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 كلية العدالة الجنائية

 : الشرٌعة والقانونالقسم

 : شرٌعة وقانونالتخصص

 باللغة العربٌة مستخلص الدراسة

 : دراسة مقارنة.ً النظام السعودي: الحماٌة الجنائٌة ألموال القاصر فالعنوان

 : أٌوب عبدهللا الراجحًإعداد الطالب

 باباه  باباه: الدكتور/ عبد الفتاح المشرف العلمي

ما مضمون الحماٌة  مشكلة الدراسة تتلخص فً التساؤل الربٌس التالً:مشكلة الدراسة: 
 الجنائٌة ألموال القاصر فً النظام السعودي مقارناً بالقانون المصري؟

بطرٌقته القابمة علً االستقراء والتحلٌل  المنهج الوصفً  تستخدم الدراسةمنهج الدراسة: 
والذي ٌقوم على مقارنة مضمون الحماٌة الجنابٌة ألموال القاصر فً النظام والمقارنة 

 السعودي بالقانون المصري.

 أهم النتائج:

 على القاصر. الٌةلمترتبة على مخالفة أحكام الوأول الجزاءات ا ًهسلب الوالٌة  -ٔ

على أن  الوصاٌة بنص صرٌح, ولكن اتفقا ارفعّ لم ٌ القانون المصريوالنظام السعودي  -ٕ
 ر.ألكثأو لشخص ما إ, وهً الوصاٌة نوع من أنواع النٌابة

تصرفات بمال  يالقانون المصري بأالنظام السعودي وال ٌقوم الولً أو الوصً فً  -ٖ
 المحكمة والحصول على أذن منها.ى القاصر من بٌع أو شراء أو رهن إال بالرجوع إل

 أهم التوصٌات:

حثثا الجامعثثات بزٌثثادث البحثثا فثثً الموضثثوعات المتعلقثثة بالقصثثر, وذلثث  لرفثثع وعثثً   -ٔ
 .المجتمع بحقوقهم المالٌة

ر, تنظٌمٌاً, ومالٌاً, واجتماعٌثاً, وإعممٌثاً   -ٕ  ,زٌادث الدعم للمؤسسات المهتمة بشؤون القُصَّ
 وثقافٌاً. ,واقتصادٌاً 

فثثثً تشثثثدٌد العقوبثثثات المقثثثررث لجثثثرابم خٌانثثثة األمانثثثة لمهثثثام الوالٌثثثة  ث النظثثثرضثثثرور -ٖ
 والوصاٌة.
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 Study Abstract 

Study Title: Criminal Protection of Infant(Under-Age)  Properties in the Saudi Policy 

–  Comparison Study  

Student : AlRajhee,Ayoub Abdullah I. 

Supervisor : Dr.Abdelfattah Babah Babah 

Study Issue: The Case of the study summarized of The main question: What is the 

Purport  of the criminal protection at the Saudi Policy in comparative with Egyptian 

law? 

Study Methodology : The study used a Descriptive Approach which based on 

Induction, analysis and comparison, which is based on a comparison of the content of 

the criminal protection for Infant Properties on both Saudi Policy and Egyptian Law. 

Major Results: 

1- Abatement of Prefecture of the Guardian ,is the first penalties which resulted of 

violated of Guardian Provisions of the enfant . 

2- Both Saudi Policy & Egyptian Law not identified directly the enfant 

Custodianship ,on other hand both agreed  that Guardianship is sort of Attorney 

,either for Individual or more. 

3- In both Saudi  Policy & Egyptian law  should not act any actions for Infant 

Money as sale or buy or pledge unless referral to the court and obtain  a 

permission . 

Main Recommendations: 

1- Actuation (Arousal) Universities to increase the researches which related to the 

subjects of Infants(Under-Ages) to promotion society awareness  for the 

Financial Rights. 

2- Increase the Finance for the Institutions  which caring the Infants affairs 

,organizational ,Financial ,Socially , Media, Economically , Culturally.  

3- The necessity of determined to Stringency the sanctions of Breach of Trust  of 

guardianship and Trustee Assignments . 
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 اإلهــداء
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 أبً: إىل

 أول فجز أضاء بعهمه يف صدري.

 سوجيت: إىل

 سهزة انقهب وعطز احلياة.

 .... أشكزكمبكهمت رقيقت أو حتى خصين باندعاءكم مه ساودوً جبهد أو عمم أو حتى  إىل

 إنيكم مجيعاً أهدي مثزة هذا اجلهد املتىاضع
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 شكر وتقدٌر

ى   چ  الحمثثد ر رب العثثالمٌن, المتفضثثل بنعمثثه, والمتعثثالً بعظمتثثه, القابثثل فثثً كتابثثه العزٌثثز:

, والصمث والسمم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن, )15١البقرة: ) چائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  

 وبعد:ال ٌشكر هللا من ال ٌشكر الناس".....  القابل: "سٌدنا محمد, 

أن  الذي مّن علً بإتمام هذه الدراسة والمتفضل بجلٌل النعم, ٌشرفنً  بعد شكر المولى عز وجل

األمٌر/ نااٌف أتقدم بخالص الدعاء إلى هللا بالمغفرث والرحمة لمؤسسة هذه الجامعة صاحب السمو الملكً 

األمٌر/ محماد بان . وأتقدم بخالص الشكر والتقدٌر لسٌدي صاحب السمو الملكً رحمه هللاٌ بن عبدالعزٌز

ربثثٌس المجلثثس األعلثثى و ٌس مجلثثس الثثوزراء وزٌثثر الداخلٌثثةولثثً العهثثد نابثثب ربثث ناااٌف باان عباادالعزٌز

على رجال األمن فً مواصلة  –عز وجل  –لجامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة لما له من فضل بعد هللا 

 دراساتهم العلٌا.

ربثثٌس جامعثثة نثثاٌف العربٌثثة للعلثثوم الاادكتور/ جمعااان رشااٌد باان رقااو   لمعااالًوالشثثكر والتقثثدٌر       

عمٌثد كلٌثة األستاذ الدكتور/ محمد عبدهللا ولد محمادن الشانقٌطً وسعادة  األمنٌة على رعاٌته للباحثٌن,

والقانون, كما أتقثدم بالشثكر ربٌس قسم الشرٌعة  وسعادة الدكتور/ عبدهللا محمد الربابعه ،العدالة الجنابٌة

ومطلق الثناء إلى الصرح العلمثً الشثامج جامعثة نثاٌف العربٌثة للعلثوم األمنٌثة والتثً تلقٌثت فثً رحابهثا 

ف العلثثوم والمعثثارف ولجمٌثثع أسثثاتذث كلٌثثة الدراسثثات العلٌثثا )قسثثم الشثثرٌعة والقثثانون  علثثى وجثثه مختلثث

 الخصوص.

كما أود أن أتقدم ببالغ العرفان, وفابق التقدٌر واالمتنان, إلى كل من وجهنثً وعلمنثً, وأخثذ بٌثدي       

 باباهالدكتور/ عبد الفتاح فً سبٌل إنجاز هذه الدراسة, وأخص بهذا الشكر سعادث المشرف على رسالتً 

والذي أقف له إعجاباً على حسن خلقه وتواضعه وسعة صدره وما بذله من جهود حثٌثة وتوجٌهثات باباه 

دقٌقة وتقوٌم ومتابعة؛ فكان لً خٌر معٌن بعد هللا على إخراج هذا البحا فثً صثورته النهابٌثة, وفقثه هللا 

 للخٌر, وجزاه هللا خٌر الجزاء.

والثثثدكتور/ , عبااادهللا محماااد الربابعاااهوالشثثثكر كثثثذل  موصثثثول إلثثثى كثثثل مثثثن سثثثعادث الثثثدكتور/ 

على ما بذاله من جهد فً مناقشثة الرسثالة, حٌثا كثان لهمثا بثالغ األثثر , المهٌدببن مهٌدب الرحمن عبد

 فً تعزٌز الدراسة وإثرابها من خمل توجٌهاتهما القٌمة, ونصابحهما السدٌدث.

ثم استحسان ورضثى الجمٌثع,  -سبحانه وتعالً -هللا أن ٌنال هذا الجهد رضاه وفً الختام, أدعو 

الخلثل فمثن نفسثً والشثٌطان, وأعثوذ بثار مثن الشثٌطان  فإن كان صواباً فمن هللا, وإن اعتثراه الثنقص أو

 الرجٌم.

نا وآخر دعوانا أن الحمد ر رب العالمٌن, والصمث والسمم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن, سٌد

 محمد وعلى آله وأصحابه أجمعٌن.

 الباحث
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فثثً التصثثرف بثثأموال القاصثثر فثثً النظثثام المطلثثب األول: سثثلطة الثثولً والوصثثً 

 .السعودي
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القثثانون سثثلطة الثثولً والوصثثً فثثً التصثثرف بثثأموال القاصثثر فثثً المطلثثب الثثثانً: 
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 األًلانفصم 

 يشكهة اندراسة ًأبعبدىب
 

 مقدمة الدراسة

ونسثثتغفره, ونعثثوذ بثثار مثثن شثثرور أنفسثثنا ومثثن  إن الحمثثد ر نحمثثده ونسثثتعٌنه

سٌبات أعمالنا, من ٌهده هللا فم مضل له ومن ٌضلل فم هادي له, وأشهد أن ال إله إال 

هللا وحثثده ال شثثرٌ  لثثه, وأشثثهد أن محمثثدا عبثثده ورسثثوله صثثلى هللا علٌثثه وعلثثى آلثثه 

 وصحبه وسلم تسلٌماً كثٌراً, أما بعد:

بٌة ألموال القاصثر موضثوع جثدٌر بالعناٌثة والبحثا وع الحماٌة الجناـإن موضفـ

ال سثثٌما وأنثثه ٌتعلثثق بشثثرٌحة مثثن شثثرابح المجتمثثع المسثثلم ٌعٌشثثون بٌننثثا؛ وقثثد خصثثوا 

بجملة مثن الحقثوق العظٌمثة كمثا جثاءت النصثوص الكثٌثرث التثً تحثت علثى االعتنثاء 

مصثلحة إال بهم؛ وتحذر من التعدي على حقوقهم فاإلسمم دٌن رحمة لم ٌتر  شٌباً فٌه 

ڌ  ڌ  ڎ  چ  :حا على تعاطٌه, وال شـٌباً فٌـه مضرث إال حذر منه ؛ قال تعثالى

فالواجثثثثثثثثثثب   ٔ) ا چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گ  

ىئ  ىئ              چ  سابحانهعلى أولٌاء األٌتام أن ٌحسنوا وال ٌجوز لهم أكلهثا بغٌثر حثق, قثال هللا 

, وقثثثثثثد أفسثثثثثثح اإلسثثثثثثمم المجثثثثثثال  ٕ)  چی  یی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئيئ     

لإلنسان الذي ٌتمتع بأهلٌة التصرف فً مزاولة التجارث والكسب والتصرف فً أموالثه 

والكسب الطٌب لكن فً حدود المباح,  أما إذا كان اإلنسثان يٌثر مؤهثلط لطلثب الكسثب 

ر سثثنه أو سثثفهه, أو فقثثدان عقلثثه, فثثإن اإلسثثمم ٌمنعثثه مثثن ـثثـارث لصغـومزاولثثة التجثث

التصرف ,وٌقٌم علٌه وصـٌاً ٌحفظ له ماله وٌنمٌه حتى ٌزول عنه المانع, ثم ٌسلم مالثه 

موفورا إلٌه, فاإلسمم جاء لحفظ أموال النثاس وحفثظ حقثوقهم وتحقٌثق مصثالحهم, بمثا 

                                                 

 .ٓٔ  سورث النساء: اآلٌة ٔ)

 .ٙ  سورث النساء: اآلٌة ٕ)
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فً ذل  المـصلحة التـً تعثـود علثـى الفثـرد والجماعثة والمجتمثع المسثلم,  وحثا علثى 

ن, ومثن فثً حكمهثم, وحثّذر مثن أكلهثا بالباطثل وبثدون المحافظة علثى أمثوال القاصثرٌ

لٌكثثون موضثثوع بحثثثً  -جثثل وعثثم  -وجثثه حثثق, ومثثن أجثثل ذلثث  فقثثد اسثثتعنت بثثار 

التكمٌلً لمرحلثة الماجسثتٌر, وأسثأل هللا عثز وجثل أن ٌجعثل عملثً هثذا عمثم متقثبم؛ 

 .ولوجهه خالصاً 

 مشكلة الدراسة

 أو ٌبلغثوا سثن التمٌٌثز كالصثغارالقاصثرٌن الثذٌن لثم ة بالشرٌعة اإلسثممٌاهتمت 

م ٌثدركون فثناقص العقل البنعمة  نٌتمتعو كالذٌن أو العقل كالمجنون, حرموا نعمةَمْن 

قبثثل البلثثول والرشثثد, وبعثثد التمٌٌثثز  القاصثثرومثثنهم  مصثثالحهم علثثى الوجثثه الصثثحٌح

مصثثثالحهم  حماٌثثثةالمعتثثثوه والمغفثثثل اللثثثذٌن ال ٌسثثثتطٌعان القٌثثثام بالتصثثثرف المفٌثثثد لو

 وأموالهم.

عنٌثت األنظمثة والقثوانٌن  فقثدونظراً ألن حفظ مثال القاصثر مثن األمثور الهامثة, 

بحماٌة الحقوق المالٌة لهؤالء القاصرٌن, فحددت أحكاماً تلزم بهثا األولٌثاء واألوصثٌاء 

الثذٌن أسثند إلثثٌهم الحفثاظ علثثى هثذه األمثثوال, ووضثحت شثثروط اختٌثارهم ومسثثبولٌتهم 

وانتهاء ووقف والٌتهم ووصاٌتهم, وكذل  العقوبات المقررث عند اإلهمال فً حماٌثة أو 

هدار هذه األموال, لكن هذه الحماٌثة تختلثف طبقثاً للتشثرٌع السثابد بالنظثام أو القثانون, إ

وعلٌه فإن النظام السعودي ٌختلف عن القانون المصري فً تحدٌثد سثبل حماٌثة أمثوال 

 القاصر, ومن هنا جاءت مشكلة هذه الدراسة والتً تمثلت فً السؤال الربٌس التالً:   

ائٌااة ألمااوال القاصاار فااً النظااام السااعودي مقارناااً مااا مضاامون الحماٌااة الجن 

 بالقانون المصري؟
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 تساؤالت الدراسة

 لإلجابة على التساؤل الربٌس اشتقت التساؤالت الفرعٌة التالٌة:

 ؟النظام السعودي والقانون المصريما المقصود بالقاصر فً  -ٔ

السثثثعودي والقثثثانون النظثثثام مثثثا وسثثثابل الحماٌثثثة الجنابٌثثثة ألمثثثوال القاصثثثر فثثثً  -ٕ

 ؟المصري

النظثثام السثثثعودي الثثولً والوصثثثً فثثً  الختٌثثارالشثثروط الواجثثب توفرهثثثا مثثا  -ٖ

 ؟والقانون المصري

النظثام السثعودي والقثانون  ما سلطة الولً فً التصثرفات المالٌثة للقاصثرٌن فثً -ٗ

 ؟المصري

دي النظثثام السثثعوالوالٌثثة والوصثثاٌة علثثى أمثثوال القاصثثر فثثً  ٌثثتم انتهثثاءمتثثى  -٘

 ؟والقانون المصري

 ما العقوبات المقررث عند االعتداء على أموال القاصر؟ -ٙ

 أهداف الدراسة

 .المصري والقانون النظام السعوديالتعرٌف بالقاصر فً  -ٔ

 والقثثانون النظثثام السثثعوديتحدٌثثد وسثثابل الحماٌثثة الجنابٌثثة ألمثثوال القاصثثر فثثً  -ٕ

 .المصري

 والقثثانون النظثثام السثثعودي الثثولً والوصثثً فثثً كثثل مثثن بٌثثان شثثروط اختٌثثار -ٖ

 المصري. 

 النظثام السثعوديالتعرف على سلطة الولً فً التصرفات المالٌة للقاصرٌن فثً  -ٗ

 المصري.  والقانون

النظثام السثعودي تحدٌد وقثت انتهثاء الوالٌثة والوصثاٌة علثى أمثوال القاصثر فثً  -٘

 والقانون المصري. 
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 .مقررث عند االعتداء على أموال القاصرالعقوبات الالتعرف على   -ٙ

 أهمٌة الدراسة

 تنقسم أهمٌة الدراسة إلى أهمٌة علمٌة وعملٌة:

 :األهمٌة العلمٌة -أ

تعد الدراسة إضافة للبثاحثٌن والدارسثٌن والمهتمثٌن بموضثوع القاصثر, خاصثة 

فٌمثثا ٌتعلثثق بدراسثثة حماٌثثة أمثثوال هثثؤالء القاصثثرٌن والحفثثاظ علٌهثثا, ومثثد  مسثثبولٌة 

الولً والوصً فً حماٌة هثذه األمثوال, ومتثى تنتهثً هثذه المسثبولٌة, وكثذل  توضثٌح 

 اصرٌن أو التكاسل فً حماٌتها. العقوبات المقررث عند إهدار وإهمال أموال الق

 :األهمٌة العملٌة -ب

من خمل تناول هذه الدراسة ٌمكن التوصل لمضثمون الحماٌثة الجنابٌثة ألمثوال 

 القاصر فً النظام السعودي والقانون المصري والمقارنة بٌنهم.

وهذا ٌساعد فً تسلٌط الضوء علثى موضثوع الحماٌثة الجنابٌثة ألمثوال القاصثر  -ٔ

زٌادث الوعً والثقافة الشثرعٌة والقانونٌثة علثى مختلثف المسثتوٌات مما ٌفٌد فً 

 واألفراد.

وتتضح أهمٌة هذه الدراسة أٌضاً فً أنها تبرز اهتمام المشرع بالمملكة العربٌثة  -ٕ

 السعودٌة والقانون المصري بحماٌة وحفظ أموال القاصر.

 صر.كما أن الدراسة تطرح توصٌات ومقترحات تساعد فً حماٌة أموال القا -ٖ

 حدود الدراسة

بحثثا الحماٌثثة الجنابٌثثة ألمثثوال هثثذا ال حثثدود الدراسثثة الموضثثوعٌة فثثً تشثثمل

القاصر فثً النظثام السثعودي مقارنثًة بالقثانون المصثري, دون التطثرق بصثورث كبٌثرث 

 .لهمواالحماٌة الجنابٌة ألإلى دراسة القاصر كموضوع فً حد ذاته إال فٌما ٌخص 
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 منهج الدراسة

 ًالتحلٌلث االسثتقرابًالمنهج الوصفً   تم استخدامنظراً لطبٌعة الدراسة وأهدافها 

المقثثارن وذلثث  بثثالرجوع إلثثى المراجثثع المتثثوفرث مثثن كتثثب علمٌثثة عثثن مشثثكلة الدراسثثة 

والحلول التثً تطثرح لهثا ومثن ثثم تحلٌهثا ومقارنتهثا للوصثول إلثى النتثابج التثً أسثعى 

 إلٌها فً البحا.

 لدراسةمصطلحات امفاهٌم و

 :الحماٌة -6

 :التعرٌف اللغوي

حمثى, وتثأتى بمعنثى المنعثة والمدافعثة  كلمة الحماٌة مأخوذث مثن أصثلها اللغثوي:

ٌحمثٌهم وٌثذب عثنهم  الثذيوالنصرث, فٌقال: َحماه ِحماًٌة مَنعه ودَفع عنه, وحامٌة القوم 

 .للمبالغة وإنهاء

منعه من تناول مثا ٌضثره مثن الطعثام, وٌقثال لثه الحمثّى  يالمرٌت َحمٌة أ ًُحم

المرٌت الممنوع مما ٌضره, وحامٌة القوم الرجل فً آخرهم ٌحمٌهم فً مضثٌهم,  أي

ثا  ٌْ ٌُطو  بها الببر ٌقال لها حامٌة . وحمٌت الشمس والنثار تْحمثى َحْمٌثا وُحِم والحجارث 

ٌّة إذا  كان ذا يضب وأنفثة, وتحامثاه النثاس وُحُمّموا إذا اشتد حرها, وٌقال فمن ذو َحم

تَوقَّْوه واجتنبوه يأ
(ٔ 

. 

 :االصطالحًالتعرٌف 

الحماٌثثة المجثثردث لٌسثثت مصثثطلحاً فثثً الفقثثه وال فثثً النظثثام إال إذا أضثثٌفت إلثثى  

نوعها كالحماٌة الجنابٌة والحماٌة القانونٌة والحماٌة اإلجرابٌثة ونحثو ذلث , أو أضثٌفت 

فثً إلى موضوعها كحماٌة الحق وحماٌة المصثلحة , وبشثكل عثام فالحماٌثة ٌقُصثد بهثا 

                                                 

, دار صادر, بٌثروت, مثادث  ٖهـ  , لسان العرب, طٗٔٗٔ  ابن منظور, جمال الدٌن محمد بن مكرم )ٔ)

 . 97ٔ, صٗٔحمى ,ج
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: موضوع البحا
((

العقوبات الشرعٌة والقانونٌة التً تحمى القاصثر مجموعة المبادئ و

من االعتداءات واالنتهاكات
(  ٔ 

. 

بهثثثذا المفهثثثوم تشثثثمل كافثثثة المبثثثادئ الوقابٌثثثة والعقابٌثثثة التثثثً تحمثثثً الحماٌثثثة ف  

 ممتلكات القصر من االعتداء علٌها.

 :ًالتعرٌف اإلجرائ

ٌُقرهثثا القثثانون أو  ًهثث  مجموعثثة المبثثادئ والعقوبثثات الشثثرعٌة و القانونٌثثة التثثً 

اعتثثداءات أو  يالنظثثام السثثابد فثثً المجتمثثع لحماٌثثة أمثثوال وممتلكثثات القاصثثر مثثن أ

 انتهاكات تتسبب فً إتمفها وإهدارها .

 تعرٌف الجنائٌة-5

 :اللغويالتعرٌف 

, وأصثل الكلمثة والجمع جناٌات ً, والجناٌة مصدر جننسب إلى الجناٌةتالجنابٌة 

 , والثمثرثجثّره إلٌثه يالثذنب علٌثه ٌجنٌثه جناٌثة أ ى, ٌقال جنبمعنى الجّر والكسب ًٌأت

: اجتناها إذا جرها وقطفها وكسبها. وجاء فً لسان العرب أنها
((
اسم للثذنب ومثا ٌفعلثه  

اإلنسان مما ٌوجب علٌه القصاص أو العقاب فً الدنٌا واآلخرث
(  ٕ 

. 

ٌحثدا  يجمع جناٌة وهو مثا ٌجنثى مثن الشثر أ ً: هالجناٌات: ٌس الفقهاءوفً أن

علٌثثه شثثراً جناٌثثة وهثثو عثثام فثثً كثثل مثثا ٌقثثبح  ًوٌكسثثب وهثثى فثثً األصثثل مصثثدر جنثث

وٌسوء وقد خص بما ٌحرم من الفعل
(ٖ 

  . 

 

 

                                                 

هثثـ  , الحماٌثثة الجنابٌثثة لحرمثثة المٌثثت فثثً الشثثرٌعة اإلسثثممٌة والقثثانون 9ٕٗٔ  الفلفثثً , محمثثد بشثثٌر )ٔ)

 .ٓٔالجزابري: رسالة دكتوراه يٌر منشورث , جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة , الرٌات , ص

 .ٖ٘ٔ, صٗٔ  انظر: ابن منظور, لسان العرب , مرجع سابق , مادث جنى , جٕ)

هثثـ , أنثثٌس الفقهثثاء فثثً تعرٌفثثات األلفثثاظ المتداولثثة بثثٌن 7ٕٗٔالقونثثو , قاسثثم بثثن عبثثد هللا بثثن أمٌثثر)   (ٖ

 . 9ٕٔ, دار بن الجوز , الدمام , تحقٌق: د/ أحمد بن عبد الرازق الكبٌسى , صٔالفقهاء, ط
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 :ًالتعرٌف االصطالح

الفقهاء حٌنما ٌستعملون لفظ الجناٌة فإنهم تثارث ٌنطلقثون مثن معناهثا العثام والثذ  

ٌشثثمل كثثل فعثثل محثثرم ٌمثثثل اعتثثداء علثثى أحثثد مصثثالح اإلنسثثان الخمسثثة , ومثثن ذلثث  

تعرٌفهم لها بأنها : 
((

اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس 
(  ٔ  

 . 

ٌقول ابن قدامة: 
((
ال , لكنهثا فثً العثرف الجناٌة كل فعل عدوان على نفثس أو مث 

على األبدان, وسموا الجناٌات علثى األمثوال يصثباً  يمخصوصة بما ٌحصل فٌه التعد

ونهباً وسرقة وخٌانة وإتمفاً 
(  ٕ  

اعتثداء علثى الثنفس  ي, فالفقهاء فثً عثرفهم ٌسثمون أ

أو  أو خٌانثةً  أو جزء منها جناٌة, بٌنما ٌسمون االعتداء على األموال بغٌر ذل  كغضبط 

 أو نحوه . اً نهب

أنهثثا  علثثً ونثثصَّ الحنابلثثة
((

علثثى األبثثدان: فسثثموا مثثا كثثان علثثى األبثثدان  يالتعثثد

جناٌة, وسموا ما كان فً األموال يصباً, أو إتمفاً, ونهباً؛ وسرقة؛ وخٌانة 
(  ٖ 

. 

 : ًالتعرٌف اإلجرائ

ممثا  ه,فعل محظور ٌمثثل اعتثداء علثى القاصثر وممتلكاتثالمراد بالجناٌة هنا: كل 

 ٌوجب عقوبة ٌفرضها القانون أو التشرٌع السابد فً المجتمع.

 الحماٌة الجنائٌة-4

 :التعرٌف االصطالحً

ٌتنثثاول كافثثة اإلجثثراءات والتثثدابٌر والعقوبثثات  ًالحماٌثثة الجنابٌثثة مصثثطلح قثثانون

التً تكفل استمرار تمتع أصحاب الحقوق والمصثالح بحقثوقهم ومصثالحهم عثن طرٌثق 

                                                 

م , طبعثة خاصثة, دار عثالحاشثٌة ابثن عابثدٌنم , ٖٕٓٓ-هثـٖٕٗٔمثر), محمد أمثٌن بثن عابن عابدٌن  ٔ)

أحمثثد عبثثد الموجثثود وعلثثً محمثثد تحقٌثثق عثثادل  ,7ٕ٘, صٙج ,الكتثثب للطباعثثة والنشثثر, الرٌثثات

 معوت

, دار هجثر, القثاهرث, تحقٌثق / عبثد هللا التركثً ٕ, طـ  , المغنًهٓٔٗٔبن قدامه, عبدهللا بن محمد )ا  ٕ)

 .ٖٗٗ, صٔٔوعبد الفتاح الحلو ,ج

م  , اإلنصثثاف فثثً معرفثثة الثثراجح مثثن 998ٔ,  هثثـ9ٔٗٔ  المثثرداوي, عثثمء الثثدٌن علثثى بثثن سثثلٌمان)ٖ)

 .ٕٖٓ, ص9, دار إحٌاء التراا العربً, بٌروت , .جٔالخمف, ط
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: علثى الحثق ومثن هثذه التعرٌفثات إنهثاحظر كافة األفعال التً تعثد اعتثداء 
 ((

مجموعثة 

ل بهثثا المشثثرع لوقاٌثثة صثثالقواعثثد القانونٌثثة الجنابٌثثة الموضثثوعٌة واإلجرابٌثثة التثثً ٌتو

أو المحتمثثل لهثثا ,  ًشثثخص أو مثثال أو بوجثثه عثثام مصثثلحة معٌنثثة ضثثد المسثثاس الفعلثث

على من ٌخالف ذل   ًولفرت جزاء جناب
(  ٔ 

. 

 ًوأيلثثب التعرٌفثثات القانونٌثثة لهثثذا المصثثطلح تنطلثثق مثثن أن الحماٌثثة الجنابٌثثة هثث

مجموعة قواعد ونصوص ومبادئ الغرت منها إضفاء ضمانة على الحثق والمصثلحة 

 .اعتداء أو انتها  يمن أجل الحفاظ علٌها من أ

 :ًالتعرٌف اإلجرائ

لقواعثد الجنابٌثة الموضثوعٌة الحماٌة الجنابٌة ٌقصد بها هنا: مجموعة القثوانٌن وا

الشثثرع ه التثثً كفلهثثا لثث وممتلكاتثثه القاصثثرف إلثثى الحفثثاظ علثثى واإلجرابٌثثة التثثً تهثثد

تعدط أو اعتداء واقع أو متوقع علٌها عن طرٌق تجرٌم هذه التعثدٌات  يوتدفع أ والنظام,

 وفرت جزاءات على مرتكبٌها.

 األمــوال: -3

 :التعرٌف اللغوي  

, ثثم انقلبثت ألفثاً لتحركهثا, وانفتثاح مثا َمِول بوزن َفِرق وَحثِزر  أصلها كلمة )مال

قبلها فصارت ماالً, ثم أتوا بالكسرث التً كانت فثً الثواو مثول فحركثوا بهثا األلثف فثً 

 مال فانقلبت همزث فقالوا َمِبل.

ٌُطلق المال عند العرب على اإلبل, ٌقثال:  والمال عند أهل البادٌة النَّعم, وأكثر ما 

: إلى ضٌعته وإبلهيى ماله أخرج إل
(ٕ 

. 

                                                 

م , الحماٌثة الجنابٌثة اللتثزام المحثامى بالمحافظثة علثى أسثرار موكلٌثه, ٖٕٓٓ  العادلً, محمد صثالح )ٔ)

 .8, دار الفكر الجامعً, اإلسكندرٌة, صٔط

-ٖٖ٘, صٔٔد بن مكرم, لسان العرب مرجع سابق, مثادث " مثول", جالدٌن محم ل  ابن منظور, جمإ)

ٖٖٙ. 
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جمثثع مثثال وهثثى اسثثم لمثثا ٌملكثثه اإلنسثثان مثثن نقثثد ويٌثثره مثثن  ًإذا األمثثوال هثث

ٌُملث  مثن  ٌُقتنثى و ممتلكات. واألصل فً المال الثذهب والفضثة, ثثم أطلثق علثى كثل مثا 

 أموالهم. األعٌان, وأكثر ما ٌطلق المال عند العرب على اإلبل, ألنها كانت أكثر

 :االصطالحًالتعرٌف 

اختلف الفقهثاء فثً تعرٌثف المثال؛ نظثراً لتبثاٌن آرابهثم فثً حقٌقتثه, وذلث  بسثبب 

ٌُعثثد مثثاالً ومثثا ال ٌعثثد, خاصثثة وأنثثه لثثم ٌثثنص القثثرآن الكثثرٌم,  اخثثتمف األعثثراف فٌمثثا 

 وكذل  السنة النبوٌة على معنى خاص له.

ف األحنثثثاف المثثثال بأنثثثه: " مثثثا ٌمٌثثثل إلٌثثثه الطبثثثع, وٌمكثثثن ادخثثثاره  لوقثثثت فعثثثرَّ

"ةالحاج
(ٔ 

وعثرف المالكٌثة المثال بأنثه: " مثا ٌقثع علٌثه الملث , وٌسثتبد بثه المالث  عثن  

يٌثثره إذا أخثثذه مثثن وجهثثه "
(ٕ 

. و عثثرف الشثثافعٌة المثثال بأنثثه: " ال ٌقثثع اسثثم المثثال إال 

على ما له قٌمة وتلتزم ُمتلفه.... و ما ال ٌطرحه الناس "
(ٖ 

. وقثد عثرف الحنابلثة المثال 

ه منفعة مباحة لغٌر حاجة أو ضرورث "بأنه: " ما فٌ
(ٗ 

. 

 :ًالتعرٌف اإلجرائ

: كل ما له قٌمة, و فٌه منفعة وفابدث لإلنسان, سثواء كثان هثذا المقصود بالمال هنا

 أو الضرورث . ةالمال  نبات أو حٌوان أو ثروث, وٌمكن ادخاره لوقت الحاج

 

 
                                                 

 .ٓٔ, ص7جابن عابدٌن, حاشٌة ابن عابدٌن, مرجع سابق   ٔ)

,  دار الكتثثب ٖط م  الموافقثات,ٖٕٓٓ) ًبثراهٌم بثن موسثى بثن محمثد اللخمث  الشثاطبً, أبثى إسثحاق إٕ)

 و زٌد .ـ  تقدٌم / بكر بن عبد هللا أب-7ٔ, ص ٕالعلمٌة, بٌروت, ج

, د.ط, األشثثباه والنظثثابر  ,م987ٔ -هثثـ 7ٓٗٔ) عبثثد الثثرحمن بثثن أبثثً بكثثر جثثمل الثثدٌن, السثثٌوطً   ٖ)

 .ٖٖ٘ص مطبوعات مجمع اللغة العربٌة , دمشق,

, دار المعرفثة , د.ط, اإلقنثاع فثً فقثه اإلمثام أحمثد بثن حنبثل  المقدسً, أبو النجا )بثدون تثارٌج طبثع , ٗ)

 . 9٘, صٕ,جبٌروت
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 القاصـر: -2

 :التعرٌف اللغوي  

خثثمُف  شثًءالقصثر, والَقْصثُر فثً كثل  مثأخوذ مثثن فثً المفهثوم اللغثويالقاصثر 

وِل, وَقُصَر الش ْقُصُر ِقَصثراَ خثمف طثال وَقَصثْرُت مثن الصثمث أَْقُصثر  ًءُ الطُّ ٌَ بالضم 

َقْصراً والًقِصٌُر خمف الطوٌل
(ٔ 

. 

 وامرأث قاصرث الطرف: ال تمده إلى يٌر بعلها, كأنها تحبس طرفها حبساَ. 

 . ٕ) چہ  ہ  ہ  چ قال تعالى: 

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ  :وقصر الصمث: لم ٌتمها ألجثل السثفر. قثال تعثالى

 .(4) چخب  

والقاصر من الورثة هو من لثم ٌبلثغ سثن الرشثد, والقاصثرث: ٌقثال امثرأث قاصثرث 

 الطرف: خجلة حٌٌة, وفتاث قاصرث: لم تبلغ سن الرشد.

 :التعرٌف االصطالحً

لثم ٌبلثغ درجثة التكلٌثف يالثذ القاصرالقاصر هو 
(ٗ 

والمجنثون ومثن فثً حكمثه  

فً الوجود ضعٌفاَ, ال تتوافر له ملكة اإلدرا , وذلث  لقصثور  كالمعتوه. وٌنشأ اإلنسان

عقله عن معرفة حقابق األشٌاء, واختٌار النافع منها لنفسه, والبعد عن كل ما من شثأنه 

رتثثه الذهنٌثثة والبدنٌثثة, اإلضثثرار. ومثثرد ذلثث  كلثثه إلثثى عثثدم اكتمثثال نمثثوه, وضثثعف قد

                                                 

 .9ٕٗص 9الدٌن محمد بن مكرم, لسان العرب, مرجع سابق, ج لمنظور, جما   ابنٔ)

  .ٙ٘سورث الرحمن, من اآلٌة )  ٕ)

 .  ٔٓٔمن اآلٌة ) النساء,  سورث   ٖ)

,  ٕم , الفقثه علثى المثذاهب األربعثة, طٖٕٓٓ - هثـٕٗٗٔ) عبد الرحمن بن محمد عوت   الجزٌري,ٗ)

 .ٖٕٗص ٕ, جدار الكتب العلمٌة, بٌروت
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بسبب وجوده فً سن مبكرث, لٌس فثً اسثتطاعته بعثد وزن األشثٌاء بمٌزانهثا الصثحٌح 

وتقدٌرها حق التقدٌر
(ٔ 

. 

أن  يمثثن وقثثت مثثٌمده إلثثى حثثٌن انتهثثاء الوالٌثثة علٌثثه, أ وٌظثثل اإلنسثثان قاصثثراً 

علثثى  ٌصثثٌر فٌثثه بالغثثاً رشثثٌداً, وذلثث  باكتمثثال عقلثثه وقدرتثثه علثثى الحكثثم يالوقثثت الثثذ

األشٌاء ومعرفة النافع منها والضار
(ٕ 

. 

 :ًالتعرٌف اإلجرائ

لثثم ٌبلثثغ سثثن الرشثثد لعثثدم اكتمثثال نضثثجه  يالثثذ القاصثثرالمقصثثود بالقاصثثر هنثثا: 

 الممٌثز أو ذو القاصثرن النافع لنفسه , كنثاقص األهلٌثة )ـار مـوعدم تمٌٌزه الض ًالعقل

 يٌر الممٌز أو المجنون أو المعتوه .  القاصر , أو كفاقد األهلٌة )الغفلة

                                                 

م , جرابم اإلحداا فً الشرٌعة اإلسممٌة مقارنثاَ بقثانون 99ٙٔ -هـ  ٙٔٗٔالجندي, محمد الشحات )  ٔ)

 .8, ,دار النهضة العربٌة, صٕاألحداا, ط

العربً, اإلسثكندرٌة, ر الفكر اد ,ٔ,طمسبولٌة اآلباء المدنٌة ,  م9ٕٓٓ) محمود يجمال مهد ,األكشة  ٕ)

 .ٔٔٔص
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 الدراسات السابقة

م( بعنوان: "حدود سلطة ولى القاصر فً العفو والصلح 5112) :دراسة الحمود -6

 واستٌفاء القصاص من الجانى"، دراسة غٌر منشورة.

أجرٌت هذه الدراسة بجامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة بالرٌات للحصول على 

 الماجستٌر.درجة 

 أهداف الدراسة:  

 بٌان اهتمام الشرٌعة اإلسممٌة بالفرد والمجتمع. -ٔ

 ضمان حق الفرد القاصر على ولٌه ومجتمعه. -ٕ

 ٌمل  العفو الكامل والعفو المشروط, والصلح. نْ معرفة مَ  -ٖ

 التحذٌر من أكل أموال القاصرٌن بالباطل. -ٗ

 .من حقوق مشروعه للتصرف فً ممتلكات القاصر بٌان ما ٌملكه الولً -٘

 نتائج الدراسة:

له العفو, والراجح أنهثم جمٌثع الورثثة, وكثذل  اتفقثوا  يالولً الذ اختلف الفقهاء فً -ٔ

 على عدم جواز عفو الولً مجاناً.

 العفو بالقانون المصري محصور بفبتٌن, ربٌس الجمهورٌة والهٌبة االجتماعٌة. -ٕ

الفقهاء تشمل الوالٌة على النفس والمال, وعند األحنثاف جعلوهثا والٌثة  الوالٌة عند -ٖ

 على النفس ووالٌة على المال, وسار القانون المصري على ذل .

تصثثرفات الثثولً ٌشثثترط لهثثا شثثروط متفثثق علٌهثثا, األول: أن ٌكثثون الثثولً كامثثل  -ٗ

فٌهثثا وهثثى : اتحثثاد الثثدٌن وشثثروط مختلثثف ًاألهلٌثثة )الحثثر البثثالغ العاقثثل , والثثثان

 الذكورٌة والعدالة والراجح اشترطها.
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 التعلٌق على الدراسة السابقة:

 أوجه الشبة و االختالف بٌن الدراسة السابقة والدراسة الحالٌة:

تتفق الدراستان فً موضوع الدراسة العام وهو القاصر, لكن تختلف الدراستان 

ة األخر  تتعلق بسلطة الثولً تتعلق بحماٌة أموال القاصر, لكن الدراس ًفً أن دراست

 .ًعلى القاصر فً القصاص من الجان

هاااـ( بعناااوان: "جااازاءات مخالفاااة أحكاااام 6346-هاااـ6341) ً:دراساااة الحاااارث -5

ر"، دراسة غٌر منشورة.  الوصاٌة على القُصَّ

أجرٌت هذه الدراسة بجامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة بالرٌات للحصول على 

 درجة الماجستٌر.

 الدراسة: أهداف

 معرفة مفهوم الوصاٌة والوالٌة ومشروعٌتها وشروط انعقادها, -ٔ

ر. -ٕ  معرفة الواجبات المترتبة على الوصً والولً تجاه القُصَّ

ر. -ٖ  معرفة المخالفات التً ٌقع فٌها الوصً والولً تجاه القُصَّ

 ر .معرفة المسبولٌة الجنابٌة لمخالفة أحكام الوصاٌة والوالٌة على القص -ٗ

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

 اهتمام الشرٌعة اإلسممٌة بالقاصر -ٔ

 أن الوصاٌة تدخل فً معنى الوالٌة, والوالٌة أعم من الوصاٌة. -ٕ

 لد  القاصر. األداءعدم توفر أهلٌة  ًأسباب القصر ه -ٖ

 , بالعقوبة األخروٌة.ًتمٌزت الشرٌعة عن القانون الوضع -ٗ

أول الجثزاءات المترتبثة علثى مخالفثة أحكثام الوصثاٌة  ًسلب الوالٌة عن الثولً هث -٘

 على القاصر.
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 التعلٌق على الدراسة السابقة:

 :بٌن الدراسة السابقة والدراسة الحالٌة واالختالفالشبة أوجه 

لقاصثر فثً الدراسثة, لكنهمثا الوصثاٌة علثى اتتفق هاتثان الدراسثتان فثً تناولهمثا 

 فثثً موضثثوع البحثثا الثثربٌس, فهثثذه الدراسثثة تتعلثثق بحماٌثثة أمثثوال القاصثثرٌختلفثثان 

ر بصثفه الوصثاٌة علثى القاصثبصثور  , بٌنما الدراسة األخر  تتعلقوعقوبات إهدارها

عامة كالوالٌة على النفس فً التربٌة والحضانة واألشثراف علثى الثزواج ووالٌثة علثى 

 المال من بٌع وشراء ورهن وإعمار.

ت هثذه الدراسثة بتوضثٌح األنظمثة التثً مثن شثأنها حماٌثة أمثوال وكذل  فقد اهتمث

القاصر بالمملكة العربٌة السعودٌة, بٌنمثا الدراسثة األخثر  اهتمثت بمشثروعٌة الوالٌثة 

 والوصاٌة فً الشرٌعة اإلسممٌة.

هاـ( بعناوان: أحكاام الشارٌق القاصار فاً شاركة 6345 -6346) :دراساة السالٌم -4

(، دراساة غٌار اإلساالمًن النظاام الساعودي والفقاه التضامن )دراساة مقارناة باٌ

 منشورة.

أجرٌثثت هثثذه الدراسثثة بجامعثثة اإلمثثام محمثثد بثثن سثثعود اإلسثثممٌة للحصثثول علثثى 

 درجة الماجستٌر.

 أهداف الدراسة:

 بٌان حكم انضمام القاصر لشركة التضامن. -ٔ

 معرفة حقوق القاصر المكفولة عند االنضمام لشركة التضامن. -ٕ

 تحدٌد نوع المسؤولٌة التً ٌتحملها القاصر عند االنضمام لشركة التضامن. -ٖ

, واالعتماد على المصادر األولٌة ًالتحلٌل ًواستخدم الباحا المنهج االستقراب   

 فً كل مسألة, واالقتصار على المذاهب الفقهٌة المعتبرث فً شرح كل مسألة. 
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 أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من 

أن القاصر فً النظام السعودي: " من لم ٌبلغ ثمانٌة عشر عاماً هجرٌاً  -ٔ
(ٔ 

. 

, وأقثثرب ًأن مصثثطلح القاصثثر لثثٌس معروفثثاً عنثثد الفقهثثاء علثثى المعنثثى القثثانون -ٕ

 .القاصرالمصطلحات إلٌه مصطلح 

اختلف الفقهاء فً تحدٌد سن البلول على أقوال, قٌثل: أنثه تمثام خمثس عشثرث سثنة,  -ٖ

عشثرث, وقٌثل: بثدخولها, وقٌثل: التفرٌثق بثٌن الثذكر واألنثثى  ًٌل: أنه تمثام ثمثانوق

 عشرث واألنثى سبع عشرث. ًفالذكر ثمان

الصثثغر فثثً اصثثطمح الفقهثثاء بأنثثه: وصثثف ٌلحثثق باإلنسثثان منثثذ مولثثده إلثثى بلويثثه  -ٗ

 الحلم.

 التعلٌق على الدراسة السابقة:

 :بٌن الدراسة السابقة والدراسة الحالٌة واالختالفالشبة أوجه 

تتفثثق الدراسثثتان فثثً تناولهمثثا للقاصثثر, لكنهمثثا ٌختلفثثان فثثً الموضثثوع الثثربٌس , 

فموضثثثوع هثثثذه الدراسثثثة هثثثو حكثثثم الشثثثرٌ  القاصثثثر فثثثً شثثثركات التضثثثامن, بٌنمثثثا 

 هو دراسة حماٌة أموال القاصر.  ًالموضوع الربٌس فً دراست

نااوان: اسااتثمار أمااوال القصاار وماان فااً حكمهاام هااـ( بع6351) :دراسااة المسااند -3

 )دراسة مقارنة(، دراسة غٌر منشورة.

أجرٌثثت هثثذه الدراسثثة بجامعثثة اإلمثثام محمثثد بثثن سثثعود اإلسثثممٌة للحصثثول علثثى 

 درجة الماجستٌر.

 أهداف الدراسة:

 فً حكمهم. َمنْ وبٌان أوجه العناٌة بأموال القاصرٌن  -ٔ

                                                 

أحكثام الشثرٌ  القاصثر فثً شثركة التضثامن )دراسثة  ,هثـ ٕٖٗٔ -ٖٔٗٔ: )عبدهللا, ٌوسف بن السلٌم  ٔ)

, جامعثة اإلمثام محمثد بثن سثعود فقثه اإلسثممً , دراسثة يٌثر منشثورثمقارنة بٌن النظثام السثعودي وال

 اإلسممٌة.
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المعاصثثرٌن, مثثن فقهثثاء واقتصثثادٌٌن, فثثً بٌثثان حكثثم جمثثع آراء العلمثثاء والبثثاحثٌن  -ٕ

 استثمار تل  األموال, وبٌان أهم مجاالت وأوجه تل  االستثمارات.

لعثدم وجثود  نتٌجثةلعناٌثة بثأموال القاصثرٌن ا مجثالسبقاً فثً أن تكون هذه الدراسة  -ٖ

 فً هذا المجال. دراسة شرعٌة نظامٌة

المسثثثثألة ومراجعهثثثثا المتقدمثثثثة لمصثثثثادر  ًواسثثثثتخدم الباحثثثثا المثثثثنهج االسثثثثتقراب

 والمتأخرث, واالعتماد عند الكتابة على المصادر األصلٌة فً كل مسألة.

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

ويٌرهثا, سثواء كانثت  اً ٌجثارإو ٌجوز المتاجرث فً العقارات المتنوعة بٌعثاً وشثراءً  -ٔ

تل  العقارات سكنٌة, أم تجارٌة, أم مكتبٌة, أم صثناعٌة , أم زراعٌثة, مثع مراعثاث 

 الضوابط الشرعٌة واالقتصادٌة فً ذل .

ٌجوز تداول األسثهم بٌعثاً وشثراًء, إذا كثان نشثاط الشثركة المسثاهمة مشثروعاً, وال  -ٕ

اث الضثثثوابط الشثثثثرعٌة تتعامثثثل بالربثثثا مطلقثثثثاً إقراضثثثاً أو اقتراضثثثاً, مثثثثع مراعثثث

 واالقتصادٌة فً ذل .

 عنه. ًال ٌجوز تداول السندات مطلقاُ, لما فٌها من الربا, المنه -ٖ

ٌجثثوز المشثثاركة فثثً المحثثافظ االسثثتثمارٌة التثثً تثثدٌرها البنثثو , شثثرٌطة أن تكثثون  -ٗ

 تحت المراقبة الشرعٌة.

 التعلٌق على الدراسة السابقة:

 :راسة السابقة والدراسة الحالٌةبٌن الد واالختالفالشبة أوجه 

فثثً أن كثثم الدراسثثتٌن ٌتعلثثق بموضثثوع مثثال  ًتتفثثق هثثذه الدراسثثة مثثع دراسثثت

ثر, إال أن هثذه الدراسثة تناولثت ًالقاصر كموضوع أساس , باعتبار أن الطفل من القُصَّ

فتناولثت أمثوال القاصثر مثن منظثور  ًأموال القاصر من منظور االستثمار, أما دراست

 ابٌاً.حماٌتها جن
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هااـ( بعنااوان: دور القضاااء فااً حماٌااة الحقااوق 6343-6344) :السااوٌلم دراسااة -2

 المالٌة للطفل )دراسة مقارنة(، دراسة غٌر منشورة.

أجرٌثثت هثثذه الدراسثثة بجامعثثة اإلمثثام محمثثد بثثن سثثعود اإلسثثممٌة للحصثثول علثثى 

 درجة الماجستٌر.

 أهداف الدراسة:

 النظام والفقه. معرفة نطاق الحقوق المالٌة للطفل فً -ٔ

 معرفة أحكام الحماٌة القضابٌة للحقوق المالٌة للطفل. -ٕ

 بٌان تدابٌر الحماٌة القضابٌة للحقوق المالٌة للطفل. -ٖ

, ًسثتقرابوقد استخدم الباحا فً منهج الدراسثة عثدث أسثالٌب منهثا: األسثلوب اال

 وبٌن األنظمة., والمقارنة الفقهٌة, وبٌنها ً, والتحلٌلي, والنقدًواالستنباط

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

 والدفاع عنه. شًءتعرف الحماٌة فً اللغة بأنها المنع من قربان  -ٔ

 .شًءمن كل  القاصرالطفل فً اللغة هو الولد  -ٕ

فثً أحكامثه علثى أحكثام الشثرٌعة اإلسثممٌة, والتثً حثّددت  ٌعتمد النظثام السثعودي -ٖ

 ا المرحلة من والدث اإلنسان إلى البلول, إما بالسن أو بعممة البلول.الطفولة بأنه

قُسمت األهلٌة فً الفقه والقانون إلثى قسثمٌن ربٌسثٌن همثا: أهلٌثة الوجثوب, وأهلٌثة  -ٗ

 .األداء

ٌُشر إلى أنواع الحقوق المالٌثة الثمثثة ولثم ٌتعثرت لهثذه  ًأن الفقه اإلسمم -٘ وإن لم 

عّرف هذه األنواع بأسماء أخثر , ولثم ٌغفثل بٌثان أحكامهثا القسمة فإنه مع ذل  قد 

 يٌر مجموعة تحت عنوان واحد.
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 التعلٌق على الدراسة السابقة:

 :بٌن الدراسة السابقة والدراسة الحالٌة واالختالفالشبة أوجه 

اتفقثثت الدراسثثتان فثثً تنثثاول كلٌهمثثا لحماٌثثة أمثثوال القاصثثر باعتبثثار الطفثثل    

تناولثثت حماٌثثة أمثثوال القاصثثر بوجثثه عثثام سثثواء كثثان القاصثثر  ًقاصثثرا, إال أن دراسثثت

الدراسثثة األخثثر  فتناولثثت القاصثثر مثثن  اطفثثمً أم كثثان بالغثثاً كثثالمعتوه والمجنثثون, أمثث

 منظور الطفل فقط .

ار 6345-6346) :دراسة المطوع -1 هـ( بعناوان: أحكاام الوالٌاة المالٌاة علاى القُصَّ

 وتطبٌقاتها الفقهٌة والقضائٌة، دراسة غٌر منشورة. 

أجرٌثثت هثثذه الدراسثثة بجامعثثة اإلمثثام محمثثد بثثن سثثعود اإلسثثممٌة للحصثثول علثثى 

 درجة الماجستٌر.

 أهداف الدراسة:

 جمع مسابل هذا الموضوع المتفرقة فً بحا واحد. -ٔ

 .ًكام هذه المسابل فً الفقه اإلسممبٌان أح -ٕ

 توضٌح اإلجراءات القضابٌة لهذه المسابل. -ٖ

وقثثد اسثثتخدم الباحثثا فثثً مثثنهج الدراسثثة عثثدث أسثثالٌب منهثثا: تصثثوٌر المسثثألة 

تصوٌراً دقٌقاُ قبل بٌان حكمها, لٌتضح المقصود من دراستها, واستقصاء أدلثة األقثوال 

 ٌها من مناقشات.مع بٌان وجه الداللة, وذكر ما ٌرد عل

 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها:

ر, حتثى ٌكثون لهثم  ًتمٌز دٌننا اإلسمم -ٔ بالعناٌة الفابقة بهذه الفبة الضعٌفة من القُصَّ

 ما لغٌرهم من واجبات.

 القاصثرالمراد بالقاصر: هو العاجز عن التصرف السلٌم وهو الشثخص المجنثون و -ٕ

 دون البلول.
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السبب فً كون القاصر سناً والقاصر عقمً محتاجان للوالٌة هو ما افتقده كل واحثدط  -ٖ

 .األداءمنهما من أهلٌة 

ثر أن ٌكثون كامثل األهلٌثة, وإال لعثدمت الفابثدث فثً  -ٗ ٌُشترط فثٌمن ٌتثولى أمثور القُصَّ

 ال ٌعطٌه. الشًءالوالٌة؛ حٌا أن فاقد 

 التعلٌق على الدراسة السابقة:

 :بٌن الدراسة السابقة والدراسة الحالٌة واالختالفالشبة أوجه 

فثثثً أن كثثثل منهمثثثا ٌتعلثثثق بثثثأموال القاصثثثر  ًوتتفثثثق هثثثذه الدراسثثثة مثثثع دراسثثثت

, إال أنهمثثا ٌختلفثثان فثثً أنثثى أحثثاول البحثثا عثثن كٌفٌثثة حماٌثثة أمثثوال ًكموضثثوع أساسثث

هثثذه  القاصثثر بصثثفة عامثثة, أمثثا الدراسثثة األخثثر  فتناولتهثثا مثثن موضثثوع الوالٌثثة علثثى

 األموال فقط.

هااـ( بعنااوان: الوصاااٌة فااً الفقااه اإلسااالمً، دكتااوراه فااً 6352دراسااة ربابعااة ) -1

 الفقه وأصوله من كلٌات الشرٌعة بالجامعة األردنٌة.

 أهداف الدراسة:

التعثثثرف علثثثى موضثثثوع الوصثثثاٌة فثثثً الفقثثثه اإلسثثثممً بطثثثرح مقثثثارن ألحكثثثام 

 الوصاٌة وتطبٌقاتها.

دراسثته المثنهج المقثارن القثابم علثً االسثتقراء والتحلٌثل وقد استخدم الباحا فثً 

واالستنتاج, وتناولت هذه الدراسة بٌان ما أخثذت بثه بعثت قثوانٌن األحثوال الشخصثٌة 

العربٌة فً أحكام الوصاٌة, كمثا بثٌن الباحثا مثا أخثذت بثه قثوانٌن األحثوال الشخصثٌة 

 العربٌة فً أحكام الوصاٌة.

 النتائج من أهمها: وقد توصلت الدراسة إلى عدد من

اختمف صمحٌات الوصً باختمف طبٌعته, فالوصً الخاص تصرفه محدود بمثا  -ٔ

 خصص به, بٌنما الوصً العام تصرفه أعم وأشمل.

