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 نظارة الداخلية

 بيوت العاهرات بشأنالئحة 

 ناظر الداخلية

 
القرار الصادر من الجمعية العمومية بمحكمة  علىوبعد االطالع  1896يوليه سنة  15الئحة بيوت العاهرات الصادرة بتاريخ  علىبعد االطالع 

 ات وما هقرر  1889يناير  31العالي الصادر في  لألمرطبقا  1905مايو سنة  22االستئناف المختلطة بتاريخ 

 المادة االولي

 كل منهن ساكنة حجرة منه او كان اجتماعهن فيه وقتي ولوكان ءالفحشاعادة فعل  المتعاطاتمن  أكثراو  امرأتانيعتبر بيتا للعاهرات كل محل تجتمع فيه 

 المادة الثانية

 ال يمكن فتح بيوت العاهرات اال في االخطاط التي يعينها لذلك المحافظ او المدير

 محالت عمومية وال يكون لكل منها سوي باب واحد فقط وال يجوز وجود اتصال بينها وبين مساكن اخري او دكاكين او

 ةالمادة الثالث

 األشخاص الالتي ذكرهم ال يجوز لهم ان يفتحوا او يديروا بيوتا للعاهرات بأنفسهم وال بواسطة اشخاص مستعارين

 أوال القصر الذين لم يتقرر رشدهم والمحجور عليهم

 ثانيا المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جناية عادية

امانة او إخفاء جانين او انتهاك حرمة  خيانةأشياء مسروقة او استعمال أشياء مزورة او نصب او  او إخفاءثالثا المحكوم عليهم الرتكاب سرقة او نشل 

 كانت العقوبة لم تمض عليها خمس سنوات ما إذاحالة  وذلك فيالفسق  علىعلنا او تحريض قاصر  اآلداب

 هذا الحكم علىسنوات كاملة  ثالثولم تمض  بإداراتهامتعلقة  ألسباب بأغالقهارابعا: األشخاص الذين كانوا يديروا بيوتا للعاهرات وحكم عليهم 

 المادة الرابعة

محكوم عليه صدور االحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة علي صاحب بيت العاهرات سابق القيد يستوجب حتما منع ال

 تشغيله في المدة الموضحة عنها اعتبارا من اليوم الذي تصبح فيه تلك االحكام نهائية علىمن االستمرار 

 المادة الخامسة

من  أكثراألقل ومتي كان للبيت  علىفتح بيت للعاهرات ان يخطر المحافظة او المديرية بذلك بالكتابة قبل فتحه بخمسة عشر يوما  يدمن ير علىيجب 

 كذلك في حالة وقوع مخالفة مسؤوالاالخطار ويكون  علىكل منهم ان يوقع  علىمدير واحد يجب 

 المادة السادسة

 مليما بحسب المثال الذي يقرره البوليس ويكون محتويا علي اإليضاحات االتية: 30 فيهورقة مثمنة من  علىاالخطار المذكورة في المادة السابقة يكتب 

 والته ومحل اقامته وتابعيته أوال اسم مقدم االخطار ولقبه وسنه ومحل

 ثانيا موقع البيت وعدد الغرف التي يشتمل عليها

 ثالثا اسم مالك العقار ولقبه ومحل اقامته وتابعيته

 المادة السابعة

العقوبات  بأحدي عدم صدور حكم عليه علىيرفق بهذا االخطار شهادة مستخرجة من قلم السوابق عن مقدم االخطار او شهادة من السلطة التابع لها دالة 

 المبينة في المادة الثالثة
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 ويتعهد مقدم االخطار تعهدا صريحا بان يتبع في إدارة البيت احكام هذه الالئحة

 المادة الثامنة

ل الذي األقل قبل فتح البيت كشفا محررا علي حسب المثا علىيجب علي مقدم االخطار ان يقدم للمحافظة او المديرية في ظرف ثمانية وأربعين ساعة 

 نهم وتابعيتهميقرره البوليس ومحتويا علي أسماء العاهرات والخدم وكافة األشخاص المقيمين في البيت او الذين يؤدون فيه أي خدمة مع بيان القابهم وس

 المادة التاسعة

األقل من تاريخ تقديم  علىان وأربعين ساعة ( وبعد مضي ثم5يمكن فتح بيت العاهرات في اليوم السادس عشر من تاريخ االخطار المنوه عنه في المادة )

احكام  على( مالم تعلن المحافظة او المديرية في خالل ذلك بطريقة إدارية معارضتها في فتحه بحيث تكون المعارضة مبنية 8الكشف المنوه عنه بالمادة )

