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كلٌة السٌاحة والفنادق، جامعة مدٌنة السادات 1

من العمبلت المصرٌة  م(1291هـ/ 1331)والذى تم سكه فى عام لاير الفضى للسلطان فؤاد ال ٌعد   
ذات القٌمة التارٌخٌة والفنٌة الهامة خبلل فترة حكم األسرة العلوٌة بشكل عام وخبلل عصر فؤاد األول 

الشكل الذى كانت علٌه االصدارات النقدٌة المصرٌة خبلل عصر  ٌوضحبشكل خاص، نظرا ألنه 
بعد اعبلن الحماٌة البرٌطانٌة على مصر والؽاء  م(1299-1213هـ/ 1331-1333) السلطنة المصرٌة

كما أنه ٌمثل أحد مراحل تطور النقود المصرٌة فى عصر أسرة محمد على، تبعٌتها للخبلفة العثمانٌة، 
من العمبلت النادرة بسبب قلة عدد القطع النقدٌة المعروضة منه حالٌا، مما أدى الى  وٌعتبر هذا اللاير

ال أنه لم ٌتم دراسته من قبل إ، وعلى الرؼم من أهمٌته الكبٌرة والحضارٌة والفنٌةة قٌمته التارٌخٌة زٌاد
الدراسات العلمٌة المتخصصة فى مجال النقود، لذا ٌتبلور الهدؾ الربٌسى لهذه الدراسة فى وصؾ 

علمٌة تنشر ألول وتحلٌل اللاير الفضى للسلطان فؤاد ومقارنته بالعمبلت المناظرة له، وهى دراسة 
مرة. وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتابج الهامة، لعل أبرزها توضٌح القٌمة الحضارٌة والتارٌخٌة 

ظهار أوجه الشبه واالختبلؾ بٌنها وبٌن زخارؾ إالقاء الضوء على زخارفه الفنٌة ولهذا اللاير مع 
 العمبلت األخرى المناظرة له.

 .أسرة محمد على ،سك العملة ،المصرٌة النقود ،السلطان فؤاد، اللاير

وثابق اصلٌة  بمثابة نظرا لكونها، التارٌخ والحضارة االسبلمٌةمن مصادر  اهاممصدرا  النقودتعتبر    
وقد اكتسبت النقود أهمٌتها فى التارٌخ االسبلمى من خبلل  ،1ال ٌمكن الطعن فٌها ألن الخطأ فٌها نادر

بما تحمله من نقوش تعد النقود  ولذلك ،الحكام والسبلطٌن على مر العصوركونها احدى شارات 
، وبناءا على ذلك ٌمكن 9وزخارؾ متعددة مرآة صادقة وشاهدا حقٌقٌا على العصر الذى ضربت فٌه

 منظوًرا لما كانت علٌه أحوال مصرسجبل  سرة محمد علً باشاأعصر اعتبار العمبلت التى سكت فى 
تبلور شخصٌة مصر المعاصرة من النواحى السٌاسٌة ت شهد التىو ،خبلل تلك الفترة الهامة

واالقتصادٌة واالجتماعٌة، فمنذ قٌام محمد على باشا بوضع دعابم نهضة مصر الحدٌثة، ومصر تفصح 
وقد كانت النقود أحد مبلمح تلك الشخصٌة  ،3رى العرٌقعن شخصٌتها الممٌزة ومٌراثها الحضا

 خبللالمتداولة  العمبلت أفصحت حٌثالممٌزة والتى تعكس بحق العدٌد من جوانب التارٌخ المصري، 
فى شتى كما أشارت الى مبلمح تارٌخ مصر هوٌة الدولة المصرٌة،  متعددة عندالالت  عنتلك الفترة 
االقتصادٌة كافتتاح قناة  أحداث مصرأهم السٌاسٌة للدولة العثمانٌة، و ، فسجلت لنا تبعٌة مصرالمجاالت
ا من ، وؼٌرهوتؽٌٌر نظام الحكم فى مصر من سلطنة الى مملكة، وزواج الملك فاروق األول ،السوٌس

 خبلل عصر أسرة محمد علً.شهدتها مصر التى حداث األ

عهد محمد على باشا، وعلى الرؼم مما بلؽه محمد على  منذالنقود المصرٌة الحدٌثة  وقد بدأ تنظٌم   

األطراؾ، فإنه لم ٌقم بضرب  مترامٌة دولةباشا من قوة ونفوذ فى حكم مصر، ونجاحه فى تأسٌس 

  .3العملة باسمه وتداولت فى عهده النقود العثمانٌة التى حملت اسم مصر كمكان للضرب

                                                           
1

بحث فى "كتاب المؤتمر الخامس عشر  ،دراسة لبعض األلقاب على النقود المملوكٌة ودالالتها، محمد المهدىسهام  
 .1333"، ص9119مدٌنة وجدة بالمؽرب، أكتوبر  ،لبلتحاد العام لآلثارٌٌن العرب

2
، مج "مجلة الدارةبحث فى  ،بالهند بنى تؽلق دولة تأسٌس بمناسبة تذكارٌة ذهبٌة مسكوكة، منصور رمضان عاطؾ 

 .131"، ص9112السعودٌة،  ،1، عدد 31
 .93(، ص1232 )القاهرة، الثانٌة، الطبعة ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 3
، المؤسسة المصرٌة العامة للتألٌؾ والترجمة والطباعة وحاضرها ماضٌها العربٌة النقود محمد، فهمً الرحمن عبد 3

 .199ص(، 1223 والنشر، )القاهرة،
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لحاكم مصر أن ٌضرب العملة  فلم ٌكن ٌحقلى وبالتاوالٌة عثمانٌة  كانت مصروذلك نظرا ألن    

، لذلك ، حٌث تعد العملة أحد شعارات الحكم ، وال ٌحق ألحد أن ٌضرب العملة باسمه إال السلطانباسمه

مهما بلػ سلطانهم وعنفوانهم وذلك بداٌة من عصر  أسماءهم على النقود المصرٌة لم ٌسجل حكام مصر

الحماٌة البرٌطانٌة على مصر فى عام  اعبلنحتى م( 1111هـ/ 1991)محمد على باشا فى عام 

حٌث ظلت العمبلت المصرىة تضرب باسم السلطان العثمانى خبلل تلك الفترة ، م(1213هـ/ 1333)

وقد بدأ تسجٌل أسماء  .سعٌد باشا بتسجٌل اسمه على النقدفردٌة قام بها محمد  محاولةهناك  وان كان

م( 1211-1213هـ/ 1332 -1333)المصرٌة منذ عهد السلطان حسٌن كامل حكام مصر على النقود 

 ،م(1213هـ/ 1333)عام  بعد اعبلن الحماٌة البرٌطانٌة على مصر والؽاء تبعٌتها للخبلفة العثمانٌة

 .1العمبلت نقوشعندما حل اسم حاكم مصر محل اسم السلطان العثمانى فى 

التى شهدت لممٌزة ا الفتراتمن  م(1232-1211هـ/ 1311 -1331)وٌعد عصر فؤاد األول    
العمبلت  اصدار مجموعتٌن ربٌستٌن منشهد  حٌث، المصرٌة فى مجال النقودتطورا ملحوظا 

ذ بداٌة عصره التى حملت اسمه كسلطان فى الفترة من المصرٌة، احداهما تتمثل فى االصدارات النقدٌة
 النقدٌةاالصدارات  فى بٌنما تتمثل األخرى، م(1299هـ/ 1331)سنة م( الى 1211هـ/ 1332) سنة

والتى شهدت اختبلفات  م(1232هـ/ 1311التى حملت اسمه كملك لمصر حتى نهاٌة عصره سنة )
 ملحوظة وفروق جوهرٌة عن النقود التى سكت باسمه كسلطان، لعل أهمها ظهور تمثال نصفى للملك

عمبلت فبات فقط من الوقد تم سك أربع  .2 ألول مرة فى تارٌخ النقود المصرٌة على وجه العمبلت
 قروش"، و"ال 11، و 1قرشان"، "ال "ال هى:، م(1291هـ/ 1331سنة ) فضٌة باسم السلطان فؤادال

من الوثابق باعتباره واحد ٌعد من االصدارات النقدٌة الهامة والنادرة، ، والذى 1أو اللاير "قرشا 91
 التى تشٌر الى فترة هامة من تارٌخ مصر الحدٌث وهى حقبة "السلطنة المصرٌة" البارزةوالمصادر 

لم ٌسبق دراسته أو نشره علمٌا  وتجدر االشارة الى أن هذا اللايرقبل تؽٌٌر نظام الحكم فٌها الى مملكة. 
عن النقود فى عصر  1من قبل على الرؼم من وجود عدد من الكتب والدراسات العلمٌة والمتخصصة

دراسة لاير السلطان فؤاد والقاء الضوء فى لذا ٌتمثل الهدؾ الربٌسى لهذا البحث  ،رة محمد علىأس
 على أهمٌته التارٌخٌة والفنٌة من خبلل نشره ألول مرة.

عناصر أساسٌة: األول ٌعطى نبذة مختصرة عن تارٌخ فؤاد األول، أربع  اشتمل البحث علىوقد    
لقً الضوء فٌ التارٌخٌة والسٌاسٌة التى شهدها عصره، أما الثانً حٌاته، أهم انجازاته، وأهم األحداث

م( حتى 1111هـ/ 1991)فى عام على العمبلت المصرٌة وتطورها منذ بداٌة عصر محمد على باشا 
أهم االصدارات م(، ثم ٌتناول العنصر الثالث 1211هـ/1331نهاٌة عصر السلطان حسٌن كامل )

 وأهم التطورات التى طرأت علً م(1232-1211هـ/ 1311 -1331النقدٌة فى عهد فؤاد األول )
هـ/ 1331لاير السلطان فؤاد )على دراسة العنصر الرابع  ٌركز، وأخٌرا العهدذلك  فىالنقود المصرٌة 

وقد انتهى البحث من خبلل وصفه وتحلٌله ومقارنته بالعمبلت المناظرة له. بشكل تفصٌلى م( 1291
 النتابج التى توصلت الٌها الدراسة.الى خاتمة تتناول أهم 

                                                           
 النقود محمد، فهمً الرحمن .؛ عبد111(، ص1232 )القاهرة، الثانٌة، الطبعة ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 1

 .133، صوحاضرها ماضٌها العربٌة
بحث فى " مجلة االتحاد العام  ،تطور النقود المصرٌة فى عصر األسرة العلوٌة، محمود عباس عبد الرحمن 2

 .321ص ،"9112 ، القاهرة،11العدد لآلثارٌٌن العرب، 
، وكان االسبان هم أول من تداولوا هذا النقد فى (Royal)اللاير هو لفظ مشتق من اللؽة االسبانٌة بمعنى ملكى او  1

 م(11هـ/ 11) القرن منذ العربى العالم فى( اللاير) وأطلق بٌزو، المسمى الفضى النقد عن عبارة االسواق التجارٌة، وهو
 ونمساوٌة، وألمانٌة، وهولندٌة وأسبانٌة فرنسٌة: كبٌرة نقود فضٌة على
 عزت الجبرتً"، اشراؾ: أحمد عن وبحوث فى كتاب " دراسات ،الجبرتً أٌام المتداولة النقودفهمً،  الرحمن عبد

