
 

 االسالمية  /   نظـــــــــــــم اسالمية احلضـــــــــــــارة          

 

 
1 

Dr.. Siham Jamil Jassim د. سهام جميل جاسم    

  Civilization / systems / third grade  مادة حضارة/ نظم/الصف الثالث                

                                                          

  -التجارة :-
ساعدىم عمى ذلك الموقع لقد عنى العرب قبل االسالم عناية كبيرة بالتجارة والذي  

الجغرافي لمجزيرة العربية بين مشرق ومغرب العالم القديم فيي تشرف من الشرق عمى الخميج 
 العربي والمحيط اليندي ومن الجنوب عمى البحر العربي ومن الغرب عمى البحر االحمر .

ر وقد اشير اىل اليمن وعمان في نقل التجارات بين اليند والصين والبحر االحم  
ىذا باإلضافة الى دور اىل الحجاز وخاصة المكيين في نقل التجارات بين اليمن وبالد الشام وقد 

كما ان مساىمتيم النشيطة ادت الى ان  }رحمة الشتاء والصيف{اشار القران الكريم الييا : 
 اصبحت مكة اكبر سوق تجاري في الجزيرة العربية لممبادالت التجارية والمادية.

وبيدف تأمين نقل التجارة عمدت قريش الى عقد سمسمة من االحالف مع العديد من  
 القبائل العربية التي تمر بيا تجارتيم. 

وقد عد العرب مينة التجارة من اشرف المين فقد زاوليا مموك وزعماء العرب قبل  
في التجارة ابو بكر  االسالم, كما زاوليا الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( قبل البعثة النبوية وعمل

الصديق )رضي اهلل عنو( وعثمان بن عفان )رضي اهلل عنو( والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن 
 عوف .
وقد شجع الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( المسممين عمى العمل في التجارة فقال )صمى  

 .:"عميكم بالتجارة فان فيها تسعة اعشار الرزق" اهلل عميو وسمم( 
حركات التحرير والفتوح العربية االسالمية دور كبير وفاعل في توسيع الفعاليات وكان ل 

واالسواق التجارية امام التجار العرب فقد ىيأت لمتجار ان ينتقموا بتجاراتيم الى اماكن بعيدة وىي 
في مأمن من االخطار اذ ان العرب حموا سياسيًا وعسكريًا محل االمبراطورية الساسانية 

 ة وقبضوا عمى اعنة التجارة العالمية في العصور الوسطى . والبيزنطي
وقد عدت الدولة العربية االسالمية في العصر االموي تسيطر عمى اىم شرايين التجارة  

العالمية وذلك بفعل امتداد الدولة بين الصين والسند واليند شرقًا وبين المغرب العربي واالندلس 
ىذه الدولة بين جناحييا اىم البحار والمحيطات التي تعد والمحيط االطمسي غربًا, وقد ضمت 

 شرايين اساسية لخطوط المالحة البحرية بين المشرق والمغرب .
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وبعد انتقال حاضرة الخالفة االسالمية الى العراق, نمت وازدىرت التجارة الخارجية  
ي وعداىم ومراكز التجارة والداخمية, فكان العراق يتوسط اقاليم الدولة االسالمية في العصر العباس

العربية االسالمية فيو يشرف عمى التجارات بينو وبين الجزيرة العربية والشام ومصر والمغرب 
العربي وافريقيا من جية وبين فارس واليند واواسط اسيا والصين من جية اخرى كما اتيح لمعراق 

وافريقيا عبر الخميج العربي  من خالل ثغر البصرة استقبال التجارات البحرية من اليند والصين
ويمتقي القوافل التجارية القادمة من الجزيرة العربية وبالد الشام. كما كانت الموصل في شمال 
العراق ممتقى القوافل التجارية البرية القادمة من الشام والجزيرة وارمينيا واذربيجان واسيا الصغرى 

يرفة بقيام المؤسسات المالية والشركات وقد ادى ازدىار التجارة الى نمو وتطور نظام الص
التجارية لتمبية حاجات التجار من المال ولتسييل ميمة نقل االموال الى البمدان البعيدة دون 
تعرضيا لخطر السرقة وغيره كما اصبحت بغداد سوقًا رئيسيًا لتبادل النقود والسيما بين دراىم 

بية وكان اكثر الناس اشتغااًل بالصيرفة ىم المشرق الفضية, ودنانير الشام ومصر والروم الذى
 الييود والنصارى .

