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وال  ملزمـــة  العقـــود  أن 
ـــن التحـــرر منهـــا إال علـــى  يمك
أســـاس االســـتحالة بســـبب 
ـــاس  ـــى أس ـــرة، أو عل ـــوة قاه ق
االختـــال الجوهـــري بالتـــوازن 
بشـــكل  للعقـــد،  المالـــي 
ُيفضـــي  تنفيـــذه  يجعـــل 
إلـــى خســـارة فادحـــة ولـــو 
لـــم يكـــن مســـتحيًلا، وهـــو 
بحالـــة  قانوًنـــا  يعـــرف  مـــا 

الظـــرف الطـــارئ.

القضـــاء  أن 
لتعديـــل  يتدخـــل 
ــض  ــد وتعويـ العقـ
عـــن  المتعاقـــد 
ـــة  ـــارة الفادح الخس
التنفيـــذ،  تـــم  إذا 
لنظريـــة  إعمـــاًلا 
الطـــارئ. الظـــرف 

ـــبب  ـــرر بس أن التح
ــي  ــرة يعنـ ــوة قاهـ قـ
اإلعفـــاء مـــن جميـــع 
التعويـــض،  صـــور 
يعفيـــك  ال  ولكنـــه 
ـــغ  ـــادة أي مبال ـــن إع م
ـــا إذا  ـــلمتها مقدًم تس
لـــم تتكبـــد تكاليـــف 
األعمـــال  تنفيـــذ 

بهـــا. المرتبطـــة 

يطبـــق  القضـــاء  أن 
التعريـــف التعاقـــدي للقـــوة 
ـــة  ـــروف الطارئ ـــرة وللظ القاه
ــراف  ــه األطـ ــق عليـ ــا اتفـ ومـ
حـــال  فـــي  تبعـــات  مـــن 
ــادئ  ــا، ويطبـــق المبـ حدوثهـ
الحـــاالت  فـــي  القضائيـــة 
التـــي ال ينظمهـــا نصـــوص 

صريحـــة. تعاقديـــة 

تنفيـــذ  تكاليـــف  زيـــادة  أن 
الظـــروف  بســـبب  العقـــود 
يعنـــي  ال  وحســـب،  الحاليـــة 
قدرتـــك علـــى التحـــرر منهـــا إال 
ـــة  ـــة لدرج ـــادة باهظ ـــت الزي إذا كان
فـــي  جوهرًيـــا  إخـــاًلا  ُتحـــدث 
التـــوازن المالـــي وخســـارة فادحـــة، 
ـــى  ـــتناد عل ـــن االس ـــا يمك فحينه
ـــرر  ـــة للتح ـــروف الطارئ ـــة الظ نظري
مـــن العقـــد، إال إذا تـــم التوافـــق 

علـــى تعديـــل ُيعيـــد التـــوازن.

استقرأنا األحكام القضائية المتاحة وأهم ما تضمنته من مبادئ في التعامل مع الظروف الحالية، ويمكن إيجازها على النحو التالي: 

ـــة.  ـــة قضائي ـــريعية، ومدرس ـــة تش ـــتين، مدرس ـــى مدرس ـــة إل ـــروف الراهن ـــع الظ ـــل م ـــي التعام ـــدول ف ـــم ال ـــام، تنقس ـــكٍل ع بش  
فالمدرســـة التشـــريعية تضـــع تعريفـــات ومعاييـــر محـــددة النطبـــاق قواعـــد القـــوة القاهـــرة والظـــروف الطارئـــة علـــى العقـــود 
ـــة. ـــدم المرون ـــود وع ـــا بالجم ـــا نهجه ـــف منتقدوه ـــن يص ـــر، ولك ـــوح أكب ـــس لوض ـــة، فتؤس ـــكام تفصيلي ـــي أح ـــات ف والمعام

ـــن  ـــن م ـــا ُيَمكِّ ـــاج بم ـــب االحتي ـــادئ حس ـــور المب ـــاء، لتتط ـــاالت للقض ـــع الح ـــل م ـــرك التعام ـــة تت ـــة القضائي ـــن أن المدرس ـــي حي ف  
ـــة. ـــادئ القضائي ـــوء المب ـــي ض ـــة ف ـــن المرون ـــيٍء م ـــدة بش ـــى ح ـــة عل ـــع كل حال ـــل م التعام

المملكـــة أقـــرب مـــا تكـــون إلـــى المدرســـة القضائيـــة فـــي تطبيقهـــا، ومـــع ذلـــك هنـــاك بعـــض النصـــوص الـــواردة فـــي األنظمـــة   
التـــي تعاملـــت مـــع مثـــل هـــذه الظـــروف فـــي العقـــود الحكوميـــة، كالنصـــوص الـــواردة فـــي نظـــام المنافســـات والمشـــتريات.
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ل لجنة لمراقبة  َشكِّ
الموقف

تعميد عملية المسح 
لجميع المعنيين بأعمال 

 الشركة 
)انظر الشريحة التالية(

تبّني حوكمة واضحة 
للمراقبة واتخاذ القرار

األمر الملكي الكريم وصف ما يجري في هذه الفترة بالجائحة، وهو 
ما يتطلب من قيادات األعمال وقفة ونظرة في هيكلة فرق العمل 

بالخبرات الالزمة في إدارة الموقف، بحيث يتم إجراء عملية مسح 
لتحديد جميع أصحاب العالقة والمعنيين بعمل الشركة لمراجعة 

المعامالت واتخاذ القرارات حيالها بشكل مرن وفّعال.

نظرة عامة على الخطوات اإلدارية الموصى بها بعد استقراء ما صدر عن بعض بيوت الخبرة العالمية.



