
  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٨٣

  النقود المصرية في عصر األسرة العلويةتطور 
  )هـ١٣٧١ - ١٢٢٠( )م١٩٥٢ - ١٨٠٥(

   •محمود عباس أحمد عبد الرحمن/ دكتور
  

  مقدمــــــــة
النقود هي األشياء التي يقبلها الناس عادة في معامالتهم ال لذاتها بـل يقـصد مبادلتهـا     

ي أنحـاء بلـدان العـالم لتكـون     بدورها فيما بعد ، أو هي المقياس للقيم المتفق عليه ف  
  :واسطة التبادل بينها وهي تنقسم الى قسمين 

 وهي قطع من المعدن ذهب أو فـضة أو نيكـل أو برونـز مـسكوكة                 :نقود معدنية   
ومسومة بسمة الحكومة ذات وزن وعيار وقيمة معلومة تقررها الحكومـة ، والنقـود              

قيمتها الحقيقية كالنقود الذهبيـة ، أو       وهي المعادلة ل  " الرسمية"المعدنية قد تكون رئيسية     
  .تكون نقود خيارية وقيمتها أقل من القيمة االسمية كالنقود الفضية والنيكل والبرونز 

وهي التي تمثل قيمتها االسمية مقدارا من الذهب أو الفضة مودعـا فـي      : نقود ورقية 
خزانة الدولة أو بنك إصدار األوراق المصرفية 
)١ (

 .   
سنين لم تكن النقود معروفة، وكان نظام المقايضة هـو الـسائد فـي تلـك     منذ آالف ال  

العصور السحيقة، ومع مرور الزمن استخدم اإلنسان بعض السلع كنقـود ألن النـاس              
كانوا يقبلونها مقابل ما يعرضونه للبيع منها األبقار والتبغ والحبوب    والجلود والملـح      

من المعدن وخاصة الذهب والفـضة قبـل أن   والخرز ثم تم استبدال هذه الصيغة بقطع      
يتم البدء ألول مرة في سك النقود في منتصف القرن السابع قبل المـيالد، وقـد كـان                

حيث يرجع تاريخ بعض    ) غرب األناضول (السبق في مجال سك النقود للشعوب الليدية        
 التفكير  م، وإذ تطرقنا إلى الدوافع التي أدت إلى       . ق ٥٦١القطع الجيدة منها إلى حوالي      

في سك النقود فهي كثيرة وتأتي على رأسها عيوب نظام المقايضة الذي لم يلب رغبـة               
الناس لحاجتها إلى تجزئة في المعامالت التجارية البسيطة إذ لم يكن من المنطقـي أن               
تتم تجزئة ثور أو بقرة أو أي حيوان آخر من تلك التي كان يتم التعامل بها فضال عـن          

رض أو الموت مما يؤثر بالتالي على اقتـصاد تلـك المجتمعـات،            سهولة تعرضها للم  
كذلك هناك صعوبة في التعامل مع شعوب أخرى حيث كان لكل شعب مقياس معـين،               

كمقياس للمعامالت التجارية  أما فـي       ) اللؤلؤ(ففي الصين مثال كانوا يتعاملون بالمحار       
هنا بدأ التفكيـر فـي إيجـاد     الجزيرة العربية فاإلبل كانت هي المقياس التجاري، ومن         

مقياس معين متعارف عليه لدى  كافة الشعوب يتصف بسهولة حمله وصعوبة تعرضه             
للضياع أو التلف، وبدأت تلك الشعوب الليدية التعامل بالذهب حيث كان يـصنع مـن                

                                                        
     المجلس األعلى لآلثار•
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 ٣٨٤

أثمن المعادن لديها وأكثرها مرونة في عملية السك، وبدأ تطور هذه النقود مـن حيـث         
بـدأت تظهـر    ) م.ق( واإلشراف الحكومي، ومع بداية القرن الـسادس         الوزن والشكل 

صور الملوك والحكام حيث تسك على جهة واحدة من قطعـة العملـة، وبـدأ  أيـضا        
                استخدام معادن أخرى كالفضة والنحاس، حنى أصبح الدينار والفلس والـدرهم ولكـل             

 النسبة القانونيـة بـين وزن المعـدن         منهم أشكال وأنواع مختلفة، كما يميز كل واحد       
ووزنها الكلي وهو ما يقصد به العيار  الموجود في قطعة السكة 

)٢ (
     . 

 وقبل الحديث عن النقود في عهد محمد علي البـد مـن اإلشـارة إلـى بعـض مـن        
  :وأهم هذه المصطلحات هيالمصطلحات التي يتم استخدامها، 

ن وزن المعدن الصافي الموجود في قطعة النقـود         هو النسبة القانونية بي   :  عيار النقود 
ووزنها الكلي 
)٣( 

 .  
)الدوكات اإليطالية (دينار ذهب منسوب إلى البندقية      :  البندقي

 )٤ (
، فكـان أول ضـربه    

) هـ٧/م١٣(في بالده في المائة الثالثة عشرة أي في القرن 
)٥( 

 ، وله أسـماء عديـدة   
 -       البندقي المـشخص         – المشخص   – ذهب مشخص    – الذهب البندقي    –البندقي  {

 نصف فضة،              ٤٢٠إلى  ) هـ١٢٢٢/م١٧٠٧(، ووصل سعره عام      )٦( }مشخص بندقي 
 نصف فضة ٥٠٠وصل إلى ) هـ١٢٣٣/م٨١٧(وفي عام 

)٧( 
.  

مأخوذ من الزر محبوب ذكر الجبرتي الزر محبوب في بدايـة           : المحبوب االسالمبولي 
، )كلمـة فارسـية بمعنـى الـذهب      ( بصفته محبوب    حكم محمد علي باشا، وكان يذكر     

على هـذا النقـد مـع    ) محبوب(وتشتهر وثائق عصر محمد علي بإطالق هذه التسمية     
)        محبوب ذهب مصري  (إضافتها إلى مكان السك والمعدن المضروب منه فيرد بصيغة          

، وذلك من أجل تميـزه عـن المحبـوب    )ومحبوب مصري) (ومحبوب مصري ذهب  (
بولي االسالم

)٨( 
 .  

من األلمانية جروشن وينطق فرشن وغرشن فـي التركيـة بمعنـى صـحيح              : القرش
ويساوي أربعين بارة وغرشن يساوي عشر بارات، وشاع استعمال القروش في عهـد             

محمد علي 
)٩( 

    .  
بمنزلة باء النسبة،   " ولك"بمعنى خمسة   " بيش"من التركية مكون من مقطعين      : البيشلك  

ما هو مضروب من الذهب أو من الفضة، والقديم منه أغلى قيمـة عنـد             والبيشلك منه   
معظم األحيان يوازي ضعف الجديد الذي كـان         صرفه من الجديد لدرجة أنه صار في      

دائما يساوي خمسة قروش، والبيشلك النحاس الذي يعبر به عن القطعة النقديـة  ذات                
 الخمس بارات 

)١٠(
  .  

نقود البيشلك 
)١١ (

  ).هـ١٢٤٣/هـ١٨٢٧) (٤٧ عيار –قيراطين  وزن –فضة (
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٨٥

   
  الظهر                الوجه

  السلطان محمود
     طغراءبن عبد الحميد خان                  

  عز نصره

٢٦  
  ضرب في
  مصر
١٢٤٣  

  
م ومـن   ١٧في النقد العثماني نقد تركي ظهر في أواخر الثلث األول من القرن             : البارة  

المحـيط  (قجات وذكر الكرملي بعد رجوعـه إلـى محـيط         الفضة وكانت قيمته أربع أ    
للبستاني مادة ب ا ر قطعة من المعادلة تساوي تسعة جـدد أو خمـس ثمـن القـرش              

معرب بارة بالفارسية ومعناها قطعة وجمعهـا بـارات والنقـد أو            ) المصرية(وتعرف  
 من  البارة الواحدة نقد نحاس ضرب في اسطنبول مصر من العمالت النحاسية التي تعد            

أصناف البارة 
)١٢( 

    .  
وكان األسبان أول من تداولوا هذا النقـد        ،   )Royal(مقتبس من معنى ملكي     : الريال  

في األسواق التجارية 
 

.   
نقد ذهب عثماني يختلف عن البندقي اإليطالي وأخذ اسمه استنادا إلى           :  فندقلي   –فندقي  