 *العوامل المؤثرة في ازدهار التجارة*
ان اتساع حركات الفتوح والتحرير العربية االسالمية في اسيا وافريقيا  -الموقع الجغرافي :-1

عصر ادت الى وضع الكثير من االقاليم ضمن الدولة العربية االسالمية التي اصبحت في 
الراشدين واالمويين تمتد من نير جيحون شرقًا الى المغرب العربي واالندلس غربًا, وغدت الدولة 
العربية االسالمية تطل عمى اىم البحار والمحيطات التي تشكل شرايين المالحة التجارية كالبحر 

في اىمية المتوسط والبحر االحمر والبحر العربي والخميج العربي والمحيط اليندي ومما زاد 
الموقع الجغرافي لمدولة العربية االسالمية اتخاذىا العراق حاضرة لمخالفة العباسية وعاصمتيا 
بغداد التي اصبحت ممتقى التجارات البرية والبحرية وغدت البصرة ابرز الموانئ العربية فكانت 

 ا .محط رجال التجار وحركة تبادل السمع المستوردة من اليند والصين ومصر وافريقي
اما الموصل فكانت ممتقى طرق التجارة القادمة من اذربيجان وارمينيا والشام, كما كانت  

الكوفة كذلك مركز لمتجارة عمى طرق الصحراء وىي بداية طرق الحج وممتقى القوافل التجارية 
 في الجزيرة العربية واصبح سكان العراق وسطاء فعالين في تجارة العالم .

ان زيادة الثروة وبروز مظاىر الترف والغنى شجعت عمى  -والبضائع :الطمب عمى السمع -2
طمب السمع الثمينة والنادرة من الجواىر والحمي الثمينة واالثاث والمالبس والسمع الكمالية والمواد 
الغذائية وغيرىا, قادت الى زيادة االتصال التجاري مع العالم الخارجي وغدت الكثير من الموانئ 

 بية االسالمية مراكز تجارية تزخر بالسمع والبضائع المختمفة.والمدن العر 
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لقد اسيمت الدولة العربية االسالمية في تشجيع التجارة لما كانت  -تشجيع الدولة لمتجارة :-3
تدر عمييا من موارد مالية كبيرة لبيت المال من جية وزيادة الثروة لدى التجار وذلك تمبية لحاجة 

غنياء من السمع المختمفة. وقد بال  الخمفاء االمويين والعباسيين في تشجيع الخمفاء واالمراء واال
التجار عمى استيراد وتصدير السمع لدرجة ان بعضيم اعفوا التجارة من الضرائب بل وقدموا ليم 

 اليدايا في بعض االحيان .
رة وحماية حرص الخمفاء العباسيون عمى نشاط التجا -السفارات وعقد االتفاقات التجارية:-4

التجار في دول العالم فقاموا بأرسال البعوث والسفارات الى الدول االجنبية لعقد االتفاقات 
 ومعاىدات الصداقة لتأمين ارواح واموال التجارة في تمك البمدان .

وتشير التواريخ الصينية الى ان ىناك خمسة عشرة سفارة عربية وصمت الى البالط  
ه. واستمر الخمفاء العباسيون في توثيق ىذه الصالت فمن ذلك 154-133الصيني الفترة بين 

ارسال ممك اليند سفارة الى الخميفة الرشيد ومعيا ىدايا من سيوف وثياب. وكانت ىذه السفارات 
 تيدف الى حماية التجار ونشاط حركة التجارة مع العالم الخارجي .

نشاط حركة التجارة واتساع فعاليات اصبح من الضروري بعد -حماية التجارة وطرق التجارة :-5
التجارة الداخمية والخارجية عمى الدولة حماية التجار والمحافظة عمى ارواحيم  وامواليم وذلك 
بتأمين اقامتيم في المراكز التجارية فأنشأت في المدن والموانئ الفنادق والخانات واالسواق 

تجار العرب المسممين الوافدين من اقاليم والحمامات لتسييل اقامة التجار االجانب فضاًل عن ال
 الدولة واصبح التاجر يأمن عمى نفسو واموالو.

