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صـريـة وهي الفـتـرة التي تـنـاول البـحث فـتـرة تاريـخـية مـهـمة من تـاريخ اجلـمـارك ا
شهدت جتربة التحديث الـتي قام بها محمد علي باشـا والتى تزامن معها اجتاه الدولة
ـصريـة حلصـد الـفائض االقـتصـادى من خالل سـياسـة اقتـصـادية قـامت على إدارة ا
الـدولة لالقـتصـاد وتـوجيـهه. وحتدثت الـدراسـة عن اجلمـارك موضـعًـا ومهـامهـا وحدود
سـلـطتـها اإلداريـة ومـا كانت تـمـثله الـرسوم اجلـمـركيـة احملـصلـة إلى إجـمالى الـضرائب
وجه ثم معاهدة بلطة تبعة فى زمن االقـتصاد ا العامة وكذلك السياسـة اجلمركية ا
ليمـان وتأثيـرها فى السيـاسة اجلمـركية والعـوامل التى أثرت فى صـياغة سيـاسة مصر

اجلمركية بعد عقد معاهدة ١٨٣٨.
  تـتـبـعت الـدراسـة آلـيـات اسـتـغالل اجلـمـارك وإدارتـهـا وانـتـقـال إدارتـهـا بـ عـدة
ـصـالح احلكـومـية ـصلـحـة عمـوم اجلـمارك وا دواوين إلى أن انـتـقلت إدارتـهـا بـالكـامل 
الـتى عـاونت اجلـمـارك فى ادارتـهـا وخاصـة فى مـكـافـحـة عـملـيـات الـتـهـريب كذلك
ــرتـبــطــة بـالــعـمل ــهن ا ــصـلــحـة اجلــمــارك وبـعض ا الــوقـوف عــلى الــهـيــكل اإلدارى 
نـظمـة للـعمل بـاجلمـارك وفى النـهايـة جرى الـتعـرض لألصول اجلـمركى والـقوانـ ا

وظفى اجلمارك. االجتماعية 
كــذلك أوضـحت الـدراسـة اجلـهـود الـتي قــامت بـهـا إدارة اجلـمـارك لـتـحـسـ األداء
الوظيـفى واإلدارى بها; و هـيكلـها اإلدارى وموظـفيهـا على اختالف درجـاتهم ورتبهم
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ـهن الـتى اسـتـعانـت بهـا اجلـمـارك فى أعـمـالـها داخل حـدودهـا ومـتـابـعة و أصـحـاب ا
أعمالهم لتنشيط احلركة التجارية وسرعة إنهاء اإلجراءات اجلمركية وغيرها.

Abstract: : 
The research dealt with an important historical period in the history

of Egyptian customs,which is the period that witnessed the modern-
ization experience thatMohamed Ali Pasha established, and which co-
incided with the Egyptian state,s direction to harvest the economic
surplus, through an economic policy based onthe state,s management
and direction of the economy.

The study spoken aboutcustoms as a disease, its tasks and the limits
of its administrative authority, and what the customs duties collected
were carried out to the total general taxes, as well as the customs pol-
icy followed in the era of the directed economy, then theTreaty of Bal-
ta Limanand others in the customs policy, and the factors that affected
the Egyptian customs policymaking after the treaty of 1838 dispersal.

The study of the means of exploiting customs and their man-
agement, and the transfer of its administration between several offices
until its management was completely transferred to the general cus-
toms authority and government Departments that have suffered cus-
toms inits administration, particularly in combating smuggling opera-
tions, from standing on the administrativestructure of the
customsauthority, some professions related to customs work, and the
laws regulating customs work, in the end, the social assets of customs
employeeswere exposed.

The study also clarified the efforts made by customs administration
to improve the functional and administrative and functional per-
formance, its administrative structure included a lot of employees of
different ranks and it also tried to provide some of the owners of the
professions that assist the customs business within its borders, and to
follow up their work to stimulate the commercial movement, and the
speedy completion of customs procedures and others.   
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ـكس كما أطلق على الرسوم عُرف اجلمرك فى أوائل القرن الـتاسع عشر بديوان ا
اجلـمركـية كـلمـة مكوس وقـد عبـر عنـها اجلـبرتى عـند حـديثه عـن أحداث عام ١٨١٢
كس ببـوالق والذى يعـبرون عـنه بالكـمرك لم يزل يـتزايد حيث ذهب إلي " أن ديـوان ا

تزايدون حتى أوصلوه إلى ألف وخمسمائة كيس فى السنة"(١). فيه ا
وعنـدمـا تـولى مـحـمـد عـلى بـاشـا حـكم مـصـر أخـذت عـلـيه الـتـعـهـدات من الـدولة
الـعـليـة أال يـدخل فى تصـرفه ثـغـور رشيـد ودمـياط واإلسـكـندريـة حـتي تظل إيـراداتـها
حـقًـا لـلـخـزيـنـة الـسـلـطـانـيـة لــهـذا تـولى مـحـمـد عـلي بـاشـا الـتـزام هـذه الـثـغـور من قـبل
ال حـدده السـلطان(٢) وشهـدت إدارة اجلمارك السـلطـان العـثمـانى مقـابل مبـلغ من ا
فى عـصر مـحمـد علـي باشـا تطـوراً تمـاشى مع االجتاه لـتـحسـ مسـتوى إدارتـها بـشكل
صـالح التى أحلقت بإدارة صريـة اخملتلفـة و بعض ا كنـها من متابـعة عمل اجلـمارك ا

اجلمارك.
ا كان محمد علي باشا قـد أدرك منذ بداية حكمه أن جناحه فى االستقالل عن و
الدولـة العثـمانـية يتـوقف على مـدى جناحه االقتـصادى; لهـذا شرع فى انـتهاج سـياسة
اقتصادية تـعمل على زيادة إيرادات الـدولة بكل الوسائل(٣) األمر الذي جعـله ينتهى
ا تستورد مـنها ليكون ميزانها إلى سياسة جتعل من مصر دولة تصـدر إلى جاراتها أكثر 
ـا كان هذا النـظام يقضى بـتشجـيع التصديـر بكل الوسائل التجـارى فى مصلـحتها و
واحلد من االستـيراد بشـتى الطرق فقـد قامت هذه السـياسة عـلي احلماية اجلـمركية
بدأ حـماية وذلك بفـرض رسوم عالـية وغيـرها من األجـراءات التى يقـتضيـها العـمل 

التجارة(٤).
وبـتـطـبـيق تـلك الـسـيـاسـة بـدأ الـصـدام بـ محـمـد عـلـى واألوروبيـ وبـيـنـه وب

ــا تـتـبـعه الـدولـة الـدولــة الـعـثـمـانـيــة بـعـد أن أصـبح يـسـلـك مـنـهـجـاً اقـتــصـاديـاً مـخـالـفـاً 
العـثمانـية التى تـطبق الفـكرة اخليـالية الـتى تقضى بـتحقـيق الرفاهـية والثـروة والقوة عن
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طـريـق مـنع أى شئ من اخلـروج من الـبالد مع الـسـمــاح بـتـدفق جـمـيع الـبـضـائع عـلى
واليـاتـهـا دون أدنى قـيـد(٥) وهــو فى احلـقـيـقـة تــشـريع ال يـعـنـيـه إال حتـقـيق الـكـسب إذ
كـانت الـدولة تـفـتح واليـاتـهـا بـتـرحـاب أمـام الـبـضـائع من كـافـة الـبـلـدان وتعـمل عـلى
تـشـجيع االسـتـيراد وعـدم تـشجـيع الـتصـديـر بفـرض رسوم ضـئـيلـة عـلى الواردات مع
ـواد الـغذائـيـة أو احـتكـار الـبـعض اآلخر; حـظـر تـصديـر الـعـديد من الـسـلع وبـخاصـة ا

واد الغذائية(٦). حتي جتنب الواليات أخطار اجملاعات ونقص ا
ولذلك بدأ اخلالف يدب ب محمد علي باشا والدولة العثمانية وخصوصًا بعدما
ـفروضـة على دخول احتج الـباب الـعالى فى عام ١٨١٠ عـلى قيـمة الرسـوم اجلمـركية ا
البضائع العـثمانية إلى مـصر وإصرار محمـد على باشا على الـتملص من طلب الباب
الـعـالى بـتـخــفـيض الـرسـوم اجلـمـركــيـة عـلى الـبـضـائـع الـعـثـمـانـيـة(٧) ثم بـدأ الـسـلـطـان
العثمانى فى اتـخاذ السبل لهـدم سياسة محمـد على باشا عندمـا أصدر فرماناً فى عام
١٨٢٠ قـضى بـترك الـبـاب مـفتـوحـاً أمام الـبـضائع األوروبـيـة الواردة لـلـواليات الـعـثمـانـية
ـا أنـها تـدفع رسـومـاً بـلغـت ٣% من قيـمـة الـبـضائع(٨) ولكن األوروبـيـ لم يـكتـفوا طـا
عاهدة ب الـدولة العثمانـية وروسيا التى تنص زيد فبعد عـقد ا بذلك بل طالبوا بـا
نتجة فى إحدى الواليات العثمانية ويقوم على دفع التاجر الروسى ٣% على البضائع ا
بنقلها لوالية أخرى تتبع الدولة العثمانية وقد طالب أيضاً كل من القنصل اإلجنليزى
ـعامـلة رعـايا دولتـيهـما كـالتـجار الـروس ولكن لم يـستـجب لطـلبـهما ومـثيـله الفـرنسى 

عاملتهما بتلك التعريفة(٩) . بحجة عدم ورود " إعالم خبر" من جمارك اآلستانة 
الحظ أن أمـور اجلـمارك فى بـدايـة عصـر مـحمـد عـلى باشـا كـانت مـضطـربة ومن ا
فى حتديد الرسوم اجلـمركية من جمـرك آلخر وفى تقدير األصـناف الواردة من جمرك
ـلـتــزمـ يـخـول لـهم آلخـر إذ كـانت مـعــظم اجلـمـارك تـدار عـن طـريق مـجـمــوعـة من ا
حتـصـيل الـرسـوم اجلـمـركـيـة بـعـد تـأديـة مـال االلـتـزام لـلـخـزانـة سـنـويًـا(١٠) فـبـيـنـمـا كان
يـحـصل جـمـركــا الـسـويس والـقـصــيـر رسـومـاً قـدرت بـ ٥% من قـيــمـة الـسـلع الـواردة من
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ا دفع الهنـد كانت تُحـصَّل رسوم بلـغت ١٠% من قيـمة السلـعةفى اجلمـارك األخرى 
مـحمـد عـلى بـاشا فى أواخـر عـصره إلـى جعل إدارة اجلـمـارك حتت تصـرف الـدولة(١١)
ـا كان بعض احملافظ حتى أنه تعهد بـالتزام جمارك معـظم التجار األتراك واألرمن و