 .111(، ص1212 للكتاب، )القاهرة، العامة المصرٌة الهٌبة عبدالكرٌم،
 العربٌة النقود محمد، فهمً الرحمن (.؛ عبد1232 )القاهرة، الثانٌة، الطبعة ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 1

 محمود حسن .؛(1223 ، المؤسسة المصرٌة العامة للتألٌؾ والترجمة والطباعة والنشر، )القاهرة،وحاضرها ماضٌها
تطور ، حمود عباس عبد الرحمنم(.؛ 1211 )القاهرة، للكتاب، العامة المصرٌة الهٌبة ،وتارٌخها العملةالشافعً، 

، 311-313 ،11بحث فى " مجلة االتحاد العام لآلثارٌٌن العرب، العدد  ،النقود المصرٌة فى عصر األسرة العلوٌة
 (.9112 القاهرة،
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 ( 1232أبرٌل  91 - 1121مارس  92) 

 كثٌراوالباحثون ٌعتبر الملك "فؤاد األول" من الشخصٌات التارٌخٌة التى اختلؾ علٌها المؤرخون   
ومواالته لهم فى مقابل صدامه مهادنته لئلنجلٌز  فمن ناحٌة اشتهر عنه، خبلل عصر أسرة محمد على

ومن ناحٌة ، كل سلطات الحكم فى ٌده الى جانب رؼبته فى جعل ،الحركة الوطنٌةومعاداته لعناصر 
لٌم عوالت والثقافة السٌاسة واالقتصادفى كافة المجاالت، كاالصبلحات العدٌد من  هعصر فقد شهدأخرى 

 .2والبحث العلمى والفنون المختلفة

لخدٌوي إسماعٌل  ل االبن األصؽر، وهو م(1121 هـ/1913سنة ) مارس 92فً ولد فؤاد األول    
هـ/ 1921)من عمره سنة  السادسةوعندما بلػ ، 11من زوجته الثالثة األمٌرة فلاير هانموالذى أنجبه 

وقد  -لتعلٌم ابنابه  كانت مخصصةوالتى  -ه بالمدرسة الخاصة بقصر عابدٌن ألحقه والدم( 1113
، ثم سافر بعد ذلك الى اٌطالٌا م(1111هـ/ 1921)من عمره سنة العاشرة استمر بها حتى بلوؼه 

سنوات، وهناك  1لٌعٌش فى نابولى مع والده الخدٌو اسماعٌل بعد عزله من الحكم، واستمر بها لمدة 
ى ٌة، وحصل علتشرب الثقافة اإلٌطالٌة، ثم تلقى تعلٌمه فً جنٌؾ بسوٌسرا وأكادٌمٌة تورٌن الحرب

 ،11عمانوٌل الثالثصلته بولً العهد اإلٌطالً فٌكتور، وهناك توثقت رتبة مبلزم فً الجٌش اإلٌطالً
نبول فً سراي إسماعٌل إلى إسطاألمٌر فؤاد األول بصحبة والده انتقل م( 1121هـ/ 1311)وفً عام 

عسكرٌا بالسفارة العثمانٌة فً نفس السنة عٌن السلطان العثمانً فؤاد ملحقا  ، وفًمطلة على البوسفور
معرفة واسعة باللؽة األلمانٌة، باإلضافة إلى التركٌة واإلٌطالٌة  فٌٌنا، حٌث بقً عامٌن اكتسب خبللهما

والفرنسٌة، وفً تلك الفترة لم ٌكن مسموحا لفؤاد بدخول مصربناءا على أوامر من الخدٌو توفٌق، وبعد 
، عاد م(1129هـ/ 1312)باس حلمً إلى سدة الحكم فً عام الخدٌو ع وفاة الخدٌو توفٌق وصعود ابنه

اهتم وبعد عودته إلى مصر ، 19األمٌر فؤاد األول فورا إلى مصر، واستقال من عمله بالسفارة التركٌة
رأس اللجنة التً تولت مهمة تأسٌس وتنظٌم الجامعة المصرٌة األهلٌة بشبون الثقافة كما ت فؤاد االول

، ثم صعد لٌعتلً العرش عقب وفاة أخٌه السلطان حسٌن كامل عام 13 م(1212هـ/ 1393)عام 
، وكان من المفترض أن ٌتولى كمال الدٌن حسٌن ابن السلطان حسٌن كمال 13م(1211هـ/ 1331)

تنصٌب أحمد فؤاد على عرش مصر، العرش خلفاً لوالده إال أن السلطات البرٌطانٌة تدخلت من أجل 
 .11 (1232الى  1211من  ) عاما 91ن ما ٌقرب مستمرت فترة حكمه اوقد 

وقد كان لدى السلطان فؤاد قدر كبٌر من الذكاء السٌاسً، حٌث قام بعد تولٌه عرش مصر بدراسة    
ى ربٌسٌة هى: االحتبلل ، والمتمثلة فى ثبلث قوثره على االوضاع السٌاسٌة فى مصرالقوى المؤ
رستقراطٌة التى ورثت مدعوما بالطبقة األ، ورموز الحركة الوطنٌة ، وأخٌرا القصر االنجلٌزى

ان  هامة ال تقبل الشك وهى . وقد توصل فؤاد األول الى حقٌقة12مركزها فى المجتمع بمساندتها للقصر
ولعل ما ٌبرهن على هذه الحقٌقة مجموعة من األحداث ، بلل االنجلٌزى هو اقوى وأهم تلك القوىاالحت

، وهم من 11بٌه الخدٌوى اسماعٌلأان االنجلٌز هم من قاموا بعزل  حٌث، التارٌخٌة والسٌاسٌة الهامة

                                                           
، (9111 القاهرة،) ،مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع ،فؤاد األول. المعلوم والمجهول، ٌونان لبٌب رزق 2
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 عزلهمضد الثورة العرابٌة، باالضافه الى فى صراعه ضد أحمد عرابى ساندوا الخدٌوى توفٌق 
، 11له بالعوده الى مصر وعدم السماحالخدٌوى عباس حلمى الثانى عندما كان فى زٌارة لبلستانه 

وا بالسلطان فؤاد األول نفسه الى العرش من خبلل مرسوم انجلٌزى من واألهم من ذلك كله فهم من أت
مع نه البد من المهادنة أالسلطان فؤاد  رأىلذلك المعتمد البرٌطانى فى مصر )السٌر رٌجنالد وٌنجت(، 

، كما كان ومواالتها بحٌث تكون سندا له ولٌس ضدههذه القوة الكبٌرة المتمثلة فى االحتبلل االنجلٌزى 
، وقد ظهر هذا جلٌا عندما قام بأول عمل رسمى 12ى ان تكون عبلقته باالنجلٌز طٌبةدابما عل ٌحرص

له بعد تولٌه السلطنه وهو زٌارة المعتمد البرٌطانى فى مقره ، واضعا امكانٌات الببلد فى خدمة الجٌش 
لػ ضخم فى ذلك وهو مب -االنجلٌزى ، باالضافه الى تبرعه بثبلثة مبلٌٌن جنٌها من مٌزانٌة الدولة 

 .91العالمٌة األولى وذلك مساهمة من مصر للحكومة البرٌطانٌة فى مواجهة نفقات الحرب -الوقت 

عناصر القوة الثانٌة والمتمثلة فى مع فؤاد االول  عبلقة وعلى النقٌض تماما من ذلك فقد كانت   
تلك العناصر التى نادت بها  األهداؾو المبادئعبلقة سٌبة متوترة، وذلك نظرا الن  الحركة الوطنٌة

تسعى الى اقامة حكم دستورى وتشكٌل كانت تتعارض مع رؼباته وطموحاته السٌاسٌة، فقد كانت 
التى رأى فؤاد  مطالبالالببلد، وهى تخبة من الشعب ٌكون بٌدها مقالٌد االمور فى نحكومة شرعٌة م

تلك قام السلطان فؤاد االول بدور كبٌر لتشتٌت جهود زعماء ذا ل ،من سلطاته ونفوذه تنتقص األول أنها
وذلك بعد انتهاء الحرب العالمٌة االولى سنة  الحركة وحرمانهم من اى مكاسب تزٌد من شعبٌتهم

ونشاط الحركة الوطنٌة المقاومة لبلنجلٌز للحصول على استقبلل مصر وجبلء م( 1212هـ/ 1331)
 .91االحتبلل

 عناصر نٌا بمنح مصر استقبلال وهمٌا حددت شروطه التى رفضتها بالطبعوبعد ذلك قامت برٌطا    
ان تلك الشروط تفرغ استقبلل مصر من مضمونه، اذ نصت على بقاء  التى رأتالقوى الوطنٌة 

، وقد حصلت انبواألجقلٌات األاالحتبلل فى مصر بدعوى الدفاع عنها وكذلك حق برٌطانٌا فى حماٌة 
الذى أصدرته برٌطانٌا  1299فبراٌر سنة  91تصرٌح  الوهمى من خبللمصر على هذا االستقبلل 

التدخل فى ومعلنة استقبلل مصر مع العدٌد من التحفظات التى تحكم من خبللها سٌطرتها على مصر 
قام فؤاد االول بتؽٌٌر نظام الحكم فى مصر من السلطنة الى الملكٌة، عقب إعبلن االستقبلل . و99هاشبون

حضرة صبح اللقب الرسمى له هو )وأ، من سلطان إلى ملك على مصر بتؽٌٌر لقبه أمراً حٌث أصدر 
، ولذلك ٌمكن القول بأن فؤاد األول هو آخر سلطان لمصر وأول 93(ولاألصاحب الجبللة الملك فؤاد 

 .ملوكها

فى الحٌاة السٌاسٌة فى التعدٌبلت األخرى الهامة بعدد من الملك فؤاد األول قام  باالضافة الى ذلك،   
بناء األسرة أبدال من أكبر  ذرٌتهتعدٌل نظام وراثة الحكم فى مصر لٌنحصر فى الى حٌث سعى مصر، 
 -مرا ملكٌا أالملك فؤاد  فأصدرتكون وراثة العرش لفاروق ونسله من بعده،  وبناءا علٌهالعلوٌة، 

، واصبح اللقب فى مصر وراثة العرشنظام تعدٌل ب 1299ابرٌل سنة  13فى  -بمباركة االنجلٌز
مٌر "أ اٌضا بلقب لقبمٌر فاروق" كما األحضرة صاحب السمو الملكى " فاروق" هو"لؤلمٌر الرسمى
ورؼبة منه فى كسب مزٌد من السلطات وجعلها فى ٌده لكى ٌنفرد بصنع القرارات  .93الصعٌد"

بٌن القوى المختلفة فى مصر تجاه وضع استؽل الملك فؤاد الخبلفات الحادة الخاصة بالدولة المصرٌة، 

                                                           
والتوزٌع، )القاهرة،  والنشر للطبع االٌمان دار ،1219تارٌخ مصر الحدٌث من الحملة الفرنسٌة الى سنة محمد مورو،  11

 .323، 311ص (،9112
19

 Marsot, Afaf Lutfi Al-Sayyid, A History of Egypt: From the Arab Conquest to the Present, 

Cambridge University Press, 2007, p. 99. 
 .931، صتارٌخ مصر من محمد على الى العصر الحدٌث محمد صبرى 91