 ارتباط الوصاٌة ارتباطاً وثٌقاً بأحكام األسرث فهً من فروع األحوال الشخصٌة. -ٕ
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عنثد اختٌثار الوصثً حفاظثاً  الوصاٌة تتكون من أركان وشروط البثد مثن مراعاتهثا -ٖ

 على مصلحة القاصر.

ال تقبل شهادث الوصً للموصً علٌه, ألنه متهم فٌها, وتقبل شهادته على الموصثً  -ٗ

 علٌه؛ لعدم التهمة فً ذل .

 التعلٌق على الدراسة السابقة:

 :بٌن الدراسة السابقة والدراسة الحالٌة واالختالفالشبة أوجه 

تناولهثا ألحكثام الوصثاٌة علثى القاصثرٌن  فثً أن ًاستوتتفق هذه الدراسة مع در

وشثثروط الوصثثثاٌة, وكثثذل  نطثثثاق تصثثرفات الوصثثثً, وانتهثثاء الوصثثثاٌة, ومحاسثثثبة 

أن الدراسة السابقة شملت الوصاٌة فً الفقه اإلسثممً  ختلفان فًتإال أنهما األوصٌاء. 

بوجه عام, أما الدراسة الحالٌة فتناولت الوصاٌة فثً المملكثة العربٌثة السثعودٌة, كثذل  

تناولثثت أحكثثام الوصثثاٌة  فقثثد تناولثثت الدراسثثة الوصثثاٌة فقثثط, أمثثا الدراسثثة الحالٌثثة فقثثد

 والوالٌة.

ن: أحكام الوالٌاة علاى القاصارٌن فاً م( بعنوا5162هـ، 6341دراسة العنزي )  -8

 النظام السعودي )دراسة تاصٌلٌة مقارنة(، دراسة غٌر منشورة.

للحصثول علثى درجثة  نثاٌف العربٌثة للعلثوم األمنٌثةأجرٌت هذه الدراسة بجامعثة 

 الماجستٌر.

 أهداف الدراسة:

 التعرف على ماهٌة الوصاٌة فً النظام السعودي والقانون األردنً. -ٔ

 التعرف علً التكٌٌف الفقهً لتصرفات الوصً. -ٕ

التعثثرف علثثى الواجبثثات المترتبثثة علثثى الوصثثً تجثثاه القُّصثثر فثثً النظثثام السثثعودي  -ٖ

 والقانون األردنً.

وقثد اسثثتخدم الباحثا فثثً دراسثثته المثنهج الوصثثفً بطرٌقتثثه العلمٌثة القابمثثة علثثى 

 االستقراء والتحلٌل والمقارنة.
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 د من النتائج من أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى عد

القاصر هو كل شخص أهلٌته ناقصثة ولثم تسثتكمل وٌثدخل مثن ضثمن ذلث  الصثبً  -ٔ

 والمجنون والمعتوه.

ٌشترط فٌمن له حق الوصاٌة على النفس أن ٌكون بالغاً عاقمً, مسلماً, عدالً, قثادراً  -ٕ

 على حفظ القاصر.

يٌثر قثادر علثى القٌثام بشثؤونه  تنتهً الوصاٌة ببلول القاصر سن الرشد, فثإذا كثان -ٖ

ومصالحه وذل  بأن كان مجنوناً مثمً فإن الوصاٌة علٌثه تسثتمر إلثى أن ٌعثود إلٌثه 

 رشده وٌكون قادراُ على العناٌة بنفسه, وإدارث مصالحه.

 التعلٌق على الدراسة السابقة:

 :بٌن الدراسة السابقة والدراسة الحالٌة واالختالفالشبة أوجه 

دراسثثتها ألحكثثام الوصثثاٌة فثثً النظثثام  فثثً أن ًراسثثة مثثع دراسثثتوتتفثثق هثثذه الد

السثثعودي ومناقشثثتها لشثثروط ونطثثاق وانتهثثاء الوصثثاٌة, وتختلثثف الدراسثثتان فثثً أن 

الدراسة السابقة تتناول الوصاٌة فقط, أمثا الدراسثة الحالٌثة فتتنثاول الوالٌثة والوصثاٌة, 

والوصً على مال القاصر بٌنما وكذل  فالدراسة الحالٌة تناولت عقوبات اعتداء الولً 

 الدراسة السابقة لم تتناول ذل . 
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 انثبنًانفصم 

يف  ة املفرًضة عهى أيٌال انقبصرعٍأحكبو اننٍببة انشر
 اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري

 
 .المبحث األول: الوالٌة على أموال القاصر 

 على أموال القاصر : الوصاٌةًالمبحث الثان. 

  الثالث: سلطة الاولً والوصاً فاً التصارف بااموال القاصار المبحث

 فً النظام السعودي والقانون المصري.

  المبحث الرابل: المقارنة بٌن أحكام النٌابة الشرعٌة المفروضاة علاى

 أموال القاصر فً النظام السعودي والقانون المصري.
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 انثبنًانفصم 

  رة املفرًضة عهى أيٌال انقبصعٍأحكبو اننٍببة انشر
 يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري

 

علثثثى الثثثريم أن الوصثثثاٌة والوالٌثثثة تهثثثدفان إلثثثى حماٌثثثة وحفثثثظ ورعاٌثثثة أمثثثوال 

القاصر, وٌنصب كل من الولً والوصً لتحقٌق تل  الحماٌة, إال أن هنثا  ثمثة فثروق 

الوصثاٌة فبٌن أحكام كل من الوالٌة والوصاٌة, وبٌن كل من الولً الشرعً والوصً, 

بثثٌن الوصثثً  اً فثثً معنثثى الوالٌثثة, والوالٌثثة أعثثم مثثن الوصثثاٌة, وأن هنثثا  فرقثث تثثدخل

" لرعاٌثة القصثر والنظثر فثً ًعٌنثه الحثاكم أو "القاضثٌقثوم بتمثن  هثو الولًفث والولً؛

لٌقثثوم بإنفثثاذ  أو القاضثثً أٌضثثاً  مثثن عٌنثثه المٌثثتهثثو  الوصثثً, أمثثا أمثثورهم وأمثثوالهم

 وصٌته, أو لرعاٌة ورثته القصر.

عامة البد مثن توافرهثا فثٌمن ٌتثولى أمثور القصثر مثن األولٌثاء أو  وهنا  شروط

ٌشثثترط أن ٌكثثون كامثثل األهلٌثثة, وإال لعثثدمت الفابثثدث فثثً الوالٌثثة؛ حٌثثا إن األوصثثٌاء ف

وأن ٌكون متصفاً باألمانثة لٌتثولى شثؤون مثن تحثت ٌثده بنصثحه  ,ال ٌعطٌه الشًءفاقد 

 ونصٌحته.

فروضثة علثى أمثوال القاصثر فثً النظثام أحكثام النٌابثة الشثرعٌة الموسٌتم تحلٌثل 

 من خمل المباحا األربعة التالٌة: السعودي والقانون المصري

 :الوالٌة على أموال القاصر. المبحث األول 

 على أموال القاصر الوصاٌة :ًالمبحث الثان. 

 :سلطة الولً والوصً فً التصرف بثأموال القاصثر فثً النظثام  المبحث الثالث

 السعودي والقانون المصري.

 :المقارنثثة بثثٌن أحكثثام النٌابثثة الشثثرعٌة المفروضثثة علثثى أمثثوال  المبحااث الراباال

 القاصر فً النظام السعودي والقانون المصري.
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 املبحث األًل

 رانٌالٌة عهى أيٌال انقبص
الوالٌة فً جوهرها ضرب من النٌابة التً بمعناهثا العثام قٌثام شثخص مقثام آخثر 

فثثً التصثثرف عنثثه, والوالٌثثة علثثى المثثال ال تثثنهت إال عنثثدما ٌصثثٌب األهلٌثثة قصثثور 

يٌر الممٌز والمجنون, وإما ناقصثة كمثا فثً السثفٌه  القاصرٌجعلها إما منعدمة كما فً 

حتٌاطاً على بعت التصرفات حفظاً لحقثوق والمعتوه والمغفل, أو عندما ٌضع الشرع ا

 الشخص نفسه.

تكون والٌة عامة: وهى الوالٌة فً الدٌن والدنٌا والثنفس والمثال؛ أن ما إوالوالٌة 

وهً والٌة اإلمثام األعظثم ونوابثه مثن األمثراء والثوزراء والقضثاث ونحثوهم فثً تثدبٌر 

فٌهم, وحماٌتهم, وقطثع المصالح العامة لألمة, وتصرٌف شبون الناس, واألمر والنهً 

 منازعاتهم والقٌام بما ٌصلحهم, وتنتظم به أمورهم.

تكثثون والٌثثة خاصثثة, وهثثً سثثلطة تمكثثن صثثاحبها مثثن مباشثثرث العقثثود, أن وإمثثا 

علق بتدبٌر األمور العامةتوترتٌب آثارها دون توقف على رضا الغٌر, وال ت
(ٔ 

. 

القثثول األول "قثثول  وقثثد ذهثثب الفقهثثاء فثثً تقسثثٌم الوالٌثثة الخاصثثة إلثثى قثثولٌن:

األحنثثاف وهثثم الثثذٌن ٌقسثثمونها إلثثى قسثثمٌن: والٌثثة علثثى الثثنفس ووالٌثثة علثثى المثثال", 

والقول الثانً: "وهو قول جمهور الفقهاء مثن المالكٌثة والشثافعٌة والحنابلثة, فٌثرون أن 

الوالٌة نوع واحد, فالولً على المال هو الولً على النفس"
(ٕ 

. 

                                                 

ة,   مجلة أم القري لعلوم الشرٌعة والدراسات اإلسممٌة, قاعثدث التصثرف علثى الريبثة منثوط بالمصثلحٔ)

 .ٙٙٔ, صٙٗالعدد

, البٌثثان  م988ٔ -هثثـ 8ٓٗٔ )هثثـ ,ٓ٘ٗالقرطبثثً, أبثثو الولٌثثد محمثثد بثثن أحمثثد بثثن رشثثد, المتثثوفً)   ٕ)

, ٗ, دار الغرب اإلسثممً, بٌثروت, جٗوالتحصٌل والشرح والتوجٌه والتعلٌل للمسابل المستخرجة, ط

, األم,  مٕ٘ٓٓ -هثـ ٕٙٗٔ) , تحقٌق: د/ محمد حجً وآخرون, الشافعً, محمثد بثن إدرٌثس,79ٕص

ابن مفلح, محمثد بثن مفلثح بثن محمثد شثمس الثدٌن أبثو عبثدهللا , تحقٌق: ٕٓٔ, صٕ, دار الوفاء, جٖط

, كتثثاب الفثثروع, ومعثثه تصثثحٌح الفثثروع  مٖٕٓٓ -هثثـ ٕٗٗٔ )هثثـ ,7ٖٙمحمثثد بثثن مفلثثح, المتثثوفً ) 

ٌثثق: عبثثد هللا بثثن , تحق9, ص7, مؤسسثثة الرسثثالة, جٔلعثثمء الثثدٌن علثثً بثثن سثثلٌمان المثثرداوي, ط

 .9, ص7, جعبدالمحسن التركً
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 والوالٌة على المال نوعان: 

 : عندما ٌكون موضوعها تفوٌت التصرف إلى الغٌر.والٌة اختٌارٌة -

: عنثدما ٌفثوت فٌهثا الشثرع التصثرف لمصثلحة القاصثر نٌابثة والٌة إجبارٌاة -

عنثثه إلثثى شثثخص آخثثر, ٌعتبثثر هثثو الممثثثل الشثثرعً للقاصثثر, فٌقثثوم مكانثثه فثثً جمٌثثع 

الشؤون المالٌة التً تقبل النٌابة
(ٔ 

  . 

 الوالٌة على مال القاصر من خمل المطالب التالٌة:وسوف نتناول مفهوم 

 مفهثثثثوم الوالٌثثثثة وشثثثثروطها فثثثثً النظثثثثام السثثثثعودي والقثثثثانون  :المطلااااب األول

 .المصري

 نطاق الوالٌة فً النظام السعودي والقانون المصري. :لثانًالمطلب ا 

 :النظام السعودي والقانون المصري.انتهاء الوالٌة ووقفها فً  المطلب الثالث 

 

 

                                                 

دراسثة  -  الحارثً, فهد بن دهٌبش بن دوخثً الشثوٌحط , جثزاءات مخالفثة أحكثام الوالٌثة علثى القصثرٔ)

رسالة ماجستٌر يٌثر منشثورث, جامعثة نثاٌف العربٌثة للعلثوم األمنٌثة, المملكثة تأصٌلٌة مقارنة تطبٌقٌة )

  ٕ٘العربٌة السعودٌة, ص
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 املطهب األًل
 يفيٌو انٌالٌة ًشرًطيب يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري

 

 أوالً: مفهوم الوالٌة وشروطها فً النظام السعودي:

 تعرٌف الوالٌة: -6

فثثثً نظثثثام الهٌبثثثة العامثثثة للوالٌثثثة علثثثى أمثثثوال الوالٌثثثة المثثثنظم السثثثعودي ذكثثثر 

لثثى أمثثوال الهٌبثثة الوالٌثثة ع" تتثثولى أن  األولثثًمهثثم فثثً مادتثثه القاصثثرٌن ومثثن فثثً حك

القاصثثرٌن ومثثن فثثً حكمهثثم, ومقرهثثا مدٌنثثة الرٌثثات, وتكثثون لهثثا فثثروع فثثً منثثاطق 

ومحافظثثات المملكثثة األخثثر , ولهثثا شخصثثٌة اعتبارٌثثة ومٌزانٌثثة مسثثتقلة, وٌشثثار إلٌهثثا 

 بلفظ "الهٌبة" أٌنما وردت فً نصوص هذا النظام, وترتبط بوزٌر العدل.

ولً الهٌبة الوالٌة على االمثوال التثً ال حثافظ لهثا حقٌقثة وفً مادته الثانٌة أن" تت

وتمثارس مثن االختصاصثات مثثل مثا خثول للثولً أو  -إال هللا سبحانه وتعالى -او حكماً 

طبقثاً ألحكثام  -الوصً أو القٌم أو الوكٌثل أو النثاظر, وعلٌهثا الواجبثات المقثررث علثٌهم

 خص ما ٌأتً: ولها على األ -الشرٌعة اإلسممٌة واألنظمة المرعٌة

 الذي ال ولً وال وصً لهم, وإدارث أموالهم. -الوصٌة على أموال القاصر والحمل -ٔ

القوامة على أموال ناقصً األهلٌة وفاقدٌها الذٌن لثم تعثٌن المحكمثة المختصثة قٌمثاً  -ٕ

 إلدارث أموالهم.

لثة عثنهم إدارث أموال من ال ٌعرف له بوارا, وأمثوال الغثاببٌن والمفقثودٌن, والوكا -ٖ

 فً المسابل المالٌة.

 حفظ أموال المجهولٌن, واللقطات, والسرقات, حتى تثبت ألصحابها شرعاً. -ٗ

اإلشراف على تصرفات األوصٌاء والقٌمٌن واألولٌاء -٘
(ٔ 

. 

                                                 

, بتثثثثارٌج 7ٔم, رقثثثثم م/الهٌبثثثثة العامثثثثة للوالٌثثثثة علثثثثى أمثثثثوال القاصثثثثرٌن ومثثثثن فثثثثً حكمهثثثثنظثثثثام   ٔ)

 هـ.7ٕٗٔ/ ٗ/ٕٔهـ, ونشر بتارٌج 7ٕٗٔ/ٖ/ٖٔ
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وفٌمثثا ٌتعلثثق بالوالٌثثة علثثى القاصثثرٌن, فقثثد نثثص المثثنظم السثثعودي فثثً المثثادث 

ة بعد المابة مثن نظثام اإلجثراءات الجزابٌث التاسعة واألربعون
 

علثى أنثه: )ترفثع دعثو  

 نثاقص الحق الخاص على المتهم إذا كان أهمً, وعلى الولً أو الوصً إذا كثان المثتهم

المرفوعثة أمامهثا الثدعو   , وجب علثى المحكمثةًأو وص ًاألهلٌة, فإن لم ٌكن له ول

 الجزابٌة أن تقٌم علٌه ولٌاً 
(ٔ  

. 

ٌثثدل علثثى أن الوالٌثثة: هثثً سثثلطة التصثثرف عثثن فاقثثد األهلٌثثة أو ذا الثثنص فهثث 

كما أنه اختلفت عبارات الفقهاء فً التعبٌر عن معنى الوالٌة على المثال, وإن ناقصها, 

كان المضمون المعبر عنه واحداً, ال ٌختلفون فٌه, فالمراد من الوالٌثة علثى المثال أنهثا 

ظ وتنمٌة أموال من تحثت والٌتثه جبثراً, نٌابة شرعٌة ٌتولى بموجبها الولً الشرعً حف

لعجزه عن النظر فٌهثا, تحقٌقثاً لمصثلحة المثولى علٌثه, أو لمصثلحة األيٌثار الثذٌن لهثم 

حقوق على أمواله, بمعنثى أن الوالٌثة سثلطة ٌمنحهثا الشثرع لشثخص علثى آخثر تجعثل 

 تصرفاته نافذث فً حقه دون رضاه.

ثبتثت لثه, القثدرث علثى إنشثاء فالوالٌة علثى المثال هثً سثلطة شثرعٌة تجعثل لمثن 

العقود, والتصرفات المالٌة نافذث متى كانت لمصلحة من تحت الوالٌة, ألن الثوالث إنمثا 

 ٌثثدرألح المثثولى علثثٌهم, وٌنصثثبون فثثً كثثل والٌثثة عامثثة أو خاصثثة للقٌثثام بجلثثب مصثثا

المفاسد عنهم
(ٕ 

. 

 تعرٌفات أخري بالفقه منها: للوالٌةو

"على الغٌر شاء أو أبىتنفٌذ القول هً الوالٌة " -
(ٖ 

. 

                                                 

 هـ.ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٕٕبتارٌج  ٔ   صدر بنظام اإلجراءات الجزابٌة بالمرسوم الملكً رقم م/ٔ)

القصثثر وتطبٌقاتهثثا الفقهٌثثة هثثـ , أحكثثام الوالٌثثة المالٌثثة علثثى ٕٖٗٔ  المطثثوع, أحمثثد بثثن عبثثد الكثثرٌم )ٕ)

والقضثثابٌة, رسثثالة ماجسثثتٌر يٌثثر منشثثورث, المعهثثد العثثالً للقضثثاء, جامعثثة اإلمثثام محمثثد بثثن سثثعود 

 .ٕٕممٌة, المملكة العربٌة السعودٌة, صاإلس

, دار الفكثثر, ٕم , حاشثثٌة بثثن عابثثدٌن, ط9ٗٔٔبثثن عابثثدٌن, محمثثد أمثثٌن بثثن عمثثر بثثن عبثثد العزٌثثز)ا  ٖ)

 .٘٘ص ٖبٌروت, ج
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"عبثارث عثن قٌثام شثخص كبٌثر راشثد علثى شثخص قاصثر فثً تثدبٌر  :أنها ومنها

شؤونه الشخصٌة والمالٌة
(ٔ" 

. 

ن التعرٌفٌن يٌر جامعٌن ألنواع الوالٌة, إذ هما قاصران على والٌة اإلجبار, فثم اوهذ

الثٌثثب الكبٌثثر, ٌشثثمل كثثل منهمثثا الوالٌثثة االختٌارٌثثة التثثً تثبثثت للشثثخص عنثثد تثثزوٌج 

  النبثًهللا عنهما عثن  ًفالفقهاء متفقون على أنه ال جبر علٌها رو  ابن عباس رض

"سثكوتها فً نفسها وإذنه مرحق بنفسها من ولٌها والبكر تستأ"الثٌب أ قال:
 (ٕ 

, كمثا أن 

 التعرٌف األول قد تناول بٌان حكم الوالٌة ولٌس بٌان تعرٌفها.

سثلطة ٌمنحهثا الشثرع الشثرٌف لشثخص علثى آخثر,  وتعرف الوالٌة أٌضاً بأنهثا"

تجعل تصرفات األول نافذث فً حثق أمثوال الثثانً, وحقوقثه المالٌثة فثً الحثال والمث ل, 

 صٌانة لها, أو لحقوق اآلخرٌن لقٌام موجب اعتبره الشرع كذل .

 و ٌسجل على هذا التعرٌف الممحظات التالٌة:

 ص آخر.أن الوالٌة سلطة ٌمارسها شخص على أموال شخ -ٔ

 أن هذه السلطة ال تقوم إال بموجب شرعً. -ٕ

 أن هذه السلطة شرعٌة, ال تمنح إال بمقتضى الشرع. -ٖ

 أن هذه السلطة نافذث مفعولها, مهما كان موقف المولى علٌه منها. -ٗ

أن هذه السلطة ثمثٌة األطراف: الشرع, والولً, والمولى علٌه" -٘
(3 

. 

"والوالٌثثة عنثثد الفقهثثاء شثثرعاً فهثثً: سثثلطة شثثرعٌة بموجبهثثا ٌكثثون للثثولً علثثى 

المثثولى علٌثثه والٌثثة الثثنفس والمثثال معثثاً, أو الثثنفس فقثثط أو المثثال فقثثط, بغثثرت الحفثثظ 

والصٌانة المشثروعة. وهثى إمثا عامثة وإمثا خاصثة, والوالٌثة علثى الثنفس والمثال معثاً 

                                                 

 ٕ, مكتبثثة اإلنشثثاء, دمشثثق, ج9م  , المثثدخل الفقهثثً العثثام, ط98٘ٔ  الزرقثثاء, مصثثطفى بثثن أحمثثد )ٔ)

 .8ٔ٘ص

 .ٕٔٗٔرواه مسلم فً )النكاح , باب )استبذان الثٌب فً النكاح بالنطق , برقم:   ٖ)

, المطبعثة ٔم , حاشٌة الرهثونً علثى شثرح الزرقثانً, ط889ٔ  الرهونً, محمد بن أحمد بن ٌوسف)ٖ)

 .9ٕٖ, ص8مٌرٌة, بوالق, جاأل
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ٌثة السثلطة العامثة والوالٌثة المنبثقثة عنهثا, تسمى والٌة تامة أو كاملة, والعامثة هثً وال

والخاصة هً المتعلقة ب حاد الناس وأفرادهم أصمً, والكمم هنثا عثن الوالٌثة الخاصثة, 

والوالٌة على النفس أو على المال فقط تسمى والٌة قاصرث أو والٌة ذاتٌة"
(ٔ 

. 

ٌثبثت لثه سلطة شثرعٌة تجعثل لمثن ورأي الباحا أن التعرٌف المناسب هً أنها "

حثثق النظثثر فٌمثثا فٌثثه حثثظ للمثثولى علٌثثه سثثواء أكثثان ذلثث  فثثً نفسثثه أو مالثثه أو فٌهمثثا 

معاً"
(ٕ 

. 

وبناء علً ما سبق لم ٌقصد المنظم السعودي بالوالٌثة معنثى يٌثر المعنثى الثوارد 

فثثً الفقثثه اإلسثثممً, فٌكثثون معنثثى الوالٌثثة فثثً النظثثام السثثعودي إذاً هثثو أنهثثا: سثثلطة 

 بها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفٌذها.شرعٌة ٌتمكن بها صاح

م األهلٌة ألشخاص معٌنٌن, على ترتٌثب ٌالشارع الوالٌة على مال عد وقد أعطى

ثثثم  ,كثثذل  ثثثم للجثثد ثثثم لوصثثٌه ,عنثثد األحنثثاف, لثثألب ثثثم لوصثثٌهً خثثاص بٌثثنهم؛ فهثث

 على الترتٌب. وصٌهلثم  ًللقاض

وال والٌثثة للجثثد  ,لوصثثٌه ثثثم لثثألب القاصثثروقثثال المالكٌثثة: إن الوالٌثثة علثثى مثثال 

ذا عثٌن إو ,القاصرال ٌكون له وصى على  ًوبالتال, الزواج وال فً المال ًف مطلقاً ال

وٌستمد منه سلطته ًالجد وصٌاً على ابن ابنه ٌكون وصٌاً من قبل القاضً القاض
 (ٖ 

. 

ثثم  ,تكثون لثألب ثثم للجثد الصثحٌح القاصثروٌر  الشافعٌة: أن الوالٌة على مثال 

ألن كمثال  ؛ٌجعل الجد بمنزلة األب عند عدمه فالشافعً ,ثم لوصى الجد ,لوصى األب

كما هو متحقق فثً األب حتثى كثان لثه الوالٌثة فثً التثزوٌج بعثد  الشفقة ٌتحقق فً الجد

                                                 

م  , الوالٌات الخاصة الوالٌة على النفس والمثال فثً الشثرٌعة اإلسثممٌة, ٕٕٓٓ  واصل, نصر فرٌد )ٔ)

 .9, دار الشروق, القاهرث,صٔط

, تقثدٌم عبثد هللا بثن ٘ٗ, الرٌثات, صٔ , الوالٌة على المال, طمٕٕٔٓ  النمً, محمد بن عبد العزٌز)ٕ)

 عبد الرحمن بن جبرٌن.

  الخرشً, أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا ) د.ت , حاشٌة الخرشً علثى مختصثر سثٌدي خلٌثل, د.ط, دار ٖ)

 .9ٙ, ص٘, المواق, التاج واإلكلٌل, ج97ٕ, ص٘صادر, بٌروت, ج
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فثثً هثثذا النثثوع مثثن الوالٌثثة ٌسثثتمد  والثثولً ,ومثثن ثثثم تثبثثت لثثه والٌثثة المثثال بعثثده ,األب

تصرفاته لألحكام والقواعد التً قررهاسلطته من الشارع وٌخضع فً 
(ٔ 

 . 

ألنثثه أكمثثل شثثفقته, وأوفثثر عطفثثاً,  ؛الفقهثثاء علثثى تقثثدٌم األب فثثً الوالٌثثة اتفثثق" 

أن ٌسثلبها  ًووالٌته ثابتة بحكم الشرع وٌستمد سثلطته مثن الشثارع وال ٌسثتطٌع القاضث

"ما ٌقتضى ذل  وٌستوجبهبمنه أو ٌحد منها إال 
(ٕ 

. 

 النظام السعودي:شروط الوالٌة فً  -5

 فً النظام السعودي ٌشترط فً الولً ما ٌلً:

مثثن كثثان فاقثثد األهلٌثثة, أو  أن ٌكااون الااولً كاماال األهلٌااة )بااالر عاقاال حاار رشااٌد(: -أ

ناقصها فم ٌكون أهمً للوالٌة على مال نفسه, فمن باب أولثى ال ٌكثون أهثمً للوالٌثة 

عبد؛ ألن الوالٌة ٌعتبر لهثا كمثال على مال يٌره, فم والٌة لمجنون وال صغٌر وال ل

الحال, ألنها تنفٌذ تصرف فً حق يٌره, ويٌثر المكلثف مثولى علٌثه لقصثور نظثره 

فم تثبت له الوالٌة ٌدل علثى ذلث  مثا ورد عثن النبثً صثلى هللا علٌثه وسثلم أنثه قثال 

"رفع القلم عن ثما عن النابم حتى ٌستٌقظ وعن الصبً حتى ٌكبثر وعثن المجنثون 

أو ٌفٌق"حتى ٌعقل 
(ٖ . 

حٌا أفاد الحثدٌا عثدم  تكلٌثف الصثبً والمجنثون, ألنهمثا ال ٌعقثم األمثور فمثن 

باب أولى لم ٌصح تولٌتهما أمور المسلمٌن, وكذل  العبد لم ٌصح تولٌته, ألنثه مشثغول 

بخدمة مالكه وألن نقص العبد عن والٌة نفسه ٌمنع من انعقاد والٌته على يٌثره, وٌثدل 

 ٌشثثترط كمثثا . ٗ) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ    چ قولثثه تعثثالى: علثثى ذلثث 

                                                 

م , مغنثثً المحتثثاج إلثثى معرفثثة معثثانً ألفثثاظ 99ٗٔ -هثثـ٘ٔٗٔ  الشثثربٌنً, محمثثد بثثن أحمثثد الخطٌثثب )ٔ)

 .7ٖٔ, صٕب العلمٌة, بٌروت, جالمنهاج, د.ط, دار الكت

, دار الجٌثل, ٕالطمق فً الفقه اإلسممً لألحثوال الشخصثٌة, ط -الوصاٌة -  الحصري, أحمد, الوالٌةٕ)

 هـ.ٕٔٗٔ, 9٘بٌروت, ص

, ٕٗٗ, صٗ  أخرجه أبو داوود فثً سثننه كتثاب الحثدود, بثاب فثً المجنثون ٌسثرق أو ٌصثٌب حثداً, جٖ)

 .ٗ, صٕفً تخرٌج أحادٌا منار السبٌل, جصححه األلبانً فً إرواء الغلٌل 

 7٘سورث النحل: اآلٌة   ٗ)
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ألن السفٌه ممنوع من التصرف فً مالثه, فٌمنثع مثن التصثرف رشٌداً؛  الولً أن ٌكون

فثثً مثثال يٌثثره مثثن بثثاب أولثثى وذلثث , ألن الوالٌثثة إنهثثا تثبثثت لمثثن ٌقثثدر علثثى تحقٌثثق 

والمجنثون والسثفٌه لثٌس لثه مثن سثممة التفكٌثر  القاصرمصالح المولى علٌه, وكل من 

ما ٌلً أمر نفسه فم ٌصح أن ٌلً أمر يٌره
(ٔ 

. 

أي أن ٌكون الولً متحد الثدٌن مثع القاصثرٌن, فثم تثبثت والٌثة لغٌثر  اتحاد الدٌن: -ب

ڦ  ڦ  ڦ    چ  المسلم على المسلم كما ال والٌة للمسلم على يٌر المسثلم لقولثه تعثالى

الثثثدٌن باعثثثا يالبثثثاً علثثثى الشثثثفقة  داتحثثثا, وألن  ٕ) چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     

ورعاٌة المصالح, فإن كان يٌر مسلم وأوالده مسلمون, كأن تكون أمهم قد أسلمت 

وهم صغار فتبعوها فً دٌنها فإن الوالٌة ال تثبت له علٌهم
(ٖ . 

وامر والنثثواهً الشثثرعٌة وهثثى ضثثابط شثثرعً ٌقثثوم علثثى االلتثثزام بثثاأل العدالااة: -ج

واالستقامة على أمور الدٌن واألخمق, فم والٌة للفاسق ألن فسقه ٌجعله متهم فثً 

دٌنه, وال ٌوثق بتصرفاته وال ٌؤتمن على مال أو ورعاٌة مصالح يٌره
(ٗ 

. 

فلو كان سفٌهاً محجوراً علٌثه بالفعثل  أال ٌكون سفٌهاً ٌخشى منه على مال القاصر: -د

للسفه فاألمر واضثح, ألنثه ال ٌلثً أمثور يٌثره, وإن لثم ٌكثن محجثوراً علٌثه ولكنثه 

منه ال تكون له الوالٌة أٌضاً  القاصرسفٌه مبذر ٌخشى على مال 
(٘ 

. 

                                                 

, د.ط, دار م  , بثدابع الصثنابع فثً ترتٌثب الشثثرابعٕٓٔٓالكاسثانً, عثمء الثدٌن أبثو بكثر بثثن مسثعود) ٔ)

, البهثثوتً, كشثثف ٗ٘ٔ, صٖ, الشثثربٌنً, مغنثثً المحتثثاج, جٖ٘ٔ, ص٘, جالكتثثب العلمٌثثة, بٌثثروت

, ٕ, الصثثثاوي, الشثثثرح الكبٌثثثر, جٖٙٙ-ٖ٘٘, ص7قدامثثثه, المغنثثثً,, ج, ابثثثن ٖ٘, ص٘القنثثثاع, ج

 .7ٖٔص

  .ٔٗٔ)سورث النساء, اآلٌة   ٕ)

 .ٖٙ٘, ص7  ابن قدامة, المغنً, مرجع سابق, جٖ)

حقوق األوالد فً الشرٌعة اإلسممٌة والقانون, د.ط, مؤسسثة شثباب   , م98ٔٔ)أبو العٌنٌن, ,بدرانال  ٗ)

 .ٙٙٔالجامعة, اإلسكندرٌة,  ص

للطباعثثثة والنشثثثر,  ً, الوالٌثثثة علثثثى الثثثنفس, د.ط, دار الفكثثثر العربثثثم 97ٓٔ) بثثثو زهثثثرث , محمثثثد  أ٘)

 .ٗٔٔ-ٖٔٔص
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ألن الثولً العثاجز وضثعٌف  القدرة على حفظ من قام به سابب الوالٌاة وصاٌانته: -هـ

الحفثثظ علثثى نفسثثه فضثثمً عثثن يٌثثره, وكثثذل  العثثاجز لمثثرت أو الثثرأي  ٌضثثعف 

ومصثالحه لعجثزه عثن رعاٌثة نحوه, ولو كان كبٌراً بحاجة إلثى مثن ٌرعثى شثبونه 

ٌكون عاجزاً عن رعاٌة مصالح يٌره من باب أولى نفسه, فم
(ٔ 

. 

 :مفهوم الوالٌة وشروطها فً القانون المصريثانٌاً: 

 المصري:مفهوم الوالٌة فً القانون  -6

الوالٌة هً سلطة شرعٌة فً النفس أو المال, ٌترتب علٌها نفثاذ التصثرف فٌهثا 

شرعاً, أو هً القدرث على إنشاء العقود والتصرفات نافذث مثن يٌثر توقثف علثى أجثازه 

أحد
(ٕ 

. 

والوالٌة على المال هثً سثلطة التصثرف فثً مثال الغٌثر, والوالٌثة شثرعاً وطبقثاً 

وبهثذا أخثذ القثانون فثنص  –ثم وصٌة ثم الجد ثثم وصثٌة  لمذهب أبى حنٌفة تكون لألب

فثً المثادث األولثثى علثى أن الوالٌثة لثثألب ثثم للجثثد الصثحٌح إذا لثم ٌكثثن األب قثد اختثثار 

 –وصٌاً على مال القاصر, فوصى األب أو الوصً المختثار أولثى مثن الجثد الصثحٌح 

عنثثد عثثدم وجثثود  والمقصثثود بالجثثد الصثثحٌح هثثو الجثثد ألب أمثثا الجثثد ألم فٌعتبثثر وصثثٌاً 

األب أو وصى األب أو الجد الصحٌح"
(ٖ 

. 

ثبثثت فثثً القثثانون المصثثري الوالٌثثة بالنسثثبة إلثثى أمثثوال القصثثر لثثألب ثثثم للجثثد 

الصحٌح وكذل  إلى مال البالغ الذي تقرر استمرار الوالٌة علٌه, أمثا بالنسثبة إلثى مثال 

حكمثة وكثذل  إلثى القاصر الذي ال ولى له )أب أو جد صحٌح  للوصثً الثذي تعٌنثه الم

                                                 

  العجمن, عبدهللا بن سلٌمان, التصرفات فً أموال المحجثور علثٌهم,  رسثالة ماجسثتٌر يٌثر منشثورث, ٔ)

 .87ٔكلٌة الشرٌعة بالرٌات, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسممٌة, ص

, منشثثورات ٗم ,  ط978ٔ  -هثثـ98ٖٔ) األحكثثام الشثثرعٌة لألحثثوال الشخصثثٌة,   شثثعبان, زكثثى الثثدٌنٕ)

 .ٕٗٔجامعة قارٌونس, ص

, منشثثأث المعثثارف, اإلسثثكندرٌة, ٖم , موسثثوعة األحثثوال الشخصثثٌة, ط98ٙٔ  عبثثد التثثواب معثثوت)ٖ)

 ٕٕ-ٕٔص
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مال البالغ الذي تقرر استمرار الوصاٌة علٌه , وبالنسبة إلى مثال مثن ٌحجثر علٌثه بعثد 

 بلويه للقٌم الذي تعٌنه المحكمة.

 -وٌرجع تقدٌم والٌة األب على والٌة يٌره إلى األسباب اآلتٌة:

ف شفقة األب وأصالة رأٌثه بالنسثبة لمصثالح ولثده, ولثذا فهثو مثدفوع بعوامثل العطث -ٔ

 والرحمة إلى إحسان التصرف فً مال القاصر.

 جزء أبٌه, وفً محافظة األب على مال صغٌره محافظة على مال نفسه. القاصر -ٕ

, وشثفقته وعطفثثه, القاصثر, فثاألب أقثرب النثثاس إلثى ولثده القاصثرقثرب األب مثن  -ٖ

ومن هنا جاء تقدٌمه على يٌره فً الوالٌة"
(ٔ 

. 

, أما إذا  فً حالة والٌته على مال القاصرالصحٌح ولٌاً إالوال ٌعتبر األب أو الجد 

عٌن قٌما على مال ولده البالغ الثذي وقثع الحجثر علٌثه لجنثون أو عتثه أو سثفه أو يفلثة 

 فم ٌأخذ اسم الولً وإنما ٌسمى "قٌماً".

وبعد والٌة األب ٌثأتً دور " وصثٌه " أي وصثى األب إذا كثان قثد اختثار وصثٌاً 

وفاته, وهثذا مثذهب المالكٌثة والحنابلثة الثذٌن أثبتثوا الوالٌثة لثألب ثثم على قاصرث  قبل 

لوصثثى األب ووصثثٌه, وهكثثذا وقثثد اقتصثثر القثثانون فثثً ذلثث  علثثى وصثثى األب دون 

 وصى وصٌه .

"وقصر القانون إقامة الوصً على األب وحده حال حٌاته, أو على القاضً, أمثا 

ختثثاره األب ٌسثثمى " الوصثثً الجثثد فلثثٌس لثثه إقامثثة وصثثى علثثى حفٌثثده الوصثثً الثثذي ٌ

المختار " أو " وصى األب" أما الوصً الذي ٌعٌنه القاضً فٌسثمى " وصثى القاضثً 

" أو " الوصً المعٌن", وتنتقل الوالٌة بعثد الجثد الصثحٌح إلثى القاضثً باعتبثاره ولثى 

                                                 

م , التعلٌثق علثى قثانون الوالٌثة علثى المثال, د.ط, دار الكتثب القانونٌثة, ٕٗٓٓ  الجندي, أحمثد نصثر,)ٔ)

 .ٓٔ-9المحلة الكبر , ص
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من ال ولى له . كما هو مذهب األبمة األربعثة, والقاضثً ٌعهثد بثأمور القصثر إلثى مثن 

ن األوصٌاءٌعٌنهم م
(ٔ 

. 

م بأحكام الوالٌة علثى م9ٕ٘ٔ/9ٔٔوتنص المادث األولً من المرسوم بقانون رقم

"لألب ثم للجد الصحٌح إذا لم ٌكن قد اختار وصثٌاً للوالٌثة علثى  المال أن الوالٌة تكون

 مال القاصر وعلٌه القٌام بها وال ٌجوز له أن ٌتنحى عنها إال بإذن المحكمة.

لألب, ثم لوصٌه, ثم للجد, إذا لم ٌكثن  القاصروالٌة على مال وقد جعل القانون ال

األب قثثد اختثثار وصثثٌاً, ثثثم لمثثن تعٌنثثه المحكمثثة وصثثٌاً, وٌمحثثظ علثثى هثثذه المثثادث أنهثثا 

أخذت فً جزء منها بالمذهب الحنفثً ثثم عثدلت عنثه فثً الجثزء الثثانً, وأخثذت بغٌثر 

هذا هو ما ٌثراه المثذهب هذا المذهب فقد نصت على أن وصى األب مقدم على الجد )و

الحنفثثً, ألن األب أكثثثر علمثثاً بمصثثالح ولثثده 
(ٕ 

ثثثم عثثدلت المثثادث عثثن إعطثثاء وصثثى , 

األب الحق فً تعٌٌن وصى أخر, كذل  لثم تثبح المثادث المثذكورث للجثد الحثق فثً تعٌثٌن 

مع أن هذا كان حقثا للوصثً وللجثد بمقتضثى قواعثد الفقثه  القاصروصى من قبله على 

المثثادث المثثذكورث األولٌثثاء الشثثرعٌٌن القٌثثام بمهمثثتهم ولثثم تعطهثثم حثثق  الحنفثثً. وألزمثثت

التنحثثً عثثن مباشثثرتها إال بثثإذن المحكمثثة, وذلثث  ألن الشثثارع ال ٌجٌثثز لثثألب أو للجثثد 

 صاحبً الوالٌة الذاتٌة أن ٌتنازال عن والٌتهما مطلقاً ما دام صالحٌن لها.

أخٌراً: الوالٌة صفة الزمثة للثولً ال تسثقط عنثه مهمثا طثال الثزمن لتعلقهثا بحثق  

المولى علٌه, فم ٌمل  إسقاطها إال بالموافقة على عقد الولً إال بصرٌح العبارث
(ٖ 

. 

 

 

                                                 

 .ٔٔ  الجندي, أحمد نصر, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٔ)

, حاشثٌة الطحثاوي علثى الثدر المختثار ٙ٘ٗ, ص٘ج , حاشٌة ابثن عابثدٌن, مرجثع سثابق,ابن عابدٌن  ٕ)
 .97, صٗج

 .7ٔ, مكتبة عالم الفكر والقانون, مصر, صٔم , الوالٌة على المال, طٖٕٓٓ  عبد التواب, معوت)ٖ)
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 ي:بالقانون المصر ٌةشروط الوال -5

 :  فً القانون المصري ٌشترط فً الولً ما ٌلً

ومعٌثار تثوافر هثذه األهلٌثة هثو توافرهثا : حثراً  عاقمً  بالغاً أن ٌكون كامل األهلٌة أي  -أ

لمباشثثرث نفثثس التصثثرف فثثً مالثثه هثثو, ألن الثثولً ٌسثثد نقصثثاً موجثثوداً فثثً أهلٌثثة 

فثثإذا كثثان الثثولً ال ٌتمتثثع باألهلٌثثة المزمثثة  ,القاصثثر لمباشثثرث التصثثرفات المالٌثثة

بالنسثثبة لمثثال  م ٌجثثوز لثثه مباشثثرث هثذه التصثثرفاتفثلمباشثرث التصثثرفات القانونٌثثة 

ألن الحد من األهلٌة مقرر العتبارات خاصة ٌر  معهثا واضثع التشثرٌع  ؛القاصر

ومثثل هثذه االعتبثارات ٌنبغثً أن  ,حرمان اإلنسان من مباشثرث التصثرف فثً مالثه

تستتبع حرمان هذا الشخص من التصرف فً مال يٌره
(ٔ 

. 

المسثلم ال تثبثت لثه الوالٌثة علثى فغٌثر : فً الدٌن القاصرأن ٌكون الولً متحداً مع  -ب

 . ٕ) چڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     چ  تعالى :قال, المسلم

وهثذا الثنص عثثام, ولثذل  قضثى بثبثثوت والٌثة المسثلم علثثى الكثافر, وبعثدم ثبثثوت 

 والٌة الكافر على المسلم للنص التقدم.

تكثثون الوالٌثثة أمثثا بالنسثثبة للوالٌثثة العامثثة فثثم ٌشثثترط فثثً ثبوتهثثا اتحثثاد الثثدٌن اذ 

للقاضً المسلم على من ال ولً له من الصغار يٌر المسلمٌن
(ٖ 

. 

و أفم ٌولً المحجثور علٌثة للغفلثة : ٌكون سفٌها ٌخشى منه علً مال القاصر أن ال -ج

ذا آل إلٌة مٌثراا إ االبنفقد نص فقهاء األحناف علً أن  ,للسفه ولو كان هو األب

ال تثبثت  مبذرا ومستحقا للحجر علٌه األب كان إذاف ,موجودواألب  من أقاربه مثم

فً هذه الحالة" القاصرلهذا األب والٌة على مال ابنه 
(ٗ . 

                                                 

 .9ٔ-8ٔ  الجندي, أحمد نصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٔ)

 .ٔٗٔ  سورث النساء, اآلٌة ٕ)

 .9ٔصعبد التواب, معوت, الوالٌة على المال, مرجع سابق,   ٖ)

 .8ٔ  عبد التواب, معوت, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٗ)
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مباشرث حق من حقوق الوالٌة إال إذا تثوافرت لثه األهلٌثة المزمثة  ًوال ٌجوز للول

لثذل  ٌجثب أن ٌكثون الثولً عثاقمً رشثٌداً حثراً  لمباشرث هذا الحق فٌما ٌتعلق بماله هو, 

ن إفث ,الثدٌن مثع ولثده اً فثًيٌر محجوراً علٌه لسفه أو يفلة, كمثا ٌجثب أن ٌكثون متحثد

كان يٌر مسلم وأوالده مسثلمون كثأن تكثون أمهثم قثد أسثلمت وهثم صثغار فتبعوهثا فثً 

ومقصد ها كله أنثه ٌجثب أن ٌكثون الثولً لدٌثة  دٌنهم فإن الوالٌة هنا ال تثبت له علٌهم,

فات التثً ٌبرمهثا لحسثاب القاصثر, وهثى ذات األهلٌثة األهلٌة المزمثة لمباشثرث التصثر

 المزمة لمباشرث هذا التصرف لنفسه.

فً الثولً  توفرهاأن أكثر من كتبوا فً الوالٌة ركزوا علً شروطها المزم وتبٌن 

الرعاٌثة للقاصثر ولم ٌعطوا الرعاٌثة حقهثا مثع أنهثا تعتبثر أهثم خصثابص الوالٌثة؛ ألن 

احهالولً ونج و هً التً تبٌن جد
(ٔ 

. 

 

                                                 

  الحمثثود, ٌوسثثف بثثن عبثثدهللا, حثثدود سثثلطة ولثثً القاصثثر فثثً العفثثو والصثثلح واسثثتٌفاء القصثثاص مثثن ٔ)

الجانً, ) رسالة ماجستٌر يٌثر منشثورث, كلٌثة الدراسثات العلٌثا, جامعثة نثاٌف العربٌثة للعلثوم األمنٌثة, 

  .ٖٔم, ص9ٕٓٓهـ, ٖٓٗٔالسعودٌة, المملكة العربٌة 
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 ًاملطهب انثبن
 نطبق انٌالٌة يف اننظبو انسعٌدي ً انقبنٌٌ املصري

 

 أوال: نطاق الوالٌة فً النظام السعودي:

إن التصثثرف بمثثال القاصثثر ٌنبغثثً أن ٌكثثون علثثى وجثثه المصثثلحة للقاصثثر لقولثثه 

, فم ٌتصرف بمالثه إال  ٔ) چ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  تعالى:

وما لٌس للقاصر بمصلحة فم ٌعمثد إلٌثه مطلقثاً, كالهبثة والتبثرع والمحابثاث  بالمصلحة,

 بمال القاصر.

ٻ  پ  چ وٌجب إصمح مثال القاصثر, والقٌثام علٌثه باإلحسثان قثال تعثالى: 

پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

فثثثظ أمثثثوالهم وتنمٌتهثثثا , وٌجثثثب العناٌثثثة بالقصثثثر بح ٕ) چڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   

حسبما ٌقتضٌه الوجه الشرعً, وذل  باجتهثاد ولثى القاصثر وتحرٌثه سثبل التنمٌثة لهثذا 

المال, كما ألنه ٌجب على الولً أن ٌخرج زكاث ما بٌده من أموال الٌتامى
(ٖ  

. 

أن ٌبٌع مال ولثده القاصثر النتفثاء التهمثة الولً ٌجوز لألب  وفً الفقه اإلسممً 

أشفق على ولده مثن يٌثره فجثاز لثه ذلث , ولثه كثذل  أن ٌهثب بعثوت؛  فً حقه؛ وألنه

ألن الهبة بعوت معاوضة المال بالمال فكان فً معنى البٌع فملكها كما ٌمل  البٌع
(ٗ 

. 

القاصر لنفسه وبٌع مالثه لولثده بمثثل القٌمثة أو بأقثل,  للألب شراء ماكذل  فإن و

ال ٌحتاج أن ٌثرتهن مثن مثال نفسثه بثل  -ألجل -وإذا اشتر  األب مال ولده لنفسه نسٌبة

                                                 

 .ٕ٘ٔ: آٌة األنعامسورث   ٔ)

 .ٕٕٓسورث البقرث: آٌة   ٕ)

م , الوالٌة الخاصثة, الوالٌثة علثى الثنفس والمثال فثً الشثرٌعة اإلسثممٌة, ٕٕٓٓ  واصل, نصر فرٌد )ٖ)

 7ٕد.ط, ص

 .ٖ٘ٔ, صِ٘ج ,فً ترتٌب الشرابع بدابع الصنابع, الكاسانً  ٗ)
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ٌؤتمن فً حق ولده
(ٔ 

وٌلً األب طرفثً العقثد؛ ألنثه ٌلثً بنفسثه, والتهمثة منتفٌثة بثٌن  ,

الوالد وولده, إذ من طبعه الشفقة علٌه والمٌل إلٌه, وتر  حظ نفسه لحظه, وهذا الحكثم 

لم ٌختلف فٌه الفقهاء
(ٕ 

. 

ن أجثر مثلثه, أو بثأجر مثلثه, أو بأقثل جر نفسه وماله بأكثر ماأن ٌؤ ولألب أٌضاً  

منه قدر ما ٌتغابن الناس فٌه عادث, وكذا له أن ٌستأجر له شًٌبا بأقل من أجثر المثثل, أو 

بأجر المثل أو بأكثر منه قدر مثا ٌتغثابن النثاس فٌثه عثادث, وهثذا الحكثم متفثق علٌثه بثٌن 

الفقهاء فً الجملة
(ٖ 

. 

تثه قثدر مثا ال ٌتغثابن النثاس فٌثه عثادث, ولٌس لألب أن ٌبٌع مال ولده بأقل مثن قٌم

ولو باع ال ٌنفذ بٌعثه؛ ألنثه ضثرر فثً حقثه, ولثٌس لثألب كثذل  أن ٌشثتري بمالثه شثٌبا 

بأكثر مثن قٌمتثه قثدر مثا ال ٌتغثابن النثاس فٌثه عثادث لمثا سثبق, ولثو اشثتر  ٌنفثذ علٌثه, 

س لثه أن وٌكون المشتر  له ال لولده؛ ألن الشثراء وجثد نفثاًذا علثى المشثتري, وكثذا لثٌ

ٌؤاجر نفسه أو ماله بأقل من أجرث المثل قدر ما ال ٌتغابن الناس فٌه عادث
(ٗ 

. 

ولٌس لألب بٌع عقار ولده القاصثر؛ ألن العقثار أسثلم وأنفثع ممثا عثداه إال لحاجثة 

اإلنفاق
(٘ 

بثأن ٌريثب فٌثه بثأكثر مثن ثمثن مثلثه وهثو ٌجثد مثلثه –, أو لغبطثة فثً الثثمن 

وخشٌة سقوطه إن لم ٌنفق علٌه, واشتر  يٌثره  –بكله  ببعت ذل  الثمن أو خٌرا منه

بثمنه أفضل, أو لكونه فً موضع خرب, أو ٌخشى انتقال العمثارث مثن موضثعه فٌبٌعثه 

وٌسثثتبدل بثمنثثه فثثً موضثثع أصثثلح
(ٙ 

شثثراء العقثثار لولثثده الصثثغٌر أو  , ولثثألب أٌضثثاً 

                                                 

 .9ٕٔ, صٓٔمعروف بالشرح الكبٌر, جالرافعً, فتح العزٌز بشرح الوجٌز ال  ٔ)

 .ٕٓٔ  الحطاب, مواهب الجلٌل , صٕ)

, ً٘, ابثثثن قدامثثثة, المغنثثثً, ج, المغنثثثٕٓ٘, ص٘ج الكاسثثانً, بثثثدابع الصثثثنابع فثثثً ترتٌثثثب الشثثرابع  ٖ)

 .8ٖٗص

 .ٖ٘ٔ, ص٘ج ,الكاسانً, بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع  ٗ)

 .ٕٗ٘, صٔ, جالروت المربع شرح زاد المستنقعالبهوتً,   ٘)

, ٔج الثثثروت المربثثثع شثثثرح زاد المسثثثتنقع,, البهثثثوتً, ٖٕٔ, صٗج البحثثثر الرابثثثق, ,ابثثثن نجثثثٌم  ٙ)

 .ٕٗ٘ص
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ا بمثا جثرت قار لهمثالمجنون من مالهما لٌستغل مع بقاء األصل لهما, وله أًٌضا بناء الع

عادث أهل بلده به
(ٔ 

. 

ولألب أن ٌستقرت مال ولده لنفسه, وإذا أقرت مال نفسه لولثده الصثغٌر وأخثذ 

, ولثٌس لثه أن ٌقثرت مثال ولثده فثً قثول الحنفٌثة؛ ألن ًنا من مال ولده جاز له ذل ره

القرت إزالة المل  من يٌر عوت للحال, أي أن القرت تبرع ابتثداء, وهثو ال ٌملث  

عنثثد رد مثلثثهسثثابر التبرعثثات وإن كثثان معاوضثثة انتهثثاء 
(ٕ 

, وأجثثاز الشثثافعٌة إقراضثثه 

ٌثثهفراً وخثثاف علللحاجثثة, كمثثا لثثو خثثاف مثثن نهثثب أو حرٌثثق أو يثثرق أو أراد سثث
(ٖ 

 ,

خوًفثا علثى والحنابلة أجازوا إقراضه للمصلحة بأن ٌكون القرت لملثًء ٌثأمن جحثوده 

المال من نحو سفر
(ٗ 

. 

 ثانٌاً: نطاق الوالٌة فً القانون المصري:

"تشمل الوالٌة كل مال القاصر عدا ما ٌؤول إلٌثه مثن مثال بطرٌثق التبثرع إذا مثا 

ق الوالٌثة مثال القاصثر الثذي آل إلٌثه اشترط المتبرع  ذل  , وكذا فإنه ٌخثرج عثن نطثا

بطرٌق التبرع عن أبٌه"
(٘ 

. 

