
 اختصاصات و رسوم الكاتب بالعدل 
  753الصادرة بالقرار رقم 

  1691ٌؼبَ 

  1المادة 

٠مَٛ اٌىبرت ثبٌؼذي ثزٕظ١ُ ٚرٛص١ك اٌٛصبئك غ١ش إٌّّٛػخ فٟ اٌمبْٔٛ، 
اٌّشبس ئ١ٌٗ ٌٚزٌه ٠ّزٕغ ػ١ٍٗ رٕظ١ُ  45ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ  11ثبٌّبدح ػّالً 

 ٚرٛص١ك األعٕبد ٚاٌؼمٛد اٌّخبٌفخ ٌٍٕظبَ اٌؼبَ أٚ ا٢داة اٌؼبِخ. 

  2المادة 

٠ّزٕغ ػٍٝ اٌىبرت ثبٌؼذي رٕظ١ُ أٚ رٛص١ك أٞ طه ثأشبء أٚ ٔمً أٚ رؼذ٠ً 
اعزئجبس٘ب أٚ  أٞ دك ػ١ٕٟ ػٍٝ األساػٟ اٌىبئٕخ فٟ ِٕبؽك اٌذذٚد، أٚ

رأع١ظ ششوبد أٚ ثؼمذ ِمبٚالد العزضّبس٘ب صساػ١بً ٌّذح رض٠ذ ػٍٝ صالس 
عٕٛاد، ٚوزٌه ػمٛد اٌششوبد أٚ ػمٛد االعزضّبس اٌضساػٟ اٌزٟ رزطٍت 
اعزذؼبس ِضاسػ١ٓ أٚ ػّبي أٚ خجشاء ِٓ إٌّبؽك األخشٜ أٚ اٌجالد األجٕج١خ 

ظذس ثمشاس ِٓ اٌغٍطخ ئال ثؼذ دظٛي أطذبة اٌؼاللخ ػٍٝ سخظخ ِغجمخ ر
 1/5/1641ربس٠خ  161اٌّخزظخ، ٚفبلبً ألدىبَ اٌّشعَٛ اٌزشش٠ؼٟ سلُ 

ٚوً ػمذ ٠جشٞ خالفبً ٌزٌه ٠ؼزجش ثبؽال. ٠ٚالدك جضائ١بً اٌّٛظف اٌزٞ ٠ٕظُ 
اٌّشبس  161أٚ ٠ٛصك طىبً أٚ ػمذاً خالفبً ألدىبَ اٌّشعَٛ اٌزشش٠ؼٟ سلُ 

 ِٕٗ.  6ٚ 7ٚ 1ئ١ٌٗ، ػّالً ثبٌّٛاد 

ٕبؽك اٌذذٚد اٌزٟ رطجك ػ١ٍٙب ٘زٖ األدىبَ ِؼ١ٕخ ثبٌّشعَٛ سلُ ِ
 . 1/11/1647ربس٠خ  1527ٚاٌّشعَٛ سلُ  5/9/1649ربس٠خ  1212

  3المادة 

ال ٠جٛص ٌٍىبرت ثبٌؼذي أْ ٠ٕظُ أٚ ٠ٛصك ٚص١مخ ِب، ئرا وبْ رٌه ٠ذخً فٟ 
ْ ِٓ اٌمبٔٛ 15اخزظبص ِشجغ آخش ثّٛجت ٔض لبٟٔٛٔ خبص، ػّالً ثبٌّبدح 

اٌّشبس ئ١ٌٗ. ٌزٌه ٠ّزٕغ ػ١ٍٗ ِب ٠ٍٟ، ػٍٝ أْ ال ٠ف١ذ رٌه  45سلُ 
 اٌذظش: 

رٕظ١ُ ٚرٛص١ك ِذبػش اٌزأ١ِٓ أٚ اٌش٘ٓ ٚعّبع ئلشاس اٌّذ٠ٓ فٟ  -أ 
ِؼبِالد االعزمشاع ِٓ اٌّظشف اٌضساػٟ، ألْ ٘زٖ األػّبي رذخً فٟ 
اخزظبص ِٛظفٟ اٌّظشف اٌضساػٟ اٌّذٍف١ٓ اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ فٟ ٘زا 

ِٓ لبْٔٛ اٌّظشف اٌضساػٟ  11أْ ثٛظبئف اٌىزبة ثبٌؼذي، ػّالً ثبٌّبدح اٌش
 . 11/2/1642ربس٠خ  112سلُ 



رٕظ١ُ ٚرٛص١ك اٌٛوبالد ثبٌخظِٛخ اٌمؼبئ١خ فٟ إٌّبؽك اٌزٟ ٠ٛجذ  -ة 
ِٓ لبْٔٛ رمبػذ  55ف١ٙب ِٕذٚثْٛ ػٓ ٔم١ت اٌّذب١ِٓ ػّالً ثبٌّبدح 

 . 17/6/1641اٌظبدس فٟ  47اٌّذب١ِٓ سلُ 

أِب أعٕبد رٛو١ً اٌّذب١ِٓ ٌغ١ش اٌخظِٛخ اٌمؼبئ١خ، أٚ رٛو١ٍُٙ  -ط 
ٌٍّشافؼخ ٚاٌّشاجؼخ أِبَ ِذبوُ وبئٕخ خبسط اٌجّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌّزذذح 

 ف١ؼٛد أِش رٕظ١ّٙب ٚرٛص١مٙب ئٌٝ اٌىبرت ثبٌؼذي فمؾ. 

