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  :ملخص 

اعتنى ھذا البحث بدراسة ضمان األضرار الناتج�ة ع�ن إب�رام العق�د عب�ر الوكی�ل           
اإللكتروني، وتكمن مشكلة البحث في صعوبة إثبات الضمان، وتحدید األض�رار، وكیفی�ة              

راف�ھ، وق�د    التعویض عنھا، نظرا لغموض التعامل مع ھذا النوع من التعاقدات، وتع�دد أط            
ظھرت أھمیة البحث من ھذا الجانب إضافة إلى كون البحث یعالج ظاھرة حدیثة ال غن�ى        

وانتظم البحث في مبحث تمھیدي تم فیھ تعریف الضمان والوكیل .للناس عن التعامل معھا
ك�ان أولھ�ا ع�ن تحدی�د مفھ�وم ال�ضرر، وأنواع�ھ، وض�ابط         : اإللكتروني، ثم ثالث�ة مباح�ث     

ع��ن كیفی��ة تق��دیر ذل��ك   : ك��ان ع��ن التع��ویض ع��ن األض��رار، والثال��ث    والث��اني . اعتب��اره
 أن الضرر الناتج عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني قد :ومن نتائج البحث.التعویض

ی��صدر م��ن الب��ائع، أو الم��شتري، أو المب��رمج، ویتحم��ل ك��ل م��نھم ض��مان ال��ضرر بن��سبة  
لوكی�ل؛ فحینئ�ذ یتحم�ل ك�ل م�ن          الخطأ الصادر من كل واحد منھم، وق�د یق�ع ال�ضرر م�ن ا              

البائع أو المبرمج أو كلیھما الضمان بنسبة ما تسبب كل منھما من ضرر، وینشأ عن ذلك     
التعویض الذي یكون إما عینیا أو قیمیا وھو األغلب، ویتم تقدیر ھذا التعویض إما قضائیا 

مزی�د عنای�ة    ب: والتوص�یة .یحكم بھ القاضي، وقد یكون التعویض اتفاقیا بین أطراف العق�د          
ببحث ضمان األضرار الناتجة عن الوسائل اإللكترونیة الحدیثة التي یتم بھا إبرام العق�ود           

  .اإللكترونیة المختلفة

 الوكی���ل اإللكترون���ي، الوس���یط اإللكترون���ي، ال���ضمان، التع���ویض،   :الكلم���ات المفتاحی���ة
 .المسؤولیة
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ABSTRACT: 

 This research concerned with Guarantee of damage resulted 
from conclusion of the contract by Electronic Agent, the 
research focal point lies in difficulty of proofing guarantee , 
damage limitations , the way of compensation , although , 
there was a mystery behind these contracting where it has 
many parties . However, this research addresses the 
importance of these parties and ways, besides dealing with a 
new phenomenon that people could not avoid facing with it. It 
has included a preface and introduction of Electronic Agent 
Guarantee as well as three chapters, where the first chapter 
included conception damage limitations, types and 
determinants, the second chapter tackles the compensations 
of damages, while the third chapter deals with the way of 
measuring the compensation. On the other hand, the 
research has concluded many results; the most important that 
conducting of contracts by Electronic agent, and in other way 
it may be concluded by Seller, Buyer or Programmer, where 
everyone shall bear the damage guarantee as per error 
percentage, the damage may occur by agent where the seller 
and programmer shall bear the damage or through the error 
percentage, although that compensation may be in form of 
value or kind in generally. In fact, the damage measurement 
shall be through court and judgment within duration of Judicial 
ruling issuance date or damage occurrence date and it is 
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likely judgment, where compensation may also through 
Penalty clause or other means be agreed upon . 
Recommendation: Importance of spearing acknowledgment 
of different electronic contracts and taking into account the 
opinion of specialists and damages that may arise from 
electronic agent as well as more deeply researching in 
modern electronic means that using in electronic agent  

Key words: Electronic Agent, Electronic Broker, Guarantee, 
Compensation, Responsibility 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة

الحمد هللا، وال�صالة وال�سالم عل�ى نبین�ا محم�د، وعل�ى آل�ھ وص�حبھ أجمع�ین، أم�ا            
  :بعد

 العالم في ھذا العصر یعیش ثورة معلوماتیة ھائلة من خ�الل التط�ور ف�ي وس�ائل               فإن     
یث��ة، والتقنی��ات المتط��ورة ف��ي ھ��ذا المج��ال جعل��ت الع��الم كل��ھ م��ن الناحی��ة      االت��صال الحد

المعلوماتی��ة واالت��صاالتیة قری��ة واح��دة، واس��تخدمت فی��ھ وس��ائل عدی��دة ومختلف��ة إلب��رام     
العقود المدنیة، مما جعلت المتعاقد محتاج إلى من ی�ساعده ف�ي عملی�ة التعاق�د عب�ر العق�ود          

لك��م الھائ��ل م��ن المعلوم��ات، فالمتعاق��د ال ی��ستطیع  اإللكترونی��ة حاج��ة ض��روریة؛ لوج��ود ا 
، )اإلنترن�ت (اإلحاط�ة بمف�رده بك�ل ال�سلع والخ�دمات المعروض�ة عل�ى ال�شبكة العنكبوتی�ة          

ومواصفاتھا، لیتخذ القرار المناسب بشرائھا أو طلبھا، وال یمكن لشخص طبیعي أن یقوم             
ث�ر م�ن أن یح�یط بھ�ا ش�خص      أك) اإلنترن�ت (بھذه المھمة لوحده، فالمعلومات المتاحة عبر  

ومعل���وم أن الغ���رض األس���اس . طبیع���ي عب���ر أدوات البح���ث المتاح���ة ف���ي وق���ت ق���صیر  
والم��ألوف ف��ي عق��د الوكال��ة ھ��و إب��رام الوكی��ل عق��دا أو ت��صرفا قانونی��ا م��ن جان��ب واح��د      
لح��ساب الموكِّ��ل، إال أن��ھ ظھ��رت اس��تعماالت كثی��رة ومختلف��ة ع��ن الغ��رض الم��ألوف ف��ي   

  . ھ وطرقھالتوكیل من حیث آلیات

     وأھمیة التوكیل في العقود اإللكترونیة تظھر إذا علمنا مدى األضرار التي یمكن أن تنتج ع�ن               
ت�صرفات الوكی��ل الت��ي ُوكِّ��َل فیھ��ا ع��ن الغی��ر، ب�ل إذا أس��اء اس��تخدام التوكی��ل ك��ان ذل��ك م��دخال   

شكلة تعقی�دا حینم�ا   إلثارة مشاكل ومنازعات بینھ وبین الموكِّل، أو بینھ وبین البائع، وتزی�د الم�        
یك�ون ھ��ذا الوكی�ل عب��ارة ع�ن آل��ة أو جھ�از أو برن��امج إلكترون�ي یق��وم بعم�ل الوكی��ل الع��ادي،       

مما یبین لنا أھمیة البحث في موضوع ، یبرمجھ شخص عادي أیضا، فتتشعب أطراف المشكلة
روني، الضمان وكیفیة تقدیر التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكت

ض�مان  ( وھذه األھمیة البالغة جعلتني أمیل للبح�ث ف�ي ھ�ذا الموض�وع، وق�د عنون�ت ل�ھ بــــ�ـ                       
  ). األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل  اإللكتروني  دراسة تأصیلیة مقارنة

  أ ووع اث

دى ال شك أن أي معاملة مستجدة في مجال المعامالت اإللكترونیة تثیر االھتمام ل
الباحثین والمختصین، بل وحتى أفراد المجتمع بمختلف تخصصاتھم ونشاطاتھم، ونظرا 
لعدم األمان الكافي لھذا النوع من التعامالت من خالل ما قد تحملھ من مستجدات جدیدة 
وحاالت طارئة ومفاجئة، وغیر معھودة لألفراد، كان من األھمیة بمكان بحث مثل ھذه 

  .  ا للناسالقضایا وإظھارھا ونشرھ
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  :إضافة إلى ذلك

أن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني یكتنفھ كثیر من الغموض خاصة فیما  .١
یتعلق بمعرفة ضمان األضرار المترتبة علیھا حیث جاء ھذا البحث لبیانھا وسبر 

 .أغوارھا وتحقیق القول فیھا

إللكترونیة، أن ھذه البحث ُیعالج ظاھرة حدیثة وجدیدة في مجال إبرام العقود ا .٢
 .وذلك ببیان ضمان األضرار المترتبة على إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني

 ُتظھر ماھیة األضرار المترتبة عن إبرام العقد علمیةأن ھذا البحث یقدم دراسة  .٣
عبر الوكیل اإللكتروني، وضمان تلك األضرار وما یتعلق بالتعویض عنھا، 

 .دیرهوشروط ثبوت ھذا التعویض وكیفیة تق

فالبحث یقدم خدمة للمجتمع حیث یساھم في رفع الوعي لدى األفراد عند تعاملھم  .٤
بھذا النوع من التعامالت، فیعرفون األضرار الناتجة عنھا، وكیفیة التعویض 

 .عنھا

  أب ار اووع 

    كان اختیاري لھذا الموضوع لما رأیت من أھمیة بالغة لبحثھ والتحقیق فیھ، وكل ما 
تم بیانھ في أھمیة الموضوع ھي من الدواعي واألسباب التي جعلتني أكتب فیھ، إال أن 

  :ھناك أسباًبا أخرى تجعل ھذا الموضوع یستحق البحث وھي

انتشار ھذا النوع من التعامل اإللكتروني في ھذا العصر مع عدم وجود دراسة  .١
    .مقارنة متخصصة ُقدمت كبحث علمي محكم، مما یدعو إلى دراستھ

أن استخدام الوكیل اإللكتروني وإن كان لیس بالحدیث لكنھ متجدد؛ إذ یشھد  .٢
تطورات مستمرة، بل وینتشر استخدامھ بشكل واسع بین الناس یوما بعد یوم، 
نظرا لما تیسر لھم من سھولة الحصول على األجھزة اإللكترونیة وتوفر وسائل 

 التي ترتب الضمان الفقھي االتصال، فظھرت مع ھذا التعامل كثیر من األضرار
 .والتعویض عنھا، فكان لزاما إفراد ھذا الموضوع بشكل مستقل ودقیق

 أنھ ال یمكن في عصرنا الحاضر االستغناء عن التعاقدات اإللكترونیة في ظل  .٣
التطور السریع والمتالحق، حتى وإن كان یكتفھا الكثیر من األضرار؛ فھي تمثل 

راد والمؤسسات والحكومات، فكان واجًبا مواكبة ھذا محوًرا أساسًیا في حیاة األف
 .التطور بتقدیم الدراسات لھا ومعالجة ما ینتج عنھا من آثار
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 ببحث علمي محكم وال في رسالة -حسب اطالعي-أن ھذا الموضوع لم یبحث  .٤
  .علمیة

  أداف اث

  :یسعى ھذا البحث إلى تحقیق األھداف التالیة

ھ اإلسالمي وما یتعلق بضمان األضرار الناتجة تحدید مفھوم الضمان في الفق .١
 .عن عمل الوكیل اإللكتروني تحدیدا

 .تحدید ماھیة الوكیل اإللكتروني .٢

 .تحدید األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني .٣

بیان كیفیة تقدیر التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل  .٤
  .اإللكتروني

 الفقھ اإلسالمي عالج الظواھر المعاصرة التي اصطلح المعاصرون بیان أن .٥
على تسمیتھا بأسماء أخرى كالمسؤولیة المدنیة عند القانونین، وأن أصلھا 
الضمان في الفقھ اإلسالمي، مما أعطى ھذا البحث المقارنة بینھما وتأصیل 

 .ھذه المعاني والمصطلحات العلمیة الدقیقة

یة بدراسة علمیة في مجال ضمان ما ینتج عن الوسائل تزوید المكتبة اإلسالم .٦
  .اإللكترونیة الحدیثة من أضرار

  اث  

  :تظھر مشكلة البحث في النقاط التالیة

 .صعوبة إثبات الضمان عن األضرار التي تقع من الوكیل اإللكتروني .١

 .صعوبة معرفة األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني .٢

عوبة تحدید وسائل وطرق وأسالیب التعویض عن األضرار المترتبة عن ص .٣
إبرام العقد عن طریق الوكیل اإللكتروني، وضوابط ثبوت التعویض، وكیفیة 

 .تقدیره
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  أ اث

  :یجیب ھذا البحث عن األسئلة اآلتیة

 ما تعریف الضمان في اللغة واالصطالح؟ .١

  ما معنى الوكیل اإللكتروني؟ .٢

الضرر في اللغة واالصطالح، وما المقصود بالضرر في التعامل مع ما مفھوم  .٣
 .الوكیل اإللكتروني

 ما ھي األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني؟ وما أنواعھا؟ .٤

ما معنى التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل  .٥
 اإللكتروني؟ وما ھي أنواعھ؟

تعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل ما كیفیة تقدیر ال .٦
  اإللكتروني؟  

ت ادراا  

بعد مراجعتي للمظان العلمیة المعنیة بالدراسات الفقھیة والقانونیة المتعلقة بمجال 
التعامل اإللكتروني عموما، وبمجال التعامل مع الوكیل اإللكتروني خاصة، لم أق�ف عل�ى        

میة أو كتب تحدثت بشكل دقیق ومباشر عن موضوع الضمان الفقھي رسائل أو بحوث عل
لعمل الوكیل اإللكتروني، واألضرار المترتبة على ذلك، ومن ثم ثبوت التع�ویض وكیفی�ة            
تقدیره، وإن وجدت بعض البح�وث الت�ي تطرق�ت لموض�وع الوكی�ل اإللكترون�ي لكنھ�ا ل�م                

 الم�سؤولیة المدنی�ة كم�ا یطل�ق     تبین بصورة دقیقة ومتكاملة لموض�وع ال�ضمان، وال حت�ى       
وفیما یأتي بیان لتلك الدراسات السابقة، وسأقسم ھذه الدراسات إل�ى         علیھا رجال القانون،    

قسم یتعلق بالبحوث الت�ي تح�دثت ع�ن الم�سؤولیة المدنی�ة حی�ث أبح�ث فیھ�ا م�دى                   : قسمین
 ث�م الق�سم   .تطرقھا لمسألة ال�ضمان ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، وتعریف�ھ وماھیت�ھ وكیفی�ة تق�دیره         

بع��ض المراج��ع الت��ي تح��دثت ع��ن التع��ویض ولكنھ��ا أغفل��ت جان��ب الح��دیث ع��ن    : الث��اني
  .التعویض عن األضرار المترتبة عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني

 تأریخا ثم األحدث؛ وسأقوم بترتیب المراجع في كال القسمین بذكر األقدم منھا 
سة، فنوعھا، ثم تأریخھا، ولن أطیل في ذكر فأذكر اسم المؤلف أوال، ثم عنوان الدرا

منھج كل منھا أو عناوینھا الرئیسة، فما یھمني ھو معرفة ھل ُبحث فیھا موضوع 
الضمان الفقھي األضرار الناتجة عن إبرام العقد تحدیدا أم ال، أو حتى المصطلح القانوني 

تعلق بالوكیل اإللكتروني ھل تم التطرق إلیھا في ھذه الدراسات فیما ی) المسؤولیة المدنیة(
  وھل تم الحدیث فیھا عن التعویض وكیفیة تقدیره أم ال؟
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  الدراسات السابقة القانونیة في مجال المسؤولیة المدنیة: القسم األول

ف��ي طری��ق البح��ث ع��ن دراس��ات س��ابقة قم��ت بالبح��ث ع��ن الدراس��ات الت��ي تح��دثت ع��ن     
 المقاب�ل لل�ضمان ف�ي الفق�ھ اإلس�المي           المسؤولیة المدنیة عند القانونیین؛ لكونھا الم�صطلح      

  :وھي على النحو التالي

النظام القانوني للوكیل اإللكتروني، دراسة مقارنة، غني ریسان الساعدي، بح�ث             .١
 .م٢٠٠٧دیسمبر  ٦محكم منشور في مجلة آل البیت، العراق، العدد الخامس، 

ون أش��ار الباح���ث إش���ارة س���ریعة وعاجل���ة ومقت��ضبة عم���ا یطل���ق علی���ھ الق���انونی  
للوكی��ل اإللكترون��ي ف��ي ) والت��ي ھ��ي ال��ضمان عن��د الفقھ��اء) (الم��سؤولیة المدنی��ة(

 ص��فحة ھ��ي مجم��وع ص��فحات ھ��ذا    ١٢م��ن ب��ین  (ح��دود ص��فحة ون��صف فق��ط   
، ولتفي ھذه الصفحة والنصف لبحث المسؤولیة، ولم یتطرق إلى الضمان )البحث

