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 العقودقراءة وتوقيع مهارات 

 وهيدالرباء بن عبدالعزيز ال

 يأكادميي ومستشار قانون



لزم االعتقاد بأن العقود ال ت

 .  إال بالكتابة

يع  بدء األعمال قبل توق

 العقود

جود  توقيع العقود دون و

 صالحيات
 كلمهايتتوقيع عقود بلغة ال 

 أخطاء شائعة يف العقود
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لتعامالت الكبرية من املهم مراجعة التعامالت السابقة للطرف الذي تتعاقد معه واستطالع آراء من تعاملوا معه ، ويف ا

 .االطالع على السجل االئتماني للطرف املتعاقد

اصة يف حال وجود قصر أو بذل املزيد من العناية عند التعامل مع أطراف متعديني مثل الشركاء يف عقار أو الورثة خ

 .وقف يف الرتكة

 .و عجزهم أو وفاتهمتوقع اسوأ االحتماالت املمكن حدوثها للعقد وأطرافه و منها امتناع األطراف عن التنفيذ أ

 .يذهالتحقق من كون العقد جائز شرعًا ونظامًا، وأن املتعاقد جيوز له إبرام مثل هذا العقد وتنف

 :منالبد قبل ابرام العقود 
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 هل تضمن العقد تاريخ التوقيع وتاريخ السريان؟

م بشكل  هل كتبت أمساء أطراف العقد وصفاتهم ومستند صفاتهم وعناوينه

 صحيح؟  

 هل املعلومات اليت يتضمنها التمهيد صحيحة؟

وقلللع قبلللل أن ت

أي عقللد أجلل 

عللللللللللى هلللللللللذه 

 :األسئلة

 هل مسمى العقد صحيح ويتوافق مع مضمونه واهلدف منه؟

 قد؟  حمل الع( العمل/اخلدمة/العني)هل تضمن العقد وصفًا دقيقًا لل
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 هل تضمن العقد البند الرئيسي الذي من أجله ستوقع العقد؟



وقلللع قبلللل أن ت

أي عقللد أجلل 

عللللللللللى هلللللللللذه 

 :األسئلة
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 هل حدد العقد التزامات األطراف بشكل حمدد وواضح  وملزم؟

من آلية احتساب  هل تضمن العقد مدة حمددة؟ أو وقتًا  حمددًا للتنفيذ؟ وهل تض

 املدة؟  

 هل العقد ملزم جلميع األطراف أو لبعضهم؟

 هل املبالغ احملددة يف العقد مقطوعة أم متغرية؟

 تالمها؟  كيف ستكون آلية دفع قيمة العقد؟ ومتى؟ ومن له صالحية اس

 أدنى؟اذا كانت القيمة متغرية هل آليتها واضحة وهل هلا سقف أعلى و



وقلللع قبلللل أن ت

أي عقللد أجلل 

عللللللللللى هلللللللللذه 

 :األسئلة
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 فما هي؟ وما آلية تطبيقها؟ جزاءاتإذا تضمن العقد 

 ماذا سيرتت  على عدم دفع قيمة العقد يف الوقت احملدد هلا؟

 عند عدم تنفيذه أو اإلخالل به؟  جزاءاتهل تضمن العقد 

 أخرى؟هل يستطيع أحد أطراف العقد التنازل عن حقوقه أو بعضها جلهة

 ن؟هل سينفذ املتعاقد بنفسه أو له احلق يف التعاقد من الباط

 قد؟  إذا كان سينفذه بنفسه فهل هو ملزم بالتفرغ طوال فرتة الع



وقلللع قبلللل أن ت

أي عقللد أجلل 

عللللللللللى هلللللللللذه 

 :األسئلة
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 د؟هل هناك آلية واضحة حتدد نسبة األعمال املنجزة، ومطابقتها للعق

