوف  لرطوبة،  امتصاص 

ت جعلت منه الخيار األفضل لصناعة السُّترات، والمعاطف،  الصفا  هذهوالبرودة، جميع    رارة حلعازل ل

 . يرهاوالجوارب، والقفازات وغ

اجود    يةاألردن  ام األغن صوف  يعد   حيث   أنواع من  وإ   أكثر   انه   الصوف  للتدوير  االستخدام،    عادةقابلية 

إلى  و ا  وسجاد   مالبس، يمكن تحويله  المقاومة للحرارة  المنتجات  ديدة، كما يمكن  لشوتنجيده، أو صناعة 

من   العديد  في  الصوف  ااستخدام  العزل  والص أمور  فولحراري،  أو  صناعة  تي،  خاص ي  ة  وسائد 

في   ص صاتمال تسرُّ   النفط  وتُ بحال  اه،  األلياف  مثل  الطبيعية  األلياف  البيئي  لصوفقِلِّل  التلوث  من  ية 

صناعة من  في  الحاصل  ك  النسيج  الطبيعية  األلياف  إن  حيث  التخلُّص،  في  مراحل  تتحلل  الصوف 

مثالً  الدافئة،  الرطبة  أ   الظروف  للصوف  داخليمكن  يتحلل  ب  ن  عمل  التربة    ا ي ير تك والبالفطريات  سبب 

روجين، وتعد هذه العملية جزءاً من  لنيتنمو الكائنات الحية، مثل: الكبريت، وازمة لالالالعناصر  لتكوين  

 . ن ودورات التغذية التي تحدث في الطبيعةرات الكربو دو

 

 : في البادية االردنية األغنامتربية  -3
 

تربية   االغنامتعتبر  الحيوانية وخصوصاً  القطاع  الثروة  اهم  االقامن  حيث    األردنيةبادية  ال  في  تصاديةت 

بتقال والراسخة  المتوارثة  المهن  من  فتيدهاتعتبر  ومنتجاتهاص ،  االلبان  والجلود    ،نيع  والصوف  واللحوم 

يعتبر مشروع تربية األغنام مشروًعا مربًحا في كل وقت  .  األردنية ة  اديالب  أبناءن  مصدر رزق للكثير م 

تناسل  كفاءة  ذات  األغنام  وتعتبر  التكاثية وسرعة  ومكان،  المشاريع   رفي  أقدم  من  من    فهي  ستظل  حيث 

والمربحة  الناجحة  واستمرار   المشاريع  لتزايد  بالضافة  نظًرا  وألبانها،  لحومها، وصوفها،  الطلب على  ية 

إ تإلى  طوياًل  ربيتمكانية  السير  على  والقدرة  الجافة،  وشبه  الصحراوية  مثل:  األماكن،  من  العديد  في  ها 

ال بها، وعدم حاجتها لحظائر  مل الجوع  غذاء، وتح للحصول على  لفترات ال بأس  الغذاء  والعطش ونقص 

و ليوائها،  تكالي خاصة  بالضافة  قلة  جماعي،  قطيع  هيئة  على  لعيشها  نظًرا  تربيتها  منتف  جات  لنتاجها 

 .عديدة ومتنوعة يمكن استخدمها في مجاالت غذائية كثيرة
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اعداد    البادية    األغنامبلغت  وزارة    راس  1.635.134ي  حوال  دنيةاألرفي  من  الواردة  البيانات  حسب 

عددها حوالي  حيث بلغ    األغنامفي تربية    األولىالمرتبة  وقد احتلت البادية الشمالية    2019الزراعة للعام  

وتشكل    راس   406,823راس وفي البادية الجنوبية    465,476وفي البادية الوسطى  راس    762,027

نسبته   اجمال 52ما  اعداد  % من  واغنا أل اي  المملكة  في  تبلغ حوالي  لم  هو    راس   3,171,100تي  وكما 

 مبين في الجدول التالي: 

 ( 1ول رقم )دج

 عدد االغنام المنطقة 

 البادية الشمالية 

 364,892 شرقية الشمالية ال لواء البادية

 205,916 لواء البادية الشمالية الغربية 

 192,027 لواء الرويشد 

 762,835 المجموع 

 الوسطى  ديةباال

 254,000 لواء الجيزة 

 136,476 لواء الموقر

 34,000 قضاء الضليل 

 41,000 قضاء االزرق 

 465,476 المجموع 

 الجنوبية  ديةباال

 134,776 القطرانة  اءلو

 40,000 لواء الحسا 

 44,750 لواء الحسينية 

 24,302 لواء القويرة 

 50,000 قضاء اذرح 

 26,757 قضاء ايل 

 32,745 اء الجفرضق

 51,493 قضاء المريغة 

 2,000 قضاء وادي عربة 

 406,823 المجموع 

 1,635,134 اجمالي اعداد األغنام في البادية االردنية 
ا2019*وزارةاالزراعةا

ا
ا
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ا
ا
ا

 ( 1) الشكل رقم       

ا
ا
ا

 :  الصوف عيصنمراحل ت -4
ا
يجب  راحل  ، وهناك عدة ماألردنللصوف في يسي الرئ مصدر هي ال  دنيةاألر ية في الباد  األغنام ر تعتب

وبعدها  ، ومن ثم الغزل، فرزف والتنظيالجز، ومن ثم الالتركيز عليها قبل البدء بتصنيع الصوف وهي 

 : ة بيان لكل عمليالنسيج، وفيما يأتي  ليات التشطيب وإنهاء عة النسيج التي تتضمن عمعملية صنا 

 قص او الالجز  -

بيع أو في بداية فصل الصيف،  ي فصل الردة ما تكون فم، وعاة واحدة كل عا ر م  أو القص   ز الجملية  تتم ع

يقدر انتاج الراس الواحد  ام المقصات اليدوية.  الجز الكهربائية، او باستخد الت  ام ا ماً باستخد ويتم القص دائ