  .الفقھي ال من قریب وال من بعید
طبیعت��ھ القانونی��ة، آالء یعق��وب النعیم��ي، بح��ث    مفھوم��ھ و–الوكی��ل اإللكترون��ي  .٢

محكم منشور في مجلة كلیة القانون جامعة ال�شارقة، اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة،          
 .م٢١٠ھـ، یونیو ١٤٣١العدد الثاني، المجلد السابع، شھر جمادى اآلخرة 

وُیعد ھذا البحث من البحوث المحكمة األساسیة التي أصََّلت لمفھوم الوكیل 
تروني وطبیعتھ القانونیة، إال أن الباحثة لم تشر إلى موضوع المسؤولیة اإللك

  .المدنیة للوكیل اإللكتروني وال إلى الضمان نھائیا
دور الوكیل اإللكتروني في التجارة اإللكترونیة، دراسة ف�ي ض�وء أحك�ام اتفاقی�ة                .٣

م، ش�ریف،   األمم المتحدة، باستخدام الخطابات اإللكترونیة في العقود الدولیة، غنا        
كلی�ة الحق�وق جامع�ة المن�صورة، م��صر، دار الجامع�ة الجدی�دة، اإلس�كندریة ع��ام        

 .م٢٠١٢

لم یتعرض فیھا المؤلف إلى المسؤولیة وال إلى الضمان الفقھي واألضرار 
 .الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني

ة اإللكترونیة، فیروز الطبیعة القانونیة للوكیل اإللكتروني في إبرام العقود التجاری .٤
 .م٢٠١٧ -م٢٠١٦محفي، وفریده میھوبي، رسالة ماجستیر، عام 

وھذه الرسالة تحدثت فقط عن الطبیعة القانونیة مع بعض المقدمات ف�ي التعری�ف     
بالوكیل اإللكتروني وأنواعھ، لكنھا لم تتعرض تحدیدا للمسؤولیة المدنیة وال إلى الضمان           

  .  إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني، ولم ُتشر إلیھاالفقھي واألضرار الناتجة عن 

ھناك بحوث تحدثت عن الم�سؤولیة المدنی�ة ع�ن أش�خاص أص�حاب مھ�ن معین�ة،           .٥
كالم��سؤولیة المدنی��ة للطبی��ب، والمعل��م، والمح��امي، والمحك��م، وغی��رھم، وكلھ��ا      
تناولت الموضوع من جانب قانوني فیم�ا یتعل�ق بح�ل الم�شكلة الت�ي ت�دور حولھ�ا                

ه البحوث، ابتداء من إطالق المصطلح القانوني علیھا، وع�دم التط�رق إل�ى م�ا            ھذ
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وال إل�ى م�ا ھیت�ھ، وال إل�ى كیفی�ة تق�دیر       ) الضمان(یقابلھ في الفقھ اإلسالمي وھو     
  .التعویض عن ھذا الضمان

الدراسات السابقة في مجال ذكر التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام    : القسم الثاني 
  .الوكیل اإللكترونيالعقد عبر 

وفي طریق البحث عن الدراسات السابقة تم البحث عن المراجع التي تحدثت عن ض�مان           
األضرار الناتجة عن الوكیل اإللكتروني في الدراسات الت�ي تح�دثت ع�ن التع�ویض وم�ن                

  :ھذه الدراسات ما یلي

التعویض عن الضرر في الفقھ اإلسالمي وعالقتھ بتعویض أضرار الكوارث في  .١
النظام السعودي، محمد عبد العزیز أبو عباه، رسالة ماجستیر في العدالة 

 -ھـ ١٤٣٢الجنائیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، عام 
 .م ٢٠١١

تعری�ف ال�ضرر ف�ي اللغ�ة        : ذكر فیھ الباحث جزئی�ة ذكرتھ�ا ف�ي بحث�ي ھ�ذا وھ�ي              
، وك��ذا -ض��وع بحث��ھمو-والفق��ھ، وق��ام بتأص��یل التع��ویض ع��ن ض��رر الك��وارث    

دعوى التعویض عن ھذه األضرار، لكنھ لم یذكر ع�ن ض�مان األض�رار الناتج�ة                
ع��ن إب��رام العق��د عب��ر الوكی��ل اإللكترون��ي وال ع��ن الوكی��ل اإللكترون��ي نف��سھ أي  

  .معلومة

التع��ویض ف��ي التعام��ل اإللكترون��ي، دراس��ة ف��ي النظ��ام ال��سعودي، م��ع التأص��یل     .٢
مدي، رسالة دكتوراه، بجامع�ة ن�ایف العربی�ة للعل�وم     والمقارنة، سعید عبد اهللا الغا 

 .م٢٠١٢ -ه١٤٣٣األمنیة، الریاض، 

لم تشر ھذه الدراسة لموضوع الوكیل اإللكتروني وال إلى مسألة الضمان الفقھي، 
وإنما ذكر الباحث بعض المسائل التي استفدت منھا في ھذا البحث، وھ�ي تحدی�دا       

ف��ي التعام��ل اإللكترون��ي، إض��افة إل��ى  ذك��ره لعمومی��ات مفھ��وم ال��ضرر وأنواع��ھ  
تأصیلھ الرائع لبعض مسائل التعویض وتقدیره وعزوت إلى ھذه الدراسة ووثقت 

          .في موضعھ
بع���ض المراج���ع الت���ي تح���دثت ع���ن التع���ویض األدب���ي والتع���ویض العین���ي، أو      .٣

التعویض عن مسائل متفرقة؛ كالتعویض عن السجن، أو التعویض ع�ن الخ�سائر    
ف��ي الح��وادث المروری��ة وغیرھ��ا، أو التع��ویض ع��ن ت��أخر ال��دیون ونح��و المادی�ة  

وكلھا ركزت في بحثھا عن مشكلة تلك البحوث، ول�م تتط�رق إل�ى ال�ضمان             . ذلك
الفقھي وال ماھیت�ھ، وال كیفی�ة تق�دیر التع�ویض عن�ھ وال ع�ن الوكی�ل اإللكترون�ي               

  .أصال
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كتروني تأص�یال ول�م تتع�رض    وعلیھ فإن الدراسات السابقة منھا ما ذكرت الوكیل اإلل     
إلى الضمان فیھ وال إل�ى م�ا یطل�ق علی�ھ الم�سؤولیة المدنی�ة، ومنھ�ا م�ا ذك�رت التع�ویض                        

وجاء ھذا البحث لیجم�ع  . وتقدیر التعویض عن مواضیع ال عالقة لھا بالوكیل اإللكتروني 
ر الحدیث عن الضمان والتعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد عب: (األمرین معا

  ).الوكیل اإللكتروني

وھك��ذا تأك��د للباح��ث أن ھ��ذا الموض��وع ل��م ی��تم التط��رق إلی��ھ بدراس��ة س��ابقة تف��رده         
 .بالبحث، فاتصف بصفة الِجدة، واستحق أن یكون بحثا علمیا محكما

  ووث ادود ا  

یھتم ھذا الموضوع بدراسة كیفیة ضمان ما ینتج عن إبرام العقد عبر الوكیل 
 وماھیة األضرار الناتجة عنھ وكیفیة تقدیر التعویض عن الضرر، بدراسة اإللكتروني،

تأصیلیة في أغلب جزئیاتھا ومسائلھا بالقانون عموما، دون تحدید لقانون معین، ودون 
 .التقید بما یذكره القانونیون فیما یتعلق بأركان المسؤولیة المدنیة

   اث 

حث ھو الم�نھج التأص�یلي؛ حی�ث أق�وم بجم�ع      المنھج الذي اتبعتھ في إعداد ھذا الب      
التطبیقات والجزئیات المتعلقة بموضوع البحث ودراسة ما قیل فیھا من قواع�د عام�ة ف�ي           
الفق��ھ أو الق��انون، ث��م تطبی��ق وتنزی��ل ھ��ذه القواع��د العام��ة عل��ى موض��وع البح��ث تحدی��دا،   

ظ�را لك�ون    ون. للوصول إلى ضوابط أو نتائج تكون ذات مرجعی�ة علمی�ة لھ�ذا الموض�وع              
ھذا الموضوع لھ جانب قانوني مھم فقد استعنت بكت�ب الق�انون وخاص�ة الق�انون الم�دني؛                  

، فقم��ت بتطبی��ق )الم��سؤولیة المدنی��ة(لكون��ھ قری��ب ال��صلة بال��ضمان، وھ��و م��ا یع��رف ب��ـ   
المنھج المقارن، بذكر رأي القانون في بعض مسائل البحث؛ لیكون بحثا مصبوغا بصبغة 

ن��وان وم��رورا ب��ذكر بع��ض الجزئی��ات الفقھی��ة فی��ھ، إض��افة إل��ى كون��ھ  الفق��ھ ابت��داء م��ن الع
  .اشتمل على جوانب قانونیة

  ط اث

ارتأی��ت تق��سیم خط��ة البح��ث إل��ى مبح��ث تمھی��دي، ذك��رت فی��ھ تعری��ف ال��ضمان،   
وماھی��ة الوكی��ل اإللكترون��ي، ث��م أعقبت��ھ بثالث��ة مباح��ث توض��ح ف��ي مجملھ��ا كیفی��ة تحدی��د   

 إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني، ثم خاتم�ة لخ�صت فیھ�ا             ضمان األضرار الناتجة عن   
  . أھم النتائج والتوصیات
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  :وقد جاءت خطة البحث على النحو التالي

  تعریف الضمان وماھیة الوكیل اإللكتروني: المبحث التمھیدي

  :وفیھ مطالبان

  .تعریف الضمان في اللغة واالصطالح: المطلب األول

  .  وكیل اإللكترونيماھیة ال: المطلب الثاني

  تحدید مفھوم الضرر الناتج عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني: المبحث األول

  :وفیھ ثالثة مطالب

  .مفھوم الضرر في اللغة واالصطالح: المطلب األول

  .أنواع الضرر الناتج عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني: المطلب الثاني

  .ر الضرر الناتج عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكترونيضابط اعتبا: المطلب الثالث

  التعویض عن األضرار الناتج عن الوكیل اإللكتروني: المبحث الثاني

  :وفیھ ثالثة مطالب

  .تعریف التعویض في اللغة واالصطالح والقانون: المطلب األول

  .مشروعیة التعویض في الفقھ اإلسالمي: المطلب الثاني

نواع التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل أ: المطلب الثالث
  .اإللكتروني

كیفیة تقدیر التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل : المبحث الثالث
  اإللكتروني

  :وفیھ مطالبان

  . تقدیر التعویض عبر القضاء: المطلب األول

  . تقدیر التعویض باالتفاق: المطلب الثاني

 .وفیھا أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  املبحث التمهيدي

  تعريف الضمان وماهية الوكيل اإللكرتوني

  اطب اول

  رف ان  ا واطح

إن مخالفة اإلنسان لما تجب علیھ طاعتھ تستوجب مسؤولیتھ، وھي تبعة مخالفتھ 
 كانت مخالفة لواجب خلقي اھتمت لما یجب علیھ فیھ الطاعة، وھي مسؤولیة أدبیة، إذا

الشریعة اإلسالمیة ببیانھ، ولم یعرض لھ القانون، ولم یأمر بھ؛ إذ ال یعرض القانون لما 
یأمر بھ الخلق وحسن السلوك إذا كان مما ال یترتب علیھ مساس بحق من حقوق الناس، 

المترتبة على فإن أمر بھ القانون ورتب على مخالفتھ عقوبة بسبب ذلك، كانت المسؤولیة 
مخالفتھ جنائیة، وإن لم یترتب على مخالفتھ عقوبة، ولكن رتب علیھا حكما من األحكام 
كانت مسؤولیة مدنیة، وھي عقوبة إن كان سببھا مخالفة لعقد؛ أي التزام أساسھ العقد، 

  . وتقصیریة إن كان سببھا مجرد التزام لیس نتیجة عقد

ما الفقھاء في الفقھ اإلسالمي فقد كان ذلك اصطالح جرى علیھ رجال القانون، أ
لھم في ھذا البیان أسلوب آخر یختلف عن ھذا األسلوب في التعبیر، وال یختلف عنھ في 
الجوھر والمعنى، فھم في بیانھم یعبرون عن اإلخالل بھذه األوامر باسم المخالفة، أو بما 

أخالقیة، أو مخالفة یؤدي ھذا المعنى متبوعا بما یدل على موضوعھا من أنھا مخالفة 
ویرتبون علیھا في بعض أحوالھا تبعة ھي الضمان المالي، أو العقوبة . قانونیة ونحو ذلك

  . )١(المحضة التي لیست بمال؛ وذلك حیث ال تكون مخالفة لواجب أخالقي محض

فال یستخدم في الفقھ اإلسالمي مصطلح المسؤولیة المدنیة وال التعویض وإنما 
، والذي یقصد بھ بوجھ عام شغل الذمة )٢()الضمان(وضا عنھا مصطلح استخدم الفقھاء ع

، )٣(بواجب ُیطلب الوفاء بھ، وقد ُیطلق على ما یجب أداؤه من مال تعویضا على مال ُفقد
 ترادف من حیث المعنى ومن )٤()الضمان ومصطلح المسؤولیة المدنیة(وبین مصطلح 

جوب التعویض على كل شخص سبب ھما یدالن على و: حیث األثر، فمن حیث المعنى
فكالھما یھدفان إلى أثر واحد وھو جبر الضرر الذي : ضررا للغیر، ومن حیث األثر

  .  )٥(أصاب المضرور بالتعویض المدني المالي البعید عن صفة العقوبة الجنائیة
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وفیما یلي بیان لما یدل علیھ اسم الضمان في اللغة وفي الفقھ اإلسالمي وذلك في 
  :ن اآلتیینالفرعی

   :تعریف الضمان في اللغة: الفرع األول

، مشتق )٦(الضاد والمیم والنون أصل صحیح، وھو جعل الشيء في شيء یحویھ
الحق، أو من الضمن؛ ألن ذمة الضامن في من التضمن؛ ألن ذمة الضامن تتضمن 

  .)٧(ضمن ذمة المضمون، ألنھ زیادة وثیقة

، وللضامن في )٨(ضامن وضمین التزمتھضمنت المال وبھ ضماًنا فأنا :  ویقال
  .)٩("زعیم، وكفیل، وقبیل، وأذین، وحمیل، وصبیر، وضامن : اللغة سبعة أسماء ھي

  : الفرع الثاني الضمان في الفقھ اإلسالمي

   :ففي المذھب الحنفي

فیعم الكفالة بدین، أو ) الكفالة(ُیطلق الحنفیة على ھذا النوع من العقود أیضا 
ضم : "نحوه، ولذا جاء التعریف بما یناسب ھذا التعمیم في العبارة التالیةنفس، أو عین و

ذمة الكفیل إلى ذمة األصیل في المطالبة مطلقا بنفس، أو بدین، أو عین كمغصوب 
  . )١٠("ونحوه

   :وفي المذھب المالكي

التزام مكلف غیر سفیھ َدْیًنا على : " عرف بعض علماء المالكیة الضمان بأنھ
   .)١١("غیره 

   :المذھب الشافعي

على أن الشافعیة . )١٢("التزام حق ثابت في ذمة الغیر: " ُعرف الضمان بأنھ
رحمھم اهللا یشترطون في الضمان أن یكون الحق ثابًتا على خالف المذاھب األخرى، 

  ). الحق الثابت(ولذا ضمنوا التعریف بـ 

   :المذھب الحنبلي

لتزام من یصح تبرعھ ما وجب، أو ا: " ُعرف الضمان في المذھب الحنبلي بأنھ
ضم اإلنسان ذمتھ إلى ذمة غیره فیما یلزمھ حاًلا : یجب على غیره مع بقائھ علیھ، أو ھو

  .)١٣("أو مآًلا 

ونلحظ من تعریف الفقھاء للضمان أنھ متفق علیھ بینھم في مدلولھ ومسماه، وإن 
الذي یترتب علیھ أثر، اختلفت العبارات، والتي تفید بمجملھا أن الضمان ھو االلتزام 

أنھم "ویتضح كذلك . وھذا األثر ھو التعویض كما في المسؤولیة المدنیة عند القانونیین
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یریدون بھ على العموم شغل الذمة بواجب یطلب الوفاء بھ إذا توافرت شروطھ، وقد 
  . )١٤("یطلقون على ما یجب أداؤه من مال تعویضا عن مال ُفقد

على أنھما لفظان ) الضمان والكفالة(لون كلمتي والفقھاء رحمھم اهللا یستعم
مترادفان یراد بھما ضمان المال، وضمان النفس، وذلك عند التزامھما بعقد الكفالة أو 
الضمان، كما یستعملون اسم الضمان فیما ھو أعم من ذلك، وھو ضمان المال بعقد أو 

