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مهارات قراءة وتوقيع العقود
الرباء بن عبدالعزيز الوهيد
أكادميي ومستشار قانوني

أخطاء شائعة يف العقود

االعتقاد بأن العقود ال تلزم
إال بالكتابة.

بدء األعمال قبل توقيع
العقود

توقيع العقود دون وجود
صالحيات

توقيع عقود بلغة ال يتكلمها
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قبل ابرام العقود البد من:
مراجعة التعامالت السابقة للطرف الذي تتعاقد معه واستطالع آراء من تعاملوا معه  ،ويف التعامالت الكبرية من املهم
االطالع على السجل االئتماني للطرف املتعاقد.
بذل املزيد من العناية عند التعامل مع أطراف متعديني مثل الشركاء يف عقار أو الورثة خاصة يف حال وجود قصر أو
وقف يف الرتكة.
توقع اسوأ االحتماالت املمكن حدوثها للعقد وأطرافه و منها امتناع األطراف عن التنفيذ أو عجزهم أو وفاتهم.

التحقق من كون العقد جائز شرعاً ونظاماً ،وأن املتعاقد جيوز له إبرام مثل هذا العقد وتنفيذه.
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هل مسمى العقد صحيح ويتوافق مع مضمونه واهلدف منه؟

قب للل أن توق للع
أي عقللد أجل
عل ل ل ل للى ه ل ل ل للذه
األسئلة:

هل تضمن العقد تاريخ التوقيع وتاريخ السريان؟
هل كتبت أمساء أطراف العقد وصفاتهم ومستند صفاتهم وعناوينهم بشكل
صحيح؟

هل املعلومات اليت يتضمنها التمهيد صحيحة؟
هل تضمن العقد وصفاً دقيقاً لل(العني/اخلدمة/العمل) حمل العقد؟

هل تضمن العقد البند الرئيسي الذي من أجله ستوقع العقد؟
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هل حدد العقد التزامات األطراف بشكل حمدد وواضح وملزم؟

قب للل أن توق للع
أي عقللد أجل
عل ل ل ل للى ه ل ل ل للذه
األسئلة:

هل العقد ملزم جلميع األطراف أو لبعضهم؟
هل تضمن العقد مدة حمددة؟ أو وقتاً حمدداً للتنفيذ؟ وهل تضمن آلية احتساب
املدة؟
هل املبالغ احملددة يف العقد مقطوعة أم متغرية؟

اذا كانت القيمة متغرية هل آليتها واضحة وهل هلا سقف أعلى وأدنى؟
كيف ستكون آلية دفع قيمة العقد؟ ومتى؟ ومن له صالحية استالمها؟
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ماذا سيرتت على عدم دفع قيمة العقد يف الوقت احملدد هلا؟

قب للل أن توق للع
أي عقللد أجل
عل ل ل ل للى ه ل ل ل للذه
األسئلة:

هل تضمن العقد جزاءات عند عدم تنفيذه أو اإلخالل به؟
إذا تضمن العقد جزاءات فما هي؟ وما آلية تطبيقها؟
هل يستطيع أحد أطراف العقد التنازل عن حقوقه أو بعضها جلهة أخرى؟
هل سينفذ املتعاقد بنفسه أو له احلق يف التعاقد من الباطن؟
إذا كان سينفذه بنفسه فهل هو ملزم بالتفرغ طوال فرتة العقد؟
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إذا كان له احلق يف التعاقد من الباطن هل هناك شروط لذلك؟

قب للل أن توق للع
أي عقللد أجل
عل ل ل ل للى ه ل ل ل للذه
األسئلة:

هل هناك آلية واضحة حتدد نسبة األعمال املنجزة ،ومطابقتها للعقد؟
ماذا سيرتت على امتناع املتعاقد عن التنفيذ أو عجزه أو وفاته؟
هل سيطبق على العقد النظام السعودي أو نظام آخر؟
ما هي اللغة املعتمدة يف العقد ويف إجراءات فض املنازعات؟
هل ستحسم منازعات العقد بالقضاء أو بالتحكيم؟

ما هي املدينة اليت جيري فيها فض املنازعات؟
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عند مراجعة عقد اإلجيار:
اذا أردت أن تؤجر:
وثق عقدك بسند ألمر لقسط اإلجيار الالحق.
يف حالة التأجري من الباطن:
حتقق من كون عقد اإلجيار ال مينعك من تأجريه للغري ،
وكذلك التحقق من كونك مستأجراً كامل مدة التأجري
اليت سوف تقوم بتأجريها .
حدد الغرض من التأجري ووقت دفع اإلجيار واشرتط أحقية
الفسخ عند خمالفة املستأجر للغرض من اإلجيار.

حدد آلية تسليم واستالم العني املؤجرة عند بدء العقد
وانتهائه.

إذا أردت أن تستأجر:
حتقق من ملكية املؤجر للعني مبوج صك شرعي.
يف حالة االستئجار من الباطن:
حتقق من كون املؤجر قد استأجر العقار مبوج عقد صحيح من
مالك العقار ال مينعه من تأجريه للغري  ،وحتقق من كونه مستأجراً
كامل مدة التأجري اليت سوف يقوم بتأجريها فيما بعد.
اشرتط مدة اجيار حتقق لك اجلدوى املستهدفة من العقد خاصة يف
عقود االستثمار واملباني التجارية.
حدد وقت وآلية استالم العني املؤجرة واشرتط أحقية الفسخ عند
التأخر عن تسليمها يف املوعد احملدد.

