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احلم���دهلل رب العاملني ، وال�ساة وال�س���ام على 
اأ�س���رف الأنبياء واملر�سلني، �س���يدنا ونبينا حممد 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد:

اأختنا الكرمية:
هذه �س���ذرات قانوني���ة منتقاة، جمعه���ا لك نخبة 
من جمموعة حممد بن �سالح ال�س���لطان القانونية 

م�ساهمة منا يف ن�سر الوعي القانوين.

وقد قمنا بتق�سيمها اإىل ق�سمني:

الق�س���م الأول : يعر�ض لأهم ما ينبغي اأن حتيط به 
املراأة من القانون يف خمتلف �سوؤونها.

الق�س���م الث���اين: اأفردنا فيه احلدي���ث عن �سياغة 
العقود.

 نرجو اأن جتدي فيها ما ينفعك ويحوز على ر�ساك.

مقدمة:
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الوالية:
اإذا كانت املراأة ل ويل لها فالولية للقا�سي. �

ج���رى العمل يف املحاكم عل���ى تولية املراأة الولية املالية عل���ى ال�سغار من اأولدها؛  �
يف ح���ال وفاة اأبيهم اأو فقده، اأما عند اإقامة ويل غري املراأة كالأخ اأو العم فقد جرى 

العمل على ا�سرتاط موافقة والدة ال�سغار على الويل. 

ر- ذكورًا اأو اإناثًا-  احل�سول على اإذن م�س���بق  � يج���ب على الو�سي على اأموال الق�سّ
���ر مثل )البي���ع، والرهن،  م���ن املحكم���ة  املخت�سة عن���د الت�س���رف يف اأموال الق�سّ
والقرو����ض، وال�سل���ح، وق�س���مة املال ال�س���ائع، وا�س���تثمار النق���ود( ، ول يطلب اإذن 

القا�سي يف اإدارة اأموال الق�سر.

 التركات:
ينبغي املبادرة با�ستخراج �سك ح�سر الورثة والحتفاظ ب�سورة منه. �

ل ي�س���رتط عمل وكالة ل�س���تخراج �سك ح�س���ر الورثة، واإمنا ُيكتَف���ى بح�سور اأحد  �
الورثة و�ساهدين معه مع مزكيني ي�سهدان بالوفاة. 

يجب اإعطاء الن�س���اء حقوقهن من املرياث والرتكات وخ�سو�سًا العقارات، و �سكوت  �
املراأة عن املطالبة ل يعني �سقوط حقها اإذا طالبت به.

ج���رى العمل على اإح�سار املراأة �س���خ�سيًا يف ق�سايا ق�س���مة الرتكات وذلك للتحقق  �
من اأن املراأة ح�سلت على كافة حقوقها ل�سيما العقارية.
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لكل واحد من الورثة احلق يف المتناع عن التوكيل، واإدارة �سوؤون تركته بنف�سه.  �

اإذا كان هناك قا�سر فا بد من اإقامة ويل عليه من قَبل املحكمة. �

ث يف حياته اأن يح���رم اأحد الورثة من ن�سيبه يف الت����ركة ب����عد وفاة  � ل ميل���ك امل���ورِّ
ث. املورِّ

ل تنفذ الت�سرفات املالية التي يجريها املري�ض مر�ض املوت اإل ب�اإجازة باقي ال�ورثة. �

الو�سية ل تنفذ اإل يف حدود ثلث الرتكة لغري الوارث، اأما ما زاد عن الث����لث ي����كون  �
م�وقوفًا ع�لى مواف�قة جم�يع ال�ورثة؛ اأما الوارث فا جتوز الو�سية له.

الوكالة:
ل يح���ق لأي �س���خ�ض اأن ُيك���ِرَه املراأة عل���ى الوكالة؛ ب���ل لها احلق يف تويل �س���وؤونها  �

بنف�سها، اأو توكيل من تريد دون قيود اأو �سروط.

يجوز للمراأة اأن توكل غري حمارمها. �

ينبغ���ي ع���دم اإ�سدار الوكالت العامة اإل يف اأ�سيق الأح���وال، فقد تت�سرر املوكلة من  �
وكيلها يف حالة اإطاق الوكالة ب�س���بب خطاأ الوكيل يف فهم موقف موكلته، اأو تقدير 

م�سلحتها، اأو قد ي�ستغل هذه الوكالة العامة مبا ي�سرها.