 عهد السلطان سـليم الثالـث       زخرفة الحبيبات التي تشبه البندق، وضرب أول مرة في        
وربما قبل ذلك ثـم ألغـي ألن الـسالطين          ) هـ١٢٢٢-١٢٠٣) / (م١٨٠٧-١٧٨٨(

                     العثمانيين كانوا يلغون نقـود مـن سـبقهم فهنـاك فنـدقلي قـديم وفنـدقلي جديـد،            
 قرشـا  ١٧ نصف فضة، وأشار الجبرتي إلى أن سعره         ١٤٦وكان سعر الفندقلي القديم     

) هـ١٢٣٥/م١٨٢٠( نصف فضة عام ٦٨     يعادلأي ما
)١٣( 

.  
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 ٣٨٦

  )هـ١٢٢٠/م١٨٠٥(النقود في عهد محمد علي 
خليطا مـن   ) هـ١٢٢٠/م١٨٠٥(كانت النقود عند تولي محمد علي الحكم بفرمان سنة          

النقود التركية والنقود المصرية والنقود األجنبية، وكانت أسعار هذه النقـود تـضطرب         
إلـى تـسعير رسـمي للنقـود عـام           حكومة محمد علـي      فلجأتبين الحين واآلخر    

ـــ١٢٢٣/م١٨٠٨( ــذهب   ) ه ــدقي ال ــدر البن ــث ق حي
)١٤( 

ـــ  ــروش،                          ٨ ب  ق
والمحبوب االسالمبولي 
)١٥( 

 قـروش،   ٥ قروش ، والمحبـوب المـصري بــ          ٦ بـ   
أصدر محمد علي أمـرا     ) هـ١٢٤٣/م١٨٢٧(وفي عام    بارة،   ٤٠لقرش الواحد بـ    وا
 ضرب خانة مصر إلعادة سـك نقـود          تداولها وتسليمها إلى   مع النقود القديمة ومنع   بج

جديدة 
)١٦( 

.  
وفي نفس العام سكت نقود جديدة بالضرب خانة المصرية من الـذهب العـالي عيـار                

، كما ضرب في القاهرة في نفس العام نقـود فـضية مـن              ٤٧ والفضة عيار    ١٨,٢٥
ضربت نقودا ذهبيـة    ) هـ١٢٤٤/م١٨٢٨(م  ، وفي عا  ٤٧البشلك بوزن قراطين عيار     

من الربعتين وهي تماثل في نقشها النقود السابقة فيما عدا تغير الرقم الذي يعبـر عـن           
، وفي نفس العام ضـربت نقـودا فـضية مـن            )٢٢(عدد سنوات حكم السلطان وهو      

ضرب محمد علي نقود نحاسية نقـش علـى         ) هـ١٢٤٨/م١٨٣٢(القروش، وفي عام    
ـ ١٢٥١/م١٨٣٥(لطان محمود عبد الحميد خان، وفي عام        وجهها صورة الس    )هـ

)١٧(
 

 قروش باسم السلطان العثماني محمود الثاني ابـن       ١٠تم ضرب نقود ذهبية من فئة ال        
تم ضرب نقود فضية مـن فئـة القـرش          ) هـ١٢٥٢/م١٨٣٦(عبد الحميد، وفي عام     

د سنوات الحكم بظهـر  مماثلة في النقش للنقود السابقة، ولكي يتغير الرقم الدال على عد   
 ٢٠ال  بت نقودا ذهبيـة مـن فئـة         ضر) هـ١٢٥٣/م١٨٣٧(، وفي عام    )٣٠(النقود  

)الريـال ( قـرش أيـضا      ٢٠قرش، ونقود فـضية مـن فئـة ال          
 )١٨( 

، وفـي عـام     
 بـارات،   ٥أعاد محمد علي إصدار النقود النحاسية من فئـة ال           ) هـ١٢٥٤/م١٨٣٨(

را لديوان اإليرادات بضرب النقود     أصدر محمد علي أم   ) هـ١٢٥٥/م١٨٣٩(وفي عام   
اعـداها مـن نقـود      الذهبية والفضية المبينة بعدد بضرب خانة مصر وسحب جميع م         

  : والنقود الجديدة هيأخرى،
  . قرش ويطلق عليها جنيه مصري ١٠٠ قطعة من الذهب فئة -١
  . قرش يطلق عليها نصف جنيه مصري ٥٠ قطعة من الذهب فئة -٢
  .  قرش ويطلق عليها الجنيه الخاص ٢٥ قطعة من الذهب فئة -٣
  . قرش ويطلق عليها ريال فضة ٢٠ قطعة من الفضة فئة -٤
  . قروش ويطلق عليها نصف ريال فضة ١٠ قطعة من الفضة فئة -٥
  .  قروش ويطلق عليها ربع ريال فضة ٥ قطعة من الفضة فئة -٦
 قرش ويطلق عليها قرش فضة ١ قطعة من الذهب فئة -٧

)١٩(
.  
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 ٣٨٧

 هذه النقود باسم السلطان محمود بن عبد الحميد ومماثلة في النقش مـن أعلـى                وجميع
ـ ١٢٥٦/م١٨٤٠(الوجهين للعمالت السابقة فيما عدى تغير الفئة، وفي عام           سـك  ) هـ

السلطان عبد المجيد بن الـسلطان  ية من فئة الخمس بارات باسم       محمد علي نقودا نحاس   
 أصدر السلطان العثمـاني فرمـان       )هـ١٢٥٧/م١٨٤١( فبراير عام    ١٣محمود، وفي   

بوضع نظام سك النقود في مصر نص على أن تضرب النقود الذهبية والفـضية فـي                
ضرب خانة اآلستانة، ولم يكن يميزه عن النقود العثماني سوى عبارة ضرب في مصر              

 قـروش نقـش   ٥المنقوشة على ظهرها حيث ضرب في نفس العام نقود ذهبية من فئة   
)  ش٥( عبد المجيد بن محمود خان عز نـصره، وأسـفل منهـا            على وجهها السلطان  

، وفي نفس   )هـ١٢٥٥ سنة   - ضرب في مصر   -٣( وعلى الظهر من أعلى إلى أسفل       
العام ضرب نقود من فئة الخمس بارات وهي ال تختلف عن سابقتها من حيث الـنقش                

ـ   ) طوق(على الوجهين سوى في أنها نقش على وجهها فرع نباتي يمثل             ز أسـفل الرم
ضربت نقود فضية من فئة الخمـسة       ) هـ١٢٥٨/م١٨٤٢(الدال على الفئة، وفي عام      

قروش، ونقود نحاسية من فئة الخمس بارات، ومن فئة البـارة الواحـدة، وفـي عـام        
ضربت نقود ذهبية من فئة الجنيه وفئة نصف جنيه منقوش على           ) هـ١٢٥٩/م١٨٤٣(

 وفي هذه السنة أيضا سكت نقـودا  وجهها طغراء باسم السلطان عبد المجيد بن محمود،      
قرش الواحد، ونقود   فضية من فئة العشرين قرش، ومن فئة العشرة قروش، ومن فئة ال           

 الخمس بارات والبارة الواحدة، وهي جميعها مماثلة للنقود السابقة عليها           نحاسية من فئة  
يرمز إلـى   تماما من النقوش التي على الوجهين فيما عدى تغير فئة النقود والرقم الذي              

ضربت نقود فضية من  فئة ربـع        ) هـ١٢٦٠/م١٨٤٥(عدد سنوات الحكم، وفي عام      
، وعلى الظهـر    )ب١٠(يد وتحتها   القرش منقوش عليها طغراء باسم السلطان عبد المج       

من أعلى إلى أسفل ضرب في مصر  نقش
)٢٠( 

.  

  ) هـ١٢٦٥/م١٨٤٨(النقود في عهد إبراهيم بن محمد علي 
، ولم يمارس الحكـم     )هـ١٢٦٥/م١٨٤٨( والده في منتصف عام      تولى الحكم في حياة   

إذ توفي في نوفمبر من نفس العام ولم تسك نقود جديدة في عهده حيث             سوى عدة أشهر  
عهد محمد علي متداولة في هذا العهد  ظلت التي كانت مسكوكة في

)٢١(
.  

