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  "أوبر نموذًجـا " األحكام الخاصة بعقد النقل عبر التطبیقات الذكیة 

  احمد التھامي عبدالنبي انور 

، جمھوریة ، جامعة االزھر، دقھلیة قسم القانون، كلیة الشریعة والقانون بتفھنا االشراف
  .بیةمصر العر

  ٢٧٧٠AhmedAnwar.eg.edu.azhar@el: البرید اإللكتروني 

   : ملخص

 أصبح ھذا العصر الذي نعیشھ یسمى بعصر الثورة التكنولوجیة، ولعل تقنیة

أشكالھا التطورات، حیث إسھامھا على اختالف  من أبرز تلك التطبیقات الذكیة النقل عبر

وألوانھا في تقدیم سبل الراحة لإلنسان، حیث تم التغلب على عامل الوقت الذي یقید في 

أحوال كثیرة حركة النقل التقلیدیة، ولذلك یجب وضع اآللیات القانونیة الالزمة لحمایة 

  .العمیل في عقد النقل عبر التطبیقات الذكیة، وأھمھا حمایة البیانات الشخصیة للعمیل

  . النقل، تطبیقات ذكیة، مسئولیة، وسیط الكتروني، بیانات شخصیة   :مفتاحیةال كلماتال
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 Abstract: 

 This era in which we live has become called the era of the 

technological revolution, and perhaps the technology of 

transport via smart applications is one of the most prominent 

of these developments, as it contributes in all its forms and 

colors to providing comfort to humans, as the time factor that 

limits in many cases the traditional movement of transport has 

been overcome.  Establishing the necessary legal 

mechanisms to protect the customer in the contract of transfer 

through smart applications, the most important of which is the 

protection of the client's personal data. 

 Key words:  transportation, smart applications, liability, 

electronic medium, personal data. 
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  مقدمة 

الحمد هللا خالق الخلق ومبدیھ، ومرش�ده إل�ى الطری�ق الم�ستقیم ومھدی�ھ، وال�صالة                 
والسالم على خیر خلقھ، محمٍد المبعوث إلى خیر األمم، وعلى آلھ وصحبھ مفاتیح الِحَكم، 

  .ومصابیح الُظَلم، والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین

  

  أما بعـــــــد

  

 تقنی�ًا كبی�رًا ف�ي مختل�ف مج�االت الحی�اة،  لدرج�ة أن        یشھد العالم ك�ل ی�وم تط�وراً    
  النق�ل عب�ر  أصبح ھذا العصر الذي نعیشھ یسمى بعصر الث�ورة التكنولوجی�ة، ولع�ل تقنی�ة            

التطورات، حیث إس�ھامھا عل�ى اخ�تالف أش�كالھا وألوانھ�ا           من أبرز تلك     التطبیقات الذكیة 
  .في تقدیم سبل الراحة لإلنسان

نیات الحدیثة في النقل، أنھ تم التغلب على عامل الوقت الذي فأھم ما یمیز تلك التق
یقید في أحوال كثیرة حركة النق�ل التقلیدی�ة، وف�ضًال ع�ن ذل�ك إتاح�ة الفرص�ة للعمی�ل ف�ي                        
إشباع حاجاتھ من سلع وخدمات یسھل الحصول علیھا دون أن یتطل�ب ذل�ك وج�ود م�ادي               

  . لطرفي العقد حال إبرامھ

 الخ�دمات،  مج�ال  ف�ي  لالس�تثمار  ج�ذب  عناص�ر  م�ن  م�صر  ب�ھ  تتمت�ع  لم�ا  ونظرا
 المتزای�دة، ص�درت ق�وانین    ال�سكانیة  الكثافات مع التي تنمو الركاب نقل خدمات وخاصة

أن�شطة النق�ل عب�ر     بینھ�ا  وم�ن  ت�شریعیاً  منظم�ة  تك�ن  ل�م  وأن�شطة  مع�امالت  تحك�م  جدی�دة 
ال�وزراء رق�م   م وكذلك قرار رئیس مجلس ٢٠١٨ لسنة ٨٧التطبیقات الذكیة بالقانون رقم   

  .م٢٠١٩ لسنة ٢١٨٠

ومعظم تلك القواعد متعلقة بالتراخیص، والضرائب، والتأمینات، وج�ودة الخدم�ة           
والرقابة التفتیش علیھا، ولم تنظم تفصیال العالقة بین الراكب ومقدم الخدمة،  لذا اقتضت              

  : طبیعة البحث أن أقسمھ إلى مطلب تمھیدي وثالثة مباحث وخاتمة على النحو اآلتي

  .مفھوم عقد النقل عبر التطبیقات الذكیة: مطلب تمھیدي

خصوصیة العالقة بین الناق�ل والعمی�ل ف�ي النق�ل عب�ر التطبیق�ات               : المبحث األول 
  . الذكیة

  .النظام القانوني لعقد النقل عبر التطبیقات الذكیة: المبحث الثاني

  .میلالمسئولیة المدنیة للناقل لإلخـالل بحقوق الع: المبحث الثالث

  ).وتتضمن النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا. (الخاتمة
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  مطلب متهيدي

  مفهوم عقد النقل عرب التطبيقات الذكية

الحدیث ع�ن عق�د النق�ل عب�ر التطبیق�ات الذكی�ة یقت�ضي أوال أن أب�ین مفھ�وم عق�د                   
  .النقل، ثم بیان مفھوم التطبیقات الذكیة

  .مفھوم عقد النقل: أوال

عق�د   م١٩٩٩ ل�سنة    ١٧من القانون التجاري المصري رقم      ) ٢٠٨(عرفت المادة   
اتفاق یلتزم بمقتضاه الناقل بأن یقوم بوسائلھ الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى : "النقل بأنھ

  ".مكان معین مقابل أجرة

 أو أش�یاء  بنق�ل  أم�ین النق�ل   علی�ھ  یطل�ق  ش�خص  بمقتضاه یلتزم عقد :بأنھ وعرف
  )١(. أجر مقابل في نقل اةأد بواسطة أخرى إلى جھة من أشخاص

، وھي شركة عالمیة ) Uberشركة أوبر( أو أمین النقل - محل الدراسة- فالناقل
) ت�رافیس كاالنی�ك  (لخدمة النقل البري، مقرھا مدینة سان فرانسیسكو بكالیفورنی�ا، أس�سھا    

م، وتتیح لمستخدمیھا طلب س�یارة م�ن خ�الل تطبی�ق أوب�ر عل�ى الھ�اتف، وی�تم                ٢٠٠٩في  
أقرب س�یارة م��ن موق�ع الم�ستخدم الجغراف��ي، م�ع تحدی�د س��عر الرحل�ة وفًق�ا لوقتھ��ا        ال�رد ب�  

  )٢ (.الزمني ومسافتھا

وفي البدایة ال بد من اإلشارة إلى أن شركة أوبر ھي مجرد سمسار، قامت بعم�ل     
تطبی��ق للنق��ل عب��ر الھ��اتف المحم��ول، وتأخ��ذ ن��سبة م��ن ك��ل عملی��ة نق��ل یق��وم بھ��ا ش��ركاء   

، حیث یقوم الركاب بطلب سیارة بعد تحدید وجھتھم، وتق�وم ش�ركة       - السائقین –التوصیل  
أوبر بإرسال ھذا الطلب إلى أقرب سیارة تابعة للشركة في النطاق الجغرافي للراكب، ث�م            

  .تقوم بخصم مبلغ من قیمة أجرة السائق

م، أن العالقة التي تجمع ٢٠٢٠ مارس ٤ولقد قررت محكمة النقض الفرنسیة في 
 والسائق ھي عقد عم�ل، ألن ال�سائق عن�د ات�صالھ بتطبی�ق أوب�ر، یخ�ضع                 بین شركة أوبر  

لرابط��ة التبعی��ة، وك��ون ال��سائق ل��یس ملزم��ا بع��دد س��اعات معین��ة ال یم��س بوج��ود عالق��ة    
التبعیة، حیث یؤدى الخدمة المطلوب�ة من�ھ ب�صفتھ أجی�را ول�یس ع�امال م�ستقال، فیح�ق ل�ھ                      

ومنعھ من الدخول على تطبی�ق ال�شركة   مطالبة الشركة بالتعویض أن لم تمكنھ من عملھ،         
  )٣ (.ھو إنھاء تعسفیا من قبل الشركة

                                                           

 .٣ ص ، ١٩٦٥ القاھرة، العربي، الفكر طبعة دار النقل، عقد یونس، حسن علي/ د(١) 
(٢)https://www.uber.com/eg/ar/about/  &  
https://ar.wikipedia.org/wiki/(٣) . أوبر Arret n ٣٧٤ du ٤ mars (١٣.٣١٦-١٩) ٢٠٢٠- Cour de sassation- Chambre 
social. 
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  .مفھوم التطبیقات الذكیة: ثانیا

ینبغي في البدایة أن أبین أنواع وسائل التواصل االلكتروني، لنتوصل إلى مفھ�وم     
  .التطبیقات الذكیة كأحد أنواع وسائل التواصل االلكتروني

خدمات عبر اإلنترنت تھدف إلى : " اللكتروني بأنھا عـرَّفــــت وسائل التواصل ا
إن��شاء ورب��ط مجموع��ات م��ن األش��خاص، تجمعھ��م اھتمام��ات أو م��صالح م��شتركة، أو         

اھتمامات وأن�شطة اآلخ�رین، وذل�ك م�ن خ�الل آلی�ات ت�سمح بالتفاع�ل              یرغبون في معرفة  
  .)١("بین المستخدمین 

ورتین، األول�ى مواق�ع     وبذلك یمك�ن تق�سیم وس�ائل التواص�ل االلكترون�ي إل�ى ص�              
، وذل�ك عل�ى النح�و    - محل البحث–التواصل اإللكترونیة، والثانیة التطبیقات اإللكترونیة    

  :اآلتي

مواقع على اإلنترنت، تتیح لألعضاء إنشاء : " وھي :مواقع التواصل اإللكتروني -١
مل�ف تعری�ف شخ�صي ع�ام أو ش�بھ ع�ام، والتعبی�ر ع�ن آرائھ�ا رس�مًیا ألع�ضاء            

  )٢(."ة مرئیة ألي شخص یمكنھ الوصول لملفاتھمآخرین، بطریق

 الھ��اتف ال��ذَّكي   عب��رس��یلة ات��صال ھ��ي وو )٣(:)الذكی��ة( التطبیق��ات اإللكترونی��ة  -٢
من خالل برامج إلكترونیة مصممة للتشغیل ،  لممارسة مختلف األنشطة والمھام  

الت��سوق والتواص��ل كعل��ى الھ��اتف ال��ذكي، ت��زود م��ستخدمیھا بخ��دمات مختلف��ة،   
  )٤(.ھ وغیرھاوالترفی

اتف��اق م��ن خ��الل  : وب��ذلك یمك��ن تعری��ف عق��د النق��ل عب��ر التطبیق��ات الذكی��ة بأن��ھ   
برن��امج م��صمم للت��شغیل عل��ى الھ��اتف ال��ذكي، یت��یح لم��ستخدمیھ طل��ب س��یارة، وبمقت��ضاه  

 .یلتزم الناقل بأن یقوم بوسائلھ الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى مكان معین مقابل أجرة

                                                           

 (١) Avis du Comité économique et social européen sur: « L’impact des 
réseaux de socialisation et leur interaction dans le domaine du 
citoyen /consommateur » du Journal officiel de l’Union européenne: 
١٨ mai ٢٠١٠, n°: C ١٢٨, p. ٦٩. 

 (٢)Tom Hutchison, Web Marketing for the Music Business (USA: 
Elsevier ٢٠٠٨) p: ٢٠١.  " web sites that allow members to construct a 
public or semipublic profile and formally articulate their relationship 
to other users in a way that is visible to anyone who can access 
their file". 

(٣)https://en.wikipedia.org/wiki/Web_application 
 (٤) https://www.techopedia.com/definition/٢٩٥٣/mobile-application-

mobile-app  



 - ٤٨٣٤ -

  املبحث األول

  عالقة بني الناقل والعميل يف النقل عرب التطبيقات الذكيةخصوصية ال

 یجمعھم�ا  ال متعاق�دین  ب�ین  ی�تم  أن�ھ  عقد النقل عبر التطبیق�ات الذكی�ة   یمیز ما أھم
 تبادل ویتم بعد، تتم عن تكنولوجیة اتصال بوسائل التعاقد بینھما یتم حقیقي، حیث مجلس

 مما ،مم للتشغیل على الھاتف الذكيمصعبر برنامج  إلكتروني والقبول بأسلوب اإلیجاب
 .افتراضیا العقد مجلس یجعل

وال ش��ك أن الرض��ا ھ��و األس��اس ال��ذي تق��وم علی��ھ العالق��ة العقدی��ة، مم��ا یجع��ل        
 ومع ھذا فلعق�د النق�ل   )١(التقلیدي، عن نظیره كثیرا یختلف اإللكتروني ال والقبول اإلیجاب

 الوس�یلة  م�ن  اق�ل والعمی�ل، تنب�ع   عب�ر التطبیق�ات الذكی�ة خ�صوصیة ف�ي العالق�ة ب�ین الن       
آث�ار مترتب�ة علیھ�ا، ول�ذلك     مم�ا یترت�ب عل�ى تل�ك الخ�صوصیة       التعبی�ر،  ف�ي  الم�ستخدمة 

، ویخ�تص  سأوزع الدراسة في ھذا المبحث على مطلبین یتناول األول خصوصیة اإلب�رام    
  .الثاني باآلثار المترتبة على خصوصیة العالقة

  اطب اول

  و ارام

 بین الناقل والعمیل التعبیر عن اإلرادة د النقل عبر التطبیقات الذكیة بأنیتسم عق
وھ�ذا م�ا یجع�ل     عل�ى ش�بكة االنترن�ت،    االلكترونی�ة  الوس�ائط  بعد، كما أنھ یستخدم عن یتم

إیجاب الناقل یتمیز بأنھ مستمر، ول�ذلك یمك�ن الق�ول إن إب�رام عق�د النق�ل عب�ر التطبیق�ات                      
  :أھمھا ةالخصوصی ببعض الذكیة یتمیز

  :بعد عن بین الناقل والعمیل التعبیر عن اإلرادة یتم- أوال

بمج�رد   تنشأ التي الرضائیة العقود عبر التطبیقات الذكیة من ال شك أن عقد النقل
 ال�شرط  یعتب�ر  فالرض�ا   ،- ش�ركة أوب�ر والعمی�ل   -طرفی�ھ  ب�ین  والقب�ول  اإلیج�اب  تب�ادل 

 بمج�رد  اإلثب�ات، أي  ط�رق  بكاف�ة  ثبات�ھ إ یج�وز  ث�م  لقی�ام العق�د، وم�ن    والب�دیھي  األساس�ي 
وعناص�ره م�ن تحدی�د ن�وع ال�سیارة الت�ي سی�ستخدمھا         ش�روطھ  الطرفین عل�ى  بین االتفاق

