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   (COVID-19) المستجد كورونا  فيروس انتشار تداعيات  أثر

 والعاملين  العمل أصحاب  بين التعاقدية العالقة على

              

  تمهيد:

 بأسره العالم يعيشه الذي الحالي الوضع أن فيه شك ال مما         

  ظروف   هي ( COVID-19) المستجد كورونا فيروس  انتشار جراء

  كل فاقت المرض انتشار سرعة ان كما يتوقعها، أن ألحد يكن لم

  ما  اإلجراءات من الدول  حكومات تتخذ  أن لزاما   وكان التوقعات،

  المملكة  حكومة كانت وقد الجائحة، هذه بمكافحة كفيل أنه ترى

  التدابير من العديد اتخذت التي الدول  رأس على السعودية  العربية

  أرضها،  على  والمقيمين  لمواطنيها  حماية    االحترازية   واإلجراءات

  اإلجراءات شملت بارعة إنسانية لفتة   وفي  بل فحسب هذا ليس

 المخالفين حتى بل فقط نظامية بصورة المقيمين ليس والحماية

  دائرة وأدخلتهم الملكية القرارات شملتهم حيث اإلقامة، ألنظمة

  صورة   في ،األول المقام في البشرية النفس على حفاظا   الحماية

   كافة . الناس اعجاب محط وكانت  العالم أدهشت

  شملت قد كورونا وباء انتشار من المخاوف  أن القول  نافلة        

 على أثرت وبالتأكيد أشكالها، بكافة الحركة وشلت بأسره العالم

  وحيث الحاصل، والعنت الرهق من وزادت االقتصادية، الناحية

  المشرفة، الكعبة هدم من هللا عند أعظم واحد مسلم دم حرمة إن

 بالنواحي االهتمام من أولى البشرية النفس سالمة كانت

 أثرها على أنعكس وما األخيرة اإلجراءات كانت لذا االقتصادية،

  اإلجراءات شملت  الجائحة. لهذه ةطبيعي  نتيجة تداعيات، من

  هذا لدرء السعودية العربية المملكة اتخذتها التي االحترازية

  نطاق،  أضيق  في  الوباء  ومحاصرة  التجمعات  تقليل  أو  منع  ،الوباء

  سالمة على  حرصا   األعمال كافة  إيقاف اإلجراءات  شملت  كما

  ر وحظ التجمعات منع تم كما ،المواقع تلك ومرتادي  الموظفين

  على  أثر الذي الشيء  المملكة، مناطق من العديد في  التجوال 

  ذلك ينعكس أن الطبيعي ومن األنشطة، لكافة االقتصادية الناحية

  المقال  هذا وسنفرد  صورها، كافة في التعاقدية االلتزامات على

 كونها  والعاملين  العمل  أصحاب  بين  التعاقدية  العالقة  على  للحديث

 قد تداعيات من لها ولما األزمة، هذه ظل في كبير بنصيب تستأثر

 السرد هذا في حادينا سيكون  التعاقدية. العالقة طرفي على تؤثر

  ( 51)م/ رقم الملكي بالمرسوم الصادر  السعودي  العمل نظام

  ( 24)م/ رقم الملكي  بالمرسوم المعدل ،ـه23/08/1426 وتاريخ

  ( 46)م/ رقم الملكي  بالمرسوم المعدل ،ـه12/05/1434 وتاريخ

  ( 14)م/ رقم الملكي  بالمرسوم المعدل ،ـه05/06/1436 وتاريخ

  بالقرار  الصادرة التنفيذية والئحته ،ـه22/02/1440 وتاريخ

   .هـ 1440 / 04 / 11 وتاريخ (70273)  رقم  الوزاري

  قرارات  من  الرسمية الجهات من صدر وما أستجد  ما  إلى إضافة

    تاريخه. حتى بالموضوع، متعلقة

 

   النظامية الناحية من الحالي الوضع توصيف ❖

  اإلجراءات وتلك الوباء وهذا الجائحة  هذه إن بالقول  حري          

  العقود توقيع وقت خاصة قبل من يتوقعها أن ألحد  يكن لم  الالحقة

  عارض  الحدث يجعل مما العمل،  عقود فيها بما أشكالها بكافة

 الذهن  إلى  يتبادر  مما  ،يةدالتعاق  ة قال الع  طرفي  على   يؤثر  قد  طارئ،

  حتى  يختلف  قد    الطارئة.  والظروف  القاهرة   القوة  نظريتي  مباشرة  

  ولكل    الحالي،  الوضع  إلى   أقرب  النظريتين  من  أي   في  القانون  أهل

  العام التعريف  نأخذ الموضوع  في  وللولوج  ومبرراته، مسوغاته

  ،حاليال  الواقع على ذلك  إنزال إلى ندلف  ثم ومن أعاله للنظريتين
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  }األحداث  أنها:  على عامة  بصورة تعريفها يمكن القاهرة فالقوة

