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 :ممخصال

ام الدين دراسة قام بيا مجموعة من الباحثين برئاسة دكتور محمد حس
نظرًا ألىميتيا كميناء لمقاىة القديمة وواحدة من أىم  إسماعيل عن منطقة بوالق

وقد تركزت الدراسة عمى المنشآت  ،المناطق التجارية فى مصر فى العصور الوسطى
 التجارية الباقية منيا والمندثرة إعتمادًا عمى الخرائط القديمة والحديثة وحجج األوقاف

فضاًل عن  ،قومية بالقاىرةفى دار الوثائق ال المحفوظة ووثائق المحاكم الشرعية
 .وكالة باقية ?8المصادر التاريخية ذات الصمة وقد رصدت االلدراسة عدد 
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Abstract: 

A study was conducted by a team of art historians on Bulaq, the 

medieval port of Cairo on the Nile. The research focused on pre-

nineteenth century commercial buildings. The aim was to identify the 

remaining wakalas in Bulaq. Maps from the Descriptions de l’Egypte 

and old cadastral maps were examined and verified on the ground. 

Historical sources including cornicles, historians’ acounts, 

unpublished research, waqf deeds, and court records were examined. 

The study identified fourteen wakalas from literary sources that have 

perished and the remains of eighteen other wakalas. 
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 :مقدمة
م وحتى يوليو @918قام فريق جمعية التراث والفنون التقميدية في الفترة من يوليو 

م، ضمن مياميا لتوثيق وتسجيل ودراسة مناطق القاىرة التاريخية، بتوثيق وتسجيل 9191
القرن ودراسة منطقة بوالق ميناء مدينة القاىرة خالل العصرين الممموكي والعثماني وحتى 

 م، باالشتراك مع مؤسسة بركات، برئاستي وعضوية كل من:@8
إسراء حميدو محمد أبو زيد، باحثة في اآلثار اإلسالمية. شاركت في المسح  8

 الميداني
أحمد صبحي، مفتش آثار بالقاىرة التاريخية، شارك في جمع المادة  – 9

 العممية واعداد الخرائط
 بالقاىرة التاريخية، شارك في جمع المادة العمميةاسامة بكر، مفتش آثار  – :

بدأت الدراسة باعداد الخرائط المساحية والتاريخية، ثم إعداد المادة العممية 
المنطقة وتطورىا ونوعيات المباني بيا، واقتصرت الدراسة في ىذه المرحمة  ةلتتبع نشأ

لمدينة القاىرة يربط بينيا  اً نيري عمى المباني التجارية لطبيعة المنطقة التي كانت ميناءً 
، جدير بالذكر أن الدراسة الميدانية أظيرت إحتفاظ وبين اإلسكندرية ورشيد ودمياط

 .جميع شوارع منطقة بوالق بأسمائيا األصمية الواردة عمى خريطة الحممة الفرنسية
تكونت مدينة القاىرة الحالية في العصور اإلسالمية بعد دخول عمرو بن 

 الشرقي الجانب وكان م،9;=/ھ98صر حيث بنى مدينة الفسطاط سنة العاص إلى م
 والجانب النيل، نير الغربي والجانب الموتي، دفن في يستعمل المقطم سفح في منيا

بابميون، أما الجانب الشمالي فكان صحراء، وقد امتد العمران في  حصن الجنوبي
الجية الشمالية ببناء عواصم الدول الممتابعة فكانت العسكر فالقطائع فالقاىرة، أما 
الجية الغربية فقد اعتمد العمران فييا عمى ترسيبات نير النيل أثناء الفيضان السنوي، 

رمسيس الحالي شمااًل إلي جامع عمرو بن فنشأت منيا المنطقة الممتدة من شارع 
وباب الموق وجاردن  -موضوع الدراسة–العاص جنوبًا، حيث مناطق شبرا وبوالق 

 سيتي ومصر القديمة.
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 النشأة:
م أنو قد "تربت جزيرة 8?89/ھ1?=يذكر ابن تغري بردي في أحداث سنة  

البحر بين قمعة المقس كبيرة ببحر النيل تجاه قرية بوالق والموق وانقطع بسببيا مجرى 
وساحل باب البحر والرممة وبين جزيرة الفيمة تحت منية السيرج دائر ىذا البحر ونشف 
بالكمية واتصل ما بين المقس وجزيرة الفيمة بالمشي، ولم يعيد فيما تقدم وحصل ألىل 
القاىرة مشقة من نقل الماء الحمو لبعد البحر، فأراد السمطان المنصور قالوون حفره 

 (.8)نيوه وقالوا لو ىذا ينشف إلى األبد"ف

من ىذا أن حدود منطقة بوالق كانت في نطاق نير النيل عند قمعة  يتضح
منية  المقس )ميدان رمسيس حاليًا( وساحل باب البحر )محطة باب الحديد( حتى

السيرج )شبرا مصر(، وأن الظيور المفاجئ لبوالق تسبب فى إنحسار ماء النيل 
وصارت حتى عيد الناصر محمد بن قالوون جزيرة يزرع فييا القصب  وتحويل مساره،

والقمقاس، حيث رغب الناس فى تشييد العمائر ىناك وزراعو البساتين، وبدأت حركة 
بستان خالف الدور والقصور  91العمران عمى نطاق واسع في بوالق وصار بيا نحو 

 (.9)م8:88/ھ88<سنة 
بوالق دار التاجر الحاج محمد بن عز كان من أول المباني التي بنيت في 

القماش، والتى إنتقمت بعد موتو لشخص يدعى إبن االزرق، حيث صارت موضع لممارسة 
الفسق وخالفو إلى أن إشتراىا األمير الخطيري وىدميا وأنشأ جامعو المعروف باسمو وأنشأ 

وقد أصاب ىذه حولو الفنادق والرباع والحوانيت عمى قطعة أرض إشتراىا من بيت المال، 
 (.:)المنشآت التيار القوي فأقام أماميم "زربيو" ما يشبو السد لحمايتيم

بدأت بوالق من ىنا أولى خطواتيا في التشكل وأن تصبح حيًا متكاماًل ىوت 
ة إليو أفئدة من إنتبيوا ألىمية موقعيا وىو ما ثبت بالفعل بعد أن صارت خالل فتر 

 وجيزة الميناء الرئيسي لمقاىرة
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من أىم المنشآت التي ذكرتيا المصادر التاريخية والوثائق والتي بنيت في بوالق و 
وجامع كاتب ( =)جامع ابن الصارم( >)وجامع الخطيري( ;)مسجد الباسطي :المساجد مثل

 (.?)وجامع زين الدين اإلستادار( <)السر
وقاعة وبيت القاضي زين الدين عبد الباسط ( @)والبيوت مثل بيت ابن البارزي 

وقاعات ( 89)وبيت ناظر الخاص يوسف( 88)وبيت الطنبدي( 81)البرباخية بخط بوالق
( >8)والمدارس مثل مدرسة ابن الزمن(.;8)وبيت شرف الدين االنصاري( :8)البرابخية

 (.<8)واالسبمة كسبيل سورباي الجركسية (.=8)والمدرسة الجيعانية
أنيا صارت الميناء األىم لمدينة  ولما صارت بوالق مركزًا تجاريًا ىامًا بحكم 

 القاىرة في العصر الممموكي بدأ الناس في إنشاء الوكالت واألرباع والخانات مثل:
/ ھ1<?وكالة العسل وقف قانم التاجر سنة  (،?8)م>=;8/ھ1<?وكالة الغوري سنة 

وربع الحاج عبيد  (.91)م1=;8-;>;8/ھ>=?-?>?، وكالة وقف إينال (@8)م>=;8
وربع القاضي أبي بكر مزىر وربع الصاحب جمال الدين ناظر الجيش البردار 
 (.99)وربع قائم التاجر (98)والخاص

وجزء من  ويالحظ أن تخطيط حي بوالق خالل العصر الممموكي البحري
م ال يمكن >8/ھ@إلى عيد السمطان إينال في منتصف القرن  العصر الجركسي

ىائل دمر معالم بوالق الممموكية عام  التعرف عميو بشكل دقيق نظرًا لحدوث حريق
م وأتى عمى معظم منشآتيا، وىو األمر الذي أدى إلى تغيير وجو <>;8/ھ9=?

 بوالق خالل الفترة الالحقو وصواًل لمعصر العثماني.
ومنذ العصر العثمانى ومن خالل عدة وثائق يتضح لنا أن بوالق إعتمدت 

صر القريب نسبيًا من نير النيل أو عمى تخطيط الشارع االعظم وىو شارع سوق الع
الميناء القديم، حيث أىم الوكاالت والمنشآت الدينية التابعة ألىم الشخصيات في 
العصر العثماني كالوالة وكبار التجار وكبار رجال الخاصة العثمانية وغيرىم، حيث 

 (.:9)بنى سنان باشا وسميمان باشا وأحمد حافظ باشا عمائرىم
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لقريبة من نير النيل بميزة سيولة تحميل البضائع منيا وتمتعت المبانى ا
لييا، كما بنيت أيضًا العمائر الدينية بالقرب من الشارع األعظم ومطمة عمى النيل  وا 

والتي تعد من أىم طوائف ( ;9)نظرًا لمكانة أصحابيا، كالتكية الجمشانية عمى بحر النيل
ىذه التكية صفوة تمك الصوفية في مصر خالل العصر العثماني، حيث يسكن 

 (.>9)الطائفو
تطورت بوالق خالل العصر العثمانى وبمغت أوج إزدىارىا فصارت في زمن 

خان ووكالة تسيطر عمى تجارة متشعبة  :<بيا  -م9?=8نياية الرحمة -أوليا جمبي 
ومنتشرة حول العالم، فضاًل عن الشون األميرية التابعو لمسمطان مباشرة، وىى شون 