رٕظ١ُ أٚ رٛص١ك أٞ طه أٚ ارفبق ثذك ػمبس غ١ش ِغجً فٟ اٌغجً  -د 
ربس٠خ  122ِٓ لبْٔٛ اٌغجً اٌؼمبسٞ سلُ  57ثبٌّبدح  اٌؼمبسٞ ػّالً 

 ٚرؼذ٠الرٗ.  14/1/1619

  4المادة 

٠ذظش ػٍٝ اٌىبرت ثبٌؼذي رٕظ١ُ ٚرٛص١ك أ٠خ ِؼبٍِخ رزؼٍك ثأِٛاي اٌزشوخ 
أٚ ثذمٛق آٌذ ئٌٝ أطذبثٙب ثطش٠ك اإلسس أٚ اٌٛط١خ أٚ اٌٙجخ أٚ االعزذمبق 

ٔزمبي اٌٛاججخ األداء ػٍٝ أٔٗ فٟ اٌٛلف لجً اٌزضجذ ِٓ اعز١فبء سعَٛ اال
٠جٛص رٕظ١ّٙب ٚرٛص١مٙب ئرا دفغ رٚٚ اٌؼاللخ ِجٍغبً ادز١بؽ١بً ٠ؼبدي اٌذذ 
األػٍٝ ٌٍشعُ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ لبْٔٛ سعُ االٔزمبي ػٍٝ اٌزشوبد 

ٚرٌه ػّالً ثبٌّبدح  1/1/1641ربس٠خ  121اٌظبدس ثبٌّشعَٛ اٌزشش٠ؼٟ سلُ 
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّشبس ئ١ٌٗ.  52

  5مادة ال

٠ذظش ػٍٝ اٌىبرت ثبٌؼذي رٛص١ك األعٕبد اٌخبػؼخ ٌؼش٠جخ س٠غ سؤٚط 
ِٓ  92األِٛاي اٌّزذاٌٚخ ػٍٝ فٛائذ اٌذ٠ْٛ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح 

ٚرؼذ٠الرٗ، ِب ٌُ  24ٚسلُ  11/4/1656لبْٔٛ ػش٠جخ اٌذخً اٌظبدس ثزبس٠خ 
ً ػٍٝ ششح ٠ذفغ رٚ اٌؼاللخ ٘زٖ اٌؼش٠جخ ِغجمبً ئٌٝ اٌخض٠ٕخ أٚ ٠غزذظ

 ِٓ اٌذٚائش اٌّب١ٌخ أٔٙب ِؼفبح ِٕٙب. 

  6المادة 

٠ذظش ػٍٝ اٌىبرت ثبٌؼذي رٕظ١ُ أٚ رٛص١ك أٞ ػمذ أٚ ارفبق ٠زؼٍك ثّشوجخ 
آ١ٌخ ِب ٌُ ٠شفك ثج١بْ طبدس ػٓ ِظبٌخ اٌّٛاطالد اٌجش٠خ ٠زؼّٓ اٌشعَٛ 
 ٚاٌزُِ ٚاٌغشاِبد اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌّشوجخ ا١ٌ٢خ ٌّظٍذخ اٌخض٠ٕخ، ٚسعَٛ
اٌزغج١ً اٌٛاجت اعز١فبؤ٘ب ٌزغج١ً اٌؼمذ، ٚاٌزضجذ ِٓ رأد٠زٙب ج١ّؼبً 

اٌظبدس فٟ  527ئٌٝ اٌخض٠ٕخ، ثّٛجت ئ٠ظبي لبٟٔٛٔ ػّالً ثبٌمشاس سلُ 
1/7/1649 . 

  7المادة 



٠جت ػٍٝ اٌىبرت ثبٌؼذي ئسعبي اٌظىٛن إٌّظّخ أٚ اٌّٛصمخ اٌّزؼٍمخ 
( عبػخ ِٓ 15ٌجش٠خ خالي )ثج١ّغ أٔٛاع اٌّشوجبد ئٌٝ ِظٍذخ اٌّٛاطالد ا

 عّبػٙب ٚرٛص١مٙب رذذ ؽبئٍخ اٌغشاِخ ِٓ ِئخ ئٌٝ أٌف ١ٌشح. 

