
  
 

 - ٤٧٠٣ -

 
  
  
  

  

التكييف الفقهي لعقود الشركات 

  اإللكرتونية للنقل الربي لألشخاص

  ]شركة أوبر منوذجا [

  

  جعفر محمد المسیر /د

  المدرس بقسم الفقھ

   جامعة األزھر الشریف -  بكلیة الشریعة والقانون بالقاھرة

  األستاذ المساعد بقسم الشریعة بكلیة الشریعة والقانون

 لعربیة السعودیة جامعة الجوف بالمملكة ا-

sa.edu.ju@gmelmosayer 

mailto:gmelmosayer@ju.edu.sa


  
 

 - ٤٧٠٤ -



  
 

 - ٤٧٠٥ -

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ملخص البحث

  التكییف الفقھي لعقود الشركات اإللكترونیة للنقل البري لألشخاص

  ]شركة أوبر نموذجا[

  جعفر محمد المسیر/ د

  المدرس بقسم الفقھ

   جامعة األزھر الشریف-ون بالقاھرةبكلیة الشریعة والقان

  األستاذ المساعد بقسم الشریعة بكلیة الشریعة والقانون

  جامعة الجوف بالمملكة العربیة السعودیة-

gmelmosayer@ju.edu.sa  

ترونیة من أھم ما برز في السنوات األخیرة تطبیقات التعامل مع الشركات اإللك

للنقل البري لألشخاص، والتي منھا شركة أوبر، ویتم التعامل معھا عن طریق 

 للوصول عبر سیارة إلى منطقة معینة، نترنتقیام العمیل بطلب إلكتروني عبر اإل

فتقوم شركة أوبر عبر تطبیقھا اإللكتروني  بعملیة بحث عن أقرب سائقي الخدمة 

ید عملیة الحجز، واالتفاق على الرحلة، المتواجدین في نفس موقع العمیل، وتأك

لیقوم السائق بالوصول للعمیل عن طریق موقعھ اإللكتروني والذي تحدده برامج 

أن الكتاب كالخطاب، واألصل حمل العقود على الصحة،  وبما الخرائط اإللكترونیة،

واألصل في العقود والمعامالت اإلباحة، كان التكییف الفقھي لتعاقد العمیل مع 

لشركة ھو أن الشركة أجیر مشترك، والعمیل قد أجرھا إجارة عین للنقل حیث ا

یرید، وكان التكییف الفقھي لتعاقد السائق مع الشركة، ھو أن السائق أجیر 

مشترك، والشركة قد أجرتھ إجارة عین، وقد یكون السائق أجیرا خاصا في حالة 
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ام الرحلة قبل وصول ، أو الجرانتي، وفي حالة التراجع عن إتمالضماننظام 

السائق یكیف على أنھ حق العمیل اعتبارا بخیار المجلس حكما، فمتى غادر 

العمیل التطبیق فقد غادر المجلس، أو اعتبارا بخیار الشرط، ویصح مجھوال، 

ویحمل على العرف والعادة، والتراجع عن إتمام الرحلة بعد وصول السائق یرتب 

بالتعویض عن األضرار المادیة، وأوصي غرامة مكیفة على الشرط الجزائي 

العلماء، وطلبة العلم بالعمل على التعمق بالبحث، والدراسة للعقود 

المستجدة،وتكییفھا على وفق آراء الفقھاء، ومقاصد الشریعة، وأقترح أن یتم 

تشجیع الشركات التي تقوم بتیسیر مصالح الناس بسن القوانین التي تسمح لھا 

 .ابالعمل دون محاربتھ

  :تاحیةمفالكلمات ال

  .الفقھي. التكییف. أوبر. أشخاص. بري. نقل. إلكترونیة. عقود
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Among the most important things that have emerged in 
recent years are applications dealing with electronic 
companies for the land transport of people, of which Uber is, 
and is dealt with by the customer requesting an electronic 
over the Internet to reach via a car to a specific area, so Uber 
company through its electronic application to search for the 
nearest drivers The service present at the same location as 
the customer, confirming the reservation process, and 
agreeing on the trip, so that the driver can reach the 
customer through his website, which is determined by the 
electronic mapping programs, and since the book is like a 
letter, the original carried contracts on health, and the 
original in contracts and permissible transactions, was 
Juristic conditioning of a customer’s contract with the 
company is that the company is a joint lease, and the 
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customer has rented it a lease of the transporter where he 
wants, and the juristic conditioning of the driver’s contract 
with the company is that the driver is a joint lease, and the 
company has leased it an eye, and the driver may be a 
private lease in the case of a security system Or, in the case 
of retracting, and in the case of retracting the completion of 
the trip before the driver’s arrival, it is adapted as the right of 
the client as a result of the council’s decision as a rule. The 
driver arranges an adapted fine on the criminal clause BA 
Compensation for material damage, and recommend 
scientists, science students to work on depth research and 
study contracts emerging, and adapted according to the 
views of scholars, and the purposes of the law, and I suggest 
that is encouraging companies to facilitate the interests of 
the people to enact laws that allow them to operate without a 
fight. 

key words: 

Decades. Electronic. Transfer. Wild. Persons. Uber. Air 
conditioning. Juristic. 
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمة    

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا أجمعین، سیدنا 

(حسان إلى یوم الدین محمد، وعلى آلھ، وأصحابھ، وأتباعھ، ومن تبعھم بإ  

                                   ( 

)١(.  

  :أما بعد

لكتروني وتطوره المذھل، أصبح فإنھ مع سرعة تطور الحیاة، ومع تقدم العالم اإل
ت الحیاتیة، ومن أھم ما برز في السنوات  وسیلة مھمة لقضاء المتطلبانترنتاإل

األخیرة تطبیقات التعامل مع الشركات اإللكترونیة للنقل البري لألشخاص، والتي 
أضحت ناجحة بكل المقاییس في العالم عامة، ومصر خاصة، حیث یسرت على 
األفراد سبل الوصول إلى سیارات األجرة التي تنقلھم حیث أرادوا بكل یسر، 

تعامل راق، وأمان مجتمعي كبیر، وكانت شركة أوبر، وھي إحدى وسھولة، مع 
الشركات اإللكترونیة للنقل البري لألشخاص من أنجح الشركات التي استطاعت 
تغییر طریقة الحصول على سیارة أجرة للوصول إلى مكان ما، حیث كانت الطریقة 

األجرة، ثم التقلیدیة أن یقف المرء بعرض الشارع محاوال توقیف إحدى سیارات 
یتفاھم مع سائقھا على المكان الذي یقصده، وعلى السعر الذي یؤدي بھ السائق 
الخدمة، وقد یصل الطرفان التفاق، وقد ال یصالن، وقد تمر الدقائق فال یحصل 
المرء ما یرمي إلیھ، فاختصرت شركة أوبر، ونظیراتھا كل ھذه األمور عن طریق 

جد المرء نفسھ أمام رجل یظھر اسمھ، ضغطة زر لتطبیق في جھاز محمول، لی
وتتضح مواصفات سیارتھ، ومحدد لھ القیمة التقدیریة األولیة ألجرة السیارة التي 
توصلھ إلى حیث یرید، وما علیھ إال أن ینزل من بیتھ لیجد سائق السیارة التابع 

  .للشركة منتظرا أمام بیتھ

                                                 
 .٨٢ سورة األنعام آیة )١(
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تكییف الفقھي لعالقة الشركة وأمام ھذا التطور الھائل ثارت قضایا فقھیة، ما ال
بالسائقین التابعین لھا؟ وما التكییف الفقھي لعالقة العمیل بالشركة؟ وكذا عالقتھ 
بالسائق؟ وما الذي یترتب على العقد المبرم بین العمیل، والشركة بعد ضغطة زر 

  التطبیق الخاص بالشركة؟

تى نتحرى ضبطھا من ھنا كان لي أن أبحث في التكییف الفقھي لتلك المعاملة ح
على وفق القواعد الشرعیة، فتكون مؤصلة تأصیال فقھیا یجعل المتعاملین في 

  .طمأنینة دینیة، وأمان شرعي

  :أسباب اختیار الموضوع، وأھمیتھ

  :وكان من أھم األسباب التي دفعتني للكتابة في ھذا البحث ما یلي

 .خاصالحرص على تبین التكییف الفقھي لشركات النقل البري لألش -
العمل على محاولة رفع اإلصر، والعنت أمام كل أمر من شأنھ أن ییسر على  -

 .الناس قضاء حاجاتھم، وتحقیق مصالحھم الدنیویة
النقل البري لألشخاص عامل ضروري في حیاة الناس، حیث ال یخلو أحد كائن  -

من كان من حاجتھ للتعامل معھ، فكانت الحاجة ماسة إلى النظر في التكییف 
 . ھي لكل ما ھو جدید، وحادث یخص ھذا التعاملالفق

حرص اآلالف من الرجال على االلتحاق بوظیفة سائق تابع لتلكم الشركات  -
اإللكترونیة للنقل البري لألشخاص، األمر الذي یستدعي وقفة فقھیة تزیل ما قد 

 .یلبس من بنود عقد تلك الشركات
یم في وقت علت فیھ األصوات محاولة ضبط القضایا المتجددة بمیزان الشرع الحك -

 .المتحدثة في تلك القضایا، دون مراعاة للقواعد الفقھیة، أو المقاصد الشرعیة
اإلسھام في وضوح إثراء الفقھ اإلسالمي بمعالجتھ للقضایا المعاصرة،  -

 .والمتجددة
اإلسھام في إثراء المكتبة اإلسالمیة، والفقھ المعاصر بأبحاث تخدم المجتمع،  -

 .د الشریعة بما یحقق مصالح الناسوتبین مقاص

  :مشكلة البحث

 .تكمن المشكلة في التكییف الفقھي للتعامل مع شركات النقل البري لألشخاص -
وتتمثَّل مشكلة البحث في االلتزامات المترتبة على التعاقد مع الشركات  -

اإللكترونیة للنقل البري لألشخاص، سواء للعمیل، أو السائق، أو الشركة، األمر 
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عة؛ تحقیًقا یلذي یحتاج لضبط الحقوق، والواجبات بما ال یخالف مقاصد الشرا
 .للعدالة بین المتعاقدین، وتحقیًقا للمصلحة العامة

  :أھداف البحث

  :من أھم األھداف التي آثرت البحث من أجلھا ما یلي

الوصول للتكییف الشرعي للتعامل مع الشركات اإللكترونیة للنقل البري  -
 .لألشخاص

ن االلتزامات الُمترتِّبة على عقد النقل البري للشركات اإللكترونیة لنقل بیا -
 .األشخاص البري

محاولة اإلسھام في التیسیر على الناس بما یحقق مصالحھم، ویراعي  -
 .احتیاجاتھم

بیان عظم قدر الفقھاء، وقیمة فقھھم، ووعیھم لمقاصد الشریعة، في كونھم  -
لتخریج علیھا في كل ما یستجد من عقود، أخرجوا آراء فقھیة یستقیم معھا ا

 .ومعامالت

  :الدراسات السابقة

  :من أھم ما عثرت علیھ من الدراسات السابقة فیما یخص النقل ما یأتي

بن محمد أنس : للباحث) دراسة مقارنة(ولیة الناقل البري في نقل األشخاص ئ مس-
، رسالة ماجستیر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، بن عبدالعزیز آل فریان

  .ھـ١٤٣٤عبد اهللا التریكي عام .إشراف د

 الرسالة لم تتعرض لطبیعة عمل حیث إنوالفرق بین بحثي وتلك الرسالة واضح، 
  .یلشركة أوبر، وال للمسئولیة الثالثیة التي بین الشركة، والسائق، والعم

إبراھیم بن : ولیة الناقل البرِّي في نقل البضائع دراسة مقارنة؛ للباحثئمس -
 . ھـ١٤٢٠منصور نصر قموح، عام / د.أ: عبدالعزیز الدھیش، إشراف

وھذه الرسالة كما یتضح من عنوانھا قد تخصصت في نقل البضائع فقط، َبْیَد أن  -
 . الناقل البريعن األصل فيبحثي یتحدث 

https://www.alukah.net/authors/view/home/12908/
https://www.alukah.net/authors/view/home/12908/
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  :منھج البحث
لقد اعتمدت المنھج الوصفي في وصف واقع التعامل مع الشركات اإللكترونیة  -

للنقل البري لألشخاص، وبنود التعاقد الثالثي بین الشركة، والسائق، والعمیل، 
باإلضافة إلى المنھج االستقرائي في محاولة التخریج على أقوال للفقھاء القدامى 

  .یة للنقل البري لألشخاصحتى أصل للتكییف الفقھي للشركات اإللكترون
  

  -:خطة البحث
  

 :قمت بتقسیم البحث إلى مقدمة، وتمھید، وثالثة مباحث، وخاتمة، وفھارس -
أما المقدمة، فذكرت فیھا مشكلة البحث، وأسباب اختیار الموضوع، وأھمیتھ،  -

 .وأھداف البحث، والدراسات السابقة في الموضوع، ومنھج البحث، وخطتھ
-  
ي التعریف بالمصطلحات المتعلقة بالبحث، ونبذة عن شركة أما التمھید فكان ف -

  :أوبر للنقل البري لألشخاص، وفیھ مطلبان
  .التعریف بالمصطلحات المتعلقة بالبحث: المطلب األول
  .نبذة عن شركة أوبر للنقل البري لألشخاص: المطلب الثاني

ر للنقل البري التعاقد في العقود اإللكترونیة لشركة أوب: أما المبحث األول فھو
  :لألشخاص، وفیھ مطلبان

  .التعاقد بین شركة أوبر للنقل البري لألشخاص، والعمیل: المطلب األول

  .التعاقد بین شركة أوبر للنقل البري لألشخاص، والسائق: المطلب الثاني

القواعد الحاكمة والتكییف الفقھي لعقد شركة أوبر للنقل : أما المبحث الثاني فھو
  :اص مع العمیل، والسائق، وفیھ ثالثة مطالبالبري لألشخ

  .القواعد الحاكمة للتعامل مع شركة أوبر للنقل البري لألشخاص: المطلب األول

  .التكییف الفقھي لعقد شركة أوبر للنقل البري لألشخاص مع العمیل: المطلب الثاني

  . السائقالتكییف الفقھي لعقد شركة أوبر للنقل البري لألشخاص مع: المطلب الثالث
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 ،بین العمیل، ھوشروط ،التكییف الفقھي لبنود التعاقد: أما المبحث الثالث فھو
  :والسائق مع شركة أوبر، وفیھ مطلبان

  . بین العمیل، وشركة أوبرھ، وشروطالتكییف الفقھي لبنود التعاقد: المطلب األول

  . وشركة أوبر بین السائق،ھ وشروط،التكییف الفقھي لبنود التعاقد: المطلب الثاني

  .أما الخاتمة، فتحتوي على نتائج البحث، والتوصیات

  .أما الفھارس، فتحتوي على فھرس المراجع، وفھرس تفصیلي لموضوعات البحث

وقد استعنت باهللا رب العالمین ثم بذلت جھدي في كتابة ھذه البحث وإخراجھ في 

لى، وما كان من أبھى حلة، فما كان من توفیق فمنة من اهللا وحده سبحانھ وتعا

 .نقص، أو تقصیر فذاك دیدن اإلنسان الضعیف، والكمال هللا سبحانھ وتعالى
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  متهيد يف التعريف باملصطلحات املتعلقة بالبحث،

   ونبذة عن شركة أوبر للنقل الربي لألشخاص

  : وفیھ مطلبان

  .التعریف بالمصطلحات المتعلقة بالبحث: األول

  . البري لألشخاصنبذة عن شركة أوبر للنقل: الثاني

  اطب اول

   ارف طت ا ث

  :تعریف العقد اإللكتروني

شده، :  ھو مصدر من عقد الحبل، والبیع، والعھد، یعقده:تعریف العقد لغة: أوال
تعاھدوا، فالعقد نقیض : الجمل الُموثق الظھر، وتعاقدوا: والعقد الضمان، والعھد

أنواع العقود من البیوعات، والعقود وغیرھا، ثم استعمل في الحل، ثم استعمل في 
  .)١(التصمیم، واالعتقاد الجازم

 ھو ربط أجزاء التصرف باإلیجاب والقبول :تعریف العقد اصطالحا: ثانیا
  .)٢(شرعا

                                                 
كتاب العین ألبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي [  ینظر )١(

طبعة دار ومكتبة الھالل، تاج العروس من جواھر القاموس لمحّمد بن "١/١٤٠"البصري 
طبعة  دار " ٣٩٤/ ٨"محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي 

 ].الھدایة
: لبنان، الطبعة –طبعة دار الكتب العلمیة بیروت" ١٥٣ص"التعریفات للجرجاني [نظر  ی)٢(

جامع العلوم في اصطالحات الفنون = م، دستور العلماء ١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣األولى، عام 
بیروت، /  لبنان -طبعة دار الكتب العلمیة "  ٢/٢٣٨"للقاضي عبد النبي األحمد نكري 

 ].م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة



  
 

 - ٤٧١٥ -

 ھو عبارة عن شحنات كھربائیة دقیقة جًدا، دائمة :تعریف اإللكترون: ثالثا
  .)١(ذي ھو جزء من الذرةالحركة حول جسم ھو النواة ال

وقد استخدمت اإللكترونیات في التصنیع، ودخلت في كثیر من المجاالت، فظھر 
الرادیو الذي یستقبل ھذه الموجات اإللكترونیة، ثم ظھر التلفزیون، والتلكس، 
والھاتف، والفاكس، والحاسب اآللي، وغیرھا من األجھزة التي تعمل عن طریق 

  .اإللكترونیات

فإن العقود اإللكترونیة ھي العقود التي تتم عبر ھذه الوسائل، ونحوھا وعلى ذلك 
من اآلالت التي تعمل عن طریق اإللكترون، وھذا من حیث األصل، إال أنھ بعد 

ظھور الحاسب اآللي وانتشار المراسلة، والتعاقد بواسطتھ، خصص ھذا 
  .)٢(المصطلح للعقود التي تتم عن طریقھ

ونیة مثلھا في ذلك مثل التجارة العادیة على تبادل السلع، وتقوم التجارة اإللكتر
  .)٣(وتقدیم الخدمات، في مقابل نقدي أو عیني

  :تعریف الشركة

شركاء، :  مخالطة الشریكین، واشتركنا بمعنى تشاركنا، وجمع شریك:الشركة لغة
  .)٤(وأشراك

  .)٥(ھي عبارة عن عقد بین المتشاركین في األصل والربح: الشركة اصطالحا

                                                 
 .م١٩٥٧طبعة دار المعارف، مصر، سنة "٩ص" اإللكترون وأثره في حیاتنا لجین بندك )١(
 . المرجع السابق)٢(
عبد اهللا بن إبراھیم بن عبد اهللا . العقود اإللكترونیة دراسة فقھیة تطبیقیة مقارنة، د[  ینظر )٣(

ن الشریعة من بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بی" ٢١٢٢ص"الناصر، 
 ربیع ١١-٩ كلیة الشریعة والقانون باإلمارات العربیة المتحدة، المنعقد -والقانون

م، التجارة اإللكترونیة اندفاع عالمي وتراخ ٢٠٠٣/مایو١٢-١٠ھـ الموافق ١٤٢٤/األول
، لسنة ٤٠، ص ٨٦، عدد ٨عربي، لخلود السكري، مجلة المعلومات، دمشق، المجلد 