عملية مسح جميع الجهات المعنية بأعمال الشركة

ل
ب األموا

طا
التمويل واستق

حوكمة واإلدارة
ال

اضغط على القسم الذي ترغب النظر 
في اعتباراته لالنتقال إليه مباشرة:

الموردون والمتعاقدون

الموظفون

اإليجارات

السوق عموًما

التأمين

العقود والعمالء

الشركاء وأصحاب 
االمتيازات والوكاالت

الممولون

أسواق المال

مجلس اإلدارة واللجان

الجهات المشرفة

الشركاء والمساهمون 
والمستثمرون

راد

اإلي

كاليف
والت

رد 
وا

لم
ا

Overview map (interactive)



تجّنـــْب التحـــرر مـــن العقـــود الحاليـــة بحجـــة ارتفـــاع األســـعار وانخفـــاض 
ـــة  ـــاع التكلف ـــض، ألن ارتف ـــات تعوي ـــى تبع ـــذا إل ـــي ه ـــد يفض ـــح، فق الرب
الـــازم إثباتـــه هـــو  فقـــط ال يجعـــل التنفيـــذ متعـــذرًا، والمعيـــار 
االســـتحالة أو الخســـارة الفادحـــة التـــي تقلـــب موازيـــن العقـــد كلًيـــا.

تسبب امتنـــاع حكومـــة أســـتراليا عـــن 
زيـــادة  فـــي  المملكـــة  إلـــى  األغنـــام  توريـــد 
ـــتيراد  ـــى اس ـــراره إل ـــي الضط ـــى المدع ـــة عل التكلف
ــة أعلـــى حتـــى  ــرى بتكلفـ ــن دول أخـ ــام مـ األغنـ
ـــه. ـــى علي ـــع المدع ـــة م ـــه التعاقدي ـــي بالتزامات يف

لجأ المدعـــي إلـــى القضـــاء إللـــزام الجهـــة 
أن تعوضـــه عـــن فـــرق الســـعر الـــذي دفعـــه 
لمصـــدري األغنـــام الذيـــن اضطـــر إلـــى االســـتيراد 

ــتراليا. ــر أسـ منهـــم مـــن دول أخـــرى غيـ

دفع المدعـــي عليـــه بـــأن مصـــادر اســـتيراد 
ــا  ــا المتعاقـــد مـ ــار منهـ األغنـــام مفتوحـــة يختـ
يشـــاء، وأن األطـــراف لـــم يتفقـــوا علـــى اســـتيراد 

األغنـــام حصـــًرا مـــن أســـتراليا.

الدعـــوى  برفـــض  المحكمـــة  قضت 
علـــى: تأسًيســـا 

عـــدم انطبـــاق شـــروط القـــوة القاهـــرة فـــي   
هـــذه الحالـــة.

ـــد  ـــر التوري ـــى قص ـــص عل ـــن الن ـــد م ـــو العق خل  
علـــى أســـتراليا.

غيـاب الدليـل علـى إصابـة المدعـي بخسـارة   
العقـد. اقتصاديـات  قلـب  شـأنها  مـن  فادحـة 

ـــن  ـــم تك ـــروف ل ـــي ظ ـــة ه ـــروف الطارئ أن الظ  
ـــأنها  ـــن ش ـــد، وم ـــد التعاق ـــبان عن ـــي الحس ف

ـــزم. ـــى الملت ـــاة عل ـــاء الملق ـــادة األعب زي
أن من شروط االعتداد بالظرف الطارئ:  

ا على المتعاقدين. 	 أن يكون أجنبّيً
أال يمكن توقعه عادًة، ولم يكن  	

في حسبان المتعاقدين.
حدود  	 الخسارة  تتجاوز  أن 

الخسارة المألوفة.

ارتفعــت  الذيــن  العمــاء  مــع  تفــاوْض 
تكاليــف تنفيــذ عقودهــم بشــكل يســبب 
العقــد،  موازيــن  ويقلــب  فادحــة،  خســارة 
للوصــول إلــى حــل مــرٍض للطرفيــن، وقــد 
علــى  التحــرر  قــررت  إذا  القضــاء  ينصفــك 
أســاس االختــاف الجوهــري فــي الصفقــة 
بســبب الظــروف الطارئــة، ولكــن كــن منصًفــا 
ســيفحص  فالقضــاء  قــرارك،  فــي  ومتزًنــا 

بدقــة. والتكاليــف  الوقائــع 
التكلفة المتوقعة

األمر تقديري، ومع ذلك فالخسارة الفادحة بينة إذا كنت متزًنا في حكمك

ارتفاع التكلفة بسبب 
الظرف بشكل ال يبرر التحرر

االرتفاع الفادح في 
التكلفة الذي يبرر التحرر

اإليراد المتوقع

الربح

االعتبارات القانونية المرتبطة باإليراد

Revenues



 الموردون

عقود الوكاالت 
 والتوزيع

 المنافسة
الحـــدث  اســـتبق   
شـــاملة  بمراجعـــة 
األساســـيين  للمورديـــن 
تنفيـــذ  فـــي  الازميـــن 
عقـــود شـــركتك مـــع 
وباألخـــص  عمائهـــا، 
المـــوردون فـــي الـــدول 

. ثـــرة لمتأ ا

هنـــاك  تكـــون  قـــد   
تعاقديـــة،  متطلبـــات 
مثـــل خطـــاب اإلنهـــاء، 
ـــن  ـــليم مم ـــل الس للتحل
تنفيـــذ  يســـتطيع  ال 
بهـــا  التـــزم  التزاماتـــه، 

حرفًيـــا.

هـــذه  تكـــون  قـــد   
ـــادة  ـــة إلع ـــة فرص المرحل
أعمـــال  فـــي  النظـــر 
والتعامـــل  مورديـــك، 
أكفـــأ  مورديـــن  مـــع 
فـــي  تكلفـــة  وأقـــل 
المـــورد  تخلـــف  حـــال 

التنفيـــذ. عـــن 

أداء  التزامـــات  راجـــْع   
مـــا  وأصـــدر  البيـــع، 
يتطلبـــه العقـــد مـــن 
إخطـــارات وفـــق عقـــد 
التوزيـــع  أو  الوكالـــة 
هبطـــت  حـــال  فـــي 
هبوًطـــا  المبيعـــات 
مـــن  تأكـــد  ا،  حـــاّدً
المنطبـــق  القانـــون 

العاقـــة. علـــى 

ـــاًلا ألي اقتراحـــات  ـــِق ب ال تل  
ـــعار  ـــع األس ـــة لرف انتهازي
المرحلـــة،  هـــذه  فـــي 
هـــذا  يعـــد  فقـــد 
اســـتغاًلا  المســـلك 
ويعرضـــك  للعمـــاء، 
للمســـاءلة مـــن هيئـــة 