ٚػ١ٍٗ رخظ١ض دفزش ٠ِٟٛ ٌزذ٠ٚٓ ِذبػش ػمٛد اٌّشوجبد ثظٛسح 
ِزغٍغٍخ ٚٚػغ ربس٠خ ٚعبػخ ٚدل١مخ اٌزذ٠ٚٓ، ٚدفزش صبْ ِذْٚ ف١ٗ ربس٠خ 

اطالد اٌجش٠خ ـ ٚعبػخ ئسعبي اٌظىٛن ٚاألٚساق اٌّشافمخ ٌٙب ئٌٝ دٚائش اٌّٛ
اٌّؼذٌخ  19/6/1641اٌظبدس فٟ  71ِٓ لبْٔٛ اٌغ١ش سلُ  42ػّالً ثبٌّبدح 
 . 11/4/1645ربس٠خ  194ثبٌمبْٔٛ سلُ 

٠جشٞ رٕظ١ُ ٘زٖ اٌؼمٛد اٌّزؼٍمخ ثبٌّشوجبد ا١ٌ٢خ ٚاٌزٟ رزطٍت ئجشاء 
رغج١ً أٚ رشل١ٓ فٟ عجً اٌغ١بساد ػٍٝ ّٔبرط ِٛدذح رؼؼٙب ٚصاسح 

ِٓ لبْٔٛ اٌغ١ش اٌّشبس ئ١ٌٗ ٚلشاس ٚصاسح  117 ثبٌّبدح اٌّٛاطالد، ػّالً 
 . 5/5/1649اٌظبدس فٟ  117اٌّٛاطالد سلُ 

  8المادة 

ػٍٝ اٌىبرت ثبٌؼذي ػٕذ رى١ٍفٗ ثزٛص١ك ؽٍجبد رغج١ً ػمبساد أٚ دمٛق 
ػ١ٕ١خ ػمبس٠خ فٟ اٌغجً اٌؼمبسٞ ِشاػبح األدىبَ اٌّفظٍخ إٌّظٛص 

ْ اٌغجً اٌؼمبسٞ اٌظبدس ثبٌمشاس سلُ ػ١ٍٙب فٟ اٌفظً اٌضبٌش ِٓ لبٔٛ
 (. 76ئٌٝ  52)اٌّٛاد  14/1/1619/ي.س ربس٠خ 122

  9المادة 

 ٠11خزض اٌىبرت ثبٌؼذي ثزٕظ١ُ ٚرٛص١ك طىٛن اٌٛط١خ، ػّالً ثبٌّبدح 
اٌّشبس ئ١ٌٗ دْٚ أْ ٠خً رٌه ثبخزظبص  45( ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ 5)فمشح 

ٚطذزٙب ٚثطالٔٙب ٚاٌشجٛع اٌّذىّخ اٌششػ١خ ِٓ د١ش رذشٞ أسوبْ اٌٛط١خ 
 ػٕٙب ٚلجٌٛٙب ٚسد٘ب، ٚفمبً ألدىبَ لبْٔٛ األدٛاي اٌشخظ١خ. 

  11المادة 

 رؼزّذ فٟ اعز١فبء اٌشعَٛ ٚاألجٛس اٌجذاٚي اٌّشافمخ ٌٙزا اٌمشاس. 

  11المادة 

٠ٍظك ػٍٝ األٚساق ٚاٌغٕذاد اٌزٟ ٠مَٛ اٌىبرت ثبٌؼذي ثزٕظ١ّٙب أٚ 
اٌشعُ اإلػبفٟ ٌذٚس اٌّذبوُ ٚفبلبً ألدىبَ اٌفمشح )٘ـ( ِٓ رشجّزٙب ؽبثغ 

ٚال ٠زٛجت ٘زا اٌشعُ ػٍٝ  1692ٌؼبَ  145اٌجذٚي اٌٍّذك ثبٌمبْٔٛ سلُ 
 األٚساق ٚاٌغٕذاد اٌزٟ ٠مَٛ ثزٛص١مٙب أٚ ثزج١ٍغٙب. 

  12المادة 



ئْ ؽٛاثغ اٌؼذي اٌّزذممخ ِمبثً اٌشعُ ٚاألجشح ػٍٝ اٌٛصبئك اٌزٟ رىْٛ 
ِزؼذدح ٚاٌزٟ ال ٠ذزفع اٌىبرت ثبٌؼذي ثأطٍٙب وبألػزاس ػٍٝ ٔغخ 

ٚاالدزجبط رٍظك وٍٙب ػٍٝ إٌغخخ اٌزٟ رؼطٝ ٌطبٌت اٌزج١ٍغ ٚرؼزجش أطالً 
 اٌّشبس ئ١ٌٗ.  45ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ  14ٚفبلبً ألدىبَ اٌفمشح اٌضبٌضخ ِٓ اٌّبدح 

  13المادة 

إل٠ظبي اٌٛاجت ئْ ٌظك ؽٛاثغ اٌؼذي ِمبثً اٌشعُ ٚاألجشح، ٠مَٛ ِمبَ ا
( ِٓ لبْٔٛ ججب٠خ األِٛاي اٌؼبِخ سلُ 4( ٚ )1ئػطبؤٖ ثّمزؼٝ اٌّبدر١ٓ )