  غير ظروف عن ناجمة  قاهرة كقوة  أصوليا   عليها المتعارف

  الطرفين، من أي  إلى ترجع ال  والتي العقد، إنشاء  وقت متوقعة

  العقد في  المحددة  اللتزاماته كليهما  أو األطراف  أحد تنفيذ وتجعل

  نجد  الحالية  األوضاع  على  أعاله  التعريف  اطبإسق  مستحيال {.  أمرا  

  كذلك وهي  العقد، إنشاء  وقت   يتوقعها  أن ألحد   يكن لم ظروف  أنها

  القول يستقيم ال  قد أنه إال فيه،  يد العقد لطرفي ليس خارجي بسبب

  وقد ،مستحيال   أمرا   العقد تنفيذ من تجعل  الظروف  هذه إن  قلنا إن

   .آخر  إلى عقد من ذلك يختلف

  القانون  في الطارئة للظروف العام التعريف لنأخذ مقابلال في

 تكوين على  الحق عام  حادث }كل  بأنها:  عرفت   حيث  الوضعي

 المنافع  بين  اختالل  عنه  ينجم  التعاقد   عند  الحصول  متوقع  غير  العقد

 تنفيذ ويصبح آجال أو أجل إلى تنفيذه يتراخى عقد عن المتولدة

  شديدا   إرهاقا   له مرهقا   العقد أوجبه  كما اللتزامه الملتزم أو المدين

   المألوف{. الحد عن تخرج فادحة بخسارة ويتهدده

  انتشار  في والمتمثل الحالي الوضع أن يتضح سبق مما

  القوة   وأن  خاصة  ،اعتقادنا  في  قاهرة  قوة  تشكل  ال  قد  كورونا،  وباء

 العقد، انتهاء عليها يترتب مما مستحيال   العقد تنفيذ تجعل القاهرة

  الحالي  فالظرف الراهنة، الظروف في مناسبا   ذلك يكون ال وقد

 اعتقادنا في األنسب فإن عليه لحظة، أي  في يتغير وقد  ا  دائم ليس

 تعليق  عليه  يترتب  قد  مما  طارئي  كظرف  الحالي  الوضع  اعتبار  هو

  ظروف   هذه  أن  باعتبار  العقد،  إنهاء  وليس  الحاالت  بعض  في  العقد

  من  تجعل التي الدائمة القاهرة للقوة خالفا   تزول، أن يمكن طارئة

   ألحدهما. أو الطرفين لكال مستحيال   أمرا   العقد تنفيذ

  أن  السعودية  المحاكم اعتبرت فقد إليه ذهبنا لما تأكيدا  

 التي الطارئة،  الظروف  قبيل من  ي عد واألمراض األوبئة  ظهور 

  حكم  )أنظر  العقد، توازن إلعادة االعتبار في  تؤخذ أن يجب

  . ({ـه1425 لعام /ق1885/1} رقم القضية في اإلدارية المحكمة

 باعتبارها الشرعية والقواعد الشريعة  نصوص  إلى ع وبالرجو

  القاعدة  أن نجد السعودية، لألنظمة  الرئيسي التشريع مصدر

  ضرار(، وال ضرر )ال حيث الضرر إزالة وجوب هي الرئيسية

 األعذار الفقهاء ذكر فقد المصالح، جلب على مقدم المفاسد فدرء

 في عفى معين عقد بتنفيذ الملتزم تصيب التي الجوائح لرد الطارئة

  أو التزامه بعض عنه  يخفف أو  التزامه تنفيذ من المتعاقد بسببها

  وقد   والجوائح. األعذار هذه بسبب أضرار  من أصابه عما ي عوض

  على  المضي عن العجز بأنه الطارئ  الضرر  الفقهاء بعض  عرف

  في   أقرب  وهي  بالعقد.  مستحق  غير  ضرر  بتحمل  إال   العقد  موجب

 عند للقاضي فيها يحق التي الطارئة لظروفا لحالة اعتقادنا

  العقدية وااللتزامات الحقوق  تعديل الطلب  على وبناء   التنازع

 الطرفين على الخسارة من للمتعاقد المتجاوز القدر  توزع  بصورة  

  المتعاقدين.