 له:ما ٌؤول إلى القاصر من مال بطرٌق التبرع إذا أشترط المتبرع عدم شمول الوالٌة  -أ

علثثى أنثثه  "ال م9ٕ٘ٔلسثثنة  ٔٔفتثثنص المثثادث الثالثثثة مثثن المرسثثوم بقثثانون رقثثم 

 و, التبثرع إذا اشثترط المتبثرع ذلث ٌدخل فً الوالٌة ما ٌؤول للقاصر من مال بطرٌثق 

ٌتبثرع بثه بمنثأ  عثن  يقثد ٌثر  أن ٌجعثل المثال الثذ يرادث المتبثرع الثذإمثع هذا ٌتفق 

                                                 

 .ٓ٘ٗ, صٖج كشاف القناع عن متن اإلقناع,البهوتً,   ٔ)

   .ٖ٘ٔ, ص٘الكاسانً, بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع, ج  ٕ)

هثثـ , المهثثذب, )د.ط , دار الفكثثر, ٕٓ٘ٔالشثثٌرازي, أبثثو إسثثحاق إبثثراهٌم بثثن علثثً بثثن ٌوسثثف, )ت:   ٖ)

 .7ٕٔ, ص ٕبٌروت, ج

, ٔعثثالم الكتثثب, ط شثثرح منتهثثً اإلرادات علثثً دقثثابق أولثثً النهثثً,  البهثثوتً, منصثثور بثثن ٌثثونس,  ٗ)

 .7ٕٔ, صٕم , ج99ٖٔهـ ــ ٗٔٗٔ

 9ٖسابق, صحمدي, كمال, الوالٌة على المال, مرجع   ٘)
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ولٌس من المصلحة أن ٌفرد سثلطان الوالٌثة علثى نحثو , باعتبارات خاصة والٌة الولً

دارث المثثال إمثثن تلقثثى التبرعثثات, وقثثد ٌشثثترط المشثثرع أال ٌتثثولى  القاصثثرقثثد ٌحثثرم 

 .تبرع به, وعندبذ تقٌم المحكمة وصٌاً خاصاً إلدارث هذا المالمال

فعقد المتبرع هثو العقثد الثذي ال ٌنثال فٌثه أحثد المتعاقثدٌن مقثابمً لمثا ٌعطٌثه وال   

المعاقد األخر مقابمً لمثا ٌنالثه, فثالتبرع المقصثود مثن الثنص هثو إعطثاء المتبثرع شثٌباً 

من عنثده كمثا هثو  ءللقاصر دون أن ٌأخذ منه مقابمً لما ٌعطٌه إٌاه, فهو ٌتبرع له بشً

ٌعطثى الواهثب شثٌباً للموهثوب لثه دون أن ٌأخثذ منثه مقثابمً لمثا  الحثال فثً الهبثة حٌثا

ٌعطٌه إٌثاه, وقثد رأ  المشثرع إخثراج مثا ٌثؤول للقاصثر مثن مثال بطرٌثق التبثرع مثن 

نطاق الوالٌة إذا اشترط المتبرع ذل , وهذا الحكم ٌتفق مع إرادث المتبرع
(ٔ 

. 

 ما ٌؤول إلى القاصر من مال بطرٌق التبرع من أبٌه: -ب

حٌثا  م9ٕ٘ٔلسثنة  9ٔٔمن المرسوم بقثانون رقثم  ٖٔدت هذا الحكم المادث أور

نصت على أنه: "ال تسثر  القٌثود المنصثوص علٌهثا فثً هثذا القثانون علثى مثا آل إلثى 

القاصر من مال بطرٌق التبرع من أبٌه صرٌحاً كثان التبثرع أو مسثتترا ًوال ٌلثزم األب 

 بتقدٌم حساب عن هذا المال".  

 

                                                 

 .ٕٓالجندي, أحمد نصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, ص  ٔ)
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 نثاملطهب انثب
 انتيبء انٌالٌة ًًقفيب يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري

 

 :انتهاء الوالٌة ووقفها فً النظام السعوديأوالً: 

, تبثٌن أنثه تنتهثً الوالٌثة كمثا جثاء ذات الصلة األنظمة السعودٌة بعد البحا فً

 -فً نظام الهٌبة العامة للوالٌة على أموال القاصرٌن ومن فً حكمهثم بالفصثل الثثامن 

أنثثه" تنتهثثً والٌثثة الهٌبثثة علثثى المشثثمولٌن بهثثذا النظثثام فثثً  -المثثادث الثانٌثثة والثمثثثون

 الحاالت التالٌة:

بلثثول القاصثثر ورشثثده وثبثثوت ذلثث  شثثرعاً أو وفاتثثه, إال إذا رأت المحكمثثة  -ٔ

المختصة وجود سبب شرعً ٌستدعً استمرار الوالٌثة بنثاًء علثى طلثب هثذه الهٌبثة أو 

 ذوي الشأن.

الحجر عن المحجور علٌهم, أو عثودث الوالٌثة للثولً, أو عثودث الغابثب رفع  -ٕ

أو المفقثثود, أو ثبثثثوت وجثثثود وارا, أو معرفثثثة المجهثثثول, بنثثثاء علثثثى حكثثثم المحكمثثثة 

المختصة
(ٔ 

. 

الحكم بانتهاء الوالٌة برجوع القاضً إلى أرجثح اآلراء الفقهٌثة التثً أٌضاً ٌتم و

 فقهاء فً انتهاء ووقف الوالٌة:بٌنت انتهاء الوالٌة, وفٌما ٌلً رأ  ال

 تنتهً الوالٌة فً النظام السعودي بأحد األمور التالٌة:انتهاء الوالٌة:  -أ

للولً بالوصاٌة أو التقدٌم الحق فً طلب استقالته مثن الجهثة المختصثة باالستقالة:  -6

االسثتقالة بعد أن قبل التقدٌم أو الوصاٌة, فإذا رأت الجهات المختصة ما ٌبرر هثذه 

 لمصلحة المولى علٌه المالٌة قبلت االستقالة منه.

                                                 

م, مرجثثع سثثابق, المثثادث الثانٌثثة نظثثام الهٌبثثة العامثثة للوالٌثثة علثثى أمثثوال القاصثثرٌن ومثثن فثثً حكمهثث  ٔ)

 والثمثون.
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وقد جثر  خثمف فقهثً فٌمثا إذا كثان قبثول االسثتقالة ٌبنثى علثى مبثرر أم ٌقبثل 

لمجرد طلبه نظراً لمصلحة المولى علٌثه؛ إذ أن رفثت االسثتقالة قثد ال ٌكثون لمصثلحة 

 المولى علٌه, والوصً ال ٌريب فً القٌام بمهامه.

أنه للوصً عزل نفسه متى شاء سواء قبل مثوت الموصثً  :الحنفٌة وقال فقهاء

أو بعده ألن الوصاٌة تبرع, والتبرع ال ٌلزم علٌه صاحبه
(ٔ 

. 

"للثثولً عثثزل نفسثثه متثثى شثثاء بشثثرطٌن: إن لثثم تتعثثٌن  :وقثثال فقهثثاء الشثثافعٌة

الوصٌة, ولم ٌغلب على ظنه تلف المال باستٌمء ظالم, ومن قثات ويٌثره, وإال فلثٌس 

ذل , وال ٌنفذ عزله له
(ٕ 

. 

:"ولثه عثزل  واتفق الحنابلة: علثى مثا ٌفٌثد قبثول االسثتقالة وعثدم قبولهثا, وقثالوا

نفسثثه متثثى شثثاء, وعنثثه لثثٌس لثثه ذلثث  بعثثد موتثثه"
(ٖ 

, أي إذا قبثثل الوصثثاٌة بعثثد مثثوت 

 الموصً.

أما فقهاء المالكٌة: فقد مٌزوا بثٌن طلثب االسثتقالة لغٌثر عثذر وبثٌن طلبهثا لعثذر 

 أي بالوصً أو المقدم. قام به,

فأما إن كان طلب االستقالة وعدم قبولها, فقالوا: " لٌس للوصً أن ٌعثزل نفسثه 

بعثثد مثثوت الموصثثً وقبثثول الوصثثً بهثثذه الوصثثٌة سثثواء أقثثام أحثثد عوضثثه أم ال, وال 

للقاضً أن ٌخلٌه بعد موت الموصً وقبول الوصً على األصح"
(ٗ 

. 

                                                 

, تحفة الفقهثاء ,  م99ٗٔ -هـ  ٗٔٗٔ)محمد بن أحمد بن أبً أحمد, أبو بكر عمء الدٌن السمرقندي,   ٔ)

 .ٖ٘ٙ, صٖ,  جدار الكتب العلمٌة, بٌروت ,ٕط

, مغنثثى المحتثثاج إلثثى معرفثثة ألفثثاظ المنهثثاج, د.ط, شثثرح مكتبثثة م 9٘8ٔ) , محمثثد الخطٌثثبالشثثربٌنً  ٕ)

 .ٖ٘ٙ, صٖوأوالده, ج ًومطبعة مصطفى األلبان

 .79ٔ, صاإلسممٌةمجلة المنار , ٔ, طالمقنع , هـٕٕٖٔ)موفق الدٌن عبد هللا , ابن قدامة  ٖ)

, دار الفكثر, ٖ, طمواهب الجلٌل فً شثرح مختصثر خلٌثل, محمد بن محمد بن عبد الرحمن, الحطاب  ٗ)

 .ٗٓٗ-ٖٓٗ, صٙ, جم99ٕٔ-هـٕٔٗٔ
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الثثولً مثثن عملثثه فثثً أمثثوال المثثولى علٌثثه لتخلثثف العثثزل المثثراد بثثه إعفثثاء بااالعزل:  -5

شثثرط مثثن شثثروط الوالٌثثة فٌثثه, أو ظهثثور مثثانع مثثن موانعهثثا, أو تعثثرت أمثثوال 

 المولى علٌها لإلهمال والضٌاع.

فثثالعزل إجثثراء ٌتخثثذه القاضثثً فثثً مواجهثثة الثثولً فٌعفٌثثه مثثن مهامثثه إذا رأ  

ة بالمصثثلحة, فمتثثى مصثثالح المثثولً علٌثثه المالٌثثة معرضثثة للضثثٌاع ألن الوالٌثثة منوطثث

انتفت المصلحة وجب أن تثزول الوالٌثة, فثإذا تخلثف عثن الثولً شثرط العدالثة مثثمً أو 

طثثرأت جرحثثة مانعثثة لحفثثظ األمانثثة أو بثثدا منثثه سثثوء تصثثرف وتبثثذٌر انتفثثت مصثثلحة 

 المولً علٌه من والٌته, فلزم عزله صوناً لهذه المصلحة.

ل صثنف ٌنثدرج تحتثه ٌمكن تصثنٌف موجبثات العثزل تحثت ثمثثة أصثناف, كثو

 :جملة من موجبات العزل

 .الصنف األول: كل مانع من الموانع السالبة للوالٌة؛ كالعداوث 

  الصثثنف الثثثانً: تخلثثف شثثرط مثثن شثثروط الوالٌثثة الواجثثب توافرهثثا فثثً الثثولً؛

 كالعدالة, واألمانة, واتحاد الدٌن.

 لثثى الصثثنف الثالثثا: كثثل مثثا ٌعثثرت أمثثوال المثثولً علٌثثه ومصثثالحه المالٌثثة إ

 الضٌاع؛ كالتبذٌر, واإلهمال, واإلخمل بالواجب.

 وقد تناول الفقهاء فً المذاهب المختلفة موضوع عزل الولً على النحو التالً:

قثال فقهثثاء الحنفٌثة: إن " للقاضثً أن ٌعثثزل وصثى المٌثثت إذا  :فاً الفقاه الحنفااً

رف وحفثظ كان فاسقاً يٌر مثأمون علثى التركثة وإن كثان ثقثة لكنثه ال ٌقثدر علثى التصث

التركة بنفسه, فإن القاضً ٌضم إلٌه يٌره وال ٌعزلثه؛ العتمثاد الموصثً علٌثه ألمانتثه 

فٌحصل الغرت بهما 
(ٔ 

. 

                                                 

, ٖ, مرجثع سثابق, ج, محمثد بثن أحمثد بثن أبثً أحمثد, أبثو بكثر عثمء الثدٌن, تحفثة الفقهثاءيالسمرقند  ٔ)

 .7ٖٙص
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الشثافعٌة العدالثة أسثاس ممارسثة الوالٌثة علثى  ءاعتبثر فقهثا وفً الفقه الشافعً:

المال, وأن زوالها  قطعاً  ٌمنثع ممارسثة هثذه الوالٌثة وإن كانثت هثذه الوالٌثة ال تثزول 

بالنسبة لألب, ألنهثا والٌثة ذاتٌثة, , وإنمثا ٌمنثع مثن ممارسثتها عثودث العدالثة إلٌثه, فثإذا 

و الحثاكم فثإن الفسثوق ٌقطثع عادت العدالة عادت الوالٌة تبعثاً لهثا لثألب, أمثا الوصثً أ

 الوالٌة عنه, وال تعود إلٌه.

تزول والٌة األب والوصً والحاكم بفسثوقهم, فثإن عثادوا  :"وقال فقهاء الشافعٌة

إلى العدالة عاد األب إلى والٌته دون الوصً والحاكم, ألن فسوق األب مانع, وفسثوق 

الوصً والحاكم قاطع 
(ٔ 

. 

الفقثثثه المثثثالكً أن الثثثولً ٌعثثثزل لفسثثثقه, أو المشثثثهور فثثثً  وفاااً الفقاااه الماااالكً:

 عدوانه.

ٌعثثزل الثثولً بمجثثرد وجثثود الفسثثق بثثدون حكثثم حثثاكم,  وفااً الفقااه الحنبلااً:

واستدلوا علثى ذلث  بثأن وجثود الفسثق ال ٌحتثاج إلثى نظثر لظهثوره فلثٌس هنثا  حاجثة 

لحكم الحاكم, بل ٌنعزل تلقابٌاً بمجرد وجود الفسق
(ٕ 

. 

المثثوت عامثثل طبٌعثثً مثثن عوامثثل إنهثثاء الوالٌثثة االنتهااء بااالموت ومااا فااً حكمااه:  -4

 على المال, وٌندرج تحته نوعان من الموت: 

: الموت الحقٌقً؛ وٌتضثمن مثوت الثولً أو مثوت المثولى علٌثه, أو النوع األول

 هم  ثروته.

قثثدان : المثثوت الحكمثثً؛ وٌثثدخل ضثثمنه فقثثد الثثولً, أو يٌبتثثه, أو فالنااوع الثااانً

 أهلٌته, أو نقصانها, أو عجزه.

                                                 

قواعثد األحكثام فثً مصثالح  , م99ٔٔ -هثـ ٗٔٗٔ)عثز الثدٌن عبثد العزٌثز أبو محمثد, بن عبد السمما  ٔ)

 .ٗ, صٕ,  جالقاهرث, مكتبة الكلٌات األزهرٌة, األنام

 .9ٖٙ, صٗالبهوتً, كشاف القناع, مرجع سابق, ج  ٕ)
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ثثثم إن المثثوت بنوعٌثثه ٌمثثس عناصثثر الوالٌثثة المكونثثة لهثثا وهثثو الثثولً والمثثولى 

علٌه, والمال, أو ٌمس شروط الوالٌة كاألهلٌة والقدرث على القٌام بمهثام المثولى علٌثه, 

فإذا انهدم عنصر من عناصر الوالٌة أو اختل شرط من شروطها فم خمف فً انتهثاء 

الوالٌة على المال؛ ألن الوالٌة تعمل فً إطار المصلحة المالٌة للمولى علٌثه, وال تنثتج 

 أثراً خارج هذا اإلطار, يٌر أنه البد من تحدٌد كل حالة.

الموت منه للوالٌثة, فثإذا مثات الثولً انتهثت والٌتثه ونقلهثا الشثرع إلثى  موت الولً: -أ

, فثثالموت ٌنقثل الوالٌثة إلثثى شثخص آخثر ٌتثثولى شثؤون القاصثر إلثثى بلويثه رشثٌداً 

الغٌر من حٌا النظر وٌنهٌهثا مثن حٌثا الثولً, فمثوت الثولً والمثولى علٌثه يٌثر 

رشثثٌد ٌتحقثثق فٌثثه نقثثل والٌثثة النظثثر, وإنمثثا والٌثثة الثثولً ال ٌخثثالف أحثثد فثثً إنهثثاء 

 الوالٌة بالموت, ألنه أمر طبٌعً ال ٌد ألحد فٌه.

لقٌثام الوالٌثة علثى المثال فثإذا مثات وجود المثولى علٌثه أسثاس  موت المولى علٌه: -ب

المولى علٌه لم ٌعد للوالٌة وجود, إذ تنتهً الوالٌثة بداهثة, ذلث  ألن المثال سثٌنتقل 

 إلى ورثته.

تقوم الوالٌة لحفظ أموال المولى علٌه ومصثالحه المالٌثة  هالق أموال المولى علٌه: -ج

ى المثال أثثر النعثدام فإذا هلكت هذه األموال وهذه المصالح, و لم ٌعثد للوالٌثة علث

محلها, يٌر أن الوالٌة قد تكون والٌة على المال فقط: كوالٌة الوصً أو المقثدم, 

وقد تكون والٌة على الثنفس والمثال معثاً: كوالٌثة األب ووصثاٌة األم, فثإن كانثت 

الوالٌة والٌة على المال فقط انقطعت الصلة بٌن الولً والمولى علٌه, وإن كانثت 

لثثثى الثثثنفس والمثثثال معثثثاً انتهثثثت والٌثثثة المثثثال واسثثثتمرت والٌثثثة الوالٌثثثة والٌثثثة ع

النفس
(ٔ 

. 

                                                 

للكتثاب, د.ط, الشثركة العالمٌثة , ًالفقثه المثالك ً, عبد السمم, الوالٌة على المال وتطبٌقاتهثا فثًالرفع  ٔ)

 .9ٔٗ-9ٓٗ, صالقاهرث
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: إذا كانت الوالٌة فثً الحثاالت السثابقة تنتهثً باسثتقالة االنتهاء بالرشد أو بالترشٌد -د

الولً أو عزله أو بالموت فإن الوالٌة فثً هثذه الحالثة تنتهثً النتهثاء سثببها, فثإذا 

, ألن الوالٌثة تقثوم مقثام األهلٌثة فثً المثولى رشد المولى علٌه انتهت الوالٌة علٌه

علٌه, فإذا كملت أهلٌثة المثولى علٌثه التعاقدٌثة لثم ٌعثد مسثتوجباً للوالٌثة علٌثه فثً 

ائ    چ مالثثه, إذ ال والٌثثة علثثى رشثثٌد, فوجثثب دفثثع مثثال المثثولى علٌثثه قثثال تعثثالى:

, فبعثثد بلثثول النكثثاح واالبثثتمء واإلشثثهاد,  ٔ) چەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ  

 فم ٌجوز تسلٌم المال إلى المولى علٌه إال بشروط أربعة:

 :االختبار بأن ٌكون المولى علٌه قادراً على التصرف فً ماله بما  الشرط األول

 هو أحسن لمصلحته.

 .الشرط الثانً: البلول بأن ٌبلغ المولى علٌه مبلغ الرجال 

 الشرط الثالا: الرشد بأن ٌكتمل عقله, أو ٌبلغ سناً معٌن 

 .الشرط الرابع: اإلشهاد لتسلٌم ذمة الولً وتطمبن نفس المولى علٌه 

يٌثثر أنثثه ٌجثثب التمٌٌثثز بثثٌن الرشثثد والترشثثٌد, فالرشثثد أن ٌبلثثغ المثثولى علٌثثه سثثناً 

 معٌنه, كامل األهلٌة, سلٌم العقل, لٌس بسفٌه, وال مجنون.

بثإذن مثن  أما الترشٌد, فأن ٌأنس الولً الرشد فً المولى علٌه فٌرفع عنه الوالٌثة

القاضثثً, أو أن ٌثثأنس المثثولى علٌثثه مثثن نفسثثه الرشثثد فٌطلثثب رفثثع الوالٌثثة عنثثه أمثثام 

 القاضً.

وهكذا, إذا زال سبب الوالٌة علثى المثال وهثو قصثور األهلٌثة لثد  المثولى علٌثه 

انتهت الوالٌة على ماله
(ٕ 

. 

 

                                                 

 ٙ  سورث النساء: اآلٌة ٔ)

, ٌة وتطبٌقاتهثثا فثثً المثثذهب المثثالكًالرفعثثً, عبثثد السثثمم, الوالٌثثة علثثى المثثال فثثً الشثثرٌعة اإلسثثمم ٕ)

 .97ٗص
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 :والٌة فً النظام السعوديوقف ال

حثدا لثألب مثا ٌمنعثه مثن ممارسثة قٌامثه إذا ٌتم وقثف الوالٌثة بالنظثام السثعودي 

بالوالٌثة علثثى المثال, كثثأن ٌسثثافر دون أن ٌعلثم جهثثة سثثفره ودون أن ٌخلثف أحثثداً علثثى 

القاصثثر, أو أن ٌسثثجن, أو أن ٌطثثرأ علٌثثه أي سثثبب مثثانع, أو أن ٌقثثوم بنثثوه بمطالبثثة 

حقوقهم من أمهم أو من جهثة أخثر  علٌثه, فثً مثثل هثذه الحثاالت التثً لثم تسثلب فٌهثا 

والٌة ولم تمارس, تكون فً حالة توقف, ٌفقد فٌها الولً صفة الوالٌة, وٌتوجب على ال

القاضً تعٌٌن خلف لها إلى حٌن خروجه من حالثة التوقثف لٌعثود إلثى الوالٌثة أن كثان 

 أباً, أو ٌتنحى عنها أن كان يٌر أب  وقام به ما ٌوجب عزله.

لٌه, فثً هثذه الحالثة ٌفقثد وأبرز حاالت التوقف: أن ٌطلب المولى علٌه حقه من و

الولً صفة الوالٌة لٌواجه خصمه المولى علٌه, من موقع واحد ال ٌتمٌز فٌه واحد عثن 

الثانً, فإذا طلب المولً علٌه حقه من الولً أمام القضاء, فقد الولً صفة الوالٌثة مثدث 

التداعً.
(ٔ 

 

 قانون المصري:انتهاء الوالٌة ووقفها فً الثانٌاً: 

 الٌة فً القانون المصري:انتهاء الو -6

 تنتهً الوالٌة فً القانون المصري إما بحكم القانون أو بحكم من القضاء.

 تنتهً الوالٌة بحكم القانون فً الحاالت التالٌة: انتهاء الوالٌة بحكم القانون: -أ

  بلااوا القاصاار إحاادي وعشااارٌن ساانة مااا لاام تحكااام المحكمااة قباال هااذه السااان

بلثثول القاصثثر سثثن الرشثثد المقثثررث فثثً القثثانون بالمثثادث  باسااتمرار الوالٌااة علٌااه:

هثذه السثن انتهثت  القاصثرالثامنة عشرث هو إحد  وعشرٌن سنة كاملة, فثإذا بلثغ 

الوالٌة علٌه دون حاجة إلى حكم من المحكمة, فاالنتهاء هنا بحكم القثانون, فمتثى 

تفترت وجود بلغ رشٌداً هذه السن سقطت هذه الوالٌة بحكم القانون. والمادث هنا 

هذه السن, واسثتثنت حالثة  القاصرالرشد ولهذا قررت انتهاء الوالٌة بمجرد بلول 

                                                 

 .ٗٓ٘  المرجع السابق, صٔ)
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واحثثدث تبقثثى فٌهثثا الوالٌثثة وهثثى حالثثة مثثا إذا قضثثت المحكمثثة باسثثتمرار الوالٌثثة 

لوجثثود عثثوارت تحثثول دون كمثثال أهلٌتثثه عنثثد بلثثول السثثن المقثثررث, واسثثتوثقت 

ذل  إلثى أن ٌثزول السثبب الثذي مثن المحكمة من قٌام هذا العارت حٌا األمر كث

 أجله قضت المحكمة باستمرار الوالٌة.

و ٌؤخثثذ مثثن نثثص المثثادث المثثذكورث أن الثثولً لثثو سثثكت ولثثم ٌتقثثدم بطلثثب إلثثى 

 القاصثرمحكمة األحوال الشخصٌة مبٌناً األسباب التً تدعوه إلى استمرار والٌته علثى 

, فثإن الوالٌثة تنتهثً القاصثرلعدم كمال أهلٌته ببلثول إحثد  وعشثرٌن سثنة حتثى بلغهثا 

وتسثثقط , والسثثاقط ال ٌعثثود, فاسثثتمرار الوالٌثثة البثثد فٌثثه مثثن قثثرار جدٌثثد مثثن المحكمثثة 

 المختصة .

ألسثباب تقضثى ذلث   القاصثروكذل  لو تقدم بطلبه طالباً استمرار الوالٌثة علثى 

وتبثثٌن للمحكمثثة عثثدم صثثحة هثثذه األسثثباب, فثثإن القثثانون ٌوجثثب علثثى المحكمثثة رفثثت 

سثثن الرشثثد المثثالً المحثثددث فثثً المثثادث  القاصثثروتنتهثثً الوالٌثثة عنثثد بلثثول الطلثثب, 

المذكور
(ٔ 

. 

 :إذا مثات القاصثر  كذلق تنتهً الوالٌاة علاى القاصار بماوت القاصار قبال البلاوا

حثثد  إهثثو والمقثثررث فثثً القثثانون بالمثثادث الثامنثثة عشثثرث  قبثثل بلويثثه سثثن الرشثثد

انتهثت والٌثة الثولً تنتهثً تلقابٌثاً, وذلث  لثزوال السثبب فثً  وعشرٌن سثنة كاملثة

 الوالٌة.

 :ال شثث  أنثثه بوفثثاث الثثولً تنقضثثً والٌتثثه علثثى مثثال  مااوت الااولً أو فقااده أهلٌتااه

, وال تنتقثل الوالٌثة إلثى ورثتثه وإنمثا إذا كثان الثولً هثو األب فهثً تنتقثل القاصر

 وبحكم القانون إلى الجد الصحٌح .

 .ال إذا صدر قرار من المحكمة بذل ولً أهلٌته انتهاء الوالٌة إوال ٌستتبع فقد ال

والحكمة من انتهاء الوالٌة فً حالة فقد الثولً ألهلٌتثه أنثه ٌصثبح فثً هثذه الحالثة 

يٌر قادر على مباشرث شبون الوالٌة, وفً هذا إعمال لنص المادث الثانٌة من المرسثوم 

                                                 

 .٘ٗٔ  عبد التواب, معوت, موسوعة األحوال الشخصٌة, مرجع سابق, صٔ)
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ً نصثت علثى أنثه  "ال ٌجثوز للثولً التث م9ٕ٘ٔلسنة  9ٔٔبقانون رقم حقوق الوالٌة  

مباشرث حق من حقوق الوالٌة إال إذا توافرت له األهلٌة لمباشرث هثذا الحثق فٌمثا ٌتعلثق 

بماله هو"
(6 

. 

 :وصثثورث ذلثث  أن تكثثون المحكمثثة قثثد  الحكاام بعااودة الوالٌااة لااهب أو ردهااا إلٌااه

لجثثد قثثررت سثثلب والٌثثة األب أو الحثثد أو وقفهثثا وصثثارت الوالٌثثة بعثثد ذلثث  إلثثى ا

الصثثحٌح ثثثم قثثررت المحكمثثة عثثودث الوالٌثثة إلثثى األب بعثثد زوال األسثثباب التثثً 

دعت إلى سلب الوالٌة أو  وقفها, فإن والٌة الجثد تنتهثً دون حاجثة إلثى صثدور 

إلى طلبه رد الوالٌة إلٌه حكم بذل , وذات النظر ٌصدق إذ ما أجابت الولً األب 

بعد تنحٌه عنها
(2)

. 

 تنتهً الوالٌة بحكم القاضً فً حالتٌن : ضاء:الق الوالٌة بحكمانتهاء  -ب

  إذا قبلت المحكمة تنحى الولً عن الوالٌة لألسباب المبررث التثً ٌقثدمها وتقثدرها

 المحكمة .

  إذا سلبت المحكمة الوالٌة عن الولً لألسباب الواردث فً القانون
(3 . 

 وقف الوالٌة فً القانون المصري: -5

 باعتقالهوتعرضت  ,الوالٌة إذا اعتبر الولً مفقوداً أو حجر علٌه أو أعتقل وقفت

 .وٌعٌن للقاصر وصى مؤقت إذا لم ٌكن له ولى آخر ,مصلحة القاصر للضٌاع

هثثو وقثثف قضثثابً البثثد مثثن الحكثثم بثثه, وظثثروف  ٕٔالوالٌثثة طبقثثاً للمثثادث وقثثف و

 -:ًه ٕٔوقف الوالٌة فً المادث 

تتحقثثق الغٌبثثة إذا كثثان الشثثخص مفقثثوداً ال تعثثرف حٌاتثثه أو  :اعتبااار الااولً غائباااً  -أ

مماته, كمن تنقطع المعلومات الخاصة به عقب حثرب اشثتر  فٌهثا أو وقثوع كارثثة 

قامة معلوم أو مثوطن معلثوم وبثذل  ال إأو إذا لم ٌكن له محل , حرٌق أو هدم مسكن

                                                 

 .ٗٙوالٌة على المال, مرجع سابق, ص  حمدي, كمال, الٔ)

 .٘ٙ  المرجع السابق, صٕ)

 7ٙ  الجندي, أحمد نصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٖ)
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كلهثا أمثلثة لمثن  وهثذه ,جراءات جنابٌثةإأو ٌفر من  ,إلٌه كمن ٌهٌم على وجه يٌهتد

 ٌعتبر يابباً.

اشثثثترطت العتبثثثار الشثثثخص ياببثثثاً  م9ٕ٘ٔلسثثثنة 9ٔٔمثثثن القثثثانون  7ٗالمثثثادث 

 ًانقضاء سثنة أو أكثثر علثى يٌابثه, وقبثل هثذه المثدث ال ٌعتبثر ياببثاً, ولثذل  ٌتعثٌن لكث

تنقضثً سثنة أو أكثثر علثى يٌبتثه, وأن ٌثبثت  نتقضى المحكمثة باعتبثار الثولً ياببثاً أ

حه, فإذا لم ٌثبت الشرطان بأن كان الولً ريم يٌبته ٌدٌر شثبونه وشثبون تعطٌل مصال

 القاصر, فً هذه الحالة ال ٌعتبر يابباً  وال تقضى المحكمة بوقف والٌته .

 :بعقوباة جنائٌاة أو باالحبس مادة تزٌاد علاى سانةاعتقال الولً تنفٌذاً لحكام  -ب

طمقثاً بإلزامثه باإلقامثة فثً إتثه االعتقثال تنفٌثذاً لحكثم ٌسثلب المحكثوم علٌثه حرٌوٌكون 

 :ًفً هذه الحالة ما ٌأتن معٌن والخضوع فٌه لبرنامج معٌن, وٌشترط لوقف مكا

اعتثد قثانون : ةعلى الولً لمدث تزٌد عن سن صدور حكم بعقوبة جنابٌة أو بالحبس -ٔ

ذا كان الحكم قد صدر ضثده إف الوالٌة على المال بنوع العقوبة لوقف والٌة الولً

أو الحثبس فثً جنحثة  بشثرط أن تكثون  ,بعقوبة جنابٌة أٌا كان مقدار هذه العقوبثة

مدث الحبس تزٌد على سنة, فً هذه الحالة تحكم المحكمة بوقف الوالٌة على مثال 

 القاصر.

وهذا ٌقتضى أن ٌصثدر الحكثم مثن  ,المقضً به ًءأن ٌكون الحكم حابزاً قوث الش -ٕ

فثثً موضثثوع الثثدعوث الجنابٌثثة ولثثم  ًضثثابهٌبثثة قضثثابٌة بمقتضثثى اختصاصثثها الق

عادث نظرها من جدٌد لعدم قابلٌثة الطعثن فٌثه بحسثب طبٌعتثه أو إٌكن من الممكن 

 استنفد كل طرق الطعن الجابز قانوناً أو فاتت المواعٌد المقرر.

ذ بغٌر تقٌٌد حرٌة األولى باعتقاله تنفٌذاً إ ,اعتقال الولً تنفٌذاً للحكم الصادر ضده -ٖ

فثإذا صثدر  ,ٌكون من الممكن مباشرث أعمال ولذل  اشترط النص االعتقالللحكم 

ٌقثثاف التنفٌثثذ فثثم ٌجثثوز الحكثثم إمثثع  حكثثم بعقوبثثة أو بثثالحبس مثثدث تزٌثثد عثثن سثثنة

بوقف الوالٌة ألن الحكم الصادر بالعقوبة يٌر جابز تنفٌذه باالعتقال وتقٌٌد حرٌة 

 الولً .
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 ًاملبحث انثبن
 رعهى أيٌال انقبص انٌصبٌة

 

النٌابة الشثرعٌة المفروضثة علثى أمثوال القاصثر التثً    صورالوصاٌة هً أحد

 بمعناها العام العهد إلى الغٌر القٌام بأمر ما, كرعاٌة شبون القاصر وحفظ ماله.

علٌه وماله, فمن مصثلحة مثن ال ٌسثتقل  ومن أهم مقاصد الوصاٌة حفظ الموصى

بشثثؤونه أن ٌحفثثظ مالثثه وال ٌسثثتغل االسثثتغمل األمثثثل مثثن قبثثل األكفثثاء, ولثثذل  قٌثثدت 

تصرفات الوصً بالمصلحة, فنفاذ تصرفات الوصً على القصر متوقثف علثى وجثود 

الثمثثرث والمنفعثثة لثثذل  التصثثرف دٌنٌثثة كانثثت أم معنوٌثثة, فالوصثثً ٌحثثافظ علثثى مثثال 

الثثه, وٌمنثثع مالثثه مثثن االسثثتغمل واألكثثل بالباطثثل مثثن يٌثثر مسثثتحقٌه ممثثن القاصثثر وم

ٌطمعثثون فٌثثه, لضثثعف صثثاحبه وعثثدم قدرتثثه علثثى حماٌتثثه, كثثذل  ٌقثثوم الوصثثً بتنفٌثثذ 

ريبات الموصً, ولٌس هذا فحسب وإنما تتعد  ذل  للقٌام بتنفٌذ ما فات الموصً فثً 

 تحظى الوصاٌة باألهمٌة. حٌاته مما كان ٌريب فً تحقٌقه لو طال به العمر, لذا

وقد ٌكون الوصً معٌناً من جهة الولً فٌسمى بـ "الوصثً المختثار", وقثد ٌكثون 

معٌناً من جهة القاضً فٌسمى عندبذط بـ "الوصثً المعثٌن أو وصثً القاضثً", وأمثا إذا 

كانثثت وصثثاٌته مسثثتمدث مثثن الوصثثً األول فٌسثثمى الموصثثً إلٌثثه فثثً هثثذه الحالثثة بثثـ 

 "وصً الوصً.

 نتناول مفهوم الوصاٌة على مال القاصر من خمل المطالب التالٌة: و سوف

 وشثثثروطها فثثثً النظثثثام السثثثعودي والقثثثانون  صثثثاٌةمفهثثثوم الو :المطلاااب األول

 .المصري

 نطاق الوصاٌة  فً النظام السعودي والقانون المصري. :لثانًالمطلب ا 

 :انون المصري.النظام السعودي والقانتهاء الوصاٌة ووقفها فً  المطلب الثالث 
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 املطهب األًل
 يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصريًشرًطيب  يفيٌو انٌصبٌة

 
 :مفهوم الوصاٌة وشروطها فً النظام السعوديأوالً: 

 مفهوم الوصاٌة فً النظام السعودي: -6

فإننً لثم أجثد تعرٌفثاً للوصثاٌة, ولثم  ذات الصلة األنظمة السعودٌة بعد البحا فً

عثن المعنثى الثذي جثاء فثً الفقثه  اً ٌكن المنظم السثعودي ٌقصثد بالوصثاٌة معنثى خارجث

اإلسثثممً, فقثثد نثثص المثثنظم السثثعودي فثثً "نظثثام الهٌبثثة العامثثة للوالٌثثة علثثى أمثثوال 

القاصثثرٌن ومثثن فثثً حكمهثثم" فثثً مادتثثه الثانٌثثة علثثى أن " تتثثولى الهٌبثثة الوالٌثثة علثثى 

موال القاصرٌن ومن فً حكمهم, وتمارس من االختصاصات مثثل مثا خثول للثولً أو أ

طبقثاً ألحكثام  –الوصً أو القٌم أو الوكٌل أو الناظر, وعلٌها الواجبات المقثررث علثٌهم 

 الشرٌعة اإلسممٌة واألنظمة الشرعٌة.

وهذا النص ٌدل على أن المنظم السعودي لم ٌقصد بالوصثاٌة معنثى يٌثر المعنثى 

الوارد فً الفقه اإلسممً, فٌكثون معنثى الوصثاٌة فثً النظثام السثعودي: هثو مثن ٌعهثد 

إلٌه والد القاصر للقٌام على شؤونه بعد وفاث والده
(ٔ 

. 

 وفٌمثثا ٌتعلثثق بالوصثثاٌة علثثى القاصثثرٌن, فقثثد نثثص المثثنظم السثثعودي فثثً المثثادث

ترفثع دعثو  " نثه: إلجثراءات الجزابٌثة علثى أالتاسعة واألربعون بعد المابة من نظثام ا

الحق الخاص على المتهم إذا كان أهمً, وعلى الولً أو الوصً إذا كثان المثتهم نثاقص 

األهلٌة, فإن لم ٌكن له ولً أو وصً, وجب علثى المحكمثة المرفوعثة أمامهثا الثدعو  

"الجزابٌة أن تقٌم علٌه ولٌاً 
(ٕ 

. 

                                                 

نظثثام المرافعثثات م , الكاشثثف فثثً شثثرح ٕٙٓٓ -هثثـ7ٕٗٔ  آل خنثثٌن, عبثثد هللا بثثن محمثثد بثثن سثثعد )ٔ)

 .ٖٕٓ,  ص, دار التدمرٌة, الرٌاتٔ, طالشرعٌة السعودي

المثادث التاسثعة  هثـ.ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٕٕبتثارٌج  ٕرقثم م/الجزابٌثة بالمرسثوم الملكثً  صدر بنظام اإلجراءات  ٕ)

 واألربعون بعد المابة.
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القصثر متثى فالقضاء الشرعً هو الجهثة المختصثة بإثبثات إقامثة الوصثً  علثى 

 ثبت ذل .

وقد تنثاول الفقهثاء الوصثاٌة فثً تعرٌفثات متعثددث إذ عرفهثا المالكٌثة بأنهثا: "عقثد 

ٌوجب نٌابة عن عاقده بعد موته
(ٔ 

. 

 وعرفها الشافعٌة بتعرٌفٌن هما:

إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت التعرٌف األول: -
(ٕ 

. 

العهد على من ٌقوم على أوالده بعده التعرٌف الثانً: -
(ٖ 

. 

وعرفها الحنفٌة بقولهم: طلب شًء من يٌره لٌفعله بعد وفاتثه أو يٌبتثه كقضثاء "

"دٌونه, وتزوٌج بناته, فلوصاٌة عند الحنفٌة إنابة بعد الموت أو الغٌبة
(ٗ 

. 

ٌتبثثٌن لنثثا مثثن تعرٌثثف الحنفٌثثة للوصثثاٌة أنهثثم أدخلثثوا فثثً تعرٌفهثثا الوكالثثة, وذلثث  

عندما جعلوا الطلب فً حٌاث الطالب ) الموصً  وصاٌة, حٌثا أن الوكالثة أنمثا تكثون 

"فً حٌاث الموكل
(٘ 

. 

 

 

                                                 

, منح الجلٌل شرح مختصثر خلٌثل, د.ط, دار الفكثر, بٌثروت, )د.ت   علٌش, أبو عبدهللا محمد بن أحمدٔ)

 .ٖٓ٘, ص9ج

, د.ط, دار الكتثاب ب, أسنى المطالب شرح روت الطال)د.ت  محمد  األنصاري, أبو ٌحٌى زكرٌا بن ٕ)

, فتوحثثات الوهثثاب بتوضثثٌح شثثرح )د.ت الجمثثل, سثثلٌمان بثثن عمثثر -7ٙ, صٖاإلسثثممً, بٌثثروت, ج

 .ٙ, صٗحٌاء التراا العربً, ج‘منهج الطمب ) حاشٌة الجمل على شرح المنهج , د.ط, دار 

 , نهاٌثثة المحتثثاج إلثثى شثثرح ألفثثاظ المنهثثاج, د.ط, دار م99ٖٔ -هثثـ ٗٔٗٔ  الرملثثً, محمثثد بثثن أحمثثد )ٖ)

الكتب العلمٌة, بٌروت, , الشربٌنً, محمد بن أحمد الخطٌثب, مغنثً المحتثاج إلثى معرفثة معثانً ألفثاظ 

 .ٙٙ, صٗالمنهاج, مرجع سابق, ج

 .ٓٗ, صٗالكاسانً, عمء الدٌن أبو بكر, بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع, مرجع سابق, ج  ٗ)

, دار النفثابس: عمثان, ٔالفقثه اإلسثممً, ط ًالوصثاٌة فث  م9ٕٓٓهثـ, 9ٕٗٔ)ربابعة, عبد هللا محمثد  ٘)

 .ٕٔص
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 من خمل ما سبق ٌتبٌن أن الفقهاء سلكوا فً تعرٌفهم للوصاٌة اتجاهٌن هما:

: أن الوصثثاٌة أخثثص مثثن الوصثثٌة فهثثً ال تصثثدق علثثى التملٌثث  االتجاااه األول

لذي ٌتضمنه تعرٌثف الوصثٌة وأصثحاب هثذا االتجثاه هثم: المضاف إلى ما بعد الموت ا

 الحنفٌة, والشافعٌة, وأكثر الحنابلة.

: أن اإلٌصثاء والوصثٌة بمعنثى واحثد, أي أنهثا تشثمل عقثداً ٌوجثب االتجاه الثاانً

نٌابة عن عاقده بعد موته, أو عقداً ٌوجب حقاً فثً ثلثا عاقثده ٌلزمثه بموتثه, أو التبثرع 

 اب هذا االتجاه هم المالكٌة وبعت الحنابلة.بالمال بعد الموت, وأصح

 وٌتم ترتٌب األوصٌاء على النحو التالً:

وقد اتفق الفقهاء على أن تولٌة الوصثً واختٌثاره تكثون  الوصاٌة من جهة األب:

لألب؛ ألن عندهم جمٌعاً الوالٌة لثألب علثى أوالده الصثغار ومثن فثً حكمهثم فثً حثال 

من ٌنوب عنه فً الوالٌة علٌهم بعد وفاتهحٌاته, فٌكون له الحق فً إقامة 
(ٔ 

. 

وأما اختٌار الجد للوصً فقثد اختلثف الفقهثاء فٌثه علثى  والوصاٌة من جهة الجد:

 قولٌن هما:

: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الجد ألب, ٌأخذ حكم األب فً هثذا القول األول

الحكم, فله حق تولٌة الوصً, وبه قال الحنفٌة
(ٕ 

, والشافعٌة
(ٖ 

أن للجد عندهم الوالٌثة  :

على أوالد وإن نزلوا؛ ألن له والدث وتعصٌباً فٌكثون لثه حثق اإلٌصثاء علثٌهم لمثن شثاء 

 بعد موته كاألب.

                                                 

, دار المعرفثة, بٌثروت, ٕهـ , تبٌثٌن الحقثابق شثرح كنثز الثدقابق, طٖٖٔٔ, عثمان بن علً )  الزٌلعًٔ)

, دار الفكثثثر, ٕهثثثـ , مواهثثثب الجلٌثثثل, ط98ٖٔ, الحطثثثاب, محمثثثد بثثثن عبثثثد الثثثرحمن )7ٕٓ, صٙج

, ٖم , الفثروع, ط9ٙٓٔ, ابن مفلح, شمس الدٌن أبو عبدهللا محمثد بثن مفلثح )89ٖ, صٙبٌروت, , ج

 . 99ٔ, صٗف محمد السبكً, عالم الكتب, بٌروت, , جتحقٌق عبد اللطٌ

دار المعرفثثثة,  -هثثثـ , المبسثثثوط, )د.ط , بٌثثثروت9ٓٗالسرخسثثثً, أبثثثو بكثثثر محمثثثد بثثثن أحمثثثد, )ت:   ٖ)

 .ٖٕ, صٕٕه, جٙٓٗٔ

 .ٕٓٔ, صٗمرجع سابق, ج الشربٌنً, مغنً المحتاج,  ٗ)
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: ذهب أصحاب هذا القول إلى أنثه لثٌس للجثد حثق تولٌتثه وصثً أما القول الثانً

عنه على أوالد أوالده, وبه قال المالكٌة
(ٔ 

, والحنابلثة
(ٕ 

ٌثة لثه عنثدهم ؛ ألن الجثد ال وال

علثثى أمثثوال هثثؤالء األوالد, ألنثثه ال ٌثثدلً إلثثٌهم بنفسثثه, وإنمثثا ٌثثدلً إلثثٌهم بثثاألب فكثثان 

كاألخ والعم, وال والٌة ألحدهما على مال أوالد أخٌه فكذل  الجد ال والٌة له على مثال 

 أوالد أوالده.

 وأجاب هؤالء على ما استدل به أصحاب القول األول: بأن قٌاس األب على الجثد

وٌخالفثه فثً مٌراثثه وحجبثه,  ,قٌاس مع الفثارق؛ ألن األب ٌثدلً بنفسثه, وٌحجثب الجثد

وال قٌاسه علٌه ,فم ٌصح إلحاقه به
(ٖ 

. 

وذل  تحت إشراف القاضثً دون أن تحثدد صثمحٌات وكذل  قد ٌتعدد األوصٌاء 

لٌفصثل كل منهم فتوجب علٌهم أن ٌعملوا معاً, فإذا لثم ٌتفقثوا ٌرفثع األمثر إلثى القاضثً 

بثثالخمف, وٌقثثرر الحثثل الممبثثم, أمثثا إذا وزع العمثثل بٌثثنهم فٌجثثب علثثٌهم التقٌثثد بثثالنص 

الذي حدده لهم الموصً
(ٗ 

. 

 شروط الوصً فً النظام السعودي: -5

 ٌشترط فً الوصً على مال القاصر ما ٌلً:

 جمثاع علٌثهوادعثى بعضثهم اإل أحثداً لم ٌعرف الخمف فً هذا الشثرط اتحاد الدٌن:  -أ

ن الوصثاٌة تجعثل للوصثى نوعثاً مثن الوالٌثة أ إلثى , باإلضثافةدلثة المسثألةأوعدوه مثن 

ڦ  چ  , قثال تعثالى:موال المسثلم ربمثا ٌتولثد منهثا نثوع مثن السثبٌل علثى المسثلمأعلى 

لثٌهم, إوفٌها نوع من الركثون واالطمبنثان .  ٘) چڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

                                                 

ابثن ٌوسثف, التثاج واإلكلٌثل, , المثواق, محمثد 9ٖٓ, صٙالحطاب, مواهب الجلٌل, مرجثع سثابق, ج  ٔ)

 .٘٘٘, صٙ)د.ط , دار الكتب العلمٌة, ج

 .9ٕٗ, صٕالبهوتً, الروت المربع, مرجع سابق, ج  ٕ)

 .ٕٗٔ,صٙابن قدامة, المغنً, ج  ٖ)

, , منشورات بحر المتوسط, بٌثروتٔط, الوصٌة الواجبة فً اإلسمم,  م 98ٔٔ)  جبران, نجم ٌوسفٗ)

 .7ٕٔص

 .ٔٗٔاآلٌة   سورث النساء: ٘)
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ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    چ اآلٌثثة:  ذلثث  فثثً لثثٌهم كمثثا جثثاءإوقثثد نهثثى هللا عثثن الركثثون 

 . ٔ) چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ  وقثثثال تعثثثالى:

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             

واالنتصثثثثار بالمشثثثثركٌن  , فتضثثثثمنت اآلٌثثثثة الكرٌمثثثثة المنثثثثع والتأٌٌثثثثد ٕ) چں  ں   

واتخثثثاذهم أولٌثثثاء وأصثثثدقاء ألنفسثثثكم مثثثن دونكثثثم, أي دون أهثثثل دٌثثثنكم وملثثثتكم أٌهثثثا 

المؤمنون, فنهى هللا المؤمنٌن به أن ٌتخذوا من الكفار به أخمء وأصفٌاء ثثم عثرفهم مثا 

هم علٌه من الغش والخٌانة
(ٖ 

. 

ة صحٌحة, شأنها شأن بقٌة متفق علٌه بٌن الفقهاء لتكون الوصاٌ هذا الشرط: العقل -ب

التصرفات
(ٗ 

, فٌخرج المجنون ألنه ال ٌمكنه القٌثام بمهثام الوصثاٌة وألنثه ال ٌثولً 

على نفسه فم ٌولً على يٌره, ألنه ناقص العقل وكذل  السفٌه والغافل
(٘ 

. 

كمثا تبطثل وصثاٌة المجنثون ابتثداء لثو كثثان عثاقمً حثٌن الوصثاٌة ثثم طثرأ علٌثثه 

عقلثه ورشثده فقثد قٌثل برجثوع وصثاٌته لثزوال  إلثىالجنون بعد ذل , ولو عاد الوصثً 

بعد ذلث  فثان والٌتثه علثى  الجبري وأعفً كما لو طرأ الجنون على الولً ,المانع عنها

كانت بم خمف فً ذل حفاده تعود كما أوالده وأالقاصرٌن من 
(ٙ 

. 

                                                 

 .ٖٔٔ  سورث هود : اآلٌة 1)

 .8ٔٔ  سورث آل عمران: اآلٌة 2)

 .ٓٙ, الطبري, جامع البٌان فً تأوٌل القرآن ,ج, صٕٕٗ, صٙ  القرطبً, الجامع ألحكام القرآن, جٖ)

, ابثن قدامثثة, المغنثثً, ٖٓٔ, صٙ, الرملثً, نهاٌثثة المحتثثاج, ج88, ص7الهٌتمثً, تحفثثة المحتثثاج, ج  ٘)

 .ٕٓٔ, صٙج

م  , تصثرفات األوصثٌاء وأحكامهثا, د.ط, دار الهثدي, 99ٓٔ -هثـٓٔٗٔ  إبراهٌم, محمود على أحمد )5)

 .88القاهرث, ص

 .7٘, دار القلم, بٌروت, صٔم , الوصاٌة واألوقاف, ط98ٓٔ  الحسٌنً, هاشم معروف )6)



58 
 

اتفق فقهاء المالكٌة العدالة: -ج
(ٔ 

, والشافعٌة
(ٕ 

والحنابلة ,
(ٖ 

علثى اشثتراط العدالثة فثً  

الوصثثً؛ ألن اإلٌصثثاء إنمثثا ٌجثثوز شثثرعاً لٌثثتم بثثه نظثثر الموصثثً لنفسثثه وأوالده, 

 واإلٌصاء لفاسق ال ٌحقق معنى ذل  النظر.

وأما الحنفٌة
(ٗ 

وإن كانوا ٌجٌثزون الوصثاٌة للفاسثق ابتثداء؛ ألن لثه أصثل والٌثة  ,

 كما له أصل إرا إال أنهم ٌرون أنه إذا تم اإلٌصاء لفاسق فإن القاضً ٌخرجه عنها.

اتفثثق فقهثثاء الشثثافعٌة البلااوا: -د
(٘ 

, والمالكٌثثة
(ٙ 

, والحنابلثثة
(7 

علثثى شثثرط البلثثول فثثً  

الوصً, واختلف معهثم الحنفٌثة
(8 

ازوا وصثاٌة الصثبً ولكثن تلزمثه فثً ذلث , وأجث 

العهدث كالوكالة
(9 

. 

واستدل المالكٌة
(ٔٓ 

, والشافعٌة
(ٔٔ 

, والحنابلة
(ٕٔ 

, بعثدم صثحة الوصثاٌة لصثبً 

ممٌز؛ ألن يٌر البثالغ ال والٌثة لثه علثى نفسثه وال علثى مالثه فمثن األولثً أال تكثون لثه 

 والٌة على يٌره وماله.

                                                 

 8ٓ٘, ص9علٌش, منح الجلٌل, مرجع سابق, ج ٔ)

, ٗ, الشثثربٌنً, مغنثثً المحتثثاج, ج8ٙ, صٖالمطالثثب, جزكرٌثثا األنصثثاري, مرجثثع سثثابق, أسثثنً   ٕ)

 .8ٖٙص

 .9ٖٗ, صٗالبهوتً, كشاف القناع, مرجع سابق, ج  ٖ)

 .7ٕٓ, صٙ, الزٌلعً, تبٌٌن الحقابق, جٕ٘, ص8ٕجالسرخسً, المبسوط, مرجع سابق,   ٗ)

 .7ٙ, صٖالشربٌنً, مغنً المحتاج, مرجع سابق, ج ٘)

 .8ٓ٘, ص9جعلٌش, منح الجلٌل, مرجع سابق,   ٙ)

 .9ٖ٘, صٗ, البهوتً, كشاف القناع, جٖٗٔ, صٙابن قدامة, المغنً, ج  7)

 .7ٕٔ, صٙابن عابدٌن, رد المحتار, مرجع سابق, ج  8)

 .ٗٔٙ, ص٘ابن عابدٌن, محمد أمٌن بن عمر بن عبد العزٌز, رد المحتار على الدر المختار, ج  9)

 .8ٓ٘, ص9علٌش, منح الجلٌل, مرجع سابق, ج  ٓٔ)

 .7ٙ, صٖالشربٌنً , مغنً المحتاج, مرجع سابق, ج ٔٔ)

, المثرداوي, اإلنصثاف, 9ٖ٘, صٗ, البهثوتً, كشثاف القنثاع, جٖٗٔ, صٙابن قدامثة, المغنثً, ج ٕٔ)

 .8ٕٙ, ص7ج
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الحنابلثثةاتفثثق الفقهثثاء مثثن ورة: ـااـالذك - ـهاا
(ٔ 

, والشثثافعٌة
(ٕ 

, والمالكٌثثة
(ٖ 

, والحنفٌثثة
(ٗ  

باإلجمثثاع علثثى عثثدم اشثثتراط الثثذكورث فثثً الوصثثً, فٌجثثوز اإلٌصثثاء للمثثرأث, فقثثد 

إلى ابنته حفصة رضً هللا عنها أوصً سٌدنا عمر 
(٘ 

. 

بعثثدم اشثثتراط الثثذكورث فثثً الوصثثً بثثأن المثثرأث مثثن أهثثل  وٌمكثثن االسثثتدالل

الشثثثهادث, فأشثثثبهت الرجثثثل بخثثثمف القضثثثاء الثثثذي ٌحتثثثاج إلثثثى الكمثثثال فثثثً الخلقثثثة 

واالجتهاد
(ٙ 

. 

: اشترط الفقهاء عدم العثداوث بثٌن الوصثً والموصثً علٌثه, ألن العثدو عدم العداوة -و

يٌثثر مثثؤتمن علثثى الموصثثً علٌثثه ومالثثه حٌثثا قثثال بثثن رشثثد
(7 

إذا جثثر  بثثٌن : 

 ؛الموصً علٌه ووصٌه عداوث فإنه ٌعزل, فاألولً عدم جواز وصاٌة عدوه ابتثداء

ومن هنا لم تجز وصاٌة الذمً والٌهودي والمجوسً على المسلم؛ للعداوث, إضثافة 

لشرط الدٌن
(8 

. 