وباإلضافة الى ذلك فقد بدأت بذلت الدولة عناية كبيرة بحماية طرق المواصالت والعناية  
بيا وتزويد القوافل التجارية بالحراس كما قامت بإصالح الطرق وانشاء الجسور والقناطر لتسييل 

القوافل التجارية. كما اىتمت بحماية التجارة البحرية بتزويد السفن التجارية بالحراس  مرور
 لحمايتيا من القراصنة . 

كان من اثار نشاط التجارة ان تدفقت االموال عمى  -نشاط العمميات التجارية والمصرفية:-6
جاد اماكن لحفظيا التجار وظيرت الحاجة الى ايجاد وسائل نقل االموال من بمد الى اخر, واي

وتداوليا وصرفيا مما ادى الى ظيور النظام المصرفي الذي بدأ يشكل بيوتات مالية يشارك فييا 
الصيارفة واصحاب االموال فتكونت الشركات المالية التي كانت تقوم بعمميات الصيرفة وقبول 

والصكوك, مما ادى  الودائع من التجار ثم توسعت اعماليا فشممت تمويل النقود وبطريقة السفاتج
 الى تسييل نقميا وتوسيع التجارة . 

 *وسائل التعامل التجاري*
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استخدم العرب قبل االسالم النقود الذىبية والفضية في التعامل التجاري بنوعييا الدينار  
والدرىم وكان سعرىا يتحدد تبعًا لقيمة الفضة والذىب ولمقدار ما فييا من معدن اضافة الى 

 جارية .التطورات الت
كما استخدم العرب نظام المقايضة )طريقة المبادلة بالسمع(. ولما توسعت التجارة اثر  

توسع حركات التحرير والفتوح في عصر الراشدين واالمويين فقد استخدموا الى جانب النقود في 
 عمميات التبادل التجاري الصكوك والسفاتج فيي من وسائل الدفع المأمونة من الضياع وخفيفة
الحمل وبعيدة عن تناول المصوص. وقد شاع استعماليا في العصر االموي لدرجة ان واردات 
بعض اقاليم الدولة كانت ترسل بسفاتج واتخذت السفتجة لتصفية السحابات بين التجار دون 
الحاجة الى استخدام النقود ولم تكن السفاتج قابمة لمتحويل لغير صاحبيا. فيي تشبو الكمبيالة في 

 ئيا واستعماليا واستخدم الصك وسيمة لدفع االموال في المعامالت التجارية.بنا
 -يمكن تقسيم الطرق التجارية الى : -طرق التجارة :

 طرق التجارة الداخمية )البرية والنيرية( . -اواًل:
 طرق التجارة الخارجية )البرية والبحرية(. -ثانيًا:
ان اىم طرق التجارة البرية ىي تمك التي تربط  -طرق التجارة الداخمية )البرية والنيرية( : -اواًل :

  -اقاليم الدولة العباسية بالعاصمة وىي :
 اواسط اسيا .- -فارس-حموان–الطريق الشرقي من بغداد -1
 البحر المتوسط.-الشام-الجزيرة–الموصل -الطريق الشمالي, يبدأ من بغداد-2
 البصرة . –واسط -الطريق الجنوبي يربط بين بغداد-3
 المغرب .-مصر-الشام-الرقة-الطريق الغربي من بغداد-4
 الجزيرة العربية.–الكوفة –الطريق الجنوبي الغربي يبدأ من بغداد -5

وكانت ىذه الطرق مقسمة الى محطات مزودة بالحراس وعمال البريد ويتولى صاحب  
 الطرق وما تحتاجو من اصالح وحمايتيا من قطاع الطرق. البريد االشراف عمى ىذه

اما طرق التجارة النيرية: فكان كل من دجمة والفرات في العراق اىم ممرين مائيين  
 يصالن بين شمال العراق وجنوبو ويربطانيما بالخميج العربي وبالمدن واالقاليم التي تقع عمييما.