 ؟إذا كان له احلق يف التعاقد من الباطن هل هناك شروط لذلك

 هل ستحسم منازعات العقد بالقضاء أو بالتحكيم؟

 هل سيطبق على العقد النظام السعودي أو نظام آخر؟

 ما هي اللغة املعتمدة يف العقد ويف إجراءات فض املنازعات؟

 ما هي املدينة اليت جيري فيها فض املنازعات؟  

 ه؟ماذا سيرتت  على امتناع املتعاقد عن التنفيذ أو عجزه أو وفات



 :عند مراجعة عقد اإلجيار

 .الالحقاإلجيارلقسطألمربسندعقدكوثق

 :يف حالة التأجري من الباطن

ه للغري ، حتقق من كون عقد اإلجيار  ال مينعك من تأجري

ري وكذلك التحقق من كونك مستأجرًا كامل مدة التأج

 .اليت سوف تقوم بتأجريها 

أحقيةواشرتطاإلجياردفعووقتالتأجريمنالغرضحدد

 .اإلجيارمنللغرضاملستأجرخمالفةعندالفسخ

 :إذا أردت أن تستأجر

 :  يف حالة االستئجار من الباطن

حيح من  حتقق من كون املؤجر قد استأجر العقار مبوج  عقد ص

ونه مستأجرًا  مالك العقار ال مينعه من تأجريه للغري ، وحتقق من ك

 .كامل مدة التأجري اليت سوف يقوم بتأجريها فيما بعد

لعقد خاصة يف اشرتط مدة  اجيار حتقق لك اجلدوى املستهدفة من  ا

 .عقود االستثمار واملباني التجارية

 :راذا أردت أن تؤج

العقد  حدد آلية تسليم واستالم العني املؤجرة عند بدء

 .وانتهائه

 .حتقق من ملكية املؤجر للعني مبوج  صك  شرعي

لفسخ عند  حدد وقت  وآلية استالم العني املؤجرة واشرتط أحقية ا

 .التأخر عن تسليمها يف املوعد احملدد

عذر حتقق  حدد الغرض من االستئجار واشرتط أحقية الفسخ عند ت

 .الغرض من العني املؤجرة
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 :عند بيع وشراء العقارات

هناكيكنملماوالتفرقوالقبولباإلجيابيتمالبيعأنتعلم

 .شرطخيار

 .حيدد املشرتي هل يشرتي له أو لغريه

يتكأحقتشرتطوأنالعقار،قيمةلتسليمموعدًاحتدد

 .التسليمتأخرعندبالفسخ

العربون  

لإىل أج

الرباءة 

ملللللللللللللن 

العيوب

شيك  

أو سند

ألمر
 شرتطتعلم أن لك أن ت

 :ي اذا كنت املشرت

 

ة حتقق من هوي

البائع  

ومطابقتها على

 .الصك

 

ة حتقق من هوي

ووكالة 

الوكيل وأخذ  

 .صورة منها

لصكوكاخاصةواحلدودواملساحةللموقعالصكتضمنمنالتحقق

مثليفاملهمومناخلاماألراضيوكذلكاالستحكاموحججالقدمية

 .البيعإمتامقبلاملساحيالرفعإجراءالصكوكتلك

حدد موعد  

لإلفراغ 

ة  واشرتط أحقي

الفسخ عند  

 .التأخر

ود  حتقق من وج

السعاة  

،وعددهم ،وكم   

مبلغ السعي،  

 .هواملستحقني ل

 .عدم تسليم القيمة إال عند اإلفراغ

 :د أنإذا كنت البائع ال ب

10



 عقد العمل

ل ضرورة وجود عقد عمل مفص

مة، يتضمن كافة احلقوق امله

 :ومنها

 

 ساعات العمل

 

 الدوام اإلضايف

 