                                                 

 .ٖٗٔ, صٙ, ابن قدامة, المغنً, ج9ٖٗ, صٗالبهوتً, كشاف القناع, ج  ٔ)

 .8ٔٔ, صٗالشربٌنً, مغنً المحتاج, مرجع سابق, ج  ٕ)

 .ٙ٘٘, ص8جمرجع سابق, المواق, التاج واإلكلٌل,   ٖ)

 .7ٔٔ, صٙالسرخسً, المبسوط, مرجع سابق, ج ٗ)

 .9٘, مرجع سابق, صبراهٌم, محمود على أحمد, تصرفات األوصٌاء وأحكامهاإ  ٘)

 .ٖٗٔ, صٙ, ابن قدامة, المغنً, ج7ٔٔ, صٙالسرخسً, المبسوط, ج ٙ)

األندلسً, والمراد به ابن رشد الحفٌد, لثم ٌثدع القثراءث إال لٌلثة وفثاث أبو الولٌد محمد ابن أحمد ابن رشد  7)

والده, ولٌلة بناءه بزوجته, اتهم بالزندقة, فنفً إلً مراكش, وأحرقت كتبه, ثم رجع إلً قرطبة بعثد أن 

هثثـ. مثن مصثثنفاته: منهثثاج 9٘٘رضثً عنثثه المنصثور, مثثات فثً مثثراكش ونقثل جثتثثه إلثً قرطبثثة سثنة 

, ٙتهافت, بداٌة المجتهد. الزركلً, خٌر الدٌن. األعمم, بٌروت: دار العلثم للممٌثٌن, جاألدلة, تهافت ال

 .ٖٕٔ-ٕٕٔص

م  , الفتاو  الهندٌة لجماعة من علماء الهنثد) وبهامشثه فتثاوي قاضثً 98ٓٔهـ, ٓٓٗٔنظام )البلخً,  8)

, ٙجعربثً, بٌثروت,التثراا ال , دار إحٌثاءٖخان لإلمام فخثر الثدٌن األوزجنثدي الفريثانً الحنفثً , ط

, 7ٙ, صٖ, زكرٌا األنصثاري, أسثنى المطالثب, ج98ٖ, صٙالحطاب, مواهب الجلٌل, ج, 8ٖٔص

 .7ٔٔ, صٗالشربٌنً, مغنً المحتاج, ج
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الوصثاٌة, وقثد تناولهثا الفقهثاء  وهى قثدرث الشثخص علثى القٌثام بمثا تتطلبثه الكفاٌة: -ز

 ب راء مختلفة:

 فاشترط المالكٌة
(ٔ 

والشافعٌة 
(ٕ 

 الكفاٌة فً الوصً, وهى االحتراز من العجز. 

 بٌنما ذهثب الحنفٌثة
(ٖ 

الحنابلثة 
(ٗ 

إلثى صثحة وصثاٌة العثاجز؛ ألنثه أهثل للوالٌثة  

 واألمانة, وٌضم القاضً إلٌه شخصاً قوٌاً ٌعٌنه فً مهمته.

 قانون المصري:مفهوم الوصاٌة وشروطها فً الثانٌاً: 

 قانون المصري:فً ال مفهوم الوصاٌة -6

أن الوصثثاٌة نثثوع مثثن أنثثواع النٌابثثة القانونٌثثة تحثثل بهثثا إرادث الوصثثً محثثل إرادث 

مثن المرسثوم بقثانون  9ٖالقاصر مع انصراف األثر القانونً إلى ذل  األخٌر, والمادث 

م الوالٌثثثة علثثثى المثثثال قثثثد تضثثثمنت بٌانثثثاً الخثثثاص بأحكثثثا م9ٕ٘ٔلسثثثنة  9ٔٔرقثثثم 

بالتصـرفات التً ال ٌجوز للوصً أن ٌباشرها إال بإذن من محكمة األحوال الشخصثٌة 

فٌما قثل عثن مابثة جنٌثه ممثا ٌتصثل بأعمثال  قوق والصلح إالومن بٌنها التنازل عن الح

اإلدارث
(٘ 

. 

هثثا وقثثد تصثثدت محكمثثة الثثنقت المصثثرٌة لتعرٌثثف الوصثثاٌة فثثً حكثثم حثثدٌا ل

م بأن الوصاٌة كما جر  بثه قضثاء 98ٕٔ/ٕٔ/ٕٕق جلسة  9ٗلسنة  ٔ٘بالطعن رقم 

هثذه المحكمثة هثً نثوع مثن أنثثواع النٌابثة القانونٌثة تحثل بهثا إرادث الوصثً محثثل إرادث 

                                                 

 8ٓ٘, ص9  علٌش, أبو عبدهللا محمد بن أحمد, منح الجلٌل شرح مختصر خلٌل, مرجع سابق, ج1)

, ٖ, مرجثثع سثثابق, جبالمطالثثب شثثرح روت الطالثث  األنصثثاري, أبثثو ٌحٌثثى زكرٌثثا بثثن محمثثد, أسثثنى ٕ)

 .7ٙص

 .ٕٕٓ, ص٘ج و  الهندٌة,, الفتانظام  البلخً, ٖ)

هثـ , كشثثاف القنثاع علثى مثثتن اإلقنثاع, د.ط, دار الكتثب العلمٌثثة, ٕٓٗٔ  البهثوتً, منصثور بثثن ٌثونس)ٗ)

م  اإلنصثاف فثثً 98ٓٔ -هثـٓٓٗٔالمثرداوي, أبثو الحسثن علثى بثن سثلٌمان ) ,9ٖٗ, صٗبٌثروت, ج

, 7معرفة الراجح من الخمف, د.ط, تحقٌق محمد حامد الفقً, دار إحٌاء التراا العربً, بٌثروت, , ج

 .8ٕ٘ص

 .ٕٙٔ  عبد التواب , معوت, موسوعة األحوال الشخصٌة, مرجع سابق, ص٘)
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من المرسوم بقثانون  9ٖالقاصر مع انصراف األثر القانونً إلى ذل  األخٌر, و المادث 

م الوالٌثثة علثثى القاصثثر قثثد تضثثمنت بٌانثثات الخثثاص بأحكثثا م9ٕ٘ٔلسثثنة  9ٔٔرقثثم 

بالتصرفات التً ال ٌجوز للوصً أن ٌباشرها إال بأذن من محكمثة األحثوال الشخصثٌة 

ومن بٌنها التنازل عن الحقوق والصلح إال فٌما قثل عثن مابثة جنٌثه ممثا ٌتصثل بأعمثال 

لثث  لثثٌس اإلدارث, إال إن استصثثدار هثثذا اإلذن فثثً الحثثاالت التثثً ٌوجثثب فٌهثثا القثثانون ذ

بشرط التعاقد أو التصرف وإنما قصد به رعاث حقوق ناقصً األهلٌثة والمحافظثة علثى 

أموالهم بالنسبة لتصرفات معٌنثه ارتثأ  الشثارع لخطورتهثا أال ٌسثتقل الوصثً بثالرأي 

فٌها
(ٔ 

. 

وقد ذهب البعت إلى تعرٌف الوصً بأنه من تكون له الوالٌة على مال القاصثر 

بعت الحثاالت بعثد زوالهثا عثن الجثد بعد زوالها عن األب وفً
(ٕ 

, ومثن رأ  الثبعت 

اآلخر أن الوصً هو من أقٌم مقام يٌره للنظثر فثً تركتثه وفثً شثبون أوالده الصثغار 

ومن فً حكمهم من الكبار يٌر المكلفثٌن لجنثون أو عتثه
(ٖ 

, وذهثب بعثت الفقهثاء إلثى 

أو أقامثه القاضثً أن الوصً هو من أقامه يٌره مقامه لٌتصرف فثً تركتثه بعثد وفاتثه 

إن كان هنا  داعٌة إلٌه
(ٗ 

, فً حٌن ٌر  البعت أن الوصً هثو الثذي تعٌنثه المحكمثة 

الحسبٌة للصغٌر الذي لم ٌبلغ سثن الرشثد, ومثن الفقهثاء مثن عثرف الوصثً بأنثه الثذي 

ٌقثثوم مقثثام القاصثثر فثثً إدارث أموالثثه واسثثتثمارها والمحافظثثة علٌهثثا إلثثى أن ٌبلثثغ سثثن 

الرشد
(٘ 

. 

                                                 

 .ٔٓٔ  عبد التواب, معوت, الوالٌة على المال, مرجع سابق, ص1)

المدنً, )د.ط , معهد الدراسات العربٌة العالمٌة, جامعة الثدول شحاته, شفٌق, محاضرات فً القانون   ٕ)

 .9ٙالعربٌة, القاهرث, ص

م, 9ٙٔٔعبد هللا, عمثر, أحكثام الشثرٌعة اإلسثممٌة فثً األحثوال الشخصثٌة, دار المعثارف, القثاهرث,   ٖ)

 .7٘٘ص

مركثثز العلمثثاء , د.ط, ٖاألبٌثثانً, محمثثد زٌثثد, شثثرح األحكثثام الشثثرعٌة فثثً األحثثوال الشخصثثٌة , ط  ٗ)

 .ٖ٘ٔالعالمً للدراسات وتقنٌة المعلومات, ص

 .ٕٙٔ-ٔٙٔ, كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صيحمد  ٘)
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لى هذه التعرٌفات أن منها ما ال ٌوضح الجهة التً تقوم بتعٌثٌن الوصثً وٌؤخذ ع

أو تل  التً ٌخضع إلشرافها, ومنهثا مثن ٌغفثل عثن بٌثان مهمتثه, ومنهثا مثن ٌجمثع فثً 

التعرٌف بٌن الوصً والقٌم, وأنها جمٌعاً تتجاهل بٌان األساس القانونً للوصاٌة وأنهثا 

نونً عن القاصثر, ولثم ٌثورد المرسثوم بقثانون نٌابة قانونٌة وأن الوصً من ثم نابب قا

أو القوانٌن السثابقة علٌثه تعرٌفثا للوصثً, إال أنثه ٌمكثن القثول  م9ٕ٘ٔلسنة  9ٔٔرقم 

أن الوصثثً هثثو النابثثب عثثن القاصثثر تنصثثبه محكمثثة األحثثوال الشخصثثٌة للوالٌثثة علثثى 

كثثثام ت إشثثثرافها ووفقثثثاً ألحالمثثثال لٌقثثثوم بتمثٌلثثثه وإدارث أموالثثثه ورعاٌتهثثثا وذلثثث  تحثثث

القانون
(ٔ 

. 

 شروط تعٌٌن الوصً فً القانون المصري: -ٕ

التثً  م9ٕ٘ٔلسثنة  9ٔٔمن المرسوم بقثانون رقثم  7ٕهذه الشروط بٌنتها المادث 

نصت على أنه: "ٌجب أن ٌكون الوصً عثدالً كفثؤاً ذا أهلٌثة", فاشثترطت المثادث بثذل  

تثثوافر العدالثثة والكفاٌثثة وكمثثال األهلٌثثة فثثم ٌصثثح بالتثثالً أن ٌعثثٌن وصثثٌاً مثثن لثثم ٌبلثثغ 

الحادٌثثة والعشثثرٌن مثثن عمثثره أو بلغهثثا وكثثان قثثد تقثثرر مثثن قبثثل اسثثتمرار الوالٌثثة أو 

 علٌة لعدم اكتمال أهلٌته. الوصاٌة علٌه أو المحجور 

 الشروط العامة فً تعٌٌن الوصً: -أ

ٌشثثترط فثثً الوصثً أن ٌكثثون متحثثداً فثثً الثدٌن مثثع مثثن لثثه الوصثثاٌة  :اتحااد الاادٌن -6

علٌه, ولذل  نصثت المثادث علثى أنثه:" ٌجثب علثى كثل حثال أن ٌكثون الوصثً مثن 

طابفة القاصر فإن لم ٌكن فمن أهل مذهبه, وإال فمن أهل دٌنه 
(ٕ . 

أن ٌكثون الوصثً مثن طابفثة  7ٕاشترط المشثرع فثً الفقثرث األخٌثرث مثن المثادث 

القاصر أو من أهل مذهبه إن لم تتوافر الصمحٌة فً أحد المنتمٌن إلى طابفتثه, أو مثن 

أهل دٌنه بوجثه عثام إن لثم ٌوجثد فثً أبنثاء طابفتثه أو مذهبثه تقثدٌر المحكمثة لصثمحٌة 

 الوصً.

                                                 

 .8ٔ, كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صيحمد  ٔ)

 .ٕٓٔ  الجندي, أحمد نصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٕ)
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ناً لشفقة الوصً على من لثه الوصثاٌة علٌثه وحسثن وقد اشترط القانون ذل  ضما

 عناٌته به.

"ولم ٌتصد الشارع الوضعً لهذا الشرط بالنسبة لألوصثٌاء كمثا  اختالف الجنسٌة: -5

لم ٌذكر اختمف الجنسثٌة مثن بثٌن أسثباب عثدم الصثمحٌة للوصثاٌة, ومثن ثثم فثإذا 

ادث الموصً"كان الوصً المختار أجنبٌاً فإنه ال جدال فً وجوب احترام إر
(ٔ 

 . 

" ال ٌشترط فً الوصثً أن ٌكثون ذكثراً , إذ لٌسثت الثذكورث  منح الوصاٌة لهنثى: -4

شرطاً فً الوصً , بل ٌجثوز أن تكثون المثرأث وصثٌة ولثٌس فثً هثذا خثمف بثٌن 

علماء الشرٌعة اإلسممٌة التً هثً المصثدر األساسثً لقثانون الوالٌثة علثى المثال, 

مثن أهثل الشثهادث, فجثاز اإلٌصثاء إلٌهثا لمثا فثً كثل مثن وقد عللوا ذل  بأن المثرأث 

معنى الوالٌة
(ٕ 

. 

وتمنح الشرٌعة اإلسممٌة حق تعٌٌنها وصٌة, ولٌس فً نصوص القانون ما ٌمنع 

ذل , وقد استقر القضاء على ذل ؛
(ٖ 

فقضى بأن أم القاصر هً أشفق علٌثه وأرفثق بثه  

علثى الوجثه األكمثل عنثد يٌرهثا مثن  ولدٌها مثن الغٌثرث علٌثه والعناٌثة بثه مثا ال ٌتثوافر

ذوي األرحام, فٌجب إذن تعٌٌن األم وصٌة على ولدها
(ٗ 

. 

وتتثثولى المحكمثثة تقثثدٌر مثثد  صثثمحٌة الوصثثً للقٌثثام بمهمتثثه فقثثد تتثثوفر فثثً 

الشخص شروط الوصاٌة ومع ذل  تثر  المحكمثة لسثبب أو ألخثر عثدم إقامثة المشثرع 

علثى القٌثام بأعبثاء الوصثاٌة علثى الوجثه  للوصاٌة وصٌاً, كثأن تكثون حالتثه ال تسثاعده

األكمل إلصابته بعاهة أو بمرت, أو إقامته بعًٌد عن مكثان وجثود أمثوال القاصثر ممثا 

ٌحول بٌنه وبٌن أمواله وإدارتها
(٘ 

. 

                                                 

 .ٙٓٔالٌة على المال, مرجع سابق, ص, كمال, الويحمد  ٔ)

 . ٕٙٗص  ًمدن ًمج فن ٖٕس  97ٕٔ/ٖ/ٕٕنقت   ٕ)

 .ٕٕٓ, صٖٕٓرقم  ٘المحاماث, س –م 9ٕٕٔ/ ٙ/ ٔٔ  المجلس الحسبً العالً فً ٖ)

 .ٙٓٔ  حمدي, كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٗ)

 .ٖٓٔص , كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق,يحمد  ٘)
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والمقصود بثه أال ٌكثون مجهثوالً جهالثة ال ٌمكثن رفعهثا,  أن ٌكون الوصً معلوماً: -3

وٌكون التعٌٌن باالسم أو باإلشارث أو بالوصف الممٌثز لثه عثن يٌثره
(ٔ 

, واإلجمثال 

فً القانون ٌشترط وجود الموصثً لثه إذا كثان شخصثاً طبٌعٌثاً معٌنثاً, أمثا إذا كثان 

شخصاً طبٌعٌاً يٌر معٌن فم ٌشترط فٌها الوجود عند الوصٌة
(ٕ 

. 

 موانل منح الوصاٌة: -ب

المحكوم علٌه فً جرٌمة من الجرابم المخلة باآلداب أو الماسة بالشرف أو النزاهثة  -ٔ

وهذا أمثر بثدٌهً إذ المحكثوم علٌثه فثً جرٌمثة مثن هثذه الجثرابم تنتفثً بالنسثبة لثه 

العدالة التً مثن أوجههثا األمانثة, علثى أن المشثرع ريثم ذلث  رأ  أن فثً إطثمق 

روابثط القربثى  القاصثرمثا قثد ٌحثول دون تعثٌن الوصثً ممثن تثربطهم بهذا الحكم 

وٌغلثثب فثثٌهم البثثر بثثه, فأجثثاز الثثنص اسثثتثناء التجثثاوز عثثن هثثذا الشثثرط إذا كثثان قثثد 

 انقضى على تنفٌذ العقوبة خمس سنوات.

من حكم علٌه لجرٌمة كانت تقتضى قانونثاً سثلب والٌتثه علثى نفثس القاصثر لثو إنثه  -ٕ

  تأسٌسثثاً علثثى أنثثه ٌترتثثب علثثى سثثلب الوالٌثثة علثثى الثثنفس كثثان فثثً والٌتثثه, وذلثث

 سقوطها على المال.

من كان مشهوراً بسثوء السثٌرث أو مثن لثم ٌكثن لثه وسثٌلة مشثروعة للتعثٌش, وذلث   -ٖ

 نتقاء العدالة أو الكفاءث حسب األحوال.إل

ه المحكوم بإفمسه إلى أن ٌحكم برد اعتباره: والحكمة من ذلث  أن المحكثوم بإفمسث -ٗ

موسثثوم باضثثطراب أشثثغاله, كمثثا أن تولٌثثه الوصثثاٌة قثثد ٌثثؤد  إلثثى تعثثرٌت مثثال 

 القاصر للخطر بسبب ارتبا  أحواله. 

من سبق أن سلبت والٌته أو عزل من الوصاٌة على قاصر أخر, ذل  الشخص إمثا  -٘

أن ٌكون صالحا للوصاٌة أو يٌر صالح, فثإذا كثان القضثاء قثد سثبق وحكثم بسثلب 

صاٌة أو عزله من الوصاٌة على قاصثر آخثر فثم ٌقبثل بعثد ذلث  والٌة المرشح للو

                                                 

 .99ٔم , الموارٌا, دار المطبوعات الجامعٌة, اإلسكندرٌة,  ص987ٔحمدي, كمال )  ٔ)

م , أحكثثثام الوصثثثاٌا واألوقثثثاف فثثثً الفقثثثه اإلسثثثممً, دار المطبوعثثثات 998ٔ  سثثثراج, محمثثثد أحمثثثد )ٕ)

 .ٖٗالجامعٌة, اإلسكندرٌة, ص
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إقامتثثه وصثثٌاً, فمثثن ال ٌصثثلح للوالٌثثة أو الوصثثاٌة علثثى قاصثثر ال ٌصثثلح للوصثثاٌة 

 على قاصر آخر.

على أن الحكم بالحد مثن الوالٌثة أو قبثول التنحثً عثن الوالٌثة أو وقثف الوصثً ال 

علثى قاصثر آخثر, والوصثً  ٌمنع من إقامة من صدر بشأنه مثل هذا الحكثم وصثٌاً 

الذي قبلت استقالته ٌجوز إقامته وصٌاً مرث أخر  على القاصر الذي كان مشثموالً 

 بوصاٌته وكذل  على أي قاصر آخر 

من قرر األب حٌن وفاته حرمانه من التعٌٌن, فمتى بنً هذا الحرمثان علثى أسثباب  -ٙ

مثان بورقثة رسثمٌة أو قوٌة تر  المحكمة بعد تحقٌقها أنها تبرر ذلث , وٌثبثت الحر

 عرفٌة مصدق على إمضاء األب فٌها أو مكتوبة بخطة وموقعة بإمضابه.

من كان بٌنه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبٌن القاصر نثزاع قضثابً أو  -7

مثثن كثثان بٌنثثه وبثثٌن القاصثثر أو عابلتثثه عثثداوث إذا كثثان ٌخشثثى مثثن ذلثث  كلثثه علثثى 

 مصلحة القاصر.

محٌة المرشثثح للوصثثاٌة فثثً هثثذه الحالثثة وجثثود النثثزاع وٌشثثترط للقثثول بعثثدم صثث

القضابً أو العداوث بٌنه وبٌن القاصر, فإذا تبٌن أنه لٌس من شثأن النثزاع القضثابً أن 

ٌعثثثرت مصثثثلحة القاصثثثر للخطثثثر وتثثثوافرت فثثثً المرشثثثح للوصثثثاٌة سثثثابر شثثثروط 

الصمحٌة فإنه ٌجوز تعٌنه وصٌا ًمع إقامة وصى آخر للخصومة"
(ٔ 

. 

كما قد تتوافر فً الشخص شثروط الصثمحٌة للوصثاٌة التثً نصثت علٌهثا المثادث 

من المرسوم بقانون ومثع ذلث  تثر  المحكمثة لسثبب أو ألخثر عثدم إقامثة المشثرح  7ٕ

للوصاٌة وصٌاً, كثأن تكثون حالتثه ال تسثاعده علثى القٌثام بأعبثاء الوصثاٌة علثى الوجثه 

عن مكثان وجثود أمثوال القاصثر بعٌد ه األكمل إلصابته بعاهة أو بمرت شدٌد أو إقامت

وإدارتها أموالهمما ٌحول بٌنه وبٌن 
(ٕ 

  . 

                                                 

 ٘ٓٔ-ٖٓٔ  حمدي, كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق, ص ٔ)

 .8ٓٔبق, ص  المرجع السإ)
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 ًاملطهب انثبن
 نطبق انٌصبٌة يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري

 

 أوالً: نطاق الوصاٌة فً النظام السعودي:

وصً األب هو الشخص الذي اختثاره األب قبثل وفاتثه لٌكثون وصثٌاً علثى أبنابثه 

فوالٌته فً المال مستمدث من األب, وثابتثة لثه بطرٌثق الخمفثة عنثه, باعتبثار من بعده, 

أن والٌة األب قد انتقلت إلى وصثٌة بعثد موتثه, فالوصثً قثابم مقامثه, وخلثف عنثه فثً 

الوالٌثثة المالٌثثة, ٌملثث  مثثا ٌملكثثه األب مثثن التصثثرفات شثثرعاً, باسثثتثناء مسثثابل لثثٌس 

 قة األب.الوصً فٌها كاألب لقلة وفور شفقته عن شف

كمثثا أن عقثثد الوصثثاٌة عقثثد يٌثثر الزم مثثن حٌثثا إنشثثاؤه, ٌسثثتطٌع الموصثثً أن 

ٌرجع فً وصاٌته متى شاء, ما دام األب حٌاً, وللوصً أن ٌرد بعد وصاٌته قبوله, مثا 

 دام الموصً حٌاً, وقبل تعٌٌن الوصاٌة.

إال أن عقد الوصاٌة, من حٌا آثاره, ٌخضع الوصً لمقتضٌات العقثد, فثإن كثان 

 خاصاً تقٌد بهذا التخصص, وإن كان عاماً تصرف كاألب, فٌما عدا مستثنٌاته.

 وهكذا, فإن نطاق والٌة الوصً كنطاق والٌة األب إال فً حالتٌن:

 حالة االستثناءات الواردث على تصرفات الوصً. الحالة األولى: -

 حالة تخصٌص الوصاٌة بعمل معٌن أو وقت معٌن. الحالة الثانٌة: -

هاء الحنفٌة أن الوصثً كثاألب فثً نطثاق وصثاٌته, ٌملث  شثرعاً كثل مثا ٌر  فق

ٌملكثثثه األب مثثثن التصثثثرفات, باسثثثتثناء مسثثثابل ال ٌكثثثون فٌهثثثا وصثثثً األب مثلثثثه فثثثً 

التصرف, ما لم تخصثص وصثاٌته
 (ٔ 

. وٌثر  فقهثاء الشثافعٌة أن الوصثً إذا تثوافرت 

ه, علثى أن سثلطات شروط والٌته فهو كاألب, مثا لثم ٌثرد علٌثه تخصثٌص, وإال تقٌثد بث

                                                 

 .ٙ٘ٔ – ٔ٘ٔ, ص٘  الكاسانً, بدابع الصنابع, مرجع سابق, ج.ٔ)
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األب أوسع, لوفور شثفقته
(ٔ 

. وٌثر  فقهثاء الحنابلثة أن الوصثً أشثبه بوكٌثل الموصثً 

فثثً حٌاتثثه, فالوصثثً بعثثد األب ناببثثة
(ٕ 

. وٌثثري فقهثثاء المالكٌثثة رأٌثثٌن, ٌعتبثثر األول: 

الوصً كاألب, وٌعتبر الثانً: الوصً أقل رتبثة مثن األب, فقثال ابثن ٌثونس, الوصثً 

جوز لألب, وقال ابن عمران: ))وأما الوصً, فهثو أنقثص رتبثة مثن العدل كاألب, ال ٌ

األب ٌبٌع من يٌر ذكثر سثبب, بخثمف الوصثً فإنثه ال ٌبٌثع إال بعثد ذكثر سثبب, علثى 

خمف األب
(ٖ 

. 

 و ٌتحدد نطاق الوصاٌة فً النظام السعودي من خمل اآلتً:

 ٌف الوصاٌة جهتٌن:ٌوٌتضمن تك التكٌٌف الفقهً للوصاٌة: -أ

 :تثثرتبط الوصثثاٌة ارتباطثثاً وثٌقثثاً بأحكثثام األسثثرث, فهثثً مثثن فثثروع  الجهااة األولااى

 األحوال الشخصٌة, وذل  لعدث أسباب منها:

األصل فً الوالٌة أن تكون لألب حتى فقده -ٔ
(ٗ 

. 

تقثثوم الوصثثاٌة علثثى مثثن ٌتوالهثثا فتكثثون لصثثلة القرابثثة بالموصثثً علٌثثه مثثن حٌثثا  -ٕ

 حفظه, وحفظ ماله.

وضثثوعات األحثثوال الشخصثثٌة فثثً تصثثرفات الوصثثً كثثالتزوٌج دخثثول بعثثت م -ٖ

 والخلع والعضل وتنفٌذ وصاٌا الموصً.

  :وصثثثف الوصثثثاٌة الفقهثثثً, فٌنظثثثر للوصثثثاٌة مثثثن هثثثذه الجهثثثة الجهاااة الثانٌاااة

 باعتبارٌن, هما:

 باعتبار ما فً ٌده من أموال الموصً علٌه. االعتبار األول: -

 باعتبار تصرفاته على الموصً علٌه. االعتبار الثانً: -

                                                 

 .7ٗ- 78, صٖ  الشربٌنً, مغنً المحتاج, مرجع سابق, ج.ٔ)

 .  8ٔ٘ – ٕٙ٘  ابن قدامة. المغنً والشرح الكبٌر, ص ٕ)

 .7ٕ, ص٘  الحطاب, مواهب الجلٌل, ج.ٖ)

رٌعة اإلسممٌة وتطبٌقاتها فً المذهب المالكً, مرجثع   الرفعً, عبد السمم, الوالٌة على المال فً الشٗ)

 .ٔٓٔسابق, ص
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أمثثا مثثن حٌثثا االعتبثثار األول: فالوصثثً أمثثٌن علثثى مثثا تحثثت ٌثثده مثثن مثثال, فثثم 

ٌضثثمن مثثا ٌتلثثف بٌثثده إال بتعثثد أو تقصثثٌر
(ٔ 

, ألن الوصثثً كنثثاظر الوقثثف مثثن حٌثثا 

الضمان, وكذل  الحال عندما ٌكون وصٌاً للقاضً فإن ٌده ٌد أمانة؛ ألنه وكٌل
(ٕ 

. 

الفقهاء أن الوصً أمٌن على ما تحت ٌده من مال الموصً علٌثه, فٌقبثل وقد بٌن 

قوله مع الٌمٌن
(ٖ 

. 

إنابة بعد الموت ةوأما من حٌا االعتبار الثانً: فالوصاٌ
(ٗ 

, فالوصثً نابثب عثن 

الموصثثً فٌمثثا أوصثثاه فٌثثه, سثثواء أكثثان علثثى وجثثه التقٌٌثثد أم اإلطثثمق, وهثثذا بالنسثثبة 

بٌنما ٌعتبر وصً القاضً وكٌمً عنه -الوصً المختار -لوصً المٌت
(٘ 

. 

وسواًء أكان الوصً نابباً أم وكثٌمً فثإن مضثمونها واحثد؛ إذ ال فثرق بثٌن الوكالثة 

والنٌابة سو  أن الوكالة ال تكون إال فً حٌاث الموكل, بٌنما النٌابثة عثن األصثٌل تكثون 

فً حٌاته أو بعد موته
(ٙ 

. 

 

 

                                                 

م , أسثنى المطالثب شثرح روت الطالثب, 99ٗٔ -هثـٗٔٗٔ   األنصاري, أبو ٌحٌى زكرٌا بن محمد )ٔ)

, الزحٌلثثثً, وهبثثثة, نظرٌثثثة الضثثثمان أو أحكثثثام المسثثثؤولٌة المدنٌثثثة والجنابٌثثثة فثثثً الفقثثثه 7ٓ, صٖج

 .ٔٙٔدار الفكر المعاصر, بٌروت, ص ,ٕدراسة مقارنة, ط -اإلسممً

م  , محاضثرات فثً الوقثف, د.ط, جامعثة الثدول العربٌثة, معهثد الدراسثات 9٘9ٔ  أبو زهرث, محمثد )ٕ)

 .٘ٔٗالعربٌة العالٌة, ص

, 8ٔهثثـ , المبسثثوط, د.ط, دار المعرفثثة, بٌثثروت, , جٙٓٗٔ  السرخسثثً, أبثثو بكثثر محمثثد بثثن أحمثثد )ٖ)

, أبو البركات أحمد بثن محمثد بثن أحمثد, الشثرح الكبٌثر, د.ط, تحقٌثق محمثد علثٌش, , الدردٌرٖٔٔص

, الصنعانً, أحمد بن قاسثم ٕٙٗ, صٗ, الحطاب, مواهب الجلٌل, جٙ٘ٗ, صٗدار الفكر بٌروت, ج

 . 9ٖٙ, صٗالعنسً, التاج المذهب ألحكام المذهب, د.ط, مكتبة الٌمن الكبر , ج

, د.ط, المكتبثثة )د.ت بثثن عبثثد الجلٌثثل, الهداٌثثة شثثرح بداٌثثة المبتثثدئ   المريٌنثثانً, علثثى بثثن أبثثً بكثثرٗ)

 .ٗٔٔ, صٖاإلسممٌة, بٌروت, ج

 .ٕ٘٘, صٗ  ابن عابدٌن, رد المختار على الدر المختار, مرجع سابق, ج٘)

 .7ٖٔ  ربابعة, عبد هللا محمد. الوصاٌة فً الفقه اإلسممً: مرجع سابق, صٙ)
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 ضوابط تصرفات الوصً: -ب

ف الوصاٌة أن الوصً أمثٌن, وقثد جثاء هثذا االعتبثار لمراعثاث مثا ذكرت فً تكٌٌ

ٌفترت وٌتوقع فثً القثابم بهثذا العمثل مثن أمانثة, إذ هثو قثابم بعمثل فٌثه معنثى الوالٌثة, 

وتصرف الولً من حٌا األصل منوط بمصلحة المولً علٌه
(ٔ 

. 

ولكثثً تبقثثى األمانثثة يٌثثر مشثثوب بتخثثوٌن واتهثثام جثثاءت الشثثرٌعة اإلسثثممٌة  

بضوابط تحدد تصرفات الوصً فً وصاٌته؛ ألن أطمق التصرف قد ٌؤد  إلى ذل , 

 مما ٌجعل التصرفات والعمقات مضطربة.

وتكثثاد تكثثون ضثثوابط الوصثثاٌة محصثثورث بمعنثثى واحثثد وهثثو جلثثب المصثثلحة 

وفثثق ضثثوابط  –مثثا مثثن تصثثرف فٌثثه مصثثلحة القاصثثر للقاصثثر ودرء المفسثثدث عنثثه, ف

إال وٌجثثاوز, ومثثا مثثن تصثثرف فٌثثه مفسثثدث تعثثود علثثى القاصثثر  -الشثثرٌعة اإلسثثممٌة 

بالسوء, إال وٌمنع
(ٕ 

. 

 ثانٌاً: نطاق الوصاٌة فً القانون المصري

علثى أن " ٌتسثلم الوصثً أمثوال القاصثر وٌقثوم علثى رعاٌتهثا  ٖٙنصت المادث  

ل  من العناٌة ما ٌطلثب مثن الوكٌثل المثأجور وفقثاً ألحكثام القثانون وعلٌه أن ٌبذل فً ذ

 المدنً".

 –وشرح هذه المادث أن التثزام الوصثً برعاٌثة مثال القاصثر التثزام ٌبثذل عناٌتثه 

 العناٌة الواجبة فً تنفٌذ مهام الوصاٌة هً عناٌة الرجل المعتاد.

مثثن  ٖٙه المثثادث وٌلقثثى القثثانون علثثى عثثاتق الوصثثً التزامثثاً أساسثثٌاً نصثثت علٌثث

بقولها " ٌتسلم الوصثً أمثوال القاصثر وٌقثوم  م9ٕ٘ٔلسنة  9ٔٔالمرسوم بقانون رقم 

على رعاٌتها وعلٌه أن ٌبثذل فثً ذلث  مثن العناٌثة مثا ٌطلثب مثن الوكٌثل المثأجور وفقثاً 

ألحكام القانون المدنً", وهذا النص ٌتكفل ببٌان معٌار العناٌثة الثذي ٌؤخثذ بثه الوصثً 

بولٌته عثن التفثرٌط فثً واجبثه وٌعٌن مثد  مسث
(ٖ 

عناٌثة الرجثل  دابمثاً  ًٌبثذل الوصث, و

                                                 

, النثثدوي, ٓ٘ٓٔ, صٕ, المثثدخل الفقهثثً العثثام, مرجثثع سثثابق, جم 99ٗٔ  الزرقثثا, مصثثطفى أحمثثد )ٔ)

 .7ٖٔ, دار القلم, دمشق, , صٖعلً أحمد, القواعد الفقهٌة, ط

 .7ٗٔ  ربابعة, عبد هللا محمد. الوصاٌة فً الفقه اإلسممً: مرجع سابق, صٕ)

 .7ٔٔ  عبد التواب, معوت, موسوعة األحوال الشخصٌة, مرجع سابق, صٖ)
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عناٌثثة شثثخص مثثن أواسثثط  ًأعمالثثه الخاصثثة, وهثثذه العناٌثثة هثث ًٌبثثذلها فثث ًالمعتثثاد التثث

سثواء  ً, وواجب العناٌة هنا ٌقع على الوصثهماالً إالناس ال أكثرهم حرصاً وال أشدهم 

دارث أمثوال القاصثر إقٌامثه علثى  ًفث ًكان بأجر أم بغٌثر أجثر. وقثد قضثى بثأن الوصث

ذلث  مثن العناٌثة مثا ٌطلثب مثن الوكٌثل  ًمطالب بأن ٌراعى هذه األمثوال, وأن ٌبثذل فث

عناٌثة الشثخص المعتثاد, فإنثه ٌكثون  ًذا بثذل الوصث, فإدارث أموال موكلهإ ًالمأجور ف

قد نفثذ االلتثزام الواجثب علٌثه بحكثم القثانون, وال ٌكثون بعثد ذلث  مسثبوال عثن الضثرر 

كان ٌستطٌع توقى هثذا الضثرر لثو بثذل  ًٌصٌب القاصر, حتى لو ثبت أن الوص يلذا

ولثو  ,ال عثن عناٌثة الشثخص المعتثادإيٌر مسبول  ًشبون نفسه, ألن الوص ًعناٌته ف

, نزلت هذه العناٌة بمعٌارها الموضوعً عن عناٌتثه بشثبون نفسثه بمعٌارهثا الشخصثً

 ملثهإدارث أمثوال القاصثر أو قثام بع ًزامثه فثلثم ٌقثم بتنفٌثذ الت الوصً ثبات أنإٌتعٌن  و

بسبب ذل ضرراً أصاب القاصر إذا  على وجه معٌب
(ٔ 

. 

ومثثع ذلثث  فثثإن الوصثثً شثثأنه شثثأن الوكٌثثل ٌكثثون دابمثثاً مسثثبوالً عثثن تنفٌثثذ مهثثام 

الوصاٌة عثن يشثه وعثن خطبثه الجسثٌم, وتنتفثً مسثبولٌته بثالطبع إذا أصثاب القاصثر 

حادا فجابً أو فعثل الغٌثر أو خطثأ القاصثر نفسثه, ضرر لسبب أجنبً كقوث قاهرث أو 

ومن ثم فإن التزام الوصً برعاٌة أموال القاصر المشمول بوصثاٌته هثو االلتثزام ببثذل 

عناٌثثة ال االلتثثزام بتحقٌثثق ياٌثثة, فثثإذا بثثذل عناٌثثة الشثثخص المعتثثاد فأنثثه ٌكثثون قثثد نفثثذ 

و ثبثت أنثه كثان التزامه وال ٌكون بعد ذل  مسبوال ً عثن ضثرر ٌصثٌب القاصثر حتثى لث

ٌستطٌع توقى هذا الضثرر لثو بثذل عناٌتثه فثً شثبون نفسثه, ألنثه يٌثر مسثبول إال عثن 

عناٌة الشخص نفسه بمعٌارها الشخصً
(ٕ 

 ,ال عن السبب األجنبثًإ ًال ٌسأل الوص, و

ألعمثال وصثاٌته راجعثاً  ًأصاب القاصر من جراء تنفٌذ الوصث يذا كان الضرر الذإف

جثثابً أو فعثثل الغٌثثر, فإنثثه ٌكثثون ضثثرراً ناجمثثاً عثثن سثثبب قثثوث قثثاهرث أو حثثادا ف ىلثثإ

 .ًأجنبً, ومن ثم ال ٌسأل عنه الوص

                                                 

 .ٕٓٔحمد نصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, مرجع سابق, ص  الجندي, أٔ)

 7ٕٔ-7ٔٔ  عبد التواب, معوت, موسوعة األحوال الشخصٌة, مرجع سابق, صٕ)
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 املطهب انثبنث
 انٌصبٌة ًًقفيب يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصريانتيبء 

 

 أوالً: انتهاء الوصاٌة ووقفها بالنظام السعودي:

 تنتهً الوصاٌة بأحد األمور التالٌة: انتهاء الوصاٌة فً النظام السعودي: -6

قثثال بعثثت فقهثثاء الشثثرٌعة اإلسثثممٌة: أنثثه إذا بلثثغ القاصثثر  بلااوا القاصاار رشااٌداً: -أ

رشٌداً, انفث  الحجثر عنثه مثن يٌثر حاجثة إلثى رفثع األمثر إلثى الحثاكم, ووجثه آخثر 

ٌقول: ٌرفع هذا األمر إلى الحثاكم لٌثري رأٌثه فثً ذلث , وتكلمثت عثن ذلث  الشثافعٌة 

لحنابلة فً الراجح عندهم فٌرون أن من بلغ رشٌداً ذكراً كان أم أنثً أنف  الحجثر وا

عنثثه وٌسثثلم إلٌثثه مالثثه مثثن يٌثثر حاجثثة إلثثى حكثثم حثثاكم ال فثثرق فثثً ذلثث  بثثٌن الثثذكر 

 واألنثى.

وأن المثثراد بثثالبلول عنثثد فقهثثاء الشثثرٌعة اإلسثثممٌة هثثو البلثثول بالعممثثات الطبٌعٌثثة 

 كاالحتمم.

ذا مات الوصً انتهت وصثاٌته وهثذا باتفثاق الفقهثاءإ موت الوصً: -ب
(ٔ 

, وحٌثا أن 

محل اعتبار الوصاٌة شثخص الوصثً ال صثفته فثإن الوصثاٌة مرتبثة بشخصثه, وال 

تنتقل لورثته
(ٕ 

. 

إذا كانثثت الوصثثاٌة ألجثثل الموصثثً علٌثثه, فثثإذا مثثات انتهثثً  مااوت الموصااى علٌااه: -ج

مقصود الوصاٌة وآلت أموال ذل  القاصر إلى ورثته
(ٖ 

. 

                                                 

, ٖ, الشثربٌنً, مغنثثً المحتثثاج, ج7ٓٙ-7ٓ٘, صٙ  ابثن عابثثدٌن, رد المحتثثار علثى الثثدر المختثثار, جٔ)

 .9ٖٙ, البهوتً, الروت المربع, ص77ص

هاشمً, هاشم السثٌد أحمثد عبثد الثرحٌم, الوالٌثة علثى المثال فثً القثانون الموحثد لألحثوال الشخصثٌة   الٕ)

لول مجلس التعاون لثدول الخلثٌج العربٌثة, رسثالة ماجسثتٌر يٌثر منشثورث, الجامعثة األردنٌثة, عمثان , 

 .ٕٗٔاألردن, ص

الشخصثٌة فثً األهلٌثة م , األحثوال 978ٔ -هثـ97ٖٔ  السباعً, مصثطفً, الصثابونً, عبثد الثرحمن )ٖ)

 .ٖ٘ٔوالوصٌة والتركات, د.ط, المطبعة الجدٌدث, دمشق,  ص
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فثثإذا كانثثت وصثثاٌة الوصثثً  انتهاااء العماال الااذي أقااٌم الوصااً الخاااص لمباشاارته: -د

محددث بعمل معٌن انتهت وصاٌته بإنجازه لذل  العمل, فإذا كان هذا العمل بٌثع بٌثت 

للموصثثً علٌهثثا انتهثثت الوصثثاٌة ببٌثثع ذلثث  البٌثثت, وإن كثثان العمثثل اسثثتٌفاء دٌونثثه 

انتهت الوصاٌة بذا  االستٌفاء
(ٔ 

. 

ٌعزل القاضً من فقد األهلٌة للوصاٌة ولم ٌعد صالحاً لهثا, أو كثان  بعزل الوصً: -هـ

فً بقابه خطر على مال القاصر, أو ٌقثدم الوصثً اسثتقالة للمحكمثة وٌثر  القاضثً 

قبولها
(ٕ 

. 

أن مثثثن أصثثثابه جنثثثون أو عتثثثه ال ٌمكثثثن أن ٌقثثثوم بأعمثثثال  بفقاااد الوصاااً أهلٌتاااه: -و

يٌبثثة منقطعثثة, أو والدث الحمثثل المسثثتكن مٌتثثاً, أو الوصثثاٌة, وكثثذل  بغٌبثثة الوصثثً 

ولداً حٌاً ووجد له ولً أولً منه
(ٖ 
. 

 وقف الوصاٌة فً النظام السعودي: -5

 وقف الوصاٌة إذا: ٌتم قواعد الشرٌعة اإلسممٌة تقتضً بأنه

  وجهثثت تهمثثة للوصثثً فثثإن علثثى القاضثثً أن ٌتحقثثق مثثن األمثثر, وفثثً هثثذه الحالثثة

احتٌاطثثاً لمصثثلحته, فثثإن ظهثثرت  القاصثثرفالقاضثثً ٌمنعثثه مثثن التصثثرف فثثً مثثال 

 أبقاه وإال عزله. القاصربراءته وأنه ال خوف منه على مال 

  ًوكذل  توقف الوصاٌة إذا حدا ش  فً أهلٌة الوصثً, والشث  فثً أهلٌثة الوصث

صبح الولً مجنوناً أو سفٌهاً, فأمر الوصاٌة ٌسثتلزم أن ٌكثون النابثب ذا أهلٌثة أن ٌ

كاملة, وعلى هذا إن فقد الوصً أهلٌتثه لثم ٌكثن صثالحاً لتثولً مهثام الوصثاٌة فثإن 

المصلحة تقضً بوقفه حتى ٌتبٌن األمر
(4 . 

                                                 

 .8ٙحمدي, كمال, األحكام الموضوعٌة فً الوالٌة على المال, مرجع سابق, ص  ٔ)

 .ٕٗٗ, محمود على أحمد, تصرفات األوصٌاء وأحكامها, مرجع سابق, ص  إبراهٌمٕ)

 .ٕ٘ٗسابق, صالمرجع   الٖ)

 .ٖٖٕسابق, صالمرجع   الٗ)
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وعند الحكم بوقثف الوصثاٌة تقثٌم المحكمثة وصثٌاً مؤقتثاً ٌقثوم علثى شثبون القاصثر 

 حتى ٌفصل فً أمر عزل الوصً العادي.

 ثانٌاً: انتهاء الوصاٌة ووقفها بالقانون المصري:

 انتهاء الوصاٌة ووقفها بالقانون المصري:-6

تنتهً مهمة الوصً ألسباب عدث, كذل  فثمة حاالت تحكم فٌها المحكمثة بوقثف   

تعٌنثثه الوصثثً. وال ٌعنثثى وقثثف الوصثثً انتهثثاء الوصثثاٌة إذ ٌقثثوم علٌهثثا وصثثى مؤقثثت 

دعثت إلثى وقثف الوصثً تنتهثً مهمثة الوصثً كمة, وإذا مثا زالثت األسثباب التثً المح

المؤقثثت بحكثثم القثثانون وتعثثود الوصثثاٌة إلثثى الوصثثً الثثذي كانثثت المحكمثثة قثثد أمثثرت 

 بوقفه, وتنتهً مهمة الوصً إما بحكم القانون أو بحكم القضاء.

الوصثً بحكثم القثانون فثً  وٌكون انتهاء مهمثة انتهاء مهمة الوصً بحكم القانون: -أ

 الحاالت اآلتٌة:

"تثنص المثادث  ببلوا القاصر إحدي وعشرٌن سنة إال إذا تقرر الوصااٌة علٌاه: -

علثى انتهثاء مهمثة الوصثً  م9ٕ٘ٔلسثنة  9ٔٔمن المرسوم بقانون رقم  ٔ/7ٗ

مثن ذات المرسثوم  8ٔفً مثل هذه الحالة, وهو حكم ٌتفق مع مثا تقثرره المثادث 

والٌة تنتهثً ببلثول القاصثر إحثد  وعشثرٌن سثنة مثا لثم تحكثم بقانون, من أن ال

 المحكمة قبل بلويه هذه السن باستمرار الوالٌة علٌه.

وتثبت للقاصر أهلٌته الكاملة بمجرد بلويه الحادٌة والعشرٌن وذل  بحكم القانون 

دون الحاجة إلى صدور حكم برفع الوصاٌة عنه, وتنتهً بذل  مهمة الوصثً وبالتثالً  

ة المحكمثة التثً تتثولى رعاٌثة شثؤونه باعتبثار أن الوالٌثة مشثروطة بقٌثام موجبهثا والٌ

فإذا انعدم الموجب زالت الوالٌة
(ٔ 

. 

كما تنتهً إذا بلغ القاصر سن الرشد يٌر مجنون وال معتوه, ويٌر محكثوم علٌثه 

أي كامثثل  –باسثثتمرار الوالٌثثة أو الوصثثاٌة لسثثبب مثثن أسثثباب الحجثثر, أصثثبح رشثثٌدا ً 

                                                 

 ٙ٘ٔ-٘٘ٔ  حمدي, كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٔ)



74 
 

قبثل بلثول سثن  –األهلٌة ولذا تنتهً مهمثة الوصثً بقثوث القثانون, أمثا إذا كثان القاصثر 

قد حكم علٌه باستمرار الوالٌة أو الوصاٌة لجنون أو عته أو يفلة أو  –الرشد القانونً 

سثثفه, فتسثثتمر الوالٌثثة علٌثثه أو الوصثثاٌة حسثثب األحثثوال . قثثرار المحكمثثة باسثثتمرار 

ٌنتج أثره من تارٌج صدوره " –الوصاٌة على القاصر  بعد بلويه سن الرشد 
(ٔ 

. 

أو معتوهثثاً أي ذا يفلثثة أو كمثثا تنتهثثً إذا بلثثغ القاصثثر سثثن الرشثثد وكثثان مجنونثثاً 

سفه, ولم ٌكن قد حكم باستمرار الوالٌثة أو الوصثاٌة علٌثه فإنثه ٌصثبح رشثٌداً, وتنتهثً 

الوصثثاٌة علٌثثه بقثثوث القثثانون, فثثإذا أرٌثثد بعثثد ذلثث  الحجثثر علٌثثه وجثثب استصثثدار حكثثم 

بالحجر, وتقٌم المحكمة قٌماً علٌه, وهو ٌكون الولً أو الوصً أو يٌرهما قٌماً 
(ٕ 

. 

فقثد الوصثً ألهلٌتثه ٌصثدر بثه قثرار مثن المحكمثة, ومثن  فقد الوصً أهلٌته:ب -

تارٌج صدور هذا القرار ٌفقد صمحٌته للوصاٌة, ألن مثن شثروطها أن ٌكثون الوصثً 

إذ ال ٌتصثثور أن ٌقثثوم فاقثثد األهلٌثثة أو ناقصثثها بمهمثثة رعاٌثثة أمثثوال  –ذا أهلٌثثة كاملثثة 

ملثثث  فٌثثثه القثثثدرث علثثثى مباشثثثرث شثثثبونه القاصثثثر وتمثٌلثثثه قانونثثثاً فثثثً الوقثثثت الثثثذي ال ٌ

الخاصة
(ٖ 

. 

مدنً على: ٌقع بطمن تصثرف المجنثون والمعتثوه إذا صثدر  ٗٔٔوتنص المادث 

التصرف بعد تسجٌل قرار الحجر, أما إذا صدر التصرف قبل تسجٌل قرار الحجر فم 

آلخثر ٌكون باطمً إذا كانت حالة الجنون أو العته شابعة وقثت التعاقثد أو كثان الطثرف ا

على بٌنة منها
(ٗ 

. 

ذل  أنه بثبوت يٌبة الوصً ٌعٌن له وكٌل ٌقثوم بثإدارث  بثبوت غٌبة الوصً: - 

أموالثثه لحثثٌن عودتثثه, فثبثثوت يٌبثثة الوصثثً دلٌثثل كثثاف علثثى اسثثتحالة مباشثثرته ألعبثثاء 

 الوصاٌة.

                                                 

 ٖس م9ٕ٘ٔ/ٗ/7ٔ  نقت ٔ)

 ٗ٘ٔ  الجندي, أحمد نصر ,التعلٌق على قانون الوالٌة على المال , صٕ)
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والغابب هو شخص قد ٌكون كامل األهلٌة إال أن الضرورث قضت بإقامة وكٌثل 

حتى ال تتعطل مصالحه, وقد آثر القانون استعمال لفثظ " الغٌبثة " ولثم  عنه ٌدٌر شبونه

ٌسثثتعمل لفثثظ " المفقثثود " ألن الغالثثب لفثثظ ٌنطثثوي علثثى معنثثى أعثثم مثثن المعنثثى الثثذي 

ٌنطوي علٌه لفثظ المفقثود, إذ المفقثود فثً الشثرٌعة اإلسثممٌة هثو مثن ٌختفثً وال ٌعلثم 

ه ممثن تكثون حٌاتثه محققثه, ولكثن بعثد أحً هو أم مٌت, أما الغابب فهثو المفقثود ويٌثر

 موطنه بحٌا لم ٌستطٌع أن ٌدٌر شبونه بنفسه.

مثن  7ٗوتثبت الغٌبة بقرار من المحكمة بالشروط المنصوص علٌها فثً المثادث 

قانون الوالٌة على المال, فإذا تحققت الغٌبثة, فثإن القثانون ٌتطلثب إقامثة وكٌثل  الغابثب 

ل هذا ال ٌصلح أن ٌسثتمر فثً الوصثاٌة وإدارث حتى ال تتعطل مصالحه الشخصٌة, ومث

 , ولذل  تنتهً مهمة الوصً بثبوت يٌبته قانوناً .رشبون القاص

وباعتبار أن الوصثاٌة شخصثٌة فإنهثا ال تنتقثل بمثوت الوصثً  :بموت الوصً - 

 إلى ورثته, وٌوجب ذل  بالضرورث انتهابها.

ال القاصثثر , واسثثتتبع ذلثث  فثثإذا مثثات الوصثثً انتهثثت بطبٌعثثة الحثثال مهمتثثه بالنسثثبة لمثث

تعٌٌن وصى آخر ٌباشر مهام الوصاٌة أما وفاث القاصثر فإنهثا تنتهثً مهمثة الوصثً إذا 

لٌس ثمة حاجة حٌنبذ لبقاء الوصً
(ٔ 

. 

مثوت القاصثر واقعثة مادٌثة تنقثل أمثوال القاصثر إلثى ورثتثه, بموت القاصر:  -

ألمثثوال إلثثى ورثثثة ومثثن ثثثم تخثثرج مثثن والٌثثة الوصثثً علٌهثثا مثثن تثثارٌج انتقثثال هثثذه ا

القاصر, وفً القانون تنتقثل ملكٌثة أمثوال التركثة إلثى الورثثة فثوراً بمجثرد المثوت ألن 

المٌثثراا سثثبب مثثن أسثثباب كسثثب الملكٌثثة, وقثثد أكثثدت ذلثث  المثثادث األولثثى مثثن قثثانون 

الموارٌثثا إذ نصثثت علثثى أن " ٌسثثتحق اإلرا بمثثوت المثثورا أو باعتبثثاره مٌتثثاً بحكثثم 

قاصر انتهت بحكم القانون والٌة الوصً علٌثه, فتنتهثً الوصثاٌة القاضً " فإذا مات ال

إذا حكم القاضً باعتبار القاصر مٌتاً 
(ٕ 

. 
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: "تعثٌن بوالدة الحمال المساتكن مٌتااً أو بوالدتاه حٌااً إذا وجاد الاولً الشارعى -

المحكمة  وصٌاً على الحمل المستكن إذا لم ٌكن لثه وصثى مختثار, فثإذا مثا ولثد الحمثل 

مٌتاً تنتهً مهمة الوصثً المختثار, أمثا إذا ولثد الحمثل المسثتكن حٌثاَ وكثان لثه المستكن 

ولثثى شثثرعً تكثثون الوالٌثثة علثثى أمثثوال المولثثود للثثولً الشثثرعً وبثثذل  تنتهثثً مهمثثة 

الوصً على الحمثل المسثتكن, كثذل  فإنثه إذا لثم ٌكثن سثمة ولثى شثرعً  للمولثود فثإن 

المحكمثثة يٌثثره وصثثٌاً علثثى  مهمثثة الوصثثً علثثى الحمثثل المسثثتكن تنتهثثً إذا عٌنثثت

المولود
(ٔ 

. 