عند توكيل الغري يف ا�س���تام احلق���وق املالية فيف�سل تقييدها باأن يكون ا�س���تامها  �
مبوجب �س���يكات م�سدقة با�س���م املوكل���ة، اأو اأن تكون الوكال���ة يف املطالبة باحلقوق 

فقط دون ا�ستامها.
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التملك:
املراأة كالرجل يف حق التملك والتجارة، والأ�سل اإباحة الكت�س���اب والتجارة للرجال  �

والن�ساء يف كل مال حال.

ف�سلت ال�س���ريعة الإ�س���امية ف�سًا تامًا وكامًا بني ملكي���ة الزوجة وملكية زوجها،  �
فلي�ض  ل����لزوج اأية ولية ع�لى اأموال زوجته، فهي متلك مالها ب�سكل م�ستقل، ول يحق 

لأي �سخ�ض اأن يتدخل يف كيفية ت�سرفها مبا متلك.

التعامالت التجارية و المالية:
ل تدخلي يف تعامات مالية دون معرفة حقوقك وواجباتك املرتتبة عليها  �

ينبغي توثيق التعامات املالية مع الأقارب والأزواج وعدم ترك ذلك ب�س���بب احلياء  �
اأو الثقة اأو الامبالة.

يج���ب توثي���ق التعامات املالية باأي �سورة من �سور التوثيق كال�س���يكات اأو احلوالت  �
البنكية، مع ذكر �سبب دفع كل مبلغ. 

يج���ب توثي���ق ملكية العقارات بكتابة ال�س���م يف ال�س���ك عند امل�س���اركة يف ملكيتها،  �
ويجوز تعدد املاك لل�سك الواحد وتدون اأ�س���ماوؤهم جميعًا؛ ويجوز تعدد ال�سكوك 

بعدد ال�سركاء.

التعامالت البنكية:
ينبغ���ي احلذر م���ن اإعطاء بيانات البطاقات الئتمانية )الفي���زا وغريها(  لأفراد اأو  �

جهات غري موثوقة، اأو اإهمال دفرت ال�سيكات.

يج���ب ع���دم حتويل املبال���غ املالية اإىل الأف���راد اأو اجلهات الغ���ري موثوقة، خا�سة يف  �
التربعات اخلريية.
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يقوم ال�س���يك مقام النقد يف التعامات التجارية، وه���و اأداة وفاء واجبة الدفع عند  �
الطاع، ول يجوز اأن ي�ستخدم كاأداة دفع موؤجلة.

كتابة ال�س���يك بدون ر�سيد م���ن اجلرائم الكبرية املوجبة للحب����ض ولغرامة مالية اأو  �
باإحدى العقوبتني.

العمل:
يح���ق للم���راأة العم���ل يف كل املجالت الت���ي تتفق م���ع طبيعتها، ويحظر ت�س���غيلها يف  �

الأعمال اخلطرة اأو ال�سناعات ال�سارة.

ل بد من عقد عمل مف�سل يت�سمن كافة احلقوق والواجبات ومنها )�ساعات العمل،  �
اأيام الإجازات، الراتب الأ�سا�س���ي والبدلت والع���اوات والعمولت اإن وجدت، واآلية 
ا�س���تحقاقها و�سرفه���ا، والتاأمني الطب���ي، حتديد مدة العقد واآلي���ة جتديده، ومكان 

العمل وطبيعته والو�سف الوظيفي له(. 

على �ساحب العمل يف جميع الأماكن التي يعمل فيها ن�س���اء ويف جميع املهن اأن يوفر  �
لهن مقاعد ، تاأمينًا ل�سرتاحتهن.

على كل �ساحب عمل ي�سغل 50 عاملة فاأكرث اأن يهيئ مكانًا منا�سبًا يتوافر فيه العدد  �
ال���كايف من املربيات، لرعاية اأطفال العامات الذين تقل اأعمارهم عن 6 �س���نوات، 

وذلك اإذا بلغ عدد الأطفال 10 فاأكرث .

للم���راأة العامل���ة احلق يف اإج���ازة و�سع ملدة الأ�س���ابيع الأربعة ال�س���ابقة على التاريخ  �
املحتمل للو�سع ، والأ�سابيع ال�ستة الاحقة له .