بالثغـور يحصلـون بعض العوائد عـلى بعض األصناف ألنـفسه مفقد أبـطل محمد على
ربوط لهم(١٢) . رتبهم ا باشا تلك العادة واكتفى 

ثم جاءت معاهدة بلطة ليمان ب الدولة العثمانية واجنلترا كمحاولة من احملاوالت
الـسـاعـيـة إلى هـدم سـيـاسـة مـحـمـد عـلى بـاشـا االقـتـصـاديـة بـعد أن أكـدت عـلـى إلـغاء
جمـيع االحتـكارات الـداخليـة فى أمالك الدولـة العـثمـانية(١٣) وحريـة التـجار اإلجنـليز
ـا أن جتـارتـهم مع الـدولة فى الـتـنـقل داخل أمالك الـدولـة الـعـثـمـانـية دون أيـة قـيـود طـا
الـعـثمـانيـة تـخضع لـرسـوم جمـركـية مـحـددة قدرت بـ ٥% لـلـواردات و١٢% للـصادرات
وكـان الـهدف مـن وراء خفض الـرسـوم اجلـمركـيـة عـلى الـواردات هو فـتح أسـواق الـدولة

العثمانية أمام الواردات البريطانية(١٤) بشكل أدى إلى وأد الصناعة التركية(١٥).
ـعـاهـدة  إبالغ مـحـمـد عـلـى بـاشـا بـنـصـوصـها, كـمـا أمـره الـسـلـطان ـجـرد عـقـد ا و

صـرية(١٦) الـعـثمـانى باحـتـرام كامل بـنـودها وسـريـان أحكـامهـا فى جـميع اجلـمـارك ا
صرية حتت إدارة كذلك طلب السلطان العثمانى مـن محمد على باشا وضع اجلمارك ا
اجلـمارك الـعثـمانـية بـاآلستـانة; وذلك تـأميـناً لـتنـظيم عـملـيه حتصـيل الرسـوم اجلمـركية
عـاهدة من نـصوص ونتـيجـة لتبـعيـة مصر لـلدولة اجلديـدة بنـاء على ما وقع فـى تلك ا

العثمانية(١٧) .
وجـاءت تسـويـة لنـدن عام ١٨٤٠ثم فـرمـان ١٨٤١ ليـؤكدا عـلى تـبعـية مـصـر للـدولة
العثمانية وحددت تلك التبعيـة فى دفع اجلزية السنوية للباب العالى وسريان كامل
ـمـالك األخـرى عـلى مـصر وتـوالت ـعاهـدات الـتى تـعـقـدهـا الـدولـة الـعـثـمـانـيـة مع ا ا
ـعـاهـدة مع تـمـسك الـدول الـفـرمـانـات إللـزام مـحـمــد عـلى بـاشـا بـتـنـفـيـذ بـنــود تـلك ا
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عاهدة (١٨) . األوروبية باحلصول على كامل احلقوق التى نصت عليها تلك ا
ـقاطعـات ومنعت ومع تطـبيق تـسوية لـندن ظـلت مصر مـقاطـعة عثـمانـية كسـائر ا
بـاشرة مع الـدول األخرى لـعـقد مـعاهـدات مسـتقـلة عن الـباب الـعالى ـفاوضـة ا من ا
بـرمة ب تـركيا والـدول األخرى فى ح ـعاهدات واالتـفاقيـات ا ومطـالبتـها بـقبول ا

كـفـلت لـهـا فى الـوقت نـفـسه حق االسـتـقالل الـداخـلى فـى اإلدارة وفرض الـضـرائب
ارسة شئون احلكم الداخلى(١٩). والقيام باإلصالحات و الداخلية

ــصـريـة ورغم كل هــذه اإلجـراءات لم تـســتـطع الـدولــة الـعـثــمـانـيــة حتـريـر الــتـجـارة ا
ـصريـة على تـسويق بعض نـهائيـاً حيث تـشيـر الوثائق إلى اسـتمـرار سيـطرة احلـكومة ا

صـرية(٢٠) األصـناف كـصنـف الصـمغ السـنارى الـذى ظـلت جتارته امـتيـازاً لـلحـكومـة ا
حتى إن كل احملـصول الـذى كان يرد ولم يسـمح محـمد عـلى باشـا للـتجار بـاالجتار فـيه
من السـودان كان يدخل فى حـساب األشوان احلـكوميـة ومن يضبط بـكميـة منه كان
يعاقب بالسجن مدة وصلت إلى ٦ أشهر(٢١) وحتى ال تؤدى سياسة الدولة إلى إثارة
التـجـار األجـانب فـقـد سـمح ألحـد الـتـجـار الـفـرنـسـيـ بـإخراج مـقـدار من الـصـمغ من

جمرك اإلسكندرية مع التنبيه عليه بعدم السماح له بإخراج الصنف مرة أخرى(٢٢).
ا حـددت معـاهدة ١٨٣٨ رسم الـصادر بـ١٢%  من قـيمـة السـلعـة رفض مـحمد و
ــا أخـذ فى تـنـفـيــذه تـدريـجـيًـا(٢٣) فى مـحــاولـة مـنه لــتـهـدئـة عـلى تـنـفـيــذه فى حـيـنه وإ
األوضـاع مع الـبـاب الـعالـى إذ كانت عـالقته به تـتـسم بـالـتـوتر فـى تلك الـفـتـرة لـهذا
حــرص مـحــمـد عــلى بـاشــا عـلـى أن تـكــون الـقــوائم الـتـى جتـبى عــلى أسـاســهـا الــرسـوم
اجلمركية مـوافقة للقـوائم الواردة من الدولة الـعثمانية(٢٤) وقد حصل الرسم اجلمركى
عـلى جـزءين ٩% (أمـديـة) عـنـد انـتـقال الـسـلـعـة من بـلـدة ألخـرى بـداخل مـصر و٣%
صرية إلى اخلارج حتى إذا حـاول التاجر تصريفها وانئ ا (رفتية) عند تصديـرها من ا
ـصرى يكون قد جـرى حتصيل ٩% على الـسلعة كقـيمة رسم اجلمرك فى داخل القطر ا
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الداخلى الذى يـجبى عند دخـول السلعة من بـلدة إلى أخرى والذى أطـلق عليه عوائد
الدخولية(٢٥).

تطور إدارة اجلمارك:
ـصريـة بـ دواوين مخـتلـفـة رغم أنهـا ظلـت تابـعة لـديوان تـنقـلت إدارة اجلـمارك ا
ثـلهـا ديوان اجلمـارك تتبع الـية طوال فـترة الـدراسة حيث كـانت إدارة اجلمـارك التى  ا
; عرف الـية والـذى قسم فى عـصر محـمد عـلى باشـا إلى قسـم فى البـداية ديـوان ا
األول بـديــوان اإليـرادات واخـتص بـحـسـابـات كـافـة مـديـريـات األقـالـيم وجـزيـرة كـريت
واحلجاز والـسودان أما الـقسم الثـانى فأطلق عـليه ديوان (عـموم إيرادات اإلسـكندرية)

وجودة بإيرادات احملروسة واجلمارك(٢٦). صالح األخرى ا وا
 وكان ديوان اإليرادات مـنوطًا بإدارة اجلمـارك واإلشراف على جميع حـساباتها إلى
ـالـيـة وهو أن أصـدر محـمـد عـلى بـاشـا قـرارًا بـتبـعـيـة اجلـمـارك لـلـقسم الـثـانى لـديـوان ا
تابعة األعمال اجلـمركية واإلشراف على ديوان عموم إسكـندرية والذى استحـدث 

اجلـمـارك سـواء كانـت تلك اجلـمـارك تـدار من خالل الـدولـة أم عن طـريق االلـتزام(٢٧)
غير أن تـوزيع اإليرادات فى قسـم لم يكن من الـصواب ولذلك عـدل هذا األمر فى

الية(٢٨). عام ١٨٤٤ وأصبح هناك ديوان واحد مقره بالقاهرة وعرف باسم ديوان ا
ـوظـفـ الذين يـعـمـلـون فى اجلـمـارك بـعد أن ـالـيـةيـقوم بـتـعـيـ ا كمـا كـان ديـوان ا
كما كان يقوم بتخفيض عدد العامل فى حالة وجود يصدق عليهم مجلس األحكام

الية فى األمر(٢٩). زيادة فى العمالة بعد مراجعة ومشاورة ديوان ا
صالح وفى عام ١٨٤٤ حتمل ديوان عموم التفتيش(*) مهمة إرسال موظف جلرد ا
وظف التابع ألقسام احلكومية ومنها ديوان اجلمارك وأحياناً كـان يستع ببعض ا
الية إلجناز عمليات اجلرد ولهذا حدث اخلالف دائماً على صرف مختلفة من ديوان ا
ـعـنيـ باجلـرد وهل يـكون من جـانب ديوان ـسـتعـان بهم وا وظـف ا مـرتبـات هـؤالء ا
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التفتيش أم من جانب ديوان اجلمارك(٣٠).
وبذلك كانت تـورد جميع حـسابات اجلمـارك فى تلك الفـترة إلى ديوان الـتفتيش
قدمة من كل الـفروع التابعة للجمارك مع أصل النقود وكانت تتم مراجعة احلسابات ا

الية(٣١). رسلة إلى ديوان ا ا
ـبـيعـات فى عام ١٨٢٥ الـذى سمى ـا أنشـأ محـمد عـلى بـاشا ديـوان التـجارة وا و
ـتـابـعة بديـوان الـتـجـارة واألمـور اإلفرجنـيـة ومـقـره مـديـنة اإلسـكـنـدريـة أصـبح منـوطـاً 
الــعـمل داخل اجلــمــرك واإلشـراف عــلى جــمـيع حــســابـاته واســتالم جــمـيـع الـنــقـود

تحصلة فى خزينة جمرك اإلسكندرية وإرسالها إلى خزينته اخلاصة(٣٢). ا
ـبيعـات بعد وإذا كانت إدارة جـمرك اإلسكـندرية قـد انتقـلت إلى ديوان الـتجارة وا
الية وفى بـعض األحيان حتولت إنشائه فـقد ظلت إدارة اجلمـارك األخرى بيد ديـوان ا
ـالـيــة يـشـرف عـلى إدارة بـعض اجلـمـارك إلـى احملـافـظـات الــتـابـعـة لـهــا وإن ظل ديـوان ا
العـمل باجلـمارك; ففى عـام ١٢٥٦(١٨٤٠) صدر أمـر بتحـويل إدارة جمـرك دمياط إلى
احملـافظـة وتعـي شـخص مـناسب واخلـدمة الالزمـ له أمـا بالـنسـبة جلـمارك احملـروسة