 ].م١٩٩٩
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ألبي نصر إسماعیل بن حماد "٥/٢٩٣"عین ال[  ینظر )٤(

 ١٤٠٧الرابعة :  بیروت، الطبعة–طبعة دار العلم للمالیین " ٤/١٥٩٤"الجوھري الفارابي 
 ].ـھ
  مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي )٥(

 .طبعة دار إحیاء التراث العربي" ١/٧١٤" يیعرف بداماد أفند، زاده



  
 

 - ٤٧١٦ -

  .)١(أو ھي ثبوت الحق في شيء الثنین فأكثر على جھة الشیوع

انتقال : تحویل شيء من موضع إلى موضع، والنقلة: النقل: تعریف النقل لغة
  .)٢(القوم من موضع إلى موضع

: سواد اإلنسان وغیره تراه من بعید، یقال:  جمع شخص، وھو:تعریف األشخاص
 وشخص الرجل بالضم، فھو ثالثة أشخص، والكثیر شخوص، وأشخاص،

: شخیص، أي جسیم والمرأة شخیصة، وشخص بالفتح شخوصا، أي ارتفع، یقال
  .)٣(شخص بصره، فھو شاخص، إذا فتح عینیھ وجعل ال یطرف

، والمقصود بھ في )٤(من یعامل غیره في شأن من الشؤون: تعریف العمیل ھو
  .البحث الشخص الذي یطلب خدمة التوصیل لمكان معین

اتفاق بین طرفین، أحدھما الناقل، : قصود بالنقل البري لألشخاص ھووالم
 نقطة القیام إلى نقطة الوصول منواآلخر الراكب یتعھد فیھ الناقل بنقل الراكب 

  . )٥(مقابل أجرة

ھو قیام عمیل بطلب إلكتروني : طبیعة العقد اإللكتروني للنقل البري لألشخاص
 منطقة معینة، فتقوم الشركة عبر تطبیقھا  للوصول عبر سیارة إلىنترنتعبر اإل

اإللكتروني  القائم على برمجیة التعیین اإللكترونیة السریعة التي تقوم بعملیة 
بحث عن أقرب سائقي الخدمة المتواجدین في نفس موقع العمیل، وتأكید عملیة 
الحجز، واالتفاق على الرحلة، لیقوم السائق بالوصول للعمیل عن طریق موقعھ 

                                                 
  اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي )١(
 . بیروت–طبعة دار الفكر " ٢/٣١٦"
طبعة  " ٩/١٢٨"محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور لتھذیب اللغة [  ینظر )٢(

 "].٥/١٨٣٣"م، الصحاح ٢٠٠١األولى، : ، الطبعةت بیرو–بي دار إحیاء التراث العر
، المحكم والمحیط األعظم ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن "٣/١٠٤٢"الصحاح [  ینظر )٣(

 - ھـ ١٤٢١األولى، :  بیروت، الطبعة–طبعة دار الكتب العلمیة " ٥/١٧"سیده المرسي 
 ]م٢٠٠٠

" ٢/٦٢٨"یة بالقاھرة إبراھیم مصطفى وآخرونالمعجم الوسیط مجمع اللغة العرب[ ینظر )٤(
" ١/٣٢٢" حامد صادق قنیبي -طبعة دار الدعوة، معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجي 

 ].م١٩٨٨ -  ھـ ١٤٠٨الثانیة، : طبعة دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة
طبعة " ١١ص"أمیر خالد   قواعد وأحكام عقد البري في ضوء قانون التجارة الجدید لعدلي )٥(

 .م٢٠٠٦دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، عام 



  
 

 - ٤٧١٧ -

لكتروني والذي تحدده برامج الخرائط اإللكترونیة، وما إن تنتھي الرحلة حتى اإل
  .)١(تصل للعمیل رسالة نصیة على اإلیمیل المسجل مسبقا لھ بتكالیف الرحلة

ب اطا 

  ذة ن ر أور ل اري ص

قع م في ھولندا، وی٢٠٠٩لخدمات تأجیر السیارات عام " أوبر"تأسست شركة 
: مقرھا الرئیسي في أمستردام، ومسجلة لدى غرفة التجارة بأمستردام تحت رقم

  .)٢("أوبر" ٥٦٣١٧٤٤١

م، حیث واجھ ترافیس كاالنیك، ٢٠٠٨جاءت فكرة إنشاء المنصة خالل عام 
وغاریت كامب مشكلة في إیقاف سیارة أجرة بباریس، لذلك راودتھما فكرة إنشاء 

 من أي مكان بالمدینة بمجرد الضغط على زر منصة تتیح استدعاء سیارة أجرة
  .الخدمة

على االستفادة من التطبیقات الحدیثة في عالم االتصاالت، " أوبر"وتقوم فكرة 
 إلدارة قطاع سیارات األجرة، وتوفیر خدمات جدیدة للعمالء بسرعة نترنتواإل

لراكب أكثر، وتكلفة أقل، وال تمتلك أي سیارات، أو سائقین لكن تقوم بتعریف ا
  .بالسائق عبر التطبیق الخاص بھا

                                                 
، https://cutt.us/Xy٢lcبموقع ویكي ھاو اإللكتروني "  كیفیة استخدام أوبر " :  مقال بعنوان)١(

 .م٥/٨/٢٠١٧تاریخ زیارة 
 .م٤/١٢/٢٠١٧، بتاریخ https://cutt.us/qxXvo موقع شركة أوبر اإللكتروني، )٢(



  
 

 - ٤٧١٨ -

 للتواصل بین )١(GPS للھواتف الذكیة یقوم بتوظیف نظام اتطبیًق" أوبر"وتمتلك 
السائقین، والركاب الموجودین في أقرب مكان لھم، من خالل تأمین قناة اتصال 

  .)٢(سھلة، وسریعة بین الشریكین من خالل منصتھا في العالم االفتراضي

م، ح�����صلت ٢٠١٠ت ش�����ركة أوب�����ر ب�����شكل رس�����مي ف�����ي م�����ایو      عن�����دما ب�����دأ 
 خاص�������ة أن ع�������دة دول ب�������دأت  ام�������ات أی�������ضً عل�������ى انتب�������اه الع�������الم، والحكو 

 ،بف������رض ق������وانین ُمرھق������ة عل������ى ال������شركة، وحظرتھ������ا ف������ي بع������ض الم������دن
ولك�����ن ھ�����ذا ل�����م یمن�����ع أوب�����ر م�����ن االس�����تمرار ف�����ي تق�����دیم الخدم�����ة ب�����شكل        

موی�������ل أف������ضل، لتج�������ذب انتب�������اه الم�������ستثمرین وتح�������صل ف�������ي أول جول�������ة ت 
 ، وف�����������ي الجول�����������ة الثانی�����������ة ح�����������صدت    دوالًرا ملی�����������ون ١١٫٥عل�����������ى 

، وف�������ي الجول�������ة الثالث�������ة ح�������صلت   دوالًرا ملی�������ون ٣٠اس�������تثمارات بقیم�������ة 
 ١٧ ملی��������ار دوالر، وقیم��������ة ال��������شركة كان��������ت  ١٫٢عل��������ى تموی��������ل قیمت��������ھ 

  .)٣( في ھذا العامدوالًراملیار 

 
 
  

                                                 
ویتكون من ،   نظام تحدید المواقع العالمي، ھو نظام مالحي مبني على األقمار الصناعیة)١(

 قمرا صناعیا موجودة في مدار الفضاء من وزارة الدفاع األمریكیة، ٢٤شبكة تحتوي على 
لكنھا أتاحت ، ألغراض عسكریة فقط) GPS(س  إلجي بي كانت الحكومة تستخدم نظام ا

م، وتدور األقمار الصناعیة حول األرض مرتین في ١٩٨٠المجال لالستخدام المدني في سنة 
ا، و تقوم بنقل معلومات اإلشارة الى األرض، یقوم جھاز استقبال الیوم في مسار دقیق جًد

لتثلیث لتحدید موقع المستخدم بدقة، یقوم إشارة األقمار بأخذ المعلومات، واستخدام تقنیة ا
جھاز االستقبال بالمقارنة بین الوقت الذي تم فیھ إرسال اإلشارة من القمر الصناعي، مع 

وفرق الوقت یحدد لمستقبل االشارة كم یبعد القمر الصناعي، ، الوقت الذي تم استقبالھا منھ
یمكنھ تحدید موقع ، دة أقماربعد أن یقوم جھاز االستقبال بجمع قیاسات للمسافة من ع

 :مقال بعنوان[ینظر . المستخدم وعرض موقعھ على الخریطة اإللكترونیة الموجودة في جھازه
 - المھتم بتوفیر أجھزة تحدید المواقع للمستخدم-بموقع دار موجھ اإللكتروني" GPSما ھو "

https://cutt.us/QdxMgم٥/٩/٢٠١٧ة بتاریخ  ، زیار.[ 
نشأتھا (لخدمة تأجیر السیارات " uber-أوبر "تعرف على شركة  ":مقال بعنوان)  ٢(

 -المتخصص في سوق األسھم السعودي -بموقع أرقام اإللكتروني )" والمستثمرون فیھا
https://cutt.us/NAmdz م٥/٩/٢٠١٧اریخ م، زیارة بت٢/٦/٢٠١٦، بتاریخ. 

بموقع ِتك " ھكذا أطلق ھذا الرجل شركة أوبر… تغریدة الملیار دوالر ":مقال بعنوان)  ٣(
م، زیارة بتاریخ ١٦/٩/٢٠١٥، بتاریخ https://cutt.us/tHHfmاإللكتروني 

 .م٥/٩/٢٠١٧



  
 

 - ٤٧١٩ -

 املبحث األول

للنقل الربي لألشخاصالتعاقد يف العقود اإللكرتونية لشركة أوبر   

: وفیھ مطلبان  

التعاق�������د ب�������ین ش�������ركة أوب�������ر للنق�������ل الب�������ري لألش�������خاص   : المطل�������ب األول
  . والعمیل

التعاق������د ب������ین ش������ركة أوب������ر للنق������ل الب������ري لألش������خاص    : المطل������ب الث������اني 
  . والسائق

  اطب اول

   اد ن ر أور ل اري ص وال

فقھي للعقد اإللكتروني لشركة أوبر للنقل البري  من أجل الوصول للتكییف ال
لألشخاص، ینبغي أن یتم التأمل في طبیعة التعاقد الذي یتم بین الشركة، 
والعمیل، لذا كان من الضروري االطالع على بنود العقد حتى یسھل التكییف 
الفقھي لھ، وباالطالع على شروط التعاقد المنشورة بموقع الشركة 

  :ن لنا عدة أموراإللكتروني، یتبی

 التعاقد یعطي للعمیل حیث إن ھما الشركة، والعمیل فحسب، أطراف العقد،: أوًال
النص نفسھ، ولیس لغیره الحق في طلب الخدمة من الشركة، وھو ما یظھر في 

 غیر اا محدوًدیطة امتثالك بھذه الشروط، ترخیًصتمنحك شركة أوبر، شر: "اآلتي
ن، وال یمكن نقلھ إلى شخص آخر وھو قابل حصري ال یمكن ترخیصھ من الباط

الوصول إلى التطبیقات، واستخدامھا على جھازك الشخصي : لإللغاء، من أجل
  .)١("فیما یتعلق باستخدامك للخدمات فقط 

 من أجل استخدام معظم : "النص اآلتي ویظھر جلیا في شروط العاقد،: اثانًی
الحصول على حساب شخصي جوانب الخدمات، یجب أن تقوم بالتسجیل من أجل 

 ١٨ ویجب أن یكون عمرك ،"الحساب"فّعال لخدمات المستخدم، والمحافظة علیھ 

                                                 
 .م٤/١٢/٢٠١٧، بتاریخ https://cutt.us/qxXvo موقع شركة أوبر اإللكتروني، )١(



  
 

 - ٤٧٢٠ -

إن كان ( والیتك القضائیة  على األقل، أو تكون في سن الرشد القانونیة فياعاًم
حتى یتسنى لك الحصول على حساب، ویتطلب تسجیل ) ا عاًم١٨ا عن مختلًف

عینة إلى أوبر كاسمك، وعنوانك، ورقم ھاتفك الحساب تقدیم معلومات شخصیة م
إما بطاقة (الجوال، وعمرك، إضافة إلى طریقة دفع واحدة صحیحة على األقل 

وال یجوز لك أن تتسبب، عند استخدامك  )........ائتمانیة أو شریك دفع مقبول
 أو أضرار في الملكیة، سواء ،للخدمات، في إلحاق أذى، أو إزعاج، أو مضایقة

  .)١("دمي الخدمات الخارجیین أو إلى أي أطراف أخرى إلى مق

  :ونستطیع أن نستخلص الشروط الواجبة في العمیل على النحو اآلتي

 .فأكثرا أن یكون عمره ثمانیة عشر عاًم - أ
القیام بالتسجیل في الشركة، محددا بیاناتھ من االسم، والعنوان،   - ب

 .مةورقم الھاتف، وبیان طریقة دفع األموال وقت طلب الخد
أال یصدر منھ ما یضر الشركة، أو السائق بأي شكل من أشكال   - ت

  .الضرر، واألذى في الملكیة

تحكم شروط االستخدام ھذه " وتظھر في البند اآلتي طریقة التعاقد،: اثالًث
للتطبیقات، والمواقع اإللكترونیة،  .....أو استخدام األفراد وصول،" الشروط"

  ....... .  التي توفرھا شركة أوبروالمحتویات، والمنتجات والخدمات

إن وصولك إلى الخدمات، واستخدامھا یعتبر موافقة منك على االلتزام بھذه 
الشروط، مما ُینشئ عالقة تعاقدیة بینك وبین أوبر، وفي حالة عدم موافقتك على 

وبھذا . )٢("ھذه الشروط، ال یجوز لك الحصول على الخدمات، أو استخدامھا
عقد ینشأ عن طریق التطبیق اإللكتروني، بمجرد أن یقوم العمیل النص یتضح أن ال

بتحمیل تطبیق شركة أوبر، وبالضغط على الموافقة على الشروط التي وضعتھا 
الشركة یبدأ العقد المتمثل في أن الشركة منوط بھا توفیر خدمة النقل للعمیل متى 

  .رغب بذلك للمكان الذي یقصده

ُتشكل الخدمات منصة تقنیة تمّكن "ر في البند اآلتي طبیعة الخدمة، وتظھ: ارابًع
مستخدمي تطبیقات الجوال، أو المواقع اإللكترونیة الخاصة بشركة أوبر، 

لترتیب وجدولة " التطبیق"والمتاحة كجزء من الخدمات ُیشار إلى كل منھا بـ 

                                                 
  .  المرجع السابق)١(
 . المرجع السابق)٢(
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 مع األطراف الخارجیة المستقلة )١(أو الخدمات اللوجستیة/خدمات النقل، و
قدمة لھذه الخدمات، بما في ذلك مقدمي خدمات النقل الخارجیین المستقلین، الم

ومقدمي الخدمات اللوجستیة الخارجیین المستقلین بموجب االتفاق مع أوبر، أو 
، یتم توفیر الخدمات "مقدمو الخدمات الخارجیون"بعض شركاتھا الفرعیة 

 أوبر على خالف ذلك في الستخداماتك الشخصیة غیر التجاریة فقط، إال إذا وافقت
، وھنا یظھر أن شركة أوبر إنما دورھا ترتیب من )٢("اتفاقیة كتابیة منفصلة معك

یقوم بتنفیذ خدمة نقل العمیل من مكان آلخر على أكمل وجھ، وھو ما یسمى 
  .بالخدمة اللوجستیة

 وھو خدمة العمیل في تنقلھ الشخصي فقط، ولیس :الغرض من العقد: اخامًس
 فال یحق للعمیل أن یستخدم الخدمة المقدمة لھ من الشركة عبر السائق التجاري،

في أي نشاط تجاري، فال یقوم بالمتاجرة بإركاب غیره ) مقدم الخدمات الخارجي(
وفي جمیع ھذه  : "النص اآلتيمقابل أجرة، أو غیر ذلك، وھذا ما یظھر من 

  .)٣(" فقط، وغیر التجارياالحاالت یكون االستخدام شخصی

 وھذا ركن من أركان العقد یتم تحدیده وقت قیام طریقة سداد األجرة،: سادسًا
التعاقد، إما أن یكون الدفع عن طریق المباشرة، أو عن طریق الحساب 
المصرفي، وعملیة الدفع غیر قابلة لالسترداد، ألنھا تتم بعد قیام الخدمة، 

 تتفھم من : "تيالنص اآلوالوصول لنھایة الرحلة المقصودة، ویظھر ذلك في 
جانبك أن استخدام الخدمات قد یؤدي إلى فرض رسوم علیك في مقابل الخدمات، 

، وبعد أن تتلقى "الرسوم"أو السلع التي تحصل علیھا من مقدم خدمات خارجي 
الخدمات، أو السلع المتحصل علیھا من خالل استخدامك للخدمة، ستسھل علیك 

 عن مقدم الخدمات الخارجي بصفتھا وكیل شركة أوبر دفع الرسوم المطبقة نیابة
تحصیل المدفوعات المحدود التابع لمقدم الخدمات الخارجي، ویعتبر دفع الرسوم 
على ھذا النحو فعاًال، كما لو ُأجري الدفع مباشرة من جانبك إلى مقدم الخدمات 
الخارجي، وستشمل الرسوم الضرائب المعمول بھا بحسب ما ینص علیھ القانون، 

                                                 
  الخدمات اللوجستیة، أو ما یعرف بالعربیة بفن السوقیات، وھو عبارة عن علم، وإدارة )١(

المختلفة من تدفق الموارد المختلفة كالبضائع، والطاقة، والمعلومات، والخدمات البشریة 
" معنى الخدمات اللوجستیة:" ینظر مقال بعنوان. منطقة اإلنتاج، وحّتى منطقة االستھالك

، بتاریخ ٢OC٨l/https://cutt.usلصابرین السعو بموقع موضوع اإللكتروني، 
  .م١٠/٩/٢٠١٧م، زیارة بتاریخ ٢٥/٩/٢٠١٦

 .م٤/١٢/٢٠١٧، بتاریخ https://cutt.us/qxXvoلكتروني،   موقع شركة أوبر اإل)٢(
  . المرجع السابق)٣(
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ن جمیع الرسوم التي تدفعھا نھائیة وغیر قابلة لالسترداد، ما لم تحدد أوبر وتكو
  .)١("خالف ذلك

  )مقدم الخدمات الخارجي ھو السائق(

، فللعمیل الحق في الرجوع عن إتمام رحلتھ التي التراجع عن إتمام الرحلة: اسابًع
لغاء، كان طلبھا، طالما لم یصل إلیھ السائق، فإن وصل إلیھ، وطلب العمیل اإل

 : "النص اآلتيللشركة تغریم العمیل مبلغا مقابل ھذا اإللغاء، ویظھر ھذا في 
یجوز لك أن تختار إلغاء طلبك الخاص بالخدمات، أو السلع المقدمة من مقدم 

ھ في حیث إنوصول مقدم الخدمات الخارجي، خدمات خارجي في أي وقت قبل 
  ".ءحالة وصولھ قد یتم مطالبتك بدفع رسم اإللغا

 فالعمیل مسئول عن أي أضرار تصیب السیارة التي مسئولیة العمیل،: اثامًن
استعملھا في النقل، بشرط أن یكون قد استعملھا على غیر الوجھ المعتاد، أو 
الطبیعي، فوضع فیھا ما تفوق حمولتھا، أو قام بأذى استدعى تنظیفھا، كأن تبول 