 والبرية( : طرق التجارة الخارجية )البحرية -ثانيًا:
تركزت تجارة العرب البحرية في الخميج العربي والبحر العربي والمحيط اليندي والبحر  

االحمر وقد استعمموا المراكب الكبيرة في ىذه البحار والمحيطات وكان الكثير من مالحي السفن 
 من اليمن وحضرموت وعمان كما كان مالحي السفن في الخميج العربي والمحيط اليندي من
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سيراف وعمان وكانوا يستعينون في اثناء رحالتيم البحرية بالخرائط والبوصمة كما استعانوا 
بالنجوم والحمام الزاجل لمتأكد من الطريق الذي يسمكونو واعتمدوا في رحالتيم التجارية عمى 

 انتظام ىبوب الرياح الموسمية .
ى الخميج العربي طريقان : وتعد البصرة مبدأ الطرق البحرية في العراق فيخرج منيا ال 

االول يذىب الى اليند والصين وجزر اليند الشرقية بينما يدور الطريق الثاني حول سواحل 
الجزيرة العربية الى البحر االحمر وشرق افريقيا وقام التجار العرب بتوسيع صالتيم التجارية 

الشرقية وسواحل افريقيا  وذلك بأنشاء مراكز تجارية ليم في سيالن واليند والصين وجزر اليند
وجعموا ليم وكالء فييا, واستقر فييا عدد كبير من التجار. كما وجدت جاليات عربية كبيرة في 
اليند في اقميم )الديبل( و)المنصورة( و)المولتان( وكانت كانتون مركزًا ميمًا لمتجارة العربية فقد 

التجار الصينين والعرب. ووجدت مراكز استقروا فييا وتعمموا المغة الصينية وصاروا وسطاء بين 
 تجارية عربية في الصين في )زيتون( و)ىانج( و)كمو بار( وفي شمال سومطره وفي سيالن .

اما الطريق التجاري البحري الذي يخرج من البصرة فيتجو الى البحر العربي والبحر  
 الذىب والرقيق االسود.االحمر فكان التجار يذىبون الى سواحل افريقيا الشرقية يجمبون منيا 

فتعد بغداد في العصر العباسي مجمع الطرق البرية تتشعب  -اما طرق التجارة البرية: 
منيا الكثير من الطرق في كافة اتجاىاتيا, فالطريق الشرقي الذي يخرج من العراق الى فارس 

اوربا وبالد  واواسط اسيا. والطريق الشمالي الذي يخرج من بغداد الى الموصل وارمينيا وشرق
الروم والطريق الجنوبي يتجو الى الجزيرة العربية والطريق الغربي الى الشام ومصر وشمال 
افريقيا. وكانت التجارة البرية مع خراسان وبالد ما وراء نير جيحون والذي يبدأ من بغداد الى 

لي يتجو الى ىمدان وقزوين والري ونيسابور ومرو وبخارى وسمرقند ثم يتشعب الى فرعين الشما
 خوارزم والشرقي الى الصين.

وكان التجار الخزر وسطاء في التجارة بين البالد االسالمية وبين شرق اوربا فكان  
التجار الخزر يستقبمون التجار الروس الذين يأتون بتجاراتيم بطريق نير الدون ونير الفولكا الى 

عمى الجمال الى بغداد. وقد وجدت  موانئ بحر قزوين ثم تحمل بضائعيم من قبل التجار العرب
اثار ليذه الصالت التجارية من النقود الفضية العباسية التي عثر عمييا من منطقة البحيرات 

 الروسية وفي روسيا الوسطى وحوض الفولكا وشمال نير الدنيبر وفي مناطق حوض البمطيق .
ما تتعرض التجارة  اما التجارة البرية مع الصين فكانت ضئيمة لطول الطريق وكثيراً  

لخطر المصوص. كما كان الطريق التجاري البري الى اليند ىو االخر طوياًل وشاقًا ومحفوف 
بالمخاطر يسمكو التجار من البصرة الى االحواز وكرمان والسند ثم اليند. وكانت طرق التجارة 
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لى العراق وكانت بين العراق والشام نشيطة لدرجة ان الفواكو والخضر عمل يوميًا من الشام ا
 التجارة مع الجزيرة العربية نشيطة في موسم الحج. 

وكان لمتجار العراقيين عالقات وثيقة مع سكان افريقيا يحممون الييم الثياب والممح  
ويستبدلونيم بالذىب. كما كانت عالقات التجار العراقيين مع مصر والمغرب العربي نشيطة ففي 

 جار العراقيين من بغداد والبصرة والكوفة .سمجماسة )مراكش( جالية من الت
 *الصادرات والواردات* 

اشتيرت بغداد بتصدير المنسوجات القطنية والحريرية وبصورة خاصة المناديل واالرز  
والعمائم واالواني الفخارية والعطور. اما البصرة فكانت مشيورة بتمورىا وبنسيج الخز وماء الورد. 