نف  من ثم تُصحدة عادة وويُجز الصوف كقطعة واكيلو غرام من الصوف سنوياً،    2.0  حوالي   األغنام من  

ً إالجزة   ب األغنام  جوان  يُغطي الذي   يل المثال يُعتبر الصوف سب  ذة منها، فعلىالمأخو  ة للمنطق لى أجزاء تبعا

 . قل جودة فيعتبر أ اقين الس لالصوف، أما الصوف المأخوذ من أسف وأكتافها هو أفضل أنواع 
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 الفرز والتصنيف  -

الفرز   مرحلة  ال في  وفقاً  يُصنف  ونعومتليااألل  لطوصوف  ح ف  ا   يختلف   يث ها،  لنوع  طول  تبعاً  أللياف 

اكن  أجزاء وفقاً لألم  إلى  ضاً تُقسِّم الجزةوفي هذه المرحلة أيالتي أُخذ الصوف منها ومصدرها،    لمواشيا

أُخذت م  أقل جودةالتي  الساقين  أسفل  المأخوذ من منطقة  الصوف  يكون  ذُكر سابقاً  فكما  من صوف    نها، 

د، و إن الجودة العالية هنا  سجاال صناعة ودة األقل فيصوف ذو الج لا دة ما يُستخدموعا  تاف،نب واألكالجوا

تحتوي على بقع فتُزال  ة من الجزة أو التي أما األجزاء التالف  ة،نة والقوة العالي ليس بالضرورة أن تعني المتا

الصوف   إلى تصنيف  التخلص منها، وبالضافة  األويتم  لطول  فتبعاً  يُؤلياف،  بعين االعتبخ إنه  ً أي  راذ    ضا

 عد واللون.  ة التج، ودرجألليافومة أي قطر االنع

فيجدر الذكر أن  لمتر،  رون، وهو واحداً من مليون من اكالميدة  عادة بوحوتُقاس درجة النعومة أو القُطر  

من العودة    عطيها ذلك مرونة عالية، ويُمِكِّنهايث يُ التجعُّد الطبيعي في األلياف يُعتبر خاصية مميزة لها، ح

طبيع األلياف  إلى  أفضل  وإن  عصرها،  بعد  التم تها  ذات  هي  المنتظمةالصوفية  وبالنس وجات  أللوا،  ن  بة 

اللون العاجي الداكن، وأفضل أنواع الصوف هي ذات    يض إلىن اللون األب ظمه يتدرج مع مفإن    الصوف،

الن   الو ساج اللون األبيض، حيث يحتاج  إلى تبييض  الداكن قبل صبغه ن في كثير من األحيان  بلون    صوف 

 آخر. 

 تنظيف الصوف  -
ا

ال الخايحتوي  العديصوف  على  األوساخ  م  من  اوالزيوت  والرمال  د  ع لالجاف  والعرق  ينتج  أجساد  ذي  ن 

قلوية خاصة   ب م، ويجاألغنا الصوف في حمامات  يُوضع  التنظيف  نسجه وغزله، وفي  قبل    تنظيفه جيداً 

ف تعصر  ء التنظية مماثلة لها، وبعد انتهاة قلويودا أو أي ماد والصابون والص لى مزيج من الماء  وي عتحت 

وف تماماً  ص لجفيف ار أنه ال يتم تدير بالذكجلف، وامن الصو   ء الزائد ظيف الماصة بآالت التن لبكرات الخاا

 . لةبعد تنظيفه، حيث يُعال ج بالزيت لعطائه المرونة للتعامل معه بسهو
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 الصوف  تمشيط -

تنظيف الصوف يجب   اللف عدد الخطوات الالزمة لهذ ختتو حه،  تمشيطه أو تسريبعد  ة باختالف  عمليه 

سالك  األو  أ  ن ا خالل سلسلة من األسن  ف ور الصمر  يُ نوع الصوف المراد إنتاجه، وفي تمشيط الصوف  

ل  تُزيك التجاعيد والتشابكات الموجودة في األلياف الصوفية، ووتفك األسنان أو األسال  رفيعة،المعدنية ال

شريط ُمسطِّح يُسمى النسيج، والذي  على هيئة  ترتيبها    يتماأللياف الطويلة التي  ف القصيرة وتُبقي  يالاأل

بعيُحو   تُ لى خيوط  د إل فيما  بالشلةرفيعة  التمل عمتُزي، و سمى  تُ   شيط أي لية  لم  ل  أوساخ أخرى عالقة  ز 

 .  خالل عملية التنظيف

 الصوف غزل -

ً   تلف صناعة الخيوط بعد خت   وف من خيطين أو ثالثة أو ج خيط الص س نويُ   اف،األليلطول    التمشيط وفقا

يتم جدلها مع بعض البعض، ويسهل جد أربعة  تتماسك بطبيعتها،  ماوت لها  ها  الصوفية  األلياف  سكها ألن 

الناتج على بكرات بعد انتهاء الو يُ ،  نسج يُلف الخيط  الخيط    ذ دي، وفيه يُؤخغزل الفرعرف بالوهناك ما 

ويتم  ويُلو عى  عالركب  لىلفه  بسرعة  جة  الفردي    داً،ية  الغزل  في  الخيط  والجدير  ويكون  جداً،  رقيقا 

ابالذكر   عملية  لخيطأن  ناتج عن  هو خيط  كمادة خام  الغزل  عملية  السحب    الُمستخدم في  حيث  تُسمى 

 للغزل.  جاهزة  يعة جداً تصبح رفاف لِ سحب األليتُ 

ا

 صناعة النسيج  -
 

لغزل  ا اأم     ،والنسيج القطني الطويل  لعادي  ا  يتان، وهما النسيج تخدم طريقتان أساس يج تُس ة النسفي عملي

