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الصناعة في مدينة مكة المكرمة
د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي

ق�سم اجلغرافيا - جامعة ام القرى مبكة املكرمة

ملخص:
االقت�سادية  االأن�سطة  مبمار�سة  بداأ  االن�سان  اأن  �سك  ال 

ا�ستقر  اأن  اإىل  متنقاًل  االأر�ض  هذه  على  اهلل  خلقه  اأن  منذ 

ومار�ض هذه االأن�سطة باإمكانياته املتاحة اإىل اأن غزا الف�ساء 

الزراعة،  را�سها  وعلى  االولية  االن�سطة  وتعد  اخلارجي، 

الثالثة  واالن�سطة  ال�سناعة،  وعمادها  الثانية  واالن�سطة 

وا�سا�سها اخلدمات والتجارة، من اوائل ما مار�سه االن�سان. 

ال�سعودية  املدن  يف  االقت�سادية  والتنمية  النمو  ارتبط  وقد 

وتهتم  الزاهر،  ال�سعودي  بالعهد  املكرمة  مكة  مدينة  ومنها 

والتعرف  املكرمة  مكة  مدينة  يف  بال�سناعة  الدرا�سة  هذه 

املوؤثرة  والعوامل  والب�سرية،  الطبيعية  االنتاج  مقومات  على 

فيها متتبعني اأهم ال�سناعات املنت�سرة ،وتعتمدالدرا�سة على 

املنهج الو�سفي ، واملنهج التاريخي.

الر�سمية  واال�سدارات  والدوريات،  واالبحاث  وتعدالكتب 

للجهات احلكومية، والبيانات الر�سمية من اجلهات احلكومية 

م�سادر للمعلومات.

ولتو�سيح  وتق�سي  بحث  كاأدوات  اخلرائط  ُت�ستخدم  كما 

العالقة املكانية للمتغريات الطبيعية والب�سرية، مع اإ�ستخدام 

الربامج كربنامج       وبع�ض  الكارتوغرافية،  والر�سوم  اال�سكال 

 GIS Arc Map  من برامج نظم املعلومات اجلغرافية   
.Excel وبرنامج اك�سل

املكرمة  ملكة  الطبيعية  الظروف  ان  الدرا�شة:  وخل�شت 

تكاد تكون يف موقف و�سط من ت�سجيعها لقيام ال�سناعة، واأن 

الظروف الب�سرية مدعومة مبوقع اململكة بني �سعوب العامل، 

عنها  عربت  والتي  اململكة  حلكومة  الت�سنيعية  وبال�سيا�سات 

الت�سنيع  اإ�ستمرار  جتاه  عنها  املعلن  وتنظيماتها  ت�سريعاتها 

لتتقدم هذه احلرفة.

الغذائية،  املواد  املكرمة:  مكة  يف  ال�سناعات  اأهم  من 

الورق  االأثاث،  �سناعة  اجللدية،  وال�سناعات  املن�سوجات 

والبال�ستيك،  الكيماويات  والطباعة،  الورقية  واملنتجات 

ال�سناعات  املعدنية،  غري  واملنتجات  الالفلزية  املعادن 

واملكائن،  امل�سنعة  املعدنية  املنتجات  االأ�سا�سية،  املعدنية 

و�سناعات حتويلية اأخرى

مكة  يف  بال�سناعة  التعريف  ب�سرورة  الدرا�شة:  واأو�شت 

املكرمة، وروؤو�ض اأموالها ومواقعها ليت�سنى لل�سكان االإملام بها 

اأو امل�ساركة يف دعمها .

جماال  احلج  يكون  حديثة  �سناعات  قيام  ت�سجيع 

لت�سويقها،ومزيد من الدعم لل�سناعات التي عرفت بها مكة 

املكرمة ومازالت متوارثة من االأباء اإىل االأبناء.

مشكلة الدراسة:
املدن،  وتنميتها يف  بال�سناعة  ال�سعودية  اهتمت احلكومة 

واإن�ساء املدن ال�سناعية يف خمتلف مناطق اململكة للنهو�ض 

بالن�ساط ال�سناعي لتطوير املدن وتنويع قاعدتها االقت�سادية 

لذلك اهتمت الدرا�سة باالإجابة عن الت�ساوؤالت التالية:

1-كيف ن�ساأت وتطورت ال�سناعة يف مكة املكرمة؟

2-ماالعوامل اجلغرافية التي �ساعدت يف منو وتطور

 ال�سناعة مبكة املكرمة؟

3-اأين اأ�سواق ت�سريف االإنتاج ال�سناعي مبكة املكرمة؟

4-ماهي انواع ال�سناعات ال�سائدة يف مدينة مكة املكرمة؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�شة اإىل:

1-التعرف على ن�ساأة وتطور ال�سناعة يف مكة املكرمة.

2-حتديد العوامل اجلغرافية التي �ساعدة يف منو وتطور

 ال�سناعة مبكة املكرمة.

3-ا�سواق ت�سريف االنتاج ال�سناعي مبكة املكرمة.

4-التعرف على انواع ال�سناعات ال�سائدة يف مدينة مكة 

املكرمة.

منهج وأساليب الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�سفي، واملنهج التاريخي، 

ومت متثيل وحتليل البيانات باالعتماد على االأ�ساليب التالية:

ومتت  البيانية  والر�سوم  اال�سكال  والن�سب،  اجلداول، 

اك�سل  كربنامج  الربامج  بع�ض  بوا�سطة  البيانات  معاجلة 

Arc  Map(من   10.4  ( وبرنامج   )  Excel 2013(
برامج نظم املعلومات اجلغرافية ) GIS ( لعمل اخلرائط.
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بيانات الدراسة وأسلوب جمعها:
ت�شتمد هذه الدرا�شة معلوماتها من امل�شادر التالية:

املناطق  بع�ض  مواقع  لتحديد  امليدانية  الدرا�سة  اواًل: 

املقد�سة،  العا�سمة  امانة  من  بيانات  احلديثة،  ال�سناعية 

وبيانات غرفة مكة.

الدوريات،  الكتب،  وت�سمل  الثانوية:  امل�سادر  ثانياً: 

املجالت العلمية، االأبحاث، والر�سائل اجلامعية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
وزاد  ن�سبيًا،  متاأخر  وقت  يف  ال�سناعة  جغرافية  ن�ساأت 

االهتمام بها كفرع من فروع اجلغرافيا يف ال�سنوات االأخرية، 

و اأخذت الكتابات بالظهور من خالل االقت�ساديني البارزين 

اأمثال ) Isard and Greenhut ( ولقد �ساهمت التحليالت 

�سعوبة  مع  وخا�سة   ، ال�ساأن  ذلك  يف  بارز  بدور  ال�سناعية 

باالإقت�ساد اجلزئي  الريا�سية اخلا�سة  النماذج  التعامل مع 

اإىل  اأدى  ما  وهو   ، املكتملة  غري  املناف�سة  نظم  حتليل  عند 

مناق�سة االآثار املكانية على طبيعة عمل الكيانات ال�سناعية.

وقد ظهرت العديد من الدرا�سات التي ا�ستهدفت التعرف 

النمو  على  ال�سناعية  لالأن�سطة  اجلغرايف  التوزيع  اأثر  على 

والريب  والدويل  واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  االقت�سادي 

اأداة حتدد  اأهميتها لكونها  اأن اجلغرافيا ال�سناعية تكت�سب 

مدى مالئمة املكان اأو املوقع الذي �سيتم وقوع االختيار عليه 

لطبيعة الن�ساط ال�سناعي الذي �سيتم ممار�سته فيه، وكذلك 

باتخاذ  القرار  اتخاذ  على  والقائمني  امل�ساهمني  م�ساعدة 

تعظيم  على  ت�ساعد  التي  ال�سائبة  القرارات  من  جمموعة 

الربح، وحت�سني االأداء.

النظريات التقليدية في الجغرافيا الصناعية:
  : Von Thunen    نظرية فان ثيونن -

يف  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  الزراعي  املوقع  نظرية  ظهرت 

هذه النظرية حاولت اكت�ساف القوى االقت�سادية املوؤثرة على 

االأ�سعار الزراعية واأ�سعار ا�ستئجار االأرا�سي الزراعية 

- نظرية

 alferd weber )Theory of endemism industrial (
ركز فيها على ال�سناعات الثقيلة يف املانيا يف القرن التا�سع 

اأ�سا�سي يف توجيه  ع�سر عندما �ساهمت تكاليف النقل بدور 

 )Rrekers 2011:4( ال�سناعي  باملوقع  اخلا�ض  القرار 

ولقد ظهرت تلك النظرية حتديدا يف عام 1909م وذكر يف 

نظريته هذه اأن هناك ثالثة متغريات توؤثر يف اختبار املواقع 

ال�سناعية، تكاليف النقل، تكاليف العمل، الوفورات الناجمة 

عن الرتكز ال�سناعي.

حتديد  وهي:  اأ�سا�سيه  افرتا�سات  ثالثة  على  ركز  كما 

اخلا�ض  واملكان  احلجم  وحتديد  ال�سناعية،  القاعدة 

باال�ستهالك وثبات مواقع العمل وثبات العمل مع عدم ثبات 

معدالت االأجور التي يتم تزويدهم بها.

الفريد ان املوقع ال�سناعي الذي يتم اختياره ينبغي  يرى 

ان يكون يف مكان تنخف�ض فيه تكاليف النقل الأدنى قيمة لها، 

فيه  وترتفع  قيمة،  الأدنى  العمل  تكاليف  اأي�سا  فيه  وتنخف�ض 

باملقابل الوفورات الناجتة عن الرتكز ال�سناعي فيها الأعلى 

قيمة لها. 

تكاليف  بر�سم خطوط  قام  العام  النقل  تكاليف  وحل�ساب 

الذي  املوقع  ذلك  بعد  اختار   )isodapane( مت�ساوية  نقل 

مير فيه او حولة اأقل اخلطوط قيمة ليكون املوقع ال�سناعي 

عدة  يف  بح�سابها  فيرب  قام  فقط  العمل  تكاليف  اما  االأمل 

مواقع ، ثم قارن بعد ذلك  بني الوفر الناجم يف حال لو و�سع 

امل�سنع يف مكان تنخف�ض فيه تكلفة النقل الأدنى نقطة ،وبني 

تكلفة  فيه  تنخف�ض  مكان  امل�سنع يف  و�سع  لو  الناجم  الوفر 

العمل الأدنى نقطة .

املوقع  مو�سوع  تناول  الذي  الوحيد  هو  فيرب  يكن  مل 

ال�سناعي لكنه كان ا�سهرهم ، ومن هوؤالء )والرت كر�ستالر 

Walter Christaller( يف نظريته املكان املركزي )�سالح، 
 )George renner 242،1985( وهناك اأي�سا )جورج ريرن

، حيث  1947م  ال�سناعي عام  املوقع  الذي قدم درا�سة عن 

ق�ّسم ال�سناعة اإىل ا�ستخراجية واإنتاجية وتركيبيه وو�سيطة 

ويرى �سرورة فهم مقومات ال�سناعة من مواد خام واأ�سواق 

وعمالة ورا�ض مال والقوى املحركة والنقل ويرى اأن ال�سناعة 

ترتكز عادة يف موقع ي�سهل عليها الو�سول منه اىل مقوماتها 

او عنا�سر مكوناتها وعندما تتوفر هذه املقومات جميعها يف 

مكان ما فان هذا املكان ي�سبح �ساحلا الأن يكون موطنا او 

مكانا لل�سناعة ، واذا تفرقت هذه املقومات يف اأماكن عده 

فان ال�سناعة هنا متيل اىل التوطني نحو املقومات التي تكون 

 )  E.M Rawstrom اكرث تكلفة يف نقلها . اما )رو�سرتوم

فقد و�سع عام 1958م ثالثة اأ�س�ض  تتحكم يف اختيار املوقع 

ال�سناعي وهي املقومات الطبيعية واالقت�سادية والفنية  اما 



املجلد الثامن )1( مارس ٢٠١٦ 1011

الطبيعية فتتمثل يف درا�سة جدوى ا�ستغالل املوارد الطبيعيه، 

اأما الفنية فتتمثل يف اختيار امل�ستوى التكنولوجي يف اختبار 

 august لو�ض  )اوج�ست  تناول  كما  ال�سناعي،  املوقع 

losch( اأي�سا املوقع ال�سناعي فهو يرى اأن ال�سوق له اأهمية 
الدرا�سات  اأحدث  من  درا�سته  تعد   ، ال�سناعة  جذب  يف 

�سكان  ت�سم  منطقة  ت�سوره  يف  فال�سوق  اجلانب   هذا  يف 

متجان�سني يف حيث الدخل والذوق العام والقدرات ال�سرائية 

منهم  قريبه  ال�سناعة  اإقامة  فان  ولذلك  الفكري  وامل�ستوى 

اأمر �سروري )هارون ،2002م،69-70(.

- النظريات الكال�شيكية اجلديدة: 

تعتمد هذه النظريات يف اأ�سا�سها على النظرية الكال�سيكية 

هذه  تركيز  عدم  هو  الوحيد  االختالف  ان  اال  التقليدية 

النظريات على التكاليف اخلا�سة بالنقل / يف املقابل جند ان 

تلك النظريات قد ركزت على الرتابط املكاين واالعتبارات 

اختبار  يف  املوؤثرة  االأ�سا�سية  املحركات  باعتبارها  ال�سوقيه 

املوقع اخلا�ض بال�سركات

 )MUIZER & HOSPERSk 2000  13-12(

  HOTELLING هوتلينج  من  كل  النظريات  تلك  وميثل 

يف  افكارهما  ا�ستعرا�ض  وميكن   Christaller وكري�ستالر 

النقاط التالية:

 -نظرية هوتلينج )الرتابط املكاين (:

1929م بنظريته  HOTLLING يف عام  تقدم هوتلينج 

ال�سركات  ان  فيها  اأو�سح  حيث  املكاين  بالرتابط  اخلا�سة 

يف بع�ض املناطق قد تلجاأ اىل االأخذ يف اعتبارها القرارات 

للموقع  اختيارها  اأثناء  اأخرى  ب�سركات  اخلا�سة  املكانية 

اخلا�ض بها

 MUIZER & HOSPERSk 2000:13(   

اأن  هو  النظرية  تلك  عليها  ترتكز  التي  االأ�سا�سية  الفر�سية 

ال�سركات عادة ما متيل اىل اختيار املواقع القريبة من مركز 

الت�سوق اأكرث من ميلها اىل اختبار املواقع البعيدة عن ال�سوق 

 . )SAIKI2009:4(

 Christallers املركزي(  )املكان  كري�شتالر  نظرية   -

: central place theory
ظهرت النظرية عام 1933م حيث؛ �سرح االأ�سا�ض املنطقي 

املدن  نطاق  على  لالأ�سواق  املكاين  والتوزيع  واحلجم  للعدد 

املختلفة Zhouying &weidong  2013 :317 .وهذه 

النظرية ترتكز على ان الب�سائع املختلفة تتطلب ا�سواقا ذات 

ال�سركة  مكان  او  موقع  اأن  على  اأكد  حيث  خمتلفة  احجام 

يرتبط بطبيعة هذا املكان ، واأن املكان يكت�سب اأهميته بح�سب 

نوعية املنتجات التي يتم تقدميها وان هذه املنتجات التي يتم 

:ال�سعر  وهي  ا�سا�سية  خ�سائ�ض  عدة  على  تعتمد  تقدميها 

ملنظور  ووفقا   . بال�سراء  اخلا�ض  واملدى  ال�سراء  وتكرار 

وامل�سافة  ال�سراء  تكرار  بان  القول  ميكن  فانه  كري�ستالر 

املوقع  اختبار  املوؤثرة يف  االأ�سا�سية  العوامل  من  تعد  املكانية 

)muizer &hospers 2000:13 ( وترتكز هذه النظرية 

على عاملني اأ�سا�سيني هما كما يلي : 

من  االأدنى  احلد  وهو  لل�سكان:  احلدي  احلجم  1-حمدد 

االأن�سطة  من  واخلدمات  ال�سلع  بطلب  يقوم  الذي  ال�سكان 

االأ�سا�سية، ي�سكل حجم مطلبهم و�سيلة الإجناح تلك امل�ساريع 

وذلك الأن وجود ال�سكان يف اأي مكان مركزي بحجم اقل من 

احلد االأدنى بعني ك�ساد الب�سائع. 

او  اخلدمات  من  نوع  اأي  ونعني   / ال�سوق  مدى  2-حمدد 

امل�سنعات له �سرورات معينه تتنا�سب مع نوع احلاجة لتلك 

اخلدمة او ال�سناعة. 

بتوفري  تلك احلاجة  الإ�سباع  املواطن على قطعها  3-يعمد 

تلك اخلدمة.

الربحية(  او  الفائدة  )تعظيم  لو�ش  اوج�شت  نظرية   -

 August loschs maximum-profit theory
تقدم اوج�ست بنظرية تعظيم الفائدة يف عام 1939م واكد 

احلر  االقت�ساد  فكرة  اأهمية  على  النظرية  لتلك  حتليلة  يف 

حيث يتم اختيار املوقع اخلا�ض باملن�ساآت ال�سناعية بناء على 

 )badri2007:2(ال�سوق بنظام  اخلا�ض  والطلب  التكلفة 

فيها  يقع  التي  االأخطاء  بع�ض  هناك  ان  على  لو�ض  اأكد  كما 

على  الرتكيز  بينها  من  ال�سناعي  املوقع  باختيار  القائمون 

ان  يف  االأفراد  ياأمل  حني  يف  التكاليف  منخف�سة  املواقع 

يحقق ذات املوقع اأكرب كمية من املبيعات كما اأ�سار لو�ض ان 

ال�سناعات املختلفة تتطلب مناطق �سناعية خمتلفة. 

لل�سناعات  اجلغرايف  التوزيع  اختالف  فكرة  اتفقت  لقد 

درا�سة  اليه  ا�سارت  ما  مع  لو�ض  اقرتحها  التي  باختالف 

العبور  ملدينة  اجلغرافية  املالمح  درا�سة  يف   2009 مو�سى 

اخلا�سة  النتائج  اأو�سحت  حيث  العربية  م�سر  بجمهورية 

بهذه الدرا�سة اىل وجود تنوع يف التوزيع اجلغرايف للقطاعات 

وجود  برز  حيث  العبور  مدينة  يف  املختلفة  ال�سناعية 

ال�سناعات اخلفيفة يف املنطقة ال�سناعية االمتداد ال�سمايل 
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وال�سناعات املتو�سطة يف املنطقة ال�سناعية االمتداد الغربي 

واملنطقة ال�سناعية )ب( )ج( مع ال�سماح لل�سناعات الثقيلة 

بالتواجد يف املنطقة ال�سناعية )اأ(.

وعليه ركزت النظريات ال�سابقة على املوقع ال�سناعي واأثر 

املوقع على النمو االقت�سادي، وتاأثري القوى االقت�سادية على 

الرتكز ال�سناعي وتعظيم املنفعة، ثم تطورت النظريات اىل 

الرتكيز على الرتابط املكاين وتاأثري امل�سافة املكانية، وحجم 

ال�سوق، وتكرار ال�سراء، على اختيار املوقع.

الدراسات السابقة:
1-درا�شات عن ال�شناعة يف الوطن العربي: 

قدم العديد من الباحثني الكثري من الدرا�سات واالأبحاث 

عن ال�سناعة يف الوطن العربي منهم:

تقييم   " بعنوان  اطروحته  قدم  الذي  1996م(  )بارود   -

ال�سناعية يف مدينة عمان الكربى"  للم�ساريع  البيئي  االأثار 

وت�سنيف القطاعات ال�سناعية وحتديد اأكرث هذه القطاعات 

اثرًا على البيئة وحتديد عنا�سر التلوث الذي حتدثه ال�سناعة 

على  والتعرف  واأ�سكاله  واأحجامه  م�سادرة  على  والتعرف 

القطاعات  ت�سببه  الذي  والكيفي  الكمي  التغري  مقدار 

ال�سناعية املختلفة على البيئة يف املدينة. وترى هذه الدرا�سة 

لتلوث  الرئي�سي  امل�سدر  تعد  الكربى  ال�سناعة يف عمان  ان 

البيئة بجميع عنا�سرها.

"التوزيع  بعنوان  له  درا�سة   )1999 )القايدي  قدم   -

ودورها يف  االمارات  دولة  ال�سناعية يف  للمناطق  اجلغرايف 

التعرف  الدرا�سة  " وكان من اهداف هذه  ال�سناعة  توطني 

على التوزيع اجلغرايف للمناطق ال�سناعية يف دولة االمارات 

التوطن  معطيات  مع  الدولة  يف  عدة  مواقع  توافق  مدى  و 

التوطني  يف  اجلغرايف  التوزيع  دور  واإبراز  فيها  ال�سناعي 

ال�سناعي لبع�ض ال�سناعات املهمة يف الدولة .

على  ال�سناعية  املناطق  بني  التن�سيق  ان  الباحث  وتو�سل 

اإمارة  املتجاورة يف  املناطق  مثل  الدولة غري موجود  م�ستوى 

املن�ساآت  بنوعية  يتعلق  فيما  خا�سة  ال�سارقة  واإمارة  دبي 

ال�سناعية.   - قدم )اجلمل 2003م( اطروحته التي كانت 

نابل�ض در�ض واقع  ال�سناعية يف حمافظة  بعنوان اجلغرافيا 

ال�سناعة يف حمافظة نابل�ض من حيث تطورها وم�ساهمتها 

يف التوظيف واالإنتاج والقيمة امل�سافة اىل درا�سة اخل�سائ�ض 

للعمالة  التعليمي  والرتكيب  واالقت�سادية  الدميوغرافية 

واالإنتاج  املحافظة  يف  ال�سناعة  منها  تعاين  التي  وامل�ساكل 

ال�سناعي ومدى م�ساهمته يف الناجت املحلي للمحافظة واأثر 

خالل  املحافظة  يف  ال�سناعات  على  االإ�سرائيلي  االحتالل 

االإجراءات التي متار�ض �سد ال�سناعة يف حمافظة نابل�ض. 

اخرج )االغرب 2007م ( بحثا بعنوان  حتليل وتقييم واقع 

االأهداف  من  وكان  نابل�ض  مدينة  يف  الغذائية  ال�سناعات 

نابل�ض  مدينة  يف  الغذائية  ال�سناعات  واقع  على  التعرف 

وحتليل وتقييم واقع ال�سناعات يف املدينة من خالل حتديد 

تواجهها  التي  والتهديدات  فيها  وال�سعف  القوة  نقاط 

و�سع  اىل  اإ�سافة  لتطويرها  املتاحة  الفر�ض  على  والتعرف 

وال�سعوبات،  امل�ساكل  ملواجهة  واحللول  املقرتحات  بع�ض 

وتعزيز القدرة التناف�سية لهذه ال�سناعات ومن النتائج  التي 

تو�سل اليها الباحث اأن العديد من امل�سانع الغذائية يف مدينه 

نابل�ض تتواجد خارج املنطقة ال�سناعية ومعظمها يتواجد يف 

املناطق التجارية وال�سكنية.

كما در�ض )العتيبي واخرون 2008( درا�سة بعنوان التحليل 

�سبحان  منطقة  يف  الوظيفي  الرتكيب  خل�سائ�ض  املكاين 

املكاين  التوزيع  حتديد  اىل  الدرا�سة  وهدفت  بالكويت 

توزيع  ومنط  ال�سبحان  مبنطقة  االأرا�سي  ال�ستخدامات 

للمن�سئات  التاريخي  البعد  وحتليل  بها  ال�سناعية  الوظائف 

التوزيع  يف  التجان�ض  مدى  وابراز  اال�ستخدام  بنوع  وعالقته 

للمن�سئات ال�سناعية ومن اهم النتائج التي مت الو�سول اليها 

ان هناك تداخل يف التخ�س�سات املكانية يف مدينة �سبحان 

ال�سناعية.

ال�سناعات  بعنوان  بحثًا  قدم   )2009 )العتيبي  اما   -

، خ�سائ�سها  الكويت  دولة  واملتو�سطة احلجم يف  ال�سغرية 

اىل  الدرا�سة  وهدفت  امل�ستقبلية  واجتاهاتها  اجلغرافية 

معرفة التوزيع اجلغرايف لل�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة يف 

دولة الكويت وخ�سائ�ض بيئة املن�سئات ال�سغرية واملتو�سطة 

ال�سناعات  هذه  تواجه  التي  وال�سعوبات  ومقوماتها 

هذه  لها  تو�سلت  التي  النتائج  ومن  امل�ستقبلية  واجتاهاتها 

بينما   %71 ن�سبة  �سكلت  ال�سغرية  ال�سناعات  اأن  الدرا�سة 

جممل  من   %29 ن�سبته  ما  �سكلت  املتو�سطة  ال�سناعات 

يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآة  تركزت  كما  ال�سناعات 

ال�سويخ ال�سناعية القريبة من العا�سمة بن�سبة 43% و %40 

على التوايل وكانت ادنى ن�سبة للمن�ساآت ال�سغرية يف منطقة 

اأمغره ال�سناعية يف حمافظة اجلهراء يف الغرب بن�سبة %5 

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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واملتو�سطة بن�سبة 14%حيث يغلب عليها املن�ساآت الكبرية . 

ال�شعودية:    العربية  اململكة  يف  ال�شناعة  عن  2-درا�شات 

قدم )حمبوب 1983م( درا�سة له بعنوان جغرافية ال�سناعة 

يف مدينة جدة حيث هدفت هذه الدرا�سة اىل التعرف على 

اململكة  باقي مدن  ملدينة جدة مقارنه مع  ال�سناعية  املكانة 

والتعرف على اأنواع ال�سناعات يف جدة من �سناعات خفيفة 

ا�ستهالكية و�سناعات ثقيلة وكذلك معرفة حجم ال�سناعات 

التوزيع  على  والتعرف  كبريه(  متو�سطة،  )�سغريه،  جدة  يف 

التوزيع  هذا  اىل  اأدت  التي  والعوامل  لل�سناعة  اجلغرايف 

معرفه العقبات التي تواجه ال�سناعة. وخل�ست هذه الدرا�سة 

اإىل عدد من النتائج منها ان ال�سناعات يف جدة تتميز بان 

معظمها �سناعات ا�ستهالكيه واإن�سائية كال�سناعات املعدنية 

وامل�سروبات  االأغذية  و�سناعة  والكيماويات  البناء  ومواد 

وال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة تزيد ن�سبتها عن 70% من 

جملة ال�سناعات وتعترب جدة فقرية يف املواد اخلام املحلية 

ومعظم  امل�ستوردة  اخلام  املواد  على  �سناعاتها  تعتمد  حيث 

االيدي  لندرة  وذلك  الوافدين  من  هم  بال�سناعة  العاملني 

العاملة الوطنية املدربة.

عن  1990م(  )احلرة  اأعدها  درا�سة  تناولت  كما 

خ�سائ�سها  الريا�ض  مدينة  يف  الغذائية  ال�سناعات 

درا�سته  من  الباحث  هدف  حيث  وم�ستقبلها  اجلغرافية 

ح�سر ال�سناعات الغذائية يف مدينة الريا�ض ودرا�سة مدى 

وحتليل  منوها  ثم  وتركزها  وتوطنها  ال�سناعي  تخ�س�سها 

فرع  بكل  اخلا�سة  التوزيعية  االأمناط  وحتليل  توزيعها  منط 

من فروعها ودرا�سة االرتباط اجلغرايف والوظيفي لها داخل 

ان منط  اىل  الباحث  وقد خل�ض  للمدينة  التوزيعية  احلدود 

يت�سم  الريا�ض  الغذائية يف مدينه  لل�سناعات  العام  التوزيع 

بعدم االنتظام.

يف  ال�سناعة  عن  1995م(  )ال�سليع  درا�سة  وتناولت 

و�سعب  امل�ستقبلية"  وامكاناتها  الق�سيم خ�سائ�سها  منطقة 

الدرا�سة اىل معرفة خ�سائ�ض ال�سناعة وتوزيعها يف منطقة 

الق�سيم وامل�سكالت التي تواجها واحللول املقرتحة لتطويرها 

منطقة  ان  اىل  الباحث  خل�ض  وقد  م�ستقبلها  وا�ست�سراق 

الق�سيم مبا متلكه من مقومات اال�ستثمار �سناعي ت�ستطيع 

ان حتقق فر�ض ا�ستثماريه كبريه وان ت�سبهم مع بقية مناطق 

اململكة يف برامج التوازن االقت�سادي.

املال  را�ض  م�ساهمة  عن  حتدث  فقد   )1995 )ال�سيد  اما 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سناعة  قطاع  يف  ال�سعودي 

حتى نهاية عام 1992م، حيث اأظهرت الدرا�سة اثر م�ساهمة 

را�ض املال االأجنبي يف منو قطاع ال�سناعة يف اململكة العربية 

واأ�ساليب  الفنية،  التقنية  نقل  يف  تاأثريه  ومدى  ال�سعودية 

التي  النتائج  ومن  ال�سناعة،  قطاع  اىل  والت�سويق  االإدارة 

جذب  قوة  ت�سكل  التي  االأن�سطة  اهم  ان  هذه  لها  تو�سلها 

كبرية لروؤو�ض االأموال الغري �سعودية يف ال�سناعات الكيماوية 

والبال�ستيكية. 

تناول )احلديثي2000م( اإنتاج و�سناعة التمور يف اململكة 

التوزيع  معرفة  اىل  درا�سته  يف  وهدف  ال�سعودية  العربية 

اجلغرايف الأعداد النخيل وكميات التمور املنتجة واأ�سنافها يف 

التمور  التوطن املكاين مل�سانع  واإبراز طبيعة  مناطق اململكة 

القائمة ومعرفة اخل�سائ�ض االقت�سادية ل�سناعة التمور يف 

اململكة.

اأعداد  منها:  النتائج  من  العديد  اىل  الدرا�سة  وخل�ست 

النخيل زادت خالل ال�سنوات االأخرية من 11 مليون نخله يف 

العام 1982م اإىل 18 مليون نخله يف عام 1996م وان كميات 

التمور تطورت من 368000طن يف عام 1983 اىل اأكرث من 

600000طن يف عام 1996م .

كما قدمت )الهاجري 2000م( بحثًا بعنوان روؤية جغرافية 

يف  وال�سلب  احلديد  م�سانع  يف  العاملة  القوى  خل�سائ�ض 

التحقق  الدرا�سة  هذه  هدف  وكان  م  1420هـ-2000  عام 

التنمية عن طريق اخذ عينة  من مدى ما حتقق من خطط 

يف  وال�سلب  احلديد  م�سانع  يف  العاملة  للقوى  ع�سوائية 

اململكة، ثم اإلقاء ال�سوء على بع�ض خ�سائ�ض هذه القوى.

وقدم )ال�سليع 2001م( درا�سة عن ال�سناعات ال�سغرية 

يف اململكة " لتتبع منوها وتطورها خالل الثالثة عقود املا�سية 

اأي قبل وخالل تنفيذ اخلطط اخلم�سية كما هدفت اأي�سا الة 

التعرف على طبيعة توزيع امل�سانع ال�سغرية واإبراز العوامل 

ال�سناعات  هذه  خ�سائ�ض  ودرا�سة  التوزيع  هذا  يف  املوؤثرة 

من  كان  النتائج  من  بعدد  الدرا�سة  وخرجت  ومقاوماتها 

اأهمها ان معظم امل�سانع يف اململكة هي من نوع ال�سناعات 

ال�سغرية اذ ت�سل ن�سبتها اىل 62% من جمموع امل�سانع يف 

اململكة.

