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  الملخص العربى

من المتحف يتناول البحث دراسة عدد ثالثون اوستراكا مسجل عليها ايصاالت لضرائب مختلفة 
ه االيصاالت حسب ذقام الباحث بتقسيم هوقد شرق   23المصرى بالقاهرة بالدور الثالث حجرة

بدأها الباحث  ثالثة ابوابنوع الضريبة كما قام بدراسة كل ايصال على حداه وتنقسم الرسالة إلى 
بمقدمة عن مدينة جيمة وهى المدينة التى ُعثرنا فيها على تلك المجموعة من الشقافات وأعطى 

حة سريعة عن جوانب الحياة األجتماعية ه تاريخية عن المدينة مع عطاء لمذفيها الباحث نب
ثم أستعرض الباحث الحفائر ، واألقتصادية للمدينة ومتى ُهجرت المدينة تمامًا وما هى األسباب 

نصوص لعمال النشر والدراسة لأو  النصوص المكتشفة بمدينة جيمىالتى تمت بالمنطقة و 
الباحث األيصاالت الضريبية المسجلة األول يتناول فيه  ثم البابمدينة جيمى ب المكتشفة القبطية

مسجل  قام بنشر ثالثة عشر إيصاًال ضريبيا والدابن فى ثالثة فصول االول حيثلضريبة الرأس 
عليه ضريبة الرأس ، يليه الفصل الثانى والذي ُخصص لضريبة الدابن حيث قام الباحث بنشر 

بة في مقدمة الفصل، وبعد ثالثة إيصاالت مسجل عليها ضريبة الدابن مع تعريف هذه الضري
ذلك يأتى الفصل الثالث و هو عبارة عن نشر شقافات قبطية مسجل عليها إيصاالت لضريبتى 

  الرأس والدابن معًا وهما إيصاالن فقط .

أما الباب الثانى وهو مكون من خمسة فصول لضرائب الديوكسيس، الكينيون ،السيللوجرين 

. يتناول الفصل االول أربعة أيصاالت مسجل عليهم ،الديميسيون وضرائب اخري غير معروفة 

ضريبة الديوكسيس فقد بدأ الباحث الفصل بالحديث عن ضريبة الديوكسيس ثم بعدها نشر 

اإليصاالت المتعلقة بهذه الضريبة وفى الفصل الثانى تحدث الباحث عن ضريبة الكينيون كما 

فيه إيصال واحد فقط لضريبة  قام بنشر إيصاالن لضريبة الكينيون ثم الفصل الثالث و

السيللوجرين يليه الفصل الرابع وهو عبارة عن إيصاالن لضريبة الديميسون ،وفي الفصل الخامس 

يقوم الباحث بنشر ثالث إيصاالت مسجل عليهم إيصاالت لضريبة ما لألسف ُفقد النص فيه فلم 

  نعرف الضريبة المحددة لهذه اإليصاالت.

ث واألخير وبه تحدث الباحث عن أهم النتائج التى توصل إليها الباحث وأخيرا يأتى الباب الثال

  اعالم البحث.وتحليل عناصر اإليصال الضريبى كما ينتهى البحث بقائمة بأسماء 

 

 



The Summary 
 

The study concerned study and publishing 30 Ostraca recorded on them 

receipts for different taxes from the Egyptian Museum at Cairo, on the 

third floor, room no. 23 east. 

The scholar divided these receipts according to its type and began with an 

historical introduction about the town of Jeme where these Ostraca were 

found and spot the light on the social and economic life in the town and 

when exactly the town was abandoned and what are the reasons. Then the 

scholar discussed the excavation of the town and the most important 

archeological documents which were found in the town. The thesis 

consists of 3 parts, 

Part1: consists of 3 chapters about the poll tax and dapane tax  

Chapter1 : published 13 poll tax receipts  

Chapter 2: published 3 dapane tax receipts with introduction about the 

dapane tax at the beginning of the chapter. 

Chapter 3: published 2 receipts for poll tax and dapane together. 

Part 2: consists of 5 chapters  

Chapter 1: published 4 dioksis tax receipts with introduction about 

dioksis tax at the beginning of the chapter. 

Chapter 2: published 2 xenion tax receipts. 

Chapter 3: published one Syllograin tax receipt. 

Chapter 4: published 2 tax receipts of dimision tax. 

Chapter 5: published 3 unknown tax receipts. 

Finally, part 3 of the thesis where results and conclusions of the study 

came. In this part the scholar analysis the elements of the tax receipt then 

made a list of the names of Persons who their names were mentioned in 

the thesis. 