نع  ص تي تُ ألقمشة الصناعة ا  لصوفي فيدم الغزل استخويُ لنسيج العادي،  الصوفي فيتم إنتاجه باستخدام ا

ً السجاد إذا ك  مكن استخدام الغزل الناتج أيضاً في صناعةوي،  المالبسمنها     حيث يتم استعماله  ،  ان خشنا

   . وط الخام ع تبعاً لنوع الخيني تص في ال
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إ فهي  النسيج  صباغة  ق أما  تكون  أن  اما  التصباوتُسمى    لغزلبل  الغزل  جهيز،  غة  بعد  تكون  أن  وإما 

تكون عندئٍذ  ج المطلوب وي سبعد صناعة النأن تكون  ة، وإما  الحزماغة  و صبأ وتُسمى صباغة الخيوط،  

ا  الجزء،صباغة   ذات  للمنسوجات  الصباغة  أماوتُستخدم هذه  الثابتة،  التجهي  أللوان    باغة ز وص صباغة 

فعاد  لأل الخيوط  تكون  ما  المزخرفةة  ال  حيث   نسجة  لكسابها  الصو  منسوجات تمر  أخيرة  بلمسات  فية 

والشكل ف حيث    ينطلوبالم  الملمس  ثم  ماء مغلي  النسيج في  إلى  يوضع  الذي يؤدي  بارد، األمر  ي ماء 

ل النسيج إيُح   وبعدها   وتهزيادة ق ند  بعض المنسوجات تتقلص ع وهناك  تلفة،  األقمشة المخت ونتجاالم ىلو 

جا تنظيفاً  ذلكتنظيفها  ولتفادي  م   فاً،  بعض  ان صن يقوم  بالقيا اع  ُمسبق  بشكل  النسيج  بتقليص  م  لصوف 

 . بعمليات خاصة بالتقليص 

 مراحل صناعة الصوف يدويا   -

صوف  ت من  حيث توفر كميا  يةردناألمنتجات الصوفية من المهن المتوارثة في البادية  تعتبر صناعة ال

ً والتي يتم قصها س  األغنام  عة من المراحل  لصوف بمجموية غزل اوتمر عمل تقليدية    أدوات باستخدام   نويا

 وهذه المراحل هي:   حتى يصبح بشكله النهائي،

ةابالماءاحتىاامنامرااةافيه،اثماغسلهاأكثراعالقلاالمواداانابعضاايدوياًاماوتنظيفهاا،ااصوفاالغنامقصاا -

ًايجفاتنشرهافياالشمسالعدةاأياماحتىاذلكااوبعدااانظيفاًاتماماً،يصبحا  سهلااستخدامه.ااويماما

الصو - تنفيتجفيفا ثما تفكيف،ا إلىا باإلضافةا يزيداحجمه،ا وبذلكا يدوياً،ا منه،اوشها العقدا كافةا ذلكااكا

 ه.اليسهلاغزل

حبالااعليهاحتىايصبحاعلىاشكلااالضغطاامناخاللااااهايدوياً،اوذلكفلفاجيداًامناخاللااالصوااغزل -

 وعاًاما.اورفيعةانااطويلةا

وطويلامنااكلاخيطامبرومااالتصبحاعلىاشاً،اثمابرمهماامعاًافامعصولاوضعاكلاحبلينارفيعينامناا -

 الصوف.ا

مناا - كبيرةا مجموعةا التياُااخيوطتجميعا شالصوفا علىا ِّرتا كحض  رزما وواكلا جانباًاابيرة،ا ضعهاا

باللونخيوطاايزة،اوعنداغزلاالصوفاتكوناالدةاوممبألوانامتعدااامهيدالصبغهاتلل األبيض،ااااالناتجةا
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صبغاالذلكاا األفضلا منتالخيهذهاافمنا علىا نحصلا حتىا عديدة،ا بألوانا مميزة،ااجاوطا صوفيةا تا

كبيرةاا أحواضا تحضيرا خاللا منا يكونا بالماوالصبغا وإضاومليئةا الساخن،ا لءا كلا منااافةا ونا

يداًاايوطاجاوتقليبهااجيداًاحتىاتصبغاالخاحواض،ااطافياهذهااألثماوضعاالخيوااصبغاتافياحوض،اال

 المختلفة.اباأللوانا

المص - الخيوطا المنااماابوغةاإخراجا جياألحواضا أماكنا فيا ونشرهاا تجف،االونة،ا حتىا التهويةا دةا

الحاجةااااخزنالحينلحجم،اوتكراتامتوسطةاافاعلىاشكلااكاتصبحاجاهزةالالستخدام،احيثاتُلوبذل

 .اإليها

 

 مكونات القطاع:  -5
o الثروةاالحيوانيةاوخصوصاًاالغناما 

o ثروةاالحيوانيةاالامربيا 

o راالمياهاالمتوفرةادامص 

o قطاعاالصوفافيريناالمستثم 

o العمالة.ا 

ا

 حجم القطاع:  -6
الباديةاا مناطقا منا المتوفرةا المعلوماتا علىا غالباااةاألردنيبناءاًا كميفانا ااااإلنتاجاتاايةا يتماااالصوفمنا

منهااا مختلفةااطبالتخلصا قبرقا مربياامنا الصوفااالغناملا كمياتا كانتا السابقا فيا يتماا،ا المنتجةا

تركيااتصديرها واهمهاا متعددةا دولا الاالىا السورياناااا السياسيةا الزمةا بدايةا ومنذا التصديرااها توقفا ةا

ااطريقاللتخلصامناهمايبحثواادائماًاعناالممااجعشيةاايشكلاعبءاعلىامربياالمااااألغناماواصبحاصوفاا

يةاالبياعلىامناطقاالبادامماايشكلااثرابيئياساارميهاافيابعضاالمناطقاااواسواءابالحرقاااافاوصلمادةاا

الودية مجاريا الصناعاتاااااألردنيةااالباديةفياانتاالسراا.اكذلكاكاوخصوصاًا لبعضا تستخدماالصوفا

