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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

لتحقق حالة )القوة القاىرة(  وفقا لنظام العمل السعودي عقد العملأو إنياء سمطة رب العمل في فسخ 
 (مثاال)جائحة كورونا 

 تمييد:
بما أسفرت عنو من آثار وخيمة عمى االقتصاد  –وال تزال  – (جائحة كورونا)أطمت عمى العالم أجمع 

 .2008العالمي، قدرىا البعض بـأنيا تفوق ما خمفتو األزمة المالية العالمية في العام 

الحتواء ىذه األزمة، وعمى رأسيم وقد تسابقت الحكومات في اتخاذ كل األسباب والتدابير االحترازية 
والتي أشادت بإجراءاتيا وتدابيرىا منظمة الصحة العالمية، والتي تمخضت عن أوامر ممكية  ،المممكة

رشيدة وقرارات وزارية وتعاميم وتوجييات فرضت حظر التجوال في كثير من مدن المممكة وقيدت من 
 إلى غير ذلك من إجراءات. ،وبضوابط وشروط - إال لبعض القطاعات الحيوية -ممارسة األعمال 

عمى  ،انكب القانونيون من فقياء ومنظرين وشراح وعاممين ،اء ىذا الفيض النظامي من التدابيرز وا  
تكييف ىذه الجائحة وبيان آثارىا عمى االلتزمات العقدية عمى وجو الخصوص، وتباينوا )رأيا( حول تطبيق 

 الظروف الطارئة أو القوة القاىرة.أحكام نظريتي 

بتعديمو الالئحة التنفيذية  -بالنسبة لعقد العمل  – القائم لفصل في ىذا الجدظم )الالئحي( قد إال أن المن
بإضافة مادة  ىـ 1440/  04/  11 وتاريخ( 70273) رقم الوزاري القرار لنظام العمل والصادرة بموجب

 (.41إلييا تحت رقم )

الممنوحة لرب العمل تصديا ىذا ونتعرض في ىذه الورقة )بالتحميل( لنص ىذه المادة، مع بيان السمطات 
 ( أحد تمك الخيارات.أو إنياؤه ليذه الجائحة من خالليا، وعما إذا كان )فسخ عقد العمل

 ( المضافة41نص المادة )أوال: 

 إجراءات مختصة، دولية منظمة بو ُتوصي ما عمى بناء أو نفسيا تمقاء من الدولة اتخذت حال في -1
 أو الحالة تمك تفاقم من تحد احترازية تدابير أو العمل، ساعات تقميص يستدعي ظرف أو حالة شأن في
 من( والسبعين الرابعة) المادة من( 5) الفقرة في الوارد القاىرة القوة وصف يشممو مما الظرف، ذلك

 عمر غريب عبد اليادي
 محام ومستشار قانوني

 ماجستير القانون العام والعموم اإلدارية
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 - اإلجراءات تمك اتخاذ لبدء التالية األشير الستة خالل - العامل مع ابتداء العمل صاحب فيتفق النظام،
 :يأتي مما أي   عمى

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

 .المستحقة السنوية إجازتو أيام من تحتسب إجازة العامل منح  -

 .النظام من( المائة بعد عشرة السادسة) المادة عميو نصت ما وفق استثنائية، إجازة العامل منح  -

 الدولة من إعانة بأي انتفع قد العمل صاحب أن ثبت إذا مشروعاً  ذلك بعد العمل عقد إنياء يكون ال -2
 .الحالة تمك لمواجية

 ."العمل عقد إنياء في العامل بحق ذلك يخل ال -3

 نا لداللة النصمثانيا: تحمي

أن تكون ىناك تدابير متخذة من الدولة سواء من تمقاء نفسيا أو بناء  اشترطأن المنظم )الالئحي( قد  *
أنو إلى ، وتجدر اإلشارة قمصت من ساعات العمل أو أثرت عميوعمى توصية من منظمة دولية مختصة، 

ن كان لفظ منظمة قد جاء عاما ما ورد عمى لسان رئيس  (بخصوص الحالة الماثمة)إال أنو يفيد ، وا 
المية في بيان صحفي من اعتبار وباء كورونا )جائحة عالمية(، لذا أجاز المنظم منظمة الصحة الع

مواجية لالمتخصصة عند اتخاذ المممكة لتدابيرىا الدولية )الالئحي( التعويل عمى توصيات المنظمات 
 ، وما كان لفظ العموم في المنظمات إال ألن الجوائح ال تقتصر عمى األوبئة واألمراض.الجوائح

)لمقوة القاىرة( وبين  الحدث أو الظرف المنشئبين توافر  –وبحق  –أن المنظم الالئحي قد فرق * 
القول بتوافر )حالة القوة القاىرة( والفارق بينيما كبير إذ أن عناصر حالة القوة القاىرة التي تبيح التحمل 

واستحالة دفعو( وما كان قصد المنظم إال التوضيح بأنو قد  ،)استحالة توقع الحدث ،من االلتزام إثنان
( من الالئحة التنفيذية لنظام العمل قد عدت 21، ال سيما وأن المادة )تحقق الحدث الذي يستحيل توقعو

 القوة القاىرة.عناصر ( من ضمن العنيفة الوبائية األمراض)

