القوة القاهرة وأثرها على العقود
اإلدارية والتجارية

www.aqeel.com.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
فإننــا وبمــا نمــر بــه اليــوم مــن جائحــة عالميــة أدت إلــى
العديــد مــن القــرارات والتدابيــر الالزمــة لمواجهتــه  ،حيث
أن الظــروف الخارجيــة كالكــوارث الطبيعيــة ومــا فــي
حكمهــا ُيعــرف أن ســببها خــارج عــن يــد أي مــن البشــر
إضافـ ًـة إلــى غيبيــة انتهائهــا وزوالهــا  ،وكنــا وال زلنــا نعلــم
بمــدى أهميــة العقــود بشــمولها لكافــة التفاصيــل التــي
تحفــظ حقــوق الطرفيــن وتوضــح التزاماتهمــا بصــورة
محــددة ودقيقــة  ،ولكــن وفقــاً للوضــع الراهــن الــذي

ماألثر الذي صنعته القوة القاهرة للعقود
اإلدارية؟
ـداء عــن أحــد أهــم أنــواع العقــود وأضخمهــا
فــي الحديــث ابتـ ً
وهــي العقــود اإلداريــة ومثــال ذلــك عقــود المقاولــة،
والتــي أثــرت عليهــا الظــروف الطارئــة بشــكل ملحــوظ ،
حيــث تســاءل الكثيــر مــن المتعاقديــن مــع الجهــات اإلداريــة
عــن آليــة إيجــاد الحــل األنســب واألصــح وفقــاً للنظــام فــي
تمديــد الفتــرة أو إنهــاء العقــد .فــأي مــن الخياريــن هــو الخيــار
المناســب؟
للمتعاقــد فــي هــذه الحالــة الطــرح للجهــة أحــد الخياريــن
إمــا بإلغــاء العقــد أو تمديــده  ،وبمــا أنهــا ســلطة تقديريــة
للجهــة فهــي معلقــة باختيــار الجهــة وتقديرهــا للوضــع:
• تمديد مدة العقد
فــي حيــن أن هــذا الخيــار هــو األصــل والــذي تتجــه إليــه
الجهــات فــي حــال ظهــور الظــروف الطارئــة فحيــن الرجــوع
إلــى نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة لمادتهــا
الرابعــة والســبعين وفقرتيهــا الثالثــة والرابعــة والتــي تنــص
علــى أن يكــون هنــاك تمديــد للعقــد واإلعفــاء عــن الغرامــة
«إذا كان التأخيــر يعــود إلــى الجهــة الحكوميــة أو ظــروف
طارئــة» و «إذا تأخــر المتعاقــد معــه عــن تنفيــذ العقــد
ألســباب خارجــة عــن إرادتــه» وحيــن أننــا فــي صــدد تواجــد
الظــرف الطــارئ الــذي يجعــل الجهــة اإلداريــة تتجــه جبــراً
لعــدم فــرض غرامــات التأخيــر وبالتالــي تمديــد مــدة العقــد
لتعويــض الفتــرة التــي توقفــت فيها األعمــال محل االلتزام،
وهــو مــا نصــت عليــه الالئحــة التنفيذيــة للنظــام بمادتهــا
الخامســة والعشــرون بعــد المائــة الفقــرة الثانيــة» بتعويــض
المتعاقــد عــن كامــل مــدة التوقــف الكلــي بمــدة مماثلــة،
وإذا كان التوقــف جزئيــاً يعـ َـوض بمــدة تتناســب مــع تأثيــر
الجــزء الموقــف علــى ســير المشــروع بنــاء علــى تقريــر فنــي
يعــده االستشــاري (إن ُوجــد)« .الســيما هــذه الالئحــة هــي
تفصيــل للمــادة والســبعين مــن النظــام باشــتراط توافــر أحــد
الحــاالت المنصــوص عليهــا بذلــك النظــام.
• إنهاء العقد اإلداري
ففــي حيــن أن ســلطة إنهــاء العقــد هــي ســلطة تختــص

أصبــح ُيــدرج تحــت مســمى القــوة القاهــرة والــذي نــرى
مــن خاللــه التبــاس كثيــر مــن آليــة تنفيــذه ومــدى تأثيــر
ـاء
تلــك القــوة علــى تنفيــذ االلتــزام مــن عدمــه ،فإنــه وبنـ ً
علــى ذلــك تــم عمــل هــذا ...........اســتهدافاً لجعــل
الصــورة واضحــة بشــكل أكبــر أمــام المتعاقديــن.