لاابباوجودابدائاانهاتماالستغناءاعناهذهاالصناعاتابسفيةاالاامثلاالبسطاوبعضاالمالبساالصوليةاالمنزا
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مستوردةاا اقلومنتجاتا السيداتاانااالىااااإضافةاا،بتكلفةا لالاافيااااغالبيةا الحاليا المعرفةاايمااوقتا لكنا

التصنيعاالمنتجاتاالصوفية.اوالمهاراتاالالزمةا

علىااهذااالمجالاااتافياااستثماركونهالايوجدااعاالصوفاانيتصعااحجماقطانقدرااممااسبقالانستطيعااناا

ل استثماريةا ذلكافرصةا يكونا المملكة،اوقدا بالستثمارافيمستوىا الرغمااالراغبينا المجالاعلىا منااااهذاا

فيةاواهمهااوجودابدائلامناموادامختلفةااالصوااعيقاالستثمارافياالمنتجاتاةاالتياتحدياتاالكثيروداالتاجو

عبجو اقلاااليةدةا الموادااوتكلفةا وجودا انا الا الباديةاااااألوليةا،ا فيا كبيرةا فرصةاااااألردنيةوبكمياتا يعدا

تسويقهاا يجبا بتااالالستثمارا المستثمرينا السوتحفيزا هذاوجيها نحوا الجداااعشرواالماااتثمارا دراسةا وىاابعدا

ا.المشروعاالقتصاديةال

 : تشغيلالالعمالة و  حجم -7
ااألغناماوخصوصاًاتربيةاااةاينحيوااةاالبالتربيةاالثروالثالثاالمكاناالمناسابأقاليمهااااألردنيةراالباديةاتعتب

ذلا مناخالويظهرا الكبيرةااكا العدادا هذااااالألغناملا يوفرا الدراسة.ا فيا الكثيروالمذكورةا منااااالقطاعا

تااييننلألردالااالعمفرصاا التيايتماتوريثهااجيلابعداجيلااامغناااألاتربيةااهنةاابرامتاعحيثا المهنا فياااامنا

فياالباديةاااااألغنامراسامناااا1,635,134حواليااهنالكااالىااناااااإلشارةتجدرااالباديةاالمختلفة.اامناطقاا

جزهااااااألردنيةا وبتكلفةااسنوياًاايجبا وايارا نيسانا شهرا الاا1خاللا للراسا حواليااااأيواحد،اادينارا

تقوماعلىاقصااااالتيهيااااألنهاخاللاشهريناافياالغالبااوريةااةاالستذهباللعمالااديناراااا1,635,134

ااافياالبادية.اااألغناما

الستفادةامناا الايعتبااومنتجاتهاااماألغنااصوفااانا منا للحدا توجيارافرصةا تما اذاا فياابطالةا الستثمارا ها

الصوفية المنتجاتا علىااصناعةا التركيزا تما واذاا الرداتشغيلاا،ا القطاعاانيةاالعمالةا هذاا يوفراااافيا مماا

ابشكلاعام.ااااألردنيقتصادالالذياينعكسابدورهاعلىامزيدامنافرصاالعملاوالا

ا

ا
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 : القطاع هميةأ -8
البايعتبراا فيا الرئيسيةا القطاعاتا منا الحيوانيةا الثروةا تربيةا المساحاتاااااألردنيةاديةااقطاعا توفرا حيثا

ومصا المياهااالشاسعةا المتراكمةىااالااإضافةدرا المجاااألبناءااالخبراتا هذاا فيا ااأهميةااانوتكمااا،لالباديةا

لتجاري،اقطاعاامثلاالقطاعاااااألخرىاقطاعاتاامناالالرتباطهابالعديدااااىاقطاعاتصنيعاالصوفاعلااكيزارالت

االنقل،اوالتعبئةاوالتغليف.ا

االأليدياةااغلتبرامناالقطاعاتاالمشيعلمنتجاتاالصوفيةافانهاساااعاتصنيعااقطفيااااثماراناتماالستاحالاافياا

ديداامابتقديماالعواقلاغيرامباشرةاتاعمفرصااااأيضااااارافياهذااالمجالاوينتجاعناالستثمااا،ااألردنيةةااالعامل

ا توريدا عندا الالزمةا الخدماتا والمواداامنا يساهمااوعناااألوليةلمستلزماتا مماا وتسويقهاا تصنيعهاا فياادا

ام.اوفياالمملكةابشكلاعاااااألردنيةةافيامناطقامختلفةامناالباديعاشاالقتصادانا

ا

 ة بالقطاع:  العالق  أصحاب -9

o اعة الزر  وزارة 

o يعا شاد الزر ر واإللبحث ل ينالمركز الوط   

o  تنموية الالبرامج  –وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

o  لزراعي  ة اإلقراض اسسمؤ 

o  التعويضات البيئية برنامج  –وزارة البيئة   

o  العمالة 

o  تجار التجزئة 

o ن المصدرو 

o شركات النقل 



14 

 

o  ف التغليمصانع التعبئة و 

o الحيوانية مربي الثروة 

o اإلنمائيالمتحدة  األممبرنامج  –ات الدولية مظنالم 

o  الجمعيات التعاونية 

 

 

 : ت االخرى قطاعااع بالعالقة القط -10
المنتجاايرتبطاا القطاعاتصنيعا بتربيةااصوفيتا الااألغناماااةا المصدرا الباديةاااارئيسيوالتياهيا للصوفافيا

،اوفياانقللاقطاعاالقطاعاالتجارياوطاعاالصناعياوالقاأهمهاناالقطاعاتابالعديدامااوكذلكايرتبطاااألردنية

ال المنتجاتاالصوفيةافانا الىاالستثمارافياتصنيعا التوجها القطاعاتااعالحالاتما ستكوناااااألخرىاقةامعا