21 Bauval, Robert & Osman, Ahmed, Breaking the Mirror of Heaven: The Conspiracy to 

Suppress the Voice of Ancient Egypt, Simon and Schuster, (New York, 2012).  
22

 Smith, Islam and the Search for Social Order in Modern Egypt, p. 71. 
 .31-31، صفؤاد األول. المعلوم والمجهول، ٌونان لبٌب رزق 93
-331، ص(9112 القاهرة،) المجلس األعلى للثقافة، ،المرجع فى تارٌخ مصر الحدٌث والمعاصر، ٌونان لبٌب رزق 93

339. 
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كما قام الملك فؤاد . 91جبرته برٌطانٌا فى النهاٌه على اصدارهأٌماطل فى اصداره الى ان  الدستورواخذ
باجراءات كان الهدؾ منها تقوٌض الحكم الدستورى وتعطٌل الحٌاة النٌابٌة وحل مجلس النواب ومجلس 

وعلى الرؼم من االنتقادات  .92المعٌنٌن فى مجلس الشٌوخاالعضاء الشٌوخ ، وجعل من حقه تعٌٌن 
التى وجهت للملك فؤاد االول فٌما ٌخص قراراته السٌاسٌة بسبب معالم االستبداد واالنفراد بالسلطة التى 

، اال أننا ال ٌجب أن 91فى الدستور لتعزٌز سلطاته االوتوقراطٌة تدخلهباالضافة الى  ،لدٌة اتضحت
موسة فى المجالٌن االقتصادى والثقافى، حٌث كان لدى الملك فؤاد ولع بالمشروعات نؽفل انجازاته المل

إنشاء مجمع اللؽة العربٌة ب اأصدر مرسوم كماالعمرانٌة والعلمٌة، ففً عهده تأسست مدٌنة بورفؤاد، 
وكان متحمسا له ؼاٌة التحمس، وتأسس فً عهده بنك مصر، وبنك التسلٌؾ الزراعً لمساعدة 

حتى بلؽت وشركة مصر للطٌران، واإلذاعة المصرٌة، كما ازدادت المدارس العلٌا فى عهده  الفبلحٌن،
 .92، هذا الى جانب تحوٌله الجامعة األهلٌة إلى جامعة أمٌرٌة91سبعاً 

إنشاء معهد فن الى جانب العربٌة ومعهدها،  الموسٌقىاهتماما كبٌرا بإحٌاء فؤاد األول أبدى  كما   
معاهد أكادٌمٌة الفنون بل  نأتقول  المنصفة، ولعل النظرة بالسٌنما وترقٌة المسرحاالهتمام و التمثٌل

ووجود وزارة للثقافة فً مصر بدأت نواتها فً تلك المرحلة، وهناك نهضة فنٌة تحققت فً عهده، لعل 
وذلك المصرٌٌن، باالضافة الى اهتمامه بالمتاحؾ ذي أقٌم بتبرعات أبرزها إنشاء تمثال نهضة مصر ال
كذلك فقد كان فؤاد األول محبا لآلثار والعمارة االسبلمٌة حٌث .31بهدؾ الحفاظ على التحؾ المنقولة

عدد من المساجد والمدارس األثرٌة، كما اهتم باحٌاء األسالٌب والطرز المعمارٌة  اهتم بترمٌم وصٌانة
لمواجهة الطرز واالسالٌب وذلك  وخاصة الطرز المملوكٌة االسبلمٌة التقلٌدٌة فى البناء والزخرفة

وثابق أن حفظ جمٌع  جانبهذا الى . 31 م(11هـ/  19األوروبٌة التى كان لها الؽلبة منذ نهاٌة القرن )
. بق جده محمد علً وأفراد العابلةوثا بدأ فً عهد الملك فؤاد الذي كان مهتما بجمعالتارٌخ المصري 

التحدٌث فى هذه المجاالت كانت أكبر كثٌرا من أسبلفه ، وٌمكن القول أن فرصة الملك  فؤاد األول فً 
حٌث سادت فً عهده روح الرؼبة فً التؽٌٌر بٌن المصرٌٌن على عكس الحال فً عهد من سبقوه ، 

 .39حٌث كانت مبادراتهم فردٌة ولم ٌكن للمصرٌٌن دور حٌوي فٌها

ودفن فً مسجد  م(1232 هـ/1311سنة ) أبرٌل 91وقد توفً الملك فؤاد فً قصر القبة فً    

كار خانم ول من األمٌرة شٌوٌ، وقد تزوج فؤاد األ33خلفه على العرش ابنه الملك فاروق، وقد الرفاعً

 واألمٌرة فوقٌة، - طوٌبل لم ٌعش الذى -نجب منها األمٌر إسماعٌل أ، وهى حفٌدة ابراهٌم باشا، وافندى

عدٌده كان اخرها اطبلق "أحمد سٌؾ  بعد مشاكلم( 1121هـ/ 1311)فى عام  بٌنهماوقد وقع الطبلق 

ول والذى نجا من الموت وقتها. وبعد ذلك مٌر فؤاد األالدٌن" شقٌق االمٌرة شٌوٌكار الرصاص على األ

تزوج فؤاد االول من الملكة نازلى ابنة عبد الرحٌم باشا صبري الذي كان وزٌر للزراعة، وقد أنجبت 

والتى أصبحت امبراطورة اٌران فٌما  -، األمٌرة فوزٌة قؤاد خمسة أبناء هم : الملك فارومن الملك ف

 .33األمٌرة فتحٌة ، األمٌرة فابقة، وأخٌرااألمٌرة فابزة ،-بعد 
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 وكانت األجنبٌة، والنقود المصرٌةو  التركٌة النقود من خلٌطا الحكم علً محمد تولً عند النقود كانت   

م( 1112هـ/ 1991) فى عام ، لذلك فقد أصدر محمد على باشا فرماناأحٌاناً تضطرب  النقود هذه أسعار

ونصؾ المحبوب  31المحبوبزر المعترؾ بها قانونا ، وهى :  مصرحدد فٌه النقود المتداولة فى 

الرؼم من هذا فإن حالة الفوضى النقدٌة التى شهدتها ، وعلى عمبلت الفضٌة والنحاسٌة المساعدةوال

 عام للنقود رسمً تسعٌر إلى حكومةال لجأتلذلك  مصر قبل محمد على باشا ظلت قابمة فى عهده

المصرٌة  31قام محمد على بتجدٌد الضربخانة م(1191هـ/ 1933وفى عام ) ،32م(1111هـ/ 1993)

 تداولها ومنع القدٌمة النقود بجمع أمرا أصدرلبلستعانة بها فً محاولة اإلصبلح النقدي بمصر، كما 

م( واصل محمد على 1131هـ/ 1931وفى عام ) .31نقود جدٌدة سك إلعادة الضربخانة إلى وتسلٌمها

عملة مصرٌة تقوم  مرسوما ٌقضى بإصدار باشا اجراءاته االصبلحٌة فى مجال النقود، حٌث أصدر

على نظام المعدنٌن وبموجبه تسك نقود من الذهب والفضة، وكانت وحدة النقود المصرٌة قطعة ذهبٌة 

سمٌت باللاير الذهبى، وقطعة من الفضة ذات عشرٌن قرشا وسمٌت باللاير  32قرشا 91قٌمتها 

31الفضى
ما أدى لنقد فى مصر ماالضطراب التى ٌعٌشها سوق افى ضبط  ، ؼٌر أن هذا اإلصبلح فشل 

بمحمد على باشا إلى إنشاء بنك فى اإلسكندرٌة تكون مهمته تحدٌد القٌمة الحقٌقٌة للعمبلت المتداولة فى 

لم ٌذكر شٌبا عن الجنٌه المصرى فإنه قد تم سكه أٌضا وبدأ  المرسومأن نفس  وعلى الرؼم من، مصر

  .ددا من القطع النقدٌة من فبات مختلفةومعه عرفت مصر ع م(1132هـ/ 1919)عام منذ التعامل به 

                                                           
زر المحبوب هى أحد أقدم العمبلت المصرٌة التى تم سكها قدٌما، وتتكون هذه الكلمة من مقطعٌن: "زر" وهو لفظ  31

النقً، و"محبوب"  الخالص الذهب من مصنوعة كانت العملة ألن هكذا المصرٌٌن فارسً بمعنى " الذهب" وقد أسماها
المصرٌٌن، و ٌرجع تارٌخ ظهورها فى  على عزٌزة عملة كانت وهو لفظ مشتق من اللؽة العربٌة بمعنى "عزٌز"  ألنها

م( حٌث تم صكها وتداولها بقرار من السلطان سلٌم األول ولذلك 1111هـ/ 293مصر الى بداٌة العصر العثمانى سنة )
لق علٌها فى ذلك الوقت "محبوب سلٌمى"،. وتشتهر وثابق عصرمحمد على باطبلق هذا اللفظ على النقود مع كان ٌط

اضافته لمكان السك والمعدن المضروب منه، فكان ٌرد أحٌانا بصٌؽة "محبوب مصرى ذهب" او " محبوب مصرى" 
 لتمٌٌزه عن "المحبوب االسبلمبولى".

 .911، ص(1112 ، )القاهرة،فى التراجم واألخبار عجابب اآلثار، عبد الرحمن الجبرتى 
 .199، صوحاضرها ماضٌها العربٌة النقود محمد، فهمً الرحمن عبد 32
 النقود سك بهدؾ أقٌم مصري مبنى أول والتى تعد العدل دار بجوار الجبل قلعة التى تقع داخل فى «الضرب دار» هى 31

القبطان  باشا إبراهٌم العثمانً الوالً أنشأها حٌث م(،1112هـ/  1191) عام إلى تارٌخها وٌرجع المعدنٌة، والعمبلت
ثم قام محمد على باشا بتجدٌدها وافتتاحها مرة  هجرٌة، 1191 سنة القعدة ذي 12 من الفترة فً مصر حكم تولى الذي

ا تتبع كانتوقد  لها، جدٌدة مبان إضافة م( بعد1191هـ/ 1933اخرى سنة ) ًٌ  ناظر ٌرأسها وكان المالٌة لنظارة إدار
 من ونتعرؾ بها، المشؽوالت دمؽة تصنٌع وٌتم األختام، وصنع أنواعها اختبلؾ على العمبلت بسك وتقوم الضربخانة،

 حٌنما الموظفٌن والصناع من كبٌراً  عدداً  تجمع وكانت لمصر، االقتصادى النشاط وتطور تارٌخ على سجبلتها خبلل
 الصهر لعملٌة أماكن عدة تضم الدار وكانت المعادن، وسبك لصهر مصنع بداخلها أقٌم كما باشا، علً محمد جددها

 باسم عرؾ قلم بها ألحق كما التبٌٌض، وعملٌة التقطٌع لعملٌة وآخر بالترقٌق، خاص معمل عن فضبلً  والطرق، والحدادة
 حوش لها مستطٌلة مساحة من الضرب لدار المعماري التخطٌط وٌتكون .المحفوظات لدار التابع المتنوعة المباحث قلم

 بوجود القباب هذه وتمٌزت األحمر، الطوب أو اآلجر من بنٌت قباب ٌعلوها عدة، متجاورة حجرات به ألحقت مكشوؾ،
 األبخرة لصعود كمداخن أٌضاً  وإنما والتهوٌة، لئلضاءة فقط لٌس المناور هذه واستخدمت أعبلها، المناور باسم عرؾ ما

 . الصناعة عملٌة عن الناتجة
، سحر محمد ابراهٌم.؛ 991ص (، 9111 بمصر، )القاهرة، العربٌة الحضارة ،مركزالعثمانٌة مصر نقودالصاوي،  أحمد