حدد الغرض من االستئجار واشرتط أحقية الفسخ عند تعذر حتقق
الغرض من العني املؤجرة.
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عند بيع وشراء العقارات:
اذا كنت املشرتي :

إذا كنت البائع ال بد أن:
تعلم أن البيع يتم باإلجياب والقبول والتفرق ما مل يكن هناك
خيار شرط.
حيدد املشرتي هل يشرتي له أو لغريه.
حتدد موعداً لتسليم قيمة العقار ،وأن تشرتط أحقيتك
بالفسخ عند تأخر التسليم.

تعلم أن لك أن تشرتط

العربون
إىل أجل

الرباءة
م ل ل ل ل ل للن
العيوب

شيك
أو سند
ألمر

حتقق من هوية
البائع
ومطابقتها على
الصك.

حتقق من هوية
ووكالة
الوكيل وأخذ
صورة منها.

حدد موعد
لإلفراغ
واشرتط أحقية
الفسخ عند
التأخر.

حتقق من وجود
السعاة
،وعددهم ،وكم
مبلغ السعي،
واملستحقني له.

التحقق من تضمن الصك للموقع واملساحة واحلدود خاصة الصكوك
القدمية وحجج االستحكام وكذلك األراضي اخلام ومن املهم يف مثل
تلك الصكوك إجراء الرفع املساحي قبل إمتام البيع.

عدم تسليم القيمة إال عند اإلفراغ.
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عقد العمل
ضرورة وجود عقد عمل مفصل
يتضمن كافة احلقوق املهمة،
ومنها:
ساعات العمل

الرات األساسي
البدالت
العالوات
العموالت إن وجدت
آلية استحقاقها وصرفها

الدوام اإلضايف
أيام اإلجازات.
التأمني الطيب
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عقد العمل
حتديد فرتة التجربة
حتديد مدة العقد وآلية جتديده

العمل بعد العقد لدى منافسني

مكان العمل

طبيعة العمل والوصف الوظيفي له
مكافأة نهاية اخلدمة
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عقد العمل
املادة السابعة والسبعون:
مامل يتضمن العقد تعويضاً حمدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفني لسب غري مشروع ،يستحق الطرف
املتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو اآلتي:
 - 1أجر مخسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ،إذا كان العقد غري حمدد املدة.
 - 2أجر املدة الباقية من العقد إذا كان العقد حمدد املدة.
 - 3جي أن ال يقل التعويض املشار إليه يف الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة عن أجر العمل ملدة
شهرين.
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العقود الصورية

• من أكثر مشكالت التعامالت التجارية هو جلوء البعض إىل العقود الصورية من أجل
االلتفاف على بعض القوانني  ،وهذا األمر مع أننا نؤكد على عدم مشروعيته إال أننا ال
بد أن نشري إىل أهمية وجود مستند يثبت صوريته وعدم ترت آثاره عليه ،ومن ذلك أن
بعض الناس تكون لديهم أمالك أو حقوق مالية مسجلة باسم صديق هلم أو قري سواء
كان أخ أو زوج أو غري ذلك.

• ال بد من العناية بكتابة (سند الضد) واملراد به :أن يكت من سجلت بامسه تلك
األمالك إقراراً يثبت من خالله عدم ملكيته هلذا العقار أو هذه احلصص أو األسهم ويبني
فيها من هو مالكها احلقيقي و ما هو العوض الذي أخذه مقابل تسجيل هذا احلق
بامسه.
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• ومن املهم أن يكت يف اإلقرار سب عدم تسجيلها باسم مالكه احلقيقي ليكون ذلك
أدعى لثبوت هذا اإلقرار ،وكذلك البد من توثيق هذا اإلقرار بشهادة الشهود.

العقود الصورية

• ومن األخطاء الشائعة يف مثل هذا التعامل أن تتم معاجلة هذا األمر مبستند آخر صوري
كعقد مبايعة أو غريه من العقود وهذا من معاجلة اخلطأ باخلطأ ألن املبايعة تقتضي
وجود بيع وشراء حقيقي واستالم وتسليم وبالتالي عدم وجود هذه األمور قد يؤدي إىل
إبطال تلك املبايعة.
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قبل التعامل مع املوردين واملوزعني البد من االتفاق على:
املفوضني بالتوقيع وحدود صالحياتهم يف الشراء النقدي واآلجل.
املفوضني باستالم البضائع وقبوهلا ودفع املبالغ.

املفوضني من قبل املورد بالتوقيع وحدود صالحياتهم يف البيع.

آلية الدفع للمورد ويفضل أن يكون عرب احلسابات البنكية للمورد.
احذر من استالم أي بضائع أو دفع أي مبالغ مع غري املتعاقد معه
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أخطاء شائعة يف التوقيع على املستندات:

عدم توقيع مجيع
صفحات العقد.

عدم حضور الطرفني والشهود
أثناء التوقيع.

عدم كتابة الصفة الصحيحة
عند التوقيع.

على
املستندات
توقيع
جهات
جتارية مع
استثمارات
الدخول يف
موثوقة..
غري
بياض
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شكراً لكم
الرباء بن عبدالعزيز الوهيد
جوال 0506638934 :

تويرت@albaraa_aziz :
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