. فســـة لمنا ا

الجهـــات  علـــى  اقتـــرْح   
تحفـــزك  التـــي 
مـــع  التعامـــل  علـــى 
لســـد  منافســـيك 
ــاع  ــي القطـ ــاج فـ االحتيـ
والفندقـــي  الصحـــي 
وتوريـــد الطلبـــات، علـــى 
ســـبيل المثـــال: إصـــدار 
أي  مـــن  يعفيـــك  مـــا 
لخـــرق نظـــام  تبعـــات 

. فســـة لمنا ا

ـــوة  ـــع الق ـــل م ـــددة للتعام ـــة مح ـــى آلي ـــا عل ـــت فيه ـــي نص ـــاالت الت ـــي الح ـــود ف ـــه العق ـــص علي ـــا تن ـــيحترم م ـــاء س القض  
ـــة.  ـــا بعناي ـــددة، راجعه ـــا مح ـــمل نصوًص ـــا تش ـــادة م ـــة ع ـــة باإلنجليزي ـــود المكتوب ـــة، والعق ـــروف الطارئ ـــرة أو الظ القاه

ا. راجْع عقودك للتأكد من المدد المنطبقة ألي إخطارات الزمة إذا أردت التحرر من العقد، والتزم بها حرفّيً  

ـــزام  ـــات اإلل ـــْع متطلب ـــزم، وَض ـــكٍل مل ـــًة وبش ـــة كتاب ـــذه المرحل ـــع ه ـــل م ـــا للتعام ـــوم به ـــات تق ـــج أي مفاوض ـــْق نتائ وّث  
ـــار. ـــن االعتب ـــي عي ـــا ف إلكترونّيً

ـــم،  ـــرط تحكي ـــي أو ش ـــون أجنب ـــة لقان ـــود خاضع ـــت العق ـــال كان ـــي ح ـــاء ف ـــن والعم ـــع الموردي ـــف م ـــن الموق ـــْد م تأك  
ـــف. ـــم الموق ـــة لتقيي ـــدول المعني ـــي ال ـــن ف ـــع المحامي ـــل م وتواص

االعتبارات القانونية 
المرتبطة باإليراد

تسببت  ظـــروف حـــرب الخليـــج فـــي أضـــرار 
تنفيـــذ مشـــروع صيانـــة شـــبكة  أثنـــاء  للمدعـــي 
ـــت  ـــا، وتمثل ـــى عليه ـــة المدع ـــح الجه ـــاالت لصال اتص
ـــال  ـــي أعم ـــدء ف ـــي الب ـــات ف ـــي صعوب ـــرار ف ـــذه األض ه

ــال.  ــور العمـ ــعار أجـ ــاع أسـ ــروع وارتفـ المشـ

للمطالبـــة  القضـــاء  إلـــى  المدعـــي  لجأ  
األضـــرار. هـــذه  عـــن  بالتعويـــض 

ـــرام  ـــم إب ـــه ت ـــا بأن ـــى عليه ـــة المدع دفعت  الجه
العقـــد فـــي تاريـــخ ســـابق علـــى تاريـــخ غـــزو الكويـــت 
بحوالـــي خمســـة أشـــهر، ولـــم تبـــد المدعيـــة أي تحفظ 
ــة،  ــروف الواقعيـ ــل الظـ ــي ظـ ــد فـ ــرام العقـ ــد إبـ عنـ
والتـــي هـــي علـــى علـــم بهـــا كـــون المنطقـــة غيـــر 

مســـتقرة واألحـــداث متوقعـــة فـــي أي لحظـــة.

قضت   المحكمـــة برفـــض الدعـــوى لعـــدم 
ــى أن: ــا علـ ــرة، تأسيًسـ ــوة القاهـ ــرط القـ ــر شـ توفـ

قبـــل  بالحـــرب  معرفـــة  علـــى  كان  المدعـــي   
وصـــول خطـــاب الترســـية ولـــم يقـــم بإشـــعار 
تنفيـــذ  فـــي  الحـــرب  بتأثيـــر  العـــام  األمـــن 

األعمـــال. 
البـــد النطبـــاق نظريـــة الظـــروف الطارئـــة أن يكـــون   
الظـــرف ســـبًبا فـــي اإلخـــال بالتـــوازن المالـــي 
ــد  ــً للمتعاقـ ــذه مرهقـ ــل تنفيـ ــد؛ فيجعـ للعقـ
ال لمجـــرد انتقـــاص مـــن مقـــدار الربـــح، وإنمـــا 
ـــن  ـــف ع ـــدد بالتوق ـــي ته ـــيمة الت ـــارة الجس للخس

ــذه. ــتحالة تنفيـ ــد أو اسـ ــذ العقـ تنفيـ
نظريـــة الظـــروف الطارئـــة ال يمكـــن إعمالهـــا إال   
فـــي حـــال حـــدوث أمـــور مســـتجدة تقـــع فـــي 
ـــة  ـــن متوقع ـــم تك ـــد اإلداري ول ـــذ العق ـــاء تنفي أثن
ـــذ  ـــح تنفي ـــا أن يصب ـــب عليه ـــد، ويترت ـــد التعاق عن

العقـــد مرهًقـــا للمتعاقـــد مـــع اإلدارة.



المتصـــدع فـــي  الـــوادي  تسبب مـــرض حمـــى 
لهـــروب  نتيجـــة  إنشـــائي  مشـــروع  تســـليم  تأخيـــر 
ـــى  ـــمت عل ـــروع حس ـــف المش ـــي تكالي ـــادة ف ـــة وزي العمال
أثرهـــا الجهـــة الحكوميـــة المدعـــى عليهـــا مبالـــغ مـــن 

مســـتحقات المقـــاول مقابـــل غرامـــات تأخيـــر.

لجأ المقاول إلى القضاء لرد المبالغ.