ال(٣٣). فكانت تتبع بيت ا
صالح التابعة لها: اجلمارك وإدارة ا

راكـز اجلـمركـيـة ومتـابـعة حـركـة البـضائع جتـاوزت مـهمـة مـصلـحة اجلـمـارك إدارة ا
صالح التابعة وإن كانت دخوالً وخروجًا لتحصيل الرسوم اجلمركية إلى إدارة بعض ا
إدارة اجلمرك لهذه األقالم غير مباشرة ال سيما بعد أن حتمل مهمة طرح هذه األقالم
ـواعـيـد احملـددة فى جـمـيـع الـقـراقوالت فـى مـزادات الـتزام ونـشـر شـروط الـتـزامـهـا فى ا
شاكل التى "أقسـام الشرطة" ويـكون على اجلـمرك متـابعة الـعمل بهـا ومحاولة حـل ا

صالح:  تتعرض لها ومن تلك ا
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مصلحة حلقة األسماك :
أدار اجلـمرك حـلقـات األسـماك وذلك بـطرحـهـا فى التـزامات كـان يتـسـلم قيـمتـها
لـتـزم تتم فى الـيـة بـعيـداً عن إيـرادات اجلمـرك وكـانت مـحاسـبـة ا ويـسـددها لـديـوان ا
ـالـية(٣٤) كـذلك كان اجلـمـرك يـقوم بـتـوفـير الـصـيادين كـشوف خـاصـة تـرسل لديـوان ا
الـيـة بـعدد الـصـيادين لكل مـنـطـقة يـتم الـصـيد فـيـها كـمـا كـان يقـدم كـشوفـاً لـديـوان ا
لتزم بـالعدد احملدد له بـعقد االلتزام ومرتبـاتهم ويتابع أعـداد الصيادين لـضمان التـزام ا
لـتزم عـلى قيـمة األسـماك الـتى يوردهـا جلهـات تابـعة لـلدولة وكـانت جترى مـحاسـبة ا
وذلك باسـتقـطاع قيـمتهـا من قيـمة االلتـزام وإرسال كافـة احلسـابات بعـد ذلك لديوان

الية(٣٥). ا
مصلحة القلو والفاسول :

ـصـلحـة تدار عـن طريق االلـتزام طـوال عـصر مـحمـد عـلي باشـا وحتى ظـلت تلك ا
عـام ١٢٦٧(١٨٥١) حـيـث أصـبـحت تــدار عـلى ذمــة الـدولـة لــلـوقــوف عـلى قـيــمـة مـا
قارنـة ب إدارتهـا بااللتـزام وإدارتها حتت إشـراف الدولة من حيث حتققه من أربـاح وا
ـلـتـزم لـعـدم حتـقـيق أى أربـاح بـعد ـعـرفـة ا ثم أديـرت مـرة أخـرى  ـوظـفـ وغـيـره عدد ا

إدارتها عن طريق الدولة(٣٦).
واشي: مقاطعة عوائد األغنام وا

صـلحـة باإللتـزام للـتخـفيف من أعبـاء إدارتهـا على اجلـمرك الذى جرى إدارة هـذه ا
ـنع الـتهـريب أو زيـادة الرسـوم احملددة عـلى كل رأس الـتى كان أصـبح يتـابع مـلتـزمـها 
اجلمرك يحددها للمـلتزم وتسلم قيمة االلـتزام التى كانت تدفع فى شكل أقساط كل

أربعة أشهر(٣٧).
مقاطعة سيوة :

ــقـاطــعـات الــتى أحلــقت بـجــمـرك اإلســكـنــدريـة كــانت نـاحــيـة ســيـوة مـن ضـمن ا
ع عليهم ال ا إلدارتها حيث تولى أم اجلمرك متابعـة مشايخ سيوة فى إرسال ا
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وإضافـته إلى خـزيـنـة اجلـمـرك عـلى أن تـظل حـسـابـات سيـوة مـنـفـصـلـة عن حـسـابات
اجلـمـرك ومـقـيــدة بـدفـاتـر خـاصـة حـيـث جـرى مـطـالـبـة شــيخ سـيـوة بـتـوريـد ٢٠٠ ألف
قـرش وفى حــالـة وفـاته يـنـاط بـأكـبـر أبـنـائه دفع تـلك الـنـقـود(٣٨) وقـد اشـتـهـرت تـلك
ع من قبل اجلمرك إعداد قاطعة بتجارة التمر والرقـيق ولذلك كان على مأمورها ا ا
ـنع حدوث أى تـهريب قـائمـة بعـدد األرقاء اجملـلـوب إلـيهـا ومعه اثـنان مـن القـواص 

لهؤالء الرقيق(٣٩).
مصلحة اخلضرة ( وكالة اخلضار):

ـصلحـة ضمـن األقالم التى يـديرهـا اجلمـرك وكانت تُـعطَى الـتزامًا كانـت تلك ا
لـتزم ومتابعة العـامل بها واالستعالم عرفته من ا وتولى اجلمرك حتصيل األقـساط 
عـنـهم قـبل قـبولـهم بـالـعـمل فى تـلك الـوكـالة(٤٠) وعـنـدما تـولى اجلـمـرك أمـورهـا طلب
أمـ اجلـمـرك من الدفـتـرخـانة مـعـرفـة إيراداتـهـا ومصـروفـاتـهافى وقـت إدارة الدولـة لـها
زاد بشكل يحـقق الربح للدولة وبيان عدد الـعامل بهـا ومصروفاتهم لـكى يطرحها بـا
ويخـفف من األعـباء اإلداريـة عن أمـناء اجلـمارك(٤١) وكانت إيـرادات اخلـضرة بـرشـيد
ـصـلــحـة إلى ديــوان جـمـرك اإلســكـنـدريـة ودمـيــاط تـرسل نـقــداً مع الـدفــاتـر اخلـاصـة بــا

الية(٤٢). والذى يُجرى احملاسبة مع ديوان ا صلحة نوط بإدارة تلك ا باعتباره ا
وقـد تـداخـل أحـيـانــاً عـمل مـصــلـحـة اخلــضـرة مع اجلـمــرك بـشـكـل أثـار أزمـات بـ

صلحة ومن تلك األزمات تلك التى أثيرت فى البرلس بعد اجلمارك وملتزمى تلك ا
تــأسـيس جـمـرك به وحتـصـيـل جـمـارك به عـلى الـسـلـع الـتى كـانت ال تـدفع إال عـوائـد
ـا أدى إلى أن أصـبح الـتـجـار يؤدون رسـومًـا جـمـركـيـة على ـلـتـزم وكـالة اخلـضـر  اخلـضـر 
ا دفعه بضـائعهم ويأخـذون رفتيـة بتأديتـها والتـوقف عن تأدية عـوائد اخلضرة لـلملـتزم 
ا دفع بأم جمرك الية باعتبار أن ذلك مخالف لشروط التزامه  إلى الشكوى لديوان ا
اإلسكـندرية أن يـقرر قيـام جمرك الـبرلس بـتحصـيل ٩% بدالً من ١٢% على الـبضائع
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صلحة(٤٣). ويرخص للملتزم بأخذ عوائده وبذلك يتم التوفيق ب عمل اجلمرك وا
بلغ ١٠٦١٦قرشـا و٣٠بارة قيمـة الرسوم التى ولهذا طـالب ملتزم اخلـضرة بالبـرلس 
أخـذهـا جـمـرك الـبـرلس وحصـلـهـا بـنـسـبة ١٢% من قـيـمـة الـبـضـائع وذلك قـبل صدور
الـقـرار بـعـدم حتصـيـل الـرسـوم اجلمـركـيـة عـلـى تلـك األصـنـاف كـاملـة وقـد طـلـب أم

ـبــلغ من مــال االلـتــزام وأن يـتم ـالــيـةخــصم ذلك ا جـمــرك اإلسـكــنـدريــة من ديــوان ا
حتصيل باقى قيمة االلتزام فى موعده(٤٤).

آليات استغالل اجلمارك :
صريـة التزامـاً منذ أوائل الـقرن التـاسع عشر إلى أن حـاول محمد أديرت اجلمـارك ا
عـلى بـاشـا إحــكـام سـيـطـرته عـلى حــركـة الـتـجـارة الـداخـلــيـة واخلـارجـيـة فـبـدأ فى إدارة

اجلمارك حتت تصرف الدولة.
استغالل اجلمارك بااللتزام :

ـصريـة بـااللتـزام من قبل الـسلـطان كـان قد تـولى محـمد عـلي بـاشا إدارة اجلـمارك ا
الـعــثـمـاني مــقـابل ٧٥٠٠ كـيس فـى عـام ١٢٢٥(١٨١٠) زادت إلى ٩٥٠٠ كـيس فى
عام ١٢٣٨(١٨٢٣) وكانت تدفع خلـزانة البحريـة العثمـانية على أقسـاط متساوية كل
ثالثـة أشـهـر وهـذه اجلـمـارك الـتى أدارهـا محـمـد عـلي بـاشـا تـوزعت بـ جـمـارك على
صـريـة وأخـرى داخـلـيـة ومن اجلـمـارك الـسـاحـلـيـة اإلسـكـنـدريـة ودمـياط السـواحـل ا
تـوسط والسـويس والقـصيـر على سـاحل البـحر األحـمر ورشـيد عـلى ساحل الـبحـر ا
أمــا اجلــمــارك الــداخــلــيــة فى احملــروســة فــكــانت جــمــارك بــوالق وبــاب الــنــصــر ومــصــر

ة(٤٥). القد
ويـعـود تـفــضـيل إدارة اجلـمـارك بــااللـتـزام إلى تــخـفـيف األعـبــاء اإلداريـة عن كـاهل
(٤٦) وزيادة ـلـتـزم الـدولـةبـإلقـاء مـشـاغل إدارة اجلـمـارك وضبط أعـمـالـهـا على كـاهل ا
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الـدولـة من إيـراداتــهـا; فـجــمـرك دمـيـاط زاد إيــراده بـااللـتـزام عـن إيـراد إدارته عن طـريق
الـدولـة إذ بــلغ إيـراده األلــفى كـيــسـة عـام ١٨٣٤ فـى حـ انـخــفض إيـراده لــلـنـصف
عنـدما أديـر من قبل الـدولة وبلغ حـرص الدولـة على اسـتغالل اجلمـارك بااللـتزام حد
أنـها طـلـبت مـن بتـراكـى ملـتـزم جـمـرك اإلسـكـنـدريـة الـتـزام جـمـرك دمـيـاط أيـضًا وإذا
رفض فـسـيـلــغى الـتـزام جـمــرك اإلسـكـنـدريـة ويــدار من قـبل الـدولـة(٤٧). وكـانت دولـة
الـبـاشـا تـكـافئ أمـ اجلـمـرك إذا وصل إيـراد اجلـمـرك عـنـد إدارة الـدولـة له إلى مـسـتوى

إيراداته بااللتزام(٤٨).
وكان يـطلب من ملتـزمى اجلمارك عـدم التعـرض للسـلع الواردة للـمصالح احلـكومية
ة بعـد أن قاموا بـالتحـفظ على تلك الـواردات خصوصًـا فى جمركى بـوالق ومصر الـقد
أمالً فى حتصيل رسومهـا اجلمركية(٤٩) وازدياد مطالبـهم بالسماح لـهم بتحصيل رسوم