ما یجب الوفاء بھ من مال شغل الذمة ب: بغیر عقد، والضمان بمعناه األعم عند الفقھاء ھو
أو عمل، سواء أكان مطلوبا أداؤه في الحال كالدین الحال، أم في الزمن المستقبل المعین، 

  .)١٥(قت معین؛ إذ ھو مطلوب أداؤه إذا ما تحقق شرط أدائھوكالدین المؤجل إلى 

ضمان األضرار (وبناء على ذلك یمكن القول بأن المقصود بعنوان البحث 
 یرتب علیھ تعویضا يااللتزام الذ: "ھو) رام العقد عبر الوكیل اإللكترونيالناتجة عن إب

  ".عن األضرار التي تلحق بأحد أطراف عقد الوكیل اإللكتروني

ب اطا  

رول اوا   

بعد اطالع الباحث على التعریفات التي ذكرھا الباحثون والمتخصصون ظھر 
محدد لھ، ویمكن تقسیم التعریفات التي وردت للوكیل عدم اتفاق كلمتھم على تعریف 

  :اإللكتروني إلى ثالثة أقسام وسأكتفي بذكر تعریفین من كل قسم منھا على النحو اآلتي

  )١٦(تعریفات المتخصصین: القسم األول

  :عرفھ بعض الباحثین في ھذا المجال بأنھ

 .)١٧("برنامج یعلم كیف یقوم باألعمال التي تكون مناسبة للمستخدم" -١

برنامج من برامج الحاسب اآللي، یقوم بعمل معین نیابة عن الشخص الذي " -٢
یستخدم الحاسب اآللي، ویكون لھ في قیامھ بھذا العمل قدر م�ن االس�تقاللیة،           

 .)١٨("فال یتطلب قیامھ بھذا العمل تدخال مباشرا من الشخص الذي یمثلھ

  ) القوانین(شریعیة التعریفات الواردة في بعض النصوص الت: القسم الثاني

 ف�ي  ١٩٩٩تم تعریفھ في القانون األمریك�ي للمع�امالت اإللكترونی�ة الموح�د لع�ام         -١
برن��امج حاس��ب آل��ي أو إلكترون��ي أو وس��ائل آلی��ة أخ��رى،  : "بأن��ھ) ٦(الم��ادة 

ت��ستخدم للب��دء ب��شكل م��ستقل بالعم��ل، أو االس��تجابة ل��سجالت إلكترونی��ة أو       
  .)١٩("أو تأثیر من شخص طبیعيتنفیذھا كًال أو جزءًا، دون مراجعة 
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ورد تعری��ف الوكی��ل اإللكترون��ي ف��ي م��شروع االتفاقی��ة الخاص��ة ب��العقود الدولی��ة   -٢
المبرم��ة برس��ائل بیان��ات إلكترونی��ة ف��ي الم��ادة الخام��سة حی��ث ن��ص عل��ى أن   

برنامج حاسوبي أو وسیلة إلكترونیة أخرى تستخدم    : "الوكیل اإللكتروني ھو  
لی�ًا أو جزئی�ًا لرس�ائل بیان�ات دون مراجع�ة أو        للبدء في عم�ل أو لالس�تجابة ك       

تدخل من شخص طبیعي في كل مرة یبدأ فیھا النظام عم�ًال أو یق�دم اس�تجابة                 
)٢٠( . 

  )المتخصصین في المجال اإللكتروني(تعریف الفنیین : القسم الثالث

: " الوكی�ل اإللكترون�ي بأن�ھ   ) IBM(عرف أحد الفنی�ین المتخص�صین ف�ي ش�ركة            .١
 ".الناس على القیام بأعمال لحسابھمبرنامج یساعد 

أي شيء یمكن أن یعمل ف�ي بیئت�ھ م�ن خ�الل أجھ�زة إح�ساس                 : "وعرفھ آخر بأنھ   .٢
)Sensors(    ویت��صرف ف��ي ھ��ذه البیئ��ة م��ن خ��الل م��ؤثرات ،)Effectors"( 

)٢١(.  

والناظر والمتأمل للتعریفات السابقة بأقسامھا الثالثة یظھر لھ جلیا أنھا أجمعت 
إللكتروني عبارة عن برنامج حاسوبي یوضع في جھاز الحاسب یستطیع على أن الوكیل ا

الحاسب یصلح أن "آخر، وأظھرت كذلك أن  أن یبرم عقدًا مع إنسان أو مع جھاز حاسب
یكون وكیًال إلكترونیًا یبرم العقود سواء مع حاسب آخر أو مع إنسان ، وھو ما یعني أن 

 وتلقائیة اعتمادًا على عناصر ومعلومات اإلیجاب والقبول یحدثان بصورة أوتوماتیكیة
  .  )٢٢("مبرمجة بین أجھزة الحاسب تنقل من خالل شبكة اإلنترنت

ویظھر كذلك أن إبرام العقد یتم بین شخص طبیعي ووكیل إلكتروني ممثًال في 
جھاز الحاسب مبرمج مسبقًا، وكل ما ذكر سواء النصوص القانونیة أو تعریفات 

 حتى الفنیین نجد أنھا عرفت الوكیل اإللكتروني إما من حیث المختصین والباحثین أو
المھمة التي یقوم بھا أو من حیث بعض الخصائص أو المیزات التي یتمیز بھا، أو 
اإلجراءات التي تتم من خاللھ، ومن وجھة نظري ال بد من صیاغة تعریف یجمع المھام 

  .الرئیسة التي یقوم بھا، وأھم الخصائص التي یتمیز بھا

 -في نظري–وبالنظر مرة أخرى إلى ھذه التعریفات لعل التعریف األقرب 
برنامج حاسوبي، یعمل باستقاللیة، وقدرة على التفاعل مع : [للوكیل اإللكتروني ھو

البیئة التي یعمل فیھا وفق أوامر وبرمجة مسبقة من الشخص الذي یستخدمھ، دون 
  ].تدخل شخص طبیعي
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ى الخصائص الرئیسة التي تمیز الوكیل فیكون  وھذا التعریف قد اشتمل عل
  :تعریفا جامعا لماھیة ُمعرفھ، وھذه الخصائص باختصار ھي

، ولھ قدرة )اإلنترنت(أنھ یعمل وفق بیئة خاصة وھي بیئة الشبكة العنكبوتیة  .١
 . على التعامل مع اآلخرین، فھو یتفاعل مع وكالء إلكترونیین

 . شخص معینأنھ برنامج یتم برمجتھ في الحاسب من .٢

 .ال یتدخل في عملھ بعد برمجتھ أي شخص آخر .٣

یتمیز باستقاللیتھ ولدیھ نوع من السیطرة على مدخالتھ، والقدرة على  .٤
  .مالحظة ما یحصل في البیئة التي یعمل فیھا
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  املبحث الثاني

حتديد مفهوم الضرر الناتج عن إبرام العقد عرب الوكيل اإللكرتوني 

  وأنواعه

أبحث مفھوم الضرر، للوصول إلى تحدید المفھوم الدقیق للضرر في ھذا المبحث س
  :الناتج عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني وذلك في المطلبین التالیین

  اطب اول

  وم ارر  ا واطح

  تعریف الضرر في اللغة: الفرع األول

و ) الَضر(فع، و الضرر في اللغة ھو النقصان یدخل في الشيء، وھو ضد الن
إیقاع : و اإلضرار. بفتح الضاد وضمھا لغتان، بالفتح المصدر، وبالضم االسم) الُضر(

إذا فعل بھ مكروًھا، ویطلق الضرر على الشر إذا كان : الضرر بالغیر، وضره یضره
الشر : األذى: " قال في تاج العروس) أذى(جسیما، إما إذا كان الشر یسیرا فیسمى 

  .)٢٣(اد فھو ضرٌرالخفیف، فإن ز

  تعریف الضرر في االصطالح: الفرع الثاني

، فالضرر عند )٢٤("الَضرر والضُّر والَضْیر األذى: "قال النووي رحمھ اهللا
. )٢٥("إلحاق األذى بالغیر مطلقا، سواء في األموال أو الحقوق، أو األشخاص"الفقھاء ھو 

رم، أو جسم معصوم، أو كل أذى یلحق الشخص سواء أكان في مال متقوم محت" أو ھو 
  .)٢٦("عرض مصون

وُیعد الضرر الركن الجوھري واألساسي حتى نثبت الضمان؛ ألنھ محل االلتزام 
  .)٢٧(بالتعویض الذي یستھدف جبر الضرر، كما أن مقدار التعویض یتحدد بقدر الضرر

األذى الواقع بأحد أطراف : "ویعرف الضرر في مجال التعامل اإللكتروني بأنھ
 اإللكتروني، نتیجة ارتكاب المتسبب إلحدى المخالفات التي منعھا النظام، أو التعامل

  .)٢٨(إخاللھ بااللتزامات النظامیة أو التعاقدیة الواجبة علیھ

: ومن خالل ما سبق یمكن أن ُیعرف الضرر الواقع من الوكیل اإللكتروني بأنھ
یجة حصول أحد األضرار األذى الذي یصیب أحد طرفي العقد في الوكیل اإللكتروني؛ نت"

  ".التي سببت إخالال بااللتزامات التعاقدیة
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  طب اا

رول اور ا درام ان إ رر اواع اأ  

أدى التطور التقني والتكنلوجي لزیادة تشعبات الضرر الذي قد یصدر من الوكیل 
التطور یقضي على كل سلبیة اإللكتروني وھي في تزاید، مع أن المفترض أن تقلل لكون 

 فمن ھذه األضرار ما ُیؤدي إلى -غالبا–سبقت، لكن ال تأتي إیجابیة إال ویكون لھا ضرر 
إتالف المال والخسارة المالیة، ومنھا ما یمس الشرف والكرامة، ومنھا ما یصل إلى 

  .الجرح والموت

بصفة عامة، وعند تحقیقي لما قیل في األضرار الناتجة عن الوكیل اإللكتروني 
  :الحظت أن الباحثین یطلقون األضرار ویعنون بھا ثالثة أمور

  .  أقسام الضرر عن القانونیین:األمر األول

 األخطاء الفنیة التي تنتج عن التعامل بالوكیل اإللكتروني، وتكون :األمر الثاني
  .سببا لحصول الضرر على أطراف العقد

في –یات عمل الوكیل اإللكتروني، فإنھا  ما یذكره الباحثون من سلب:األمر الثالث
  . في حد ذاتھا تؤول إلى وقوع الضرر بأحد أحد أطراف-نظري

وبناء على ھذا التصور فإني سأقسم األضرار التي یثبت لھا الضمان ومن ثم 
  :وجوب التعویض عنھا إلى الفروع الثالثة اآلتیة

  أقسام الضرر عند القانونیین: الفرع األول

  :ونیون الضرر إلى نوعین ُیقسم القان

ھو ما یصیب الشخص في جسمھ ومالھ، وكل ما : الضرر المادي: النوع األول
كل ضرر یصیب الشخص بخسارة في :  أخرىوبعبارةیصیب الدائن في ذمتھ المالیة، 

ویقسم الضرر المادي . في حق من حقوقھ أم في مصلحة مشروعة لھ  سواء أصابھمالھ
  :أیضا إلى قسمین

 یصیب جسد اإلنسان بجرح أو موت؛ وھو لیس محل بحثنا :يضرر جسد -١
تحدیدا؛ فإن الغالب في الخطأ الناتج عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني إنما 

 .ھو بسبب فوات مصلحة مالیة

 وھو ما یلحق بحق أو مصلحة للمضرور ذات قیمة مالیة، وھو :ضرر مالي -٢
 .رونيالغالب في الضرر الحاصل من الوكیل اإللكت
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وفي مجال التعامل بالوكیل اإللكتروني قد یحدث الضرر المالي من خالل ضرر 
، فأدى ذلك إلحجام )التاجر(معنوي، مثل إذا ما تم تشویھ سمعة الطرف اآلخر في العقد 

وأیضا قد یخسر التاجر صاحب . اآلخرین عن شراء منتجاتھ؛ مما ألحق بھ خسارة مالیة
بسبب أن الوكیل اإللكتروني ال یختار الشراء منھ بناء على العالمة التجاریة المشھورة 

المعطیات التي أدخلت فیھ فھنا وإن كانت خسارة لیست متعمدة إال أنھا خسارة غیر 
مباشرة، وھي ضرر من أضرار الوكیل اإللكتروني، ضرر مادي؛ ألنھا خسارة مالیة، 

طأ في البیانات أو نحو ذلك أو قد یفوت الوكیل اإللكتروني مصلحة محققة للمشتري بالخ
  .وھو ضرر مادي

وبالعودة إلى تعریف الضرر المالي الناتج من الوكیل اإللكتروني تحدیدا وبدقة فإن 
اإلخالل بحق للمضرور ذي قیمة مالیة أو بمصلحة مشروعة لھ، : "یمكن تعریفھ بأنھ

  .)٢٩("ذات قیمة مالیة

تعرض أحد : اإللكترونيومن صور الضرر المالي في التعامالت عبر الوكیل 
أطراف التعامل اإللكتروني عبر الوكیل اإللكتروني لخسارة مالیة، نتیجة قیام مبرمج 
الوكیل اإللكتروني نفسھ ببرمجة معلومات غیر صحیحة للوكیل اإللكتروني، حتى یختار 

  .أو ینفذ صفقة تعود بالضرر على التاجر أو المشتري

  :)٣٠ ()نويالمع(الضرر األدبي : النوع الثاني

الضرر الذي ال یمس الذمة المالیة، بل یصیب : "ُیعرف الضرر المعنوي بأنھ
فكل ما یصیب الشخص في .)٣١("الشخص في شرفھ، أو سمعتھ، أو مركزه  االجتماعي

: شعوره أو عاطفتھ أو كرامتھ أو شرفھ، فھو ال یمس مصلحة مالیة للشخص، ومثالھ
سیسھ، وعرضھ وسمعتھ، واعتباره من الضرر الذي یلحق الشخص في شعوره وأحا
وھذا النوع ال عالقة لھ بموضوع . )٣٢(قذف أو سب أو تشھیر، أو امتھان في معاملتھ

  .بحثنا

األخطاء الفنیة التي تنتج عن التعامل بالوكیل اإللكتروني، :    الفرع الثاني
  .وتكون سببا لحصول الضرر على أطراف العقد

أو ناقصة أو مغرضة أو كاذب�ة، أو إخ�الل      قد یتمثل في بث معلومات خاطئة        .١
في مواصفات السلعة، أو ضرر بسمعة التاجر، أو ك�ل م�ا یترت�ب عل�ى ع�دم                
االلتزام بالعقد، وبشكل عام كل ھذه األشیاء غیر مشروعة، والقاعدة في ذلك      
أن مب���رمج الوكی���ل اإللكترون���ي، أو ص���احب الحاس���ب، ھ���و الم���سؤول ع���ن  

، كون���ھ ال���شخص ال���ذي یمتل���ك رقابتھ���ا محت���وى ھ���ذه المعلوم���ات المبرمج���ة
وفحصھا وحفظھا ومتابعتھ�ا ب�ین الح�ین واآلخ�ر، ول�ذلك فھ�و الم�سؤول ع�ن                  
محتوى ھذه المعلومات إذا تمت المخالفة في مواجھ�ة ش�خص تربط�ھ رابط�ة         
عقدی��ة، وی��سأل تق��صیریا ع��ن األض��رار الت��ي ت��صیب الغی��ر م��ن ج��راء ب��ث     

  .)٣٣(معلومات معیبة، بأي من العیوب السابقة
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 .مدخل المعلومة إذا ما أدخل معلومات سیئة أو خاطئة فیھا مساس بالغیر .٢

إدخال معلومات صحیحة في ذاتھا؛ إال أنھا یمكن أن تستعمل استعماال خطرا  .٣
أو مضرا من قبل مجھزي المعلومات أو من قبل الغیر، أي تستعمل في غیر    

أ ضرر بسبب ما أعدت لھ؛ فإن الذي یقع علیھ عبئ تحمل الضمان حینما ینش
ذلك االستعمال ھو مجھز المعلومات لتقصیره في ضمان االستعمال المأمون         

أم�ا إذا كان�ت المعلوم�ة عن�د إدخالھ�ا تت�ضمن إس�اءة أو ض�رر                  . داخل ال�شبكة  
للغیر ثم ُأعلنت وُروجت من قب�ل ال�شركات المجھ�زة للمعلوم�ات فإنن�ا نك�ون                  

 .)٣٤(اه المضرورفي ھذه الحالة أمام ما یسمى بتضمین المسؤولین تج

ھناك أخطاء مترتبة على عدم دقة الوكیل اإللكتروني ف�ي ت�صرفاتھ، وتتمث�ل          .٤
 :باختصار في اآلتي

 الخطأ في عدم اعتباره للعالمة التجاریة عند إجرائھ للعقود. 