 وھذا ما یتفق مع الفق�ھ اإلس�المي م�ن إن األس�اس ف�ي       )٢ (العمیل ومكان الذھاب واألجرة،   
د العقود ھو صدور ما یدل على الرض�ا ب�صورة واض�حة مفھوم�ة، وذل�ك متحق�ق ف�ي عق�              

                                                           

سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، نظریة العقد، المجلد األول الجزء الثاني، / د(١)  
 .١٣٢م ص ١٩٨٧ابعة القاھرة عام الطبعة الر

 دار تحلیلیة، عبر االنترنت دراسة البیع عقد االلكترونیة التجارة عقود زریقات، خالد عمر /د(٢)  
 .١٠٩ ص ، ٢٠٠٧ األولى، الطبعة  عمان،- الحامد
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النقل عبر التطبیقات الذكیة، وما التطبیق إال وسیلة لتوصیل وت�سھیل التعبی�ر ع�ن اإلرادة      
  )١ (.فحسب

خ�دماتھا، والت�ي تتمث�ل ف�ي نق�ل       ع�رض  حیث تقدم شركة أوب�ر إیجاب�ا م�ن خ�الل    
 ، ویتلق�ى - تطبی�ق عب�ر الھ�اتف   -الركاب من خالل رسائل البیانات عبر وس�یط الكترون�ي  

  )٢ (.ستخدم تطبیق أوبر عبر الھاتف للحصول على خدماتھای طبیعي شخص أي العرض

 إلی�ھ  وج�ھ  م�ن  قب�ل  م�ن  القب�ول  أیقونة على الضغط مجرد یكون أال وبدایة ینبغي
 تحدی�د  الواج�ب  ب�ل  االلكترون�ي،  العقد بشروط وقبولھ موافقتھ عن كافیا، للتعبیر اإلیجاب
 تتطل�ب  ل�و  حت�ى  تب�صرة، م ح�رة  إرادة ع�ن  ص�دوره  یضمن الذي القانوني للقبول اإلطار
  )٣(.الرضاء یؤكد شكلي الكتابة كإجراء وجوب األمر

بعد،  عن المبرمة العقود طائفة إلى النقل عبر التطبیقات الذكیة ینتمي عقد ولكون
 م�ن  والت�ي  بع�د،  ع�ن  المبرم�ة  ف�ي العق�ود   العمی�ل  بحمایة الخاصة للقواعد یخضع لذا فھو
 تحدی�د  ومنھ�ا  العمیل، تجاه والواجبات اللتزاماتمن ا العدید الناقل على تفرض أن شأنھا
 للخدمة، المقابل والسعر وأوصافھا، ورقم تلیفونھ، ورقم السیارة وعنوانھ، السائق، ھویة

  )٤(.السداد أو الدفع وطریقة

قانًون�ا،   المح�ددة  الم�دة  خالل التعاقد عن الرجوع خیار واألصل أن یكون للراكب
 ج�اء  الت�سلیم،  میع�اد  تتج�اوز  ال م�دة  خالل  طلب الخدمةإخطار الناقل بعدولھ عن وإعادة

 حمای�ة  ب�شأن ١٩٩٧ لسنة ( ٦٦ )  رقم)٥(االتحاد األوروبي، توجیھ بھذا الحق في العدول
  )٦(.١٩٩٧ مایو ٢٠ في والصادر بعد عن المبرمة العقود في المستھلك

                                                           

من أتاني بعشرة فھي لھ فأتاه رجل : لو عرض رجل سلعتھ للبیع وقال :"جاء في حاشیة الدسوقي(١)  
 ".لك إن سمع كالمھ أو بلغھ فالبیع الزم ولیس للبائع منعھ، وإن لم یسمعھ وال بلغھ فال شيء لھبذ

: المتوفى(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
 .٤ ص ٣، طبعة دار الفكر جـ )ھـ١٢٣٠

في سیاق تكوین العقود، وما لم : " لكترونیةاألونسیترال النموذجي بشأن التجارة اال قانون في ورد(٢) 
 ".یتفق الطرفان على غیر ذلك، یجوز استخدام رسائل البیانات للتعبیر عن العرض وقبول العرض

األونسیترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونیة، منشورات األمم المتحدة للعام  قانون) ١١(المادة 
٢٠٠٠. 

 , االلكتروني التعاقد واثبات االنترنیت طریق عن اإلرادة عن التعبیر , حجازي اهللا عبد  مندي/د(٣)  
 .٢٥٥ ص , ٢٠١٠ , اإلسكندریة , الجامعي الفكر دار
 ، الكویت األولى، الطبعة اإللكترونیة، للتعامالت القانونیة اللیل،الجوانب الدسوقي أبو إبراھیم/ د(٤)  

 .٨٩  ص٢٠٠٣ الكویت، جامعة
الدول األعضاء في  ؛ والذي یلزماالتحاد األوروبي وفق نظام القوانین في تشریع ھو التوجیھ(٥)  

 ویختلف التوجیھ في .بتطبیقھ من حیث المضمون ولكن من غیر اإللزام بالكیفیة االتحاد األوروبي
، حیث أن األخیر یجب أن یدخل قانونًا في حیز التنفیذ في التنظیم قوانین االتحاد األوروبي عن

   .الدول األعضاء
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 .٨٩ اللیل، مرجع سابق ص الدسوقي أبو إبراھیم/ د(٦)  
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ال ) الخدم��ة(لك�ن ف��ي الحقیق�ة م��ا یح�دث ھ��و أن ح��ق ع�دول الراك��ب ع�ن الرحل��ة      
یكون مجانا، بل مقابل غرامة مالیة اثنا عشر جنیھا تقریبا، وھذا ما یجعل بعض السائقین 
یقبل بتوصیل الركاب، ثم ال یذھب إلى نقطة االلتق�اء المح�ددة، وف�ي ھ�ذه الحال�ة ال یك�ون           

  .أمام الراكب إال أن یعدل عن الخدمة حتى یستطیع طلب سیارة أخرى من خالل التطبیق

  

 :إلكتروني وسیط قد بین الناقل والعمیل عبریتم الع - ثانیا

مج مصمم للت�شغیل  نا بر-إلكتروني  وسیط العقد بین الناقل والعمیل وجود یتطلب
 بین الناقل والعمیل یتم عبر اإلنترنت، فاإلیجاب الخدمة عبر لتقدیم - على الھاتف الذكي

عب�ر   أو التلف�از،  أو ال�صحف  عبر الصادر اإلیجاب كثیرا وھو یشبھ التطبیق اإللكتروني،
 م�دار  عل�ى  م�ستمرا  إیجاب�ا  فیك�ون  العام�ة،  والط�رق  ال�ساحات  ف�ي  الموض�وعة  ال�شاشات 
 اإلیج�اب  یك�ون ھ�ذا   ما وعادة شخص معین، إلى ولیس للجمھور موجھا ویعتبر الساعة،

ثمن الخدمة في  تعدیل في ومن ذلك حق شركة أوبر ما، شرط على معلقا أو بزمن محددا
  )١ (.مثالساعات االزدحام 

 التصرف فھذا عبر غلق التطبیق االلكتروني اإلیجاب سحب تم إذا ما حالة وفي
 خ�الل  م�ن  للمتعاق�دین  علی�ھ  إمكانی�ة اإلط�الع   لع�دم  یك�ن،  ل�م  ك�أن  ل�ھ واعتب�اره   إنھ�اء  یعد

 ال األس�باب  فھ�ذه  فن�ي،  خل�ل  ع�ن  ناتج�ة  ألس�باب  اإلیج�اب  اختف�اء  حال�ة  ف�ي  التطبیق، أم�ا 
 معالج�ة  وس�ائل  ف�ي  قائم�ا، ألن الخل�ل   اإلیج�اب  بق�اء  دون تمن�ع  وال بھ�ا  للموج�ب  عالق�ة 

 األثر ینعدم ال لإلیجاب، وبالتالي إنھاء لیس اإلیجاب إرسال خاللھا من یتم الذي البیانات
  )٢(.ھذه الحالة في التطبیق من اختفائھ أو سحبھ فترة طیلة لإلیجاب القانوني

كترون�ي ق�د یثی�ر الت�ساؤل ح�ول       وفي الحقیقة ف�إن إب�رام عق�د النق�ل عب�ر وس�یط ال              
صحة إبرام القاصر لمثل ھذا الن�وع م�ن العق�ود والت�ي ال ی�ستطیع مق�دم الخدم�ة أن یتب�ین               

  .حقیقة سنھ

وأرى م��ع ال��بعض ض��رورة تبن��ى الوض��ع الظ��اھر، واعتب��ار العق��د المب��رم ب��ین       
القاصر وش�ركة أوب�ر عق�د ص�حیحا حمای�ة ل�شركة أوب�ر م�ن إھم�ال الم�سئول ع�ن رقاب�ة                         

  )٣(.یرالصغ

                                                           

 القانونیة، العدد والبحوث الدراسات اإللكتروني، مجلة العقد في القبول و محمد، اإلیجاب عقوني/ د(١) 
 ٩٧السابع ص 

 .٩١ سابق،ص مرجع اللیل، الدسوقي أبو إبراھیم/د(٢)  
 .٩٥ سابق،ص مرجع أسامة أبو الحسن مجاھد ،/د(٣)  
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لكن ما یعاب على ھذا التطبیق وبحق ھو عدم وجود أي ضمانات حمای�ة للعالق�ة     
ب�ین ال�سائق والراك�ب، وخاص�ة ف�ي العالق�ة المالی�ة الت�ي تن�شأ بینھم�ا، حی�ث فق�ط ت��ضمن             
شركة أوبر حصولھا على حقھا المالي من خ�الل الخ�صم م�ن محفظ�ة ال�سائق، لك�ن ل�یس         

ل��سائق م��ن خ��الل إرس��ال رس��الة ل��شركة أوب��ر أن  ھن��اك أي ض��مانات للراك��ب إن أدع��ى ا
الراكب لم ی�دفع مقاب�ل الخدم�ة فی�تم الخ�صم م�ن المحفظ�ة االلكترونی�ة للراك�ب، أو أدع�ى                      
الراكب أنھ دفع مبلغ یتعدى مقابل الخدمة فتقوم الشركة بخصم المبلغ الباقي من المحفظ�ة       

  .االلكترونیة للسائق

 تضبط العالقة بین السائق والراكب لذلك یجب على المشرع أن ینص على قواعد
من خالل توحید قواعد الدفع ب�أن تك�ون الكترونی�ة، یق�وم الراك�ب م�سبقا ب�شحن مبل�غ ف�ي                    

  .محفظتھ وتقوم الشركة تلقائیا بخصم المبلغ المحدد مسبقا للرحلة من محفظة الراكب
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ب اطا  

  ار ار  و ارام

 الطابع ذات العقود من النقل عبر التطبیقات الذكیة عقد فإن ما سبق، على ترتیبا
االلكتروني، ویترتب على ذلك أن ما یصدر من الناقل ھو إیجاب ولیس دعوة للتعاق�د، ال                 
یمكن تعدیلھ بین الناقل والعمیل، كما یتسم بأنھ من قبیل عقود اإلذعان، ویترتب على ذلك 

كن الق�ول إن لخ�صوصیة إب�رام عق�د النق�ل عب�ر           أن الناقل ملزم بتبصیر العمیل، ولذلك یم      
  :التطبیقات الذكیة بعض اآلثار أھمھا

  

 األم�م  ق�انون  أج�از : ما یصدر من الناق�ل ھ�و إیج�اب ول�یس دع�وة للتعاق�د      : أوال
 للتعبیر البیانات رسائل اإللكترونیة األونسیترال استخدام التجارة بشأن النموذجي المتحدة

كذلك مشروع التجارة االلكترونی�ة الم�صري ف�ي الم�ادة      و)١(وقبول العرض، العرض عن
  )٢ (.منھ) ١٥(

 عبر العمالء إلى موجھ - إیجاب–بات  تعبیر في عقد النقل ھو فما یصدر من الناقل     
خدمات النقل، حتى ولو علقت الشركة خدماتھا  مجال في عقد إبرام بقصد االنترنت شبكة

  )٣ (. االزدحام مثالعلى بعض الشروط مثل تغیر السعر في وقت

 التعاق�د ھ�ي   إل�ى  ال�دعوة  فوظیفة للتعاقد، الدعوة عن یمیزه فھناك فارق بین اإلیجاب     
 تك�ون لدی�ھ   م�ن  ع�ن  الك�شف  أج�ل  من التعاقد، في رغبة عن صاحبھا من مجرد اإلعالن

 إل�ى  یتحول أن المعالم، قابل كامل مشروع تحقیق إلى اإلیجاب یھدف بینما مقابلة، رغبة
  )٤ (.المقدم العرض محتوى قبولھ على إلیھ یوجھ من إعالن بمجرد األركان متكامل دعق

وال شك أن تحدید ما إذا كان التعبیر الصادر عبر الوسائط االلكترونیة إیجابا ملزما،                    
 الع�رض یتمث�ل   ك�ان  فإذا العرض لھذا التعبیر، طریقة على أم مجرد دعوة للتعاقد، یعتمد

 فإن العرض شرائھا دون تحدید التفصیل الدقیق، إلى الجمھور یدعو عن منتج إعالن في
ال ی�شتمل عل�ى التف�صیل والج�زم الالزم�ان لی�صبح        ألن�ھ  إیجاب�ا،  یمث�ل  ال الحال�ة  ھ�ذه  ف�ي 

 ویعل�ن  وثمنھ�ا  مزایاھ�ا  مح�ددا  إیاھ�ا  واص�فا  س�لعتھ  ق�د ع�رض   اُلمن�تج  كان إذا أما إیجابا،
 یعبر العرض ھذا فإن اإلعالن، في لشروط المبینةبا یطلبھا من كل إلى إلرسالھا استعداده

                                                           

 العرض عن للتعبیر البیانات رسائل استخدام یجوز الطرفان، لم یتفق وما العقود تكوین سیاق في" (١)  
األونسیترال النموذجي بشأن التجارة االلكترونیة، منشورات  قانون) ١١(المادة ." وقبول العرض

 .٢٠٠٠األمم المتحدة للعام 
ونیة وثائق تعاقدیة تعتبر اإلعالنات ووثائق الدعایة المرسلة أو المبثوثة عن طریق وسائط الكتر" (٢)  

 ".ویلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فیھا....................... مكملة للعقود
 .٦٨محمد حسین منصور ص / د(٣)  
محمد نصر الدین منصور، عقد البیع في القانون المدني، دار الثقافة الجامعیة القاھرة عام / د(٤)  

 .١٢٨م ص١٩٩٨
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 إیجاب�ا  ویعتب�ر  قبول�ھ،  یب�دي  ش�خص  ك�ل  م�ع  االلت�زام بالتعاق�د   ف�ي  ص�احبھ  إرادة ع�ن 
  )١(.صریحا