 (.=9)حمامات =رسمة لمكو المكرمة، كما بني بيا نحو الغالل الم
ويرجع ىذا اإلزدىار إلى رواج التجارة في تمك الفترة في أنحاء الدولة العثمانية 
الذي انعكس عمى مصر، ومن ثم عمى بوالق التى أدارتيا االنكشارية بكل حزم وشده 

 (.<9)وصمت الى الظمم أحياناً 
لتي أعدتيا الحممة الفرنسية لمدينة خالل خريطة وصف مصر ا ويظير من

القاىرة وضواحييا ومنيا بوالق التخطيط السابق ذكره وىو الشارع االعظم القريب نسبيًا 
وعمى جانبيو الوكاالت والخانات وفي الشوارع الجانبيو بقية  -نير النيل-من البحر 

القاىرة، حيث المنشآت. ونظام خريطة الحممة الفرنسية لبوالق مختمف عن مثيمتيا في 
وىى موزعو عشوائيًا دون ترتيب  9<9إلى  8أعطت بوالق أرقام تصاعديو من 

مربعات حيث أعطى كل مسجد ومقبره وشارع ووكالة وربع رقم، غير أن ىناك العديد 
من المنشآت لم تعطى أرقامًا مما أكسبيا غموضًا يستحق الدراسة والبحث. وأحصت 

وكالة. وغير واضح من  <8وبقى نحو  :8نحو  وكالة إندثر منيم 1:الحممة نحو 
ىذه الخريطة األضرار التي خمفتيا الحممة عمى بوالق جراء القصف المدفعى أثناء 

 ثورتي القاىرة ضد الحممة الفرنسية.
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بعد مغادرة الحممة مصر وعودة سيادة الدولة العثمانية ودخول حقبة محمد 
دور بوالق التجاري، وىدمت عدة عمي وتغيير معطيات وأساليب التجارة، إنحسر 

وكاالت ورباع وغيرىا من المنشآت، فأنشأ بيا المطبعة األميرية ومدرسة اليندسة 
وغيرىا، وفتح شارعين ىامين بيا حددا منطقة بوالق بشكل اوضح، وىما شارع بوالق 

الذي بدأت الحممة الفرنسية في فتحو لربط الميناء بمقر –يوليو  =9الجديد وشارع 
-ممثالن مع شارع السبتية ونير النيل  -بإسم ) الطريق الجديد( ادة في األزبكيةالقي

وصارت حاليًا اىم مناطق تجارة المعادن بالقاىرة،  -الحدود الحالية لمنطقة بوالق
فضاًل عن بناء العديد من وحدات المساكن الشعبية عمى األراضى التابعة لوزارة 

 الوكاالت. األوقاف والتي كان يشغل بعضيا معظم

 :الوكاالت المندثرة
 :وكالة الشيطان (2

 
 .عمل الباحث .وكالة الشيطان(  8)  شكل

 خريطة الحممة الفرنسية بتصرف عمى
لم يرد في وثائق المحاكم الشرعية أو حجج األوقاف وكالة باسم وكالة 

والذي كان ( ?9)الشيطان، حيث ورد االسم فقط في جداول خريطة الحممة الفرنسية
يعتمد واضعيا في كثير من االحيان عمى األسماء الشائعو المتداولة بين العامة في 

 .وموقع الوكالة حاليا عمى شارع السبتية ،ذلك الوقت لمشوارع والمباني.
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تقع الوكالة المذكورة عمى خريطة الحممة الفرنسية وىيئتيا فريدة إلى حد ما، 
( شرق ?8يقع المبنى الذي يحمل رقم ) (،@9)@8و?8والوكالة ليا رقمين في الجداول 

بجداول الحممة، وكان المبني مقسم  >9وكالة الرز )وكالة حسن باشا الوزير( رقم 
لقسمين األول مساحتو مستطيمة تفتح عمى الشارع، بطرفيا الشرقي فتحة باب تؤدي 
ى لما يشبو الدركاه تفضي إلى القسم الثاني، وىو بدوره مساحة شبو مستطيمة تفتح عم

 شارع السبتية بفتحة باب بطرفيا الشمالي.
تشير سجالت ووثائق محكمة بوالق إلى حدود وكالة الرز فتذكر أن "حد الوكالة 
القبمي ينتيي إلى الطريق الفاصل بين الوكالة المذكورة وبين قطعة أرض عرفت بالجنينة 

الزيني عبد الباسط بن خميل ووفقا لحجة باسم (، 1:)والوكالة المعروفة بعبد الباسط قديمًا"
ناظر الجيوش بمصر ــ وىو القاضى عبد الباسطــ والتي تصف وكالة لو ببوالق، كانت 
بالقرب من حمام البارزي و "حدىا القبمي إلى الطريق وبعضو وتمامو الى الجنينة والغربي 

يطة( والذي عمى الخر  ;?)رقم  جامع البارزي وحمام البارزي بالقرب من(، 8:) الى الجنينة"
عمى الخريطة، والتي أقيمت عمى "قطعة  99ذكر في وثيقة خاصة بوكالة أيوب رقم 

أرض كشف سماوي تجاه جنينة البارزي ببوالق، كان بيا آثار حمام وآثار أماكن، وحدىا 
الغربي إلى طريق فاصمة بين ذلك وبين وكالة الرز"، جدير بالذكر أن وكالة ايوب 

باسم وكالة الشيطان أيضًا، وىذا  @8ريطة مالصقة لممبنى رقم المذكورة تظير عمى الخ
 القسم عبارة عن مساحة مستطيمة شمال شارع السبتية وتفتح عميو بفتحة باب مستطيمة.

أما عن وصف الوكالة من الحجة فيو كالتالي: "إشتممت عمى ثمانية عيدان معدة 
شتممت قديمًا عمى ستة أبوا ب منيا ثالثة أبواب مربعة كال لدق األرز الشعير وفصمو، وا 

منيا يؤدي إلى مخزن، ومنيا بابان مربعان يدخل من كال منيما إلى حانوت تشتمل عمى 
شباكين خشبًا مدىون أحمر، ومنيا باب كبير مربع بعتبة سفمي صوان يعموه شباك حديد، 

ويدخل منو إلى دىميز  يعمو ذلك روشن صامت بأضالع صامتة يغمق عميو زوجا باب
سقف نقيًا بسطًا عمى يمنة الداخل منو ويسرتو مسطبتان متقابمتان وبابان مربعان يغمق م

عمى كل منيما فردة باب يدخل من كل منيما إلى مخزن، يتوصل من باب الدىميز 
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المذكور إلى ساحة كبيرة بيا أحد وعشرون بابًا منيا بابان كبيران مربعان أحدىما عميو زوجا 
الدواب والثاني ىو باب سر الوكالة المذكورة، واألبواب الباقية مربعة  باب يدخل منو إلى دار

يغمق عمى كل منيما فردة باب، يعمو كال من االبواب المذكورة شباك حديد يدخل من كاًل 
منيا إلى مخزن، الجية الشرقية بيا ثمانية مخازن والغربية تسعة وبالصدر مخزنان، وكان 

ة، األبواب الستة المذكورة أواًل، والحد الشرقي ينتيي إلى الحد البحري ينتيي إلى الزريب
الطريق المسموك وفيو منيا باب يتوصل إليو من ثالث درج يدخل منو الى سمم معقود 
بالبالط الكدان متجاورة مطمة عمى واجية الوكالة المذكورة، يشتمل كال منيا عمى منافع 

اني مربع يغمق عميو فردة باب يدخل منو ومرافق وحقوق ذات العالية عمى ذلك، والباب الث
إلى إسطبل يشتمل عمى منافع ومرافق، والثاني يغمق عمى حانوت والغربي ينتيي إلى 

 (.9:الجنينة المذكورة")
ومن وصف الحجة السابق يتضح لنا أن الوكالة لم تكن مقسمة إلى 

، وأنو قد قسمين، ومن ىنا يمكن أن نفيم أن الوكالة بنيت قبل شق شارع السبتية
 تم تقسيميا إلى قسمين بعد فتح الشارع الذي أصبح يصل الى الترسانة السمطانية.

 :وكالة القمح (0

 
 .عمل الباحث .وكالة القمح(  9)  شكل

 خريطة الحممة الفرنسية بتصرف عمى
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كانت ىذة الوكالة تقع شمال وكالة حسن باشا الوزير ومالصقة ليا ومطمة 
كانت عبارة عن  (،::)عمى خريطة الحممة الفرنسية 91رقم عمى شارع السبتية وتحمل 

حاصاًل يفتح عمى مساحة شبة مستطيمة يتصدرىا مدخل الوكالة، ومن إسم  88
 الوكالة يمكننا معرفة أن السمعة االساسية التي كانت تباع فييا ىي القمح.

 تم حيث م،9?>8/ھ1@@ومن المرجح أن ىذة الوكالة قد بنيت بعد عام 
زير وكالتو، ومن المرجح أيضًا أن تكون ىذة الوكالة الو  باشا حسن أتم أن بعد بناءىا

ممك حسن باشا الوزير أو من تولى نظارة وقفة من بعده، ألن قطعة االرض التي 
أقيمت عمييا كانت ممكو وفقًا لمحدود التي نصت عمييا وثائق محكمة بوالق لوكالة 

رقي ينتيي الى الطريق الفاصل بيت ذلك حسن باشا الوزير )الرز( فكان الحد "الش
 وبين قطعة أرض من حقوق الواقف".