  ) هـ١٢٦٥/م١٨٤٨(النقود في عهد عباس األول 
بعد وفاة إبراهيم وفي حياة جده محمد علـي         ) هـ١٢٦٥/م١٨٤٨(تولى الحكم في سنة     

 ٥قطعة نقود ذهبية من ذات ال       ) هـ١٢٦٦/م١٨٤٩(باشا، وقد ضربت في عهده سنة       
قروش كما ضربت نقود فضية من ذات القرش ونصف القرش وربع القـرش وعليهـا        

) ش٥( ن علـى وجههـا وأسـفل منهـا          طغراء باسم السلطان عبد الحميد محمود خا      
 ضرب في   -١٢( ، وعلى الظهر من أعلى إلى أسفل        )ب١٠(أو  ) ب٢٠( أو  ) ش١(أو

 يدل على عـدد سـنوات حكـم الـسلطان، وفـي عـام         ١٢،  ورقم    )١٢٥٥ -مصر
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 ٣٨٨

سكت نقودا ذهبية من فئة الخمسين قرش باسـم الـسلطان عبـد      ) هـ١٢٦٩/م١٨٥٢(
والرقم الدال  ) ش٥٠( الحميد أيضا وهي مماثلة للنقود السابقة فيما عدى تغيير رقم الفئة          

سكت نقودا  ) هـ١٢٧٠/م١٨٥٣(، وفي عام    )١٥(على عدد سنوات حكم السلطان وهو       
 من ذات العـشرة     ذهبية من فئة الخمسة قروش كما سكت نقودا نحاسية في نفس العام           

ـ             بارات، وهي جميعا   ه باسم السلطان عبد الحميد مع تغيير الرقم الدال على الفئـة بوج
عدد سنوات الحكم بظهر النقود  لدال علىقطعتي النقود والرقم ا

 
.  

هـ ضربت النقود الذهبية من فئة ١٢٦٦/م١٨٤٩في عهد عباس األول وفي سنة 
  الخمس قروش 

  الظهر         الوجه               
  السلطان عبد المجيد بن

  محمود خان               طغراء               
  عز نصره                

                  ٥   
  ش                 

١٢  
  ضرب في 

  مصر
    ١٢٥٥  

)٢٢(
  

  )هـ١٢٧١/م١٨٥٤(النقود في عهد سعيد 
 ٥مـن فئـة     ) هـ١٢٧٤-١٢٧٣/م١٨٥٧-١٨٥٦( سكت في عهد سعيد نقودا ذهبية       

، )ش٥(قروش نقش على وجهها اسم السلطان عبد الحميد بن محمود خان ورقم الفئـة               
 قروش تشبه السابقة تمامـا  ٥ نقود من ذات ال      ضربت) هـ١٢٧٦/م١٨٥٩(وفي سنة   

، وفـي عـام     )٢٢(الرقم الدال على عدد سنوات حكم السلطان حيث أصبح          ) ١(فجاء  
 بارة باسم السلطان الجديـد عبـد        ٢٠سكتنقود فضية من فئة ال      ) هـ١٢٧٨/م١٨٦١(

 بارة ولم   ٢٠ضربت نقود نحاسية من ذات ال       ) هـ١٢٧٩/م١٨٦٢(العزيز، وفي عام    
ـ            يتغي ي عـام  ر فيها سوى الرقم الـدال علـى عـدد سـنوات الحكـم للـسلطان، وف

وفضية من فئـة    )  قرش ١٠٠(ذهبية من فئة الجنيه     ضربت نقود   ) هـ١٢٨٠/م١٨٦٣(
 بارات تحمل أيضا اسـم الـسلطان   ١٠ بارة وال ٢٠ قروش ونحاسية من فئة ال   ٥ال  

شـين ونـصف    القرألول مرة نقود فضية من فئة        عبد العزيز، وفي نفس العام ضربت     
 بارات ٤نقودا نحاسية من فئة ال كما ضرب أيضا ألول مرة  

)٢٣(
.   
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 ٣٨٩

هـ ضربت نقود ذهبية من ذات خمسة ١٢٧٣/م١٨٥٧ في عهد سعيد باشا -أ
  قروش 

  الظهر            الوجه               
  السلطان عبد المجيد بن

  محمود خان               طغراء               
  عز نصره                

                    ٥  
  ش                    

١٩  
  ضرب في 

  مصر
      ١٢٥٥      

)٢٤(
  

هـ ضربت نقود فضية عشرين بارة باسم السلطان عبد         ١٢٧٨/م١٨٦١ وفي سنة    -ب
  العزيز بن السلطان محمود

  الظهر          الوجه               
  السلطان عبد العزيز بن

  محمود خان               طغراء              
  عز نصره                 

                    ٢٠  
  ب                     
                     ٨  

          ١  
     ضرب في      

  مصر         
        ١٢٧٧           

  
  

  النقود في عهد الخديوي إسماعيل 
 بـارة نقـش علـى       ٢٠د نحاسية من فئة ال      ضرب نقو ) هـ١٢٨١/م١٨٦٤(في عام   

وجهها اسم السلطان عبد العزيز بن محمود خان على هيئـة طغـراء، ومـن أسـفلها            
 ، وهذه   ١٢٧٧ ومن أسفل    ٥، وأعالها رقم    )ضرب في مصر  (، وعلى ظهرها    )ب٢٠(

القطعة من النقود كان يطلق عليها عشرين خردا، وكانـت فـي أول أمرهـا تـساوي                   
 ٢ت إلـى    ثم تدهورت قيمتها بعد عدة سنوات إلى أن وصل        )  بارة ٢٠ أي(نصف قرش   

  : النقود الفضية والنحاسية اآلتية أمر لديوان اإليرادات بسكبارة، وفي نفس العام صدر
  . جرام ٦,٢٥نقود فضية فئة خمسة قروش بوزن 

  . جرام ٣,١٢٥نقود فضية فئة اثنان ونصف قرش بوزن 
  ) . بارة٤٠قيمة ( جرام ٢٥ن نقود نحاسية فئة قرش واحد بوز

  . جرام ١٢,٥٠بوزن ) ب٢٠(نقود نحاسية فئة نصف قرش 
  . جرام ٦,٢٥بوزن ) ب١٠(نقود نحاسية فئة ربع قرش 

  .جرام . ,٣٢بوزن ) ب٤(نقود نحاسية فئة عشر قرش 
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 ٣٩٠

وقد نقش على وجه كل قطعة من هذه النقود طغراء باسم السلطان عبـد العزيـز بـن           
- ضـرب فـي مـصر      -٥( وعلى الظهر من أعلى إلـى أسـفل        ئة،محمود خان والف  

١٢٧٧(
)٢٥( 

: ، ومع العلم بأن العثمانيين استحدثوا لتأريخ السك على النقـود طـريقتين            
هي تسجيل تاريخ الضرب الفعلي لقطعة النقود دون أن يـضاف إليـه   : الطريقة األولى 

 لـدينا فـي هـذا    هي الموجـودة : كلمة  أو حرف لتميز نوع التأريخ، والطريقة الثانية 
الطراز وهي تسجيل تاريخ تولية السلطان إلى جانب تاريخ توليه كان ينقش رقم الـسنة       
التي ضربت فيها قطعة النقود من تاريخ توليه السلطنة ثم نقوم بطرح رقم حساب واحد               

= ١-٥+١٢٧٧ليصبح تـاريخ الـضرب الحقيقـي، وبـذلك يكـون هنـاك تـاريخ                
هـ١٢٨١

)٢٦( 
 بـارة   ٢٠ضربت نقود مـن فئـة ال        ) هـ١٢٨٢/م١٨٦٥(، وفي عام    

 بارات، وال يختلف النقش سوى فـي    ١٠وأخرى نحاسية من نفس الفئة، وكذلك فئة ال         
، وفـي عـام     )٦(الرقم الدال علـى سـنوات حكـم الـسلطان الـذي تغبـر إلـى                 

حصل الخديوي إسماعيل على فرمان يجيز للحكومة المصرية أن         ) هـ١٢٨٣/م١٨٦٦(
ر وقيم خاصة تخالف نقود الدولة العثمانية        تضرب نقودا ذات عيا   

)٢٧( 
مع نقـش اسـم     
السلطان العثماني وتاريخ توليه الحكم، وهو أمر ال يخرج عن دائرة الشكل فقط، لـذلك          