بانتهاء العمل الاذي أقاٌم الوصاً الخااص لمباشارته أو زوال السابب الموجاب  -

دت المثثادث  لتعٌااٌن وصااى مؤقاات: لسثثنة  9ٔٔمثثن المرسثثوم بقثثانون رقثثم  ٖٔوقثثد عثثدَّ

د مهمتثه, والمثادث  م9ٕ٘ٔ مثن  ٕٖالحاالت التً تقثٌم فٌهثا المحكمثة وصثٌاً خاصثاً تحثدَّ

ذات المرسوم بقانون على الحاالت التً تقٌم فٌها المحكمة وصثٌاً مؤقتثا, ووصثاٌة كثمً 

من الوصً الخاص والوصً المؤقثت تنتهثً بانتهثاء العمثل الثذي أقثٌم األول لمباشثرته 

 نً.وزوال السبب الذي أوجب تعٌن الثا

"إن الوالٌثثثة تعثثثود إلثثثى الثثثولً بقثثثرار مثثثن بعاااودة الوالٌاااة للاااولً الشااارعً:  - 

المحكمثثة إذا مثثا زال سثثبب سثثقوط الوالٌثثة أو سثثلبها أو الحثثد منهثثا أو وقفهثثا وفقثثاً لثثنص 

وحٌا تعود الوالٌثة فثإن مهمثة  م9ٕ٘ٔلسنة  9ٔٔمن المرسوم بقانون رقم  ٖٕالمادث 

نتهً وذل  منعاَ من وجود أكثر من نابب )ولثى الوصً )العام أو الخاص أو المؤقت  ت

ووصى  على القاصر, وألنه ال محل للوصاٌة مع قٌام الوالٌة الشرعٌة."
(ٕ 

. 

فإذا سلبت الوالٌة أو حد منها أو وقفت فم تعود إال بقثرار مثن المحكمثة, وسثلب  

الوالٌة كلٌاً أو جزبٌاً أو وقفها قد ٌكون بقثوث القثانون, وقثد ٌكثون بحكثم المحكمثة, وفثً 

هاتٌن الحالتٌن تقثٌم المحكمثة وصثٌاً علثى القاصثر, سثواء كثان وصثٌاً عامثاً ٌقثوم علثى 

                                                 

 .8٘ٔ, كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صيحمد  ٔ)
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صاً تعهد إلٌه المحكمة بعمل خاص من أعمال القاصثر, أو شبون القاصر, أو وصٌاً خا

 وصٌاً مؤقتاً ٌكون عمله قاصراً على وقت معٌن .

وتنتهثً مهمثة الوصثً بحكثم مثن القضثاء فثً : انتهاء مهمة الوصً بحكم القضاء -ب

 الحالتٌن:

قبثثول اسثثتقالة الوصثثً: ذلثث  أنثثه وإن كثثان األصثثل اختٌارٌثثة  الحالااة األولااى: 

نه إذا ما قبل الوصً الوصاٌة وٌباشر مهامهثا فإنثه ال ٌملث  التنحثً عنهثا الوصاٌة إال أ

بمطلق إرادته وإنما ٌتعٌن علٌه إذا ريب فً ذل  تقدٌم استقالته منها, وتبحا المحكمثة 

أمر تل  االستقالة إذ قد تكون صادرث فً وقت يٌر البق ممثا ٌضثر بمصثالح القاصثر, 

ٌم حسثثاب مفثثروت علثثى الوصثثً تقدٌمثثه, أو أو قثثد ٌكثثون الثثدافع لهثثا التهثثرب مثثن تقثثد

 التنصل من إٌداع أموال فً ذمته لحساب القاصر.

لسثنة  9ٔٔمن المرسوم بقانون  9ٗ: عزل الوصً: وتقضى المادث الحالة الثانٌة

 بأنه ٌحكم بعزل الوصً فً الحاالت اآلتٌة: م9ٕ٘ٔ

ولثو كثان هثذا  7ٕإذا قام به سبب من أسباب عثدم الصثمحٌة للوصثاٌة وفقثاً للمثادث  -ٔ

السبب قابماً وقت تعٌنثه, ومثرد هثذا الحكثم أن شثروط الصثمحٌة للوصثاٌة شثروط 

 ابتداء وبقاء.

إذا أسثثاء اإلدارث أو أهمثثل فٌهثثا أو أصثثبح فثثً بقابثثه خطثثر علثثى مصثثلحة القاصثثر,  -ٕ

ومثال ذل  ارتبا  شبون الوصثً المالٌثة علثى نحثو ٌنثذر بإفمسثه أو بإعسثاره, أو 

ة لثه فثً منشثأث تنثافس منشثأث مملوكثة للقاصثر, وللمحكمثة مطلثق تبٌن قٌثام مصثلح

 الحرٌة فً تقدٌر هذه األسباب.

فعزل الوصً أو قبول استقالته من الوصاٌة ٌترتب على انتهاء مهمته بقوث القانون 

من تارٌج صدور قرار المحكمة بالعزل أو قبول االسثتقالة. وٌقثع انتهثاء الوصثاٌة بقثوث 

قرار المحكمة ولو لم ٌنص القرار على هذا اإلنهاءالقانون , فور صدور 
(ٔ 

. 
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 وقف الوصاٌة فً القانون المصري: -5

من قانون الوالٌة على المال انه "ٌتم وقف الوصاٌة إذا توافرت  8ٗنصت المادث 

أسباب جدٌه تدعوا للنظثر فثً عثزل الوصثً أو فثً قٌثام عثارت مثن العثوارت التثً 

 بوقفه".تزٌل أهلٌته أمرت المحكمة 

 ٌتم وقف الوالٌة بالقانون المصري فً حالتٌن هما:

مثن قثثانون  9ٗعزلثه وفقثثاً لثنص المثادث  ًذا تثوافرت أسثباب جدٌثة تثثدعو للنظثر فثإ -ٔ

ذا قثام إوتقدٌر جدٌة من هثذه األسثباب متثرو  لتقثدٌر المحكمثة  ,الوالٌة على المال

 تقدٌرها على أسباب جدٌة تبرر ذل .

 ًعلثثى قٌثثام عثثارت مثثن العثثوارت التثث -لثثم تتأكثثد بعثثد -جدٌثثة إذا تثثوافرت أسثثباب  -ٕ

 تزٌل أهلٌته.

 ًعلى الشخص فتعدم أهلٌته أو تثنقص منهثا كالعاهثة التث عوارت األهلٌةوتطرأ 

 ًتصثٌب الشثخص فث ًعقله فتعدم تمٌٌزه كثالجنون والعتثه, أو التث ًتصٌب الشخص ف

ا  ظثروف مادٌثة أو طبٌعٌثة وهنث ,تقدٌره وتثدبٌره كالسثفه والغفلثة ًعقله فتؤثر علٌه ف

أو تمنعثثه مثثن  أو قانونٌثثة تطثثرأ علثثى الشثثخص فتمنعثثه مثثن مباشثثرث تصثثرفاته القانونٌثثة

ٌؤثر على قدرث الشخص علثى القٌثام  يالشدٌد الذ ًاالنفراد بمباشرتها كالعجز الجسمان

القانونٌة بمفرده كالصمم والبكم والعمى, وكحالة يٌبة الشخص وعثدم تمكٌنثه  باألعمال

من مباشرث تصرفاته بنفسه
(ٔ 

. 

وعند الحكم بوقف الوصً "تقٌم المحكمة وصٌا مؤقتا ٌقوم على شبون الوصثاٌة  

حتى ٌفصل فً أمر عزل الوصً العادي
(ٕ 

, وللمحكمة أن تأمر الوصً  الذي أوقفتثه  

المؤقثت فثً أي عمثل تثر  أن مثن المصثلحة أن ٌسثتمر المعاونثة فٌثه بمعاونة الوصثً 

ٌنتهً أن إلى
(ٖ 

. 
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 املبحث انثبنث
 سهطة انٌيل ًانٌصً يف انتصرف بأيٌال انقبصر 

 ببننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري
 

تشمل سلطة الولً والوصثً إدارث أمثوال القاصثر والتصثرف فٌهثا, وٌعتبثر ذلث  

هثذه السثلطة وٌثؤد  ذلث  الواجثب متوخٌثاً المحافظثة علثى تلث  واجباً, وٌمثارس الثولً 

 األموال ورعاٌتها وملتزماً باألحكام التً تفرضها علٌه الشرٌعة أو القانون.

وسٌتم تحلٌل سلطة الثولً والوصثً فثً التصثرف بثأموال القاصثر فثً المطلبثٌن 

 التالٌٌن:

  :النظثامفثً  سلطة الولً والوصً فً التصثرف بثأموال القاصثرالمطلب األول 

 .السعودي

  :ًالقثانون فً  سلطة الولً والوصً فً التصرف بأموال القاصرالمطلب الثان

 .المصري
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 املطهب األًل
 انسعٌدي بننظبوبسهطة انٌيل ًانٌصً يف انتصرف بأيٌال انقبصر 

 

 أوالً: سلطة الولً فً التصرف باموال القاصر فً النظام السعودي:

 بعثثثة والعشثثثرون بعثثثد المثثثابتٌن مثثثن المبحثثثة التنفٌذٌثثثة لنظثثثامالراالمثثثنظم بالمثثثادث 

ه النظثام مثن تصثرفات فثً مثال ذكثر فٌهثا مثا ٌثنص علٌث الشرعٌة السثعودي المرافعات

تتحقثق الثدابرث بواسثطة أهثثل الخبثرث, مثن تثثوفر  " أنثثه ٔ/ٕٕٗ ت المثادث, فنصثالقاصثر

طلثب المعثروت علٌهثا, الغبطة والمصلحة للقاصر أو الغابب, قبل إصدار اإلذن فً ال

وفً حال كان الطلب مقدماً من الهٌبثة العامثة للوالٌثة علثى أمثوال القاصثرٌن ومثن فثً 

حكمهم فللدابرث االكتفاء بالتقدٌر المقدم منها"
(ٔ 

. 

المادث الرابعة والعشرون بعد المثابتٌن السعودي بالشرعٌة  المرافعات نظاموفسر 

 باآلتً:

إذا كثثان الثثولً األب فثثم ٌطالثثب بإثبثثات الغبطثثة والمصثثلحة, وٌكثثون البٌثثع أو  -ٕ/ٕٕٗ

 الشراء أو يٌرهما لدي كتابة العدل المختصة.

الدابرث التً صدر عنهثا اإلذن ببٌثع أو شثراء نصثٌب القاصثر أو الغابثب هثً  -ٖ/ٕٕٗ

 التً تتولً إفرايه.

ابثب وإصثدار صثكو  كتابة العدل تسجٌل رهثن نصثٌب القاصثر أو الغ ىتتول -ٗ/ٕٕٗ

التجزبة أو الفرز أو الدمج بعثد إذن المحكمثة المختصثة ولثو كانثت صثكو  العقثار 

 صادرث من المحكمة.

إذا أذنثثثت الثثثدابرث بالتصثثثرف فثثثً حصثثثة القاصثثثر أو الغابثثثب, وكثثثان العقثثثار  -٘/ٕٕٗ

 مشتركاً بٌنهما وبٌن يٌرهما فٌكون إفرايه كاممً لد  الدابرث نفسها.
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وال حضثور  القاصثر أو الغابثب دون وجثود مشثترط  اإلذن ببٌثع نصثٌب للدابرث -ٙ/ٕٕٗ

شركاء القاصر أو الغابب أو مثن ٌمثثلهم علثى أن تحثدد الحثد األدنثى لقٌمثة نصثٌب 

 القاصر أو الغابب.

إذا كان اإلذن فً بٌثع نصثٌب القاصثر أو الغابثب لعقثار ٌسثتقل بملكٌتثه فمبثد  -7/ٕٕٗ

كثان لثه  شثركاء مكلفثون وتعثذرت القسثمة أو المصلحة, أما إذا الغبطة ومن تحقق 

لم تتحقق المصلحة فً بقاء الشراكة فٌكفً تحقق ثمن المثل
(ٔ . 

خثر  ٌنظثر األتصرفات ال أماوهذه هً التصرفات التً ذكرها النظام السعودي, 

 فٌها القاضً طبقاً  للشرٌعة اإلسممٌة وألرجح رأي من آراء الفقهاء.

إن الهدف من إقامة الولً علثى القاصثر هثو رعاٌثة أموالثه والعناٌثة بهثا والسثعً 

على حفظها والتصرف بها بما فٌه يبطة ومصثلحة للقاصثر, وٌثدل علثى ذلث  قثول هللا 

ٕ)) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   چ تعالى: 
. 

المابة أنه "ٌجثب قد نص نظام المرافعات الشرعٌة بالمادث الخامسة والستٌن بعد و

علثثى المحكمثثة بعثثد النطثثق بثثالحكم إفهثثام الخصثثوم بطثثرق االعتثثرات المقثثررث لهثثثم 

ومواعٌدها, كما ٌجب علٌها إفهثام األولٌثاء واألوصثٌاء والنظثار ومثأموري بٌثت المثال 

 وممثلً األجهزث الحكومٌة, فً حال صدور الحكم فً يٌر صالح من ٌنوبون عنه".

الصادر من وزارث العدلعلى القاصر وة نموذج ص  الوالٌ وفٌما ٌلً
 
 

 

 

 

 

 

                                                 

والتً صدرت بموجب قرار وزٌثر العثدل رقثم  ٕٕٗالمادث البحة السعودي,  الشرعٌة المرافعات نظام  ٔ)

 هـ.ٖ٘ٗٔ/ ٘/9ٕبتارٌج  99ٖٖٖ

 ٕ٘ٔ  سورث األنعام: اآلٌة ٕ)
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وعلى القابم فً شؤون القاصر ونحوه, سواء كان مثن قبثل الحثاكم, أو وصثٌاً مثن       

قبل األب مراجعة القاضً فً كل التصرفات التً ٌجرٌهثا فثً مثال القاصثر, وال ٌبٌثع 

الخبثرث, عقاره إال عن طرٌق القاضً, وعلى القاضثً التحقٌثق فثً ذلث  بواسثطة أهثل 

وعلٌه أن ٌدون كافة مبررات البٌع بالص , وأن تجر  محاسبة الولً والناظر سثنوٌاً, 

وأن ٌقدما بٌانات فً نهاٌة كل عام ٌبٌن فٌها ما طثرأ علثى المثال الثذي فثً أٌثدٌهما مثن 

أرباح وخسارث, وما قاما به من إصمحات للعقار, وما صرفه علثى العقثار إلصثمحه, 

وهم, وتتخثثذ المحكمثثة ملفثثات خاصثثة باألوقثثاف وأمثثوال القصثثر أو نفقثثات للقصثثر ونحثث

ونحوهم
(ٔ 

. 

 بالنظام السعودي:ً فً التصرف باموال القاصر صسلطة الوثانٌاً: 

الرابعثة والعشثرون ذكرت سابقاً فً تصرفات الولً فً النظثام السثعودي بالمثادث 

السثعودي حثدد بعثت هثذه التصثرفات للثولً  الشرعٌة أن نظام المرافعات بعد المابتٌن

 والوصً معاً بالتالً:

  العقثار المشثتر  بثٌن قاصثر أو يابثب وبثٌن يٌرهمثا ٌكثون إفرايثه كثاممً لثدي

 الدابرث التً أذنت بالتصرف فً حصة القاصر أو الغابب.

 لدابرث اإلذن ببٌع نصٌب القاصر أو الغابب دون وجود مشتًر وال حضثور لهذه ا

ر أو الغابب أو من ٌمثلهم على أن تحدد الحد األدنى لقٌمة نصثٌب شركاء القاص

 القاصر أو الغابب.

 ًالدابرث التً صدر عنها اإلذن ببٌع أو شراء نصٌب القاصر أو الغابب هً التث 

 تتولً إفرايه.

                                                 

   ٖ٘ٗ/ ٔ) الثبوتٌةنهاءات اإل  ٔ)
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  إذا كان اإلذن فً بٌع نصٌب القاصر أو الغابب لعقثار ٌسثتقل بملكٌتثه فمبثد مثن

أما إذا كان له  شركاء مكلفون وتعذرت القسمة أو لثم  تحقق الغبطة والمصلحة,

 .تتحقق المصلحة فً بقاء الشراكة فٌكفً تحقق ثمن المثل

 فم ٌطالب بإثبثات الغبطثة والمصثلحة, وٌكثون البٌثع  اً للقاصرإذا كان الولً أبو

 أو الشراء أو يٌرهما لدي كتابة العدل المختصة.

 قاصثر أو الغابثب وإصثدار صثكو تتولً كتابة العثدل تسثجٌل رهثن نصثٌب الو 

التجزبة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكو  العقار 

 صادرث من المحكمة.

وهنثثثا  تصثثثرفات أخثثثري لٌسثثثت فثثثً النظثثثام فٌرجثثثع القاضثثثً لثثثرأي الشثثثرٌعة 

اإلسممٌة وٌأخثذ بثأرجح رأي مثن آراء الفقهثاء, وفٌمثا ٌلثً رأ  الفقهثاء فثً تصثرفات 

 بأموال القاصر:الوصً 

عاجزاً عثن معرفثة مصثلحته  لما كان القاصر :تصرفات الوصً فً البٌل والشراء -6

وإدارث أموالثثه شثثرعت الوصثثاٌة للمحافظثثة علثثى أموالثثه وتنمٌتهثثا بقثثدر اإلمكثثان, 

فنصب األوصٌاء لهذا المقصد, ولعثل أوسثع أبثواب المحافظثة علثى المثال وتنمٌتثه 

 .ٌكون باإلتجار به بٌعاً وشراءً 

أن ٌتصرف فثً مثال الٌتثٌم بٌعثاً  ًز الفقهاء من حٌا الجملة للوصاجأوعلٌه فقد 

وشراًء, ومضاربة سواء بنفسه أو بدفعه إلى يٌره مضاربة
(ٔ 

. 

                                                 

, البلخثثً, ٖ٘ٔ, ص٘, الكاسثثانً, بثثدابع الصثثنابع, ج7ٓ9-7ٓ8, صٙ  ابثثن عابثثدٌن, رد المحتثثار, جٔ)

, الرملثثثً, نهاٌثثثة ٘٘ٗ, صٗ, الدسثثثوقً, حاشثثثٌة السثثثوقً, ج9ٗٔ-8ٗٔ, صٙالفتثثثاوي الهندٌثثثة, ج

, المرداوي, اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخمف, 78ٖ, صٗالمحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج, ج

 .ٖٓٓص, 7ج
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  إلثى أن سثلطة الوصثً تختلثف فثً  الحنفثًذهب فقهاء المثذهب  الحنفً:المذهب

باختمف حال التركة بالنسبة لخلوها من الدٌون ومثن  الموصًبٌع شا من تركة 

الوصثثٌة أو شثثغلها بهمثثا أو بأحثثدهما, وكثثذل  بالنسثثبة لعمثثر الورثثثة, وحضثثورهم 

ويٌابهم
(ٔ 

. 

 اعتبر فقهاء المالكٌة الوصً كاألب فً بٌع المنقثول فثم ٌحتثاج  ً:المذهب المالك

 فٌه إلى بٌان سبب؛ ألنه نابب عنه ما لم ٌحاب فً ذل .

ار خثثمف فثثً بٌثثع الوصثثً للعقثثار بثثم سثثبب, كثثاألب, إال إن الثثذي ٌثثراه أكثثثر ود

فقهاء المالكٌة أنه البد للوصً فً بٌع العقار من بٌان سبب البٌثع, بخثمف األب, 

وإنما الوصً كاألب فً كون كل منهما تحمل أفعاله على السداد
(ٕ 

. 

 جثر الوصثً بثأموال فثً األم: وأحثب أن ٌت ًقال اإلمام الشثافعً: المذهب الشافع

أم مثثن ٌلٌثثه, وال ضثثمان علٌثثه, فقثثد اتجثثر عمثثر بمثثال ٌتثثٌم, وأبضثثعت عابشثثة 

محمد بن أبى بكر فً البحر, وهم أٌتام تلثٌهم,  ًبمال بنرضً هللا عنها  المؤمنٌن

إذا كنا نأمر الوصً أن ٌشتر  بمال الٌتٌم عقاراً, ألنه خٌر لثه, لثم ٌجثز أن ٌبٌثع 

جةله عقاراً إال لغبطة أو حا
(ٖ 

. 

 :الٌتثٌم أن ٌضثارب بمثال الٌتثٌم وأن ٌدفعثه إلثى  ووصثً أن لثولى مذهب الحنابلة

أو وصثٌاً أو  –الثولً  –من ٌضارب له به وٌجعل لثه نصثٌباً مثن الثربح أبثاً كثان 

 حاكماً.

                                                 

م , العناٌثة شثرح 977ٔ, البابرتً, محمثد بثن محمثد بثن محمثود)ٖ٘, ص8ٕ  السرخسً, المبسوط, جٔ)

 .7ٕٔ-7ٔٔ, صٙ, ابن عابدٌن, رد المحتار, ج9ٓ٘, صٓٔ, دار الفكر, بٌروت, جٕالهداٌة, ط

 .8ٓٔ, صٙ, علٌش, منح الجلٌل, ج7ٕ-7ٔ, ص٘  الحطاب, مواهب الجلٌل, جٕ)

ء, تحقٌثثق: رفعثثت فثثوزي عبثثد , دار الوفثثاٖم, األم, طٕ٘ٓٓ -هثثـ ٕٙٗٔإدرٌثثس, الشثثافعً, محمثثد بثثن  ٖ)

 .87ٔ, ص8ج ,المطلب
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بل هو أولى من تر  االتجار به, لكثن ال ٌجثوز أن ٌبٌثع مثال الٌتثٌم نسثٌبة بأقثل 

 أما إن كان البٌع بأكثر منها جاز مع أخذ الرهن.من قٌمته نقداً أو بمثلها, 

هذا بالنسثبة للمنقثول, أمثا بالنسثبة للعقثار فإنثه ٌجثوز لثولى الٌتثٌم أن ٌشثتر  لثه 

العقثثار, وٌجثثوز أن ٌبٌنثثه لثثه, وال ٌجثثوز بٌثثع العقثثار بغٌثثر حاجثثة فثثإن احتثثٌج إلثثى بٌعثثه 

جاز
(ٔ 

. 

 ًقهثاء علثى أن للوصثاتفثق الف: علٌاه الموصاًتصرفات الوصً فً إجارة أماوال  -5

علٌه باإلجارث سواء أكثان لنفسثه أم لغٌثره مثا دام تصثرفه  الموصًاستغمل أموال 

علٌه؛ لوجود اإلنابة من الشرع الموصًمنوطاً بمصلحة 
(ٕ 

. 

ولتحقٌق مصلحة القاصر فً إٌجار ماله من عقار أو أرت البد أن ٌراعثى فثً 

جر مثلثه, أو بأقثل منثه قثدر مثا ٌتغثابن ذل  أن تكون اإلجارث بأكثر من أجر مثله, أو بثأ

ه النثاس, ٌثالناس فٌه عادث, وأما إذا أجر ذل  بما هو دون أجر المثل, بحٌا ال ٌتغابن ف

 ًلثٌس بٌسثٌر تكثون إجارتثه فاسثدث؛ إذ لثٌس للوصث ءبشًبأن ٌكون أقل من أجر المثل 

أن ٌستأجر له شثٌباً بأقثل مثن أجثر المثثل أو بثأكثر  ًسقاط, وكذا للوصوالٌة الحط واإل

منه قدر ما ٌتغابن الناس فٌه عادث
(ٖ 

. 

وقد ذكر هنا مثا ٌتعلثق بتبثرع الوصثً بمثال : علٌه الموصًتبرع الوصً من مال  -4

 الموصثثًعلٌثثه أو بعضثثه ولثثم ٌثثذكر عنثثد الحثثدٌا عثثن الصثثدقة مثثن مثثال  الموصثثً

ت بٌثد أن الصثدقة مثن أبثواب العبثادات, علٌه؛ ألن التبرع ٌدخل فثً بثاب المعثامم

                                                 

 .ٗٙٔ, صٗ  ابن قدامه, المغنً, مرجع سابق, جٔ)

, علثٌش, أبثو عبثدهللا محمثد بثن أحمثد, ٖٗٔ, ص9ٔ  السرخسً, أبو بكر محمد بن أحمد, المبسوط, جٕ)

, ٘تمثثً, تحفثثة المحتثثاج فثثً شثثرح المنهثثاج, جالهٌ ,ٕٗ٘, ص7مثثنح الجلٌثثل شثثرح مختصثثر خلٌثثل, ج

 .8ٖ, صٙالمرداوي, اإلنصاف,ج ,8ٔٔص

, البلخثً, الفتثاو  7ٓٗ, صٗ, ابثن عابثدٌن, رد المحتثار, جٖ٘ٔ, ص٘  الكاسانً, بدابع الصنابع, جٖ)

 .9ٗٗ, صٗالهندٌة, ج
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, وهثذا ال ٌغفثل مثا بٌنهمثا مثن شثًءكما أن من ٌعطى الصدقة يٌثر مثن ٌوهثب لثه 

صلة إذ الصثلة بٌنهمثا كبٌثرث؛ ذلث  أن للهبثة عمقثة مباشثرث بموضثوع الصثدقة, إذ 

علٌثثه بغٌثثر عثثوت, وإن  الموصثثًكمهمثثا فٌثثه إخثثراج للمثثال أو بعضثثه مثثن ملثث  

أو الهبة  –قة فٌها معنى القربة إلى هللا عز وجل بخمف التبرع اختلفا فً أن الصد

 قد ٌخلو منه, إذ قد ٌكون التبرع والهبة لغٌر محتاج. يالذ –

أن ٌتصثثرف فثثً مثثال المثثولى علٌثثه  ًوقثثد اتفثثق الفقهثثاء علثثى أنثثه ال ٌجثثوز للثثول

ومثثن هثثذه التصثثرفات التبثثرع , لصثثغر أو جنثثون أو سثثفه أو ٌثثتم إال بالمصثثلحة وجوبثثاً 

علٌه؛ إذ لٌس من مصلحة القاصر فٌها الموصًمن مال  ءبشً
(ٔ 

. 

اتفثق فقهثاء الحنفٌثة: علٌاه للموصًتصرفات الوصً فً الشفعة  -3
(ٕ 

, والمالكٌثة
(ٖ 

 ,

والشثثافعٌة
(ٗ 

, والحنابلثثة
(٘ 

وٌتوالهثثا عنثثه والثثده, فثثإن لثثم ٌوجثثد  أن للصثثغٌر شثثفعة, 

 , فإن لم ٌكن له وصى قام السلطان بذل . فالوصً

 كان فً موضع ال سلطان فٌه, وال أب له وال وصى فهو شفعته حتى ٌبلغ. فإن

فإن لم ٌأخذ األب أو وصٌه أو السثلطان بالشثفعة ولثم ٌتثر  حتثى بلثغ, وقثد مضثى 

 ده أو الوصً أو ـــغ؛ ألن والـــشفعة فً ذل  إذا بل ًلذل  عشر سنٌن, فم ٌكون للصب

 

                                                 

م عبد الكثرٌم , الرافعً, أبو القاس8ٖ, صٖٔ, المبسوط, جٓٔ٘, ص9قاضً زادث, نتابج األفكار, ج  ٔ)

, دار الكتثثب ٔهثثـ  العزٌثثز شثثرح الثثوجٌز المعثثروف بالشثثرح الكبٌثثر, طٖٕٙابثثن محمثثد, المتثثوفً ) 

, 8ٓ, ص٘م, تحقٌثثثق: علثثثً معثثثوت, عثثثادل عبثثثد الموجثثثود, ج997ٔ -هثثثـ8ٔٗٔالعلمٌثثثة: بٌثثثروت, 

 .7ٗٗ-ٙٗٗ, صٖالبهوتً, كشاف القناع, ج

, الزٌلعثثً, عثمثثان بثثن علثثً, تبٌثثٌن 99, صٗٔ  السرخسثثً, أبثثو بكثثر محمثثد بثثن أحمثثد, المبسثثوط, جٕ)

 .ٖٕٙ, ص٘الحقابق شرح كنز الدقابق, ج

 .ٙ٘ٙ, صٙ  المواق, محمد بن ٌوسف, التاج واإلكلٌل, د.ط, دار الكتب العلمٌة, بٌروت, جٖ)

 .٘ٔٔ, 7  الشافعً, محمد بن إدرٌس, األم, جٗ)

 .7ٗٔ-ٙٗٔ, صٗ  البهوتً, منصور بن ٌونس, كشاف القناع, ج٘)
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بمنزلته ًالقاض
(ٔ 

. 

مثور , بأن ٌفوت الوصً يٌرث لٌقوم مقامثة فثً أمثر مثن األوذل   :توكٌل الوصً -2

 .وهو مختلف عن وصً الوصً

حٌا ذهب الحنفٌة 
(ٕ 

إلى جواز توكٌل الوصً يٌره فً أمر ٌمل  فٌثه التصثرف 

 فٌه , بٌنوا ان الوكٌل الوصً كوصٌه.

وٌتفق المالكٌة
(ٖ 

ن ٌوكثل علثى أمثع مثا ذهثب بثه الحنفٌثة فثً أنثه ٌجثوز للوصثً  

لٌثه النظثر فٌثه , إٌتام من ٌتولى أمورهم ,حٌا صرحوا بأن للوصً أن ٌوصثً بمثا األ

, ٌفوت االٌصاء إلى يٌرث فً حٌاتثه إذا لم ٌكن معه شرٌ  فً اإلٌصاء , ولٌس له أن

 .وله ان ٌوكل من ٌنظر بأمر من أمور الوصاٌة

كما نص الشافعٌة
(ٗ 

كل  فً على الحاالت التً ٌجوز فٌها توكٌل الوصً , وذل  

, منثه , الن التصثرف مطلثوببمثلهو لم تجر العادث لقٌامه أ, ما عجز عنه أو ال ٌلٌق به

, الموصثً علٌثه –فٌقع التوكٌل  عنه نفسه , وإن كانت منفعته عابد على المثولى علٌثه 

وافقهم الحنابلة و
(٘ 

 .فً جواز توكٌل الوصً يٌرث فٌما  ٌعجز عن القٌام به 

 ,المالكٌثة الحنفٌثة, -اتفثق جمهثور الفقهثاء: مان أماوال القاصار ًءرهن الوصً لش -1

والحنابلة
(ٙ 

مثن أمثوال القاصثر قٌاسثا علثى جثواز  ًءعلى جواز رهن الوصً لشث 
                                                 

-ٙٗٔ, صٗ, كشثاف القنثثاع, ج٘ٔٔ, ص7, الشثافعً, األم, ج99, صٗٔرخسثً, المبسثوط, ج  السٔ)

 .٘, صٖ, الصنعانً, التاج المذهب, ج7ٗٔ

, ابثن نجثٌم, ٓٙٔ, صٓٔ, ابن الهمثام, فثتح القثدٌر, جٓٙٔ, صٓٔ  البابرتً, العناٌة شرع الهداٌة, ج2)

 .ٕٔ٘, ص8البحر الرابق, ج

 .ٖٓٗص, ٙ الحطاب, مواهب الجلٌل, جٖ)

 .ٖٕٔ, صٗ, الشربٌنً, مغنً المحتاج, جٙٔ, ص٘الرملً, نهاٌة المحتاج, ج  ٗ)

 .89ٔ, صٕالبهوتً, شرح منتهً اإلرادات, ج  ٘)

 , الزٌلعثثً, تبٌثثٌن9ٙٗ, صٙ, ابثثن عابثثدٌن, رد المحتثثار, جٖٓٔ, صٕٔ  السرخسثثً, المبسثثوط, جٙ)

, ٖحاشثثثٌة الصثثثثاوي, ج, الصثثثاوي, 9ٔٗ, ص٘, علثثثٌش, مثثثنح الجلٌثثثثل, جٕٕٔ, صٙالحقثثثابق, ج

 .9ٕ٘, صٖ, البهوتً, شرح منتهى اإلرادات, جٕٖٔص



89 
 

ب, الن الوصً ٌقوم مقامة, والوصً ٌتصرف  بما فٌه مصلحة القاصر , ذل  لأل

 .والرهن فٌه مصلحة للقاصر من حٌا إمكان استثمار ماله

ة فخالفو ذل  بالقول بعدم جواز رهن الوصً لشًء من مال الموصً أما الشافعٌ

علٌه إال بما فٌه مصلحة؛ ألنه ال ٌجوز عندهم أن ٌرتهن األب ألبنه إال بمثا فٌثه فضثل, 

فإذا لما ٌكن فً الرهن مصثلحة للموصثً علٌثه, فثم ٌصثح رهثن شثًء مثن مالثه؛ ألن 

هم, وٌتمسث  الشثافعٌة فثً ذلث  الرهن أمانة والدٌن الزم, فثالرهن بكثل حثال نقثص علثٌ

بأّن الرهن يٌر مضمون؛ إذ قد ٌتلف فٌضٌع على الموصً علٌه
(ٔ 

. 

فقهثثاء الشثثافعٌةاتفثثق : رد الوصااً للودائاال -1
(ٕ 

, والحنفٌثثة
(ٖ 

, والحنابلثثة
(ٗ 

علثثى رد , 

 ذا كانت تل  الودابع قد ثبتت بالبٌنة.  إالوصً للودابع التً فً مال الوصً علٌة 

                                                 

 .ٖ٘ٔ, صٖالشافعً, األم, ج ٔ)

, الرملثثثً, نهاٌثثثة 9ٕ, ص7, الهٌتمثثثً, تحفثثثة المحتثثثاج, ج8ٓٔ, صٖقلٌثثثوبً, حاشثثثٌة قلٌثثثوبً,  ج  ٕ)

 .7ٓٔ, صٙالمحتاج, ج

 .9ٕٓ, صٙالزٌلعً, تبٌٌن الحقابق, ج ٖ)

 .97ٖ -9ٖٙ, صٗجالبهوتً, كشاف القناع,  ٗ)
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 املطهب انثبنً
 يف انقبنٌٌ املصريسهطة انٌيل ًانٌصً يف انتصرف بأيٌال انقبصر 

 

 أوالً: سلطة الولً فً التصرف باموال القاصر بالقانون المصري:

كثثام الخاصثثة بواجبثثات الثثولى األحمثثن قثثانون الوالٌثثة ت المثثادث الرابعثثة حضثثو

, وأن  رعاٌة أمثوال القاصثر, فأوردت قاعدث عامة مؤداها أن الولى ٌقوم على وسلطته

, , مثثع مراعثثاث األحكثثام المقثثررث فثثى القثثانونلثثه ادارث هثثذه األمثثوال, والتصثثرف فٌهثثا

اإلشارث الى االجراءات والقٌود التى فرضثها فٌمثا هو من هذا التحفظ األخٌر  والغرت

 .باشرث سلطات الولى فى بعت الحدودٌتعلق بم

وهثذه القٌثود وضع المشرع قٌوداً على الولى عند التصرف فثى أمثوال القاصثر , 

تقتضثى مزٌثداً مثن الضثمانات بثالنظر الثى ظثروف  –كما تقول المذكرث االٌضثاحٌة  –

ومصثثلحة  القاصثثرالثثولى نفسثثه أو الثثى خطثثورث التصثثرف فثثى المثثال ورعاٌثثة مصثثلحة 

 .األب ودفع شبهة المحاباث

حثثق الثثولى فثثى التصثثرف فثثى أمثثوال القاصثثر وفثثى ادارتهثثا لثثٌس حقثثا كثثذل  فثثإن 

, د واالجثراءات التثى قررهثا القثانونو حثق مقٌثد , قٌثده الشثارع بثالقٌومطلقاً , وانما هث

, وبعضثها األخثر وارد علثى د وارد علثى حثق التصثرف فثى األمثوالوبعت هذه القٌو

 .ق الولى فى ادارث األموالح

 للقواعد التالٌة: طبقاً  تصرف الولً باموال القاصرٌكون  و 

أو األوراق المالٌة إذا لم تثزد  جواز تصرف األب فً العقار أو المحل التجاري -

جنٌه بدون أذن المحكمة وذل  كما جاء بثالفقرث األولثى مثن  ةقٌمتها على ثمثماب

المادث السابعة من مرسوم بقانون أحكثام الوالٌثة علثى المثال, ونثص هثذه المثادث 

يٌر منشا لسلطة معٌنة للولً األب وإنمثا هثو نثص مقٌثد لسثلطة مقثررث فعثمً, 

هو إطمق ٌد الولً األب فً التصثرف, إال أنثه رؤ  تقٌٌثد هثذا ذل  أن األصل 
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 ة, فأشترط النص فً حالة تجثاوز قٌمتهثا الثمثمابثالقاصرالحق حماٌة لمصلحة 

جنٌه للحصول على أذن المحكمة إلتمامها
(ٔ 

. 

جثثواز تعاقثثد األب مثثع نفسثثه باسثثم القاصثثر سثثواء أكثثان لحسثثابه هثثو أم لحسثثاب  -

ون على يٌر ذلث  كمثا جثاء بالمثادث الرابعثة عشثر شخص آخر إال إذا نص القان

من مرسوم بقانون أحكم الوالٌة علثى المثال, فاألصثل أنثه ال ٌجثوز لشثخص أن 

ٌتعاقد مع نفسه باسم مثن ٌنثوب عنثه سثواء أكثان التعاقثد لحسثابه هثو أم لحسثاب 

شخص آخر كما جثاء بالمثادث الثامنثة بعثد المابثة مثن القثانون المثدنً المصثري, 

شرع بهذه المادث من قانون الوالٌة على المال أجاز لألب أن ٌتعاقد مثع ولكن الم

نفسه وذل  لوفرث الشفقة ومن ثم ٌعفى من القاعدث العامة الواردث فً النص
(ٕ 

. 

عدم سرٌان القٌثود المنصثوص علٌهثا فثً القثانون علثى مثا آل إلثى القاصثر مثن  -

مسثثتتراً وال ٌلثثزم األب مثثال بطرٌثثق التبثثرع مثثن أبٌثثه صثثرٌحاً كثثان التبثثرع أو 

بتقثدٌم حسثثاب عثن هثثذا المثال, ففٌمثثا ٌتعلثق بهثثذا المثال موضثثوع التبثرع, ٌعفثثً 

األب من إتباع اإلجراءات التً ٌستلزمها القانون عند إجثراء بعثت التصثرفات 

كالحصثثول علثثى إذن مثثن المحكمثثة, كمثثا ٌعفثثً مثثن تقثثدٌم الحسثثاب واألحكثثام 

الخاصة بالتزام الجرد
(ٖ 

. 

إذا كثان نفقتثه واجبثه علٌثه,  القاصثرً أن ٌنفق على نفسثه مثن مثال حق الولً ف -

نفقتثثه كمثثا جثثاء بالمثثادث  القاصثثروأن ٌنفثثق مثثن ذلثث  المثثال علثثى مثثن تجثثب علثثى 

السثثابعة عشثثرث مثثن المرسثثوم بقثثانون أحكثثام الوالٌثثة علثثى المثثال, و هثثذا الحثثق 

مكفول للولً الشرعً سواء كان أباً أو جداً صحٌحاً 
(ٗ 

. 

 

 

                                                 

 .ٖ٘  عبد التواب معوت, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٔ)

 .8٘  المرجع السابق, صٕ)

 .ٗٗ  الجندي, أحمد نصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٖ)

 .9ٗ  حمدي, كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٗ)
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 ما سبق هناق تصرفات ال ٌجوز للولً مباشرتها إال بإذن المحكمة:إضافة إلى 

واجثثب عثثابلً أو أنسثثانً كمثثا نصثثت علثثى ذلثث   ءالتبثثرع مثثن مثثال القاصثثر ألدا -

م علثى النحثو التثالً" ال م9ٕ٘ٔلسنة  9ٔٔالمادث الخامسة من المرسوم بقانون 

ٌجثثوز للثثولً التبثثرع بمثثال القاصثثر إال ألداء واجثثب إنسثثانً أو عثثابلً وبثثإذن 

المحكمثثة", وواقثثع األمثثر أن نثثص هثثذه المثثادث يٌثثر منشثثا لسثثلطة معٌنثثة للثثولً 

األب وإنمثا هثو نثص مقٌثد لسثلطة مقثررث فعثمً, ذلث  أن األصثل هثو إطثمق ٌثثد 

ع رأ  تقٌٌد هثذا الحثق حماٌثة لمصثلحة المشرأن الولً األب فً التصرف, إال 

القاصثثر
(ٔ 

بثثم  القاصثثر, ورأ  المشثثرع ذلثث  لمثثا فثثً التبثثرع مثثن خثثروج لمثثال 

المالٌثثة  القاصثثرمقابثثل, والمحكمثثة التثثً تصثثدر اإلذن بثثالتبرع تقثثدر أوالً حالثثة 

والغرت المراد التبرع من أجله, وتحثدد فثً قرارهثا مثا ٌصثرح للثولً التبثرع 

 به.

لقاصر الموروا إذا كان مثورا القاصثر قثد أوصثً بثأن ال التصرف فً مال ا -

ٌتصرف ولٌه فً المال الموروا كما جاء  بالمادث الثامنة أنه " إذا كان مثورا 

القاصر قد أوصى بأن ال ٌتصرف ولٌثه فثً المثال المثوروا, فثم ٌجثوز للثولً 

أن ٌتصرف فٌه إال بإذن المحكمة وتحت إشرافها", وشرط المنع مثن التصثرف 

هذا النص أن ٌكثون مثورا القاصثر قثد أوصثً بثأن ال ٌتصثرف ولٌثه فثً  وفق

المال الموروا وذل  تمشثٌاً مثع ريبثة المثورا فثً إبقثاء أصثل المثال للقاصثر 

وما قد ٌراه المورا بذل  مع ضمان لتربٌة القاصر أو تعلٌمه أو اسثتمراره فثً 

الحصول على رٌعه, مع أصابته بعاهة أو مرت ال ٌمكن الشفاء منه
(ٕ 

. 

أو اقتراضه وفقاً لما جاء فً المادث التاسثعة أنثه" ال ٌجثوز  القاصرإقرات مال  -

وال اقتراضثه إال بثثإذن مثن المحكمثثة", وذلث  حتثثى  القاصثثرللثولً إقثثرات مثال 

تتحقثثثق المحكمثثثة مثثثن أن االقتثثثرات تثثثدعو إلٌثثثه حاجثثثة ماسثثثة للصثثثغٌر, أو أن 

                                                 

بقانون فً تعلٌقها على نص المادث السابعة أنه لثم ٌقصثد مثن هثذه    أوردت المذكرث اإلٌضاحٌة للمرسومٔ)

 األحكام استحداا قٌد على سلطة الولً بقدر ما قصد منها تدبٌر إجراء وقابً.

 .9ٗ  حمدي, كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٕ)
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االقتثثرات للضثثٌاع, و القاصثثراإلقثثرات لشثثخص مثثأمون فثثم ٌتعثثارت مثثال 

واإلقرات من أعمال اإلدارث التً رأ  المشرع أن ال ٌباشرها الولً بدون أذن 

المحكمة لما ٌتضمنانه من احتمال ضٌاع أموال القاصر فثً حالثة اإلقثرات, إذ 

قد ٌكون المقترت مفلساً أو مماطمً فً أداء ما علٌه من دٌون
(ٔ 

. 

ن الرشد بسنة كمثا تثنص علثى القاصر لمدث تمتد إلى ما بعد بلول س رتأجٌر عقا -

ذل  المادث العاشرث أنه " ال ٌجوز للولً بغٌر إذن المحكمة تأجٌر عقار القاصثر 

لمدث تمتد إلثى مثا بعثد بلويثه سثن الرشثد بسثنة", وذلث  ألن ببلثول القاصثر سثن 

الرشد تنتهً الوالٌة, إذ قد ٌثر  القاصثر بعثد بلويثه الحادٌثة والعشثرون تثأجٌر 

 رث أو كٌفٌة مختلفة عن ما كان ٌتبعه الولً.العقار المملو  بصو

االستمرار فً تجارث آلت إلى القاصر إذ تنص المثادث الحادٌثة عشثر علثى أنثه "  -

ال ٌجوز للولً أن ٌستمر فً تجارث آلت للقاصثر إال بثإذن المحكمثة وفثً حثدود 

هذا اإلذن", وذل  لما للتجارث من أهمٌثة خاصثة تسثتدعى مسثبولٌة القاصثر فثً 

لما تتطلبثه األعمثال التجارٌثة مثن خبثرث معٌنثة, وتبحثا المحكمثة عنثدما ماله, و

ٌطلب منها اإلذن فً االستمرار فً التجارث فٌما إذا كانت التجارث التً آلت إلى 

القاصر تدر ربحاً معقثوالً ٌتناسثب مثع مخثاطر اإلتجثار, ومثا إذا كانثت التجثارث 

قادرث على االستمرار
(ٕ 

. 

معٌنة إذ جاء بالمادث الثانٌة عشثر  تمحملة بالتزاما قبول هبة أو وصٌة للصغٌر -

أنه " ال ٌجوز للولً أن ٌقبل هبة أو وصٌة للصغٌر محملة بالتزامات معٌنثة إال 

بإذن المحكمة", والحكمة فً منع الولً من قبثول الهبثات أو الوصثاٌا نٌابثة عثن 

ء المحكمثة القاصر أذا كانت محملة بالتزامات معٌنة إال بأذن المحكمة هو إعطثا

مكانة التحقق مثن وجثود مصثلحة للصثغٌر فثً قبثول الهبثات والوصثاٌا التثً قثد 

القاصرتقترن بالتزام ٌؤد  بفابدتها, وٌجعل التبرع عبباً على 
(ٖ 

. 

                                                 

 .ٖٗ  الجندي, أحمد نصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٔ)

 .ٔ٘  حمدي, كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٕ)

 .ٓٗ  الجندي, أحمد نصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٖ)
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التصثرف فثثً عقثار القاصثثر لنفسثه أو لزوجثثه أو ألقاربهثا إلثثى الدرجثة الرابعثثة  -

تصرف فً عقثار القاصثر وهكذا تنص المادث السادسة أنه " ال ٌجوز للولً أن ٌ

لنفسه أو لزوجه أو ألقاربه أو ألقاربها إلى الدرجة الرابعثة إال بثإذن المحكمثة", 

ولٌس لهذا المنع من التصرف دفع لشبهة المحاباث فحسب بثل أٌضثاً الريبثة فثً 

 ومصلحة الولً. القاصررعاٌة مصلحة 

رهن لعقار القاصر لدٌن على نفسه كما تنص على ذلث  المثادث السادسثة أنثه" ال  -

ٌجوز للولً أن ٌرهن عقار القاصر لدٌن لنفسثه", والحكمثة مثن ذلث  أن الثرهن 

يالباً ما ٌؤد  إلى استٌفاء الدٌن من العقار الضامن له, وفً هذا تعثرٌت لمثال 

 للخطر. القاصر

علٌثثثه والتنثثثازل علثثثى التأمٌنثثثات أو تصثثثرف الجثثثد فثثثً مثثثال القاصثثثر والصثثثلح  -

بغٌثثر إذن  -أضثثعافها إذ تثثنص المثثادث الخامسثثة عشثثر علثثى أنثثه" ال ٌجثثوز للجثثد

التصثثثرف فثثثً مثثثال القاصثثثر وال الصثثثلح علٌثثثه, وال التنثثثازل عثثثن  -المحكمثثثة

التأمٌنات أو أضعافها", وهذا الحكم خاص بثالولً الجثد دون الثولً األب, وهثو 

القثثانون بثثٌن الثثولً الجثثد والثثولً األب, فالجثثد  دلٌثثل علثثى التفرقثثة التثثً ٌقٌمهثثا

بصفته ولٌاً ٌخضع لجمٌع القٌود التً ٌخضع لها األب, ولكن أذا كان األب فٌما 

عدا ما ورد بشأنه نص خاص حرٌة التصرف, فإن الجثد علثى العكثس ال ٌمكثن 

التصثثرف فثثً مثثال القاصثثر, أو التنثثازل عثثن التأمٌنثثات أو إضثثعافها دون أذن 

المحكمة
(1 . 

عدم الصلح فً دعاوي المرفوعة على القاصر, فمبد أن ٌعرت الوصً على   -

المحكمثثة بغٌثثر تثثأخر مثثا ٌرفثثع علثثى القاصثثر مثثن دعثثاو  ومثثا ٌتخثثذ قبلثثه مثثن 

إجثراءات التنفٌثثذ وأن ٌتبثثع فثثً شثثأنها مثثا تثثأمر بثثه المحكمثثة, ذلثث  ألنثثه قثثد تثثر  

ل بتحقٌثثق المحكمثثة أن الصثثلح فثثً الثثدعاوي أو التسثثلم بحثثق المثثدعً فٌهثثا أكفثث

 مصلحة القاصر, فتأذن بالصلح.

                                                 

 .ٖ٘  حمدي, كمال. الوالٌة على المال, مرجع سابق, ٔ)
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أنه: ٌجثب  م9ٕ٘ٔلسنة  9ٔٔمن المرسوم بقانون رقم  ٘ٗكما عرضت المادث  -

تقدٌم حساب مؤٌثداً بالمسثتندات عثن إدارتثه قبثل أول ٌنثاٌر مثن كثل سثنة وٌعفثً 

الوصثثثً مثثثن تقثثثدٌم الحسثثثاب السثثثنوي إذا كانثثثت أمثثثوال القاصثثثر ال تزٌثثثد عثثثن 

لمحكمثثة يٌثثر ذلثث , وفثثً جمٌثثع األحثثوال ٌجثثب علثثى خمسثمابة جنٌثثه مثثا لثثم تثثر ا

الوصثثً الثثذي ٌسثثتبدل بثثه يٌثثره أن ٌقثثدم حسثثاباً خثثمل ثمثثثٌن ٌومثثاً مثثن تثثارٌج 

انتهاء وصاٌته
(1 . 

 :القانون المصريفً فً التصرف باموال القاصر  صًسلطة الوثانٌاً: 

 إن سلطات الوصً بأموال القاصر فً القثانون المصثري منهثا مثا هثو ال ٌسثتلزم

 أذن من القاضً ومنها ما ٌستوجب أذن من القاضً, وفٌما ٌلً الشرح:

جمٌثثع التصثثرفات التثثً مثثن شثثأنها حثثق مثثن الحقثثوق العٌنٌثثة العقارٌثثة األصثثلٌة أو  -ٔ

التبعٌثثة أو نقلثثة أو تغٌٌثثره أو زوالثثه وكثثذل  جمٌثثع التصثثرفات المقثثررث لحثثق مثثن 

تعبٌثثر عثثامم شثثامم الحقثثوق المثثذكورث كالقسثثمة أو الصثثلح وقثثد ربثثً أن ٌكثثون ال

 للتصرفات المذكورث نظرا ألهمٌة الثروث العقارٌة فً مصر. 

التصرف فً المنقوالت أو الحقوق الشخصٌة أو األوراق المالٌة فٌما عدا مثا ٌثدخل  -ٕ

فً أعمثال اإلدارث, ومثا ٌثدخل فثً أعمثال اإلدارث هثو بٌثع المحصثول أو بٌثع نتثاج 

وقثثد وردت عبثثارث " نطثثاق اإلذن,  المواشثثً فمثثثل هثثذه التصثثرفات تسثثتثنى مثثن

ٌقررهثا القثانون مثا  ًالنص فشثملت بثذل  كثل أنثواع التصثرف التث ًالتصرف " ف

بٌع محصول القاصر أو مثا ٌجثر  العثرف اإلدارث؛ مثل أعمال  ًدامت ال تدخل ف

واسثثتثناها  اإلدارثأعمثثال  ًببٌعثثه مثثن نتثثاج مواشثثٌه مثثثل هثثذه التصثثرفات تثثدخل فثث

 ذن المحكمة قبل مباشرتها .إ إلىتحتاج  ًفات التالمشرع من نطاق التصر

الصلح والتحكٌم إال فٌما قل عن مابثة جنٌثه ممثا ٌتصثل بأعمثال اإلدارث وقثد أنزلثت  -ٖ

هذه الفقرث الصلح والتحكٌم منزلة أعمال التصثرف التثً ٌجثب اإلذن مثن المحكمثة 

التحكثٌم لمباشرتها الن الصلح قد ٌتضمن نزوال عن حثق ثابثت أو مثدعى بثه والن 

                                                 

 ٕٓٔ, 9ٔٔ, 8ٔٔ  عبد التواب, معوت, الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٔ)
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فً حقٌقته صثلح ولكثن الفقثرث اسثتثنت حالثة الصثلح والتحكثٌم فٌمثا هثو مثن أعمثال 

اإلدارث إذ كانت قٌمة الصلح أو التحكثٌم أقثل مثن مابثة جنٌهثا, فثالتحكٌم صثلح ألنثه 

طرٌثق اسثتثنابً لفثت الخصثومات, قوامثه الخثروج علثى طثرق التقاضثً العادٌثة 

تمثثا ً علثثى مثثا تنصثثرف إرادث ومثثا تكفلثثه مثثن ضثثمانات ومثثن ثثثم فهثثو مقصثثور ح

المحتكمثثٌن إلثثى عرضثثه علثثى هٌبثثة التحكثثٌم, وقثثد قضثثى بأنثثه إذا كانثثت مشثثارطة 

التحكٌم قد أبرمت بٌن الوصً وآخر, دون  أن ٌستصدر الوصثً إذنثاً مثن محكمثة 

األحوال الشخصثٌة التثً رفضثت إصثدار هثذا اإلذن, كمثا رفضثت التصثدٌق علثى 

ٌكثون لغٌثر نثاقص األهلٌثة التمسث  بثبطمن حكم المحكمٌن عقب صثدوره, فإنثه ال 

 حكم المحكمٌن الذي صدر حال قصره, وذل  بعد بلويه سن الرشد .

  نصثت ٔٗفٌما ٌتعلق بتقسٌم الوصً ماالً مشتركاً بٌنثه وبثٌن القاصثر فثإن المثادث ) -ٗ

على أنه: إذا رفعت دعثوي علثى القاصثر أو المحجثور علٌثه أو الغابثب مثن وارا 

بناء على طلب من ٌنوب عنه أو بنثاء علثى طلثب النٌابثة العامثة  آخر جاز للمحكمة

أن توقثثف القسثثمة مثثدث ال تتجثثاوز خمثثس سثثنوات إذا ثبثثت لهثثا أن فثثً التعجٌثثل بهثثا 

 ضرراً جسٌماً, ففرق القانون بٌن نوعٌن من القسمة:

وهثثى تحتثثاج إذنثثاً مثثن المحكمثثة قبثثل الشثثروع فٌهثثا وتضثثع لثثه القساامة الرضااائٌة:  -أ

 سس والقواعد وتصدق علٌه بعد ذل .المحكمة األ

نوع تباشره المحكمة ًوهالقسمة القضائٌة:  -ب
(ٔ 

. 