بدفع قیمة إصالح األضرار، أو تنظیف شابھ ذلك، فالعمیل مطالب  ولده فیھا، أو ما
ستتحمل أنت المسؤولیة عن تكلفة  : "النص اآلتيالمتسخ، ویظھر ھذا جلیا في 

في مركبات مقدم الخدمات الخارجي، ) أو التنظیف الالزم(إصالح األضرار 
وممتلكاتھ، والناشئة عن استخدام الخدمات الواردة في حسابك بشكل یفوق 

اإلصالح ("والتنظیف الضروري " البلى باالستعمال العادي"األضرار الناجمة عن 
، في حالة إبالغ مقدم الخدمات الخارجي عن حاجتھ لإلصالح، أو ")أو التنظیف

التنظیف، واعتماد طلب ھذا اإلصالح، أو التنظیف من قبل أوبر، بناًء على 
إلصالح، تقدیرھا المعقول، تحتفظ أوبر بحقھا في تسھیل دفع تكلفة معقولة لھذا ا

أو التنظیف نیابة عن مقدم الخدمات الخارجي باستخدام طریقة الدفع المحددة في 
  .)٢("حسابك

                                                 
 .م٤/١٢/٢٠١٧، بتاریخ https://cutt.us/qxXvo موقع شركة أوبر اإللكتروني، )١(
  .  المرجع السابق)٢(
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ب اطا 

  اد ن ر أور ل اري ص، واق

المتأمل في طبیعة التعاقد بین شركة أوبر، وقائدي السیارات مقدمي خدمة 
  :توصیل األفراد یلحظ عدة أمور

 أن العقد یتم بین الشركة، والسائق عن طریق تطبیق إلكتروني، أو عن :الأو
  .طریق وكیل الشركة بالمدینة التي فیھا السائق

 أن الشركة ال توفر سیارات للسائقین، بل السائق ھو من یتقدم بطلب :ثانیا
للموافقة على قبول سیارتھ للعمل، أو تقوم الشركة بالتنسیق بین طالبي العمل، 

اتب طالبي تأجیر السیارات، لیعمل طالب العمل على سیارة طالب تأجیر ومك
  .السیارة، وتشترط الشركة اشتراطات معینة بحسب أنواع السیارات، وحالتھا

 أن مھمة الشركة التنسیق بین العمیل، والسائق في مقابل أن الشركة تأخذ :ثالثا
  .نسبة من إجمالي مبلغ الرحلة

م تحصیلھا سواء من الشركة، أو السائق یتم المقاصة بینھا  األموال التي یت:رابعا
  .)١(نھایة كل فترة بحسب نصیب الشركة، أو السائق من إجمالي المبلغ

 أن الشركة تجتھد في أن یكون العامل لدیھا على قدر من التقدیر، :خامسا
، واألمانة، والثقة، وذلك بضوابطھا التي تشدد فیھا على كونھ ال یتعاطى مخدرات

ولم یسبق لھ االتھام في أي قضیة جنائیة، وأنھ قد بلغ سن الرشد الذي یزن فیھ 

                                                 
لعبد " ه ھي شروط العمل بشركة أوبر إن كنت تفكر بالعمل كسائق لدیھمھذ" : مقال بعنوان)١(

، بتاریخ https://cutt.us/vDf٩d/ الرحمن السلیمة، بموقع مجلتك اإللكتروني
  .م٥/٩/٢٠١٧م، زیارة بتاریخ ٥/٦/٢٠١٧
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، ثم ھي من خالل حوافز معینة مرتبطة بتقییم العمیل )١(األمور، ویتصرف بحكمة
   تجعل السائق حریصا على عدم التصرف بغیر لباقة مع العمالء، مما )٢(للسائق

  .)٣(یجعل ثقة العمیل في الشركة في أفضل حال

  المسئولیة كاملة تقع على عاتق العمیل، أو السائق متى حدث ضرر :سادسا
ألحدھما، ولیس للشركة أي دخل فیما قد یحدث من تجاوز، أو حوادث، أو 

 لن تكون أوبر مسؤولة عن األضرار غیر : "النص اآلتيأضرار، وھذا ما یحدده 
لجزائیة، أو التبعیة، بما المباشرة، أو العرضیة، أو الخاصة، أو التحذیریة، أو ا

فیھا خسارة األرباح، أو فقدان البیانات، أو اإلصابة الشخصیة، أو الضرر الالحق 
بالممتلكات المرتبط، أو الناجم بأي صورة عن استخدام الخدمات، حتى وإن ُأبلغت 

  .)٤("أوبر باحتمالیة حدوث تلك األضرار

التعاقد الذي تم بین الشركة  أي اتفاق بین العمیل، والسائق على خالف :سابعا
والعمیل، لیس للشركة دخل فیھ، وال مسئولیة عنھ، فلو اتفق العمیل مع السائق 
على معاملة تجاریة، أو قام السائق بإركاب عمالء مختلفین برحلة واحدة، لیس 

 أضرار، نھ متى ترتب على تلك المعاملة أيللشركة دخل فیھ، وال مسئولیة ع
 ولن تكون أوبر مسؤولة عن أي أضرار، أو : " اآلتيالنصویتبین ھذا من 

استخدامك للخدمات، أو اعتمادك علیھا، أو عدم : مسؤولیات، أو خسائر تنشأ عن
 أو أي معاملة تجاریة، أو ،قدرتك على الوصول إلى الخدمات، أو استخدامھا

عالقة بینك، وبین أي مقدم خدمات خارجي، حتى وإن تم إبالغ أوبر باحتمالیة 
حدوث تلك األضرار، ولن تكون أوبر مسؤولة عن التأخیر، أو اإلخالل باألداء 

                                                 
بموقع أوبر اإللكتروني، " رةشروط العمل في شركة أوبر سائق بسیا" : مقال بعنوان)١(

https://cutt.us/zK٠Uم٥/٩/٢٠١٧، زیارة بتاریخ ٧. 
 نظام التقییم للسائقین یعتمد على التقییم الذي یمنحھ الراكب للسائق في نھایة كل مشوار، )٢(

ثر على سمعة السائق، ویكون بین نجمة واحدة إلى خمسة نجوم، ھذا التقییم یمكن أن یؤ
وبناًء علیھ قد تزید، أو تنقص المكافآت، والحوافز التي قد یحصل علیھا السائق، فضًلا عن 

مقال . تأثیر التقییم على المستقبل المھني للسائق، وكمیة األرباح التي یمكنھ تحقیقھا
بد الرحمن لع" ھذه ھي شروط العمل بشركة أوبر إن كنت تفكر بالعمل كسائق لدیھم:"بعنوان

م، زیارة ٥/٦/٢٠١٧، بتاریخ https://cutt.us/vDf٩d/ السلیمة، بموقع مجلتك اإللكتروني
 .م٥/٩/٢٠١٧بتاریخ 

بموقع أوبر اإللكتروني، " شروط العمل في شركة أوبر سائق بسیارة" : مقال بعنوان)٣(
https://cutt.us/zK٠Uم٥/٩/٢٠١٧، زیارة بتاریخ ٧. 

 .م٤/١٢/٢٠١٧، بتاریخ https://cutt.us/qxXvo موقع شركة أوبر اإللكتروني، )٤(



  
 

 - ٤٧٢٥ -

الناشئ عن أسباب تقع خارج سیطرة أوبر المعقولة، وتقر من جانبك بأن مقدمي 
خدمات النقل الخارجیین الذین یقدمون ھذه الخدمات المطلوبة من خالل بعض 

وب، أو خدمات النقل من أنواع الطلبات قد یقومون بتقدیم خدمات مشاركة الرك
ُمرخَّصین أو ُمصرَّح لھم من الناحیة ن النظیر إلى النظیر، وأنھم قد ال یكونو

  .)١("المھنیة

 للعمیل الحق في دفع مبالغ زائدة عن المطلوب نھایة الرحلة على سبیل :ثامنا
الھبة والتطوع، دون إجبار من السائق، أو محاولة منھ لدفعھ لذلك، ویتضح ھذا 

ال تخصص أوبر أي حصة من مدفوعاتك على سبیل الھبة، أو  : "لنص اآلتيامن 
اإلكرامیة لمقدم الخدمات الخارجي، إن أي بیان تقدمھ أوبر على موقعھا 
اإللكتروني، أو في التطبیق أو مواد التسویق لشركة أوبر بأن اإلكرامیات 

ي تقدمھا في المدفوعات الت" ُمضمَّنة"أو /و" غیر مشترطة"أو /و" طوعیة"
للحصول على الخدمات، أو السلع المقدمة ال ُیقصد بھ اإلشارة إلى أن أوبر تقدم 
أي مبالغ إضافیة لمقدم الخدمات الخارجي سوى المبالغ الموضحة أعاله، ُتدرك 
وتوافق من جانبك على أنھ في حین أن لك مطلق الحریة في تقدیم مدفوعات 

دمات خارجي یزودك بالخدمات، والسلع إضافیة على سبیل اإلكرامیة ألي مقدم خ
  .)٢("نك غیر ملزم بذلك، فاإلكرامیات ُتدفع طواعیةأمن خالل الخدمة إال 

                                                 
 .المرجع السابق )١(
 .المرجع السابق )٢(



  
 

 - ٤٧٢٦ -

 املبحث الثاني

القواعد احلاكمة والتكييف الفقهي لعقد شركة أوبر للنقل الربي 

  لألشخاص مع العميل، والسائق

  : وفیھ ثالثة مطالب

  .امل مع شركة أوبر للنقل البري لألشخاصالقواعد الحاكمة للتع: المطلب األول

  .التكییف الفقھي لعقد شركة أوبر للنقل البري لألشخاص مع العمیل: المطلب الثاني

  .التكییف الفقھي لعقد شركة أوبر للنقل البري لألشخاص مع السائق: المطلب الثالث

  اطب اول

 ريل ا رأو ر  ل د اواصا  

التعامل مع شركة أوبر اإللكترونیة للنقل البري لألشخاص یحكمھ اعتبارات 
  :شرعیة حاكمة علیھا، ھذه االعتبارات تتمثل في اآلتي

 :)١(الكتاب كالخطاب -١
فھذه قاعدة فقھیة تدل على أن العقود التي تتم عبر الكتابة، والمراسلة حكمھا 

حكم على صحة العقد صدور إیجاب، حكم الخطاب، والتكلم بین العاقدین، فمدار ال
وقبول من بالغین عاقلین، فالعبارات الكتابیة كالمخاطبات الشفھیة، ألن المراد 
بالخطاب المخاطبة، والمكالمة، فما یترتب على المكالمات الشفویة یترتب على 

، وفي )٣("أحكام الكتابة، یصح البیع بھا ":، قال ابن نجیم)٢(ةیالمكالمة الكتاب

                                                 
 مأموًرا بتبلیغ الرسالة إلى  كان– صلى اهللا علیھ وسلم -  الرسول أن:  ودلیل ھذه القاعدة)١(

ین، وقد وصل إلینا دالناس كافة، وبلغھم مرة بالكتاب، ومرة بالخطاب، والقرآن أصل ال
محمد مصطفى الزحیلي . القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة د. [بالكتاب

 ].م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧األولى، :  دمشق، الطبعة–طبعة دار الفكر " ١/٣٣٩"
غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر  لشھاب الدین الحسیني الحموي [ظر  ین)٢(

م، ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥األولى، عام : طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة" ٣/٤٤٥"الحنفي  
الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث 

 -ھـ ١٤١٦الرابعة، :  لبنان، الطبعة–لرسالة، بیروت طبعة مؤسسة ا" ٣٠١ص"الغزي 
 ].م١٩٩٦

طبعة دار الكتب " ٢٩٢ص"  األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان البن نجیم )٣(
 .م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩األولى، عام :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 
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ل اإللكتروني مع شركة أوبر یتم اإلیجاب من الشركة عبر تطبیقھا الذي التعام
یتضح فیھ شروط التعاقد معھا، ویتم القبول من العمیل إذا قام بالضغط على زر 

  .قبول الشروط، والموافقة على األحكام
  
 :)١(األصل في العقود والمعامالت اإلباحة -٢

في أبواب ما یستحدثھ الناس بینھم فإن من القواعد الراسخة في الفقھ اإلسالمي، و
من معامالت، وعقود، وشروط أن األصل في ذلك كلھ ھو اإلباحة، والجواز، فال 

  .)١(یمنع منھا شيء إال بنص صریح، ویبقى ما عدا ذلك على أصل اإلباحة

                                                 
  :  واألدلة على صحة القاعدة عدیدة، منھا)١(

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن (:  فیھا األمر بالوفاء بالعقود، والعھود كقولھ تعالىاآلیات التي جاء  - أ

َوَأْوُفوا ِباْلَعْھِد ۖ ِإنَّ اْلَعْھَد (:  وقولھ،]١سورة المائدة من آیة [) آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ۚ

 .  ونحوھما من اآلیات في ھذا المعنى،]٣٤سورة اإلسراء من آیة  [)  َمْسُئوًلاَكاَن

أن اهللا أمر بالوفاء بالعھود، والعقود مطلقا، فدل على أن األصل فیھا : وجھ االستدالل
القواعد . [اإلباحة ال الحظر، إذ لو كان األصل فیھا الحظر لم یجز أن یؤمر بھا مطلقا

طبعة  دار ابن الجوزي، المملكة العربیة " ٢٦٦ص"بن تیمیة النورانیة الفقھیة ال
 ].ھـ١٤٢٢األولى، عام : السعودیة، الطبعة

إن اهللا فرض فرائض فال تضیعوھا، ونھى عن أشیاء : "قولھ صلى اهللا علیھ وسلم  - ب
فال تنتھكوھا، وحد حدودا فال تعتدوھا ، وسكت عن أشیاء من غیر نسیان فال تبحثوا 

 -طبعة مؤسسة الرسالة" ٥/٣٢٥"دارقطني في سننھ، كتاب الرضاع رواه ال" [عنھا 
مجمع " ورجالھ رجال الصحیح" ھـ، قال الھیثمي ١٤٢٤بیروت، الطبعة األولى، عام 

طبعة مكتبة القدسي، القاھرة، " ١/١٧١"الزوائد ومنبع الفوائد للھیثمي 
هللا في كتابھ ، الحالل ما أحل ا: "وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم] م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤عام

أخرجھ الترمذي  ["والحرام ما حرم اهللا في كتابھ ، وما سكت عنھ فھو مما عفا عنكم
 بیروت، عام –طبعة دار الغرب اإلسالمي " ٣/٢٧٢"في سننھ، أبواب اللباس

 "].وھذا حدیث غریب، ال نعرفھ مرفوعا إال من ھذا الوجھ" م، وقال ١٩٩٨
مور إما محرمة، وإما مباحة، وإما مسكوت عنھا فھذا یدل على أن األ: وجھ االستدالل

طبعة دار ابن عفان، الطبعة " ١/٢٥٣"الموافقات للشاطبي . [فھي مما عفا اهللا عنھا
 ].م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧األولى 

أن العقود والشروط من األفعال العادیة، واألصل فیھا عدم التحریم، فیستصحب ذلك    - ت
وأما : " في ذلك مصالح العباد، قال الشاطبيحتى یقوم الدلیل على التحریم، والمعتبر

االستقراء، فإنا وجدنا : أولھا: أن األصل في العادات االلتفات إلى المعاني، فألمور
الشارع قاصدا لمصالح العباد، واألحكام العادیة تدور معھ حیثما دار، فترى الشيء 

الموافقات ". [الواحد یمنع في حال ال تكون فیھ مصلحة، فإذا كان فیھ مصلحة جاز
"٢/٥٢٠.[" 
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ولما كان التعامل مع شركة أوب�ر للح�صول عل�ى خدم�ة النق�ل م�ن مك�ان آلخ�ر ھ�و                       
ة غیر معھودة سلفا، ف�إن األص�ل فیھ�ا اإلباح�ة، إال إذا ورد               تعامل یتم بطریقة جدید   

  .في ھذه الطریقة ما یخالف النص الشرعي، أو یتعارض مع مقاصد الشریعة
  

  

 :)٢(األصل حمل العقود على الصحة -٣
 

فمتى أمكن حمل العقد على وجھ الصحة كان ذلك أولى من حملھ على وجھ 
الجاریة بین المسلمین محمولة على العقود  ":الفساد، والبطالن، قال الزركشي

الصحة ظاھرا إلى أن یتبین خالفھ، ولھذا إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق 
  .)٣("مدعي الصحة

فعلى ھذا یكون األصل في الحكم على العقد اإللكتروني لشركة أوبر للنقل البري 
، أو لألشخاص ھو الصحة إال أن یتبین ما یخرق ھذه الصحة من جھالة، أو فساد

  .غرر، أو بطالن

                                                                                                                                  
القواعد الفقھیة . [  ھذا قول ابن تیمیة خالفا للجمھور، الذین یرون أن األصل الحظر)١(

  "].٢/٨٢٥"وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة 
فقد جاء الكتاب، والسنة باألمر بالوفاء بالعھود، والشروط ، والمواثیق،  ": قال ابن تیمیة

ورعایة ذلك، والنھي عن الغدر، ونقض العھود، والخیانة، والتشدید والعقود، وبأداء األمانة، 
على من یفعل ذلك، ولو كان األصل فیھا الحظر والفساد، إال ما أباحھ الشرع لم یجز أن یؤمر 

طبعة دار " ٤/٨٨"الفتاوى الكبرى البن تیمیة ". بھا مطلقا، ویذم من نقضھا، وغدر مطلقا
 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨، األولى: الكتب العلمیة، الطبعة

، أن ھذه "األصل في العقود والمعامالت اإلباحة" فرق ھذه القاعدة عن القاعدة السابقة )٢(
القاعدة عند عدم الخالف، والتنازع بین المتعاقدین، فإن حصل شك أن العقد ورد عن الشارع 

حة العقد، ا، وبعد ذلك إن حصل خالف في صما یدل على تحریمھ أم ال، فھو صحیح جائز شرًع
القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة . [وفساده فإنھ یحمل على الصحة

"٢/٨٢٥.[" 
  المنثور في القواعد الفقھیة ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي )٣(
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الثانیة، عام : طبعة وزارة األوقاف الكویتیة، الطبعة" ٢/٤١٣"
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ب اطا  

  اف ا د ر أور ل اري ص  ال

من خالل ما سبق من عرض الئحة التعاقد مع شركة أوبر، یظھر أن الشركة إنما 
دورھا ترتیب من یقوم بتنفیذ خدمة نقل العمیل من مكان آلخر على أكمل وجھ، وھو 

  .للوجستیةما یسمى بالخدمة ا

 أن العمیل یطلب من الشركة أن یستأجر منھا سیارة بسائق یصل :صورة التعاقد
خاللھا إلى مكان معین، ثم إن الشركة بھا من العمال السائقین المتعاقدین معھا 
الذین تستأجرھم العدد الكثیر، فتنظر في أقرب سائق للعمیل فتوجھھ إلى تنفیذ ما 

بذلك بناء على أن الشركة تؤجره، ولكن بسعر أقل مما یطلبھ العمیل، والسائق یقوم 
تتعاقد بھ الشركة مع العمیل، فمثال لو كان التنقل یتكلف العمیل فیھ مائة جنیھ، فإن 