 بارة مع تغير الرقم الدال علـى        ١٠وفي نفس ذلك العام أعيد سك النقود النحاسية فئة          
 ٢٠الي أعيد سك النقود النحاسية فئة       ، وفي العام الت   )٧(عدد سنوات حكم السلطان إلى      

ثم سك نقود نحاسـية  ) ٨(بارة مع تغير الرقم الدال على عدد سنوات حكم السلطان إلى   
 بارات فصال عن ضرب نقـود  ١٠و   بارة ٢٠من فئة ) هـ١٢٨٥/م١٨٦٨(في  عام  

، )٩( قروش مع تغير الرقم الدال على سنوات حكم السلطان إلـى             ٥ذهبية من فئة ال     
 بارات  ١٠ بارة و    ٢٠أعيد سك النقود النحاسية من فئة       ) هـ١٨٦٩/١٢٨٦( عام   وفي

 بارة، وهي ذات حجم كبير مع تغير        ٤٠مرة أخرى مع ضرب نقود نحاسية من فئة ال          
ـ ١٢٩١/م١٨٧٤(، وفـي عـام      )١٠(الرقم الدال على سنوات حكم السلطان إلى         ) هـ

نفس تلك القطعة فـي سـنة       ضربت نقود فضية من فئة القرش الواحد كذلك أعيد سك           
مع تغير الرقم الدال على سنوات حكـم الـسلطان، وفـي عـام          ) هـ١٢٩٢/م١٨٧٥(
ضربت قطع من النقود الذهبية من فئة الخمسة جنيهات، وكـذلك         ) هـ١٢٩٣/م١٨٧٦(

من فئة الجنيه المصري الواحد مع نقش طغراء كبير باسم السلطان عبد الحميد الـذي               
               بعد وفاته أما الظهر فقـد نقـش عليـه مـن أعلـى إلـى             خلف السلطان عبد العزيز     

ولم تسك لهذا السلطان الجديد أي عمالت فضية        ) ١٢٩٣- ضرب في مصر   -١(أسفل  
سوى نقـود فـضية     ) هـ١٣٠٣/م١٨٨٥(أو نحاسية بعد ذلك العام وحتى أواخر سنة         

المـواطنين  مما أفضى إلى صعوبة إتمام المبادلة بـين    ) هـ١٢٩٨/م١٨٨٠(سكت في   
وخاصة الطبقات الفقيرة والدنيا الذين ضاق بهم الحال 
)٢٨( 

 .  
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 ٣٩١

  نقود الخديوي إسماعيل نقود نحاسية عشرون بارة نحاس

  الظهر  الوجه                  
  السلطان عبد العزيز بن      

   محمود خان             طغراء   
  عز نصره             

                ٢٠  
  ب                 

 ٥  
  ضرب في 

  مصر  
  ١٢٧٧     

)٢٩(
  

  
  النقود في عهد الخديوي توفيق 

نقود فضية من فئة القـرش الواحـد،   ) هـ١٢٩٨/م١٨٨٠(ضرب في بداية عهده سنة      
ونظرا لما تميزت به الفترة منذ موت محمد علي وحتى أثنـاء حكـم هـذا الخـديوي                  

ا سك من النقود الذهبية والفضية مما أفسح        باالرتباك الشديد بسبب رداءة صنعها وقلة م      
المجال إلى طغيان الجنيه اإلنجليزي فقد صـدر األمـر العـالي فـي أواخـر عـام                  

باستبدال النقود المصرية القديمة بنقود جديدة، وقد بنيـت علـى           ) هـ١٢٩٨/م١٨٨٠(
حساب الكور العشرية تسهيال للمعامالت إذ جعل الجنيه المصري وحدة للنقـد وقيمتـه         

عشر قروش، وهو ما أطلق عليـه      م القرش إلى عشرة أجزاء كل منها        مائة قرش، وقس  
 بارة، وبذلك توقف سك البارات تماما واستبدلت        ٤٠بدال من تقسيمه القديم إلى      ) المليم(

هـ ١٣٠٦) (م١٨٩١ - ١٨٨٨(بالمليم وأجزاءه، وعلى ذلك فقد ضرب في الفترة من          
 ٢٤ جـرام وقطـر   ٨,٥ مصري بوزن   قطعة جنيه ذهبي   ٥٢٠٢٤عدد  ) هـ١٣٠٩ -

مليمتر منقوش على طغراء باسم  السلطان عبد الحميد، وعلى الظهـر ضـرب فـي                
، وهو تاريخ تـولي الـسلطان عبـد         )١٢٩٣ ومن أسفل    ١١ومن أعالها رقم    (مصر،  

من الزهور كذلك   الحميد الحكم، ويحيط بالكتابة على الوجهين في زخرفة دائرية لفرع           
ذهبيا بـوزن    قرشا   ٢٠ جرام، ونقود من فئة      ٤,٢٥٠هب بوزن   نصف جنيه ذ  تم سك     
 ٥جرام، وخامسة من فئـة      . ,٨٠٠ قروش بوزن      ١٠فئة    جرام، وأخرى من   ١,٧٠٠

جرام . ,٤٠٠قروش بوزن  
)٣٠(

.  
ـ              داولها ونظرا لصغر حجم القطع الذهبية ذات العشرة قروش والخمسة قروش فلـم يت

تقديمها في مناسبات الحفالت وبطلب خـاص  إال للزينة أو الناس، وأصبحت ال تستعمل    
 مقابل سكها لهم، وعيار جميع هذه النقود الذهبية هو           ٪١٥من األفراد نظير رسم قدره      

من النحاس أما النقود الفضية فقد تم سكها مـن          . ,١٢٥من الذهب الخالص و       . ,٨٧٥
 ٤٠  جرام بقطر  ٢٨ قرش، وتعرف بالريال وتزن      ٢٠خمس فئات مختلفة فهي من فئة       

 ٣٣ جرام، بقطـر     ١٤ قروش، وتعرف باسم نصف ريال وتزن        ١٠مليمتر، ومن فئة    
 مليمتـر،   ٢٦ جرامات بقطر    ٧  قروش وتعرف بربع ريال، وتزن       ٥ة  مليمتر، ومن فئ  
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 ٣٩٢

 مليمتر، واألخيرة من فئة قرش وتـزن        ١٩ جرام بقطر    ٢,٨٠٠ومن فئة قرشين تزن     
ية من فئة نصف قرش أو ربـع         مليمتر، ولم تسك نقود فض     ١٤,٥ جرام بقطر    ١,٤٠٠

محرم /م١٨٨٥(قرش فضة رغم المرسوم الصادر من الخديوي توفيق بذلك في نوفمبر            
 ٦٦من الفضة الخالـصة و      . ,٣٣,٨٣٣أما عيار هذه النقود الفضية فكان         ) هـ١٣٠٣

من النحاس أما العمالت النيكلية فقد تم سك نقود من فئة قرش واحـد بـوزن              .  ,١٦٦,
) نـصف قـرش  ( مليمتر، ونقد آخر من فئة خمسة أعشار القرش        ٢٣جرام بقطر    ٥,٥

 ٢,٥وتـزن   ) مليم٢(  مليمتر، والثالثة من فئة عشري القرش        ٢١ جرام بقطر    ٤وتزن  
 جـرام  ١,٥وتزن  ) مليم واحد ( مليمتر، والرابعة من فئة  عشر القرش         ١٨جرام بقطر   

. ,٧٥٠مـن النيكـل     و        . ,٢٥٠و   مليمتر، وعيار جميع النقود النيكلية وه      ١٤بقطر  
من النحاس، وتختلف قطعة النقود فئة القرش الواحد في النقش عن باقي النقود النيكلية              
األخرى فقد نقش على وجه القرش السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد خان عز نصره               

وعلى الظهر من أعلى الرقم الدال علـى عـدد          ) ش١( على هيئة طغراء وأسفل منها      
أما النقود النيكلية من فئـة نـصف        ) ١٢٩٣ -ضرب في مصر  ( نوات الحكم أسفله    س

السلطان عبد الحميد بـن     ( قرش وعشري القرش وعشر القرش فقد نقش على وجهها          
على هيئة طغراء، ومن أسفل كلمة سنة وفوقها تماما الرقم الدال على            ) عبد المجيد خان  