بهــا الجهــة الحكوميــة وهــو مــا نصــت عليــه المــادة
الرابعــة والخمســون الفقــرة الثالثــة مــن نظــام المنافســات
والمشــتريات الحكوميــة علــى أن صالحيــة إنهــاء العقــود
لرئيــس الجهــة الحكوميــة ولــه التفويــض فــي ذلــك .وكذلــك
مــا نصــت عليــه المــادة الثالثــة والثالثيــن بعــد المائــة
بفقرتهــا الثالثــة مــن الالئحــة التنفيذيــة للنظــام بــأن للجهــة
إنهــاء العقــد باالتفــاق بينهــا وبيــن المتعاقــد إذا أصبــح
ـتحيال لوجــود قــوة قاهــرة ـ مــع مراعــاة
تنفيــذ األعمــال مسـ
ً
متطلبــات اإلخطــار والمهلــة الزمنيــة الالزمــة لجــواز اإلنهــاء
المنصــوص عليهــا فــي العقــد.
فبعــد ذكــر الخياريــن نكــرر القــول أن الجهــة لهــا ســلطة
تقديــر الظــرف الطــارئ وليســت بــاإلرادة المنفــردة فيمــا
بنــاء علــى إرادة المتعاقــد وإن
يخــص تمديــد مــدة العقــد ً
قضــاء فــي حــال لــم تتعــاون معــه
كان الحــق مكفــول لــه
ً
الجهــة  ،وهــو مــا نــص عليــه تعميــم وزيــر الماليــة الصــادر
بتاريــخ  1441/08/20ه بــأن علــى الجهــات تمديــد العقــود
مــع عــدم احتســاب غرامــات التأخيــر حتــى يتــم زوال الجائحــة
– بــإذن اللــه –
وأمــا بمــا يخــص الخيــار الثانــي الســالف ذكــره فهــو حــق
للجهــة ويجــب أن يتــم مــن ِقبلهــا  ،والتــي غالبــاً ال تتجــه
توجهــات الجهــات إليــه إذ األصــل أن األمــر عــارض وكل عارض
يعقبــه الــزوال.

ما أثر القوة القاهرة على عقود المقاوالت
والتوريد؟
مــن أنــواع العقــود التــي يمكــن تنفيذهــا فــي ظــل الجائحــة
ـتمر تنفيذهــا
هــي العقــود المتراخيــة التنفيــذ؛ أي التــي يسـ ّ
زمنً ــا؛ كعقــود التوريــد وعقــود المقــاوالت ومــا فــي حكمــه،
وفــي حيــن الحديــث عــن فســخ تلــك العقــود فــي ظــل وجــود
القــوة القاهــرة فــإن القــوة القاهــرة نســبية فــي عمليــة
الفســخ بمعنــى أن لهــا حالتــان ال تخــرج عنهمــا تلــك األنــواع
مــن العقــود:
 .1العقــد الــذي ليــس لــه حــل ســوى الفســخ الســتحالة
تنفيــذ االلتــزام مــن الطرفيــن أو مــن أحدهمــا ،فيتــم
فســخه تفاديــاً لتبعــات أخــرى والتــي مــن شــأنها الضــرر

بطرفــي العقــد.
.2العقــد الــذي يكــون طبيعــة الضــرر فيــه نســبي فــا
تعطــي صاحبهــا حــق فســخ العقــد ،ولكــن تعطيــه حــق
إزالــة المســؤولية وتمديــد مــدة العقــد.
وحينئـ ٍـذ نســتطيع القــول بــأن مــدى اســتحالة تنفيــذ االلتــزام
مــن امكانيتــه متــروك لتقديــر طرفــي العقــد ،إمــا بكــون
اســتمراريته ممكنــه بتوافــر شــروط معينــة وتعــاون الطــرف
اآلخــر  ،أو اســتحالة تنفيــذه فيتــم الفســخ مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار مســؤولية التعويــض.
غالبــاً مــا تتضمــن هــذه األنــواع مــن العقــود علــى (وقــتمحــدد) تُ لــزم مــن خاللهــا المتعاقــد علــى إنجــاز المعقــود
عليــه فــي حينهــا ،وتفــرض غرامــة التأخيــر فــي حــال عــدم
اإللتــزام بالمــدة المنصــوص عليهــا  ،ولكــن وفقــاً لمــا نمــر بــه
اليــوم مــن ظــروف خارجيــة بمعنــى خروجهــا عــن يــد أي مــن
المتعاقديــن فــإن مبــدأ فــرض الغرامــات يســقط فــي هــذه
الحالــة.
 وإثباتــاً لمــا ســلف ذكــره وبالعــودة إلــى الســوابق القضائيةنجــد ســابقة قضائيــة فيمــا يخــص إلــزام شــركة مقــاوالت
بدفــع غرامــة التأخيــر فــي ظــل انتشــار وبــاء (حمــى الــوادي
المتصــدع) بقضيــة رقــم  1/ 1885لعــام  1425هـــ
والــذي حكمــت الدائــرة بإلــزام المدعــى عليهــا بإلغــاء حســم
الغرامــات وفقــاً للمعطيــات الســابقة «وجــود الظــرف
الطــارئ».
فيســتدل مــن ذلــك أن ظهــور األوبئــة يعــد مــن قبــل
الظــروف الطارئــة التــي يجــب علــى األطــراف المتعاقــدة
أخذهــا بعيــن االعتبــار.