 عدم استيفاء االخطار او الكشف علىالمادتين الثانية والثالثة من هذه الالئحة او 

 ويجب اعالن المعارضة أيضا لمالك العقار الموضح عنه في االخطار

 المادة العاشرة

كان أصحابه تابعين لدولة  إذاكان ينبغي اعتباره من ضمن بيوت العاهرات اما ذا مالجهة اإلدارة في حالة عدم تقديم االخطار من أصحاب المحل ان تقرر 

 قناصل التابعين هم لهماجنبية فال يجوز تقرير ذلك اال بعد موافقة ال

 بأقفالراي القنصل بالموافقة ويتنبه ضمنه  علىبه صورة مصدق عليها من اإلفادة المحتوية فق ويعلن هذا القرار بطريقة إدارية الي صاحب المحل وير

الذي  بالتنبيهويصير اخطار مالك العقار  المحل او بتقديم االخطار الالزم عنه بحسب ما يقتضيه التنبيه فعلي البوليس اثبات ذلك وتحرير محضر مخالفة

 لصاحب المحل أعلن

 المادة الحادية عشرة

ن تغير صاحب أي بيت من بيوت العاهرات وجب علي صاحب البيت الجديد اعالن ذلك للمحافظة او المديرية في ظرف ثالثة أيام مع تقديم شهادة ع إذا

 في المدة المذكورةنفسه مستخرجة من قلم السوابق او شهادة تقوم مقامها 

كل صاحب بيت للعاهرات ان يعلن للمحافظة او المديرية في مثل الميعاد المذكور كل تغيير يحصل في األشخاص الواجب درج أسمائهم في  علىويجب 

 ( مع بيان كافة اإليضاحات المقررة بتلك المادة8الكشف المنصوص عنه بالمادة )

 المادة الثانية عشرة

ليوم السادس عشر مالم تعلن في ااألقل ويمكن اجراء النقل  علىنقل المحل من جهة الي اخري قبل نقله ب خمسة عشر يوما  ينبغي االخطار عن

 احكام المادة الثانية من هذه الالئحة علىالمحافظة او المديرية في بحر هذه المدة بطريقة إدارية معارضتها في ذلك بناء 

 المادة الثالثة عشرة

 لبيت من بيوت العاهرات او يكون مستخدما فيه يجب ان يكون بالغا سن الرشد للقانونيكل شخص تابع 

 المادة الرابعة عشرة

ذكرة كل مومسة تكون موجودة في بيت العاهرات او يكون مستخدما فيه يجب ان تكون حائزة لتذكرة تعطي لها من البوليس وعليها صورتها. وهذه الت

 يجب تجديدها سنويا

 الخامسة عشرةالمادة 

الكشف الطبي عليها مرة مل أسبوع بمعرفة الطبيب المنوط بمكتب الكشف وان لم  ألجراءكل مومسة تكون موجودة في بيت العاهرات يجب ان تتقدم 

 يوجد بمعرفة طبيب مصرح له بذلك من طرف مصلحة الصحة

وللبوليس \ة المنصوص عليها في المادة السابقة التي تبرزها له كل مومسةالتذكر علىويوضح الطبيب تاريخ الكشف والملحوظات التي تترا أي له منه 

التي تتقدم منهن مرضية العن الحضور للكشف بدون ابداء عذر مقبول وله مراجعة الشهادات  يتأخرنالحق ان يجري كشف علي العاهرات الالتي 

 اعذارهن ألثبات
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 المادة السادسة عشرة

 الزهري يجب عليها االمتناع عن اإلقامة في بيت من بيوت العاهراتكل مومسة يتحقق اصابتها بمرض 

 المادة السابعة عشرة

 زهرية يرسلن الي المستشفى وال يخرج اال بعد شفائهن بأمراضالمومسات من رعايا الحكومة المحلية الالتي يتضح الطبيب اصابتهن 

البوليس اجراء نقلهن. اما مصاريف المعالجة وقدرها أربعة  وعلىمدينة  أقرب مستشفىالي  المصاباتللحكومة ترسل  يمستشفيفاذا لم يوجد في المدينة 

نفقة كل من صاحب البيت والنساء المصابات بوجه التضامن والشهادة التي يعطيها مدير المستشفى عن مدة إقامة المصابة  علىفتكون  يومياقروش صاغ 

 ةلصالح اإلدار 1فيها تعتبر بمثابة صك قابل التنفي

 التابعة لها يةالقنصلكل مومسة مصابة تكون تابعة لدولة اجنبية يبلغ عنها 

 عشرة الثمانيةالمادة 

 سنة فيجوز اعقاؤهن من الكشف الطبي 50صاحبات بيوت العاهرات اما الالتي يزيد منهن عن  علىاحكام المواد األربعة السابقة تسري أيضا 