 (.9112 القاهرة،المجلس األعلى للثقافة، ) ،المصرٌة بالقاهرة. دراسة أرشٌفٌة دبلوماتٌة تارٌخٌة الضربخانة مصلحة
 .312ص ،المصرٌة فى عصر األسرة العلوٌةتطور النقود ، محمود عباس عبد الرحمن 31
 الفضة، والذى األسبانى النقد ، أىPiaster البٌاستر تعنى وهى Groshen تعرٌب للكلمة األلمانٌة األصل فى القرش 32
 فـاطلق على العربى، الشرق بلدان مع التجارى التعامل فى استقر ثم م(،12هـ/ 11) القرن مطلع فى وتداوله ضربه بدأ

 فـى الدولة النقـد هذا ضرب وقد. مصر فى العامة ٌسمٌه كما( ارش) أو( قرش)و( ؼرش) اسم التركى الفضة البٌاستر
عهـد  ألول مرة فى القروش ضربت مصر وفى( م1221/ هـ1111) الثانى سلٌمان السلطان عهد فى مرة ألول العثمانٌة

 استخدام القروش بشكل كبٌر فى عهد محمد على.م(، وقد شاع 1122/ هـ1113) عام مرة ألول الكبٌر بك على

 اإلسبلمٌة. مجموعة المسكوكاتقازان،  ولٌم.؛ 111-113ص ،الجبرتً أٌام المتداولة النقود فهمً، الرحمن عبد
 .131 (، ص 1213 ، )بٌروتببنك بٌروت خاصة

 المتداولة النقود الحرٌري، حسنٌن علً محمد.؛ 122-129ص ،الجبرتً أٌام المتداولة النقود:  فهمً الرحمن عبد 31
 .111 ص م"،1221هـ/  1312 الثانً، الرٌاض، الداره، العدد بحث فى "مجلة ،العثمانٌة الدولة فً
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الذهب والفضة  الثبلث:ضربت من المعادن العمبلت فً عصر محمد علً باشا وٌبلحظ أن    
وقد حملت تلك اإلصدارات النقدٌة أسماء السبلطٌن العثمانٌٌن المعاصرٌن ، 31بقٌم مختلفةالنحاس، وو

 39وعبد المجٌد، حٌث نقش على أحد وجهٌها طؽراءلمحمد علً باشا، وهم: السلطان محمود الثانً، 
لى جانب سنة إ" مصرباسم السلطان العثمانى وتحتها فبة العملة، وعلى الوجه اآلخر عبارة "ضرب فى 

عهد  شارة الى أنه فىتجدر اإلو .33لعثمانىسك العملة والرقم الدال على عدد سنوات الحكم السلطان ا
-1131هـ/ 1911 -1921عباس األول )وم( 1131هـ/ 1921) بن محمد علً باشا إبراهٌمكل من 
 .33اولةدنفس العمبلت التى كانت مت سكاستمر  حٌث ،لم تسك نقود جدٌدة م(1113

ظهور أول إصدار نقدى م( 1123-1113هـ/ 1912 -1911)عصر محمد سعٌد باشا  وقد شهد   
هـ/ 1912تبعٌة مصر للدولة العثمانٌة وذلك عام )حمل اسم حاكم مصرى فى العصر الحدٌث رؼم ٌ

وحمل اسم محمد سعٌد باشا واسم مصر  31بارة 91م(، وقد صدر هذا اإلصدار النقدى بقٌمة 1129
كمكان للضرب وشعار الدولة المصرٌة آنذاك وهو الهبلل والنجمة ، وقد سك هذا اإلصدار فى دور 

ربت ألول مرة نقود فضٌة من فبة القرشٌن ض م(1121هـ/ 1911)الضرب فى أوروبا، وفً عام 
وقد تداول فً عصر سعٌد باشا  بارات. 3ونصؾ كما ضرب أٌضا ألول مرة نقودا نحاسٌة من فبة ال 

األول هو النقود العثمانٌة التً حملت أسماء السبلطٌن العثمانٌٌن  :نوعٌن من االصدارات النقدٌة

د المجٌد، والسلطان عبد العزٌز، باالضافة الى اسم المعاصرٌن لمحمد سعٌد باشا، وهم: السلطان عب
بقٌم م( و1121هـ/ 1911وذلك فً عام ) مصر كمكان للضرب، وقد سكت هذه العمبلت فً مصر

تمثل فى النقود التذكارٌة والبرونز، أما النوع الثانً  ربعة: الذهب والفضة والنحاسأمختلفة من معادن 
 .32وروباأكان للضرب، وهذه العمبلت سكت فً واسم مصر كمالتً حملت اسم محمد سعٌد باشا، 

قود الناصدار عدد من ب تمٌزفقد  م(1112-1123هـ/ 1922 -1912أما عصر الخدٌو اسماعٌل )   
فقد شهد عصره وبذلك ، السوٌس فً فرنسا، وحملت اسم مصر التذكارٌة التً سكت بمناسبة افتتاح قناة

السلطان عبد الحمٌد من بعده عبد العزٌز و السلطاناسم ، حملت اإلصدارات النقدٌةتداول نوعٌن من 
النقود العثمانٌة التً حملت اسم السلطان العثمانً، واسم مصر كمكان  فىالنوع األول ، وٌتمثل خان

هـ/ 1923تلك العمبلت من الذهب والفضة والنحاس، وذلك بقٌم مختلفة فً عام ) سكتوقد ، للضرب
أما النوع الثانً فقد تمثل فى النقود التذكارٌة بمناسبة افتتاح قناة السوٌس، وهذه العمبلت (، م1112

                                                           
 .31-31 ص ، 1232 القاهرة، الثانٌة، الطبعة ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 31
 و"طؽرى" "طؽرة" الرسالة، وقد تكتب على المرسومة العبلمة وتعنً كلمة تتارٌة "طورؼانً" الطؽراء أصلها 39

 ومتداخلة وٌعتبر مزٌجا مجدولة حروؾ عن من أشكال الخط عبارة جمٌل شكل "طرة"، وهى العامة و"طؽرا" وٌلفظها
 فً تكتب سلطانٌة كعبلمة العثمانٌة، حٌث أستخدمت الدولة شعار بعد فٌما وقد أصبحت الثلث، وخط الدٌوانً خط من

ٌستعٌضون  السبلطٌن وأحٌانا كان لقبه، أو السلطان أسم فٌها وٌذكر ؼٌرها أو اإلسبلمٌة النقود على أو السلطانٌة األوامر
 دٌوان فً ٌعمل خاص موظؾ لها والفرمانات السلطانٌة، وقد كان البراءات على السلطانٌة الطؽراء برسم الختم عن

 بالطؽرابً. ٌسمى الدولة

مصطفى عبد الكرٌم الخطٌب، معجم المصطلحات واأللقاب التارٌخٌة، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، )بٌروت، 
 (، 1221)بٌروت،  األولى، ، الطبعةوالخطاطٌن العربً الخط مصطلحات معجم.؛ عفٌؾ البهنسً، 311(، ص1222
الوطنٌة،  فهد الملك مكتبة مطبوعات ،التارٌخٌة العثمانٌة للمصطلحات الموسوعً المعجم سهٌل صابان،.؛ 21ص
 .132ص ، ( 9111الرٌاض ، )
 ،تارٌخ مصر الحدٌث م فذلكة فى تارٌخ مصر القدٌمجرجى زٌدان، .؛ 121، صالعثمانٌة مصر نقودالصاوي،  أحمد 33

 .911، ص9جـ
 (،1212 )القاهرة، ،الثمٌنة المعادن قصة الواحد، عبد .؛ عمر191ص ،وتارٌخها العملةالشافعً،  محمود حسن 33
 .1 ص
البارة هى كلمة مشتقة من اللؽة الفارسٌة ومعناها قطعة أو شقفة وجمعها "بارات"، وقد استخدم مصطلح البارة  31

للداللة على قٌمة نقدٌة خبلل العصر العثمانى وعصر أسرة محمد على، وهى تعد أقل فبات العملة قٌمة حٌث تساوى 
 تضرب من النحاس.من القرش، وؼالبا ما كانت  1/31

 وعلم واإلسبلمٌة العربٌة النقودالكرملً،  أنستاس.؛ 131، صالجبرتً أٌام المتداولة النقود:  فهمً الرحمن عبد
 العثمانٌة للمصطلحات الموسوعً المعجم سهٌل صابان، .؛112(، ص1211 ، الطبعة الثانٌة، )القاهرة،النمٌات

 .11ص التارٌخٌة،
 .111ص ،العثمانٌة مصر نقود الصاوي، .؛ أحمد11، 31 ص ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 32
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هـ/ 1312 -1922عصر الخدٌو توفٌق ) وقد شهد .31م(1121هـ/ 1911عام ) فى فرنساسكت فً 
باستبدال النقود المصرٌة القدٌمة بنقود م( 1111هـ/ 1921فى عام ) أمر عالىصدور  م(1112-1129

جدٌدة نظرا لحالة االرتباك الشدٌد التى أصابت سوق النقد فى مصر منذ موت محمد على باشا بسبب 
رداءة صنع النقود وقلة ما سك من النقود الذهبٌة والفضٌة مما أفسح المجال إلى طؽٌان الجنٌه 

هـ/ 1313صدور مرسوم فى عام ) توفٌق هو ىعلى أن أهم ما ٌمٌز عصر الخدٌو .اإلنجلٌزي
ونصؾ الجنٌه من الذهب، ، قضى بتقسٌم الجنٌه إلى مابة قرش على أن تكون فبات الجنٌهم( 1111ٌ

وفبات العشرون قرشا والعشرة و الخمسة من الفضة، على أن ٌتخذ الجنٌه المصري وحدة للنقود بوزن 
 31ات(م القرش إلى عشرة أجزاء أطلق علٌها )ملٌمٌقسكما تم ت، وقٌمته مابة قرش، جم من الذهب 1.1

وعلى البارات تماما واستبدلت بالملٌم وأجزاءه.  سكبارة، وبذلك توقؾ  31بدال من تقسٌمه القدٌم إلى 
م( وانتهاء السٌادة 1119هـ/ 1922الرؼم من دخول مصر تحت مظلة االحتبلل االنجلٌزي فى عام )

 ظلتالعثمانٌة على مصر بصورة فعلٌة، إال أن النقود العثمانٌة التً حملت اسم مصر كمكان للضرب 
بٌة فً توفٌق، وقد سكت تلك النقود فً دور الضرب األورو ىمتداولة فً مصر خبلل عصر الخدٌو

ربعة: الذهب والفضة والنٌكل والبرونز، وقد حملت تلك أمعادن وذلك بقٌم مختلفة من برلٌن، 
 . 32اإلصدارات النقدٌة اسم السلطان عبد الحمٌد الثانً العثمانً

الحكم، لم تكثر  م(1213-1129هـ/ 1333 -1312) الخدٌوي عباس حلمً الثانًوبعد تولى    
عن سك النقود الفضٌة فى  توقفتالحكومة من ضرب النقود المساعدة من الفضة والنٌكل والبرونز بل 

م( مما أدى إلى زٌادة الطلب علٌها وارتفاع سعرها 1213هـ/ 1391)و  م(1219هـ/ 1391عامى )
وفٌق باسم السلطان عبد لذلك نجد أنه قد أعٌد ضرب النقود الفضٌة السابق ضربها فً عهد الخدٌوي ت

