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توصيات قانونية
إلدارة األزمات في ظل أزمة 

كورونا )Covid 19( في المملكة 
العربية السعودية



بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

ماألثر الذي صنعته القوة القاهرة للعقود اإلدارية؟

مقدمة: 
فــي ظــل تداعيــات القــوة القاهــرة أو مــا ينطبــق عليهــا مــن ظــرٍف طــارئ، يتأثــر االقتصــاد مباشــرة جــراء التحديــات التــي تواجــه القطــاع العــام والخــاص، حيــث يتشــكل لــدى الشــق األغلــب منهــم ضــرر مباشــر 
تبًعــا لإلجــراءات االحترازيــة الوقائيــة المتخــذة مــن قبــل الدولــة وفقهــا اللــه أو مــن قبــل ســلوك المســتهلك أو المســتفيد، ويعتبــر وقــوع هــذا الضــرر نســبي بيــن كافــة القطاعــات فــي درجتــه وذلــك علــى 

اعتبــار النشــاط أو حجمــه وربمــا هيكلتــه، كمــا يســتفيد شــق آخــر مــن التداعيــات إمــا بزيــادة اإلقبــال علــى منتجــه أو عــن طريــق طرحــه للحلــول البديلــة.
وحيــث أن المأمــل مــن اإلدارة الواعيــة للخيــارات القانونيــة فــي ظــل األزمــات والجوائــح تطبيــق أفضــل هــذه الخيــارات، واضعــة أمــام أعينهــا أن )الضــرر يدفــع قــدر اإلمــكان( ممــا يتحقــق معــه تــوازن المركــز 
المالــي للمنشــأة، فــإن المرونــة فــي التفاعــل الصحيــح مــع األزمــات يتســبب فــي الحفــاظ -قــدر المســتطاع- علــى ثبــات المركــز المالــي أثنــاء فتــرة األزمــة. كمــا أن المركــز القانونــي للشــركة يتمثــل فــي قيمــة 
مطالباتهــا والمطالبــات فــي مواجهتهــا لــدى الجهــات القضائيــة بعــد مــرور األزمــة والتخفيــف منهــا، وعليــه فــإن ســلوك اإلدارة -المراعــي لمــا تــم ذكــره- أثنــاء األزمــة يحافــظ علــى المركــز القانونــي وبالتالــي 

المالــي للشــركة مــن التداعــي ويدعــم الموقــف القانونــي للشــركة بعــد مــرور األزمــة عاجــاًل غيــر آجــل بحــول اللــه وقوتــه. 

 

يتعــرض الدخــل المالــي أثنــاء فتــرة األزمــات إلــى هبــوط لــدى 
أغلــب القطاعــات ممــا قــد يؤثر على أداء المنشــأة من الناحية 
الماليــة وعليــه فإنــه يلــزم احاطــة المنشــأة باألولويــات التاليــة 
إلدارة المخاطــر القانونيــة، والتــي نذكرهــا مــن بــاب التوصيــات 
العامــة لألخــذ بمــدى ضــرورة تطبيقهــا مــن قبــل المختصيــن 
بنــاًء علــى ظروفهــا ومركزهــا القانونــي و  فــي كل منشــأة 

كفايــة مســتنداتها:

األولوية األولى: حقوق اإلمتياز: 

ــة 	  حيــث يوجــد نــوع مــن الحقــوق يكتســب صفــة األولوي
فــي التنفيــذ مــن بقيــة الحقــوق كمــا هــو معلــوم بموجب 
أهــم  ونحــوه، ومــن  التجــاري  كالرهــن  األنظمــة وذلــك 
ــاز المتضــررة فــي هــذه الجائحــة )الحقــوق  حقــوق االمتي
هــذا  فــي  المخاطــر  إدارة  تقســيم  فيمكــن  العماليــة( 

الشــأن علــى محوريــن كمــا يلــي: 
فيمكــن 	  الســارية  العماليــة  للحقــوق  بالنســبة   -1