التعاون  تطوير   " بعنوان   )althuaini  2002( درا�سة 

بني املعاهد التقنية، االأعمال التجارية وال�سناعة يف اململكة 

العربية ال�سعودية " هدفت الدرا�سة اىل التحقيق يف مواقف 
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قادة املوؤ�س�سات، وقادة قطاع االعمال وال�سناعة نحو تنمية 

وال�سناعة  التجارية  واالعمال  التقنية  املعاهد  بني  التعاون 

املنهج  الباحث  ا�ستخدم  وقد  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف 

الو�سفي القائم على اال�ستبيانات ا�ستبيان القادة الرتبويني، 

 ،  t-test اختبار  وال�سناعية،  التجارية  القيادات  ا�ستبيان 

مربع كاي واال�ستبيان القائم على ت�سورات القادة الرتبويني، 

القيادة التجارية وال�سناعة جتاه  اأ�سكال االأن�سطة التعاونية 

املختلفة بني اثنني من املوؤ�س�سات 

وقد تو�سلت هذه الدرا�سة اىل عدد من النتائج من اأهمها 

التعاون  نحو  التعليمية  القيادات  وتوجه  حتم�ض  درجة  ان 

املختلفة  االأن�سطة  خالل  وال�سناعة  التجارية  االعمال  بني 

نحو  وال�سناعية  التجارية  القيادات  يزيد من درجة حتم�ض 

االأن�سطة التعاونية.

"املواقع  عن  2006م(  )القحطاين  اأعدتها  درا�سة  ويف 

اململكة  من  ال�سرقية  باملنطقة  الدمام  مدينة  يف  ال�سناعية 

التوزيع  على  التعرف  اىل  هدفت  حيث   " ال�سعودية  العربية 

اجلغرايف لل�سناعة يف مدينة الدمام من خالل تناول املواقع 

1425هـ خم�سة مواقع  ال�سناعية التي بلغ عددها حتى عام 

وقد بينت الدرا�سة ان املواقع ال�سناعية املنف�سلة عن الكتل 

الثانية،  ال�سناعية  املدينة  من  للمدينة  الرئي�سية  العمرانية 

تعد اأف�سل املواقع لبعدها عن زحف العمران وامتداده وبعده 

عن التاأثري البيئي ال�سلبي عن املحيط ال�سكني.

ال�سناعة  فيه  تناول  بحث  فقدم  2013م(  )احلرة  اما 

ال�سعودية:  العربية  اململكة  الغربية من  املناطق اجلنوبية  يف 

هذه  �سملت  حيث  ال�سناعية  اجلغرافيا  يف  درا�سة 

وهي  اململكة  غرب  جنوب  يف  االإدارية  املناطق  الدرا�سة 

اإىل  هذه  درا�سته  وهدفت  )ع�سري،جازان،جنران،الباحة( 

املناطق  تلك  يف  وتطورها  ال�سناعة  بدايات  على  التعرف 

االإدارية ودرا�سة الو�سع ال�سناعي فيها ، والتوزيع اجلغرايف 

والتباين املكاين لل�سناعة والتعرف على الفروق االإح�سائية 

ومعرفة  للم�سانع  املتوقع  والتوزيع  احلقيقي  التوزيع  بني 

املناطق  هذه  يف  امل�سانع  وعدد  ال�سكان  عدد  بني  العالقة 

االإدارية من اململكة ومن اهم ما تو�سلت اليه هذه الدرا�سة 

اململكة  من  االإدارية  املناطق  هذه  يف  يتوطن  انه  نتائج  من 

4.4% من اجمايل امل�سانع يف اململكة . 

خدمات  خ�سخ�سة  بعنوان  م(   2004 )الراجح  دار�سة 

االأمنية    ، االإدارية  ال�سناعية  وابعادها  ال�سناعية  املدن 

العديد  الدرا�سة  هذه  وتناولت   " ال�سعودية  العربية  باململكة 

من االأهداف منها ، درا�سة الو�سع احلايل للخدمات املقدمة 

باملدن ال�سناعية من وجهة نظر رجال االعمال ، وت�سخي�ض 

املدن  توثر على خ�سخ�سة  التي  واالأ�سباب  امل�ساكل  ومعرفة 

لنجاح  املنا�سبة  وال�سوابط  ال�سروط  لتحديد   ، ال�سناعية 

، وخل�ست  عملية اخل�سخ�سة يف خدمات املدن ال�سناعية 

: ان خ�سخ�سة  النتائج منها  العديد من  الدرا�سة اىل  هذه 

�سناعية  مدن  اإن�ساء  يف  ي�سهم  ال�سناعي  املدن  خدمات 

جديدة واإيجاد م�سادر دخل جديدة وتوفر خدمات متنوعة . 

قدم )القدرة 2007م( درا�سة عن اثر اال�ستثمار يف املدن 

ال�سناعية يف فل�سطني على توفري فر�ض العمل ، درا�سة حالة: 

للهيئة  املدن ال�سناعية واملناطق ال�سناعية احلرة اخلا�سة 

التعرف  اىل  الدرا�سة  هدفت   " ال�سناعية  للمدن  العامة 

على اأ�سا�ض الرغبة يف توقف بع�ض امل�ستثمرين عن ممار�سة 

ن�ساطهم يف املدن ال�سناعية ، واملعوقات املختلفة التي تواجه 

ال�سناعية  املدن  م�ساهمة  مدى  وحتديد  فيها  امل�ستثمرين 

كذلك  العمل،  فر�ض  توفري  يف  احلرة  ال�سناعية  واملناطق 

هذه  يف  امل�ستثمرة  لل�سركات  التمويل  هيكل  على  التعرف 

املدن واثر ذلك على ال�سكل القانوين ، ومعرفة واقع العمالة 

الفل�سطينية يف املدن ال�سناعية يف فل�سطني ودرا�سة املعوقات 

التي تواجه االأيدي العاملة فيها .

وخل�ست هذه الدرا�سة اإىل ان معظم ال�سركات امل�ستثمرة 

�سركات  هي  القانونية  الناحية  من  ال�سناعية  غزة  مبدينة 

ال�سركان  باقي  اما   %66 حوايل  ن�سبها  بلغت  حيث  م�ساهمه 

فان 21% منها �سركات ت�سامن، والباقي اإما �سركات م�ساهمة 

لنمو  العام  املعدل  انخفا�ض  اأي�سا  فردية،  موؤ�س�سة  او  هامة 

العمالة بحوايل 38% حاليا عنه يف بداية اال�ستثمار، كما اأن 

عمالة  هي  ال�سناعية  ال�سركات  يف  العاملة  االأيدي  معظم 

ماهرة وكانت ن�سبتها 67% من االيدي العاملة. 

التلوث  "بعنوان  له  ر�سالة  يف  2008م(  )املو�سى  عر�ض 

ال�سناعي"  للن�ساط  ال�سلبة  النفايات  من  الناجت  البيئي 

وهدفت هذه الدرا�سة اىل معرفة طبيعة الن�ساط ال�سناعي 

النفايات  وحتديد  بالريا�ض  الثانية  ال�سناعية  املدينة  يف 

البيئي  الوعي  وم�ستوى  ال�سناعي،  الن�ساط  عن  الناجتة 

نفايات  من  التخل�ض  وا�ساليب  امل�سانع  عن  امل�سوؤولني  لدى 

ال�سناعية ال�سلبة 

1407( ال�سناعة يف مكة املكرمة  تناولت درا�سة )�سقلية 
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والب�سرية  الطبيعية  املتطلبات  الدرا�سة  تتبعت  1405هـ  عام 

لل�سناعة يف تلك الفرتة وامل�ساريع ال�سناعية القائمة واأنواع 

ال�سناعات القائمة وخل�ست الدرا�سة اىل ان هناك العديد 

املقد�سة  املدينة  داخل  قدميا  انت�سرت  التي  ال�سناعات  من 

ومازالت.

وقدمت )الرويثي  1436هـ( درا�سة عن املدينة ال�سناعية 

يف مكة املكرمة وهدفت الدرا�سة اىل التعرف على االأن�سطة 

الزيادة  اأن  اىل  الدرا�سة  وخرجت  بها  املوجودة  ال�سناعية 

 ، ال�سناعية  املدينة  اإن�ساء  عن  جنمت  امل�سانع  عدد  يف 

حجم  ح�سب  ال�سناعية  املدينة  م�سانع  من   %47 و�سنفت 

العمالة اإىل م�سانع �سغرية عدد العمال فيها 30 عامل فاأقل 

واأو�ست الدرا�سة بزيادة الدعم احلكومي للمن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة .

التوزيع  اإىل  الدرا�سات  تطرق  العر�ض،  خالل  من  وتبني 

اجلغرايف للمواقع ال�سناعية باململكة وبع�ض مدنها والعوامل 

بل نالحظ  بالتوطن  التوزيع  التوزيع وعالقة هذا  املوؤثرة يف 

بيئية  ناحية  من  املو�سوع  تناولت  الدرا�سات  هذه  معظم 

الدرا�سة  هذه  وجاءت  وتخطيطية  وتنموية  وا�ستثمارية 

احلالية للتحدث عن تطور االأن�سطة ال�سناعية املتوفرة مبكة 

اإىل  اإ�سافة  اأخرى  جغرافية  درا�سة  به  تقم  مل  وهذا  خا�سة 

اأنواع ال�سناعات كما تناولت متغريات اأخرى. 

نشأة وتطور الصناعة في مكة المكرمة 
�سناعيا  ينتج  ما  جميع  مفهومها  يف  ال�سناعة  ت�سمل 

ال�ستخدامه ب�سورة مبا�سرة او غري مبا�سرة كغذاء او �سراب 

�سحي ومهما كانت طريقة او و�سيلة االنتاج املتبعة فهذه الفئة 

يف  وعديدة  املكرمة  مكة  اأر�ض  على  قدمية  ال�سناعات  من 

اأو  القدمية  االأحياء  على  �سواء  توزيعها  يف  ومبعرثة  اأنواعها 

االأحياء اجلديدة.

ة  مكَّ اأهل  بها  ا�سَتَغل  التي  القدمية  ناعات  ال�سِّ اأهمِّ  من  و 

و�سكاكني،  ونبال  ورماح  ودروع  �سيوف  من  االأ�سلحة  �سناعة 

�سناعة الفخار من اأباريق و�سحاف وقدور، ف�ساًل عن �سناعة 

ة واالأرائك ويف مكة املكرمة كانت ت�سنع ال�سقادف من  �ِسرَّ
َ
االأ

اخل�سب على �سكل مزخرف جميل املنظر ، وتكون يف جانبي 

جند  ولذلك   ، اأراد  اإذا  الراكب  منها  يطل  نوافذ  ال�سقدف 

مع  مبكة  االقت�سادية  احلياة  �سمن  يذكرها  الكردي  طاهر 

اأنها مل تكن يف اأوج وجودها العملي يف زمنه ، ويذكر اأن هناك 

�سناعة الهوادج - ال�سقادف - املخروطة القوائم وقد انقر�ست 

اأو تال�ست ، وكان اأهل مكة يجهزونها لنقل احلجاج والزوار 

ع�سر  ثالثة  نحو  الرحلة  وت�ستغرق  املنورة  املدينة  اإىل  عليها 

احلجاج؛  بوفود  املرتبطة  واحلرف  ال�سناعات  وهذه  يومًا 

واملهن  لالأعمال  مكة  و�سكان  اهايل  من  جماعه  تفرغ  حيث 

واحلجاج،ومن  باحلج  عالقة  لها  التي  الب�سيطة  واحلرف 

من  فامل�سبحة  امل�سبح  خرط  املجال  هذا  يف  املهمة  احلرف 

اأهم الهدايا التي يحملها احلاج اىل وطنه ، وكذلك ال�سمكرة 

البال�ستيك،  وجود  ،لعدم  التنك  وعاء  يف  زمزم  ماء  حلفظ 

انتاجها  وكان  زمزم  ماء  بحفظ  اخلا�سة  الدوارق  وعمل 

تخ�س�ست   .كما  الفخار  با�سم  ،وعرفت  الطني  مادة  من 

جماعات يف �سنع امل�ساعل الإنارة امل�ساكن واملخيمات وطريق 

القوافل اىل امل�ساعر املقد�سة ،لعدم و�سول الكهرباء ،وعمل 

للحجاج  واللينات  واملخدات  املراتب  �سنع  على  القطانة 

االلفي"  "العمامة  حياكة  يف  جماعه  وتخ�س�ض   ، واالهايل 

واندوني�سيا كما وجد يف  وافريقيا  الهند  يهواها حجاج  التي 

مكة من تخ�س�ض يف ا�سالح وخياطة اخليام وكانوا ي�سمون 

، و�سناعه  االوتاد  " وكذلك فتل احلبال و�سنع  "املخيمجية 
)1(

اخل�سف من �سعف النخيل وكانوا  "اخل�سفجية " 

انح�سرت معظم املنتجات ال�سناعية قبل العهد ال�سعودي، 

ال�ستهالكه  املواطن  يحتاجها   التي  احلرفية  املنتجات  على 

وما يبيعه التاجر للحجاج والزائرين ،فكانت هناك �سناعه 

امل�سابح الي�سر واخ�ساب ال�سندل والزيوت ،وعظم احلوت يف 

ا�سكال ال جتيدها اال  تلك االيدي التي تخ�س�ست يف خرطها 

وزخرفتها  بالف�سة واملعادن يف البلد االمني ، كما كانت هناك 

دباغه اجللود و�سناعتها يف احذية وحمافظ واحزمة يت�سابق  

وابداع فني  ملا فيها من ح�سن �سنعه  اقتنائها  احلجاج على 

ال�سروج ملختلف دواب الركوب ،حتى  ،وكانت هناك �سناعه 

الذهب،  واملموه مباء  بالف�سة اخلال�سة  يطعم  ما  منها  كان 

من  ذلك  وغري  )ال�سقادف(  الهوادج  �سناعة  هناك  وكانت 

 
)2(

ال�سناعات التي اتفقت ومعطيات الع�سر 

-تطور املنتجات ال�شناعية:

بعد ان هياأ اهلل �سبحانه وتعاىل ظهور ثروة النفط اغدقت 

حتتاجه  ما  لبناء  االموال  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة 

والطرق  واملعاهد  كاملدار�ض  من�ساآت  من  املقد�سة  العا�سمة 

)١(  فوؤاد عنقاوي، مكة، �ض308-306.
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)٢( )حممد عمر رفيع »مكة يف القرن الرابع ع�سر الهجري« ، مكة، نادي مكة الثقايف االدبي ،1/ 146-141(.

)٣( )حممد طاهر الكردي، » كتاب التاريخ القومي ملكة وبيت اهلل الكرمي« ، مكتبة النه�سة احلديثة الطبعة االأوىل، مكة املكرمة ،144/2(.

)٤( )حممد الكردي، »التاريخ القومي« ، ج2، �ض127،128(.

)٥( )حممد الكردي ،التاريخ القومي ، ج2، �ض130 ، 125 ،124(.

واملرافق العامة ف�سال عن تو�سعه امل�سجد احلرام تبع ذلك 

حققه  مبا  مقارنه  بدايتها  يف  ب�سيطة  كانت   م�سانع  ظهور 

اقت�ساد مكة  رائدة يف  تعد خطوة  انها  اال  تقدم  الغرب من 

ما  يناف�سوا  ان  انتاجهم  خالل  من  ا�ستطاعوا  ،وقد  املكرمة 

، ومن امل�سانع 
)3(

كان يجلب من اخلارج يف نف�ض التخ�س�ض 

ان�سئت  لل�ساج،  احلجاز  م�سانع  املكرمة  مبكة  ظهرت  التي 

باأحدث  وجهزت  /1953م  1373هـ  عام  جرول  مبنطقة 

من  عدد  لي�سمل  انتاجها  وطور  ال�سخمة  اخلا�سة  املكنات 

املنتجات مثل اخلزائن واملكاتب والكرا�سي ، وخزائن املطابخ 

والطاوالت والثالجات و احلقائب و�سرر النوم ،وخالف ذلك 

مما ي�سنع من احلديد ا�سافة اىل االدوات املنزلية امل�سنعة 

البوقري  م�سنع  اي�سا  مكة  م�سانع  ومن  االمونيوم  من 

1962م  1382هـ/  ال�سهداء عام  للبال�ستيك،ان�سى  مبنطقة 

،وقد  ال�سناعة  هذه  يف  امل�ستخدمة   االآالت  باأحدث  وزود 

الثلج  انتاج  وتطور  باإنتاجه  الوقوف  امل�سنع  هذا   ا�ستطاع 

يف مكة فظهر بها العديد من امل�سانع يف الع�سر ال�سعودي، 

كما ان�ساأ عدد من جتار مكة م�سانع للع�سائر يف جدة، وبدا 

ي�ستورد  ما  باإنتاجها  لتناف�ض  مبكة  احللويات  م�سانع  ظهور 

. 
)4(

من اخلارج  

 وقد ادى تطور احلياة املدنية واالخذ بالو�سائل احلديثة اىل 

ظهور حرف مل تكن معروفه من قبل نذكر منها هنا هند�سه 

البناء امل�سلح الذي كان اول ظهور اال�سمنت فيه عام 1350هـ 

معروفه  تكن  التي مل  املواد  بع�ض  م وظهرت جتارة   1931/

 1931 هـ   1350 �سنه  املجفف ظهر  اللنب  مثل علب  قبل  من 

 1350 �سنه  �سفائح  او  علب  يف  ال�سناعي  ال�سمن  وظهر  م، 

هـ/1931 م وبدات ال�سلع والكماليات تظهر مبكة ب�سكل كبري 

 لقد تقدمت ال�سناعة احلديثة 
)٥(

يف عام 1361هـ /1942م 

يف اململكة تقدمًا ملمو�سًا، والدليل على ذلك:

كان عدد امل�سانع عام 1390 هـ. ال يزيد على 200 م�سنع، 

وقد ارتفع لي�سل اإىل 1381م�سنعًا عام 1422 هـ ال�سكل رقم 

.)1(

ا�ستطاع القطاع اخلا�ض وخالل مدة زمنية وجيزة اإي�سال 

منتجاته من ال�سناعات الوطنية اإىل اأكرث من 118 دولة من 

دول العامل. ويف العهد ال�سعودي بداأت تظهر اخلطوات االوىل 

للت�سنيع احلديث يف مكة املكرمة واجلدول رقم )1( يظهر 

لنا اعداد امل�سانع واأن�سطتها حتى اأواخر عام 1405هـ.

اجلدول رقم )1( اعداد امل�سانع 

واأن�سطتها حتى اأواخر عام 1405هـ.

عدد امل�سانع النوع

�شناعات املدينة ال�شناعية يف مكة املكرمة

2�سناعات معدنية

1مالب�ض جاهزة

1اأدوات منزلية

1خر�سانة جاهزة

1بال�ستيك ونايلون ومطاط

1الن�سيج

1اأثاث معدين

1بالط واأعمال الرخام

1اأثاث واأعمال النجارة

1غذائية

�شناعات يف منطقة ال�شمي�شي

1م�سنوعات اإ�سمنتية وم�ساكن جاهزة

1خر�سانة بال�ستيكية

1مياه �سحية

1مربدات حمركات

1ور�سة ت�سنيع معادن

ال�شناعات يف منطقة كرا

2خر�سانة جاهزة

1الفايرب جال�ض

1اإعداد حديد الت�سليح

1م�سنوعات االأ�سفلت

1مواد بناء

1خر�سانة �سابقة االإجهاد

1ال�سناعات املعدنية

ال�شناعات الغذائية

3احللويات وال�سكاكر

11املطاحن واملعا�سر

1حفظ الفواكه واخل�سار

5الثلج

2املكرونة

25املخابز واالفران

3احلليب ومنتجاته

4املربدات والع�سريات

6مياة �سحية

1تعبئة ال�ساي
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�شناعات مواد البناء واالأن�شاء يف مكة

6اخلر�سانة اجلاهزة

7البالط واملزايكو

1امل�ساكن اجلاهزة

2الك�سارات وت�سنيف الرمال

16طوب البناء

2االأ�سفلت

ال�شناعات املعدنية

52ت�سنيع االأملونيوم

4معدات واآالت معدنية

6االأثاث املعدين

1امل�سامري واالأ�سالك والرباغي

�سناعات التجليد والبال�ستيك

6التجليد

1احلفائظ باأنواعها

5اأكيا�ض و�سنط البال�ستيك

�شناعات الن�شيج

8الن�سيج واملالب�ض اجلاهزة

1اخليام ولوازمها

320التطريز والتف�سيل

210امل�سابغ وكي املالب�ض

ال�شناعات الفنية

9الت�سوير

32النجارة واالأثاث

34ديكور

�شناعات اخرى

2الفخار

2الورق والكرتون

1العطور ومنتجات الزينة

49اجللدية

15الطباعة والن�سر

8ال�سياغة واملجوهرات

895االجمايل

امل�سدر: احمد �سقلية ، ال�سناعة يف مكة املكرمة، الغرفة 

التجارية ال�سناعية مكة املكرمة ،1407هـ، �ض83-66

كما ظهرت جمموعة ال�سناعات الفنية وهي جمموعة من 

دور  معًا  يجمعها  ولكن  تخ�س�سها  يف  خمتلفة  ال�سناعات 

الفن والذوق يف منتجاتها وهي �سناعات اإما ان تكون اآلية او 

يدوية احلركة ترتكز من�ساآتها وا�ستوديوهاتها يف احياء مكة 

املكرمة بينما جاء م�سنع حديث لالأثاث والنجارة لي�ستوطن 

1405خم�سة  اجماليها حتى عام  وي�سبح  ال�سناعية  املدينة 

و�سبعني م�سنعًا وور�سة وا�ستوديو وهي يف زيادة م�ستمرة يف 

اعدادها وانواعها.

ثم تطورت ال�سناعة بزيادة اأعداد امل�سانع وتعدد املنتجات 

م�سانع  اأعداد  يف  التطور  لنا  يظهر   ُ  )2( رقم  اجلدول  و 

املواد  كافة  ت�سم  م�سنعا     189 وحدها  الغذائية  املنتجات 

وت�ستوعب  املحلي  ال�سوق  حتتاجها  التي  املختلفة  الغذائية 

حجم عمالة تبلغ   39869  عامل وبلغ عدد م�سانع امل�سروبات   

الكثري من  وت�سمل  10703  عامل  33 م�سنعًا بحجم عمالة 

يف  ملحوظ  تطور  وهناك   ، والع�سائر  املختلفة  امل�سروبات 

 207 بلغ  والذي  واللدائن  املطاط  منتجات  م�سانع  عدد 

التطور  وي�سمل  عامال   23143 حوايل  تقدر  عمالة  وبحجم 

والب�سرية  االلكرتونية  واملنتجات  احلوا�سيب  م�سانع  اأي�سا 

والتي هي من اأهم ال�سناعات التي تلقى رواجا كبريا يف كافة 

   39 ، وتبلغ اعداد م�سانع املعدات الكهربائية  اأنحاء اململكة 

م�سنعًا وت�سمل حجم عمالة ت�سل اإىل 5141 عامال.

اجلدول رقم )2( عدد امل�سانع املنتجة وعدد العاملني فيها 

ح�سب االن�سطة ال�سناعية يف مدينة مكة املكرمة 

حتى نهاية عام 1433هـ.

الن�شاط ال�شناعي
عدد 

امل�شانع

عدد 

العاملني

18939.869�سنع املنتجات الغذائية

3310.703�سنع امل�سروبات

334.754�سنع املن�سوجات

232.300�سنع امللبو�سات

واملنتجات  اجللدية  املنتجات  �سنع 

ذات ال�سلة
10685

اخل�سب  ومنتجات  اخل�سب  �سنع 

�سنع  االثاث  با�ستثناء  والفلني، 

ا�سناف من الق�ض ومواد ال�سفر

161.640

6110.564�سنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة وا�ستن�ساخ و�سائط االعالم 

امل�سجلة
181.897

واملنتجات  الكوك  فحم  �سنع 

النفطية املكررة
366.181

واملنتجات  الكيميائية  املواد  �سنع 

الكيميائية
13410.892

�سنع املنتجات ال�سيدالنية اال�سا�سية 

وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية
82.206

20723.143�سنع منتجات املطاط واللدائن

الالفلزية  املعادن  منتجات  �سنع 

االخرى
17023.393

508.794�سنع الفلزات القاعدية

امل�سكلة،  املعادن  منتجات  �سنع 

با�ستثناء االآالت واملعدات
17223.547
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واملنتجات  احلوا�سيب  �سنع 

االلكرتونية والب�سرية
223.642

395.141�سنع املعدات الكهربائية

امل�سنفة  واملعدات غري  االآالت  �سنع 

يف مو�سع اخر
374.385

املحركات  ذات  املركبات  �سنع 

واملركبات املقطورة ون�سف املقطورة
293.929

6365�سنع معدات النقل االخرى

553.413�سنع االثاث

334.810ال�سناعات التحويلية االخرى

1381196253املجموع

امل�سدر: اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات 

وزارة التجارة وال�سناعة، 1433هـ.

ال�سكل رقم )1 ( عدد امل�سانع املنتجة وعدد العاملني فيها 

ح�سب االن�سطة ال�سناعية يف مدينة مكة املكرمة حتى نهاية عام 1433هـ.

امل�سدر: اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات وزارة التجارة وال�سناعة، 1433هـ.

وتطور  نمو  في  ساعدة  التي  الجغرافية  -العوامل 
الصناعة بمكة المكرمة 

العوامل الطبيعية المؤثرة في الصناعة 
الموقع:

واملوانئ  الطرق  من  املكرمة  مكة  موقع  به  املق�سود 

ال�سعودية  العربية  اململكة  وبحار  ياب�سة  على  واملطارات 

من  وحمتوياته  هذا  موقعها  لها  يوفرها  التي  والت�سهيالت 

حيث  من  ال�سناعة  يف  ودورها  املوا�سالت  وو�سائل  طرق 

موقع مكة املكرمة لها موقع جغرايف هام يف �سهل تهامة يف 

غرب �سبة اجلزيرة العربية ثم يف املنطقة الغربية من اململكة 

العربية ال�سعودية ، فهي تقع ومنذ القدم على الطريق الربي 

بني �سمال اململكة من جهة وجنوبها الغربي من جهة اخرى 

وتقع على الطريق بني و�سط اململكة ) الريا�ض ( وغربها ) 

جدة ( وقد ا�ستغلت هذا املوقع القوافل ومن بعدها ال�سيارات 

حاجاتها  جميع  املكرمة  مكة  �سناعات  اىل  لتنقل  باأنواعها 

كما   ، ا�سواقها  ال�سناعية اىل  تنقل منها جميع منتجاتها  و 

جدة  مبيناء  و�سرعته  االت�سال  �سهولة  هذا  موقعها  لها  وفر 

ومطار امللك عبد العزيز يف الغرب وبلدان وقرى وادي فاطمة 

وامل�سيق والزمياء وهدى ال�سام يف ال�سمال والقنفذة والليث 

يف اجلنوب ثم يف الطائف والباحة واخلرمة وتربة يف ال�سرق 

ت�سهيالت  نعتربها  القدم  ومنذ  املوقع  يف  املميزات  هذه  كل 

ال�سكل  تاريخها  عرب  املكرمة  مكة  يف  لل�سناعة  وم�سجعات 

رقم ) 2  (.

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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البنية الجيولوجية:  
حديث  هو  هل  املكرمة  مكة  ارا�سي  بناء  هنا  بها  ونعني 

لي�سبح غري  احلديثة  اجليولوجية  االزمنة  اىل ع�سور  يعود 

تهدد  التي  ال�سريعة  والبلوطنية  التكوينية  بحركاتها  مطمئن 

اجليولوجية  الع�سور  اىل  يعود  بناء  هو  هل  او  العمران؟ 

القدمية لي�سبح عتيدًا امام تلك احلركات ال�سريعة وليطمئن 

ا�سحاب العمران والبناء علية ومنهم ا�سحاب امل�سانع بعدم 

فاأرا�سي  واالنهيار  للهدم  وم�سانعهم  وعمرانهم  تعر�سهم 

مكة املكرمة بهذا اخل�سو�ض تقع �سمن احلافه الغربية للدرع 

املمتدة  ال�سعودية  االرا�سي  مفهومة  يف  ي�سمل  الذي  العربي 

تنتمي  درع  وهو  االحمر  للبحر  ال�سرقية  ال�سواحل  على طول 

�سخوره اىل التكوينات االركية ) الع�سر االركي ( التي تتكون 

من ال�سخور النارية التي اما ان تكون جرانيتية ) باطنية ( 

اجليومورفية  للعوامل  مقاومة  �سلبة   ) طفحيه   ( بازلتية  او 

الظاهرية منها والباطنية او ان تكون �سخور متحولة �سديدة 

يعيب هذا  وال  بنوعيها  للجومورفية  اي�سا  املقاومة  ال�سالبة 

وال�سدوع فيها  الفوالق  تعدد  اال  املكرمة  ارا�سي مكة  البناء 

املتعدد  الثقيل  العمران  موا�سعها  يتحا�سى  ان  يجب  التي 

الطوابق خوفًا من حدوث االنهيارات واالنزالقات .

التكوين البنيوي لالأرا�سي ال�سعودية مطمئن وثابت وخاِل 

للعمران وال �سك  الهدامة  والبلوطنية  التكوينية  من حركاته 

باأن هذا يعود اىل عناية اهلل ورعايته الأقد�ض بقعة يف االر�ض 

التي اختارها اهلل �سبحانه وتعاىل كمو�سع لبيته العتيق .

التضاريس: 
وحمتوياته  االأر�ض  �سكل  بالت�ساري�ض  جغرافيًا  املق�سود 

و املوجبة ولكن املهم هنا  ال�سالبة  الت�ساري�سية  من املظاهر 

مباين  الإقامة  الت�ساري�سية  املظاهر  هذه  مالئمة  مدى  هو 

عمران  ان  املعروف  من  اذ  عليها  وخدماتها  ال�سناعات 

امل�سانع والور�ض يبحث دائما عن االر�ض ال�سهلية واملنب�سطة 

البعيدة عن الت�سر�ض ذلك الن االر�ض املنب�سطة اقل تكلفة يف 

تعمريها وتو�سيل اخلدمات اليها خا�سة الطرق منها واليها 

ونقل خاماتها ومنتجاتها وال تلجاأ امل�سانع وور�سها اإىل االأر�ض 

وارتفاع  ال�سهلية  االأرا�سي  النعدام  م�سطرة  اال  املت�سر�سة 

الت�ساري�ض  نوع  بني  الوطيدة  العالقة  يوؤكد  وهذا  ا�سعارها 

والعمران عامة ومنها العمران ال�سناعي كذلك نعلل لرتكيز 

التوزيع اجلغرايف للم�سانع على االأر�ض املنب�سطة وعلى اأقل 

بكثري على االأر�ض املنحدرة.