( ;:):<@8مما يرجح ىذا اإلحتمال أن الوكالتين قد ظمتا باقيتين حتى عام 

قبل بناء المساكن الشعبية عمى جزء كبير من أرض وكالة حسن باشا الوزير وكامل 
ل فى حيز وكالة الرز وتم أرض وكالة القمح، حيث كانت حوانيت ىذه الوكالة تدخ

 ىدميما، أي تم التعامل معيما عمى أنيما مبنى واحد ووقف واحد.
 :وكالتا أيوب بيك (0

 
 .وكالتا أيوب بيك(  :)  شكل

 عمى خريطة الحممة الفرنسية  عمل الباحث بتصرف
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يحمل اسم وكالة أيوب بيك،  :9، 99ورد بجداول الحممة الفرنسية رقمي 
( وبستان @8مالصقًا لوكالة الشيطان )رقم  99الخريطة المبنى رقم حيث يظير عمى 

(، وىى عبارة عن مساحة شبة منحرفة ;?او جنينة مالصقة لجامع ابن البارزي )رقم 
تفتح بباب عمى الغرب جية مبنى بدون رقم، وباب آخر من الشمال تجاه جامع 

 (.>:)البارزي

خميا والمقاعد واألرض المحاطة تتكون الوكالة التي "إشتممت عمى حواصل بدا
لى باب الوكالة تجاه مصبغة الحاج  بالوكالة من جانب القيوة الجديدة بخط السبتية، وا 
عاشور"، "وكان األمير أيوب بيك أمير المواء والحاج الشريف بمصر وقد ممك تواجر 

كن، قطعة أرض كشف سماوي تجاه جنينة البارزي ببوالق، كان بيا آثار حمام وآثار أما
حدىا القبمي لحوض البارزي والبحري لمطريق والغربي إلى الطريق فاصمة بين ذلك وبين 
وكالة االرز وبقية وقف حسن باشا، وممك ايضًا قطعة االرض الكشف التي كان بيا آثار 
حمام وأماكن مما يمي القيوة الجاري أصميا في وقف رضوان بك، والدائرة التي بيا 

رب وكالة الرز، وخمط ذلك جميعًا ليصبح من جممة الوكالة إنشاء الطاحون والفرن خارج د
وتجديد أيوب بك المشتممة عمى حواصل وطباق وأروقة ومنافع، والجاري أصمو ذلك في 
وقف القاضي أحمد ناصر الدين البارزي". ما يعني أن الوكالة قد قامت عمى بقايا مباني 

 (.=:)بارزي(تجارية وسكنية تابعة لمقاضي المذكور )ابن ال

والتي كانت تطل عمى شارع سوق  :9اما الوكالة الثانية التي تحمل رقم 
العصر )القصبة( وتفتح عميو بباب مستطيل من الناحية الشرقية، كانت عبارة عن 

( وىو @<مساحة شبو مستطيمة وتفتح أيضًا عمى دكك الحطب بباب )دكك الحطب 
شارع السبتية، ومن الجنوب الترسانة أو من الجية الغربية، ومن جية الشمال يحدىا 

عمى خريطة الحممة والتى تفتح عمييا بباب صغير، وىى الوكالة  1?الورشة رقم 
 (.<:)"المتوصل منيا لمحطب الرومي وتجاه البحر والربع والقصر عمو الوكالة"
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 :قيسارية عمي بيك (3

 
 عمى خريطة الحممة الفرنسيةبتصرف قيسارية عمى بيك (  ;)  شكل

يتكون ىذا المجمع من قيسارية ووكالة ومسجد وذلك وفقًا لحجة وقف محمد 
ومن خالل خريطة الحممة الفرنسية نجد ان ذلك المجمع كان واقعًا (، ?:)أبو الدىب

( عمى خريطة الحممة، وغربًا ;@عمى شاطئ النيل يحده شرقًا وكالة الخرنوب )رقم 
(، وجنوبًا مكان بدون ?@ك الحطب )رقم (، أما شمااًل فيحده دك8@وسعة الديوان )رقم

 أرقام عمى خريطة الحممة.
(، ??وىذا المجمع عمى الخريطة عبارة عن مساحة مربعة تقع القيسارية )رقم 

(، والقيسارية <?(، وبطرفيا الغربي المسجد )رقم @?في جنوبيًا وشماليا الوكالة )رقم 
وىى مستطيمة الشكل، ذكرت  (،1@تفتح بباب جية الغرب قريبًا من )بيت روش رقم 

الحجة عنيا "بداخميا من الصفين حوانيت وخزائن وبخارجيا حوانيت وقياوي"، غير أن 
 الخريطة لم توضح صفي الحوانيت بالقيسارية.

اما عن الوكالة فيى مربعة الشكل تفتح جية الشمال بباب عمى الطريق 
حاصل، وقد  99 المؤدي لدكك الحطب، يؤدي لصحن اوسط مكشوف يحيط بو عدد

حاصل يعموه ربعًا إشتمل  :9ذكرت عنيا الوثيقة أنيا "إشتممت الوكالة بداخميا عمى 
عمى اثنين وعشرين أوده وما يتبع ذلك من األرضية والقبانو والمنافع والمرافق 

جدير بالذكر أن الحجة تذكر أن المسجد كان يتوسط ىذا المجمع، غير أن  والحقوق".
 ة يقع بالطرف الشمالي الغربي من البناء.المسجد عمى الخريط
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 :وكالة الصوف (3

 
 عمى خريطة الحممة الفرنسية . عمل الباحث بتصرفوكالة الصوف(  >شكل ) 

عمى  :88كانت ىذه الوكالة تقع قريبًا من ساحل النيل القديم، وتحمل رقم 
من ( 888خريطة الحممة الفرنسية، وكانت تشرف عمى شارع سكة خضرة البصل )رقم 

جية الشرق وتفتح عميو بباب يؤدي الى دركاة يفتح عمى مساحة مستطيمة بضمعيا 
حواصل، وبالقرب من ضمعيا الجنوبي رسم مستطيل صغير  ?الغربي بائكو مقسمة الى 

 وظيفتو، وبالضمع الغربي يوجد ما يشبو الممر ولكنو مغمق وغير نافذ. غير معموم
لذات المنطقة نجد أن الكتمة االنشائية وبالنظر في الخرائط المساحية المعدة 

وحدودىا مع الشوارع المحيطة بيا تكاد تكون متطابقة مع مثيمتيا في خريطة الحممة 
الفرنسية، فضاًل عن أن المسقط االفقى لموكالة بخريطة الحممة الفرنسية يشبو ايضًا 

فى موضعو من حيث المدخل والدركاة والمساحة المستطيمة والممر المبني الذي يقع 
 بالخريطة المساحية.

ولم يتسنى لنا دخول ىذا المبنى لمتأكد من فرضية أن يكون ىذا المبنى ىو 
 وكالة الصوف ومقارنة أبعاده الحالية بالشكل الموجود بخريطة الحممة.

بالبحث في الوثائق وجدنا ان وكالة واحدة باسم "وكالة وقف االيدكي بن جانم 
 (.@:)البصل خضرة بخط تقع م<;>8/ھ;>@ المحمدي والمبنية قبل عام

ولكن ال نستطيع الجزم بانيا ىى الوكالة المذكورة نظرًا لكون ىذة الوكالة قد 
 ورد عنيا بالوثيقة انيا معده لبيع الخشب. 
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 :وكالة القطن (2
عمى خريطة الحممة الفرنسية مجاورة لجامع  @88تحمل ىذة الوكالة رقم 

(، ومطمة عمى سكة االبزارية 899الة الحنا )رقم ( وما يسمى بوك<88الخضرا )رقم 
(، وليا عمى خريطة الحممة مسقط أفقي مربع :89( وسكة الدشيشة )رقم =88)رقم 

يخرج من طرفو الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي والجنوبي الغربي إمتدادات بشكل 
 كانت ذات صحن أوسط مكشوف يحيط بومستطيل، ومن الداخل يوضح الرسم أنيا 

 بيا حواصل. ةوقأر  ;
أغا الشيير بالقزالر رأس "من إنشاء مصطفى بن عبد الرحيم  وىذه الوكالة

 (.1;)أغوات دار السعاده بالخالفة العثمانية"
كانت معده لبيع القطن، وحصمت ايضًا عمى إمتياز حصري وىو "بيع الجمود 

الواردين من الوجو واإلبزار والتمر والشب والقرض والفريك والكشك والقفف الخوص 
 .(8;)القبمي فييا فقط ويعاقب من يخالف ذلك"

وكانت الوكالة من أسفل بيا مجموعو من الحواصل والحوانيت ويعموىا ربعًا 
م >:@8سكنيًا، وقد تيدمت ىذه الوكالة حاليًا تمامًا عمى أنيا كانت باقيو حتى عام 

 11>: 8القاىرة بمقياس عندما أجرت مصمحة المساحة المصرية مسحًا أنتج خرائط 
 وكانت بكامل مساحتيا وأضيف إلييا بالطرف الشمالي الشرقي ضريح يسمى 

)القزالر أوالشيخ عزت( وىو الجزء الوحيد الباقي من ىذه الوكالة حاليًا وجميع 
 أجزاءىا االخرى حل محميا مباني حديثة.