اتجاتاالصوفية:اعةاالمننااطاعاصاتاالمرتبطةابقاعلىااخراوفيماايليااهماالقطاناقطاعاماختلفاةاوتنسبي

ًا  يرتبطاقطاع الصناعي:  الوالً:  ا بقطااالصوفاارتباطا حيثاااااإلنتاجالامدخالتاامناخالااةاعاالصناعاوثيقاًا

وتعتبراااافية،الصولالستثمارافياصناعةاالمنتجاتااااإلنتاجامنامدخالتاااااألساسيةايعتبراالصوفاهواالمادةاا

مليوناااا2اليااماالىاحواألغناايصلاعددااداًاحيثااكبيرةاجاااألردنيةالباديةاالصوفافياامناااااإلنتاجاياتااكم

اا4حواليااااأياكغماسنوياًاااا2لراساالواحداالااإنتاجيةاوبمعدلااااةااألردنيفةامناالباديةاالمناطقاالمختلراسافياا

تنتجاسنوياً.اتجدرااالصومليوناكغمامناا اناااااإلشارةفا بشكلاعامااخاااألردنيةاااديةالباالىا والمملكةا اصةا

الكبيرةاالتيااااكمياتاالصوفاالرغمامنايةافيامجالاالصناعاتاالصوفيةابااريعاصناعاودامشقراالىاوجاتفتا

اتنتجاسنوياً.ا

ااا

التج القطاع  وثااايرتبطاقطاعااااري: ثانياُ:  التجاريقاًاصناعةاالصوفاارتباطاًا بالقطاعا يامناخاللامراكزااا

الباديةاا التجزئةاومربياااااإضافةااادنيةاراألالبيعافيامناطقامختلفةامنا الااناتماا،اوفياحامغنااألالىاتجارا
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ال صناعةا فيا ياالستثمارا سوفا الصوفيةا المراكزاامنتجاتا الىا الصوفا منا كبيرةا كمياتا توريدا تما

اللبيع.اسيةاالرئي

ااا

قطاع   قايعتااا: قلالنثالثاً:  القطاطاعاابرا منا ذاتااالنقلا اناااااألثراعاتا حيثا الصوفا علىاصناعةا الكبيرا

ويقاهذهااخارجيةاتلعبادوراًاكبيراًافياتساخليةاوالدالااااألسواقاالىاااااألغناماربيااصوفامنامنقلاالعملياتاا

جميعاالقطاعاتامناخاللازيادةااااةجياإنتاتبراارتفاعاتكاليفاالطاقةامناالعواملاالمؤثرةافيااالمنتجات.ايع

اااةالهذهاالمنتجات.اةاالتنافسيالقدراكلفاالنقلامماايؤثراعلىا

 :  عة للقطاسلسلة القيم  -11
سلسلةااع دراسةا الصوفااصناااعاالقطااالقيمةاندا الردنيةعةا الباديةا بدالااافيا ثالثاامناالناااااا التركيزاعلىا

اوانبااساسيةاوهي:اج

 مدخالتاالنتاجا -

 صنيعاالنتاجاوالتا -

 وزيعاوالتسويقاالت -

 نب الرئيسية في دراسة سلسلة القيمة للقطاع: تفصيالت التي تخص الجواال ي بعض يل اوفيم

 اج: االنتمدخالت اواًل: 

 نتاج وبة لال لمطلانواع المدخالت ا -

المنتج  إلنتاج ا الت  من اهم مدخ  األغنامبر صوف  يعت  ان  لصناعة  المختلفة وحيث  الصوفية  ات 

بحوالي    األردنيةية  د البافي    األغناماعداد   راس  1,635,134يقدر  وبذلكمليون  كمية فان    ، 

.  األغنامد من  كغم للراس الواح  2بمعدل    أيكغم سنويًا    3,270,268ة حوالي  الصوف المتوفر 

ا تعتبر  واحد يالمكذلك  وتال  اإلنتاجة من مدخالت  ه  لغايات غسل  حيث   الصوف  نظيفضرورية 

مصادر ء بفرزه وتصنيعه. تتوفر  كميات كبيرة للتنظيف والغسيل حتى يتم البد   الى  يحتاج الصوف
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الجوفيةالميا المياه  وتعتبر  المملكة  مناطق  جميع  في  المطلوبة  واح  ه  االرتوازية  من واالبار    دة 

  .األردنيةدي البوا ة فيفر مصادر المياه المتو 

 

 :  اإلنتاج والتصنيع: اً ثاني

الحال لقط:  يالوضع  ان هناك دور كبير  الدولال شك  اقتصاديات  وللصناعة    ،اع الصناعة في 

تنافسية  األردنية االستثمار    ميزة  واجتذاب  التقانة  تطوير  على  التركيز  تم  ما  ودعم    األجنبي اذا 

ال ا  صغيرةالشركات  وتبني  الاتيج تر سوالمتوسطة  النشاطات  في  جديدة  على  يات  تركز  صناعية 

الفرو االس الدقيقة في  قاتفادة من  المدربة وغيرها ت  البشرية  الخام والمهارات والموارد  المواد  كلف 

التي   العوامل  وقطمن  عام  بشكل  الصناعة  قطاع  نجاح  في  سبب  تكون  ان  الممكن  اع  من 

فقد تبين   لمختلفةتوفرة من مناطق البادية االم ات ن ناءًا على البياب. وفية بشكل خاص المنتجات الص

بالتخلص منها    األغناممربي  يقوم  للصناعات الصوفية    األوليةالمواد  رة من  هناك كميات كبيان  

. هنالك  سط واالعمال الصوفية المنزليةالبتالشي مهن صناعة    بسبب ا و بيعه  إمكانيةعدم    بسبب 

فيها يتم  المناطق  الصوف  بعض  الدول  وتصد ه  فيتنظ و   تجميع  الى  منطقة    األوروبيةيره  مثل 