  .)١(الشركة تعطي السائق خمسة وسبعین جنیھا، وتأخذ خمسة وعشرین

 بناء نستطیع أن نكیف ھذه المعاملة: التكییف الفقھي لتعاقد العمیل مع الشركة
  :، ولتبیین ذلك، نوضح اآلتي)٢(على عقد اإلجارة

  :اإلجارة قسمان

 إجارة عین، أي على عین بذاتھا كإجارة شقة بذاتھا، أو دابة، أو شخص :األول
  .معینین

                                                 
، زیارة https://cutt.us/SYM٦Sعلى تویتر، " دلیل أوبر للسائقین"صفحة [  ینظر )١(

 ].م٢٠/٩/٢٠١٧بتاریخ 
بكسر الھمزة، ھذا ھو المشھور، قال أھل اللغة أصل األجر الثواب، یقال :   اإلجارة لغة)٢(

 یأجر العبد أي یثیبھ، والمستأجر یثیب المؤجر عوضا أجرت فالنا من عملھ كذا أي أثبتھ، واهللا
تحریر ألفاظ التنبیھ ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي . عن بدل المنافع

ھـ، لسان العرب البن منظور ١٤٠٨األولى، :  دمشق، الطبعة–طبعة دار القلم " ٢١٩ص"
  . ھـ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–طبعة دار صادر " ٤/١٠"

. عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم: واإلجارة اصطالحا
طبعة دار الكتب " ٣/٤٣٨"مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني 

 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : العلمیة، الطبعة
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  . اإلجارة الواردة على العمل، أي  بذل أجر مقابل عمل معین:والثاني 

  : واألجیر نوعان

 یق���ع العق���د علی���ھ ف��ي م���دة معلوم���ة، ی���ستحق  ، وھ���و ال��ذي األجی��ر الخ���اص :  األول
المستأجر فقط أن ینتفع بعمل األجیر دون غیره، كرجل استؤجر لخدمة، أو عمل، أو        
بناء، یوما أو ی�ومین، أو س�نة، أو غی�ر ذل�ك، كالعام�ل ف�ي ش�ركة، أو مح�ل، وس�مي                      

  .خاصا الختصاص المستأجر بنفعھ دون بقیة الخلق

ال��ذي یعم��ل عم��ال ألكث��ر م��ن ش��خص، كالخی��اط،      وھ��و :األجی��ر الم��شترك : والث��اني 
والنجار، وغیرھم، ویعقد العقد معھ على عمل معین، فیخیط ثوبا لرج�ل، وثوب�ا آخ�ر                
لغیره، وكذا النجار، والطبیب، وسمي مشتركا، ألنھ یتقبل أعماال من اثن�ین، وثالث�ة،              

  .)١(وأكثر، في وقت واحد، فیعمل لھم، وھكذا

د یكون خاص�ا، وھ�و ال�ذي یعم�ل لواح�د، وھ�و الم�سمى           واألجیر ق  " :قال الكاساني 
بأجیر الواحد، وق�د یك�ون م�شتركا، وھ�و ال�ذي یعم�ل لعام�ة الن�اس، وھ�و الم�سمى                
ب�األجیر الم�شترك، وذك�ر بع�ض الم�شایخ أن اإلج�ارة نوع�ان إج�ارة عل�ى المن�افع،           
وإج��ارة عل��ى األعم��ال، وف��سر الن��وعین بم��ا ذكرن��ا، وجع��ل المعق��ود علی��ھ ف��ي أح��د  

وعین المنفع��ة، وف��ي اآلخ��ر العم��ل وھ��ي ف��ي الحقیق��ة ن��وع واح��د ألنھ��ا بی��ع          الن��
  .)٢("المنفعة

اإلج��ارة عل�ى عم��ل ش��يء بعین�ھ، كن��سج الغ�زل، وخیاط��ة الث��وب     " :ق�ال اب��ن رش�د  
: أن یك�ون العم�ل م�ضمونا ف�ي ذم�ة األجی�ر، والث�اني              : تنقسم على قسمین؛ أحدھما   

  .)٣("متعینا في عینھ

                                                 
 بن أحمد بن زكریا األنصاري   الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة لزكریا بن محمد)١(
 .طبعة المطبعة المیمنیة" ٣/٣٣٢"
 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني )٢(

 -ھـ ١٤٠٦الثانیة، عام : طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة" ٤/١٧٤"الحنفي باختصار 
 .م١٩٨٦

جیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة البن رشد القرطبي  البیان والتحصیل والشرح والتو)٣(
 - ھـ ١٤٠٨الثانیة، :  لبنان، الطبعة–طبعة دار الغرب اإلسالمي، بیروت " ٤١٠-٨/٤٠٩"

 .م١٩٨٨
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واردة ) و)......(واردة على عین كإجارة العقار (:)انوھي قسم( ":قال الرملي
  .)١("بالصفات اآلتیة ) موصوفة(مثال ) على الذمة كاستئجار دابة(

: ولھ صورتان) فصل واإلجارة على ضربین أحدھما إجارة عین "(:قال البھوتي
أن تكون لعمل معلوم وسیأتیان ثم العین : إحداھما أن تكون إلى أمد معلوم الثانیة

أو لیخیط لي ھذا (ارة تكون معینة، كاستأجرت من ھذا العبد لیخدمني سنة بكذا ت
  .)٢()"الثوب بكذا

  :شروط إجارة العین

اتفقت كلمة الفقھاء على أن اإلجارة إذا وقعت على عمل بعینھ، من شخص، 
  : أو متاع بعینھ، ال بد أن یتوفر فیھا الشروط اآلتیة

 .یستوفى دون أجزائھاأن یتم العقد على نفع العین الذي   - أ
معرفة العین المؤجرة برؤیة إن كانت تنضبط بالصفات، كالدار   - ب

 .والحمام أو صفة یحصل بھا معرفة المؤجر كمبیع
 .القدرة على التسلیم  - ت
 .اشتمالھا على المنفعة المعقود علیھا  - ث
  .)٣(كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا لھ فیھا  - ج

 مع العمیل یجد أنھا تقوم بترتیب من یقوم والمتأمل في طبیعة عقد شركة أوبر

بتنفیذ خدمة نقل العمیل، وھي في الوقت ذاتھ لیست خاصة بالعمیل وحده، بل ھي 

تقوم بذلك لكل عمیل یتواصل بھا عن طریق تطبیقھا، فتكون الشركة أجیرا 

                                                 
 نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب )١(

 .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ت، الطبعة األخیرة طبعة دار الفكر، بیرو" ٥/٢٦٤"الدین الرملي 
  كشاف القناع عن متن اإلقناع لمنصور بن یونس بن صالح الدین بن حسن بن إدریس )٢(

 .طبعة دار الكتب العلمیة" ٥٦١-٣/٥٦٠"البھوتى الحنبلى 
طبعة " ٥/١٠٦"تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین الزیلعي الحنفي [  ینظر )٣(

ثم صورتھا دار ( ھـ، ١٣١٣األولى، عام :  بوالق، القاھرة، الطبعة-ى األمیریة المطبعة الكبر
، منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد بن أحمد بن محمد علیش )٢الكتاب اإلسالمي ط

م، كفایة األخیار ١٩٨٩/ھـ١٤٠٩ بیروت، عام –طبعة  دار الفكر " ٤٩٥-٧/٤٩٣"
 "].٥٦٦- ٣/٥٦٢"،  كشاف القناع "٢٩٦-٢٩٤ص"
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مشتركا بین العمالء مسئولیتھا إتمام العمل على أكمل وجھ، وبذات الوقت، 

واردة على عملیة نقل العمیل من مكان آلخر  الراجح فیھا أنھا إجارة اإلجارة ال

عین شركة أوبر، وذلك ألن العمیل إنما یطلب من الشركة بعینھا تنفیذ خدمتھ 

ولو قال  "(:بالنقل إلى وجھتھ، وال یقبل شركة أخرى، قال الجالل المحلي

؛ )ذمة(إجارة ) یلوق(لإلضافة إلى المخاطب، ) استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عین

  .)١("ألن المقصود حصول العمل من جھة المخاطب فلھ تحصیلھ بغیره

 ا الفقھاء في ھذا العقد، من حیث إنوقد توفرت شروط إجارة العین التي حددھ

 شركة للنقل إلى مكان محدد، وحیث إنالعقد یأتي على االنتفاع بسیارات تابعة لل

شركة قادرة على الوفاء بنقل العمیل ، وال)٢(السیارات موصوفة بصفات محددة

  .حیث یرید، والشركة عبر  استئجارھا السیارة تملك التصرف في منفعة السیارات

                                                 
 شرح جالل الدین المحلي على منھاج الطالبین المطبوع مع حاشیتي قلیوبي وعمیرة )١(
 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥بدون طبعة، عام :  بیروت، الطبعة–طبعة دار الفكر " ٣/٦٩"
السیارات المقبولة للعمل في أوبر، بموقع شركة أوبر اإللكتروني، " :  ینظر مقال بعنوان)٢(

https://cutt.us/١١Sff م٢٠/٩/٢٠١٧، زیارة بتاریخ. 
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  اطب اث

  اف ا د ر أور ل اري ص  اق

بعد أن بینت أن شركة أوبر تقوم بعقد إجارة عین للعمیل، بأن تتكفل بنقلھ حیث 

  .ید عن طریقھایر

فإن الشركة تقوم باستئجار سائقین لیقوموا بتنفیذ مھمة نقل العمیل، والتكییف 

  :الفقھي لھذا االستئجار یكون على النحو اآلتي

 السائقون الذین یعملون مع شركة أوبر إنما ھم أجراء مشتركون بینھا، وبین :أوال

نفس اللحظة على تطبیقین غیرھا، بدلیل أن الواقع یخبر بأن السائق قد یكون في 

مختلفین لشركتین، شركة أوبر، وشركة غیرھا من نظیراتھا الالتي یعملن عن 

طریق العقود اإللكترونیة للنقل البري لألشخاص، ویحق للسائق رفض طلبات 

ھ لو كثرت عملیات حیث إنالتوصیل مبدئیا، وھو وإن كان الرفض یؤثر علیھ، 

، إال أن حق )١(نھاء التعاقد بینھ وبین الشركةرفض السائق طلبات العمالء یتم إ

  .الرفض یؤید أن السائق عمیل مشترك، ولیس خاصا بالشركة

 السائقون الذین یقبلون مھمة تنفیذ نقل العمیل من مكان آلخر إنما ینطبق :ثانیا

 الشركة اشترطت حیث إنعلیھم أنھم یعملون بإجارة عین، لنقل العمیل حیث یرید، 

ن یقوم بتنفیذ المھمة بنفسھ، وكذلك اشترطت علیھ سیارتھ التي على السائق أ

وافقت علیھا من قبل، وذلك بأن أرسلت صورة الشخص، واسمھ، ورقم سیارتھ إلى 

العمیل، ولو أن السائق أرسل غیره لكان مخالفا، بل وقد یعاقب من قبل الشركة 

ي أن یكون العامل بإنھاء التعاقد معھ، وغلق حسابھ، وذلك ألن الشركة اجتھدت ف

                                                 
بموقع شركة أوبر " كیف یؤثر إلغاء مشوار التوصیل في حسابي " :  ینظر مقال بعنوان)١(

 م١٥/٩/٢٠١٧، زیارة بتاریخ https://cutt.us/h٢pYQاإللكتروني، 



  
 

 - ٤٧٣٤ -

لدیھا على قدر من التقدیر، واألمانة، والثقة، وذلك بضوابطھا التي تشدد فیھا على 

كونھ ال یتعاطى مخدرات، ولم یسبق لھ االتھام في أي قضیة جنائیة، وأنھ قد بلغ 

سن الرشد الذي یزن فیھ األمور، ویتصرف بحكمة، ثم ھي من خالل حوافز معینة 

یل للسائق تجعل السائق حریصا على عدم التصرف بغیر لباقة مرتبطة بتقییم العم

، وكذلك اجتھدت )١(مع العمالء، مما یجعل ثقة العمیل في الشركة على أفضل حال

في نوع السیارة، وصفاتھا، فال تقبل أن یتم نقل العمیل بغیر السیارة التي اعتمدتھا 

  .)٢(الشركة، ووافقت علیھا

 العقد حیث إن التي حددھا الفقھاء في ھذا العقد، من وقد توفرت شروط إجارة العین

 السائق متصف حیث إنیأتي على االنتفاع بقیادة السائق السیارة إلى مكان محدد، و

بصفات محددة، وھو قادر على الوفاء بتعھده أمام الشركة بنقل العمیل حیث یرید 

  ).حیث یجید القیادة(

لة معینة من نظام التعامل مع الشركة،  قد یكون السائق أجیرا خاصا في حا:ثالثا

وفیھ أن الشركة تعطیھ راتبا مقابل " الجرانتي"أو " الضمان"وھو نظام یسمى 

ھ من أھم ممیزات حیث إنتفرغھ للعمل في الشركة حتى ولو لم یقم بعمل مشاویر، 

العمل مع شركة أوبر ھو ضمان الربح حتى بدون مشاویر كثیرة، فمجرد تواجد 

حد أدنى مشوار لكل (ارتھ في انتظار المشاویر فھو یقوم بكسب المال السائق بسی

  ).ساعة ونصف

وھو نظام یضمن للسائق الحصول على مبلغ معین مقابل كل ساعة حتى بدون 

طلبات نقل من العمالء، أو بمبلغ أقل من مبلغ الضمان، ویختلف ھذا المبلغ 

                                                 
بموقع أوبر اإللكتروني، " لعمل في شركة أبر سائق بسیارةشروط ا" : مقال بعنوان)١(

https://cutt.us/zK٠Uم٢٠/٩/٢٠١٧، زیارة بتاریخ ٧. 
السیارات المقبولة للعمل في أوبر، بموقع شركة أوبر اإللكتروني، " : ینظر مقال بعنوان)٢(

https://cutt.us/١١Sff م٢٠/٩/٢٠١٧، زیارة بتاریخ. 
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 ألیام األسبوع كذلك، ویتم ذلك تبًعا للفترات الزمنیة الیومیة الُمختلفة، وتبًعا

  ):م بجمھوریة مصر العربیة٢٠١٦وفق تقدیر عام (كالتالي 

 ٤٠مبلغ الضمان :  صباًحا١٠ صباًحا وحتى ٧من األحد الى الخمیس من 

  .ساعة/جنیة

  . مساًء٩ مساًء حتى ٢كل أیام األسبوع من 

 ١ إلى ١١ أي أنھ ُھناك أوقات ال یوجد فیھا ضمان أو جرانتي مثل الوقت بین

  .)١(…مساًءا یوم األحد الخ

                                                 
یجب عمل مشوار على األقل كل ساعة :   قواعد الحصول على الجرانتي أو الضمان)١(

نظام " :ینظر مقال بعنوان. على األقل% ٨٥ونصف، ویجب أن تكون نسبة قبول الرحالت 
إللكتروني بموقع شركة أوبر ا" محاسبة سائقین أوبر وحساب تكلفة المشوار

https://cutt.us/zdfjn م١٥/٩/٢٠١٧، زیارة بتاریخ.  
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  املبحث الثالث

  هوشروط التكييف الفقهي لبنود التعاقد

   بني العميل، والسائق مع شركة أوبر

  : وفیھ مطلبان

  . بین العمیل، وشركة أوبرھالتكییف الفقھي لبنود التعاقد، وشروط: المطلب األول

  . بین السائق، وشركة أوبرھشروطو، التكییف الفقھي لبنود التعاقد: المطلب الثاني

  

  اطب اول

  .اف ا ود اد، وروط ن ال، ور أور 

بعد أن بینت في المطلب األول من المبحث األول بنود التعاقد الذي یتم بین العمیل 

فسأحاول في ھذا المطلب تكییف تلك البنود، والشروط ھ،  وشروطوشركة أوبر،

ءات التعاقد من عدمھا افق ما قرره الفقھاء، حتى یتبین لنا مدى صحة إجرعلى و

  :وفق قواعد الشریعة، فأقول وباهللا التوفیق

  : شروط العمیل التي حددتھا الشركة إلجراء العقد:أوال

 :الشركة اشترطت أال یتم العقد إال مع من تجاوز ثمانیة عشر عاما -١

ء نجد أن الرشد ھو مناط الحكم على صحة  وبالتأمل في كتب الفقھ، وكالم الفقھا

  .التصرف، فاإلجارة تصح باتفاق الفقھاء من جائز التصرف في المال
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أما الذي یرجع إلى العاقد، فالعقل وھو أن یكون العاقد عاقال حتى ال  ":قال الكاساني

  .)١("تنعقد اإلجارة من المجنون، والصبي الذي ال یعقل، كما ال ینعقد البیع منھما

 یشترط في انعقاد اإلجارة أھلیة :)٤٤٤المادة " (اء في مجلة األحكام العدلیة ج

  .)٢("العاقدین یعني كونھما عاقلین ممیزین

والمعنى أن شرط صحة عقد عاقد اإلجارة التمییز، وشرط لزوم عقد  ":قال الخرشي

  .)٣("عاقدھا التكلیف كالبیع

أي ) كبائع ومشتر(تأجر أي المؤجر والمس) شرطھما "(:قال الجالل المحلي

  .)٤("كشرطھما من الرشد

 العاقد، ولم یذكره الخرقي لوضوحھ، إذ شرط العاقد :)الركن األول "(:قال الزركشي

  .)٥("في جمیع العقود كونھ جائز التصرف

وعلى ذلك، فإن اشتراط الشركة أال یتم العقد إال مع من تجاوز ثمانیة عشر عاما، 

خیر من تتعامل معھ إال أن فیھ تضییقا كبیرا على جائزي ھو وإن كان لھا الحق في ت

التصرف، خصوصا وأن كثیرا من شباب، وفتیات المرحلة الثانویة، والجامعیة لم 

یتجاوزوا ھذا السن، وقد صاروا بالغین عقالء، وحاجتھم في مركب آمن، واضح، 

ھاتفھ یثقون فیھ أثناء تنقالتھم الیومیة قویة، خصوصا وأن لكل واحد منھم 

                                                 
 ".٤/١٦٧"  بدائع الصنائع )١(
" ٨٥ص" مجلة األحكام العدلیة للجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخالفة العثمانیة )٢(

 يطبعة نور محمد، كارخانھ تجارِت كتب، آرام باغ، كراتش
" ٧/٣" شرح مختصر خلیل للخرشي، لمحمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا )٣(

 . بیروت–طبعة دار الفكر للطباعة 
 ".٣/٦٨" شرح جالل الدین المحلي على منھاج الطالبین )٤(
" ٤/٢١٩" شرح الزركشي لشمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي )٥(

 .م١٩٩٣ -  ھـ ١٤١٣األولى، : ان، الطبعةطبعة دار العبیك
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الخاص، فال یقال إنھ تحت والیة أبیھ فلیعقد أبوه لھ، خصوصا وأن مثل ھذا الشرط 

سیدفع كثیرین من ھوالء الشباب، والفتیات إلى الكذب في اإلدالء ببیاناتھم الحقیقیة 

دون ضرورة تستدعي ذلك، اللھم إال إذا كان ھذا الشرط مراعیا للقانون الوضعي 

ل لممارسة الحق المدني إال بعد أن یبلغ سن الذي اعتبر الشخص غیر مؤھ

  .، وقتئذ كان شرط الشركة إجبارا علیھا)١(الرشد

اشترطت الشركة تحدید البیانات من االسم، والعنوان، ورقم الھاتف، وغیر  -٢

 .ذلك

وبالتأمل نجد أن ھذا الشرط الغرض منھ ھو معرفة الطرف المتعاقد مع الشركة، 

اء حین یشترطون لصحة عقد اإلجارة رضى وھذا شرط یفھم من كالم الفقھ

، فكیف یتم التعامل مع طرف مجھول، وكیف یتم ترتیب االلتزامات على )٢(الطرفین

  .طرفي العقد، والعاقد مجھول

اشترطت الشركة أال یصدر من العمیل ما یضر الشركة، أو السائق، بأي  -٣

 .قشكل من أشكال الضرر، واألذى للملكیة، سواء للشركة، أو السائ

                                                 
م ١٩٤٨ / ٧ / ٢٩   بتاریخ —م  ١٩٤٨  لسنة  ١٣١جاء في القانون المدني المصري رقــم )  ١(
 كل شخص بلغ سن الرشد متمتًعا بقواه العقلیة، ولم ُیحجر علیھ، یكون كامل - ١): ٤٤(المادة "

  .دى وعشرون سنة میالدیة كاملة وسن الرشد ھي إح-٢. األھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة
 ال یكون أھًلا لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز لصغٍر في السن، أو عتھ، -١): ٤٥(المادة 

  . وكل من لم یبلغ السابعة یعتبر فاقًدا للتمییز-٢. أو جنون
وكان سفیًھا، أو كل من بلغ سن التمییز، ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد، ): ٤٦(المادة 

 ".ذا غفلة، یكون ناقص األھلیة وفًقا لما یقرره القانون
، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل لشمس الدین أبو عبد "٥/١٠٥"تبیین الحقائق [ینظر )  ٢(

اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 
م، روضة الطالبین وعمدة المفتین ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : لفكر، الطبعةطبعة دار ا" ٥/٣٩٠"

 - دمشق- طبعة المكتب اإلسالمي، بیروت" ٥/١٧٣"ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي 
م، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح ١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : عمان، الطبعة

" ٢/٢٤١"ن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى منتھى اإلرادات لمنصور ب
 ].م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤األولى، : طبعة عالم الكتب، الطبعة
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أي أن " الضرر یزال"ن إي، فالضرر ممنوع، والقاعدة تقول وھذا شرط بدیھ

الضرر الذي یصاحب فعال من األفعال ال یمكن أن تقره الشریعة، وال أن ترضى 

بھ، بل ترفعھ عن المكلفین، وتزیلھ بكل طریق، سواء في حقوق اهللا، أو حقوق 

ضرار، من ضار ضاره اهللا، ال ضرر وال " :قال صلى اهللا علیھ وسلم، )١(العباد

 على حقوق الغیر، وقد  ثم إن اإلضرار بالملكیة تعٍد،)٢("ومن شاق شاق اهللا علیھ

اْلَباِطِل ِإلَّا َأن َتُكوَن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِب ( :قال اهللا تعالى

)ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم ۚ
 )٣(.  