 ألن�ھ  إیجابا جازم�ا ص�حیحا،   للجمھور الموجھ من شركة أوبر وبذلك یكون العرض     
م�ن حی�ث    للجھال�ة،  نافی�ا  حدی�دا ت للتعاق�د  الجوھریة كل العناصر وافیا دقیقا تحدیدا یتضمن

 للخدمة المقابل والسعر وأوصافھا ورقم تلیفونھ ورقم السیارة وعنوانھ السائق ھویة تحدید
  .الدفع وطریقة

 الع��ام الم��شتمل عل��ى ال��شروط  وھ��ذا الحك��م یتف��ق م��ع الفق��ھ اإلس��المي، ف��اإلعالن       
 أن إلى یستمر عتبر إیجابًای عنھ، الجھالة یزیل بشكل للمعقود علیھ المطلوبة والمواصفات

 ف�ي  واض�حة  ویتجّل�ى ھ�ذا الحك�م ب�صورة     یقطع�ھ،  ع�ارض  یح�دث  أو القب�ول،  ب�ھ  یت�صل 
م�ن أت�اني بع�شرة فھ�ي ل�ھ فأت�اه رج�ل        : لو عرض رجل سلعتھ للبیع وقال :"التالیة العبارة

بذلك إن سمع كالمھ أو بلغھ فالبیع الزم ول�یس للب�ائع منع�ھ، وإن ل�م ی�سمعھ وال بلغ�ھ ف�ال                     
  )٢(".شيء لھ

شخص  إلى موجھًا یكن لم معین بثمن للبیع سلعتھ البائع أن عرض : الداللة وجھ
یفی�د   ال�ذي  )م�ن ( الموص�ول  االس�م  بدالل�ة  الن�اس،  لجمھ�ور  اإلع�الن  بھ أراد وإنما , محدد

 بل�وغ الم�شتري   اعُتب�ر  لم�ا  ج�دیاً  حقیقی�اً  إیجاب�اً  الع�رض  أو اإلع�الن  یك�ن  ل�م  فل�و  العموم،
 إیجاب�ھ  یع�رض  أن لل�شخص  وب�ذلك یج�وز   وینف�ذ،  العق�د  بھ یلزم قبوًال روضةالمع السعلة

  )٣(.العقد  فیتم القبول یتلقى ثم االنترنت، عبر شبكة

  

 وس�یط  ض�رورة وج�ود  :  عدم إمكانی�ة تع�دیل االتف�اق ب�ین الناق�ل والعمی�ل      -ثانیا
ع�دیل االتف�اق   ت�ؤثر عل�ى إمكانی�ة ت     إلبرام العقد ب�ین الناق�ل والعمی�ل،   - التطبیق–إلكتروني

  .بین الناقل والعمیل

 تحدی�د  دون إل�ى الجمی�ع   خ�دمات  أو لمنتج�ات  إیجاب�اً  یق�دم  ش�ركة أوب�ر   فموق�ع 
 خ�الل  م�ن  التعاق�د  التطبیق في ذلك یستخدم من لكّل الحریة تكون وعندئذ بعینھ، لشخص

ال��دخول عل��ى التطبی��ق الخ��اص بال��شركة، وتحدی��د ن��وع الخدم��ة كتحدی��د مك��ان ال��ذھاب         
 ویث�ور  القبول، أیقونة على الضغط ونوع السیارة التي یقبل بتقدیم الخدمة لھ، ثمواإلیاب 
 والعمی�ل  - وسیلة النقل الخاص�ة ل�شركة أوب�ر   –یمكن لسائق السیارة  كان إذا عمّا التساؤل

  ؟ أن یتفقا على تعدیل االتفاق المبرم من خالل تطبیق أوبر

                                                           

حكام العلم بالمبیع وتطبیقاتھ في ضوء تقدم وسائل التكنولوجیا ممدوح محمد مبروك، أ/  د(١)  
 .٥٨١م ص ١٩٩٩المعاصرة، دار المكتب الفني لإلصدارات القانونیة القاھرة عام 

: المتوفى(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (٢)  
 .٤ ص ٣، طبعة دار الفكر جـ )ھـ١٢٣٠

 -ھـ  ١٤٣٢األولى  مقارنة، الطبعة فقھیة المعاصرة دراسة بالوسائل  التعاقدعبد العزیز فرج،/ د(٣)  
 ٢٧٨ ص .٢٠١١
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 خ�الل تطبی�ق أوب�ر أم�ر م�ستبعد      في الحقیقة أن إمكانیة تعدیل االتفاق المب�رم م�ن       
في الواقع، ألن العمیل بمجرد طلب السیارة من خالل التطبیق، ال یمك�ن ل�ھ أن یع�دل م�ن       
طلبھ، وبمج�رد وص�ول ال�سیارة ال یمك�ن للناق�ل أن یع�دل م�ن المك�ان ال�ذي ح�دده العمی�ل                        

  .كمكان لوجھتھ عبر التطبیق، فھو مجرد تابع لشركة أوبر

 یق�ع  قد زر القبول على إن الضغط حیث قائمًا؛ یبقي خطأال احتمال ومع ھذا فإن
 الید أخطاء المجال لتجنب ھذا في الحلول وخیر إرادة من العمیل، وال قصد من غیر زلة
 تذكیریة وسائل عبر على القبول یتم التأكید أن , الدخول على تطبیق أوبر أثناء شابھ وما
 أیقون�ة  عل�ى  ال�ضغط  خ�الل  من أو, " ال أو بنعم " واإلجابة , " ؟ القبول تؤكد ھل " مثل

 الحلول ھذه أیقونتھ، فمثل على بالضغط القبول على عزمھ یؤكد ثم ومن , مرتین القبول
  . جدیرة باالعتماد فھي لذا , واالستقرار والتوازن المصلحة تحقق

  

 خدم�ة النق�ل   مج�ال  ف�ي  ش�ركة أوب�ر   مرك�ز :  التزام الناق�ل بتب�صیر العمی�ل   -ثالثا
 إلى یفتقر حیث الضعیف الطرف یمثل مركز الراكب، والذي من بكثیر أقوى نیةااللكترو

 جھل�ھ  إل�ى  إل�ى الح�صول علیھ�ا، باإلض�افة     یھ�دف  الت�ي  بالخدم�ة  الكافیة والمعرفة الخبرة
 الت�زام  یعتب�ر  المعلوم�ات المتعلق�ة ب�سیاسة االس�تخدام وسیاس�ة الخ�صوصیة، ل�ذا        بقواع�د 

 من إرادتھ عن للتعبیر المعلومات الضروریة بجمیع وتزویده العمیل بتبصیر شركة أوبر
  )١ (.عاتقھ على تقع التي االلتزامات أھم

فیج��ب تب��صیر العمی��ل بك��ل المعلوم��ات ال��ضروریة قب��ل إب��رام العق��د ب��ین الناق��ل      
والعمیل، كحقھ في العدول عن الخدمة أم ال، وكیفیة ممارسة الع�دول، وك�ل م�ا م�ن ش�أنھ                

العمیل بلغ�ة س�ھلة وواض�حة یفھمھ�ا، وھ�ذا ق�د یخف�ف م�ن         إزالة أي لبس أو غموض لدى       
  .المشكالت التي قد تترتب على عدم إمكانیة تعدیل االتفاق بین الناقل والعمیل

  

تق��وم فك��رة اإلذع��ان ف��ي العق��ود م��ن الناحی��ة     : م��ن قبی��ل عق��ود اإلذع��ان  : رابع��ا
ول ف�ي عق��ود  م�ن الق��انون الم�دني الت�ي ت��نص عل�ى أن القب��    ) ١٠٠( القانونی�ة عل�ى الم��ادة   

اإلذعان یقتصر على مجرد التسلیم بشروط مقررة یضعھا الموجب وال یقبل مناقشة فیھا، 
  .وباألخص أن كانت تلك الشروط تحتوى على بنود مجحفة ألحد األطراف

وال شك أن ھناك احتكارًا فعلیًا من قبل شركة أوبر فال توج�د معھ�ا س�وى ش�ركة            
نی��ات الالزم��ة لتق��دیم خدم��ة النق��ل عب��ر التطبیق��ات   تت��وفر فیھ��ا التق- ش��ركة ك��ریم–واح��دة 

الحدیثة، كما أن الخدمة التي تقدمھا أصبحت ضروریة للمستھلك، بحیث ال یمكن یستغني       
  )٢ (.عنھا بعض األشخاص في الحیاة العصریة الحالیة

                                                           

، ١٩٩٦خالد جمال أحمد حسن، االلتزام باإلعالم قبل التعاقد، دار النھضة العربیة القاھرة عام / د(١)  
 .٨١ص 

 .٢٢٩ ص ١عبدالرزاق السنھوري، المرجع السابق جـ / د(٢)  
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وتلج��أ ش��ركة أوب��ر إل��ى اس��تخدمھا س��لطاتھا ف��ي عق��ود اإلذع��ان ووض��ع بع��ض       
 فرض غرامة في حال تأخر العمیل خمسة دقائق بحد أقصى        الشروط المجحفة، ومن ذلك   

 ال یح�صل عل�ى أي   -الراك�ب –عن نقطة االنتظ�ار أو إلغ�اء الرحل�ة، ف�ي ح�ین أن العمی�ل            
  .تعویضات في حال تأخر السائق

ولذلك أرى وجوب تطب�ق الحمای�ة الت�شریعیة لعق�ود اإلذع�ان ف�ي الق�انون الم�دني              
إذا تم العقد بطریق اإلذع�ان، وك�ان        : "بقولھا) ١٤٩(المصري، والتي نصت علیھا المادة      

ق��د ت��ضمن ش��روطا تع��سفیة، ج��از للقاض��ي أن یع��دل ھ��ذه ال��شروط، أو آن یعف��ي الط��رف   
، "المذعن منھا، وذلك وفقا لما تقضي بھ العدالة، ویقع باطال ك�ل اتف�اق عل�ى خ�الف ذل�ك                 

التعسفیة التي تفرضھا   وھذه المادة أداة قویة بید القاضي یحمي بھا المستھلك من الشروط            
  .علیھ شركات االحتكار
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  املبحث الثاني

  النظام القانوني لعقد النقل عرب التطبيقات الذكية

 یبنى الذي القانوني األساس حول تساؤال عبر التطبیقات الذكیة النقل عقد یطرح
 النقل عقد طبیعة فما القانونیة لحمایة العمیل في ھذا العقد، اآللیات العقد، وكذلك ھذا علیھ

  ؟ تصنیفھ یمكننا وأین عبر التطبیقات الذكیة لألشخاص

  اطب اول

د ط لا ذت اطر ا  

برن�امج یت��یح   ذك�رت س�ابقا أن اتف��اق النق�ل عب��ر التطبیق�ات الذكی�ة ی��تم م�ن خ��الل      
ق�وم  لمستخدمیھ طلب سیارة من خالل التطبیق على الھاتف، ویلتزم بمقتضاه الناق�ل ب�أن ی              

وب�ذلك یتب�ین أن ھ�ذا     بوسائلھ الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى مك�ان مع�ین مقاب�ل أج�رة،              
  .لجانبین الملزمة العقود من العقد

 یق�وم  ال ألنھ وكذلك من حیث المبدأ ھو من العقود الرضائیة الواردة على عمل،
 ردبمج�  ص�حیحا  ویك�ون  ،)ش�ركة أوب�ر والعمی�ل   ( األط�راف المتعاق�دة   إرادتي بتطابق إال

 إج�راء  ب�أي  القی�ام  عل�ى  ذل�ك  یتوق�ف  أن دون اإلیجاب والقب�ول  وتبادل العقد طرفي اتفاق
  .أخر

 فالناق�ل  نجد أن�ھ أق�رب إل�ى عق�ود المقاول�ة،      ولذا عند النظر في طبیعیة ھذا العقد
مح�دد دون أن   وقت وفي معین مكان شخص إلى بنقل االلتزام وھو عمال یؤدي یتعھد أن

الراك�ب، وج�وھر عق�د المقاول�ة أن      بمقت�ضاه  یتعھ�د  أجر مقابل فھ،یخضع لرقابتھ أو إشرا
المقاول ینجز العمل المطلوب منھ دون أن یخضع لرقابة أو إش�راف رب العم�ل وھ�ذا م�ا        

  )١(.یمیز المقاولة

 علیھ�ا  أش�رف  س�واء  التجاریة بالن�سبة للناق�ل   األعمال من النقل عقد وعلیھ یعتبر
 مھنة المقاول�ة  یمتھن یعد الحالة ھذه في الناقل أن كما شخص معنوي، شخص طبیعي أم

فتتح�دد   للم�سافر  بالن�سبة  أم�ا  وح�ده،  للناق�ل  بالن�سبة  تج�اري  عمل وھي للمسافرین نقلھ في
  .تجاریا أم كان مدنیا األخیر ھذا لصفة وفقا عملھ طبیعة

                                                           

 القاھرة ص - م دار النھضة العربیة١٩٦٢محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، طبعة عام /  د)١(
 فتتمیز المقاولة عن البیع بحسب قیمة المادة إلى العمل فإذا كانت قیمة العمل تفوق كثیرا قیمة .١٥

لعمل فالعقد بیعا لشيء المادة وھذا ھو الحال ھنا فالعقد مقاولة، وأن كانت قیمة المادة تفوق قیمة ا
 .٣٤ ص٦ فقرة ٧السنھوري، المرجع السابق، جـ / د. مستقبل
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ب اطا  

ر  ص او  ال  د ال ات

طاذت ا  

السؤال الذي یطرح نفسھ في البدای�ة عن�د تحدی�د اآللی�ات القانونی�ة لحمای�ة العمی�ل                
في عقد النقل عبر التطبیقات الذكیة ھو تحدی�د طبیع�ة التزام�ات الناق�ل ھ�ل ھ�ي التزام�ات           
بتحقی�ق نتیج�ة، أم مج�رد التزام�ات بب�ذل عنای�ة، أم تتن�وع التزامات�ھ ح�ول تحقی�ق النتیج��ة           

  یة؟وبذل العنا

ولقد تعددت المعاییر التي اقترحھا الفقھ للتفرقة بین ن�وعي االلت�زام، وتنق�سم ھ�ذه              
ومن أھم ھذه المعاییر معیار االحتمال، ) ١(المعاییر إلى معاییر ذاتیة، ومعاییر موضوعیة،

ویظھر معی�ار االحتم�ال عن�د وج�ود أس�باب م�ستقلة ت�ساھم ف�ي تحقی�ق النتیج�ة، فف�ي ھ�ذه                    
ین ملزمًا ببذل عنای�ة، وعن�دما یق�ل ن�صیب االحتم�ال ف�ي تحقی�ق النتیج�ة              الحالة یكون المد  

كان المدین ملزمًا بتحقیق نتیجة، وھناك معیار اإلرادة حیث ی�تم تحدی�د م�ضمون االلت�زام        
بناء على إرادة طرفي االلتزام، وھناك معیار األداء المحدد وال�ذي بمقت�ضاه یك�ون الت�زام       

متى كان المدین ملتزما بتحقیق أداء معین، فإن لم یكن محددا المدین التزامًا بتحقیق نتیجة 
  ) ٢(.كان االلتزام ببذل عنایة

وبتطبی��ق أحك��ام ھ��ذه النظری��ة عل��ى عق��د النق��ل عب��ر التطبیق��ات الذكی��ة، یتب��ین      
  :اآلتي

  .تھیئة السیارة المعدة للنقل كما ھو محدد بتطییق الشركة): أ (

 الم�ادة  ذلك على علیھا، ولقد نصت المتفق ةالسیار یھیئ للراكب یلتزم الناقل بأن
 ف�ي  مك�ان  اس�تعمال  إل�ى  اض�طر الراك�ب   إذا انھ على المصري التجاري قانون من ٢٦١
 للم�سافر  ج�از  علی�ھ  أتفق�أ  عل�ى م�ا   وخالف�اً  النقل بطاقة في المبینة الدرجة من أدنى درجة

  .الدرجتین أجرتي بین الفرق برد الناقل مطالبة

العق�د المب�رم    ف�ي  علی�ھ  اتفق لما وفقًا بعملیة النقل یقوم ل أنالناق یجب على ولذلك
ب�سیارة أق�ل ف�ي     االنتق�ال  إلى الراكب وأضطر االلتزام بھذا أخل الناقل فإذا عبر التطبیق،

ك�ان ق�د دف�ع     إذا الف�ارق  اس�ترداد  الق�انون ل�ھ   المواصفات من السیارة المتفق علیھا، ضمن
  . بالتعویضفعال، مع االحتفاظ بحقھ في المطالبة

                                                           

(١)  Marc THEWES," De la distinction entre obligations de moyens et 
obligations de résultat: pile ou face?" ٥ juin ٢٠١١. no ١٥. p. ٦١. 
http://www.jtl.lu. 