 اء. ي محافظة الزرقالهاشمية ف

لسوء الحظ ال يمكن اعتبار ان هناك صناعة اردنية للمنتجات الصوفية حاليًا بسبب عدم وجود 

يكا ان  ينبغي  مستقباًل  وجودها  وان  المجال  هذا  في  على  ستثمارات  تركز  استراتيجية  ون ضمن 

للمنتس القيمة  جدوى    وعلى  ت جالسلة  تعتمدراسة  ب اقتصادية  على  حقيقيةد  حتى    ودقيقة  يانات 

القطاع  يم هذا  في  االستثمار  ان  اعتبار  البادية  كننا  في  استثمارية  فرصة  يكون  ان  الممكن  من 

   .األردنية
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 : التوزيع والتسويق: ثالثاً 

لي الصوفية  المنتجات  لتصنيع  مصانع  او  استثمارات  حاليًا  يوجد  ال  الواقع  داخليًا  ت في  تسويقها  م 

ر يقوم بعض  وفي البعض االخ  األحيان منتجة تتلف في بعض  ث ان كميات الصوف ال، حيوخارجياً 

ح   بأسعار  بشرائهاالتجار   مجانية  تكون  ان  تكاد  جدًا  دول  رخيصة  الى  بتصديرها  التجار  يقوم  يث 

 .  مختلفة

  لى الخارج بسبب الظروف السياسية االمصدرة  ت  ياكبيرًا في تحديد الكم  ية دوراً تلعب الظروف اإلقليم

 اغالق بعض الطرق والمنافذ الحدودية.ي دورًا ف هالذي كان ل المنطقة السائدة في

نحو   التوجه  الصوفية ان  المنتجات  ا  تصنيع  للميشكل فرصة  وقيمة مضافة  في حال    نتج ستثمارية 

 صنيعه. حيث يتم تصديره بعد تب المشروع  تمت دراسة جدوى 

 

 : القطاع يف فوالضع  ةنقاط القو  -12

: نقاط القوة  

 .افياالباديةاالردنيةااألغنامةامناالصوفابسبباالعداداالكبيرمنااألوليةااالموادااتوفر -

 .اصوفاالغنامامشاريعاصناعيةاتقوماعلىاافياارعابأهميةاالستثمارامزيالدىاالعالوتوفراا -

في حال تدريبها  دارواقت ام بأعمال صناعة الصوف بحرفيةلقياملة جيدة قادرة على وجود قوى عا -

 . د بشكل جي

 واألوروبية. االستراتيجي لخدمة األسواق العربية موقع األردن  -

 . النهائية تجات المنالى   ووصوالً   اً من المواد األوليةسلسلة القيمة بدءتوفر كامل  -
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 د مواال صنيع الصوف بالقرب منبإقامة مشروع تمما يسمح في البادية األردنية مساحات الشاسعة ال -

 األولية.

 تكون مجانية. سعار رخيصة جداً تكاد ان من الصوف بأيرة بإمكانية جمع كميات ك -

 تصنيع الصوف. والمعدات الالزمة لعملية  اآلالت توفر  -

 .عن القيام بحرقه والتخلص منه على شكل نفايات  وضاً ف بشكل كبير عيات الصو توفر كم استغالل -

 يع. لمحلية من مكان التصنقرب األسواق ا -

 ط الضعف: انق

 اعات. الصنمثل هذه  لىعدم كفاية التدريب ع -

 ضعف عملية التسويق وخاصة للسوق األجنبي. -

 . والمعدات  اآلالت ارتفاع تكاليف  -

 لصوف.يع االقيمة لتصن لية سلسلةفي عممل االفتقار الى التكا -

 يمكن االعتماد عليها. والحنكة الصناعية التي االفتقار الى العقلية الريادية   -

 صناعة الصوف.ليها لتطوير اتيجية متفق عترر الى رؤية واضحة ومشتركة واس افتقاال -

 بالسوق والزبائن.   وعدم معرفة كافيةاالفتقار الى سياسات تسويقية جيدة  -

 مجال صناعة الصوف.في  ن ذوي الخبرةلى الفنييافتقار اال -

 الصوف. ة منفاد من االست ية األردنية  انعدام الرغبة لدى أصحاب المواشي في الباد  -

سلباًاعلىاجدوىاالستثمارافيااايؤثراالمحروقاتاممااااالكهربائيةااواءاسوااقةكلفاالطااارتفاعا -

 القطاع.ا

 .ااتاياالكماهذهاااسبامعويقيةاتتناقنواتاتسامعاعدماوجودااالصوفاكمياتاكبيرةامناتوفرا -
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 : لفرصا

الى  إضافة، دنرلألب ناسبسبب الموقع الم األجنبيةاالستفادة من الوصول الى األسواق العربية و -

 .واإلقليميةالعربية  اقيات التجارةاالستفادة من اتف 

  والتصنيع اإلنتاج جودة من خالل التركيز على سوية سالسل القيمة في صناعة الصوفرفع  -

 . تجات الصوفيةن تسويق المو

في حال ان تم وضع استراتيجية  ات الصوفيةة كبيرة في الصادرات من المنتجزياد مكانية تحقيق إ -

 . لصوفيةضحة ومتماسكة لصناعة المنتجات ااو

 مختلفة.  بإشكال الصوففي نوعية انتاج ع التوس -

 رج.االخاديريةاالىالفتحاقنواتاتصابتسويقاالمنتجاتاالصوفيةاااةمارافياشركاتامتخصصالستثا -

 

   صناعة المنتجات الصوفية:جه قطاع او تات التي يتحدال -13

تبرامنااوالتياتعاادنيةاألراديةاايامناطقامختلفةامناالبافوالحيازاتاالكبيرةاااااألغنامتربيةااتتركزاا -

االصناعةامنتجاتاالصوفااااألوليةالجمعاالموادااحيثاتفتقراالىاشبكةاطرقامناسبةااالمناطقاالنائيةاا