 :وكالة الحنا (2
عمى خريطة الحممة الفرنسية، ذات مسقط أفقي مستطيل  899تحمل رقم 

( =88حواصل، وتفتح عمى وكالة االبزارية )رقم  @بضمعو الشمالي بائكة واحدة من 
بفتحة باب واحدة من الغرب،  -شارع الخضرة حالياً -( 888وحضرة البصل )رقم 
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من ناحية  -حالياً حارة الحانوت -(؟ @;89وكانت تطل عمى سكن الخطيري )رقم 
عرف  -عمى خريطة الحممة@88مندثر رقم -الجنوب ومن الشمال عمى وكالة القطن 

 م;8=8/ ھ:819ىذا الموضع في العصر العثماني ببين الدروب، أنشئت قبل عام 
 أيضاً  وعرفت بمصر، السمطاني الشريف المواء أمير بك جيجي عمي األمير يد عمى

شتممت ،"القمح لبيع معده" وكانت الصغرى بالوكالة  حواصل عمى اإلنشاء زمن وا 
 الوكالة ىذه إحتاجت وقد ،"رواق 88 يعموه الغربي الجانب في حاصل 88 بداخميا"

براىيم كتخدا ‘ثم صارت ىذه الوكالة في وقف (، 9;)م=:=8/ ھ=;81 سنة لترميمات
 الوكالة بوالق محكمو من وثيقة وصفت حيث م،9?=8/ھ:@81القيصرلي قبل عام 

 حيث ،"الكبرى الدشيشو وشونو الخطيري حمام قرب الدروب بين بخط واقعة" بأنيا
األرضية والحواصل  إشتممت" وقد األكراد، وكالة تسمى وكالة الحمام وبين بينيا فصل

والحوانيت بظاىرىا ومساكن الربع عمو ذلك وجميع الرواق بالقصر المجاور لباب 
الدرب المشتمل عمى خزانة نومية وطبقة عمو المجاز وسطح بدائر وحانوت بجوار 

 (.:;")الوكالة ومنافع ومرافق وحقوق
ًا قبل موقع الوكالة حاليًا عبارة عن منشآت حديثة حيث أنيا أندثرت تمام

 وكالة القطن المجاورة ليا.
 :بزاريةوكالة اإل (2

في الجية المقابمة  891وقعت ىذه الوكالة عمى خريطة الحممة الفرنسية برقم 
لوكالة القطن، وىى مطمة عمى ساحل بوالق من الجيو الغربية، وبيذه الواجيو باب، 

ن الجية ( م=88( وسكة االبزارية )رقم 888ومطمة عمى سكو حضرة البصل )رقم 
الشرقية وبيذه الجيو بابين، االول يقع أمام وكالة القطن ويؤدي لدركاه تفتح مباشرة في 
صحن الوكالة، أما الثانى بالطرف الجنوبي الشرقي وبؤدي لدركاة منكسره تفتح بدورىا 

 فى الوكالة.
بروزات من الجيو الشمالية اثنين ومن  :ومسقط الوكالة شبو مستطيل بو 

الجيو الجنوبية واحد وذلك مثل وكالة القطن، وعن التخطيط الداخمي فالشكل الموقع 
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 عمى الخريطة ال يوضح أى تفاصيل معمارية عن تقسيم الحواصل داخل الوكالة.
عصفر" من إنشاء "مصطفى وىذه الوكالة ىى "الوكالة البحرية" او "وكالة ال

أغا بن عبد الرحيم اغا رأس أغوات دار السعاده بالخالفو العثمانية"، وىى مبنية مع 
 واجيو" ليا كانت أنيا أيضاً  الوثائق عنيا وتذكر م،>8=8/ھ;819وكالة القطن عام 

 عميو يغمق باب وسطيا في حانوت ;8 عمى مشتممو النحيت االحمر بالحجر مبنية
 مبنية حاصالً  >: عدتيا سفميو حواصل عمى مشتممة لموكالة منو خليد باب زوجا

" و"إشتممت عمى بابين يتوصل من احدىما إلى قاعة مشتممة عمى االحمر بالحجر
إيوان ودور قاعو وخزانة وسدلة مطمة عمى البحر" و"يتوصل من الثاني الى البحر 

والباب الثاني داخل الوكالة المذكورة االعظم والزاوية المستجدة اإلنشا لمصالة والعبادة، 
 ;8مسكنًا متالصقة بعضيا بعضًا فمنيا  >:يتوصل منو الى مساكن عموية عدتيا 

 (.;;)مسكنًا مطالت عمى البحر النيل"
موقع الوكالة حاليًا بشارع الخضرا يشغمو مباني حديثة وغير معموم تاريخ ىدم 

 واندثار الوكالة.

 
 .القطن واالبزاريةوكالة الحنا و (  =شكل ) 

 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف
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 :وكالة القمل (2

عمى خريطة الحممة الفرنسية وتطل عمى شاطئ  ::8تتخذ ىذه الوكالة رقم 
بحدىا الشرقي. وليا  )8:9رقم (النيل بحدىا الغربي وعمى ما يسمى بسكة بيرام باشا 

بابين أحدىما عمى النيل واالخر عمى سكة بيرام باشا، وليا مسقط أفقي مستطيل 
 منتظم األبعاد، عدا بروز بالزاوية الجنوبية الغربية.

لم نعثر في الوثائق من محكمو بوالق أو أرشيف وزارة األوقاف، أو حتى 
 غاير وتتشابو معيا فى الحدود.المصادر التاريخيو عمى وكالة بيذا اإلسم او بإسم م

 :وكالة الماليات (22

عمى خريطة الحممة الفرنسيو، يحدىا شمااًل  @89تحمل ىذه الوكالة رقم 
(، وغربًا سكة 1=8(، وجنوبًا جامع الخطيري )رقم <89عطفة الخطيري )رقم 

(، مسقطيا االفقي مستطيل لو بابان 8=8السادات، وشرقًا سكة موقف الحمارة )رقم 
من الجيو الشرقية واألخر من الجيو الغربية، ونظرًا لكثرة الوكاالت التي ذكرت واحد 

في وثائق المحاكم الشرعية الموجودة في منطقة سوق الخطيري والتي اختمفت في 
تاريخ إندثارىا فضاًل عن إسم الوكالة "الماليات" لم يرد في ىذه الوثائق وأنو االسم 

فرنسية نظرًا لتغيير نشاط الوكالة مثاًل، فإننا ال األخير لموكالة فى عيد الحممة ال
نستطيع أن نجزم بانيا كانت واحدة من الوكاالت الموجوده بسوق الخطيري بعينيا 
ونكتفي باإلشارة إلى مكان وجودىا زمن الحممة باإلضافو إلى أنيا لم تعد موجوده 

 حاليًا وحل محميا أبنية حديثة.

  :وكالة السكر (22

عمى خريطة الحممة الفرنسية، وليا مسقط افقي  8:8تحمل ىذه الوكالة رقم 
حاصل، وبالضمع  88غير منتظم لو أربعو أضالع بالضمع الشمالي بائكة بيا 

حاصل في بائكة واحدة، والضمع الغربي  81الجنوبي وىو ضمع منكسر بو 
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 حواصل. =بيا  حواصل، والحد الشرقي بو بائكتان كل منيا ?بو بائكة واحدة بيا 

/ ھ?;81شعبان  81بتاريخ  :@8:تحتفظ وزارة األوقاف بحجة رقم 
 أغا خميل) أفندي خميل وقف في جارية أرض قطعة عمى بنيت لوكالة" م@:=8

المقاطعجي( كانت مستجدة اإلنشاء والعمارة وكانت معدة لضرب الرز سابقًا ثم معدة 
"الحد القبمي إلى الشارع السالك لتخزين السكر الصعيدي"، حدودىا كانت كالتالي 

لسوق الخطيري وكان فيو الواجية والحرمدانات، والحد البحري لوكالة خربة وفيو باب 
وحفرتي المرحاض، والحد الشرقي بعضو لمجامع )الخطيري( وتتمتو لمكان محمد 

 (.>;)البوصي، والحد الغربي الى وقف الدشيشة المرادية"

ة الفرنسية تكاد حدودىا تتطابق مع ما ىو مذكور ىذه الوكالة عمى خريطة الحمم
( عمى خريطة الحممة 8:8في الحجة ما يجعمنا نرجح ان تكون وكالة السكر ىى )رقم 

ىى وكالة االرز ثم السكر وقف خميل اغا المقاطعجي، التي انشأت قبل سنو 
 خاتون صفية ابنتو الى م9@=8/ھ:881 عام ممكيتيا انتقمت وقد م،?:=8/ھ?;81
 يوليو. =9شارع  وقد إندثرت ىذه الوكالة تمامًا حاليًا وموقعيا(،. =;)افندي خميل بنت

 :وكالة العسل (20

شديدة القرب من  8:1ىذه الوكالة موقعة عمى خريطة الحممة الفرنسية برقم 
ساحل النيل في ذلك الوقت، وكانت مستطيمة ليا بابين األول عمى ساحل النيل 

 .8:9سكة بيرام باشا رقم  والثاني عمى ما يعرف بإسم

ىذه الوكالة ىى وقف خوند زىرة زوجة السمطان جقمق والتى بنيت حوالى 
 حريق من نجت والتى بوالق وكاالت أقدم من واحدة بذلك وىى م،:>;8/ھ<>?عام 
 وكالة" كانت وأنيا االستدارية بخط كانت أنيا الوثائق وتذكر م،<>;8/ھ9=? عام

جددت فى العصر العثمانى وأنيا  أنيا أى ،"العسل بوكالة اً قديم معروفو ببوالق جديدة
"إشتممت عمى دىميز يدخل لو من باب الوكالة الذى من جيو الساحل" وىو الباب 
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القريب من ساحل النيل السابق ذكره، وانو كان "يؤدي الى وسعة الوكالة وأرضيتيا" 
و"عمى يسرة الداخل كانت توجد الطبقة التى أصميا حاصل المشتمل عمى فسحو 
لطيفو وسمم يصعد من عميو الى طبقو ومنافع مرافق" و"والمصطبة المعده لمقبان التى 

و عشر حاصاًل خربو عاطمو واألروقو عموىا بداخميا والحواصل التى بيا منيا ثالث
والحوانيت التي بظاىرىا والقاعات والطباق التى تجاه البحر وجميع القصر الكبير 

اى  (<;)والقصر الصغير وما إشتمل عميو من منافع المرافق واالماكن بيا سفاًل وعموًا" 
 أنيا كان بيا طابق ثاني.

ت التى طرأت عمى الوكالة حتى من الوصف السابق يمكن أن نفيم المتغيرا
زمن الحممة الفرنسية نظرًا ألن شكميا عمى الخريطة يختمف عن الوصف أى أنيا قد 
اندثرت منيا أجزاء كثيرة خالل العصر العثمانى، وموقع ىذه الوكالة حاليًا فى التقاء 

 يوليو مع كورنيش النيل وقد إندثرت تمامًا. =9شارع 
 :وكالة البوص (20

خريطو الحممة الفرنسية وتقع وكالة البوص فى سكة التبانة  عمى ?:8برقم 
، وىى عبارة عن شكل غير منتظم يشبو 8:9إمتداد سكة بيرام باشا  <:8رقم 

 المستطيل والذى يبرز منو شكل اخر غير منتظم ناحية الشرق.