م ٢٠١٠ طبعة عام ٢٤٧: ٢٤٣اللتزام بضمان السالمة في العقود، ص عبد القادر أقصاصي، ا/  د)٢(
 . اإلسكندریة-دار الفكر الجامعي
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ول��ذلك ف��التزام الناق��ل بتھیئ��ة ال��سیارة المع��دة للنق��ل كم��ا ھ��و متف��ق علی��ھ بتطیی��ق      
 علیھ اتفق لما وفقًا بعملیة النقل یقوم  بانالشركة، ھو التزام بتحقیق نتیجة، حیث إنھ ملزم

  .العقد في

  .االلتقاء في النقطة المحددة وإیصالھ لوجھتھ المحددة بتطبیق الشركة): ب(

بدای��ة یج��ب عل��ى ال��سائقین أن یلتزم��وا بالنقط��ة المح��ددة ف��ي التطبی��ق لنق��ل     ف��ي ال
  .الركاب، والذي حدد مسبقا من خالل الموقع الجغرافي الذي حدده الراكب

الوج�وه، حت�ى    جمی�ع  م�ن  للنق�ل  ص�الحة  ب�سیارات  الراك�ب  نق�ل  كم�ا یج�ب أن ی�تم   
 أخ�ل  علیھ، فإذا لمتفقا للمیعاد في أقرب وقت المقصودة الجھة إلى الراكب إیصال یمكن
المح�دد ف�ي    ف�ي المیع�اد   الراك�ب  ف�ي إی�صال   وت�أخر  التطبی�ق،  ف�ي  ورد م�ا  بتنفی�ذ  الناق�ل 

  )١(.ذلك جراء الراكب یصیب الذي الضرر تعویض عن مسئوال الناقل كان التطبیق،

والتزام الناقل بإیصال الراكب لوجھتھ المحددة بتطبیق الشركة ھو التزام بتحقی�ق            
 نق�ل  وس�یلة  بت�امین  الناق�ل  الت�زم  ال�سفر،  أثن�اء  ف�ي  النق�ل  وس�یلة  تعطل�ت   إذاول�ذلك  نتیجة،
  .السفر أثناء المناسبة الراحة للمسافر یؤمن أن الناقل وعلى لتمام السفر، أخرى

  .ضمان سالمة العمیل): ج(

 االلت�زام  ھ�ذا  عل�ى  ویطل�ق  الوص�ول  جھ�ة  إل�ى  س�لیماً  الراكب إیصال الناقل على
 الناقل إعفاء یتضمن شرط فكل منھ التخلص للناقل یمكن أساسي ال مالتزا وھو بالسالمة،

 الواسطة كانت أیا الراكب سالمة الناقل ویضمن باطًال، االلتزام یعد ھذا من جزئیًا أو كلیًا
  )٢ (.بالمجان تم النقل لو وحتى التنقل في المستخدمة

 الوص�ول بالراك�ب   وھ�ي  التزام بنتیجة، ھو سالمًا الراكب بتوصیل الناقل فالتزام
 بتنفی�ذ  اخ�ل  ق�د  یك�ون  الناق�ل  الراك�ب ض�رر ف�إن    أص�اب  ف�إذا  المق�صودة  الجھة إلى سالمًا

 من الراكب سالمة على التزامھ بالمحافظة ویمتد المطلوبة، النتیجة یحقق ألنھ لم التزامھ
  .الوصول منھا عند النزول ولغایة النقل بواسطة الصعود في الشروع وقت

س�لیمًا،   علیھ�ا  المتف�ق  الجھ�ة  إل�ى  وإی�صالھ  الراك�ب  س�المة  مانب�ض  ملت�زم  فالناقل
 أثن�اء  أص�یب  ان�ھ  یثبت أن یكفي فانھ الراكب أصیب إذا بحیث نتیجة، بتحقیق التزام وھو

 م�سؤولیة  تق�وم  وم�ن ث�م   بالتزام�ھ،  الناق�ل  قی�ام  لعدم دلیال منھ ھذا ویعتبر النقل، تنفیذ عقد
 م�سؤولیة  وال ترتف�ع  جانبھ، من خطأ وقوع باتإث إلى حاجة بغیر الضرر ھذا عن الناقل
 ن�شأ  ق�د  الحاص�ل للرك�ب   ال�ضرر  أن الناقل أي ھو اثبت إذا إال الركاب سالمة عن الناقل

  )٣(.الغیر من خطأ عن أو المضرور من خطأ عن أو قاھرة قوة عن

                                                           

 .المصري التجارة قانون من ٢٦٣ المادة إلیھ ذھبت ما المعنى نفس )١(
 .المصري التجارة قانون من ٢٦٤ المادة إلیھ ذھبت ما المعنى نفس )٢(
 .٥٢٢ ص ٣ س نقض أحكام مجموعة)٣(
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  .حمایة البیانات الشخصیة للعمیل) د (

لیھ�ا بوض�ع ن�وعین م�ن ال�سیاسات        تقوم المواقع االلكترونیة عادة عند الت�سجیل ع       
 ت��شرح سیاس��ة الخ��صوصیة  )١(سیاس��ة للخ��صوصیة، وسیاس��ة االس��تخدام،  : عل��ى موقعھ��ا

ماھیة المعلوم�ات الشخ�صیة الت�ي ی�تم جمعھ�ا وكیفی�ة اس�تخدام الموق�ع للبیان�ات المجمع�ة،              
ویتم توضیح كل أو بعض الطرق التي یتم بھا جمع وتخزین بیانات المستخدم، أو حفظھا           

یة، أو اإلفصاح عنھ�ا وال�تحكم بھ�ا ، أو ت�داولھا م�ع ط�رف ثال�ث، بینم�ا تق�وم سیاس�ة                  بسر
بإعالم المستخدم عن قواع�د اس�تخدم الموق�ع وم�ا ھ�و م�سموح ب�ھ، وم�ا تعتب�ره           االستخدام

  . المستخدم أو إلغائھ إدارة الموقع انتھاكًا یلزم وقف حساب

خ��صیة الم��صري البیان��ات م��ن ق��انون حمای��ة البیان��ات الش) ١(وق��د عرف��ت الم��ادة 
أي بیان�ات متعلق�ة ب�شخص طبیع�ي مح�دد أو           : " م بأنھ�ا  ٢٠٢٠ ل�سنة    ١٥١الشخصیة رقم   

یمكن تحدیده بشكل مباشر أو غیر مباشر، عن طریق الربط بین ھذه البیانات وأي بیانات 
أخ���رى، كاالس���م، أو ال���صوت، أو ال���صورة، أو رق���م تعریف���ي، أو مح���دد للھوی���ة عب���ر       

 بیانات تحدد الھویة النفسیة، أو الصحیة، أو االقت�صادیة، أو الثقافی�ة، أو              االنترنت، أو أي  
  .)٢("االجتماعیة 

 كافة المعلوم�ات الشخ�صیة الت�ي یعتبرھ�ا ال�شخص ذات             )٣(:ویقصد بالخصوصیة 
  )٤(.في معرفة أشخاص آخرین بھذه المعلومات أھمیھ بالنسبة لھ، وال یكون لدیھ رغبھ

الشخصیة م�ن قبی�ل الحق�وق الل�صیقة بالشخ�صیة،      والحق في خصوصیة البیانات    
لما لھا من ارتباط وثیق بالكیان الشخصي لإلنسان، حیث تشمل على جمیع البیان�ات الت�ي           

  )٥(.یكون من شأنھا تحدید ھویة الشخص

وبالتالي یمكن أن یتفاعل م�ستخدمو ش�بكة االنترن�ت م�ع بع�ضھم ال�بعض، أو ف�ي         
  بعض المخاوف حول أم�ن وخ�صوصیة البیان�ات   طلب السلع والخدمات؛ ومع ھذا فھناك

                                                           

دخول على سیاسة الخصوصیة لموقع أوبر لم تضع سیاسات معینة بل أحالت إلى نفس السیاسات بال )١(
الموجودة لدول أخرى كالدنمارك والمكسیك وھذا أمر منتقد بل كان یجب وضع سیاسات باللغة العربیة 

 /https://privacy.uber.com. لتسھل على مستخدمین الموقع التعرف علیھا
 ١٥في ) ھـ(مكرر٢٨یانات الشخصیة المصري المنشور في الجریدة الرسمیة، عدد قانون حمایة الب )٢(

 .م٢٠٢٠یولیو 
لم یرد في الدستور المصري وال في قانون العقوبات أي تعریف للخصوصیة، فالمشرع استعمل   )٣(

ولم یستخدم مصطلح الخصوصیة، ویرى البعض أن المصطلح األخیر ) حرمة الحیاة الخاصة(تعبیر 
 التعبیر الذي استخدمھ المشرع المصري؛ ألن عبارة الحیاة الخاصة قد یثیر في الذھن االرتباط یفضل

مصطفي أحمد عبد الجواد حجازي، المسئولیة المدنیة للصحفي عن انتھاك حرمة الحیاة / د. بمكان معین
 .٥٠م، ص ٢٠٠٤القاھرة عام / الخاصة، طبعة دار النھضة العربیة 

معداوي، حمایة الخصوصیة المعلوماتیة للمستخدم عبر شبكات التواصل محمد أحمد ال/  د)٤(
 ص االجتماعي، دراسة مقارنة ، كلیة الحقوق جامعة بنھا العدد الثالث والثالثون الجزء الرابع

 ).٥( ھامش ١٩٥٤
أحمد محمد حسان، نحو نظریة عامة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، طبعة دار /  د)٥(

  . .٤٤م، ص ٢٠٠١لنھضة العربیة عام ا
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الشخ��صیة الت��ي ُی��دلى بھ��ا، وال ش��ك أن الع��صر الرقم��ي س��اھم ب��شكل كبی��ر ف��ي تآك��ل            
خصوصیة البیانات الشخصیة للمستخدمین؛ وقد ترتب على التدفق الھائل لھذه المعلومات        

ة، ش�ائعة بع�د أن كان�ت مملوك�ة ملكی�ة خاص�       أن أص�بحت ھ�ذه المعلوم�ات مملوك�ة ملكی�ة     
وتبدو الخطورة في تقدیم ھذه المعلومات عل�ى المواق�ع م�ن أج�ل اس�تخدامھا ف�ي أغ�راض                  
إجرامیة أو أغراض تجاری�ة؛ كم�ا أن تجمی�ع وإط�الق ھ�ذه المعلوم�ات عل�ى ھ�ذه المواق�ع            

  )١(.یجعل من الصعب بعد ذلك السیطرة علیھا

للقب والعنوان، فلم تعد تقتصر البیانات الشخصیة على البیانات التقلیدیة كاالسم وا
كم�ا أنھ�ا ت�ضمنت بع�ض البیان�ات المتعلق�ة        بل ات�سعت لت�شمل ص�ورة ال�شخص وص�وتھ؛     

بالشخص ذاتھ من حی�ث قدرت�ھ المالی�ة وس�لوكیاتھ وعادت�ھ ومیول�ھ وأذواق�ھ؛ واألكث�ر م�ن            
اإلن�سان لكونھ�ا بیان�ات فری�دة ودائم�ة وقابل�ھ للقی�اس؛         ذلك كلھ البیانات التي تتعل�ق بج�سم  

األجھزة التقنیة الحدیثة تحدید ھویة الشخص مث�ل ب�صمة األص�ابع،      خاللحیث یمكن من
  )٢( .قزحیة العین، أو شكل الوجھ وتحلیل

 البیان�ات  م�ع  الح�ال  ھ�و  كم�ا  المخ�اطر،  لیست عل�ى م�ستوى واح�د م�ن     والبیانات
 عل�ى  تتع�رف  والبیان�ات الت�ي   االجتماعی�ة،  واألوض�اع  الوراثی�ة،  الح�ساسة، كالبیان�ات  

  )٣(.الطبیعیة خصائصھ اللمن خ الشخص،

 ٨٠١حیث ع�رف الم�شرع الفرن�سي البیان�ات الشخ�صیة ف�ى ض�وء الق�انون رق�م                   
" الخ�اص بحمای�ة البیان�ات الشخ�صیة؛ حی�ث ن�صت الم�ادة الثانی�ة عل�ى إن�ھ            ٢٠٠٤ ل�سنة 
أى معلومات تتعلق بشخص طبیعي معروف ھویتھ أو یمك�ن التع�رف    شخصیا بیانا یعتبر
 اشر أو غیر مباشر، أو یمكن تحدید ھویتھ بالرجوع إلى االسمھویتھ سواء بشكل مب علي

  .ورقم تعریفھ الشخصي وبیانات الموقع

ولذلك الشخص المعنى بالمحافظة على بیاناتھ الشخصیة ھو ك�ل ش�خص طبیع�ي              
للمعالج�ة؛ كالبیان�ات المدرج�ة ف�ي المل�ف الشخ�صي        تك�ون معطیات�ھ الشخ�صیة موض�وعا    

عل�ى النت�ائج الخاص�ة ب�الفحص الطب�ي       ما ینطب�ق أی�ضا  الموظفین؛ ك للموظف بقسم شئون
الموج�ود بالمست�شفى، أو ص�وره أو فی�دیو ل�شخص أثن�اء إج�راء         للمریض في ملفھ الطبي

  )٤(.مقابلة معھ

                                                           