بـــأن  عليهـــا  المدعـــى  اإلداريـــة  الجهـــة  دفعت 
ا فـــي حينهـــا بتقاريـــر ســـير  الواقعـــة لـــم تثبـــت رســـمّيً
وأن  عليهـــا،  المدعـــى  بإشـــعار  يقـــم  ولـــم  العمـــل، 
معـــدالت ســـير العمـــل بالمشـــروع لـــم تتغيـــر قبـــل 

وأثنـــاء وبعـــد فتـــرة انتشـــار المـــرض.

قضت المحكمـــة بـــرد المبالـــغ إلـــى المقـــاول 
تأسيًســـا علـــى أن:

ـــروف  ـــل الظ ـــن قبي ـــد م ـــراض يع ـــة واألم ـــور األوبئ ظه  
الطارئـــة التـــي ُيعـــَذر بهـــا المقـــاول. 

ـــاول  ـــدرة المق ـــل بق ـــتخلصات يخ ـــرف المس ـــر ص تأخي  
علـــى االســـتمرار فـــي تنفيـــذ العقـــد، ومـــن المقـــرر 
ـــور  ـــتحق ف ـــل تس ـــل العم ـــي مقاب ـــرة ف ـــرًعا ان األج ش

انتهـــاء العامـــل مـــن عملـــه. 

ـــن  ـــا ع ـــر ناتًج ـــق إذا كان التأخي ـــر ال تنطب ـــة التأخي غرام  
قـــوة قاهـــرة أو حـــدث طـــارئ أو بســـبب ال دخـــل 

ــه. ــد بـ للمتعاقـ

المـــواد  علـــى  الحصـــول  فـــي  التأخـــر  تسبب   
المتفجـــرة، وانقطـــاع اإلســـمنت عـــدة مـــرات، وهطـــول 
ــد  ــاول بالمواعيـ ــزام المقـ ــدم التـ ــي عـ ــرة فـ ــار غزيـ أمطـ
ـــرض  ـــى ف ـــا أدى إل ـــق، مم ـــروع طري ـــذ مش ـــددة لتنفي المح

غرامـــة تأخيـــر مـــن قبـــل الجهـــة اإلداريـــة.

لجأ المقـــاول إلـــى القضـــاء للمطالبـــة بإعفائـــه 
مـــن غرامـــة التأخيـــر علـــى أســـاس أنـــه ناتـــج عـــن القـــوة 

ــرة. القاهـ

بـــأن  عليهـــا  المدعـــى  اإلداريـــة  الجهـــة  دفعت 
القاهـــرة غيـــر منطبقـــة. القـــوة 

تأسيًســـا  المطالبـــة  برفـــض  المحكمـــة  قضت 
علـــى أن:

لهـــا  المقـــاول ال عاقـــة  التـــي ذكرهـــا  األســـباب   
اإلداريـــة. بالجهـــة 

ــاة الوقـــت  ــاول مراعـ ــن الواجـــب علـــى المقـ كان مـ  
المـــواد  علـــى  للحصـــول  إليـــه  يحتـــاج  الـــذي 
المتفجـــرة لعلمـــه المســـبق باإلجـــراءات األمنيـــة 

لذلـــك. المشـــددة 

ـــروع  ـــال المش ـــا أعم ـــف عليه ـــمنت ال تتوق ـــادة اإلس م  
أساًســـا، وإنمـــا هنـــاك أعمـــال أخـــرى كان يمكـــن 

ــا. ــن توافرهـ ــا لحيـ ــام بهـ ــاول القيـ للمقـ

المقـــاول لـــم يثبـــت أن األمطـــار الغزيـــرة هـــي مـــن   
ــت.  ــذا الوقـ ــل هـ ــي مثـ ــادة فـ ــر المعتـ ــار غيـ األمطـ

البد أن يكون هناك ارتباط واضح ومباشر ووثيق بين الظروف الحالية واالختالل في 
التوازن المالي للعقد االعتبارات القانونية 

المرتبطة باإليراد

ال تتحـــرر مـــن العقـــود الحكوميـــة إال إذا اســـتحال التنفيـــذ، 
فهـــذه العقـــود تخضـــع لقواعـــد إداريـــة تختلـــف فـــي 
ـــى  ـــة عل ـــد المطبق ـــن القواع ـــاتها ع ـــا وانعكاس طبيعته
التجاريـــة، وللجهـــات الحكوميـــة أن تفـــرض  العقـــود 
ـــا  ـــركتك وقدرته ـــف ش ـــي تصني ـــر ف ـــا تأثي ـــومات، وله حس

علـــى التعامـــل المســـتقبلي معهـــا.

ــري  ــال جوهـ ــاك اختـ ــة إذا كان هنـ ــار الجهـ ــْم بإخطـ قـ
ــا أن ترفـــع قيمـــة  فـــي التـــوازن المالـــي للعقـــد، ألن لهـ

ــا ال يزيـــد علـــى %20. عقـــدك بمـ

ـــي  ـــوازن المال ـــال الت ـــاء إذا كان اخت ـــرًة للقض ـــه مباش توج
للعقـــد بســـبب زيـــادة فـــي تكلفـــة المـــواد تفـــوق الــــ %20 

ـــد. ـــة العق ـــن قيم م

أرســـْل طلـــب الزيـــادة للجهـــات الحكوميـــة بســـبب اختـــال التـــوازن المالـــي خـــال   
ـــا فـــي خطابـــك بتبريـــر ارتفـــاع التكلفـــة  ســـتين )60( يوًمـــا، كـــن مقنًعـــا وعلمّيً

ـــق. ـــكل دقي بش

ـــود  ـــر علـــى العق ـــم هـــذا الخط ـــد، قّي ـــْر أن للجهـــة الحكوميـــة تعليـــق العق تذك  
ــاط ذلـــك  ــركتك وارتبـ ــراد شـ ــي إيـ ــذا فـ ــل لهـ ــر المحتمـ ــدى التأثيـ ــة، ومـ القائمـ

بعقـــود التمويـــل ونســـبة الســـيولة المتعهـــد بهـــا أمـــام البنـــوك.