مجموعة من النقود العثمانٌة م( فى سك 1211هـ/ 1391الحمٌد الثانى، وبعد ذلك بدأت الحكومة عام )
بن عبد بقٌم مختلفة، وقد حملت تلك النقود اسم السلطان محمد والنٌكل والبرونز من الفضة والنحاس 

أهم حدث نقدي فً عصر الخدٌوي عباس ؼٌر أن  ،الخامس العثمانًالمجٌد خان المعروؾ باسم محمد 
فى  منح الخدٌوي حق امتٌاز إلً رفابٌل سوارس بإنشاء البنك األهلً المصريالثانً قد تمثل فى حلمً 
ا إٌاه الحق فً إصدار أوراق م(1121هـ/ 1311عام ) ًٌ ٌتم قبولها لدفع األموال األمٌرٌة،  مالٌة، معط

فً بطًٌبا كان تداول تلك األوراق المالٌة وٌبلحظ أن  ،طلبمع أحقٌة صرؾ هذه األوراق بالذهب عند ال
 .11لعدم تعود الجمهور التعامل بهاالبداٌة 

م( ظلت النقود المصرٌة تحمل 1211-1213هـ/ 1332-1333وفً عهد السلطان حسٌن كامل )   
ألؽٌت تبعٌة مصر للدولة العثمانٌة  عندما الحرب العالمٌة األولًاندالع أسماء السبلطٌن العثمانٌٌن حتى 

وبالتالً فقد تحرر النقد المصري من دالالت التبعٌة  ،وإعبلن مصر سلطنة تحت الحماٌة البرٌطانٌة
( ٌحدد التعامل على النقود المصرٌة م1212ـ/ ه1331)العثمانٌة حٌث صدر مرسوم سلطانً فً عام 

( مع استبدال اسم م1111ـ/ ه1313الصادر فً )الخدٌوي توفٌق  فً نطاق اإلطار العام لمرسوم
 المصرٌةوقد سكت النقود العثمانً باسم السلطان حسٌن كامل واسم السلطنة المصرٌة  السلطان

وتتمٌز العمبلت المعدنٌة المتداولة  .المتداولة فً عهد السلطان حسٌن كامل فً دور الضرب البرٌطانٌة

سمه بصٌؽة "السلطان حسٌن كامل" وتارٌخ تولٌه الحكم فً عصر السلطان حسٌن كامل بأنها حملت ا
قرش،  مابةوقد ضربت فً عهد السلطان حسٌن كامل عمبلت ذهبٌة بقٌمة  .م(1213هـ/ 1333)عام 

 ،واحد ملٌم، وعمبلت من النٌكل بقٌمة ، الخمسة قروش، والقرشانقرش العشرونوعمبلت فضٌة بقٌمة 

                                                           
 ،اإلسبلمٌة النقود على الهجرٌة التوارٌخ النبراوي، محمد .؛ رأفت11-32 ص ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 31

مصر الحدٌث م تارٌخ جرجى زٌدان، .؛ 13ص "،1221 ٌناٌر لندن، ،1 جـ الخامس، العصور، المجلد بحث فى "مجلة
 .991، ص9جـ ،فذلكة فى تارٌخ مصر القدٌم

 ألن(  ألؾ من جزء)  وتعنً« Millieme»  الفرنسٌة الكلمة من مفردها "ملٌم" وهو وحدة قٌاس عددٌة مشتقة 31
=  الجنٌه) المصري   الجنٌه من أَلؾ من جزًءا العملة ، حٌث ٌساوي من جزء أصؽر الملٌم هو ملٌم، و ألؾ به الجنٌه
 .(ملٌم 1111=  قرش 111

 الثامن القرن فً مصر فً االقتصادٌة الحٌاة برنار، .؛ صاموٌل11، 13 ص ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 32
تطور النقود المصرٌة فى ، محمود عباس عبد الرحمن.؛ 913ص (،9119)القاهرة،  2 جـ ،عشر. الموازٌن والنقود
 .329-321ص ،عصر األسرة العلوٌة

 وحضارة تارٌخ العثمانٌة الدولة أوؼلً، احسان الدٌن .؛ أكمل111، 21 ص ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 11

 .221(، ص1222 باستانبول، )استانبول، اإلسبلمٌة والفنون األبحاث للتارٌخ سعداوي، مركز ترجمة: صالح ،
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الوسط، باالضافة الى عمبلت من البرونز بقٌمة نصؾ  من بتثق قد بأنها والتى تمٌزت اتملٌم وخمسة
 .11ملٌم والتى سكت فى دار السك بمدٌنة بومباي الهندٌة

م(1232-1211هـ/ 1311 -1332)

 م(، وٌعد1211هـ/ 1332) تولى أحمد فؤاد األول حكم مصر بعد وفاة السلطان حسٌن كامل سنة   
 نظرا ألنه شهد اعبلن مصر كمملكة بدال من سلطنة سنة عصره من العصور الممٌزة تارٌخٌا وسٌاسٌا

التى حملت  النقدٌةاالصدارات ، وبالتالى فقد شهد عهده اختبلفا جوهرٌا فى 19م(1299هـ/ 1331)
عن تلك االصدارات النقدٌة  م(1299هـ/ 1331م( الى )1211هـ/ 1332اسمه كسلطان فى الفترة من )

. كذلك فقد شهد عهد فؤاد 13م(1232هـ/ 1311التى حملت اسمه كملك لمصر حتى نهاٌة عصره سنة )
، وهما صدور أول عملة مصرٌة بها م(1292هـ/ 1331فى عام ) األول حدثٌن هامٌن فى مجال النقود

مصرٌة تحمل صورة شخص، هو ول عملة أ صدور ، باالضافة الىوكانت من فبة الجنٌه عبلمة مابٌة
 ."جنٌه الفبلح"عم إدرٌس، وهً العملة التً أطلق علٌها عامة الشعب 

 م(1291هـ/ 1331لمصر فى عام ) كسلطاناسمه  تحملوقد بدأ عصر فؤاد االول بسك نقود فضٌة    
، شكل 1)لوحة  اللاير الفضةقرشا أو  العشرون هى:مختلفة فبات  3 تلك االصدارات النقدٌة شملتوقد 
، وقد تمٌزت تلك النقود بأنها مماثلة تماما لنقود (9)لوحة  قروش، والقرشان خمسةال و عشرةال، ( 1

"السلطان  الى اسمكامل فً الوزن والعٌار والنقش المكتوب فٌما عدا تؽٌر اسم السلطان  السلطان حسٌن
 .13عرش مصر السلطان فؤاداعتبلء تارٌخ  وهو "1331"المنقوش علٌها الى  تارٌخالو "فؤاد

 

هـ/ 1331)فً عام نفسه ملًكا على مصر  وأعلنوعندما أعلن احمد فؤاد األول مصر مملكة مستقلة،    
صورة ول مرة أل االصدارات النقدٌةحملت حدث تؽٌٌر ملموس فى النقود المصرٌة، حٌث ، م(1299

وقد ضربت تلك النقود فً دور الضرب بالملك اضافة الى اسمه، البورترٌه الشخصً الخاص 
 .م(1292هـ/ 1331)العمبلت المصرٌة عام  بسكالبرٌطانٌة، قبل أن تضطلع دار ضرب بودابست 

  :11وبرونزٌة ونٌكلٌة بٌة وفضٌةولقد تنوعت العمبلت التى صدرت فى عهد الملك فؤاد ما بٌن نقو ذه

  :جنٌهات الخمسة ذهبٌة من فبةنقود م( صدرت 1299هـ/ 1331فى عام )النقود الذهبٌة 
 ،فً لندن تلك العمبلت سكت، وقد (3)لوحة  نقشت علٌها صورة الملك فؤاد  والجنٌه الواحد

 عشرونفبات ال( من م1293ـ/ ه1331التالً ) ضربت نقود ذهبٌة أخرى فً العامفقد كذلك 
بالمبلبس لملك فؤاد ل لتمثال نصفىصورة  جنٌهات وعلٌهاخمسة الو ،النصؾ جنٌة ،اقرش

فبة قطعة النقود اسم "المملكة المصرٌة"، ومن أعلى اسم  الملكٌة، ونقش على الظهر فً وسط
. كذلك فقد (3)لوحة  الهجري والمٌبلدي باللؽة العربٌة ، وعلى الجانبٌن كبل من التارٌخالعمبلت

 هـ/1332) م( و1292هـ/ 1331فً عامى )نقود ذهبٌة بدار السك بلندن فؤاد  سك الملك
وهً مماثلة  جنٌهات الخمسة، والجنٌه، ، النصؾ جنٌهاقرش عشرونم( من فبات ال1231

لسابقتها من النقود الذهبٌة ما عدا اختبلؾ واحد ٌتمثل فى ظهور صورة الملك بالمبلبس 
 . (1)لوحة  المدنٌةالعسكرٌة بدال من مبلبسه 

                                                           
 ماضٌها العربٌة النقود محمد، فهمً الرحمن .؛ عبد113، 111 ص ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 11

تطور النقود المصرٌة فى عصر األسرة ، محمود عباس عبد الرحمن.؛ 91(، ص1229 ، )القاهرة،وحاضرها
 .321-322ص ،العلوٌة

 .932، صتارٌخ مصر من محمد على الى العصر الحدٌثمحمد صبرى،  19
 .321ص ،األسرة العلوٌةتطور النقود المصرٌة فى عصر ، محمود عباس عبد الرحمن 13
 .11 ص (،1223 ، الشروق، )القاهرة دار ،اإلسبلمٌة الحضارة فً االقتصادٌة المصطلحات قاموس عمارة، محمد 13
.؛ 113ص ،وتارٌخها العملةالشافعً،  محمود .؛ حسن132، 113 ص ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 11

 ؛.311-321ص ،فى عصر األسرة العلوٌةتطور النقود المصرٌة ، محمود عباس عبد الرحمن

HWCA Long Beach catalogue, No. 357, Heritage Capital Corporation, Ivy Press, 2004, p. 