ال�سكل رقم )2( الطرق التي تربط مكة املكرمة باملدن االأخرى

امل�سدر: االإدارة العامة للم�ساحة الع�سكرية، الريا�ض.
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الطبيعي  اجلغرايف  ال�سابط  هذا  تطبيق  اأ�سا�ض  وعلى 

من  الرغم  على  انه  جند  فاإننا  املكرمة  مكة  يف  لل�سناعة 

العالية  اجلبال  وانت�سار  املكرمة  مكة  ارا�سي  ت�سر�ض 

ب�سخورها اجلرانيتيه والبازلتية ) النارية ( هذه اجلبال : 

خندمة، جبل عمر ، الطندباوي ، الكعبة ، ثور ، النور )حراء( 

تقع جميعًا  والتي  قعيقعان   ، الدرج   ، قبي�ض  ابي   ، ال�سباع   ،

�سمن مفهوم بداية جبال ال�سروات او يف املرحلة االنتقالية 

منها بني �سهل تهامة وجبال ال�سروات �سديدة ال�سالبة بينما 

من  بالعديد  الت�ساري�سي  املكرمة  مكة  موقع  على  اهلل  انعم 

االأودية ذات االأرا�سي املنب�سطة والتي اأهمها اودية : طوى ، 

 ، التنعيم   ، ال�سيل   ، امل�سفلة   ، اجياد   ، العزيزية   ، ابراهيم 

كما تتناثر بني جبالها م�ساحات منب�سطة الت�ساري�ض اهمها : 

العزيزية الغربية وال�سمالية، ودقم الوبر ،وبرحة الر�سيد، و 

املن�سور ، و الر�سيفة و النزهة،و الزاهر  ،و املعابدة ،والعدل،و 

وال�ساحات  االودية   ( املظهران  وهذان  التنعيم  ثم  العمرة 

الت�سنيعية  والور�ض  امل�سانع  عمران  يختارهما  املنب�سطة( 

ومن بينها املدينة ال�سناعية التي حتمل اجلانب الغربي من 

التالل  �سفوح  على  امل�سانع  بناء  حالة  ويف  التنعيم  �ساحات 

باهظة  تكاليف  املقابل  ولكن يف  فانه ممكن  املكية  واجلبال 

للت�سوية او ازالة تلك ال�سفوح باالآالت واالدوات احلديثة التي 

ال تقل تكاليف �ساعاتها عن 500 ريال اأي  قبل قرابة خم�سة 

واملجاري  املياه  متديدات  تكاليف  غري  هذا  عامًا  وع�سرين 

والكهرباء يف هذه املناطق ال�سخرية �سلبة الت�ساري�ض .

وقد ادت كرثة انت�سار اجلبال والتالل واالودية يف ت�ساري�ض 

مكة املكرمة اىل ارتفاع ا�سعار بيع ار�ض البناء امل�ستوية �سواء 

بال�سكن او للم�سانع ال�سكل رقم )3( ت�ساري�ض مكة.

المناخ:
من اهم املتطلبات اجلغرافية للت�سنيع هي معدالت درجات 

اهم  التي هي  وال�سوء  والرطوبة  واالمطار  عنا�سر احلرارة 

مبا�سرة  غري  او  مبا�سرة  تاأثريات  من  لها  ملا  املناخ  عنا�سر 

العاملني  وعلى  ال�سناعية  واملنتجات  اخلامات  خمازن  على 

باالإ�سافة  امل�سانع  مباين  خارج  تنقالتهم  يف  خا�سة  فيها 

اأجهزة  لتعبة  باهظة  تكاليف  من  ال�سناعات  حتمله  ما  اىل 

التكييف فمكة املكرمة تقع فلكيًا عند تقاطع خط طويل 46، 

39ْ �سرقًا مع دائرة عر�ض 28 ، 20ْ �سمااًل اأي انها تقع فلكيًا 

�سمن مفهوم مداريات ن�سف الكرة ال�سمايل ون�سف الكره 

معدالت  املناخية  �سنتها  من  اأ�سهر   9 تعي�ض  التي  ال�سرقي 

تزيد  ال  ن�سبية  ورطوبة  مئوية  درجة   25 عن  تقل  ال  حرارية 

5% وهذا يعني اننا يف مدينة تعي�ض معدالت عالية جدًا  عن 

لعنا�سر احلرارة )ما بني 20 - 52 ْ ( وجافه يف امطارها اأقل 

من ) 150 ملم �سنويًا ( ورطوبة هوائها الن�سبية ) %10-0 ( 

وبالتايل ق�سر الفرتات التي ميكن فيها التخزين ال�سناعي 

باأنواعه و�سرعة ا�ستهالك االلة واالداة ال�سناعية واالرهاق 

ولكن   .. وور�سها  ال�سناعات  يف  للعاملني  والبدين  الذهني 

عن  خريًا  واأ�سحابها  فيها  والعاملني  ال�سناعة  عو�ض  اهلل 

تلك الظروف املناخية املحلية القا�سية وذلك بارتفاع م�ستوى 

الدخل للفرد وارتفاع م�ستوى املعي�سة الذي هو على ا�ستعداد 

املحلية  ال�سناعية  للمنتجات  كانت  مهما  اال�سعار  لتحمل 

وبالتايل  لها  والنظامي  املايل  احلكومي  الت�سجيع  يدعمها 

ب�سرية مهما  ام  كانت  ال�سعوبات طبيعية  تغلبها على جميع 

كانت. 

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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ال�سكل رقم )3( ت�ساري�ض مكة املكرمة

امل�سدر: الباحثة باالعتماد على بيانات الهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة،1435هـ .

الرياح:
اإن متغريات مراكز ال�سغط اجلوي من اأهم العوامل املوؤثرة 

يف اجتاه الرياح التي تهب على مكة املكرمة فاإذا اأ�سفنا اإليها 

موقع مكة املكرمة وت�سكيل ت�ساري�سها فذلك يلعب دورًا رئي�سًا 

وهامًا يف اجتاهات الرياح، واأو�سحت الدرا�سات التي اأجريت 

اأن هبوب الرياح على مكة املكرمة ياأتي من ال�سمال وال�سمال 

الغربي واجلنوب الغربي. 

قد بلغت متو�سطات �سرعة الرياح يف مكة املكرمة كاالآتي: 

اأقل �سرعة 3 عقدات اأي )5.6 كياًل يف ال�ساعة(. 

اأعلى �سرعة 36 عقدة اأي )66.7 كياًل يف ال�ساعة(. غري 

مل  املذكورة  الق�سوى  ال�سرعة  اأن  باملالحظة  اجلدير  اأن 

املتو�سط  اأما  ال�سنوات  من  متباعدة  فرتات  على  اإال  ت�سجل 

العادي يف معظم االأوقات فهو يرتاوح من 4 اإىل 4.5 عقدة يف 

ال�ساعة اأي ما بني )7.4 كياًل -  اإىل 8.5 كياًل يف ال�ساعة( 

اأما معظمها فكان يقل عن 30 عقدة يف ال�ساعة، وعموماً فاإن 

رياح مكة املكرمة هي: 

�سمالية غربية - جافة �سيفًا رطبة ممطرة �ستاًء. 

�سمالية �سرقية - حارة جافة �سيفًا و�ستاًء دافئة. 

جنوبية غربية - رياح مو�سمية ممطرة. 

كما ان الجتاه الرياح دورًا هامًا يف حتديد مناطق ال�سناعة، 

حيث يتطلب ان تبعد مناطق ال�سناعة عن املناطق ال�سكنية 

الرياح  باجتاه  امل�سانع  تكون  ال  بحيث  املكرمة  مكة  مبدينة 

التي حتمل دخان امل�سانع التي توؤدي اىل تلوث البيئة.

العوامل البشرية المؤثرة في الصناعة:
احلكومة  �سيا�سات  من  كل  يف  الب�سرية  العوامل  تتمثل 

ال�سوق،  املوا�سالت،  املال،  راأ�ض  اخلامات،  الت�سنيعية، 

االأيدي العاملة، التوطن ال�سناعي، التجهيزات االأ�سا�سية.

السياسات الحكومية:
و  بل  اال�سا�ض  حجر  وهي   : الت�شنيعية  احلكومة  �شيا�شة 

املحرك واالآمر الناهي جلميع ال�سوابط  اجلغرافية االخرى 

لل�سناعة ، اذا املق�سود بها : املوقف املريح والعملي واالمن 

الت�سنيعي حلكومة اململكة العربية ال�سعودية ولتجعلنا نق�سم 

هذه ال�سيا�سة اىل �سقني متتامني  ومتكاملني يف بلورة مفهوم 

القوانني  االأول-  ال�سق   : كالتايل  لل�سناعة  ال�سابط  هذا 

والت�سريعات التنظيمية املخت�سة بالت�سنيع من قريب او بعيد 

ومبا�سرة وغري مبا�سرة  والتي مت تطبيقها بوا�سطة ان�سائها 
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الت�سنيع   لرعاية  تنفيذية  وزارات  او  وكاالت  او  ملوؤ�س�سات 

ال�سعودية عامة ومنها  العربية  اململكة  و�سناعاته على ار�ض 

مكة املكرمة والتي تهدف جميعا اىل ا�ستمرار ت�سنيع البالد 

وتطوير �سناعاتها عددا ونوعا ويف كمية انتاجها  وم�ستواها 

لتحتل ال�سناعة مكانتها املاأمولة  يف اقت�ساد هذا الوطن . 

وقد اتخذت موؤ�س�سات رعاية ال�سناعة ال�سعودية وت�سجيعها 

ا�ستبدل  ما  ومنها  االن  حتى  بقى  ما  منها  التي  ا�سماء  عدة 

بغريه كالتايل: 

مكة  و�سناعة  ومنها غرفة جتارة  وال�سناعة  التجارة  غرف 

املكرمة منذ بدء تكوينها وحتى االن. 

مركز االبحاث والتنمية ال�سناعية منذ �سنة 1386 هـ.

وزارة التجارة وال�سناعة حتى �سنة 1395 هـ.

وزارة ال�سناعة والكهرباء )وكالة الوزارة ل�سوؤن ال�سناعة( 

منذ 1396 هـ.

ال�سناعية  احلماية  )ادارة  والكهرباء  ال�سناعة  وزارة 

والت�سجيعية( حتى االن.

وزارة ال�سناعة والكهرباء )ادارة املناطق واملدن ال�سناعية( 

حتى االن

الهند�سية  ال�سئون  )اإدارة  والكهرباء  ال�سناعة  وزارة 

وامل�ساريع( حتى االن

ال�سناعية(  الرتاخي�ض  )اإدارة  والكهرباء  ال�سناعة  وزارة 

حتى االن

الر�سامني  ا�ستثمار  )جلنة  والكهرباء  ال�سناعة  وزارة 

االجنبية يف ال�سناعة الوطنية( حتى االن

املناطق  ارا�سي  توزيع  )جلنة  والكهرباء  ال�سناعة  وزارة 

واملدن ال�سناعية( 

وزارة ال�سناعة والكهرباء )جلنة الرتاخي�ض ال�سناعية( حتى االن

لكل  تعني  انها  كما  االن.  ال�سناعية حتى  التنمية  �سندوق 

�سناعة ))�سيخ (( يحل م�سكالت رجال �سناعته واي�ساله 

جميعًا  وهي  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  اإىل  لطلباتهم 

موؤ�س�سات حكومية تنفيذية وتخطيطية ن�سب اأعينها اخلروج 

الواحدة  الغلة  اقت�ساد  نطاق  من  ال�سعودي  باالقت�ساد 

املوؤ�س�سات  هذه  ويكمل   ، دخله  م�سادر  تنويع  اإىل  )النفط( 

للخطط  الر�سيدة  ال�سعودية  احلكومة  تنفيذ  ا�ستكمال 

االمنائية عامة لكافة اخلدمات واأق�سام االقت�ساد ال�سعودي 

�سبقها يف ذلك اجراءات وت�سريعات حكومية يف �سنة 1985هـ 

مل�ساندة ال�سناعة والتي تعترب نقطة االنطالقة االقت�سادية يف 

جميع دعائم ومقومات االقت�ساد ال�سعودي ومنها ال�سناعة 

التي تطورت مبوجبها ارقام تراخي�ض ال�سناعة حتى ا�سبح 

م�ستوى  على  ترخي�ض   )52( 1398هـ  �سنة  يف  اجماليها 

اململكة كلها، ومن اهداف اخلطط اخلم�شية ال�شابقة:

عدد  يف  �سواء  البالد  يف  ال�سناعية  القاعدة  تو�سيع   -

اأو يف م�ستواها  اأو يف كمية انتاجها  اأنواعها  اأو يف  �سناعاتها 

االنتاجي مع الرتكيز على اقامة ال�سناعات الثقيلة اال�سا�سية 

)احلديد وال�سلب واال�سمدة واالأملونيوم واال�سمنت وتكرير النفط(.

-ا�سباع االأ�سواق املحلية من منتجات ال�سناعة ال�سعودية 

اإيجاد  ثم  اخلارجي  ال�سناعي  الوارد  على  االعتماد  لتقليل 

قائمة  لتنويع  ال�سناعية  املنتجات  من   
)6(

طوعي فائ�ض 

العمالت  من  جديد  دخل  م�سدر  وايجاد  اململكة  �سادرات 

ال�سعبة وتقوية امليزان التجاري ال�سعودي.

-اإيجاد توازن اقت�سادي وح�ساري بني املناطق اجلغرافية 

وقد  ومناطقها  مدنها  على  ال�سناعات  توزيع  بح�سن  وذلك 

حظيت مكة بواحدة من اأقدم املدن ال�سناعية اختري لها موقع 

منا�سب وم�ساحة يف حي العمرة عن ي�سار طريق الذهاب اىل 

ال�سريف ومب�ساحة  املكي  املنورة خارج حدود احلرم  املدينة 

ت�ساري�سها  الف مرت مربع   720 اأي    
)7(

720 دومنًا  قدرها 

ومن  الكهرباء  )حمطة(  م�سنع  من  جدًا  وقريبة  م�ستوية 

ويوؤيدها  جدة  من  القادمة  للكهرباء  التنعيم  حتويل  حمطة 

املنورة  املدينة  اىل  منها  واملوؤدية  املمتدة  الطرق  خدمات 

وجدة والريا�ض ووادي فاطمة) 6- 11�سيارة ( وقرب املدينة 

من  وبالتايل  كم(   11( املكرمة  مكة  و�سط  من  ال�سناعية 

املدينة جماورتها  ت�سهيالت هذه  اهم  ومن   ، احيائها  جميع 

العالج  متطلبات  جميع  يوفر  والذي  العام   حراء  مل�ست�سفى 

لها  متوفرة  فهي  وعمالتها  خرباتها  عن  اما   ، بها  للعاملني 

خارج  موقعها  ت�سهيالت  بحكم  امل�سلمني  وغري  امل�سلمني  من 

حدود احلرم املكي ال�سريف. وال يعيبها اال ان موقعها حماط 

من ال�سمال واجلنوب وال�سرق )ثالث جهات( باإحياء �سكنية 

ميكن ان يتاأثر �سكانها ب�سو�ساء امل�سانع وغبارها.

)٦(  تتوزع املدن ال�سناعية احلالية على مدن: الريا�ض، مكة املكرمة ، جدة ، ينبع ، اجلبيل ، الهفوف ، الدمام ، الق�سيم ، كما يوجد اأربعة م�ساريع 

ملدن �سناعية جديدة يف: املدينة املنورة ، واأبها ، واجلوف ، حائل.

)٧( الدومن وحدة م�ساحة تركية االأ�سل مقدارها 1000مرت مربع..

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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منتجات  لت�سويق  )الوطنية(  املحلية  االأ�سواق  -�سمان 

احلماية  ت�سريعات  بفر�ض  وذلك  املحلية  ال�سناعات 

ومن  جتاهها  الوطنية  والتوعية  ال�سناعات  لهذ  احلكومية 

اأهم مالمح هذا ال�سمان قانون �سنة 1381هـ امل�سمى بقانون 

املناف�سة  تاأكيد حرية  ثم  الوطنية  ال�سناعة  وت�سجيع  حماية 

بني منتجات ال�سناعة املحلية ولكن يبقى القانون اال�سا�سي 

وهو / تف�سيل ا�ستخدام املنتجات ال�سعودية على غريها اأواًل 

القانون  هو  االأهلية  ثم  احلكومية  اال�ستخدامات  جمال  يف 

االهم يف ت�سجيع ال�سناعة املحلية.

-تدعيم �سناعة تعدين املعادن وال�سخور ال�سعودية اأواًل ثم 

امل�ستوردة وجعلها من ال�سناعات االقت�سادية اال�سا�سية.

-م�ساندة نظام �سركات ال�سناعة االهلية اأو امل�ساركة.

-ت�سيع القطاع املايل ال�سعودي اخلا�ض بل وامل�ستقدم من 

خارج للم�ساهمة يف حركة الت�سنيع.

-توفري جميع الت�سهيالت واخلدمات احلكومية يف املناطق 

واملدن ال�سناعية الرئي�سة والثانوية.

اأي  يف  بال�سناعة  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  -تدخل 

�سناعة حملية تواجه �سعوبات مالية اأو غريها.

احلكومية  اجلهات  جميع  بني  خمطط  تن�سيق  -اإقامة 

والت�سارب يف  التكرار  للتاأكد من عدم  بال�سناعة  املخت�سة 

وباالقت�ساد  بها  اال�سرار  ملنع  اأي �سناعة  النوع يف  اأو  العدد 

بعمل  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  ا�ستمرار  مع  ال�سعودي 

بال�سناعة  املت�سلة  املتخ�س�سة  واالأبحاث  الدرا�سات 

واأنواعها وكمها.

يتخذ  الذي  احلكومي  املايل  الدعم  هو   - الثاين  وال�سق 

�سكل امل�ساعدات اأو القرو�ض اأو امل�ساهمة املالية املبا�سرة يف 

امل�سانع.

ال�سريبي  االعفاء  هو  امل�ساعدة  هذه  مظاهر  اأهم  ومن 

بت�سهيالت اال�سرع  والور�ض املدعمة  جلميع واردات امل�سانع 

يف اجراءات االخراج من املوانئ واملطارات كما تعترب قرو�ض 

�سندوق التنمية ال�سناعية والتي بلغت يف �سنة 1399/98هـ 

1117 مليون ريال والتي تبلغ 50% من اجمايل تكلفة امل�سروع 

واال�ستثمارية  ال�سخ�سية  القرو�ض  مبالغ  اإليها  ت�ساف 

وقرو�ض بنك الت�سليف ال�سعودي.

-تدعيم م�ساريع خدمات املناطق واملدن ال�سناعية وعلى 

اقل منها ال�سناعات املتوطنة يف اأحياء املدن ال�سكنية.

-تقدمي امل�ساعدات احلكومية يف جمال التدريب والتاأهيل 

االدارة  جمال  ويف  بل  ال�سناعية  واالأداة  لالألة  والت�سغيل 

والتنظيم واال�ست�سارة.

:Raw Material :الخامات
لتغري  مواد  من  امل�سانع  يدخل  ما  جميع  بها  يق�سد 

مظهرها اأو مذاقها اأو لونها اأو �سكلها اأو تركيبها امليكانيكي 

اأوالكيميائي وذلك ح�سب رغبة املت�سوق )حملية واخلارجية( 

اأو  حيوانية  اأو  معدنية  اأو  زراعية  تكون  اأن  اإما  جميعا  وهي 

ت�سنيعية  عمليات  �سمن  امل�سانع  تدخل  ت�سنيعية  اأو  غابية 

ب�سيطة اأو معقدة طويلة اأو ق�سرية، تنقل هذه اخلامات من 

م�سادرها املحلية )الوطنية( اأو اخلارجية )امل�ستوردة( اإىل 

اأو غري مبا�سرة  وور�ض هذه احلرفة مبا�سرة  مواقع م�سانع 

وخمتلف و�سائل املوا�سالت الربية واجلوية والبحرية.

اأنواعها  يف  عديدة  فهي  املحلية:  اخلامات  يخ�ش  ففيما 

واال�سمنت  والف�سيات  والرمال  واجللود  احلبوب  وت�سمل: 

اأنه  اخلدمات  من  اجلانب  هذا  ويعيب   ... وااللبان  واملياه 

ي�سعب ايجاد ارقام لكمياتها الأنها ترد اىل امل�سانع والور�ض 

بدون رقابة عليها يف الكم اأو النوع فمعرفة الكمية امل�ستهلكة 

من اخلامات ال�سناعية اأمر مهم لتقيم التكلفة ومدى عالقة 

ال�سناعة باالقت�ساد الوطني.

اجلانب  تكمل  فهي   : امل�شتورة  اخلامات  يخ�ش  وفيما 

ا�ستريادها  �سعوبة  من  الرغم  على  الفراغات  وت�سد  املحلي 

واال�سالمية  منها  العربية  االجنبية  م�سادرها  خمتلف  من 

اكرث  اخلامات  من  املحلي  امل�سدر  يجعل  مما  غريها  اأو 

طماأنه يف البناء ال�سناعي يف مكة املكرمة وتاأتي هذه الفئة 

طريقني  بوا�سطة  برًا  املكية  ال�سناعات  اإىل  اخلامات  من 

املطار  اأو  جدة  وميناء  اجلموم  مكة  طريق  اأولهما  متكاملني 

امللك  مطار  اأو  جدة  ميناء  ال�سمي�سي  مكة  طريق  وثانيهما 

�سيارات  من  ا�سطول  الطريقني  هاذين  ويخدم  عبدالعزيز 

النقل اخلفيف والثقيل الذي ال مثيل له يف اأي قطِر ا�سالمي 

�سواء يف عدده اأو يف طاقته ) قدرته ( اأو يف م�ستواه .

وتاأتي هذه الفئة من اخلامات اما مبا�سرة اإىل م�سانع مكة 

املكرمة وور�سها الت�سنيعية اأو بطريق غري مبا�سر عن طريق 

جتار جدة للجملة والتجزئة.

: The Laboureres :الخبرات واأليدي العاملة
لكل حرفة خرباتها وعمالها وهم بنوعهم وعددهم وخلقهم 
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حمركو  الأنهم  ذلك  وازدهارها  وتطويرها  قيامها  عماد 

ت�سنيعها  وو�سائل  وطرق  مفكر  وهم  واأدواتها  ال�سناعة  اآلة 

ولتبقى فئة منهم يدوية تقليدية يف عملها ما زالت م�سجعة 

من االأ�سواق املحلية نظرًا لالإقبال على منتجاتها التقليدية. 

اأما الفئة الثانية فهي اخلربات التقنية املتطورة مع تطور اآلة 

تطوير  ا�ستمرارية  اإىل  ا�سطرارها  مع  واأدواتها  ال�سناعة 

نف�سها لتواجه متطلبات االأيدي ال�سرائية يف اأ�سواق منتجاتها 

امل�ستوى  ويف  واأمزجتها  طلباتها  يف  والتبدل  التغري  الدائمة 

املعي�سي باالإ�سافة اإىل حماوالتهم لتفوق منتجاتهم ال�سناعية 

اأمام ما تواجهه من مناف�سة حرة من الواردات املثيلة لها على 

ار�ض اال�سواق املحلية ففيما يخ�ض الفئة االأوىل من اخلربات 

والعمالة فهي قليلة العدد �سيقة يف توزيعها اجلغرايف يف مكة 

املكرمة مما يدعو اإىل املحافظة عليها - خمافة اندثارها - 

هذه  مثل  يف  العمل  ا�ستمرار  على  واالأحفاد  االأبناء  بت�سجيع 

و�سناعاتهم  بيدهم  واالأخذ  التقليدية  ال�سعبية  ال�سناعات 

�سكان  اىل  اإ�سافة  البقاء  وبالتايل  واالزدهار  التطور  نحو 

مكة  كانت  بهم  والذين  حولها  من  التي  والقرى  البلدات 

املكرمة وماتزال من اهم املدن يف اململكة ومناطقها يف عدد 

�سكانها وات�ساع توزيعهم اجلغرايف.

هي:  حولها  من  حمافظات  ثالثة  �سكان  اىل  باالإ�سافة 

حولها  من  متناثرة  116قرية  نحو  بحرة  ثم  وحدا  اجلموم 

ومن  غربًا  بحرة  اىل  �سرقًا  �سداد  الكر  قرية  من  ابتداء 

املدينة  هذه  ي�سكن  جنوبًا،  يلملم  اىل  �سمااًل  ال�سام  هدى 

�سنويًا  يزدادون  ن�سمة   700000 من  اأكرث  وبلدانها  وقراها 

الفارق  عن  الناجت  الطبيعي  امل�سدر  من  هذا   %2.5 بن�سبة 

الطبيعية  زيادتهم غري  اىل  باالإ�سافة  والوفيات  املواليد  بني 

االول  امل�سدر  يعتربون  هوؤالء  جميع  الهجرات،  من  القادمة 

للخربات والعمالة ل�سناعتها عرب فرتات تاريخ هذه ال�سناعة 

يعطونها اخلربة والقوة الفعلية. 

فهي  والعمالة  اخلربات  من  الثانية  بالفئة  يتعلق  وفيما 

االكرث عددًا واالو�سع يف توزيعها اجلغرايف واالهم يف دورها 

احلديثة  والور�ض  امل�سانع  عدد  كرثة  تعك�ض  و  االقت�سادي 

االقت�سادي  امليزان  الفعالة يف  االقت�سادية  اهميتها  وات�ساع 

للمدينة وهذا النوع من اخلربات والعمال ياأتي من م�سدرين: 

االأول هو ال�سعودي والثاين: هو امل�ستقدم من خمتلف الدول 

حيث  اال�سالمية  غري  ال�سعوب  من  حتى  والقريبة  البعيدة 

ميكن ت�سغيل هوؤالء يف م�سانع وور�ض املدينة ال�سناعية وحي 

العمرة وال�سمي�سي ومنطقة كرا ال�سناعية ويف ال�سرائع العليا 

واجلموم والواقعة جميعًا خارج حدود احلرم املكي ال�سريف، 

وعدد هذه الفئة مب�سدريها يف زيادة م�ستمرة وال م�سكلة يف 

اعدادها على اثر افتتاح معهد التدريب املهني يف مكة وغريه 

مكة  يف  واملهنية  احلرفية  ال�سعودية  والكليات  املعاهد  من 

ما  ا�ستقدام  ي�سهل  بينما  االأخرى  ال�سعودية  واملدن  املكرمة 

ينق�ض من الفئة اخلارجية من اخلربات والعمال يوؤيد ذلك 

العالقات الدولية اجليدة التي تربط حكومة اململكة العربية 

تتمتع  ما  اإىل  باالإ�سافة  العامل  حكومات  مبعظم  ال�سعودية 

اأمن وا�ستقرار وارتقاء يف الدخل ورقي يف  به ال�سعودية من 

امل�ستوى املعي�سي . 

:The Capital :رأس المال
وهو متطلب تقليدي لقيام وجناح اأي حرفة اقت�سادية ملا 

والعمران  االرا�سي  ل�سراء  اأموال  من  احلرف  هذه  حتتاجه 

وااللة واالداة واخلامات ال�سناعية ثم ما تدفعه من مرتبات 

)معا�سات( للعاملني فيها... اإذن نحن اأمام نوعني متتامني 

من راأ�ض املال يف تلبية حاجة اأعمال ال�سناعة وور�سها وفيما 

يعمل فعاًل من راأ�ض املال يف ال�سناعة على اأر�ض هذه املدينة 

املكرمة:

األول: راأ�ض املال العقاري الذي يرتجم اإىل اآالت واأدوات ومباٍن 
جمموعها  يف  حتتل  التي  العقارات  من  ذلك  وغري  وخامات 

املكانة االأوىل على الرغم من اأنها مبنية على النوع الثاين وهو 

املال احلر )النقدي( وذلك نظرًا للظروف الدولية املعا�سرة 

التي ت�سع عقبات عديدة اأمام ح�سول االأقطار النامية على 

من  لتحرمها  ال�سناعية  واخلامات  االآالت  من  حاجاتها 

ت�سنيع نف�سها وتبقى الدول هي ال�سائدة يف عامل ال�سناعة، 

من  تطلبه  ما  املقابل  يف  �ستاأخذ  اأنها  من  الرغم  على  هذا 

اأ�سعار )اأثمان( الآالتها واأدواتها وخاماتها ال�سناعية تلك!!! 

اإال اأن االأنانية ال�سخ�سية وبالتايل الدولية اأبت اإال اأن ت�ساوم 

وت�سرتط على الدول النامية الراغبة يف ت�سنيع نف�سها حتى 

تبعدها عن درب الت�سنيع وتبقى لتلك الدول اأ�سواقًا مفتوحة 

ال مناف�سة لها فيها!!! ففيما يخ�ض النوع االأول من راأ�ض املال 

مدينتنا  ومنها  عامة  ال�سعودية  العربية  للمملكة  متي�سر  فهو 

ال�سيا�سية  ال�سمعة  ح�سن  ذلك  يف  يطمئنها  هذه  املقد�سة 

واالقت�سادية الدولية التي حلكومة اململكة العربية ال�سعودية 
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املدعمة دائمًا مبيزان جتاري متعادل اأو ل�ساحلها مع جميع 

ذات  ومن  احلرة  العمالت  )الريال(من  عملتها  ثم  الدول 

العربية  للمملكة  النقدي  الر�سيد  بوا�سطة  امل�سمونة  القيمة 

ال�سعودية ولقوة �سادراتها وكرثة الطلب الدويل عليها خا�سة 

منها النفط خامة ومكرراته وغازه امل�سيل )ال�سائل( املدعم 

يوميًا-  4-10 ماليني برميل  بفائ�ض طوعي- يرتاوح مابني 

يذهب اإىل االأ�سواق الدولية املتعط�سة اإليه.

االأ�سل  وهو  املال  راأ�ض  من  الثاين  النوع  يخ�ض  وفيما 

وال  كان  الذي  ال�سعودي  العربي  الريال  فعماده  واالأ�سا�ض 

الدولية  العمالت  اأهم  يزال و�سيبقى بعون اهلل �سمن قائمة 

احلرة ذات القيمة الثابتة اإن مل تزدد دوليًا وذلك يطماأنة من 

ذلك الر�سيد ال�سخم الذي له واملغطى كلية بالذهب كما اأن 

هذا وذلك يقع �سمن مظلة واقية من اخللق الدويل املمتاز 

حلكومة اململكة العربية ال�سعودية من جهة ثم توفر فائ�سها 

الدولية  النفط  اأ�سواق  به  ترحب  الذي  العمالق  النفطي 

الوا�سعة وال�سرهة وبالتايل العائدات النفطية املبا�سرة وغري 

خزينة  يف  قنواتها  مبختلف  ت�سب  التي  وغريها  املبا�سرة 

احلكومة ال�سعودية وبالتايل ت�سهم يف رفع ن�سيب الفرد من 

دولة  �سمن  مدينة  اأمام  نحن  اإذن  ال�سنوي   الوطني  الدخل 

حمظية بكل ما تطلبه �سناعاتها والعاملون فيها من ر�ساميل 

عقارية اأو نقدية اأو من االثنني معًا �سواء يف الوقت احلا�سر 

عام  التمويل حتى  و�سل حجم  فقد  البعيد  امل�ستقبل  على  اأو 

2011م للم�سانع يف منطقة مكة املكرمة 116.07607 مليون 

ريال اأما على م�ستوى املنطقة الغربية للملكة كان ن�سيبها من 

حجم  التمويل  184.207.93  مليون ريال . 