تائر اضافة الى الحنطة والعسل والممح بينما عرفت واسط بالستائر وكانت الموصل مشيورة بالس
والبطانيات وميسان بالستائر والسجاد والحصر وكانت شيرة حران بقطنيا كما كانت فواكيو 

 الجزيرة الفراتية ذات شيرة عالية. اما حموان فكان تينيا اشير صادراتيا .
روج من ارمينية والديباج والسجاد من بالد اما اىم الواردات فكانت السجاد والستائر والس 

الروم واالنسجة الحريرية والفرفوري والرقيق والمسك والعقاقير من الصين. ومن ايران كان يرد 
السجاد والمنسوجات الكتانية والقالنس والعطور. ومن ما وراء النير كان يرد القطن والرقيق 

كما كانت السيوف والتوابل واالحجار الكريمة والفرو والسيوف. اما سمرقند فكانت تصدر الورق 
اىم ما يأتي من اليند والمسك من التبت ومن مصر الكتان ونسيجو المعروف بالدوق واالنسجة 
الصوفية والبردي والحيوانات الجيدة ومن اليمن المنسوجات وعصائب النساء والعنبر والعطور 

اج وزيت الزيتون. اما الجزيرة العربية فكانت والسيوف ومن سوريا االنسجة الحريرية والسكر والزج
 تصدر الخيل والجمال والجمود والرماح .

 -الصناعة :-3
تعد الصناعة الركيزة الثالثة من ركائز االقتصاد العربي االسالمي فكان لتقدم الزراعة  

 والتجارة والصناعة اثر كبير في ازدىار الحياة االقتصادية وتيدف الصناعة الى االنتاج.
وقد اقتصرت الصناعة في صدر االسالم عمى صناعة االسمحة كالسيوف والرماح  

والنبال والدروع والسروج اي الصناعات الحربية وذلك لحاجة الدولة الييا اذ كان العرب 
يحتاجونيا في حروبيم مع الفرس والروم. وعندما انشئ االسطول العربي ألول مرة بدأت صناعة 

ن في دور خاصة سميت "دور الصناعة" وكانت في مصر وتونس عمى المراكب البحرية والسف
 وجو الخصوص.
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وكذلك اشتيروا بصناعة المنسوجات التي تعتمد عمى اصواف االغنام واوبار االبل  
كصناعة المالبس والبسط والزرابي. كما صنعوا االواني المعدنية كالقدور واالكواب والصحان 

ئع من الموالي واىل الذمة وذلك النشغال العرب المسممين وغيرىا. وكانت عامة اصحاب الصنا
بحروب التحرير والفتوح. في حين ان القران الكريم شجع المسممين عمى العمل كما في قولو 

. ورويت احاديث كثيرة عن النبي  }وقل اعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسوله والمؤمنون{تعالى : 
وقد "ان اهلل يحب المؤمن المحترف" )صمى اهلل عميو وسمم( تحث المسممين عمى العمل منيا : 

تطورت الصناعات في العصور االسالمية تطورًا سريعًا لتقدم الحياة االقتصادية وزيادة مظاىر 
ة والسيما بعد تمصير االمصار الترف والبذخ فعرفت في العصر االموي والعباسي صناعات كثير 

وبناء المدن والثغور وتوسع الزراعة والتجارة مما ادى الى تطوير الصناعات اليدوية والسيما 
تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية وتطور العموم عند العرب السيما عموم الكيمياء والطب 

عد االستقرار في االمصار والصيدلة وغيرىا من العموم التي استخدمت في الصناعات فقد سا
االسالمية الى انتشار الحرف والمين والصناعات المختمفة كصناعة النسيج والصياغة والدباغة 
والصناعات المعدنية العسكرية والمدنية ولعل من ابرز العوامل التي ساعدت عمى تطور 

  -الصناعات وتقدميا ىي :
يدي العاممة الماىرة بالنزوح الييا والعمل استقرار العرب في االمصار: شجع الكثير من اال-1

فييا كالبصرة والموصل وواسط والقيروان وبغداد واقاموا الصناعات والحرف التي يحتاجيا السكان 
ىذا باإلضافة الى الصناعات العسكرية وكان لتجمع ىذه االعداد الكبيرة من الصناع والعمال 

 تقدميا .دوره في تبادل الخبرات الصناعية مما ادى الى 
ادى ازدىار الحياة االقتصادية والسيما تقدم الزراعة ونشاط التجارة الى زيادة  -زيادة الثروة :-2