113. 
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 ( 1293هـ/ 1339النقود الفضٌة: فً عام )فبة، وهى: بفبات مختلفة سكت نقودا فضٌةم 
صورة الملك جمٌعا نقش على وجهها قد و، قرشانالو قروش،والخمسة  عشرة، الالعشرون قرشا 

، ومن داخل دابرة بخط نسخً كبٌر فً وسط الظهرعبارة "المملكة المصرٌة" نقشبٌنما فؤاد، 
وفً سنة  .(9، شكل 2)لوحة  رقم الفبة والتارٌخ الهجري والمٌبلدي باللؽة العربٌة حولها

المجر من  م( تم سك نقودا فضٌة جدٌدة بدار السك بمدٌنة بودابست عاصمة1292هـ/ 1331)
، وهً مماثلة تماما للنقود السابقة إال فً ظهور العشرون قرشا، والعشرة والخمسة قروشفبة 

ٌة، كما صورة الملك فؤاد بالمبلبس العسكرٌة بٌنما كان فً النقود السابقة مصورا بمبلبسه المدن
خلؾ الصورة خبلؾ قسمٌن وكتبت أمام و الى انقسمتقد أن عبارة )فؤاد األول ملك مصر( 

كما  .(3، شكل 1)لوحة  النقود السابقة التً كانت متجاورة أمام الصورة فً وجه قطعة النقود
العشرون قرشا، والعشرة والخمسة م( سك نقودا فضٌة من فبة 1233هـ/ 1319أعٌد فً عام )

وجمٌعها منقوش على وجهها صورة الملك فؤاد بالمبلبس العسكرٌة، وعلى الظهراسم ، قروش
 .(1)لوحة  "المملكة المصرٌة"، والفبة والتارٌخان الهجري والمٌبلدي

  :العشرة من فبة باسم الملك فؤاد نقودا نٌكلٌة  ضربت (م1293ـ/ ه1333) عامفً النقود النٌكلٌة
وجهها صورة الملك فؤاد مع عبارة "فؤاد األول  نقش علىحٌث  الملٌمانوملٌمات،  والخمسة

الفبة فً الوسط، ومن أعلى كلمة "المملكة" ومن أسفل  ملك مصر" أما الظهر فقد نقش علٌه رقم
م( 1233هـ/ 1319و) م(1292هـ/ 1331) ىعامفً  كذلك ضرب أٌضا .كلمة "المصرٌة"

تم سك مبلػ عشرة  (، كما2)لوحة  لنقوشنقودا أخرى نٌكلٌة، وهً مماثلة تماما لسابقتها فً ا
وقد تمٌزت تلك  ،م(1233هـ/ 1319فً عام ) ونصؾ آالؾ جنٌه كنقود نٌكلٌة من فبة الملٌمٌن

فقد أعٌد فٌه م( 1231هـ/ 1313) عامفى أما . النقود بأنها ثمانٌة الشكل لكنها لم تستمر طوٌبل
وجمٌعها منقوش على وجهها صورة الملك ملٌمات العشرة والخمسة سك نقودا نٌكلٌة من فبة 

فؤاد بالمبلبس العسكرٌة، وعلى الظهراسم "المملكة المصرٌة"، والفبة والتارٌخان الهجري 
 .والمٌبلدي

 ( تم سك ملٌم برونزى باسم الملك فؤاد، وقد نقش 1292هـ/ 1331النقود البرونزٌة: فً عام )م
بٌنما نقش على الظهراسم "المملكة على وجهه صورة الملك فؤاد بالمبلبس العسكرٌة، 

م( تم سك 1239هـ/ 1311وفى عام ) المصرٌة"، والفبة والتارٌخان الهجري والمٌبلدي.
 .(11)لوحة  عمبلت برونزٌة من فبة النصؾ ملٌم بنفس النقوش والتفاصٌل السابقة

 

ٌعتبر لاير "عشرون قرشا" السلطان فؤاد المصنوع من الفضة من العمبلت النادرة التى تم سكها خبلل 
قطعتٌن حٌث لم ٌتبق منه سوى عصر أسرة محمد على بصفة عامة وعهد فؤاد االول بصفة خاصة، 

، بالقاهرة التابع لوزارة المالٌة 12ا موجودة فى متحؾ سك العملةماحداه ٌمكن تحدٌد مكانهما بدقة، فقط
وربما ٌرجع السبب فى ندرة عددد القطع   .11انجلتراب العملة ببرمنجهام سكدار  واألخرى موجودة فى

                                                           
التابعة لوزارة المالٌة، وقد أنشا المتحؾ بعد  العملة سك ٌقع هذا المتحؾ فى منطقة العباسٌة بالقاهرة داخل مصلحة 12

 من متمٌزة مجموعة . وٌحتوى المتحؾ على1211 فاروق للملك ملكى قرار بموجب نشأت انشاء المصلحة والتى
 الدولة عهد مثل المصرٌة للدولة المختلفة العصور التى ٌرجع تارٌخها الى النادرة واآلثرٌة التارٌخٌة المقتنٌات
 كما.المصرٌة الجمهورٌة عهدو المتحدة، الجمهورٌة عهد المصرٌة، المملكة عهد المصرٌة، السلطنة عهد العثمانٌة،
 النٌاشٌن و الدروع و التذكارٌة للعمبلت الفضة و الذهب من نادرة وتذكارٌة تارٌخٌة مقتنٌات على المتحؾ ٌحتوي

 المٌدالٌات من خاصة مجموعة مختلفة، وأٌضاً  مناسبات فً أصدارها تم التى مختلفة عصور لعدة الشرفٌة واألوسمة
 البنكنوت اوراق من حقبة باالضافة الى ألبوم كل فى األحداث أهم تسجل وأحفاده على محمد ألسرة النادرة الملكٌة

 مصر لتارٌخ المتحؾ ٌؤرخ إسبانٌا والمانٌا. كما دولة عمبلت مثل األجنبٌة العمبلت من الملكى، وكذلك مجموعة
 فى ضرب" التركٌة العمبلت وهى الوقت ذلك فى المتداولة العمبلت خبلل من العثمانٌة للدولة تابعة كانت حٌنما

 ٌؤرخ كما ،"الضربخانة"مصر فى المضروبة العثمانٌة العمبلت من ومجموعة األجنبٌة العمبلت وبعض" القسطنطٌنٌة
 – فؤاد أحمد الملك ومٌبلد المختلفة، والمناسبات فاروق، الملك مؤتمرات وكذا الخارجٌة، فؤاد الملك لزٌارات المتحؾ
 لمملكة، سلطنة من مصر وتحوٌل باشا، إبراهٌم ومبوٌة ،1232 عام باشا على محمد ومبوٌة -مصر ملوك آخر

 .إسماعٌل الخدٌو تخص عمبلت أو مٌدالٌات أى تتضمن ال الحالٌة المتحؾ مقتنٌات أن وٌبلحظ

www.egyptmint.gov.eg/Home/MuseumAccessed on: 10/11/2018 , 
 .212ص (،2112 ، )القاهرة ،موسوعة وكتالوج العمبلت المصرٌة. العمبلت المعدنٌةمجدى حنفى،  11

http://www.egyptmint.gov.eg/Home/Museum
http://www.egyptmint.gov.eg/Home/Museum
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الى أنه بعد تولى السلطان فؤاد األول حكم  "قرشا لتى تم سكها من فبة اللاير أو "العشرونالنقدٌة ا
م( لم ٌتمكن من سك عمبلت جدٌدة باسمه بسبب حالة عدم االستقرار التى 1211هـ/ 1331مصر سنة )

شهدتها الببلد نتٌجة الحرب العالمٌة األولى، وبالتالى فقد ظلت العمبلت المتداولة خبلل الفترة من 
تسك باسم السلطان حسٌن كامل، الى أن بدأت الحكومة م( 1212هـ/ 1331م( الى )1211هـ/ 1331)

هـ/ 1331المصرٌة فى سك عمبلت جدٌدة مصنوعة من الفضة ومنقوش علٌها اسم السلطان فؤاد سنة )
قروش، العشرة والخمسة ( ، 1، شكل 1)لوحة  العشرون قرشام(، وقد شملت الفبات التالٌة: 1291

أو اللاير التى أمر  العشرون قرشاتداول ما عدا فبة والتى صدرت كلها لل (،9)لوحة  11والقرشان
السلطان فؤاد بعدم سكها للتداول بسبب وفرة رٌاالت السلطان حسٌن كامل وانتشارها باألسواق وفى 

 التعامبلت التجارٌة.
 

وهو نفس  الخالصة الفضةمن % 1333مقداره وقد صنع لاير السلطان فؤاد من الفضة بعٌار ٌبلػ    

وٌبلػ ، قروش، والقرشان(العشرة والخمسة عٌار الفبات االخرى التى سكت باسم السلطان فؤاد االول )

. وٌشتمل وجه وظهر لاير السلطان فؤاد على نقوش جم 91 وزنهٌبلػ بٌنما ، ملٌمتر 31 اللاير قطر

فة الى فبة العملة باالضا ،زخرفٌة متنوعة تشٌر الى اسمه وتارٌخ تولٌه عرش السلطنة المصرٌة

 "السلطان فؤاد"اسم كتابة فى  وجه اللايرعلى  النقوشتمثلت وقد  .وتارٌخ السك الهجرى والمٌبلدى

بخط النسخ المتقن والذى حل محل خط الطؽراء العثمانى على النقود المصرٌة منذ عهد السلطان حسٌن 

تولٌه ل الهجرى تارٌخباللؽة العربٌة وهو ال" 1331"لتارٌخ  نقشوبأسفل اسم السلطان فؤاد ٌوجد ، كامل

حٌث كان من عادة السلطان العثمانى أن تسك العملة وعلٌها نقش بتارٌخ تولٌه الحكم  ،عرش مصر

والسلطان فؤاد على نفس النهج بكتابة سنة تولى سار كل من السلطان حسن كامل  دبالتقوٌم الهجرى، وق

  .(1، شكل 1)لوحة  الحكم بالتقوٌم الهجرى

 ٌوجد أسفل منها، المتقن النسخبخط  فقد نقش علٌه من أعلى اسم "السلطنة المصرٌة" ظهر اللايرأما     

، ”PIASTERS 20“باللؽة االنجلٌزٌة  وقٌمتهاؼرشا"  91العملة باللؽة العربٌة " قٌمة نقش ٌوضح

 السك الهجريتارٌخ  للظهر، والذى ٌشٌر الىالهامش السفلى هذا باالضافة الى نقش بخط صؽٌر فى 

، كما ٌحتوى الظهر كذلك ”1920“باللؽة االنجلٌزٌة  المٌبلديتارٌخ السك و "1331ة العربٌة "ؽبالل

على شرٌطٌن أفقٌٌن من الزخارؾ النباتٌة ٌقسمان الظهر الى ثبلث أجزاء زخرفٌة، حٌث ٌفصل 

بة وبٌن الهامش السفلى أحدهما بٌن عبارة "السلطنة المصرٌة" وبٌن فبة العملة، وٌفصل اآلخر بٌن الف

الذى ٌحتوى على التارٌخ الهجرى والمٌبلى لسك العملة، كما ٌربط بٌن هذٌن الشرٌطٌن األفقٌٌن شرٌط 

زخرفى آخر ٌسٌر بشكل رأسً لٌفصل بٌن فبة العملة باللؽة العربٌة وفبتها باللؽة االنجلٌزٌة، كما 

 .(1، شكل 1)لوحة هجرى المٌبلدى ٌستمر للهامش السفلى لكً ٌفصل بٌن كل من التارٌخٌن ال

 

 

 

 

                                                           
تجدر االشارة الى أنه خبلل عصر الملك فاروق االول صدر قرار بصهر كمٌات كبٌرة من نقود السلطان فؤاد  11

ك أصبح المتاح من فبة القرشان أقل بكثٌر من المتاح من وخاصة فبة القرشان وذلك بؽرض سك عمبلت جدٌدة، لذل
بقٌة الفبات كالخمسة والعشرة قروش، وهو ما ترتب علٌه أن أصبحت قٌمة القرشٌن أعلى من قٌمة الخمسة والعشرة 

 قروش.

 .212ص موسوعة وكتالوج العمبلت المصرٌة،مجدى حنفى، 

 اىـطـالسل

 ؤادــف 

1335 

 الوصريت السلطٌت
20 
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91  

 غرشا

1920 1338 
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، وبعد سكه قبل فبات النقود المناظرة له لاير السلطان فؤاد معلمقارنة وفٌما ٌلى، ٌقدم البحث دراسة    

كان متداوال قبل سكه، أو لاير الملك فؤاد والذى تم سكه وتداوله  والذىمثل لاير السلطان حسٌن كامل 

هـ/ 1331)الذى تم سكه سنة  (3، شكل 11)لوحة  فبمقارنته مع لاير السلطان حسٌن كامل بعده.