كلفاايضيفاامما اااأعباءا هذها منا بدورهااااالتصنيعااأماكنالىاااالمشاريعالنقلا علىاااايؤثروالذيا

 جدوىاالستثمارافياهذااالمجال.ا

اعتحتاجاصناا - الصوفا كبيةا الملىاكمياتا ااتدويراااإعادةاوااااصرفاصحياااالىاااإضافةياهاارةامنا

 فياعملياتاالتصنيع.اللمياهاالمستخدمةا



20 

 

استر - بقعدماوجودا للنهوضا متماسكةا اطاعاااتيجيةا وتسويقااااإلنتاجابمراحلاااالصوفيةالصناعاتا

تمااالمنتجاتا وقدا هذا،ا ننطلافيا انا يمكنا التيا العريضةا الخطوطا وضعا الدراسةا منها لبناءااهقا اا

 .اتيجيةالهذااالقطاعاسترا

السياا - الخاااااإلقليمياسيااالوضعا الموادا تصديرا علىا يؤثرا الصوفاوالذيا منا فيااااما كانا حيثا

منا تركياا الىا الصوفا تصديرا يتما الاااضياألرخاللااااالسابقا ونتيجةااالسورية،ا انها اااألوضاعاا

ًااااإلقليميةااسيةاايالسااااألوضاعتؤثراامناالممكنااناا.اا2011نذاعامااسيةاتوقفاالتصديرامالسيا ااايضا

 ياحالاتصنيعها.اجاتاالصوفيةافعلىاالمنت

بتجهيزاتاا - المعرفةا وجودا خبرعدما علىا الطالعا وعدما الصوفيةا المنتجاتا الدولاامشاريعا اتا

 جال.افياهذااالمااألخرىا

 جودةاعاليةاوتكلفةااقل.اوباااألردنيقاالسوافياجاتاالبديلةاللمنتجاتاالصوفيةاوفرةاالمنت -

ةااياحيثااناغالباااألردنيةالباديةاامناالصوفافياااااألوليةاياتاالمواداادقيقةاعناكمااوفرابياناتاتاعدماا -

 وف.االلصلرئيسياوالتياتعتبراالمصدراااااألغنامغيرادقيقةافيماايخصااعدادابياناتاالمتوفرةااال

دا - الصوفيةااعدماتوفرا المنتجاتا الستثمارافيامجالاصناعةا اقتصاديةاعنا ااوعناراساتاجدوىا

 هاالمنتجات.امصنعالهذااقامةإلالتيايحتاجهاااةاياألولالموادااكمياتا

المستثمريناااضلافي - منا تصنيعااالتااالكثيرا فيا الستثمارا منا اكثرا الصوفا فيا المنتجاتااجارةا

 هذااالقطاع.افياالستثمارافيارةاالمخاطالصوفيةابسبباالمخاوفامنا

ا

   التوصيات: -14
استراتيا المنتجاتاالصوفيةاقطاعاًا الممكنااناتصبحاصناعةا فياالاًاجيمنا اااألردنياقتصاداااوواعداًا

ااإضافةااااألردنيةلهذهاالصناعةاوبكمياتاكبيرةافيامختلفامناطقاالباديةااااوليةااألاادااحيثاتوفراالمو

مناذلكالايمكنااااالرغموعلىاااا.ااألردنيااجتمعليدهاافياالمرسخةابتقامتااالىااناالصناعاتاالصوفيةا
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السرااااتىاالصناعاتاالتقليديةامناخاللاحااامملكةااونعتبرااناهناكاصناعةاحقيقيةاللصوفافياالاناا

الب ادناانيةااألردااديةاافيا الىا تفتقرا بسيطةا صناعاتا انهاا المستوىااااإمكانياتاااىاحيثا علىا المنافسةا

عاالصناعةايكمنافياالبتكاراوالمعرفةاومنااقطااجوهراالمنافسةافيالناااولياوالداا،ااإلقليمي،االمحلي

شكلااهدافاوتةاوالالمنتجاتاالصوفيةاتمتلكاالرؤياااةاعهذااالمنطلقالابدامناوجودااستراتيجيةالصناا

امنسقاومتكامل.املااطاراع

ا بقطاعا للنهوضا شاملةا استراتيجيةا غيابا الصولصناعاانا دونااتا يحولا صناعةافيةا ااقياما

توصياتافياااأيابالابدالنااعنداتنظيماق،الهذااالسبسيةافياالسووفيةاتمتلكاميزةاتنافجاتاصامنتو

االتالية:ااسئلةاألااهذااالمجالاانانركزاعلىا

 سنوات؟اا10نفسهاابعداااالردنيةااتاالصوفيةصناعةاالمنتجااينايجبااناتضعا -

 لي؟اوالدوااامياإلقليصناعةامنتجاتاصوفيةامنافسةاعلىاالصعيداكيفايمكناخلقاوتطويرا -

االتالية:الابدالنااانانضعاالتوصياتااااألسئلةوبالنظراالىاهذها

ا

 ات الصوفية. تجنتطوير البنى التحتية الخاصة بصناعة الم  -1

تعتمداصن انا المنتجاتاايمكنا فياااعةا تحتيةامالئمةامناااايةااألردنالباديةااالصوفيةا بنيةا علىا

والكهرباءاا الطرقا شبكاتا الااوأنظمةحيثا ويجبا عتركاالتصالت.ا البنيةاايزا تطويرا لىا

ااياوالتياتعتبراهااااألغناماحيثاتوفراالعداداالكبيرةامناااااألردنيةايةاللصناعةافياالباديةااالتحت

اوفية.اصناعاتاالصللااألوليةاللمواداااألساسيالمصدراا

 عقلية صناعية جديدة لصناعة المنتجات الصوفية.  إيجاديز على الترك -2

قطاعاالصوفاافيااعقليةاريادةاالعمالااااتشارانااامناهذااالمنطلقايجباالتركيزاعلىاتشجيعا