زیاد خلیفة العنزي ، المسئولیة . ، أیضا د١٩٥٣ المرجع السابق ، ص محمد أحمد المعداوي/  د)١(
فى التشریع األردني ،  القانونیة عن طرد عضو من المجموعة فى مواقع التواصل االجتماعي

 . ٢٠٩ ، ص ٢٠١٨ ،  ، العدد الثاني٤٥مجلة علوم الشریعة والقانون ، المجلد 
جبالي أبو ھشیمة كامل ، حمایة البیانات الشخصیة فى البیئة الرقمیة ، بحث مقدم إلى مؤتمر /   د)٢(

 ١٢ - ١٣الرقمي وإشكالیاتھ القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة أسیوط ، فى الفترة من  العصر
 . ٤ ، ص ٢٠١٦ابریل 

بیانات الشخصیة والقوانین العربیة، المركز العربي محمود جبور، ال/ ، دجبورمنى األشقر /  د)٣(
 ٩١ص ٢٠١٨ لبنان  – األولى بیروت للبحوث القانونیة والقضائیة، الطبعة

 محمود جبور/ منى األشقر جبور، د/ د، ١٩٤٩ المرجع السابق، ص محمد أحمد المعداوي/  د)٤(
 ٨٤المرجع السابق، ص 



 - ٤٨٤٧ -

وف��ي الحقیق��ة حظی��ت البیان��ات الشخ��صیة لألف��راد الطبیعی��ین ف��ي البیئ��ة الرقمی��ة      
قوق اإلنسان طالما أنھا ت�رتبط     بحمایة الدستور المصري، الذي یعتبرھا حقا أساسیا من ح        

 م��ن الدس��تور ٥٧وھ��ذا ھ��و م��ا ن��صت علی��ھ الم��ادة   بحرم��ة الحی��اة الخاص��ة للم��واطنین؛ 
  .المصري

 والخاص بالنقل عبر ٢٠١٨ لسنة ٨٧من القانون رقم ) ٣١(وكذلك نصت المادة 
تكنولوجیا المعلومات، بربط شبكات مق�دم خ�دمات النق�ل م�ع الجھ�ات األمنی�ة ع�ن طری�ق                    

ت خاصة افتراضیة، وتأمین تلك المعلوم�ات، وتق�دیم تقری�ر س�نوي للمرك�ز ال�وطني         شبكا
  .  لالستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجھاز القومي لتنظیم االتصاالت

الشخ�صیة عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت یتطل�ب مزی�دا م�ن         ومع ھذا فتداول ھذه البیان�ات 
 ت�دفقھا ب�ین دول الع�الم، م�ن أج�ل      الالزم إتباعھ�ا خ�الل   االحتیاطات واإلجراءات الخاصة

بحمایة البیانات الشخ�صیة   الناقل البیانات، وال شك أن التزام الحفاظ على خصوصیة ھذه
  .التزام بنتیجة ھو
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  املبحث الثالث

  حبقوق العميلإلخـالل ل  للناقلاملسئولية املدنية

 إال جانب�ھ،  م�ن  خط�أ  أن یصدر الناقل، بمسؤولیة للحكم المصري القضاء یتطلب
 حوادث المصابین، في على اإلثبات عبء تسھیل إلى میال أظھرت المصریة أن المحاكم

 من سالمة الركاب لتأمین الالزمة، االحتیاطات جمیع باتخاذ ملزما الناقل فاعتبرت النقل،
 النقل، في أداة خلل وجود عن تنشأ، التي تلك أو الناقل، مھارة عدم عن الناشئة، الحوادث

الم�سئولیة   أرك�ان  ، ث�م  للناق�ل ف�ي المطل�ب األول   الم�سئولیة المدنی�ة  ناول طبیع�ة   لذا س�أت   )١(
 للناقل ف�ي    المسئولیة المدنیة  للناقل في المطلب الثاني، وأخیرا اآلثار المترتبة على          المدنیة

  .المطلب الثالث وذلك على النحو اآلتي

  اطب اول

 طدا ولا   

 جانب�ھ  م�ن  قد ح�اول  كان المصري المشرع أن إلى نشیر أن بنا یجدر في البدایة
 المحاول�ة  األش�خاص وتل�ك   نقل تنظم خاصة قواعد وضع عدم في النقص ھذا یتدارك أن

 ( ٩١٨:  ٩١٥مواد  أربع خصص حیث المصري المدني القانون تنقیح مشروع في كانت
 ف�ي  الناق�ل  م�سؤولیة  ظیمتن – الركاب نقل – البري بالنقل المتعلقة  المرافق:عنوان تحت
 ش�أنھ  م�ن  م�ستمر  تطور في النقل ألن حركة المواد تلك ولكن تم حذف ،)األشخاص نقل
 قواع�د  وض�ع  م�ن  یمن�ع  ال التبری�ر  ھ�ذا  أن الحقیق�ة  وف�ي  الثب�ات،  األحكام لھذه تضمن أال

 على الحصول في لھم وسندا الركاب، لحمایة أضمن وجودھا ألن بنقل األشخاص، تتعلق
 مصلحة في تكون ال قد أمور من یخلو ال المختلفة، لالجتھادات ذلك وأن ترك ،التعویض
 لذا التسأول الذي یطرح نفسھ عند البحث ف�ي طبیع�ة الم�سئولیة المدنی�ة للناق�ل               )٢(الركاب،

  .ھو مدى انطباق قواعد المسئولیة التقصیریة أو العقدیة كأساس لمسئولیة الناقل

  :لیة التقصیریة كأساس لمسئولیة الناقلمدى انطباق قواعد المسئو: أوال

كأس�اس لم�سئولیة الناق�ل،     التق�صیریة  الم�سؤولیة  قواع�د   في الحقیقة یمكن تطبیق
 الم�دني  الق�انون  م�ن  )١٧٨(الم�ادة  للراكب، باالستناد إل�ى  ضرر حدوث واالكتفاء بمجرد

 ف�ي  حق�ھ  الم�صاب  للراك�ب  تكف�ل  الم�ادة  ھ�ذه  ألن بحراس�ة األش�یاء؛   والخاصة المصري،
 قواع�د  إل�ى  االلتج�اء  إل�ى  حاج�ة  ودون الناق�ل  خط�أ  إثب�ات  إل�ى  الحاج�ة  دون التع�ویض 
  .العقدیة المسؤولیة

                                                           

 .١٩٧٨ ص  المرجع السابقمحمد أحمد المعداوي/  د)١(
 مسئولیة الناقل البري في نقل األشخاص، ألنس بن محمد بن عبدالعزیز آل فریان، رسالة ماجستیر )٢(

في السیاسة الشرعیة مقدمھ إلى المعھد العلى للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عام 
 .١١٠ھـ ص ١٤٣٤ - ١٤٣٣
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 حدوث بمجرد -الشيء حارس -الناقل  قانونیة على قرینة فیكفي االستناد إلى قیام
  .الناقل قبل من األجنبي السبب بإثبات إال القرینة ھذه إمكان دفع وعدم للراكب، ضرر

وم�ن   تق�صیریة،  فیھ�ا اال  الناق�ل  مسؤولیة ال یمكن أن تكون الحاالت ضبع فھناك
 لحقھم ما بتعویض الناقل مطالبة ورثتھ، حق من فإن حادث، بسبب الراكب إذا توفي ذلك
الم��سئولیة   أس�اس  عل�ى  مط�البتھم تك�ون   ولك�ن  م�ورثھم،  وف�اة  ب�سبب  ض�رر  م�ن 

   )١(.التقصیریة

  :عقدیة كأساس لمسئولیة الناقلمدى انطباق قواعد المسئولیة ال: ثانیا

 أخ�ل  ف�إذا  وح�ده،  العق�د  یحكمھ�ا  أن یجب والراكب الناقل یبدو لي أن العالقة بین
 العقدیة، المسؤولیة بدعوى علیھ الرجوع سوى الراكب یكن أمام لم العقدي بالتزامھ الناقل

 تعاقدیة؛ ةمسئولی تلحق بالراكب التي األضرار عن یسأل الحالة ھذه في الناقل ولذلك فإن
  .النقل التزامھ في عقد تنفیذ في بواجبھ إخاللھ عن تنتج ألنھا

  )٢ (:ویمكن االستدالل على ھذا االتجاه بما یلي

 یقت�ضي  مك�ان  إل�ى  مكان من بھ یصل أن على الناقل مع الراكب اتفاق  أن :أوال
 ن�اقص  غی�ر  أي بحالت�ھ  الوصول جھة إلى بالراكب الناقل یصل أن االتفاق بحرفیة أخذنا

 .ھامدة جثة عضًوا، وال

ل�یس   الف�ارق  ھذا فإن األشخاص ونقل األشیاء نقل بین فارق ھناك كان  إذا :ثانًیا
 أن أول�ى  ب�اب  فم�ن  ینقلھا، التي البضاعة یضمن الناقل كان فإذا القیاس، إعمال من مانعا

 یلح�ق  ال�ذي  ال�ضرر  ع�ن  الناقل مسؤولیة اعتبار وجب لذلك الراكب؛ سالمة یلتزم بكفالة
 .تعاقدیة مسؤولیة الراكب

نظ�ر   محل األشیاء، على سیطرتھ الركاب على یسیطر ال الناقل بأن  القول :ثاًلثا
 وجلوس�ھم  ص�عودھم  وف�ي  ن�زولھم  وف�ي  الرك�اب  ع�دد  ف�ي  ی�تحكم  الناق�ل  أن ذل�ك  أی�ضا، 

   .السالمة ضمان أجل من ذلك یفعل ووقوفھم وھو

 أن ینتج تشترط األشیاء، ألنھا عن ولیةالمسئ قواعد إلى االستناد یمكن ال : رابعا
 الضرر یكن لم إذا المضرور تسعف ال فھي  ،- اآللة–للشيء  إیجابي تدخل عن الضرر

 التي الحاالت بعض یشمل ال معین نطاق على قصرھا إلى إضافة التدخل، عن ھذا ناجما
 .للراكب بسببھا ضرر یحدث

                                                           

هللا، رسالة ماجستیر مقدمھ لكلیة الحقوق والعلوم عقد النقل البري لألشخاص، تألیف بن زاید عبدا)١(
 .٣٢م ص ٢٠١٤السیاسیة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر عام 

 .١٠٩، ١٠٨مسئولیة الناقل البري ص )٢(
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ب اطا  

  ل او ادأرن 

لكل شيء ركن أو أركان تتكون منھا ماھیتھ، بحیث إذا انتفى وجود أي ركن من      
تلك األركان انتفت ماھیة الشيء، ولذلك ف�إن للم�سئولیة الناجم�ة ع�ن اإلخ�الل بعق�د النق�ل                    
عبر التطبیقات الذكیة أركانًا، فال تنعق�د م�سئولیة الناق�ل دون توافرھ�ا وھ�ذه األرك�ان ھ�ي              

  .حق بالراكب وعالقة السببیة بینھماالخطأ والضرر الذي یل

  الفرع األول

  الخطأ

الناق�ل أو أح�د   تق�صیر ف�ي م�سلك    ھ�و  في عقد النقل عبر التطبیق�ات الذكی�ة    الخطأ
   )١(. ال یقع فیھ شخص یقظ وجد في نفس الظروف التي أحاطت بالشخص المخطأتابعیھ،

  :ولذلك یمكن أن یشمل خطأ الناقل عدة صور أھمھا

  :تقدیم سیارة غیر صالحة: الصورة األولى

ُین��شا عق��د النق��ل عب��ر التطبیق��ات الذكی��ة التزام��ات ع��دة عل��ى ع��اتق الناق��ل، منھ��ا   
وھ�ي العی�وب الت�ي ل�م     ) ٢(ضمان العیوب الخفیة التي تنشأ م�ن تق�دیم س�یارة غی�ر ص�الحة،         

یوج�ب ض�مانھا م�ن     تكن معلومة للراكب لو تفحصھا بعنایة الشخص الع�ادي األم�ر ال�ذي   
   )٣(.اقلقبل الن

تساؤل فیما إذا یمكن أن تصلح القواعد المنظمة لضمان العیوب الخفیة  ویثور ھنا
 سالمة الراكب؟ أي بعبارة أخرى ھ�ل یمك�ن لقواع�د ال�ضمان أن تحك�م م�سئولیة       لضمان
  الناقل ؟

                                                           

دار  ٢٠٠٥ مصادر االلتزام، طبعة عام ،الموجز في النظریة العامة لاللتزامأنور سلطان، /  د)١(
محمود جمال الدین زكي، مشكالت المسئولیة / ، د٣٢٣، ص.كندریة اإلس-الجامعة الجدیدة للنشر

م مطبعة جامعة ١٩٧٨المدنیة، الجزء األول في ازدواج أو وحدة المسئولیة، ومسألة الخیرة،  طبعة عام 
م دار ١٩٩٩محمد حسین علي الشامي ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة، طبعة عام / ، د١٨القاھرة ص 

، مجلة المحاماة ملحق ١٩/١٢/١٩٨٥ق جلسة ٥٢ لسنة ١٠٤١، الطعن رقم ٣٥ص  النھضة العربیة
 .١٠٠التشریعات ص 

من التقنین المدني الفرنسي المنتجات التي یمكن أن تنطبق علیھا أحكام ) ٢- ١٢٤٥(  بینت المادة )٢(
ار بما كل مال منقول، حتى ولو اندمج في عق: " مسئولیة المنتج عن فعل المنتجات المعیبة، بقولھا

ولما كانت ......." في ذلك المنتجات المستخرجة من باطن األرض، والناتجة عن تربیة الماشیة
األدوات المقدمة من الناقل تعد من قبیل المنقوالت بطبیعة الحال، لذا فأنھا تندرج تلقائیا ضمن ھذه 

 .المنتجات التي یمكن أن تنطبق علیھا أحكام ھذه المسئولیة
 طبعة ٤٤الخطرة، ص  سرور، مسئولیة المنتج عن األضرار التي تسببھا منتجاتھمحمد شكري/ د)٣(

ضمان سالمة المستھلك من األضرار  جابر محجوب علي،/ م دار الفكر العربي، د١٩٨٣عام
 مجلة الحقوق الكویتیة، السنة العشرون، ٢٠٧المبیعة، ص الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة

 .١٩٩٦العدد الثالث، سبتمبیر
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ال شك أن التزام البائع بضمان العیوب الخفیة یشترط فیھ وفقا لم�ا ج�اء بالم�ذكرة              
 حی��ث )١(م��ن الق��انون الم��دني ع��دة أم��ور،) ٤٤٧(وع التمھی��دي للم��ادة اإلی��ضاحیة بالم��شر

یجب أن یكون العیب قدیما أي یكون موج�ودا وق�ت العق�د، وأن یك�ون م�ؤثرا، وأن یك�ون                 
  )٢(.ھذا العیب خفیا

وال ش��ك أن مق��دم خدم��ة النق��ل عب��ر التطبیق��ات الذكی��ة ینبغ��ي علی��ھ التأك��د م��ن          
ئم منھا، ومن ثم فإنھ یسأل دائم�ا ع�ن العی�وب الت�ي              صالحیة األدوات واختیار النوع المال    