 . 12/11/1649اٌظبدس فٟ  151

  14المادة 

ئرا اعزٛفٝ اٌىبرت ثبٌؼذي اٌشعُ أٚ األجشح ٔبلظ١ٓ ٌُٚ ٠ّىٕٗ رذاسن 
إٌمض سػبئ١بً ِٓ طبدت اٌؼاللخ ٚجت ػ١ٍٗ رٕظ١ُ ػجؾ ثبٌٕمض اٌذبطً 

ٝ اٌذٚائش اٌّب١ٌخ ٌزذظ١ٍٗ ٚفبلبً ألدىبَ لبْٔٛ ججب٠خ األِٛاي ٚئسعبٌٗ ئٌ
ٚلبْٔٛ اِز١بص د٠ْٛ اٌذٌٚخ ثشلُ  12/11/1649اٌظبدس فٟ  151اٌؼبِخ سلُ 

 ٚئْ ٠ش١ش ئٌٝ رٌه فٟ اٌغجً ا١ٌِٟٛ ٌٍٛص١مخ.  16/12/1656ربس٠خ  72

  15المادة 

غ اٌّؼبِالد اٌّذبفظبد اٌزٟ ٠ٛجذ ف١ٙب أوضش ِٓ وبرت ثبٌؼذي، ٠جٛص رٛص٠
ف١ّب ث١ُٕٙ ثبٌزغبٚٞ ٚثذغت رغٍغً ٚسٚد٘ب، وّب ٠جٛص أْ ٠ٛوً أِش 
دغبة سعَٛ اٌّؼبِالد ٚأجٛس٘ب ئٌٝ ِغبػذ ٚادذ ٚرٌه ثبالرفبق ث١ٓ 

 اٌىزبة ثبٌؼذي، ٚرذذ ئششاف اٌّذبِٟ اٌؼبَ أٚ سئ١ظ ا١ٌٕبثخ. 

  16المادة 

بػذاً أٚ أوضش، فٟ اٌّذبفظبد ٚإٌّبؽك اٌزٟ ٠ىْٛ ٌٍىبرت ثبٌؼذي ف١ٙب ِغ
٠مَٛ اٌّغبػذ األػٍٝ سرجخ أٚ اٌّغبػذ اٌزٞ ٠ىٍفٗ اٌىبرت ثبٌؼذي ثذغبة 
 اٌشعَٛ ٚاألجشح ٚل١ذ٘ب ٚل١ذ اٌطٛاثغ اٌٍّظمخ ثّمبثٍٙب فٟ عجً اٌٛاسداد. 

  17المادة 

٠خؼغ اٌّغبػذ اٌّشبس ئ١ٌٗ فٟ اٌّبدح اٌغبثمخ ئٌٝ اٌىفبٌخ إٌّظٛص 
 لبْٔٛ اٌشعَٛ ٚاٌزأ١ِٕبد اٌمؼبئ١خ.  اٌّؼذٌخ ِٓ 119ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح 

  18المادة 



ػٕذ رغج١ً ٚص١مخ فٟ عجً اٌٛاسداد ٠ؼطٝ ٌٙب سلُ ِزغٍغً ػبَ.  -أ 
ٚثؼذ رغج١ٍٙب فٟ اٌغجً ا١ٌِٟٛ ٠ؼطٝ ٌٙب سلُ خبص ِزغٍغً ِٓ 

 ٘زا اٌغجً ِغ روش سلُ اٌغجً )اٌجٍذ(. 

ك فٟ ٠طجك ٘زا األعٍٛة ٔفغٗ ػٍٝ اٌٛصبئك اٌّىزٛثخ اٌزٟ رٍظ -ة 
 اٌغجً ا١ٌِٟٛ. 

ئرا رؼذدد ٔغخ اٌٛص١مخ )وبألػزاس ِٚب ِبصٍٗ( رؼطٝ وٍٙب ٔفظ األسلبَ  -ط 
 ٌٍٕغخخ األط١ٍخ. 

  19المادة 

ال ٠جٛص رؼذ٠ً أٚ رظذ١خ اٌٛص١مخ ثؼذ رغج١ٍٙب أٚ ئٌظبلٙب فٟ اٌغجً  -أ 
ا١ٌِٟٛ ٚاٌزٛل١غ ػ١ٍٙب ٚػٍٝ اٌغجً ِٓ لجً اٌشٙٛد ٚرٚٞ اٌؼاللخ، ئال ئرا 

ٓ أْ اٌغٙٛ أٚ اٌخطأ ٔبشئ ػٓ رجب٠ٓ ث١ٓ اٌٛص١مخ أٚ اٌغجً ٚث١ٓ ِب رج١
أثشص ٌٍىبرت ثبٌؼذي ػٕذ اٌزغج١ً ٠ٚشزشؽ ٌزٌه أْ رجشص ج١ّغ اٌظٛس 

 اٌّؼطبح ٌزٚٞ اٌؼاللخ إلدخبي اٌزظذ١خ ػ١ٍٙب دفؼب ٌٍزجب٠ٓ. 