مفارق  وصفتيا الحجو بأن "موقعيا بحارة سيدى حسين أبى العال برأس الثالثة
موردة الممح مجاورة لمبحر معروفو بانشاء بيرم باشا قريبو من غيط البياضية  قريبًا من

والجارية ضمن مسقفات وقف األمير قاسم بك أمير المواء الشريف السمطانى بمصر 
شتممت عمى حواصل بداخميا وطباق وربع عموىا ومصبغة بداخميا" أنشات ىذه  (.?;)وا 

 .م?9=8 ـ =9=8/ ھ?:81ـ >:81الوكالة بين عامي 
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 .وكالة البوص ووكالة السكر ووكالة القمل ووكالة العسل ووكالة الماليات(  <شكل ) 

 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف
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 .عمل الباحث بتصرف عمى خريطة الحممة الفرنسية .( الوكاالت الباقية ?شكل ) 
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 . عن لجنة حفظ اآلثاروكالة االرز(  8لوحة ) 

  
 . عن لجنة حفظ اآلثاروكالة االرز )حسن باشا الوزير ((  9لوحة ) 
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  .وكالة االرز )حسن باشا الوزير ((  @شكل ) 

 عمى خريطة الحممة الفرنسيةعمل الباحث بتصرف 

ىو حسن باشا الوزير أو الخادم تولى حكم مصر كوالى من الدولة العثمانية  :المنشئ
م تذكر عنو المصادر 9?>8/ھ1@@م وعزل سنة 1?>8/ھ??@عام 

 ( @;)العثمانية أنو كان محبًا لمرشوة مضطيدًا ألىل الذمو 

 تقع بشارع سوق العصر جية شارع السبتية  :الموقع

بشارع سوق العصر قريبًا من وكالة ذو الفقار بك حدىا  :الحدود و زمن االنشاء
طعة أرض القبمي ينتيي إلي الطريق الفاصل بين الوكالة المذكورة وبين ق

عرفت بالجنينة والوكالة المعروفة بعبد الباسط قديمًا والحد البحري ينتيي إلى 
ستخدمت لتجارة االرز.  الطريق الفاصل بين ذلك وبين الترسانة السمطانية وا 

 91الحد الشمالى زمن الحممة كان بو وكالة تعرف بوكالة القمح رقم  :الحدود الحالية
كن الشعبية، الحد الغربي شارع سوق العصر وبو وحاليًا شارع السبتية والمسا

الواجية والمدخل، الحد الشرقي شارع ربع الرز وكان يشغل طرفو الشمالي 
والحد الجنوبى كان يعرف  ?8زمن الحممة وكالة تعرف بوكالة الشيطان رقم 
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 وحاليًا يعرف بشارع الجالدين. =9بعطفة ربع الرز زمن الحممة رقم 

 
 عن مصحمة المساحة المصرية –مسقط أفقى لموكالة  -(  81شكل )

 الخطوط الصفراء محددة األجزاء المندثرة من الوكالة والخط األحمر يحدد الجزء الباقى
 وكذا بقية المساقط األفقية 

إندثرت مظم أجزاء وتبقى منيا فقط المدخل وجزء من الواجية، وكانت  :الوصف
الوكالة من أكبر وكاالت بوالق ليا أربع جيات تطل عمى أربع شوارع ولم 
يمتصق بيا أي مبني من أى جية، وكانت عبارة عن مستطيل يتوسطو فناء 
 يحيط بو من الطابق األسفل عدة حواصل يعموىا ربع مكون من ثالث طوابق
يطل عمى الصحن بنوافذ مغشاه يخشب الخرط، وقد جددت ىذه الوكالة في 

 كما يظير من الصور االرشيفية. @8القرن 

تيدم معظم ما ذكرنا وتبقى فقط المدخل وىو المدخل الرئيسى المطل عمى 
شارع سوق العصر وىو عبارة عن دخمة مستطيمو يتصدرىا عقد موتور يحيط 

د عمى عمودان من مجاف؟ يميو عقد أصغر بو جفت العب وميميات ويستن
موتور أيضًا يؤدي الى ممر مقبي باقبية متقاطعة، وبعض أجزاء الواجية، 

 وكانت الوكالة مبيتا لحجاج طوائف االروام القرمانية المارين بمصر.

تذكر سجالت محكمة الباب العالي أن خالفًا وقع بين ناظر وقف حسن باشا 
ان باشا مقتضاه نزاعًا عمى الممكية حسم لصالح الوزير ونظيره لدى وقف سن
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االمير عمى أغا متولي أوقاف حسن باشا بعد إبراء حضر شيوده عمى أن حسن باشا 
الوزير لم يقم ببيع الوكالة بعد عزلو وأنو بعد عزلو وقبل سفره قد أوقفيا عمى ممئ عدة 

 (1>) عموهصياريج منيا صيريج سبيل موجود بالقمعة وعمى االيتام بالكتاب 

 :وكالة السكرية

 
  تصوير الباحث .الواجية الرئيسية –وكالة السكرية  ( :لوحة )  

 
 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .وكالة السكرية(  88شكل ) 

 م 8;>8/ھ?;@سميمان باشا الخادم  :المنشئ
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 عمى خريطة الحممة الفرنسية. 9<الوكالة تحمل رقم  :الموقع
عمى شارع سوق العصر من الجية الغربية فيما كان يعرف بإسم الطبميطة تطل 
زمن الحممة الفرنسية، ومن جية الشرق تطل عمى زقاق جنبالط وجامع  ?=رقم 

السممانية ومن جية الشمال مبنى مدرسة مغمقة حاليًا ومن الجنوب حارة مسجد 
 السممانية.

 
 عن مصحمة المساحة المصرية –وكالة السكرية  (89شكل ) 

الواجية الرئيسة ىى الغربية يتصدرىا فتحة باب معقوده بعقد مستقيم يحتوي  :الوصف
 :عمى نص تاسيسي من سطرين

ـ قد بناء عمر صاحب الخيرات واالحسان ىذه الوكالة بدولة سمطان سالطين 8
 العرب والعجم سميمان خان 

  ?;@ـ موالنا الصدر االعظم سميمان باشا بره اهلل فيما يشاء وجعمو وقفًا لوجو اهلل 9

 
 . تصوير الباحثالنص التأسيسى –وكالة السكرية (  ;لوحة ) 
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وجميع الحوانيت بيذه الواجية مستغمة في أنشطة تجارية وبعضيا مسدود 
 يعموىم كوابيل وبقايا الربع المندثر.

دىميز يصب فى حوش الوكالة المستطيل وتشرف عميو يؤدي المدخل الى 
 من الداخل حواصل الوكالة بعقود حجرية مربعة.

اما الواجيو الثانية المطمة عمى سوق العصر يتوسطيا مدخل آخر معقود بعقد 
نص دائري مواجية لمباب الموجود بالواجية الغربية لذلك سميت بوكالة البابين، يعموىا 

 .(8>) كما ىو واضح من اشكال النوافذ @8ي جرت لموكالو نياية ق بقايا التجديدات الت
  :وكالة الكتان

 
  تصوير الباحث .الواجية الرئيسية –وكالة الكتان  ( >لوحة )  

 
 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .وكالة الكتان(  :8شكل ) 
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 سميمان باشا الخادم  :المنشئ
مالصقة لوكالة الزيت ومطمة عمى شارع سوق العصر وتشترك مع وكالة الزيت  :الموقع

 في خريطة الحممة الفرنسية. ;<في الحدود قديمًا وحديثًا وىى تحمل رقم 
كما بحجو الوقف الخاصو بسميمان باشا فإن وكالة الكتان أو الوكالة  :الوصف

مصمبو" بأقبيو الصغرى ليا باب يدخل منو إلى دىميز مقبى "عموه عقدات 
 :9بائكو تتقدم  =8متقاطعة يدخل منو الى ساحة كشف أو فناء وبدائرىا 

حاصل، وكان يعموىا أيضًا أروقة ىدمت معظميا ويحدىا والباب الشمالي 
 8<حارة مسجد السممانية وما كان يعرف زمن الحممة بسكن وكالة الزيت رقم 

 (.9>)صرشارع سوق الع ومن الجنوب وكالة الزيت ومن الشرق

 

 عن مصمحة المساحة المصرية  –وكالة الكتان (  ;8شكل ) 

  :وكالة العاصي
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 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .–وكالة العاصى (  >8شكل ) 
كانت الوكالة ضمن مسقفات الخواجة عبد القوي والخواجة عبد الرحمن  :المنشئ

 العاصي شاىبندر التجار وىم أوالد العاصي أصحاب األوقاف الكثيره ببوالق.
 حارة الكردي. 88عمى خريطة الحممة الفرنسية،  <=رقم  :الموقع والحدود

 

 

 

 

 

 

 

 عن مصمحة المساحة المصرية –( وكالة العاصى  =8شكل ) 

تورد الوثائق إنيا تقع تجاه ربع بردك بظاىر رقعة الجمود القديمة قريبًا من وكالة 
عمى خريطة  >=سميمان باشا )ربع الخزامو(، وىى حاليًا تقع بحارة قسوات رقم 
عمى خريطة  ==الحممة الفرنسية بحدىا الجنوبى بقايا وكالة جول محمد رقم 

وبحدىا الشرقى مجموعة من المنازل التي الحممة وبحدىا الغربى بقايا ربع بردك 
 حمت مكان ما يشبو الوكاالت غير مكتممة الرسم والتوقيع عمى خريطة الحممة.