عل���ى �ساحب العم���ل اأن يدفع اإىل املراأة العاملة اأثناء انقطاعها عن عملها يف اإجازة  �
الو�سع ما يعادل ن�سف اأجرها، اإذا كان لها خدمة �س���نة فاأكرث لدى �ساحب العمل ، 

والأجرة كاملة اإذا بلغت مدة خدمتها 3 �سنوات فاأكرث.
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القضايا األسرية:

العضل:
ح���ق املراأة يف التزوج ثابت �س���رعًا وعقًا،  والع�سل حم���رم، واإن �سدر حكم بثبوت  �

ع�سل الويل للمراأة: انتقلت الولية اإىل القا�سي.

النشوز:
ل ينف���ذ احلكم ال�سادر عل���ى الزوجة بالعودة اإىل بيت الزوجي���ة جربًا، ولكن يبني  �

للزوج���ة اأن رف�سه���ا لتنفي���ذ احلكم بالع���ودة اإىل بيته���ا ينتج عنه �س���قوط حقوقها 
الزوجية، فا يكون لها احلق يف النفقة وال�سكن واملبيت وكل ما يوجبه عقد النكاح؛ 
على اأنه ل يدخل يف هذه احلقوق امل�سلوبة منها حق ح�سانة ولدها اأو زيارته، وذلك 

مراعاًة حلّق الأمومة، وهو حق اأ�سلي ثابت ل ميكن نزعه.

الطالق:
�س���ك الط���اق وثيقة اإثبات وه���و خا�ض باملطلقة ف���ا ي�سح ت�س���ليم ال�سك اإل لها  �

�سخ�سيًا اأو وكيلها اأو وليها ال�سرعي، ولي�ض لطليقها احلق يف ا�ستامه.

النفقـة:
ل�سمان و�سول النفقة للمراأة ب�س���كل مبا�س���ر يتم اخل�سم من ح�ساب املحكوم عليه  �

بالنفق���ة، ول حتت���اج - واحلال ه���ذه -  اإىل مراجعة اأي جهة، ب���ل يخاطب القا�سي 
البنوك وغريها بالتحويل مبا�سرة.

اإذا كانت النفقة حاّلة الت�سليم فتقدم على بقية الديون الثابتة يف ذمة املحكوم عليه. �



ة
وني

قان
ت 

ذرا
ش

9

الحضانة:
تنفذ الأحكام ال�سادرة بح�سانة ال�سغري وحفظه جربًا، ولو اأّدى ذلك اإىل ال�ستعانة  �

بالقوة املخت�سة )ال�س���رطة( ودخول املنازل، ويعاد تنفيذ احلكم كلما اقت�سى الأمر 
ذل���ك دون احلاج���ة اإىل �س���دور اأم���ر ق�سائي اآخر ب���ه، واإمنا يج���ري التنفيذ بالقوة 

اجلربية كلما اقت�سى الأمر ذلك.  

يعاقب بال�س���جن مدة ل تزيد عن ثاثة اأ�س���هر كل من امتنع من الوالدين اأو غريهما  �
ع���ن تنفيذ حك���م �سادر باحل�سانة، اأو الولية، اأو الزيارة، اأو قام مبقاومة التنفيذ اأو 

تعطيله.

ال�سلح يف احل�سانة غري ملزم ،فلو اأثبت احلاكم ال�سلح بني الطرفني ثم رجعا عنه  �
يقبل رجوعهما، واحل�سانة حق يتجدد بتجدد الزمن.

احل�سانة حق للحا�سن يراعى فيه م�سلحة املح�سون. �

تقام دعوى احل�سانة على من بيده املح�سون ولو كان غري الأبوين. �

ل ميلك الأب اأن يو�سي بولية احل�سانة ؛ لأنها لي�ست حقا له،بينما ميلك  اأن يو�سي  �
بولية املال والنكاح.
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اخرتنا اأن نفرد �ساأن �سياغة العقود يف ق�سم م�ستقل، 
لإدراكنا اأهمية �سبط العقود، واأن اإح�سان �سياغتها 

من اأكرث ما يح�سم مادة اخل�سومات واملنازعات.