  : طریقة التعاقد اإللكترونیة:ثانیا

التعامل بین العمیل، وشركة أوبر یتم إلكترونیا حیث یتم اإلیجاب من الشركة عبر 

تطبیقھا الذي یتضح فیھ شروط التعاقد معھا، ویتم القبول من العمیل إذا قام 

  .ط على زر قبول الشروط، والموافقة على األحكامبالضغ

                                                 
األولى، عام : طبعة  دار الكتب العلمیة الطبعة" ١/٤١"األشباه والنظائر للسبكي [ینظر ) ١(

 "].١/٢٧٤"لبصائر ، غمز عیون ا"٧٢ص"م، األشباه والنظائر البن نجیم ١٩٩١ - ھـ١٤١١
 -طبعة دار الكتب العلمیة " ٢/٦٦"أخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین كتاب البیوع )  ٢(

  بیروت
ھذا حدیث صحیح اإلسناد على شرط مسلم، ولم  ":وقال، م١٩٩٠ – ١٤١١األولى، : الطبعة

 ".یخرجاه
 .٢٩  سورة النساء من آیة )٣(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya29.html
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 بھا الرضيوالمتأمل في الفقھ اإلسالمي یرى أن االعتبار في العقود بما یدل على 

، خالفا )٣(، والحنابلة)٢(، والمالكیة)١(دون اشتراط لفظ معین، ھو معتمد الحنفیة

  .)٤(للمشھور عند الشافعیة الذین یشترطون اللفظ

ویلزم البیع بالتعاطي أیضا؛ ألن جوازه باعتبار الرضا، وقد  ":قال ابن نجیم

  .)٥("وجد

والحاصل أن المطلوب في انعقاد البیع ما یدل على "الدسوقي جاء في حاشیة 

الرضا عرفا، وإن كان محتمال لذلك لغة، فالماضي لما كان داال على الرضا من 

  .)٦("غیر احتمال انعقد البیع بھ من غیر نزاع

المطلع بكالم الفقھاء أنھم أجازوا البیع عن طریق الكتابة، والمراسلة، كذلك یرى 

ألن ذلك ھو الطریق الموصل، والمقدور علیھ إلتمام التعاقد بین غائبین، لذلك 

كانت القاعدة الفقھیة التي أشرت إلیھا في القواعد الحاكمة لھذه القضیة ھي أن 

  .الكتاب كالخطاب

                                                 
طبعة دار الكتاب اإلسالمي، " ٥/٢٩١"لدقائق البن نجیم البحر الرائق شرح كنز ا[ ینظر )١(

: بیروت، الطبعة -طبعة دار الفكر" ٤/٥١٣"رد المحتار على الدر المختار البن عابدین 
 ].م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، عام 

، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد "٥/٥"شرح مختصر خلیل للخرشي [  ینظر )٢(
 ].طبعة دار الفكر" ٣/٣"سوقي المالكي بن أحمد بن عرفة الد

الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن یونس بن صالح الدین بن حسن [  ینظر )٣(
 مؤسسة الرسالة، مطالب أولي -طبعة دار المؤید "٣٠٤ص"بن إدریس البھوتى الحنبلى ا

بانى مولدا ثم النھى في شرح غایة المنتھى لمصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شھرة، الرحی
 ].م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الثانیة، عام : طبعة المكتب اإلسالمي، الطبعة" ٣/٨"الدمشقي الحنبلي 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكریا بن محمد بن زكریا األنصاري [  ینظر )٤(
 "].٢/٣٢٥"طبعة دار الكتاب اإلسالمي، مغني المحتاج " ٢/٣"
 ".٥/٢٩١"  البحر الرائق )٥(
 ".٣/٤" حاشیة الدسوقي )٦(
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، فھي أن یكتب الرجل إلى رجل أما بعد فقد بعت وأما الكتابة ":قال الكاساني

اشتریت؛ ألن خطاب الغائب : عبدي فالنا منك بكذا، فبلغھ الكتاب، فقال في مجلسھ

  .)١("كتابھ، فكأنھ حضر بنفسھ، وخاطب باإلیجاب، وقبل اآلخر في المجلس

ة  ما ھو إال آلة معتبرة عرفا لتوصیل الكتابة فتكون معتبرنترنتوعلى ھذا، فاإل

 الركن حیث إنشرعا، وألنھا تعد في الحقیقة مراسلة في الواقع المعاصر، و

األساسي في العقد ھو صدور اإلیجاب، والقبول من طرفي العقد، ووصول كل 

، )٢(منھما إلى علم اآلخر بصورة معتبرة شرعا، وفھم كال الطرفین ما قصده اآلخر

، نترنتني لشركة أوبر عبر اإلوھذا كلھ متحقق في التعاقد عبر التطبیق اإللكترو

وقد بحث مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي حكم إجراء 

-١٧العقود بآالت االتصال الحدیثة في دورتھ السادسة المنعقدة بمدینة جدة من 

م، وصدر بذلك القرار رقم ١٤/٣/١٩٩٠-١٠ھـ الموافق ٢٣/٨/١٤١٠

ود بآالت االتصال الحدیثة، ومنھا ونص على صحة إجراء العق) ٦/٣/٥٤(

  .)٣(الحاسب اآللي

                                                 
االختیار لتعلیل المختار لعبد اهللا بن محمود بن مودود [، وینظر "٥/١٣٨"  بدائع الصنائع )١(

 القاھرة -طبعة مطبعة الحلبي " ٢/٥"الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي 
ة الدسوقي م، حاشی١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦عام )  بیروت، وغیرھا-وصورتھا دار الكتب العلمیة (
سحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي إ، المھذب في فقھ اإلمام الشافعي ألبي "٣/٣"
 "].٣/١٤٨"، كشاف القناع "٢/٤"طبعة  دار الكتب العلمیة، أسنى المطالب " ٢/٨٢"
 ".٢١٢٥"  العقود اإللكترونیة دراسة فقھیة تطبیقیة مقارنة ص)٢(
 .٢/١٢٦٧دد السادس ج  مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الع)٣(
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  : التراجع عن إتمام الرحلة:ثالثا

  :التراجع إما أن یتم قبل وصول السائق، أو بعد وصولھ، ولكل حالة حكمھا

  :التراجع عن إتمام الرحلة قبل وصول السائق -١

 السائق، للعمیل الحق في الرجوع عن إتمام رحلتھ التي طلبھا، طالما لم یصل إلیھ

یجوز لك أن تختار إلغاء طلبك الخاص بالخدمات،   ":ویظھر ھذا في النص اآلتي

أو السلع المقدمة من مقدم خدمات خارجي في أي وقت قبل وصول مقدم الخدمات 

  .)١("الخارجي

والواقع ینبئ أن السائق ال یتأخر كثیرا، ففي خالل دقائق یصل إلى العمیل، وذلك 

   . GBSأقرب سائق متواجد من العمیل عبر ألن الشركة تبحث عن 

 بین خیار المجلس، أو الشرط، ولكٍلوالتكییف الفقھي لھذا النص، نجد أنھ یدور 

  .حكمھ

                                                 
 .م٤/١٢/٢٠١٧، بتاریخ https://cutt.us/qxXvo موقع شركة أوبر اإللكتروني، )١(
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 : )١(خیار المجلس  - 

ذھب فقھاء الشافعیة
والحنابلة، )٢(

وابن حبیب من المالكیة، )٣(
إلى أن  )٤(

حد المتعاقدین ، وینتھي الخیار بحیث ال یصبح أل)٥(خیار المجلس مشروع
  :الرجوع في المبیع بأحد أمرین

                                                 
اسم مصدر من االختیار، وھو االصطفاء واالنتقاء، والفعل منھما :   الخیار في اللغة)١(
  .ما شئتاختر : أنت بالخیار، معناه: وقول القائل، )اختار(

، "٦٥٢- ٢/٦٥١"الصحاح [ینظر . فوض إلیھ اختیار أحدھما: وخیره بین الشیئین معناه
، بیروت -طبعة مؤسسة الرسالة" ١/٣٨٩"والقاموس المحیط لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادى

  "].١١/٢٤١"وتاج العروس . ه١٤٢٦عام ، الطبعة الثامنة، لبنان
ترد في اللغة مصدرا میمیا، واسما للزمان، واسما  فھي - بكسر الالم -) المجلس(وأما كلمة 

. واستعمالھ المناسب ھنا ھو اسم للمكان، أي موضع الجلوس) الجلوس(للمكان، من مادة 
  ".٣/٩١٤"الصحاح 

مغني  [ینظر . أو فسخھ، طلب خیر األمرین من إمضاء العقد: وخیار المجلس اصطالحا ھو
 وحاشیة البجیرمي على الخطیب، لسلیمان بن ،"٤/٣"ونھایة المحتاج ". ٢/٤٠٢"المحتاج 

 ].ھـ١٤١٥طبعة دار الفكر، عام " ٣/٣٢"محمد بن عمر البجیرمي
 لبنان، –طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت " ٣٢-٥/٣١"الحاوي الكبیر للماوردي[  ینظر )٢(

 طبعة دار المنھاج،" ٥/١٦"م، ونھایة المطلب للجویني ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩األولى، : الطبعة
 "].٢/٤٧"م، وأسنى المطالب ٢٠٠٧- ھـ١٤٢٨األولى، عام : الطبعة

والمبدع في شرح المقنع، ، طبعة مكتبة القاھرة" ٣/٤٨٢"المغني البن قدامة [ ینظر )٣(
عام ، الطبعة األولى، بیروت-طبعة دار الكتب العلمیة" ٤/٦٢"إلبراھیم بن محمد بن مفلح 

 ].ھـ١٤١٨
 ".٤/٤٠٩"  مواھب الجلیل )٤(
  : ثبتت مشروعیة خیار المجلس بأدلة من السنة منھا)٥(

أخرجھ البخاري في [» المتبایعان كل واحد منھما بالخیار على صاحبھ ما لم یتفرقا«: قال 
 كتاب البیوع، باب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا -رضي اهللا عنھما-صحیحھ من روایة ابن عمر

 ].ھـ١٤٢٢ولى، عام األ: طبعة  دار طوق النجاة، الطبعة" ٣/٦٤"
أخرجھ البخاري في [» كل بیعین ال بیع بینھما حتى یتفرقا«: وقال علیھ الصالة والسالم

 كتاب البیوع، باب إذا كان البائع بالخیار ھل -رضي اهللا عنھما–صحیحھ من روایة ابن عمر 
 "].٣/٦٤"یجوز البیع

 صدقا وبینا بورك لھما في بیعھما، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فإن«: -  -وقال رسول اهللا 
-أخرجھ البخاري في صحیحھ من روایة حكیم بن حزام[» وإن كتما وكذبا محقت بركة بیعھما

 "].٣/٥٨" كتاب البیوع، باب إذا بین البیعان ولم یكتما ونصحا-رضي اهللا عنھ
معا، ما لم فدلت ھذه األخبار كلھا بصریح القول ودلیلھ على ثبوت خیار المجلس للمتعاقدین 

، "٣٢- ٥/٣١"ینظر الحاوي الكبیر. [یتفرقا باألبدان، أو یجعل أحدھما لصاحبھ الخیار، فیختار
 "].٢/٤٧"، وأسنى المطالب "٥/١٦"ونھایة المطلب 
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 التف��رق، ب��أن یتفرق��ا بأب��دانھما ع��ن مجل��س العق��د، ویح��صل ب��أن یف��ارق         :األول
وإن اس��تمر اآلخ��ر فی��ھ؛ ألن  ، أح��دھما اآلخ��ر م��ن المجل��س ول��و ناس��یا، أو ج��اھال   

وف��ي ، )١("إذا ابت��اع ش��یئا ف��ارق ص��احبھ  "التف��رق ال یت��بعض، وك��ان اب��ن عم��ر  

"ام یمشي ھنیھة ثم رجعق: "روایة
  .وذلك خشیة أن یستقیلھ صاحبھ، )٢(

وأما حد االفتراق، فقد ورد الشرع بھ مطلقا، وما أطلقھ الشرع ول�م یك�ن مح�دودا            
في اللغة كان الرجوع في ح�ده إل�ى الع�رف، ك�القبض ف�ي المبیع�ات، واإلح�راز ف�ي                     

 مف�ارق ل�ھ،   المسروقات، فإذا فارق أحدھما صاحبھ إلى حیث ینسب في العرف أن�ھ   
  .انقطع الخیار ولزم البیع

مثال ذلك إن تبایعا في دار فخرج أحدھما منھا، فیكون ھ�ذا افتراق�ا، س�واء ص�غرت              

  .)٣( الدار، أو كبرت، بعد الخارج منھا، أم قرب

 التخ���ایر م���ن العاق���دین نح���و تخایرن���ا العق���د، أو اخترن���اه، أو ألزمن���اه، أو    :الث���اني

یار، أو إفساده، ف�إن اخت�ارا جمیع�ا اإلم�ضاء، انقط�ع             أمضیناه، أو اخترنا إبطال الخ    

ولزم البی�ع، وإن اخت�ارا جمیع�ا الف�سخ، انف�سخ البی�ع، وإن اخت�ار أح�دھما                    ، الخیار

الفسخ، واآلخر اإلمضاء، غلب الفسخ على اإلم�ضاء، وف�سخ البی�ع؛ ألن موض�وع               

الخیار الفسخ
)٤(.  

  .عیة، وقول الحنابلةھو وجھ عند الشافوثبوت خیار المجلس في عقد اإلجارة 

أحدھا ال یثبت : وإن كان اإلجارة على عمل معین ففیھ ثالثة أوجھ     ":قال الشیرازي 

فیھ الخیاران، ألنھ عقد على غرر فال یضاف إلیھ غرر الخی�ار، والث�اني یثب�ت فی�ھ                  

                                                 
 ".٣/٦٤" أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب البیوع، باب كم یجوز الخیار)١(
" ٣/١١٦٣"ر المجلس للمتبایعین أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب البیوع، باب ثبوت خیا)٢(

 .بیروت-طبعة دار إحیاء التراث العربي
 ". ٥/٤٤" الحاوي الكبیر )٣(
، "٢١-٥/٢٠"، ونھایة المطلب"٤٥-٥/٤٤"الحاوي الكبیر [ ینظر خیار المجلس في )٤(

، وإعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، ألبي بكر محمد بن "٢/٤٨"وأسنى المطالب 
 ]. ھـ١٤١٨طبعة دار الفكر، الطبعة األولى، عام " ٣/٢٣"ي شطا الدمیاط
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الخیاران، ألن المنفعة المعینة، كالعین المعین�ة ف�ي البی�ت، ث�م الع�ین المعین�ة یثب�ت               

اران، فكذلك المنفعة، والثالث یثبت فیھ خیار المجلس دون خیار ال�شرط،            فیھا الخی 

  .)١("ألنھ عقد على منتظر فیثبت فیھ خیار المجلس دون خیار الشرط

ك����دار، ) اإلج����ارة عل����ى الع����ین(یثب����ت خی����ار المجل����س ف���ي  ) و "(:ق���ال البھ����وتي 

  .)٢("وحیوان

 كالم الفقھاء حیث إنوتبقى القضیة في مسألة اإلجارة عبر العقد اإللكتروني، و

السابق في عقد یجتمع فیھ الطرفان في مجلس واحد، أما وإن العقود اإللكترونیة 

ال یجتمع الطرفان في مجلس واحد، بل إنھ یعتبر عقدا بین غائبین عن طریق 

، وقد تم إرسال طلب من العمیل للشركة بالنقل، ووافقت نترنتالمراسلة عبر اإل

 في خیار المجلس بأن یتم التراجع طالما كان في الشركة، فھل للعمیل الحق

  .مجلس إرسالھ طلب االحتیاج لخدمة النقل

 والمتأمل في الفقھ اإلسالمي یرى أن فریقا من الشافعیة یقرر أنھ في حالة إذا 

كان المتعاقدان متباعدین عن بعضھما البعض، وكون وسیلة االتصال فیما بینھما 

شابھ، فإن خیار المجلس یكون لصاحب القبول طالما ھي الرسالة المكتوبة، أو ما 

كان في مجلسھ، ولصاحب اإلیجاب إلى أن ینقطع خیار صاحب القبول، قال 

قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البیع بالمكاتبة، فكتب إلیھ، فقبل "النووي 

المكتوب إلیھ ثبت لھ خیار المجلس مادام في مجلس القبول، قال ویتمادى خیار 

                                                 
، كفایة األخیار في حل غایة اإلختصار "٥/٣٢"، وینظر نھایة المطلب "٢/٢٥٣" المھذب )١(

ألبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي 
 .م١٩٩٤ولى، عام األ:  دمشق، الطبعة–طبعة دار الخیر " ٢٤٣ص"
، زاد المستقنع في اختصار المقنع "٣/٥٠٥"، وینظر المغني "٣/١٩٩"  كشاف القناع )٢(

 . الریاض–طبعة دار الوطن للنشر " ١٠٤ص"بن أحمد الحجاوي المقدسي الموسى 
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لكاتب إلى أن ینقطع خیار المكتوب إلیھ حتى لو علم أنھ رجع عن اإلیجاب قبل ا

  .)١("مفارقة المكتوب إلیھ مجلسھ، صح رجوعھ، ولم ینعقد البیع، واهللا أعلم

ویبقى إشكال، وھو أن الشركة نصت على أن الخیار یمتد حتى قبل قدوم السائق 

ي، أو مغادرتھ، إال أن یتم دون اعتبار لوجود العمیل بمجلس العقد اإللكترون

 -تكییف ذلك بأن المجلس حكمي وھو فترة بقاء العمیل على تطبیق شركة أوبر

، فمتى غادر العمیل التطبیق فقد غادر -دون النظر لمجلس العمیل الحقیقي

المجلس حكمیا، وإن استمر فیھ حتى وصل السائق فھو أشبھ بحالة انتھاء خیار 

  .حیث یعتبر العمیل أنھ اختار إمضاء العقدالمجلس بناء على التخایر، 

وعلى ھذا، فإن الحق الذي بینتھ شركة أوبر للعمیل في أنھ یملك التراجع عن 

إتمام عقد اإلجارة، طالما أنھ لم یسبب ضررا بالشركة، وبالسائق صحیح شرعا، 

ھ إذا تحرك السائق للعمیل، وقطع مسافة حتى یصل إلیھ، ثم قام العمیل حیث إن

 إتمام العقد، فإن ذلك یسبب ضررا بینا بالسائق، وتعطیال لوقتھ، واستنزافا بعدم

لمجھوده دون تعویض، فكان استدامة الخیار طالما لم یصل إلى العمیل السائق 

تكییفا لحق العمیل في خیار المجلس على وجھ للشافعیة ، ودون ضرر بأطراف 

    )٢(.العقد

                                                 
 .طبعة دار الفكر" ٩/١٦٨"  المجموع شرح المھذب للنووي )١(
طبعة دار " ١٩٥-١٨٧ص"یق محمد عبد اهللا   مجلس العقد دراسة مقارنة لمحمد صد)٢(

 .م٢٠١١الكتب القانونیة، عام 
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 : خیار الشرط  - 

ط مشروعالشر خیار           
باتفاق فقھاء الحنفیة  ، )١(

والمالكیة،  )٢(
)٣(  ،  

                                                 
  :  ثبتت مشروعیة خیار الشرط بالسنة، واإلجماع)١(

  :أما السنة فبأدلة منھا
 أنھ ال سمعت رجال من األنصار یشكو إلى رسول اهللا : عن ابن عمر رضي اهللا عنھما، قال

ال خالبة ثم أنت بالخیار في كل : ذا بایعت فقلإ: "یزال یغبن في البیع، فقال رسول اهللا 
رواه ابن " [سلعة ابتعتھا ثالث لیال، فإن رضیت فأمسك، وإن سخطت فارددھا على صاحبھا

طبعة دار إحیاء " ٢/٧٨٩" في سننھ  كتاب األحكام، باب الحجر على من یفسد مالھةماج
  "]. ٤/١٠"ننھ، كتاب البیوع فیصل عیسى البابي الحلبي، والدارقطني في س- الكتب العربیة 

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، لعالء الدین علي . ["حدیث مرسل": قال في كنز العمال
، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، "٤/٩١"بن حسام الدین، الشھیر بالمتقي الھندي 

غبنا من باب ضرب، الغلب والخدع والنقص، غبنھ في البیع والشراء : ، والغبن]ھـ١٤٠١عام 
مثل غلبھ فانغبن، وغبنھ أي نقصھ، وغبن بالبناء للمفعول فھو مغبون، أي منقوص في 

 "].٢/٤٤٢"المصباح المنیر . [الثمن
كان حبان بن منقذ رجال ضعیفا، وكان قد سفع في : "وعن ابن عمر رضي اهللا عنھما، قال

رواه " [ال خالبة: بع، وقل:  وقال لھ الخیار فیما اشترى ثالثا،رأسھ مأموما فجعل لھ النبي 
، والحاكم في "٢/٧٨٩" في سننھ ، كتاب األحكام، باب الحجر على من یفسد مالھةابن ماج

 ].، وصحح الحدیث الذھبي"٢/٢٦"مستدركھ ، كتاب البیوع
  "].١/٣٦٣"لسان العرب. [الخدیعة باللسان: المخادعة، وقیل: والخالبة بالكسر

وأم الرجل " جاء في إیضاح شواھد اإلیضاح ، ة بالغة برأسھأي أصیب إصاب: ومأموما
إیضاح شواھد اإلیضاح ألبي علي الحسن بن عبد اهللا ".  [شجھ شجة تبلغ أم الدماغ: مأمومًة
. ھـ١٤٠٨عام ، الطبعة األولى،  لبنان-بیروت-طبعة دار الغرب اإلسالمي" ١/٢٨٥"القیسي 

مد بن عبد الھادي التتوي نور الدین السندي  لمحةوینظر حاشیة السندي على سنن ابن ماج
  ].بیروت-طبعة دار الجیل" ٢/٦١"

إال أن لفظ ال خالبة اشتھر في الشرع الشتراط ، والحدیثان، وإن لم یصرحا بشرط الخیار
  "].٩/١٨٩"والمجموع ". ٥/٣٠"نھایة المطلب [ینظر . الخیار ثالثة أیام

  :وأما اإلجماع
". ح شرط الخیار في البیع باإلجماع، إذا كانت مدتھ معلومةیص: "فقد ذكره النووي، فقال

 ".١/٨٦"وینظر مراتب اإلجماع البن حزم ، "٩/١٩٠"المجموع 
-ھـ١٤١٤ بیروت، عام –طبعة دار المعرفة " ١٣/٤٠"المبسوط للسرخسي [  ینظر )٢(

 "].٥/١٧٤"م، بدائع الصنائع ١٩٩٣
طبعة  دار الغرب اإلسالمي، " ٢/٨٥"ي المقدمات الممھدات البن رشد القرطب[  ینظر )٣(

طبعة دار الغرب " ٥/٢٣"م، الذخیرة للقرافي ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى، عام : الطبعة
 ].م١٩٩٤األولى، :  بیروت، الطبعة-اإلسالمي
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والشافعیة
والحنابلة، )١(

)٢(.  

عدا الشافعیة-واتفق الفقھاء
على جواز خیار الشرط في اإلجارة -)٣(

)٤(.  

  .)٥("یجوز الكراء بالخیار ألحدكما، ولكما،  كالبیع " :قال القرافي

یھ�ا ع�ن إتم�ام رحلت�ھ یراھ�ا متفاوت�ة        والناظر للمدة التي یحق للعمیل أن یتراجع ف       
م��ن عمی��ل آلخ��ر، فق��د تك��ون دقیق��ة لعمی��ل، وخم��س دق��ائق آلخ��ر، وع��شر لثال��ث،    

  .وبذلك تكون مدة خیار الشرط مجھولة غیر معلومة

وفقھ���اء الحنفی���ة، وال���شافعیة اتفق���وا عل���ى أن���ھ ال یج���وز أن یك���ون خی���ار ال���شرط  

مجھوال، بل ال بد أن یك�ون مح�ددا بم�دة معلوم�ة            
عل�ى خ�الف المالكی�ة، وأحم�د        ،  )٦(

ف��إنھم أج��ازوا ش��رط الخی��ار لم��دة مجھول��ة، ویحم��ل عن��د المالكی��ة عل��ى ع��ادة م��دة   
  .المثل

فإن عینا مدة تحتمل ذلك ج�از، وإن أطلق�ا ض�رب خی�ار               ":قال عبد الوھاب الثعلبي   
  .)٧("المثل

 ف��ي(كق�دوم زی��د، أو مج�يء المط��ر أو األب�د    ) وال یج�وز مجھ��وال  "(:ق�ال اب�ن مفل��ح  
ألنھا م�دة ملحق�ة بالعق�د، فل�م تج�ز م�ع الجھال�ة م�ع أن ش�رط األب�د                      ) ظاھر المذھب 

وقال�ھ  ) یج�وز : وعن�ھ (یقتضي المنع من التصرف فیھ، وھو من�اف لمقت�ضى العق�د      
) ھما على خیارھما إلى أن یقطع�اه، أو تنتھ�ي مدت�ھ           (ابن شبرمة للخبر، فعلى ھذه      
  .)٨("إن كانت معلقة بما تنتھي بھ

یمكن تخریج حق العمیل في عدم إتمام الرحلة على خی�ار ال�شرط الغی�ر           وعلى ھذا ف  
محدد بم�دة معلوم�ة، وال�ذي أج�ازه المالكی�ة، وبع�ض الحنابل�ة، ویحم�ل عل�ى وف�ق                 

                                                 
 "].٢٤٣ص"، كفایة األخیار "٥/٣٠"نھایة المطلب [ ینظر )١(
 "].٤/٦٦"، المبدع "٣/٤٠١"شرح الزركشي [ ینظر )٢(
 "].٥/٣٢"، نھایة المطلب "٢/٢٣٩"المھذب [ ینظر  )٣(
الروض المربع "٣/٥٠٥"، المغني "٥/٤٧١"، الذخیرة "٨/٣"البحر الرائق [ ینظر )٤(
 "]٣٢٥ص"
 ".٥/٤٧١"  الذخیرة )٥(
 "].٥/٧٠"، الحاوي "٥/١٧٤"بدائع الصنائع [ ینظر )٦(
طبعة دار الكتب " ٣/١٤٣" التلقین في الفقة المالكي ألبي محمد عبد الوھاب الثعلبي )٧(

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى : العلمیة، الطبعة
 ".٦٧- ٤/٦٦"  المبدع )٨(
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كالم المالكیة على عادة المثل، وھي في العقد مع الشركة تلكم الدقائق التي ت�سبق               
  .قدوم السائق، وكأن خیار الشرط ینتھي بقدوم السائق

 :التراجع عن إتمام الرحلة بعد قدوم السائق -٢

الشركة في عقدھا نصت على أن العمیل لھ حق أن یتراجع عن الرحلة بشرط عدم          
  .)١(قدوم السائق، فإن تراجع بعد قدوم السائق فرضت علیھ غرامة اإللغاء

، وقد نص مجمع )٢(والتكییف الفقھي لھذا الشرط یمكن حملھ على الشرط الجزائي

) ١٢/ ٣(في ) ١٠٩(سالمي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بقراره المرقم الفقھ اإل
بأن الضرر . ھـ١٤٢١بشأن الشرط الجزائي في الدورة الثانیة عشرة في عام 

الذي یستحق من أجلھ الشرط الجزائي ھو الضرر المادي ولیس المعنوي، حیث 
نھ یشمل الضرر الذي یجوز التعویض ع ":جاء في الفقرة الخامسة منھ ما یلي

الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقیقیة، وما فاتھ من كسب 
  ".مؤكد، وال یشمل الضرر األدبي أو المعنوي للتعویض عن الضرر

والمتأمل لقضیة إلغاء الرحلة بعد وصول السائق یوقن بأن ھناك ضررا مادیا على 
حتى وصل إلى العمیل، ھ قد قطع مسافة حیث إنالسائق التابع لشركة أوبر، 

واستھلك فیھا الوقود، والسیارة تبعا بما یترتب لھا من صیانة، فضال عن الوقت 
الذي بذلھ في سبیل الوصول للعمیل، وھو وقت مقدر بمدة، ولو تم حسابھ على 

  .تقدیر األجرة، ألنتج مقابال مالیا

حا فعلى ھذا كان شرط توقیع غرامة مالیة عند إلغاء الرحلة شرطا صحی
فقھا، خصوصا وأن قیمة الغرامة موضحة سلفا، حیث نصت الشركة على 

  ):لقاھرةبا(للرحالت على النحو اآلتي أن تعرفة اإللغاء 

سیارة تتسع ألربعة   [UberX مقابل عملیة إلغاء لسیارة جنیھا مصریا ١٢
  ].أفراد

                                                 
 .م٤/١٢/٢٠١٧، بتاریخ https://cutt.us/qxXvo موقع شركة أوبر اإللكتروني، )١(
م بالتزامھ في التنفیذ، أو ھو اتفاق على تقدیر التعویض إذا لم یقم الملتز:  الشرط الجزائي)٢(
، بالدورة الثانیة "٢/٥٠"الشرط الجزائي للدكتور الصدیق الضریر. ذا تأخر في تنفیذ التزامھإ

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠عشرة بمجمع الفقھ اإلسالمي، عام 
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م مشاویر باستخدا [Uberselect مقابل عملیة إلغاء لسیارة  جنیھا مصریا١٧
  .)١(]فاخرةسیارات 

وتخصم ھذه األموال مباشرة من بطاقة االئتمان للركاب الذین یفّضلون الدفع عبر 
ء الذین البطاقات، ویتم إضافة تعرفة اإللغاء على تكلفة الرحلة المقبلة للعمال

، حیث تضاف الغرامة إلى الرحلة التالیة للعمیل، وقبل القیام ایفضلون الدفع نقًد
ذات الدفع النقدي، سیتلقى العمیل تنبیھا برسالة لتأكید إعالمھ بتعرفة بإلغاء رحلة 

  :اإللغاء التي ستتم إضافتھا على رحلتھ المقبلة عبر النص اآلتي

كتمال رحلتك التالیة، سیتم إضافة تعرفة إلغاء الرحلة السابقة على ابعد "
تعرفة : ٢الیة، تكلفة الرحلة الح: ١: مجموعھا وستتلقى فاتورتین لكّل عملیة دفع

  )٢(."اإللغاء للرحلة السابقة

  : مسئولیة العمیل:ارابًع

فالعمیل مسئول عن أي أضرار تصیب السیارة التي استعملھا في النقل، بشرط أن 
یكون قد استعملھا على غیر الوجھ المعتاد، أو الطبیعي، فوضع فیھا ما تفوق 

لك، فالعمیل مطالب بدفع حمولتھا، أو قام بأذى استدعى تنظیفھا، أو ماشابھ ذ

، وھذا أمر بدیھي، بناء على القاعدة قیمة إصالح األضرار، أو تنظیف المتسخ

وطالما أن العمیل قد تجاوز في ، )٣("من أتلف شیئا فعلیھ ضمانھ": الفقھیة

استخدام الحق المقرر لھ بعقد اإلجارة فإنھ یلزمھ التعویض بقیمة ما أتلفھ، قال 
أو لمكان المصلحة،  بالتعدي،: ند الفقھاء على وجھینعوالضمان  ":ابن رشد

  .)٤("فیجب على المكري باتفاق: وحفظ األموال، فأما بالتعدي

  

                                                 
" أوبر تعلن أسعارھا الجدیدة في القاھرة واإلسكندریة بعد رفع الوقود: "خبر بعنوان )١(

م، زیارة ٨/٧/٢٠١٩ بتاریخ https://cutt.us/uNOPmلكتروني، بموقع مصراوي اإل
  .م٢٥/٩/٢٠١٩بتاریخ 

بموقع شركة أوبر اإللكتروني، " رسوم إلغاء مشوار مدفوع نقدا" :مقال بعنوان  )٢(
https://cutt.us/SvNQO م٢٥/٩/٢٠١٧م، زیارة بتاریخ ٣/٧/٢٠١٦، بتاریخ. 

طبعة مكتبة الكلیات " ٢/١٩٣"قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم [  ینظر )٣(
طبعة مؤسسة الرسالة، " ٣/٢٣٤" القاھرة، شرح مختصر الروضة للطوفي –األزھریة 

 ].م١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧األولى ، عام  : الطبعة
 القاھرة، عام –حدیث طبعة دار ال" ٤/١٦" بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد )٤(

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥
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  : طریقة سداد األجرة:خامسًا

فالعمی��ل علی��ھ أن یخت��ار دف��ع األم��وال إم��ا ع��ن طری��ق المباش��رة، أو ع��ن طری��ق         
تتم بعد قیام الخدمة، الحساب المصرفي، وعملیة الدفع غیر قابلة لالسترداد، ألنھا        

  .والوصول لنھایة الرحلة المقصودة

وعملیة دفع األجرة بعد الوصول للمكان المحدد ال حرج فیھ�ا ش�رعا، وذل�ك باتف�اق          
واألج�رة ت�ستحق باس�تیفاء المعق�ود علی�ھ، أو       (ف�صل    ":الفقھاء، جاء في االختی�ار    

 علی��ھ -لقول��ھ ألن األج��رة ال تج��ب ب��نفس العق��د    ) باش��تراط التعجی��ل أو بتعجیلھ��ا  
 ولو وجب�ت ب�نفس   )١("أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقھ: "-الصالة والسالم   

العقد لما جاز تأخیره إال برضاه، والنص یقتضي الوج�وب بع�د الف�راغ، ألن الع�رق           
إنما یوجد بالعم�ل، وألن المنفع�ة ال یمك�ن اس�تیفاؤھا ل�ذي العق�د ألنھ�ا تح�دث ش�یئا            

قت�ضي الم�ساواة ف�ال تج�ب األج�رة ب�نفس العق�د، ف�إذا              فشیئا، وھي عقد معاوضة فت    
استوفى المعق�ود علی�ھ اس�تحق األج�رة عم�ال بالم�ساواة، وإذا اش�ترط التعجی�ل، أو                

  .)٢("عجلھا فقد رضي بإسقاط حقھ في التأجیل فیسقط

 فبناء على أن اإلجارة إجارة عین فجاز فیھا التأجی�ل، والتعجی�ل، غی�ر أن التعجی�ل                 
ح��ساب األج��رة المرتبط��ة بمق��دار الم��سافة المقطوع��ة أم��ر غی��ر  بن��اء عل��ى طریق��ة 

  .دقیق، فكان األصلح تأخیر دفع األجرة حتى تكون األجرة كاملة

  .وال یمكن أن یقال إن األجرة مجھولة في أول العقد، فتكون اإلجارة باطلة

وذلك ألن األجرة معلومة تنبني على تقدیر المسافة المقطوعة، والزمن الذي تقطع            
  ھ فی

                                                 
، والبیھقي في "٢/٨١٧" في سننھ، كتاب الرھون، باب أجر األجراء ة  رواه ابن ماج)١(

طبعة دار الكتب "٦/٢٠٠"السنن الكبرى، كتاب اإلجارة، باب إثم من منع األجیر أجره 
ھذا  ":بن الملقنم، قال ا٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤الثالثة، عام :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 

البدر المنیر في تخریج تخریج األحادیث واآلثار " [الحدیث مروي من طرق كلھا ضعیفة
 - الریاض- طبعة دار الھجرة للنشر والتوزیع " ٧/٣٧"الواقعة في الشرح الكبیر البن الملقن 

  السعودیة
 ].م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى، : الطبعة

، كشاف القناع "٢٩٦ص"، كفایة األخیار"٥/٣٨٥"الذخیرة [، وینظر "٢/٥٥"  االختیار )٢(
"٢/٢٧٤.[" 
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  .)١(السیارة تلك المسافة، وعلى حد أدنى ألي رحلة