حاصل بداخميا وحانوت بظاىرىا  >9من خالل الحجة اشتممت الوكالة عمى " :الوصف
رواق ومقعد بوسط الوكالة"  ?9وارضية الوكالة والربع واالروقة عموىا وعدتيا 

وىو يظير من خالل المسقط االفقي التي وضعتو الحممة لموكالة والذي يبين ،(:>)
 الحوانيت المقعد بالصحن، وقد استغمت الوكالة فى بيع االرز والكتان.
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  :وكالة الخرنوب

  
  . تصوير الباحثالوكالة من الداخل –ة الخرنوب وكال(  =لوحة )  

 
 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .وكالة الخرنوب(  <8شكل ) 

 
 وكالة الخرنوب عن مصمحة المساحة المصرية -( مسقط أفقى <8شكل )

م ىو قجا سنان باشا تولى حكم 8<>8-<=>8/ھ@<@-><@سنان باشا  :المنشئ
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اشير وقاد حممو  @م حوالي ?=>8-<=>8/ھ=<@-><@مصر بين عامي 
 (.;>)عمى اليمنلبسط سيطرة الدولة العثمانية 

 عمى خريطة الحممة الفرنسية. ;@الوكالة رقم  :الموقع

تقع حاليًا بين جامع السنانية جنوبًا وقسم شرطة بوالق شمااًل وقيسارية سنان 
ووكالة النوري شرقًا ومنطقة خربة غربًا وكانت تطل عمى النيل الى ان بنيت 

نقمت بجوار –لرفاعية عمى خريطة الحممة والتكية ا 9@قيسارية عمى بك رقم 
 التى حل محميا مستشفى بوالق العام. -جامع سنان باشا

 >حوانيت بقي منيا  ?تطل الواجية الرئيسية عمى شارع وكالة الخرنوب وبيا 
لمغاية يؤدي إلى دىميز يصل لداخل  وبيا مدخل الوكالة وىو مدخل بسيط

دمج العديد حاصل من أربعة جيات تم  @:حوش الوكالة والذى يحيط بو 
منيا مع بعض وتم الفصل بين قسمي الوكالة الشمالي والجنوبي بواسطة سور 

رواق إندثر كمو ومن ممحقات  ;;من الطوب، وكان يعمو الوكالة ربع من 
 الوكالة المندثرة مصالة صغيرة وسبيل وقصر )ما يشبو المقعد(.

 :وكالة سنان

  
  تصوير الباحث .الرئيسيةالواجية  –وكالة ربع السنانية (  <لوحة ) 
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 ة الفرنسيةمعمى خريطة الحم عمل الباحث بتصرف .وكالة السنانية(  ?8شكل ) 

 الخان الصغير ) وكالة ربع السنانية ( 
 عمى خريطة الحممة الفرنسية. 811م رقم <?>8/ھ=@@سنان باشا  :المنشئ
مطمة عمى شارع الخضرا قبل بداية شارع سوق العصر أمام جامع المحكمة  :الموقع

 وتطل أيضًا من الناحية الشمالية عمى شارع جامع السنانية.

 
 عن مصمحة المساحة المصرية  –(مسقط أفقى لوكالة السنانية @8شكل )

"يحيط بو حدودًا أربعة القبمي لمطريق المتوصل منو  (>>) كما ذكرت فى الحجة حدودها
لسوق اإلستدارية والبحري لمطريق الفاصل بينو وبين جامع السنانية وفى ىذا 
الحد السبيل والكتاب وباب الخان، والشرقي لمطريق الفاصل بين ىذا الخان 
والخان الطويل، والغربي الى زقاق ضيق يعرف بخوخو لولو االمج فاصل بين 
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حاصل من الداخل  >8ا الخان وبين ربع ىناك، وكان الخان مكون من ىذ
 دكان من الخارج". ?8و

م @8إندثر السبيل والكتاب اآلن بعد أن إستخدامو كمدرسة خالل نياية القرن 
باسم مدرسة زينب بنت خميل االبتدائية لمبنات وتحول وجزء كبير  91وبداية القرن 

ىو موقع، والمتبقي من الخان تم تغيير االسقف  من حدود الخان ألبنية حديثة كما
لتكون معدنية واستخدمت جدرانو لحمميا ولم يتبقى سوى بعض الحواصل الداخمية 

 والخارجية والتى تظير من خالل االقبية المتقاطعة والعقود عمى االبواب.
 :وكالة الجبن

 
 الباحث. تصوير وكالة الجبن ) سرحان ( الواجية الرئيسية(  ?لوحة ) 

 

 

 

 
 

 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .وكالة سرحان(  91شكل ) 
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 عن مصمحة المساحة المصرية –( مسقط أفقى لوكالة سرحن 98شكل )

/ ھ@<81األمير ذو الفقار بن عبد اهلل كتخدا طائفة مستحفظان قمعة مصر  :المنشئ
 م.?==8

بالشارع األعظم )سوق العصر( وىى الواجية الرئيسية الشرقية، قريبًا من  :الموقع
وكالة األرز براس الزقاق المتوصل منو لمحارة المعروفة قديمًا بحكر المواز 
وحديثًا بسويقة المقدم وحاليًا حدىا الشمالي شارع الجالدين والجنوبي درب 

 فى خرائط الحممة. <9قسوات والغربي حارة الكردي، والوكالة تحمل رقم 
الواجيات ليا واجيات رئيسية مطمة عمى شارع سوق العصر وبيا المدخل  :الوصف

نوافذ وسبيل إندثر حاليًا، والواجية الشمالية تقع بيا نوافذ عمى شارع  :و
الجالدين، ويشمل قسم كبير من الواجية الشرقية ضريح الشيخ الكردي 

 وتنسب اليو حارة الكردي.
لداخل عبارة عن فناء مكشوف محاط بدىميز يتقدم حواصل الوكالة من ا

الوكالة، وبطرف الضمع الشرقي يوجد محراب المصمى الخاص بالوكالة، 
 ويوجد بو أيضًا الضريح المذكور.

يعمو الوكالة ربعًا سكنيًا إندثر حاليًا، وىذه الوكالة أوقفيا األمير ذو الفقار 
وقد عرفت الوكالة بإسم وكالة سرحان كتخدا عمى نفسو وعمى بنيو من بعده، 

  .(=>)نسبة إلى إبراىيم سرحان المتسبب في بيع االرز



  ميدانية أثرية وثائقية )فى ضوء خريطة الحممة الفرنسية(دراسة وكى والعثمانى ــرين المممـصـارية فى العــآت التجــالمنش والقــب 
 إسماعيل محمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاحأ.د.   

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 22 

 :وكالة جول محمد
    

 

 

 
  . تصوير الباحثبقايا وكالة جول محمد ( @لوحة )  

 
 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف.وكالة جول محمد(  99شكل ) 

 
 عن مصمحة المساحة المصرية –( مسقط أفقى لوكالة جول محمد 99شكل )

قبل  .األمير محمد جول بن مصطفى بموك باشا من أمراء المتفرقة :المنشئ
 (.<>)م>;=8/ھ>>81
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بحسب الوثيقة "بظاىر وكالة سميمان باشا بسوق العصر )ربع الخزامة(  :الموقع
والوكالة المستجدة اإلنشاء والعمارة وما بيا من حواصل بداخميا وأرضيتيا 

 والطباق والربع عموىا والقصر الذى عمى الباب لموكالة وبيت البواب".
قسوات ومن  يحدىا من الجنوب عطف سقميمة ومن الشمال حارة :الحدود الحالية

 الغرب ربع الخزامة ومن الشرق بعض المنازل.

عمى خريطة الحممة الفرنسية باسم )جول محمد(  ==تحمل الوكالة رقم 
جيات )الشرقية  :ويظير تخطيطيا أنو كان ليا فناء مكشوف يحيط بيا من 

أنو  والشمالية والجنوبية( بائكة تتقدم الحواصل، وبالجية الغربية نجد المدخل، والغريب
ندثرت باقي الوكالة، يعموه نص كتابي:   مدخل منكسر وىو المتبقي حاليًا من الوكالة وا 

"إنشا ىذه الوكالة العبد الفقير إلى رحمة اهلل تعالى جول محمد شوربجي بتاريخ سنة 
..... فقراء .....خمس وخمسين والف ثم وقف ذلك عمى نقسو وذريتو وعتقايو وبعد

يفيم من النص جيات الوقف التى  اكنيا افضل الصالة".المدينة المنورة عمى س
 تصرف فييا أرباح وعوائد الوكالة.

  :وكالة الدخان

  
  تصوير الباحث .وكالة الدخان من الداخل(  81) لوحة
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 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .وكالة الدخان(  :9شكل ) 

 

 

 

 
 عن مصمحة المساحة المصرية –( مسقط أفقى لوكالة الدخان ;9شكل )

 األمير ذو الفقار بن عبد اهلل كتخدا مستحفظان قمعة مصر. :المنشئ

"قريبًا من جامع  تقع حاليًا بشارع الواسطي وموقعيا كما ذكرتو حجة الوقف: :الموقع
والوكالة تحمل رقم الواسطي وجامع العاليا وبظاىر وكالة تعمق الحرمين"، 

 عمى خريطة الحممة باسم الوكالة الجديدة. >>

الوكالة ليا واجية مطمة عمى شارع الواسطى بيا المدخل المؤدي لصحن أو  :الوصف
فى االضالع  >حوش كشف سماوي تفتح عميو الحواصل مباشرة وعددىا 

جر الثالثة، والطابق األرضى مبني بالحجر أما الربع عمو كان قد بنى باال
 (.?>)وىو مندثر حالياً 
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 :قيسارية سنان باشا

 
  تصوير الباحث .قيسارية سنان باشا من الداخل(  88لوحة ) 

 

 
 . قيسارية سنان باشا(  >9شكل ) 

 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف
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 عن مصمحة المساحة المصرية –( مسقط أفقى لقيسارية سنان باشا =9شكل )
 (.@>)م=8/ھ81م بنيت في القرن <?>8/ھ=@@سنان باشا  :المنشئ