 .أيام اإلجازات

 الرات  األساسي  

 البدالت 

 العالوات

 العموالت إن وجدت

 اآلية استحقاقها وصرفه

 التأمني الطيب 
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 عقد العمل

 العمل  بعد العقد لدى منافسني

 حتديد فرتة التجربة

 حتديد مدة العقد وآلية جتديده

 طبيعة العمل والوصف الوظيفي له مكان العمل

 مكافأة نهاية اخلدمة
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 عقد العمل

 :والسبعونالسابعةاملادة

 

الطرفيستحقشروع،مغريلسب الطرفنيأحدمنإنهائهمقابلحمددًاتعويضًاالعقديتضمنمامل

 :اآلتيالنحوعلىتعويضًاالعقدإنهاءمناملتضرر

 .املدةحمددغريلعقداكانإذاالعامل،خدمةسنواتمنسنةكلعنيومًاعشرمخسةأجر-1

 .املدةحمددالعقدكانإذاالعقدمنالباقيةاملدةأجر-2

دةملالعملأجرعناملادةهذهمن(2)و(1)الفقرتنييفإليهاملشارالتعويضيقلالأنجي -3

 .شهرين
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أجلمنلصوريةاالعقودإىلالبعضجلوءهوالتجاريةالتعامالتمشكالتأكثرمن•

الأنناإالمشروعيتهمعدعلىنؤكدأننامعاألمروهذا،القواننيبعضعلىااللتفاف

أنذلكومنعليه،ارهآثترت وعدمصوريتهيثبتمستندوجودأهميةإىلنشريأنبد

سواءقري أوهلمصديقباسممسجلةماليةحقوقأوأمالكلديهمتكونالناسبعض

 .ذلكغريأوزوجأوأخكان

تلكبامسهسجلتمن يكتأن:بهواملراد(الضدسند)بكتابةالعنايةمنبدال•

ويبنياألسهمأوصاحلصهذهأوالعقارهلذاملكيتهعدمخاللهمنيثبتإقرارًااألمالك

احلقهذاجيلتسمقابلأخذهالذيالعوضهوماواحلقيقيمالكهاهومنفيها

 .بامسه

 ةالعقود الصوري
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ذلكليكونحلقيقيامالكهباسمتسجيلهاعدمسب اإلقراريفيكت أناملهمومن•

 .الشهودةبشهاداإلقرارهذاتوثيقمنالبدوكذلكاإلقرار،هذالثبوتأدعى

صوريآخرستندمباألمرهذامعاجلةتتمأنالتعاملهذامثليفالشائعةاألخطاءومن•

تقتضيملبايعةاألنباخلطأاخلطأمعاجلةمنوهذاالعقودمنغريهأومبايعةكعقد

إىليؤديقدموراألهذهوجودعدموبالتاليوتسليمواستالمحقيقيوشراءبيعوجود

 .املبايعةتلكإبطال

 ةالعقود الصوري
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 .املفوضني باستالم البضائع وقبوهلا ودفع املبالغ

 .البيعاملفوضني من قبل املورد بالتوقيع وحدود صالحياتهم يف

 :االتفاق علىقبل التعامل مع املوردين  واملوزعني البد من

 .  نكية للموردآلية الدفع للمورد ويفضل أن يكون عرب احلسابات الب

 .اآلجلاملفوضني بالتوقيع وحدود صالحياتهم يف الشراء النقدي و
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 غري املتعاقد معهاحذر من استالم أي بضائع أو دفع أي مبالغ مع



عدم توقيع مجيع  

 .صفحات العقد

هود عدم حضور الطرفني والش

 .أثناء التوقيع

صحيحة  عدم كتابة الصفة  ال

 .عند التوقيع

جهات الدخول يف استثمارات جتارية مع

 .غري موثوقة

 :تنداتأخطاء شائعة يف التوقيع على املس

توقيع املستندات على

 .بياض
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 هيدالرباء بن عبدالعزيز الو

 0506638934:   جوال 

albaraa_aziz@:تويرت

لكمشكرًا 
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