موقـــف شـــركتك فـــي محـــور اإليـــراد ســـيحدد المنهجيـــة التـــي 
ـــدام  ـــث اإلق ـــن حي ـــف، م ـــع التكالي ـــل م ـــي التعام ـــا ف ـــتنظر إليه س
ــودك  ــة بعقـ ــر المتعلقـ ــم المخاطـ ــة، قّيـ ــن التكلفـ ــص مـ للتخلـ
ــرك  ــة غيـ ــو تكلفـ ــودك هـ ــراد عقـ ــر أن إيـ ــة. تذكـ ــك بعنايـ وإيراداتـ
والعكـــس صحيـــح. كـــن منصًفـــا وتذكـــر معيـــار الخســـارة الفادحـــة 

وليـــس ارتفـــاع التكلفـــة وحســـب، تجنًبـــا للتبعـــات القانونيـــة.

تفـــاوْض مـــع عمائـــك الذيـــن يعانـــون مـــن مصاعـــب   
حلـــول  إلـــى  للوصـــول  المســـتحقات  دفـــع  فـــي 
ـــول،  ـــد يط ـــي ق ـــار التقاض ـــي خي ـــي ف ـــة، فالمض ُمرضي

ــة. ــات كتابـ ــذه االتفاقـ ــل هـ ــق مثـ ــن وّثـ ولكـ
وّثق دعواك في حال كان التقاضي هو الحل الوحيد،   

أوامر مستعجلة. إلى طلب  الحاجة  وقّيْم 
ــادل إذا  ــاوض عـ ــي تفـ ــابقة فـ ــك السـ ــْب بحقوقـ طالـ  

اســـتحال تنفيـــذ العقـــد.

ـــي  ـــا ف ـــدات تبرمه ـــار أن أي تعاق ـــن االعتب ـــي عي ـــع ف ض
هـــذه المرحلـــة ســـتكون تعاقـــدات ملزمـــة علـــى 
الرغـــم مـــن الظـــروف الحاليـــة، وســـيصعب التحـــرر 
أســـاس  علـــى  أو  االســـتحالة  أســـاس  علـــى  منهـــا 
ــة  ــع صريحـ ــك بوقائـ ــات ذلـ ــة إال بإثبـ ــروف الطارئـ الظـ

وجليـــة وُمْثَبتـــة.

راقب إعالنات اإلفالس، ووّثْق حقك كدائن 
ا في مواجهة عمالئك أو مورديك. إلكترونّيً

 المستحقات

 اإليرادات
  المستقبلية

تسببت ظـــروف حـــرب الخليـــج فـــي تأخـــر مـــوّرد فـــي 
ــا  ــى عليهـ ــة المدعـ ــة اإلداريـ ــى الجهـ ــب إلـ ــة كتـ ــد وطباعـ توريـ
ــر  ــة النقـــل والشـــحن للـــورق وعـــدم توافـ ــبب إعاقـــة حركـ بسـ
العمالـــة الازمـــة بســـبب هروبهـــم مـــن المملكـــة وامتنـــاع 
ـــرض  ـــى ف ـــا أدى إل ـــا، مم ـــدوم إليه ـــن الق ـــارج م ـــي الخ ـــة ف العمال
ـــم  ـــة لتعلي ـــة العام ـــل الرئاس ـــن قب ـــوّرد م ـــى الم ـــر عل ـــة تأخي غرام

البنـــات.

لجأ المـــورّد إلـــى القضـــاء إلعفائـــه مـــن غرامـــة التأخيـــر 
ــرة. ــوة القاهـ ــن القـ ــج عـ ــه ناتـ ــاس أنـ علـــى أسـ

دفعت الجهـــة اإلداريـــة المدعـــى عليهـــا بـــأن المـــورّد كان 
علـــى علـــم باألحـــداث المحيطـــة فـــي الخليـــج.

قضت المحكمـــة بإعفـــاء المـــوّرد مـــن غرامـــة التأخيـــر 
ــى أن: ــا علـ تأسيًسـ

ـــج  ـــرب الخلي ـــوب ح ـــو نش ـــب ه ـــد الكت ـــي توري ـــر ف ـــبب التأّخ س  
ــا  بعـــد تاريـــخ توقيـــع العقـــد بحوالـــي نصـــف شـــهر، وأنهـ
تســـببت فـــي تأخـــر وصـــول شـــحنات الـــورق وامتنـــاع العمالـــة 
المســـافرة مـــن العـــودة إلـــى المملكـــة وهـــروب بعضهـــم.

الحـــرب بمثابـــة قـــوة قاهـــرة أو حـــدث طـــارئ، ال دخـــل إلرادة   
المتعاقـــد بـــه.

االعتبارات القانونية 
المرتبطة باإليراد



ـــن التخلـــص منـــه دون مخاطـــر قضائيـــة، واضًعـــا فـــي عيـــن  أجـــِر مراجعـــة شـــاملة علـــى التكاليـــف للتخلـــص ممـــا يمك
االعتبـــار أن العقـــود ملزمـــة مـــا لـــم تثبـــت االســـتحالة أو االختـــاف الجـــذري فـــي التـــوازن المالـــي فـــي بعـــض الحـــاالت، وإن 

ـــا، ويتطلـــب فحًصـــا دقيًقـــا للوقائـــع، خاصـــة فـــي العقـــود التجاريـــة. ـــا صعًب كان إثبـــات هـــذا االختـــاف الجـــذري قضائّيً
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االعتبارات القانونية المرتبطة بالموارد والتكاليف.

Costs



انخفاض قيمة 
األصول 

ضـــْع فـــي عيـــن االعتبـــار 
ــة إلـــى  ــة الحاجـ احتماليـ
ــول  ــة األصـ خفـــض قيمـ
المســـجلة فـــي قائمـــة 
كانـــت  فـــإذا  الموازنـــة، 
ــاس  ــى أسـ مســـجلة علـ
القيمـــة العادلـــة وليـــس 
ــة  ــاس التكلفـ ــى أسـ علـ
طويلـــة  فتـــرات  منـــذ 
بالوضـــع  تتأثـــر  فلـــن 
الحالـــي، وســـيؤثر هـــذا 
المحـــور بشـــكل كبيـــر 
االســـتحواذات  علـــى 
لقيمـــة  تســـجيل  وأي 
فـــي  الســـمعة 
ألي  شـــركتك  قوائـــم 
ســـابقة،  اســـتحواذات 
وقـــد يعنـــي االنخفـــاض 
تأثـــر موقفـــك المالـــي، 
ممـــا يؤثـــر فـــي قدرتـــك 
عقـــود  إبـــرام  علـــى 
التمويـــل، ابـــدأ النقـــاش 
المحـــور  هـــذا  فـــي 
مـــع لجنـــة المراجعـــة، 
الخارجـــي. ومحاســـبك 