الوقود والقوى المحركة:
الر�سيدة  ال�سعودية  احلكومة  ت�سهيالت  اهم  من  ان 

لل�سناعة يف بالدها هي توفري مواد الوقود والقوى املحركة 

ال�سناعة  مواطن  اىل  تو�سيلها  و�سهولة  ا�سعارها  وخف�ض 

منها  ونخ�ض  الوا�سعة  ال�سعودية  االر�ض  على  كانت  حيث 

التيار الكهربائي وم�ستقات النفط التي هي عماد وقود االلة 

واالداة ال�سناعية يف مكة املكرمة.

     وفيما يخ�ض الكهرباء العمومية االهم واالكرث �سيوعًا 

وتوزيع  انتاج  املكرمة من حمطات  والقادمة ل�سناعات مكة 

والتي  الغربية  باملنطقة  للكهرباء  املوحدة  ال�سعودية  ال�سركة 

ي�سل تيارها اىل اأي موقع لل�سناعة وور�سها يف حدود مدينة 

مكة املكرمة متى طلب �ساحبها ذلك وب�سعر منخف�ض جدًا 

ودون اأي تكلفه لتو�سيلها خا�سة يف املدينة ال�سناعية. وبهذا 

يكون التيار الكهربائي هو القوى املحركة االوىل والالمناف�سة 

لل�سناعة وور�سها يف مكة املكرمة.

الناجتة  الكهرباء  فهي  الكهرباء  من  الثاين  امل�سدر  اما 

لتطرف  اإما  اليها  تلجاأ  التي  بامل�سنع  املولدات اخلا�سة  عن 

لرغبتها يف  او  العمومية،  الكهرباء  توزيع  �سبكة  موقعها عن 

تكلفة  واالقل  �سمانًا  االكرث  الكهربائي  بتيارها  اال�ستقاللية 

وهذا النوع ي�سعب تقدير كمية املنتج منة او امل�ستهلك.

: Industry Localization :التوطن الصناعي
واأ�سحابها  ال�سناعات  اأنظار  اجتاه  من  الرغم  على  اإنه 

يتوفر  حيث  املكرمة  مكة  داخل  يف  لهم  مالئمة  مواقع  اإىل 

ملناطق  اأمكن  اأنه  اإال  �سناعاتهم  متطلبات  معظم  فيها  لهم 

�سناعية جديدة تقع خارج عمران مكة املكرمة وخارج حدود 

ملا  فيها  وتوطنها  ال�سناعات  اإليها  جتذب  اأن  املكي  احلرم 

يتوفر فيها من م�سجعات الت�سنيع وتوطنها، حيث يعاد توزيع 

ل�سرر  حتا�سيًا  جديد  من  الت�سنيعية  والور�ض  ال�سناعات 

تلويثها  وبالتايل عدم  وغبارها  واأبخرتها  كل من �سو�سائها 

للهواء وحتا�سيًا لف�سالتها ال�سلبة وال�سائلة

والور�ض  امل�ستودعات  ت�سم  ال�سناعية  اال�ستعماالت  ان 

يبلغ  املخططة،  ال�سناعية  املناطق  اىل  ا�سافة  واملجازر، 

 )873.10( مبكة  ال�سناعية  اال�ستعماالت  م�ساحة  اإجمايل 

هكتار ، ون�سبها 2.44%من اجمايل م�ساحة النطاق العمراين؛ 

حيث ترتكز اغلب االن�سطة ال�سناعية يف مناطق االطراف ، 

، خا�سة  املركزية  الكتلة  االن�سطة يف منطقة  بع�ض  وجود  مع 

يف حلقتها اخلارجية ، وت�سكل املنطقة ال�سناعية القائمة يف 

غرب املدينة جنوب طريق مكة جدة ال�سريع اكرب وحدات هذا 

الرتتيب جممع  يليه يف   ، هكتار    331،4 م�ساحة   اال�ستعمال 

طريق  امتداد  و�سرق  ال�سيل  طريق  �سمال  للور�ض  املعي�سم 

ال�سرقي  ال�سمايل  الطرف  يف   ، املعي�سم  حي  يف  ال�سرائع 

هكتار    233.5 قدرها    اإجماليه  مب�ساحة  املركزية  للكتلة 

يف  ال�سناعي  اليمامة  حي  خمطط  الرتتيب  يف  ذلك  ويلي 

م�ستودعات  على  ي�ستمل  والذي  املركزية  الكتلة  غرب  جنوب 

يلي ذلك خمطط  125.7  هكتار،  اإجمالية قدرها   مب�ساحة 

اإجمالية قدرها  )858( �سمال �سرق الكتلة املركزية مب�ساحة 

القو�ض  للور�ض غرب  املعابدة )5(  62.3 هكتار، ثم خمطط 
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448 هكتار، يلي ذلك  ال�سرقي ل�سارع احلج ومب�ساحة قدرها 

العديد من املناطق ال�سناعية وجتمعات الور�ض وامل�ستودعات 

واملجازر، منها على �سبيل املثال االن�سطة حول طريق التنعيم، 

اجلزء  وحول  ب�سم،  جبل  منطقة  يف  ال�سناعية  االن�سطة 

املعي�سم  وجمازر  احلج  و�سارع  التنعيم  طريق  من  اجلنوبي 

االآلية �سرق طريق ال�سرائع واملجازر ال�سغرية غرب الطريق، 

اىل  باالإ�سافة   ، ال�سرائع  طريق  غرب  املياه  تربيد  وم�سروع 

العديد من التجمعات واالن�سطة ال�سناعية ال�سغرية املتفرقة 

اال�ستعماالت  �سمن  )4(ويدخل  رقم  ال�سكل  مكة  اجزاء  يف 

التي  املنفذة  غري  املعتمدة  ال�سناعية  املخططات  ال�سناعية 

تبلع م�ساحاتها االجمالية )378.70( هكتار ال�سكل رقم )5(.

وبعد بحث ودرا�سة �سوابط ال�سناعة ومتطلباتها الطبيعية 

نرى  اأن  من  بد  فال  واال�سا�ض  منها  املقوم  والب�سرية  منها 

اجلغرايف  )التوطن(  التوزيع  يف  حتكمًا  اأكرث  ال�سوابط  اأي 

للم�سانع والور�ض ال�سناعية يف مكة املكرمة.

ففيما يخ�ض م�سانع وور�ض املدينة ال�سناعية فاإن عوامل 

توطنها بالذات من مكة املكرمة عديدة وكما يلي:

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات اأمانة العا�سمة، 

1435هـ.

ال�سكل رقم )5( اال�ستخدام ال�سناعي 

يف اأطراف مكة املكرمة

ال�سكل رقم )4( توزيع اال�ستخدام ال�سناعي 

داخل مكة املكرمة

امل�سدر: عمل  الباحثة باالعتماد على بيانات الهيئة العليا 

لتطوير مكة وامل�ساعر 1435 هـ

1-قوعها خارج حدود احلرم املكي ال�سريف والذي ي�سمح 

لها بالتعامل مع اخلربات اال�سالمية والغري ا�سالمية �سواء يف 

جمال التخطيط اأو االن�ساء اأو الت�سغيل اأو ال�سيانة.

2-توفر امل�ساحات التي حتتاجها امل�سانع وعلى اأر�ض �سهلة 

باإيجارات رمزية وعلى مدي ي�سل اإىل 25 �سنة.

3-توفر التيار الكهربائي بالكم والكيفية اللذين تريدهما 

امل�سانع.

بطرق  تربطها  والتي  املعبدة  الداخلية  ال�سوارع  4-توفر 

املدينة )6-12�سيارة( اأو ب�سوارع مكة واملو�سلة اإليها.

بلدة  ويف  املكرمة  مكة  يف  ال�سكنية  االأحياء  من  5-قربها 

اجلموم والتي بها اأعمال الت�سويق و�سكن العاملني فيها.

6-قربها من الت�سهيالت واخلدمات التنفيذية واالدارية يف 

مكة املكرمة.

املحلي  م�سدرها  من  اإليها  اخلامات  نقل  7-�سهولة 

وامل�ستورد وعرب �سبكة طرق موا�سالت مكة املكرمة.

8-�سهولة نقل منتجاتها اإىل اأ�سواق مكة املكرمة واجلموم 

ووادي فاطمة والطائف عرب نف�ض �سبكة الطرق.
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9-توفر خدمات الهاتف حال ان�ساء امل�سنع.

وفيما يتعلق بعوامل توطن عدد من ال�سناعات يف منطقة 

ال�سمي�سي )احلديبية( فاإنها تتحدد يف العوامل التالية:

باأ�سعار  تباع  والتي  وال�سهلية  املنب�سطة  امل�ساحات  1-توفر 

زهيدة

2-توفر املياه.

1404هـ  �سنة  اأواخر  منذ  العمومية  الكهرباء  3-توفر 

باالإ�سافة اإىل توفر الكهرباء اخلا�سة حلاالت الطوارئ.

4-�سهولة ات�سالها مبكة املكرمة وجدة بوا�سطة طريق جدة 

القدمي )4�سيارات( �سواء لنقل خاماتها اأو لنقل منتجاتها.

امل�سلمني  من  وعمالتها  خرباتها  على  ح�سولها  5-�سهولة 

وغري امل�سلمني )الأنها تقع خارج حدود احلرم املكي ال�سريف( 

وذلك من مكة املكرمة وجدة والطائف.

االأحياء  عن  للهواء  وتلويثها  �سجيجها  تاأثري  6-انعزال 

واملناطق ال�سكنية.

املناطق  يف  ال�شناعي  التوطن  بعوامل  يتعلق  وفيما 

االأخرى فاأهمها يف اأيامنا هذه:

والور�ض  للم�سانع  والتنقل  النقل  �سيارات  مواقف  -توفر 

احلدادة  وور�ض  )املخابز  معها  واملتعاقدين  فيها  والعاملني 

واملخارط(.

-�سهولة احل�سول على املياه العذبة كخامات ولال�ستعماالت 

االأخرى مل�سانع الثلج والع�سريات ومنتجات االألبان.

ومنا�سبًا  مالئمًا  مازال  الذي  القدمي  اجلغرايف  -املوقع 

ل�سناعاته والعاملني فيها واملتعاقدين معها.

-امللكية اخلا�سة للموقع: ونعني بها اإقامة الور�سة اأو امل�سنع 

على اأر�ض ل�ساحبه )ملالكه( اأينما كانت وذلك ا�ستغالاًل منه 

لهذه امل�ساحة ودون االأخذ باالعتبارات االأخرى، الأن ثمن هذه 

من   %40-%20 بني  ن�سبته  ما  علية  �سيوفر  اخلا�سة  االأر�ض 

اإجمايل تكلفة امل�سنع اأو الور�سة.

3. ا�شواق ت�شريف االنتاج ال�شناعي مبكة املكرمة:

يوجد مبكة �سوق جيدة لت�سريف املنتجات اال اأن ان�سمام 

اململكة اإىل منظمة التجارة العاملية �سيوفر فر�سا اإقت�سادية 

اأو  املنطقة  م�ستوى  على  �سواء  ال�سناعي  القطاع  لتنويع 

املدينة، كما �سي�ساعد على توفري التقنيات املتقدمة لل�سناعة 

االأ�سواق  يف  التناف�ض  على  قدرة  اأكرث  يجعلها  مما  املختلفة 

العاملية.

وبناء على ما �سبق املوقع والبينة اجليولوجية والت�ساري�ض 

الرغم  وعلى  وتوؤيدها  ال�سناعية  املن�ساآت  اإقامة  مع  تتوافق 

من �سعوبة املناخ ومتطلباته اإال اأن ارتفاع م�ستوى دخل الفرد 

اأما  املحلية  ال�سناعية  املنتجات  اأ�سعار  يتحمالن  واملعي�سة 

وراأ�ض  احلكومية  ال�سيا�سات  راأ�سها  وعلى  الب�سرية  العوامل 

تدعم  ال�سناعي  والتوطن  املحركة  والقوى  وال�سوق  املال 

جعلت  الدينية  وظيفتها  اأن  كما  املكرمة،  مكة  يف  ال�سناعة 

منها �سوقا ن�سطة لت�سريف املنتجات املحلية ودعم لل�سناعة.

4. انواع ال�شناعات ال�شائدة يف مكة املكرمة وتوزيعها:

اأوال-ال�شناعات الزراعية:

-�سناعة طحن احلبوب وتخزينها وتغليف املواد الغذائية:

التي يحظى بها �سكان مكة  الغذائية  اأهم ال�سناعات  من 

املكرمة منذ القدم نظرًا حلاجاتهم املا�سة اىل منتجاتها من 

دقيق خمتلف احلبوب الغذائية خا�سة منها: القمح والدخن 

والذرة الرفيعة ثم جمرو�سات البقوليات اجلافة خا�سة منها: 

العد�ض ، احلّم�ض، الفول ، والبازيالء وجميعها من املتطلبات 

قيام  اأهميتها يف  انعك�ست  والتي  للمكيني  التقليدية  الغذائية 

العديد من املطاحن واملجار�ض االآلية والكهربائية يف خمتلف 

االأحياء القدمية ملكة املكرمة وكان قد �سبقها يف ذلك اأعمال 

اجلرانيت  �سخور  من  حجارتها  واأن  خا�سة  اليدوية  الرحى 

البلوري ال�سلب املتوفرة يف تكوينات جبال ال�سروات يف موقع 

مكة املكرمة، وقد كانت اأعمالها ) مطحوناتها وجمرو�ساتها( 

وخارجها  مكة  داخل  البيع  اأو  الذاتي  املنزيل  لالكتفاء  اإما 

بالقوة  تت�سف  التي  بالبغال  تدار  التي  الرحى  دور  جاء  ثم 

يف  ال�سناعات  من  النوع  هذا  ويتميز  الدوران  على  واجللد 

باحليوانات  تدار  طاحونة  حي  لكل  كان  باأنه  املكرمة  مكة 

االآلية  الرحى  اخذت  حيث  1340هـ  عام  حتى  ذلك  وا�ستمر 

ا�سم  اأقدمها  على  اأطلق  وقد  حملها  حتل  الكهربائية  ثم 

يف  العثماين  العهد  اواخر  يف  اقيم  والذي  الطحني(  )بابور 

انت�سرت يف  وبعد ذلك  الفلق  يقع يف حي  وكان  املكرمة  مكة 

حتى  والكهربائية  االآلية  الرحى  الزاهر  ال�سعودي  العهد 

اأ�سبح عددها احدى ع�سر طاحونة خا�سة يف مناطق واأحياء: 

من�سور،  �سارع  املالوي،  اخلن�ساء،  عامر،  �سعب   ، اجلميزة 

دقيق احلبوب  الواردات اخلارجية من  مناف�سة  ومع  والنقا. 

على  كثريًا  اف�سدت  والتي  البقوليات  وجمرو�سات  الغذائية 

الطواحني املحلية تطورها وازدهارها. وال�سناعات الغذائية 
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اجمااًل ت�سم:

وت�سمل:  تقنيتها  وب�سيطة يف  يدوية  غذائية  �سناعات  )اأ( 

الغالل  ومطاحن  والع�سائر  واملربدات  املخابز  معظم 

واملخلالت  البلدي  واللنب  واجلبنة  وال�سكاكر  واحللويات 

واملعا�سر.

الثلج،  وت�سمل:  معا�سرة  تقنية  غذائية  �سناعات  )ب( 

اأربعة خمابز اآلية وكهربائية، املياه ال�سحية، املكرونة، تعبئة 

ال�ساي، احلليب ومنتجاته

اواخر  حتى  ال�سناعات  من  الفئة  هذه  عدد  واجمايل 

، ويف  ومعماًل وخمبزًا  و�ستون م�سنعًا  واحد  هو   1405 عام 

املدن ال�سناعية يف اأطراف املدينة مت االهتمام بال�سناعات 

م�سنعًا   35 اىل  بها  الغذائية  امل�سانع  عدد  وو�سل  الغذائية 

اجلدول رقم )3( ال�سناعات الغذائية يف املدينة ال�سناعية بالعمرة عام 1433هـ.

امل�سدر: من عمل الباحثة باالعتماد بيانات املدينة ال�سناعية 1435 هـ 

اإجمايل متويل هذه امل�سانع و�سل اىل )989268746( ريال 

 ، انتاجية و�سلت اىل )3689416782( طن  �سعودي بطاقة 

ترتاوح  م�سانع  خم�سة  تظهر  ال�سناعية  املدينة  خارج  اما 

روؤو�ض اموالها ما بني )250000-35000000( ريال �سعودي 

املدن  داخل  امل�سانع  ان  املالحظ  )3(ومن  رقم  اجلدول 

ان  اي�سا  ذلك  على  ويرتتب  اأكرب  اموالها  روؤو�ض  ال�سناعية 

تتوزع  التي  امل�سانع  تلك  من  اأكرب  االنتاجية  طاقتها  تكون 

خارج املدينة ال�سناعية يف طريق جده - مكة ال�سريع  حيث 

البحريات،  ،وحي  املنورة  املدينة  وطريق  الزائدي،  خمطط 

والو�سيق،  الر�سيفة،  وحي  احلج،  �سارع  ،ويف  والعزيزية 

والتخ�س�سي، والعمرة، والكعكية، الوادي االخ�سر. اجلدول 

رقم )4(  .  

الو�شف
اجمايل الطاقة االنتاجية 

للن�شاط
عدد امل�شانعاجمايل التمويل للن�شاط

11935795001938781421جتهيز وحفظ اللحوم

975425026009354جتهيز وحفظ الفاكهة واخل�سر

374800011708811�سنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية

28276223269462708�سنع منتجات املخابز

45192524171075166�سنع الكاكاو وال�سوكوالتة واحللويات ال�سكرية

543945038401331�سنع وجبات واطباق جاهزة

�سنع منتجات االغذية االخرى غري امل�سنفة 

يف مو�سع اآخر
2327730057725477

11935795001938781422�سنع االعالف احليوانية املح�سرة

�سنع امل�سروبات غري الكحولية، انتاج املياه 

املعدنية واملياه االأخرى املعباأة يف زجاجات
11865700355440741805

368941678298926874635االجمايل

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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اجلدول رقم )4( م�سانع املواد الغذائية خارج وداخل املدينة ال�سناعية يف مكة املكرمة 1435هـ.

        امل�سدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ.                             * ال يوجد بيانات                    

راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطالت�شنيفا�شم املن�شاأة

م�سنع جمال ا�سماعيل 

كعكى للخبز واحللويات
الر�سيفةت�سنيعالثانية

�سارع عبد اهلل 

اخلليفي
20000

م�سنع تهاين عبده احلالق 

لل�سوكالته واحللويات
الثانية

ال�سوكوالتة واحللويات 

واملعجنات ترخي�ض 

�سناعي مبدئي 1435/5/2

الو�سيق 

الزايدي
0*خلف هناء للزيوت

م�سنع حلويات جمال 

حلوانى
العمرةحلوياتالثانية

البحريات مكة 

املكرمة
10000

0العمرةالعمرةت�سنيعالثالثةم�سنع حلويات �سهاب

م�سنع طيبه للتمور 

واحللويات
الكعكيةت�سنيعالثانية

الليث -�سوق 

اخل�سار املركزي 
0

الثانيةم�سنع مت�ض للحلويات
�سناعة ال�سوكوالتة 

واحللويات
العمرة

املدينة ال�سناعية 

بجوار م�سنع �سابكو
1000000

م�سنع يو�سف عبدا لعاطى 

اللحياين للحالوة الطحينية
ت�سنيعالثانية

طريق 

املدينة 

املنورة 

عني �سم�ض ال�سارع 

العام حمطة عني 

�سم�ض

50000

م�سنع خمابز اللحياين 

االلية
ت�سنيعالثانية

طريق 

املدينة 

املنورة

عني �سم�ض ال�سارع 

العام -مبلك يحيى 

اللحياين

0

م�سنع حممد م�سلم 

الفهمى للع�سل 

وامل�ستخل�سات الع�سبية

الو�سيقت�سنيعالثالثة

خمطط الو�سيق 

الزايدي بجوار 

م�سنع البيب�سي

0

�سارع احلجت�سنيعالثالثةم�سنع ال�سامل الأغذية
ال�سارع العام اأمام 

حمطة نبع اخلري

العمرةت�سنيعالثانيةم�سنع عجائب لالأغذية
املدينة ال�سناعية 

بجوار م�سنع �سابكو
0

ت�سنيعالثالثةم�سنع منارة االرزاق
خمطط 

الو�سيق

خمطط الو�سيق 

مبلك في�سل ح�سن 

ال�سبياين

0

0ت�سنيعالثانيةم�سنع الطعم اخلا�ض
الع�سرية - بجوار 

حمطة القر�سي
0

م�سنع الوادي االخ�سر 

املميز
ت�سنيعالثانية

الوادي 

االخ�سر

املغم�ض - نهاية 

عرفات
0

م�سنع �سعود عبادي حممد 

خفاجي
0العوايل احل�سينيةالعوايلت�سنيعالثانية

م�سنع �سما لل�سناعات 

التحويلية
2000000طريق جدة ال�سريعالو�سيقت�سنيعالثانية

�سركة ال�سامل لل�سناعات 

الغذائيه
العزيزية�سناعات خمتلفةالثانية

�سارع عبد اهلل بن 

دهي�ض
0

البحرياتت�سنيعالثانيةم�سنع الرافد الغذائي
املنطقة ال�سناعية 

بجوار البنك االأهلي
250000

م�سنع ال�سامل لل�سناعات 

الغذائيه
�سارع احلجت�سنيعالثانية

بجوار حمطة نبع 

اخلري
35000000
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-صناعة تغليف المواد الغذائية:
التي  احلديثة  ال�سناعات  منوذجًا  التغليف  م�سانع  متثل 

وزيت  التمور،  ال�سكر،  تغليف  يف  التقنيات  احدث  ت�ستخدم 

الزيتون، والورقيات وقوالب امللح ...الخ براأ�سمال ي�سل اإىل 

العمرة،  املكرمة  مكة  اأحياء مدينة  تتوزع يف   )16150000(

طريق   ، ،الزاهر  ،الر�سيفة  ،الزايدي  ،التنعيم  احلج  �سارع 

اجلدول  والثالثة  الثانية  الفئات  من  ،والو�سيق  ال�سريع  جدة 

رقم )5(.

اجلدول رقم )5( م�سانع تغليف االأغذية يف مكة املكرمة

راأ�ض املالال�سارعاحليالت�سنيفنوع املن�ساأةا�سم املن�ساأة

م�سنع رو�سانا اجلزيرة ملنتجات 

التغليف املحدودة
0العمرة املنطقة ال�سناعيةالعمرةالثانيةم�سنع

م�سنع �سعد جميل القر�سي لتغليف 

ال�سكر
*0خمطط النور�سارع احلجالثانيةم�سنع

م�سنع حممد املهدى ال�سريف 

لتعبئة زيت الزيتون
ال�سمي�سيالثانيةم�سنع

اخلط ال�سريع - جممع 

امل�ستودعات
1000000

م�سنع حممد عبد اهلل ر�سا ملواد 

التعبئة والورقيات
100000املنطقة ال�سناعيةالتنعيمالثانيةم�سنع

م�سنع حممد عبد اهلل البليمي 

الإنتاج قوالب امللح
50000اأمام م�ستودع النوريالزايديالثانيةم�سنع

0ا�سرتاك الغي0الثالثةم�سنعم�سنع م�سلح �سالح ال�سروانى

0�سارع مدار�ض االجنالالر�سيفةالثانيةم�سنعم�سنع متور احلرمني

م�سنع جنات النخيل لتعبئة 

وتغليف التمور
الزاهرالثانيةم�سنع

الزاهر �سارع ق�سر 

ال�سيافة بجوار م�ست�سفى 

الزاهر

0

م�سنع خريات النخيل لتعبئه 

وتغليف التمور
1500000املدينة ال�سناعيةالعمرةالثانيةم�سنع

م�سنع اأحمد مهند�ض لتعبئة 

وتغليف املواد الغذائية
االأوىلم�سنع

طريق جدة 

ال�سريع
12500000خمطط الزايدي

م�سنع طيبة امل�سرية للت�سنيع 

الغذائي وتعبئة وتغليف املواد 

الغذائية

الثالثةم�سنع

الو�سيق 

م�ستودعات 

باحاذق

م�سنع طيبة امل�سرية 

للت�سنيع الغذائي وتعبئة 

وتغليف املواد الغذائية

1000000

* ال يوجد بيانات 

        امل�سدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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ثانيا-صناعة المنسوجات القطنية:
-حياكة المالبس: 

املالب�ض  حياكة  يف  ت�ستخدم  التي  االأقم�سة  انواع  تعددت 

والدوت  البفته  البيا�ض  فمنها  مكة،  يف  وم�سادرها 

ال�سوريون  وتخ�س�ض  االقم�سة،  من  وغريها  واال�سواف 

االوقات  االهايل يف  به  يهتم  كان  ما  وهي  االحارمي،  نوع  يف 

رواج  االحارمي  لهذه  وكان  االلفي،  العمامة  من  بداًل  العادية 

يف موا�سم احلج، الن كثريا من احلجاج اعتاد �سراءها عند 

عودته اىل بلدة، الأنه لبا�ض اأهل مكة  ، وحياكة املالب�ض فئة 

وا�سح من ت�سميتها ات�ساع مفهومها و�سمولها مل�سانع وور�ض 

التقليدية  للمتطلبات  ا�ستمرار  بع�سها هو  وم�ساغل �سناعية 

من املالب�ض وتطريزها وكيها وبع�سها تقني واآيل يف اأعماله 

ولهذه االنواع من ال�سناعات الع�سرات بل املئات من امل�ساغل 

وحمالت الكي منت�سرة يف جميع �سوارع واحياء مكة املكرمة 

من  تواجهه  مما  الرغم  على  هذا  واجلديدة  منها  القدمية 

والطائف  جدة  مدينتي  من  كل  م�ساغل  منتجات  مناف�سة 

فقد  املنتجات  ملثل هذه  املالزمة  التقليدية  الرغم من  وعلى 

احلديثة  امل�سانع  من  العديد  املكرمة  مكة  يف  لها  قامت 

االتوماتيكية  ال�سباغة  وحمالت   ) ال�سعودي  الثوب   ( مثل 

التقليدية  االنواع  ت�سم يف مفهومها  فئة �سناعية  امام  نحن 

واملعا�سرة والتي بلغت يف جمموعها حتى اواخر عام 1405هـ 

وم�سبغة  وور�سة  وم�سغاًل  وثالثني م�سنعًا  وت�سعة  خم�سمائة 

99،9% منها يف احياء مكة املكرمة والن�سبة ال�سئيلة  يرتكز 

احلديثة  امل�سانع  ومن  املجاهدين  �سرائع  يف  توجد  املتبقية 

للمالب�ض  احلديثة  اأبو حدرية  املن�سوجات  م�سنع  يف جمال 

م�سنع   اجلاهزة،  للمالب�ض  االرجوان  م�سنع  الن�سائية، 

احل�سني  حمفوظة  م�سنع  اجلاهزة،  للمالب�ض  الب�سرى 

للمالب�ض اجلاهز، م�سنع مكة للن�سيج ويوجد فقط م�سنعني 

الإنتاج �سجاد ال�سالة املطبوعة واملنا�سف امللونة واالإحرامات 

واأكيا�ض القما�ض اجلدول رقم )6( وتنت�سر هذه ال�سناعات 

يف النوارية،املعي�سم  ،النزهة.

اجلدول رقم )6( �سناعة حياكة املالب�ض يف مكة املكرمة

ا�سم املن�ساأة
نوع 

املن�ساأة
راأ�ض املالال�سارعاحليالن�ساطاملدينةالت�سنيف

م�سنع 

ابوحدريةاحلديثه 

للمالب�ض الن�سائية

اجلمومت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

بجوار م�ستو�سف 

ال�ساعدى مبلك 

ورثة عامر عمري 

احلازمى

10000

م�سنع االرجوان 

للمالب�ض  اجلاهزة
النواريةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

النوارية خلف 

الدفاع املدنى
  * 0

م�سنع عطية بتاع 

الب�سرى للمالب�ض 

اجلاهزة

النقابةت�سنيعمكةالثالثةم�سنع
طريق املدينة 

القدمي
25000

م�سنع حمفوظة 

�سدقه احل�سني 

للمالب�ض اجلاهز

1200000ال�سارع العاماملعي�سمت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

م�سنـع مكة للن�سيج 

)عبدالوهاب �سالح 

بوقري و�سركاه(

مكةالثانيةم�سنع

اإنتاج �سجاد ال�سالة 

املطبوعة واملنا�سف 

امللونة واالإحرامات 

واأكيا�ض القما�ض 

املطبوعه واملالب�ض 

املوحدة ودخول 

املناق�سات فـي 

نف�ض الن�ساط

العمرة

املدينة ال�سناعية 

بجوار م�سنع باوزير 

للحفائظ

900000

امل�سدر:عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة، 1435 هـ

* ال يوجد بيانات 
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-حياكة البشوت والعبي.
 -صناعة بيوت الشعر والخيام:

)الرتيكو(  ب�سنارة  املغزولة  االقم�سة  �سنع  على  وت�ستمل 

باإبرة معقوفة )الكرو�سيه(، و�سنع الب�سط وال�سجاد،و �سنع 

وال�سباك،  القنبية  املجدوالت  من  واحلبال  ال�سفن  حبال 

�سنع من�سوجات اخرى غري م�سنفة يف مو�سع اخر باإجمايل 

من  اأكرث  انتاجية  وطاقة   )3044447( قرابة  ي�سل  متويل 

)25468750( اجلدول رقم )7(.