حانوت، وليا  99تقع بين وكالة الخرنوب والنوري والطويل، احتوت عمى : الموقع
بابين من الجيو الجنوبية جية شارع جامع السنانية والثاني بالجية الشمالية 

الحممة، عمى خريطة  =@شارع وكالة الخرنوب كل لو بواب، تحمل رقم 
 (.1=)وكانت متخصصو فى تجارة االقمشة

 

 :وكالة النوري

 
  تصوير الباحث .وكالة النورى من الداخل(  89لوحة ) 
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 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .وكالة النورى(  <9شكل ) 

 
 عن مصمحة المساحة المصرية –( مسقط أفقى لوكالة النورى ?9شكل )

 م2322/ھ222أو وكالة رواق الشوام. بنيت سنة الخان الطويل 
 م.<?>8/ھ=@@سنان باشا سنان باشا  :المنشئ
عمى خريطة الحممة الفرنسية تقع بشارع سوق العصر"بالحد القبمي  <@رقم  :الموقع

لمطريق السالك المتوصل منو إلى سوق اإلستدارية"، وبيذه الواجية حسب ما 
حانوت، أما الواجية البحرية )الغربية( فيى مالصقة  =8جاء فى الحجو 

لحد الجنوبي حانوت، أما ا <8لقيسارية سنان باشا ووكالة الخرنوب وكان بو 
من  811المطل عمى الطريق الفاصل بين ىذا الخان والخان الصغير رقم 

إنشاء سنان باشا أيضًا، والحد الشمالي يشغمو حاليًا جامع العاليا وقديما 
أماكن جارية في ممك الشمسي محمد بن عبد المطيف ويفصل بينيم حاليًا 

وكان (، 8=)ل وكتابدكاكين وسبي <شارع وكالة الخرنوب وكان يحتوى عمى 
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لموكالة بابين أحدىما بالواجية المطمة عمى شارع سوق العصر سد حاليًا، 
واألخر تجاه القيسارية المذكورة، وكان يعمو ىذه الوكالة ربع أو عدة أروقة 

 رواق. =:عددىا 

جرى عمى الوكالة عذة تعديالت من الداخل حيث سدت العقود المطمة عمى 
المطمة عمى الشارع وتحولت لمتاجر واندثر تمامًا السبيل  الصحن وأغمقت الحوانيت

والكتاب والربع عمو الوكالة، وقد شغل فى مرحمة الثالثينات واالربعينات من القرن 
 الزاوية الشمالية الشرقية ما يسمى بـ )قمم الموازيين والمكاييل(. 91

 :وكالة الزيت

 

 

 
 

 . تصوير الباحثالرئيسيةالواجية  -وكالة الزيت (  :8لوحة ) 

  

 

 

  

  

 . تصوير الباحثالوكالة من الداخل –وكالة الزيت (  ;8لوحة ) 
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 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .وكالة الزيت(  @9شكل ) 

 
 عن مصمحة المساحة المصرية –( مسقط أفقى لوكالة الزيت 1:شكل )

 م.@9>8/ھ=:@سميمان باشا الخادم  :المنشئ

 عمى خريطة الحممة  1<الوكالة رقم  :الموقع

"الوكالتين )الزيت والكتان( يحيط بيما اربعة حدود:  أن( 9=)تذكر حجة الوقف
"االول منيا وىو القبمى ينتيى الى الطريق المسموك المتوصل منو إلى 
المدرسة اإلستدارية والوكالة ناظر الخاص ولغير ذلك الطرب؟ ومنو البابان 
وشباك المزممة ومكتب السبيل ومطل طاقات األروقة والشبايبك والمناور 

والحرمدانات المطل ذلك عمييا"، وىذا الحد حاليًا ىو الواجية  والمزاريب
الشرقية من جية شارع سوق العصر وقد إختمفت معالم االبواب والحواصل 
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حاصل )رواق(؟  @8حاليًا فضاًل عن اندثار السبيل والكتاب، وقد كان بيا 
 يمكن أن نشاىدىم مع بعض التعديالت فييم حاليًا مع تعديالت المدخل.

حد الثاني"ىو البحري الذي ينتيي لشاطئ النيل المبارك وكان فيو بقية ال
ذراع"، وىذا الحد حاليًا يشغمو  :9االرض التي ىى من حقوق ذلك ومساحتيا 

قسم شرطة بوالق، وبالمثل في الواجية السابقة، فقد كانت الواجية المطمة 
ثالث وىو حاصل تغيرت معالميا أيضًا، الحد ال @8عمى ىذا الحد حوالي 

"الغربي ينتيي الى فسحة ىناك يتوصل منو الى بحر النيل"، ويشغمو حاليا 
 .@جامع العاليا وعدد حوانيت واجية ىذا الحد 

الحد الرابع وىو "الغربي ينتيي الى بقية االرض التي من حقوق ذلك"، ويشغمو 
تطل عمى الوكالة الصغرى  =حاليًا وكالة السكرية وعدد الحواصل فيو 

 نوافذ. :كتان( ب)ال

الوكالة من الداخل عبارة عن مساحة مستطيمة يتوسطيا فناء مكشوف، وقد 
ندثر البعض اآلخر وتغير شكل الوكالة  دمجت عدة حواصل مع بعضيا وا 
كثيرًا عن أوصاف الحجة بحيث يتعزر معرفة حدود الحواصل فضاًل عن 

ندثر أيضًا معظم  إختفاء السبيل والكتاب، وغير معموم موضع الصيريج وا 
 أجزاء الطابق الثاني. 
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 :ربع الخزامة

 
 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .ربع الخزامة(  8:شكل ) 

 
  عن مصمحة المساحة المصرية –( مسقط أفقى لربع الخزامة 9:شكل )

ــ >9>8/ ھ8;@-8:@سميمان باشا والي مصر الفترتين االولى سنة  :المنشئ
م، والذي كان معينَا من قبل ?:>8-=:>8/ھ>;@-:;@والثانية م >:>8

الدولة العثمانية لمتصدي ألطماع البرتغاليين في البحر األحمر، ومن أىم 
منشآتو جامع سارية الجبل بالقمعة والمدرسة السميمانية بالدرب االحمر وجامع 

أيضًا  السميمانية )الزينى( ببوالق وقد وقف عمييم الربع المذكور المعروف
 .بوكالة )الكتان(

 عمى خريطة الحممة الفرنسية  ;=رقم  :الموقع
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وىى وكالة الزيت ( :=)وسجالت محكمو بوالق وفقًا لحجة وقف سميمان باشا :قديما  
 عمى خريطة الحممة الفرنسية  ;<و 1<برقمى  والكتان فيما بعد

ومطل األروقة وفيو باب الوكالة والحرمدانات والموردة  "مطمة الشارع االعظم
وشبابيكيا ومناورىا والحد الشمالي ينتيي لمطريق الفاصل بينيا وبين ربع 
السيفي بردك الدوادار، وفيو مطل الطاقات االروقة المطمة عمييا وشبابيكيا 
ومناورىا وسمم المفيظ؟ وفيو الباب المربع المتوصل منو لألروقة ومجازتيا 

 مذكورة".والطاقتان بالرواق الغربى بالواجية ال

يظير من خالل خريطة الحممة الفرنسية لبوالق وكذا الخرائط المساحية أن 
الحد الشمالي وىو درب قسوات والربع الخاص ببردك اإلينالي والغربي شارع سوق 
 العصر والشرقي وكالة جول محمد والذى كان موضعو بيت إبن بالل القبطان

  والجنوبي يشغمو حاليًا عطفة الخزامة.
تبين حجو أوقاف سميمان باشا أن الوكالة من الداخل كانت  :ة من الداخلالوكال

مجموعة من الحواصل موزعو عمى الجيات األربعة تحيط بصحن يتوسطو 
 <ميضأة برسم الوضوء، في الضمع الشرقي عمى يمين ويسار المدخل 

 ;حواصل وبالضمعين الجنوبي والشمالي  ?حواصل وبالضمع الغربي 
لك بائكو عقود محمولة عمى أعمدة، ويقابل الميضأة من جية حواصل يتقدم ذ

الجنوب ممر يؤدي الى بيوت خالء، ويعمو ذلك كمو الربع السكنى وكان باب 
الوكالة بالجية الغربية إلى أن إستحدث الزينى أحمد أغا متولي أوقاف 

 سميمان باشا بإذنو بابا عمى شارع سوق العصر تجاه وكالة الكتان.
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 :الضببيةوكالة 

 
  . تصوير الباحثبقايا وكالة الضببية(  >8) لوحة

 
 .وكالة الضببية(  ::) شكل 

 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف
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 عن مصمحة المساحة المصرية –( مسقط أفقى لحدود وكالة الضببية  ;:شكل )

ىو بردبك االشرفي إينال وىو من جزيرة قبرص سبي في حممة لمجيش  :المنشئ
م، وقد قربو =9;8/ھ@9?الممموكي التي أرسميا برسباى وأسرت ممكيا عام 

منو وزوجو إبنتو ــ إينال ــ وعند توليو السمطنة جعمو أمير عشرة ودودارًا ثالثًا، 
وتولى إبنو فعزل وحاز إحترام وتقدير رجال الدولة الى أن مات السمطان 

 أخرى وأثناء عودتو قتل.وحجر في بيتو ثم نفي الى مكة وأعيد مرة 
قديمًا كانت تقع بخط رقعة الجالدين او الجمود المقابمة لربع السكريين )وكالة  :الموقع

بخريطة الحممة( قريبًا من التبميطة وسوق الكتان تجاه وكالة  9<السكرية 
حممة( والوكالة ال تحمل أرقام عمى عمى خريطة ال ==جول محمد )رقم 

خريطة الحممة وضع ليا مسقط أفقي يتطابق إلى حد كبير مع المسقط األفقي 
 لممبنى الموجود حاليًا في نفس موقعيا.