 الخطأ في عدم التأكد من وجود السلعة حقیقة عند البائع. 

 الخطأ في عدم الدقة في تحدید زمن تسلیم السلعة.  

الخطأ في امتن�اع أح�د المتعاق�دین ع�ن الوف�اء بالتزامات�ھ الت�ي تعھ�د بھ�ا، وق�د                .٥
 . یكون ھذا االمتناع كلیا أو جزئیا

الخطأ في التأخر في تنفیذ االلتزام الذي تعھد بھ أحد المتعاقدین، فتكون نتیجة  .٦
 .)٣٥(ھذا التأخر إحداث ضرر للطرف اآلخر

ات عمل الوكیل اإللكتروني تؤول إلى ما یذكره الباحثون من سلبی: الفرع الثالث
  .وقوع الضرر بأحد أطرافھ

ق��د یك���ون ال���ضرر الن���اتج ع���ن الوكی��ل اإللكترون���ي عب���ارة ع���ن س���لبیة ی���ذكرھا   
المستخدمون والمتخصصون في ھذا المج�ال م�ن خ�الل ممارس�تھم العملی�ة الم�ستمرة م�ع                  

ود ن�وع م�ن أن�واع    ھذا النوع م�ن التعاق�د، فك�ل س�لبیة ف�ي ح�د ذاتھ�ا ت�ؤدي غالب�ا إل�ى وج�                    
  .األضرار

 والت��ي توج��ھ إل��ى  –الت��ي ت��ؤدي إل��ى األض��رار  - وال ش��ك أن منطل��ق ال��سلبیات  
، ومعظ�م األخط�اء     )اإلنترن�ت (الوكیل اإللكتروني لكونھ یعمل في بیئة ال�شبكة العنكبوتی�ة           

الت��ي تواجھ��ھ تن��درج تح��ت تل��ك الم��ساوئ وال��سلبیات، ولع��ل مم��ا یتعل��ق ب��سلبیات الوكی��ل   
  :ي التي یمكن أن أدرجھا تحت أنواع األضرار ما یلياإللكترون

  : عدم الدقة أحیانا في شراء السلعة .١

یعیب الحاسب المبرمج مسبقًا أنھ وإن كان یستطیع شراء السلع أو البضائع أو 
الخدمات المبرمج على شرائھا، إال أنھ قد یشترى منتجًا أو خدمة ال یتفق أو یتناسب مع 

من أن تلك السلعة أو الخدمة تكون مطابقة للشروط الموضوعة ذوق العمیل، على الرغم 
في الحاسب اآللي، كما أنھ من السھل االحتیال والنصب على الحاسب اآللي بعدة وسائل 
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عن طریق قراصنة الحاسب اآللي، وھو أیضًا ال یستطیع أن یعرف متى یكون التعامل 
اع الحاسب اآللي المبرمج مسبقًا معھ جادًا ومتى یكون ھزًال؟ ولكن مع ذلك ال یمكن خد

من نواحي أخرى،  وخاصة من الناحیة الحسابیة، ھذا باإلضافة إلى أنھ ملتزم بما لدیھ 
   .)٣٦(من تعلیمات ال یتجاوزھا وال یخالفھا

 :عدم توفر الثقة واألمان الكاملین .٢

 یعمل في بیئة الكترونیة –كما أسلفت –وھذا نتیجة أن الوكیل اإللكتروني 
، وھي بیئة مفتوحة عالمیا، لذا یخشى كل من یتعامل معھ أن تكون )ترنتاإلن(

المعلومات التي یقدمھا عرضة الطالع الغیر من غیر المخولین علیھا، فقد 
یحصل شخص سيء النیة على معلومات ذات طبیعة سریة تخص المتعاقد، 

مر على كأرقام بطاقة االئتمان العائدة لھ، ویسيء استعمالھا، وال یقتصر األ
المعلومات والبیانات ذات الطبیعة السریة فحسب بل تلك البیانات التي تحدد 
ھویة المتعاقد لحساب آخر مدعیا أنھ ھو المتعاقد، ومدلال على ذلك بما لدیھ من 

  .)٣٧(معلومات شخصیة

إساءة استعمال بطاقة : إذن تلخص لدینا من ھذه الفقرة أمران مھمان ھما
وھذه لیست سلبیات أو مساوئ . ویل غیر مشروع لألموالاالئتمان، أو إجراء تح

الذي یعده القانونیون ركن من أركان ) خطر (-في نظري-فحسب بل ھي 
المسؤولیة المدنیة عندھم أي الضمان عند فقھاء الشریعة اإلسالمیة، قد یتحقق 

  .عند إجراء العقد عبر الوكیل اإللكتروني

 اإللكتروني للسلعة أو الخدمةعدم دقة االختیار الذي یجریھ الوكیل  .٣

إن الوكیل اإللكتروني لدیھ القدرة على اختیار السلعة للشخص الذي یرید شراءھا 
عبر أحد مواقع التسویق المنتشرة، فیختار لھ من السلع أقلھا ثمنا وأفضلھا من 
حیث المواصفات؛ إال أن الوكیل اإللكتروني قد یغفل في عملیة االختیار وفي 

ن السلع وأسعارھا مع العدید من االعتبارات األخرى المھمة بالنسبة الموازنة بی
للشخص الذي یرید شراء ھذه السلعة فنجد مثال أن الوكیل اإللكتروني یغفل عن 
قیمة العالمة التجاریة للتاجر، أو یغفل عن زمان التسلیم من حیث كون السلعة 

ر متوافرة ساعة إبرام موجودة فعال لدى التاجر، أو جاھزة للشحن، أو أنھا غی
العقد، ویتعھد التاجر بتوفیرھا وشحنھا بعد إبرام العقد، واختیارات الدفع المتاحة، 
وخدمات ما بعد البیع وغیرھا؛ فالمزایا التي یقدمھا التاجر للمستھلك من شأنھا 

  .أن تؤدي إلى زیادة الثمن 
 التي ذكرناھا وھي وتعد ھذه سلبیة كبیرة بل قد تصل إلى إبطال العقد في الحالة

إبرام العقد على السلعة الغیر متوفرة فیكون العقد على ما ال یملك التاجر ؛ وقد 
یأتیني الرجل : قلت یا رسول اهللا:  أنھ قالورد في حدیث حكیم بن حزام 

ال : "یسألني من البیع ما لیس عندي فأبیعھ منھ ثم أبتاعھ لھ من السوق؟ فقال 
فالوكیل برنامج ال یعي ھذه المسألة الدقیقة فیبیع بناء ، )٣٨("تبع ما لیس عندك
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إضافة إلى أن الموازنة بین السلع ال تكون بھذه . على ما تمت برمجتھ علیھ
الصورة دقیقة بشكل مرٍض، فال یحصل المستھلك بالضرورة على أفضل السلع 

الخدمة؛ ویضار التاجر الذي یقدم عددا من المزایا المرافقة للسلعة أو . والخدمات
 .)٣٩(ألن سلعتھ أو خدمتھ ستستبعد من االختیار الرتفاع ثمنھا

 اإلضرار بالعالمة التجاریة للتاجر .٤

ال شك أن التاجر یحرص كل الحرص على بناء سمعة تجاریة لمتاجره االفتراضیة 
، ویسعى إلى تمییز سلعھ وخدماتھ من خالل عالماتھ التجاریة، )اإلنترنت(على 

 عامل مھم في جذب العمالء، سواء كان المتجر واقعیا أو فالعالمة التجاریة
افتراضیا، واستخدام الوكیل اإللكتروني من قبل المستھلكین قد یبعدھم عن العالمة 
التجاریة؛ إذ ُیبرم الوكیل اإللكتروني العقد فال یكون ھناك فرصة للمستھلك لزیارة 

  .)٤٠(الموقع اإللكتروني للتجار بشكل مباشر

ب اطثا  

رول اون ا رر ار اط ا نت ا   

وحتى یكون الضرر الناتج من الوكیل اإللكتروني معتبرا ویدخل في دائرة 
  :الضمان، یجب أن یكون الضرر محققا

الضرر الحال الذي تحقق، أي وقع فعال، : ونقصد بالضرر الواقع أو المحقق
جھ الیقین، بأن كان الضرر قد وقع فعال؛ كإتالف شيء اآلن، الثابت على و: وبمعنى آخر

وقد نمثل لھا ھنا بأن تكون السلعة التي تم بیعھا عبر الوكیل اإللكتروني قد أصابھا شيء 
یكون الضرر محقق  معین یمنع من االنتفاع بھا فأصابھا ھذا الضرر حتى أتلفھا، أو

حققھ حتمیا ولیس مجرد احتمال وقوعھ، ؛ ویقصد بذلك أن یكون ت)٤١(الوقوع في المستقبل
  . )٤٢(فإن الضرر المحتمل ال ضمان عنھ

وبناء على ذلك فقد یكون الضرر الواقع من الوكیل اإللكتروني محققا، أو یكون 
  .مستقبلیا، وقد یكون محتمال

ھو ما لم یقع، وال یعرف ما إذا كان سیقع في : وُیقصد بالضرر المحتمل الوقوع
؛ ألنھ ضرر افتراضي غیر محقق الوقوع؛ فقد یقع )٤٣( فال تعویض عنھالمستقبل أم ال،

  .)٤٤(وقد ال یقع، واألحكام ال تبنى على االفتراض

وقع فعال، كتلف البضاعة مثال، وقد یكون : الضرر المحقق قد یكون حاال، أي
والضرر المستقبل على عكس الضرر المحتمل، ضرر محقق الوقوع وإن لم . مستقبال

بأن األضرار المتحققة : ولذا یتعین التعویض عنھ، وقد یعبر عن ذلك بالقول یقع بعد، 
منھا ما یقع في الحاضر كإتالف شيء اآلن، وكذا ما یقع من ضرر في الزمن الماضي 
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رحمھ اهللا عند حدیثھ عن ضمان الوكیل  قدامھكتفویت كسب، وقد جاء في المغني البن 
موكلھ، فاشترى غیر ما أمره بشرائھ أو باع ما لم الوكیل إذا خالف : "حیث قال رحمھ اهللا

یؤذن لھ في بیعھ أو اشترى غیر ما عین لھ، فعلیھ ضمان ما فوت على المالك أو 
  . )٤٥("أتلف

فإذا حصل من الوكیل اإللكتروني ضررا وكان محققا بمعنى أنھ فوت كسب 
ع حتما من ضرر وأیضا ما سیق. محقق أو أتلف شيء معینا فإن الضمان یقع ویثبت حینئذ

  .)٤٦ (في المستقبل؛ وھو الضرر الذي تحقق سببھ فعال وتراخت آثاره إلى المستقبل

والضرر المستقبل قد یستطاع تقدیره فورا وقد ال یستطاع ذلك، فإذا كان من 
المستطاع تقدیره فورا حكم القاضي بتعویض كامل عنھ، أما إذا لم یكن من المستطاع 

اصة فیما نحن في صدده في عقد الوكیل اإللكتروني فقد توجد تقدیره وھذا ھو الغالب خ
حاالت یصعب اكتشاف الضرر المستقبل إال بالتوقع فیقال قد یحصل كذا أو قد یحصل 
كذا، أي خلل توقع فقط دون جزم؛ فیكون القاضي بالخیار بین الحكم بتعویض مؤقت 

ین مدى الضرر، وبین على أن یحفظ للمضرور حقھ في التعویض النھائي بعد أن یستب
  .)٤٧(تأجیل الحكم بالتعویض حتى ھذا الوقت

وعند الحدیث عن الضرر المحتمل في العقد الذي یبرم عبر الوكیل اإللكتروني   
تفویت الفرصة : یحسن بنا أن ننوه إلى ما یسمى في القانون الكسب الفائت، ویسمى أیضا

ل رأیت من الضروري التفریق وكما تم التفریق بین الضرر المستقبل والضرر المحتم
  . )٤٨(كذلك بین ما یسمى بتفویت الفرصة والضرر المحتمل

وھناك فرق بین الضرر المحتمل والكسب الفائت فالكسب الفائت ال یعد ضررا 
بسبب خلل مثال في الوكیل اإللكتروني یسأل عنھ ) الكسب الفائت(محتمال بل إن تفویت 

  .  المدین

في إبرام العقود عبر الوكیل اإللكتروني، ذلك أن وموضوع الفرصة كثیر جدا 
موضوع الفرصة وإن كان أمرًا محتمال غیر أن تفویتھا أمر محقق، ولذا یتعین الضمان 
عنھا، وثبوت التعویض ال یكون عن موضوع الفرصة؛ ألنھ أمر احتمالي، وإنما یكون 

لكسب الفائت الذي عن تفویت الفرصة ذاتھا، ویراعي في تقدیر التعویض مدى احتمال ا
  .)٤٩(ضاع على المضرور من جراء تفویت الفرصة علیھ

وبناء على ما سبق إذا فوَّت الخطأ الناتج من الوكیل اإللكتروني فرصة على 
المشتري، وكانت ھذه الفرصة احتمال الكسب والمنفعة فیھا أكبر لكن بفعل خطأ الوكیل 

 ھذه الحالة فیطلب المشتري اإللكتروني فاتت ھذه الفرصة جاز طلب التعویض في
  . التعویض ممن ثبت الضمان علیھ سواء كان البائع نفسھ أو مبرمج الوكیل اإللكتروني
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 املبحث الثاني

  التعويض عن األضرار الناجتة عن الوكيل اإللكرتوني

من أكبر اآلثار المترتبة على وقوع األضرار أثناء التعاقد عبر الوكیل 
ر بسبب ھذه األضرار ھو ثبوت تعویض المتضرر من ھذه اإللكتروني وحصول األضرا

األضرار الواقعة علیھ، وفي ھذا المبحث سأتحدث عن تعریف التعویض في الفقھ 
واالصطالح، وسأستعین كذلك بتعریفات القانونیین لكون ھذا المصطلح أكثر شھرة 

عند فقھاء واستعماال عندھم عند حدیثھم عن المسؤولیة المدنیة التي تقابل الضمان 
الشریعة اإلسالمیة، ثم أحال الوصول إلى كیفیة تحدید ھذا التعویض ألختم بھ مسائل ھذا 

  :، وذلك في المطالب اآلتیة-بإذن اهللا–البحث 

  اطب اول

  رف اوض  ا واطح

  تعریف التعویض في اللغة: الفرع األول

عاض��ھ وعاوض��ھ، : ل، یق��الالب��د: أص��ل التع��ویض ف��ي اللغ��ة م��ن الع��وض، وھ��و 
أخ���ذ الع���وض، : أعطیت��ھ ب���دل م���ا ذھ���ب من��ھ، واعت���اض  : وعوض���تھ واالس��م معاوض���ة، 

ب�دال  : أخ�ذت الكت�اب عوض�ا ع�ن م�الي ، أي           : سألھ العوض، ویقال  : واستعاضھ وتعوضھ 
  .)٥٠(منھ

  تعریف التعویض في االصطالح: الفرع الثاني

) التعویض(ا كلمة سبق أن ذكرت أن فقھاء الشریعة اإلسالمیة لم یستخدمو
، )٥١()الضمان أو التضمین: (للداللة على جبر الضرر، وإنما استخدموا مصطلح

، أو ھو دفع )٥٢(وتضمین اإلنسان ھو الحكم بتعویض الضرر الذي أصاب الغیر من جھتھ
  .)٥٣(ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغیر

  )٥٤(تعریف التعویض في القانون: الفرع الثالث

 باستقراء سریع لتعریفات الباحثین القانونیین للتعویض، نجد أنھا كلھا لو نظرنا
  :تؤید فكرة أن التعویض یعطى مقابل ضرر أصاب الغیر، من ھذه التعریفات ما یلي

 .)٥٥("دفع بدل الذي ذھب ، وھو ما یعطى للمرء مقابل ضرر لحق بھ" -
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 مبلغ من المال یدفع إلى شخص؛ تعویضا عن ضرر أصابھ أو عبء"  -
 .)٥٦("حملھ

مبلغ من النقود أو أي ترضیة من جنس الضرر، تعادل المنفعة التي كان " -
سینالھا الدائن لو نفَّذ المدین التزامھ على النحو الذي یوجبھ ُحسن النیة، 

 .)٥٧("وتقتضیھ الثقة في المعامالت

كل ما یلزم أداؤه من قبل المسؤول عن الضرر للمتضرر بغرض إعادتھ، "  -
 .)٥٨(" ممكنا، إلى الحالة التي كان علیھا قبل إصابتھ بالضرركلما كان ذلك