الموظفين

تجنـــْب تخفيـــض الرواتـــب بقـــرار منفـــرد، أو فـــرض اإلجـــازات بـــدون رواتـــب   
ـــه إلـــى  إال بموافقـــة الموظـــف. وحتـــى إن حصلـــت علـــى الموافقـــة، َتَنبَّ

ـــق. ـــام والمطل ـــاء الت ـــى الرض ـــة إل الحاج

ــر أن  ــي، وتذكـ ــم الحكومـ ــتخدام الدعـ ــار اسـ ــن االعتبـ ــي عيـ ــذ فـ خـ  
ــوارد  ــه المـ ــؤول لتوجيـ ــرف المسـ ــب التصـ ــادي يتطلـ ــع االقتصـ الوضـ
ــاع  ــل قطـ ــة، مثـ ــد حاجـ ــات األشـ ــى القطاعـ ــة إلـ ـ صَّ ــة الُمَخصَّ الماليـ

الســـياحة والترفيـــه والمطاعـــم وخافـــه.

ـــو  ـــي ه ـــر الملك ـــب األم ـــب بموج ـــم الرات ـــتخدام دع ـــب، اس ـــى األغل عل  
لمـــن تريـــد االســـتغناء عنـــه، وليـــس لمـــن تريـــد دعـــم راتبـــه، بحيـــث 
يعتبـــر الدعـــم وكأنـــه يتيـــح لـــك خيـــار إعطـــاء إجـــازة بـــدون مرتـــب لمـــن ال 
تســـتطيع االســـتفادة مـــن عملـــه فـــي هـــذه المرحلـــة، مـــن دون اللجـــوء 

ـــا. ـــريحه كلًي لتس

ـــة  ـــم الحكومـــي للرواتـــب لمـــدة الثاث علـــى األغلـــب، اســـتخدام الدع  
شـــهور بموجـــب األمـــر الملكـــي لمـــا ال يزيـــد مـــن 70% مـــن الموظفيـــن 
قـــد يعنـــي التزامـــك بإبقـــاء الــــ 30% اآلخـــرون بنفـــس رواتبهـــم خـــال 

ـــار. ـــن االعتب ـــي عي ـــة ف ـــذه االحتمالي ـــع ه ـــم، ض ـــدة الدع م

علـــى األغلـــب، تســـريح الموظفيـــن فـــي قطـــاع معيـــن بإعـــادة   
الهيكلـــة مـــازال حًقـــا نظامًيـــا لصاحـــب العمـــل الـــذي ال يلجـــأ للدعـــم 
بنـــاًء علـــى األمـــر الملكـــي بعـــد أن يدفـــع كامـــل مســـتحقاتهم. 
ضـــع فـــي عيـــن االعتبـــار تكاليـــف إعـــادة توظيـــف فريـــق متناغـــم 

بعـــد انجـــاء هـــذه األزمـــة إذا كنـــت تتأمـــل التســـريح كخيـــار.

علـــى األغلـــب، مـــازال لجميـــع المنشـــآت المتأثـــرة القـــدرة علـــى الحصول   
ـــن  ـــعوديين الذي ـــن الس ـــب الموظفي ـــدف" لروات ـــدوق "ه ـــم صن ـــى دع عل

ـــددة. ـــرات مح ـــال فت تـــم توظيفهـــم خ

الموقـــف فـــي تطـــور مســـتمر لرغبـــة الجهـــات الحكوميـــة فـــي   
دعـــم أصحـــاب العمـــل قـــدر اإلمـــكان بشـــكل يحـــد مـــن التســـريح 
ـــادل  ـــكل الع ـــم بالش ـــتخدم الدع ـــف واس ـــب الموق ـــاد، راق ـــي االقتص ف
ــى  ــه علـ ــق معـ ــرٍّح أو تتفـ ــن ُتَسـ ــع مـ ــا مـ ــن منصًفـ ــع، وكـ للمجتمـ
تخفيـــف العـــبء المالـــي، فعلـــى الرغـــم مـــن توجيهـــات الجهـــات، 
البـــت فـــي أي خـــاف ســـيكون للمحكمـــة العماليـــة، واألولـــى أن تتجنـــب 

تبعـــات التقاضـــي.

المنازعات 
التجارية

تواصـــْل كتابـــة مـــع   
التحـــرر  يريـــد  مـــن 
ـــذر  ـــود بح ـــن العق م
ال  حتـــى  وعنايـــة 
تصرفـــك  يعـــد 
تـــك  با خطا و
تلحـــق  إقـــرارات 
بموقفـــك  الضـــرر 

. نـــي نو لقا ا

ارتبـــاط  قّيـــْم   
القضايـــا  موقـــف 
ــركتك  ــة لشـ القائمـ
شـــهود،  بحضـــور 
بإعـــام  وبـــادر 
واطلـــب  القضـــاء، 
عـــن  حضورهـــم 
ُبعـــد متـــى أصبحـــت 
متاحـــة. الخدمـــة  التأمين

التأميـــن،  بوليصـــات  راجـــع   
األوبئـــة،  يســـتثني  بعضهـــا 
وبعضهـــا يتطلـــب إخطـــارات 
ــا  ــال حدوثهـ ــي حـ ــددة فـ محـ
إذا كانـــت التغطيـــة منطبقـــة 

حالتـــك. علـــى 

التأمينـــي،  غطـــاءك  راجـــْع   
ـــع  ـــى الوقائ ـــه عل ـــم انطباق وقّي

تواجهـــك. التـــي 

اإليجار

أن  االعتبـــار  عيـــن  فـــي  ضـــع 
دفـــع  مـــن  التحـــرر  محاولـــة 
الظـــروف  بســـبب  اإليجـــار 
الحاليـــة، قـــد يعنـــي فســـخ 
العقـــد وإخـــاء ممتلكاتـــك مـــن 
ــك  نـ ــكل ال ُيَمكَّ ــك بشـ مكاتبـ
ـــاوض  ـــل، ف ـــتئناف العم ـــن اس م
تخفيـــض  علـــى  للحصـــول 
وتجنـــب  أمكـــن،  إن  عـــادل 

اإلمـــكان. التحـــرر قـــدر 

احذر من الشائعات حول التدابير المتخذة والدعم 
الممكن، وال تستِق معلوماتك إال من مصادر رسمية.