أشير التالية لبدأ  دفع الحدث خالل الستة يمكن فإنوكل حال  عمى* أن المنظم الالئحي قد أوضح أنو 
من قبل رب العمل  (عمال نظاميا)العقد خالليا  إنياءوبالتالي ال يكون ، اتخاذ التدابير من قبل الدولة

االتفاق مع العامل، شرط بشرط اتخاذ أحد الحمول الثالثة التي حددتيا المادة، أو التدرج في اتخاذىا وب
 شق:ولنا أكثر من مالحظة عمى ىذا ال

( ال يمجأ رب العمل لالتفاق مع العامل حول أحد ىذه الخيارات الثالثة إال إذا تبين بالفعل أن )التدابير 1
أو الجدوى ر العمل بانتظام واضطراد، سواء من حيث عدد ساعات العمل ياالحترازية( قد أثرت عمى س
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االقتصادية من المشروع، إذ أنو وكما تتأثر أغمب المشاريع من الجوائح فيناك أخرى تربو وتزدىر في 
ظل الجائحة، وعمى سبيل المثال ال الحصر وبخصوص جائحة كورونا، قطاع الصيدليات واألدوات 

 والمنظفات الصحية.

ت متى كانت ىناك وسائل أخرى تساعد عمى ( ال يمجأ رب العمل لالتفاق مع العامل حول ىذه الخيارا2
 .(العمل عن بعد)، كحالة المشاريع التي يجوز إدارتيا بطريق واضطراده حسن سير العمل وانتظامو

في تقديرنا  –( أن المنظم الالئحي لم يجبر العامل عمى قبول أحد ىذه الحمول الثالث إال أن رفضو يعد 3
العنصر الثاني من عناصر )حالة القوة القاىرة( وبحيث تمكنو من بتحقق قرينة لمصمحة رب العمل،  –

لمتأكد لرقابة القضاء كذلك وخاضعة  ،، إال أن ىذه القرينة تحتاج ما يعضدىاأو إنياؤه فسخ عقد العمل
وندلل عمى ذلك بحكم نسرد جزءا من وقائعو ، أو اإلنياء من حقيقة األسباب التي ساقيا رب العمل لمفسخ

 :في االستئناف وأسبابو

 ىذا لماذا ندري وال لمحقيقة، مخالف فيو الشركة وكيل ذكره ماإذ تمسك العامل المستأنف قوال بأن "
 األزمة في المتمثمة" القاىرة القوة" خدماتي إنياء أسباب أحد إن الشركة وكيل قال كما االدعاء؟

 الشركة تثبت ولم بالشركة، أحمت قاىرة قوة توجد ال: باختصار السبب ىذا عمى والرد !العالمية االقتصادية
 خدمة إلنياء سبًبا تكون بأن العالمية االقتصادية األزمة تصمح ال أنو كما ،ادعتيا التي القاىرة القوة ىذه

 فشميا أسباب والفاشمة الخاصة الشركات من كثير عمقت شماعة إالّ  ىي ما األزمة ىذه إن حيث العامل،
 ".الشماعة ىذه سوى بو يأتي سبًبا يجد لم الشركة وكيل ىو وىا عمييا،

 :وقد تعرضت الييئة لدفاع الطرفين وجاء في أسباب قرارىا أنوىذا 

 وبما. بسنة المدة محدد العقد أن الثابت من أن فبما االبتدائي، القرار عمى الشركة اعتراض حيث من" 
 وبالتالي. بنيايتيا إالّ  تنتيي ال المدة محددة العقود أن وبما. العقد مدة انتياء قبل تم العامل فصل أن
 بدالً  العامل تعويض وتقرر ،الفصل مشروعية عدم في االبتدائية الييئة إليو ذىبت ما مع تتفق الدائرة فإن
 .لاير ألف أربعين بمبمغ إعادتو عن

 القرار تاريخ 432/ 1/ 1455 :النيائي القرار الرابع( رقم ىـ )الجزء1432 لعام العمالية والقرارات المبادئ مدونة)
 (.ىـ 1432/ 11/ 17: النيائي

يعد إنياء عقد العمل من قبل رب العمل )عمال آنيا( وذاتيا، إال إذا أقام * بعد فوات الستة أشير، ال 
الدليل عمى توافر حالة القوة القاىرة بعنصرييا، وينتفي ىذا الدليل إذا حصل عمى أي إعانة من الدولة 

 ف أو الحدث المنشئ لمقوة القاىرة.لمواجية الظر 
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و  75أن المنظم الالئحي  قد استخدم لفظة )إنياء( بدال من الفسخ ليدلل عمى إيقاع ضوابط المواد )* 
وما سيستند إليو رب ( من نظام العمل ليكون اإلنياء ابتداء قائما عمى )سبب مشروع( 78و  77و  76

ضرورة اإلشعار ىذا مع ، ىو التعمل بجائحة كورونا - لرقابة القضاء بشأنو سيخضعو  -من سبب العمل 
 .عمى ما جاء تفصيال بضوابط تمك المواد اإلنياءوالتعويض عن 

 * أن ىذا اإلنياء مكفول لمعامل كذلك وبذات الشروط والضوابط.

( المضافة ىو ما دعى بوزارة الموارد البشرية لمحاولة 41داللة نص المادة ) التساؤالت الكثيرة عنولعل 
 التوضيح بالممصق التالي:

 

 ىذا واهلل ولي التوفيق،،،