اجلدول رقم )7( م�سنوعات غري م�سنفة

امل�سدر: الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ

الو�سف

اجمايل 

الطاقة 

االنتاجية 

للن�ساط

اجمايل 

التمويل 

للن�ساط

عدد 

امل�سانع

�سنع املن�سوجات 

اجلاهزة 

1809275017482461

�سنع من�سوجات 

اخرى غري 

م�سنفة يف 

مو�سع اخر

737600012962011

2546875030444472

-حياكة وصناعة كسوة الكعبة المشرفة
لها  �سعودي  م�سنع  اول  اقيم  1928م(   ( 1346هـ  منذ 

�سعودية  ك�سوة  اول  ولي�سنع  املكرمة  مبكة  اجياد  منطقة  يف 

قما�ض  من  امل�سرفة  للكعبة  ال�سعودية  الك�سوة  وتتكون  للكعبة 

احلرير الطبيعي امل�سبوغ باالأ�سود اما الكتابة عليه فقد بداأت 

ثم  اهلل"  ر�سول  حممد  اهلل  اإل  اإله  ال  عبارة"  بكتابة  فقط 

"جل جالله وب�سم اهلل الرحمن  زيدت وطورت ليكتب عليها 

الرحيم" واآيات قراآنيه عديدة تكتب حياكة باخليوط الف�سية 

الكعبة  ك�سوة  م�سنع  يف  دائمني  وتطوير  وبتطور  املذهبة 

لها  املقام  امل�سنع  هذا  مظهرها  اآخر  كان  وعماًل  م�سمونًا 

بجوار  اجلود  ام  منطقة  يف  املكرمة  ملكة  الغربي  املدخل  يف 

مدار�ض امللك في�سل النموذجية  وكان باكورة انتاجه ك�سوة 

عام  من  الثاين  ربيع  يف  ر�سميًا  افتتح  ولكنه  1395هـ  حج 

1397هـ وقد اقيم امل�سنع اجلديد على م�ساحة قدرها 100 

دومن )10هكتارات( من االرا�سي امل�ستوية وعلى طريق مكة-

االق�سام  اىل  امل�سنع  عمارة  وتق�سيم  القدمي.  ال�سريع  جدة 

التالية: االدارة، �سناعة حزام الك�سوة و�ستارة بابها والك�سوة 

الن�سيج،  وق�سم  ال�سباغة  ق�سم  اليدوية،  احلياكة  الداخلية، 

فاإننا  الك�سوة  �سناعة  الأهمية  ونظرًا  وامل�ستودعات  املخازن 

نوجز فيما يلي اجزاء وخطوات �سناعتها:

اإجمالية  مب�ساحة  قطعة   54 من  كاملة  الك�سوة  تتكون   -

قدرها 2650م2

- احلزام / اجمايل حميطه 45 مرتًا وعر�سه 95�سم

اأمتار   7،5 وطولها  الكعبة(  )باب  الك�سوة  باب  �ستارة   -

وعر�سها 4 اأمتار

احلرير  من  كجم   670 وزنه  ما  �سناعتها  يف  يدخل   -

الطبيعي 

- يدخل يف �سناعتها 120 كجم من خيوط الف�سية املطلية 

 200 ال  فيبلغ اجمالهم نحو  امل�سنع  اأما من عمال  بالذهب 

والذين  الفرا�سني  وحتى  امل�سنع  رئي�ض  من  ابتداء  عامل 

الوزارة  واالوقاف-وكالة  احلج  لوزارة  وم�سنعهم  يتبعون 

ل�سئون احلج مبكة املكرمة.

ثالثا-الصناعات الحيوانية:
بع�ش  ظهرت  اعدادها  وزيادة  باملا�شية  االهتمام  مع 

ال�شناعات منها:

وتعبئة  انتاج  البي�ض  فرز  الدجاج،  حلوم  وت�سنيع  جتهيز 

امل�سانع  هذه  بع�ض  بداأت  احليواين،  امللح  جتهيز  البي�ض، 

عام  من  تتطور  االإنتاج  اأن  غري  1400هـ  عام  اإنتاجها 

،طريق  ،الزمية  العمرة  يف  امل�سانع  هذه  ،وتتوزع  1405هـ 

جدول  ويظهر  اجلموم  ،طريق  ال�سناعية  ،املدينة  ال�سيل 

ن�ساط  ونوع  احليواين  االنتاج  مل�سانع  االولية  البيانات   )8(

الدواجن  وذبح  البي�ض  وختم  فرز  يف  املتمثل  امل�سانع  هذه 

،اأماجدول)9(  احليوانات  علف  وت�سنيع  اللحوم  وجتهيز 

والتي  احليواين.  االنتاج  مل�سانع  املكانية  يظهر اخل�سائ�ض 

ت�سري اإىل اأن امل�سانع ذات م�ساحات كبرية لذلك تتواجد على 

م�سنع  يتقدمها  الرئي�سة  الطرق  من  قريبة  املدينة  اأطراف 

انتاج اللحوم يف عدد العمال وامل�ساحة. 

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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اجلدول رقم ) 8 ( البيانات االأولية مل�سانع االنتاج احليواين

الن�ساط الرئي�سيتاريخ االنتاجتاريخ بدء االن�ساءنوع الن�ساطا�سم امل�سنعم

1
�سركة املروة لالأعالف 

واملركزات

ت�سنيع اعالف 

حيوانية ودواجن
ت�سنيع اعالف1433هـ1432هـ

2
م�سنع فقيه لتجهيز حلوم 

الدواجن
1416هـ1412هـم�سلخ

جتهيز وت�سنيع حلوم 

الدجاج

3
م�ستودع ختم وتعريف 

البي�ض

فرز وتعريب وختم 

البي�ض
فرز وتعريب البي�ض1406هـ1405هـ

جتهيز حلوم الدجاج14001401هـجتهيز احلوم�سركة مزارع فقيه للدواجن4

5
مزارع من�سور �سايف 

املحمدي
14051406هـذبح دواجن

جتهيز وت�سنيع حلوم 

الدجاج

6
مزارع ح�سن بكر حممد 

قطب
14201420هـذبح الدواجن

جتهيز وت�سنيع حلوم 

الدجاج

7
مزارع منابع احلرمني 

للدواجن
1423هـ1422هـجتهيز احلوم

جتهيز وت�سنيع حلوم 

الدجاج

1421هـ1420هـجتهيز احلوممزارع فقيه للدواجن8
جتهيز وت�سنيع حلوم 

الدجاج

9
مزارع �سليم احلربي 

للدواجن
1419هـ1418هـجتهيز احلوم

جتهيز وت�سنيع حلوم 

الدجاج

10
مزارع على رده احلربي 

للدواجن
جتهيز احلوم1420÷1420هـجتهيز اللحوم

انتاج وتعبئة البي�ض1400هـ1400هـانتاج البي�ضمزارع فقيه للدواجن11

12
مزارع املنتجات الزراعية 

املحدودة
جتهيز حلوم الدجاج14011401جتهيز احلوم

13
م�سنع البليمي النتاج 

قوالب امللح احليواين

جتهيز امللح 

احليواين
جتهيز امللح احليواين14191419

امل�سدر: الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ 
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د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة

اجلدول رقم ) 9 (  اخل�سائ�ض املكانية مل�سانع االنتاج احليواين

ا�سم امل�سنع

البيانات عن املوقع

�سركة املروة لالأعالف 

واملركزات

م�سنع فقيه لتجهيز 

حلوم الدواجن

م�ستودع ختم 

وتعريف البي�ض

�سركة مزارع فقيه 

للدواجن

الزمية طريق ال�سيلطريق الطائفالزمياالعمرةاملنطقة التي يقع بها امل�سنع

الزميةحي اخلالديةطريق اجلموماملدينة ال�سناعيةعنوان امل�سنع

250 مرتعلى الطريق3 ك300مالبعد عن اأقرب طريق رئي�سي

40 كم10 مرت40كم5كمالبعد عن الطريق الدائري

الزمياحي اخلالديةطريق الزمياالعمرةا�سم احلي

�سارع زميه�ض اخلالديةطريق اجلموم�ض17ا�سم ال�سارع

350086213100007000مم�ساحة امل�سنع

488506450عدد االيدي العاملة

جتهيزات امل�سنع
معدات طحن، وخلط، 

كب�سن وتعبئة

خط ت�سنيع الدجاج 

كامل

مكائن تعريب وختم 

البي�ض

خط كامل لت�سنيع 

الدجاج

موؤجرملكموؤجرموؤجرملكية ار�ض امل�سنع

امل�سدر: الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ

-صناعة المنسوجات الصوفية 
والو�سيق،  العمرة  يف  ال�سوفية  املن�سوجات  م�سانع  توجد 

والنزهة بااجمايل راأ�سمال ي�سل تقريباً  اىل 915000 ريال 

�سعودي اجلدول رقم )10(

اجلدول رقم )10( �سناعة املن�سوجات ال�سوفية

ا�سم املن�ساأة
نوع 

املن�ساأة
راأ�ض املالال�سارعاحليالن�ساطاملدينةالت�سنيف

م�سنـع مكة للن�سيج 

)عبد الوهاب �سالح 

بوقري و�سركاه(

مكة الثانيةم�سنع

اإنتاج �سجاد ال�سالة 

املطبوعة واملنا�سف 

امللونة واالإحراأمات 

واأكيا�ض القما�ض 

املطبوعة واملالب�ض 

املوحدة ودخول 

املناق�سات فـي نف�ض 

الن�ساط

العمرة

املدينة 

ال�سناعية 

بجوار م�سنع 

باوزير 

للحفائظ

900000

م�سنع �سعد جميل 

القر�سي ل�سجاجيد 

ال�سالة وال�سبح

الو�سيقت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

طريق جدة مكة 

ال�سريع -بجوار 

حجز ال�سيارات

150000

م/ا�سماعيل ح�سني 

ج�ستنية وجمموعة 

املعت�سم وم�سنع احلجاز

النزهةجتارة و�سناعهمكة الثالثةم�سنع

ال�سارع املقابل 

ملركز االنوار 

بجوار البوقرى

*0

امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ                                                                                

 * اليوجد بيانات .  
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-صناعة الجلود بأشكالها المختلفة: 
ال �سك ان مكة متيزت بكرثة اإنتاجها من اجللود، لكرثة ذبح 

احليوانات يف مو�سم احلج، وملا يقدم هلل كالهدى واال�ساحي، 

 )8(
ون�ستدل من الوثائق اىل ان اجللود كانت ت�سل اإىل م�سر 

 وقد احتكرت م�سر 
)9(

او تباع وير�سل ثمنها اإىل ا�سطنبول 

جتارة اجللود عام 1254هـ /1838م، ورف�ست طلب جتار مكة 

وطائفة الدباغني بها اخلا�ض برتك ثلث انتاج اجللود ملكة، 

)٨(  �سعد حلواين جتارة احلجاز، �ض66، نقد عن وثيقة رقم 29حمراء - حمفظة 263 عابدين - الك�سف امل�ستخرج من م�سلحة اجللود بجدة للجلود 

املر�سلة من البنادر اىل جدة يف خالل �سنه 1253هـ.

)٩( وثيقة بدفرت العينات رقم 877 �سك رقم 21 ار�سيف رئا�سة الوزراء العثماين باإ�سطنبول، وكذلك �سورة الوثيقة مبركز ابحاث احلج حتت نف�ض 

الرقم.

)١٠( �سعد حلواين جتارة احلجاز، �ض70،71 نقاًل عن وثيقة مكاتبة 139-دفرت 156 جمل�ض ملكي - قرار �سادر من جمل�ض جدة - يف �سنه 1253هـ.

اجلدول رقم )11( �سناعة اجللود باأنواعها

ولتاأكيد ذلك االإحتكار، �سدر قرار من القاهرة مبنع اهايل 

مكة من الدبغ لئال ت�سطرب االمور بها وتختلط االإحتياجات 

 )11(
 
  ومن اجلدول رقم

)10(
احلكومية باحتياجات االأهايل 

يظهر اإنت�سار م�سانع اجللود يف املعي�سم، الر�سيفة، خمطط 

الو�سيق براأ�سمال ال يقل عن    5000000 ريال �سعودي. وهي 

من الدرجة الثانية والثالثة

راأ�ض املالال�سارعاحلينوع الن�ساطاملدينةالت�سنيفنوع املن�ساأةا�سم املن�ساأة

م�سنع احلجاز 

العاملي لدباغة 

اجللود

0*منطقة الور�ض املعي�سمت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

م�سنع فهد 

لالأحذية 

واجللديات

الر�سيفةت�سنيعمكة الثالثةم�سنع
خلف مطعم 

رغائب
0

م�سنع حممد 

لطفي جاوي�ض 

للمنتجات 

اجللدية

ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
خمطط 

الو�سيق

 طريق جدة 

مكة ال�سريع 

مبلك اإبراهيم 

حممد 

احلذيفي

0

م�سنع علي 

اأحمد الركن 

لالأحذية

املعي�سمت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

املنطقة 

ال�سناعية 

مبلك جممع 

املن�سورى

5000000

امل�سدر: الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ

* اليوجد بيانات . 
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د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة

  -صناعة اعالف الحيوانات والدواجن 
تظهر م�سانع اعالف احليوانات يف طريق املدينة املنورة 

زراعية  وم�سخات  واعالف  ا�سمدة ع�سوية  وت�سمل  والعمرة 

اجلدول رقم )12( وال�سناعات احليوانية ترتبط باملنتجات 

املحلية واملتاأثرة باحتياجات النا�ض.

اجلدول رقم )12( م�سانع اعالف احليوانات والدواجن

راأ�ض املالال�سارعاحلينوع الن�ساطاملدينةالت�سنيفنوع املن�ساأةا�سم املن�ساأة

م�سنع اعالف 

روابي لالإنتاج 

الزراعي

100000ال�سارع العامطريق املدينةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

م�سنع جميل غالم 

بخ�ض للم�سخات 

الزراعية

العمرةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

املدينة 

ال�سناعية 

بجوار م�ست�سفى 

حراء

100000

امل�سدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة ،1435 هـ

رابعا-صناعة االثاث )صناعة النجارة(:
من اأقدم ال�سناعات عند االن�سان ن�ساأة وم�ساهمة يف تلبية 

متطلباته املنزلية وذلك نظرًا ل�سهولة ت�سكيل وقطع االخ�ساب 

املحلية وامل�ستوردة وب�ساطة ا�ستعمال ادوات ت�سكيلها وت�سويتها 

التي من اهمها املن�سار اليدوي والفارة والقدوم. وقد نعمت 

هذه االدوات بالتطور احل�ساري للبالد لت�سبح االدوات االآت 

كهربائية واول من اح�سر منجرة كهربائية هو ال�سيخ اأحمد 

النحا�ض �سيخ �سناعة النجارة يف مكة املكرمة وذلك يف عام 

1358هـ ل�سناعة االثاث وامل�سنوعات اخل�سبية عامة والتي 

32 منجرة كهربائية  على اثرها ا�سبح يف مكة املكرمة نحو 

اأهم  ومن  منها.  القدمية  االحياء  يف  معظمها  تنت�سر  واآلية 

مدينتنا  يف  الوطنية  النجارة  �سناعة  وتطوير  ن�ساأة  نتائج 

باأنواعه  واملكتبي  املنزيل  االثاث  �سناعة  تطور  املقد�سة 

التي  والعادية  املزخرفة  واالبواب  النوافذ  وانواع  املختلفة 

تتطلبها النه�سة العمرانية املباركة والوا�سعة يف مكة املكرمة 

املكرمة  مبكة  وال�سبابيك  االبواب  �سناعة  اكت�سبت  وقد 

ويف  بل  االخرى  ال�سعودية  املدن  �سكان  بني  و�سمعة  �سهرة 

الفنية حلرفة  عدد االقطار اال�سالمية ومن ا�سهر املنتجات 

ومازالت  الروا�سني  الدواوين،  اخل�سبية،  ال�سقوف  النجارة: 

اآثار اعمال ا�سحاب هذه ال�سناعة ت�سهد لهم باملهارة ممثلة 

يف امل�سنوعات اخل�سبية يف: عمارة البوقري وعمارة القطان 

العمائر  من  الكثري  وغريها  اجلفايل  وبيت  البا�سا  وعمارة 

الباقيات او التي هدمها ا�سحابها الأغرا�سهم اخلا�سة على 

الرغم من قيمتها العمرانية. اجلدول رقم )13(.

ت�سم �سنع  االثاث  ان م�سانع  وي�سري اجلدول رقم )14( 

�سنع  البناء،  لعمال  الالزمة  النجارة  وم�سغوالت  منتجات 

الورق  من  امل�سنوعة  واالوعية  املقوى،  والورق  املموج  الورق 

بطاقة  الورق  من  اخرى  ا�سناف  �سنع  املقوى،  والورق 

342255780 واجمايل متويل ال يقل عن    اإنتاجية ت�سل اىل 

98414863 ريال يت�سدر م�سنعان الفئة االآوىل و تنت�سر هذه 

ال�سناعات يف الو�سيق، العمرة، املنطقة ال�سناعية  ،خمطط 

الزايدي ، �سارع احلج  ،ال�سرائع ،العزيزية، بحرة املجاهدين 

،والعوايل  .
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اجلدول )13( م�سانع اخل�سب يف مكة املكرمة 

امل�سدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة ،1435 هـ.

الو�شف
اجمايل الطاقة االنتاجية 

للن�شاط
عدد امل�شانعاجمايل التمويل للن�شاط

�سنع منتجات وم�سغوالت 

النجارة الالزمة لعمال البناء
257509500596844533

�سنع الورق املموج والورق 

املقوى واالوعية امل�سنوعة من 

الورق والورق املقوى

1125000054412673

�سنع ا�سناف اخرى من 

الورق والورق املقوى
32944500236377674

4055178096513766�سنع االثاث

اجلدول رقم )14( �سناعة االأثاث واملفرو�سات

راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطاملدينةالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

امل�سنع الوطني 

ال�سعودي لالأثاث 

اخل�سبي

0*ا�سرتاك الغي0ت�سنيعمكةاالأوىلم�سنع

م�سنع االمل لالأثاث 

املعدين
مكةاالأوىلم�سنع

جتارة 

التجزئة 

يف االثاث 

املنزيل 

ومنتجات 

م�سنعة

الو�سيق

جدة ال�سريع 

خمطط 

الو�سيق خلف 

م�ستودعات 

املرزا

500000

م�سنع الدهلوي 

لالأثاث املعدين
العمرةت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

املدينة 

ال�سناعية
0

م�سنع الفاروق لالأثاث 

اخل�سبي
ت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

املنطقة 

ال�سناعية

مكة - املنطقة 

ال�سناعية
300000

م�سنع النجدين 

لالأثاث اخل�سبي
مكةالثانيةم�سنع

ت�سنيع اثاث 

خ�سبي

خمطط 

الزايدي

بجوار م�سجد 

االترجه
0

م�سنع بارع لالأثاث 

اخل�سبي
0ا�سرتاك الغي0ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

م�سنع خالد مبارك 

احلربي لن�سارة 

اخل�سب

اجلمومت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

حي ال�سالم 

بجوار حمطة 

احلرمني

0

م�سنع عادل يحيى 

زهران الأثاث اخل�سبي
ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

�سارع 

احلج

املنطقة 

ال�سناعية 

بجوار املهيدب 

لالخ�ساب

1000000

م�سنع حممد ه�سام 

حافظ لالأثاث اخل�سبي
ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

بحرة 

املجاهدين

طريق مكة 

جدة
950000
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امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة ،1435 هـ.

* اليوجد بيانات . 

م�شنع عبدالرحمن 

ال�شوادي للمفرو�شات
ال�سرائعت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

طريق الطائف 

امالك مروان 

با�سماخ

500000

موؤ�ش�شة دمياط 

للموبيليا
العزيزيةت�سنيع اثاثمكةالثالثةم�سنع

العزيزية �سارع 

امللك خالد 

بجوار م�سجد 

ابوبكر

0

م�شنع البناء والعمار 

ل�شناعه االأثاث
العوايلت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

�سارع اإبراهيم 

اجلفايل بجوار 

حمطه احلي 

الراقي

0

م�شنع ابداع الغد 

الأعمال الديكور
ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

طريق 

بحرة

بجوار الدانوب 

-  الطريق 

ال�سريع

20000

م�شنع عمار عبد 

القادر ا�شماعيل العمار
ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

�سارع 

احلج
1000000ا�سواق الدوا�ض

-خامسا: الصناعات المعدنية:
      -صناعة الحديد والصلب 

اأي  املكرمة  مكة  يف  الثاين  اجليل  �سناعات  من  وهي 

الفخار  �سناعات  بعد  ن�ساأتها  جاءت  التي  ال�سناعات  من 

ا�سترياد  �سعوبة  �سماتها  اهم  ومن  البناء،  وطوب  والنجارة 

املجال  هذا  ويف  ت�سغيلها.   وقوة  و�سخامة  املعدنية  خاماتها 

وي�سمى  النحا�ض  معدن  �سناعات  بني  الف�سل  يف�سل 

معدن  �سناعات  وبني  جهة  من  �سًناعها)بالنحا�سني( 

اأما  �سّناعها)باحلدادين(  وي�سمى  اخرى  جهة  من  احلديد 

النحا�سون فهم ا�سحاب مهنة معدنية هامة وقدمية مرتبطة 

اال�سكال  املختلفة  النحا�سية  واالواين  القدور  من  باإنتاجها 

ال�سراع  ولكن   ، املكيني  لقرى  االأهمية  ذات  واال�ستعماالت 

لتوؤيد  منها  والقدمي  املنتجات  يف  اجلديد  بني  مفتوح  دائمًا 

اأخذت  وقد  القدمي  على  اجلديد  دائمًا  احل�سارية  االأو�ساع 

على اأثر ذلك ور�ض النحا�سة باالختفاء هي ومنتجاتها لتحل 

حملها ومنذ عام 1360هـ  واالأدوات املعدنية االأخرى خا�سة 

التي من االأملنيوم واحلديد الذي ال ي�سداأ والنحا�سية املطلية 

بالكروم بل ولتقوم لهذه الفئة من االدوات املنزلية اجلديد يف 

مكة املكرمة معامل وور�ض بل وم�سانع خا�سة منها الذي يقع 

يف �سارع املن�سور والنزهة واملدينة ال�سناعية اجلدول )15( 

ومن اقدم م�سانع املنتجات احلديدية يف مكة املكرمة م�سنع 

والذي  جرول  حي  يف  1373هـ  عام  يف  اأقامه  الذي  ج�ستنية 

واملكتبي  املنزيل  االثاث  من  عديدة  انواع  الإنتاج  خ�س�ض 

وم�سنوعات  ادوات  لي�سنع  امل�سنع  هذا  طور  ذلك  بعد  ثم 

االأملنيوم التي تناف�ض  بحق يف جودتها الوارد اخلارجي واملثيل 

لها وبعد ذلك ومنذ نحو ع�سر �سنوات اأخذت تنت�سر يف مكة 

وتنتج  املعدين  الت�سنيع  وور�ض  معامل  من  العديد  املكرمة 

منها  )16(�سواء  اجلدول  املعدنية  املنتجات  من  العديد  لنا 

احلواجز  او  والطاوالت  الدواليب  او  االبواب  او  ال�سبابيك 

وخمتلف انواع الديكورات وامل�سامري واال�سالك ولي�سبح لها 

يف مكة املكرمة ما جمموعه63 معمال وور�سة وم�سبك منت�سرة 

يف:  �سارع احلج ،الغزاوي، الزاهر، العزيزية، كدي ،العدل ، 

املعابدة والعتيبية ولكن بتمايز بينها يف قدراتها االنتاجية ويف 

وات�ساع م�ساحتها  ور�ساميلها  العاملني  والكم ويف عدد  النوع 

وبالتايل يف اهميتها االقت�سادية.

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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اجلدول رقم )15( �سناعة احلديد وال�سلب

راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطاملدينةالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

فرع �سركة عرب اململكة 

ال�سعودية للتجارة 

وال�سناعة واملقاوالت �سبك 

)م�ساهمة مقفلة(

مكة املمتازة�سركة

اإنتاج بلوك 

ا�سمنتي 

معزول 

بلبولي�سرتين 

وبلوك 

بركاين

العزيزية

ال�سارع 

العام 

بجوار 

فندق 

�سناف ان

4000000

م�سبك ل�سهر و�سب املعادن 

وخرطها
ت�سنيعمكة الثالثةم�سبك

طريق 

اجلموم

�سارع 

اجلموم
*0

م�سنع ال�سركة العربية 

الدولية لالإن�ساءات 

احلديدية املحدودة

بحرةت�سنيعمكة االأوىل�سركة
طريق جدة 

القدمي
0

م�سنع حداء الهند�سية 

لالإن�ساءات احلديدية
50000االمارة0ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

م�سنـع �سركة الغربية 

للحديد وال�سلب املحدودة
جعرانةت�سنيعمكة الثانية�سركة

بجوار 

م�سنع 

التعاون 

للبلوك

500000

م�سنع على غايل ال�سلمي 

للحديد اخلفيف
ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

املنطقة 

ال�سناعية

طريق 

املدينه 

القدمي - 

املنطقه 

ال�سناعية 

رقم 7

0

م�سنع كنوز اخلليج 

للمنتجات احلديدية
بحرةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

بجوار 

م�سنع 

البلك

0

م�سنع نايف ال�سبحي 

للمنتجات احلديدية
�سارع احلجت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

خمطط 

النور
775000

م�سنع املدينة املنورة 

وموؤ�س�سة الكربى للمقاوالت
العزيزيةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

بجوار 

مدر�سة 

ابن القيم 

�سارع عبد 

اهلل خياط

50000

امل�سدر:  عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة ،1435 هـ.

* اليوجد بيانات
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-صناعة األلمنيوم 
فئة الصناعات المعدنية 

وهي فئة من ال�سناعات الطويلة يف قائمة تتدرج من �سهر 

امل�سنوعات  ت�سكيل  وور�ض  �سناعات  اىل  وت�سكيلها  املعادن 

نخ�ض  والتاأثيثية  العمرانية  االن�سان  متطلبات  اىل  املعدنية 

والزينك  ال�ساج  واألواح  والنحا�ض  االأملنيوم  ت�سنيع  منها: 

وتطور  واملعامل  الور�ض  هذه  ن�ساأة  ارتبطت  وقد  والق�سدير 

مكة  يف  والعمران  البناء  ح�سارة  وازدهار  بتطور  عددها 

اواخر  يف  وامل�سانع  الور�ض  هذه  عدد  و�سل  حتى  املكرمة 

جميع  على  موزعة  وور�سة  63م�سنعًا  اىل  1405هـ  عام 

احياء مكة املكرمة خا�سة �سارع احلج وقوز النكا�سة و�سارع 

املن�سور وتطورت م�سانع االملنيوم اىل منتجات  مثل العبوات 

املنزلية  واالوانى  الدواليب  وت�سنيع  لالملنيوم  احلديثة 

اأنواعها ومواد  الدهانات بجميع  و  ال�سيارات  وانتاج دهانات 

املواد  اإنتاج  واملعاجني  والدهان  ال�سمكرة  وعدة  واأدوات 

الراتنحية وزيوت الت�سحيم امليكانكية واإعادة تدوير الزيوت 

مواد  اإنتاج   - واالكرتونية  الكهربائية  واالأجهزة  امل�ستعملة 

هذا  ومع   )17(،)16( رقم  اجلداول  الخ    ... املياه  تعقيم 

اأطراف  يف  وانت�سرت  تنوعت  االملنيوم  �سناعة  يف  التطور 

والو�سيق  ،والعمرة  ،الزايدي  كال�سمي�سي  اخلارجية  االحياء 

مابني م�سغوالت حديدية ودواليب املطابخ ، والعلب املعدنية، 

من  ،وغالبيتها  ال�سيارات  غيار  قطع   ، الدهانات،املكيفات 

،اجلدول  ال�سغرية  االأموال  رووؤ�ض  ذات  املحدودة  امل�سانع 

رقم )18( و) 19(.