 المادة التاسعة عشرة

 بيوت العاهرات وال بالنوافذ بأبوابال يجوز للمومسات ان يوجدن 

 نالمادة العشرو

 19و 16و 15و 14و 13التي تقع ضد احكام المواد  المخالفاتعن  نمسؤولوأصحاب بيوت العاهرات 

 المادة الحادية والعشرون

اختالف أنواعها مثل لعب البكارا والالنسكينه والواحد وثالثين والثالثين  القمار علي بألعابيلعب  أحدبيوت العاهرات ان يتركوا  ألصحابال يجوز 

ياء التي واألربعين والفرعون والروليتواكنة الخيول وما اشبه ذلك من أنواع اللعب. وفي حالة مخالفة ذلك تضبط النقود الموضوعة للعب وكذلك األش

 حصل اللعب بها

 المادة الثانية والعشرون

 طبيبا جلبواويسوغ لهم عند اللزوم ان يست ةالالئحهذه  بشأنالمخالفات التي تقع  لضبطوليس ان يدخلوا نهارا في بيوت العاهرات الب لضباطيجوز 

من يكون من الجانين  ضبط ألجلالعام  باألمنواالنفار الدخول فيها في اثناء الليل أيضا عند حصول مشاجرة او تعد او أي امر اخر يحل  للضباطويجوز 

 ر البحث عنه بمعرفة البوليس او عند االستغاثة بهم.جا

يوجد عادة او عرضا في بيت من بيوت العاهرات اال في األحيان المنصوص عليها في اللوائح الجاري  أجنبيوال يجوز للبولبيس ان يضبط أي شخص 

 باألجانبالعمل بها فيما يختص 

 المادة الثالثة والعشرون

 يعاقب فاعلها بغرامة ال تتجاوز المائة قرش 27و16و10و9و5و4و3و2هذه الالئحة ماعدا احكام المواد  ألحكامكل مخالفة 

المواد المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب الق=فاعل بغرامة ال تتجاوز  ألحكاموفي حالة ارتكاب مخالفة ثانية في ظرف سنة او في حالة ارتكاب مخالفة 

 هاتين العقوبتين فقط بأحديتجاوز أسبوعا او مائة قرش وبالحبس لمدة ال ت

 المادة الرابعة والعشرون

 بمصادرة النقود الموضوعة للعب واالشياء التي تكون قد صدرت القاضي( يحكم 21مادة ) ألحكامفي حالة ارتكاب مخالفة 

 المادة الخامسة والعشرون



 

4 
 

وكذلك في حالة صدور حكم بسبب حصول لعب القمار اذا  27و16و10و9و8و7و6و5و4و3و 2مخالفة احكام المواد  حالةالمحل في  بأقفالينبغي الحكم 

 الثالث سنوات الماضية حكمان في مثل هذه المخالفة ضد أصحاب البيت ولو تعاقبوا في بحر المدة المذكورة غضونكان صدر في 

 البيت في سائر األحوال األخرى بأقفالويجوز الحكم 

 المادة السادسة والعشرون

 تأييدالمحل يصير تنفيذه في حق صاحب المحل بدون التفات لمعارضة مالك العقار او أي شخص اخر يشغله ويجوز وضع اختام  بأقفالالحكم الصادر 

 النفاذ مفعول االقفال

الذي يسوغ له عند اللزوم ان يمنع بالقوة  ال يجوز إعادة فتحها في بحر الثالثة شهور التالية ليوم اقفالها اال بتصريح من البوليس بأقفلهاوالبيوت المحكوم 

 السكن فيها بدن اذن منه

 المادة السابعة والعشرون

 1896يوليه سنة  15الجهات السارية عليها االن الئحة  علىيسري مفعول هذه الالئحة 

 أي جهة اخري بمقتضي قرار يصدره المحافظ او المدير ويعين فيه االخطاط التي تفتح بيوت العاهرات فيها علىويجوز ان يقرر سريانها أيضا 

ون اقل من وبيوت العاهرات الموجودة في االخطاط األخرى يجب اقفالها في الميعاد الي يحدد في القرار المذكور بحيث ان هذا الميعاد ال يجوز ان يك

 شهر

من هذه  9و 8و 7و 6المراد  ألحكامأصحابها قيدها في بحر الثالثين يوما التالية لنشر القرار طبقا  على بالمعينة يجالخطاط والبيوت الموجودة في ا

 الالئحة

 المادة الثامنة والعشرون

 1896سنة  يونية 15تلغي الالئحة الصادة بتاريخ 

 المادة التاسعة والعشرون

 ما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسميةيسري مفعول هذه الالئحة بعد مصي ثالثين يو

 

 1905نوفمبر  16 – 1323رمضان سنة  19تحرير بالقاهرة في 

 مصطفي فهمي

 

 