٠جت ػٕذ اٌزظذ١خ أخز رٛل١غ اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚاٌشٙٛد ج١ّؼبً ئرا أِىٓ  -ة 
 جبسح اٌزظذ١خ. رٌه ػٍٝ ػ

  21المادة 

٠ؼطٝ ٌزٚٞ اٌؼاللخ اٌظٛسح األٌٚٝ ِٓ أعٕبد اٌذ٠ٓ اٌزٟ ٠ٕظّٙب اٌىبرت 
ِٓ  11ثبٌؼذي ػٍٝ أْ ٠زوش ثز٠ٍٙب أٔٙب طبٌذخ ٌٍزٕف١ز ٚفبلبً ألدىبَ اٌّبدح 

اٌّشبس ئ١ٌٗ. أِب اٌظٛس األخشٜ اٌزٟ رؼطٝ ٌُٙ ػٕذ ؽٍجُٙ  45اٌمبْٔٛ سلُ 
 ٌُٙ أْ اعزذظٍٛا ػٍٝ إٌغخخ األٌٚٝ ِٕٙب. ف١زوش فٟ ر٠ٍٙب أٔٗ عجك 

  21المادة 

٠ؼزجش رٛل١غ ِّضٍٟ اٌششوخ أٚ اٌشخض االػزجبسٞ ٚرٛل١غ اٌٛوالء اٌز٠ٓ 
 ٠جت ٌمجٛي رّض١ٍُٙ أٚ ٚوبٌزُٙ أْ ٠ىٛٔٛا ِجزّؼ١ٓ ثّضبثخ رٛل١غ ٚادذ. 

  22المادة 

اٌزٟ رضجذ طفزٗ ئرا وبْ رٚ اٌؼاللخ ٚو١الً ػٓ غ١شٖ ٚوبٔذ اٌٛوبٌخ  -أ 
ِذشسح ثٍغخ أجٕج١خ، ٚجت ػ١ٍٗ أْ ٠جشص أطً اٌٛوبٌخ ِغ رشجّزٙب اٌشع١ّخ 

 ئٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚال ٠جٛص االلزظبس ػٍٝ ئثشاص اٌزشجّخ فمؾ. 

٠جٛص لجٛي اٌظٛسح اٌخط١خ أٚ اٌفٛرٛغشاف١خ اٌّظذلخ ػٓ اٌٛوبٌخ إلصجبد  -ة 
د اخزظبطٗ ٚفبلبً طفخ اٌٛو١ً ئرا وبٔذ طبدسح ػٓ ِٛظف ػبَ فٟ دذٚ

ِٓ لبْٔٛ اٌج١ٕبد ِضً طٛس اٌٛوبالد اٌّظذلخ ِٓ  2ٚ 7ألدىبَ اٌّبدر١ٓ 



اٌذٚائش اٌؼمبس٠خ ٚدٚائش االلزظبد اٌٛؽٕٟ أٚ غ١ش٘ب اٌزٟ رىْٛ لذ ادزفظذ 
 ثأطٍٙب. 

  23المادة 

ػٍٝ اٌىبرت ثبٌؼذي أْ ٠غجً فٟ ٘بِش وً ٚص١مخ ِٕظّخ أٚ ِٛصمخ أٚ 
رؼذ٠ً أٚ ئٌغبء ثّٛجت ٚصبئك الدمخ، ٚرٌه ػٍٝ ِجٍغخ ِب ٠طشأ ػ١ٍٙب ِٓ 

ِٓ اٌمبْٔٛ  921عج١ً اٌزٕج١ٗ، دْٚ ئخالي ثذىُ اٌفمشح اٌزب١ٌخ ِٓ اٌّبدح 
 اٌّذٟٔ. 

ئرا وبْ اٌىبرت ثبٌؼذي اٌزٞ ٔظُ أٚ ٚصك اٌٛص١مخ اٌجذ٠ذح اٌّزؼّٕخ اإلٌغبء 
ػ١ٍٗ  أٚ اٌزؼذ٠ً غ١ش اٌىبرت ثبٌؼذي اٌزٞ ٔظُ أٚ ٚصك اٌٛص١مخ اٌمذ٠ّخ ٚجت

أْ ٠جٍغ ٘زا األخ١ش ٚلٛع اإلٌغبء أٚ اٌزؼذ٠ً ػٍٝ ٔفمخ طبدت اٌؼاللخ ٌىٟ 
 ٠ذْٚ رٌه ػٍٝ ٘بِش اٌٛص١مخ اٌّؼذٌخ أٚ اٌٍّغبح فٟ عجالرٗ. 

ػٕذ ئػطبء طٛسح اٌٛص١مخ ئٌٝ أدذ رٚٞ اٌؼاللخ، ٠ؼبف ثز٠ٍٙب اٌششح 
 اٌّشبس ئ١ٌٗ اٌّذْٚ ػٍٝ اٌٙبِش. 

  24المادة 

ِٚغبػذٖ اٌّىٍف ِٓ لجٍٗ ػٍٝ اٌٛص١مخ إٌّظّخ ٠ٛلغ اٌىبرت ثبٌؼذي 
 ٚػٍٝ ششح اٌزٛص١ك ٚػٍٝ اٌغجً. 