ويحـيط بـه    ) ٥،٢،١( ه رقم الفئـة     عدد سنوات الحكم أما الظهر فقد نقش في وسط        
على شكل طوق دائـري أمـا    )  عز نصره  ١٢٩٣ضرب في مصر عشر القرش سنة       (

 ٣٣بالنسبة للنقود البرونزية فقد تم سك قطعة من فئة نصف عـشر القـرش وتـزن                   
 جـرام   ٢عشر القرش، وتزن    . ,٢٥ مليمتر، وأخرى من فئة      ٢٠  جرام بقطر     ٣٣,٣,

مـن  . ,٠٤٠مـن النحـاس،     . ,٩٥ النقود البرونزيـة        مليمتر، وعيار تلك   ١٨بقطر  
من الزنك وعليها نفس النقوش السابقة مع كتابـة الفئـة بـالحروف    .  ,٠١٠القصدير،  

العربية 
)٣١( 

.  
  نقود ذهبية فئة خمسة جنيهات ) هـ١٢٩٣/م١٨٧٦(النقود في عهد الخديوي توفيق 

  الظهر    الوجه              
   بنالسلطان عبد الحميد    

  عبد المجيد خان               طغراء      
  عز نصره        

           ٥٠٠  
  ش             

    ١  
  ضرب   
  في مصر 
   ١٢٩٣     

)٣٢(
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٣

  : النقود في عهد الخديوي عباس الثاني
لم تكثر الحكومة بعد توليه الحكم من ضرب النقود المـساعدة مـن الفـضة والنيكـل              

ـ ١٣٢٠) (م١٩٠٣ -١٩٠٢(عن سك النقود الفضية في عامي      والبرونز بل كفت     -هـ
مما أدى إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع سعرها لذلك نجد أنه قـد أعيـد               ) هـ١٣٢١

ضــرب النقــود الفــضية الــسابق ضــربها فــي عهــد الخــديوي توفيــق 
 

باســم                           
ذلـك فـي سـنوات حكـم                                                            قروش، و٢٠،١٠،٥السلطان عبد الحميد وذلك من فئة ال      

ابتـداء مـن سـنة                                          ) ٣٣ – ٢٩(، مـن    ٢٧،  )٢٤ – ١٨(السلطان عبـد الحميـد ال       
سكت نقود فضية ونيكليـة تحمـل أرقـام         ) هـ١٣٣٢-١٣٢٨) (م١٩١٤ – ١٩١٠(

 ال فئـة  مـن  وهي ٢،٣،٤،٦سنوات حكم السلطان الجديد محمد رشاد الخامس وهي           

 بسبب الصوت مكتومة صماء بأنها النقود هذه وتميزت الخامس، محمد قروش ٢٠،١٠،٥

 المجيـد  عبد بن مدمح السلطان باسم طغراء عليها منقوش وهي المعدن، صهر إتقان عدم

 كـل  قيمة )١أو ٥أو ١٠أو ٢٠( رقم وفوقه)  س ٨( حرف منها وأسفل نصره، عز خان

 إلى أعلى من عليه نقش فقد الظهر أما الزهور من إكليل من طوق بها ويحيط نقود قطعة

 سـنة  مـن  الفترة نفس وخالل ذلك  ويمثل النبات، من فرعان بها ويحيط )١٣٢٧( أسفل

 فئات من النيكل من جديدة نقود ضربت) هـ١٣٣٣ -هـ  ١٣٢٨( )م١٩١٤ - ١٩١٠(

 القـرش  عشر نصف فئة من البرونز من ونقود والمليم، والمليمين القرش ونصف القرش

محمد السلطان باسم القرش عشر وربع
)٣٣(

 .  
 فـي  والبنـوك  األعمـال  رجال كان األولى العالمية الحرب بداية حتى بأنه القول ويمكن

 عيـار ( الـذهب  الجنيه لوزن ودقيقا جدا صغيرا ميزانا يستخدمون اأيض والوجهاء مصر

 مـن  إمـا  والميزان الناقص، الجنيه ورفض للشروط المستوفي الجنيه يفرزوا حتى )٢١

 كـان  ولمـا  بالكتينة، تعرف كانت التي الساعة بجوار ومكانه المعدن، من أو ثمين خشب

 الذهبية، الجنيهات بجمع قام فقد ينئذح إنجلترا بنك فروع من فرعا المصري األهلي البنك

 تحفة، ليصبح مصر من اختفى الذي الذهب الجنيه بقيمة لحامليها صكوكا مقابلها وأصدر

 داريـل  أسمها األوسط الشرق في نقود وأول أيضا، معه اختفى وقد تحفة الميزان ويصبح

 الـداريل  إلغريقا نقل ثم الذهبي الجنيه تساوي وكانت الفرس، ملوك أحد  دارا إلى نسبة

 العالم في نقود سك من وأول درهم، كلمة إلى العرب عربها ثم دراخما اسم عليها وأطلقوا

 علـى  الخليفة اسم ونقشوا دراهم، أربع ويساوي الذهبي الدينار وهو األمويون هو العربي

 إلى الذهبي الدينار وجزئوا اآلخر، الوجه على اهللا رسول محمد أو والبسملة وجهيه، أحد

 ولما    باسمه، نقود بسك حاكم كل بدأ األمويين الخلفاء حكم ضعف ولما وأرباع، أنصاف

 الجنيـه  إلـى  نـسبة  الجينـي  مثـل  أجنبية كلمات دخلت عشر التاسع القرن بداية كانت

 ٨٠ يـساوي  والثـاني  ذهبي، قرش ١٠٠ يساوي واألول ،)فرنسي( ولويس اإلسترليني،

 والفرنك قروش ١٠ بها نعني التي والباريسية )يطالياإ( وريال ليرة كلمة دخلت كما قرش

 واحـدا  مليمـا  تساوي سحتوت عشرة وكل مليم، ربع تساوي )تركية( والبارة قروش ٤
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٤

 من كان الموازين هذه استخدام أن ونالحظ والموازين، العمالت بين دائما يربط والتاريخ

 منعـا  الدولـة  ختم تحمل الموازين وكانت أوقة، يزن حجر من أو ينبري ال حتى الزجاج

 والميـزان  والمكاييـل،  المـوازين  علـى  للتفتيش لجنة تخرج سنوات عشر وكل للغش،

 إلـى   تعود مصر في الموازين وأقدم ،)صح( وكلمة والتاريخ الوالي باسم يختم الصحيح

 الفاطمي العصر
)٣٤(

 .  
   فضية ورياالت نقود الخامس محمد السلطان عهد في

  الظهر  هالوج               

  السلطان محمد بن          

               طغراءعبد المجید خان       
  عز نصره         

            ٢٠  
  ش             

  ٦  
  ضرب في 

  مصر 
١٣٢٧           

  فضة واحد قرش ذات وقطع

  الظهر   الوجه        
                       السلطان محمد بن   
                عبد المجيد خان  

   طغراء            عز نصره     
           ١  
   ش          

   ٢    
  ضرب 

  في مصر
 ١٣٢٧           

 والنصف الواحد القرش من قطع النيكل من سك المجيد عبد بن محمد السلطان عهد وفي

   قرش

  الظهر  الوجه       
  السلطان محمد بن    

  غراء ط   عبد المجيد خان         
  عز نصره        

            ٦  
  سنة          

  )في الوسط (٥
  ضرب في مصر

  عشر القرش   
 ١٣٢٧سنة      

  

عز نصره            
)٣١(  
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٥

   المليمين ذات من النيكل وقطع

  الظهر     الوجه            
  السلطان محمد بن       
  عبد المجيد خان                   

   طغراء          ه عز نصر       
                           

              ٤   

  سنة            

   في الوسط٢رقم 
  ضرب في مصر 

  عشر القرش  
     ١٣٢٧ 

  

عز نصره               
  

   المليم نصف من والبرونز

  الظهر         الوجه    
  السلطان محمد بن  

  عبد المجيد خان                
  طغراء               ٦       

  سنة     

  ضرب في مصر من

  نصف عشر القرش
         ١٣٢٧ سنة      

              

        

   المليم ربع من وبرونز

  الظهر             الوجه     
  السلطان محمد بن   
  عبد المجيد خان                

  طغراء                  ٢        
  سنة       

  ضرب في           
  مصر             

  ربع عشر القرش       

   ١٣٢٧سنة             
)٣٥(
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٦

   كامل حسين السلطان عهد في النقود
 العالمية الحرب قيام وبعد )هـ١٣٣٣/م١٩١٤( عام في العظمى بريطانيا حكومة أعلنت