  بالمسألة المتعلقة العمل نظام نصوص بعض ❖

  المادة هي الحالية بالمسألة عالقة النظام مواد أكثر من لعل         

  فقرتها في أوردت إذ العمل، عقد انتهاء عن  تتحدث التي (74)

  أن ورغم القاهرة، القوة حال في ينتهي العمل عقد أن الخامسة

 ان نعتقد أننا إال القاهرة، للقوة محددا   تعريفا   يورد لم النظام

 برتعت   لم  إذ  الحالية  الجائحة  على  ينطبق  ال  قد  أعاله  الوارد  التعريف

  عليه  أكدت ما وهذا مباشرة ، العقد إنهاء تبيح بحيث قاهرة  كقوة

  منشوراتها في االجتماعية، والتنمية البشرية  الموارد وزارة

   .للحالة  الالحقة

 وتاريخ (142906)  رقم  الوزاري القرار صدر كما        

  برقم  مادة ةبإضاف  وذلك األمور، لتوضيح ،ـه13/08/1441

   اآلتي: على تنص العمل لنظام لتنفيذيةا الالئحة الى (41)

  به  توصي  ما على بناء   أو تراه ما  وفق الدولة  اتخذت حال في -1

  يستدعي ظرف أو حالة  شأن في  إجراءات مختصة، دولية منظمة

  الحالة   تلك  تفاقم  من  تحد  احترازية  تدابير  أو  العمل،  ساعات  تقليص

  الفقرة في  الوارد  القاهرة القوة وصف  يشمله  مما  الظرف ذلك أو

  العمل  صاحب  فيتفق   النظام،  من  والسبعين(  )الرابعة  المادة   من  (5)

  تلك اتخاذ  لبدء التالية  أشهر الستة  خالل  العامل، مع ابتداء

   يلي: مما أي على اإلجراءات

   الفعلية. العمل ساعات عدد مع يتناسب بما العامل، أجر تخفيض -أ

   المستحقة. يةالسنو اجازته أيام من تحتسب  إجازة العامل منح -ب 

  (116)  المادة عليه نصت  ما وفق  استثنائية، إجازة العامل منح -ت 

   النظام. من

  صاحب أن ثبت إذا مشروعا   ذلك بعد العمل عقد إنهاء يكون ال -2

   الحالة. تلك لمواجهة الدولة من اعانة بأي انتفع قد العمل

   العمل. عقد إنهاء في العامل  بحق ذلك يخل ال -3

  مع المسبق  العمل  صاحب اتفاق شترطت  أعاله المادة أن  يالحظ 

  العقد ألنتهى قاهرة قوة   يمثل الحالي الوضع كان ولو العامل،

  األطراف، من أي   موافقة  ألخذ الحاجة  دون  النظام، بقوة مباشرة  

   العامل. فيه يعمل الذي  المصنع أحترق إذا مثال  

  }يجوز أنه: العمل نظام من ( 116) المادة في جاء كذلك         

 أجر، دون إجازة على الحصول  العمل صاحب بموافقة  لعاملل
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  مدة   خالل  موقوفا    العمل  عقد  وي عد  مدتها،  تحديد  على  الطرفان  يتفق

 على الطرفان يتفق لم ما يوما ، عشرين على زاد فيما اإلجازة

 كان فإذا للعقد، تعليق الحالة هذه في يعتبر ما وهو ذلك{. خالف

 االتفاق يتم لم ما العقد، توقف مدة مقدارب  في مدد المدة محدد العقد

   ذلك. خالف على الطرفين بين

  عدم التنفيذية الالئحة إلى المضافة الجديدة المادة  أكدت         

  بأي انتفع قد  العمل صاحب  أن ثبت إذا العمل  عقد إنهاء مشروعية

  سخرت  فقد معلوم هو وكما الحالة، تلك لمواجهة الدولة  من اعانة

  المؤسسات  لمساعدة  عدة  بادراتم  وأنشأت  إمكاناتها،  كافة  المملكة

 والدعم المعونات تلك رأس وعلى الجائحة، هذه جراء المتضررة

 الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أمر  حيث الكريم،  الملكي  األمر  كان