اجلدول رقم )16(املعلومات املقارنة مل�سانع وور�ض فئة ال�سناعات املعدنية يف مكة املكرمة حتى اواخر عام 1405هـ

العددالنوعالعددالنوع

6االأثاث املعدين52ت�سنيع االأملونيوم

1امل�سامري واال�سالك والرباغي4معدات واآالت معدنية

املجموع: 63

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ

اجلدول رقم )17( �سناعة االملنيوم

راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطاملدينةالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

م�سنع الدواليب 

واالملنيوم لالوانى 

املنزلية

احلجت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

منطقة الور�ض 

بجوار فدعق 

خمطط الزايدي

1000000

م�سنع مزن 

ال�سعودي 

لاللومنيوم

ت�سنيعمكةالثالثةم�سنع
اخلط 

ال�سريع
0*م�ستودعات الزايدى

م�سنع حممد 

عبداهلل باخ�سوين 

لاللومنيوم

الزايديت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
خمطط الو�سيق 

ال�سارع العام
0

م�سنع العبوات 

احلديثة لالملنيوم
بحرةت�سنيعمكةاالأوىلم�سنع

جممع بن الدن 

ال�سناعي
0

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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م�سنع 

كتوعةلالملنيوم
0له ا�سرتاك اخر0ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

م�سنع �سركة 

احلديبية 

لالألومنيوم 

وامل�سغوالت 

احلديدية املحدودة

ال�سمي�سيت�سنيعمكةالثانية�سركة
طريق مكة جدة 

القدمي ال�سمي�سي
100000

م�سنع عمر بوكات 

ملطابخ االملنيوم
النزهةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

�سارع ال�ستني حلف 

الدوريات االمنية
1200000

م�سنع الط�ض  

لالملنيوم و الديكور
احلفائرت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

�سارع احلفائر اأمام 

م�ستو�سف العابد
0

�سركة م�سنع 

احلامدين ل�سناعة 

االملنيوم املحدودة

مكةالثانية�سركة

انتاج 

مطابخ 

االملنيوم

�سارع احلج

�سارع احلج خلف 

ا�سواق الدوا�ض 

مبجمع الور�ض

1200000

�سركة م�سنع مكة 

الوطنى ملطابخ 

االملنيوم املحدودة

مكةاالأوىل�سركة

انتاج 

املطابخ 

االملنيوم

�سارع احلج
�سارع احلج خلف 

ا�سواق الدوا�ض
6700000

م�سنع �سركة 

املتحدون للميالمني 

والبال�ستيك واأطباق 

االملنيوم املحدوده

ت�سنيعمكةالثانية�سركة
خمطط 

الزايدي

خط جدة ال�سريع 

بجوار بقالة با عباد
5134000

م�سنع 

حممد �سديق 

عبدالواحدلالملنيوم

اأم الدرجت�سنيعمكةالثالثةم�سنع
حي ام الدرج بجوار 

باقادر
0

م�سنع الع�سيمىل 

الملنيوم
ال�سرائعت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

حي االإعالم طريق 

الطائف ال�سيل
0

م�سنع درفاتالنتاج 

املنتجات املعدنية 

و االملنيوم )فرع 

�سركة ميدات 

املحدودة(

ت�سنيعمكةالثانية�سركة
خمطط 

الو�سيق

بجوار م�سنع 

البيب�سي
500000

م�سنع ها�سم حممد 

العيدرو�ض للمطابخ
0بجوار �سركة بيب�سيالو�سيقت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

م�سنع املنيوم 

العزيزية
0بجوار ح�سن عري�ضالعزيزيةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

م�سنع العواد 

لالملنيوم
0فرع البهافرع البهات�سنيعمكةالثانيةم�سنع

م�سنع درة بيوتى 

لالمنيوم
�سارع احلجت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

املنطقة ال�سناعية 

خلف �سوق الدوا�ض
5000000

م�سنع �سراج 

للدواليب و ال�سنط
العتيبيةت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

العتيبيه �سارع 

االأندل�ض
0
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م�سنع اأحمد 

العمارى لالملنيوم
العتيبيةت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

العتيبية �سارع 

االأندل�ض اأمام 

امل�سجد الكويتى

0

م�سنع الوحيد 

لل�سنط والدواليب
0ا�سرتاك0ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

م�سنع بادريق 

لالملنيوم 
0ا�سرتاك0ت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

م�سنع اخلياط 

لل�سنط والدواليب
0ا�سرتاك0ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

0ا�سرتاك0ت�سنيعمكةالثانيةم�سنعم�سنع املنيوم مرزا

م�سنع حراء لل�سنط 

والدواليب
0ا�سرتاك0ت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

م�سنع اأحمد جميل 

زقزوق لال�سغال 

املعدنية

مكةالثالثةم�سنع

انتاج 

االبواب 

احلديدية 

وديكورات 

اأملنيوم 

وم�سغوالت 

حديديه 

وجماري 

وفتحات 

التكييف

العمرة

املدينة ال�سناعية 

بجوار�سركة 

االت�ساالت 

ال�سعودية

15000

م�سنع 

ابومن�سورلالملونيوم
�سارع احلجت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

�سارع احلج - 

خمططال�سفيانى
0

م�سنع اإبراهيم 

حممد �سميح
مكةالثانيةم�سنع

املنيوم 

وزوايا 

بال�ستيكية

�سارع احلج

�سارع احلج خمطط 

الزايدي خمطط 

الور�ض بجوار ور�سة 

تركي

600000

م�سنع حممود 

ع�سا�سة
ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

�سارع 

ال�سيافة 

ا�سرتاك الغي 

بخطاب مدير 

امل�سنع فى 

1415/3/3 هـ

2800000

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ

* اليوجد بيانات

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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اجلدول رقم )18( �سناعة املعادن

راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطاملدينةالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

م�سنع املعادن 

العمومية
ت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

�سارع 

املن�سور

�سارع من�سور حارة 

اال�سراف
*0

م�سنع الن�سر 

للمكيفات 

ال�سحراوية 

والربادات واملعادن

العمرةت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

املدينة ال�سناعية 

بالعمرة - طريق 

املدينة

0

م�سنع املحبوب 

للحقائب املعدنية
ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

خمطط 

الو�سيق

قطعة رقم 410 

بجوار م�ستودع 

احللواين

100000

م�سنع عبداهلل 

اأحمد البلو�سى 

للمنتجات املعدنية

بحرةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
بجوار م�سنع 

اخلياط للطوب
100000

�سركة اجلنوب 

ل�سناعه العلب 

املحدوده

مكةاالأوىل�سركة
انتاج علب 

مرطبات
العزيزية

�سرت اللحياين طريق 

الدائري الثالث 

مقابل م�ست�سفى 

النور

0

م�سنع اجلنوب 

ل�سناعة علب 

املرطبات

مكةالثانيةم�سنع

انتاج علب 

املرطبات 

مبوجب 

ترخي�ض  وزارة 

ال�سناعة 

ال�سمي�سي

ال�سمي�سى طريق 

مكة جدة ال�سريع 

بجوار حمطة 

ال�سمي�سى

0

م�سنع الق�سقرى 

للهياكل
0�سارع احلج الزاهر�سارع احلجت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

م�سنع احالم 

عثمان �سعراوي 

لفتحات وفالتر 

التكييف وجماري 

الهواء

مكةاالأوىلم�سنع

�سنع منتجات 

املعادن 

امل�سكلةاالخرى 

غريامل�سنفة يف 

مو�سع اخر مبوجب 

ترخي�س�سناعي 

رقم)2352( 

0ال�سارع العاماملعي�سم

م�سنع ال�ساج 

الوطنى
400000خلف خمي�ض  ن�سارالر�سيفةت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

العزيزيةت�سنيعمكةالثانيةم�سنعم�سنع الزمزمى
العزيزية مركز فقية 

التجاري
500000

م�سنع طاهر حممد 

العيدرو�ض للربادات 

وثالجات العر�ض

0العامالو�سقت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

م�سنع طاهر حممد 

العيدرو�ض للربوايز
0العامالو�سقت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ.                                                              

        * اليوجد بيانات
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اجلدول رقم )19( �سناعة ال�سيارات 

راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطاملدينةالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

ال�سركة ال�سعودية 

اجلزائرية 

لت�سنيع املكابح

ال�ستنيت�سنيع مكابحمكة الثانية�سركة

�سارع ال�ستني 

عمارة ال�سرق 

االأو�سط الدور 

االأول �سقة 2

*0

م�سنع بخ�ض لقطع 

غيار حمركات 

ال�سيارات

0املدينة ال�سناعيةالعمرةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

م�سنع تقنية 

املعايره لتلبي�ض 

االطارات

ت�سنيعمكة الثالثةم�سنع
بحرة 

املجاهدين

العام بجوار جممع 

القحطاين
10000

م�سنع �سركة 

مكة لدهانات 

ال�سيارات

انتاج دهانات مكة الثانيةم�سنع

ال�سيارات -وجتارة 

اجلملة والتجزئة 

يف الدهانات 

بجميع اأنواعها 

ومواد واأدوات وعدة 

ال�سمكرة والدهان 

واملعاجني اإنتاج 

املواد الراتنحية 

وزيوت الت�سحيم 

امليكانكية واإعادة 

تدوير الزيوت 

امل�ستعملة واالأجهزة 

الكهربائية 

واالكرتونية - اإنتاج 

مواد تعقيم املياه

املدينة ال�سناعية العمرة

بجوار �سرطة 

االأمن ال�سناعي

8000000

م�سنع ورثة �سدقة 

حبيب فلمبان

�سارع ت�سنيع مكابحمكة الثالثةم�سنع

املن�سور

�سارع من�سور اأمام 

حمطة البنزين

0

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ.

* اليوجد بيانات

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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-صناعة الحلي: 
يف الربع االول من القرن الثالث ع�سرة للهجرة، تخ�س�ست 

جماعة من الهنود، يف �سراء كل ما يقدرون على �سرائه من 

الذهب والف�سة القدمية، ثم ينقلونه اىل �سرت surat يف 

 
)11(

الهند الإعادة �سياغته 

ملا فيها  املكرمة،  به مكة  اأ�سهر ما تاجرت  وال�سياغة من 

من اهمية وقيمة خا�سة للن�ساء، وقد تقدمت �سناعه احللي 

من  عدد  وا�ستيطان  ملجاورة  املكرمة،  مكة  يف  به  والتجارة 

من  وماليزيا  الهند  �سناع  وكان  املكرمة،  مكة  يف  ال�سناع 

�سوق  لل�ساغة  وكانت  فيها  وعمل  مكة  ا�ستوطن  من  ا�سهر 

معروفه خا�سة وعليهم �سيخ من اهل ال�سناعة ويف متاجرهم 

كثري من احللي كالعقود اللوؤلوؤية واال�ساور الذهبية واخلوامت 

املحالة باالأحجار الكرمية، وغري ذلك من امل�سوغات عالوة 

والياقوت  والزبرجد  كاملا�ض  الكرمية  االحجار  وجود  على 

اجلدول رقم )20( .
 )12(

واللوؤلوؤ وما �سابه ذلك 

)١١(  بوركهارت ، جون لوي�ض ، )رحالت يف �سبة جزيرة العرب( ، موؤ�س�سة الر�سالة ، الطبعة االأوىل ، بريوت ، 1413هـ/1992م.

)١٢( حممد الكردي،) التاريخ القومي( ،جـ2�ض144.حممد رفيع مكة ،�ض146،156. حممد مغربي، مالمح احلياة االجتماعية، �ض94-88.

ا�شم املن�شاأة
نوع 

املن�شاأة
املدينةالت�شنيف

نوع 

الن�شاط
راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاط

�سركة م�سنع 

االرتقاء 

الوطنية 

لل�سمغوالت 

الذهبية 

املحدودة

ت�سنيعمكة الثانية�سركة

انتاج 

امل�سغوالت 

الذهبية

البيبان

البيبان بجوار 

حمالت بن 

قبو�ض

1150000

م�سايف 

ع�سري للذهب 

واملجوهرات

0ت�سنيعت�سنيعمكة الثالثةت�سنيع

�سارع امللك 

في�سل �سوق 

ال�سرييف

150000

م�سنع �سركة 

عبد الغنى 

للذهب 

واملجوهرات 

املحدودة

الرو�سةت�سنيعت�سنيعمكة الثانية�سركة
خلف �سركة 

تويوتا
*0

م�سنع 

عبدالغنى 

للذهب 

واملجوهرات

الرو�سةت�سنيعت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

الرو�سة 

عمارة 

ال�سائغ خلف 

�سركة تويوتا

0

م�سنع هند 

للذهب 

واملجوهرات

العمرةت�سنيعت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

العمرة 

ال�سناعية 

بجوار م�سنع 

بكر ال�سايغ

0

م�سوغات 

وجموهرات 

اجلفري

العتيبيةبيع الذهبت�سنيعمكة الثانيةجموهرات

العتيبية بجوار 

جموهرات 

عبد الرحمن 

ال�سايغ

0

اجلدول رقم )20( �سناعة احللي
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م�سوغات 

وجموهرات 

�سالح جمال 

زمزمى

ت�سنيعمكة الثانيةجموهرات
بيع ذهب 

وجموهرات
ال�ستني

ال�ستني �سارع 

عبد اهلل 

عريف �سوق 

�سويقه رقم 

)1(

200000

م�سوغات 

الظافر
ت�سنيعمكة الثالثةم�سوغات

جتارة 

التجزئة يف 

الذهب

حي امل�سفلة

�سوق امل�سفلة 

املركزي دكان 

رقم 4

0

م�سوغات 

هليلة القر�سى
ت�سنيعمكة الثالثةم�سوغات

جتارة 

جتزئة
العتيبية

العتيبية �سارع 

االأندل�ض 

بجوار �سامى 

عابد

0

م�سنع �سبد 

احلديثة 

ل�سناعة 

ال�سبح واحللي

خمطط العمرة ت�سنيعت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

العمرة

0

م�سنع 

عبداحلليم 

عبدالرحمن 

ال�سحاف

طريق املدينة اجلمومت�سنيعت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

اجلموم

0

م�سنع كاظم 

اكبولت لل�سبح 

واحللى 

التقليدية 

واالإك�س�سوار

العزيزية ت�سنيعت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

اجلنوبية

بجوار م�سجد 

احلارثى

1000000

م�سنع �ساعة 

الطواف

0ال�سارع العاماأجيادت�سنيعت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

امل�سدر: الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ.

* اليوجد بيانات

سادسا-الصناعات الكيميائية:
هذه الفئة من ال�سناعات حمدودة يف مكة ويظهر انت�سارها 

بحرة   ، العمرة   ، كالنوارية   املقد�سة  املدينة  اأطراف  يف 

املجاهدين ، جعرانه ، تتمثل يف اأنتاج املواد العازلة ،االأ�سباغ 

من  ويت�سح   ، التجميل  وم�ستح�سرات   ، العطور   ، ،االإ�سفلت 

بيانات راأ�ض املال �سغر حجم هذه املن�ساآت اجلدول )21(، 

و)22(.

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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اجلدول رقم )21( �سناعات كيميائية

ا�شم املن�شاأة
نوع 

املن�شاأة
املدينةالت�شنيف

نوع 

الن�شاط
راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاط

م�سنع عطوة 

للكيماويات
العمرةت�سنيعت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

العمرة املدينة 

ال�سناعية
2300000

م�سنع موفق 

عابد فراج 

ال�سبحى 

لالإ�سفلت

النواريةت�سنيعت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
النوارية طريق 

احلرمني
*0

م�سنع �سركة 

البازلت للمواد 

العازله

جعرانةت�سنيعت�سنيعمكة الثانية�سركة

حي جعرانه 

طريق النواريه 

بجوار م�سنع 

التعاون للطوب 

االحمر

500000

م�سنع خالد 

التمراوى الإنتاج 

البيتومني

بحرةت�سنيعت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

بحرة املجاهدين 

خلف حمطة 

قري�ض

0

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ   .

* اليوجد بيانات

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ   .

* اليوجد بيانات

-صناعة األدوية:
تعد هذه ال�سناعة احلديثة املحدودة تغذي بع�ض احتياج 

هذه  انت�سار  لذا  االدوية  خامات  وبع�ض  االبر  من  املدينة 

ال�سناعة داخل املدينة لكونه ال يوؤدي اىل تلويث البيئة.

اجلدول رقم )22( �سناعة االدوية

راأ�ش املالال�شارعاحلياملدينةالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

م�سنع خامات االدوية 

لل�سناعة
النزهة مكة الثانيةم�سنع

�ساحة ا�سالم بجوار 

اجلوازات
0

م�سنع اإبراهيم حممد 

جرب لالإبر الطبية
500000املدينة ال�سناعيةالعمرةمكة الثانيةم�سنع

م�سنع عبد الكرمي 

العدواين لل�سر جنات 

الطبية

العزيزيةمكة الثالثةم�سنع
العزيزية -�سارع عبد 

اهلل خياط

-صناعة العطور:
الهند  من  وجلبها  العطور  بتجارة  مكة  �سكان  اهتم 

وبيع هذه  والعمرة  موا�سم احلج  م�ستفيدين من  واندوني�سيا 

احل�ساري  التطور  اأن  غري  والزوار،  احلجاج  على  املنتجات 

اأدى اىل منو هذه االجتاه وظهرت من�ساآت تهتم بكل ما يدخل 

وتعبئة  وت�سنيع  جتميل  م�ستح�سرات  من  اجلانب  هذا  يف 

عطور �سرقية وغربية و�سل عددها اإىل احدى ع�سر م�سنعًا 

داخل املدينة ال�سناعية وخارجها.
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اجلدول رقم )23( �سناعة العطور

راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطاملدينةالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

م�سنع رزاز 

اجلمال 

مل�ستح�سرات 

التجميل

الو�سيقت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

خمطط 

الو�سيق طريق 

مكة جدة 

ال�سريع

*0

م�سنع اجلواد 

املتميز للعطور 

وم�ستح�سرات 

التجميل

ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
خمطط 

الزايدي

خمطط 

امل�ستودعات
0

م�سنع امل�ساعر 

للعطور
الزايديت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

خمطط 

الزايدي بجوار 

م�ستودعات 

بيب�سي

10000

م�سنع 

راكان مو�سى 

عبدالعاطي 

اللحياين 

للعطور

ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
طريق 

اجلموم

عني �سم�ض 

ال�سارع العام 
0

م�سنع ماجد 

عطرجي 

للعطورات 

وم�ستح�سرات 

التجميل

مكة الثانيةم�سنع

اإنتاج عطورات 

متنوعة وبودرة 

جتميل وكرميات 

جتميل للج�سم 

وزيوت عطرية

الو�سيق

طريق مكة 

جدة ال�سريع 

خمطـط 

الو�سيق خلف 

مكتبة ها�سم 

مرزا

200000

م�سنع م�سعل 

مظفر عطرجي 

للعطور 

وم�ستح�سرات 

التجميل

مكة الثانيةم�سنع

اإنتاج عطورات 

وبودرة جتميل 

وكرميات 

ترطيب وزيوت 

عطرية

0
طريق مكة 

جدة ال�سريع
0

م�سنع املجيد 

احلديث 

لت�سنيع العطور 

والعود

العمرةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

املدينة 

ال�سناعيه 

اأمام م�سنع 

الثوب 

ال�سعودي

8000000

م�سنع جوهرة 

ال�سرتى للعطور
مكة الثانيةم�سنع

انتاج ماء الورد 

والكادى والزهر 

والعطور الزيتية 

ومعطرات اجلو

العمرة

العمرة املدينة 

ال�سناعية 

قطعة رقم اأ/9

200000

م�سنع �سركة 

قب�ض  ل�سناعة 

العطور

العمرةت�سنيعمكة الثانية�سركة

العمرة املدينة 

ال�سناعية 

بجوار 

م�ست�سفى حراء

6560000

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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م�سنع �سعود 

عبادى حممد 

خفاجى

العوايل العوايلت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

احل�سينية

0

م�سنع 

عبدال�سمد 

القر�سى لتقطري 

دهن العود

بجوار التميمى احل�سينيهت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

للطوب

0

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ   .

* اليوجد بيانات

- سابعًا صناعة المياه:
اأ�سار اجلدول رقم )24( اىل وجود م�سنعني للمياه املحالة 

يف املدينة ال�سناعية وت�سم اأحياء املدينة املقد�سة عددا من 

امل�سانع تهتم ب:

 1-�سناعة تعبئة مياه زمزم 

2-�سناعة املياه املحالة 

3-�سناعة تنقية مياه ال�سرب 

اجلدول رقم )24( م�سانع املياه املحالة

راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطاملدينةالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

�سركة م�سنع 

العمرة للمياه 

املحالة

مكة الثانيةت�سنيع مياه

انتاج مياه 

ال�سرب املعباأة 

يف عبوات مغلفة 

بال�ستيكية

العمرة

العمرة املدينة 

ال�سناعية 

قطعة رقم 96 

من 1،3

220000

فرع �سركة 

م�سانع خالد 

وعبد العزيز 

يا�سني خياط 

و�سركائهم 

ل�سناعة الثلج

مكة الثانية�سركة
ت�سنيع قوالب 

ومكعبات الثلج
0*�سارع بندهال�سرائع

م�سانع جناح 

املتوكلون ملياه 

ال�سرب والثلج

0ت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

وادي 

ملكان خط 

اخلواجات

1000000

م�سنع ثلج 

مكة للقوالب 

واملكعبات

الو�سيقت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

طريق جدة 

مكة خمطط 

الو�سيق

50000

م�سنع حامت على 

ابو العال للثلج
العزيزيةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

طريق امللك 

عبدالعزيزبامالك 

ال�سيخ على

100000

م�سنع فار�ض 

ه�سام ال�سواف 

لل�سناعات 

الكيميائية

ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
خمطط 

الزايدي
750000حي الو�سيق
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م�سنع مت�ض 

للمياه ال�سحية 

املعباأة

العمرةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
املدينة 

ال�سناعية
0

م�سنع مروي 

الغيث للمياه 

املحالة

ال�سرائعت�سنيعمكة الثالثةت�سنيع مياه

ال�سرائع 

-بجوار م�سجد 

االأمرية نوف

0

م�سنع نبع 

ال�سهد للمياه 

ال�سحية

ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
بحرة 

املجاهدين

بحرة 

املجاهدين 

�سارع العني 

اأمام االإ�سارة.

2000000

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ   .

* اليوجد بيانات
ثامنا-صناعة مواد البناء: يدخل ضمنها 

-ق�ش ال�شخور واإنتاج حجارة البناء

-اخلر�شانة اجلاهزة

مكة  رجال  ومتيز  ن�ساأتها،  منذ  البيوت  بناء  مكة  عرفت 

بها،  املرتبطة  وال�سناعات  املعمارية  االعمال  يف  بحذقهم 

وكانت اعمال املعماريني املكيني �سابقا تتم بالتمرين واكت�ساب 

. 
 )13(

اخلربة، لعدم وجود مدار�ض يف هذا التخ�س�ض 

اىل  قائمة  بع�سها  اطالل  التزال  التي  العمرانية  االعمال 

ال�سيافة  دار  املراجع مثل  وورد ذكرها يف  او اختفت  اليوم، 

 وكل هذه املعطيات  حتكي  لنا ق�سه �سناعه البناء 
 )14(

مبكة 

وعالوة على هذا فان التعرف على العاملني يف جمال البناء 

قبل ا�ستخدام مادة اال�سمنت يف البناء امل�سلح مبكة املكرمة، 

ي�سور لنا تعدد تخ�س�سات العاملني، مبا ينعك�ض على تنوع 

.  
 )1٥(

م�سادر دخلهم وهي كما يلي: 

اإمرته  والعمارات، وحتت  املنازل  1-الري�ض: وهو مهند�ض 

جميع العمال الذين يعملون وفق توجيهه. 

2-املعلم: هو الذي يعمل بيده يف البناء، ويتحمل م�سوؤوليه 

قوة البناء و�سعفه ويكون عملة وفق ما خطط له الري�ض. 

احجار  وتهذيب  ا�سالح  يف  يعمل  الذي  هو  3-القراري: 

البناء املاأخوذة من اجلبال. 

4-الفالتي: هو الذي يح�سر االحجار اىل القراري الإ�سالحها. 

االحجار  وهي  النقل  املعلم  يناول  الذي  هو  5-املروج: 

ال�سغار التي تو�سع حتت االحجار الكبرية لتثبيتها. 

6-اخلالط: وهو الذي يخلط الرتاب بالنورة واملاء ويعرف 

الن�سبة ال�سحيحة يف ذلك.

7-الطّيان: هو الذي يناول الطني للمعلم ليبني به. 

وارتبط بهذه االعمال �سناعات ن�ساأت وتطورت مبكة مثل 

اأبي  �سناعه النورة واالجر )التي ترجع اىل عهد معاوية بن 

�سفيان ر�سي اهلل عنه 40-60 هـ /660-680 م( وكانت لهما 

ال�سعودي   الع�سر  اىل  عطائها  يف  ا�ستمرت  �سناعيه  مراكز 

البناء    وكذلك تك�سري ال�سخور للح�سول على احجار 
)16(

حاملة  جدران  بناء  يف  كبري  ب�سكل  ت�ستخدم  كانت  التي 

حية وقد اختفى العديد 
  )17(

لالأ�سقف وما عليها من احمال 

اجلدران  بناء  عن  املعمارين  ،ال�ستغناء  االعمال  هذه  من 

االأعمدة  عمل  يف  امل�سلحة  اخلر�سانة  با�ستخدام  احلاملة 

حلمل ما عليها من احمال ميته وحية ونقل الثقل اىل القواعد 

ثم اىل الرتبة ال�ساحلة للتاأ�سي�ض . 

بلغ اجمايل امل�سانع واملعامل يف اأوائل عام 1405هـ اأربعة 

يف  موزعة    )25( رقم  اجلدول  ومعماًل  م�سنعًا  وثالثني 

م�ساحات  اىل  جميعًا  حلاجتها  نظرًا  املكرمة  مكة  اطراف 

من  وخطر  الغبار  كثري  بع�سها  ان  كما  االرا�سي  من  وا�سعة 

عن  بعيدًا  توطينه  من  البد  كان  مما  البيئي  التلويث  حيث 

االحياء ال�سكنية حتا�سيًا لت�سررها بالغبار ال�سام او اخلانق 

خا�سة: ك�سارات ال�سخور واخلر�سانة ال�سائلة واخلالطات.

)١٣(  حممد الكردي، التاريخ القومي ،ج2�ض263-262.

)١٤( عادل غبا�سي، املن�سئات املائية ،317-525، عادل غبا�سي، دار ال�سيافة بكة، �ض215 ،223.

)١٥(  حممد الكردي، التاريخ القومي، ج2�ض263-262.

)١٦(  عادل غبا�سي م�سانع النورة مبكة، �ض 64-61.

)١٧(  عادل غبا�سي م�سانع النورة مبكة، �ض 64-61.

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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اجلدول رقم)25( معلومات مقارنة مل�سانع ومعامل �سناعات مواد البناء واالن�ساء 

يف مكة املكرمة حتى اواخر عام 1405هـ

العددالنوعالعددالنوع

2الك�سارات وت�سنيف الرمال6اخلر�سانة اجلاهزة

16طوب البناء7البالط واملزايكو

2اال�سفلت1امل�ساكن اجلاهزة

املجموع:34

امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ.

-صناعة قص الصخور وانتاج حجارة البناء 
-صناعة الخرسانة المسلحة 

 لقد اأن�سئ  عدد من امل�سانع املهمة يف هذا اجلانب  منها 

م�سنع  اجلاهزة،  واخلر�سانة  للبلوك  تهامة  وادي  م�سنع   :

الزايدي للخر�سانة اجلاهزة، م�سنع اإ�سناد الإن�ساء اخلر�سانة 

اجلاهزة ،م�سنع �سركة خر�سانة �سما املحدودة فرع �سركة 

اجلزيرة للخر�سانة، كذلك �سناعة البلوك والطوب، �سناعة 

اجلدول رقم )26( م�سانع الطوب واالإ�سمنت

راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

م�سنع زكى غازى 

اجلابرى للحجر
طريق الكرت�سنيعالثانيةم�سنع

وادي نعمان خلف 

حمطة القر�سى
*0

م�سنع بركة 

ال�ساحلني 

للمنتجات اال�سمنتية

طريق اجلموم ت�سنيعالثالثةم�سنع
هدى ال�سام بجوار 

م�سنع با�سهل للجلود
25000

م�سنع م�سلح 

الب�سرى للدموك 

والطوب االإ�سمنتي

ت�سنيعالثالثةم�سنع
طريق املدينة 

ع�سفان

ع�سفان ال�سارع العام 

بجوار حمطة بن 

�سويلح

0

م�سنع ال�سهد 

للبلوك
0طريق جعرانةال�سرائعت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع عبد اهلل 

عبدالعاطي 

اللحياين للبلك 

االأ�سمنتي

0طريق جعرانهالنواريهت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع بندر حمود 

العتيبي للبلك 

االأ�سمنتي املعزول

ال�سرائعت�سنيعالثانيةم�سنع
طريق جعرانة اأمام 

حمطة امل�سافر
0

م�سنع �سلمان 

مريع القحطاين 

للمنتجات اال�سمنتية

10000طريق الهجرةاحلي�سنيةت�سنيعالثانيةم�سنع

الثانية  الدرجة  من  وغالبيتها  االحمر(  )الطوب  االجور 

 ، الكعكية   ، املعابدة   ، ال�سرائع  اأحياء  يف  وتنت�سر  والثالثة  

اأم اجلود،ويل   ، ،الهجرة  �سارع احلج   ، ،النوارية  احل�سينية 

، طريق اجلموم ،طرق ع�سفان ،طريق  الكر  ، طريق  العهد 

جعرانه ، �سرائع املجاهدين ، ال�سبهاين ، واخلان�سة اجلدول 

رقم )26(.
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م�سنع �سعود عبد 

اهلل الفقيه للبلوك 

واملنتجات اال�سمنتية

0طريق الليث كيلو 10ام خرمانت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع عزالدين 

�سامل احلبيب 

للمنتجات اال�سمنتية

الكعكيةت�سنيعالثانيةم�سنع
طريق الليث باملنطقة 

ال�سناعية
0

م�سنع اركان 

ال�سناعية النتاج 

البلوك

0طريق اخلواجاتاملقرحت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع طوب م�سلط 

�سيف اهلل العبود
ت�سنيعالثالثةم�سنع

�سرائع 

املجاهدين

�سرائع املجاهدين 

خمطط با�سراحيل
0

م�سنع طوب �سعد 

عبد اهلل العتيبى
0�سرائع املجاهدينال�سرائع ت�سنيعالثالثةم�سنع

م�سنع عامل املرمر 

للحجر ال�سناعى
�سارع احلجت�سنيعالثانيةم�سنع

�سارع احلج بجوار 

مكتب اجلابرى 

لال�ستقدام

0

م�سنع مبارك 

عبداهلل �سامل 

الربكاتي

الكعكيةت�سنيعالثانيةم�سنع
الكعكية طريق 

م�سانع الطوب
0

م�سنع طالئع 

الو�سام للمنتجات 

اال�سمنتيه

النواريةت�سنيعالثالثةم�سنع

حي النواريه جعرانه 

بجوار م�ست�سفي 

حراء 

0

م�سنع قمة املنتج 

للبلوك واملنتجات 

اخلر�سانية

احل�سينيةت�سنيعالثانيةم�سنع
جنوب خط 

اخلواجات
0

م�سنع �سفر نقاء 

الدها�ض للمنتجات 

اال�سمنتية

0بجوار برج موبايلىطريق جعرانةت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع اأحمد عبد 

اهلل ع�سريي للطوب 

اال�سمنتي

احل�سينيةت�سنيعالثانيةم�سنع
اوقاف ال�سريف 

غالب
30000

م�سنع ماجد ثابت 

حممد للبلوك
3000000ام الراكهوادي ظيمت�سنيعالثالثةم�سنع

م�سنع عاملنا للبلوك 

والبالط
املعابدةت�سنيعالثانيةم�سنع

املعابدة-�سارع احلج 

بجوار البنك االأهلي
0

م�سنع مكة للطوب 

الفخارى
امل�سفلةم�سنع طوباالأوىلم�سنع

امل�سفلة �سارع 

اإبراهيم اخلليل
0

م�سنع ا�سكان كم 

للمنتجات اال�سمنتية
0املدينهال�سناعيهالعكي�سةت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع الطوب 

االحمر
0الفواريةفواريةت�سنيعالثالثةم�سنع

م�سنع ابراج االمراء 

للمنتجات اال�سمنتيه
العزيزيةت�سنيعالثانيةم�سنع

العام بجوار عامل 

�سوين
0

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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م�سنع بلوك اأم 

القرى فرع �سركة 

النور العربية 

ال�سعودية املحدودة

احل�سينيةت�سنيعالثانية�سركة
ال�سارع العام نهاية 

حد احلرم
350000

م�سنع عدنان عمر 

فالته للمنتجات 

اال�سمنتيه

اأم اجلودت�سنيعالثانيةم�سنع
ال�سارع العام - اأمام 

م�سنع الك�سوة
0

م�سنع الطوب 

اخلر�ساين
0ال�سارع العاماحل�سينيةت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع بيوت مكه 

للمنتجات اال�سمنتيه
ت�سنيعالثانيةم�سنع

طريق 

اخلواجات
200000ال�سارع العام

م�سنع جواهر 

الر�سا للمنتجات 

اال�سمنتية

20000ال�سارع العامجعرانهت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع دار الفذ 

للمنتجات اال�سمنتية
0ال�سارع العامجعرانةت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع ابناء اخلليج 

لت�سنيع البلك 

اال�سمنتى

ال�سبهاينت�سنيعالثالثةم�سنع

ال�سبهانى- بجوار 

فاطمة الزهرا 

اخلريى

450000

م�سنع فوزية في�ض 

خان للبلوك
طريق اجلمومت�سنيعالثانيةم�سنع

الزالل طريق اجلموم 

على طريق حداء
1500000

م�سنع طوب كليب 

عطية عابد املطرفى
اخلان�سةت�سنيعالثالثةم�سنع

اخلان�سة مدخل 

اخلان�سة
0

م�سنع البكريى 

للبلوك اخلر�سانى
0ا�سم �سارع �سبيعةالليث ت�سنيعالثالثةم�سنع

م�سنع عثمان 

علي الر�سيدي 

لل�سناعات 

االإ�سمنتية

الثانيةم�سنع

م�سنع بالط 

ار�سفه رمادي 

وبالط ا�سمنتي 

وبردورات 

ا�سمنتية وبالط 

وموزابيكانرتلوك

00بحره القدمية

م�سنع عبد الرحمن 

عبد اهلل احلديثى 

للبلوك واملنتجات 

اال�سمنتية

00النواريةت�سنيعالثالثةم�سنع

م�سنع البنات 

احلجاز للمنتجات 

اال�سمنتية

ت�سنيعالثانيةم�سنع
طريق 

اخلواجات
050000

م�سنع حممد خالد 

حممد حناوي للبلك 

واملنتجات اال�سمنتية

ت�سنيعالثانيةم�سنع
خمطط وىل 

العهد
00

م�سنع اأحمد حممد 

حلبيه ملواد البناء
بحرةت�سنيعالثانيةم�سنع

مقابل الدفاع املدين 

�سابقا
0
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م�سنع البالد ملواد 

البناء
0مدخل جبل ثورالهجرةت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع عامل 