جم( 91الوزن )و الفضة(% من 1333العٌار )العملتٌن فى كبل بٌن  تماثل تامم(، نبلحظ وجود 1211

نقوشهما، حٌث ٌحتوى وجه كل منهما على نقش فً  جداكما ٌوجد تشابه كبٌر مل(،  31ومقاس القطر)

"السلطنة  لعبارةبه للعرش بالتقوٌم الهجرى، بٌنما ٌحتوى الظهر على نقش باسم السلطان وتارٌخ اعتبل

باالضافة الى تارٌخ ضرب العملة بالتقوٌمٌن فبة العملة باللؽتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة، المصرٌة" و 

ورؼم هذا التماثل الكبٌر فٌما بٌن الرٌالٌٌن اال أنه ٌوجد اختبلؾ واحد بسٌط جدا  الهجرى والمٌبلدى.

فى الزخارؾ المنقوشة على كل منهما، والذى ٌتمثل فى وجود اطار او طوق من الزخارؾ النباتٌة 

لاير السلطان حسٌن كامل، بٌنما ال ٌوجد هذا االطار فى لاير  حول الكتابات المنقوشة على وجه وظهر

 .(3، 1، شكل19)لوحة السلطان فؤاد 

 

  

 )ٌحٌط بهذه النقوش طوق من الزخارؾ النباتٌة(
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 )ٌحٌط بهذه النقوش طوق من الزخارؾ النباتٌة( 
 

لاير الذى تم واللاير السلطان فؤاد  كل من بٌن أوجه الشبه واالختبلؾللحدٌث عن  تطرقناذا ما إو   

م( بعد تؽٌٌر نظام الحكم فى مصر الى النظام الملكى، 1293هـ/ 1331)سكه باسم الملك فؤاد سنة 

 31جم(، ومقاس القطر)91حجم كبل الرٌالٌن، حٌث ٌبلػ وزن كل منها ) فى تاموجود تماثل  نبلحظ 

 الزخارؾ الموجودةفى  اختبلفات جوهرٌة ، بٌنما نلحظ ظهور% من الفضة(1333مل(، والعٌار )

لاير ، فاذا بدأنا بالوجه نجد أن لاير السلطان فؤاد تلك التى نقشت علىعلى لاير الملك فؤاد عن 

لى زخرفة كتابٌة باسم "السلطان فؤاد" نقش بأسفلها التارٌخ الهجرى لتولٌه السلطان فؤاد ٌحتوى ع

رسم لتمثال  وجهه علىالذى نقش  لعكس تماما من لاير الملك فؤاد"، على ا1331السلطنة المصرٌة "

على طربوشا على رأسه، ومن أمام التمثال ٌظهر شرٌط كتابى ونصفى للملك ٌرتدى مبلبسه المدنٌة 

، ونبلحظ عدم وجود برٌة وقد نقش به العبارة التالٌة بخط النسخ " فؤاد األول ملك مصر"هٌبة نصؾ دا

 .(9، 1، شكل 13)لوحة  نقش كتابى للتارٌخ الهجرى لتولى الملك فؤاد للحكم

على ٌحتوى م( 1291هـ/ 1331)أن لاير السلطان فؤاد  دالى زخارؾ الظهر، نج انتقلناذا ما إو   

العملة باللؽتٌن العربٌة  قٌمةسفلها أبو ،عبارة "السلطنة المصرٌة" تتمثل فى بخط النسخ نقوش كتابٌة

العملة بالتقوٌمٌن الهجرى  سك، باالضافة الى تارٌخ (PIASTERS 20ؼرشا /  91) واالنجلٌزٌة

، كما ٌحتوى ظهر هذا اللاير كذلك على شرٌطٌن أفقٌٌن من الزخارؾ (1920/  1331) والمٌبلدى

الزخرفٌة لكى تضفى مزٌد من  االشرطةرأسً، وقد استخدمت هذه شرٌط زخرفى هما بٌنٌربط النباتٌة 

الجمال على زخارؾ ظهر اللاير من خبلل الفصل بٌن الكتابات المتنوعة المنقوشة علٌه. أما ظهر لاير 

فقد جاءت زخارفه بشكل مختلؾ عن لاير السلطنة، حٌث ٌحتوى فى  م(1293هـ/ 1331)الملك فؤاد 

" المملكة المصرٌة" داخل دابرة، ٌحٌط بها ثبلث نقوش كتابٌة جمٌعها مكتوبة  لعبارةعلى نقش الوسط 

"، 1331ؼرشا"، من الٌمٌن التارٌخ الهجرى لسك العملة " 91ة العربٌة: من أعلى فبة العملة "باللؽ

باللؽة "، ونبلحظ عدم وجود نقش كتابى لفبة العملة 1293ر التارٌخ المٌبلدى لسكها "ومن الٌسا

 .(9، 1، شكل 13)لوحة  االنجلٌزٌة



      9112(    يىًيى 1( ، العدد )3جاهعت هديٌت الساداث    الوجلد ) –هجلت كليت السياحت والفٌادق           
 

-- 

 

م( عن 1293هـ/ 1331نقوش لاير الملك فؤاد ) فىن نحصر الفروق الجوهرٌة التى ظهرت أوٌمكن 

 :الجدول التالىم( فى 1291هـ/ 1331مثٌبلتها فى لاير السلطان فؤاد )

  

رسم لتمثال نصفى للملك ٌرتدى  لتمثالعدم وجود رسم 
 مبلبسه المدنٌة وطربوشا على رأسه

 

 نقش كتابى على الحافة الٌمنى للوجه  نقش كتابى فى منتصؾ الوجه 
 

تولٌه السلطنة الهجرى لتارٌخ ال
المصرٌة 

 عدم وجود تارٌخ 

فى النصؾ العلوى من نقش كتابى 
 الظهر

نقش كتابى داخل دابرة ٌمؤل المنطقة 
 الوسطى من الظهر

 

نقش كتابى لفبة العملة باللؽتٌن 
العربٌة واالنجلٌزٌة فى النصؾ 

 االسفل من الظهر

20 PIASTERS 

نقش كتابى لفبة العملة باللؽة العربٌة 
 فى الحافة العلٌا من الظهر فقط

 

نقش كتابى للتارٌخ الهجرى لسك 
العملة باللؽة العربٌة وتارٌخ سكها 
المٌبلدى باالنجلٌزٌة فى الهامش 

 السفلى للظهر
 

1920

نقش كتابى للتارٌخٌن الهجرى 
والمٌبلدى لسك العملة باللؽة العربٌة 
فقط حول تمثال الملك فؤاد من األمام 

 ومن الخلؾ 
 

 

زخارؾ نباتٌة فى صورة شرٌطٌن 
أفقٌٌن ٌربط بٌنهما شرٌط رأسً ٌمتد 
من منتصؾ الظهر حتى الهامش 

 السفلى له

 عدم وجود زخارؾ نباتٌة

 
هـ/ 1331الملك فؤاد قد تم سكه مرة أخرى فى عام ) الفضً باسم لايراللى أن إوتجدر االشارة    

م( فى 1293هـ/ 1331، وهو مشابه تماما لللاير الذى سكه فى عام )(3، شكل 1)لوحة  م(1292

زخارؾ الوجه والتى تمثلت ظهور  فىجمٌع نقوشه وتفاصٌله الزخرفٌة، ما عدا بعض االختبلفات 

كما أن صورة التمثال  التمثال النصفى للملك فؤاد مرتدٌا المبلبس العسكرٌة بدال من المبلبس الملكٌة،

كتابة عبارة "فؤاد  باالضافة الى بٌنما فى اللاير السابق كانت تتجه ناحٌة الٌمٌن، هذاتتجه ناحٌة الٌسار

األول ملك مصر" على شطرٌن: حٌث نقش االسم "فؤاد األول" خلؾ صورة التمثال، بٌنما نقش اللقب 

 حٌث كتبت متبلصقة أمام صورة التمثال. السابق اللايرأمامها، وذلك بخبلؾ  "ملك مصر"
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ٌعد من العمبلت األثرٌة  م(1291هـ/ 1331)ٌتضح مما سبق أن اللاير الفضً باسم السلطان فؤاد    
والمتخصصٌن فى مجال دراسة النقود، وكذلك لدى  الباحثٌنالتى تتمتع بقٌمة تارٌخٌة وفنٌة كبٌرة لدي 

راؼبى وعشاق جمع العمبلت االثرٌة والنادرة حول العالم، وذلك بسبب ارتباطه تارٌخٌا بحقبة هامة فى 
-1213 هـ/1331-1333)تارٌخ الدولة المصرٌة أال وهى فترة السلطنة المصرٌة فى العصر الحدٌث 

، هذا م(1299هـ/ 1331)عبلن الملك فؤاد مصر كمملكة سنة والتى لم تستمر طوٌبل بسبب ا م(1299
باالضافة الى كونه من العمبلت النادرة وهو ما أدى الى ارتفاع قٌمته وزٌاة سعره فى المزادات 

ال أنه لم ٌتم دراسته من قبل ضمن على الرؼم من أهمٌة هذا اللاير، إ. والمتخصصة فى بٌع العمبلت
 تارٌخٌة وفنٌةبمجال النقود، لذا فقد اهتم موضوع هذا البحث بعمل دراسة  األبحاث والدراسات المتعلقة

 لى النتابج التالٌة:البحث إ توصلللاير السلطان فؤاد، وهى دراسة تنشر ألول مرة، وقد 

 البحث أهمٌة النقود كمرآة حٌة وكوسٌلة هامة لتوثٌق وتسجٌل االحداث السٌاسٌة  أظهر
بشكل خاص وذلك من خبلل القاء الضوء  ومصربشكل عام،  والتارٌخٌة التى تشهدها الدول

 .على حقبة هامة فى تارٌخ مصر وهى عصر السلطنة المصرٌة الحدٌثة

  المصرٌة خبلل مرحة هامة من تارٌخ مصر أال وهى فترة حكم  العمبلتتناول البحث تطور
 أسرة محمد على والتى شهدت تطورا ملحوظا فى مجال االصدارات النقدٌة المصرٌة.

  خبلل عصر أحمد فؤاد  مجال النقد المصرىركز البحث على أبرز التطورات التى شهدها
ول مرة أل رات النقدٌةاالصدا ، حٌث حملت(م1232-1211/ هـ1311 -1332)األول عام 

م(، باالضافة 1299هـ/ 1331) بالملك بجانب اسمه عام الخاص الشخصً البورترٌه صورة
 كما الجنٌه، فبة من مابٌة وكانت عبلمة بها مصرٌة عملة أول الى ذلك فقد صدرت فى عهده

 أطلق التً العملة وهً إدرٌس، عم هو شخص، صورة تحمل مصرٌة عملة اول صدرت
 .م(1292هـ/ 1331وذلك فى عام ) – الفبلح جنٌه - الشعب عامة علٌها

 وهى السلطان فؤادنادر من عصر  فضى لاير وتحلٌللدراسة ووصؾ البحث  ٌتعرض ،
 ألول مرة. دراسة تنشر

 باعتباره من العمبلت النادرة ذات  السلطان فؤاد للايرالفنٌة والتارٌخٌة  األهمٌةالبحث  أظهر
حدث تارٌخى وسٌاسً هام فى تارٌخ مصر، وهو ب ارتباطه الوثٌق، باالضافة الى القٌمة العالٌة

تحوٌل نظام الحكم فى مصر من السلطنة الى الملكٌة خبلل عصر أحمد فؤاد األول عام 
 ، واعبلنها مملكة مستقلة. م(1299هـ/ 1331)

  وتحلٌله وابراز من خبلل وصفه السلطان فؤاد  لاير دراسة شكل وتفاصٌلركز البحث على
مرآة حقٌقٌة للشكل الذى كانت علٌه  تعد بمثابةوالتى ، العناصر الزخرفٌة التى نقشت علٌه

 االصدارات النقدٌة خبلل تلك الفترة الهامة.