ولعل من اأكرث ما يثري اخل�سومات بني النا����ض: عدم 
عنايته���م - حني التعاق���د -  على اأن ي�سوغ عقودهم 
�سائ���غ حمرتف، ق���ادر على حف���ظ احلق���وق، ودرء 

امل�سكات.   

واإميانًا منا باأهمية هذا ال�ساأن، قمنا بتاأ�سي�ض وحدة 
خمت�سة بالعقود، تقدم للموكلني وللمجتمع خدمات 
متكاملة، مهنية ومعرفية، تغطي احتياجات خمتلف 

الطبقات والفئات.

صياغة العقود
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�سائغ العقد ك�سائغ الذهب؛ يجب اأن ميتاز الدقة والحرتاف ومتييز ال�سوائب. �

وجواه���رك. � حللي���ك  تختاري���ن  كم���ا  بارع���ًا،  �سائغ���ًا  لعق���ودك  اخت���اري 

الأ�سل يف العقود اأنها التقاء اإرادة ذهنية نف�س���ية باإرادة اأخرى، و�سياغة العقد هي  �
التج�سيد املادي لهاتني الإرادتني.

مت���ى م���ا كانت ال�سياغة للعق���د اأجود، كان���ت اإرادة املتعاقدي���ن وغاياتهم يف العقد  �
اأظهر.

تتاأك���د اأهمية تقييد العق���د وكتابته حني يكون التعاقد ب���ني طرفني غري متوازنني يف  �
القوة، ويخ�س���ى اأحدهما ع���دم تنفيذ الط���رف الآخر للعقد اغ���رتارًا بقوته؛ فكتابة 

العقد يف هذه احلالة حماية للطرف الأ�سعف.

من دلئل احلزم واحل�سافة تقييد الديون والتعامات املالية بعقود و�سندات مكتوبة  �
- مع ال�ستعانة باملخت�سني -، حتى ميكن ل�ساحب احلق ا�ستيفاء حقه دون م�سقة.

من �سمات ال�سياغة املتقنة: الف�ساحة والو�سوح والإحكام والدقة. �

جتب العناية بالعقود وحتريرها حتريرًا مف�سًا نافيًا للجهالة وقاطعًا للنزاع. �
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يج���ب اأن تكون �سياغة العقد متوازن���ة من حيث طولها، فا تكون -  عمومًا -  بالغة  �
الطول ول بالغة الق�سر.

ويجب اأن تكون ال�سياغة متوازنة من حيث العموم واخل�سو�ض، فتكون اجلمل ذات  �
�سيغ عامة اأو خا�سة على ح�سب ما تقت�سيه م�سلحة العميل.

ينبغ���ي اأن ي���درك �سائغ العقد مراد اأطراف العقد، واأن ي�سوغ العقد بال�س���كل الذي  �
يجنبه اخل�سومات يف امل�ستقبل، اأو �سياع احلقوق.

تتمثل املهمة الرئي�س���ة لبنود العقد يف اأنها تفر�ض التزامات على عاتق اأطرافه بعمٍل  �
ما )ال�سيغة الآمرة(، اأو المتناع عن عمل �س���يٍء ما ) �سيغة احلظر والإبطال(، اأو 
يخول العقد لأحد الأطراف �س���لطة تقديرية لأن يفعل اأو ل يفعل �س���يئًا ما ) ال�سيغة 

اجلوازية(.

املفاو�سات، واإن كانت – يف العادة – ل ت�سكل جزًء اأ�سيًا يف العقد، اإل اأنها متهيد  �
مه���م لعملية التعاقد؛ وعادة ما يك���ون العقد املكتوب ثم���رة للتفاو�ض بني الطرفني. 
ولذا  من املفيد تواجد ال�سائغ املحرتف على م�سرح الأحداث منذ بدايتها من خال 
مرحلة املفاو�سات؛ فا�سرتاكه يف املفاو�سات يتيح له فهم خلفيات التفاق مما يعينه 
عل���ى اإحكام ال�سياغة، ويقلل من احتمالية وجود الثغرات يف التج�س���يد املادي لهذا 

التفاق، وبالتايل حمايته من الت�سدع م�ستقبًا.

اأهم بنود العقد، واأولها ببذل العناية هي تلك التي تثبت �سحة التعاقد بني اأطرافه  �
بقيام اأركان العقد، وانتفاء عيوب التعاقد.