خطابات ضمان

إلـــى  الحاجـــة  قّيـــم   
القضـــاء  إلـــى  اللجـــوء 
بشـــكل عاجـــل لســـحب 
ضمـــان  خطابـــات  أي 
أعمـــال  فـــي  قدمتهـــا 
التـــي  المقـــاوالت 
إذا  تنفيذهـــا  اســـتحال 
خطـــر  أي  هنـــاك  كان 
مجحـــف. تســـييل  مـــن 

ـــك  ـــك أن ـــب عيني ـــْع نص ض  
قـــد تكـــون ملزًمـــا بإعـــادة 
تســـلمتها  مبالـــغ  أي 
مقدًمـــا إذا كان تحـــررك 
الســـتحالة  عقـــد  مـــن 
رًا، وتعامـــل  ــرَّ تنفيـــذه ُمَبـ
االعتبـــار  هـــذا  مـــع 
بالخصـــم مـــن مـــواردك 
مقابـــل  النقديـــة 
اآلخـــر  الطـــرف  إقـــرار 

. لة ســـتحا ال با



راجـــْع نســـبة الســـيولة فـــي ضـــوء مراجعتـــك لوضـــع اإليـــراد وارتبـــاط أي هبـــوط فيهـــا بتعهـــدات عقـــود 
التمويـــل، وتحـــدث بشـــفافية مـــع البنـــوك والمموليـــن إلعـــادة النظـــر فـــي شـــروط التمويـــل.

العـام  الطـرح  إجـراءات 
قـد تكـون غيـر مناسـبة 
ولكـن  المرحلـة،  لهـذه 
ابـدأ بالنظر فـي صياغتك 
فـي  الخطـر  لعوامـل 
نشـرة الطرح، ومـن تأثرها 
ممـا  شـركتك  بموقـف 
حـدث في هـذه المرحلة 
فـي حـال أردت اسـتئناف 

مسـتقبًلا. الطـرح 

عقـــود  تعديـــل 
بإدخـــال  التأســـيس 
للحصـــول  مســـتثمرين 
ببيـــع  أمـــوال  علـــى 
ــركات  ــي شـ ــص فـ حصـ
ــدودة  ــؤولية المحـ المسـ
غيـــر متـــاح هـــذه الفتـــرة، 
ولكـــن تابـــع الموقـــف 

التجـــارة. وزارة  مـــع 

ال  الملتـــزم  المســـتثمر 
يمكنـــه التحـــرر بســـبب 
هـــذه األزمـــة، إذا ســـبق 
أن أبـــرم عقـــد اســـتثمار 
لـــم  ولكـــن  ملزًمـــا، 
ـــد  ـــي عق ـــه ف ـــم إدخال يت
بشـــكل  التأســـيس 
يدفـــع  ولـــم  رســـمي 
أي  االســـتثمار،  مبلـــغ 
أي  بشـــأن  تواصـــات 
محـــاوالت تحـــرر يجـــب 
أن تتـــم بعنايـــة حتـــى 
ال تؤثـــر فـــي موقفـــك 
القانونـــي وُتعـــد تنـــازًلا.

إلـــى  الحاجـــة  قّيـــم 
االقتـــراض أو اســـتخدام 
تمويـــل  خطـــوط  أي 
ولـــم  ـــا  حالّيً متاحـــة 
ـــي  ـــة ف ـــتخدم خاص ُتس
بنـــك  خفـــض  ضـــوء 
الفيدرالـــي  االحتيـــاط 
لســـعر  األمريكـــي 
مـــا  وهـــو  الفائـــدة، 
ـــًرا  ـــا كبي ـــي انخفاًض يعن
فـــي كلفـــة التمويـــل 
شـــركتك  تعيـــن  قـــد 

األزمـــة. اجتيـــاز  علـــى 

إلـــى  الحاجـــة  قّيـــْم 
أمـــوال  أي  إعـــادة 
لـــدى  لشـــركتك 
تابعـــة  شـــركات 
دول  فـــي  ُمَؤّسســـة 
لمخاطـــرة  معرضـــة 
الوبـــاء،  بســـبب  أكبـــر 

المملكـــة. إلـــى 

الشراكات و 
 التمويل الطرح العام 

االعتبارات القانونية المرتبطة 
بالتمويل واستقطاب األموال

البنكيـــة  الحســـابات  إيقـــاف  قـــرار  تسبب 
ـــتئجار  ـــوم اس ـــداد رس ـــن س ـــه ع ـــي تخلف ـــتأجر ف للمس

معـــدات مســـتحقة للمؤجـــر.

لجأ المؤجـــر إلـــى القضـــاء الســـترداد المعـــدات 
ـــداد. ـــي الس ـــف ف ـــاس التخل ـــى أس ـــد عل ـــخ العق وفس

ـــزا  ـــدات، وع ـــاء المع ـــي إبق ـــه ف ـــتأجر بحق دفع المس
عـــدم قدرتـــه علـــى ســـداد الرســـوم المســـتحقة إلـــى 
القـــوة القاهـــرة المتمثلـــة فـــي إيقـــاف حســـاباته البنكيـــة.

إلـــى  المعـــدات  بإعـــادة  المحكمـــة  قضت 
أن:  علـــى  تأسيًســـا  العقـــد،  وفســـخ  المؤجـــر 

دفـــع المســـتأجر بالقـــوة القاهـــرة غيـــر مـــاٍق   
القاهـــرة. القـــوة  لمعنـــى 

جـــاء  القاهـــرة  بالقـــوة  المســـتأجر  دفـــع   
ُمْرَســـا، حيـــث فّســـر العقـــد القـــوة القاهـــرة 
بأنهـــا: »الظـــرف الخـــارج عـــن اإلرادة كالحـــرب أو 

ونحوهـــا«.  الـــزالزل  أو  الفيضانـــات 

ـــروف خارجـــة  ـــن ظ القـــوة القاهـــرة حـــدث ينجـــم ع  
ــئ  ــي، وبشـــكل مفاجـ ــبب أجنبـ ــن اإلرادة، وبسـ عـ

يســـتحيل توقعـــه ودفعـــه عنـــد وقوعـــه. 