البــدء بتخفيــف هــذا النــوع مــن الحقوق بموجــب القرارات 
المعنيــة مــن حيــث تخفيــض األجور، ولمزيــد من التفاصيل 
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كمــا يمكــن للقائميــن علــى المنشــأة إعــادة هيكلتهــا 
بموجــب المــادة )74( مــن نظــام العمــل ينتهــي عقــد 
العمــل فــي حــال إنهــاء النشــاط الــذي يعمــل فيــه العامــل، 
وعليــه فإنــه فــي حــال قيــام الشــركة بإعــادة الهيكلــة 
وزارة  لــدى  المتبعــة  الهيكلــة  إعــادة  إلجــراءات  وفًقــا 
المــوارد البشــرية فإنــه يتــم إنهــاء عقــد العمــل لجميــع 
العمــال الذيــن تــم إنهــاء نشــاطهم، كمــا نلفــت االنتبــاه 
أنــه ال يجــوز ألي منشــأة اســتفادة مــن أي دعــم مقــدم 
مــن قبــل الدولــة إنهــاء أي عقــد عمــل خــالل الســتة أشــهر 
منــذ بــدء إجــراءات المتخــذة مــن قبــل الدولــة بتقلــص 

ســاعات العمــل.
أمــا بخصــوص الشــروع باســتخدام المــوارد البشــرية، 	   -2

ــة المختلفــة عــن أحــكام  ــارات التالي ــزم اإلحاطــة بالخي فيل
عقــود العمــل المعتــادة: 

عقــد العمــل المــرن: تــم إطــالق هــذا التنظيــم بتاريــخ 	   -
خــاص  العماليــة  للعالقــة  تنظيــم  وهــو  1441/09/18ه 
للعمــال الســعوديين غيــر المتفرغيــن فقــط حيــث ال تزيــد 
ســاعات العمــل لــدى النشــأة عــن نصــف عــدد ســاعات 
العمــل اليوميــة )4 ســاعات(، كمــا انــه ال يتم إدراج العامل 
فــي التأمينــات االجتماعيــة وال يســتحق العامــل مكافــأة 

نهايــة الخدمــة. 
تــم إطالقــه 	  برنامــج  أجيــر: وهــو  برنامــج  اســتخدام   -

علــى النحــو التالــي: 
نصــب  الشــركة  إدارة  تضــع  أن  الشــركة:  إدارة  مســؤولية 
أعينهــا خصوصــًا فــي هــذه المرحلــة فــي حــال بلــوغ خســائر 
الشــركة ألكثــر مــن 50% مــن رأس المــال تســجيل الواقعــة 
فــي الســجل التجــاري ودعــوة الشــركاء لالجتمــاع خــالل مــدة 
ال تزيــد عــن 90 يوًمــا مــن تاريــخ العلــم بالواقعــة للنظــر فــي 
اســتمرار الشــركة أو حلهــا. وذلــك تالفيــًا لمســؤوليتهم تجــاه 

الشــركاء بالتقصيــر. 
هــذه  مــع  التفاعــل  الشــركاء  علــى  الشــركاء:  مســؤولية 
الدعــوة وعقــد االجتمــاع فــي أقــرب وقــت إلصــدار قــرار بدعــم 
واســتمرار الشــركة عــن طريــق ضــخ المبالــغ الماليــة المطلوبــة 
أو االتفــاق علــى حــل الشــركة وانقضائها بالتصفيــة االختيارية. 
وذلــك تالفيــًا النقضــاء الشــركة بقــوة النظــام أو ترتــب تضامن 
الشــركاء فــي حــال عــدم دعمهــم واســتمرار تجــاوز الخســائر 

لنصــف رأس المــال.