الثروة فأقبل المجتمع العربي االسالمي عمى طمب السمع المنتجة والسيما الضرورية والكمالية مما 
االنسجة والحمي ادى الى ظيور صناعات عديدة لتمبي حاجات المجتمع المتمدن كصناعة 

 والصناعات المعدنية والجمدية وغيرىا.
توفر المواد االولية لمصناعة: ان توفر المواد االولية الزراعية والحيوانية اسيم في قيام -3

صناعات ميمة وضرورية كصناعة المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية وغيرىا من 
البسط والسوح كما ان توفر المعادن والسيما الحديد المنسوجات المختمفة كصناعة السجاد و 

 والكبريت واالحجار الكمسية اسيم في صناعة االواني المنزلية والصناعات المعتمدة عمييا.
توفر االيدي العاممة الصناعية: كانت غالبية الصناع في صدر االسالم من اىل الذمة -4

سي اقبل العرب عمى الصنائع والمين والموالي, ومنذ اواخر العصر االموي والعصر العبا



 

 االسالمية  /   نظـــــــــــــم اسالمية احلضـــــــــــــارة          

 

 
8 

والحرف فكانت الطبقة العاممة الصناعية تتكون من العرب المسممين والوالي واىل الذمة, وقد 
برزوا في الصناعات والحرف المختمفة فقد اختص اىل الذمة ببعض الحرف والصناعات فكان 

لحدادة والنجارة والصيرفة الييود والنصارى يقومون بأعمال الصياغة واالسكافة والحياكة وا
 وغيرىا. وامتين العرب المسممين الحياكة والصياغة والنجارة وفي صناعة المنسوجات .

 *الصناعات الرئيسية* 
وتعد اىم الصناعات واقدميا وقد عد الناس المالبس من مظاىر  -صناعة المنسوجات :-1

اىتم بيا الخمفاء االمويون فكانت الترف فكانت صناعة نسيج الثياب والطراز من الصناعات التي 
معامل النسيج والطراز تنتج اثواب من الحرير والديباج كما كان ينسج فييا ازياء البالط واالعالم 
وخمع الخميفة وتطرز حواشي ىذه المنسوجات بالخيوط الذىبية وكتبت عمييا آيات من القران 

 الكريم .
سوجات المختمفة فكانت بغداد تشتير وفي العصر العباسي اشتيرت مدن العراق بالمن 

بصناعة النسيج الخز وثياب الممحم فكانت محمة العتابية ببغداد تنتج ثياب العتابية التي تصنع 
 من خيوط القطن والحرير عمى شكل خطوط بيضاء وسوداء متوازية. 

كما اشتيرت مدن الشام والعراق والمغرب في العصر العباسي بصناعة النسيج الموشى  
 الخز والبز وصناعة المنسوجات الصوفية والحريرية والقطنية .و 

كانت صناعة الفخار من الصناعات المنتشرة في ارجاء الدولة  -صناعة الفخار والزجاج:22
العربية االسالمية فقد وجدت انواع من الفخار المنقوش والممون وظيرت صناعة الزجاج في 

واستعمل في تزيين الشبابيك المنقوشة والممون في  العصر العباسي في بغداد والبصرة وسامراء
 صنع االواني واالقداح والكؤوس والقناديل. 

اشتيرت اقاليم الدولة العربية االسالمية بإنتاج العديد من المعادن منيا  -الصناعات المعدنية:-3
الحديد والرصاص والنحاس وقد استخدمت ىذه المعادن في شتى الصناعات منيا صناعة 

بواب الحديدية واالواني والسالسل والسكاكين والفؤوس واودات الحراثة وفي صناعة االسمحة اال
 كالسيوف والدروع والخوذ الحديدية . 

ومن ىذه الصناعات صناعة الصياغة لمحمي الذىبية والفضية وكذلك  -الصناعات االخرى:-4
كما اشتيرت اقاليم الدولة الصناعات الخشبية المنزلية والموسيقية وصناعة السفن والزوارق 

بتصنيع االنتاج الزراعي والحيواني. كصناعة الصابون والدىون والصناعات الغذائية كصناعة 
 السكر والدبس والنبيذ وصناعة الجبن. والصناعات الجمدية. 

 المصادر والمراجع المستخدمة
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