  )٣(.تكون بھا

 وال شك أن التزام الناقل بضمان صیانة ھذه األدوات یؤدى إل�ى تح�سین ال�سمعة           
التجاریة لھ، ویساعده على االحتفاظ بعمالئ�ھ وت�شجیع عم�الء ج�دد وب�ذلك تعظ�م ح�صیلة              

  )٤(.األرباح

لم��دني الفرن��سي عن�دما یتع��رض أم��ن  ویق�وم ض��مان العی�وب الخفی��ة ف��ي الق�انون ا   
وسالمة الم�ستخدم لھ�ذه األدوات للخط�ر، فالعی�ب ھن�ا یق�وم عل�ى فك�رة نق�ص ال�سالمة أو                    

م�ن  ) ٣ -١٢٤٥( األمان، ویظھر ھذا االختالف بالرجوع لما نصت علی�ھ الفق�رة األول�ى       
  )٥(.التقنین المدني الفرنسي

 أن یرجع علیھم وفق�ا ألحك�ام   فوفقا ألحكام القانون المدني الفرنسي یجوز للراكب      
، دون حاجة للبحث عما )١٧-١٢٤٥(المسئولیة الموضوعیة المنصوص علیھا في المادة    

  )٦(.إذا كانت دعواه بالرجوع علیھم تجد أساسھا في المسئولیة العقدیة أم التقصیریة

  .خطأ استخدام البیانات الشخصیة: الصورة الثانیة

 م�ن أج�ل معرف�ة    البیان�ات أم�را ض�روریا   للم�سئول ع�ن معالج�ة     إن وضع تحدید
من التوجی�ھ  ) د/٢(الشخص الذي یجب علیھ حمایة البیانات الشخصیة؛ ولقد نصت المادة          

حمای�ة األش�خاص الطبیعی�ین فیم�ا یتعل�ق بالبیان�ات        م بشأن١٩٩٥ أكتوبر ٢٤الصادر في 
ل ش�خص  أن المسئول عن معالجة البیان�ات ھ�و ك�    الشخصیة، وحریة تداول ھذه البیانات؛

                                                           

وما ١١٠ ص ٤ مجموعة األعمال التحضیریة للقانون المدني جـ – مذكرة المشروع التمھیدي )١(
 .بعدھا

سمیر عبد السمیع األودن، ضمان العیوب الخفیة التي تقع على عاتق البائع ومشیدي البناء /  د)٢(
 .م مكتبة اإلشعاع الفنیة٢٠٠٠ طبعة عام ٨: ٦المقاولین والمھندسین، ص 

ممدوح محمد علي مبروك، االلتزام بصیانة / ، د١٠٧محمد حسین منصور، المرجع السابق ص /  د (٣)
 . القاھرة، بدون سنة نشر- ، طبعة دار النھضة العربیة٥٢الشئ المبیع، دراسة مقارنة، ص 

 .٨ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق ص /  د (٤)
(٥) Art. ( ٣-١٢٤٥) al. (١): "Un produit est défectueux au sens du présent 

titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement 
s’attendre." 

حسن عبد الباسط جمیعي، مسئولیة المنتج عن األضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة، دراسة /  د)٦(
ي بشأن مسئولیة المنتج عن عیوب مقارنة في ضوء تطور القضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنس

  . القاھرة-م دار النھضة العربیة٢٠٠٠ طبعة عام ٢٤٠، ص١٩٩٨ مایو ١٩المبیع في 
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أخ��رى تح��دد بمفردھ��ا أو باالش��تراك م��ع  طبیع��ي أو معن��وي أو س��لطة عام��ة أو أي ھیئ��ة
  .الشخصیة اآلخرین أغراض ووسائل معالجة البیانات

طبیعة معالجة البیانات الشخصیة لم�ستخدمي ش�بكة االنترن�ت م�ن خ�الل       وترتكز
 نتائج ھ�ذه  بیع أو ا،بیعھ عبر مباشرة، فیھا وتستثمر وتحللھا، تجمعھا، أن فإما طریقتین،

ك�شركات الدعای�ة أو    معنی�ین بھ�ا   لألش�خاص  إلیھ�ا  الوصول حق تتیح أن وإما التحلیالت،
  )١ (.اإلعالن

 حیث یتم استخدام البیانات م�ن خ�الل تعق�ب وتتب�ع زی�ارات الم�ستخدم ل�صفحات       
مم�ا ی��سمح بإن�شاء قاع�دة بیان��ات لم�ستخدمي ش��بكة      الوی�ب عل�ى جمی��ع مواق�ع اإلنترن�ت،    

یتع�رف   وإرسالھا إلى شركات الدعای�ة أو اإلع�الن، وب�ذلك ی�ستطیع المعل�ن أن      رنت،اإلنت
یتماش�ى م�ع    على أذواق المستھلكین وآرائھم من أجل عرض منتجاتھ في وقت الح�ق بم�ا  

  )٢ (.اھتماماتھم

وھذا ما یعرض البیانات الشخصیة إلى خطر السرقة، ولقد حدث ھ�ذا بالفع�ل م�ع            
 ملی��ون س��ائق وم��ستفید م��ن  ٥٧بیان��ات الشخ��صیة لح��ولي  ش��ركة أوب��ر حی��ث ت��م س��رقة ال 

الخدمة في خرق أبقى مخفًیا لمدة عام، ولم یتم تنبیھ المستخدمین بأن بیاناتھم قد تم خرقھا 
من شركة مقرھا سان فرانسیسكو، وتضمنت الملفات المسروقة األس�ماء وعن�اوین البری�د        

ب وال�سائقین، مم�ا دف�ع أوب�ر ل�دفع           اإللكتروني وأرقام الھوات�ف المحمول�ة الخاص�ة بالرك�ا         
  )٣(.مبلغ ملیون دوالر لتدمیر تلك البیانات

  ین�ایر ٣ ف�ي  )٤(وكذلك فرضت اللجنة الوطنیة لتكنولوجی�ا المعلوم�ات والحری�ات   
 ألف یورو ضد شركة جوجل لرف�ضھا االلت�زام بم�ا ج�اء              ١٥٠غرامة مالیة قدرھا    ٢٠١٤

البیان�ات، م�ن خ�الل انتھ�اك ش�ركة      القانون الفرنسي من ض�رورة احت�رام خ�صوصیة     في
الرج�وع إل�ى بیان�اتھم م�ن أج�ل تق�دیم        جوجل خصوصیة مستخدمي اإلنترن�ت ع�ن طری�ق   

  .إعالنات تثیر اھتماماتھم

الخ�صوصیة،   ف�ي  المالئم�ة للح�ق   والتنظیمی�ة  التشریعیة األطر وال شك أن غیاب
واالت�صاالت م�ن أھ�م     المعلوم�ات  تقنی�ات  تتیحھ�ا  الت�ي  التقنی�ة الھائل�ة   وزی�ادة اإلمكان�ات  

األس��باب لزی��ادة تع��رض تل��ك المعلوم��ات للخط��ر، وبخاص��ة عن��دما تعتم��د ش��ركة أوب��ر        

                                                           

 ١٤ المرجع السابق صمحمود جبور/ منى األشقر جبور، د/ د)١(
 المرجع محمود جبور/ منى األشقر جبور، د/ د، ١٩٧٣ المرجع السابق ص محمد أحمد المعداوي/ د)٢(

 ١٢السابق ص
(٣) Uber admits covering up data hack that hit ٥٧m users and drivers 
http://www.france٢٤.com/en/٢٠١٧١١٢٢-uber-admits-covering-hacking-

affecting-٥٧m-users-drivers 
 مسئولة عن التأكد فرنسیة ھي سلطة إداریة مستقلة (CNIL) : اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات)٤(

من أن تكنولوجیا المعلومات موضوعة في خدمة المواطن و أنھا ال تشكل ضررا ال لھویة اإلنسان، أو 
- ٧٨وتمارس مھامھا وفقا للقانون رقم . ، أو الحریات الفردیة والعامةالخصوصیة حقوق اإلنسان وال في

 /https://ar.wikipedia.org/wikiیا  ویكبید.٢٠٠٤ أغسطس ٦ المعدل في ١٩٧٨ ینایر ٦  في١٧
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سیاسات للتعامل مع البیانات واستخداماتھا تختلف من دولة إلى أخرى، حیث تقوم بتجمیع 
 - م�صر –بیانات المستخدمین المتعلقة ببیانات موقعھم الجغرافي في بعض الدول العربیة       

  . االتحاد األوروبيبخالف دول

 ف�ي  والق�وانین بحمای�ة الح�ق    ال�دول  م�ن  العدی�د  قب�ل  م�ن  االعت�راف  م�ن   فبالرغم
 نتیج�ة ال�نقص   فق�ط  ل�یس  لالعت�داء،  عرض�ة  الشخصیة تبقى إال أن البیانات الخصوصیة،

م�داھا   توق�ع  یمك�ن  ال والت�ي  التقنی�ة الھائل�ة،   لإلمكان�ات  نتیجة وإنما والتنظیمي، التشریعي
 فائقة بسرعة والوصول والتتبع، والمعالجة، البیانات، وجمع الرصد،  كتقنیاتقدرتھا وال
  )١ (.العالم من أماكن مختلفة في الناس، من أكبر عدد إلى

  

  الفرع الثاني

  الضرر

 تق�وم  إثبات�ھ  وت�م  مت�ى تحق�ق   حجمھ، عن النظر وقوع ضرر على الراكب بغض
   )٢(.رورتعویض المض ذلك ویستدعي المدنیة للناقل المسئولیة

  :الضرر المادي في النقل عبر التطبیقات الذكیة

األضرار المادیة الناجمة عن النقل عبر التطبیقات الذكیة كثیرة ومتنوعة، ول�ذلك           
یعد من قبیل األضرار المادیة المساس بحق من الحقوق التي یترتب علیھا خ�سارة مالی�ة،         

جی�دة مم�ا ترت�ب علی�ھ تفوی�ت       ةك�ْان تك�ون ال�سیارة المقدم�ة م�ن الناق�ل ال تتح�رك ب�صور        
فرصة على الراكب، وكذلك األضرار التي تنجم ع�ن عی�ب یعت�رى األدوات المقدم�ة م�ن                  
الناقل أو تحدث بسببھا، وھذه قد ت�صیب أح�د الرك�اب أو الغی�ر، ك�ْان یلق�ى الراك�ب حتف�ھ                  

   )٣(.جراء انفجار السیارة المقدمة من الناقل

  :ت الذكیةالضرر األدبي في النقل عبر التطبیقا

الضرر األدبي في مجال المسئولیة عن اإلخالل بعقد النقل عبر التطبیقات الذكی�ة      
یتمثل في اآلالم الجسمانیة أو النف�سیة الت�ي یمك�ن أن یتع�رض لھ�ا أح�د الرك�اب نتیج�ة م�ا                   

  )٤(.ینجم من خطأ من الطرف اآلخر كأن یقوم بتشویھ سمعتھ

                                                           

 ٣٣، ٣٢ المرجع السابق ص محمود جبور/ منى األشقر جبور، د/  د)١(
 مجموعة أحكام النقض الصادرة من الدائرة ٣٠/٥/١٩٦٢ق جلسة ٢٨ لسنة ١٤٤ الطعن رقم )٢(

 .٧١٦ ص ١٣المدنیة، المكتب الفني س 
 .٢١٩، ٢١٨جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص/  د)٣(
المكانة التي یحتلھا كل شخص في المجتمع، وما یتفرع عنھا من حق : "  یعرف الحق في السمعة بأنھ)٤(

شعور كل شخص بكرامتھ الشخصیة، : " ، وكذلك أیضا"أن یعامل على النحو الذي یتفق مع ھذه المكانة
عبد اهللا مبروك / د. "وإحساسھ بأنھ یستحق من أفراد المجتمع معاملة واحتراما متفقین مع ھذا الشعور

الضرر األدبي ومدى ضمانھ في الفقھ اإلسالمي والقانون، دراسة مقارنة، الطبعة األولى عام النجار 
 .١٦١ ص ١٥٣،  فقرة م دار النھضة العربیة١٩٩٠ -ھـ ١٤١١
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 أن تلحق الركاب ب�سبب ع�دم احت�رام          ومن أمثلة ذلك األضرار األدبیة التي یمكن      
الناقل خصوصیة الركاب، فال یمكن�ھ االس�تناد إل�ى أن أح�د الرك�اب شخ�صیة عام�ة م�ثال،          
حتى یعتدي على حقھ في صورتھ ع�ن طری�ق ن�شرھا بطری�ق غی�ر مالئم�ة أو اس�تغاللھا                     

  )١(.لتحقیق أھداف تجاریة دون موافقة منھ

  

  الفرع الثالث

   عالقة السببیة

 یك�ون  أن یج�ب  بل وضرر، خطأ ھناك یكون أن المدنیة قیام المسئولیةیكفى ل ال
 وال�ضرر،  الخط�أ  ب�ین  م�ا  س�ببیة  عالقة ھناك تكون أن أي في الضرر، السبب ھو الخطأ

مدنی�ة، فعالق�ة ال�سببیة ھ�ي تل�ك الرابط�ة أو        ف�ال م�سئولیة   ال�سببیة  رك�ن  انع�دم  ول�ذلك إذا 
 ارتكب��ھ الم��سئول وال��ضرر ال��ذي أص��اب    العالق��ة المباش��رة الت��ي تق��وم ب��ین الخط��أ ال��ذي    

 )٢(.المضرور

ومن ثم البد أن یكون الخط�أ ھ�و ال�سبب ال�ذي أدى إل�ى وق�وع ال�ضرر، ف�إذا ق�دم             
الناقل إلى الراكب أدوات غیر صالحة لالستخدام فھذا خطأ منھ، ولكن البد أن یكون خطأ    

بب ف�ي ح�دوث   الناقل ھو السبب المباشر في حدوث الضرر، ف�إذا ل�م یك�ن خط�ؤه ھ�و ال�س             
الضرر فال مجال للرجوع علیھ بالتعویض، كأن یك�ون للم�ضرور دور فع�ال ف�ي ح�دوث                  

  .الضرر ومن ذلك عدم التزام الناقل بتعلیمات السالمة من ربط حزام األمان

واألص��ل أن الخط��أ مفروض��ا ف��ي الم��سئولیة العقدی��ة، ف��ال یج��ب عل��ى الراك��ب أن  
وعالقة سببیة بین الخطأ والضرر، بخالف یثبت جمیع أركان المسئولیة من خطأ وضرر 

المسئولیة التق�صیریة الت�ي یج�ب عل�ى الم�دعي إثب�ات جمی�ع أرك�ان الم�سئولیة، وق�د عب�ر                 
أن الخطأ یك�ون مفروض�ا ف�ي أح�وال الم�سئولیة العقدی�ة أم�ا ف�ي             : :الفقھاء عن ذلك بقولھم   