وتطوي المستثمرينا قدراتا لتعزيزا ملحةا حاجةا العمالا ريادةا ثقافةا فيااطاااراوتعتبرا ريقتهما

منااجلاالوصولاالىاعقليةارياديةااااأعمالهمااوأساليباتهمااالىاتطويراكفاءالتفكيراوتشجيعهماع
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فيا فقطا ليسا الصوفيةا المنتجاتا تطويراصناعةا فيا وانمااعلىاااااألردنيةايةااباداالااتكوناسبباًا

امستوىاالمملكة.ا

 االبتكار والبحوث في صناعة المنتجات الصوفية.  -3

سياسا شاموضعا ابتكارا للاةا الةا لقطاعا والتطويرا البحثا الصوفيادعما يعتبرااصناعاتا حيثا ةا

حجراا والتطويرا الصناعيةاااااألساسالبحثا التنميةا يكونااااأليافيا انا ويجبا ااأولويةاقطاعا

 .ااألردنيةاالصوفيةااتانتجلزيادةاتنافسيةاالما

ا

 ة. نظام معلومات خاص بالصناعات الصوفي دإيجا -4

قط المعلوماتاعنا لتجميعا منهجيا يوجداشكلا الباديةااالاااعالا فيا انااااحيثااااألردنيةاصوفا

ااألغنامافيااعداداااإلحصاءاتاالىاعدمادقةااإضافة،ااألغنامابأعدادافقطاادائماًاترتبطالبياناتا

تادقيقةاوحديثةاحولاقطاعاالصعوبةاالحصولاعلىابياناااامناااحيثاانهااالمواقعاافياكثيرامنااا

بياناتاا.ااجاللمفياهذاااااحثااواالمستثمراانايحتاجهااالباااالتيايمكناااالصوفا كذلكالايوجدا

الصوفيالصماهيةااعناااادقيقة المنزليةااناعاتا مسةا القتصادااومدىا فيا وكماااااألردنياهمتهاا

افرصةاعمل.اتوفرا

يجباا مااإقامةلذلكا معلوماتا الداةااخصصوحدةا للحصولا القطاعا المعلوماتاالهذاا علىا ئما

فياهذااااارىألخاااواجراءاالدراساتاوالمقارناتامعاخبراتاالدولاااالخاصةابصناعةاالصوف

اااالمجال.

 وفية. الصناعات الصام مالي خاص بنظ إيجاد -5

المنحافيامجالاالصناعاتااياائتمانيالتعزيزااستخداماالقروضاوالتركيزاعلىاوضعانظامامالا

ا.االصوفيةا

على  لتا -6 م   تأسيس شجيع  عنقودية  مشاريع  مع  نزلية  بالتعاون  الصوفية  المنتجات  من 

ال في  والتعاونية  الخيرية  الصن  األردنية  ديةباالجمعية  تجربة  الصوفية  وتعزيز  اعات 

 المنزلية. 
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بدايةاضروريةااااميزةااان نقطةا المجالاهيا هذاا فيا عناقيداصناعيةا صناعاتااااإلقامةاوجودا

م وكذلكا مميزةا اصوفيةا منالضنا حكوميا تدخلا وجودا الدعمااااروريا تقديما سياسةا خاللا

ازلية.المنااللصناعاتاالصوفيةاوالتدريباوالتمويلاوالمبادراتاوالتسويقا

 . نتجات الصوفيةصناعة المعلى التدريب  -7

ماهنالكاا الصوفيةااااإلعادةاسةااحاجةا بالصناعاتا الصلةا ذاتا التدريبيةا البرامجا فيا النظرا

هذااالإليفاء الصناعةبمتطلباتا يجبااداوااها كماا وتطورهاا نموهاا مهعما اااإلدارةااراتااتطويرا

ام.اةاوالتصاميالجديداتاالبيعاوتطويراالمنتجااأساليباشاريعابماافيهاااوالتسويقاللم

 جات الصوفية. طاع صناعة المنتستشارات في قالخدمات واال -8

مراكزاا برنامجا دورا علىا التركيزا منا لناا بدا لا والستشاراتا الخدماتا عنا الحديثا عندا

ا.افيامجالاالستشاراتاوالخدماتاالتدريبيةاا"اإرادة"اإلنتاجيةاازاتعزي

 فة من صناعة المنتجات الصوفية. الجغرافية المستهد األسواق اتأولوييد تحد -9

ًا تلفةاوهيااالمخاااألردنيةقاالباديةاافيامناطااتركزتاصناعةاالمنتجاتاالصوفيةاالتقليديةادائما

بسيطةااصناع فيااتا البسطاصنااااتتمثلا وبعااعةا يحتاجهاااااأنواعاااضاوالغزلا التيا المالبسا

البساال التقليديةا الصناعاتا هذها تالشيا ومعا المواداااايطةاسكان،ا الصوفاامناااااألوليةاووفرةا

ايلي:االمعرفةابمااالارةالابدامناقياماصناعةاوطنيةاتوجهانحواالتصديرامناخالوبكمياتاكبي

 .اقااألسواهيكليةا -

 .اسواقاألتوجهاتا -

 فية.الصويسيةاللصناعاتاالرئاعواملاالنجاحاا -

 لةاالقيمةافياالمنتجاتاالصوفية.اسلس -

 قوىاالمنافسة.ا -

ا
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 يسية في صناعة الصوف. لرئ التركيز على المنتجات ا -10

الرئيسيعنداا النجاحا وعواملا المنافسةا وقوىا السوقا وتوجهاتا هيكليةا علىا فيااةااالتعرفا

تصبحاالممكنااناارؤيةاالمنتجاتاالتيامنااتتاحاالفرصةالجاتاالصوفيةاسوفااصناعةاالمنت

اوالدولي.ااااإلقليميئدةاعلىاالمستوىارا

 