ماهو أثر القوة القاهرة على عقود السياحة
والفندقة؟
نظــراً لكــون أغلــب األســئلة الشــائعة تنــدرج تحــت إلغــاء
حجــوزات الطيــران والفنــادق وماهيــة إجراءاتهــا التاليــة إمــا
باالســترجاع أو حفظهــا كرصيــد لفتــرة الحقــة.

فالســؤال المطــروح غالبــاً مــن المســتهلك  :هــل تعتبــر
القــوة القاهــرة عنــد فســخ العقــد بســببها كفيلــة بإلــزام
الجهــة المتعاقــد معهــا باتبــاع اإلجراءات المرتبطة بمســمى
«الفســخ» عبــر إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل التعاقــد
ونشــوء االلتــزام؟
فهنــا نكــون بصــدد النظــر للجهــة المتعاقــد معهــا
المســتهلك ،وسياســتها فيمــا يخــص النطــاق الجغرافــي
«داخــل المملكــة أو خارجهــا»
فعلــى ســبيل المثــال نصــت المــادة السادســة عشــر مــن
الئحــة حمايــة حقــوق العمــاء للهيئــة العامــة للطيــران
المدنــي بـــ ( )1فقــرة (ب) علــى إعفــاء الناقــل الجــوي مــن
التعويضــات الــواردة فــي هــذه الالئحــة فــي حــال القــوة
القاهــرة.
فيســتنتج مــن ذلــك أنهــا ملزمــة بإعــادة مبلــغ التذكــرة
ُ
للمســتهلك دون التعويــض كونهــا ليســت الســبب بتوقــف
الرحــات علــى خــاف حــاالت اإللغــاء الــواردة فــي الالئحــة
والتــي يكــون الســبب إللغائهــا عائــد إلــى الناقــل الجــوي
فيســتوجب ذلــك التعويــض بحســب الحالــة والمنصــوص
إجمــاال بالالئحــة.
عليهــا
ً
أمــا فيمــا يخــص حجــوزات الفنــادق ومافــي حكمهــا  ،فــإن
كان الحجــز المؤكــد يشــمل «قبوليتــه لالســترجاع» فينصــب
االســترجاع لصالــح المســتهلك بشــكل مباشــر دون إعيــاء
التفاهــم مــع الشــركة لثبــوت الحــق .وإن كان الحجــز ال
يشــمله خيــار االســترداد فــي حــال اإللغــاء فإننــا نــرى بهــذه
الحالــة الحــق التــام بتعويــض المســتفيد مــن الحجــز بحجــز
مماثــل بعــد زوال القــوة القاهــرة مــع االختــاف مــن نظــام
دولــة ألخــرى.
وينصــح بالتفاهــم بيــن المســتهلك والشــركة عــن آليــة
اإلجــراء الســليم فــي حــال الفســخ بســبب القــوة القاهــرة
حيــث أن التفاهــم هــو الفيصــل فــي حال اختالف السياســات
للشــركات و اإلدارات.

خــــتامـــاً ..
ويعمــل بــه ،ونســأله حســن
فإننــا نأمــل مــن المولــى أن يكــون المحتــوى المقــدم قــد أدى مفــاده مــن علـ ٍـم يســتفاد منــه ُ
العاقبــة وحفــظ بالدنــا والمســلمين ،وأن يجعــل بعــد العســر يســراً وهــذا هــو ظننــا بــرب العالميــن.
وتقبلوا منا خالص التحية والتقدير...