: فمثن سثلطة الوصثً التصثرف فثً حوالثة حوالة الحقوق والدٌون وقبول الحوالة -2

ذن إأوجثب الثنص ضثرورث الحصثول علثى الحقوق والدٌون وقبول الحوالة, ولكن 

حالثثة الحوالثثة وقبولهثثا لخطثثورث هثثذا التصثثرف مثثن حٌثثا مساسثثه  ًالمحكمثثة فثث

 ًألن المثدٌنٌن قثد ٌتعثاونوا فث ؛بالضمانات العقارٌة أو الشخصثٌة للثدابن أو المثدٌن

المطالبثة  ًالتعنثت فث ًالحرص على الوفاء بثالحقوق, كمثا أن الثدابنٌن ٌتفثاوتون فث

علثى أن ٌتحمثل عنثه  ًأجنبثفى حوالة الدٌن ٌتفق الثدٌن المثدٌن مثع , ووالرفق فٌها

                                                 

 9ٖٔمحمود على أحمد, تصرفات األوصٌاء وأحكامها, مرجع سابق, ص   إبراهٌم,ٔ)
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هثذا الثدٌن نفسثه بجمٌثع  ًمحثل المثدٌن فث األجنبًذمته للدابن فٌحل  ًف يالدٌن الذ

حوالة الحق قد تكون معاوضثة كثالبٌع , أما مقوماته وخصابصه وضماناته ودفوعه

تترتب على العقثد  ًوالوفاء بمقابل والرهن والهبة بعوت, ولذل  تترتب اآلثار الت

هبثة بغٌثر  يأ –ذا كانثت الحوالثة تبرعثاً محضثاً إأما , ولحوالةاشتملت علٌه ا يالذ

 فإنها ترتب من اآلثار ما ٌترتب على الهبة. –عوت 

أو تصثثثفٌة أموالثثثه  ال القاصثثثرومثثثأاسثثثتثمار للوصثثثً  اساااتثمار األماااوال ونفقتهاااا: -1

 –وٌقصد باالسثتثمار  ,ذن المحكمةإمشروط بالحصول على  , ولكن هذاالمستثمرث

توظٌف مال القاصر بقصد الحصول على ربح أٌاً كانثت صثورث  –هذا الصدد  ًف

هذا التوظٌف, كمثا لثو أرٌثد شثراء نثوع مثن األسثهم أو السثندات أو دفثع جثزء مثن 

هثثذه  ,عملٌثثة معٌنثثة ًأحثثد التجثثار علثثى سثثبٌل الشثثركة أو السثثتغمله فثث إلثثىالمثثال 

ترتثثب علثثى مباشثثرتها بالنسثثبة لمثثال القاصثثر , فقثثد ٌ –هامثثة ودقٌقثثة  –التصثثرفات 

ة مثذن المحكإضثرورث الحصثول علثى كثان مثن ال  لولثذ ,ضٌاع ماله أو جزء منثه

الستثمار مال القاصر أو تصنٌفه, حتى تقوم ببحا الموضثوع  ًقبل مباشرث الوص

 باالستثمار أو التصفٌة أو رفت ذل . ًذن للوصبه اإل ًبحثاً دقٌقاً شاممً, تنته

ن سثثلطات الوصثثً أن ٌقثثوم بثثإقرات مثثال القاصثثر, مثث إقااراض المااال واقتراضااه: -1

فثاإلقرات  ,تبررهثا ًمن وجاهة األسثباب التث ولكن أٌضاً بإذن من المحكمة للتأكد

قثثرات أو اإل إلثثىلثثذل  ال ٌصثثح االلتجثثاء  ,علثثى مخثثاطر بثثرأس المثثال يٌنطثثوقثثد 

مباشثثثرتها, وبشثثثرط  -ومصثثثلحة القاصثثثر-ذا اقتضثثثت الضثثثرورث إال إاالقتثثثرات 

لثى هثذٌن إتقدر الضرورث والمصلحة الدافعثة  ًذن من المحكمة التإالحصول على 

 التصرفٌن.

 وكثذل  إٌجثار األراضثًالقاصثر  رٌجثار عقثاإ ٌجوز للوصثًإٌجار عقار القاصر:  -8

أكثثر  ٌجثاركانثت مثدث اإل, وشرطت المحكمة الحصول على إذن منها إذا الزراعٌة

ٌكثون , فثم الزراعٌثة ًاألراضث ًثثما سثنوات فث من سنه فً العقثار, وأكثثر مثن
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حالثثة قٌامثثه بتثثأجٌر  ًالحصثثول علثثى إذن مثثن المحكمثثة فثث إلثثىحاجثثة  ًفثثالوصثثً 

لمثدث ال تزٌثد  المبثانًالزراعٌة لمدث ال تزٌد على ثما سنوات, وتثأجٌر  األراضً

ال تخضثثع مثثدث  ًهثثذا المفهثثوم بالنسثثبة للعقثثارات التثث ًوال خثثمف فثث ,علثثى سثثنة

ٌجثار األمثاكن, إوقثانون  الزراعًصمح طبقاً لقانون اإل ًتأجٌرها لممتداد القانون

 األراضثثثًعثثثة واحثثثدث أو تثثثأجٌر الحثثثدابق أو االزراعٌثثثة لزر األراضثثثًكتثثثأجٌر 

لثم ٌصثدر قثرار بسثرٌان قثانون إٌجثار األمثاكن  ًالقر  الت ًف المبانًالفضاء, أو 

 علٌها.

اً قبثثول مثثن سثثلطات الوصثثً أٌضثث قبااول التبرعااات المقترنااة بشاارط أو رفضااها: -2

والعلة  ,إذن من المحكمةأو رفضها مع الحصول على  التبرعات الصادرث للقاصر

أن التبرعثات المقترنثة بالشثرط تكثون محملثة بالتزامثات قثد  ًذن هثاشتراط اإل ًف

القبثول ضثرر, ولثذل  رؤ  أال  ًتزٌد على قٌمة المال المتبرع به, بل قثد ٌكثون فث

رفضه بقبول التبرع المشروط أو ًٌنفرد الوص
(ٔ 

. 

 

 

 

                                                 

 .ٖٖٔ-7ٕٔ  الجندي, أحمد نصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, مرجع سابق, صٔ)
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 املبحث انرابع
 املقبرنة بني أحكبو انٌالٌة ًانٌصبٌة عهى أيٌال انقبصر

 يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري
 

اتضح من المباحا السابقة وجود تقثارب كبٌثر بثٌن أحكثام الوالٌثة والوصثاٌة فثً 

القاصثر فثً النظام السعودي والقانون المصري, فأحكام الوالٌة والوصاٌة على أمثوال 

النظام السعودي مستمدث من الشرٌعة والفقه اإلسممً, فقاضً المحكمة حٌن ٌنظر فثً 

تعٌٌن الولً أو الوصً, أو حٌن ٌنظر فً مسبولٌاتهم وتصثرفاتهم بثأموال القاصثر, أو 

حثثٌن ٌنظثثر وقفهثثم أو عثثزلهم نهاٌثثة بانتهثثاء عملهثثم كأوصثثٌاء وأولٌثثاء, ٌرجثثع القاضثثً 

م ٌكن النظام قد حدد ذل , ٌرجع ألرجح اآلراء فً أقوال الفقهثاء للنظام السعودي فإذا ل

 والشرٌعة اإلسممٌة.

وعلى الريم من أن القانون المصري قانون وضعً, و الوالٌة والوصاٌة تثرتبط 

ارتباط وثٌق بنظام األسرث ومصالحها, ونظام األسرث ٌندرج عند فقهاء اإلسمم فً فقه 

إلنسان بغٌثره مثن الخلثق, وتشثمل أقوالثه, وأفعالثه سثو  المعاممت, التً تنظم عمقة ا

العبادات, إال أن قانون مدونة األسرث ٌستمد أحكامثه مثن الفقثه اإلسثممً إال فثً بعثت 

 جزبٌات األمور.

أحكام الوالٌة والوصاٌة علثى أمثوال إال أنه من الطبٌعً وجود بعت الفروق فً 

 بٌن النظام والقانون, والتً سٌتم بحثها من خمل المطلبٌن التالٌٌن: القاصر 

  :أوجه االتفاق بٌن النظام والقانونالمطلب األول. 

  :ًأوجه االختمف بٌن النظام و القانونالمطلب الثان. 
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 املطهب األًل
 املصري ًانقبنٌٌ انسعٌدي بني اننظبو االتفبقأًجو 

 

 المصري بخصوص الولً: والقانون السعودي بٌن النظام االتفاقأوجه  أوالً:

 المتعلقة بتنظٌم الوالٌة فً النظام السعودي والقانون المصري االتفاقأوجه  -أ

 ترتٌب األولٌاء -6

جعل كل من النظام السعودي والقانون المصري أول من ٌتولى مهثام الوالٌثة هثو 

لمصثالح ولثده, كثذل  فثً محافظثة  األب, وذل  بسبب شفقة األب وأصالة رأٌه بالنسثبة

, فثاألب القاصرقرب األب من األب على مال صغٌره محافظة على مال نفسه, وأٌضاً 

 .القاصرولده  إلىأقرب الناس 

 فً شروط اختٌار الولً -5

ال تخثرج فثً جملتهثا ولٌاً بالنظثام السثعودي الشروط الواجب توافرها فٌمن ٌعٌن 

وصثالحاً فثً  الٌثةفثً الفثرد لٌكثون أهثمً للو لمصريالقانون اعن الشروط التً حددها 

 .التصرف فً مال القاصر

فالنظام السعودي حدد فً شروط الولً أن ٌكون كامل األهلٌة أي بالغ عاقل حثر 

رشٌد, فمن كثان فاقثد األهلٌثة أو ناقصثها ال ٌكثون أهثمً للوالٌثة. كثذل  أن ٌكثون الثولً 

غٌثر المسثلم علثى المسثلم كمثا ال والٌثة للمسثلم متحد الدٌن مع القاصر, فم تثبت والٌة ل

على يٌر المسلم. كمثا أوجثب النظثام شثرط العدالثة فثً الثولً, فمبثد مثن التثزام الثولً 

باألوامر والنواهً الشرعٌة واالستقامة على أمور الثدٌن واألخثمق, فثم والٌثة للفاسثق 

مثثال أو ورعاٌثثة  ألن فسثثقه ٌجعلثثه مثثتهم فثثً دٌنثثه وال ٌوثثثق بتصثثرفاته وال ٌثثؤتمن علثثى

مصثثالح يٌثثره.  كمثثا اشثثترط أال ٌكثثون الثثولً سثثفٌهاً ٌخشثثى منثثه علثثى مثثال القاصثثر. 

ألن الثولً العثاجز مثال القاصثر؛ القدرث على حفثظ وأخٌراً أشترط أن ٌكون لد  الولً 
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أو الكبٌثثر الثثذي بحاجثثة إلثثى مثثن ٌرعثثى شثثبونه سٌضثثعف الحفثثظ علثثى وضثعٌف الثثرأي 

 نفسه فما بالنا يٌره.

السابقة هً نفس الشروط التً حددها القانون المصري فً الولً علثى  والشروط

 مال القاصر.

 والٌة األب إلزامٌة ال تحتاج إلى حكم قضائً -4

جعثثل النظثثام والقثثانون والٌثثة األب إلزامٌثثة ال تحتثثاج إلثثى حكثثم قضثثابً طالمثثا 

 ٌستوفً شروط الوالٌة من عقل وعدالة وبلول ويٌرها من الشروط األخر .

ألشثخاص معٌنثٌن,  القاصثرالوالٌثة علثى مثال بالنظثام السثعودي ى الشارع عطفأ

 ًثثم للقاضث ,كثذل  ثم للجد ثثم لوصثٌه ,لألب ثم لوصٌه فهً على ترتٌب خاص بٌنهم؛

 على الترتٌب. وصٌهلثم 

لثألب ثثم للجثد  ونصت المادث األولً فً قانون الوالٌة المصري على أن "الوالٌة

, وعلٌثه القٌثام بهثا, وال ٌجثوز لثه أن ٌتنحثى اختثار وصثٌاً ذا لم ٌكثن األب قثد إالصحٌح 

 عنها إال بإذن المحكمة".

 وقف الوالٌة: -3

توقف الوالٌة فً النظام والقانون إذا ما يثاب الثولً بسثفر أو بسثجن, وكثذل  أذا 

 وجد بالولً ما ٌمنعه من ممارسة مهام والٌته كنقص األهلٌة والجنون.

الٌة بحثاالت, منهثا أن ٌسثافر الثولً دون أن ٌعلثم وحدد النظام السعودي وقف الو

جهثثة سثثفره ودون أن ٌخلثثف أحثثداً علثثى القاصثثر, أو أن ٌسثثجن, أو أن ٌطثثرأ علٌثثه أي 

سبب مانع كالجنون ونقص األهلٌة, أو أن ٌقوم بنثوه بمطالبثة حقثوقهم مثن أمهثم أو مثن 

 جهة أخر  علٌه.

؛ الثثولً ياببثثاً  راعتبثثذا إ ٕٔوقثثف الوالٌثثة طبقثثاً للمثثادثأمثثا القثثانون المصثثري فت

تنقطثع المعلومثات أو تتحقق الغٌبة إذا كان الشخص مفقوداً ال تعرف حٌاته أو مماتثه, و

اعتقل الولً تنفٌثذاً لحكثم  , وكذل  توقف الوالٌة إذا الخاصة به عقب حرب اشتر  فٌها

 .بعقوبة جنابٌة أو بالحبس مدث تزٌد على سنة
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 انتهاء الوالٌة:-2

النظام السعودي والقانون المصري فً حاالت انتهاء الوالٌة, والتثً اتفق كل من 

تمثلت فً بلثول القاصثر سثن الرشثد, أو مثوت أي مثن القاصثر أو الثولً, أو فثً حالثة 

 عزل الولً.

وحاالت انتهاء الوالٌة فً النظام السعودي هً: اسثتقالة الثولً مثن مهامثه. كثذل  

فً أموال المولى علٌثه لتخلثف شثرط مثن  إعفاء الولً من عمله الولً وٌقصد به عزل

شثثروط الوالٌثثة فٌثثه, أو ظهثثور مثثانع مثثن موانعهثثا, أو تعثثرت أمثثوال المثثولى علٌهثثا 

المثثوت , وقثثد ٌكثثون بثثالموت ومثثا فثثً حكمثثهوتنتهثثً الوالٌثثة أٌضثثاً  لإلهمثثال والضثثٌاع.

المثثوت , أو قثثد ٌكثثون مثثوت الثثولً أو مثثوت المثثولى علٌثثه, أو هثثم  ثروتثثهك ؛الحقٌقثثً

 وٌدخل ضثمنه فقثد الثولً, أو يٌبتثه, أو فقثدان أهلٌتثه, أو نقصثانها, أو عجثزه.حكمً؛ 

لثم ٌعثد للوالٌثة علثى المثال أثثر  فحٌنهثا هم  أموال المولى علٌثهوأٌضاً تنتهً الوالٌة ب

 .النعدام محلها

بموت القاصر قبل البلثول سثن  القاصر الوالٌة على ًتنتهأما بالقانون المصري ف

كثذل  حد  وعشرٌن سنة كاملة. إالرشد المقررث فً القانون بالمادث الثامنة عشرث وهو 

إذا قبلت المحكمة تنحى الثولً . وتنتهً أٌضاً هلٌتهألموت الولً أو فقده تنتهً الوالٌة ب

الوالٌثثة وكثثذل  تنتهثثً  عثثن الوالٌثثة لألسثثباب المبثثررث التثثً ٌقثثدمها وتقثثدرها المحكمثثة.

 بعودتها لألب أو ردها إلٌه بعد سلبها منه ألسباب قررتها المحكمة.

 بسلطة الولً فً النظام السعودي والقانون المصري: المتعلقة االتفاقأوجه  -ب

 تم إال بإذن المحكمة:تالتصرفات التً ال  -6

فً النظام السعودي: على القابم فثً شثؤون القاصثر ونحثوه, سثواء كثان مثن قبثل 

اكم, أو وصٌاً من قبل األب مراجعثة القاضثً فثً كثل التصثرفات التثً ٌجرٌهثا فثً الح

 مال القاصر, وأن تجر  محاسبة الولً سنوٌاً.



113 
 

التبرع وكذل  فً القانون المصري فتصرفات الثولً محثددث بثإذن مثن القاضثً كث

أو اقتراضثه,  القاصثر, أو إقثرات مثال من مال القاصر ألداء واجب عابلً أو أنسانً

القاصر لمدث تمتد إلى ما بعد بلول سثن الرشثد بسثنة, أو االسثتمرار فثً  رتأجٌر عقاأو 

 تجارث آلت إلى القاصر. 

 تقدٌم الولً حساباً مؤٌداً بالمستندات سنوٌاً عن تصرفاته فً مال القاصر: -5

أن ٌقدم بٌانات فً نهاٌة كل عثام ٌبثٌن فٌهثا مثا طثرأ بالنظام السعودي على الولً 

فً أٌدٌهما من أرباح وخسارث, وما قاما به من إصمحات للعقار, وما  يالذعلى المال 

صرفه على العقار إلصمحه, أو نفقات للقصر ونحوهم, وتتخذ المحكمة ملفات خاصة 

 باألوقاف وأموال القصر ونحوهم.

ٌجب تقدٌم حسثاب مؤٌثداً بالمسثتندات عثن إدارتثه قبثل وكذل  بالقانون المصري, 

سثثنة وٌعفثثً الوصثثً مثثن تقثثدٌم الحسثثاب السثثنوي إذا كانثثت أمثثوال  أول ٌنثثاٌر مثثن كثثل

القاصر ال تزٌد عن خمسمابة جنٌه ما لثم تثر المحكمثة يٌثر ذلث , وفثً جمٌثع األحثوال 

ٌجب على الوصً الذي ٌستبدل به يٌره أن ٌقدم حسثاباً خثمل ثمثثٌن ٌومثاً مثن تثارٌج 

 انتهاء وصاٌته

 :لٌه فً المال الموروثتصرف وث القاصر بعدم قبول رغبات مور -ٖ

ا القاصثر إذا أوصثً قبثل موتثه ظام والقانون رأ  قبول ريبثات مثوركل من الن

أال ٌتصثثرف ولٌثثه فثثً المثثال المثثوروا, وبثثذل  ٌثثتم منثثع الثثولً أبثثاً كثثان أو يٌثثره أن 

وشثرط المنثع مثن التصثرف ل إال بإذن المحكمة وتحثت إشثرافها, ٌتصرف فً هذا الما

أوصثً بثأن ال ٌتصثرف ولٌثه فثً المثال المثوروا وذلث  أن ٌكون مثورا القاصثر قثد 

تمشٌاً مع ريبة المورا فً إبقاء أصل المثال للقاصثر ومثا قثد ٌثراه المثورا بثذل  مثع 

ضثثمان لتربٌثثة القاصثثر أو تعلٌمثثه أو اسثثتمراره فثثً الحصثثول علثثى رٌعثثه, مثثع أصثثابته 

 .بعاهة أو مرت ال ٌمكن الشفاء منه
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 أو لزوجته: شراء الولً عقار القاصر لنفسه -3

الثولً مطلقثاً ) أبثاً أو جثداً  مثن أن ٌشثتر  عقثار المشرع القانون و نظام لامنع 

القاصر لنفسه أو لزوجته أو ألقاربه, كأخ القاصر مثمً أو ابن أخٌه أو عم القاصثر, أو 

أن ٌبٌعه ألحد أقارب الولً والقاصر حتى الدرجة الرابعة إال إذا أخذ إذناً من المحكمثة 

ٌعرت األمر تفصٌمً على المحكمة وٌبٌن وجهة نظرث فثً بٌثع العقثار لنفسثه, أو حٌا 

 لزوجته أو للقرٌب حتى الدرجة الرابعة.

 تاجٌر عقار القاصر:  -2

لم ٌعطً النظام والقانون للولً حثق تثأجٌر عقثار القاصثر لمثدث تمتثد إلثى مثا بعثد 

الوالٌثثة, إذ قثثد ٌثثر  وذلثث  ألن ببلثثول القاصثثر سثثن الرشثثد تنتهثثً  بلويثثه سثثن الرشثثد,

القاصر بعد بلويه الحادٌة والعشرون تثأجٌر العقثار المملثو  بصثورث أو كٌفٌثة مختلفثة 

 عن ما كان ٌتبعه الولً.

 المصري بخصوص الوصً: والقانون السعودي بٌن النظام االتفاقأوجه  ثانٌاً:

 لمصريأوجه االتفاق المتعلقة بتنظٌم الوصاٌة فً النظام السعودي والقانون ا -أ

 الهدف من الوصاٌة:  -6

الهدف من الوصاٌة فً النظام والقانون هثو حفثظ مثال القاصثر, فالوصثً ٌحثافظ 

على مال القاصر وٌمنثع مالثه مثن االسثتغمل واألكثل بالباطثل مثن يٌثر مسثتحقٌه ممثن 

 ٌطمعون فٌه؛ لضعف صاحبه وعدم قدرته على حماٌته.

 شروط الوصً: -5

فثثً تحدٌثدهم الشثثروط العامثة الختٌثثار  المصثري والقثثانون السثعودي اتفثق النظثثام

الوصثثً, ففثثً النظثثام السثثعودي والقثثانون المصثثري اشثثترط فثثً الوصثثً اتحثثاده مثثع 

فٌخثرج المجنثون ألنثه ال ٌمكنثه القٌثام , العقثلالموصً علٌه فً الثدٌن, وكثذل  اشثترط 

قص العقل وكثذل  بمهام الوصاٌة وألنه ال ٌولً على نفسه فم ٌولً على يٌره, ألنه نا

اإلٌصثاء لفاسثق ال ٌحقثق معنثى , وأٌضثاً مثن شثروط الوصثً العدالثة, فالسفٌه والغافثل
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الكفاٌة وهى قدرث الشثخص , واشترط أٌضاً البلول فً الوصً, ومنها أٌضاً ذل  النظر

 .على القٌام بما تتطلبه الوصاٌة

 وصاٌة المرأة: -4

للمثثرأث أن تكثثون وصثثٌة علثثى مثثال  المصثثري والقثثانون السثثعودي أجثثاز النظثثام 

أشثفق  ًأم القاصثر هث, فالقاصر, فلم ٌشترط المنظم والمشرع الذكورث كشرط للوصاٌة

علٌه وأرفق به ولدٌها من الغٌرث علٌه والعناٌة به ما ال ٌتوافر على الوجه األكمثل عنثد 

 .يٌرها من ذوي األرحام, فٌجب إذن تعٌٌن األم وصٌة على ولدها

 صٌاء:تعٌٌن األو -3

, المحكمة هً المسبولة عن تعٌٌن المصري والقانون السعودي فً كل من النظام

فقد تتثوفر فثً الشثخص شثروط  ,تقدٌر مد  صمحٌة الوصً للقٌام بمهمتهاألوصٌاء و

الوصاٌة ومع ذل  تر  المحكمة لسبب أو ألخثر عثدم إقامثة المشثرع للوصثاٌة وصثٌاً, 

بأعبثاء الوصثاٌة علثى الوجثه األكمثل إلصثابته  كأن تكثون حالتثه ال تسثاعده علثى القٌثام

بعاهة أو بمرت, أو إقامته بعًٌد عن مكان وجود أموال القاصثر ممثا ٌحثول بٌنثه وبثٌن 

 .أمواله وإدارتها

 تعدد األوصٌاء: -2

حتثاج األمثر إلثى تعٌثٌن أكثثر مثن اٌجوز تعدد األوصثٌاء فثً النظثام والقثانون إذا 

ر مثد  الحاجثة لثذل  أو الضثرورث التثً تثدفع وصً والمحكمة المختصة هً التثً تقثد

 لذل , وأٌضاً المحكمة هً التً تعٌن لكل واحد منهم اختصاصاته.

 وقف الوصاٌة: -1

ٌتم وقف الوصاٌة فً كل من النظام والقانون فً حثاالت شث  القاضثً فثً أهلٌثة 

الوصثثً, وكثثذل  حثثٌن توجثثه تهمثثة للوصثثً فثثإن علثثى القاضثثً أن ٌتحقثثق مثثن األمثثر 

توقثثف الوصثثاٌة وٌمنثثع الوصثثً مثثن التصثثرف فثثً مثثال القاصثثر فثثإذا ظهثثرت وحٌنهثثا 

 براءته أبقاه.
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 :انتهاء الوصاٌة -1

تنتهً الوصاٌة فً النظام والقثانون إذا تثم عثزل الوصثً, أو إذا عثادت الوصثاٌة 

للوصً السثابق, أو بفقثد الوصثً أهلٌتثه, أو ببلثول القاصثر سثن الرشثد وانتهثاء العمثل 

باشرته, وكثذل  تنتهثً الوصثاٌة فثً حالثة مثوت القاصثر أو مثوت الذي أقٌم الوصً لم

أو أهمل فٌها أو أصبح فثً بقابثه خطثر علثى أموال القاصر أساء إدارث  الوصً, أو إذا

 .مصلحة القاصر

 بسلطة الوصً فً النظام السعودي والقانون المصري: المتعلقة االتفاقأوجه  -ب

 ة:األذن من المحكم -6

والقانون المصري أوجب اإلذن من المحكمة لثٌس لسثلطة معٌنثة النظام السعودي 

للولً األب, وإنما هو تقٌٌد لسلطة مقثررث فعثمً, ذلث  أن األصثل هثو إطثمق ٌثد الثولً 

, القاصثثرالمشثثرع رأ  تقٌٌثثد هثثذا الحثثق حماٌثثة لمصثثلحة  أن األب فثثً التصثثرف, إال

قابثل, والمحكمثة التثً بثم م القاصرورأ  المشرع ذل  لما فً التبرع من خروج لمال 

المالٌة والغرت المراد التبثرع مثن أجلثه,  القاصرتصدر اإلذن بالتبرع تقدر أوالً حالة 

 وتحدد فً قرارها ما ٌصرح للولً التبرع به.

 بٌل وشراء العقار: -5

لمثثا كثثان القاصثثر عثثاجزاً عثثن معرفثثة مصثثلحته وإدارث أموالثثه شثثرعت الوصثثاٌة 

وألن للمحافظثة علثثى أموالثثه وتنمٌتهثثا بقثثدر اإلمكثثان, فنصثثب األوصثثٌاء لهثثذا المقصثثد, 

, اشثترط النظثام والقثانون المحافظة على المال وتنمٌته ٌكثون باإلتجثار بثه بٌعثاً وشثراءً 

 عقار من مال القاصر. توفر المصلحة والغبطة عند بٌع أو شراء

 التبرع من مال القاصر: -4

الوصثً مثن التبثرع بمثال القاصثر والتنثازل عنثه سثداً لبثاب  النظام والقثانون منثع

م ٌجثوز للثولى , فثالحٌل والتمعب فً أموال القاصر, وحرصاً على مصثلحة الصثغار

, وجوبثاً  أن ٌتصرف فً مال المولى علٌه لصغر أو جنون أو سفه أو ٌتم إال بالمصلحة
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علٌثثه؛ إذ لثثٌس مثثن مصثثلحة  الموصثثًمثثن مثثال  ءبشثثًومثثن هثثذه التصثثرفات التبثثرع 

 .القاصر

 إٌداع األوراق المالٌة والمجوهرات والمصوغات مصرف مالً-3

أوجب النظام والقانون إٌثداع الوصثً األشثٌاء التثً تثر  المحكمثة لثزوم إٌثداعها 

المجثوهرات والمصثويات ويٌرهثا مصرفاً مالٌاً تختاره المحكمثة, كثاألوراق المالٌثة و

 من األشٌاء التً ٌكون من باب حفظ مال القاصر إٌداعها.

 :إقراض المال واقتراضه-2

ألثثزم النظثثام القثثانون الوصثثً بعثثدم االقتثثرات أو اإلقثثرات مثثن مثثال القاصثثر إال 

فاإلقرات قثد بإذن من المحكمة لتأكدها من وجود الضمانات الكافٌة لحماٌة هذا المال, 

قثرات أو االقتثرات اإل إلثىلذل  ال ٌصح االلتجثاء  ,على مخاطر برأس المال يٌنطو

ذن إمباشثرتها, وبشثرط الحصثول علثى  -ومصلحة القاصثر -ذا اقتضت الضرورث إال إ

 هذٌن التصرفٌن. إلىتقدر الضرورث والمصلحة الدافعة  ًمن المحكمة الت

 مضاربة الوصً بنفسه فً مال القاصر: -1

وصً جزء من الثربح بنفسه فً مال القاصر أن ٌكون لل صًٌقصد بمضاربة الو

مقابل عمله وٌكون للصبً الباقً من الربح, وكل من النظام والقانون منع الوصً مثن 

 المضاربة فً مال القاصر سواء بنفسه أو بدفعه لمن ٌتاجر به.

قثثد أوجثه االتفثاق بثٌن النظثام السثعودي والقثانون المصثري  وٌثري الباحثا أن قثد

نتٌجة أن النظام السعودي ٌستمد أحكامه من الشرٌعة اإلسممٌة, وكذل  القثانون  جاءت

من أحكامه من الشرٌعة اإلسثممٌة,  بعت المصري مع أنه قانون وضعً إال أنه أٌضاً 

فٌظهر االتفاق من خثمل أن شثروط الثولً وتصثرفاته وموجبثات عزلثه ووقفثه وكثذل  

   .انتهاء والٌته متشابهة إلى حد كبٌر
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 املطهب انثبنً

 املصري ً انقبنٌٌ انسعٌدي أًجو االختالف بني اننظبو
 

 لً:الو المصري بشان والقانون السعودي بٌن النظام االختالفأوجه  أوالً:

 أوجه االختالف المتعلقة بتنظٌم الوالٌة فً النظام السعودي والقانون المصري: -أ

 حد القاصر: -6

المصري فً بٌان حد القاصر, حٌا أن الفقثه اختلف النظام السعودي مع القانون 

اإلسممً ٌر  أن اإلنسان ٌعد قاصراً من تثارٌج مثٌمده وحتثى إدراكثه مرحلثة البلثول 

رشٌداً, ولهذه المرحلة إمارات مثل االحتمم للذكر واألنثى, والحثٌت والحمثل لألنثثى, 

تثثى بلويثثه أمثثا القثثانون المصثثري ٌثثر  أن اإلنسثثان ٌظثثل قاصثثراً مثثن تثثارٌج مولثثده وح

 إحد  وعشرٌن سنة مٌمدٌة.

 فً تعرٌف الوالٌة: -5

 بالمقارنة بٌن تعرٌف الوالٌة فً النظام والقانون ٌظهر أن:

: أن النظام السعودي والمستمد من الفقه اإلسثممً ٌنظثر إلثى الوالٌثة بأنهثا سثلطة, أوالً 

صلحة أو حق شرعً بموجبه ٌتصرف الممثل الشرعً فً أموال القاصر, فً حدود م

 هذا األخٌر.

أمثثا القثثانون المصثثري فٌنظثثر إلثثً الوالٌثثة بأنهثثا حلثثول إرادث النابثثب محثثل إرادث 

المنوب عنه بحكم القانون أو القضاء, ما دام أن الممثل الشرعً ٌتصرف وفثق اإلدارث 

 القانونٌة التً أنابته عنها فً التعبٌر عن إرادتها, وفى حدود السلطة المخولة له.

 لوالٌة:فً انتهاء ا-4

حدد النظام السعودي انتهثاء الوالٌثة ببلثول القاصثر سثن الرشثد وظهثور عممثات 

 البلول الشرعٌة كاالحتمم.

ببلول القاصر إحثد  وعشثرٌن سثنة إال إذا تقثرر أما القانون فحدد انتهاء الوالٌة  

 م9ٕ٘ٔلسثنة  9ٔٔمثن المرسثوم بقثانون رقثم  ٔ/7ٗالمثادث , كمثا بٌنثت الوصاٌة علٌثه
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ببلول القاصر إحثد  وعشثرٌن سثنة مثا لثم تحكثم المحكمثة قبثل لً تهاء مهمة الوعلى ان

 بلويه هذه السن باستمرار الوالٌة علٌه.

 بسلطة الولً فً النظام السعودي والقانون المصري المتعلقةختالف أوجه اال -ب

 نطاق الوالٌة: -6

 لوالٌة شرعاً الصالح ل لألب ٌكون أننطاق الوالٌة فً النظام السعودي تتمثل فً 

المستكمل لشروطها وأسبابها أن ٌنفرد بالتصثرف فثً مثال أوالده الصثغار ومثن فثً  و

من بٌع, وشراء, ورهن, وارتهان, وقسمة, وإنفثاق, وتسثلٌم المثال, ويٌثر ذلث   حكمهم

ومثثن فثثً  لثثألب أن ٌبٌثثع مثثال أوالده القصثثر, فجثثوز لثثه ولغٌثثرهتمثثن التصثثرفات التثثً 

ومثن يٌثره, عقثاراً كثان  وٌشتر  لهم ما ٌحتاجون إلٌه من نفسثهحكمهم لنفسه ولغٌره, 

 .أو منقوالً, بثمن المثل أو بغبن

لسثثنة ٔٔأمثثا فثثً القثثانون المصثثري ففثثً المثثادث الثالثثثة مثثن المرسثثوم بقثثانون رقثثم 

بٌنثثت أن نطثثاق الوالٌثثة ٌشثثمل كثثل مثثال القاصثثر عثثدا مثثا ٌثثؤول إلٌثثه مثثن مثثال  م9ٕ٘ٔ

من المرسثوم بقثانون  ٖٔمتبرع ذل , كما أوردت المادث بطرٌق التبرع إذا ما اشترط ال

حٌا أنه ٌخرج عن نطاق الوالٌة ما آل إلثى القاصثر مثن مثال  م9ٕ٘ٔلسنة  9ٔٔرقم 

بطرٌق التبرع من أبٌه صرٌحاً كان التبرع أو مستتراً وال ٌلزم األب بتقدٌم حساب عن 

 هذا المال.  

ب تشمل كثل التصثرف فثً مثال ومما سبق فنطاق الوالٌة فً النظام السعودي لأل

القاصثثر مثثن بٌثثع وشثثراء ويٌثثره, بٌنمثثا فثثً القثثانون المصثثري فنطثثاق الوالٌثثة محثثدده 

 بتصرفات معٌنه, ومنها فنطاق الوالٌة فً النظام أعم منه فً القانون.

 التبرع من مال القاصر: -5

فقثد ال ٌجوز للولً بالنظام السعودي التبرع بمال القاصر, أما بالقانون المصثري 

أجاز المشرع ذل  التبرع ولكن بشثرطٌن همثا: أن ٌكثون التبثرع ألداء واجثب إنسثانً, 

 وأٌضاً أن ٌكون التبرع بإذن من المحكمة.

 البٌل والشراء: -5
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النظام أعطى لألب الولً حرٌة البٌع والشراء مع عثدم وجثود الغبطثة للقاصثر, 

ب األب كثولً بثإذن واجثب أما القانون شرط البٌع والشراء من أموال القاصثر مثن جانث

 من المحكمة.

 االستمرار فً تجارة آلت إلى القاصر: -4

أعطثثى النظثثام الحرٌثثة التامثثة لثثألب الثثولً باالسثثتمرار بالتجثثارث التثثً آلثثت إلثثى 

القاصر, أما بالقانون فقد شرط االستمرار بالتجارث التً آلت إلى القاصر أو قبول الهبة 

لما للتجثارث مثن أهمٌثة خاصثة وذل   ,ث الحادٌة عشرالماد إال بإذن من المحكمة كما فً

تسثتدعى مسثبولٌة القاصثر فثثً مالثه, ولمثا تتطلبثه األعمثثال التجارٌثة مثن خبثرث معٌنثثة, 

وتبحثثا المحكمثثة عنثثدما ٌطلثثب منهثثا اإلذن فثثً االسثثتمرار فثثً التجثثارث فٌمثثا إذا كانثثت 

اإلتجثار, ومثا إذا  التجارث التً آلت إلى القاصر تدر ربحثاً معقثوالً ٌتناسثب مثع مخثاطر

 كانت التجارث قادرث على االستمرار

 صً:الوالمصري بشان  والقانون السعودي بٌن النظام االختالفأوجه  ثانٌاً:

 :أوجه االختالف المتعلقة بتنظٌم الوصاٌة فً النظام السعودي والقانون المصري -أ

 فً تعرٌف الوصاٌة: -6

بٌنمثا فثً القثانون  الوصاٌة بثنص صثرٌح,لم ٌعرف المشرع فً النظام السعودي 

محكمثثة الثثنقت الوصثثاٌة فثثً حكثثم لهثثا أنهثثا نثثوع مثثن أنثثواع النٌابثثة المصثثري فعرفثثت 

القانونٌة تحل بهثا إرادث الوصثً محثل إرادث القاصثر مثع انصثراف األثثر القثانونً إلثى 

 .ذل  األخٌر

 توقٌت اعتبار شروط الوصً. -5

ت العتبثثار شثثروط الوصثثً, وٌعثثود بالنظثثام السثثعودي لثثم ٌحثثدد المثثنظم توقٌثث

 القاضً إلى الشرٌعة اإلسممٌة وٌأخذ بالرأي الراجح منهم.

أما فً القانون المصري فتوقٌت اعتبار الشروط فً الوصً محدد, فٌجب تثوفر  

الشثثروط فثثً جمٌثثع أنثثواع األوصثثٌاء سثثواء أكثثان الوصثثً مختثثاراً أم معٌنثثاً مثثن قبثثل 
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مطلقاً أم مؤقتثاً, وسثواء أكثان وصثً خصثومة أم  القاضً, وسواء أكان عاماً أم خاصاً 

يٌرها, فإذا كان الوصً مختاراً من قبل األب أو المتبرع وجب أن تتوفر فٌه الشثروط 

وقثثت اختٌثثاره وٌعثثرت هثثذا االختٌثثار علثثى المحكمثثة لٌتثبثثت مثثن وجثثود الشثثروط فثثً 

 الوصً, فإذا فقد شروط من الشروط وجب عزله.

قاضً فٌجب أن تتوفر فٌه الشروط وقت تعٌٌنه ثثم وأما الوصً المعٌن من قبل ال

تستمر أثناء الوصاٌة, فثإذا اختثل شثرط مثن هثذه الشثروط فثً الوصثً بعثد تعٌٌنثه فثإن 

 القاضً ٌحكم بعزله.

 :بسلطة الوصً فً النظام السعودي والقانون المصري المتعلقةختالف أوجه اال -ب

 بٌل وشراء وتاجٌر العقار: -6

للوصً بٌع وشراء العقار, أم القانون المصري فأجاز ذل   أجاز النظام السعودي

 بشرط هو إذن المحكمة.

كما ٌجوز للوصً على أموال القاصر بالنظام تثأجٌر عقثار القاصثر إلثى أن ٌبلثغ 

سن الرشد, أما بالقانون فم ٌجوز للوصً أن ٌؤجر مال القاصثر لمثدث أكثثر مثن ثثما 

فً المبثانً, والبثد أٌضثاً مثن تثوفر اإلذن  سنوات فً األراضً الزراعٌة, وسنة واحدث

 من المحكمة للقٌام بالتأجٌر.

 تقسٌم مال مشترق مل القاصر: -5

فً النظام ال ٌستقل الوصثً بقسثمة مثال مشثتر  بٌنثه وبثٌن الصثبً, ألن القسثمة 

أن كانثت بٌعثثاً فلثثٌس للوصثثً تثثولً الطثثرفٌن فثثً البٌثثع, وإن كانثثت القسثثمة إفثثرازاً فثثإن 

ى قثثبت النصثثٌب المفثثرز, والوصثثً لثثٌس لثثه أن ٌقثثبت مثثن نفسثثه األمثثر ٌحتثثاج إلثث

لنفسه
(ٔ 

. 

 أما فً القانون فقد جعل قسمة المال المشتر  بٌن القاصر ويٌره على نوعٌن:

                                                 

 .78, صٖ   الشربٌنً, مغنً المحتاج, مرجع سابق, جٔ)
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 :وهثثثً تكثثثون بثثثٌن القاصثثثر ويٌثثثره بطرٌثثثق التراضثثثً,  القسااامة الرضاااائٌة

وٌشثثثترط لهثثثا إذن مثثثن المحكمثثثة, وتكثثثون طبقثثثاً للقواعثثثد التثثثً تضثثثعها لهثثثا 

 المحكمة.

 :وتكون حٌن ٌختلف الشركاء على القسثمة نظثراً الخثتمف  القسمة القضائٌة

األيرات, فتقسم المحكمة االبتدابٌة التً تتبعها محكمثة القسثمة األمثوال إلثى 

 حصص. 

 الصلح والتحكٌم: -4

للوصثً فثً النظثام السثعودي أن ٌصثثالح أو ٌختثار حكمثاً بثٌن الصثبً وخصثثومه 

دون الرجوع إلى المحكمة, أما فً القانون فقد أجثاز المشثرع ذلث  أٌضثاً, ولكثن شثرط 

هذا الصلح إذا كانت قٌمته أقل من مابة جنٌه, أمثا إذا كانثت قٌمتثه أكثثر مثن مابثة جنٌثة 

 ول اإلذن من المحكمة للموصً بالمصالحة.وصاعداً فٌشترط حص

 التبرع والهبة والصدقة: -3

ال ٌجثثوز للوصثثً علثثى مثثال القاصثثر بالنظثثام السثثعودي إخثثراج جثثزء مثثن مثثال  

القاصثثر بغٌثثر مقابثثل سثثواء كثثان فثثً صثثورث هبثثة, أو هدٌثثة, أو صثثدقة, أو تبثثرع, أمثثا 

القثثانون المصثثري فقثثد أجثثاز التبثثرع والهبثثة ولكثثن بشثثروط؛ أن ٌكثثون هثثذا المثثال ألداء 

 قبل التبرع.واجب إنسانً, وأٌضاً اشترط لذل  اإلذن من المحكمة 

 توكٌل الوصً: -2

بالنظثثام ٌمكثثن للوصثثً أن ٌوكثثل, ولكثثن بثثاألمور التثثً لثثم تجثثر العثثادث بمباشثثرث 

الوصً لها أو ال ٌحسن القٌام بها كإدارث مصنع أو متجر, أما بالقانون فمثواد الوصثاٌة 

لثثم تتعثثرت لتوكٌثثل الوصثثً وٌمكثثن الرجثثوع فٌهثثا ألرجثثح األقثثوال الثثواردث بالشثثرٌعة 

 .اإلسممٌة
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 انفصم انثبنث

 املسئٌنٍة اجلنبئٍة نهنبئب انشرعً عند االعتداء عهى
 أيٌال انقبصر يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري 

 
  المبحث األول: دور القاضً فً الرقابة علاى النائاب الشارعً ألماوال القاصار

 فً النظام السعودي والقانون المصري.

  الشرعً علاى أماوال القاصار والعقوباات المبحث الثانً: جرائم اعتداء النائب

 المترتبة علٌها فً النظام السعودي والقانون المصري.

  المبحااث الثالااث: المقارنااة بااٌن أحكااام الرقابااة والتجاارٌم والعقاااب فااً النظااام

 السعودي والقانون المصري.
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 انفصم انثبنث
 عهى اعتداءهاملسئٌنٍة اجلنبئٍة نهنبئب انشرعً عند 

 يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصريأيٌال انقبصر  
 

ألحكثام النٌابثة  القاصثرالمشثرع فً النظثام السثعودي والقثانون المصثري أخضثع 

تصثثرفات الثثولً  ولثثذل  جعثثل المشثثرع ,وذلثث  لحماٌثثة القاصثثر وحفثثظ مالثثه الشثثرعٌة

على القاصر لٌست تصرفات مطلقة, بثل هثً مقٌثدث بمثا فٌثه مصثلحة المثولى والوصً 

محضثثا, و ٌمتلثث  التصثثرفات  و علثثى ذلثث , فإنثثه ال ٌملثث  التصثثرفات الضثثارث ,علٌثثه

النافعثثة نفعثثا محضثثا, و مثلهثثا التصثثرفات الثثدابرث بثثٌن النفــثثـع و الضثثرر بشثثرط أن ال 

إن القٌثود المفروضثة , وكثذل  فثٌكون فٌها ضرر, فإن كان فٌهثا ضثرر صثارت باطلثة

ل القاصثر, و ٌثرد الثبعت على الولً قثد ٌثرد بعضثها علثى حقثه فثً التصثرف فثً مثا

 .القاصراآلخر على حقه فً إدارث هذا المال و ذل  حماٌة لمصالح 

 تطرق إلى دور القاضً فً رقابة النابثب الشثرعً للقاصثرأمن خمل هذا سوف 

, و ٌظهر لنا ذل  من خمل تبٌٌن التصثرفات التثً بالنظام السعودي والقانون المصري

, ها, ثثثم تبٌثثان جثثزاء تجثثاوز الثثولً حثثدود سثثلطتهتسثثتوجب أخثثذ اإلذن منثثه قبثثل مباشثثرت

 وذل  فً المباحا التالٌة:

 :دور القاضً فً الرقابثة علثى النابثب الشثرعً ألمثوال القاصثر  المبحث األول

 فً النظام السعودي والقانون المصري.

 :ًجرابم اعتداء النابثب الشثرعً علثى أمثوال القاصثر والعقوبثات  المبحث الثان

 النظام السعودي والقانون المصري. المترتبة علٌها فً

 :المقارنثثة بثثٌن أحكثثام الرقابثثة والتجثثرٌم والعقثثاب فثثً النظثثام  المبحااث الثالااث

 السعودي والقانون المصري.
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 املبحث األًل
 دًر انقبضً يف انرقببة عهى اننبئب انشرعً أليٌال انقبصر

 يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري
 

السثثعودي والقثثانون المصثثري قاضثثً المحكمثثة السثثلطة أعطثثً  المشثثرع بالنظثثام 

للنظر فً تعٌٌن األولٌاء واألوصٌاء ومد  كفثاءتهم, وكثذل  النظثر فثً تصثرفاتهم فثً 

مثثال القصثثر مثثن بٌثثع وشثثراء, أو تجثثارث أو إقثثرات مثثن هثثذا المثثال, أو االقتثثرات لثثه, 

تهم وأٌضثثاً القاضثثً هثثو مثثن ٌتثثولى عثثزلهم ووقفهثثم وكثثذل  تحدٌثثد متثثى تنتهثثً والٌثث

فً الرقابثة علثى النابثب الشثرعً ألمثوال  ووصاٌتهم, وفٌما ٌلً توضٌح لدور القاضً

 فً المطلبٌن التالٌٌن: القاصر فً النظام السعودي والقانون المصري

  النابثب الشثرعً ألمثوال القاصثر علثى رقابثة الالقاضً فً المطلب األول: دور

 فً النظام السعودي

  :ًالنابثب الشثرعً ألمثوال القاصثر  على رقابةالدور القاضً فً المطلب الثان

 فً القانون المصري
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 املطهب األًل
 اننبئب انشرعً أليٌال انقبصرعهى رقببة ان دًر انقبضً يف

 يف اننظبو انسعٌدي
 

جاء فً نظام المرافعات الشرعٌة أن دور القاضً والمحكمة فً األمور المتعلقثة 

 بالقاصر ٌكون فً األمور التالٌة:

 تعٌٌن األولٌاء واألوصٌاء: -6

كثون لمسؤول عن تعٌٌن األوصثٌاء عنثدما تقاضً المحكمة فً النظام السعودي هو ا -أ

الوالٌة نٌابٌة قضابٌة, فللقاضً النظر فً تعٌٌن األوصٌاء ووضع شروط اختٌثارهم 

كأهلٌتهم وكفاءتهم وعثدلهم, كمثا أن للقاضثً أن ٌعثٌن وصثٌاً إذا لثم ٌكثن للقاصثر أو 

مل المستكن وصٌاً مختاراً أو جثداً صثحٌحاً, كمثا ٌعثٌن قاضثً المحكمثة الوصثً الح

الخاص فً حالة تعارت مصلحة القاصر مع مصلحة الولً أو مع مصثلحة قاصثر 

آخر مشمول بوالٌته, وكذل  تعٌن قاضثً المحكمثة الوصثً المؤقثت إذا حكثم بوقثف 

 الوالٌة ولم ٌكن للقاصر ولً آخر.

 عن والٌته على مال القاصر إال بإذن قاضً المحكمة.الوصً نحى الولً أو ال ٌت -ب

اختصاصثثات كثثل وصثثى فثثً حالثثة وجثثود أكثثثر مثثن  هثثو مثثن ٌبثثٌنالمحكمثثة  قاضثثً -ج

 وصى على مال القاصر.

قثوم بتعٌثٌن الوصثً إذا لثم ٌكثن للقاصثر وصثٌاً مختثاراً أو قاضً المحكمة هو مثن ٌ -د

 جداً صحٌحاً لرعاٌة أموال القاصر.

 األذن للولً و الوصً فً بعض التصرفات فً أموال القاصر:إعطاء  -5

مثثثن نظثثثام المرافعثثثات الشثثثرعٌة نصثثثت المثثثادث الخامسثثثة والعشثثثرون بعثثثد المثثثابتٌن  -أ

أن" جمٌثثثع األحكثثثام الصثثثادرث فثثثً األذونثثثات فثثثً تصثثثرفات األولٌثثثاء السثثثعودي 

رهن واألوصٌاء والنظار, واجبة التثدقٌق مثن محكمثة االسثتبناف باسثتثناء أحكثام الث
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واالقترات وتوثٌق عقود الشركات أو زٌادث رأس مالها وشراء عقثارات للقاصثر, 

ذل " خمف ما لم ٌقرر المجلس األعلى للقضاء
(ٔ 

. 

مثثن المبحثثة التنفٌذٌثثة للمثثادث الثامنثثة عشثثرث بعثثد المثثابتٌن أنثثه  دسثثةجثثاء بثثالفقرث السا -ب

 أو وقثف أو وصثٌةأو يابثب  قاصرلعلى الدابرث عند نظر طلب اإلذن ببٌع عقار "

"الوسٌلة المناسبة بالنظر إلى موقع العقار وقٌمتهب ن ذل أن تعلن ع
(ٕ 

. 

 إعطاء األذن للولً يٌر األب بشراء عقار أو بٌعه أو رهنثهالقاضً هو المنوط به  -ج

مثثن نظثثام المرافعثثات الشثثرعٌة  المثثادث الرابعثثة والعشثثرون بعثثد المثثابتٌنكمثثا جثثاء ب

"إذا كثثان الثثولً يٌثثر األب, واقتضثثى األمثثر التصثثرف للقاصثثر أو  أنثثه السثثعودي

الغابب بشراء عقار له أو بٌع عقاره أو قسمته أو رهنثه أو دمجثه أو االقتثرات لثه 

السثعودي أو  ًأودعته المحكمة فً مؤسسثة النقثد العربث يأو طلب صرف ماله الذ

مثولى علٌثه طرفثاً سبب, أو إذا كثان ال يأحد فروعها أو أحد المصارف فً البلد أل

أو  ًفثثً الشثثركات التثثً ٌطلثثب توثٌثثق عقودهثثا أو زٌثثادث رأس مالهثثا؛ فلثثٌس للثثول

أٌاً من تل  التصرفات إال بعد استبذان المحكمة المختصة" يالوصً أن ٌجر
(ٖ 

. 

إال بثإذن القاضثً لقاصر لصالح المنفعة العامثة باسم ا اإلذن بنزع ملكٌة عقار ال ٌتم -د

مثثن نظثثام المرافعثثات السادسثثة والعشثثرون بعثثد المثثابتٌن  المثثادثكمثثا نصثثت وذلثث  

 :أنه الشرعٌة السعودي

يابثب, أو كثان فثً هثذا  لعامثة ملكٌثة عقثار وقثف أو قاصثر أوإذا نزعت للمنفعة ا -ٔ"

العقار حصثة شثابعة أل  مثنهم؛ فٌكثون إفرايثه لثد  كتابثة العثدل, مثا لثم ٌكثن البثدل 

 .المحكمة المختصةعقاراً فٌكون اإلذن فٌه وإفرايه من 

                                                 

 .ٕٕ٘, المادث نظام المرافعات الشرعٌة السعودي   1)

 .8ٕٔ, الفقرث السادسة من المبحة التنفٌذٌة للمادث الشرعٌة السعودينظام المرافعات   ٕ)

 .ٕٕٗ, المادث نظام المرافعات الشرعٌة السعودي  ٖ)
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تودع قٌمة العقار بواسطة المحكمة المختصثة فثً مؤسسثة النقثد العربثً السثعودي  -ٕ 

أو أحد فروعها أو أحد المصارف فً البلد حتى ٌصثدر إذن مثن المحكمثة المختصثة 

"بصرفها
(ٔ 

. 

 وجاء فً المبحة التنفٌذٌة لهذه المادث أنه: 

لعامثة هثو مثا نثزع وفقثاً لنظثام نثزع ملكٌثة العقار المنزوع لصالح المنفعثة ا -ٔ/ٕٕٙ" 

 على العقار. المؤقت العقارات للمنفعة العامة ووضع الٌد 

ٌتثه لصثالح ٌثراد نثزع ملك يعقار الوقف أو الوصٌة أو القاصر أو الغابب الذ -ٕ/ٕٕٙ

ال ٌعتبثر للمصثلحة العامثة, فثم ٌبثاع إال بعثد صثدور إذن مثثن  الشثركات األهلٌثة

المحكمة المختصة بعثد التحقثق مثن الغبطثة والمصثلحة فثً البٌثع وتأٌٌثد محكمثة 

االستبناف ذل , وفً حال عدم تحقٌق الغبطة والمصلحة فً المبلغ المقثدر تقثوم 

الغابثب  المحكمة بإدخال الشركة لزٌادث نصٌب الوقف أو الوصٌة أو القاصثر أو

 بما ٌحقق الغبطة والمصلحة, فإن رفضت ذل  فتقرر المحكمة ما تراه. 

تتثثولى كتابثثة العثثدل إفثثرال حصثثة مثثن لثثم ٌحضثثر مثثن مثثالكً العقثثار المنثثزوع  -ٖ/ٕٕٙ

"من هذه المادث الثانٌةللمنفعة العامة وتطبق بشأن الفقرث 
(ٕ 

. 

 وقف وإنهاء الوالٌة والوصاٌة: -4

واألوصٌاء حال عجزهم أو فقدهم األهلٌثة المعتثد بهثا شثرعاً, للقاضً عزل األولٌاء  -أ

وٌتولى ذل  القاضً الذي أصدر الوالٌة أو الوصثاٌة إذا كثان علثى رأس العمثل فثً 

المحكمة نفسها, وإال من خلفه ٌقوم بذل 
(ٖ 

.  

                                                 

 .ٕٕٙالمادث  نظام المرافعات الشرعٌة السعودي  ٔ)

 .نظام المرافعات الشرعٌة السعوديمن  ٕٕٙالمبحة التنفٌذٌة للمادث   ٕ)

م  , الكاشثف فثً نظثام المرافعثات الشثرعٌة ٕٙٓٓ -هثـ7ٕٗٔمحمثد بثن سثعد )  آل خنٌن, عبثد هللا بثن ٖ)

 .ٕ٘ٓ, دار التدمرٌة, الرٌات,  صٔالسعودي, ط
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قاضثثً المحكمثثة هثثو مثثن ٌعطثثً األذن فثثً عثثودث الوالٌثثة واسثثتردادها, فثثإذا سثثلبت  -ب

أوقفت فم تعود إال بقرار من المحكمة بعد التأكد من زوال األسثباب التثً الوالٌة أو 

 دعت إلى وقفها أو سلبها أو الحد منها.

قاضثثً المحكمثثة هثثو مثثن لثثه الحثثق بوقثثف الوالٌثثة أو الوصثثاٌة إذا اعتبثثر الثثولً أو  -ج

 الوصً يابباً أو تم اعتقاله.

