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 م 1992( لسنة 17قانون رقم )

 بشأن تنظيم أحوال القاصرين

 ومن في حكمهم

 

 ،،، مؤتمر الشعب العام

1398

1989

252139829

1989

984

1084

 صيغ القانون اآلتي

 الباب األول

 األهلية

 الفصل األول

 أحوال األهلية

 المادة األولى

 المادة الثانية

 المادة الثالثة

 

  

 المادة الرابعة

 

 



2 

 

 المادة الخامسة

 المادة السادسة

 المادة السابعة

 المادة الثامنة

 المادة التاسعة

 الفصل الثاني

 عوارض األهلية

 المادة العاشرة

 المادة الحادية عشرة

 

  

  

 



3 

 

 المادة الثانية عشرة

 المادة الثالثة عشرة

 المادة الرابعة عشرة

 المادة الخامسة عشرة

 لمادة السادسة عشرةا

 المادة السابعة عشرة

 المادة الثامنة عشرة

 المادة التاسعة عشرة

 المادة العشرون



4 

 

 الفصل الثالث

 الغائب والمفقود والممنوع

 صرف بحكم القانونتال من

 المادة الحادية والعشرون

 

 

 المادة الثانية والعشرون

 والعشرونالمادة الثالثة 

 المادة الرابعة والعشرون

 المادة الخامسة والعشرون

 المادة السادسة والعشرون

 المادة السابعة والعشرون

 المادة الثامنة والعشرون

 المادة التاسعة والعشرون

 



5 

 

 المادة الثالثون

 الباب الثاني

 الوالية

 الفصل األول

 النفس الوالية على

 المادة الحادية الثالثون

 المادة الثانية والثالثون

 المادة الثالثة والثالثون

 المادة الرابعة والثالثون

 المادة الخامسة والثالثون

 المادة السادسة والثالثون

 

 



6 

 

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15

 مادة السابعة والثالثونال

 

 المادة الثامنة والثالثون
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 المادة التاسعة والثالثون

 المادة األربعون

 المادة الحادية واألربعون

1

 المادة الثانية واألربعون

 الفصل الثاني

 الوالية على المال

 المادة الثالثة واألربعون

 المادة الرابعة واألربعون

 المادة الخامسة واألربعون

 المادة السادسة واألربعون

 المادة السابعة واألربعون

 المادة الثامنة واألربعون



8 

 

 المادة التاسعة واألربعون

 المادة الخمسون

 المادة الحادية والخمسون

 المادة الثانية والخمسون

 المادة الثالثة والخمسون

 المادة الرابعة والخمسون

 المادة الخامسة والخمسون

 المادة السادسة والخمسون

 المادة السابعة والخمسون

 المادة الثامنة والخمسون

 

 

 المادة التاسعة والخمسون



9 

 

 الباب الثالث

 الوصاية والقوامة

 الفصل األول

 تعيين األوصياء والقّيمين

 المادة الستون

 المادة الحادية والستون

1

2 

3 

4 

5

 

 المادة الثانية والستون

 المادة الثالثة والستون

1

2

 

3

 

4
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5 

6 

 المادة الرابعة والستون

 المادة الخامسة والستون

 المادة السادسة والستون

 الفصل الثاني

 واجبات األوصياء والقيمين

 المادة السابعة والستون

 المادة الثامنة والستون

1

2

 

3 

4 

5 

6 

7 

8

 

9 

10 



11 

 

11

 

12 

13 

14 

15 

 المادة التاسعة والستون

 المادة السبعون

 المادة الحادية والسبعون

 المادة الثانية والسبعون

 المادة الثالثة والسبعون

 المادة الرابعة والسبعون



12 

 

 الفصل الثالث

 انتهاء الوصاية أو القوامة ووقفها

 المادة الخامسة والسبعون

1

2 

3 

4 

 المادة السادسة والسبعون

 نالمادة السابعة والسبعو

 

 لسبعونالمادة الثامنة وا

 المادة التاسعة والسبعون

 المادة الثمانون
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 المادة الحادية والثمانون

 الباب الرابع

 أحكام عامة

 المادة الثانية والثمانون

 المادة الثالثة والثمانون

 لرابعة والثمانونالمادة ا

 

 

 مؤتمر الشعب العام

 و.ر. 1402/ جماد األول /  1صدر في: 

 م. 1992/ التمور /  28الموافق: 
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 م1423لسنة  ( 7 ) قانون رقم

 بشأن أحكام الوصية

 ،،مؤتمر الشعب العام ،

14031993

) (

101714032229

1423

)( 

( 20 )1991

511976

101984

171992

 ي صيغ القانون اآلت

 الباب األول

 أركان الوصية وشروطها

 الفصل األول

 تعريف الوصية ، أركانها ، انعقادها ، إثباتها

 المادة األولى

 المادة الثانية

 المادة الثالثة

 أركان الوصية

 

 

 

 

 المادة الرابعة



15 

 

 المادة الخامسة

 

 المادة السادسة

 ثانيالفصل ال

 شروط الوصية

 المادة السابعة

 المادة الثامنة

 

 

 ةالمادة التاسع
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 الفصل الثالث

 قبول الوصية وردها

 المادة العاشرة

 

 المادة الحادية عشرة

 المادة الثانية عشرة

 الباب الثاني

 أحكام الوصية

 الفصل األول

 الموصي

 المادة الثالثة عشرة

 المادة الرابعة عشرة

 المادة الخامسة عشرة



17 

 

 

 المادة السادسة عشرة

 نيالفصل الثا

 الموصى له

 المادة السابعة عشرة

 

 المادة الثامنة عشرة



18 

 

 المادة التاسعة عشرة

 

 الفصل الثالث
 به الموصي

 المادة العشرون

 المادة الحادية والعشرون

 المادة الثانية والعشرون
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 المادة الثالثة والعشرون

 المادة الرابعة والعشرون

 المادة الخامسة والعشرون

 المادة السادسة والعشرون

 المادة السابعة والعشرون

 المادة الثامنة والعشرون

 الفصل الرابع

 به  أحكام الزيادة في الموصي

 المادة التاسعة والعشرون



20 

 

 المادة الثالثون

 المادة الحادية والثالثون

 

 الباب الثالث

 أنواع الوصايا

 الفصل األول

 الوصية بالمنافع

 المادة الثانية والثالثون

 المادة الثالثة والثالثون

 ونالمادة الرابعة والثالث

 المادة الخامسة والثالثون



21 

 

 الفصل الثاني

 الوصية بالتنزيل

 المادة السادسة والثالثون

 الفصل الثالث

 ة الواجبةالوصي

 الماد السابعة والثالثون

 المادة الثامنة والثالثون

 المادة التاسعة والثالثون

 المادة األربعون
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 الباب الرابع

 تنفيذ الوصية أو بطالنها

 الفصل األول

 تنفيذ الوصية

 المادة الواحدة واألربعون

 المادة الثانية واألربعون

 ثة واألربعونالمادة الثال

 الفصل الثاني

 تزاحم الوصايا

 الرابعة واألربعون المادة

 واألربعونالمادة الخامسة 

 الفصل الثالث

 بطالن الوصية

 المادة السادسة واألربعون

1

2
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3

4

5

6

7

8
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 حكام ختاميةأ

 المادة السابعة واألربعون

 المادة الثامنة واألربعون

 

 

 مؤتمر الشعب العام

 و.ر. 1403/ شعبان /  17صدر في 
 م 1423/ أي النار /  29الموافق : 