كيماويات مواد 

البناء

اأم اجلودت�سنيعالثانيةم�سنع
خمطط الور�ض 

وامل�ستودعات
7000000

م�سنع الناجم 

للمنتجات املعدنية 

)فرع �سركة ابناء 

جابر احلربي(

العمرةت�سنيعالثانية�سركة
املنطقة ال�سناعية 

قطعة رقم 5
0

م�سنع �سركة 

ابناء عدنان اأحمد 

عطوه و�سركاهم 

للكيماويات

العمرةت�سنيعالثانية�سركة
املدينة ال�سناعية 

قطعة رقم 16
3000000

م�سنع حممد مفرج 

احل�سانى لالجزاء 

اخلر�سانيه

0مركز مكة الدويلالعزيزية ت�سنيعالثالثةم�سنع

م�سنع الدهلوى 

للبالط
قوز النكا�سةت�سنيعالثالثةم�سنع

قوز النكا�سة �سارع 

املن�سور بجوار 

م�ستو�سف العدواين

50000

م�سنع عمر 

عبداللهباوزير 

للبالط

بحرةت�سنيعالثانيةم�سنع
طريق مكهجدة  -  

القدمي - بحرة
0

م�سنع غ�سان �سعيد 

اجلهني للبالط
50000طريق الطائفطريق الطائفت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع وجدي 

عبدالرحمن 

احلارثي

الثالثةم�سنع

بلوك ا�سمنتي 

و انرتلوك و 

بالط مبوجب 

ترخي�ض 

�سناعي مبدئي 

رقم 36961

100000ال�سارع العامالعمرة

م�سنع وادي تهامة 

للبلك واخلر�سانة 

اجلاهزة 

احل�سينيةت�سنيعالثالثةم�سنع
تقاطع خط 

اخلواجات
0

م�سنع جمموعة 

ر�سا للخر�سانه 

اجلاهزة

النزهةت�سنيعالثالثةم�سنع
بجوار م�سجد 

الكويتي
0

م�سنع �سركة 

عبدالعزيزعمران 

العمران و�سركاه 

املحدودة للخر�ساة 

اجلاهزة

احل�سينيةت�سنيعاالأوىل�سركة

بجوار م�سجد ابن 

العثيمني مبلك 

عبدالغنىثقه

16000000

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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م�سنع الزايدى 

للخر�سانة اجلاهزة
الو�سيقت�سنيعالثانيةم�سنع

بجوار مدر�سة 

ال�سمي�سى لتعليم 

قيادة ال�سيارات

50000

م�سنع اإ�سناد 

االإن�ساء للخر�سانة 

اجلاهزة

الفيحاءت�سنيعالثانيةم�سنع
بجوار خمطط 

النخيل
100000

م�سنع �سركة 

خر�سانة �سما 

املحدودة

0بجوار ق�سر امل�ساطاخلالديةت�سنيعالثانية�سركة

م�سنع عبداهلل 

ظفراهلل عبداملطلب 

للمنتجات 

اخلر�سانية

0بجوار �سوق الهجرةالنواريةت�سنيعالثالثةم�سنع

م�سنع مكة الوطنى 

للبالط والرخام
12000اأمام الدفاع املدين�سارع احلجت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع تكافل 

االعمال للبلك 

اخلر�ساين

الثانيةم�سنع
م�سنع بلك 

خر�ساين
0النزهةاجلموم

�سركة عبداهلل 

بكر ر�سوان 

و�سركاة )الر�سوان 

للخر�سانهاجلاهزه(

خر�سانة جاهزةاالأوىل�سركة
العمرة 

ال�سناعية

العمرة ال�سناعية 

بجوار م�ست�سفى 

حراء

40000000

فرع �سركة اجلزيرة 

للخر�سانة
الثانية�سركة

اأن�ساء وت�سغيل 

م�سانع االنتاج 

اخلر�سانه 

اجلاهزه

0
ال�سارع العام بجوار 

خمطط دغ�ض
1000000

م�سنع 

عبداللهظفراهلل 

عبداملطلب 

للمنتجات 

اخلر�سانية

50000ال�سارع العامالنواريةت�سنيعالثالثةم�سنع

م�سنع اجلرانيت 

والرخام ال�سعودى
الثانيةم�سنع

انتاج اجلرانيت 

والرخاأم 

واحلجر 

الطبيعي

طريق حدا
القدمي اأمام حمطة 

حدا
35000

م�سنع عبده جازم 

اأحمد ال�سلواي 

للرخام ال�سناعي

3000000املدينة ال�سناعيةالعمرةت�سنيعالثانيةم�سنع

م�سنع حممد 

�سعيد مو�سى 

للرخام واجلرانيت 

وال�سراميك

الزاهر ت�سنيعالثانيةم�سنع

�سارع ال�سيافة بجوار 

فندق ال�سيافة 

لل�سقق املفرو�سة

5000000
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م�سنع م�سارى 

من�سور اجلابرى 

للرخام

ت�سنيعالثانيةم�سنع
طريق وادي 

نعمان

وادي نعمان خلف 

حمطة العري�سى
0

الثالثة�سركةبلك الربكى

عمل الطوب 

اال�سمنت والبالط 

اال�سمنتى بانواعه

ال�سرائع

ال�سرائع خمطط 

اخل�سراء طريق مكة 

الطائف

0

م�سنع الر�سا 

النتاج انواع 

البلكاالتوماتيكي

جعرانهت�سنيعالثانيةم�سنع
ال�سارع العام بجوار 

م�سنع النفيعي
0

م�سنع املارينا 

للفايرب جال�ض
حداءت�سنيعالثانيةم�سنع

حداء طريق جدة 

القدمي
200000

م�سنع اأمام 

�سافعىللبلك
عني �سم�ضت�سنيعالثالثةم�سنع

عني �سم�ض �سارع 

جعرانة
20000

م�سنع بلك حممد 

عبداهلل املزجاجى
اجلمومت�سنيعالثالثةم�سنع

اجلموم وادي فاطمة 

بجوار الهاتف
0

م�سنع �سعيد 

عمر �سريجي 

ملنتجات اخلزف 

وال�سرياميك

العمرةت�سنيعالثانيةم�سنع

املدينة ال�سناعية 

بجوار م�سنع مكة 

للدهانات

0

م�سنع �سركـة النور 

العربيه ال�سعوديه 

للبلك املعزول

ال�سرائعت�سنيعاالأوىل�سركة

الق�سبه مبلك 

ال�سركه اأمام حمطة 

ليايل جند

500000

م�سنع الزيادي 

للمباين اجلاهزه
جعرانةت�سنيعالثانيةم�سنع

جعرانه طريق ام 

القري بجوار م�سنع 

التعاون للبلوك 

االحمر 

0

م�سنع االجور 

االحمر
ت�سنيعالثالثةم�سنع

طريق وادي 

فاطمة

وادي فاطمة طريق 

العمرة املدينة 

اجلموم

0

م�سنع علي حممد 

العيدرو�ض للبيوت 

اجلاهزة والكر 

فانات

الزايديت�سنيعالثانيةم�سنع
اأمام م�ستودعات 

النوري
100000

م�سنع ح�سة �سعيد 

احلازمي للفيرب 

جال�ض

0ال�سارع العامالنواريةت�سنيعالثالثةم�سنع

االجمايل                                                                                                              81902000

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ   .

* اليوجد بيانات
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تاسعًا-صناعات أخرى وصناعات غير مصنفة:
-ال�شناعات الفخارية:

اأوىل  يف  االن�سان  عرفها  التي  ال�سناعات  اأقدم  من  وهي 

خطواته احل�سارية ال�سناعية وانت�سرت يف خمتلف اقطاره 

على  وح�سوله  لها  ت�سنيعه  ل�سهولة  نظرًا  وبلدانه  ومدنه 

ال�سم�ض  حرارة  وتوفر  الفخار  ل�سناعة  املنا�سبة  الرتبة 

التي  العوامل  من  ذلك  وغري  لتجفيفها  الالزمني  و�سوئها 

او  اخل�سبي  الوقود  نار  مثل  ال�سناعة  هذه  يف  ا�ستحدثت 

الفخار  �سناعة  متطلبات  يف  التطور  بهذا  ولريتبط  النفطي 

اىل  لت�سل  الفخارية  املنتجات  يف  والعددي  النوعي  التطور 

الع�سرات يف عددها وانواعها.

ففي مكة املكرمة قامت �سناعة الفخار يف عدة احياء من 

كانت  والتي  والنوارية  مراغ  ابو  يف  ثم  امل�سفلة  حي  اأقدمها 

تنتج: االزيار وال�سربات )ال�سراب( والزبادي وخمتلف انواع 

اوعية الطعام واالباريق بل واكواب ال�ساي وال�سراب هذا على 

الرغم من مناف�سة منتجات فخار املدينة املنورة لها االبي�ض 

اللون واالو�سع يف م�ساحته ،وللفواخرية )الفخرانية( يف مكة 

املكرمة �سيخ للطائفة وبالرغم من انت�سار ا�ستعمال االأدوات 

مازالت  انه  اإال  وغريها  والزجاجية  واملعدنية  البال�ستيكية 

بع�ض االدوات الفخارية كاالأزيرة وال�سراب )القلل( مرغوبة 

املكرمة  مكة  �سكان  عند  ومياهها  ا�ستعماالتها  يف  وحمبوبة 

بحيث ال يزال يوجد ملنتجاتها دكاكني لبيعها خا�سة منها يف 

بالذكر  ونخ�ض  والعتيبية  واجلميزة  والنقا  التي�سري  منطقة 

او  مراغ  ابو  منتجات  من  تاأتي  التي  االأزيرة  منتجاتها  من 

يوؤكدون  ان اجلميع  بالذكر هنا  املنورة ومن اجلدير  املدينة 

خا�سة  الفخارية  االواين  مطبوخات  ورائحة  طعم  لذة  على 

منها التي تطبخ على النار او الفحم ولكن احل�سارة مبعناها 

امليزة  لهذه  املعا�سر  االن�سان  ن�سيان  على  قد عملت  الدخيل 

عليها  وغلبت  الفخارية  االدوات  ال�ستعمال  الهامة  الغذائية 

االواين املعدنية والزجاجية وغريها !!!

ويوجد ل�سناعة الفخار يف مكة املكرمة يف ابو مراغ فاخورة 

متد هواة ا�ستعمال االدوات الفخارية بحاجاتهم من االزيار 

واخلزف  الفخار  م�سنع  اىل  باالإ�سافة  وغريها  واالباريق 

اجلدول رقم)27(.

اجلدول رقم )27( م�سانع الفخار

راأ�ش املالال�شارعاحلينوع الن�شاطاملدينةالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

م�سنع 

الفخار 

واخلزف

امل�سفلةت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

م�سانع 

االجور 

القدمية خلف 

الدهلوي 

للبالط

*0

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ   .

* اليوجد بيانات
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 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ   .

-الصناعات البالستيكية 
-فئة �شناعة التجليد والبال�شتيك والكاوت�شوك

لقد �سممنا هذه ال�سناعات يف فئة واحدة نظرًا لقلة عدد 

و�سل  وقد  1405هـ  عام  اوائل  منها حتى  كل  وور�ض  م�سانع 

28( موزعة  اأثني ع�سر م�سنعًا ومعماًل  اجلدول رقم)  اىل 

ومن  املكرمة  مكة  واحياء  ال�سناعية  املدينة  على  بتمايز 

اجلدير بالذكر هنا انه فيما يخ�ض املطابع فاإن كل مطبعة 

يلحق بها ور�سة )ق�سم( للتجليد �سواء اكان تقليديا او حديثًا 

لها  اقيم  م�سنع  اول  فاإن  البال�ستيك  �سناعة  يخ�ض  وفيما 

1382هـ حيث اقيم لها م�سنع  يف مكة املكرمة كان يف �سنة 

متوقف  )امل�سنع  ال�سهداء  منطقة  يف  للبال�ستيك  البوقري 

وجودتها  اآنذاك  منتجاته  انواع  بتعدد  ا�ستطاع  وقد  االآن( 

ك�سب مكانته يف اال�سواق املحلية والتغلب على الوارد املثيل له 

تال ذلك ان�ساء خم�سة م�سانع للبال�ستيك يف خمتلف احياء 

مكة املكرمة  .     

اجلدول رقم )28( م�سانع ومعامل و�سناعات التجليد والبال�ستيك 

والكاوت�سوك يف مكة املكرمة حتى اواخر عام 1405هـ

العددالنوعالعددالنوع

5اأكيا�ض و�سنط البال�ستيك6التجليد

املجموع: 112احلفائظ باأنواعها

اللحياين  م�سنع  البال�ستيكية  ال�سناعات  باقي  اما 

للبال�ستيك، وم�سنع القحطاين للبال�ستيك ،م�سنع العتيبي 

للبال�ستيك،  العفرانى  م�سنع  البال�ستيكية،  لل�سناعات 

لت�سنيع  الوطني  امل�سنع  النايلون،  الأكيا�ض  الوطني  امل�سنع 

لالأ�سرطة  حميدان  ال  م�سنع   النايلون،  االكيا�ض  وطباعه 

والورق،  الال�سقة  للبكرات  النور احلديث  الال�سقة، م�سنع 

م�سنع نوري للدعاية واالإعالن، م�سنع �سماح الألعاب االطفال 

الو�سيق،  �سارع احلج، خمطط  ال�سناعات   يف  تنت�سر هذه 

قري�ض،  بطحاء  احلج،  �سارع  الزائدي،  خمطط  ثور،  جبل 

غالبية هذه  ان  ويظهر  الخ   ... وال�سرائع  العمرة،  ال�سهداء، 

امل�سانع اليتجاوز راأ�سمالها ثمانية مليون ريال �سعودي واأي�سا 

هي من �سناعات الفئة الثانية والثالثة اجلدول رقم)29(.

اجلدول رقم )29( ال�سناعات البال�ستيكية يف مدينة مكة املكرمة 

ا�شم املن�شاأة
نوع 

املن�شاأة
راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطاملدينةالت�شنيف

م�سنع عبد اهلل 

عبد الرحمن 

جيالين 

للمنتجات 

البال�ستيكية

�سارع احلجت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

خمطط النور 

النموذجي 

بجوار ور�سة 

قري�ض 

الإ�سالح 

ال�سيارات

100000

م�سنع خالد 

ها�سم حلواين 

للبال�ستيك

ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
خمطط 

الو�سيق

طريق مكة 

جدة ال�سريع
*0

م�سانع زمزم 

للكندي�سينات 

والبال�ستيك 

والثلج

مكةالثانيةم�سنع

جتارة و�سناعه 

املكيفات ال�سحراوية 

والق�ض والطرمبات 

ولوازم املكيفات

جبل ثور

طريق عرفة 

رقم 1 خلف 

حمطة 

احلمراء

300000

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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م�سنع منري 

عبداهلل 

الغامدي 

للبال�ستيك

ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
خمطط 

الزايدي
350000�سارع الو�سيق

م�سنع وادي 

اخل�سراء 

للبال�ستيك

ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
طريق 

اجلموم

�سارع النقابة 

مقابل حمطة 

اخل�سيفي

0

م�سنع خالد 

حممد ابو حرب 

للبال�ستيك

الو�سيقت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

�سارع 

امل�ستوعات 

الطريق العام

0

م�سنع االمانى 

للمنتجات 

اخل�سبية 

والبال�ستيكية

�سارع احلجت�سنيعمكةاالأوىلم�سنع

�سارع احلج 

املنطقة 

ال�سناعية

50000

م�سنع العبوات 

املتطورة 

للبال�ستيك

بطحاء قري�ضت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
�سارع اخلباب 

بن منذر
0

م�سنع طيف 

جدة للبال�ستيك
طريق بحرةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

حي 

املجاهدين 

ال�سارع العام 

بجوار حمطة 

املرزوقي

275000

م�سنع عبد 

اهلل حممد 

العثمان و�سركاه 

ل�سناعة 

واإعادة تدوير 

البال�ستيك

ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
بحرة 

العمودي

بجوار حمطة 

املرزوقي
0

م�سنع �سيد 

حممد �ساكر 

بوتان�سريي 

للبال�ستيك

املعي�سمت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

بجوار ق�سر 

الر�سيد 

لالأفراح

0

م�سنع مكة 

للبال�ستيك
ال�سهداءت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

اأمام م�سجد 

بخيت 

ال�ساعدي

200000

م�سنع بكر 

عبا�ض نتو 

للبال�ستيك

العمرةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
املدينة 

ال�سناعية
900000

م�سانع 

احلامدين 

للبال�ستيك 

والنايلون

العمرةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
املدينة 

ال�سناعية
0
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فرع �سركة 

م�سانع عارفكو 

للبال�ستيك

0الغزةالغزةت�سنيعمكةالثالثة�سركة

م�سنع احلرمني 

للبال�ستيك
العمرةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

العمرة 

اأمام �سركة 

الكهرباء 

مبلك طيبة 

رجب

0

م�سنع الدار 

للبال�ستيك و ) 

جممع عيادات 

عبدالكرمي (

ال�سرائعت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

ال�سرائع 

ال�سارع العام 

�سارع 94 

م�ستو�سف 

�سهيل الطبى

0

م�سنع عي�سى 

عبدالعاطى اللحيانى 

للبال�ستيك

اجلمومت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

ال�سارع العام 

مبلك يحي 

اللحيانى

0

م�سنع نوره 

فهد القحطانى 

للبال�ستيك

بحرةت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

ال�سارع 

العام بجوار 

الدوريات 

االأمنية

0

م�سنع منظومة 

البال�ستيك
0ال�سارع العامالزايديت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

م�سنع اجناز 

الت�سنيع 

للبال�ستيك

الو�سيقت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

الزايدي 

بجوار �سركة 

بن زقر

0

م�سنع �سعد 

على العتيبي 

لل�سناعات 

البال�ستيكيه

0احلجخمطط النورت�سنيعمكةالثالثةم�سنع

م�سنع العفرانى 

للبال�ستيك 

وجتارة اجلملة 

واملوا�سى

التنعيمت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
التنعيم - 

ال�سناعية
1000000

م�سنع البوقرى 

للبال�ستيك
00ال�سهداءت�سنيع بال�ستيكمكةالثانيةم�سنع

م�سنع 

بجوار اخلري 

للبال�ستيك

ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
خمطط 

الزايدى
00

م�سنع جمدى 

اأحمد رئي�ض 

للبال�ستيك

00الو�سيقت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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امل�سنع 

الوطنىالكيا�ض  

النايلون

العمرةت�سنيع اكيا�ض نايلونمكةالثالثةم�سنع

العمرة 

املنطقة 

ال�سناعية

0

امل�سنع الوطني 

لت�سنيع وطباعه 

االكيا�ض 

النايلون

مكةالثالثةم�سنع
ت�سنيع اكيا�ض النايلون 

منخف�ض الكثافه
العمرة

املدينه

ال�سناعيه
450000

م�سنع حممد 

عبداهلل ال 

حميدان 

لال�سرطة 

الال�سقة

ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
خمطط 

الو�سيق
100000الو�سيق

م�سنع النور 

احلديث 

للبكرات 

الال�سقه والورق

العمرةت�سنيعمكةالثالثةم�سنع
املدينة 

ال�سناعية
700000

م�سنع زياد 

�سالح نوري 

للدعاية 

واالإعالن

ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع
خمطط 

التخ�س�سى

طريق جدة 

مكة ال�سريع 

D H L بجوار

8250000

م�سنع �سماح 

الألعاب االطفال
ت�سنيعمكةالثانيةم�سنع

خمطط 

الو�سيق

طريق جدة 

ال�سريع اأمام 

الزايدي

1000000

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ   .

* اليوجد بيانات

 -صناعة االواني الخشبية، والمعدنية الفخارية:
معاد  بال�ستيكية  حبيبات  اإنتاج  يف  الن�ساط  هذا  يتمثل 

منزلية  واأواين  بال�ستيكية  منزلية  واأواين  واأدوات  تدويرها 

من االألومنيوم االأبي�ض وامللون واأدوات منزلية من امليالمني 

وانتاج  والثلج،  املاء  وحافظات  تيفال  من  منزلية  واأواين 

ادوات منزلية من االملنيوم، وانتاج االدوات ال�سحية واالأواين 

املنزلية من احلديد والنحا�ض، وتنت�سر يف العمرة وخمطط 

الو�سيق.
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اجلدول رقم )29( �سناعة االواين اخل�سبية، واملعدنية الفخارية

ا�شم املن�شاأة
نوع 

املن�شاأة
املدينةالت�شنيف

نوع 

الن�شاط
ال�شارعاحليالن�شاط

راأ�ش 

املال

�سركة 

م�سنع 

ال�سيد 

لالأواين 

املنزلية 

املحدودة

ت�سنيعمكة الثانية�سركة

اإنتاج حبيبات 

بال�ستيكية معاد 

تدويرها واأدوات واأواين 

منزلية بال�ستيكية 

واأواين منزلية من 

االألومنيوم االأبي�ض 

وامللون واأدوات منزلية 

من امليالمني واأواين 

منزلية من تيفال 

وحافظات املاء والثلج

العمرة

املدينة 

ال�سناعية 

�سارع 

م�ست�سفى 

حراء العام

100000

م�سنع 

ح�سني 

�سعيد 

حمزة 

املدين 

لالأواين 

املنزلية

ت�سنيعمكة الثالثةم�سنع
انتاج ادوات منزلية من 

االملنيوم

خمطط 

الو�سيق

 طريق 

مكة جدة 

ال�سريع خلف 

م�ستودعات 

مرزا

100000

م�سنع 

اني�ض الدين 

�سردار 

الباك�ستاين

ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

انتاج وجتارة االدوات 

ال�سحية واالأواين 

املنزلية من احلديد 

والنحا�ض

خمطط 

الو�سيق

طريق جدة 

ال�سريع بجوار 

م�ستودع 

البيب�سي

300000

م�سنع دانة 

املنزل
الو�سيقت�سنيعت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

طريق جدة 

مكة خمطط 

الزائدي 

للم�ستودعات 

30000

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ   .

-صناعات غير مصنفة 
يف  وتنت�سر  امل�سنفة  غري  ال�سناعات  من  عدد  تظهر 

العوايل، امل�سفلة، جعرانة ...الخ غري انه ال يظهر فيها نوعية 

االإنتاج اجلدول رقم )30(.

اأ�سبح عدد امل�سانع مبكة )192(  2013م  ويف نهاية عام 

م�سنعًا والتي اأ�سبحت تعتمد على االآلة ب�سكل اأ�سا�سي، وهذه 

اأنحاء املدينة، جدول )31(، يف  امل�سانع موزعة يف خمتلف 

حني بلغ عدد من يعملون بها )15،889( عاماًل، وباإجمايل 

متويل قدره )5،080،591،342 ( ريال �سعودي . وكان ن�ساط 

املعادن الالفلزية )عدا النفط ( واملنتجات غري املعدنية  هو 

االأكرث عددًا حيث و�سل عدد امل�سانع املنتمية لهذا الن�ساط 

43 م�سنع وبن�سبة قدرها 22،40%، ال�سكل رقم )6( وو�سلت 

ن�سبة  جممل  من   %18،13 الن�ساط  بهذا  يعملون  من  ن�سبة 

حجم  و�سل  حني  يف  كلها،  ال�سناعية  االأن�سطة  يف  العاملني 

ريال   )  768،094،058( الن�ساط  لهذا  املقدم  التمويل 

و�سل  امل�سانع  عدد  والبال�ستيك  الكيماويات  يليها  �سعودي. 

اإىل 38 م�سنعا ثم م�سانع املواد الغذائية 35 م�سنعا بتمويل 

االأن�سطة  اقل  اأما  �سعودي  ريال   1،290،369،714 اإىل  ي�سل 

عددًا فهو ن�ساط ال�سناعات التحويلية االأخرى حيث بلغ عدد 

امل�سانع املنتمية لهذا الن�ساط 3 م�سانع فقط.

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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اجلدول رقم )30( �سناعات اأخرى

راأ�ش املالال�شارعاحليالن�شاطاملدينةالت�شنيفنوع املن�شاأةا�شم املن�شاأة

م�سانع وفنادق 

التي�سري
ال�ساميةت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

ال�سامية 

برحة اليا�ض
*0

العوايلت�سنيعمكة الثالثةم�سنعم�سنع االنوار

العوايل �سارع 

اإبراهيم 

اجلفايل 

بجوار مطعم 

الديوان

0

م�سنع البندر 

والبدري
امل�سفلةت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

خلف املدر�سة 

الرابعة 

للبنات

20000

بحرةت�سنيعمكة الثالثةم�سنعم�سنع التميز
ا�سياب �سارع 

اجلي�ض
0

م�سنع العد�سة 

الوا�سحة 

لل�سناعة

جعرانةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
بجوار م�سنع 

الر�سا للبلوك
0

ال�س�سةت�سنيعمكة الثالثةم�سنعم�سنع الق�سالن

ال�س�سة خلف 

منزل حامد 

اأزهر

0

م�سنع املجموعة 

املتحدة
العمرةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

املدينة 

ال�سناعية
3900000

م�سنع انوار 

الرباط
حداءت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

حداء اول 

طريق 

اجلموم مبلك 

عبد اهلل 

املحمادى

0

م�سنع اميان 

عبد العزيز 

عبد الرحمن 

ال�سدحان

العوايلت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
بجوار مركز 

بن داود
25000

م�سنع اإبراهيم 

عو�ض على 

ال�سدوي

العمرةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
املدينة 

ال�سناعية
0

م�سنع اإبراهيم 

حممد عيد 

الزهراين

ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
خمطط 

الزايدي

بجوار 

م�ستودع 

الريا�ض

1000000

�سارع احلجت�سنيعمكة الثانيةم�سنعم�سنع اأم القرى
خمطط 

ال�سفياين
0

احلجونت�سنيعمكة الثالثةم�سنعم�سنع بابكري

احلجون اأمام 

املطافى بقالة 

البطاطى

0
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م�سنع با�سم 

عبد اهلل ال�سايع
ملكانت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

خط 

اخلواجات
0

م�سنع تاية 

حممد ح�سن 

ط�ض

0خلف الق�سلةجرولت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

م�سنع حامد 

حممد ل�سناعة 

الطوافات

العمرةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
املدينة 

ال�سناعية
5000000

م�سنع ح�سنى 

حممد عيد
ال�ساميةت�سنيعمكة االأوىلم�سنع

عمارة حممد 

عيد
0

م�سنع حطيحط 

بن رجاء الوافى
الزاهرت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

اأمام 

اجلوزات 

عمارة الوايف

0

م�سنع داموك 

الروقى
ت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

�سرائع 

املجاهدين

�سرائع 

املجاهدين
0

م�سنع ربيع 

�ساهر حممد 

الغامدي

ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
خمطط 

الزائدي

بجوار 

مدر�سة 

ال�سمي�سي 

لتعليم 

القيادة

20000

م�سنع 

�سعد �سامل 

عبدالعاطي 

اللحياين

النوريةت�سنيعمكة الثالثةم�سنع
النورية �سارع 

اجلعرانة
0

م�سنع �سليمان 

بابلغيث
000ت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

م�سنع �سيف 

الربكه
ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

طريق 

اجلموم

طريق املدينة 

القدمي بجوار 

م�ستودع 

با�سهل

25000

م�سنع عبد 

الرحمن عمر 

�سعيد �سريجي

العمرة ت�سنيعمكة الثانيةم�سنع
املدينة 

ال�سناعية
0

م�سنع عبد 

العزيز حامد 

احلازمي

البحرياتت�سنيعمكة الثالثةم�سنع
البحريات 

اأمام الندوة
0

م�سنع عدنان 

جميل مكي
0ت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

اخلط 

ال�سريع جدة 

مكة خمطط 

الوثيق 

بجوار موقف 

احلجاج

0

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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م�سنع على 

عليان احلازمى
0ت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

�ساحة ا�سالم 

بجوار امللعب 

�سابقا

0

م�سنع عي�سى 

عبدا لعاطى 

اللحيانى -احلى 

بنان

ت�سنيعمكة الثالثةم�سنع
طريق 

اجلموم

عني �سم�ض 

ال�سارع العام 

مركز عفنان

0

م�سنع غزاى 

عوا�ض اهلل 

العتيبى

جدةت�سنيعمكة الثالثةم�سنع
جدة كيلو 8 

طريق مكة
0

م�سنع جمموعة 

بيارق الغدير 

لل�سناعة

0ال�سارع العاماأم الراكةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

م�سنع حممد 

�سالمة اجلهنى
اأم الدرجت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

ام الدرج 

طريق جدة
0

م�سنع حممد 

�سالح باجراد
الر�سيفةت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

الر�سيفة 

بجوار م�سنع 

حممد بكرى 

و م�سنع 

معتوق بكرى

0

م�سنع حممد 

�سالح على 

العطري

الر�سيفةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

الر�سيفة 

بجوار م�سجد 

االأمري اأحمد

0

م�سنع حممد 

غالب اأحمد
العتيبيةت�سنيعمكة الثالثةم�سنع

العتيبية اأمام 

�سرطة جرول
0

م�سنع حممد 

حممد طه 

ال�سقاف

العكي�سيةت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

العكي�سيه 

بجوار ا�سواق 

بن داود

1500000

م�سنع م�سعل 

�سرور الزايدي 

لالنرتلوك 

والربدورات

الزايديت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

بجوار 

مدر�سة 

الزايدي

8100000

م�سنع موارد 

ح�سن يلديز
اأم اجلودت�سنيعمكة الثانيةم�سنع

طريق مكه 

جدة ال�سريع 

القدمي 

مبخطط 

ال�سناعات

1000000

 امل�سدر: عمل الباحثة باالعتماد على بيانات غرفة مكة 1435 هـ   .

* اليوجد بيانات
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جدول ) 31 ( امل�سانع املنتجة ح�سب االأن�سطة ال�سناعية مبدينة مكة املكرمة حتى عام 2013م

الن�شاط 

ال�شناعي
%*عدد العمال%*عدد امل�شانع

حجم التمويل/م/

ر�ش
*%

3518،23404825،481،290،369،71425،40املواد الغذائية

املن�سوجات 

وال�سناعات 

اجللدية

84،175603،5252،101،9561،03

اخل�سب ومنتجاته 

و�سناعة االأثاث
147،299275،83149،002،6372،93

الورق واملنتجات 

الورقية والطباعة
115،733942،4874،918،0001،47

الكيماويات 

والبال�ستيك
3819،79319120،09510،663،08010،06

املعادن الالفلزية 

واملنتجات غري 

املعدنية

4322،40288018،13768،094،05815،12

ال�سناعات 

املعدنية االأ�سا�سية
73،6515749،911،716،982،63733،79

املنتجات املعدنية 

امل�سنعة واملكائن
3317،19209513،19462،329،0559،10

�سناعات حتويلية 

اأخرى
31،562181،3756،130،2051،10

19210015،8871005،080،591،342100املجموع

امل�سدر: وزارة التجارة وال�سناعة، قاعدة املعلومات ال�سناعية، اإدارة الرتاخي�ض، 2013م .                                                                       

عدد امل�سانع يف مدينة مكة املكرمة كلها 192 م�سنع، يف حني عدد امل�سانع يف املدينة ال�سناعية مبكة املكرمة 53 م�سنع .

ال�سكل رقم )6( امل�سانع املنتجة ح�سب االأن�سطة ال�سناعية مبدينة مكة املكرمة حتى عام 2013م

امل�سدر: الباحثة باالعتماد على بيانات  اجلدول ال�سابق .