مع إعفاء األشياء الواردة حملمد علي باشا(٥٠).  جمركية عليها
وكـان من يـرسـو عـلـيه مـزاد التـزام اجلـمـرك يـتم تـوقـيع عقـد بـااللـتـزام مـعه يـحدد به
اسم اجلمرك وآلية تسديد قيـمة االلتزام التى كان يدفع منهـا قسطاً نقدياً قبل تسلم
ـلـتزم ـلتـزم وكـان ا ـتبـقـيـة عـلى أقـساط بـحـواالت عـلى ا اجلمـرك وتـسـديـد النـسـبـة ا
يـتـسـلم مع هـذا الـعـقـد صورة مـن التـعـريـفـة اجلـمـركـيـة وكـان مـلـتـزمـو اجلـمـارك يـوفرون
صالح احلكومية والتزموا بدفع ن اعتادوا التزام ا ضمانة لهم استثنى منها أهل الثقة 
األقـساط(٥١). وقـد كـان عـقـد االلـتـزام يـتـضـمن كـذلك األصـنـاف الـتـى يحـق لـلـمـلـتزم
حتــصــيل رســوم جــمــركــيــة عــنــهــا حــتى ال يــحــصل رســومًــا عــلى أصــنــاف مــعــفــاة من

اجلمارك(٥٢).
باشر للجمارك : الدولة واالستغالل ا

كـان السـائد فى عـصـر محـمد عـلي باشـا أن تديـر الـدولة اجلـمارك بـطريق االلـتزام
ـلتزمـ اللتـزام جمرك مـع كانت وفى حال عـدم وجود عروض مـناسـبة من جانب ا
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الدولة تتولى إدارة هذا اجلمرك(٥٣). وعلى كل حال فقد أديرت جـميع اجلمارك التزاما
ع بـكل جهة ويضع حتت ماعدا جـمركى السويس والـقصير فـقد أدارهمـا احملافظ ا
تصرفـه أمينًا ومـباشرًا ومعـاونًا وصرافًـا وكاتبًا يـقومون بـالعمل بتـلك اجلهة لـكى يعاونوه

فى إدارة اجلمرك وإجناز األعمال اجلمركية(٥٤).
سـتنـدات الـتى يُحـتـاج إليـها فى ـاليـة مـسئـولـية إعـداد الدفـاتـر وا وقـد تـولى ديوان ا
ـلـتـزمـ بـتوريـد األوراق اجلـمـركـيـة وصـرف ما تسـيـيـر أعـمـال اجلـمـارك; فقـد طـالب ا
وعـنـدمـا ـطـبـوع حـتى ال تـتـعـطل األشـغـال اجلـمـركـيـة يـحـتـاجـونه من الـدفـاتـر والـورق ا
تعـهدين كانت اجلمـعية العـمومية تـصدر أوامرها كانت هذه الـطلبيـات ال تتوافـر لدى ا
بــشــراء مــا يـحــتــاجه اجلــمــرك من أوراق ودفـاتــر من الــتــجــار حـتـى ال تـتــأخــر األعــمـال
اجلمركية وتزداد شكاوى التجار(٥٥). وقد حدثت فى بعض األوقات مخالفات بسبب
واسـتــخـدام اجلـمـرك لـسـنـدات غـيـر مـدمـوغـة ـدمـوغـة بـاجلـمـرك عـدم وجـود األوراق ا
ــسـئـولــ عن تـوريــد تـلك األوراق لـتــسـبــبـهم فى حـدوث وتـرتب عــلى ذلك مـعــاقـبـة ا

اخملالفات اجلمركية(٥٦).
كـذلك كـانت هـناك دفـاتـر جمـركـيـة مخـصـوصة لالسـتـعمـال عـنـد القـيـام بتـفـتيش
اجلـمـارك لـهـا شــكل مـعـ وفى حـالـة وجــود عـجـز فى تـلك الـدفــاتـر واحلـاجـة لـدفـاتـر
الستكمال عـملية التـفتيش كانت تطبع دفـاتر صغيرة احلـجم مكملة لدفـاتر التفتيش
حيث طـلب منـها دفـتر نـوطة بـطبع تـلك الـدفاتـر طـبعـة العـامـرة ببـوالق هى ا وكـانت ا
٢٠ فـرخًـا السـتـكمـال إحـدى عـمـلـيات الـتـفـتـيش اجلـمركى(٥٧). وباسـتـحـداث بعض
ـراكز اجلـمـركيـة كان يـطلـب طبـاعة دفـاتر خـاصة لـتـلك النـقطـة اجلـمركـية اجلـديدةلـها ا
ـيز فى بـداية األمـر عن بـاقى دفاتـر اجلـمرك الـتـابعـة له;فـعنـد استـحـداث نقـطة شـكل 
جمركية عند الـباب اجلديد فى اإلسكندريـة طلبت دفاتر من ورق محبـر لعمليات قيد
ناطق ـالية قبل انتـقالها إلى ا البضائع الـواردة وكانت جميع الدفـاتر تختم من ديوان ا

وجبها(٥٨). الية حتى يجرى محاسبة اجلمرك  اجلمركية اجلديدة وتقيد با
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عاونة لهم: هن ا موظفو اجلمارك وا
وظـفى اجلمـارك األشخاص الـذين يتقـاضون أجوراً ثـابتـة نظيـرعمل ثابت ونقـصد 
هن اجلمركية على األشخاص الذين داخل الدائرة اجلمركية وجرى إطالق مسمى ا
ـرتبطـة بالعـمليـة اجلمركـية داخل حدود الـدائرة اجلمـركية وال هن ا يعـملون بـبعض ا
يـتـقاضـون راتـبـاً من اجلمـرك وال يـقيـدوا ضـمن تـرتيب مـصـلـحة اجلـمـارك ويحـصـلون

على أجرتهم من التجار دون تدخل من اجلمارك.
أوالً: موظفو اجلمارك

ـوظفـ العـامل بـكل جمـرك باخـتالف حركـة الصـادر والوارد التى اختـلف عدد ا
هن داخـل الدائرة اجلـمركـية. ومن ـوظفـ وأصحـاب ا يقـوم بهـا وسوف نـرصد أهم ا
ام شـاغـلهـا بـالقـراءة والـكتـابة اجلـديـر بالـذكـر أن بعض الـوظـائف اجلمـركـية اشـتـرطت إ
ـعـاونـة بـاجلـمـارك أو نـاظـرًا لـلجـمـرك أو يـعـمـل بـإحدى السـيـمـا إذا كـان سـيـعـمل بـا
الـوظـائف الـكـتابـيـة الـتى يـتـحـتم عـلى صـاحـبـهـا احلـصـول عـلى قـدر مـعـ من الـتـعلـيم
سـتـويات الـوظـيفـيـة للـهـيكل كـالـكتـبـة وأمنـاء اجلـمارك ... وغـيـرهم وقد تـعـددت ا

اإلدارى للجمارك الذى يأتى على رأسه:
أم اجلمرك :

ـنـاصب فى الـهـيـكل اإلدارى اجلـمركى يـعـتـبـر مـنـصب أم اجلـمـرك من أعـقـد ا
وكـان مـلتـزم اجلـمرك فى وقت طـرح اجلـمرك الـتزامًـا يـعتـبـر هو أمـيـنًا لـلـجمـرك وكذلك
ح انـتـقـلت إدارة اجلـمـرك إلى احملـافـظـة كـان احملـافظ يـعتـبـر أمـيـنـا لـلـجـمرك فـى بعض
األحـيـان أو وكـيل احملـافـظـة فى بـعض األوقـات وكـان علـيه مـتـابـعـة جـمـيع األعـمال
عمول ـشاكل الناجمـة عن بعض اإلجراءات ا اجلمركية وتـسهيل إجراءاتها وحل ا
بـها بـاجلـمـارك وحتـديـد الـتـعـريـفـة اجلمـركـيـة بـاالتـفـاق مع مـجـلس الـتـجـار التـى على

أساسها يتم حتصيل الرسوم اجلمركية(٥٩).
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وقد كان أمـ اجلمرك من الـشخصـيات العـامة وله مكـانته فى الدولـة وبخاصة
أم جمرك اإلسكندرية قبل حتويله إلى مصلـحة للجمارك فى عصر سعيد باشا فقد
كان يسـلم له نيشان عـند تعيـينه أمينـاً ألحد اجلمارك عـلى أن يتركه خللـفه عند عزله

من أمانة اجلمرك (٦٠).
ناظر اجلمرك:

تداخلت مـهام ناظر اجلـمرك مع أم اجلمـرك; فقد كان الـناظر يقوم بـنفس أعمال
ة باعتباره وقد أطلق على مصطفى أفندى لقب ناظر وأم جمرك مصر القد األم
يـسيـر أعمـال اجلمـرك فى وجـود أم عـموم جـمارك احملـروسـة الذى كـان يتـبعه نـظار
فروع اجلمارك باحملروسة وفى وجود أم عموم اجلـمارك باإلسكندرية كان يوجد ناظر
الحـظـة أمـور اجلـمــرك بـاإلسـكـنـدريـة(٦١) وفى حـال تـعـدد األسـاكل لــلـجـمـرك يـقــوم 
بــاجلــمـرك كــان يـعــ نـاظــراً لـهــا كــنـاظــر أسـاكل احملــمـوديــة ونــاظـر جــمـرك الــكـرســتـة

"األخشاب" باإلسكندرية.
الكُتاب:

ـا كـان جمـرك اإلسـكـنـدريـة مـن أكـبر اخـتـلـف عـدد الكُـتـاب مـن جـمـرك آلخـر و
صرية لذا تميز بكثرة أعداد كُـتابه فبينما كان عدد الكُتاب يتراوح ب ٣ اجلمارك ا
أو ٤ فى كـل فــرع من فـــروع اجلـــمــارك فـــقــد وصل عـــددهم إلى ٥٦كـــاتـــبًــا فى جـــمــرك
اإلسـكـنـدريـة تـوزعوا عـلى أقالم مـخـتـلـفـة هـذا بخالف بـعض الـكـتـاب الـذين كـانوا
يـعـمـلـون فـرادى خـارج تـلك األقالم لـتـأدية بـعض األعـمـال الـكـتـابـيـة األخـرى ويأتى
سئول على رأس تلـك األقالم قلم احلسـابات واليومـية واالستـحقاقـات والصنف;وهـو ا
عن قـيد جـميع الـبضائـع ومراجعـة احلسـابات الـشهـرية ويـحتـفظ فيه عـلى دفاتـر قيد
هرب وقوائمها وكان ضبوطة من ا األمانات النقدية وبضائع األمانات والبـضائع ا
يتم جتديـد الكُتاب بصـفة دائمة فى اجلـمارك مع استحـداث دفاتر جديـدة حتى يكونوا
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ا  استحداثه من إجراءات(٦٢) كما تمت االستعانة ببعض الكُتاب فى على دراية 
وخـروج معظم ـوجودة بـها أوقات االزدحـام وخصـوصاً بـاإلسكـندرية لـكثـرة األساكل ا
ــصــدرة مـنــهـا(٦٣) وكـان يــتم تــرتـيـب كُـتــاب مـســاعــدين إلتــمـام األعــمـال الــبـضــائع ا
اجلمركية على أكمل وجه فـقد  استحداث مساعد لـكاتب جمرك السويس بعد أن
الحقة عـلى إتمام األعـمال اجلمـركية ويـخرج الرفاتـى بدون بيان أصبح ال يـستطـيع ا