أما قضیة الدفع للسائق، أو الشركة، وقبض أح�دھما ن�صیب اآلخ�ر ف�سیأتي تكییف�ھ                 
 .بإذن اهللا تعالى في تكییف بنود تعاقد الشركة مع السائق

                                                 
  ُھناك طریقة واضحة یتم من خاللھا ِحساب التكلفة األساسیة للمشوار، أو الرحلة مع )١(

  :شركة أوبر، تنقسم تكلفة المشوار في شركة أوبر إلى ثالثة أقسام
سیارة أثناء المشوار،  قرشا لكل دقیقة یمضیھا العمیل بال٢٠وھي عبارة عن : تكلفة الدقیقة

  .سواء في السیر، أو االنتظار
لكل كم تقطعھ السیارة ) جنیھ وثالثین قرشا( قرشا ١٣٠وھي عبارة عن : تكلفة الكیلومتر

أثناء المشوار، وھو یعتمد بشكل أساسي على ُقرب، أو بعد المسافة التي ستقطعھا السیارة في 
  .الطریق

 ٣ وھو ا ثابتایأخذ السائق بُمجرد بدایة المشوار مبلغ: تكلفة بدایة المشوار والحد األدنى
 جنیھات للمشوار، أي أنھ لیس ١٠جنیھات مھما كانت تكلفة المشوار الفعلیة، وذلك بحٍد أدنى 

  . جنیھات١٠ُھناك مشاویر بأقل من 
  مثال على حساب التكلفة الفعلیة للمشوار

 دقیقة، فإن التكلفة الفعلیة ٣٠ كم، وسیأخذ ٢٠بفرض أن ھناك رحلة أو مشوار مسافتھ 
  :تكون كالتالي
  . جنیھا٦= ٣٠*٢٠: تكلفة الدقیقة

  . جنیھا٢٦= ١٫٣٠*٢٠: تكلفة الكیلومتر
  . جنیھا٣: تكلفة بدایة المشوار

  . جنیھا٣٥= ٣+٢٦+٦أي أن التكلفة الفعلیة للمشوار ھي 
ى موقع شركة عل"  أوبر وحساب تكلفة المشوارننظام محاسبة سائقی:" ینظر مقال بعنوان
 .م٣٠/١٠/٢٠١٧، زیارة بتاریخ https://cutt.us/hqkUvأوبر اإللكتروني، 
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ب اطا  

  .اف ا ود اد، وروط ن اق، ور أور 

ینت سلفا طبیعة التعامل عبر العقود اإللكترونیة، وتكییفھا الفقھي، وقد بینت قد ب
أیضا التكییف الفقھي لطبیعة التعاقد بین السائق، وشركة أوبر، بقي لنا أن ننظر في 
بقیة البنود، ونحاول تكییفھا على وفق ما قرره الفقھاء، حتى یتبین لنا مدى صحة 

  :واعد الشریعة، فأقول وباهللا التوفیقءات التعاقد من عدمھا وفق قاإجر

  :استالم الشركة، أو السائق لألجرة كاملة: أوًال

سبق أن بینت طریقة حساب األجرة، وأن ذلك مرتبط بالمسافة المقطوعة، وبالزمن 
  .الذي قطعت فیھ تلك المسافة، وعلى تقدیر حد أدنى ألي رحلة

، والسائق في مقابل أن وسبق أن بینت أن مھمة الشركة التنسیق بین العمیل
  .الشركة تأخذ نسبة من إجمالي مبلغ الرحلة

، تحسب على أساس نوع السیارة )١(ھذا اإلجمالي تستحق الشركة منھ نسبة محددة
، مع األخذ في االعتبار )٢(%٣٠-٢٠التي استخدمت في التوصیل، وتتراوح ما بین 
ى كل حال تكون واضحة ، لكنھا عل)٣(أن تلك الشروط، والنسب تتغیر بصفة دوریة

  .للعمیل، والسائق قبل بدایة الرحلة

، أو )نصیبھ، ونصیب الشركة(والعمیل إما أن یقوم بدفع األموال مباشرة للسائق 
  ).نصیبھا، ونصیب السائق(عن طریق الحساب المصرفي للشركة 

  .ویتم كل أسبوع عمل مقاصة بین ما للشركة، وما للسائق، وتأخذ كل جھة نصیبھا

تكییف الفقھي األقرب ھو أن الشركة إذا حصلت على األموال فھي قد قامت وال
باستالم األجرة كاملة مقابل ما قدمتھ للعمیل، ألن العقد باألساس یتم بین الشركة 

                                                 
على موقع " نظام محاسبة سائقین أوبر وحساب تكلفة المشوار " : ینظر مقال بعنوان)١(

 .م٣٠/١٠/٢٠١٧، زیارة بتاریخ https://cutt.us/hqkUvشركة أوبر اإللكتروني، 
، زیارة https://cutt.us/SYM٦Sعلى تویتر، " دلیل أوبر للسائقین"صفحة [  ینظر )٢(

 ].م٢٠/٩/٢٠١٧بتاریخ 
 .  موقع شركة أوبر المرجع السابق)٣(



  
 

 - ٤٧٥٤ -

والعمیل، ولیس السائق، فاستالم الشركة لألموال أمر طبیعي، ثم ھي بعد ذلك تقوم 
  .ذ مھمة نقل العمیلبسداد األجیر الذي استأجرتھ لیقوم بتنفی

وفي حالة ما إذا استلم السائق المال فإنھ وكیل عن الشركة في قبض األموال، ثم 
  .ھو یأخذ نصیب إجارتھ، ویدفع للشركة الباقي

ویؤید ذلك أن الشركة ھي صاحبة العقد مع العمیل، والعقد یرتب حقوقا متبادلة، 
د لھا، أو لوكیلھا، حیث قد نصت فالشركة ملتزمة بنقل العمیل، والعمیل ملتزم بالسدا

 وتكون جمیع الرسوم التي : "النص اآلتيالشركة أنھا صاحبة العقد وذلك في 
  .)١("تدفعھا نھائیة، وغیر قابلة لالسترداد، ما لم تحدد أوبر خالف ذلك

  :شروط الشركة في السائق: اثانًی

  .الشركة تجتھد في أن یكون العامل لدیھا على قدر من التقدیر، واألمانة، والثقة

ھ من كمال اإلیمان عدم حیث إنوھذه شروط ال حرج فیھا، بل ھي مطلوبة شرعا، 
اإلضرار بمصالح الناس، وأن یؤدي كل طرف ما علیھ على أكمل وجھ، قال صلى 

  .)٢(" عمال أن یتقنھإن اهللا یحب إذا عمل أحدكم " :اهللا علیھ وسلم

وإذا كان الناس الیوم یعانون من انتشار جرائم عدیدة من قتل، ونھب، وترویع 
لآلمنین، بل ونسمع بین الفینة واألخرى عن اعتداء سائقین على من قصدوا 
سیاراتھم للنقل إلى مكان ما، فإذا بالسائقین یغدرون بھم، ویسرقون أمتعھتم، وقد 

عراضھم، فأن تأتي شركة تجتھد في أن تحقق أمنا، یؤذونھم في أجسادھم، وأ
وأمانا للراكب، بل وتقدم لھ راحة، وطمأنینة، وارتیاحا، بل وتحافظ لھ على 
أسرتھ، فیعرف عن طریق تتبع موقع الرحلة أین تسیر السیارة اآلن، بل وھو 

 بیاناتھ، لورقم سیارتھ، والشركة تحتفظ بكیتعرف على السائق ویعرف اسمھ، 
  .نعمة أكمل من ھذه النعمة في ظل ما نسمع، ونشاھدفأي 

إن الشركة باجتھادھا ینبغي أن تحمد علیھ، فكم یسرت على كثیرین، بل وكم 
أسھمت في فرص عمل للمجتھدین، بل إنھا بأسوب تقییم العمیل للسائق جعلت 

                                                 
 .م٤/١٢/٢٠١٧، بتاریخ https://cutt.us/qxXvo موقع شركة أوبر اإللكتروني، )١(
طبعة  مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض " ٧/٢٣٢"  رواه البیھقي في شعب اإلیمان )٢(

م، قال ٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣األولى، عام : بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھند، الطبعة
مجمع ". [ مصعب بن ثابت، وثقھ ابن حبان، وضعفھ جماعةرواه أبو یعلى، وفیھ" الھیثمي 
 "].٤/٩٨"الزوائد 
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السائق في حرص على أن یؤدي مھمتھ على أفضل ما یكون، حتى یرتفع تقییمھ، 
  .)١(فرصة لربح األموال بمكافآت تعدھا الشركةفینال 

  .مسئولیة الشركة عن الحوادث: اثالًث

فالشركة غیر مسئولة عما یحدث من أضرار سواء عن طریق الحوادث، أو غیرھا، 
والمسئولیة كاملة تقع على عاتق العمیل، أو السائق متى حدث ضرر ألحدھما، 

  .، أو حوادث، أو أضرارولیس للشركة أي دخل فیما قد یحدث من تجاوز

وألجل تكییف ھذا الشرط ینبغي أن نستحضر عالقة العمیل بالشركة، فالعمیل تعاقده 
إنما مع الشركة، ولیس مع السائق، ولیس بین العمیل والسائق ثمة تعاقد، وبالتالي 
فاألصل أن الشركة مسئولة عن أي أضرار قد تحدث، كالحوادث وغیرھا، والعمیل 

ن یطالب بالتعویض عن األضرار التي تلحقھ، والضمان ھنا، أو إنما یحق لھ أ
وھو االنتقال (التعویض للمصلحة، وذلك أن العقد تم مع الشركة على عمل معین 

وھو المقصود أساسا من العقد، والعمیل لیس لھ سلطان على ) لمكان محدد
مون علیھ، إذا مض) شركة أوبر(السیارة، أو القیادة، وبالتالي فعمل األجیر المشترك 

  .)٢(تسبب بعملھ ضرر للمستأجر

وألن ...... وھو من قدر نفعھ بالعمل) المشترك(األجیر ) ویضمن " (:قال البھوتي
عمل األجیر المشترك مضمون علیھ، فما تولد منھ یجب أن یكون مضمونا علیھ، 

 أنھ ال یستحق األجر إال بالفعل،: كالعدوان بقطع عضو، ودلیل ضمان عملھ علیھ
  .)٣("وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عملھ ال أجر لھ علیھ

وبالتالي تبرؤ الشركة من المسئولیة أمر غیر شرعي، إال أن یقال إن العمیل یرجع 
على الشركة، والشركة ترجع على السائق باعتبار أن السائق ھو أجیرھا الذي علیھ 

  .لشركة، ولیس للسائقالعمل، ووقتئذ فال حرج، لكن المطالبة من العمیل إنما ل

 أجیر الشركة ال العمیل ذلك الحكم القضائي الذي  ھووالذي یدل على أن السائق إنما
صدر ببریطانیا، حیث قام اتحاد السائقین المتعاملین مع شركة أوبر في بریطانیا 

 ألف سائق بتحقیق ثالثة انتصارات قضائیة، حیث حاز على ٥٠الذي یضم أكثر من 
ي علیھا، وبالتالي سائق أجیرا یعمل بأوامر صادرة عن الشركة المدعأحكام تعتبر ال

                                                 
بموقع شركة أوبر اإللكتروني، " برنامج مكافآت سائقي أوبر" :مقال بعنوان )١(

https://cutt.us/BQ٥zR م٢٠/١٠/٢٠١٧، زیارة بتاریخ . 
 "].٢/٢٦٧"، المھذب "٥/٥١٣"خیرة ، الذ"١٥/٨٠"المبسوط [  ینظر )٢(
 ".٢/٢٧١"  شرح منتھى اإلرادات )٣(
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 الحقوق، والتقدیمات التي یتوجب على أرباب العمل تقدیمھا إلى لیستفید من ك
األجراء في بریطانیا ال سیما التأمین الصحي، والضمان االجتماعي، والتقاعد 

  .)١(الخ

  :التعاقداالتفاق بین العمیل والسائق على خالف : ارابًع

فأي اتفاق بین العمیل، والسائق على خالف التعاقد الذي تم بین الشركة والعمیل، 
لیس للشركة دخل فیھ، وال مسئولیة عنھ، فلو اتفق العمیل مع السائق على معاملة 
تجاریة، أو قام السائق بإركاب عمالء مختلفین برحلة واحدة، لیس للشركة دخل 

  .تب على تلك المعاملة أي أضرارفیھ، وال مسئولیة عنھ متى تر

وھذا أمر ال بأس بھ، وذلك ألن محل التعاقد بین الشركة والعمیل ھو النقل إلى مكان 
ما، فأي زیادة على ھذا تمت بالتراضي بین العمیل، والسائق ال دخل لشركة أوبر 

ما فیھا، ومتى تسببت تلك االتفاقیة الجدیدة بأضرار فالشركة بریئة، ال تتحمل تبعة 
  .یتم

فعقد اإلجارة رتب حقوقا مشتركة على الشركة، والعمیل، وسبق أن بینت أنھ لیست 
ھناك عالقة تعاقدیة بین العمیل، والسائق، ومتى وفت الشركة بعملھا وھو النقل 
بالمواصفات التي تم التعاقد علیھا فقد برئت ذمتھا، ومتى سدد العمیل األجرة فقد 

  . فھو تعاقد جدید بین العمیل، والسائق یتحمالن تبعتھبرئت ذمتھ، فما زاد على ذلك

  :دفع إكرامیات للسائق: اخامًس

 )٢(فللعمیل الحق في دفع مبالغ زائدة عن المطلوب نھایة الرحلة على سبیل الھبة
والتطوع، دون إجبار من السائق، أو محاولة منھ لدفعھ لذلك، وھذا محض ھبة من 

ملھ، ورقیھ معھ، والھبة إنما تخرج بطیب نفس، العمیل للسائق مبني على حسن تعا
ال إكراه، وال حمل من السائق على العمیل لدفعھ لذلك بأي طریق، بأن یقصر في 

                                                 
جیرا  أ UBERثالثة أحكام قضائیة بریطانیة  تعتبر السائق المتعامل مع :"   خبر بعنوان)١(

بموقع صحیفة البیان االقتصادیة، ..." یستفید من تقدیمات العمال 
https://cutt.us/٧٢C٢i. 

النھایة في غریب الحدیث واألثر . [لخالیة عن األعواض واألغراضالعطیة ا:   الھبة لغة)٢(
م، وانظر المغرب ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -طبعة المكتبة العلمیة " ٥/٢٣١"البن األثیر 

  ].طبعة دار الكتاب العربي" ٤٩٧ص"في ترتیب المعرب للخوارزمي المطرزي 
، البحر الرائق "٥/٩١"ق تبیین الحقائ[ینظر . ھي تملیك العین بال عوض: واصطالحا

"٧/٢٨٤.[" 



  
 

 - ٤٧٥٧ -

عملھ، أو یتوانى في سرعة السیر المعتادة، أو یحاول التأخیر بافتعال أزمات قد ال 
ت ضغط یكون لھا محل، األمر الذي یدفع العمیل لدفع أموال للسائق ھبة لھ تح

  .الحاجة إلى المسارعة في عملیة النقل

فإن لم یكن ھناك شيء مما سبق، وأدى السائق المھمة على أكمل وجھ كانت ھبة 
العمیل مسنونة مستحبة، كونھا خرجت عن طیب نفس، وكونھ أراد بھا إكرام 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْیَنُكم ِباْلَباِطِل  ( :السائق، واهللا عز وجل یقول

) ِإلَّا َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم
 )١(.  

، لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم )٢(والفقھاء متفقون على مشروعیة الھبة، واستحبابھا
الراحمون یرحمھم اهللا ارحموا من في األرض یرحمكم "قولھ ، و)٣("تھادوا تحابوا"

  .)٤("من في السماء

صدقة (المدفوع ) ثواب اآلخرة فقط ف(لغیره ) فمن قصد بإعطاء( ":قال البھوتي
یقصد ) ھدیة وإال(كمحبة فالمدفوع ) إكراما وتوددا ونحوه(من قصد بإعطائھ ) و

تسمى بذلك، فاأللفاظ : أي) ة ونحلةھبة وعطی(المدفوع ) ف(بإعطائھ شیئا مما ذكر 
  .)٥("الثالثة متفقة معنى وحكما وجمیع ذلك مندوب إلیھ

 

                                                 
 .٢٩  سورة النساء من آیة )١(
، المھذب "٧/١٠١"، شرح مختصر خلیل للخرشي "١٢/٤٨"المبسوط [  ینظر )٢(
 "].٤/٢٩٩"، كشاف القناع "٢/٣٣٣"
  رواه البیھقي في السنن الكبرى، كتاب الھبات، باب التحریض على الھبة والھدیة صلة )٣(

رواه البخاري في األدب المفرد،  " :، قال ابن حجر العسقالني"٦/٢٠٠"بین الناس 
والبیھقي، وأورده ابن طاھر في مسند الشھاب من طریق محمد بن بكیر عن ضمام بن 

التلخیص الحبیر في تخریج ". إسماعیل عن موسى بن وردان عن أبي ھریرة، وإسناده حسن
 طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة "٣/١٦٣"أحادیث الرافعي الكبیر البن حجر العسقالني 

 .م١٩٩٩ -ھـ١٤١٩األولى 
  أخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمین )٤(
 ".ھذا حدیث حسن صحیح ":، وقال"٣/٣٨٨"
 ".٢/٤٢٩"  شرح منتھى اإلرادات )٥(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya29.html
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 الخاتمة

:وتحتوي على  

.نتائج البحث:  أوال  

.التوصیات: ثانیا  

  نتائج البحث: أوال

بعد ھذا التأمل والنظر في المسائل التي طرحت بالبحث، فإنني أستطیع أن أوجز أھم 

  :تينتائج البحث فیما یأ

اتفاق بین طرفین، أحدھما الناقل، : المقصود بالنقل البري لألشخاص ھو -١

 نقطة القیام إلى نقطة الوصول مقابل منواآلخر الراكب یتعھد فیھ الناقل بنقل الراكب 

  .أجرة

ھو قیام عمیل بطلب إلكتروني :  طبیعة العقد اإللكتروني للنقل البري لألشخاص -٢

 إلى منطقة معینة، فتقوم الشركة عبر تطبیقھا  للوصول عبر سیارةنترنتعبر اإل

اإللكتروني  القائم على برمجیة التعیین اإللكترونیة السریعة التي تقوم بعملیة بحث عن 

أقرب سائقي الخدمة المتواجدین في نفس موقع العمیل، وتأكید عملیة الحجز، واالتفاق 

 اإللكتروني والذي تحدده على الرحلة، لیقوم السائق بالوصول للعمیل عن طریق موقعھ

برامج الخرائط اإللكترونیة، وما إن تنتھي الرحلة حتى تصل للعمیل رسالة نصیة على 

 .اإلیمیل المسجل مسبقا لھ بتكالیف الرحلة

م في ھولندا، ٢٠٠٩لخدمات تأجیر السیارات عام " أوبر" تأسست شركة  -٣

: رة بأمستردام تحت رقمویقع مقرھا الرئیسي في أمستردام، ومسجلة لدى غرفة التجا

  ."أوبر" ٥٦٣١٧٤٤١



  
 