وسیلة القضاء إلى إزالة الضرر أو التخفیف من وطأتھ وھو الجزاء الذي " -
 .)٥٩("یترتب على قیام المسؤولیة المدنیة

        ولعل العبارة األخیرة من التعریف األخیر عبارة ینبغي إظھارھا في التعریف 
للتعویض فیما یخص ضمان األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر خاصة عند تعریفنا 

الوكیل اإللكتروني، مع إثباتنا لما أثبتتھ ھذه التعریفات من أن التعویض إنما ھو مقابل 
  .ضرر لحق بالغیر

        فأقول في تعریف التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد المبرم عبر 
لمقابل المستحق ألحد طرفي العقد في الوكیل اإللكتروني ا: "الوكیل اإللكتروني ھو

  ". بسبب الضرر جزاًء لتحقق أثر الضمان

       ففي ھذا التعریف أطلقت بدایة نوع التعویض، فلم أحدده ھل ھو تعویض عیني أو 
بمقابل، لیشمل كل أنواع التعویض، وكل ما یمكن أن یعوض بھ حكما قضائیا أو بالصلح 

  .بشيء رمزي

؛ لكون الخطأ قد یقع من البائع، أو من )ألحد طرفي العقد(قولي في التعریف :      كذلك 
  .المشتري أو من مبرمج الوكیل اإللكتروني، أو من الوكیل اإللكتروني نفسھ

أن ھذا المقابل ھو جزاء تفویت المنفعة، ): جزاء لتحقق أثر الضمان: (     وأما قولي
 ثبوت الضمان والتحقق من وجود األضرار ولبیان وتأكید وضمان لھا، وال یكون إال بعد

  .أن التعویض إنما ھو أثر من آثار ثبوت الضمان

ب اطا  

ا ا  ضوا رو  

       إن جبر األضرار بالتعویض أمر مشروع في اإلسالم، ذلك أن من ألحق ضررًا 
بًا من أسباب الضمان، ووجوب الضمان باآلخرین فھو ضامن لذلك، فالضرر یعتبر سب



 - ٢٠٧٠ -

بالتعویض لم یشرع إال ألجل المحافظة على أموال الناس وحقوقھم، ودرء الضرر 
والعدوان عنھم، وجبر ما نقص من أموالھم بسبب االعتداء علیھا، إضافة إلى زجر 

والنصوص الشرعیة التي تدل على مشروعیة التعویض في اإلسالم كثیرة، فقد . المعتدي
  : الكتاب والسنة على ذلك، كما یشھد لھ العقل السلیم، وفیما یلي أذكر شیئا من ذلكدل

أدلة مشروعیة التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل :       أوال
  :اإللكتروني من القرآن الكریم

 .  )٦٠(}ِل َما اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْیِھ ِبِمْث{: قول اهللا تعالى -١

 .  )٦١(}َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِھ {: وقولھ سبحانھ وتعالى -٢

  .  )٦٢(}َوَجَزاُء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة ِمْثُلَھا {: وقولھ سبحانھ وتعالى -٣

أصیب بمظلمة وعوقب         فھذه اآلیات الكریمة كما یذكر المفسرون تدل على أن من 
بشيء جاز لھ أن یستوفي من ظالمھ مثل ما أصابھ، وبالتالي فھو یدل على مشروعیة 

  .)٦٣(التعویض المبني على العدل

أدلة مشروعیة التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل :      ثاًنیا
  :اإللكتروني من السنة النبویة النبویة

 كان عند بعض ن�سائھ، فأرس�لت إح�دى أمھ�ات         النبي  أن  عن أنس بن مالك    -١
المؤمنین مع خادم بقصعة فیھا طعام، فضربت بیدھا، فكسرت القصعة، فضمھا 

وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، ف�دفع  » كلوا«: وجعل فیھا الطعام، وقال   
 .)٦٤("القصعة الصحیحة، وحبس المكسورة

 .)٦٥ ("على الید ما أخذت حتى تؤدیھ: "وقولھ  -٢

 .)٦٦("من تطبب ولم یعلم منھ طب قبل ذلك فھو ضامن: "ومنھا قولھ  -٣

، ال�دال عل�ى القاع�دة الفقھی�ة        )٦٧("ال ض�رر وال ض�رار     : "ومن ذلك أی�ضًا قول�ھ      -٤
ویبتنى على ھ�ذه القاع�دة     : "فقد قال ابن نجیم الحنفي  رحمھ اهللا       " الضرر یزال "

  . )٦٨("ضمان المتلفات... كثیر من أبواب الفقھ فمن ذلك 

 أن الضمان مشروع في -وغیرھا مما لم أذكره-         ویستفاد من األحادیث السابقة 
اإلسالم، لما فیھ من حمایة أموال المسلمین وصیانة لحقوقھم، وجبرا للضرر الذي 

  .یحصل من أحدھم في حق اآلخر
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  مما یدل على مشروعیة التعویض أن العقل السلیم یدل علیھ: ثالثا

 یشك عاقل أن الضمان الذي یستوجب التعویض عن الضرر فیھ من الحكم       ال
البالغة، فلواله لتساھل الناس في االحتراز عن اإلضرار بأموال بعضھم البعض، وَألدى 
ذلك إلى التھارج والتقاتل، فالمرء ال تھدأ نفسھ إذا اعُتدي على مالھ عمدا أو خطأ، بل إن 

ن بالتعویض ما یحمل على الیقظة والتبصر واالنتباه، في إلزام من ألحق الضرر باآلخری
وفي ذلك حفظ للمال، وھو من مقاصد الشریعة، ومن الضروریات الخمس التي جاءت 

  .بحفظھا

، )٦٩(وتضمین اإلنسان ھو الحكم بتعویض الضرر الذي أصاب الغیر من جھتھ
  .)٧٠(أو ھو دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغیر

مما ُیبین أھمیة التعویض اھتمام الفقھاء رحمھم اهللا بوضع القواعد : بعا      را
  :الفقھیة التي تقرر مبدأ التعویض عن الضرر

  :        من ھذه القواعد على سبیل المثال ال الحصر

، ومن طرق إزالت الضرر التعویض )٧١(، َأي تجب ِإَزاَلتھ"الضرر ُیزال" -١
 .عنھ

 .)٧٢( فالمباشر للفعل ضامن لما أتلفھ بفعلھ،"المباشر ضامن وإن لم یتعمد" -٢

، ما یلزم المرء لقاء شيء، من مال أو نفس، مقابل ما یحصل "الغرم بالغنم" -٣
  .)٧٣(لھ من مرغوبھ من ذلك الشيء

  اطب اث

رول اور ا درام ان إ رار ان ا ضوواع اأ  

اس من إثبات الضمان ھو التعویض عن طریق جبر       سبق أن ذكرت بأن الھدف األس
الضرر الذي یقع على المتضرر، وال شك أن المطلوب ھو إزالتھ بالكلیة، لذا كانت ھناك         
عدة طرق لجبر ھذا الخطأ، فیمكن أن یجبر وُیزال كلھ فیسمى حینئذ تعویضا عینی�ا، ف�إن        

ون الح�دیث ع�ن ھ�ذین    لم یمكن ذل�ك فینتق�ل إل�ى التع�ویض النق�دي أو القیم�ي، وس�وف یك�             
  :النوعین من أنواع التعویض في الفرعین اآلتیین

  التعویض العیني:          الفرع األول

        توجد أمام القاضي وقبل أن یصدر حكم�ھ ب�التعویض ع�دة ط�رق، واختی�ار أح�دھا             
 دون اآلخر یكون لھ أثر بالغ في تحقیق الغایة منھ؛ وإذا كان�ت الطریق�ة المثالی�ة لتع�ویض     

الضرر ھي إزالتھ ومحوه كلما كان ذلك متیسرا، بحیث یعود المتضرر إلى الحال�ة نف�سھا    
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التي كان علیھا قبل وق�وع ال�ضرر، وھ�ذا ھ�و التع�ویض العین�ي، وعل�ى ذل�ك فیق�صد م�ن                 
، وھ��و أف��ضل )٧٤(التع��ویض العین��ي إع��ادة الح��ال إل��ى م��ا ك��ان علی��ھ قب��ل إح��داث ال��ضرر  

 إص�الحا تام�ا بإع�ادة الحال�ة إل�ى م�ا كان�ت علی�ھ،         الطرق؛ ألنھ یؤدي إلى إصالح الضرر     
  .)٧٥(والقاضي ملزم بالحكم بالضمان العیني إذا كان ممكنا وطلبھ الدائن أو تقدم بھ المدین

الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل أن : "      ویعرف التعویض العیني بأنھ
بحیث ال یبقى من اإلخالل أو "، )٧٦("یرتكب المسؤول الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر

، ویقصد بھ تنفیذ عین االلتزام أو إعادة ذات المال، )٧٧("العمل غیر المشروع سوى الذكر
فھو یعني إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل وقوع العمل غیر المشروع وھذا یزیل 

  .   ) ٧٨(الضرر الناشئ ویمحوه

 التعویض العیني ھو األصل حیث یلتزم       وفي التعامل عبر الوكیل اإللكتروني یعتبر
كل طرف بتنفیذ التزامھ ، فمثال یلتزم مبرمج الوكیل اإللكتروني بإدخال البیانات 
الصحیحة كما ھي، دون زیادة وال نقصان، ویلتزم بقیة األطراف بتنفیذ االلتزامات 

تعویضھ المترتبة على العقد، وإذا خالف ذلك ولحق ضرر بأحد المتعاملین وتقدم بطلب 
عما لحقھ من ضرر، فإنھ إذا أمكن التعویض العیني بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ قبل 
وقوع الضرر، وكان ذلك من شأنھ رفع الضرر فإن ینبغي التعویض العیني على الذي 
تسبب في الضرر حینئذ، كأن یقوم المبرمج مثال الذي أخطأ في البیانات وتسبب في 

صحیح ھذه البیانات والمعلومات السابقة إتالفھا التي كانت على وقوع الضرر أن یقوم بت
  .موقع أحد أطراف التعامل عبر الوكیل اإللكتروني

      وقد یكون التعویض العیني في الوكیل اإللكتروني بنشر الحكم الناتج لصالح 
المضرور، واعتبار ھذا تعویضا عینیا یقصد بھ محو الضرر الذي نجم عن اإلساءة 

 بإحاطة الناس علما بكذب ما نسب إلى المضرور وإزالة األثر الذي نجم عن الفعل وذلك
 .)٧٩(الضار

  التعویض بمقابل:           الفرع الثاني

         ُیقصد بالتعویض بمقابل أن یكون تعویضا نقدیا، واألصل العام في التعویض أن 
ھة المتسببة في الضرر أو یكون نقدیا، وھذا یعني أن القاضي یملك الحكم بإلزام الج

وكما یطلق علیھ . )٨٠(الجھة المختصة بتقدیر الضرر بدفع مبلغ معین من المال للمضرور
التعویض القیمي، نسبة إلى القیمة، وھي واحدة القیم، : التعویض النقدي كذلك یقال

لماء وُیطلق علیھ الع. )٨١(والقیمة ھي ثمن الشيء بالتقویم، یقال قومت السلعة إذا ثمنتھا
ما ال یوجد لھ مثیل في السوق، أو یوجد لكن مع التفاوت : "، وھو)المال القیمي(أیضا 

والذي ینطبق على التعامل عبر الوكیل اإللكتروني ھو أن یكون . )٨٢(المعتد بھ في القیمة
 .تعویضا بمقابل نقدي، فھو الغالب واألكثر في طرق التعویض
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 -ن یكون مبلغا معینا وأن یعطى دفعة واحدة للمضرورأ- فھذا ھو األصل في التعویض 
إال أنھ لیس ھناك ما یمنع من أن یكون التعویض النقدي مبلغا مقسطا أو على شكل راتبا 
شھریا للمضرور لمدى الحیاة، والمسألة في ذلك راجعة إلى تقدیر القاضي دون توقف 

  .)٨٣(على طلب المضرور

إللكتروني فإنھ یكون للمضرور الحق في المطالبة      وفي مجال التعامل مع الوكیل ا
نقدا بما لحقھ من خسارة، مثل الخسارة المالیة الناتجة عن قیام المستخدم أو المبرمج 
للوكیل اإللكتروني من إدخال بیانات غیر صحیحة أدت إلى وصول السلعة لدى المشتري 

ل من األضرار التي بطریقة خاطئة سبب ضررا مالیا لھ ونحو ذلك مما یمكن أن یحص
  .سبق بیانھا

     والتعویض النقدي قد یفضلھ المضرور أو تقتضیھ أحیانا طبیعة الضرر خاصة 
عندما یكون معنویا، وھذا مما یمیز التعویض النقدي بصالحیتھ للحكم بھ في نوعي 

، إضافة إلى أن التعویض النقدي قد یكون ھو السبیل )٨٤(المالي، والمعنوي: الضرر
 للتعویض في الحاالت التي یتعذر فیھا التعویض العیني كما في حالة تدمیر جھاز الوحید

المعلومات، أو انقطاع مثلھ في السوق، أو تدمیر منظومة الوكیل اإللكتروني، وتعذر 
  .)٨٥(إعادة ذلك إلى ما كان علیھ، أو إنشاء برنامج مماثل لھ
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  املبحث الثالث

اجتة عن إبرام العقد عرب كيفية تقدير التعويض عن األضرار الن

  الوكيل اإللكرتوني

تختلف أنواع التعویض؛ فمنھا ما یطلق علیھ التعویض القضائي، ومنھا 
التعویض االتفاقي، ویحكم كل ذلك عدد من القواعد القضائیة التي ینبغي عدم إغفالھا، 

ق بتقدیر وفي ھذا المبحث سأتطرق إلى ھذه المسائل كقواعد عامة ثم تنزیلھا على ما یتعل
الضمان عن األخطاء واألضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني في 

  :المطالب الثالثة اآلتیة

  اطب اول

ض اوا  

  تعریف التعویض القضائي وضوابطھ: الفرع األول

عند استقراء بعض نصوص المواد القانونیة في بعض القوانین العربیة نجد أن 
نص على مسألة تقدیر التعویض تحدیدا وجعلتھ إلى القاضي أو المحكمة، منھا بعضھا ی

من القانون المدني المصري حیث جاء ) ١٧٠(على سبیل المثال ما نصت علیھ المادة 
یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا ألحكام : "فیھا

مالبسة، فإن لم یتیسر وقت الحكم أن ، مراعیا في ذلك الظروف ال)٢٢٢-٢٢١(المادتین 
عین مدى التعویض تعیینا نھائیا، فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خالل مدة 

من القانون المدني المصري نفسھ ) ٢٢١(ونصت المادة ". معینة بإعادة النظر في التقدیر
ي ھو الذي یقدره، إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو بنص القانون، فالقاض: "بأنھ

) ٢٦٦(ونصت المادة ". ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب
قدر الضمان في جمیع األحوال بقدر ما لحق : "من القانون المدني األردني على أنھ

المضرور من ضرر وما فاتھ من كسب، بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل 
إذا لم یكن الضمان مقدرا في : "من القانون نفسھ على أنھ) ٢٦٣(، ونص المادة "الضار

  ".القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما یساوي الضرر الواقع فعال حین وقوعھ

التعویض الذي یقدره : وعلیھ یمكن أن ننص على تعریف التعویض القضائي بأنھ
دینھ لیحملھ بمقتضاھا القضاء ویحكم بھ، للفصل في الدعوى التي یقیمھا الدائن على م

وھي دعوى ینبغي أن . الضمان الناشئ عن عدم تنفیذ التزامھ أو عن تأخره في تنفیذه
 في الحاالت التي یجب فیھا استیفاؤه، ویحكم بھذا التعویض في األحوال األعذاریتقدمھا 
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ن بضرر التي ال محل للحكم فیھا بالتنفیذ العیني، وفي األحوال التي یثبت فیھا إصابة الدائ
  .)٨٦(لمجرد تأخر المدین في تنفیذ التزامھ

ویجب أن یكون تقدیر التعویض النقدي على ُأسس سائغة لھا ما یبررھا، ویلزم 
أن یبین قاضي الموضوع في حكمھ عناصر الضرر التي قضى من أجلھا بمبلغ 

، وما ذاك إال ألن )٨٧(التعویض، ویبین حق كل عنصر من عناصر التعویض على حده
 من التعویض ھو جبر الضرر الذي لحق المصاب، والتعویض -كما ذكرت-صود المق

ھو جزاء الضمان، ویقدر القاضي التعویض بالنقد، كما أن لھ سلطة في تقدیر التعویض 
تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل 

  .وقوع الضرر

تعویض قاعدة التناسب بین التعویضات والضرر، ویراعي القاضي عند تقدیره لل
كأن یؤدي عدم ذكر البیانات الصحیحة، أو المعلومات الدقیقة : وممكن أن  ُأمثل لذلك