 العاملين باستثناء -هللا أيده - سعود آل العزيز عبد بن سلمان

 التداعيات من المتأثرة اصالخ القطاع منشآت في السعوديين

  من (،19 - )كوفيد المستجد كورونا  فيروس انتشار جراء الحالية

 ضد التأمين نظام من عشرة، والرابعة والعاشرة، الثامنة، المواد

  عقد إنهاء  من بدال   العمل  لصاحب  يحق  بحيث العمل، عن  التعطل

  صرف  بطلب االجتماعية للتأمينات يتقدم أن السعودي العامل

  في  المسجل  األجر  من  %  60  بنسبة  لديه  للعاملين  شهري  ويضتع

  آالف  تسعة أقصى بحد و أشهر، ثالثة  لمدة االجتماعية التأمينات

  9 إلى تصل الخاص  القطاع لدعم إجمالية وبقيمة شهريا ، لاير

  الظروف  آثار وتخفيف االقتصاد عجلة لدفع وذلك لاير، مليارات

  من إعانة  أي هو أعاله، (41)   ةالماد في  المقصود  والدعم  الحالية. 

  العمل صاحب على الواقعة األضرار  تخفيف في ساهمت الدولة 

  اإلجراءات لمواجهة لديه العاملين من أي أجر تعويض خالل من

    الدولة. من المتخذة االحترازية

  خاتمة

  منقطع  نجاحا   نجحت قد السعودية العربية المملكة أن نعتقد         

  البشرية  الموارد  وزارة وعل الحالية، األزمة إدارة في النظير

  في   الصحة،   وزارة   بعد  المعلّى  الق ْدح  لها  كان  االجتماعية،  والتنمية

  صورة  في بأول أوال   معها والتعاطي األزمة هذا تطورات  مواكبة

  باإلجابة كبير حد  إلى ذلك في الوزارة نجحت وقد  الجميع، أذهلت

  شبهة لكل درء   وأستشكل، شابهت  لما مفصلة   التساؤالت كافة على

  االستقرار  على لحفاظا أجل من هذا وكل ذريعة.. لكل وسدا  

  العالقة  أطراف كافة عن الضرر ورفع  والعنت الرهق وتخفيف

 . التعاقدية

  محددة، وأسس مبادئ وضع يتم أن نأمل الختام وفي          

  نزاعات نشؤ حال األمر لهذا التصدي عند المحاكم بها تسترشد

 بعضها  يعارض  أحكام  هنالك  يكون  ال  وحتى  الرؤى  لتوحيد  حوله،

   البعض.

  األمة عن مةغال يكشف أن عاله  في جل المولى سائلين          

  أنه  الكرب، وينفس الدواء وييسر الداء ويصرف البالء ويزيل

  العليم. السميع وهو ذلك على القادر

 التوفيق،  ولي هللاو هذا

أجمعين،، وصحبه آله  وعلى محمد نبينا على هللا  وصلى

 : االتصال جهات

 

 

 
 

 

 

 

  تنبيه:

  المسؤولية في المساهمة قبيل من وهو كتابته، في للمساهمين شخصية نظر  وجهة  عن يعبر المقال  هذا في  ورد  ما أن إلى االعتبار بعين األخذ  يرجى

  مستقلة بصورة   ودراستها إليها النظر  يجب  حالة  كل ان حيث  قانونية، استشارة أنهب  فيه  ورد ما أن اعتبار عدم  يجب كما الخاص، للقطاع  االجتماعية

   بها. حيطةمال والظروف لوقائعها وفقا  

  
 
 
 

 )محام(   العنـزي  نافع بن  أ.عبدهللا
 

 .ينللمحام السعودية الهيئة عضو -
 .األمريكية المحامين جمعية عضو -
 . زالعزي عبد الملك جامعة - المهنية والممارسة القانون في ماجستير -
 .للقانون ديالوير كلية - والتمويل شركاتال قانون في ماجستير -

abdullah.alanezi@alf.sa  
 

 مستشار قانوني( )  دـحام الرشيد. أ 
 

 

 . نقابة المحامين في السودان عضو  -
 . القانون جامعة الخرطوم بكالوريوس -
 . اإلنجليزية جامعة الخرطومدبلوم الترجمة اللغة  -

 

elrasheed.hamed@alf.sa 
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