 البن عزلها بعد وذلك سلطان بلقب وتلقبه مصر عرش كامل حسين األمير اعتالء ألولىا

 الذهبيـة  النقـود  من كبير جزء اختفى السنة هذه وفي الثاني، حلمي عباس الخديوي أخيه

 مـصر  داخـل  الجيـوش  كثرة وبسبب التالي العام وفي والبرونزية، والنيكلية والفضية

 المعروفـة  الفـضية  الهندية الحكومة نقود استخدام إلى المصرية المالية وزارة اضطرت

الروبين باسم
 
 مرسـوم  لذلك وصدر خزانتها في منها كبيرة بكميات تحتفظ كانت والتي ،

 وظل مليم ٦٥ هو  النقود لقطعة قانوني سعر بتحديد )هـ١٣٣٥ / م١٩١٦( في سلطاني

 بإلغاء )هـ١٣٣٩/م١٩٢٠( سنة في آخر مرسوم صدر أن إلى الهندية النقود بتلك معموال

 النقود بتلك التعامل
)٣٦(

.  
 تركيـا،  عن رسميا مصر انفصلت )هـ١٣٣٥/م١٩١٦( سنة وفي الفترة تلك أثناء وفي

 رقـم  يحمل بقانون )هـ١٣٣٦/م١٩١٦( في آخر سلطاني مرسوم صدر فقد ذلك وعلى

 سـوم لمر العـام  اإلطار نطاق في المصرية النقود على التعامل يحدد م١٩١٦ لسنة ٢٥

 الـسلطان  اسـم  استبدال مع  )هـ١٣٠٣ /م١٨٨٥( نوفمبر في الصادر توفيق الخديوي

 النقود -أ   على التعامل فكان المصرية السلطنة واسم كامل حسين السلطان باسم العثماني

 ويـزن   المـصري  الجنيه ونصف جرام، ٨,٥٠ ويزن المصري الجنية فئة من :الذهبية

مزيج من معدن آخر أمـا      . ,١٢٥ذهبا خالصا و    . ,٨٧٥ بعيار وكالهما  جرام، ٤,٢٥
 جرام، وكذلك فئة العشرة     ٢٨فكانت من فئة العشرون قرشا وتزن       :  النقود الفضية  -ب

 جرامات، وفئة القرشان وتـزن      ٧ جرام، وفئة الخمسة قروش وتزن       ١٤قروش وتزن   
 ٦٦,٦٦  من الفضة الخاصـة و   ٣٣,٨, ٣٣وهو    جرام وجميعها بعيار واحد ٢,٨٠٠

 مليمات ،   ١٠أو من مزيج من معدن آخر أما النقود النيكلية فصدر التعامل بها من فئة               
ـ      ٥ فقد اقتصرت علـى فئـة   :  النقود البرونزية- مليمات، مليمان، مليم واحد، وأما  ج

نصف مليم فقط، وقد تميـزت النقـود الذهبيـة الـصادرة فـي تلـك الفتـرة سـنة                    
( ١٣٣٣سم السلطان حسين كامل وتاريخ      بأن نقش على وجهها ا    ) هـ١٣٣٥/م١٩١٦(

أما الظهر فقد ورد فيه اسم السلطنة المصرية ورقـم الفئـة باللغـة              ) سنة توليه الحكم  
                    )م١٩١٧ -١٩١٦(بالعربية واإلنجليزية، وأما النقـود الفـضية فقـد سـكت عـامي              

" ١٣٣٣"اريخ  ، وقد نقش على وجهها اسم السلطان حسين كامل وت         )هـ١٣٣٦-١٣٣٥(
وتـاريخ الـسك الهجـري      " الـسلطنة المـصرية   "كذلك أما الظهر فقد نقش عليه اسم        

والميالدي أما النقود النيكلية فقد تميزت بأنها قد ثقبت من الوسط، ونقش على وجههـا               
، ومن الوسط التاريخ الهجري والمـيالدي، ومـن أسـفل           "اسم حسين كامل  "من أعلى   

 وعلى الظهر نقشت الفئة بالحروف واألرقام بـاللغتين   ،"١٣٣٣"وتاريخ  " سلطان مصر "
العربية واإلنجليزية، وأما النقود البرونزية فقد ضربت بدار الـسك بمدينـة بومبـاي               

، وعلـى الظهـر   "١٣٣٣"وتـاريخ  "  السلطان حسين كامل "الهندية ونقش بوجهها اسم     
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٧

ريخ الهجري والميالدي   نقشت السلطنة المصرية ورقم الفئة بالعربية واإلنجليزية مع التا        
)٣٧( 

.  
  النقود ذات العشرين قرشا

  الظهر     الوجه          
  )في الوسط(السلطنة المصرية        
                          

          

              

        ٢٠  

  قرشا       

20 
Piastres 

 

  السلطان حسين كامل  
    

        ١٣٣٣                               
  

  محاط بزخرفة       

  في الهامش    ١٩١٦  ١٣٣٥
  

   ٥,٧٠٠ مليمتر ووزن ٢٦النقود النيكل ذات العشرة مليمات بقطر 

  الظهر                  الوجه         
  حسين كامل       

١٣٣٥                   1916  
 

  سلطان مصر
                 ١٣٣٣  

  عشرة مليمات

       ١٠                10  
                        
  Ten 

   

Millieme  
                            

  النقود البرونز نصف المليم 

  الظهر  الوجه   

   ١               
٢                

      Milliemes    

                                             1 

                                             2 
                                 
  

الوسط في      
)٣٨(  

                                  السلطان    

    حسين كامل    
   ١٣٣٣  
   ١٣٣٥                    1916  

  

  ثقب  ثقب
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٨

   فؤاد الملك عهد في النقود
 قـرش  ٥ ، ١٠ ال فئـة  مـن  فـضية  نقودا سكنت )هـ١٣٣٩/م١٩٢٠( عام من ابتداء

 سـنة  كامل حسين السلطان وفاة بعد مصر حكم تولى الذي فؤاد السلطان باسم والقرشان

 حـسين  الـسلطان  لنقود تماما مماثلة بأنها النقود تلك تميزت وقد ،)هـ١٣٣٦/م١٩١٧(

 "فؤاد السلطان" باسم السلطان اسم تغير عدا فيما المكتوب والنقش والعيار الوزن في كامل
مصر عرش اعتالؤه تاريخ "١٣٣٥ "وتاريخ

)٣٩(
 عـام  فـي  فـؤاد  السلطان أعلن ولما ، 

 تغيـر  حدث "األول فؤاد الملك" بلقب تلقب حيث مصر في المملكة )هـ١٣٤١/م١٩٢٢(

 فئة من جديدة ذهبية نقود على له صورة نقش تم حيث المصرية النقود شكل في جوهري

 العـام  في أخرى ذهبية نقود ضربت كذلك ندنل في سكت الواحد والجنيه جنيهات الخمسة

 وعليهـا  أيـضا  جنيهات الخمسة جنية، النصف فئة من )هـ١٣٤٢/م١٩٢٣( عام التالي

 وسط في الظهر على ونقش الملكية، بالمالبس الصدر من وجزء فؤاد الملك لرأس صورة

 التاريخ من كال الجانبين وعلى الفئة، اسم أعلى ومن ،"المصرية المملكة" اسم النقود قطعة

                     فـضية  نقـودا  الـسنة  نفـس  فـي  سـكت  كـذلك  العربيـة  باللغة والميالدي الهجري

 ونقـش  فؤاد، الملك صورة وجهها على ونقش قرشان وكذلك قروش، ٥ ، ١٠ ، ٢٠ فئة

 حولهـا  ومـن  كبير، نسخي بخط "المصرية المملكة" عبارة دائرة وداخل الظهر وسط في

 )هـ١٣٤٣/م١٩٢٤( سنة في تم كما العربية باللغة والميالدي الهجري والتاريخ الفئة رقم
 على نقش حيث المليمان فئة من وكذلك مليمات، والخمسة العشرة فئة من نيكلية نقودا سك

 رقم عليه نقش فقد الظهر أما "مصر ملك األول فؤاد"  عبارة مع فؤاد الملك صورة وجهها

 سـنة  وفـي  ،"المـصرية " كلمة    أسفل ومن "المملكة" كلمة أعلى ومن الوسط، في الفئة