كمية البضائع وعددها(٦٤) .
الصيارفة (العدادون والتحصيل دارية) :

الــصـراف هــو الـشــخص الــذى يـقــوم بـتــسـلم وتــســلـيم الــنـقــود ولـذا كــان بـجــمـرك
اإلسـكـنـدريـة صراف لـديـوان اجلـمـرك وعـداد للـوارد من الـنـقـود وآخـر للـصـادر مـنـها
ـبـالغ من الـتـجـار نـظـرًا وآخـرون يـسـمـون حتـصـيل داريـة; وهم من يـقـومـون بـتـحـصـيل ا
لضخامة كمية النقود حتتم تخصـيص عدد من الصيارفة لتسلم وتسليم النقود والذين
وجودة بـاخلزيـنة عـلى ما يـكون مـقيدًا ـقارنـة مجـموع الـنقـود ا كـانت جترى مـحاسبـتهم 
بالـدفاتر وفى حـال حدوث أى عجـز فى النقـود كان على الـصراف تسـديد هذا الـعجز
هنة الصرافة فقد كانت كأية مهنةأخرى ال يتم تعي الصراف وسجنه(٦٥). وبالنسبة 
ه ضـمـانـة قويـةويـتم الـبـحث عن هـذا الـضـامن ومـعـرفة فـى محـل عمـله إال بـعـد تـقـد
مدى اعـتمـاد ضمانـته فإذا كـانت ضمانـته معـتمدة يـجرى الـتصديق عـليـها من شيخ
عموم الـصراف أمـا إذا كانت غيـر معتـمدة فقد كـان يجرى اخـتيار صـراف آخر يكون
ذا ضـمـانــة مـعـتــمـدة تـتـوافــر فى شـخص ذى ثــقـة واقـتـدار وبــعـد اإلشـهــاد عـلى تـلك

الضمانة فى احملكمة يجرى تعي الصراف(٦٦).
السماسرة:

وقـد كــان هـنـاك سـمـاسـرة لألرز وهم من لـهم خـبــرة بـأصـنـاف الـبـضــائع ودرجـاتـهـا
ـثـمـن والـفـراز ولـذلك ـعـرفـة درجــته وقـد تـشــابه عـمل الـســمـسـار مع عــمل كل من ا
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سمـى السمـسار فـرازًا فى بعض األحـيان فـأحيـانًا عرف سـمسـار اجللـود بفـراز اجللود
ا أوجد خلـطًا ب سمسار اجللود وفرازها (٦٧) وكذلك األمر بالنسبة لـسمسار الصمغ 
رغم الـفــرق بــيــنـهــمــا فـإلـى جـانـب درايـة الــســمـســار بــالـصــنف فــقــد كـان يــقــوم بــبـيع
األصـناف والوسـاطة بـ التـجار لـبيعـها كـما كـانت احلكـومة تلـجأ إلـيه عنـد احلاجة
لـشراء أحـد األصنـاف أو بيـعه وكانت حتـدد له الـسعـر الذى سـوف يبـيع أو يشـترى به
ـطـلوبـة وعـلـيـه الذهـاب إلـى الـتـجار وكـان يـعـطى لـهـذا الـسـمـسـار كـشف بـاألصـنـاف ا
الذين لـهم سابـقة االجتـار بهـا حتى يأتى بـأقل سعـر ونظـير ذلك كان الـسمـسار يـتلقى
عـمـولـة من التـاجـر الـذى يبـيع له بـضـاعته وبـذلك انـفـصل عـمل السـمـسـار عن عمل

الفراز(٦٨).
ثمنون: ا

ـثـمـن هـو من يـقــوم بـتـقـديــر قـيـمـة الــبـضـائع الــتى تـأتى بــدون رفـاتى وال تـعـرف ا
قـيـمـتـهـا وبـخـاصـة الـبـضـائع الـتى تـأتى من اخلـارج;ألن مـعـظم احلـاصالت الـداخـلـيـة
تـوفـرة بـديـوان اجلـمـرك ومن هـنـا كـانت هـناك معـروفـة األثـمـان عن طـريق الـتـسـعـيـرة ا
توفـر رفاتى لهـا كما كـان يحتكم ثمن لتـقدير درجـة وقيمـة السلع غـير ا احلاجـة إلى ا
وجودة بالتسعـيرة وبذلك فعليهم اللجوء إلى إليه عند اعتراض التجار عـلى األسعار ا
ـثمن. وبالنـسبة لألشياء الـتى ال يعرف ثمـنها وال يوجد تثم الـبضائع من جانب ا
عـرفة مـثمـن فى اجلمـرك له دراية بـأنـواعهـا فقـد كـان يتم عـرضهـا عـلى مجـلس الـتجـار 
ثــمــنــهـــا لــوجــود عــمــد الــتـــجــار به والــذين لـــهم درايــة بــجــمــيـع األصــنــاف وأنــواعــهــا

وأثمانها(٦٩).
القبـانيـة:

حــرص مـحـمـد عـلى بـاشــا عـلى عـمل أخـتـام خــاصـة من جـانب ديـوان اإليـرادات
بـاإلسـكـندريـة خلـتم دفـاتر الـقـبـانيـة حلـصر جـمـيع الـبضـائع الـواردة والـصادرة(٧٠) وكان
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يـطلب من شـيخ الـقبـانيـة كل فتـرة جتـديد ضـمانـات األفراد الـقبـانـية الـتابـع له ومن
يـجد ضمـانته غيـر معـتمدة عـندما يـصبح ضـامنه غيـر معـتمد أو غـير مـقتدر يـطلب منه
جتديد الضمانة لشخص معـتمد; وذلك حفاظاً على مال الدولة(٧١). وقد طلب قبانية
جــمـرك بــوالق عــمل دفـاتــر لــقـيــد الــبـضــائع الــصــادرة والـواردة من وإلـى اجلـمــرك وقـد
اسـتـجـيب لطـلـبـهم لـتنـظـيم عـملـهم وحـفظ مـال الـدولة(٧٢) وكـان يجـرى االسـتـعـانة
بـقـبـانيـة من خـارج اجلـمرك فى وقـت االزدحام لـتـسهـيل عـمـلـية وزن الـبـضائـع للـتـجار
ـغـادرة وكـان هـؤالء الــقـبـانـيـة يـحــصـلـون عـلى أجـرة الـوزن من وعـدم تـعـطـيل الــسـفن ا
جانب الـتجـار الذين يقـومون بـوزن البضـائع لهم وقـد طلب هـؤالء عمل دفاتـر مطـبوعة
لـهم أيـضـا إلدراج جـميـع ما يـتم وزنه ولـذلك  طـبع دفـاتـر خـاصة بـهم عـلى نـفـقـتهم

ألنها ال تخص الدولة فى شيء كما أنها مكلفة للدولة(٧٣).
العتالون :

ارتبط عـمل الـعتـالـ بالـقـبـانيـة ارتـباطًـا وثـيقًـا لـقيـامـهم بـحمل الـبـضائع الـتى يـقوم
ستوردة وكان عـلى شيخ طائفة العتال صدرة أو ا القبانى بوزنها سواء من الـبضائع ا

توفير العمالة الالزمة لألعمال احلكومية التى حتتاج إلى حمل(٧٤).
القواصة :

عـمل الـقـواصـة عـلى احلـراسـة لـيالً ونـهـاراً ورفع هـمـة الـعـامـلـ بـاجلـمـارك ومـنع
تـكـالـب الـتـجـار أصــحـاب الـبـضــائع عـلى الــقـبـانى أو الـعــتـال وحث الـتــجـار عـلى دفع
هنة عناصر عربية وغير عربية حيث الرسوم اجلمركية إذا لزم األمر.وقد عمل بتلك ا
كـان هنـاك قواصـة أتراك وقـواصة من الـعرب وأحـيانـاً عرف الـقواصـة العـرب بـ "البـلطة
جيه" وتوزع هـؤالء ما ب قـواصة سوارى وأخـرى بيادة ولـكن كان الـقواص السوارى
الـذى يـركـب حـصـانًـا ولــيس مـتــرجالً مـثل الـبــيـادة وهـو أعــلى فى رتـبــته وأيـضًـا فى
مــرتـبه وكـان يـتم تـبــديل أمـاكن الـقـواصـة كـل فـتـرة; وذلك حلـرص اإلدارة عـلى عـدم

.(٧٥) هرب إتاحة الوقت أمامهم لالتفاق مع ا
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البصاصون:
البصاص هو الـشخص الذى يكلفه اجلـمرك بالتجسس عـلى البضائع حتى ال يتم
تـهـريـبـها وضـبط مـا يـتم تـهريـبه مـنـهـا وقد اسـتـخـدمت كل فـروع اجلمـارك بـصـاص

تابـع لـها وكان جـمرك الـقصيـر أكثـر اجلمارك اسـتخـداماً للـبصاصـ وقد اخـتلفت
طـرق اسـتخـدام هـؤالء الـبصـاصـ إذ كانت بـعض اجلـمـارك تقـوم بـتعـيـيـنهم وإعـطـائهم
ــعــ لــهم ـــرتب ا ــضـــبــوطــة بــدالً من ا راتــبــاً شــهــريًـــا أو أخــذ حــصــة من الـــبــضــائع ا

شهريا(٧٦).
عاونة باجلمارك هن ا ثانيًا: ا

ارتبط إنهاء اإلجراءات اجلـمركية بوجود مـهن مارس أصحابهـا العمل بشكل حر
ـعنى أنـهم عـملـوا داخل حدود اجلـمارك دون أن يـعـينـوا بهـا كـموظـف ومن ثم كـانوا

يتلقون أجورًا نظير عملهم من أصحاب البضائع التجارية ومن هؤالء:
الشيالون:

ـشال الـبـضائع كـانت اجلـمارك ال تـعـ شـيالـ لـلبـضـائع بل كـانت تطـرح مـزادًا 
الـتـجاريـة داخل احلـدود اجلمـركـية وتـقـوم اجلمـارك بـتحـصـيل رسوم شـيـالة مـن التـجار
ـجـرد وصول الـسـفن يـقومـون بـحمل مـقـابل مـشال بـضـائعـهم وهـؤالء الـشيـالـون كـانوا 
بـضائعـها بعـد وزنهـا وإنهاء جـميع اإلجـراءات اجلمركـية علـيهـا نظيـر أجرة يـتلقـونها من
ن ال شـال البـضائع وكـان هناك بـعض الشـيال  ـتعـهد الذى كـان قد الـتزم  جانب ا
ـتـعـهـد داخل احلـدود اجلـمـركـيـة وهـؤالء كـانـوا يـحـصـلـون عـلى أجـرتـهم من يـتـبـعـون ا
ـواع والـقـوارب الـصـغـيرة لـنـقـلـها إلى الـسـفـيـنة أو التـاجـر الـذى حـملـوا بـضـائـعه إلى ا
الـوابور فى عـرض الـبـحر(٧٧) وفى حـالة عـدم وجـود أعـداد كافـيـة من الـشيـالـ كانت
تـتم االستـعانـة بـأنفـار من البـحريـة واجلهـادية لـإلسراع بـاألعمـال اجلمـركيـة وفى هذه
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احلالة كان هؤالء يتلقون أجوراً من التاجر(٧٨).
وكـانت هـنـاك بـعض الـقـومـبـانـيات الـتى عـيـنت لـهـا شـيـالـ داخل حـدود اجلـمرك
فـقد لـتسـهـيل األعـمـال اجلـمـركـيـة وضـمـان عدم تـأخـر الـسـفن عن الـقـيـام بـرحالتـهـا
عينت قـومبانية أوريـنتال عدداً من الـشيال اخملـصوص الذين كانـوا يتلقـون أجرة ثابتة

من جانبها(٧٩).
الكيالون:

حـيث أمر صـلـحة ولم يـعـينـوا من قـبل ا وُجـدت داخل اجلمـارك طـائفـة الـكيـال
مـحـمـد عـلى بـاشـا بـتـوفـيـر الـكـيـالـ والـشـيـالـ لـلـحـد من شـكـاوى الـتـجار وتـشـهـيل
أعـمالـهم الـتـجـارية(٨٠) ولـذلك أخـذت تـعهـدات من شـيـوخ وعـمد الـطـائـفة بـالـتـواجد
ـالـيــة لـضـمـان عـدم داخل اجلـمـارك دائــمـاً وقـد سـجـلت تــلك الـتـعـهــدات فى ديـوان ا
; قدم الـكيال تعـطيل التجـارة وقد رتبت اجلـمارك مشـرفاً على طـائفة الكـيال عـرف 
لـضـمان عـدم الـغش فى الكـيل لـصالـح التـجـار أو اجلمـارك وكـان علـيه اإلشـراف على
وجـودين داخل اجلـمرك والـتأكد مـن سالمة الـكيـلة التـى تستـعمل جـميع الـكيـال ا

داخله(٨١).
ولم تـكن أجـرة الـكيـالـ مـتروكـة من جـانب احلـكومـة يـقـدرها الـتـجـار أو الكـيـالون
كما يـشاءون ولكنهـا كانت محددة مـن جانب مجلس الـتجار فقـد أمر أم جمارك
وجب الـتعريـفة احملددة الـتى تقضى بـتحصـيل ٥ فضة احملروسـة بتحـصيل أجرة الـكيل 
لإلردب بالشـون واجلمارك لكـثرة الغالل وفى الـوكائل كان يـتم حتصيل ١٠ فضـة لقلة

الوارد إليها من الغالل(٨٢). 
راكبية (البمبوطية) : ا

ــراكب الـصـغـيـرة وهم ـعـداويـ أصــحـاب الـفالئك أو الـقـوارب أو ا وهـم طـائـفـة ا
ـوجـودة فى عـرض ـراكب أو الـوابـورات أو الــسـفن ا مـسـئـولـون عن نــقل الـبـضـائع بــ ا
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الـبـحـر وأسكـلـة اجلمـرك إلنـهـاء اإلجراءات اجلـمـركيـة عـلـيهـا وقـد أصـدر محـمـد على
ـراكبـيـة الـذين يتـجـاوزون احلـد األقصى حلـمـولة ـعداويـ وا عـاقـبة جـمـيع ا بـاشـا أمـراً 
الـقـارب بـشــكل يـهـدد بـغــرق الـبـضـائع أو األشـخــاص وبـلـغت هـذه الــعـقـوبـة إلى حـد
ـعـاقـبة كل ـركب بـالقـتل فى مـكـان غرق هـذا الـشخص(٨٣) كـما أمـر  مـعاقـبـة ريس ا
راكبهم بتسديد شحونة  راكب الذين يثبت حدوث عجز فى مقدار البضائع ا رويسا ا

أثمان البضائع من جانبهم(٨٤).
ـركب أو النقـيرة فـقد كان يـعطى للـريس نصف األجـرة التى يتم وبالـنسبـة ألجرة ا
االتـفاق عـلـيهـا قبل عـمـليـة النـقل ثم يـعطى لـه باقى األجـرة بعـد أن يـتم توريـد كامل
الـبـضائع حملـلـهـا سواء لـلـشـاطئ أو إلى الـسفـيـنة(٨٥). ولـلحـفـاظ عـلى هـذه الطـائـفـة اهتم
ـراكب أو الـقـوارب الـتابـعـة لـلـسـفن األجنـبـيـة من نـقل بـضائع ـنع ا محـمـد عـلى بـاشا 
للـقـومـبـانـيـات أو الـسـفن فى مـحـاولـة منـه لعـدم إحلـاق الـضـرر بـتـلك الـطـائـفة(٨٦). وفى
واد احلـقـيقـة لم تـنافـس تلك الـطـائفـة إال الـقوراب الـتـابعـة لـلدولـة الـتى قامت بـنـقل ا
التجارية اخلاصة بها وطـلب من ديوان الترسانة عند احلاجة إلـيها االستعانة بها لنقل

بعض البضائع(٨٧).
وظفى اجلمارك: األصول االجتماعية 

هن اجلـمركـيـة كمـا تولـوا أمانـة اجلـمارك مـنذ عـصر ـصريـ بـا عـمل الكـثـير من ا
مـحـمـد عـلى بـاشـا(٨٨) وقـد اســتـثـمـر الـكـثـيـر مـن األتـراك واألرمن أمـوالـهم فى مـجـال
اجلمارك إذ التزم معظمهم اجلمارك فى عصر محمد علي باشا وأدار األرمن اجلمارك
بحـزم وشدة وكان مـأمور جـمرك بوالق وأعـوانه من األتراك واألرمن يـحتجـزون بضائع

ـقررة عـلى بـضائـعهم(٨٩) الـتـجار ويـتعـدون عـليـهم حـتى يسـددوا الـرسوم اجلـمـركيـة ا
كـمــا عـمل الــعـنـصــر األرمـيـنى كــصـيـارفــة إلتـقــانـهم فن احلـســاب ولـكن شــاع عـنـهم
االختالس ولذلك أمر مـحمد على بـاشا بضرورة مراقـبة نشاطـهم وببيان االختالس
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صالح احلكومية ستخدم با أصدر أمراً فى عام ١٨٢٨بطرد جميع الصيارفـة األرمن ا
ـصـرية ـصـري ولـكـنهم لـم يتـركـوا العـمل بـجـميع اإلدارات ا واسـتـبـدالهم بـالـيهـود وا
ومنـها مـصـلحـة اجلمـارك الـتابـعـة للـمالـيـة حيث أحلـقـوا بوظـائف مخـتـلفـة بـاعتـبارهم
يجـيـدون الـلـغات الـالزمة لـلـعـمل بـاجلمـرك إذا عـمـلـوا كمـتـرجـمـ وكتـبـة ومـحـادث

.(٩٠) ومثمن
ـا سـبـق يتـضـح أن وضع اجلـمـارك كـان غـيـر مـستـقـر إداريـاً فـى أوائل عـصـر مـحـمد
ـا تـقـتـضيه على بـاشـا; إذ تـارة تـدار بـااللـتـزام وتـارة أخـرى حتت تـصرف الـدولـة تـبـعًـا 
مصلحة الدولة إلى أن عمـلت إدارة عموم اجلمارك باإلسكندريـة على إحكام قبضتها
ـصريـة وجـعلـها فـروعًـا لهـا وذلك بعـد أن انـتقـلت إدارتهـا ب عـلى جمـيع اجلـمارك ا

دواويـن مـخـتـلـفـة ولم تــقـتـصـر اجلـمـارك عـلـى إدارة فـروعـهـا بل أدارت بـعض األقالم
صالح فى تلك اإلدارة. األخرى وعاونتها بعض ا

وقـد عـمـلت اجلـمـارك عـلى حتـسـ األداء الـوظــيـفى واإلدارى بـهـا; فـضم هـيـكـلـهـا
ـوظـفـ بـإختالف درجـاتـهم ورتـبـهم كـمـا حـاولت تـوفـيـر بعض اإلدارى الـكـثـيـر من ا
عـاونة لألعمـال اجلمركـية داخل حدودهـا ومتابـعة أعمـالهم لتـنشيط هن ا أصحـاب ا

احلركة التجارية وسرعة إنهاء اإلجراءات اجلمركية وغيرها.
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الهوامش

ـقـصود الـعـنـانى سـيـد محـمـد خـلـيل) بـناء دولـة مـحـمـد على (١) مـحمـد فـؤاد شـكـرى وآخرون (عـبـد ا
ص٧٤. السياسة الداخلية الطبعة األولى دار الفكر العربى القاهرة ١٩٤٨

ـطـبـعة (٢) مـيـخـائـيل شاروبـيم الـكـافى فى تـاريخ مـصـر القـد واحلـديث اجلـزء الـرابع الـطـبعـة األولى ا
األميرية ببوالق القاهرة ١٩٠٠ ص١٢.

http://Kenanaonline.com/users/egarchives/ ـصـرية (٣)عـصام أحـمـد عـيسـوى وثـائق اجلـمارك ا
tags/133344/posts#http:/ Kenanaonline. com/sers/egarchives/posts/157585.  

ـعــاصـر من الــفـتـح الـعــثـمــانى إلى االحـتالل (٤) الـســيـد رجب حــراز مـدخل إلـى تـاريخ مــصـر احلــديث وا
القاهرة  ١٩٧٠ ص٢١٠. البريطانى دارالنهضة العربية

(5) Okyar, Osman, The Role of the State in the Economic Life of the Nineteenth

Century OttomanEmpire,in Asian and African Studies14 1980 143-164

Printed in Israel 1980,P144.

ـصـر من احلمـلـة الـفرنـسـيــة ١٧٩٨ إلى االحتالل الـبـريـطـانى (٦) جـون مـارلـو: تاريـخ النـهب االسـتـعمـارى 
صريـة العامـة للكتاب القاهرة ٢٠٠٣. ١٨٨٢ ترجمة عبد العظيم رمضان الهيئة ا

صرية القاهرة لك الـسياسة االقتصاديـة فى عصر محمد على الكـبير مكتبة األجنـلو ا (٧) حليم عبد ا
د. ت ص٤٨.