لنوع السلعة إلى وصولھا متأخرة، مما نتج عنھ فوات صفقة مھمة كان التاجر 
تروني، ومن ثم مرتبا لھا مسبقا بناء على اعتماده على دقة عمل الوكیل اإللك) المشتري(

كان یعتمد علیھ كثیرا في تجارتھ، فإن القاضي ینظر في تقدیره )عمیال(خسر ھذا التاجر 
على . للتعویض إلى كل ھذه الظروف مجتمعة، ویقوم بجبر الضرر مقدرا بمعیار ذاتي

أن الظروف المالبسة ال ینبغي أن ُیفھم منھا ضرورة مراعاة "أنھ یجب التنبیھ إلى 
 المدین، فالحكم بالتعویض القضائي یشمل الخسارة التي لحقت الدائن القاضي لظروف

  .  )٨٨("باإلضافة إلى ما یفوتھ من كسب

ویمكن أن أمثل لھذه المسألة في مجال التعامل بالوكیل اإللكتروني، كأن یكون 
الضرر مثال حصل من تأخر وصول السلعة للتاجر بسبب خطأ صادر من المبرمج أو 

أو من الوكیل اإللكتروني وترتب على ھذا التأخیر فساد تلك السلعة أو من البائع نفسھ 
ھالك جزء منھا؛ فإن على المسؤول تعویض المضرور، وعلى المضرور إرجاع السلعة 
التي وصلتھ وكانت غیر مطابقة للمواصفات التي كان یرغب فیھا، وال یبقیھا عنده مع 

  . التعویض الجدید حتى ال یكون إثراء بال سبب

  عناصر التعویض القضائي ووقت تقدیره: الفرع الثاني

إذا كان التعویض عن ضرر مادي لحق بالتاجر من جراء خطأ الوكیل 
ما لحق التاجر : أولھما: اإللكتروني أو مبرمجھ أو من البائع نفسھ فإنھ یشمل عنصرین

طبیعیة ما فاتھ من كسب مالي بشرط أن یكون ھذا نتیجة : من خسارة مالیة، وثانیھما
  . )٨٩(لألضرار الناتجة عن عمل الوكیل اإللكتروني

وھناك وقتان یتصور االعتداد بھما في تقدیر التعویض، ھما وقت الحكم على 
المسؤول بالتعویض، ووقت وقوع الضرر، وتحدید أي من ھذین الوقتین یكتسب أھمیة 

ر الحتمال كبیرة؛ ألنھ أحد العناصر التي تساعد على تحقیق تعویض عادل للمتضر
تغیر (حدوث متغیرات ذات أثر في تحدید مقدار التعویض ومن ھذه المتغیرات المحتملة 
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؛ إذ قد تتغیر قیمة العملة النقدیة نتیجة تأخر الفصل ) أو تغیر مقدار الضرر-قیمة العملة
في دعوى التعویض، وھناك الكثیر من القضایا التي یتأخر الفصل فیھا لسنوات جراء 

ت التقاضي فتكون قیمة العملة النقدیة خاللھا قد انخفضت فعلیا أو رسمیا بطء إجراءا
  .)٩٠(وارتفعت أسعار األشیاء

إذا كان الضرر الذي : وھذا قد یحصل في التعامل عبر الوكیل اإللكتروني، فمثال
لحق التاجر بسبب أي خطأ صادر من البائع أو من مبرمج الوكیل اإللكتروني، تسبب 

) المضرور( عشرون ألف ریال، وقدم التاجر -مثال–مالیة قدرھا ونتج عنھ خسارة 
دعوى مطالبة بالتعویض، ولم یفصل في الدعوى ویصدر الحكم لصالحھ إال بعد عدة 

فھنا مع تطاول المدة قد یختلف مبلغ التعویض الالزم . سنوات من وقت وقوع الضرر
 النقدیة من تذبذب وانخفاض إلصالح الضرر اختالفًا كبیرا؛ وذلك لما قد یصاحب العملة

خالل ھذه المدة، فكیف سیتم تقدیر التعویض الذي یؤدي إلى جبر ھذا الضرر، ھل یتم 
تقدیره باعتبار الوقت الذي صدر فیھ الحكم أم بالرجوع إلى الوقت الذي وقع فیھ 

  .الضرر؟

أما عن التغیر في مقدار الضرر ففي نفس المثال السابق؛ إذا تطور ضرر 
وزادت خسارتھ، أو على العكس بأن تقلص الضرر وتدنت الخسارة، وكل ذلك المدعي 

وقت وقوع : قبل صدور الحكم ، فما الذي ُیبنى علیھ مقدار التعویض زیادة ونقصا 
  ؟ )٩١(الضرر أم وقت الحكم

  :)٩٢(وھناك نظریتان في تقدیر وقت التعویض

  تقدیر التعویض من تاریخ الحكم: النظریة األولى

  :ر التعویض في الحاالت السابقة التي ذكرناھا من تاریخ الحكم لما یليفیتم تقدی

ألن حق المضرور في التعویض ینشأ من تأریخ صدور الحكم، فالحكم  -
منشئ للتعویض ال كاشف لھ؛ ألنھ ھو الذي یحدد مقدار التعویض، ولذلك 

 .وجب االعتداد بجمیع العناصر التي توجد وقتھ

ر صدور الحكم لھ، لكي یستبدل األشیاء التي ألن المضرور یظل في انتظا -
  .)٩٣(یتم تعویضھ عن إتالفھا، فمن العدل أن یقدر لھ ذلك وقت الحكم

  تقدیر التعویض من وقت وقوع الضرر: النظریة الثانیة

فیتم بناء على ھذه النظریة احتساب قیمة التعویض من الوقت الذي وقع فیھ 
  :الضرر على المضرور، وعللوا لھذه النظریة بما یلي

سبب عدم اعتبار صدور الحكم في تقدیر التعویض أن حكم القاضي ال یعتبر 
منشئا لحق التعویض بل ھو مقرر لھ فقط، فالحق في التعویض یولد من مصدره 



 - ٢٠٧٧ -

 ھو وقت وقوع الضرر الذي أحدثھ المبرمج للوكیل اإللكتروني أو البائع، ومصدره
  .)٩٤(فترتب في ذمتھ االلتزام بالتعویض، وھذا االلتزام قام من وقت وقوع الضرر

 في مجال الحدیث عن تعامل من التعامالت اإللكترونیة وھو التعامل أنناوبما 
یة كما ھو معروف یتم فیھا تحدید وقت عبر الوكیل اإللكتروني فإن التعامالت اإللكترون

فیتم تحدید متى أرسلت رسالة الطلب، ) الیوم والتأریخ والوقت(انعقاد الصفقة بدقة 
ومتى تم قبول الطلب، ومتى تم سداد مبلغ الصفقة عبر الحساب الجاري في المصرف، 

ذا وھذه تجعلني أمیل إلى القول بأن یتم تقدیر التعویض من حین وقوع الضرر؛ فھ
األمر لیس بالصعوبة مع توفر ما ذكرت، بل ھو من السھولة بمكان تقدیره في عصرنا 

  .الحاضر

وھذا الترجیح كما أنھ اتجاه عند بعض القانونیین فھو كذلك ما یقول بھ فقھاء 
الشریعة اإلسالمیة وذلك عند حدیثھم عن ضمان المتلف، فیحددون وقتھ بیوم وقوع 

  . ذلك نصوص كثیرةالضرر، ولھم في: التلف، أي

  : فمن ھذه النصوص الفقھیة الدالة على اعتبار التعویض یوم الضرر

 . )٩٥("المتلف بال غصب تعتبر قیمتھ یوم التلف وال خالف فیھ: "قول الحنفیة -

 . )٩٦("فقیمتھ یوم التلف: "وقول المالكیة عند حدیثھم عن قیمة المتلف -

 غصب یضمنھ بقیمة یوم وفي اتالف المضمون بال: "وعند الشافعیة قولھم -
 . )٩٧("التلف

إن لم یكن مثلیا ضمنھ بقیمتھ یوم : "وعند الحنابلة قولھم عن وقت التعویض -
  .  )٩٨("تلفھ

ب اطا  

ض اوا  

اتفاق یحدد فیھ المتعاقدان مقدما مقدار التعویض الذي : ھو) التعویض االتفاقي(
امھ أو أخل بھ أو تأخر في تنفیذه، ویسمى أیًضا یستحقھ الدائن إذا لم ینفذ المدین التز

، فھو شرط؛ ألنھ یدرج عادة ضمن شروط العقد األصلي، لیقوم )الشرط الجزائي(
فھو تعویض . وھو جزائي؛ ألن القصد منھ مزدوج. استحقاق التعویض على أساس
وھو جزاء یفرض على المدین لعدم تنفیذ التزامھ أو . للدائن عما یصیبھ من ضرر

وھو قد ینطوي على معنى . خاللھ بتنفیذ التزام ترتب في ذمتھ أو لتأخیره في تنفیذهإل
التھدید، دون أن یعتبر عقوبة؛ ألن المبلغ الذي یتضمنھ یقدر عادة بأكثر من الضرر الذي 

  .)٩٩(یصیب الدائن عند التنفیذ أو التأخیر في الوفاء



 - ٢٠٧٨ -

  اخلامتة

  : وبعد

نني عل�ى م�ا توخی�ت م�ن اإلبان�ة، ف�ي بح�ث         أن ی�سر ل�ي، وأع�ا   فإني أحم�د اهللا     
 دراس��ة تأص��یلیة  -ض��مان األض��رار الناتج��ة ع��ن إب��رام العق��د عب��ر الوكی��ل اإللكترون��ي    "

سائال إیاه أن ینفعني بھ علًم�ا وعم�ًال، وق�د خرج�ت بع�دة نت�ائج م�ن ھ�ذا البح�ث،              "-مقارنة
  :أذكرھا مفصلة فیما یلي، ُمذیلة ببعض التوصیات

  :نتائج البحث: أوال

لق الضمان في الفقھ اإلسالمي على ما یقابل المسؤولة المدنیة عند القانونیین، یط -١
 .ویرتبون على ذلك التعویض على األضرار الناتجة عن العقود

االلتزام : یقصد بضمان األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني ھو -٢
راف عقد الوكیل الذي یرتب علیھ تعویضا عن األضرار التي تلحق بأحد أط

 .اإللكتروني

برنامج حاسوبي، یعمل باستقاللیة، وقدرة : [التعریف األقرب للوكیل اإللكتروني ھو -٣
على التفاعل مع البیئة التي یعمل فیھا وفق أوامر وبرمجة مسبقة من الشخص الذي 

 ].یستخدمھ، دون تدخل شخص طبیعي

األذى الذي : "كتروني ھونقصد بالضرر الناتج عن إبرام العقد عبر الوكیل اإلل -٤
یصیب أحد طرفي العقد في الوكیل اإللكتروني؛ نتیجة حصول أحد األضرار التي 

  ".سببت إخالال بااللتزامات التعاقدیة

تتعدد أنواع الضرر التي تقع عند التعاقد عبر الوكیل اإللكتروني، فمنھا الضرر  -٥
اء فنیة تتمثل في المادي، والضرر المعنوي، وھذا عند القانونیین ومنھا أخط

المعلومات الخاطئة التي یتم تزوید الوكیل اإللكتروني بھا مما ینتج عنھا أضرارا 
على أطراف العقد، ومنھا ما یتعلق باألخطاء التي تترتب على عدم الدقة في 
تصرفات الوكیل كعدم اعتباره للعالمة التجارة، أو عدم تحقق وجود السلعة، أو عدم 

وقد .  أو أضرار تتعلق بعدم وفاء أحد أطراف العقد بالتزاماتھتحدید زمن تسلیمھا،
یكون الضرر الناتج عن الوكیل اإللكتروني عبارة عن سلبیة یذكرھا المستخدمون 
والمتخصصون في ھذا المجال  من عدم الدقة في شراء السلعة، أو عدم توفر الثقة 

راء تحویل غیر مشروع واألمان الكاملین كإساءة استعمال بطاقة االئتمان، أو إج
 .لألموال، أو عدم دقة االختیار الذي یجریھ الوكیل اإللكتروني للسلعة أو الخدمة

الضرر الناتج عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني قد یصدر من البائع، أو  -٦
المشتري، أو المبرمج ویتحمل كل منھم ضمان الضرر بنسبة الخطأ الناتج من كل 
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ع الضرر من الوكیل؛ فحینئذ یتحمل كل من البائع أو المبرمج أو واحد منھم، وقد یق
 .كلیھما الضمان بنسبة ما تسبب كل منھما من ضرر

تعریف التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد المبرم عبر الوكیل  -٧
المقابل المستحق ألحد طرفي العقد في الوكیل اإللكتروني بسبب : "اإللكتروني ھو
  ". لتحقق أثر الضمانالضرر جزاًء 

دّلت على مشروعیة التعویض أدلة كثیرة من الكتاب والسنة واإلجماع، ودل العقل  -٨
الصحیح على مشروعیتھ، وبین الفقھاء أھمیتھ حیث قاموا بوضع القواعد الفقھیة 

 .العدیدة علیھ

ُیعد التعویض أثرا مباشرا لتحقق ضمان األضرار الناتجة عن عقد الوكیل  -٩
 حیث یمكن أن یكون تعویضا عینیا بإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل اإللكتروني؛

 .إحداث الضرر، أو نقدیا بدفع مبلغ معین من المال للمضرور، وھو األغلب

یتم تقدیر التعویض عن األضرار الناتجة عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني،  -١٠
أریخ وقت وقوع الضرر إما قضائیا یحكم بھ القاضي، من تأریخ الحكم، أو من ت

وقد یكون التعویض اتفاقیا بین أطراف العقد بما ُیعرف بالشرط . وھو الغالب األكثر
  .الجزائي، أو بأي وسیلة یتفق علیھا أطراف العقد

  :التوصیات: ثانیا

أوصي الباحثین بمزید عنایة ببحث ضمان األضرار الناتجة عن الوسائل  -١
إبرام العقود المدنیة المختلفة، من الناحیة الفقھیة اإللكترونیة الحدیثة التي یتم بھا 

 . وكذا المسؤولیة المدنیة من الناحیة القانونیة فیما یتعلق خاصة بالوكیل اإللكتروني

على المتخصصین تنمیة الوعي ونشر الثقافة الالزمة ألفراد المجتمع باألضرار  -٢
لناشئة عن ھذا التعامل الناتجة عن إبرام العقود اإللكترونیة عامة وعن األضرار ا

 . مع الوكیل اإللكتروني، وكیفیة التعویض عنھ خاصة

من األھمیة بمكان إدراج مثل ھذه المواضیع التطبیقیة العملیة وتأصیلھا الفقھي  -٣
والقانوني، لتكون نماذج عملیة للطالب تدرس في المقررات الجامعیة، حتى 

 .یجمعوا بین التأصیل والتطبیق
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 قاتالھوامش والتعلی

                                                           

التعویض في التعامل اإللكتروني، دراسة : ، وانظر)٧(الضمان في الفقھ اإلسالمي، الخفیف، ص) ١(
 .     بتصرف من كال المرجعین) ١١(في النظام السعودي، مع التأصیل والمقارنة ، الغامدي، ص

، وعدم استخدام الفقھاء رحمھم  )١٥٠(مد المدني بو ساق،  ص       التعویض في  الفقھ اإلسالمي ، مح      ) ٢(
اهللا لمصطلح التعویض أو المسؤولیة المدنیة جعل بعض المعاصرین یظنون أن اإلسالم أغفل فكرة 
التعویض والمسؤولیة المدنیة، وھ�و رأي ف�ي غی�ر محل�ھ؛ ألن�ھ یخ�الف مقاص�د ال�شریعة اإلس�المیة            

قاع��دة ش��رعیة بنی��ت عل��ى ) إن��سان م��سؤول ع��ن نتیج��ة ت��صرفاتھك��ل (وعنایتھ��ا وغایاتھ��ا ، فقاع��دة 
وھ��ذا م��ا جعلن��ي أثب��ت ف��ي عن��وان البح��ث ھ��ذا  . ن��صوص قطعی��ة م��ن الكت��اب وال��سنة ال م��راء فیھ��ا

 ).  الضمان(المصطلح الفقھي األصیل 
 ).  ١١(الضمان في الفقھ اإلسالمي، الخفیف، ص) ٣(
، فالضمان عندھم یقت�رب إل�ى     "التضمین  " أو  " الضمان  : " استخدم فقھاء الشریعة اإلسالمیة تعبیر    ) ٣(

حد ما من تعبیر المسؤولیة عند القانونیین، وإن كان یحمل في طیاتھ ما یق�صد ب�ھ ك�ذلك م�ن تعبی�ر                 
" التعویض عند القانونیین، والضمان عندھم ھو ش�غل الذم�ة بم�ا یج�ب الوف�اء ب�ھ م�ن م�ال أو عم�ل                  