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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النتائج والتوصيات:
من خالل ما �شبق يت�شج مايلي :

الطبيعية ملكة املكرمة تكاد تكون يف موقف  -ان الظروف 

و�سط من ت�سجيعها لقيام ال�سناعة فعلى الرغم من ت�سر�ض 

واالأودية  ال�سعاب  تتخللها  التي  اجلبال  وانت�سار  االأر�ض 

ال�سيقة االإ ان االحياء اخلارجية املتباعدة حتت�سن م�ساحات 

�سهلية وا�سعة وان كانت ذات اأ�سعار مرتفعة االإ اأنها �ساحلة 

 
ً
الإقامة املن�ساآت ال�سناعية نظرًا ل�سالبة االأر�ض وكونها جزاأ

من احلافة الغربية للدرع العربي وبنيته ال�سلدة .

الب�سر  على  قا�ض  ال�سنوية  املعدالت  بجميع  املناخ  -اأما 

�سحاري  �سمن  فمكة  ال�سنه  معظم  واالأدوات  واالالآت 

املداريةاحلرارة التقل عن 20 ْ   مئوية �ستاًء وتزيد على 50 ْ  

مئوية �سيفا ً واأمطارها ال�سنوية التزيد عن 150 ملم باأي حال 

من االأحوال ورطوبتها قرابة 4% فهي مدينة داخلية تبعد عن 

البحر قرابة 75 كم  وهي بذلك خارجة عن نفوذ التاأثريات 

البحرية كما اأنها بعيدة عن تاأثري الرياح الغربية واملو�سمية، 

اأخر.  مكان  اأي  يف  منه  اأعلى  اأر�سها  على  التبخر  ومعدالت 

وبهذه املوا�سفات للمناخ ين�سم املناخ اىل ت�ساري�سها كعقبة 

اأمام اإن�ساء امل�سانع والور�ض وامل�سابك على الرغم من انت�سار 

�سمن  ندخلها  اأن  البد  والتي  التكاليف  الباهظ  التكييف 

تكاليف االإنتاج ويتحملها امل�ستهلك وهذه ال�سوابط الطبيعية 

التي ت�سكل عقبات اأمام انت�سار ال�سناعة.

تتمثل ال�شوابط الب�شرية يف فئتني كالتايل:

اأ-اخلربات ، را�ض املال العقاري،اخلامات .

ال�سيا�سات  ثم  املحركة  والقوى  والوقود  ب-املوا�سالت 

احلكومية.

ومن  البالد  داخل  من  اخلربات  تت�سدرها  االأوىل  فالفئة 

خارجه وهنا تتقبلها ال�سناعة وترحب بها ويدعم ذلك ارتفاع 

االأقطار  ال�سعودية عن غريها من  واملرتبات  االأجور  م�ستوى 

االأخرى، اإ�سافة اإىل ارتفاع امل�ستوى احل�ساري، وكذلك دور 

االأمن واال�ستقرار الذي تنعم به هذه البالد والعاملون فيها 

ويف �سناعاتها.

اأما راأ�ض املال العقاري، ويتمثل يف االآلة واالأداة ال�سناعية 

وهي  عليه  القب�سة  حتكم  التي  ال�سناعية  الدول  بيد  وهذه 

الدول  بحق  جمحفة  �سروطا  وت�سع  واليابان  واأمريكا  اأوروبا 

التي ت�ستورد قطع الغيار غري اأن احلكومة ال�سعودية تربطها 

قوية  وعملة  حكيمة  دولية  �سعودية  عالقات  الدول  هذه  مع 

�ساحلها  يف  الذي  التجاري  وميزانها  ونوعها  بر�سيدها 

يف  امل�ستقبلية  حاجاتها  على  ال�سعودية  ال�سناعة  ولتطمئن 

جمال ح�سولها على االآلة واالأداة من اأغلب م�سادرها.

اأو  اأ�سا�سية  اإما خامات  ال�سناعية، وهي  وتظهر اخلامات 

تخ�سع  والتي  االأ�سا�سية  اخلامات  لت�سنيع  م�ساعدة  خامات 

ااّل  والتبيعها  اإحتكارية  وغالباً   عاملية  ل�سركات  ت�سويقها  يف 

واالأردن  والفلبني  العربي وتركيا  الدول كدول اخلليج  لبع�ض 

حاجة  فال  القوية  وتعامالتها  عمالتها  بقوة  حتظى  وهذه 

للتخوف على و�سع اململكة العربية ال�سعودية.

الفئة الثانية، ففيما يتعلق بطرق املوا�سالت باأنواعها الربية 

والبحرية واجلوية الواقعة يف مدينة مكة املكرمة اأو البعيدة 

الأغرا�ض  املكرمة  مكة  �سناعة  خدمة  يف  فهي  عنها  ن�سبيًا 

املحركة فهي  والقوى  الوقود  ولو نظرنا اىل  التنقل  اأو  النقل 

فهي  طبيعي  وغاز  وبرتول  كهرباء  من  م�سادرها  بجميع 

متوفرة بالكم والنوع ويف خدمة ال�سناعة يف مكة.

فقد  اململكة  حلكومة  الت�سنيعية  بال�سيا�سات  يتعلق  وفيما 

عربت عنها ت�سريعاتها وتنظيماتها املعلن عنها جتاه ا�ستمرار 

الت�سنيع لت�سل هذه احلرفة اإىل م�ستويات متقدمة.

لقد بداأت ال�سناعات التقليدية يف مكة ب�سناعة الن�سيج، 

،املالب�ض  املنزلية  االأدوات   ، اجللدية  ال�سناعات  ال�سيوف، 

املحلية التقليدية ، امل�سابح ، الفخار ، طوب البناء ،احللويات 

، املخابز ، منتجات البناء.

-ان ال�سناعات يف مكة من النوع اال�ستهالكي االإن�سائي كال�سناعات 

املعدنية، ومواد البناء، والكيماويات، واالأغذية وامل�سروبات.

املحلية حيث  املواد اخلام  املكرمة فقرية يف  -مدينة مكة 

تعتمد �سناعاتها على املواد اخلام امل�ستوردة.

-معظم العاملني يف ال�سناعة من الوافدين لندرة االيدي 

العاملة املدربة.

- ي�سري راأ�ض املال لل�سناعات القائمة اأنها من ال�سناعات 

ال�سغرية املحدودة وغالبيتها من فئة الدرجة الثانية والثالثة.

وامل�سجعة  الداعمة  احلكومية  الت�سريعات  �ساهمت   -

م�سانع  واإقامة  القدمية  ال�سناعات  تطوير  يف  لل�سناعة 

وور�ض ت�سنيعية حديثة متنوعة يف اإعدادها ويف اإنتاجها.

مل  ال�سناعات  �سري  خط  اأن  اىل  ال�سناعات  تنوع  اأ�سار 

اأطراف  ن�ساأت يف  التي  ال�سناعية  املناطق  دعمه  بل  يتوقف 

العا�سمة املقد�سة كجزء من اخلطة الت�سنيعية امل�ستقبلية 

اأدواتها  -ال�سناعات الزراعية ،قدمية يف مكة ب�سيطة يف 
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والتي  احيائها،  داخل  يف  منت�سرة  البيئة  من  املاأخوذة 

تطورت مع ظهور امليكنة وت�سم ال�سناعات الغذائية اليدوية 

،واجلنب  واملطاحن  والع�سائر  اخلبز  ك�سناعة  الب�سيطة 

واللنب واملخلالت واملعا�سر ...الخ ، و�سناعات تقنية معا�سرة 

املكرونة،  ال�سحية،  املياه  وكهربائية،  اآلية  وخمابز  كالثلج، 

منتجات  وتغليف  وتعبئة  ومنتجاته  احلليب  ال�ساي  وتعبئة 

ثم  مكة  احياء  بني  املعا�سرة  ال�سناعات  هذه  بداأت  اأخرى 

ُنقلت اإىل اأطرافها حيث املدن ال�سناعية .

على  و�سمولها  وال�سوفية،  القطنية  املنتجات  -�سناعة 

م�ساغل وم�سابغ وور�ض ثم م�سانع ل�سنع االقم�سة املغزولة 

و�سنع  )الكرو�سيه(،  معقوفة  باإبرة  )الرتيكو(  ب�سنارة 

املجدوالت  من  واحلبال  ال�سفن  حبال  وال�سجاد  الب�سط 

بع�سها  ُنقل  ثم  اأحياء مكة  بداأت يف  اأي�سا  وال�سباك  القنبية 

وطاقة  ب�سيطة،  اأموال  بروؤو�ض  معظمها  اأن  غري  لالأطراف 

اإنتاجية حمدودة.

حلوم  وت�سنيع  جتهيز  وت�سمل  احليوانية،  -ال�سناعات 

احليواين  امللح  جتهيز  البي�ض،  وتعبئة  وانتاج  فرز  الدجاج، 

ودباغة  احليوانات  علف  وت�سنيع  وتعليبها  اللحوم  وجتهيز 

اأطراف  اإىل  نقلت  ثم  بداأت داخل االحياء  وت�سنيع اجللود، 

املدينة املقد�سة وعلى جوانب الطرق االإقليمية.

-�سناعة االأثاث )�سناعة النجارة(، بداأت ب�سيطة بدائية 

الور�ض  عدد  فزاد  امليكنة  دخلت 
ُ
اأ ثم  القدمية  االأحياء  يف 

اإىل م�سانع مع تطور �سناعة االثاث املنزيل  وحتول بع�سها 

املزخرفة  واالبواب  النوافذ  وانواع  املختلفة  باأنواعه  واملكتبي 

لعمال  الالزمة  النجارة  وم�سغوالت  واملفرو�سات  والعادية 

البناء، اإ�سافة اإىل �سنع الورق املموج والورق املقوى، واالوعية 

امل�سنوعة من الورق والورق املقوى، و�سنع ا�سناف اخرى من 

الورق، وماتزال طاقتها االإنتاجية حمدودة ملحدودية متويلها 

فهي ا�ستهالكية اإن�سائية.

-ال�سناعات املعدنية تتمثل يف �سناعة احلديد وال�سلب، 

وامل�سامري  الديكورات  انواع  وخمتلف  احلواجز  الإنتاج 

ثم  واملكتبي،  املنزيل  االثاث  من  عديدة  وانواع  واال�سالك 

الدواليب  وت�سنيع  لالأملنيوم  احلديثة  العبوات  اإىل  تطورت 

ومواد  اأنواعها  بجميع  الدهانات  وانتاج  املنزلية  واالأواين 

املواد  واإنتاج  واملعاجني  والدهان  ال�سمكرة  وعدة  واأدوات 

الراتنحية وزيوت الت�سحيم امليكانيكية واإعادة تدوير الزيوت 

مواد  اإنتاج   - واالإلكرتونية  الكهربائية  واالأجهزة  امل�ستعملة 

تعقيم املياه ...  الخ لكنها ماتزال �سعيفة الر�ساميل من الفئة 

الثانية والثالثة مما يوؤكد انها ا�ستهالكية، اإن�سائية حمدودة.

-�سناعة احللي، يف كثري من اأحياء مكة مثل حي ال�ستني، 

اأحياء  اأجياد ومازال كثري من   ، امل�سفلة، العتيبية، العزيزية 

مكة يحتفظ مبواقع هذه ال�سناعة على الرغم من اأنها اليوم 

تواكب متطلبات اجلمهور.

العطور  �سناعة  يف  تتمثل  الكيميائية  -ال�سناعات 

العازلة  واملواد  واالإ�سفلت  والزينة،  التجميل  وم�ستح�سرات 

واالأدوية.

-�سناعة املياه، �سناعة حديثة حمدودة تتمثل يف تعبئة مياه 

مكعبات  واإنتاج  ال�سرب  مياه  وتنقية  املحالة،  واملياه  زمزم، 

والو�سيق  كال�سرائع  اخلارجية  االأحياء  يف  وتتوزع  الثلج. 

والعمرة ، وبحرة املجاهدين .

- �سناعة مواد البناء تتمثل يف ق�ض ال�سخور واإنتاج حجارة 

البناء واخلر�سانة اجلاهزة وهي من نوع ال�سناعات القدمية 

التي برع فيها ال�سكان وتطورت اإىل م�سانع الإن�ساء اخلر�سانة 

اجلاهزة البلوك والطوب، �سناعة االأجور )الطوب االحمر( 

واملنتجات االإ�سمنتية والبالط والرخام، ومواد البناء.

-ال�سناعات الفخارية، البال�ستيكية، وهي ما بني �سناعات 

منقر�سة كالفخار واأخرى �سديدة احلداثة كالبال�ستيك.

واأحجام  امل�سانع  اأعداد  يف  م�سطرد  منو  هناك  ان   -

عما  تخرج  ال  ال�سناعات  وهذه  بها  العاملني  وعدد  متويلها 

املن�سوجات  الغذائية،  )املواد  ن�ساطها  حيث  من  اأ�سلفنا 

االأثاث  و�سناعة  ومنتجاته  ،اخل�سب  اجللدية  وال�سناعات 

،الورق واملنتجات الورقية والطباعة ،الكيماويات والبال�ستيك 

،ال�سناعات  املعدنية  غري  واملنتجات  الالفلزية  ،املعادن 

واملكائن  امل�سنعة  املعدنية  املنتجات   ، االأ�سا�سية  املعدنية 

،و�سناعات حتويلية اأخرى.

املقد�سة  املدينة  احياء  داخل  امل�سانع  بع�ض  -مازالت 

االحمر(  )الطوب  االآجر  �سناعة  الغذائية  كال�سناعات 

املدينة  اأطراف  اإىل  اأنتقل  وبع�سها  الفخارية  وال�سناعات 

كاملن�سوجات  االإقليمية  و  ال�سريعة  الطرق  جوانب  على  اإما 

كال�سناعات  ال�سناعية  املدن  داخل  اأو  ومنتجاته  واخل�سب 

املعدنية .

اجلهات  من  ال�سناعية  البيانات  على  التعتيم  -يظهر 

الر�سمية واأي�سا من اأ�سحاب ال�سناعات نف�سها وهذا الي�سب 

يف �سالح تطور ال�سناعة والتعريف بها وتن�سيطها. 

د. �سناء بنت �سالح عبده احلبي�سي الصناعة في مدينة مكة المكرمة
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قائمة المراجع                                       
�أ

حممد،)1404هـ/  بن  فهد  بن  عمر  النجم  فهد،  ابن   -

البحث  مركز  القرى،  ام  باأخبار  الورى  اإحتاف  1984م(، 

العلمي واإحياء الرتاث االإ�سالمي، دار املني، جده .

احمد،  بن  حممد  احل�سني  ابو  جبري،  ابن   -

ابن  ،"رحلة   ) 1399هـ/1979م   )ت614هـ/1217م(،)  

جبري"، بريوت، دار بريوت للطباعة والن�سر . 

- االإدري�سي، اأبو عبداللة حممد بن حممد بن عبداهلل بن 

اإدري�ض    ،)  1409ه / 1989م  ( ، " نزهة امل�شتاق يف اخرتاق 

االآفاق " مكتبة الثقافة الدينية.

مكة  مناخ   ، يو�سف،)1992م(   الدين  بدر  اأحمد،   -

البحوث  معهد  االجتماعية،  العلوم  بحوث  �سل�سلة  املكرمة، 

العلمية واإحياء الرتاث االإ�سالمي ،مكة املكرمة.

حتليل   " )2007م(،  حممود،  عثمان  مهدي  االأغرب،   -

وتقييم واقع ال�شناعات الغذائية يف مدينة نابل�ش" ر�سالة 

ماج�ستري من�سورة ، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ض. 

بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الوليد  اأبو  -االزرقي، 

من  فيها  وماجا  مكة  اأخبار    ، اأحمد،)1378هـ/1978م(  

االآثار ، جزئني ، دار الثقافة ، مكة املكرمة. 

الرحلة   ، تاريخ(  ،)بدون  لبيب  حممد   ، البتنوين   -

احلجازية ، مكتبة املعارف ، الطائف، الطبعة الثالثة .

يف  املركزية  االأ�شواق   " )1414هـ(،   ، ح�سن   ، اإيالم   -  

مكة املكرمة توزيعها وانت�شارها " ، الندوة ال�سابعة الأق�سام 

اجلغرافيا يف اململكة العربية ال�سعودية   .      

    

ب

-بابكور ، عمر �سامل ،) 1407هـ/1986م (، حزام االمن 

العا�شر  القرن  يف  ال�شريفني  احلرمني  حول  العثماين 

الهجري، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ، جامعة اأم القرى، 

مكة املكرمة .

-بارود، نعيم �سلمان ،) 1996م( " تقييم االآثار البيئية 

ر�سالة   ،  " الكربى  عمان  مدينة  يف  ال�شناعية  للم�شاريع 

،جامعة  والبيئة  اجلغرافيا  علوم  كلية   ، من�سورة  دكتوراه 

اخلرطوم ، ال�سودان .

معامل  معجم   ، 1400هـ(  غيث،)  بن  عاتق   ، البالدي   -

الطبعة   ، املكرمة  مكة   ، والتوزيع  للن�سر  مكة  دار   ، احلجاز 

االأوىل ، اجلزء التا�سع .

ج

يف  درا�شات   ،) 2000م   (، بوجي  جاكلني   ، جارنيه   -

جغرافية العمران احل�شري ، تعريب : حممد على الفا�سلي 

، دار املعرفة اجلامعية ، االإ�سكندرية. 

ح

- احلب�سي، فاطمة عويد)1425هـ( ،العوامل اجلغرافية 

مكة  مبنطقة  الربية  الطرق  �شبكة  توزيع  يف  املوؤثرة 

اململكة  بجامعات  اجلغرافيا  الأق�سام  الثامنة  املكرمة،الندوة 

العربية ال�سعودية جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة.   

- احلبي�سي ، �سناء �سالح ،) 2006م (، اأ�شعار االأرا�شي يف 

مدينة مكة املكرمة درا�شة يف جغرافية املدن ، ر�سالة دكتوراه 

غري من�سورة ، كلية الرتبية للبنات بجدة ، ق�سم اجلغرافيا .

- احلبي�سي ، �سناء �سالح عبده ،) 1413هـ (، اآثار احلج 

على اال�شتخدامات التجارية مبدينة مكة املكرمة ، ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة ، جامعة اأم القرى ، مكة املكرمة.

- احل�سن، �سعاد اإبراهيم،) 1405هـ (، الن�شاط التجاري 

غري  ماج�ستري  ر�سالة   ، اململوكي  بالع�شر  املكرمة  مكة  يف 

من�سورة ، جامعة اأم القرى.

- احلرة، عبد العزيز اإبراهيم ، ) 1990م ( " ال�سناعات 

اجلغرافية  خ�سائ�سها  الريا�ض  مدينة  يف  الغذائية 

وامل�ستقبلية" بحوث جغرافية ، اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية، 

العدد 6، جامعة امللك �سعود ، الريا�ض .

- احلرة، عبد العزيز، )2002م( ،" التباين االإقليمي لتطور 

-1373( ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الغذائية  ال�شناعات 

1417( حتليل جغرايف "، �سل�سلة غري دورية ت�سدرها اجلمعية 

اجلغرافية ال�سعودية جامعة امللك �سعود، الريا�ض، ع54 .

ال�سناعة   "  ) 2013م   ( اإبراهيم،  العزيز  عبد  -احلرة، 

يف املناطق اجلنوبية الغربية من اململكة العربية ال�سعودية : 

درا�سة يف اجلغرافيا ال�سناعية "، بحوث جغرافية، اجلمعية 

 ، �سعود  امللك  جامعة   ،  100 العدد   ، ال�سعودية  اجلغرافية 

الريا�ض 

- ح�سن، ابراهيم،)، 1967م (، تاريخ االإ�شالم ال�شيا�شي 

النه�سة امل�سرية ،  ، مكتبة  والديني والثقايف واالجتماعي 

القاهرة.
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 ،" احلجاز  جتارة   "  ،) )1245هـ  �سعد،  حلواين،   -

ديوان   759 -دفرت   38 �سحيفة   -  81 وثيقة  عن   83،84،85

من   6 يف  الديوان  ماأمور  اإىل  املجل�ض  من   - تركي  خديوي 

�سوال.

- حلواين، �سعد، ) 1229هـ (، " جتارة احلجاز "، �ض94، 

تركي - من اجلانب  1 ذوات  - حمفظة   39 وثيقة  نقاًل عن 

العايل اىل املهر دار - يف 21 من رم�سان.

خ

التنمية   ،) 1409هـ  �سالح،)  فاروق  اخلطيب،   -

واقع  عن  حتليلية  درا�شة  ال�شعودية  للمدن  االقت�شادية 

دار  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  احل�شري  االقت�شاد 

البالد، جدة.

-اخلطيب، ممدوح عو�ض ،)1999م ( " حمددات الرتكز 

بحوث  جملة  ال�شعودية"،  العربية  اململكة  يف  ال�شناعي 

اقت�سادية عربية، العدد 15، القاهرة: 36-1 .

ر

 رفيع ، حممد عمر) 1401 هـ/1981م ( ، مكة يف القرن 

الطبعة   ، االأدبي  الثقايف  نادي مكة   ، الهجري  الرابع ع�شر 

االأوىل ، مكة املكرمة   .

-   الرويثي ، فاطمة حامد،)2015(، اخل�شائ�ش املكانية 

غري  ماج�ستري  ر�سالة   ، املكرمة  مبكة  ال�شناعية  للمدينة 

من�سورة ، ق�سم اجلغرافيا،جامعة اأم القرى ، مكة املكرمة .

- الرويثي ، حممد احمد   ، )1987م( ، " تطور الوظيفة 

دورية جغرافية  ر�سائل   ،  " ال�شعودية  املدينة  ال�شناعية يف 

 ، الكويت   ، الكويتية  اجلغرافية  واجلمعية  الكويت  بجامعة 

العدد99.

ز

اال�شتغالل  (1398هـ(،  خمي�ض،  حممد  الزوكة،   -

الزراعي و�شوابطه يف املنطقة الغربية من اململكة العربية 

ال�شعودية، جملة كلية العلوم االجتماعية، ع19.

- الزهراين، �سيف اهلل وغبا�سي، عادل حممد،) 1418هـ 

/ 1998م (، تاريخ مكة املكرمة التجاري، الغرفة التجارية 

ال�سناعية مبكة املكرمة، مكة املكرمة.

- الزيلعي ، اأحمد عمر ، )1981م(  ، " مكة وعالقاتها 

اخلارجية 301-487هـ " ، جامعة امللك �سعود ، الريا�ض .

�س

مكة،  تاريخ   ،) 1399هـ/1979م   (، اأحمد  ال�سباعي،   -

نادي مكة الثقايف االأدبي ، الطبعة الرابعة ، مكة املكرمة ، 

�شناعة  اقت�شاديات   ، 1992م(   (، �سيد  حممد  �سعيد،   -

غري  ماج�ستري  ر�سالة   ، العربية  م�شر  جمهورية  يف  اخلبز 

من�سورة ، ق�سم االقت�ساد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة 

املنيا.

)2010م(،  عبداحلكيم،   عبداحلفيظ  �سمرقندي،   -

اأمناطه   ،  " جدة  مدينة  يف  التجاري  االأر�ش  ا�شتخدام    "
والعوامل املوؤثرة ، يف جملة جامعة امللك عبدالعزيز ، االآداب 

والعلوم االإن�سانية ، م18 ، ع1 �ض 85 - 143 .

- �سنوك ، هورخرونيه،) 1411هـ/1990م  ( ،مكة املكرمة 

الثقايف  نادي مكة   ، الهجري  الثالث ع�شر  القرن  نهاية  يف 

االدبي ، مكة املكرمة  .

را�ش  م�شاهمة   "  ،) 1995م   (، �ساكر  فاروق  ال�سيد،   -

املال ال�شعودي يف قطاع ال�شناعة يف اململكة حتى نهاية عام 

الكويتية  اجلغرافية  اجلمعية  جغرافية،  ر�سائل   ،" 1992م 

وجامعة الكويت، العدد 184، الكويت.

�س

التنمية   ،  ) 1999م   ( الكرمي،  عبد  نظام  ال�سافعي،   -

ال�سرق،  دار  الثانية،  الطبعة  واخلليج،  قطر  يف  ال�شناعية 

الدوحة .

اأحمد،  يو�سف  الدين  وبدر  اهلل  عبد  في�سل  ال�سريف،   -

امللك  "، جامعة  املكرمة  والعمران مبكة  املناخ  ) 2009م(" 

�سعود، الريا�ض .

- ال�سريف، حممد م�سلط، )1422هـ( ، " اال�شرتاتيجيات 

ورقة   " امل�شكالت واحللول  املكرمة،  العامة لتخطيط مكة 

عمل مقدمة للجنة الفنية للهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة.

- �سقلية ، احمد رم�سان ،) 1407هـ (  ، ال�شناعة يف مكة 

دار   ، ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  البحوث  ، مركز  املكرمة 

الثقافة ، مكة املكرمة.

االأرا�شي  ا�شتعماالت   " ،)1990م(   ال�سمراين، �سالح   -

يف املدن ال�شعودية درا�شة حتليلية مقارنة  " �سل�سلة بحوث 

العلوم االجتماعية ، ع12 ، مكة املكرمة.
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�س

االإ�شالمية  النظم   ، )1982م(   �سبحي،  ال�سالح،   -

ن�شاأتها وتطورها ، دار العلم للماليني ، بريوت  .

الوظيفة   "  ،  )1423(  ، عبداهلل  نا�سر   ، ال�سالح   -

وا�شتخدامات  الداخلي  الرتكيب  على  واثرها  الدينية 

" ،يف اآل ال�سيخ ، عبد العزيز  االأر�ش مبدينة مكة املكرمة 

بن عبد اللطيف، واآخرون )حمررون (، درا�سات يف جغرافية 

اململكة العربية ال�سعودية ، مكتبة العبيكان ، الريا�ض ، اجلزء 

الثاين ، الدرا�سات الب�سرية.

ال�شناعات   "  ، )1988م(    ، حممد  فوؤاد  ال�سقار،   -

دورية  ر�سائل   ،  " حتليلية  جغرافية  درا�شة   - الكويتية 

 ، الكويتية  اجلغرافية  واجلمعية  الكويت  بجامعة  جغرافية 

الكويت ، ع109،.

املدن   "  ،) 2004م   / 1424هـ  اهلل،)  عبد  ال�سليع،   -

اململكة  من  كل  يف  وخ�شائ�شها  وظائفها   : ال�شناعية 

" ، جملة  املتحدة االمريكية  ال�شعودية والواليات  العربية 

جامعة امللك �سعود ،املجلد ال�ساد�ض ع�سر،  : 370 .

يف  ال�شناعة   "  ، 1994م(   ( حمد،  اهلل  عبد  ال�سليع،   -

منطقة الق�شيم خ�شائ�شها واإمكاناتها امل�شتقبلية"، ر�سائل 

جغرافية، اجلمعية اجلغرافية الكويتية وجامعة الكويت العدد 

173، الكويت .

ال�سناعات   "،  ) 2001م   (، حممد  اهلل  عبد  ال�سليع،   -

ال�سغرية يف اململكة "، بحوث جغرافية ، اجلمعية اجلغرافية 

ال�سعودية ، العدد 51، جامعة امللك �سعود، الريا�ض .

اجلغرافية  االأبعاد   "  ) 1993م   (، اجلمال  و  ال�سليع   -

اجلمعية  1409هـ"  الريا�ش  مدينة  يف  ال�شناعية  للبنية 

اجلغرافية ال�سعودية ، مكتبة العبيكان 

ع

درا�شة   "  ، )1425هـ(   ، حممد  عبدالقادر  عطية،   -

ل�شكان  واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شكانية  اخل�شائ�ش 

مكة  منطقة  لتطوير  العليا  الهيئة  تقرير   ،  " املكرمة  مكة 

املكرمة.

ال�شناعات   "  ، 2009م(  �سرور،)  عبيد  العتيبي،   -

خ�شائ�شها  الكويت  دولة  يف  احلجم  واملتو�شطة  ال�شغرية 

جغرافية،  بحوث  امل�شتقبلية"،  واجتاهاتها  اجلغرافية 

امللك  ،جامعة   88 العدد  ال�سعودية،  اجلغرافية  اجلمعية 

�سعود، الريا�ض . 

املكاين  التحليل   "  ، 2008م(   ( واآخرون،  العتيبي   -

�شبحان  منطقة  يف  الوظيفي  الرتكيب  خل�شائ�ش 

العربية،  اجلغرافية  املجلة  جغرافية،  بحوث  بالكويت"، 

اجلمعية اجلغرافية امل�سرية، العدد 51، م�سر.

- عنقاوي ، فوؤاد عبد احلميد ، )1415هـ -1994م( ، مكة 

احلج والطوافة ، دار خ�سر ، بريوت .

غ

ت�شنيف   " را�ض،)2003م(،  اأبو  �سعد  الغامدي،   -

طريق  عن  املكرمة  مكة  مدينة  يف  االأرا�شي  ا�شتخدامات 

معاجلة بيانات اأقمار �شناعية مدجمة " ، املجلة اجلغرافية 

العربية ، ع42. 

- غبا�سي ، عادل حممد نور ،)1418هـ( ،"م�سانع النورة 

حتى  ال�سناعي  ونتاجها  املعماري  طرازها  املكرمة  منكة 

ال�سنة  االأول  العدد  الدارة  ، جملة   " العثماين  الع�سر  نهاية 

23 الريا�ض.

النمو  حتليل   "، راأ�ض،)1422هـ(  اأبو  �سعد  الغامدي،   -

عن  اال�شت�شعار  بيانات  با�شتخدام  واجتاهاته  العمراين 

بعد"، درا�سة تطبيقية على مدينة مكة املكرمة، ع خا�ض.  

ابن  حممد  الدين  تقي  الطيب  ابن  احلافظ  الفا�سي،   -

احمد علي،) 1405هـ( ، �شفاء الغرام باأخبار البلد احلرام ، 

دار الكتاب العربي ، بريوت . 

خريطة   ، )1427هـ(   ، علي  حممد  ذكي  الفار�سي،   -

ودليل مكة املكرمة ، املدينة املنورة ، مكتبة جرير 

- الفاكهي حممد،)1994م( ، " اأخبار مكة يف قدمي الدهر 

وحديثه  " ، حتقيق : عبد امللك بن عبد اهلل بن دهي�ض، دار 

خ�سر للطباعة والن�سر ، بريوت. 

- الفوزان، ابراهيم فوزان ،) 1401هـ/1980م  (،  اإقليم 

احلجاز وعوامل نه�شته احلديثة ، الريا�ض .

- فايز، زهري و م�ساركوه ، )1424هـ(  ، " حتديث املخطط 

الهيكلي ملدينة مكة املكرمة " ، الهيئة العليا لتطوير منطقة 

مكة املكرمة ، 

ق

- القايدي ، �سيف �سامل ، ) 1999م (،" التوزيع اجلغرايف 

توطن  يف  ودورها  االإمارات  دولة  يف  ال�شناعية  للمناطق 
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ال�شناعة "، بحوث جغرافية، اجلمعية اجلغرافية الكويتية، 
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ال�شناعية  واملناطق  ال�شناعية  املدن  حالة  درا�شة   : العمل 
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- الهاجري، فريال حممد ،) 2000م ( ،" روؤية جغرافية 
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