األولوية الثالثة: تقليص اإللتزامات العامة والخاصة: 

االلتزامــات الخاصة:تخفيــض االلتزامــات العامة واالســتفادة 
ــة  مــن الدعــم الحكومــي بحســب نوعــه : كالرســوم الحكومي
لــم  والتــي  واألفــراد  المنشــآت  علــى  المقــررة  والتمويليــة 
تدخــر الدولــة حفظهــا اللــه بإصــدار التعاميــم الخاصــة بــكل بنــد 
بالتأجيــل والتخفيــف لمــا فيــه المصلحــة العامــة، فيلــزم علــى 
مديــري المنشــأة التأكــد مــن االســتفادة مــن كافــة البنــود 
المتاحــة فــي ذلــك قــدر اإلمكان مــع اإلحاطة باآلثــار القانونية 
المترتبــة عليهــا، إذ أن مــن أنــواع الدعــم الحكومــي مــا يترتــب 
علــى اســتفادة المنشــأة منــه تنازلهــا عــن حــق قانونــي كان 

مكفــواًل لهــا وزال بســبب اســتفادتها مــن هــذا الدعــم. 
القضائيــة  الســلطة  قيــام  حيــن  إلــى  الخاصــة:  االلتزامــات 
بإصــدار مبــادئ أو تعاميــم موجهــة للقطاعيــن العــام والخــاص 
تجــاه مــا يلــزم اتباعــه فــي ظــل األزمــة )علــى ســبيل المثــال 
إلــى  الحيــازة  توفــر  لعــدم  التجاريــة  اإليجــار  عقــود  إيقــاف 
حيــن زوال األزمــة، ممــا يســهل للمؤجــر والمســتأجر الصلــح 
المفاهمــة والصلــح بنــاًء علــى هــذا التعميــم(، فإنــه يلــزم علــى 

وختامــًا، فمــا تــم توضيحــه هــو مبنــي علــى االعتبــارات القانونيــة مــن حيــث األولويــات والقواعــد الفقهيــة التــي يلــزم مراعاتهــا 
فــي المخاطبــات المتبادلــة والمفاوضــات مــع األطــراف المعنيــة لتخفيــف مــا يخلــف هــذه الجائحــة مــن التزامــات قانونيــة 
وبالتالــي ماليــة، وتجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة األخــذ فــي عيــن االعتبــار عــدم العمــل بهــذه االعتبــارات القانونيــة أو القواعــد 

وتقبلوا منا خالص التحية والتقدير،،

عــن طريــق وزارة المــوارد البشــرية يهــدف إلــى تنظيــم التوصيات القانونية
ــة  ــى القــوى العامل العمــل المؤقــت وتيســير الوصــول إل
ــدي  المتواجــدة فــي المملكــة، عــن طريقــه تشــغيل األي
العاملــة لمنشــأة لــدى منشــأة أخــرى مــروًرا باإلجــراءات 
المتبعــة لــدى البرنامــج، ممــا يســاهم فــي نقــل الخبــرات 
فــي ســوق العمــل ويســاعد فــي تخفيــف األعبــاء الماليــة.  

عقــد تقديــم خدمــات عماليــة مــن خــالل شــركات 	   -
طبيعــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  المرخصــة:  االســتقدام 
العالقــة التعاقديــة مــع هــذا النــوع مــن الشــركات هــو 
مــن قبيــل تقديــم الخدمــات للمنشــأة بحيــث ال يكــون 
بيــن المنشــأة المســتفيدة والعمالــة أي حقــوق عماليــة 
بيــن شــركة  العماليــة محصــورة  الحقــوق  تكــون  وإنمــا 
للمنشــأة  يمكــن  فإنــه  وعليــه  وعمالتهــا،  االســتقدام 

الخدمــة.  بهــذه  االســتعانة 

مالحظــة: يحــق للمنشــآت المتعاقــدة مع شــركات االســتقدام 
قبــل الجائحــة والتــي تضــررت مــن توقــف نشــاطها، التفاوض مع 
شــركة االســتقدام بإيقــاف عقــد الخدمــات وتجميــده وتعويضــه 
المنشــأة  نشــاط  نــوع  حســب  التوقــف  لفتــرة  مماثلــة  بمــدة 

وتضــرره ومــدى اســتفادتها مــن عمالــة شــركة االســتقدام. 