 محاسبة األولٌاء واألوصٌاء: -3

التصثرف فثً مثال القاصثر أو  الوصً لحراسة إذا أساء الولً أوبا للقاضً أن ٌأمر -أ

مثثن نظثثام المرافعثثات  بالمثثادث الحادٌثثة عشثثر بعثثد المثثابتٌنوذلثث  كمثثا جثثاء  الوقثثف

ترفع دعو  طلب الحراسة إلى المحكمثة  " أنه التً نصت علىو الشرعٌة السعودي

زاع وٌكثون ٌقثوم فثً شثأنه نث يالمختصة بنظر الموضوع فً المنقثول أو العقثار الثذ

الحثق فٌثثه يٌثر ثابثثت, وللقاضثً أن ٌثثأمر بالحراسثة إذا كثثان صثاحب المصثثلحة فثثً 

المنقول أو العقار قد قدم من األسباب المعقولة ما ٌخشى معه خطراً عاجمً مثن بقثاء 

المثثال تحثثت ٌثثد حثثابزه, وٌتكفثثل الحثثارس بحفثثظ المثثال وبإدارتثثه, وٌثثرده مثثع يلتثثه 

ه"المقبوضة إلى من ٌثبت له الحق فٌ
(ٔ 

. 

أن للدابرث التً أقامثت " وجاء فً الفقرث السادسة من المبحة التنفٌذٌة لهذه المادث 

الولً أو الناظر, األمر بالحراسة إذا أساء الولً أو الناظر التصثرف فثً مثال القاصثر 

"موضوع النظر فً الوالٌة والنظارث من قبلها ًأو الوقف, حتى ٌنته
ٕ
. 

 اختصاص المحكمة: -2

 " مثن نظثام المرافعثات الشثرعٌة السثعودي جاء بالمادث الثالثثة والثمثثون وفقاً لما أوالً:

 تختص محاكم األحوال الشخصٌة بالنظر فً اآلتً:

 منها:التً و جمٌع مسابل األحوال الشخصٌة -أ

                                                 

 .ٕٔٔنظام المرافعات الشرعٌة السعودي: المادث   ٔ)

 لنظام المرافعات الشرعٌة السعودي. ٕٔٔالتنفٌذٌة للمادث  ةالفقرث السادسة من المبح   ٕ)
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إثبات الزواج, والطمق, والخلع, وفسج النكاح, والمرجعة, والحضانة, والنفقة,  -ٔ

 والزٌادث.

 إثبات الوقف, والوصٌة, والنسب, والغٌبة, والوفاث, وحصر الورثة. -ٕ

اإلرا, وقسثثٌمة التركثثة بمثثا فٌهثثا العقثثار إذا كثثان فٌهثثا نثثزاع, أو حصثثة وقثثف أو  -ٖ

 وصٌة, أو قاصر, أو يابب.

إثبات تعٌٌن األوصٌاء وإقامة األولٌاء والنظار, واإلذن لهم فثً التصثرفات التثً  -ٗ

عثزلهم عنثد االقتضثاء, والحجثر علثى السثفهاء, ورفعثه تستوجب إذن المحكمة, و

 اإلجراءات المزمة لذل .وعنهم, وتحدٌد لوابح هذا النظام 

 اثبات توكٌل األخرس الذي ال ٌعرف القراءث والكتابة. -٘

 لها, أو من عضلها أولٌاؤها. ًتزوٌج من ال ول -ٙ

 الدعاو  الناشبة عن مسابل األحوال الشخصٌة. -ب

المرفوعثثة إلٌقثثاع العقوبثثات المنصثثوص علٌهثثا فثثً نظثثام الهٌبثثة العامثثة الثثدعاو   -ج

 ".للوالٌة على أموال القاصرٌن ومن فً حكمهم

 جاء فً المبحة التنفٌذٌة لهذه المادث فٌما ٌتعلق بالقاصر:وقد  

لٌس للمحكمة تولٌة األب على أوالده؛ وعند االقتضاء تثبثت المحكمثة اسثتمرار  -8/ٖٖ

 رفع والٌته فٌما ٌخص النكاح أو المال لموجب ٌقتضى ذل . والٌته, كما لها

ٌكثثون تقثثدٌم طلثثب إقامثثة النثثاظر أو الثثولً أو الوصثثً أو الحجثثر علثثى السثثفهاء  -9/ٖٖ

لد  المحكمة التً ٌكون فً حدود والٌتها الوقف أو القاصر أو المطلثوب الحجثر 

 علٌه.

, ًعقلٌثاً إرفثاق تقرٌثر طبثال ٌلزم عنثد تقثدٌم طلثب إقامثة ولثى علثى القاصثر  -ٓٔ/ٖٖ

 وعلى الدابرث طلب ذل  قبل إقامة الولً.

والوصً على القاصر أو المثولى علٌثه التقثدم بطلثب إثبثات الرشثد فثً  ًللول -ٔٔ/ٖٖ

, ومتثثى ثبثثت ذلثث  ٌثثتم التهمثثٌش علثثى محكمثثة مثثن محثثاكم األحثثوال الشخصثثٌة يأ

 الص  وضبطه بمضمونه.
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لها فً قضٌة مرفوعثة أمامهثا مثا ٌوجثب  لمحاكم األحوال الشخصٌة إذا ظهر -ٕٔ/ٖٖ

عزل الولً أو الوصً أو الناظر فلها أن تتثولى ذلث  ولثو لثم تكثن مصثدرث صث  

القصثثر فثثً حثثدود والٌتهثثا, وإن كثثان فثثً  فإقامتثثه وتقثثٌم بثثدالً عنثثه إذا كثثان الوقثث

العزل, وٌبعثا ملثف القضثٌة للمحكمثة بثٌة محكمة أخر  فٌهمش على الصث  وال

 عنه. المختصة إلقامة بدل

 من نظام المرافعات الشرعٌة السعودي جاء بالمادث الخامسة والثمانون بعد المابة ثانٌاً:

أنه " إذا كان المحكوم علٌه ناظر وقف, أو وصٌاً, أو ولٌاً, أو ممثل جهثة حكومٌثة 

ونحوه, ولم ٌطلب االسثتبناف أو التثدقٌق ولثم ٌقثدم مثذكرث االعتثرات خثمل المثدث 

لمحكمثة كان المحكوم علٌثه ياببثاً وتعثذر تبلٌغثه بثالحكم, فعلثى االمقررث نظاماً, أو 

 االستبناف لتدقٌقه, مهما كان موضوع الحكم".أن ترفع الحكم إلى محكمة 

ٌكثون المرافعات الشرعٌة السعودي أنثه "من نظام  بالمادث الرابعة والتسعون جاء ثالثاً:

  أحثد الخصثوم فثً ممنوعاً من نظر الدعو  وسثماعها ولثو لثم ٌطلثب ذلث ًالقاض

 :األحوال اآلتٌة

 إذا كان زوجاً ألحد الخصوم أو كان قرٌباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. -أ

 قابمة مع أحد الخصوم فً الدعو  أو مع زوجته. هإذا كان له أو لزوجته خصوما -ب

وراثتثه لثه, أو  ةإذا كان وكٌمً ألحثد الخصثوم, أو وصثٌاً, أو قٌمثاً علٌثه, أو مظنونث -ج

أحد الخصوم أو القٌم علٌه, أو كانت لثه صثلة قرابثة أو مصثاهرث  ًكان زوجاً لوص

 إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصً أو القٌم.

إذا كان له مصلحة فً الدعو  القابمة أو لزوجته أو ألحثد أقاربثه أو أصثهاره علثى  -د

 اً علٌه.عمود النسب أو لمن ٌكون هو وكٌمً عنه أو وصٌاً أو قٌم

فتى أو ترافع عن أحد الخصوم فً الدعو  أو كتب فٌها ولثو كثان ذلث  أإذا كان قد  -ـه

قبل اشتغاله بالقضاء, أو كان قد سبق له نظرها قاضٌاً أو خبٌثراً أو محكمثاً, أو كثان 

 ."قد أد  شهادث فٌها, أو باشر إجراء من إجراءات التحقٌق فٌها
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 املطهب انثبنً
 اننبئب انشرعً أليٌال انقبصرعهى رقببة اندًر انقبضً يف 

 يف انقبنٌٌ املصري
 

دور القاضثثً فثثً القثثانون المصثثري فثثً حماٌثثة أمثثوال القاصثثر مثثن خثثمل رقابثثة 

 األولٌاء واألوصٌاء ٌكون كالتالً:

 تعٌٌن األولٌاء واألوصٌاء: -6

  قاضً المحكمة هو من ٌقوم بتعٌٌن الوصً أو القٌم عنثدما تكثون الوالٌثة نٌابٌثة

قضابٌة؛ فللقاضً النظر فً تعٌٌن األوصٌاء ووضع شروط اختٌارهم كثأهلٌتهم 

وكفاءتهم وعدلهم, كما أن للقاضً أن ٌعٌن وصٌاً إذا لم ٌكن للقاصثر أو الحمثل 

المستكن وصٌاً مختاراً أو جداً صحٌحاً, كما ٌظل وصً الحمل المسثتكن وصثٌاً 

عة والعشثرون مثن المرسثوم كمثا جثاء بالمثادث التاسث -ما لم تعثٌن المحكمثة يٌثره

أي أنه إذا انفصل الحمل المستكن حٌاً فإن كان له وصً مختار قامثت  -بقانون 

المحكمة بتثبٌته وصٌاً على المولود, إال إذا اقتضى األمر تغٌٌره وتعٌثٌن وصثً 

آخر ٌتولى شبون القاصر, أي أن األمر مترو  للمحكمة
(1 

. 

 ة تعثارت مصثلحة القاصثر مثع ٌعٌن قاضً المحكمة الوصثً الخثاص فثً حالث

مصثثثلحة الثثثولً أو مثثثع مصثثثلحة قاصثثثر آخثثثر مشثثثمول بوالٌتثثثه, وكثثثذل  تعثثثٌن 

المحكمة الوصً المؤقت إذا حكم بوقف الوالٌة ولم ٌكن للقاصر ولً آخر, كما 

تقٌم المحكمة وصثً الخصثومة لٌمثثل القاصثر أمثام المحثاكم فثً الثدعاوي التثً 

الحادٌثة والثمثثون و الثانٌثة  –المواد ترفع منثه أو ترفثع علٌثه وذلث  كمثا جثاء بث

 والثمثون و الثالثة والثمثون.

                                                 

 .ٓٔٔصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, مرجع سابق, ص, أحمد نيالجند  ٔ)
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  ,ًالمحكمة هً من تبٌن اختصاصات كل وصً فً حالة وجود أكثر مثن وصث

 وعند االختمف بٌن األوصٌاء ٌرفع األمر للمحكمة لتأمر بما ٌتبع.

 إعطاء األذن للولً و الوصً فً بعض التصرفات فً أموال القاصر:  -5

 تتم إال بإذن من القاضً:ال ن هذه التصرفات التً وم

  عدم تنحى الولً أو الوصً على مال القاصر إال بإذن مثن المحكمثة وذلث  كمثا

فللمحكمة تقدٌر الظروف التً  -المادث األولى بأحكام الوالٌة على المال -نصت 

تحمثثل تبثثرر رد الوالٌثثة إلثثى الثثولً بعثثد اإلذن بثثالتنحً بمثثا ٌجعلثثه قثثادراً علثثى 

أعباءها وهو ما ٌستقل به قاضى الموضوع بم رقابة علٌثه مثن محكمثة الثنقت 

متى أقام قضاءه على أسباب سابغة
(ٔ 

. 

  ال ٌجثثوز للثثولً أو الوصثثً التبثثرع بمثثال القاصثثر إال ألداء واجثثب إنسثثانً أو

عابلً وبإذن المحكمثة, فقثد اشثترط القثانون للتبثرع بمثال القاصثر إذن المحكمثة 

وذلثث  لضثثمان عثثدم إلحثثاق الضثثرر بمثثال القاصثثر, وٌتعثثٌن علثثى بهثثذا التبثثرع 

المحكمة عند إعطاء اإلذن بالتبرع أن تتأكد أن هذا التبثرع ألداء واجثب إنسثانً 

وكذل  أن ٌكون لد  القاصر من المال ما ٌمكن أن ٌسثاعد بثه يٌثره ثثم تخضثع 

ة والمثادث المحكمة هذا التبرع لرقابتها وتقدٌرها, وذل  كما جثاء بالمثادث الخامسث

 الثامنة والثمثون.

  عدم إجازث الولً التصرف فً عقار القاصر لزوجة أو ألقاربه أو ألقاربها إلثى

الدرجثة الرابعثة إال بثثإذن مثن المحكمثثة وذلث  كمثثا بٌنثت المثثادث السادسثة بأحكثثام 

الوالٌثثة علثثى المثثال, وعثثدم إجثثازث تصثثرف الثثولً فثثً عقثثار القاصثثر إال بثثإذن 

 صلحته وماله.المحكمة فٌه رعاٌة لم

  ًٌتصثثرف فثثً العقثثار أو المحثثل التجثثاري أو أن ال ٌجثثوز لثثألب الثثولً والوصثث

األوراق المالٌة إذا زادت قٌمتها عثن ثمثمابثة جنٌثة إال بثإذن المحكمثة كمثا جثاء 

                                                 

 . ٖٔ  الجندي, أحمد نصر, التعلٌق على قانون الوالٌة على المال, مرجع سابق, ص ٔ)
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فً المادث السابعة بأحكام الوالٌة على المال, إذ أنه ال ٌجثوز للثولً إن كثان هثو 

 ال بالحصول على إذن المحكمة أو القاضً.األب أن ٌتصرف فً مال القاصر إ

  ال ٌجوز للولً أن ٌتصرف فً مال القاصثر إال بثإذن المحكمثة وتحثت إشثرافها

إذا كان مورا القاصر أوصثى بثأن ال ٌتصثرف ولٌثه فثً المثال المثوروا كمثا 

جاء بالمادث الثامنة, والعلة فً ذل  أن انتقال المال للقاصر عن طرٌق المٌثراا 

ت رأ  مورثه أن ٌشترطها لمصلحتهال ٌسول ضمانا
(ٔ 

. 

 وال اقتراضثثه إال بثثإذن المحكمثثة كمثثا فثثً  القاصثثرمثثال  ال ٌجثثوز للثثولً إقثثرات

المادث التاسعة, وقثد اشثترط القثانون إلجرابهثا الحصثول علثى إذن مثن المحكمثة 

أو ٌعرضثه  القاصثرحتى تتحقق من أن االقترات أو اإلقرات لثن ٌضثر بمثال 

التصثثرف مثثن خثثرج المثثال مثثن تحثثت مثثال القاصثثر  للضثثٌاع لمثثا ٌتضثثمنه هثثذا

 واحتمال ضٌاعه فً حالة اإلقرات لعدم قدرث المقترت على رده .

  ًال ٌجثوز للثثولً أن ٌسثتمر فثثً تجثارث ألثثت للقاصثر إال بثثإذن مثن المحكمثثة وفثث

حثدود هثذا اإلذن كمثثا بٌنثت المثثادث الحادٌثة عشثثرث, واقتصثر الثثنص علثى جثثواز 

التجثثارث التثثً ألثثت للقاصثثر, ولكثثن الثثرأي الغالثثب اإلذن للثثولً باالسثثتمرار فثثً 

ٌجٌز ذل  للوصً على سبٌل القٌاس التحاد العلثة فثً الحثالتٌن وهمثا المحافظثة 

علثثى مثثال القاصثثر واسثثتغمله, وإذا أذنثثت المحكمثثة للثثولً أو الوصثثً اسثثتثمار 

أموال القاصر فم تجوز فً تجارث جدٌدث مبتدأه لما فً ذل  من تعرٌت أمثوال 

للضٌاع ألن االستغمل التجاري محفوف بالمخاطر القاصر
(ٕ 

. 

  ال ٌجوز للولً أن ٌقبل هبة أو وصٌة للصغٌر محملة بالتزامات معٌنثة إال بثإذن

المحكمة كما بالمادث الثانٌة عشرث, واشتراط إذن المحكمة قصد به التأكد من أن 

                                                 

 . ٓٗص  ,عبد التواب, معوت الوالٌة على المال, مرجع سابق  ٔ)

 . ٙٗ  المرجع السابق ص ٕ)
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الموهثوب أو  االلتزامات المحملة بها الهبة أو الوصٌة ال تزٌثد علثى قٌمثة المثال

 الموصً به, أو ٌكون فٌها إرهاق للصغٌر أو قٌد على مستقبله أو تصرفاته.

  ال ٌجوز لألب أن ٌتعاقد مع نفسه باسثم القاصثر سثواء كثان ذلث  لحسثابه هثو أو

لحساب شخص آخر إال إذا نص القانون ذل  كما بالمادث الرابعثة عشثرث, وعثدم 

تحكم بإرادتثثه فثثً مصثثلحتٌن جثثواز تعاقثثد الشثثخص مثثع نفسثثه ٌرجثثع إلثثى أنثثه ٌثث

 مختلفتٌن.

  المحكمة هً مثن تعطثً اإلذن للجثد بالتصثرف فثً مثال القاصثر والتنثازل عثن

وشثرطت المحكمثة اإلذن بثذل  لمثا قثد  التأمٌنات كما فً المادث الخامسة عشرث,

 ٌترتب على هذه التصرفات المالٌة من ضرر وتلف لمال القاصر.

 أمٌنثات بالقٌمثة التثً تراهثا, وٌتثر  أمثثر ٌلثزم قاضثً المحكمثة الوصثً بتقثدٌم ت

تقثثدٌم هثثذه الضثثمانات للمحكمثثة وفقثثاً لظثثروف كثثل حالثثة, وفثثً ضثثوء جسثثامة 

المصثثالح التثثً ٌتثثولى الوصثثً القٌثثام علٌهثثا وذلثث  كمثثا جثثاء بالمثثادث السثثابعة 

 والثمثون.

  إعطثاء اإلذن للوصثثً بالتصثثرف فثثً اآلتثثً: جمٌثثع التصثثرفات التثثً مثثن شثثأنها

قوق العٌنٌة العقارٌثة األصثلٌة أو التبعٌثة أو نقلثه أو تغٌٌثره أو إنشاء حق من الح

زواله, التصثرف فثً المنقثوالت أو الحقثوق الشخصثٌة أو األوراق المالٌثة فٌمثا 

عدا ما ٌدخل فً أعمال اإلدارث, الصلح والتحكٌم إال فٌما قل عن مابة جنٌه مما 

الة, استثمار األمثوال ٌتصل بأعمال اإلدارث, حوالة الحقوق والدٌون وقبول الحو

وتصفٌتها, إقرات المال واقتراضثه, إٌجثار عقثار قاصثر لمثدث أكثثر مثن ثثما 

سنوات فً األراضً الزراعٌة, ولمدث أكثر مثن سثنة فثً المبثانً, إٌجثار عقثار 

القاصر لمدث تمتد إلى ما بعد بلويه سن الرشد, قبول التبرعات المقترنة بشثرط 

صثثثر علثثثى مثثثن تجثثب علٌثثثه نفقثثثتهم, الوفثثثاء أو رفضثثها, اإلنفثثثاق مثثثن مثثال القا

االختٌاري بااللتزامات التً تكون على التركة أو علثى القاصثر, رفثع الثدعاو  
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إال مثثا ٌكثثون فثثً تثثأخٌر رفعثثه ضثثرر بالقاصثثر أو ضثثٌاع حثثق لثثه, التبثثادل عثثن 

الحقثثوق والثثدعاو  وقبثثول األحكثثام القابلثثة للطعثثون العادٌثثة, والتنثثازل عثثن هثثذه 

ورفثثع الطعثثون يٌثثر العادٌثثة فثثً األحكثثام, التنثثازل عثثن الطعثثون بعثثد رفعهثثا, 

التأمٌنثثات وأضثثعافها, إٌجثثار الوصثثً أمثثوال القاصثثر لنفسثثه أو لزوجثثه أو ألحثثد 

أقاربهما إلى الدرجة الرابعة, ما ٌصرف فً تزوٌج القاصثر, تعلثٌم القاصثر إذا 

 احتاج للنفقة واإلنفاق المزم لمباشرث القاصر مهنة معٌنة.

 الوالٌة والوصاٌة ووقفها:إنهاء  -4

  ًلقاضثثً المحكمثثة الحثثق فثثً إنهثثاء الوالٌثثة والوصثثاٌة ووقفهثثا, وعثثزل الثثول

فإذا قبلثت المحكمثة تنحثً الثولً عثن الوالٌثة لألسثباب المبثررث التثً  والوصً,

ٌقثثدمها وتراهثثا المحكمثثة, وأٌضثثاً إذا سثثلبت المحكمثثة الوالٌثثة عثثن الثثولً بسثثبب 

 ماله الجسٌم فً رعاٌة هذه األموال.سوء تصرفه فً مال القاصر أو إه

  كذل  لقاضً المحكمثة الحثق أن تحكثم بوقثف الوالٌثة إذا اعتبثر الثولً ياببثاً أو

المثادث الحادٌثة  –أعتقل تنفٌذاً لحكم بعقوبة جناٌة أو بالحبس مدث تزٌد على سثنة 

فوقثثف الوالٌثثة هثثو وقثثف قضثثابً البثثد مثثن الحكثثم بثثه مثثن المحكمثثة  -والعشثثرون

 لة اعتبار الولً يابباً, أو اعتقال الولً.وٌكون فً حا

  قاضً المحكمة هثو مثن ٌعطثً األذن فثً عثودث الوالٌثة واسثتردادها وذلث  كمثا

فً المادث الثالثة والعشرون, فإذا سلبت الوالٌة أو أوقفت فم تعود إال بقرار من 

المحكمة بعد التأكد مثن زوال األسثباب التثً دعثت إلثى وقفهثا أو سثلبها أو الحثد 

 نها.م

 محاسبة الولً والوصً -3

 -  ٌقوم قاضً المحكمثة بمحاسثبة الثولً والوصثً علثً التقصثٌر أو اإلهمثال أو

فالوصثثً ٌقثثدم حسثثاباً مؤٌثثداً  وذلثث  بمعثثاقبتهم ومحاسثثبتهم, أمثثوال القاصثثرتبدٌثثد 

بالمستندات عثن إدارتثه قبثل أول ٌنثاٌر مثن كثل سثنة, ثثم ٌقثدم حسثاباً نهابٌثاً بعثد 

 ن ٌوماً.ثول ثمانتهاء وصاٌته خم
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 املبحث انثبنً
 جرائى اعتداء اننبئب انشرعً عهى أيٌال انقبصر ًانعقٌببت املرتتبة عهٍيب

 يف اننظبو انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري
 

أن تصرف  الولً و الوصً فٌما ولى مثن أمثوال مقثرون لمصثلحة القاصثر فثإن 

التصثرف ٌكثون صثحٌحاً, كان تصرفهما فً هذه األموال محققاً لمصلحة القاصر, فإن 

أما إذا كان التصرف يٌر محقق لمصلحة القاصر فإن الولً والوصً ٌكثون قثد تعثد  

 على مال القاصر فغصبه, أو أتلفه أو سرقه أو اختلسه, ترتب علٌه حكمان:

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ ٱ: وهو اإلثم, لقولثه تعثالى: أحدهما أخروي

 . ٔ) چڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

: وهثثو العقثثاب الثثذي ٌقثثرره النظثثام أو القثثانون المعمثثول بثثه فثثً واآلخاار دنٌااوي

 المجتمع وٌحدد حسب الجرٌمة التً تتم بمال القاصر.

وفٌما ٌلً عرت عن جثرابم اعتثداء النابثب الشثرعً علثى أمثوال القاصثر وعثن 

 المترتبة علٌها وذل  فً المطلبٌن التالٌٌن:العقوبات 

  :جرابم وعقوبات االعتداء على أموال القاصر بالنظام السعودي.المطلب األول 

 :ًقثثثانون جثثثرابم وعقوبثثثات االعتثثثداء علثثثى أمثثثوال القاصثثثر بال المطلاااب الثاااان

 .المصري

 

 

 

                                                 

 88ٔسورث البقرث: آٌة   ٔ)
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 املطهب األًل
 انسعٌدياننظبو يف جرائى ًعقٌببت االعتداء عهى أيٌال انقبصر 

 

ٌتصثرف فثً أمثوال القاصثر ألزم المنظم الولً والوصً فً النظام السعودي أن 

و أسثثوء التثثدبٌر  الثثولً أو الوصثثً علٌثثه إذا اشثثتهر عثثنو ,تصثثرف الرجثثل الحثثرٌص

اإلهمال الجسٌم فً رعاٌة أموال القاصر المشمول بوالٌته, كأن ٌتصثرف فثً األمثوال 

األمثثوال, كثثان للمحكمثثة أن تسثثلب والٌتثثه أو المنقولثثة بغثثبن فثثاحش أو ٌهمثثل فثثً إدارث 

فالمحكمثة , تقرر الحد منها, ألن الوالٌة منوطة بالمصلحة, فمتى انتفت وجب أن تزول

من حقها و من سلطتها أن تراقب تصرفات الولً فً مال القاصر المشثمول بوالٌتثه و 

فثً ٌثد الثولً مد  ما ٌبذله مثن رعاٌثة فثً إدارتهثا, و لهثا أن تقثدر مثا إذا كثان بقاؤهثا 

 .ٌشكل خطرا على مصالح القاصر من عدمه

بعقوبتهثا  وعلٌه فإن جرابم التعدي على مال القاصر متعثددث وتختلثف كثل جرٌمثة

لسثثعودي تثثر  تقثثدٌر العقوبثثة الخاصثثة بالتعثثدي علثثى مثثال االنظثثام المخصصثثة لهثثا, ف

بالنظثام القاصر  وفثق تقثدٌر القاضثً للجرٌمثة التثً نالثت مثن مثال القاصثر, وقثد جثاء 

وذلثث  إذا ترتثثب علثثى تصثثرف المتعثثدي المسثثؤولٌة  اً جنابٌثث السثثعودي أن هنثثا  جثثزاءً 

الجنابٌثثة ووجثثود المسثثؤولٌة الجنابٌثثة عنثثد التعثثدي علثثى مثثال القاصثثر مسثثتلزم لوجثثود 

المسؤولٌة المدنٌثة فٌجتمثع عقثاب الجثانً مثع وجثوب التعثوٌت عثن الضثرر الحاصثل 

  إذا كان التعدي لثم ٌنشثأ عنثه إال المسثبولٌة على مال القاصر, وهنا  جزاء مدنً وذل

 المدنٌة بحٌا أن تصرفه ال ٌعتبر جرٌمة.

 أوالً: الجزاء الجنائً:

وقد حدد المثنظم السثعودي عقوبثة معٌنثة عنثد مخالفثة نظثام الهٌبثة العامثة للوالٌثة 

علثثى أمثثوال القاصثثرٌن ومثثن فثثً حكمهثثم, وأجثثاز للقضثثاء أن ٌحكثثم بعقوبثثة أشثثد مثثن 
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حثثددث والمنصوصثثة إذا رأت المحكمثثة ذلثث , وعلٌثثه فنقسثثم الجثثزاء الجنثثابً العقوبثثة الم

 السعودي إلى نوعٌن: العقوبة المحددث, والعقوبة يٌر المحددث.

 العقوبة المحددة: -أ

أورد المثثنظم السثثعودي فثثً المثثادث الرابعثثة والثمثثثٌن مثثن " نظثثام الهٌبثثة العامثثة 

نصه: )ٌعاقب كل مثن خثالف أحكثام  للوالٌة على أموال القاصرٌن ومن فً حكمهم" ما

هذا النظام يرامة مالٌة ال تزٌد عن مابة ألف لاير وبالسجن مدث ال تتجاوز ثمثٌن ٌوماً 

أو بإحد  هاتٌن العقوبتٌن , من خم ل هذه المثادث ٌتبثٌن لنثا أن المثنظم السثعودي نثص 

لاير, علثثى عقوبثثة محثثددث, وهثثى الغرامثثة المالٌثثة بشثثرط أن ال تزٌثثد عثثن مابثثة ألثثف 

والسجن بشرط أن ال تزٌد المدث عثن ثمثثٌن ٌومثاً, أو بإحثد  هثاتٌن العقثوبتٌن, فٌكثون 

 عقاب الجانً على ثمثة أحوال:

 عقابه بالغرامة المالٌة فقط.   -ٔ 

 عقابه بالسجن فقط.    -ٕ 

 الجمع بٌن الغرامة المالٌة والسجن. -ٖ 

اختار القول بجواز التعزٌر بأخذ ودي قد وٌتبٌن لنا من هذه المادث أن المنظم السع

مثثن  ب بعضثثهمفثثذه ؛المثثال, حٌثثا إن هثثذه المسثثألة مختلثثف فٌهثثا بثثٌن فقهثثاء اإلسثثمم

المالكٌة
(ٔ 

, وبعت الحنابلثة
(ٕ 

بأخثذ المثال, وذهثب بعثت  إلثى القثول بتحثرٌم التعزٌثر, 

الحنفٌة
(ٖ 

إلى جواز ذل , فثإقرار المثنظم السثعودي معاقبثة المخثالف بالغرامثة المالٌثة  ,

 بأخذ المال. التعزٌرٌدل على اختٌاره للقول الذي ٌجٌز 

 

 

                                                 

 .٘ٓ٘-ٗٓ٘, صٗالصاوي على الشرح الصغٌر, جحاشٌة   ٔ)

 .9ٗٔ, ص9ابن قدامة, المغنً, ج  ٕ)

 .٘ٗ, ص٘, ابن نجٌم, البحر الرابق, ج8ٕٓ, صٖالزٌلعً, تبٌٌن الحقابق, ج  ٖ)
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 العقوبة غٌر المحددة: -ب

لثثم ٌقتصثثر المثثنظم السثثعودي علثثى العقوبثثة التثثً نثثص علٌهثثا فثثً المثثادث الرابعثثة 

على أموال القاصرٌن ومن فً حكمهثم" وهثى والثمثٌن من "نظام الهٌبة العامة للوالٌة 

الغرامة المالٌة التً ال تزٌد عن مابة ألف لاير, والسجن مدث ال تزٌد عن ثمثثٌن ٌومثاً, 

بثثل إنثثه تثثر  للقضثثاء أن ٌحكثثم بعقوبثثة أشثثد مثثن هثثاتٌن العقثثوبتٌن إذا رأت المحكمثثة أن 

م السثعودي فثً هاتٌن العقوبتٌن يٌثر كثافٌتٌن لثردع الجثانً وتأدٌبثه, حٌثا نثص المثنظ

المادث الخامسة والثمثٌن من "نظثام الهٌبثة العامثة للوالٌثة علثى أمثوال القاصثرٌن ومثن 

فً حكمهم": )تخثتص المحثاكم بتقرٌثر العقوبثات المنصثوص علٌهثا فثً المثادث الرابعثة 

والثمثٌن من هذا النظام, ولها إٌقاع عقوبات أشد إذا رأت ذل  , فثٌفهم مثن هثذه المثادث 

أن تحكثثم بعقوبثثة أشثثد مثثن العقوبثثة المحثثددث فثثً المثثادث الرابعثثة والثمثثثٌن,  أن للمحكمثثة

والشدث فً العقوبة إما أن تكون كماً أو كٌفاً, فللمحكمة أن تزٌد مبلثغ الغرامثة عثن مابثة 

ألف لاير, ولهثا كثذل  أن تزٌثد فثً مثدث السثجن عثن ثمثثٌن ٌومثاً, كمثا أن للمحكمثة أن 

مثثة المالٌثثة أو السثثجن, وذلثث  إذا رأت أن الجثثانً ال توقثثع بالجثثانً عقوبثثًة يٌثثر الغرا

تردعه هثاتٌن العقثوبتٌن, فللمحكمثة مثثمً أن تحكثم بالجلثد, ولهثا أن تحكثم بالتشثهٌر, أو 

يٌر ذلث  مثن العقوبثات التثً تثر  المحكمثة أنهثا أبلثغ أثثراً فثً تأدٌثب الجثانً وحماٌثة 

 المجتمع.

فثً أن جعثل للمحكمثة سثلطة أن المنظم السعودي قد أحسثن صثنعاً  وٌري الباحا

تقدٌرٌة فً تحدٌد العقوبة, إذ رأت أن العقوبتٌن المنصوصتٌن يٌر كافتٌن, فثإن بعثت 

تصرفات االعتداء على أموال القاصثرٌن ال ٌكفثً لعقثاب مرتكبهثا الحكثم بغرامثة مابثة 

يٌثثر مناسثثبتٌن لعظثثم الجثثرم, كثثأن  سثثجنه ثمثثثٌن ٌومثثاً, فهاتثثان العقوبتثثانألثثف لاير, و

األمٌن استهم  مال القاصر وأكله, وهو نثوع مثن أنثواع جرٌمثة خٌانثة األمانثة,  ٌتعمد

فهثثذه الجرٌمثثة ال تقثثل شثثناعة وعظمثثاً عثثن جرٌمثثة الرشثثوث التثثً عاقثثب فٌهثثا المثثنظم 

السعودي الموظف العام المرتشً بالسجن مدث تصل إلى عشر سنوات, ويرامثة تصثل 
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إلثثى ملٌثثون لاير
(ٔٔ 

مثثن قبٌثثل جثثرابم خٌانثثة األمانثثة, فثثإذا , فثثإن جرٌمثثة الرشثثوث تعتبثثر 

ارتكثثب العامثثل فثثً الهٌبثثة جرٌمثثة خٌانثثة األمانثثة بسثثبب والٌتثثه علثثى أمثثوال القاصثثرٌن 

 فللمحكمة أن تحكم بمثل تل  العقوبة أو أشد منها.

 ثانٌا: الجزاء المدنً:

ٌهدف الجزاء المدنً إلى حماٌة مصثلحة المتضثرر, والجثزاء المثدنً النثاتج عثن 

التقصٌرٌة بسبب الوالٌة على أموال القاصرٌن إما أن ٌكون بثالحكم بثبطمن المسؤولٌة 

 تصرف, أو ٌكون بالحكم بالتعوٌت عن الضرر الواقع على مال القاصر.

 بطالن التصرف: -أ

الحكم ببطمن التصرف إذا كان التصرف ٌعتبر تعدٌاً على مثال القاصثر هثو مثن 

قبثثل حثثدوا الضثثرر المتوقثثع مثثن هثثذا أجثثل حماٌثثة مثثال القاصثثر, فهثثً خطثثوث اسثثتباقٌة 

 التصرف.

 التعوٌض: -ب

لم ٌرد فً نظام الهٌبة العامة للوالٌة على أموال القاصرٌن ومن فً حكمهم نثص 

بالحكم بالتعوٌت عن الضرر الذي ٌحصل فثً مثال القاصثر بسثبب تعثد  الثولً علثى 

التعثوٌت عثن ماله, ولكن القواعد العامة للنظام السعودي توجثب علثى مرتكثب الخطثأ 

نظثثام المحكمثثة عثثة والعشثثرٌن مثثن الضثثرر النثثاتج عثثن خطبثثه, كمثثا نصثثت المثثادث الراب

                                                 

بتثثثارٌج  ٖٙ  انظثثثر: المثثثادث األولثثثى مثثثن نظثثثام مكافحثثثة الرشثثثوث الصثثثادر بالمرسثثثوم الملكثثثً رقثثثم م/ٔ)

 هـ.ٕٔٗٔ/ٕٔ/9ٕ

السثثعودي فثثً المثثادث الثالثثثة والثمثثثٌن مثثن "نظثثام الهٌبثثة العامثثة للوالٌثثة علثثى أمثثوال     نثثص المثثنظمٕ)

القاصثرٌن ومثن فثثً حكمهثم" أنثثه: )ال ٌجثوز ألعضثاء مجلثثس إدارث الهٌبثة  ومنسثثوبٌها ومثن ٌمثلهثثا أن 

ا ٌفشوا شٌباً مما وقفوا علٌثه مثن أسثرار الهٌبثة بسثبب مباشثرتهم ألعمثالهم, وال أن ٌشثتروا أو ٌسثتأجرو

ماالً من أموال المشمولٌن بهذا النظام وال أن ٌبٌعوا الهٌبثة أو ٌؤجروهثا  بهثذه الصثفة شثٌباً مثن أمثوالهم 

أو ٌقاٌضوها علٌه, سواء كان ذل  بطرٌق مباشر أو يٌثر مباشثر, ولثو كثان بطرٌثق المثزاد العلنثً, أو 

وٌبطثل كثل تصثرف ٌثتم  أن ٌدخلوا بصفتهم الشخصٌة طرفثاً فثً أي عقثد تنفثذه الهٌبثة أو تشثرف علٌثه.

 مخالفاً لما ذكر فً هذه الحالة .
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تلزم الوكٌثل واألمثٌن والمكثاري ضثمانة إٌصثال البضثابع المسثلمة إلٌثه التجارٌة أنها " 

فً داخل المهلة المعٌنة فً قابمة اإلرسالٌة فكل ضرر ٌنشثأ مثن تثأخٌره ٌضثمنه مثا لثم 

"جثثز عثثن دفعثثهٌكثثن المثثانع قثثاهراً ٌع
(ٔ 

, كمثثا أن جرٌمثثة خٌانثثة األمانثثة ٌجثثاز  المثثنظم 

السثثعودي علٌهثثا بالعقثثاب والتعثثوٌت عثثن الضثثرر كمثثا جثثاء ذلثث  فثثً المثثادث الثامنثثة 

واألربعٌن بعد المابة من نظام المحكمة التجارٌة": )إذ ثبتت أٌة حٌلة أو خٌانة مثن أحثد 

أمنثثاء الحفثثظ فثثً إتثثمف أو إضثثاعة أمنثثاء النقثثل بثثراً أو بحثثراً أو أحثثد أمنثثاء البٌثثع أو 

البضثثابع المؤتمنثثة فضثثمً عثثن الضثثمان ٌعاقثثب بثثالحبس مثثن شثثهر إلثثى سثثتة أشثثهر , 

فالقاعثثدث العامثثة فثثً النظثثام السثثعودي هثثو أن مرتكثثب الخطثثأ أو الجرٌمثثة ٌجثثب علٌثثه 

تعوٌت المتضرر عن الضرر الناشا بسبب خطبه وتعدٌه
(ٕ 

. 

الصادر بتثارٌج  ٕٓٓٓوزٌر الداخلٌة رقم فً الفقرث العاشرث من قرار  ومما جاء

االعتثداء عمثداً علثى األمثوال "  فً الجرابم الكبثر  الموجبثة للتوقٌثفهـ ٖ٘ٗٔ/ٙ/ٓٔ

التالف عثن  بما ٌزٌد قٌمة خاصة بأي وسٌلة من وسابل اإلتمفوالممتلكات العامة أو ال

"خاصٌتم سداد قٌمة التالف أو ٌتنازل صاحب الحق ال خمسة آالف لاير, ما لم
(ٖ 

. 

 (:رثالثاً: الجزاء العقابً )التعزٌ

: هو تأدٌب على ذنوب لم تشرع فٌها الحدودرالتعزٌ
(ٗ 

. 

                                                 

هثثـ, ثثثم عثثدل بالمرسثثوم ٖٓ٘ٔ/ٔ/٘ٔنظثثام المحكمثثة التجارٌثثة وٌسثثمى النظثثام التجثثاري وصثثدر فثثً   ٔ)

بتثثارٌج  ٕٔٗهثثـ, ثثثم عثثدل أٌضثثاً بقثثرار مجلثثس الثثوزراء رقثثم 9ٖٓٔ/ٔ/٘ٔبتثثارٌج  ٕالملكثثً بثثرقم م/

 هـ.7ٓٗٔ/ ٓٔ/ٕٙ

دراسثة  -هـ , المسثؤولٌة الناشثبة عثن الوالٌثة علثى أمثوال القاصثرٌنٖٗٗٔمحمد )  الدخٌل, طارق بن ٕ)

مقارنثثة,) رسثثالة ماجسثثتٌر يٌثثر منشثثورث, المعهثثد العثثالً للقضثثاء, جامعثثة اإلمثثام محمثثد بثثن سثثعود 

 .9ٙاإلسممٌة, المملكة العربٌة السعودٌة, ص

 فقرث العاشرث.هـ, الٖ٘ٗٔ/ٙ/ٓٔالصادر بتارٌج  ٕٓٓٓقرار وزٌر الداخلٌة رقم   ٖ)

هثـ , التشثرٌع الجنثابً مقارنثاً بالقثانون الوضثعً, د.ط, دار الكتثاب العربثً ٙٓٗٔ  عوده, عبد القادر )ٗ)

 .8٘ٙ, صٔبٌروت, ج
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بأنه: معاقبة المجرم بعقثاب مفثوت شثرعاً إلثى رأ  ولثى األمثر  التعزٌروعرف 

لثم تجعثل لهثا الشثرٌعة اإلسثممٌة  ًهو العقاب على األفعال التث التعزٌرف, نوعاً ومقدراً 

األفعال واألشثخاص واألزمثان واألمكنثة وسثابر  باختمفعقوبات معٌنة, وهى تختلف 

 األحوال.

بأشثد العقوبثات كثالحبس  ًالعقوبات كالنصثح واإلنثذار, وتنتهث أقلبدأ بٌ التعزٌرو

ٌنهثا أن ٌختثار مثن ب ًالجثرابم الخطٌثرث, وٌتثر  للقاضث ًوالجلد, بل قد تصثل للقتثل فث

 العقوبة الممبمة للجرٌمة ولحال المجرم ونفسٌته وسوابقه.

حثثد, بثثل هثثو بكثل مثثا فٌثثه إٌثثمم  التعزٌثرقثال شثثٌج اإلسثثمم ابثن تٌمٌثثة: لثثٌس ألقثثل 

اإلنسان, من قول وفعل, وتر  قثول, وتثر  فعثل, فقثد ٌعثزز الرجثل بوعظثه وتوبٌخثه 

يمظ له, وقد ٌعزر بهجره وتر  السمم علٌثه حتثى ٌتثوب إذا كثان هثو المصثلحة, واإل

ٌعثزر بعزلثه عثن والٌتثه, كمثا  , وأصحابه الثمثة الذٌن خلفوا, وقثد  النبًكما هجر 

جنثد المسثلمٌن,  ًوأصحابه ٌعزرون بذل ؛ وقد ٌعزر بتثر  اسثتخدامه فث  النبًكان 

الفثرار مثن الزحثف مثن الكبثابر, وقطثع أجثره المقاتل إذ فر من الزحف؛ فثإن  كالجندي

وكثذل   ,وكذل  األمٌر إذا فعل ما ٌستعظم فعزله عن إمارتثه تعزٌثز لثه ,نوع تعزٌز له

علثى دابثة  وإركابثهقد ٌعثزر بثالحبس, وقثد ٌعثزر بالضثرب, وقثد ٌعثزر بتسثوٌد وجهثه 

هد شثا ًهللا عنثه  أنثه أمثر بمثثل ذلث  فث ًمقلوباً؛ كما رو  عن عمر بن الخطاب رضث

الزور , فإن الكاذب سود الوجه, فسود وجهه, وقلب الحدٌا, فقلب ركوبه
(ٔ 

. 

وٌعاقب المتعثدي علثى مثال القاصثر, والخثابن لألمانثة التثً أؤتمثن علٌهثا بعقوبثة 

رد فثثً الشثثرع عقوبثثة معٌنثثة لخثثابن األمانثثة؛ فٌرجثثع تقثثدٌرها ـتعزٌرٌثثة, حٌثثا لثثم ٌثث

 للقاضً.

                                                 

السٌاسثة هثـ, 8ٔٗٔ ,هثـ 7ٕ8تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة )المتثوفى :  ,الحرانً ٔ)

, المملكثثة العربٌثثة السثثعودٌة -ة واألوقثثاف والثثدعوث واإلرشثثاد وزارث الشثثبون اإلسثثممٌ ,ٔطالشثثرعٌة, 

 .9ٕ-9ٔص, ٔج



134 
 

 املطهب انثبنً
 انقبنٌٌ املصرييف جرائى ًعقٌببت االعتداء عهى أيٌال انقبصر 

ر من تجاوزات أموال القاصحماٌة حرص المشرع فً القانون المصري على 

أختتم المشرع نصوص قانون الوالٌة على المال بقانون رقم األولٌاء واألوصٌاء؛ ف

أهم  م بمادث تنص على جرٌمة فٌها معنى اإلخمل بواجب من9ٕ٘ٔلسنة  9ٔٔ

الواجبات التً ٌلتزم بها النابب عن عدٌم األهلٌة أو ناقصها أو الغابب, وقصد من ذل  

على أنه "  88 حماٌة هؤالء اآلخرٌن من تعنت األولٌاء واألوصٌاء, فنصت المادث

ٌعاقب بالحبس مدث ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تزٌد على مبة جنٌه أو بإحد  هاتٌن 

أو وكٌل انتهت نٌابته إذا كان بقصد اإلساءث قد أمتنع عن  العقوبتٌن كل وصً أو قٌم

تسلٌم أموال القاصر أو المحجور علٌه أو الغابب أو أوراقه لمن حل نحله فً الوصاٌة 

 أو القوامة أو الوكالة وذل  مالم ٌنص القانون على عقوبة أشد".

 الجزاء الجنائً: أوالً:

مثثن انتهثثز فرصثثة " علثثً أنثثهمثثن قثثانون العقوبثثات المصثثري  8ٖٖ المثثادثنصثثت 

عشثثرث سثثنة كاملثثة, أو حكثثم  ًاحتٌثثاج أو ضثثعف أو هثثو  نفثثس شثثخص لثثم ٌبلثثغ ثمثثان

الوصاٌة علٌه من الجهة ذات  متعلقثة بثإقرات أو اقتثرات مبلثغ مثن النقثود أو  بامتداد

من المنقوالت, أو على تنازل عن أوراق تجارٌة أو يٌرها من السثندات الملزمثة  شًء

, ٌعاقثثب أٌثثا كانثثت طرٌقثثة االحتٌثثال التثثً اسثثتعملها بثثالحبس مثثدث ال تزٌثثد عثثن التمسثثكٌة

وإذا كثان الخثابن  مصثري,سنتٌن, وٌجوز أن ٌثزاد علٌثه يرامثة ال تتجثاوز مابثة جنٌثه 

مأموراً بالوالٌة أو الوصثاٌة علثى الشثخص المغثدور فتكثون العقوبثة السثجن مثن ثثما 

 سنٌن إلى سبع.

حماٌة القصر من طمع كل من تحدثه نفسثه بثأن  8ٖٖن الشارع قد قصد بالمادث إ

نفسثثهم وٌنتهثثز فرصثثة ضثثعفهم وعثثدم خبثثرتهم فٌحصثثل مثثنهم أٌسثثتغل شثثهواتهم وهثثو  

على كتابات أو سندات ضارث بمصالحهم من قبٌل مثا هثو منصثوص علٌثه تلث  المثادث. 
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وبمقتضثثى عمثثوم الثثنص ٌجثثب أن ٌثثدخل فثثً متنثثاول هثثذه الحماٌثثة كثثل قاصثثر لثثم ٌبلثثغ 

والعشرٌن سنة أو بلغها ومدت علٌه الوصاٌة, فم ٌخرج عثن متناولهثا القاصثر  الحادٌة

بإدارتهثاعشثرث سثنة لٌقثوم  الثمانًٌتسلم أمواله بعد بلويه  يالذ
(ٔ 

 8ٖٖ, فثإن المثادث , 

من قانون العقوبات تكون منطبقة على من ٌستغل ضعفه وٌحصثل منثه علثى سثند بثدٌن 

ى وضثع تثارٌج الحثق للتصثرف بحٌثا ٌقثع فثً وال ٌغٌر من وجه الجرٌمة أن ٌتفق عل

 8ٌٖٖكثثون بكافثثة طثثرق اإلثبثثات. ونثثص المثثادث  الحقٌثثقسثثن البلثثول, واثبثثات التثثارٌج 

المذكورث ال ٌحمى سو  القصر دون يٌرهم من العثاجزٌن كثالمحجور علثٌهم لسثفه أو 

عته أو جنون
(ٕ 

. 

اتٌن وضثثعت هثثذه الجرٌمثثة فثثً بثثاب النصثثب وخٌانثثة األمانثثة ألن لهثثا صثثلة بهثثو

سثاءث الثقثة المودعثة فثً إالجرٌمتٌن, ففٌها معنى الغش والخداع من جهة, وفٌهثا معنثى 

حماٌثثة القصثثر مثثن أطمثثاع المثثرابٌن  هثثا هثثووالغثثرت من, مثثن جهثثة أخثثر  ًالجثثان

ٌعقثثده القاصثثر مثثن  يفقثثد رأ  الشثثارع أن بطثثمن التعاقثثد الثثذ ,جرٌن بالشثثهواتاتثثموال

هثذه الجرٌمثة ٌحتثالون  مرتكبثًوال القاصثر , ألن الوجهة المدنٌة لٌس كافٌاً لحماٌة أمث

أنهثم ٌسثتعملون مثن  عثن؛ فضثمً ًبكل الوسثابل علثى الهثرب مثن أحكثام القثانون المثدن

القاصثر أو ذوٌثه علثى رد أمثوالهم  لمثا ٌحمثضروب اإلكراه والتهدٌد بالتشهٌر ونحثوه 

لٌهم أضعافاً مضاعفهإ
(ٖ 

. 

مسثبولٌته عمثا كثان تحثت ٌثده مثن وعند عزل الوصً مثن الوصثاٌة ال ٌنفثً هثذا 

أموال القاصر بوصفه أمٌناً علٌها طالما أن الحساب لم ٌصفى بٌنهما
(ٗ 

. 

                                                 

, منشثثثثأث المعثثثثارف, اإلسثثثثكندرٌة, ٕم , قثثثثانون العقوبثثثثات, ط99ٗٔ  المرصثثثثفاوي, حسثثثثن صثثثثادق )ٔ)

 .ٕٙ٘ٔص

 .7ٖٓٔ, صٕ, قانون العقوبات, د.ط, دار الوفاء, المنصورث, جم 988ٔ) عبد التواب, معوت  ٕ)

  أمثثٌن بثث , أحمثثد )د.ت , شثثرح قثثانون العقوبثثات األهلثثً, د.ط, الثثدار العربٌثثة للموسثثوعات, بٌثثروت, ٖ)

 ٘ٔٓٔص

م , جرٌمة خٌانة األمانة والجرابم الملحقة بها, د.ط, دار الكتب القانونٌة, المحلثة ٕ٘ٓٓ  خلٌل, عدلً )ٗ)

 .ٖٔ٘الكبر , , ص
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 على أركان عدة: حتٌاج القاصراجرٌمة انتهاز وتقوم 

علٌثه  ًٌتعثٌن أن ٌكثون المجنثالمتعلثق بسثن المجنثً علٌثه إذ  :الركن المفتارض :األول

ون الحادٌثثة والعشثثرٌن , أو بلغهثثا أن ٌكثثون د يقاصثثراً ذكثثراً أو أنثثثى. وٌسثثتو

 ستمرار الوصاٌة علٌه.اولكن قضى ب

وقد تسلم للقاصثر أموالثه ببلثول سثن الثامنثة عشثر, ولكثن ٌظثل مثع ذلث  قاصثر 

 على إدارتها دون التصرف فٌها ومن ثم ٌخضع لحكم هذا النص.

عنصثثرٌٌن: العنصثثثر األول هثثو اسثثثتغمل مثثثن ٌتكثثون الثثثذي  :الاااركن المااادي :الثااانً

فهثو نتٌجثة  ًالعنصثر الثثان, وحتٌاج أو الضعف أو الهو  لثد  المجنثى علٌثهاال

 ًالعنصر األول وهو تحقٌثق فابثدث علثى حسثاب القاصثر إضثراراً بثه. وفٌمثا ٌلث

 :نتحدا عن هذٌن العنصرٌن

 ستغالل القاصر":االعنصر األول: النشاط "

فه أو هثثو حتٌثثاج القاصثثر أو ضثثعا ًٌتعثثٌن أن ٌسثثتغل الجثثان المثثاديلٌقثثوم الثثركن 

. كمثا أنثه قثد الماديالركن  انتفًنفسه. فإذا لم تكن هذه األمور متوفرث فً حق القاصر 

أٌضثاً ٌنتفثً الثركن  ً, وبالتثالًتتوافر هذه الصفات للقاصر ولكن ال ٌستغلها فٌه الجثان

 .المادي

 : النتٌجة " تحقق الفائدة والضرر":ًالعنصر الثان

النتٌجة من جراء ذل  وهى تحقٌق فابثدث  قحقتتنشاطه ٌتعٌن أن  ًبممارسة الجان

لصثالحه ٌقابلهثا ضثرر بالقاصثر, والفابثدث قثثد تكثون خثتم مسثتندات أو مخالصثة متعلقثثة 

مثثن المنقثثوالت أو تنثثازل عثثن أوراق  شثثًءقتثثرات مبلثثغ مثثن النقثثود أو ابثثإقرات أو 

تجارٌثثة أو يٌرهثثا مثثن السثثندات الملزمثثة, ومثثن ثثثم فثثاألمر ال ٌخثثرج عثثن إقثثرات أو 

مثثن المجنثثى علٌثثه,  ًقتثثرات الجثثاناأو  للجثثانًعلٌثثه  ىقتثثرات, إقثثرات مثثن المجنثثا

أو وعثده  للجانًوالسندات التً تصدر من المجنى علٌه قد تكون ملزمه له بدفع قرت 

من قرت  ًتكون السندات مبربه لذمة الجان دمنقوالً, وقبذل  سواء كان مبلغاً نقدٌاً أو 
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ٌكون إنقاص من الذمة المالٌة أو عدم اإلضافة إلٌهثا  تسلمه من المجنى علٌه, فاألمر قد

 بطرٌق اإلسقاط عن الغٌر.

, فثثإذا لثثم المثثاديلتحقٌثثق الثثركن  ضثثروريمثثة القاصثثر أمثثر ذوهثثذا التثثأثٌر علثثى 

, والوقثوف علثى مثد  الضثرر ٌنظثر إلٌثه وقثت المثاديالثركن  انتفًٌحدا هذا التأثٌر 

 حدوا التصرف ال بعده.

هثو الثركن المعنثوي المتمثثل فثً القصثد  :أركان جرٌمة انتهاز احتٌاج القاصار الثالث:

حتٌثاج القاصثر جرٌمثة عمدٌثة, ٌلثزم لقٌامهثا تثوافر ا انتهثازجرٌمة الجنابً إذ أن 

إلثى  ًالعام بعنصثرٌه اإلرادث والعلثم, فٌجثب أن تتجثه إرادث الجثان ًالقصد الجناب

ا بثثه مثثن مثثواطن ضثثعف بقصثثد مثث باسثثتغملممارسثثة نشثثاطه قبثثل المجنثثى علٌثثه, 

تحقٌق فابثدث مادٌثة إضثراراً بثه, وٌجثب أن ٌكثون عالمثاً بأنثه ٌتعامثل مثع قاصثر, 

التً ٌباشثرها أن تقنثع المجنثى علٌثه بالثدخول فثً االحتٌالٌة وأن من شأن الطرق 

 ٌفقده جزءاَ من ثروته. مالًتصرف 

بثثالحبس مثثدث ال تزٌثثد علثثى  ً فثثً جرٌمثثة انتهثثاز احتٌثثاج القاصثثرٌعاقثثب الجثثانو

ولٌثاً أو وصثٌاً عندبثذ  ًسنتٌن ويرامة جوازٌه ال تزٌد على مابة جنٌة, وإذا كان الجثان

, وتصثبح الواقعثة جناٌثة عقوبتهثا السثجن مثن ثثما سثنٌن إلثى ًٌتغٌر الوصف القثانون

سبع
(ٔ 

. 