ـــي  ـــك ف ـــق المال ـــى ح ـــة عل ـــص صراح ـــد ن ـــد ق العق  
ـــتأجر  ـــل المس ـــال أخ ـــي ح ـــت ف ـــي أي وق ـــاء ف اإلنه
بتقديـــم  بالتزامـــه  اإلخـــال  الســـيما  بالتزاماتـــه 

الدفعـــات.

Financing



ـــليم  ـــكل س ـــك بش ـــة لدي ـــة الحوكم ـــبًقا إلدارة منظوم ـــا مس ـــيتطلب تخطيًط ـــي س ـــع الحال الوض
ـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء اللجـــان. ـــل الفعـــال م ـــل والتواص ـــن حيـــث مراجعـــة آليـــات العم م

االعتبارات القانونية المرتبطة 
بالحوكمة واإلدارة.

راجـــع الصاحيـــات اإلداريـــة، وأشـــرْك   
ـــرارات  ـــي الق ـــس اإلدارة ف ـــاء مجل أعض
موافقتهـــم،  تتطلـــب  التـــي 
ــر إذا  ــرار بالتمريـ ــاذ القـ ــك اتخـ ويمكنـ
مســـاهمة. لشـــركة  قائـــًدا  كنـــت 

ــركة ذات  ــال شـ ــود أعمـ ــت تقـ إذا كنـ  
مســـؤولية محـــدودة، ولـــم ينـــص 
صاحيـــة  علـــى  شـــركتك  عقـــد 
فضـــع  بالتمريـــر،  القـــرارات  اتخـــاذ 
فـــي عيـــن االعتبـــار التعديـــل فـــي 
بإمكانـــك  أن  ونـــرى  المســـتقبل، 
اتخـــاذ القـــرار بالتمريـــر فـــي هـــذه 
المرحلـــة ولـــو لـــم ينـــص العقـــد 
علـــى ذلـــك، ولكـــن ضـــع الحاجـــة 

االعتبـــار. للتوثيـــق فـــي عيـــن 

لشـــركة  قائـــًدا  كنـــت  حـــال  فـــي   
مســـاهمة مقفلـــة بعـــدد محـــدود 
تجـــد  فقـــد  المســـاهمين،  مـــن 
ــت  ــل والتصويـ ــى التعامـ ــة إلـ الحاجـ
بطـــرق إلكترونيـــة. نســـق مـــع وزارة 

التجـــارة فـــي هـــذا الخصـــوص.

أصـــِدْر السياســـات الازمـــة للعمـــل   
عـــن ُبعـــد بالشـــكل الـــذي يجعلهـــا 
ملزمـــة، حتـــى تؤســـس الفعاليـــة 
الازمـــة فـــي إتمـــام األعمـــال عـــن 
ــال  ــن خـ ــك مـ ــح لفريقـ ــد، وأوضـ ُبعـ
هـــذه السياســـات الواجـــب الشـــرعي 
والنظامـــي فـــي اإلفصـــاح عـــن أي 
ـــل لهـــذا  ـــة تواص ـــدد نقط ـــراض، وح أع
ـــرق  ـــاك ف ـــة إذا كان هن ـــرض، خاص الغ
ـــركة أو  ـــر الش ـــن مق ـــل م ـــت تعم مازال

ــه. تلتقـــي خارجـ

قـــْم بتعديـــل لوائـــح لجـــان مجلـــس   
اإلدارة بالشـــكل الـــازم ألخـــذ حاجـــة 
العمـــل عـــن بٌعـــد فـــي عيـــن االعتبـــار. 

جهـــْز اإلفصاحـــات الازمـــة لهيئـــة   
الســـوق الماليـــة بعنايـــة واضًعـــا 
فـــي عيـــن االعتبـــار، أي انخفـــاض 
واألربـــاح،  األصـــول،  قيمـــة  فـــي 
واإليـــراد، وتذكـــر ارتبـــاط اإلفصـــاح 
ــخصية  ــؤوليتك الشـ ــه بمسـ ودقتـ
كعضـــو مجلـــس إدارة أو كقائـــد 

تنفيـــذي.

Governance



قـــد تجـــد مناســـبة تكويـــن قائمـــة موحـــدة لألعمـــال التـــي تـــرى ضـــرورة تنفيذهـــا، فـــي ضـــوء مـــا تضمنتـــه 
هـــذه الورقـــة مـــن اقتراحـــات واعتبـــارات، وتفويـــض اإلدارات المختلفـــة فـــي شـــركتك بالتنفيـــذ، بحيـــث يتـــم 

تحديـــث هـــذه القائمـــة وفًقـــا لســـير العمـــل وإضافـــة أعمـــال إليهـــا بشـــكل دوري حســـب التطـــورات.

محتوى هذه الورقة معد في 4 من أبريل 2020، وقد تحدث تطورات أخرى تغير الموقف.

 www.zamakhchary.com :اضغط هنا وتفضل بزيارة موقعنا

 سيسعدنا أن نتلقى مالحظاتك واقتراحاتك على
)takatof@zamakhchary.com( حتي نقوم بتحديث 
هذه الورقة لمصلحة الجميع، وسنقوم بإطالق 

ورشة عمل عبر الويبنار، ونحدد موعدها على 
ا  ا ومحاسبّيً ا مالّيً موقعنا، وسنشرك مختّصً

لضمان النظرة الكلية في النقاش.

http://www.zamakhchary.com


Zamakhchary & Co 
4th Floor, Al-Mada Center 
7758 King Fahad Road 
Olaya, Unit No.3 
Riyadh 12333-4187 
Kingdom of Saudi Arabia

T  +966 11 218 2900 
F  +966 11 288 1313  
E info@zamakhchary.com

www.zamakhchary.com

http://www.zamakhchary.com
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