  25المادة 

ال ٠ؼزذ اٌىبرت ثبٌؼذي ثزٛال١غ أطذبة اٌؼاللخ ػٍٝ اٌٛصبئك، اٌزٟ ٚلؼٛ٘ب 
لجً ئثشاص٘ب ٌٗ ٚػ١ٍٗ أْ ٠ىٍفُٙ ثبٌزٛل١غ ِجذداً أِبِٗ ٚأْ ٠ش١ش ئٌٝ أْ 

 ٘زا اٌزٛل١غ اٌجذ٠ذ جشٜ ثذؼٛسٖ. 

ا وبْ أطذبة اٌؼاللخ لذ ٚػؼٛا ثز٠ً اٌٛص١مخ ربس٠خبً عبثمبً ثزبس٠خ ئثشاص٘ب ئر
 ٌٍىبرت ثبٌؼذي، فؼ١ٍٗ أْ ٠ش١ش ئٌٝ رٌه فٟ ِزٓ ػجبسح اٌزٛص١ك. 

  26المادة 

ثؼذ أْ ٠زذمك اٌىبرت ثبٌؼذي ِٓ ٠ٛ٘خ رٚٞ اٌؼاللخ ٚفبلبً ألدىبَ اٌّبدر١ٓ 
أْ ٠شٙذ شب٘ذ٠ٓ ػٍٝ اٌّشبس ئ١ٌٗ، ػ١ٍٗ  45ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ  17ٚ 19

ئجشاءاد اٌزٛص١ك، ِّٓ ُ٘ أً٘ ٌٍشٙبدح شش٠طخ أْ ال ٠ىْٛ اٌشب٘ذ 
 ِٕٗ.  11ٚ 12أػّٝ أٚ أثىُ، ػّالً ثبٌّبدر١ٓ 

  27المادة 



عٕخ أٚ ِٓ ٌُ ٠ىٓ ع١ٍُ  14ال ٠ىْٛ أ٘الً ٌٍشٙبدح ِٓ ٌُ رجٍغ عٕٗ 
 ح. اإلدسان أٚ ِٓ وبْ ِذىِٛبً ثأدىبَ جضائ١خ رغمؾ ػٕٗ أ١ٍ٘خ اٌشٙبد

ال رمجً شٙبدح ِٓ وبْ أطالً أٚ فشػبً أٚ صٚجبً ألدذ رٚٞ اٌؼاللخ فٟ 
 اٌٛص١مخ. 

ال رمجً شٙبدح اٌٛطٟ ئرا وبْ ا١ٌز١ُ را ػاللخ فٟ اٌٛص١مخ ٚال شٙبدح 
اٌٛو١ً ٌّٛوٍٗ أٚ اٌشش٠ه ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌششوخ، أٚ اٌىف١ً ف١ّب ٠خزض 

 ثبٌزضاِبد ِىفٌٛخ. 

  28المادة 

 19ٍُ ئال ٌزٚٞ اٌؼاللخ ٚإٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح األٚساق اٌزٟ ال رغ
اٌّشبس ئ١ٌٗ رغٍُ ئ١ٌٗ أصش اٌؼمذ ٌٚزٌه ٠جٛص رغ١ٍّٙب  45ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ 

ٌطشفٟ اٌؼمذ ِٚٓ ٠ّضالٔٗ فٟ اٌزؼبلذ، ٌٍٚخٍف اٌؼبَ ٚاٌخٍف اٌخبص 
ٚاٌذائ١ٕٓ، دْٚ اٌذظٛي ػٍٝ ئرْ ثزٌه ِٓ اٌّذىّخ اٌزبثغ ٌٙب اٌىبرت 

 ثبٌؼذي. 

  29دة الما

رشعً دٚائش اٌىزبة ثبٌؼذي جذاٚي شٙش٠خ ثبالدزجبجبد اٌجبس٠خ ػٍٝ 
اٌغٕذاد اٌزجبس٠خ أٚ ٔغخخ ِٓ وً ِٕٙب، ئٌٝ اٌّظشف اٌّشوضٞ أٚ فشٚػٗ 
١ٌطٍغ ػ١ٍٙب ٠ٚزٌٛٝ ئثالغٙب ئٌٝ اٌّظبسف اٌزٟ رشغت فٟ رٌه، وّب رىْٛ 

 اٌزغ١ٍف. ٘زٖ اٌّظبسف ػٍٝ ث١ٕخ ِٓ ِالءح ػّالئٙب ػٕذ ل١بِٙب ثؼ١ٍّبد 

  31المادة 

ئْ طٛسح اٌٛصبئك ٚاألٚساق اٌزٟ ٠ذزفع ثٙب اٌىبرت ثبٌؼذي فٟ دائشرٗ ِؼفبح 
اٌّشبس ئ١ٌٗ. أِب اٌظٛس  45ِٓ اٌمبْٔٛ  51ِٓ اٌشعَٛ ٚاألجٛس ػّالً ثبٌّبدح 

 14اٌزٟ رؼطٝ ألطذبة اٌؼاللخ، فزٍظك ػ١ٍٙب اٌطٛاثغ ٚفبلبً ألدىبَ اٌّبدح 
 ( ِٕٗ. 1)فمشح 

  31المادة 

ئرا رؼّٕذ طٛسح اٌٛص١مخ دبش١خ فٟ اٌٙبِش، ٚجت أْ ٠شًّ اٌزٛص١ك 
 ٘زٖ اٌذبش١خ. 