ھ اإلسالمي لطلبة الدراسات العلیا دبلوم الشریعة بحقوق   دروس في نظریة الضمان في الفق     : یراجع
 .  م١٩٧١القاھرة، للشیخ علي الخفیف، عام 

 ).٧٥(ركن الخطأ في المسؤولیة المدنیة ، محمد حسین الشامي، ص : ینظر) ٥(
 ).٢٧٢/ ٣(، )ضمن(معجم مقاییس اللغة، البن فارس، مادة )  ٦(
 ). ٢٨٥(رواس، وقنیبي، ص معجم لغة الفقھاء ، قلعجي ، محمد )  ٧(
 ).  ٢/٣٦٤(، )ضمن(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، للرافعي، مادة ) ٨(
 ).  ٣٧٧-٢/٣٧٣(المقدمات الممھدات ، البن رشد، ) ٩(
 )     ٢/١١٧(الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار ، الحصكفي، )  ١٠(
 ). ٣/٤٢٩(ى مذھب اإلمام مالك ، للدردیر، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إل) ١١(
، نھایة المحتاج نھایة المحتاج إلى )٥/٢٤٠(تحفة المحتاج في شرح المنھاج، البن حجر الھیتمي، ) ١٢(

 ). ٤/٤٣٢(شرح المنھاج، للرملي،   
  ).٣٥٤(، مجلة األحكام الشرعیة، للقاري، ص )٣/٣٦٢(كشاف القناع ، للبھوتي، ) ١٣(
 ).       ٧(لفقھ اإلسالمي،  للخفیف، صالضمان في ا) ١٤(
 ).       ٨(المرجع السابق، ص) ١٥(
المختصین والباحثین في مجال القانون، والمھتمین في التعامالت اإللكترونیة من الناحیة : أي)  ١٦(

 .    القانونیة
نیة، محفي فیروز، الطبیعة القانونیة للوكیل اإللكتروني  في إبرام العقود التجاریة اإللكترو: ینظر)  ١٧(

 ).٥(ومیھوبي فریده، ص
 ).٢٢-٢١(النظام القانوني للوكیل اإللكتروني ، السعدي، ص )١٨(
 .م١٩٩٩قانون المبادالت اإللكترونیة األمریكي الموحد، لعام ) ١٩(
من ضمن منشورات األمم ٢٠٠٢وثیقة األونسترال باللغة العربیة، منشور األمم المتحدة لعام )  ٢٠(

 . المتحدة
 ).   ٢٤(النظام القانوني للوكیل اإللكتروني، شریف محمد،  ص )  ٢١(
 ).٢٧٧ص(إبرام العقد اإللكتروني، خالد ممدوح، )  ٢٢(
، ومختار الصحاح ، )١٢/٣٨٤(، )ضرر(تاج العروس من جواھر القاموس ، للزبیدي، مادة ) ٢٣(

 ).١٨٣(للرازي، ص 
 ).   ١٧٩(تحریر ألفاظ التنبیھ ، للنووي، ص ) ٢٤(
 ).   ١٧٩(معجم المصطلحات االقتصادیة في لغة الفقھاء ، لحماد، نزیھ، ، ص ) ٢٥(
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 ).     ٢٨(التعویض عن الضرر في الفقھ اإلسالمي ، محمد بن المدني، ص )  ٢٦(
 ) ٣٣٢(المسؤولیة اإللكترونیة، محمود حسین، ص ) ٢٧(
 ).  ٧٥(التعویض في التعامل اإللكتروني ، للغامدي، ص)  ٢٨(
التعریف ینطبق على ما نحن في صدد الحدیث عنھ، وھو في الحقیقة نص المادة رقم وھذا ) ٢٩(

 .  م١٩٨٥، عام )٥(من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي، الصادر برقم ) ٢٩٣(
 .فھو یسمى ضررا معنویا، ویسمیھ آخرون ضررا أدبیا؛ والمعنیان مؤداھما واحد) ٣٠(
 ). ٢٦٥( ، عبد الواحد كرم، ص معجم مصطلحات الشریعة والقانون)  ٣١(
 ).٤٤(الضمان في الفقھ اإلسالمي ، للخفیف، ص)   ٣٢(
 .بتصرف) ٤٢(المسؤولیة المدنیة في مجال شبكة المعلومات، ھالل، ص )  ٣٣(
 .المرجع السابق، نفس الصفحة)  ٣٤(
لما قد ھذه األمثلة ھي من صیاغة الباحث، بناء على استقراء وعصف ذھني وتوقع لما ینتج و)  ٣٥(

 .ینتج عن إبرام العقد عبر الوكیل اإللكتروني
 ٢٤التعاقد عبر الوكیل اإللكتروني ، خالد ممدوح، مقال منشور على موقع الكاتب، نشرت في )  ٣٦(

/ م، على الرابط ٢٠٠٨دیسمبر 
٧٩٣٤٦/posts/KhaledMamdouh/users/mco.kenanaonline://http تاریخ 
 .م١٢/٠٨/٢٠١٩التصفح 

 .    ، بتصرف)١٥٧(الوكیل اإللكتروني مفھومھ وطبیعتھ القانونیة، للنعیمي، ص )  ٣٧(
، رقم )٣/٢٨٣(أخرجھ أبو داود، في سننھ، في كتاب البیوع، باب في الرجل یبیع ما لیس عنده، ) ٣٨(

، )٣/٥٢٦(بیوع، باب ما جاء في كراھیة بیع ما لیس عندك، ، والترمذي، في كتاب ال)٣٥٠٣(
، رقم )٧/٢٨٩(، والنسائي، في سننھ، في كتاب البیوع، باب بیع ما لیس عند البائع، )١٢٣٢(رقم 

، وابن ماجھ في سننھ، في كتاب التجارات، باب النھي عن بیع ما لیس عندك وعن ربح )٤٦١٣(
، وصححھ )١٥٣١٥(، )٢٤/٣١(حمد في مسنده، وأ) ٢١٨٧(، رقم )٢/٧٣٧(ما لم یضمن، 

 ).  ١٣١٦٢(، رقم )١/١٣١٧(األلباني في الجامع الصغیر وزیادتھ، 
 .    ، بتصرف)١٦١(الوكیل اإللكتروني، مفھومھ وطبیعتھ القانونیة ، للنعیمي، ص )   ٣٩(
 .    ، بتصرف)١٦٢-١٦١(المرجع السابق، ص )   ٤٠(
 ).٤٢٥(لمنعم الصدة، ص مصادر االلتزام، عبد ا: ینظر)  ٤١(
 ).     ٢٦٤(مصادر االلتزام، للعطار، ص )  ٤٢(
، و مصادر االلتزام ، ألنور )٢/١٢٠١(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، للسنھوري، )  ٤٣(

 ).   ٣٢٩(سلطان، ص 
 ). ١٢٨(المسؤولیة المدنیة في تقنینات البالد العربیة، لمرقس، ص )  ٤٤(
 ).٤/١٥٤(،البن قدامة، المغني : ینظر)  ٤٥(
 ).      ٢/١٢٠١(وھو ما ذكره السنھوري في الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ) ٤٦(
 .   بتصرف) ٣٣٠(مصادر االلتزام ، سلطان، ص )  ٤٧(
 .   المصدر السابق، نصفي الصفحة) ٤٨(
 .   بتصرف) ٣٣١-٣٣٠(المصدر السابق، ص ) ٤٩(
، و القاموس المحیط والقابوس الوسیط في )٧/١٩٢(، )عوض(دة لسان العرب، البن منظور، ما) ٥٠(

 ).٤٦٢(، مختار الصحاح ، للرازي، ص )٨٣٦(اللغة ، للفیروز آبادي، ص 
 ).١٥٠(التعویض في  الفقھ اإلسالمي، بو ساق، ص : ینظر) ٥١(
 ).٤٠٤(اإلسالم عقیدة وشریعة ، لمحمود شلتوت، ص ) ٥٢(
 ).١٣/٣٥(الموسوعة الفقھیة الكویتیة، )  ٥٣(
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أصبح ) التعویض(سبب إیرادي لتعریفات القانونیین لمفھوم التعویض ھو كون ھذا المصطلح )  ٥٤(
دارجا كثیرا عند الباحثین المعاصرین، فكما أنھ كذلك فإن أصلھ قانوني، وقد أوردت بعض 

 .التعریفات في القانون حتى أصل لتعریف دقیق للتعویض فیما یخص بحثي ھذا
 ).     ١٥٥(عجم القانوني، عبد الفتاح مراد، ص الم: انظر) ٥٥(
 ).٥٤١(القاموس القانوني، لروحي البعلبكي، وآخرون، ص : انظر) ٥٦(
المسؤولیة المدنیة الناشئة عن االعتداء على الحق في الصورة دراسة مقارنة، لحسن المسعودي ، ) ٥٧(

 ).١٣(كاظم محمد، ص 
نون المدني في ضوء الفقھ وفقھ القضاء، طھ عبد مشكالت تعویض األضرار الجسدیة في القا) ٥٨(

 ). ٣٢(المولى، ص 
 ).      ٧٢(التعویض في المسؤولیة التقصیریة، رائد كاظم، ص) ٥٩(
 .     ، من سورة البقرة)١٩٤(اآلیة رقم )  ٦٠(
 .     ، من سورة النحل)١٢٦(اآلیة رقم )  ٦١(
 .     ، من سورة الشورى)٤٠(اآلیة رقم )  ٦٢(
إلى غیر ذلك من األدلة الكثیرة في ھذا ).  ١٠/٢٠١(الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، : رانظ)  ٦٣(

 .    الباب
، )٣/١٣٧(أخرجھ البخاري، في كتاب المظالم والغصب ،باب إذا كسر قصعة أو شیئا لغیره، )  ٦٤(

 ).  ٢٤٨١(رقم 
، رقم )٥/٣٣٣(ب المنیحة، أخرجھ النسائي في السنن الكبرى، في كتاب العاریة والودیعة، با)  ٦٥(

، )٢٤٠٠(، رقم )٢/٨٠٢(، وابن ماجھ في سننھ، في كتاب الصدقات، باب العاریة، )٥٧٥١(
، والحاكم في المستدرك على الصحیحین، )٢٠٠٨٦(، رقم )٣٣/٢٧٧(واإلمام أحمد في مسنده، 

 وقد ضعف الحدیث األلباني في ضعیف الجامع). ٢٣٠٢(، رقم )٢/٥٥(في كتاب البیوع، 
والحدیث وإن كان ضعیفا إال أنھ أصبح قاعدة فقھیة ). ٥٤٧(ص ) ٣٧٣٧(الصغیر وزیادتھ، رقم 

: انظر. ذكرھا كثیر من العلماء في كتبھم واحتجوا بھا ویستدلون بھا على كثیر من األحكام الفقھیة
 ).٤٨٤(شرح القواعد الفقھیة، للزرقا، ص 

، رقم )٤/١٩٥(، باب فیمن تطبب بغیر علم فأعنت، أخرجھ أبو داود، في سننھ، في كتاب الدیات) ٦٦(
، والنسائي، في سننھ، في كتاب القسامة، باب صفة شبھ العمد وعلى من دیة األجنة، )٤٥٨٦(

وشبھ العمد، وذكر اختالف ألفاظ الناقلین لخبر إبراھیم، عن عبید بن نضیلة، عن المغیرة، 
في كتاب الطب، باب من تطبب، ولم یعلم ، وأخرجھ ابن ماجھ، في سننھ، )٤٨٣٠(، رقم )٨/٥٢(

، من حدیث عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده، وحسنھ )٣٤٦٦(، رقم )٢/١١٤٨(منھ طب، 
 ). ٦١٥٣(، رقم )٢/١٠٥٩(األلباني، في صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ، 

مرفق اإلمام مالك في الموطأ، في كتاب القضاء، باب القضاء في ال: أخرجھ األئمة الثالثة) ٦٧(
، واإلمام الشافعي في مسنده، من كتاب اختالف مالك والشافعي، باب ما )١٤٢٩(، رقم )٢/٧٤٥(

، كلیھما من طریق عمرو بن یحیى المازني عن أبیھ، وأخرجھ اإلمام )١/٢٢٤(جاء في المظالم 
، من حدیث ابن عباس رضي اهللا عنھما، وأخرجھ كذلك )٢٨٦٧(، رقم  )٣/٣١٣(أحمد في مسنده 

، رقم )٢/٧٨٤( ماجھ في سننھ، في كتاب األحكام، باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره ابن
، والبیھقي في السنن الكبرى، في كتاب الصلح، باب ال ، من حدیث عبادة بن الصامت )٢٣٤٠(

، وصححھ األلباني، ، من حدیث أبي سعید الخدري )١١١٦٦(، رقم )٦/٦٩(ضرر وال ضرار 
 ).٨٩٦(، رقم )١/١٧٢(ل في مختصر إرواء الغلی

 ).٨٥(األشباه والنظائر، البن نجیم، ص ) ٦٨(
 ).٤٠٤(اإلسالم عقیدة وشریعة، محمود شلتوت، ص ) ٦٩(
 ).١٣/٣٥(الموسوعة الفقھیة الكویتیة، )  ٧٠(
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من مواد مجلة األحكام ) ٢٠(المادة رقم : ، وینظر)١٧٩(شرح القواعد الفقھیة، للزرقا، ص )  ٧١(
 ).٨٩(العدلیة، ص 

من مواد مجلة األحكام ) ٩٢(المادة رقم : ، وینظر)٤٥٣(شرح القواعد الفقھیة، للزرقا، ص )  ٧٢(
 ).٩٩(العدلیة، ص 

من مواد مجلة األحكام ) ٨٧(المادة رقم : ، وینظر)٤٣٧(شرح القواعد الفقھیة، للزرقا، ص )  ٧٣(
 ).٩٨(العدلیة، ص 

 ).       ١٤٠(لحسناوي، ص التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة العقدیة، ا) ٧٤(
 ).٣٥٣(سلطان، مصادر االلتزام، ص : انظر) ٧٥(
 ).  ١٨(التعویض العیني، دراسة مقارنة، نصیر صبار، ص )  ٧٦(
 ).  ١/٩٦٦(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید السنھوري، ) ٧٧(
 ).    ١/٢٠٩(شرح القانون المدني الجدید، محمد كامل، )  ٧٨(
 بتصرف ) ١٦٨(ض في التعامل اإللكتروني، الغامدي، ص التعوی: انظر) ٧٩(
 ).١٢٨(جعفر، التعویض في المسؤولیة اإلداریة ، ص ) ٨٠(
 )     ٧١٩(، ص )قیم(القاموس المحیط، ، الفیروز آبادي، مادة ) ٨١(
 ).٣٤/١٣٨(الموسوعة الفقھیة الكویتیة، : انظر) ٨٢(
ى المضرور من إصابتھ مثال، وقد یرى الحكم فقد یرى القاضي تقسیط مبلغ التعویض حتى یشف)   ٨٣(

. لھ بإیراد مرتب لمدى الحیاة إذا ترتب على اإلصابة عجزه كلیا أو جزئیا عن العمل عجزا دائما
 ).٣٥٤(مصادر االلتزام، سلطان، ص : انظر

، والغامدي، )١٥٠(التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة العقدیة الحسناوي، ص: انظر) ٨٤(
 ).١٧٢( التعامل اإللكتروني، صالتعویض في

 .بتصرف ) ١٧٢(التعویض في التعامل اإللكتروني، الغامدي، ص: ُینظر) ٨٥(
 ).٢/٥٥(القانون المدني وأحكام االلتزام ، الحكیم، وآخرون،  : انظر)  ٨٦(
 ).     ٢٠٣(فھمي، النظام القانوني للتوقیع اإللكتروني، ص ) ٨٧(
 ).    ٢٠١(الحوادث المروریة، الحربي، ص التعویض عن الخسائر في : انظر) ٨٨(
 .بتصرف) ٥٧-٢/٥٦(القانون المدني وأحكام االلتزام، الحكیم، وآخرون، : انظر)   ٨٩(
 ).١٧٢(التعویض في التعامل اإللكتروني، الغامدي، ص )  ٩٠(
 .بتصرف) ٥٦٠(قضاء التعویض، الجمیلي، ص ) ٩١(
 .سابقتینوھذا الجواب على السؤالین في الفقرتین ال)  ٩٢(
 ).٥٢٤(الصدة، مصادر االلتزام، : ینظر) ٩٣(
 .بتصرف) ٢/١٢٩(النظریة العامة لاللتزام، حجازي، )  ٩٤(
 ).٣١٤(األشباه والنظائر، ابن نجیم، ص : انظر)  ٩٥(
 ).٧/٥٥٧(التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، العبدري، )  ٩٦(
 ). ٥/١٦٦(نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، الرملي، : انظر)  ٩٧(
 ).٥/٢٠٩(المغني،، البن قدامة، )  ٩٨(
  ).٢/٦١(الحكیم، وآخرون، القانون المدني وأحكام االلتزام، : انظر)  ٩٩(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فھرس المصادر والمراجع
أبو البركات أحمد بن محمد الدردیر، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى  .١