ش سوق العصر وىو حده الغربي، أما حده الشمالي  8;يقع المبنى الحالي 
امة جنوبًا والجنوبي والشرقي فيو درب قسوات، الذي يفصمو عن ربع الخز 
 ووكالة سرحان شمااًل ووكالة العاصي غربًا ووكالة السكرية شرقًا.

/ ھ9=?بعد عام  كانت الوكالة جارية في أوقاف بردبك االينالى بنيت
م أى بعد الحريق الذي أتى عمى معظم مباني بوالق، وكان ليا ناظر ?>;8
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ة والقيوة والحاصل وىو"الشيخ إبراىيم بن خميل اإلينالي عمى الوقف جميع الوكال
بجوارىا والبيت وجميع الحوانيت والربع عموىا بخط السدارية ببوالق، وكان ىذا الناظر 

 لو وكيل وىو سميم اغا".

  :بن عبد اهلل وكالة وقف األمير محرم

 

 

 

 

 

 . تصوير الباحثالواجية الرئيسية -وكالة االمير محرم بن عبد اهلل( =8لوحة )

 

 

 

 

 

 .وكالة االمير محرم بن عبد اهلل ( >:شكل ) 

 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف
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 عن مصمحة المساحة المصرية–( مسقط أفقى لوكالة االمير محرم بن عبد اهلل =:شكل )
 كائنة ببوالق عمى يمين السالك لوكالة الكتان تجاه العاليا. :الموقع

االمير محرم بن عبد اهلل من طائفو متفرقو بديوان مصر المحروسو كان  :المنشئ
 يمتمك حصة كبيرة فى ىذه الوكالة فعرفت بو.

م وفقُا لمحجة التي تصف الوكالة ذات الحالة =?=8/ھ<@81بنيت قبل عام 
السيئة في ذلك الوقت، وىو مايفسر أن الوكالة وصمنا منيا بعض أجزاءىا 

حواصل وباب صغير يدخل منو  @كانت "تشتمل عمى وليس كميا حيث أنيا 
الى دىميز لطيف بو عمى يمين الداخل حصالن مسقفان خشبًا وبصدرىا 
مجاز لطيف كشفًا سماويًا بيا سبعة حواصل صغيرة مسقفين خشبًا وحفرة 

 (.;=)مرحاض متخرب ذلك جميعًا بو وآيل لمسقوط"

شارع فقط، فضاًل عن تبقي منيا المدخل وبعض الحوانيت المطمة عمى ال
 تغطية سقفو بتغطية حديثة، مع حدوث تعديالت عمى سقف المجاز.
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  :ربع العاصي

 

 

 

 

 

 

 
  . تصوير الباحثبقايا ربع العاصى(  <8لوحة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .ربع العاصى(  <:شكل ) 
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 عن مصمحة المساحة المصرية –( مسقط أفقى لربع العاصى ?:شكل )

بحسب الوثائق والحجج كانت ضمن مسقفات وقف الخواجا عبد الرحمن  :المنشئ
شاىبندر التجار بمصر وبوالق والخواجة زين الدين عبد القوى الشيير نسبيما 

م، وتسمى الوكالة بالوكالة الكبرى أيضًا ;@>8/ھ:811بابن العاصي سنة 
 وكانت معدة لبيع الخشب.

"بخط مورده البوري ببوالق وكانت مجاورة لمحوض )السبيل( والمكتب والسرجة  :عالموق
المستجدة متعمقة بالخواجو زين الدين عبد القوي" والذي صار مدرسة سميمان باشا 
االبتدائية بنات واندثر حاليًا، وموقع الربع حاليًا يقع بشارع الواسطي وىو حده 

حمبي وشارع الحمبي والتى كانت تسمى الشرقي، وحده الجنوبي والغربي حارة ال
، والحد الشمالي حاليُا بعض المنازل التى 999)حارة العاصي( زمن الحممة رقم 

يطل عمى حارة الواسطي والتى كان يشغميا زمن الحممة ما يسمى بـ)سوق الفراخ( 
 .998والربع موقع عمى خريطة الحممة الفرنسية برقم  ;>رقم 

يًا ولم يتبقى منيا سوى حاصل واحد يعموه كوابيل إندثرت معظم الوكالة حال
 شبابيك ذات مصبعات معدنية. :أسفمو 
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يمكن من خالل الحجة أن نعرف تخطيط الوكالة حيث "إشتممت عمى أربعة 
وعشرين حاصل وستة وعشرون رواق عموىا وعشر حوانيت بظاىرىا من الجية القمبية 

في وقف العاصي )كان يقع بشارع كاممة المرافق والحقوق تجاه الحمام الجاري 
ندثرت معظم أجزاءه( وأربع حواصل مستجدة اإلنشاء خارج الوكالة  االنصاري وا 
سطبل معدة لمدواب وطباق بداخميا  مجاورة لقبو، باالضافة إلى طاحون وا 

 (.>=)ومصالة"

 :وكالة المغاربة

  
  . تصوير الباحثالواجية الرئيسية –وكالة المغاربة (  ?8لوحة ) 

 
 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .وكالة المغاربة(  @:شكل ) 

تقع ىذه الوكالة بشارع الحمبي في تقاطعو مع حارة الوسطي بالقرب من شارع 
 (.==)عمى خريطة الحممة الفرنسية <>سوق العصر وتحمل رقم 
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 عن مصمحة المسساحة المصرية –( مسقط أفقى لوكالة المغاربة 1;شكل )

تبقي حاليًا المدخل الرئيسي عمى شارع الحمبي وكذلك بعض حوانيت الواجية، 
وتحتفظ الواجية بشكل كبير من عناصرىا المعماريو مثل المداخل المقبية لمحوانيت و 

 الكوابيل ذات الحرمدنات الحجرية.

 :وكالة جانبالط

 
  تصوير الباحث .الرئيسيةالواجية  وكالة جانبالط(  @8لوحة ) 
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 عمى خريطة الحممة الفرنسية عمل الباحث بتصرف .وكالة جانبالط(  8;شكل ) 

 
 عن مصمحة المساحة المصرية  –( مسقط أفقى لوكالة جانبالط 9;شكل )

تقع في مقابل المدخل الرئيسي لوكالة السكرية والذي يطل عمى حارة تعرف 
بعقد دائري يحيط بو جفت العب ذو ميمات ىو كل  بحارة جانبالط يوجد مدخل معقود

المتبقي من وكالة كبيرة مجيولة في الغالب، أنشأت في عصر محمد عمى حيث أن 
وكالة السكرية كانت تطل عمى النيل، أما األن فيذا المدخل في مقابمة مدخل وكالة 

تماد ذكر ليذا المبنى، وباالع السكرية الرئيسي، وال يوجد رقم عمى خريطة الحممة
يمكن نسب  لتاجر يدعى عثمان أغا جانبالط وأنو كان يمتمك وكالة بسوق العصر

ىذه الوكالة الى ىذا التاجر عثمان أغا جانبالط نظرًا لكون الزقاق الذى يطل عميو 
 (.<=)مدخل ىذه الوكالة يسمى )زقاق جمبالط(
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 :خاتمة

كانت ىذه الدراسة ىى المرحمة األولى لتوثيق منطقة بوالق، الميناء النيري    
لمدينة القاىرة خالل العصرين الممموكي والعثماني، الذي استخدم لنقل بضائع شرق 
العالم وافريقيا إلى اإلسكندرية ومنو إلى أوروبا، قمنا فييا بالدراسة الميدانية عمى 

طبيقيا عمى خريطة الحممة الفرنسية حية الحديثة مع تالطبيعة من خالل الخرائط المسا
عمى مصر، وجمع المادة من الوثائق والمصادر، ذلك تمييدًا لممرحمة الثانية التي نقوم 
فييا بدراسة تفصيمية لتاريخ المنطقة االقتصادي واالجتماعي ووسائل الحفاظ عمييا 

 صور.لتكون منطقة تحكي تاريخ وتراث مدينة القاىرة خالل الع
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 المصادر والمراجع
 أوال : الوثائق

 أرشيف وزارة االوقاف المصرية.

 سجالت محكمو بوالق الشرعية.

 ثانيا  المصادر العربية
، النجوم الزاىرة في مموك مصر ھ;<?ــ ابن تغري بردي، جمال الدين ابو المحاسن يوسف ت 

 العممية، بيروت د.ت.جزء، طبعة دار الكتب  =8والقاىرة، 
أجزاء  > 8ابن اياس ، محمد بن أحمد الحنفى المصرى ، بدائع الزىور فى وقائع الدىور ، طــ 

 .><@8تحقيق محمد مصطفى دار نشر فراتز شتاىيز ، فيسبادن 
ــ أوليا جمبي، سياحتنامو، ترجمة محمد عمي عوني، تحقيق عبد الوىاب عزام واحمد السعيد سميمان، 

  م.=918الكتب المصرية، القاىرة دار 
، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط ھ>;?ــ المقريزي، تقي الدين أحمد بن عمي بن عبد القادر ت

 م.;911ان قاجزاء، مكتبة الفر  >واالثار تحقيق، د. ايمن فؤاد سيد، 
راء احمد شمبي عبد الغني الحنفي المصري، اوضح االشارات فيمن تولى مصر القاىرة من الوز 

والباشات، الممقب بالتاريخ العيني، تقديم وتحقيق د عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، القاىرة 
 م.?<@8

عبد الغني النابمسي، الحقيقة والمجاز في رحمة بالد الشام ومصر والحجاز، تحقيق رياض عبد 
 م.؟؟؟@?@8الحميد مراد، طبعو دار المعرفة، القاىرة 

 
 ية:ثالثا  المراجع العرب

، الييئة المصرية العامة ?;?8 ->1?8د. رزق حسن نوري، تجار القاىرة في عصر محمد عمي 
 م.<918لمكتاب، القاىرة، 
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