  32المادة 



ئرا ؽٍت طبدت اٌؼاللخ طٛسح أٚ أوضش ػٓ اٌٛص١مخ ػٕذ رٕظ١ّٙب أٚ  -أ 
رٛص١مٙب، فزؼطٝ ٌٗ ٠ٚزوش ػذد٘ب فٟ ششح اٌزٛص١ك، دْٚ أْ ٠ؼطٝ ٌٙب سلُ 

 جذ٠ذ فٟ عجً اٌٛاسداد. 

ئرا ؽٍت طبدت اٌؼاللخ طٛسح أٚ أوضش ػٓ اٌٛص١مخ ف١ّب ثؼذ رؼطٝ ٌٗ،  -ة 
ػٍٝ أْ رأخز ٘زٖ اٌظٛس سلّبً جذ٠ذاً ٚادذاً فٟ عجً اٌٛاسداد، ٚئر رؼذد 
ؽبٌجٛ اٌظٛس اٌز٠ٓ ٠ذفؼْٛ سعِٛٙب، ٠ؼطٝ ٌٙزٖ اٌظٛس سلُ جذ٠ذ ٚادذ 

 ثبٌٕغجخ ٌىً ؽبٌت ٠ذفغ اٌشعَٛ. 

  33المادة 

ِٓ  11اساد ٚعبئش األٚساق إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح ٠جشٞ رج١ٍغ اإلٔز
لبْٔٛ اٌىزبة ثبٌؼذي ٚفبلبً ألدىبَ اٌزج١ٍغ اٌٛاسدح فٟ لبْٔٛ أطٛي 
اٌّذبوّبد، ٠ٚزجغ ف١ٗ ٔفظ اإلجشاءاد اٌّزجؼخ فٟ رج١ٍغ اٌّزوشاد 

ِٓ لبْٔٛ اٌىزبة ثبٌؼذي ٚال  11( ٚاٌّبدح 6)فمشح  11اٌمؼبئ١خ، ػّالً ثبٌّبدح 
مبء اٌزج١ٍغ سعُ اٌمذ١ِخ اٌزٞ وبْ ٠غزٛفٝ ٌٍّذؼش٠ٓ ثّٛجت ٠غزٛفٝ ٌ

 . 52اٌزشش٠غ اٌغبثك، ألْ سعَٛ اٌمذ١ِخ ٍِغبح ثذىُ اٌّبدح 

  34المادة 

 ٠12زُ اٌزج١ٍغ فٟ ِشاوض اٌّذبفظخ ثٛاعطخ اٌّذؼش٠ٓ، ػّالً ثبٌّبدح  -أ 
 ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّذبوّبد. 

إٌّبؽك ٚإٌٛادٟ ٚاٌمشٜ(  ٠ٚزُ اٌزج١ٍغ خبسط ِشاوض اٌّذبفظخ )فٟ -ة 
ِٓ لشاس ٔظبَ خذِخ اٌذسن سلُ  11ثٛاعطخ سجبي اٌششؽخ ػّالً ثبٌّبدح 

ربس٠خ  52اٌّؼذٌخ ثبٌّشعَٛ اٌزشش٠ؼٟ سلُ  14/1/1612اٌظبدس فٟ  1691
16/9/1615 . 

  35المادة 

رذشس أٚساق االعزفغبس ػٍٝ شم١ٓ، ٚػٍٝ اٌّىٍف ثبٌزج١ٍغ ٌٍذظٛي 
أعجبة ػذَ اٌذفغ أْ ٠ؼ١ذ ٌٍذائشح اٌشم١ٓ ِغ ػٍٝ جٛاة اٌّخبؽت ػٓ 

اٌجٛاة ػٍٝ وً ِٕٙىب، ٚرذزفع اٌذائشح ثأدذّ٘ب، ٚرؼ١ذ اٌضبٟٔ اٌزٞ ٠ذًّ 
 ؽبثغ اٌؼذي ئٌٝ اٌجٙخ اٌزٟ ؽٍجذ االعزفغبس. 