 - ٤٧٥٩ -

م، حیث واجھ ترافیس كاالنیك، ٢٠٠٨جاءت فكرة إنشاء شركة أوبر خالل عام  -٤

وغاریت كامب مشكلة في إیقاف سیارة أجرة بباریس، لذلك راودتھما فكرة إنشاء منصة 

 .تتیح استدعاء سیارة أجرة من أي مكان بالمدینة بمجرد الضغط على زر الخدمة

: عاقد بین شركة أوبر، والعمیل یتم بشروط یجب أن تتوفر في العمیل وھيالت -٥

فأكثر، والقیام بالتسجیل في الشركة، محددا بیاناتھ من ا أن یكون عمره ثمانیة عشر عاًم

مة، وأال یصدر االسم، والعنوان، ورقم الھاتف، وبیان طریقة دفع األموال وقت طلب الخد

 بأي شكل من أشكال الضرر، واألذى في الملكیة، والتعاقد ، أو السائقمنھ ما یضر الشركة

 بصورة إلكترونیة، والغرض من العقد شخصي ولیس تجاریا، نترنتیتم عن طریق اإل

وللعمیل أن یسدد األجرة إما مباشرة للسائق، أو عن طریق الحساب البنكي، ولھ أن 

ل مسئول عن األضرار یتراجع عن الرحلة دون غرامة ما لم یصل إلیھ السائق، والعمی

 .التي یسببھا للسیارة بتعدیھ، أو بسببھ

التعاقد بین شركة أوبر والسائق یتم بصورة إلكترونیة، أو عن طریق وكیل  -٦

للشركة ببلد السائق، ومھمة الشركة التوصیل بین السائق، والعمیل، واألموال التي تدفع 

نھما لتحصل الشركة على عن طریق المباشرة، أو الحساب البنكي یتم عمل مقاصة بی

نصیبھا، والعامل على نصیبھ، والشركة تجتھد في أن یكون العامل لدیھا على قدر من 

التقدیر، واألمانة، والثقة، وأي اتفاق بین العمیل والسائق خالف التعاقد الذي بینتھ 

  .الشركة غیر مسئولة عنھ، وللعمیل دفع إكرامیات للسائق دون إلزام

لعقد شركة أوبر ھي أن الكتاب كالخطاب، واألصل حمل العقود القواعد الحاكمة  -٧

 .على الصحة، واألصل في العقود والمعامالت اإلباحة

التكییف الفقھي لتعاقد العمیل مع الشركة ھو أن الشركة أجیر مشترك، والعمیل  -٨

 .قد أجرھا إجارة عین للنقل حیث یرید

السائق أجیر مشترك، التكییف الفقھي لتعاقد السائق مع الشركة، ھو أن  -٩

مان، أو ضوالشركة قد أجرتھ إجارة عین، وقد یكون السائق أجیرا خاصا في حالة نظام ال

 .الجرانتي
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شرط الشركة أن یكون العمیل فوق الثامنة عشر عاما شرط یضر بكثیر من  -١٠

 .الشباب والفتیات، ویدعوھم للتحایل والكذب

یدل على رضاھما، ھو معتمد التعاقد اإللكتروني بین الشركة والعمیل الذي  -١١

 . ھو تعاقد كالكتابة والمراسلة المجوز فقھانترنتالحنفیة، والمالكیة، والحنابلة، واإل

حیث التراجع عن إتمام الرحلة قبل وصول السائق یكیف على خیار المجلس،  -١٢

دون النظر لمجلس  - المجلس حكما ھو فترة بقاء العمیل على تطبیق شركة أوبرإن

، فمتى غادر العمیل التطبیق فقد غادر المجلس، أو یكیف على خیار -یقيالعمیل الحق

الشرط، ویصح مجھوال ویحمل على العرف والعادة، والتراجع عن إتمام الرحلة بعد 

 .وصول السائق یرتب غرامة مكیفة على الشرط الجزائي بالتعویض عن األضرار المادیة

 استعملھا في النقل، بشرط العمیل مسئول عن أي أضرار تصیب السیارة التي -١٣

 تسببأن یكون قد استعملھا على غیر الوجھ المعتاد، بأن حملھا فوق الطاقة، أو 

 .باتساخھا

 .للعمیل أن یدفع األجرة نھایة الرحلة بناء على أن اإلجارة إجارة عین -١٤

الشركة إذا حصلت على األموال فھي قد قامت باستالم األجرة كاملة مقابل ما  -١٥

، ثم ھي بعد ذلك تقوم بسداد األجیر الذي استأجرتھ لیقوم بتنفیذ مھمة نقل قدمتھ للعمیل

العمیل، وفي حالة ما إذا استلم السائق المال فإنھ وكیل عن الشركة في قبض األموال، ثم 

  .ھو یأخذ نصیب إجارتھ، ویدفع للشركة الباقي

رجع على تبرؤ الشركة من المسئولیة أمر غیر شرعي، إال أن یقال إن العمیل ی -١٦

 .الشركة، والشركة ترجع على السائق

اتفاق العمیل والسائق على خالف التعاقد مع الشركة ال حرج فیھ شرعا طالما  -١٧

  .تم بالتراضي

للعمیل أن یدفع الھبات للسائق دون إلزام منھ، وال حمل لھ على ذلك، وھذا أمر  -١٨

  .مستحب شرعا
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  التوصیات: ثانیا

 البري لألشخاص، وبعد ما تم تبیینھ من بعد دراسة عقد شركة أوبر للنقل
  : باآلتييالتكییف الفقھي للعقد، وبنوده، وشروطھ، فإنني أوص

أوصي الشركات اإللكترونیة للنقل البري لألشخاص بضرورة توفیق  -١
 بعالج أي خلل في ھا، ومصالحعقودھا على وفق قواعد الشریعة

 .عقودھا
مق بالبحث، والدراسة للعقود أوصي العلماء، وطلبة العلم بالعمل على التع -٢

 .المستجدة، وتكییفھا على وفق آراء الفقھاء، ومقاصد الشریعة
أقترح أن یتم تشجیع الشركات التي تقوم بتیسیر مصالح الناس بسن  -٣

 .القوانین التي تسمح لھا بالعمل دون محاربتھا
 

 

  .واهللا تعالى ھو الھادي والموفق إلى سواء السبیل
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  الفھارس

  : ى وتحتوي عل

  .فھرس المراجع: أوال

  .فھرس تفصیلي لموضوعات البحث: ثانیا
  فھرس المراجع: أوًال

االختیار لتعلیل المختار لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد  -
وصورتھا دار الكتب ( القاھرة -الدین أبو الفضل الحنفي، طبعة مطبعة الحلبي 

 .م١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦عام )  بیروت، وغیرھا-العلمیة 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكریا بن محمد بن زكریا األنصاري،  -

 .طبعة دار الكتاب اإلسالمي

األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان البن نجیم، طبعة دار الكتب  -
  .م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩األولى، عام :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 

 ھـ١٤١١األولى، عام : لمیة الطبعةكي، طبعة  دار الكتب العاألشباه والنظائر للسب -
 .م١٩٩١ ـ

إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، ألبي بكر محمد بن شطا الدمیاطي،  -
 .ھـ١٤١٨طبعة دار الفكر، الطبعة األولى، عام 

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني  -
 . بیروت– طبعة دار الفكر الشافعي،

 .م١٩٥٧اإللكترون وأثره في حیاتنا لجین بندك، طبعة دار المعارف، مصر، سنة  -
إیضاح شواھد اإلیضاح ألبي علي الحسن بن عبد اهللا القیسي، طبعة دار الغرب  -

 .ھـ١٤٠٨عام ، الطبعة األولى،  لبنان-بیروت -اإلسالمي
 . طبعة دار الكتاب اإلسالميالبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم، -
 القاھرة، عام –بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد، طبعة دار الحدیث  -

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  -
 -ھـ ١٤٠٦الثانیة، عام : الكاساني الحنفي، طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة

 .م١٩٨٦
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البدر المنیر في تخریج تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكبیر البن  -
األولى، : السعودیة، الطبعة- الریاض-الملقن، طبعة دار الھجرة للنشر والتوزیع 

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة البن رشد  -
 - ھـ ١٤٠٨الثانیة، :  لبنان، الطبعة– اإلسالمي، بیروت القرطبي، طبعة دار الغرب

 .م١٩٨٨

 تاج العروس من جواھر القاموس لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو  -
 .الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي، طبعة  دار الھدایة

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین الزیلعي الحنفي، طبعة المطبعة  -
ثم صورتھا ( ھـ، ١٣١٣األولى، عام :  بوالق، القاھرة، الطبعة-الكبرى األمیریة 

 ).٢دار الكتاب اإلسالمي ط
 التجارة اإللكترونیة اندفاع عالمي وتراخ عربي، لخلود السكري، مجلة  -

 .م١٩٩٩المعلومات، دمشق، لسنة 

بعة دار تحریر ألفاظ التنبیھ ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، ط -
 .ھـ١٤٠٨األولى، :  دمشق، الطبعة–القلم 

األولى، : لبنان، الطبعة–التعریفات للجرجاني، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت  -
 .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣عام 

التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر البن حجر العسقالني، طبعة  -
 .م١٩٩٩ -ھـ١٤١٩دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى 

التلقین في الفقة المالكي ألبي محمد عبد الوھاب الثعلبي، طبعة دار الكتب  -
 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى : العلمیة، الطبعة

تھذیب اللغة لمحمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور، طبعة  دار إحیاء  -
 .م٢٠٠١األولى، : ، الطبعةت بیرو–التراث العربي 

لیمان بن محمد بن عمر البجیرمي، طبعة دار حاشیة البجیرمي على الخطیب، لس -
  .ھـ١٤١٥الفكر، عام 

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  -
 .طبعة دار الفكر
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 لمحمد بن عبد الھادي التتوي نور الدین ةحاشیة السندي على سنن ابن ماج -
 .بیروت -السندي، طبعة دار الجیل

:  لبنان، الطبعة– للماوردي، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروتالحاوي الكبیر -
 .م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩األولى، 

جامع العلوم في اصطالحات الفنون للقاضي عبد النبي األحمد =  دستور العلماء  -
 -ھـ ١٤٢١األولى، : بیروت، الطبعة/  لبنان -نكري،  طبعة دار الكتب العلمیة 

 .م٢٠٠٠

لمنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات لمنصور بن  دقائق أولي النھى لشرح ا -
یونس بن صالح الدین بن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى، طبعة عالم الكتب، 

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى، : الطبعة

 .م١٩٩٤األولى، :  بیروت، الطبعة- الذخیرة للقرافي، طبعة دار الغرب اإلسالمي -
: بیروت، الطبعة -دین، طبعة دار الفكر رد المحتار على الدر المختار البن عاب -

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، عام 
الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن یونس بن صالح الدین بن حسن  -

 . مؤسسة الرسالة-بن إدریس البھوتى الحنبلى، طبعة دار المؤید 

ووي،  روضة الطالبین وعمدة المفتین ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف الن -
/ ھـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان، الطبعة- دمشق-طبعة المكتب اإلسالمي، بیروت

 .م١٩٩١

زاد المستقنع في اختصار المقنع لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، طبعة دار  -
  . الریاض–الوطن للنشر 

 . فیصل عیسى البابي الحلبي-، طبعة دار إحیاء الكتب العربیةةسنن ابن ماج -
 .م١٩٩٨ بیروت، عام –ة دار الغرب اإلسالميسنن الترمذي، طبع -
  . ھـ١٤٢٤ بیروت، الطبعة األولى، عام -سنن الدارقطني، طبعة مؤسسة الرسالة -
الثالثة، :  لبنان، الطبعة–السنن الكبرى للبیھقي، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت -

 .م٢٠٠٣ - ـھ١٤٢٤عام 
لمصري الحنبلي، طبعة شرح الزركشي لشمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي ا -

 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣األولى، : دار العبیكان، الطبعة
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شرح جالل الدین المحلي على منھاج الطالبین المطبوع مع حاشیتي قلیوبي  -
 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥بدون طبعة، عام :  بیروت، الطبعة–وعمیرة، طبعة دار الفكر 

األولى، عام   : شرح مختصر الروضة للطوفي، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة -
 .م١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧

شرح مختصر خلیل للخرشي، لمحمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا،  -
 . بیروت–طبعة دار الفكر للطباعة

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري  -
 .م  ھـ١٤٠٧الرابعة :  بیروت، الطبعة–الفارابي، طبعة دار العلم للمالیین 

 .ھـ١٤٢٢األولى، عام : صحیح البخاري، طبعة  دار طوق النجاة، الطبعة -

 .بیروت -صحیح مسلم، طبعة دار إحیاء التراث العربي -

 .https://cutt.us/SYM٦Sعلى تویتر، " دلیل أوبر للسائقین"صفحة  -

عبد اهللا بن إبراھیم بن عبد .  مقارنة، دالعقود اإللكترونیة دراسة فقھیة تطبیقیة -
اهللا الناصر، من بحوث مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بین الشریعة 

 ربیع ١١-٩ كلیة الشریعة والقانون باإلمارات العربیة المتحدة، المنعقد -والقانون
 .م٢٠٠٣/مایو١٢-١٠ھـ الموافق ١٤٢٤/األول

 لزكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة -
 .األنصاري، طبعة المطبعة المیمنیة

غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر لشھاب الدین الحسیني الحموي  -
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥األولى، عام : الحنفي، طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة

 -ھـ ١٤٠٨األولى، : بعةالفتاوى الكبرى البن تیمیة، طبعة دار الكتب العلمیة، الط -
  .م١٩٨٧

 -القاموس المحیط لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادى، طبعة مؤسسة الرسالة -
 .ه١٤٢٦عام ، الطبعة الثامنة، لبنان، بیروت

 .م١٩٤٨  لسنة  ١٣١القانون المدني المصري رقــم  -
قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم، طبعة مكتبة الكلیات  -

 . القاھرة–ة األزھری

https://cutt.us/SYM6S


  
 

 - ٤٧٦٦ -

محمد مصطفى الزحیلي، طبعة . القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة د -
 .م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧األولى، :  دمشق، الطبعة–دار الفكر 

القواعد النورانیة الفقھیة البن تیمیة، طبعة دار ابن الجوزي، المملكة العربیة  -
 .ھـ١٤٢٢األولى، عام : السعودیة، الطبعة

 وأحكام عقد البري في ضوء قانون التجارة الجدید لعدلي أمیر خالد، طبعة قواعد -
 .م٢٠٠٦دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، عام 

كتاب العین ألبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي  -
 .البصري، طبعة دار ومكتبة الھالل

 صالح الدین بن حسن بن كشاف القناع عن متن اإلقناع لمنصور بن یونس بن -
 .إدریس البھوتى الحنبلى طبعة دار الكتب العلمیة

ختصار ألبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز كفایة األخیار في حل غایة اال -
 دمشق، –بن معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي، طبعة دار الخیر ا

 .م١٩٩٤األولى، عام : الطبعة

قوال واألفعال، لعالء الدین علي بن حسام الدین، الشھیر كنز العمال في سنن األ -
 .ھـ١٤٠١بالمتقي الھندي، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، عام 

 ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة– لسان العرب البن منظور، طبعة دار صادر -
  .ھـ

 -لمیةالمبدع في شرح المقنع، إلبراھیم بن محمد بن مفلح، طبعة دار الكتب الع -
 .ھـ١٤١٨عام ، الطبعة األولى، بیروت

 .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤ بیروت، عام –المبسوط للسرخسي، طبعة دار المعرفة  -
مجلة األحكام العدلیة للجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخالفة العثمانیة،  -

 .طبعة نور محمد، كارخانھ تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشي
 .مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي -

جلس العقد دراسة مقارنة لمحمد صدیق محمد عبد اهللا، طبعة دار الكتب م -
  .م٢٠١١القانونیة، عام 

مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو  -
 .یعرف بداماد أفندي، طبعة دار إحیاء التراث العربي، بشیخي زاده



  
 

 - ٤٧٦٧ -

 ١٤١٤ مكتبة القدسي، القاھرة، عاممجمع الزوائد ومنبع الفوائد للھیثمي، طبعة -
 .م١٩٩٤ھـ، 

  . المجموع شرح المھذب للنووي، طبعة دار الفكر -

المحكم والمحیط األعظم ألبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، طبعة  -
 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١األولى، :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة 

 . بیروت–لكتب العلمیة المستدرك على الصحیحین للحاكم، طبعة دار ا -
 مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى لمصطفى بن سعد بن عبده السیوطي  -

: شھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، طبعة المكتب اإلسالمي، الطبعة
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة، عام 

بعة دار المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة بالقاھرة إبراھیم مصطفى وآخرون، ط -
 .الدعوة

 حامد صادق قنیبي، طبعة دار النفائس - معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجي  -
 .م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة، : للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة

 .المغرب في ترتیب المعرب للخوارزمي المطرزي، طبعة دار الكتاب العربي -

الشربیني، طبعة دار الكتب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للخطیب  -
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : العلمیة، الطبعة

 .المغني البن قدامة، طبعة مكتبة القاھرة -

: المقدمات الممھدات البن رشد القرطبي، طبعة  دار الغرب اإلسالمي، الطبعة -
 .م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى، عام 

حمد بن عبد اهللا بن بھادر لمنثور في القواعد الفقھیة ألبي عبد اهللا بدر الدین ما -
 -ھـ ١٤٠٥الثانیة، عام : الزركشي، طبعة وزارة األوقاف الكویتیة، الطبعة

 .م١٩٨٥
 منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد بن أحمد بن محمد علیش، طبعة  دار  -

 .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩ بیروت، عام –الفكر 
یوسف سحاق إبراھیم بن علي بن إالمھذب في فقھ اإلمام الشافعي ألبي  -

 .الشیرازي، طبعة  دار الكتب العلمیة
 .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الموافقات للشاطبي، طبعة دار ابن عفان، الطبعة األولى  -



  
 

 - ٤٧٦٨ -

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد  -
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي، طبعة 

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : ر، الطبعةدار الفك

  .https://cutt.us/NAmdzموقع أرقام اإللكتروني  -

 .https://cutt.us/tHHfmموقع ِتك اإللكتروني  -

 .https://cutt.us/QdxMgموقع دار موجھ اإللكتروني -

 .https://cutt.us/qxXvoموقع شركة أوبر اإللكتروني،  -

 .٧٢C٢i/https://cutt.usموقع صحیفة البیان االقتصادیة،  -

 .https://cutt.us/vDf٩d/ موقع مجلتك اإللكتروني -

 .https://cutt.us/uNOPmموقع مصراوي اإللكتروني،  -

 .٢OC٨l/https://cutt.usموقع موضوع اإللكتروني،   -

 .https://cutt.us/Xy٢lcموقع ویكي ھاو اإللكتروني  -

لى شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن نھایة المحتاج إ -
 -حمزة شھاب الدین الرملي، طبعة دار الفكر، بیروت، الطبعة األخیرة 

 .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤

-ھـ١٤٢٨األولى، عام : نھایة المطلب للجویني، طبعة دار المنھاج، الطبعة -
 .م٢٠٠٧

 بیروت، -الحدیث واألثر البن األثیر، طبعة المكتبة العلمیة النھایة في غریب  -
 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو  -
الرابعة، :  لبنان، الطبعة–أبو الحارث الغزي، طبعة مؤسسة الرسالة، بیروت 

  .م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦

https://cutt.us/NAmdz
https://cutt.us/tHHfm
https://cutt.us/QdxMg
https://cutt.us/qxXvo
https://cutt.us/72C2i
https://cutt.us/vDf9d
https://cutt.us/uNOPm
https://cutt.us/2OC8l
https://cutt.us/Xy2lc