 ).ت.د(، مصر، دار المعارف، ١مذھب اإلمام مالك، ط
، ٢محمد عبد القادر عطا، ط: أحمد بن الحسین، سنن البیھقي الكبرى، تحقیق .٢

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، 
عبد : المجتبى من السنن، تحقیق= أحمد بن شعیب النسائي، سنن النسائي  .٣

-ھـ ١٤٠٦یة بحلب، ، سوریا، مكتب المطبوعات اإلسالم٢الفتاح أبو غدة، ط
  . م١٩٨٦

، دار )ط.د(عبد السالم ھارون، : أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق .٤
 . م١٩٧٩الفكر، 

، )ط.د(أحمد بن محمد ابن حجر الھیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنھاج،  .٥
 ١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧مصر، المكتبة التجاریة الكبرى لصاحبھا مصطفى محمد، 

  .م
، )ط.د(لرافعي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد ا .٦

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٣٩٨المكتبة العلمیة، 
مصطفى : أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقھیة، صححھ وعلق علیھ .٧

 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩، دمشق، دار القلم، ٢أحمد الزرقا، ط
قرطبة، ، القاھرة، مؤسسة ٢أحمد، أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد، ط .٨

 .  م١٩٩٠
، بیروت، دار الفكر، ١إسماعیل بن عمر ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ط .٩

 . ھـ١٤٠١
 مفھومھ وطبیعتھ القانونیة، –آالء یعقوب النعیمي، الوكیل اإللكتروني  .١٠

بحث محكم منشور في مجلة كلیة القانون جامعة الشارقة، االمارات العربیة 
ھـ، یونیو ١٤٣١ السابع، شھر جمادى اآلخرة المتحدة، العدد الثاني، المجلد

 .م٢٠١٠
أنور السلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة  .١١

               .م٢٠١٦، عّمان، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١بالفقھ اإلسالمي، ط
حسن حنتوش الحسناوي، التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة  .١٢

 .م١٩٩٩، عمان األردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١العقدیة، ط
حسن محمد كاظم المسعودي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن االعتداء  .١٣

على الحق في الصورة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة 
 .م٢٠٠٦بغداد، 

خالد مصطفى فھمي، النظام القانون للتوقیع اإللكتروني في ضوء  .١٤
، االسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ١تفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة، طاال

 .م٢٠٠٧
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رائد كاظم الحداد، التعویض في المسؤولیة التقصیریة، بحث محكم،  .١٥
 .    م٢٠١٠مجلة جامعة الكوفة، العدد الثامن، 

روحي البعلبكي، وآخرون، القاموس القانوني، منشورات الحلبي  .١٦
 .م٢٠٠٢یروت، ، ب١الحقوقیة، ط

زین الدین بن إبراھیم بن محمد ابن نجیم، األشباه والنظائر على مذھب  .١٧
 . م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١أبي حنیفة النعمان، ط

سعید عبد اهللا الغامدي، التعویض في التعامل اإللكتروني، دراسة في  .١٨
راه، بجامعة نایف العربیة النظام السعودي، مع التأصیل والمقارنة، رسالة دكتو

         .م٢٠١٢ -ه١٤٣٣للعلوم األمنیة، الریاض، 
محمد محیي : سلیمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقیق .١٩

  .ھـ١٣٩٩، بیروت، دار الفكر، ٣الدین عبد الحمید، ط
، )ط.د(سلیمان مرقس، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البالد العربیة،  .٢٠

 .م١٩٥٨بن األثیر، الریاض، دار ا
شاھر فیحان، التعویض عن الخسائر في الحوادث المروریة، دراسة  .٢١

تأصیلیة مقارنة بالقانون المدني المصري، رسالة ماجستیر في العدالة 
ھـ ١٤٣٤الجنائیة، مقدمة ألكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، عام 

 . م٢٠١٣ -
، دبي، )ط.د(للوكیل اإللكتروني، شریف محمد غنام، النظام القانوني  .٢٢

 .م٢٠١٢: معھد دبي القضائي، عام
، )ط.د(شھاب الدین الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج،  .٢٣

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤بیروت، دار الفكر للطباعة، 
طھ عبد المولى إبراھیم، مشكالت تعویض األضرار الجسدیة في  .٢٤

، مصر، دار الفكر والقانون، ١طالقانون المدني في ضوء الفقھ وفقھ القضاء، 
 . م٢٠٠٠المنصورة، 

، )ط.د(عبد الباقي، البكري، شرح القانون العراقي، أحكام االلتزام،  .٢٥
  .م١٩٧١بغداد، مطبعة الزھراء، 

عبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء،  .٢٦
 . م١٩٩٥، القاھرة، دار الكتب، ٤ط
، مصر، المطبعة ١ العامة لاللتزام، طعبد الحي حجازي، النظریة .٢٧

  م،١٩٦٠العالمیة، القاھرة، مصر، 
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدد،  .٢٨

  . م٢٠١١، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، )ط.د(
 .     م٢٠٠٠، )ن.د(، ١عبد الفتاح مراد، المعجم القانوني، ط .٢٩
، ٢لتزامات، المسؤولیة العقدیة، طعبد القادر العرعاري، مصادر اال .٣٠

 .م٢٠٠٥دار األمان، الرباط، : الناشر
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، )ط.د(عبد المجید الحكیم، وآخرون، القانون المدني وأحكام االلتزام،  .٣١
 ).ت.د(العراق، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالجمھوریة العراقیة، 

نون اللبناني عبد المنعم فرج الصدة، مصادر االلتزام، دراسة في القا .٣٢
 .م١٩٧٩، بیروت، دار النھضة العربیة، ١والقانون المصري، ط

، مصر، دار النھضة ١عبد الناصر توفیق العطار، مصادر االلتزام، ط .٣٣
          . م١٩٩٠العربیة للنشر، 

عبد الناصر موسى أبو البصل، دراسات في فقھ القانون المدني  .٣٤
 .م١٩٩٩نشر والتوزیع، ، عمان األردن، دار النفائس لل١األردني، ط

، عمان، ٢عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشریعة والقانون، ط .٣٥
  .م١٩٩٨ –ه ١٤١٨األردن، دار المناھج، 

عدنان إبراھیم السرحان، ونوري خاطر، شرح القانون المدني، مصادر  .٣٦
 . م٢٠٠٠، عمان األردن، دار الثقافة، عمان، ١االلتزام دراسة مقارنة، ط

، )ط.د( شرح القانون المدني، العقود المسماة، عدنان السرحان، .٣٧
 .م١٩٩٦عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

عالء الدین محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار شرح تنویر  .٣٨
، دار الكتب ١عبد المنعم خلیل إبراھیم، ط :األبصار وجامع البحار، تحقیق

 .    م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣العلمیة، 
، القاھرة، دار الفكر ١ضمان في الفقھ اإلسالمي، طعلي الخفیف، ال .٣٩

 .م٢٠٠٠العربي، 
علي الخفیف، دروس في نظریة الضمان في الفقھ االسالمي وھي  .٤٠

 .م١٩٧١دروس لطلبة الدراسات العلیا دبلوم الشریعة بحقوق القاھرة عام 
السید عبد اهللا : علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقیق .٤١

  .م١٩٦٦ -ھـ١٣٨٦، بیروت، دار المعرفة، بیروت، ١دني، طھاشم یماني الم
فیروز محفي، وفریده میھوبي، الطبیعة القانونیة للوكیل اإللكتروني  .٤٢

في إبرام العقود التجاریة اإللكترونیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 
 .م٢٠١٧ -م٢٠١٦عبد الرحمن میرة بجابیة، الجزائر، لعام 

 محمد، الضرر المعنوي وضمانھ بالمال في الفقھ القاسم، عبد العزیز .٤٣
اإلسالمي، مقارنا بالنظام، بحث ماجستیر، غیر منشور موجود على الشبكة 
العنكبوتیة، بحث مقدم لقسم السیاسیة الشرعیة بالمعھد العالي للقضاء بجامعة 

  .ھـ١٤١٩اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، بالریاض، عام 
س الوسیط في اللغة، الفیروز آبادي، محمد القاموس المحیط والقابو .٤٤

  م، ١٩٨٥ھـ، ١٤٠٦، بیروت، مؤسسة الرسالة، ١بن یعقوب، ط
 .  UCCالقانون التجاري األمریكي الموحد  .٤٥
 .م١٩٩٩قانون المبادالت اإللكترونیة األمریكي الموحد، لعام  .٤٦
قصي سلمان ھالل، المسؤولیة المدنیة في مجال شبكة المعلومات،  .٤٧

 .    م٢٠٠٩لتراث الجامعة، بغداد، العراق، العدد الخامس، لسنة مجلة كلیة ا



 - ٢٠٨٧ -

                                                                                                                                                          

محمد : لمحمد بن یزید أبي عبد اهللا القزویني، سنن ابن ماجھ، تحقیق .٤٨
  .م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧، دار الفكر، عام )ط.د(فؤاد عبد الباقي، 

، الریاض، مكتبة ٣لمحمد ناصر الدین األلباني، السلسلة الصحیحة، ط .٤٩
  .ھـ١٤١٧المعارف، عام 

مالك بن أنس أبي عبد اهللا األصبحي، موطأ اإلمام روایة محمد بن  .٥٠
 - ھـ ١٤١٣، دمشق، دار القلم، ١تقي الدین الندوي ط: الحسن، تحقیق

 . م١٩٩١
، دار ابن ١مجلة األحكام العدلیة، بعنایة بسام عبد الوھاب الجالي، ط .٥١

 . م٢٠١١-ھـ ١٤٣٢حزم، 
، الریاض، ١ اإلسالمي، طمحمد المدني بو ساق، التعویض في الفقھ .٥٢

 ھـ، ١٤٢٨دار كنوز إشبیلیا، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، م 
محمد أنس قاسم جعفر، التعویض في المسؤولیة اإلداریة، مركز  .٥٣

ھـ ١٤٠٨البحوث بكلیة العلوم اإلداریة بجامعة الملك سعود، الریاض، 
 .م١٩٨٨

، ٣الصحاح، طمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار  .٥٤
  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨بیروت، المكتبة العصریة، 

سعید أحمد : محمد بن أحمد ابن رشد، المقدمات الممھدات، تحقیق .٥٥
 -ھـ١٤٠٨، بیروت، دار الغرب اإلسالمي، ١أعراب وعبد اهللا األنصاري، ط

 . م١٩٨٨
، القاھرة، دار ١محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ط .٥٦

 .   ـھ١٣٨٣الشعب، 
، بیروت، دار )ط.د(محمد بن إدریس الشافعي، مسند اإلمام الشافعي،  .٥٧

  ). ت.د(الكتب العلمیة، 
الجامع الصحیح = محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري  .٥٨

 -ھـ ١٤٠٧، بیروت، دار ابن كثیر، ٣المختصر، تحقیق مصطفى دیب البغا، ط
 .م١٩٨٧

ر في الفقھ اإلسالمي، محمد بن المدني بو ساق، التعویض عن الضر .٥٩
 .م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨، الریاض، دار كنوز إشبیلیا، ٢ط
: محمد بن عبد اهللا الحاكم، المستدرك على الصحیحین، تحقیق .٦٠

 -ھـ ١٤١١، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١مصطفى عبد القادر عطا، ط
  .  م١٩٩٠

: الجامع الصحیح، تحقیق= محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي  .٦١
  .م١٩٩٥، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ٣حمد شاكر وآخرون، طأحمد م

، بیروت، دار صادر، ٢محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ط .٦٢
  . م١٤٠٠بیروت، 



 - ٢٠٨٨ -

                                                                                                                                                          

، بیروت، ٢محمد بن یوسف العبدري، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، ط .٦٣
 .ھـ١٣٩٨دار الفكر، 

، ٢اء قلعجي، طمحمد رواس، وقنیبي، حامد صادق، معجم لغة الفقھ .٦٤
  .م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨بیروت، دار النفائس للطبع والنشر والتوزیع، 

محمد عبد العزیز أبو عباة، التعویض عن الضرر في الفقھ اإلسالمي  .٦٥
وعالقتھ بتعویض أضرار الكوارث في النظام السعودي، رسالة ماجستیر في 

 -ھـ ١٤٣٢یاض، العدالة الجنائیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الر
 .م٢٠١١

محمد عبد اهللا ابن قدامة، المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل  .٦٦
 .  ھـ١٤٠٥، بیروت، دار الفكر، ١الشیباني، ط

، مصر، دار )ط.د(محمد عبد الواحد الجمیلي، قضاء التعویض،  .٦٧
 .م١٩٩٥النھضة العربیة، القاھرة، 

، القاھرة، )ط.د(محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجدید،  .٦٨
 .    م١٩٥٤المطبعة العالمیة، 

، ١محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، ط .٦٩
  ھـ، ١٣٠٦بیروت، دار مكتبة الحیاة، 

محمد ناصر الدین األلباني، مختصر إرواء الغلیل في تخریج أحادیث  .٧٠
  .م١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥، بیروت، المكتب اإلسالمي، ٢منار السبیل، ط

، )ط.د(لدین، األلباني، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، محمد ناصر ا .٧١
  ).ت.د(لبنان، المكتب اإلسالمي، 

، مصر، دار )ط.د(محمود حسین منصور، المسؤولیة اإللكترونیة،  .٧٢
  م ٢٠٠٩الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 

، مصر، دار ١محمود حسین منصور، المسؤولیة اإللكترونیة، ط .٧٣
 .م٢٠٠٩ة، الجامعة الجدیدة، اإلسكندری

، دار الشروق، طبعة ١محمود شلتوت، اإلسالم عقیدة وشریعة، ط .٧٤
 ).ت.د(مؤسسة دار الشعب، 

، مصر، دار الشروق، )ط.د(محمود شلتوت، عقیدة وشریعة، اإلسالم  .٧٥
 ).ت.د(طبعة مؤسسة دار الشعب، 

مسلم بن الحجاج أبي الحسین القشیري النیسابوري، صحیح مسلم،  .٧٦
، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ٢الباقي، طمحمد فؤاد عبد : تحقیق
  .م١٩٩٨

، القاھرة، )ط.د(، )دراسة مقارنة(ممدوح خالد، إبرام العقد اإللكتروني  .٧٧
 .م٢٠٠٦دار الفكر الجامعي، 

ممدوح خالد، التعاقد عبر الوكیل اإللكتروني، مقال منشور على موقع  .٧٨
/ م، على الرابط ٢٠٠٨ دیسمبر ٢٤الكاتب، نشرت في 
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منصور بن یونس البھوتي، شرح منتھى اإلرادات، المسمى دقائق  .٧٩
 .ھـ١٩٩٦، بیروت، عالم الكتب، ٢أولي النھى لشرح المنتھى، ط

: ي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، تحقیقمنصور بن یونس البھوت .٨٠
 .ھـ١٤٠٢، بیروت، دار الفكر، عام ١ھالل مصیلحي، ومصطفى ھالل، ط

الموسوعة الفقھیة، جمع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت،  .٨١
 .ھـ١٤١٦، مصر، مطابع دار الصفوة ١ط
، ١نزیھ حماد، معجم المصطلحات االقتصادیة في لغة الفقھاء، ط .٨٢

 .ھـ١٤١٤ھد العالمي للفكر اإلسالمي المع
نصیر صبار لفتھ، التعویض العیني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر،  .٨٣

 .  م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢كلیة الحقوق، جامعة النھرین، العراق، 
النظام القانون للتوقیع اإللكتروني في ضوء االتفاقیات الدولیة  .٨٤

دار الجامعة الجدیدة، ، مصر، ١والتشریعات العربیة، فھمي، خالد مصطفى، ط
  . م٢٠٠٧االسكندریة، 

من ٢٠٠٢وثیقة األونسترال باللغة العربیة، منشور األمم المتحدة لعام  .٨٥
  . ضمن منشورات األمم المتحدة

، بیروت، ١ولید محمد السعدي، النظام القانوني للوكیل اإللكتروني، ط .٨٦
 .م٢٠١٧منشورات الحلبي الحقوقیة، عام 

، دمشق، دار القلم، ١ریر ألفاظ التنبیھ، طیحیى بن شرف النووي، تح .٨٧
 .ھـ١٤٠٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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