 عاصـمة  بودابـست  بمدينة السك بدار جديدة فضية نقودا سك تم )هـ١٣٤٨/م١٩٢٩(

 إال الـسابقة  للنقود تماما مماثلة وهي قروش، والخمسة والعشرة، العشرين، فئة من المجر

 مـصورا  الـسابقة  النقود في انك بينما العسكرية بالمالبس فؤاد الملك صورة ظهور في

 خـالف  الـصورة  خلف جاءت )مصر ملك األول فؤاد(  عبارة أن كما المدنية بمالبسه

 أيـضا  ضرب كذلك النقود قطعة وجه في الصورة أمام متجاورة كانت التي السابقة النقود

 لككذ النقوش في لسابقتها تماما مماثلة وهي وبرونزية، نيكلية أخرى نقودا العام نفس في

 فئات من ذهبية نقود )هـ١٣٤٩/م١٩٣٠( سنة التالي والعام العام نفس في فؤاد الملك سك

 وهـي  بلندن، السك بدار وذلك جنيهات والخمس والجنيه جنيه والنصف قرش العشرون

 فـي  أما الذهبية النقود من لسابقتها ومماثلة العسكرية، بالمالبس الملك صورة عليها أيضا

 المليمين فئة من نيكلية كنقود جنيه آالف عشرة مبلغ سك تم فقد )هـ١٣٥٢/م١٩٣٣( عام

 فـي  أعيـد  كما طويال تستمر لم لكنها الشكل ثمانية بأنها النقود تلك تميزت وقد ونصف،

 عــام أمــا قــروش ٥ ، ١٠ ، ٢٠ ال فئــة مــن فــضية نقــودا ســك العــام نفــس

 واحـد  ومليم ليماتم ٥ ، ١٠ فئة من نيكلية نقودا سك فيه أعيد فقد )هـ١٣٥٤/م١٩٣٥(
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٩٩

                    الظهر وعلى العسكرية، بالمالبس فؤاد الملك صورة وجهها على منقوش وجميعها برونز

  والميالدي الهجري والتاريخان والفئة ،"المصرية المملكة" اسم
)٤٠( 

.  
 لاألو فؤاد السلطان باسم بلندن السك دار في فضية نقود هـ١٣٣٨/م١٩٢٠ في ضرب

    قروش العشرة ذات

  الظهر              الوجه 

  السلطنة المصرية       

  
          ١٠  

قروش
  

           10 

        Piastres 

  السلطان فؤاد

  
  ١٣٣٥     
  
   

١٩٢٠           ١٣٣٨    

  هـ نقود ذهبية باسم الملك فؤاد األول بمالبسه الملكية ١٣٤٠/م١٩٢٢ضرب في 

  الظهر                  الوجه      

  المملكة المصرية

  )في الوسط( قرش ٥٠٠

  )في الوسط (الصورة 

  فؤاد األول ملك مصر  
  فى الهامش ١٣٤٠           ١٩٢٢  

  قرشا العشرين ذات األول فؤاد الملك باسم فضية نقود

  
   

  الظهر           الوجه     

  )في الوسط(الصورة 

  فؤاد األول ملك مصر

  ) الوسطفي(المملكة المصرية 

   قرشا٢٠          

       ١٩٢٣  
   في الهامش١٣٤١
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٠٠

 بالمالبس فؤاد الملك صورة عليها هـ١٣٤٢/م١٩٢٤ في ضربت مليمات ١٠ نيكلية نقود

  الملكية

  الظهر               الوجه         

  الصورة          

  مصرفؤاد األول ملك  

  )أعال(المملكة          

  

   في الوسط    ١٩٢٤   ١٠  ١٣٤٢  

  
  

  )أسفل(                      المصرية 
)٤١(                      

  
   فاروق الملك عهد في النقود

)هـ١٣٥٦/م١٩٣٧( عام في
  

 فـضية  نقودا سكت واحد بعام األول فؤاد الملك وفاة وبعد

 قـروش  والخمـسة  والعشرة العشرين فئة من وهي األول، فاروق    الجديد الملك باسم

 الملـك  لرأس صورة نقش عدا وفيما النقود نوع نفس من لسابقتها مماثلة وهي والقرشان،

 ملك األول فاروق" عبارة  الجانبين وعلى العسكرية، بالمالبس الصدر من وجزء فاروق

 الهجـري  التـاريخ  تهـا وتح ،"المصرية المملكة" النقود وسط في الظهر وعلى ،"مصر

 فـاروق،  الملك باسم ذهبية نقودا سكت فقد )هـ١٣٥٧/م١٩٣٨( عام في أما والميالدي

 نقودا سكت كذلك جنيهات والخمسة والجنيه جنيه والنصف قرش العشرون فئات من وهي

 العـام  نفس في سكت كما والمليمان مليمات والخمسة العشرة فئة من فاروق للملك نيكلية

 عـصر  في لسابقيه تماما مماثلة جميعها وهي المليم، ونصف مليم فئة من زيةبرون نقودا

 فـي  بمثيله تماما شبيه مثقوب واحد مليم سك كذلك فقط الصورة تغير عدا فيما فؤاد الملك

 الـسودانيين  رغبة على بناء وذلك الصورة، تغير عدا فيما كامل حسين السلطان  عصر

ـ ١٣٦٠/م١٩٤١( سبتمبر في أما عليه للحفاظ خيط في بربطه يجمعونه كانوا الذين  )هـ
 الختفـاء  نتيجة )المموجة( المضلعة  البرونزية النقود ووزن عيار بتجديد قرار صدر فقد

 نقود التالي العام في الحكومة لذلك فسكت الثانية العالمية الحرب نشوب بعد النيكل معدن

 وذلك المليم، فئة من مشابهة ةبرونزي نقود ضرب تم كما مليمات والخمسة العشرة فئة من

 لـه  مشابه مليم ضرب كما الهندية بومباي مدينة سك بدار )هـ١٣٦٥/م١٩٤٥( عام في

 وقد هذا ،)هـ١٣٦٧،١٣٧٠( )م١٩٤٧،١٩٥٠( سنة في والنقش والعيار الوزن في تماما

 الـسوق  من الفضية النقود من كبيرة نسبة اختفاء في أيضا الثانية العالمية الحرب تسببت

 سحب فيه يحظر )هـ١٣٥٩/م١٩٤٠( لسنة ٤٧ رقم عسكري أمر استصدار أوجب مما

 بـسعر  النقود تلك شراء أو بيع أو المعادن تلك صهر يحظر كما االدخار بقصد النقود تلك
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 ٤٠١

 سداسـية  فضية نقود جنيه ٦٢٧٠٠  مبلغ سك تم السنة هذه نفس وفي قيمتها، عن يختلف

 وجههـا  علـى  ونقش أفريقيا، بجنوب ببريتوريا السك بدار القرش فئة من مشرشرة غير

                 ،"مـصر  ملـك  األول فـاروق  الملـك "  عبـارة  بها يحيط التشريفه ببدلة الملك صورة

 ٥٠ رقم     يحمل العام نفس في آخر قانون صدر كذلك "المصرية المملكة" ظهرها وعلى

 وذلـك  مـصر،  في مرة ولأل قروش ٥ ، ١٠ ال فئة من ورقية نقود إصدار بمقتضاه تم

 الثانية العالمية الحرب نشوب أثناء المعادن سعر الرتفاع نظرا
)٤٢(

.   
 اآلخر الوجه وعلى التشريفه، بمالبس فاروق الملك صورة( قروش عشرة فئة فضية نقود

 للملـك  السابقة النقود والقطر والعيار الوزن في تماثل وهذه )اللوتس زهرة( زخرفي نقش

  )فؤاد

  الظهر      الوجه  

  صورة الملك 

  فاروق األول 

  ملك مصر

  المملكة المصرية 

   قروش ١٠

  
  ١٩٣٧ – ١٣٥٦              

)٤٣(
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٠٢

  المصـــادر والمراجــع 

1- Chamdlert A..The Economics of money and Banking ,p.49 
   .٣٤٢، ص ١٩٩٣السكة اإلسالمية في مصر، القاهرة، :  رأفت محمد النبراوي-٢

ن المحفوظ  النقود الذهبية والفضية العثمانية بكنز درب القزازي      :  ماجدة يوسف محمد   -٣
، ص ٢٠٠٤ثار، جامعة القـاهرة،  رسالة ماجستير، كلية اآلبمتحف الفن اإلسالمي، 

٣٧٥.  