ـصرى فى القرن الـتاسع عشر١٨٠٠-١٨٤٠ اجلزء األول (٨) أحمد محـمد حسن الدمـاصى االقتصاد ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٤ ص٣٤٠. الهيئة ا

ــبـيـعـات من اجلــنـاب الـعــالى إلى بـوغـوص بـك مـحـفـظــة ٨ ٢٢ذو الـقـعـدة ١٢٥١ (٩) ديـوان الــتـجـارة وا
.(١٨٣٥)

نعم إبـراهيم اجلميعى تـاريخ مصر االقتصـادى واالجتماعى فى عصـر محمد على «دراسة فى (١٠) عبد ا
بيعات» مطبعة اجلبالوى القاهرة  ١٩٩٥ ص٢٢. وثائق التجارة وا

(١١) طـارق عبـد الـعاطى غـنيـم بيـومى سيـاسـة مصـر فى البـحـر األحمـر فى الـنصف األول من الـقرن ١٩
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٩ ص٩٦. صري عدد١٤٠ الهيئة ا تاريخ ا

(١٢) مـعـيـة سـنـيـة تـركـى تـراجم مـلـخـصـات الـدفـاتـر مـحــفـظـة ٣٩ دفـتـر٣٦ وثـيـقـة٢٦٠ ٣ ذو الـقـعـدة
.(١٨٢٩)١٢٤٤

(١٣) إدوار جـوان مصـر فى القرن الـتاسع عـشر تـرجمة مـحمـد مسـعود الطـبعـة الثـانية مـصلـحة الـتجارة
والصناعة القاهرة ١٩٣١ ص٧٤٣.

صري صرى ١٨٧٦-١٩٤٣ تاريخ ا (١٤) يحيى محمد محمود الدين العام وأثره فى تطور االقتصاد ا
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٨ ص١٨. عدد١٢٩ الهيئة ا
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(15) kurmus, Orhan ,Economic et Societies dans LEmpire Ottoman ,Ankara

,1979,p413.

فرمان رقم ٦٣٤ آخر ربيع لك سـجل ٩/ ٨/ ٤  صورة الفرمانات الصادرة بـالتركية (١٦) ديوان جاللة ا
آخر١٢٥٢(١٨٣٦) ص٧٠١.

(١٧) محـافظ األبحـاث  فرمـان من السـلطـان محـمود خان إلـى محـمد علـى باشـا  محفـظة١٢٩  أواسط
ربيع اآلخر١٢٥٥(١٨٣٩).

دراسة ـنعم مـحمد الـنعـناعى التـجارة الـداخليـة فى عهـد محمـد على (١٨٠٥-١٨٤٨) (١٨) سحـر عبد ا
.٣٥ كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور ٢٠٠٦ ص٣٤ تاريخية رسالة ماجستير

(١٩) السيد رجب حراز مرجع سابق ص٥٥.
ـبـيـعـات  مـن اجلـنـاب الـعـالى إلى أرتـ بك مـحـفـظـة ٢٤ ٢٦جـمـاد آخـر ١٢٦٢ (٢٠) ديـوان الـتـجـارة وا

.(١٨٤٦)
صرية سجل٣٠ وثيقة٥٢ ١٥جماد أول١٢٦٥(١٨٤٩). الية صادر جمللس احلكام ا (٢١) ديوان ا

بيعات  من اجلناب العالى إلى أرت بك محفظة٢٣ ١٧شوال ١٢٦١(١٨٤٥). (٢٢) ديوان التجارة وا
ـبيـعـات مـحفـظـة ١٤ ١٨ ذو احلـجة١٢٥٦ صـدر نـفـسه من اجلـناب الـعـالى إلى مـديـر التـجـارة وا (٢٣) ا

.(١٨٤١)
ـعـاونـة تراجم مـلـخـصـات الـدفـاتـر مـحفـظـة ٢٤ دفـتـر ٢٨٨ وثـيـقـة ١٢٨ ٤ مـحرم (٢٤) ديـوان شـورى ا

.(١٩٨٣) ١٢٥٩
ـبـيـعـات مـحـفـظـة ١٨ ٦جـماد ـبـيـعـات من اجلـنـاب الـعـالى إلى مـديـر الـتجـارة وا (٢٥) ديـوان الـتـجـارة وا

آخر١٢٥٨ (١٨٤٢) .
دار الثقافة العربية صريـة١٨٢٠-١٨٨٢ األجانب ودورهم فى اإلدارة ا (٢٦) إسماعيل مـحمد زين الدين

ص٢٠. د.ت القاهرة
(٢٧) معـيـة سنـيـة تركى  تراجم مـلـخصـات الدفـاتر  مـحفـظة ٩٩  دفتـر ٨٩  وثـيقـة ٢١٠  ٢٧ صـفر

. (١٨٣٧) ١٢٥٣
ص١٥٥. (٢٨) إسماعيل محمد زين الدين  مرجع سابق 

ــالـــيــة  س ٧ / ١/ ٣  وثـــيــقـــة ٤٧  ٧ ذو الــقـــعــدة ١٢٦٥ (٢٩) مــجـــلس األحـــكــام  صـــادر لــديـــوان ا
(١٨٤٩) ص ٥٣.

ا كـان يعـرف بـاسم ديوان اجلـرناالت والـذى أسس عـام ١٨٢٨بهـدف رصد (*) يـعـتبـر هذا الـديـوان تطـوراً 
وظفـ وكتـابة الـتقـارير عـنهم وعن األحداث الـتى جترى فى الـدواوين واألقالـيم ووضع رقابـة علـى ا
ـاليـة فى عـهد مـحمـد على (١٨٠٥- مـستـوى أدائهم الـوظـيفى.انـظر مـحـمد مـبروك مـحـمد اإلدارة ا
٢٠٠٩ ــصـريـة الـعــامـة لـلـكــتـاب  الـقـاهـرة الـهـيـئـة ا عــدد٢٨٠ ـصـريـ ١٨٤٨م) ســلـسـلـة تــاريخ ا

ص٢٧٣.



١٠٥ صرية في النصف األول من القرن التاسع عشر إدارة اجلمارك ا

الية  صادر لديوان خديوي  سجل ٨  وثيقة ٤٤٧ ٧محرم ١٢٦٢(١٨٤٤) ص١٠١. (٣٠) ديوان ا
(٣١) ديـوان عــمـوم الـتــفـتـيش صــادر سـايـرة  ســجل ٢٢ وثـيــقـة ٩٢٩  ٥رمـضـان ١٢٦٣ (١٨٤٧) ص

.١١٤٥
سجل ٥٣٠٣  وثيقة١٢٥ ١٥شعبان ١٢٦٤ (١٨٤٨) ص ٦٨٤. بيعات (٣٢) ديوان التجارة وا

ـعـاونة تـراجم مـلـخـصـات الـدفـاتـر مـحـفـظـة ١٨ دفـتـر ٢٨٢ وثـيـقة ١٢٦٠  ٢٥ (٣٣) ديـوان شـورى ا
شوال ١٢٥٦ (١٨٤٠) ألـغى محـمد عـلى باشـا نظـام االلتـزام فى عام  عـام ١٨١٤ بالـنسـبة اللـتزامات

صرية على أنه ظل موجوداً فى بعض اجملاالت األخرى كنوع من أنواع االمتياز. األراضى ا
(٣٤) دين خـديــوى تـركى تـراجم مــلـخـصــات الـدفـاتــر  مـحـفــظـة ٤٢  دفـتــر٧٦٢  وثـيـقــة٥٤ ٢٠صـفـر

.(١٨٣٥)١٢٥١
(٣٥) مـحافـظـة اإلسـكنـدريـة  صادر جلـمـرك اإلسكـنـدريـة سجل ١  وثـيـقة٨٩   ٢٨ جـمـاد آخر ١٢٦٣
صـلـحـة باجلـمـرك وكـان يتم تـوريـد القـلـو إلى اجلـمرك ثم (١٨٤٧) ص٣٦٧ أحلـقت حـسابـات تـلك ا
يتـم إرساله إلى الـصـابونـخـانة كـما كـان يـتم استـخـدامه فى صـناعـة الزجـاج; ولـذا كان يـتم تـوريده إلى
مـعـمل الـزجاج وكـان لـلمـصـلحـة نـاظـر وكاتب وصـراف وسـمسـار لـفرز الـصـنف. أنـظر: ديـوان مـجلس
يرى سجل اخلصوص قيد اللوائح والقرارات الصادرة من اجمللس عن إدارة مصلحة القلو على زمة ا

١١/ ٨/ ١ ص١٠٩.   
ــالــيــة صـادر جملــلس األحــكــام ســجل ٤٣ وثـيــقــة ١٣٢ ٢٤مــحـرم ١٢٦٧ (١٨٥٠) ص (٣٦) ديــوان ا

.١٤٣
(٣٧) فـمـثالً كـان على الـرأس اجلـامـوس ٣٥ قـرشا والـبـقـرى ٦٢ قـرشا واألغـنـام ٣  قـروش واجلـمل الذى
قاطعـة عند قرب يـذبح ٥٠ قرشا أما مـا يهرب فـيؤدى عنه الضـعف وكان على اجلـمرك إشهار مـزاد ا
ـالية سـجل ٧ وثيقـة٩٠ ١٠جماد آخر انتـهاء مدة الـتزامهـا محافـظة اإلسكـندرية صـادر لديوان ا

١٢٦٥(١٨٤٩) ص٣٠٧.
(٣٨) مــحـــافـــظــة اإلســـكــنـــدريـــة صــادر جلـــمــرك اإلســـكــنـــدريـــة ســجـل ١ وثــيـــقــة ٧٣ ١٢جـــمــاد أول

١٢٦٣(١٨٤٧) ص٣١٣.
عـاونة تـراجم مـلخـصـات الدفـاتـر محـفـظة ٢١ دفـتـر٢٨٦ وثيـقة ١٠٣٣ ٢٢رجب (٣٩) ديـوان شـورى ا

.(١٨٤٢) ١٢٥٨
ـبـيـعـات صـادر جلـمـرك اإلسـكـنـدريـة سـجل٥٣٠٢ وثـيـقـة٦١  ١٦ صـفر ١٢٦٣ (٤٠) ديـوان الـتـجـارة وا

(١٨٤٧) ص٣١٤.
الية صادر للدفترخانة سجل ١٦ وثيقة٢٢٠  ٢٨جماد أولى ١٢٦٣(١٨٤٧) ص٧٩. (٤١) ديوان ا
(٤٢) محـافظـة رشـيد صـادر لديـوان مـاليـة مصـر سجـل١٥٥ وثيـقة٦٤  ٢٦ذو احلـجة ١٢٦٥ (١٨٤٩)

ص١٤٥. 
ــالــيـة ســجل ١ وثــيــقـة١٤١ ٤ رجب ١٢٦٣(١٨٤٧) (٤٣) مـحــافــظـة اإلســكــنـدريــة صــادر لــديـوان ا

ص٣٨٦.
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(٤٤) ديــوان كـتـخـدا صــادر لـديـوان اخلـديــوى  مـحـفـظــة ٧ دفـتـر٥٨٧ وثـيــقـة ٦٩٤/١٣٢٥ ١٢رمـضـان
.(١٨٤٧ )١٢٦٣

الى فى العصـر احلديث الطـبعـة الثالثة مكتبة (٤٥) أم مصـطفى عفيفى  تاريخ مصر االقتصادى وا
صرية القاهرة ١٩٥٤ ص٣٠٢. األجنلو ا

الضرائب وطرق جبايتها فى مصر فى عصر محمد على مجلة كلية (٤٦) زين العابدين شمس الدين جنم
ص١٩٨. ١٩٩٠ جامعة األزهر العدد الثامن الدراسات اإلنسانية

(٤٧) محـافظة اإلسـكنـدرية من اجلنـاب العالى إلى مـأمور الديـوان اخلديـوى محفـظة١ ملف ١٨ وثـيقة
١٠٠ ٧رجب١٢٥٠(١٨٣٤).