  )٣(".أحوال المسئولیة التقصیریة فیجب إثباتھ

لناق�ل، فإن�ھ ی�ستطیع أن ی�تخلص م�ن تل�ك الم�سئولیة وذل�ك                 وإذا انعقدت مسئولیة ا   
مت�ي أثب�ت الم�ضرور الخط�أ     : "بنفي الخطأ المنسوب إلیھ، وقد قضت محكمة النقض بأن�ھ        

والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن یحدث عادة ھذا الضرر، ف�إن القرین�ة عل�ى ت�وافر                 

                                                           

حسام الدین االھوانى الحق في احترام الحیاة الخاصة، الحق في الخصوصیة، دراسة مقارنة، ص /  د)١(
سعید سلیمان جبر، الحق في /  القاھرة، أیضا د-م دار النھضة العربیة١٩٧٨ طبعة عام ١٥٢

 . القاھرة-م دار النھضة العربیة١٩٨٦ طبعة عام ١١٩الصورة، ص 
 والسببیة ركن مستقل عن أركان المسئولیة األخرى فقد یقع الخطأ والضرر وال توجد بینھما رابطة )٢(

وقبل أن یسري مفعول السم في الدم یقوم شخص ثالث بقتل سببیة، بأن یدس شخص ألخر سم 
 .٨٧٣ ص٥٨١ فقرة ١السنھوري، الوسیط، المرجع السابق جـ/د. الشخص المسموم بمسدس

ق جلسة ٢٣ لسنة ٢٠٣الطعن رقم . ٢١سلیمان مرقس، الوافي، المرجع السابق ص /  د)٣(
 .٤٤١ ص٩، المكتب الفني س  مجموعة أحكام النقض الصادرة من الدائرة المدنیة١٥/٥/١٩٥٨
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 القرین��ة بإثب��ات أن عالق��ة ال��سببیة بینھم��ا تق��وم ل��صالح الم��ضرور وللم��سئول نق��ض ھ��ذه    
  )١(".الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال ید لھ فیھ

  اطب اث

زاء الاا  برذت اطر ا لد ا   

 فم��ن ح��ق الراك��ب أن یطال��ب بالتنفی��ذ   ذا ل��م یق��م الناق��ل بتنفی��ذ التزام��ھ ف��ي العق��د  إ
   )٢(.خص المدینالعیني، ألن عقد النقل دائما یتعلق بعمل ولیس بش

فمن حقھ أیضا أن یحصل على التعویض عن األض�رار       إذا لحق الراكب ضرر     و
فالتعویض ھو حق للمضرور في الحصول عل�ى م�ا یجب�ر ال�ضرر     التي سببھا عقد النقل،   

   )٣(.الذي لحقھ من جراء عدم التزام الناقل بااللتزامات المفروضة علیھ

لذكیة قد یكون عینیًا وھذا ال خالف فیھ  والتعویض في عقد النقل عبر التطبیقات ا      
 –وال ص��عوبات حی��ث ی��تم مح��و ك��ل ال��ضرر، أم��ا إذا ك��ان التع��ویض العین��ي م��ستحیًال       

 ف��ان –كإص��ابة الراك��ب ب��ضرر ج��سدي ب��سبب األدوات المعیب��ة الت��ي ق��دمھا ل��ھ الناق��ل        
  .التعویض النقدي یكون واجبًا

معیب�ة الت�ي ق�دمھا ل�ھ        إص�ابة الراك�ب ب�ضرر ج�سدي ب�سبب األدوات ال           في حال�ة    ف
فإن من حقھ التع�ویض ع�ن األض�رار الت�ي س�ببتھا العی�وب الخفی�ة ل�ألدوات، وم�ا                   الناقل،  

ظھ�ر نتیج�ة التق�دم العلم�ي والتكنول�وجي، ورغ�م        یالحظ على ھذا النوع من األضرار أنھ
 أي عل�م  )٤(ینظم بالشكل المطلوب، حیث یستلزم إثبات سوء النی�ة،  ذلك فالتعویض عنھ لم

  )٥(.یعترى األدوات، األمر الذي یصعب معھ إثبات ذلك اقل بوجود العیب الذيالن

وھذا ما جعل القضاء الفرنسي متجھا إلى البحث عن وسائل تكف�ل للمت�ضرر م�ن     
على التعویض المالئم دونما حاجة إلى تكلیفھ بعبء إثبات خطأ  األدوات المعیبة الحصول

، والت�ي ل�م تك�ن    )١٢٤٢(لفقرة األولى م�ن الم�ادة   استند القضاء الفرنسي إلى ا الناقل، بأن

                                                           

قیام رابطة . ١٤٤٨ ص ٢٢٠ رقم١٩م مجموعة أحكام النقض السنة ٢٨/١١/١٩٦٩ نقض مدني )١(
السببیة بین الخطأ والضرر ھو من مسائل الواقع التي تستقل بھا محكمة الموضوع بغیر معقب 

 ٢٠/٥/١٩٦٥ق جلسة ٣٠ لسنة ٤٤٦الطعن رقم . علیھا إال أن یشوب حكمھا عیب في التسبیب
 .٦١٥ ص ١٦مجموعة أحكام النقض الصادرة من الدائرة المدنیة، المكتب الفني س 

 .١٣٢ممدوح محمد علي مبروك، االلتزام بصیانة الشئ المبیع، المرجع السابق ص /  د)٢(
 ٤٨١م مصطفى ألبابي الحلبي وأوالده فقرة ١٩٦٠، طبعة عام  مصادر االلتزامعبد المنعم فرج،/  د)٣(

 .٥٢٧المرجع السابق ص  سلیمان مرقس،/ ، د٥٢٠ص 
 فسوء النیة یعد مخالفا للمبدأ القانوني العام الذي یقضى أن حسن النیة مفترض وعلى من یدعى )٤(

 .مدني فرنسي) ٢٢٦٨(وجود سوء نیة أن یقیم الدلیل على ذلك وھذا ما تضمنتھ المادة 
 .٤٨محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص/  د)٥(
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الخروج عن المبدأ  إال تمھیدا لحاالت المسئولیة عن فعل الحیوان وتھدم البناء، لتمثل بذلك
  )١(.العام بوجوب إثبات الخطأ حتى یمكن التعویض

لك��ن ھ��ذا الح��ال ل��م ی��ستقم ب��سبب تج��افي المنط��ق والق��انون، ل��ذلك ح��اول الق��ضاء   
 بالنصوص التي ت�نظم ض�مان العی�وب الخفی�ة، فالناق�ل المحت�رف لمھنت�ھ                 الفرنسي التوسع 

األدوات بصرف النظر فیما إذا كان یعلم أو ال یعلم بالعیوب  یتحمل المسئولیة عن عیوب
  )٢(.التي تعتریھا

                                                           

محمد شكري / ، د٣٢٠، ٣١٩جابر محجوب علي، ضمان سالمة المستھلك، المرجع السابق، ص/  د)١(
 .٤٩، ٤٨سرور، المرجع السابق، ص

 .٣٢٠، ٣١٩جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص/  د)٢(
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 النتائج والتوصیات

  

  النتائج: أوال

  :لقد توصلت من خالل ھذا البحث إلى ما یلي

ین شركة أوبر والسائق ھ�ي عق�د عم�ل، ألن ال�سائق عن�د        العالقة التي تجمع ب    -١
  .اتصالھ بتطبیق أوبر، یخضع لرابطة التبعیة

 لعقد النقل عبر التطبیقات الذكیة خصوصیة ف�ي العالق�ة ب�ین الناق�ل والعمی�ل،                 -٢
ویترتب على تلك الخصوصیة آثار أھمھا أن ما یصدر من الناقل ھو إیجاب ولیس دع�وة             

  .دیلھ بین الناقل والعمیل، كما یتسم بأنھ من قبیل عقود اإلذعانللتعاقد، ال یمكن تع

ف�شركة أوب�ر تتعھ�د     عق�د مقاول�ة،    طبیعیة العقد بین الراكب وشركة أوب�ر ھ�و  -٣
مح�دد، دون أن   وق�ت  وف�ي  مع�ین  مك�ان  ش�خص إل�ى   بنق�ل  االلت�زام  وھ�و  عم�ال  ت�ؤدي  بأن

  .ألخیرا بمقتضاه یتعھد أجر مقابل تخضع لرقابة أو إشراف الراكب،

 تلتزم شركة أوبر بتنفیذ ما تفق علیھ عبر التطبیق، وت�ضمن س�المة الراك�ب،               -٤
  .وحمایة البیانات الشخصیة للراكب، وجمیعھا التزامات بتحقیق نتیجة

 یسأل بالتزامھ الناقل أخل فإذا وحده، العقد یحكمھا والراكب الناقل  العالقة بین-٥
 إخاللھ عن تنتج ألنھا التعاقدیة؛ المسئولیة واعدتلحق بالراكب طبقا لق التي األضرار عن

  .النقل التزامھ في عقد تنفیذ في بواجبھ

 فم�ن ح�ق الراك�ب أن یطالب�ھ بالتنفی�ذ         ذا لم یقم الناقل بتنفیذ التزام�ھ ف�ي العق�د           إ -٦
إذا لح�ق الراك�ب ض�رر    العیني، ألن عقد النقل دائما یتعلق بعمل ولیس بشخص المدین، و     

  یحصل على التعویض عن األضرار التي سببھا عقد النقلفمن حقھ أیضا أن 

  : التوصیات: ثانیا

 أوص���ى الم���شرع الم���صري ب���ضرورة وض���ع قواع���د ت���ضمن حمای���ة أكب���ر   -١
للسائقین والركاب، بما یسھم في استقرار األوضاع بینھم، من خالل قواعد تضبط العالقة    

  . الكترونیةبین السائق والراكب من خالل توحید قواعد الدفع بأن تكون

 قانًون�ا، وإع�ادة   مح�ددة  مدة خالل التعاقد عن الرجوع خیار  أن یكون للراكب-٢
  . خالل تلك المدة إخطار الناقل برجوعھ عن طلب الخدمة

 ضرورة وجود مركز فعلي لتلقي شكاوى الركاب، یخضع لرقابة وزارة -٣
.النقل، وال یقتصر اآلمر على الشكاوى التلیفونیة



 - ٤٨٥٨ -

  راجعالمصادر والم

  المراجع الواردة في فقھ القانون

 الطبع�ة  اإللكترونی�ة،  للتع�امالت  القانونی�ة  اللیل،الجوان�ب  الدسوقي أبو إبراھیم/ د -١
 .٢٠٠٣ الكویت، جامعة ، الكویت األولى،

أحمد محمد حسان، نحو نظریة عامة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة، دراس�ة             / د -٢
  .م٢٠٠١مقارنة، طبعة دار النھضة العربیة عام 

أن���س ب���ن محم���د ب���ن عب���دالعزیز آل فری���ان م���سئولیة الناق���ل الب���ري ف���ي نق���ل  / د -٣
األشخاص، ، رسالة ماجستیر في السیاسة ال�شرعیة مقدم�ھ إل�ى المعھ�د العل�ى للق�ضاء                  

  .ھـ١٤٣٤ -١٤٣٣بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة عام 

 االلتزام، طبعة عام أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة لاللتزام، مصادر/ د -٤
  . اإلسكندریة- دار الجامعة الجدیدة للنشر٢٠٠٥

ب��ن زای��د عبداهللا،عق��د النق��ل الب��ري لألش��خاص، رس��الة ماج��ستیر مقدم��ھ لكلی��ة   / د -٥
  .م٢٠١٤الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر عام 

اشئة عن عیوب ضمان سالمة المستھلك من األضرار الن جابر محجوب علي،/ د -٦
المبیع�ة، مجل�ة الحق�وق الكویتی�ة، ال�سنة الع�شرون، الع�دد الثال�ث،          المنتجات ال�صناعیة 

 .١٩٩٦سبتمبیر

جبالي أبو ھشیمة كامل ، حمایة البیانات الشخصیة ف�ي البیئ�ة الرقمی�ة ، بح�ث                 . د -٧
الرقمي وإشكالیاتھ القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامع�ة أس�یوط ،    مقدم إلى مؤتمر العصر

 ٢٠١٦ ابریل ١٢ - ١٣في الفترة من 

حسام الدین االھوانى الحق في احترام الحیاة الخاصة، الحق في الخصوصیة،           / د -٨
  . القاھرة-م دار النھضة العربیة١٩٧٨دراسة مقارنة، طبعة عام 

حسن عبد الباسط جمیعي، مسئولیة المنتج عن األضرار الت�ي ت�سببھا منتجات�ھ           / د -٩
 ض�وء تط�ور الق�ضاء الفرن�سي وص�دور الق�انون الفرن�سي               المعیبة، دراسة مقارنة ف�ي    

م دار ٢٠٠٠، طبع�ة ع�ام   ١٩٩٨ م�ایو  ١٩بشأن مسئولیة المنتج عن عیوب المبیع في   
 .  القاھرة-النھضة العربیة

خال��د جم��ال أحم��د ح��سن، االلت��زام ب��اإلعالم قب��ل التعاق��د، دار النھ��ضة العربی��ة / د -١٠
  .١٩٩٦القاھرة عام 

، المسئولیة القانونی�ة ع�ن ط�رد ع�ضو م�ن المجموع�ة ف�ى                زیاد خلیفة العنزي    . د -١١
ف�ى الت�شریع األردن�ي ، مجل�ة عل�وم ال�شریعة والق�انون ،         مواق�ع التواص�ل االجتم�اعي   

  .٢٠١٨ ، العدد الثاني ، ٤٥المجلد 

م دار النھ��ضة  ١٩٨٦س��عید س��لیمان جب��ر، الح��ق ف��ي ال��صورة، طبع��ة ع��ام        / د -١٢
  . القاھرة-العربیة



 - ٤٨٥٩ -

ي في شرح الق�انون الم�دني، نظری�ة العق�د، المجل�د األول              سلیمان مرقس، الواف  / د -١٣
  .م١٩٨٧الجزء الثاني، الطبعة الرابعة القاھرة عام 

سمیر عبد السمیع األودن، ضمان العی�وب الخفی�ة الت�ي تق�ع عل�ى ع�اتق الب�ائع             / د -١٤
م مكتب�ة اإلش�عاع   ٢٠٠٠ طبع�ة ع�ام     ٨: ٦ومشیدي البن�اء المق�اولین والمھندس�ین، ص         

 .الفنیة

الرزاق ال��سنھوري، الوس��یط ف��ي ش��رح الق��انون الم��دني، نظری��ة االلت��زام     عب��د/ د -١٥
  .بوجھ عام، مصادر االلتزام، دار النھضة العربیة

 ٢٤٧: ٢٤٣عبد القادر أقصاصي، االلتزام ب�ضمان ال�سالمة ف�ي العق�ود، ص               / د -١٦
 . اإلسكندریة-م دار الفكر الجامعي٢٠١٠طبعة عام 

م مصطفى ألبابي الحلب�ي     ١٩٦٠طبعة عام   عبد المنعم فرج، مصادر االلتزام،      / د -١٧
  .وأوالده