 ثانٌاً: عقوبات قانون األحوال الشخصٌة المصري:

" ٌعاقب بالحبس كثل مثن على أنه ن األحوال الشخصٌة   من قانؤٖمادث )نصت ال -ٔ

 أخفً بقصد اإلضرار ماالً مملوكاً لعدٌم األهلٌة أو الغابب".

فثثً الواجبثثات المفروضثثة علٌثثه  " إذا قصثثر الوصثثًعلثثى أنثثه  8ٗمثثادث )نصثثت ال -ٕ

ت التً تصثدرها المحكمثة, جثاز لهثا أن ابمقتضى هذا القانون أو وقف تنفٌذ القرار

                                                 

, دار الفكثر والقثانون, ٔ..., ط -هاز احتٌاج قاصرانت -م , جرابم االحتٌال9ٕٓٓ  مونس, أحمد محمد )ٔ)

 وما بعدها ٖٖ٘المنصورث, ص
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كلثثه أو بعضثثه  هبغرامثثة ال تزٌثثد عثثن مابثثة جنٌثثه, وحرمانثثه مثثن أجثثرتحكثثم علٌثثه 

 وعزله بأحد هذه الجزاءات.

الغرامثثة أو جثثزء منهثثا. وٌجثثوز إعفثثاء  هوٌجثثوز للمحكمثثة أن تمثثنح القاصثثر هثثذ

ترتثب علٌثه الحكثم أو قثدم  يالوصً من الجزء المالً كلثه أو بعضثه إذا نفثذ األمثر الثذ

 أعذار تقبلها المحكمة".

" إذا نفثثذ علثثى ممتلكثثات النابثثب المحكثثوم علٌثثه علثثى أنثثه  8٘مثثادث)ت الكمثثا نصثث -ٖ

بالغرامثثة ثثثم صثثدر حكثثم بإقالتثثه منهثثا فثثم حثثق لثثه إال فثثً اسثثترداد مثثا حصثثل مثثن 

المزاد على قلثم الكتثاب فثم ٌكثون للمحكثوم علٌثه إال اسثترداد  ىأما إذا رس ,التنفٌذ

فثثإذا وجثثد فثثم ٌكثثون لثثه  العثثٌن بعثثد دفثثع مصثثروفات التنفٌثثذ مثثا لثثم ٌكثثن هنثثا  مثثانع

بثثثه المثثثزاد علثثثى قلثثثم الكتثثثاب بعثثثد خصثثثم كامثثثل  ىرسثثث ياسثثثترداد الثثثثمن الثثثذ

 .المصروفات"

" إذا أخثثل النابثثب بواجثثب مثثن الواجبثثات المفروضثثة علثثى أنثثه  8ٙ) مثثادثوتثثنص ال -ٗ

علٌه بمقتضى هذا القانون كان مسبوالً عما ٌلحق القاصثر مثن ضثرر بسثبب ذلث , 

 .مسبولٌته الوكٌل بأجر"وعلى كل حال ٌسأل 

"تسثثر  أحكثثام المثثواد السثثابقة علثثى القثثٌم : مثثا ٌلثثً  87مثثادث)وجثثاء فثثً نثثص ال -٘

 .والوكٌل عن الغابب والوصً الخاص والوصً المؤقت" ًوالمساعد القضاب

"ٌعاقثب بثالحبس مثدث ال تتجثاوز سثنه وبغرامثه : على أنه  88مادث)وأخٌراً نصت ال -ٙ

بإحثثد  هثثاتٌن العقثثوبتٌن كثثل وصثثى أو قثثٌم أو وكٌثثل  ال تزٌثثد علثثى مابثثة جنٌثثه أو

انتهت نٌابته إذا كان القصد اإلساءث قد امتنع عن تسلٌم أموال القاصر أو المحجثوز 

علٌه أو الغابب أو أوراقه لمن حثل محلثه مثن الوصثٌة أو القوامثة أو الوكالثة وذلث  

ما لم ٌنص القانون على عقوبة أشد"
(ٔ 

. 

                                                 

, تشثثرٌعات األحثثوال الشخصثثٌة, دار  م8ٕٓٓ -هثثـ9ٕٗٔ) لجنثثة الشثثرٌعة اإلسثثممٌة بنقابثثة المحثثامٌن  ٔ)

 .8ٕٓ-7ٕٗالنشر للجامعات, مصر, ص
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 املبحث انثبنث
اننظبو جرائى ًعقٌببت االعتداء عهى أيٌال انقبصر يف بني  املقبرنة

 انسعٌدي ًانقبنٌٌ املصري
 

اهتم المشرع فً النظثام السثعودي والقثانون المصثري بحفثظ مثال القاصثر وحثدد 

تصرفات األولٌاء واألوصٌاء ووضع العقوبات التً تنثال مثن أهمثل أو أهثدر أو تعثد  

على مال ٌخص القاصر, وأعتمد النظام السعودي فً أحكام الرقابة والتجثرٌم والعقثاب 

سممٌة وأقوال الفقهاء اإلسممً, و استند بشأن أموال القصر على ما جاء بالشرٌعة اإل

أٌضثاً إلثى أحكثام الشثرٌعة أحكثام الرقابثة والتجثرٌم المشرع فثً القثانون المصثري فثً 

المقارنثة بثثٌن اإلسثممٌة لكثن مثثع وجثود بعثثت األحكثام األخثر  الوضثثعٌة, وفٌمثا ٌلثثً 

المطلبثٌن  فثً أحكام الرقابة والتجرٌم والعقاب فً النظثام السثعودي والقثانون المصثري

 التالٌٌن:

  :أوجه االتفاق بٌن النظام والقانونالمطلب األول. 

  :ًبٌن النظام والقانون ختمفأوجه االالمطلب الثان. 
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 املطهب األًل
 املصري ًانقبنٌٌانسعٌدي  أًجو االتفبق بني اننظبو

 

 أوالً: أوجه االتفاق المتعلقة بالرقابة على النائب الشرعً:

 األولٌاء واألوصٌاءتعٌٌن  -6

  المحكمثثة فثثً النظثثام السثثعودي والقثثانون المصثثري هثثً المسثثؤولة عثثن تعٌثثٌن

األوصثثثٌاء عنثثثدما ٌكثثثون الوالٌثثثة نٌابٌثثثة قضثثثابٌة, فللقاضثثثً النظثثثر فثثثً تعٌثثثٌن 

األوصٌاء ووضع شروط اختٌارهم كأهلٌتهم وكفاءتهم وعدلهم, كما أن للقاضثً 

المسثثتكن وصثثٌاً مختثثاراً أو جثثداً  أن ٌعثثٌن وصثثٌاً إذا لثثم ٌكثثن للقاصثثر أو الحمثثل

صحٌحاً, كما ٌظل وصً الحمل المستكن وصٌاً ما لم تعٌن المحكمة يٌره, كما 

ٌعٌن قاضً المحكمة الوصثً الخثاص فثً حالثة تعثارت مصثلحة القاصثر مثع 

مصلحة الولً أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بوالٌته, وكثذل  تعثٌن قاضثً 

ف الوالٌة ولم ٌكن للقاصر ولً آخرالمحكمة الوصً المؤقت إذا حكم بوق
(ٔ 

. 

 عثن والٌتثه نحثى الثولً أو الوصثً ال ٌت المصري والقانون السعودي فً النظام

 على مال القاصر إال بإذن قاضً المحكمة.

 ٌ اختصاصثات  المصثري والقثانون السثعودي المحكمة فً النظام قاضً بٌنكما

كل وصى فً حالة وجود أكثر من وصى على مال القاصر
(ٕ 

. 

 المحكمثة تقثوم  المصري والقانون السعودي كماً ٌقوم قاضً المحكمة فً النظام

بتعٌٌن الوصً إذا لم ٌكن للقاصر وصٌاً مختاراً أو جداً صثحٌحاً لرعاٌثة أمثوال 

 القاصر.

                                                 

عبثد التثواب, معثوت, الوالٌثة عة, من نظام المرافعات الشرعٌة السعودي الفقرث الراب ٖٖجاء بالمادث   ٔ)

 .9ٔ-89على المال, مرجع سابق, ص

 9ٔٔالمرسثثوم بقثثانون  ٖٓ , وأٌضثثاً المثثادثالسثثعودي مثثن نظثثام المرافعثثات الشثثرعٌة ٖٖجثثاء بالمثثادث   ٕ)

 م بأحكام الوالٌة على المال.9ٕ٘ٔلسنة



141 
 

  بخصوص الولً؛ ففً النظام والقثانون لثٌس لقاضثً المحكمثة تولٌثة األب علثى

استمرار والٌته, كمثا لهثا رفثع والٌتثه إذا أوالده؛ وعند االقتضاء تثبت المحكمة 

اقتضى ذل  الحفاظ علً مال القاصر
(ٔ 

. 

 األذن فً التصرفات فً مال القاصر: -5

فثثً النظثثام والقثثانون هنثثا  تصثثرفات فثثً مثثال القاصثثر ال تثثتم إال بثثإذن قاضثثً 

المحكمثثة, ففثثً النظثثام السثثعودي هنثثا  تصثثرفات فثثً مثثال القاصثثر ال تثثتم إال بثثإذن 

مثثن نظثثام المرافعثثات  كمثثا نصثثت المثثادث الخامسثثة والعشثثرون بعثثد المثثابتٌنالمحكمثثة 

أن" جمٌثثع األحكثثام الصثثادرث فثثً األذونثثات فثثً تصثثرفات األولٌثثاء  الشثثرعٌة السثثعودي

واألوصثثٌاء والنظثثار, واجبثثة التثثدقٌق مثثن محكمثثة االسثثتبناف باسثثتثناء أحكثثام الثثرهن 

وشثراء عقثارات للقاصثر, مثا  واالقترات وتوثٌق عقود الشركات أو زٌادث رأس مالهثا

ذل خمف لم ٌقرر المجلس األعلى للقضاء 
(ٕ 

. 

إعطثثاء األذن للثثولً و الوصثثً والقاضثثً فثثً القثثانون المصثثري هثثو مثثن ٌنظثثر 

 بالتصرفات فً أمثوال القاصثر, ومثن هثذه التصثرفات التثً تثتم إال بثإذن مثن القاضثً:

, التبثثرع بمثثال حكمثثةمثثال القاصثثر إال بثثإذن مثثن الم نعثثدم تنحثثى الثثولً أو الوصثثً عثث

القاصر, التصرف فً عقار القاصر
(ٖ 

 . 

 الثثثولً أو الوصثثثً يٌثثثر األب مثثثن  المصثثثري والقثثثانون السثثثعودي منثثثع النظثثثام

التصرف فً مال القاصر بالبٌع أو الشراء إال بإذن من المحكمة
(ٗ 

. 

                                                 

, الجندي, أحمثد نصثر, مرجثع 8/ٖٖالفقرث التنفٌذٌة لنظام المرافعات الشرعٌة السعودي  ةجاء بالمبح  ٔ)

 .٘ٔسابق, ص

 .من نظام المرافعات الشرعٌة السعودي ٕٕ٘جاء بالمادث رقم  ٕ)

 .ٔ٘-ٓ٘حمدي, كمال, الوالٌة على المال, مرجع سابق, ص  ٖ)

, حمثدي, كمثال, الوالٌثة علثى المثال, مرجثع من نظام المرافعات الشثرعٌة السثعوديٕٕٗجاء بالمادث   ٗ)

 .ٖ٘-ٙٗسابق, ص
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  ًفً النظام والقانون قاضثً المحكمثة هثو مثن ٌبثٌن اختصاصثات كثل وصثً فث

وصثثً, وعنثثد االخثثتمف بثثٌن األوصثثٌاء ٌرفثثع األمثثر  حالثثة وجثثود أكثثثر مثثن

 للمحكمة لتأمر بما ٌتبع.

 وسٌلة بٌل العقار: -4

جاء النظام السعودي والقانون المصري أنه علثى الثدابرث التثً تنظثر بٌثع عقثار 

مملو  لقاصر أن تعلن عن الوسٌلة المناسبة لذل  البٌع, وذل  بالنظر إلى موقع العقثار 

وقٌمته المالٌة
(ٔ 

. 

 استمرار الوالٌة ووقفها وانتهائها -3

  قاضثثً المحكمثثة فثثً النظثثام السثثعودي والقثثانون المصثثري لثثه الحثثق فثثً إنهثثاء

 الوالٌة والوصاٌة ووقفها, وعزل الولً والوصً.

  قاضثثً المحكمثثة فثثً النظثثام والقثثانون هثثو مثثن ٌعطثثً األذن فثثً عثثودث الوالٌثثة

تعثود إال بقثرار مثن المحكمثة بعثد واستردادها, فإذا سلبت الوالٌة أو أوقفت فثم 

 التأكد من زوال األسباب التً دعت إلى وقفها أو سلبها أو الحد منها.

  ٌحق لقاضً المحكمة فً النظام والقثانون الحكثم بوقثف الوالٌثة أو الوصثاٌة إذا

اعتبر الولً أو الوصً يابباً أو تم اعتقاله
(ٕ 

. 

 محاسبة األوصٌاء -2

 ظثام والقثانون بحماٌثة أمثوال القاصثر وذلث  بثإنزال تقوم المحكمة فً كل مثن الن

العقوبات ومحاسبة األولٌثاء واألوصثٌاء علثى جثرابمهم بالتعثدي أو انتهثا  مثال 

القاصر
(ٖ 

. 

 
                                                 

 .  ٙ/8ٕٔالتنفٌذٌة لنظام المرافعات الشرعٌة السعودي  ةجاء بالمبح  ٔ)

عبد التواب, معوت, الوالٌة علثى الفقرث الرابعة,  ٖٖجاء بنظام المرافعات الشرعٌة السعودي المادث   ٕ)

 .9ٙ-8ٙالمال, مرجع سابق, ص

 9ٕٗومثن فثً حكمهثم, والمثادث  من نظام الهٌبة العامة للوالٌة على أمثوال القاصثرٌن ٖ٘جاء بالمادث   ٖ)

 من قانون العقوبات المصري.
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 ثانٌاً: أوجه االتفاق المتعلقة بتجرٌم أفعال النائب الشرعً المخالف

 تدرج العقوبات: -6

صثثر فثثً كثثل مثثن النظثثام تتثثدرج العقوبثثات علثثى الجثثرابم التثثً تمثثس أمثثوال القا

السثثعودي والقثثانون المصثثري حسثثب نثثوع هثثذه الجرٌمثثة فإمثثا بلثثزوم التعثثوٌت عثثن 

 الضرر أو بالسجن.

 الركن المادي: -ٕ

 قفثثً النظثثام والقثثانون إلثبثثات جرٌمثثة التعثثدي علثثى مثثال القاصثثر البثثد مثثن تحقثث

ٌقابلهثثا ضثثرر  الثثولً أو الوصثثً وهثثى تحقٌثثق فابثثدث لصثثالح ؛النتٌجثثة مثثن جثثراء ذلثث 

قترات مبلثغ ابالقاصر, والفابدث قد تكون ختم مستندات أو مخالصة متعلقة بإقرات أو 

من المنقوالت أو تنازل عثن أوراق تجارٌثة أو يٌرهثا مثن السثندات  شًءمن النقود أو 

 .الملزمة

 الركن المعنوي: -4

ة, ٌلثزم عمدٌث ابمجثر هثً القاصثر ابم بثأموالجركل من النظام والقانون بٌن أن ال

إلثثى ممارسثة نشثثاطه قبثثل  ً, فٌجثب أن تتجثثه إرادث الجثانًلقٌامهثا تثثوافر القصثد الجنثثاب

ف بقصثثد تحقٌثثق فابثثدث مادٌثثة ـواطن ضعثثـــثثـن مـثثـمثثا بثثه م باسثثتغملالمجنثثى علٌثثه, 

إضراراً به
(ٔ 

. 

                                                 

أحمثثد أمثثٌن بثث , شثثرح  قثثرار وزٌثثر الداخلٌثثة فثثً الجثثرابم الكبثثر  الموجبثثة للتوقٌثثف, الفقثثرث العاشثثرث.  ٔ)

 .8ٔٓٔقانون العقوبات األهلً, الدر العربٌة للموسوعات, بٌروت, ص 
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 املطهب انثبنً
 املصري ًانقبنٌٌانسعٌدي  أًجو االختالف بني اننظبو

 

 المتعلقة بالرقابة على النائب الشرعً:أوالً: أوجه االختالف 

 اإلذن بالتصرف: -6

فثثً النظثثام السثثعودي لثثألب الثثولً حرٌثثة التصثثرف فثثً مثثال القاصثثر بثثدون إذن 

قاضثثً المحكمثثة, وٌكثثون البٌثثع والشثثراء لثثد  كتابثثة العثثدل المختصثثة, أمثثا بالقثثانون 

البٌع أو المصري فم ٌجوز لألب ولٌثاً كثان أم وصثٌاً أن ٌتصثرف فثً عقثار القاصثر بث

الشثثراء أو بثثاألوراق المالٌثثة إذا زادت قٌمتهثثا عثثن ثمثمابثثة جنٌثثه إال بثثإذن مثثن قاضثثً 

المحكمة
(ٔ 

. 

 تحدٌد سن الرشد: -5

الثذي تنتهثً معثه الوالٌثة والوصثاٌة علثى النظام السثعودي تحدٌثد سثن الرشثد  فً

مال القاصر ٌكثون مثن اختصثاص قاضثً المحكمثة وٌحثدده بعممثات البلثول الشثرعٌة 

دون تحدٌد سن معٌن من المنظم, أما بالقانون فتنتهً الوالٌة والوصثاٌة ببلثول القاصثر 

سثثن الواحثثدث والعشثثرون كمثثا حثثددها القثثانون دون تثثدخل مثثن القاضثثً فثثً تحدٌثثد هثثذا 

السن
(ٕ 

. 

 األمر بالحراسة على الولً:  -4

ٌن؛ " ادث الحادٌة عشر بعثد المثابتالسعودي بالمالشرعٌة جاء فً نظام المرافعات 

أن للقاضثثً أن ٌثثأمر بالحراسثثة إذا كثثان صثثاحب المصثثلحة فثثً المنقثثول قثثد قثثدم مثثن 

                                                 

. عبثثد التثثواب. معثثوت, الوالٌثثة علثثى ٕ/ٕٕٗالسثثعودي المبحثثة التنفٌذٌثثة لنظثثام المرافعثثات الشثثرعٌة   ٔ)

 .ٖٗالمال, مرجع سابق, ص

حمثدي, كمثال, من نظام الهٌبة العامة للوالٌة على أموال القاصرٌن ومن فً حكمهثم.  ٕٖجاء بالمادث   ٕ)

 .ٓٙ-7٘الوالٌة على المال, مرجع سابق, ص
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األسباب المعقولة ما ٌخشً معه خطراً عاجمً من بقثاء المثال تحثت ٌثد حثابزه, وٌتكفثل 

الحارس بحفظ المال وبإدارته, وٌرده مع يلته المقبوضة إلثى مثن ٌثبثت لثه الحثق فٌثه, 

ذه المادث أن للدابرث التً أقامت الثولً األمثر بالحراسثة إذا وجاء فً المبحة التنفٌذٌة له

 ."أساء الولً التصرف فً مال القاصر حتى ٌنتهً موضوع النظر فً الوالٌة

مثن قثانون العقوبثثات,  8ٖٖأمثا فثً القثانون المصثثري فلثم ٌثذكر المشثرع بالمثثادث 

 األمر بالحراسة على الولً إذا أساء التصرف فً مال القاصر.

 أوجه االختالف المتعلقة بتجرٌم ومعاقبة أفعال النائب الشرعً المخالف: ثانٌاً:

 مصدر العقوبة: -6

فً النظام السعودي تحدد العقوبة على جرابم التعدي وإهمال مال القاصثر حسثب 

ما ٌراه القاضً أو طبقاً لنصوص الشرٌعة اإلسممٌة, أما بالقانون فإن القاضً ٌعاقثب 

مثوال القاصثر بمثا جثاء فثً نصثوص القثانون المصثري دون على جرابم التعدي على أ

تدخل من القاضً
(ٔ 

. 

 تحدٌد  القاضً للعقوبة: -5

تر  المنظم السعودي لقاضً المحكمة سلطة تقثدٌر وتحدٌثد العقوبثة, فلثم ٌقتصثر 

المنظم السعودي على العقوبة التً نص علٌهثا فثً المثادث الرابعثة والثمثثٌن مثن "نظثام 

والٌة على أموال القاصرٌن ومن فً حكمهم" وهى الغرامة المالٌثة التثً الهٌبة العامة لل

ال تزٌد عن مابة ألف لاير, والسجن مدث ال تزٌد عن ثمثٌن ٌوماً, بل إنثه تثر  للقضثاء 

أن ٌحكثم بعقوبثة أشثد مثثن هثاتٌن العقثوبتٌن إذا رأت المحكمثثة أن هثاتٌن العقثوبتٌن يٌثثر 

 كافٌتٌن لردع الجانً وتأدٌبه.

                                                 

 سعودي.نظام المرافعات الشرعٌة ال ٖٖجاء بالفقرث ج من المادث   ٔ)
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لقثثانون المصثثري فالعقوبثثة محثثددث وواضثثحة ال ٌتثثدخل فٌهثثا القاضثثً كمثثا أمثثا با

من قانون العقوبات المصري أنه مثن ٌنتهثز احتٌثاج قاصثر ٌعاقثب  8ٖٖجاءت بالمادث 

 بالحبس مدث ال تزٌد عن سنتٌن. 

 الركن المفترض المتعلق بسن المجنً علٌه: -4

بعثدم وصثوله إلثً سثثن فثً النظثام السثعودي ٌتحثدد سثن المجنثً علٌثه )القاصثر  

الرشثثد والثثذي ٌتحثثدد بعممثثات البلثثول الشثثرعٌة كثثاالحتمم, أمثثا فثثً القثثانون المصثثري 

ٌتعٌن أن ٌكون المجنً علٌه ذكراً أو أنثً دون الحادٌة والعشرون سنة, أو بلغها ولكثن 

قضً باستمرار الوالٌة علٌه
(ٔ 

. 

                                                 

مثونس, أحمثد من نظام الهٌبة العامة للوالٌة على أموال القاصثرٌن ومثن فثً حكمهثم.  ٕٖجاء بالمادث   ٔ)

, مرجثثع سثثابق, خٌانثثة األمانثثة -االقثثرات بربثثا فثثاحش -انتهثثاز احتٌثثاج قاصثثر -محمثثد, جثثرابم االحتٌثثال

 .ٖٖ٘ص
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 انفصم انرابع
 ًيقرتحبتيبخالصة نتبئج اندراسة ًتٌصٍبتيب 

 
  نتائج الدراسة أوالً: خالصة

 : توصٌات الدراسةثانٌاً 

 اً: مقترحات الدراسةثالث
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 انفصم انرابع
 خالصة نتبئج اندراسة ًتٌصٍبتيب ًيقرتحبتيب

 
ٌشمل هذا الفصل على ملخص لما توصلت إلٌها تسثاؤالت الدراسثة وأهثم النتثابج 

 فً ضوء تل  النتابج.المستخلصة منها وأبرز التوصٌات والمقترحات 

 ج الدراسةنتائخالصة : أوالً 

 توصلت من خمل هذه الدراسة للنتابج التالٌة:

وأن هنثا  فثرق  أن الوصاٌة تدخل فثً معنثى الوالٌثة, والوالٌثة أعثم مثن الوصثاٌة, -ٔ

ذ وصثثٌته, أو لرعاٌثثة فالوصثثً: مثن عٌنثثه المٌثت لٌقثثوم بإنفثا بثٌن الوصثثً والثولً؛

" لرعاٌثة القصثر والنظثر فثً ًمن ٌعٌنه الحاكم أو "القاضثوالولً:  ورثته القصر.

 أمورهم وأموالهم.

على مثا جثاء فً بعت مواد الوالٌة والوصاٌة  القانون المصريفً اعتمد المشرع  -ٕ

 بالفقه والشرٌعة اإلسممٌة.

اختلف النظام السعودي مع القانون المصري فثً بٌثان حثد القاصثر, حٌثا أن الفقثه  -ٖ

أن اإلنسثثان ٌعثثد قاصثثراً مثثن تثثارٌج مثثٌمده وحتثثى إدراكثثه مرحلثثة اإلسثثممً ٌثثر  

البلثثول رشثثٌداً, ولهثثذه المرحلثثة إمثثارات مثثثل االحثثتمم للثثذكر واألنثثثى, والحثثٌت 

والحمثثل لألنثثثى, أمثثا القثثانون المصثثري ٌثثر  أن اإلنسثثان ٌظثثل قاصثثراً مثثن تثثارٌج 

 مولده وحتى بلويه إحد  وعشرٌن سنة مٌمدٌة.

لوصثثاٌة بثثنص صثثرٌح, اعثثرف لثثم ٌ القثثانون المصثثري وسثثعودي النظثثام ال كثثل مثثن -ٗ

ولكثثن اتفقثثوا علثثى أن الوصثثاٌة نثثوع مثثن أنثثواع النٌابثثة, وهثثذه النٌابثثة إمثثا تكثثون 

 لشخص وإما ألكثر من شخص فً حالة تعدد األوصٌاء.
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العدالثة,  ً فً كل من النظام السعودي والقانون المصري هًالوصالولً وشروط  -٘

للثولً  , واتحثاد الثدٌنزمة لمباشثرث التصثرفات فثً مثال القاصثرالم األهلٌةتوفر و

 القدرث على القٌام بمهام الوصاٌة.وكذل  الكفاٌة و, والوصً مع القاصر

عثزل الوصثً, أو عثودث  فً النظام والقانون منهثاالوصاٌة  الوالٌة و حاالت انتهاء -ٙ

صثثر سثثن الرشثثد السثثابق, أو بفقثثد الوصثثً أهلٌتثثه, أو ببلثثول القا ًالوصثثاٌة للوصثث

الوصثاٌة فثً حالثة مثوت  ًأقٌم الوصً لمباشرته, وكذل  تنتهث يوانتهاء العمل الذ

 .القاصر أو موت الوصً

ن تكون وصٌة على مال القاصر, النظام السعودي والقانون المصري للمرأث أأجاز  -7

 اً, بل ٌجوز أن تكون المرأث وصٌة.ٌشترط فً الوصً أن ٌكون ذكر فلم

فثثً  علثثى الثثنفس فثثً النظثثام السثثعودي عنثثهالعمثثر الموجثثب لرفثثع الوالٌثثة  ٌختلثثف -8

فثً بلويه, أما عممات النظام السعودي ترفع عن القاصر بفً القانون المصري, ف

 القانون المصري فترفع عند بلول القاصر سن الواحد والعشرٌن رشداً.

م تجثثر العثثادث للوصثثً أن ٌوكثثل ولكثثن بثثاألمور التثثً لثث السثثعودي ٌكثثون النظثثامً فثث -9

 القثانونفً بمباشرث الوصً لها أو ال ٌحسن القٌام بها كإدارث مصنع أو متجر, أما 

فمواد الوصاٌة لم تتعرت لتوكٌل الوصثً وٌمكثن الرجثوع فٌهثا ألرجثح  المصري

 األقوال الواردث بالشرٌعة اإلسممٌة.

ي تصثرفات القثانون المصثري بثأ النظام السعودي و ال ٌقوم الولً أو الوصً فً -ٓٔ

بمثثال القاصثثر مثثن بٌثثع أو شثثراء أو رهثثن إال بثثالرجوع إلثثى المحكمثثة والحصثثول 

  ذن منها.إعلى 

أول  ًهثثث فثثثً النظثثثام السثثثعودي والقثثثانون المصثثثري سثثثلب الوالٌثثثة عثثثن الثثثولً -ٔٔ

 الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام الوصاٌة على القاصر.

 عزلثهحالثة  فثً ,مثن القاضثً إال بقثرار صثرٌحو الوصثً أالثولً عزل  ال ٌكون -ٕٔ

قبثثل الموصثثً ال ٌتوقثثف علثثى قثثرار  مثثن قبثثل القاضثثً, بٌنمثثا عثثزل الوصثثً مثثن

 .الوصاٌة فٌكون بغٌر قرار قضابً وأما انتهاء, قضابً
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 اً: توصٌات الدراسةثانٌ

 علً يرار ما توصل إلٌه الباحا من نتابج فإنه ٌوصً بالتالً:

 خاص بالقصر فً المملكثة العربٌثة السثعودٌةالنظام ال تحدٌاالنظر فً مد  أهمٌة  -ٔ

 لٌتواكب مع المستجدات الحدٌثة.

وذلث  لرفثع وعثً حا الجامعات بزٌادث البحا فً الموضوعات المتعلقة بالقصثر,  -ٕ

المجتمع بحقوقهم المالٌة, واالهتمام بالبحا العلمً بما ٌتعلثق بتنظثٌم شثؤون القصثر 

 وحماٌتهم.

ثثر, تنظٌمٌثثاً, ومالٌثثاً, واجتماعٌثثاً, المهتمثثة ب لمؤسسثثاتل الثثدعم زٌثثادث -ٖ شثثؤون القُصَّ

 .وإعممٌاً واقتصادٌاً وثقافٌاً 

خٌانثثة األمانثثة لمهثثام الوالٌثثة  جثثرابمل المقثثررث ضثثرورث النظثثر فثثً تشثثدٌد العقوبثثات -ٗ

 والوصاٌة.

ضرورث أن ٌعٌد القانون المصري النظر فً بعثت مثواد قثانون الوالٌثة والوصثاٌة  -٘

وبٌع العقار أو قٌمة العقار المحددث بالقانون؛ نتٌجثة اخثتمف قٌمتهثا منثذ  بشأن إٌجار

 صدور القانون عن قٌمتها الحالٌة.

 اً: مقترحات الدراسةثالث

 مثثوال القاصثثر فثثً النظثثام إجثثراء مزٌثثد مثثن الدراسثثات حثثول الحماٌثثة الجنابٌثثة أل

 .السعودي

 ة تنمٌثة أمثوال إنشثاء جمعٌثات متخصصثة فثً تثقٌثف األولٌثاء واألوصثٌاء بكٌفٌث

 القصر واستثمارها.

 .ضرورث التأكٌد على سرعة إنجاز معاممت القاصرٌن فً المحاكم وقضاٌاهم 
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 قبئًة املصبدر ًاملراجع
 القرآن الكرٌم

د.ط,  ،تصارفات األوصاٌاء وأحكامهاا . م99ٓٔ,هثـٓٔٗٔد)إبراهٌم, محمود على أحم

 . هرثالقا :دار الهدي

, دار الفكثثثر ٔط ،مسااائولٌة اآلبااااء المدنٌاااة .(م5112)محمثثثود يأكشثثثه, جمثثثال مهثثثد

 .اإلسكندرٌة :ًالعرب

 :د.ط, الثثدار العربٌثثة للموسثثوعات شاارح قااانون العقوبااات األهلااً، .أمثثٌن بثث , أحمثثد

 .بٌروت

, د.ط, مركثز ٖط ،حكام الشرعٌة فً األحوال الشخصٌةشرح األ .األبٌانً, محمد زٌد

 .العالمً للدراسات وتقنٌة المعلوماتالعلماء 

د.ط,  المطالااب شاارح روض الطالااب، ىأساان. نصثثاري, أبثثو ٌحٌثثى زكرٌثثا بثثن محمثثداأل

 بٌروت. :دار الكتاب اإلسممً

, دار ٕط ح الهداٌااة،العناٌااة شاار . م977ٔ), محمثثد بثثن محمثثد بثثن محمثثودًبثثابرتال

 .الفكر, بٌروت

د.ط, حقوق األوالد فً الشارٌعة اإلساالمٌة والقاانون،  . م98ٔٔ)بدران, أبو العٌنٌنال

 .درٌةاإلسكن :مؤسسة شباب الجامعة

) الفتاااوي الهندٌاااة لجماعاااة ماان علمااااء الهناااد .م  98ٓٔهثثثـ, ٓٓٗٔ)لبلخثثً, نظثثثاما

وبهامشثه فتثاوي قاضثً خثان لإلمثثام فخثر الثدٌن األوزجنثدي الفريثانً الحنفثثً , 

 .بٌروت :, دار إحٌاء التراا العربًٖط

)د.ط , , الاروض المربال شارح زاد المساتنقل .هـ 9ٖٓٔالبهوتً, منصور بن ٌونس)

 مكتبة الرٌات الحدٌثة: الرٌات.

اإلرادات علاااااً شااااارح منتهاااااً  . م99ٖٔ ,هثثثثـٗٔٗٔ) ________________

  .عالم الكتب ،6ط دقائق أولً النهً،
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دار  )د.ط , ,قناااعكشاااف القناااع عاان مااتن اإل . هثثـٕٓٗٔ)_______________

 .الكتب العلمٌة: بٌروت

, منشثثورات بحثثر ٔط ، الوصااٌة الواجبااة فااً اإلسااالم، م98ٔٔ)جبثثران, نجثثم ٌوسثثف

 .بٌروت :المتوسط

الفقاه علاى الماذاهب  . مٖٕٓٓ ,هثـٕٗٗٔ), عبثد الثرحمن بثن محمثد عثوتيجزٌرال

 .بٌروت :, دار الكتب العلمٌةٗط ة،األربع

حاشااٌة بتوضااٌح شاارح ماانهج الطااالب )الوهاااب فتوحااات  .جمثثل, سثثلٌمان بثثن عمثثرال

 حٌاء التراا العربً.إد.ط, دار  الجمل على شرح المنهج(،

, دار ٗ, طالتعلٌااق علااى قااانون الوالٌااة علااى المااال . مٕٗٓٓ)جنثثدي, أحمثثد نصثثرال

 .المحلة الكبر  :الكتب القانونٌة

ساالمٌة مقارنااب بقاانون الشارٌعة اإل ًحاداث فااأل . م99ٙٔ, هثـٙٔٗٔ)جندي, محمدال

 ., دار النهضة العربٌةٕطاألحداث، 

جازاءات مخالفاة أحكاام الوالٌاة علاى  .ً, فهثد بثن دهٌثبش بثن دوخثً الشثوٌحطالحارث

,) رسالة ماجستٌر يٌر منشورث, جامعة دراسة تاصٌلٌة مقارنة تطبٌقٌة -القصر

 هـ .ٖٔٗٔناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة, المملكة العربٌة السعودي, 

: ت)بثثثثثاس أحمثثثثثد بثثثثثن عبثثثثثد الحلثثثثثٌم بثثثثثن تٌمٌثثثثثةالحرانثثثثثً, تقثثثثثً الثثثثثدٌن أبثثثثثو الع

ممٌة , وزارث الشثثثثبون اإلسثثثثٔ, طالسٌاسااااة الشاااارعٌة . هثثثثـ8ٔٗٔ,) ـهثثثث7ٕ8

 .المملكة العربٌة السعودٌة: واألوقاف والدعوث واإلرشاد

 .بٌروت :, دار القلمٔ, طواألوقاف ، الوصاٌة م 98ٓٔ)حسٌنً, هاشم معروفال

ل لهحاوا ًالفقاه اإلساالم ًالطاالق فا -الوصااٌة -الوالٌة . هـٕٔٗٔ)حصري, أحمدال

 .بٌروت :, دار الجٌلٕطالشخصٌة، 

 بٌروت. :, دار الفكرٕطمواهب الجلٌل،  . هـ98ٖٔ)حطاب, محمد بن عبد الرحمنال

)د.ط , دار . جرٌمااة خٌانااة األمانااة والجاارائم الملحقااة بهااا، م ٕ٘ٓٓخلٌثثل, عثثدلً )

 القانونٌة: المحلة الكبر .الكتب 
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 الوالٌااة علااى المااال، ً، األحكااام الموضااوعٌة فاا م 997ٔ, هثثـ7ٔٗٔ), كمثثاليحمثثد

 .اإلسكندرٌة :د.ط, منشأث المعارف

 :المطبوعثثثثثثثات الجامعٌثثثثثثثة, دار  د.ط) ،الموارٌاااااااث.م 987ٔ) ____________

 .اإلسكندرٌة

حدود سلطة ولاً القاصار فاً العفاو  .م 9ٕٓٓهـ, ٖٓٗٔ) الحمود, ٌوسف بن عبدهللا

) رسالة ماجسثتٌر يٌثر منشثورث, كلٌثة والصلح واستٌفاء القصاص من الجانً، 

 .الدراسات العلٌا, جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة, المملكة العربٌة السعودٌة

نظاااام  ًالكاشاااف فااا . مٕٙٓٓ, هثثثـ7ٕٗٔ) آل خنثثثٌن, عبثثثد هللا بثثثن محمثثثد بثثثن سثثثعد

 . الرٌات :, دار التدمرٌةٔط، يٌة السعودالمرافعات الشرع

المسااؤولٌة الناشاائة عاان الوالٌااة علااى أمااوال  . هثثـٖٗٗٔ) دخٌثثل, طثثارق بثثن محمثثد

رسثثثالة ماجسثثثتٌر يٌثثثر منشثثثورث, المعهثثثد العثثثالً  ,دراساااة مقارناااة -القاصااارٌن

 مملكة العربٌة السعودٌة, للقضاء, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسممٌة, ال

محمثد  :, تحقٌق د.ط) الشرح الكبٌر،. البركات أحمد بن محمد بن أحمد , أبويدردٌرال

 بٌروت. :علٌش, دار الفكر

, دار  د.ط)حاشٌة الدسوقً على الشارح الكبٌار،  .دسوقً, محمد بن أحمد بن عرفةال

 بٌروت. :الفكر

, دار ٔ, طاإلساالمًالفقاه  ً. الوصااٌة فا م9ٕٓٓهثـ, 9ٕٗٔ) ربابعة, عبد هللا محمد

 .النفابس: عمان

 . م997ٔ ,هثثـ8ٔٗٔ , )هثثـ ٖٕٙ ت:) الكثثرٌم ابثثن محمثثدالرافعثثً, أبثثو القاسثثم عبثثد 

تحقٌثثق: علثثً معثثوت,  ,ٔطالعزٌااز شاارح الااوجٌز المعااروف بالشاارح الكبٌاار، 

 .دار الكتب العلمٌة: بٌروت ,عادل عبد الموجود

الوالٌااة علااى المااال فااً الشاارٌعة اإلسااالمٌة وتطبٌقاتهااا فااً  .الرفعثثً, عبثثد السثثمم

 القاهرث. :, الشركة العالمٌة للكتاب د.ط)المذهب المالكً، 
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نهاٌاااة المحتااااج إلاااى شااارح ألفااااظ  . م99ٖٔ, هثثثـٗٔٗٔ) رملثثثً, محمثثثد بثثثن أحمثثثدال

 .د.ط, دار الكتب العلمٌة, بٌروت ،المنهاج

علاااى شااارح  ًحاشاااٌة الرهاااون . م889ٔ) رهثثثونً, محمثثثد بثثثن أحمثثثد بثثثن ٌوسثثثفال

 .بوالق :, المطبعة األمٌرٌةٔط ،ًالزرقان

نظرٌاة الضامان أو أحكاام المساؤولٌة المدنٌاة  . م 99ٗٔ ,هثـٗٔٗٔ) , وهبثةًزحٌلال

 :, دار الفكثثثر المعاصثثثرٕ, طدراساااة مقارناااة -والجنائٌاااة فاااً الفقاااه اإلساااالمً

 .بٌروت

وتطبٌقاتهثثثثا فثثثثً المثثثثذاهب م . القواعثثثثد الفقهٌثثثثة  ٕٙٓٓهثثثثـ,  7ٕٗٔ) ________

 األربعة, )د.ط , دار الفكر: دمشق.

 :, مكتبثثة اإلنشثثاء9طالماادخل الفقهااً العااام،  .(م98٘ٔ) زرقثثاء, مصثثطفى بثثن أحمثثدال

   .دمشق

 بٌروت. :دار العلم للممٌٌن)د.ط , . األعالم، الزركلً, خٌر الدٌن

 :الثثدول العربٌثثة, جامعثثة  د.ط)محاضاارات فااً الوقااف،  . م9٘9ٔ) أبثثو زهثثرث, محمثثد

 . معهد الدراسات العربٌة العالٌة

م . الوالٌة على النفس, )د.ط , دار الفكر العربً للطباعثة 97ٓٔ)__________  

 والنشر.

, دار ٕطلاادقائق، تبٌااٌن الحقااائق شاارح كنااز ا .ـ هثثٖٖٔٔ), عثمثثان بثثن علثثً ًزٌلعثثال

 .بٌروت :المعرفة

األحااااوال  . م978ٔ ,هثثثثـ97ٖٔ) سثثثثباعً, مصثثثثطفً, الصثثثثابونً, عبثثثثد الثثثثرحمنال

 .دمشق :, المطبعة الجدٌدث د.ط), كاتالشخصٌة فً األهلٌة والوصٌة والتر

,  د.ط), أحكام الوصااٌا واألوقااف فاً الفقاه اإلساالمً . م998ٔ)سراج, محمد أحمد

 .اإلسكندرٌة :المطبوعات الجامعٌة دار

, دار  د.ط), لمبسااوطا . م98ٙٔ ,هثثـٙٓٗٔ), أبثثو بكثثر محمثثد بثثن أحمثثد ًسرخسثثال

 .بٌروت :المعرفة
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أحكااام الشاارٌق القاصاار فااً شااركة  .هثثـ ٕٖٗٔ -ٖٔٗٔالسثثلٌم, ٌوسثثف بثثن عبثثدهللا )

)دراسة مقارنثة بثٌن النظثام السثعودي والفقثه اإلسثممً , دراسثة يٌثر  -التضامن

 منشورث, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسممٌة.

 . م99ٗٔ ,هثـ ٗٔٗٔ), محمد بن أحمد بن أبً أحمد, أبو بكر عمء الثدٌن يسمرقندال

 .بٌروت :, دار الكتب العلمٌةٕطء، تحفة الفقها

األشاااباه  .(م987ٔهثثـ, 7ٓٗٔ) سثثٌوطً, عبثثد الثثرحمن بثثثن أبثثً بكثثر جثثثمل الثثدٌنال

 دمشق,  :, مطبوعات مجمع اللغة العربٌة د.ط) والنظائر،

الموافقااات،  .م ٖٕٓٓ) ًبثثن موسثثى بثثن محمثثد اللخمثثشثثاطبً, أبثثى إسثثحاق إبثثراهٌم ال

   .بٌروت :دار الكتب العلمٌة ,بكر بن عبد هللا أبو زٌد: تقدٌم ,ٖط

تحقٌثثق: رفعثثت فثثوزي , ٖ, طاألم . مٕ٘ٓٓ -هثثـٕٙٗٔ)الشثثافعً, محمثثد بثثن إدرٌثثس, 

 .دار الوفاء ,عبد المطلب

الدراسثثثات العربٌثثثة )د.ط , معهثثثد  محاضااارات فاااً القاااانون المااادنً، .شثثثحاته, شثثثفٌق

 .القاهرث :العالمٌة, جامعة الدول العربٌة

مغناً المحتااج إلاى معرفاة  . م99ٗٔ -هـ ٘ٔٗٔ) , محمد بن أحمد الخطٌبًشربٌنال

 بٌروت. :, دار الكتب العلمٌة د.ط)معانً ألفاظ المنهاج، 

, منشثورات جامعثة ٗطاألحوال الشخصٌة،  . م978ٔ -هـ98ٖٔ) شعبان, زكى الدٌن

 .ٌونس قار

ط , )د.المهاذب،  .هثـ ٕٓ٘ٔالشٌرازي, أبو إسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسثف, )ت: 

 .بٌروت :دار الفكر

, مكتبثة الثٌمن  د.ط) التاج المذهب ألحكام المذهب،. , أحمد بن قاسم العنسًًصنعانال

 الكبر .

. جاامل البٌاان فاً تاوٌال القارآن، (هاـ6312، )هثـ ٖٓٔ)ت:الطبري, محمد بن جرٌر

   .بٌروت : , دار الفكر)د.ط
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, ٕ, طبان عابادٌنحاشاٌة  . م9ٗٔٔ)عابدٌن, محمد أمٌن بن عمر بن عبد العزٌثز ابن

   .دار الفكر, بٌروت

بالمحافظاة علاى  ًالحماٌاة الجنائٌاة اللتازام المحاام . م ٖٕٓٓ) عادلً, محمد صثالح

 .اإلسكندرٌة :ً, دار الفكر الجامعٔط أسرار موكلٌه،

: , منشثأث المعثارفٖط موساوعة األحاوال الشخصاٌة، . م98ٙٔ)عبد التثواب معثوت

 .اإلسكندرٌة

 .المنصورث :, دار الوفاء د.ط), وباتقانون العق . م988ٔ) ___________

, مكتبثة عثالم الفكثر والقثانون: ٔ, طالوالٌة على المالم . ٖٕٓٓ) ___________

 مصر.

قواعد األحكاام فاً  . م99ٔٔ -هـ ٗٔٗٔ)عبد السمم, أبو محمد عز الدٌن عبد العزٌز

 .هرثالقا :مكتبة الكلٌات األزهرٌةمصالح األنام، 

دار أحكاااام الشااارٌعة اإلساااالمٌة فاااً األحاااوال الشخصاااٌة،  . م9ٙٔٔ)عبثثثد هللا, عمثثثر

  .القاهرث :المعارف

رسثالة ماجسثتٌر  التصرفات فً أماوال المحجاور علاٌهم، .العجمن, عبدهللا بن سلٌمان

ممٌة, الشرٌعة بالرٌات, جامعة اإلمام محمد بثن سثعود اإلسثيٌر منشورث, كلٌة 

 .المملكة العربٌة السعودٌة

, دار  د.ط)ماانح الجلٌاال شاارح مختصاار خلٌاال،  .علثثٌش, أبثثو عبثثدهللا محمثثد بثثن أحمثثد

 بٌروت. :الفكر

 ً،بالقاانون الوضاع مقارنااً  ًاإلساالم ًالتشرٌل الجنائ . هـٙٓٗٔ) عودث, عبد القادر

 .بٌروت :الرسالةمؤسسة , 8ط

الشااارٌعة  ًالحماٌاااة الجنائٌاااة لحرماااة المٌااات فااا . هثثثـ9ٕٗٔ) , محمثثثد بشثثثٌرًفلفثثثال

رسثثالة دكتثثوراه يٌثثر منشثثورث, جامعثثة نثثاٌف ، ياإلسااالمٌة والقااانون الجزائاار

 .الرٌات :العربٌة للعلوم األمنٌة

   .بٌروت :, دار الفكرٔطالمغنى،  . هـ٘ٓٗٔ) قدامة, أبو محمد عبدهللا بن أحمد ابن
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 .سممٌة, مجلة المنار اإلٔطالمقنل،  . هـــٕٕٖٔ) قدامة, موفق الدٌن عبد هللا ابن

نتااائج األفكااار   .م9ٕٔٔ)، هثثـ 988 ت:)ً زادث, شثثمس الثثدٌن أحمثثد بثثن قثثودرقاضثث

  ., دار أحٌاء التراا د.ط), تكملة شرح فتح القدٌر للعاجز الفقٌر

 . م988ٔ -هثثـ 8ٓٗٔ)هثثـ , ٓ٘ٗ ت:)لٌثثد محمثثد بثثن أحمثثد بثثن رشثثدالقرطبثثً, أبثثو الو

تحقٌثق: د/  ,ٗطالبٌان والتحصٌل والشرح والتوجٌاه والتعلٌال للمساائل المساتخرجة، 

 .بٌروت :الغرب اإلسممًدار  ,محمد حجً وآخرون

, ٕط. الجااامل ألحكااام القاارآن،  هثثـ7ٖٔ , )هثثـ 7ٔٙ)ت:القرطبثثً, محمثثد بثثن أحمثثد 

  .القاهرث :تحقٌق: أحمد البردونً, دار الشعب

لفااظ تعرٌفاات األ ًأناٌس الفقهااء فا .  ـهث7ٕٗٔ) قونوي, قاسم بن عبد هللا بثن أمٌثرال

دار بثن , ًد/ أحمثد بثن عبثد الثرازق الكبٌسث :تحقٌق, ٔطالمتداولة بٌن الفقهاء، 

 .الدمام :الجوزي

فااً ترتٌااب  باادائل الصاانائل . م ٕٓٔٓ), عثثمء الثثدٌن أبثثو بكثثر بثثن مسثثعودًكاسثثانال

 .بٌروت :الكتب العلمٌةدار ,  د.ط)، الشرائل

معرفاة  ًاإلنصااف فا . م 998ٔ -هثـ 9ٔٗٔ) , عمء الدٌن على بن سثلٌمانيمرداوال

 .  بٌروت :ً, دار إحٌاء التراا العربٔط ،الراجح من الخالف

: معثثثارف, منشثثثأث الٕطقاااانون العقوباااات،  . م 99ٗٔ) مرصثثثفاوي, حسثثثن صثثثادقال

 .اإلسكندرٌة

,  د.ط)،يالهداٌاة شارح بداٌاة المبتاد. عبثد الجلٌثلمريٌنانً, علثى بثن أبثً بكثر بثن ال

 بٌروت. :المكتبة اإلسممٌة

أحكاااام الوالٌاااة المالٌاااة علاااى القصااار  .هثثثـ ٌٕٖٗٔم )المطثثثوع, أحمثثثد بثثثن عبثثثد الكثثثر

)رسثالة ماجسثتٌر يٌثر منشثورث, المعهثد العثالً  -وتطبٌقاتها الفقهٌاة والقضاائٌة

  .المملكة العربٌة السعودٌةللقضاء, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسممٌة, 

ت: ) محمثثد بثثن مفلثثح, أبثثو عبثثدهللا شثثمس الثثدٌن , محمثثد بثثن مفلثثح بثثن محمثثد لثثحبثثن مفا

ومعثثه تصثثحٌح الفثثروع لعثثمء كتاااب الفااروع،  . مٖٕٓٓ -هثثـ ٕٗٗٔ)هثثـ ,7ٖٙ
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 تحقٌثق: عبثد هللا بثن عبدالمحسثن التركثً, ,ٔداوي, طالدٌن علً بن سلٌمان المر

   , بٌروت.مؤسسة الرسالة

 ., بٌروتالمعرفة د.ط, دار اإلقناع فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل، .النجا , أبوًمقدسال

 صثادر:, دار ٖ, طلساان العارب . هـٗٔٗٔ) منظور, جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن

 .  بٌروت

 بٌروت. :, دار الكتب العلمٌة د.ط)التاج واإلكلٌل،  .)د.ت  مواق, محمد بن ٌوسفال

, دار  طد.),انتهاااز احتٌاااج قاصاار -جاارائم االحتٌااال . م 9ٕٓٓ) مثثونس, أحمثثد محمثثد

 .المنصورث :الفكر والقانون

البحاار الرائااق شاارح كنااز الاادقائق،  .هثثـ 97ٓابثثن نجثثٌم, زٌثثن الثثدٌن بثثن إبثثراهٌم )ت:

 بٌروت. :)د.ط , دار المعرفة

 .القلم, دمشق, دار ٖطالقواعد الفقهٌة،  . م 99ٗٔ) , علً أحمديندوال

تقثدٌم: , ٔط ،الوالٌاة علاى الماال .  مٕٕٔٓ -هثـٕٖٗٔ) بن عبثد العزٌثز , محمدًنمال

 .الرٌات ,عبد هللا بن عبد الرحمن بن جبرٌن

الوالٌااة علااى المااال فااً القااانون الموحااد  .الهاشثثمً, هاشثثم السثثٌد أحمثثد عبثثد الثثرحٌم

رسثالة ماجسثتٌر  لهحوال الشخصٌة لول مجلس التعااون لادول الخلاٌج العربٌاة،

 الجامعة األردنٌة: عمان, األردن. يٌر منشورث,

, . تحفاة المحتااج فاً شارح المنهااجهثـ 97ٗالهٌتمً, أحمد بن محمد بن حجر, )ت: 

 بٌروت. :)د.ط , دار إحٌاء التراا العربً

 ًالوالٌااات الخاصااة الوالٌااة علااى الاانفس والمااال فاا . م ٕٕٓٓ) واصثثل, نصثثر فرٌثثد

 .القاهرث :, دار الشروقٔطسالمٌة، الشرٌعة اإل

، وزارث الشثثبون اإلسثثممٌة واألوقثثاف والثثدعوث واإلرشثثاد بالمملكثثة العربٌثثة السثثعودٌة

 هـ.8ٔٗٔ, ٔط السٌاسة الشرعٌة،

قاعاادة التصاارف علااى الرغبااة  .مجلثثة أم القثثري لعلثثوم الشثثرٌعة والدراسثثات اإلسثثممٌة

 .ٙٗالعددمنوط بالمصلحة، 
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/ ٔ/ٕٕبتثثثارٌج  ٕم/ ) نظثثثام اإلجثثثراءات الجزابٌثثثة  الصثثثادر بالمرسثثثوم الملكثثثً رقثثثم 

 هـ.ٖ٘ٗٔ

 هـ.8ٕٗٔ/9/9ٔبتارٌج  78)نظام القضاء  الصادر بالمرسوم الملكً رقم م/ 

 هـ, ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٕٕج بتارٌ ٔرقم م/الصادر بالمرسوم الملكً نظام المرافعات الشرعٌة 

)نظثثثام الهٌبثثثة العامثثثة للوالٌثثثة علثثثى أمثثثوال القاصثثثرٌن ومثثثن فثثثً حكمهثثثم , الصثثثادر  

 هـ.7ٕٗٔ/ٖ/ٖٔبتارٌج  7ٔم م/بالمرسوم الملكً رق

 هـ.ٕٔٗٔ/ٕٔ/9ٕبتارٌج  ٖٙ)نظام مكافحة الرشوث  الصادر بالمرسوم الملكً رقم م/

القثثانون  مٖٕٓٓلسثثنة  9٘بالقثثانون  تلحثثدا التعثثدٌم طبقثثاً ي قثثانون العقوبثثات المصثثر

 .9ٖ7ٔلسنة  8٘رقم 

 م.9ٗ7ٔلسنة  99ة الصادر بالقانون رقم الحسبٌقانون المحاكم 

 م ألحكام الوالٌة علً المال.م9ٕ٘ٔلسنة  9ٔٔالمذكرث اإلٌضاحٌة للمرسوم بقانون 

 م ألحكام الوالٌة علً المال.م9ٕ٘ٔلسنة  9ٔٔالمرسوم بقانون 

 هثثـ, صثثدرتٖ٘ٗٔ/ٔ/ٕٕج بتثثارٌ ٔبعثثد صثثدور نظثثام المرافعثثات الشثثرعٌة رقثثم م/ 

زاري رقثثثم اللثثثوابح التنفٌذٌثثثة لنظثثثام المرافعثثثات الشثثثرعٌة بموجثثثب القثثثرار الثثثو

/ت/ ٖٔهثثـ وتثثم تعمٌمهثثا بموجثثب التعمثثٌم رقثثم ٖ٘ٗٔ/ ٘/9ٔبتثثارٌج  99ٖٖٖ

 هـ.ٖ٘ٗٔ/٘/9ٔبتارٌج  ٕٖٖ٘