(٤٨) معية سنـية تركى تراجم ملخصـات الدفاتر محفظـة٤٥ دفتر٤٢ وثيقة٥٢٨ ١٥ذو احلجة ١٢٥٠
 .(١٨٣٥)

(٤٩) ديــوان خــديـوى تــركى تــراجم مــلـخــصــات الـدفــاتــر مــحـفــظــة٦٣ دفـتــر٨١٤ وثــيـقــة٢ ٢٦جــمـاد
أول١٢٥١ (١٨٣٥).

ـالـية س٧/١/٢ وثـيـقـة٣٠٠ ١٤شوال ١٢٦٥ (١٨٤٩) (٥٠) ديوان مـجـلس األحـكـام صادر لـديـوان ا
ص١٠٣.

ــالــيــة صــادر لــديــوان اجلـهــاديــة ســجل ٢ وثــيــقــة ١٨٠ ٢٦ ذو الــقــعـدة١٢٦٠ (١٨٤٤) (٥١) ديــوان ا
ص٧٠.

الية سجل ٢ وثيقة ٤٥٨  ١٦شعبان ١٢٦١(١٨٤٥) ص٢٣٤. (٥٢) محافظة دمياط صادر لديوان ا
الية صادر للدفترخانة  سجل ٢ وثيقة١١٢ ٢٠ذو القعدة ١٢٦٠(١٨٤٤) ص٣٨. (٥٣) ديوان ا

(٥٤) أم مصطفى عفيفى مرجع سابق  ص٣٠٢.
الية صادر لديوان خديوى سجل ٨ وثيقة٣٩٩ ٢٥جماد أول ١٢٦١(١٨٤٥) ص٧٢. (٥٥) ديوان ا

صدر نفسه سجل٩ وثيقة٥٦٢ ١٧صفر ١٢٦٢(١٨٤٦) ص٥. (٥٦) ا
طبعة بوالق  سجل ٨ وثيقة٨١ ٢٠محرم ١٢٦٢(١٨٤٦) ص١١٥. صدر نفسه صادر  (٥٧) ا

(٥٨) مـحـافـظة اإلسـكـندريـة صـادر ألمـ اجلمـرك سـجل ١ وثـيقـة٧٨ ٢٤جـماد أول ١٢٦٣(١٨٤٧)
ص٣١٣.

ــبــيــعــات صــادر جلــمــرك اإلســـكــنــدريــة ســجل ٥٣٠٤ وثــيــقــة ٤٣ ٢٦مــحــرم (٥٩) ديـــوان الــتــجــارة وا
١٢٦٥(١٨٤٨) ص١٩٥.

ــالــيــة صــادر لــديــوان اخلــديـوى ســجـل ٣١ وثــيــقــة٦١٠ ٢٨جــمـاد أول ١٢٦٥(١٨٤٩) (٦٠) ديــوان ا
ص١١.

صادر للحقانية  سجل ٨ وثيقة١١٩ ٦محرم١٢٦٢(١٨٤٥) ص٩٠. صدر نفسه  (٦١) ا
ــالــيــة  ســجـل ٩ وثــيــقــة٣٩٩ ٢٩ربــيع آخــر١٢٦٣(١٨٤٧) (٦٢) ديــوان الــتــفــتــيش  صـــادر لــديــوان ا

ص٤٦٨.



١٠٧ صرية في النصف األول من القرن التاسع عشر إدارة اجلمارك ا

صدر نفسه سجل ١٠ وثيقة ٦٥٠ ٢٤جماد آخر ١٢٦٣(١٨٤٧) ص٧٣٤. (٦٣) اا
(٦٤) ديـوان الـتــفـتـيش صـادر جلــمـرك اإلسـكـنــدريـة  سـجل ٣١ وثــيـقـة٦٠ ١٥مـحـرم ١٢٦٤(١٨٤٧)

ص١٠٢.
(٦٥) معبة سنية تركى محفظة ٤٤ دفتر٧٦٤ وثيقة١١ ٢١ذو احلجة ١٢٤٥(١٨٣٠).

بيعات  من اجلناب العالى لبوغوص بك  محفظة ٨ ١٤صفر ١٢٥١(١٨٣٥). (٦٦) ديوان التجارة وا
الية سجل ٩ وثيقة ٥٥٢ ٢٣ شعبان ١٢٦٣(١٨٤٧) ص٣٤١. (٦٧) محافظة دمياط صادر لديوان ا
ــبــيــعــات مـن اجلــنــاب الــعــالى إلى أرتــ بك مــحــفــظــة ٢٦ ١٥ مــحــرم ١٢٦٤ (٦٨) ديــوان الــتــجــارة وا

.(١٨٤٧)
الية صادر لديوان خديوى  سجل ٢٠ وثيقة٤٤ ١٨شوال ١٢٦٣(١٨٤٧) ص٦٩. (٦٩)ديوان ا

ــبـيــعـات من اجلـنــاب الـعـالى إلـى بـوغـوص بك مــحـفـظــة ١٠  ٢٧ صـفـر ١٢٥٣ (٧٠) ديـوان الــتـجـارة وا
. (١٨٣٧)

ـالـيـة صـادر لـديـوان اخلــديـوى سـجل ١٦ وثـيـقـة عـرض ٢٤ صـفـر ١٢٦٣ (١٨٤٧) ص (٧١) ديـوان ا
.١١٩

ــالــيـة  ســجل ١٦  وثــيـقــة ٧٣١  ٢٤ ربــيع آخـر ١٢٦٤ (٧٢) ديــوان عــمـوم الــتــفـتــيش  صــادر لــديـوان ا
(١٨٤٨) ص٤٦٧.

صدر نفسه سجل ١٧ وثيقة ١٠٥٦ ٨ رجب ١٢٦٤ (١٨٤٨) ص ٧٥٩. (٧٣) ا
الية صادر لديوان الضبطية سجل ٧٢ وثيقة ٥٦٥  ١٨ شوال ١٢٦٩ (١٨٤٩) ص٣٢. (٧٤) ديوان ا

ــالــيــة  صــادر لـديــوان خــديــوى ســجل ٢٦ وثــيـقــة عــرض ١٤ شــعــبـان ١٢٦٤(١٨٤٨) (٧٥) ديـوان ا
أمـور أشغال البوغاز  سـجل ٣٦  وثيقة ١١٤٧  ٤ ذو احلجة صـدر نفسه صادر  ص١٢٠. أنظر: ا

١٢٦٩ (١٨٥٣) ص ١٥٦.
صدر نفسه صادر لديوان اجلهادية  سجل ٣  وثيقة ٣٢٩  ٨ محرم ١٢٦١ (١٨٤٥) ص٧٠. (٧٦) ا
(٧٧) مـحافظـة رشيد  من مـحمد على بـاشا إلى محـافظ رشيد  مـحفظـة ١ ملف ١١  ٢٥ صفر ١٢٤٧

.( ١٨٣١)
ــبـيـعــات من اجلـنـاب الــعـالى إلى بــوغـوص بك  مـحــفـظـة ٨  ٣ شــعـبـان ١٢٥١ (٧٨) ديـوان الــتـجـارة وا

.(١٨٣٥)
(٧٩) ديــوان كـتـخـدا تـراجم مـلـخـصـات الـدفــاتـر مـحـفـظـة ٢ دفـتـر ٥٨٦ وثـيـقـة ١٤٤٥ ٤ صـفـر ١٢٦٣

.(١٨٤٧)
ــبـــيــعـــات صــادر لألشـــوان ســجل ٥٣٠٢  وثـــيــقـــة ٧٩٩  ١١ رمــضــان ١٢٦٢ (٨٠) ديـــوان الــتــجـــارة وا

(١٨٤٦) ص ٤٩٣.
ــالــيـة صــادر لــديــوان اخلــديــوى  ســجل ١٨ وثــيــقــة ١٢١١  ٢رمــضـان ١٢٦٣ (١٨٤٧) (٨١) ديــوان ا

ص١٤٦.



مجلة مصر احلديثة ١٠٨

ـصـدر نـفـسه صـادر لـديـوان خـديـوى  سـجل ١٨  وثـيـقـة ١١٥٢  ١٣ شـعـبـان ١٢٦٣ (١٨٤٧) (٨٢) ا
ص ٧١.

بيعات من محمد على باشا إلى جنله محفظة ١١  ٣ رجب ١٢٥٢ (١٨٣٦). (٨٣) ديوان التجارة وا

صدر نفسه من اجلناب العالى إلى أرت بك  محفظة ٢٦  ٢٩ جماد ثانى ١٢٦٤ (١٨٤٨). (٨٤) ا
(٨٥) محافظة رشيد  من محمد على إلى حس بك محافظ رشيد  محفظة ٣  وثيقة ٢٨  ١١ جماد

أول ١٢٥٨ (١٨٤٢) .
عـاونة  تراجم ملخصات الدفاتر  محفظة٢٥ دفتر٢٨٩ وثيقة١٨١٠ ١١جمادأول (٨٦) ديوان شورى ا

.(١٨٤٣)١٢٥٩
(٨٧) ديـــوان كـــتـــخـــدا  تـــراجـم مـــلـــخـــصـــات الـــدفـــاتـــر  مـــحـــفـــظـــة ٢ دفـــتـــر ٥٨٦  وثـــيـــقــة ١٤٩٩ ٧

صفر١٢٦٣(١٨٤٧).
(٨٨) محافظة دمياط استحقاقات احملافظة سجل٤٥٢ ١٢٦٠(١٨٤٤).

(٨٩) محمد رفـعت اإلمام  األرمن فى مصر فى القرن الـتاسع عشر دار نوبار للـطباعة القاهرة  ١٩٩٥
ص٨٠.

رجع نفسه ص١٣١ ١٣٢. (٩٠) ا