 والتى تمثلت فى الزخارؾ النباتٌة بدقة نقوشه الزخرفٌة وجمالها  تمٌز لاير السلطان فؤاد
باالضافة الى نقوش كتابٌة بخط النسخ المتقن تتضمن اسم السلطان فؤاد، تارٌخ تولٌه الحكم 

 وأخٌرابالتقوٌم الهجرى، اسم السلطنة المصرٌة، فبة العملة باللؽتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة، 
 .تارٌخ سك العملة بالتارٌخٌن الهجرى والمٌبلدى

 بٌن لاير السلطان فؤاد ولاير السلطان حسٌن كامل، وقد بٌنت تلك  مقارنةدراسة  قدم البحث
استثناء بعض المقارنة وجود تشابه بدرجة كبٌرة جدا بٌن العملتٌن تصل الى حد التماثل، ب

التى تمثلت فى وجو طوق من الزخارؾ النباتٌة حول الكتابات المنقوشة  االختبلفات الطفٌفة
 .السلطان حسٌن كامل على وجه وظهر لاير

 ظهرت أدراسة مقارنة بٌن لاير السلطان فؤاد ولاير الملك فؤاد، والتى  كذلك بعمل البحث اهتم
ٌة بٌن نقوش وزخارؾ كبل العملتٌن، وتتمثل أهمٌة هذه ة وفروق جوهردوجود اختبلفات عدٌ

فى شكلها وأنماط النقود المصرٌة شهدته فى أنها تلقً الضوء على التطور الذى  الدراسة
 بالمقارنة  بنقود عصر السلطنة المصرٌة. خبلل عصر الملكٌةزخارفها 
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 (.  9111 بمصر، )القاهرة، العربٌة الحضارة ، مركزالعثمانٌة مصر نقودالصاوي،  أحمد 

 سعداوي، مركز ترجمة: صالح ، وحضارة تارٌخ العثمانٌة الدولة أوؼلً، احسان الدٌن أكمل 
 ( .1222 باستانبول، )استانبول، اإلسبلمٌة والفنون األبحاث للتارٌخ

 (.1211 ، الطبعة الثانٌة، )القاهرة،النمٌات وعلم واإلسبلمٌة العربٌة النقودالكرملً،  أنستاس 

  ،مؤسسة هنداوى للتعلٌم  ،تارٌخ مصر الحدٌث مع فذلكة فى تارٌخ مصر القدٌمجرجى زٌدان
 .(9111 القاهرة،) والثقافة،

 (.1211 )القاهرة، للكتاب، العامة المصرٌة الهٌبة ،وتارٌخها العملةالشافعً،  محمود حسن 

 (.1232 )القاهرة، الثانٌة، الطبعة ،المصرٌة العملة الرحمن، عبد حسٌن 

 العصور،  بحث فى "مجلة ،اإلسبلمٌة النقود على الهجرٌة التوارٌخ النبراوي، محمد رأفت
 ".1221 ٌناٌر لندن، الخامس، المجلد

 على محمد الجنان ساكن عهد مصرمن رجال مشاهٌر ورسوم تارٌخ فى العصر صفوه ، فهمى زكى 
 .11-11ص  ،(1221 ، القاهره) مدبولى، مكتبه ،باشا

 المصرٌة بالقاهرة. دراسة أرشٌفٌة دبلوماتٌة  الضربخانة مصلحة، سحر محمد ابراهٌم
 .(9112 القاهرة،للثقافة، )المجلس األعلى  ،تارٌخٌة

 بحث فى "كتاب  ،دراسة لبعض األلقاب على النقود المملوكٌة ودالالتها، سهام محمد المهدى
 ".9119مدٌنة وجدة بالمؽرب، أكتوبر  ،المؤتمر الخامس عشر لبلتحاد العام لآلثارٌٌن العرب

 ،فهد الملك مكتبة مطبوعات ،التارٌخٌة العثمانٌة للمصطلحات الموسوعً المعجم سهٌل صابان 
  . (9111الرٌاض ، )الوطنٌة، 

 2 جـ ،عشر. الموازٌن والنقود الثامن القرن فً مصر فً االقتصادٌة الحٌاة برنار، صاموٌل 
 (.9119)القاهرة، 

 بحث  ،بالهند بنى تؽلق دولة تأسٌس بمناسبة تذكارٌة ذهبٌة مسكوكة، منصور رمضان عاطؾ
 ".9112السعودٌة،  ،1عدد ، 31، مج فى "مجلة الدارة

 (1112 ، )القاهرة،عجابب اآلثار فى التراجم واألخبار، عبد الرحمن الجبرتى. 

 المؤسسة المصرٌة العامة وحاضرها ماضٌها العربٌة النقود محمد، فهمً الرحمن عبد ،
 (.1223 للتألٌؾ والترجمة والطباعة والنشر، )القاهرة،

 عن وبحوث فى كتاب " دراسات ،الجبرتً أٌام المتداولة النقود فهمً محمد، الرحمن عبد 
 (.1212 للكتاب، )القاهرة، العامة المصرٌة الهٌبة عبدالكرٌم، عزت الجبرتً"، اشراؾ: أحمد

  ،ًبٌروت،  األولى، ، الطبعةوالخطاطٌن العربً الخط مصطلحات معجمعفٌؾ البهنس(
1221 .) 

 (.1212 )القاهرة، ،الثمٌنة المعادن قصة الواحد، عبد عمر 

 (.1233 )القاهرة، بمصر، المعارؾ مطبعه ،النهضه ملك فؤاد الملك ثابت، كرٌم 

  ،(.2112 ، )القاهرة ،موسوعة وكتالوج العمبلت المصرٌة. العمبلت المعدنٌةمجدى حنفى 

  ،مكتبة مدبولى، )القاهرة، تارٌخ مصر من محمد على الى العصر الحدٌثمحمد صبرى ،
1222.) 

 الشروق،  دار ، اإلسبلمٌة الحضارة فً االقتصادٌة المصطلحات قاموس عمارة، محمد
 (.1223 ، )القاهرة

  ،للطبع االٌمان دار ،1219تارٌخ مصر الحدٌث من الحملة الفرنسٌة الى سنة محمد مورو 
 (.9112والتوزٌع، )القاهرة،  والنشر

 مجلة بحث فى " ،العلوٌة تطور النقود المصرٌة فى عصر األسرة، محمود عباس عبد الرحمن
 ."9112 ، القاهرة،11االتحاد العام لآلثارٌٌن العرب، العدد 
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 م(1291هـ/ 1338)  باسن السلطاى فؤاد (قروش 91) لاير فضت ( :1) شكل

 

  
 

 م(1293هـ/ 1331)  فؤاد الولكباسن  (قروش 91) لاير فضت ( :9) شكل
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 م(1292هـ/ 1338)  فؤاد الولكباسن  (قروش 91) لاير فضت : (3) شكل

  

 م(1211هـ/ 1335لاير السلطاى حسيي كاهل ) ( : 3) شكل
 

 

 م(1291هـ/ 1338)  باسن السلطاى فؤاد (قروش 91) لاير فضت ( :1لىحت )
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 م(1291هـ/ 1338)  باسن السلطاى فؤادقروش(  11و  5)قرشاى،  ًقىد فضيت( : 9لىحت )

 www.coinarchives.comنقال عن : 
 

 

 م(1299هـ/ 1331)  فؤاد الولكباسن  جٌيه ذهبى( : 3لىحت )

  www.giamerantiquesandcollectibles.comنقال عن :
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 م(1293هـ/ 1331)  فؤاد الولكباسن  (قروش 91) لاير ذهبى ( :3لىحت )

 HWCA Long Beach catalogue, No. 357, p. 113 :نقال عن

 

 م(1292هـ/ 1338)  فؤاد الولكباسن  ًصف جٌيه ذهبى( : 5لىحت )

  www.coinarchives.comنقال عن :

 

 م(1293هـ/ 1331)  فؤاد الولكباسن  (قروش 91) لاير فضت ( :6لىحت )

 www.coinarchives.com :نقال عن
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 م(1292هـ/ 1338)  فؤاد الولكباسن  (قروش 91) لاير فضت ( :1)لىحت 

 HWCA Long Beach catalogue, No. 357, p. 113 : نقال عن 

 

 م(1233هـ/ 1359)  فؤاد الولكباسن  عشرة قروش فضيت( : 8لىحت )

  www.giamerantiquesandcollectibles.comنقال عن :

 

 

 م(1233هـ/ 1359)  فؤاد الولكباسن عشرة هليواث هي الٌيكل ( : 2لىحت )

 www.coinarchives.comنقال عن 
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 م(1239هـ/ 1351)  فؤاد الولكباسن  ًصف هلين هي البروًز( : 11لىحت )

  www.giamerantiquesandcollectibles.com:نقال عن 

 

 م(1211هـ/ 1335لاير السلطاى حسيي كاهل ) ( : 11لىحت )

 www.coinarchives.com :نقال عن

 

 

 

 

 )وجه العولت(

  
 

 

 

 

 )ظهر العولت(

 
 لاير السلطاى فؤاد

 
 لاير السلطاى حسيي كاهل

 

( : صىرة تىضح أوجه الشبه واالختالف بيي لاير السلطاى فؤاد ولاير السلطاى حسيي 19لىحت )

 كاهل 

http://www.giamerantiquesandcollectibles.com/
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 )وجه العولت(

  
 

 

 

 

 )ظهر العولت(

 
 لاير السلطاى فؤاد

 
 الولك فؤادلاير 

أوجه الشبه واالختالف بيي لاير السلطاى فؤاد ولاير الولك صىرة تىضح ( : 13لىحت )     

 فؤاد
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A Rare Twenty Piasters of Sultan Fuad in the Egyptian Mint 

Museum in Cairo (1338 H. / 1920 A.D.):  
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Abstract 

This rare silver Twenty Piasters of Sultan Fuad is considered one of the most 

important Egyptian coins during the age of Mohammed Ali Dynasty in general, 

and the age of Sultan Fuad 1
st
 in particular. This coin has a great historical 

significance, because it reflects the type and decorations of coins during the era 

of Egyptian sultanate (1333-1341 H. / 1914-1922 A.D.). It also symbolizes one 

of the development stages for the Egyptian coins during the reign of 

Mohammed Ali Dynasty. Besides, this rare coin has a considerable artistic 

value because of its beautiful and fine ornaments that represented in floral 

decorations and precise Naskhi inscriptions. Based on this importance, this 

research aims at presenting a descriptive and analytic study for this rare silver 

twenty Piasters of Sultan Fuad, which published for the first time. The current 

research revealed a number of valuable results, such as highlighting the 

historical, civilized and artistic significance of this twenty piasters, as well as, 

showing the similarities and differences between it and other coins. 

Keywords: Twenty Piasters, Sultan Fuad, Egyptian Mint Museum.  

 