المخاطر المترتبة على الحقوق العمالية بشكل عام: 

العمــل 	  عقــد  علــى  بنــاًء  العماليــة  الحقــوق  نفــاذ   -
األساســي فــي حــال عــدم تفعيــل إدارة المنشــأة ألي 
مــن الخيــارات المذكــورة أعــاله، ممــا قــد يترتــب عليــه 
اســتنزاف ماليــة المنشــأة نتيجــة إلهمــال القائميــن عليهــا 
المرعيــة.  األنظمــة  بموجــب  ماتــم طرحــه  تفعيــل  بعــدم 

التأكــد مــن صحــة اإلجــراء المتبــع فــي إنهــاء العقــود 	   -
وزارة  شــددت  فقــد  األزمــة،  أثنــاء  القائمــة  العماليــة 
المــوارد البشــرية فــي مذكرتهــا التفســيرية فرض عقوبات 
لمــن يقــوم بإنهــاء العالقــة العماليــة بشــكل مخالــف أثنــاء 
الســتة أشــهر منــذ بــدأ إجــراءات المتخــذة مــن قبــل الدولــة 
مقدارهــا  الماليــة  بالغرامــة  العمــل  ســاعات  بتقلــص 

)10000( عشــرة آالف ريــال تتعــدد بتعــدد المخالفــة.

األولويــة الثانيــة: اإلشــعار فــي حال بلغت خســائر الشــركة 
نصــف رأس المال: 

حيــث يحتمــل علــى بعــض الشــركات بنــاًء علــى نشــاطها وجــود 
نزيــف مالــي -ال قــدر اللــه- يــؤدي إلــى تجــاوز الخســائر نصــف 
رأس مــال الشــركة المســجل، فإننــا ننــوه علــى ضــرورة العمــل 
بأحــكام نظــام الشــركات بشــكل عــام وخصوصــًا المــواد )16- 
150-181(، وكذلــك عقــد تأســيس كل شــركة -علــى اختــالف 
نوعهــا-، ونوجــز أهــم المبــادئ المشــتركة فــي هــذا الشــأن 

مــالك ومديــري المنشــآت ضبــط قراراتهــم بالمبــادئ الشــرعية 
ــة العامــة وذلــك لضمــان تفهــم القضــاء عــدم إفــراط  والقانوني
المنشــأة أو تفريطهــا تجــاه ماتــم اتخــاذه مــن قبلهــا، فننصــح 
أن يكــون ســلوك إدارة المنشــأة وقراراتهــا مبنيــة علــى القواعــد 

الشــرعية الفقهيــة التاليــة بالتــدرج: 

)الضرر يزال(.

)الضرر يدفع قدر اإلمكان(

)إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما(.

فيلــزم علــى المنشــأة المســارعة في تســجيل موقفهــا القانوني 
تجــاه أي التــزام خــاص بعقــد برغبتهــا بالتفــاوض بنــاًء علــى األزمــة 
أو  إلــى حــل عــادل للطرفيــن  المفاهمــة للوصــول  أمــل  علــى 
اتخــاذ قرارهــا بإيقــاف العقــد وتمديــده الحقــًا )وهــذا هــو الــذي 
ننصــح بــه غالبــًا( أو فســخ العقــد )وهــذا مــاال ننصــح بــه( إال فــي 
حــال كانــت طبيعــة العقــد ال تســمح إال بهــذا اإلجــراء فــي حــال 

فــوات منفعتــه، ولمزيــد مــن التفاصيــل  

ولمزيد من التفاصيل:
https://www.aqeel.com.sa/forcemajeure

https://www.aqeel.com.sa/forcemajeure 