  36المادة 

ئرا ؽٍت رٚ اٌؼاللخ رٕظ١ُ أٚ رٛص١ك ٚصبئك خبسط ِشوض ػًّ اٌىبرت  -أ 
 اٌٛصبئك ٚرؼ١١ٓ ِىبْ اٌم١بَ ثٙزٖ اٌّّٙخ. ثبٌؼذي، ٚجت ػ١ٍٗ رذذ٠ذ ٘زٖ 



ٚػٍٝ اٌىبرت ثبٌؼذي أْ ٠ىٍفٗ رأد٠خ عٍفخ رؼبدي اٌزؼ٠ٛغ إٌّظٛص  -ة 
 اٌّشبس ئ١ٌٗ.  45ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ  52ػ١ٍٗ فٟ اٌّبدح 

 رم١ذ ٘زٖ اٌغٍفخ فٟ اٌذمً اٌّخظض ٌٙب ثغجً اٌٛاسداد.  -ط 

  37المادة 

ٞ ٠شافمٗ( اٌزؼ٠ٛغ ثّجشد ٠غزذك اٌىبرت ثبٌؼذي )ٚاٌّغبػذ اٌز
أزمبٌّٙب ئٌٝ اٌّىبْ اٌّؼ١ٓ ٌزٕظ١ُ أٚ رٛص١ك اٌٛصبئك، ٌٚٛ ٌُ ٠زُ ئٔجبص 

 اٌزٕظ١ُ أٚ اٌزٛص١ك، ٌغجت غ١ش ٔبشئ ػٓ ئسادرّٙب. 

  38المادة 

ئرا وٍف اٌىبرت ثبٌؼذي أصٕبء رٕظ١ّٗ أٚ رٛص١مٗ ٚصبئك خبسط ِشوض ػٍّٗ 
اعزٛفٝ اٌغٍفخ ِٓ أجٍٙب ٚجت ثّؼبِالد ِّبصٍخ أخشٜ غ١ش اٌزٟ وبْ لذ 

ػ١ٍٗ رى١ٍف رٞ اٌؼاللخ رأ١ِٓ عٍفخ جذ٠ذح ػٓ ٘زٖ اٌّؼبِالد، 
 العزذمبلٗ اٌزؼ٠ٛغ ػٕٙب. 

  39المادة 

ئرا رطٍجذ اٌّّٙخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌىبرت ثبٌؼذي )ٚاٌّغبػذ اٌزٞ ٠شافمٗ( 
خبسط ِشوض ػٍّٙب، االٔزمبي ئٌٝ ِىبْ آخش غ١ش اٌّىبْ اٌّؼ١ٓ فٟ اٌطٍت 

 ٚي، اعزذمب اٌزؼ٠ٛغ ػٓ ٘زا االٔزمبي اٌجذ٠ذ. األ

  41المادة 

ال ٠جٛص ٌٍىبرت ثبٌؼذي أْ ٠زمبػٝ فٟ ا١ٌَٛ اٌٛادذ رؼ٠ٛؼبد رض٠ذ ػّب 
٠غزذمٗ ػٓ أسثغ ِّٙبد، فارا صاد ػذد اٌّّٙبد ػٓ رٌه، رمبػٝ اٌزؼ٠ٛغ 
اٌّغزذك ػٓ األسثؼخ األٌٚٝ، ػٍٝ أْ ٠ٛصع ٘زا اٌّجٍغ ػٍٝ ِجّٛع 

 زٟ أٔجض٘ب خالي ٘زا ا١ٌَٛ ثٕغجخ ِزغب٠ٚخ. اٌّّٙبد اٌ

  41المادة 

٠ؼزجش اٌّغبػذْٚ ٚاٌّذؼشْٚ ِشزشو١ٓ دىّبً فٟ طٕذٚق ئعؼبف  -أ 
 اٌّغبػذ٠ٓ اٌمؼبئ١١ٓ ٚاٌّذؼش٠ٓ. 

٠ذفغ ٔظف ِب ٠غزذمٗ اٌّغبػذْٚ ِٓ رؼ٠ٛؼبد ئٌٝ طٕذٚق  -ة 
 اإلعؼبف اٌّشبس ئ١ٌٗ. 

  42المادة 



ِٓ اٌمبْٔٛ ٚاٌزٟ  11ٚ 12اٌزؼ٠ٛؼبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدر١ٓ  -أ 
رؼطٟ ٌشؤعبء اٌىزبة أٚ اٌىزبة اٌّىٍف١ٓ ثأػّبي وزبثخ اٌؼذي أٚ إٌّزذث١ٓ 
ئ١ٌٙب ػالٚح ػٍٝ ٚظ١فزُٙ. ال رخؼغ ٌٍذغُ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّبدح 

 اٌغبثمخ. 

٠مِْٛٛ ثٙب خبسط اٌزؼ٠ٛؼبد اٌزٟ ٠زمبػب٘ب ٘إالء ػٓ األػّبي اٌزٟ  -ة 
 رخؼغ ٌٍذغُ اٌّشبس ئ١ٌٗ.  52ِشوض ػٍُّٙ ٚفك أدىبَ اٌّبدح 

  43المادة 

اٌزظذ٠ك ػٍٝ طذخ رٛل١غ اٌىبرت ثبٌؼذي ٚخبرّٗ ػٍٝ األٚساق اٌزٟ ٠ش٠ذ 
أطذبثٙب ئثشاص٘ب ئٌٝ اٌّشاجغ اٌزٟ رزطٍت ٘زا اٌزظذ٠ك ٠ىْٛ ِٓ لجً دٚائش 

 اٌذٚائش اٌمؼبئ١خ.  ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ، اٌزٟ ٌٙب دك اإلششاف ػٍٝ

1/9/1691دِشك فٟ    

  ٚص٠ش اٌؼذي

 