ــليمان -٤ ــسعيد س ــد ال ــي،دار   :أحم ــاريخ الجبرت ــي ت ــا ورد ف ــيل م تأص
   . ٤٥،ص١٩٧٩المعارف،القاهرة،

ـ      الد:  القلقشندي -٥ ، دار الكتـب    ٢نانير المسكوكة مما يضرب في الديار المصرية،ج
  . ١٢٤، ص ١٩٣٨المصرية، 

النقود المتداولة في مصر في عصر محمد علي باشـا،          :  عبده إبراهيم محمد أباظة    -٦
   .١٤٢، ص ١٩٩٩رسالة ماجستير، كلية اآلثار،   جامعة القاهرة، 

   .٣٧٦مرجع سابق، ص :  ماجدة يوسف-٧

م،ص ١٨٧٩ئب اآلثار في التراجم واألخبار،مصر    عجا:رحمن حسن الجبرتي  عبد ال  -٨
٢٨٧.  

ــازان -٩ ــيم قـ ــال:ولـ ــسكوكات اإلسـ ــك المـ ــة ببنـ مية،مجموعة خاصـ
  .١٣٠م،ص١٩٨٣بيروت،بيروت

   .١٣٢ ،  ١٣٠مرجع سابق، ص ص :  عبده أباظة-١٠

   .٢٩، ص ١٩٤٦العملة المصرية، الطبعة الثانية، القاهرة، :  حسين عبد الرحمن-١١

،ص ١٩٨٧،القاهرة،٢لعربية واإلسالمية وعلم النميات،ط   النقود ا : أنستاس الكرملي  -١٢
١١٦.  

    .٢٧٤تقويم مسكوكات عثمانية، القاهرة، ص :  إسماعيل غالب-١٣

   .   ٢٥ ، ٢٤ حسين عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص —١٤

   .٣٣٥مرجع سابق، ص :  عبده أباظة-١٥

ـ     العري: محمد قنديل البقلي     -١٦  ، هيئة الكتـاب     ٥ف بمصطلحات صبح األعشى  ،ج
   .٤٩٨، ص ١٩٨٤المصرية 
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٠٣

دراسات وبحوث عن الجبرتـي ، النقـود المتداولـة أيـام            : عبد الرحمن فهمي    -١٧
   . ٥٦٦ ، ٥٦٢ ، ص ص ١٩٧٦الجبرتي ، 

النقود المتداولة في الدولة العثمانية، مجلة الـداره،        :  محمد علي حسنين الحريري    -١٨
   .١٠٨هـ، ص ١٤١٦ني،الرياض العدد الثا

   .٣٧ ، ٣٥مرجع سابق، ص ص :  حسين عبد الرحمن-١٩

، ص ٢٠٠١ركز الحضارة العربية بمـصر،  منقود مصر العثمانية،  :أحمد الصاوي  -٢٠
١٩٧ .   

العملة وتاريخها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة،        : حسن محمود الشافعي  -٢١
   .١٢٨، ص ١٩٨٠

   .٧٥، ص ١٩٨٩قصة المعادن الثمينة، القاهرة، : حد عمر عبد الوا-٢٢

   .٥١ ، ٤٥مرجع سابق، ص ص :  حسين عبد الرحمن-٢٣

النقود المتداولة في مصر العثمانية، رسالة دكتـوراه        :  أحمد السيد محمد الصاوي    -٢٤
   .١٥٧، ص ١٩٩١غير منشورة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 

   . ٥٠ ، ٤٩ص ص مرجع سابق، :  حسين عبد الرحمن-٢٥

لة العـصور،   التواريخ الهجرية على النقود اإلسالمية، مج     :  رأفت محمد النبراوي   -٢٦
   .٥٤، ص ١٩٩٠لندن، يناير ، ١المجلد الخامس، جـ

التاريخ الهجري على النقود اإلسالمية، مجلة العصور، المجلـد         :  رأفت النبراوي  -٢٧
   .٢٤٠،  دار المريخ للنشر بلندن، ص ٢الرابع ، جـ

   .٥٩مرجع سابق، ص :  حسين عبد الرحمن-٢٨

العملة العثمانية قصة حضارة وتاريخ وفن، مجلة حورس، العـدد          :  محمد رفعت  -٢٩
   .٨٩، ص ١٩٩٩الثالث، القاهرة، 

   .٧٥ ، ٥٤مرجع سابق، ص ص :  حسين عبد الرحمن-٣٠

ـ         :صامويل برنار -٣١ ، ص   ٦الحياة االقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر ، ج
٢٠٣.  

   .٥، ص ١٩٨٩تاريخ مصر الحديث، القاهرة، :  جرجي زيدان-٣٢
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 ٤٠٤

الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ، مركـز األبحـاث         : أكمل الدين احسان أوغلي      -٣٣
 ١٩٩٩استانبول  صالح سعداوي، : اريخ والفنون اإلسالمية بستانبول،نقله الى العربية       للت

   .٦٦٨، ص 

 ، مـصر    ٢٠ية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها ، جـ        الخطط التوفيق : علي مبارك   -٣٤
   .٤٤ ، ٣٤م ، ص ص ١٨٨٨

   .١٠٧ ، ٩١نفس المرجع السابق، ص ص :  حسين عبد الرحمن-٣٥

36- Olcer (G) : 15- Sovyet Rusa Muzelerndeki (Moskovaa Va le 
ningrad) Nadir Osmanli Medeni Paralar , Istanbul , 1968 , p.31 . 

   .١٠٤ ، ١٠١مرجع سابق، ص ص :  عبد الرحمن حسين-٣٧

، ١٩٦٤القاهرة،  ها وحاضـرها،  النقود العربية ماضـي   :  عبد الرحمن فهمي محمد    -٣٨
  .٢٧ص 

قاموس المصطلحات االقتصادية في الحـضارة اإلسـالمية ، دار   :  محمد عمارة   -٣٩
   .٨٨ ، ٨٧ ، ص ص ١٩٩٣الشروق بالقاهرة ، 

   .١٣٦ ، ١١٣ق، ص ص مرجع ساب:  حسين عبد الرحمن-٤٠

   .١٥٣مرجع سابق، ص :  حسن محمود الشافعي-٤١

   .١٣٧مرجع سابق، ص :  حسين عبد الرحمن-٤٢

ـ          :  زامياور -٤٣ ، ٢معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التـاريخ اإلسـالمي، جـ
  .١٩٥١القاهرة، 
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 ٤٠٥

  

  المالحق

  

  

   

  

  

  

مصر                                                             ي نقود فضية ضربت ف               في مصرنقود فضية ضربت 

             هـ عصر محمد علي١٢٥٥            هـ عصر محمد علي١٢٢٣

          

                                

  

  

    

نقود نحاسية ضربت في مصر                               نقود نحاسية ضربت في مصر   

 هـ عصر سعيد باشا                                                    ١٢٧٧       هـ عصر سعيد باشا  ١٢٧٧  

  

  

  

  

  

                                           نقود ذهبية ضربت في مصر                  نقود ذهبية ضربت في مصر     

 هـ عصر اسماعيل باشا                                              ١٢٩٣  هـ عصر اسماعيل باشا      ١٢٩٣
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 ٤٠٦

   

                                                                                            

                                                                                            

  

  

  نقود برونزية ضربت في مصر                                                                                                                            نقود فضية ضربت في مصر

                                                                  عباس الثاني            هـ عصر١٣٢٧         هـ عصر عباس الثاني   ١٣٢٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقود ضربت في مصر

   هـ عصر السلطان حسين كامل١٣٣٥هـ ، ١٣٣٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٤٠٧

  

  

  

  

  

  م ١٩٢٣م ، ١٩٢٢نقود ضربت في مصر

    عصر الملك فؤاد

 
 
  

  

  م ١٩٣٠م ، ١٩٢٩نقود ضربت في مصر

   عصر الملك فؤاد 

  

 
 
 
 
  

  

  

  

  م ١٩٣٧نقود ضربت في مصر

  لملك فاروق ذ عصر ا
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