لب���د اأن يتوافر يف العق���د الإيجاب والقبول،اأطراف العقد م���ن ذوي الأهلية، وحمل  �
العق���د؛ وللمتعاقدي���ن بعد ذل���ك اأن ي�سيف���وا من البن���ود وال�س���رتاطات ما يحفظ 
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م�ساحلهم. 

من املهم التاأكد من الفح�ض النايف للجهالة املتعاقد عليه حمل التعاقد. �

جتب العناية بتواريخ نفاذ العقد وال�ستام والت�سليم وحتديدها حتديدًا دقيقًا. �

م���ن املهم التف���اق يف العقد على حتدي���د املحكمة املخت�سة مكاني���ًا يف حال حدوث  �
منازعة بني اأطراف العقد.

العتم���اد عل���ى عق���ود منوذجية م�س���بقة الإع���داد خماط���رة قد توق���ع الأطراف يف  �
اخل�سومة؛ والأحوط اأن يقوم على ال�سياغة �سائغ حمرتف.

اإذا ق�سر �سائغ العقد تق�سريًا ج�س���يمًا ل يقع ممن هو مثله، فاإنه يعد م�س���وؤوًل عن  �
تعوي�ض امل�سرور نتيجة هذا التق�سري.

ل تنفذ الت�سرفات والتعاقدات التي اأبرمت بالإكراه، حيث يحق لأي �سخ�ض الط�عن  �
بالعقود التي اأج�راها م����جربًا ودون اإرادته، لي�تم بالنتي�جة اإب�طال هذه الت��سرفات 

واإعادة احلال اإىل ما كانت عليه قبل هذه الت�سرفات.

ل يعن���ي التح���وُّط يف �سياغة العقد اأن يغفل املتعاقدان الإح�س���ان، وال�س���ماحة ولني  �
َذا  ى �َسْمًحا اإِ َذا َباَع �َس���ْمًحا اإَِذا ا�ْس���رَتَ ُ َعْبًدا �َس���ْمًحا اإِ اجلانب للم�س���لمني: )َرِحَم اهللَّ

ى(. اْقَت�سَ

ينبغ���ي اأن يك���ون هناك ت���وازن بني التعاق���د والرتاحم يف معامات النا����ض، ويرجح  �
جانَب اأحد الطرفني طبيعة املعاملة، وطبيعة املتعاملني اأنف�سهم.
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رؤيتنا:

 حماية احلقوق وا�سرتدادها .

رسالتنا:

حماية احلقوق بتقدمي اخلدمات القانونية على اأ�سا�ض من املهنية والأمانة 
والإبداع. 

أهدافنا:

حماية احلقوق وا�سرتدادها وي�سمل: . 1

تقدمي احلماية الوقائية.  �
ا�سرتداد احلقوق ودرء املظامل.  �

امل�ساركة يف برامج امل�سئولية الجتماعية وت�سمل:. 2

تاأ�سيل الدرا�سات املتخ�س�سة. �
تعزيز الثقافة القانونية. �
امل�ساهمة يف الق�سايا وال�ست�سارات التطوعية. �

التطوير الإداري واملايل وي�سمل:. 3

تطوير املنظومة الإدارية . �
تنمية املوارد املالية . �
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اإلنسان

مجموعة
محمد بن صالح

السلطان
القانونية

التطبيقالعلم

فروع المجموعة :

�س���بيل النجاح مفتاحه اتقان العمل ع���رب مكونات التقان 
الثاثة:

بن���اء قدرات الن�س���ان ويتج�س���د ذلك مبركز اإيا����ض . 1
للتدريب.

اإيا��ض . 2 مبرك��ز  ممث��ًا  واملعرف��ي  العلم��ي  الدع�م 
القانوني�ة. للدرا�س�ات 

املمار�س���ة املهنية والتطبيق العملي عرب مكتب حممد . 3
بن �سالح ال�سلطان حمامون وم�ست�سارون.

الوحدات المتخصصة:

ت�س���م املجموعة وحدات متخ�س�سة تعمل يف تن�س���يق تام 
بني فروعها، وت�سمل :

وحدة اخلدمات القانونية لقطاع املقاولت . 1
وحدة اخلدمات القانونية لل�سركات. 2
وحدة اخلدمات القانونية للقطاع اخلريي. 3
وحدة اخلدمات القانونية للعقود. 4
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