 . ١٩٦٥ القاھرة، العربي، الفكر طبعة دار النقل، عقد یونس، حسن علي/ د -١٨

عب��دااهللا مب��روك النج��ار، ال��ضرر األدب��ي وم��دى ض��مانھ ف��ي الفق��ھ اإلس��المي     / د -١٩
 .م دار النھضة العربیة١٩٩٠  -ھـ ١٤١١والقانون، دراسة مقارنة، الطبعة األولى عام 

 الدراس�ات  اإللكترون�ي، مجل�ة   العق�د  ف�ي  القب�ول  و محم�د، اإلیج�اب   عق�وني /د -٢٠
  .السابع القانونیة، العدد والبحوث

 عبر االنترنت دراسة البیع عقد االلكترونیة التجارة عقود زریقات، خالد عمر /د -٢١
  ٢٠٠٧ األولى، .،الطبعة  عمان-الحامد دار تحلیلیة،

في القانون المدني، دار الثقافة الجامعی�ة       محمد نصر الدین منصور، عقد البیع       / د -٢٢
  .م١٩٩٨القاھرة عام 

ممدوح محمد مب�روك، أحك�ام العل�م ب�المبیع وتطبیقات�ھ ف�ي ض�وء تق�دم وس�ائل                    / د -٢٣
 .م١٩٩٩التكنولوجیا المعاصرة، دار لمكتب الفني لإلصدارات القانونیة القاھرة عام 

 واثب�ات  االنترنی�ت  طری�ق  ع�ن  اإلرادة ع�ن  التعبی�ر  , حج�ازي  اهللا عب�د   من�دي /د -٢٤
  .٢٠١٠  اإلسكندریة , الجامعي الفكر دار , االلكتروني التعاقد

  مجموعة أحكام النقض الصادرة من الدائرة المدنیة، المكتب الفني -٢٥

محمد أحمد المعداوي، حمایة الخصوصیة المعلوماتیة للم�ستخدم عب�ر ش�بكات            / د -٢٦
ة بنھا العدد الثالث والثالث�ون   التواصل االجتماعي، دراسة مقارنة ، كلیة الحقوق جامع       

 .الجزء الرابع

محم��د ح��سین عل��ي ال��شامي، رك��ن الخط��أ ف��ي الم��سئولیة المدنی��ة، طبع��ة ع��ام     / د -٢٧
  .م دار النھضة العربیة١٩٩٩

م دار النھ�ضة  ١٩٦٢ شرح أحك�ام عق�د المقاول�ة، طبع�ة ع�ام        محمد لبیب شنب  / د -٢٨
  . القاھرة-العربیة
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  األض��رار الت��ي ت��سببھا منتجات��ھ محم��د ش��كري س��رور، م��سئولیة المن��تج ع��ن /د -٢٩
  .م دار الفكر العربي١٩٨٣الخطرة، طبعة عام

 . مجموعة األعمال التحضیریة للقانون المدني–مذكرة المشروع التمھیدي  -٣٠

محم��ود جم��ال ال��دین زك��ي، م��شكالت الم��سئولیة المدنی��ة، الج��زء األول ف��ي         / د -٣١
م مطبع���ة جامع���ة ١٩٧٨ازدواج أو وح���دة الم���سئولیة، وم���سألة الخی���رة،  طبع���ة ع���ام 

  .القاھرة

مصطفي أحمد عب�د الج�واد حج�ازي، الم�سئولیة المدنی�ة لل�صحفي ع�ن انتھ�اك           / د -٣٢
 .م٢٠٠٤القاھرة عام / حرمة الحیاة الخاصة، طبعة دار النھضة العربیة 

مم��دوح محم��د عل��ي مب��روك، االلت��زام ب��صیانة ال��شئ المبی��ع، دراس��ة مقارن��ة،   / د -٣٣
  . بدون سنة نشر القاھرة،-طبعة دار النھضة العربیة

محم�ود جب�ور، البیان�ات الشخ�صیة والق�وانین العربی�ة،            / منى األشقر جبور، د   / د -٣٤
  .٢٠١٨ لبنان  – األولى بیروت المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، الطبعة

  .الفقھ اإلسالميالمراجع الواردة في 

سوقي الم�الكي    حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لمحمد بن أحمد بن عرفة الد           -١
 .، طبعة دار الفكر)ھـ١٢٣٠: المتوفى(

 مقارن�ة، الطبع�ة   فقھی�ة  المعاص�رة دراس�ة   بالوس�ائل  عبد العزیز فرج، التعاق�د / د -٢
  .٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢األولى 

  المراجع األجنبیة

١- Avis du Comité économique et social européen sur: « 
L’impact des réseaux de socialisation et leur interaction dans 
le domaine du citoyen /consommateur » du Journal officiel de 
l’Union européenne: ١٨ mai ٢٠١٠, n°: C ١٢٨ 

٢- Marc THEWES," De la distinction entre obligations de 
moyens et obligations de résultat: pile ou face?" ٥ juin ٢٠١١. . 
http://www.jtl.lu. 

٣- Tom Hutchison, Web Marketing for the Music Business 
(USA: Elsevier ٢٠٠٨.  " web sites that allow members to 
construct a public or semipublic profile and formally 
articulate their relationship to other users in a way that is 
visible to anyone who can access their file". 

 

http://www.jtl.lu/

	أولا: مفهوم عقد النقل.
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	ولقد قررت محكمة النقض الفرنسية في 4 مارس 2020م، أن العلاقة التي تجمع بين شركة أوبر والسائق هي عقد عمل، لأن السائق عند اتصاله بتطبيق أوبر، يخضع لرابطة التبعية، وكون السائق ليس ملزما بعدد ساعات معينة لا يمس بوجود علاقة التبعية، حيث يؤدى الخدمة المطلوبة منه بصفته أجيرا وليس عاملا مستقلا، فيحق له مطالبة الشركة بالتعويض أن لم تمكنه من عمله، ومنعه من الدخول على تطبيق الشركة هو إنهاء تعسفيا من قبل الشركة. (�)
	�ثانيا: مفهوم التطبيقات الذكية.
	ينبغي في البداية أن أبين أنواع وسائل التواصل الالكتروني، لنتوصل إلى مفهوم التطبيقات الذكية كأحد أنواع وسائل التواصل الالكتروني.
	أهم ما يميز عقد النقل عبر التطبيقات الذكية أنه يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس حقيقي، حيث يتم التعاقد بينهما بوسائل اتصال تكنولوجية تتم عن بعد، ويتم تبادل الإيجاب والقبول بأسلوب إلكتروني عبر برنامج مصمم للتشغيل على الهاتف الذكي، مما يجعل مجلس العقد افتراضيا.
	ولا شك أن الرضا هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة العقدية، مما يجعل الإيجاب والقبول الإلكتروني لا يختلف كثيرا عن نظيره التقليدي،(�) ومع هذا فلعقد النقل عبر التطبيقات الذكية خصوصية في العلاقة بين الناقل والعميل، تنبع من الوسيلة المستخدمة في التعبير، مما يترتب على تلك الخصوصية آثار مترتبة عليها، ولذلك سأوزع الدراسة في هذا المبحث على مطلبين يتناول الأول خصوصية الإبرام، ويختص الثاني بالآثار المترتبة على خصوصية العلاقة.
	يتسم عقد النقل عبر التطبيقات الذكية بأن التعبير عن الإرادة بين الناقل والعميل يتم عن بعد، كما أنه يستخدم الوسائط الالكترونية على شبكة الانترنت، وهذا ما يجعل إيجاب الناقل يتميز بأنه مستمر، ولذلك يمكن القول إن إبرام عقد النقل عبر التطبيقات الذكية يتميز ببعض الخصوصية أهمها:
	أولا- يتم التعبير عن الإرادة بين الناقل والعميل عن بعد:
	لا شك أن عقد النقل عبر التطبيقات الذكية من العقود الرضائية التي تنشأ بمجرد تبادل الإيجاب والقبول بين طرفيه- شركة أوبر والعميل- ، فالرضا يعتبر الشرط الأساسي والبديهي لقيام العقد، ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، أي بمجرد الاتفاق بين الطرفين على شروطه وعناصره من تحديد نوع السيارة التي سيستخدمها العميل ومكان الذهاب والأجرة، (�) وهذا ما يتفق مع الفقه الإسلامي من إن الأساس في العقود هو صدور ما يدل على الرضا بصورة واضحة مفهومة، وذلك متحقق في عقد النقل عبر التطبيقات الذكية، وما التطبيق إلا وسيلة لتوصيل وتسهيل التعبير عن الإرادة فحسب. (�)
	حيث تقدم شركة أوبر إيجابا من خلال عرض خدماتها، والتي تتمثل في نقل الركاب من خلال رسائل البيانات عبر وسيط الكتروني- تطبيق عبر الهاتف-، ويتلقى العرض أي شخص طبيعي يستخدم تطبيق أوبر عبر الهاتف للحصول على خدماتها. (�)
	وبداية ينبغي ألا يكون مجرد الضغط على أيقونة القبول من قبل من وجه إليه الإيجاب كافيا، للتعبير عن موافقته وقبوله بشروط العقد الالكتروني، بل الواجب تحديد الإطار القانوني للقبول الذي يضمن صدوره عن إرادة حرة متبصرة، حتى لو تتطلب الأمر وجوب الكتابة كإجراء شكلي يؤكد الرضاء.(�)
	ولكون عقد النقل عبر التطبيقات الذكية ينتمي إلى طائفة العقود المبرمة عن بعد، لذا فهو يخضع للقواعد الخاصة بحماية العميل في العقود المبرمة عن بعد، والتي من شأنها أن تفرض على الناقل العديد من الالتزامات والواجبات تجاه العميل، ومنها تحديد هوية السائق، وعنوانه، ورقم تليفونه، ورقم السيارة وأوصافها، والسعر المقابل للخدمة، وطريقة الدفع أو السداد.(�)
	والأصل أن يكون للراكب خيار الرجوع عن التعاقد خلال المدة المحددة قانوًنا، وإعادة إخطار الناقل بعدوله عن طلب الخدمة خلال مدة لا تتجاوز ميعاد التسليم، جاء بهذا الحق في العدول توجيه الاتحاد الأوروبي،(�) رقم ( 66 ) لسنة 1997بشأن حماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد والصادر في 20 مايو 1997.(�)
	لكن في الحقيقة ما يحدث هو أن حق عدول الراكب عن الرحلة (الخدمة) لا يكون مجانا، بل مقابل غرامة مالية اثنا عشر جنيها تقريبا، وهذا ما يجعل بعض السائقين يقبل بتوصيل الركاب، ثم لا يذهب إلى نقطة الالتقاء المحددة، وفي هذه الحالة لا يكون أمام الراكب إلا أن يعدل عن الخدمة حتى يستطيع طلب سيارة أخرى من خلال التطبيق.
	ثانيا - يتم العقد بين الناقل والعميل عبر وسيط إلكتروني:
	يتطلب العقد بين الناقل والعميل وجود وسيط إلكتروني - برنامج مصمم للتشغيل على الهاتف الذكي - لتقديم الخدمة عبر الإنترنت، فالإيجاب بين الناقل والعميل يتم عبر التطبيق الإلكتروني، وهو يشبه كثيرا الإيجاب الصادر عبر الصحف أو التلفاز، أو عبر الشاشات الموضوعة في الساحات والطرق العامة، فيكون إيجابا مستمرا على مدار الساعة، ويعتبر موجها للجمهور وليس إلى شخص معين، وعادة ما يكون هذا الإيجاب محددا بزمن أو معلقا على شرط ما، ومن ذلك حق شركة أوبر في تعديل ثمن الخدمة في ساعات الازدحام مثلا. (�)
	وفي حالة ما إذا تم سحب الإيجاب عبر غلق التطبيق الالكتروني فهذا التصرف يعد إنهاء له واعتباره كأن لم يكن، لعدم إمكانية الإطلاع عليه للمتعاقدين من خلال التطبيق، أما في حالة اختفاء الإيجاب لأسباب ناتجة عن خلل فني، فهذه الأسباب لا علاقة للموجب بها ولا تمنع دون بقاء الإيجاب قائما، لأن الخلل في وسائل معالجة البيانات الذي يتم من خلالها إرسال الإيجاب ليس إنهاء للإيجاب، وبالتالي لا ينعدم الأثر القانوني للإيجاب طيلة فترة سحبه أو اختفائه من التطبيق في هذه الحالة.(�)
	وفي الحقيقة فإن إبرام عقد النقل عبر وسيط الكتروني قد يثير التساؤل حول صحة إبرام القاصر لمثل هذا النوع من العقود والتي لا يستطيع مقدم الخدمة أن يتبين حقيقة سنه.
	وأرى مع البعض ضرورة تبنى الوضع الظاهر، واعتبار العقد المبرم بين القاصر وشركة أوبر عقد صحيحا حماية لشركة أوبر من إهمال المسئول عن رقابة الصغير.(�)
	�لكن ما يعاب على هذا التطبيق وبحق هو عدم وجود أي ضمانات حماية للعلاقة بين السائق والراكب، وخاصة في العلاقة المالية التي تنشأ بينهما، حيث فقط تضمن شركة أوبر حصولها على حقها المالي من خلال الخصم من محفظة السائق، لكن ليس هناك أي ضمانات للراكب إن أدعى السائق من خلال إرسال رسالة لشركة أوبر أن الراكب لم يدفع مقابل الخدمة فيتم الخصم من المحفظة الالكترونية للراكب، أو أدعى الراكب أنه دفع مبلغ يتعدى مقابل الخدمة فتقوم الشركة بخصم المبلغ الباقي من المحفظة الالكترونية للسائق.
	لذلك يجب على المشرع أن ينص على قواعد تضبط العلاقة بين السائق والراكب من خلال توحيد قواعد الدفع بأن تكون الكترونية، يقوم الراكب مسبقا بشحن مبلغ في محفظته وتقوم الشركة تلقائيا بخصم المبلغ المحدد مسبقا للرحلة من محفظة الراكب.
	�المطلب الثاني
	ترتيبا على ما سبق، فإن عقد النقل عبر التطبيقات الذكية من العقود ذات الطابع الالكتروني، ويترتب على ذلك أن ما يصدر من الناقل هو إيجاب وليس دعوة للتعاقد، لا يمكن تعديله بين الناقل والعميل، كما يتسم بأنه من قبيل عقود الإذعان، ويترتب على ذلك أن الناقل ملزم بتبصير العميل، ولذلك يمكن القول إن لخصوصية إبرام عقد النقل عبر التطبيقات الذكية بعض الآثار أهمها:
	أولا: ما يصدر من الناقل هو إيجاب وليس دعوة للتعاقد: أجاز قانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الأونسيترال استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض،(�) وكذلك مشروع التجارة الالكترونية المصري في المادة (15) منه. (�)
	     فما يصدر من الناقل في عقد النقل هو تعبير بات – إيجاب- موجه إلى العملاء عبر شبكة الانترنت بقصد إبرام عقد في مجال خدمات النقل، حتى ولو علقت الشركة خدماتها على بعض الشروط مثل تغير السعر في وقت الازدحام مثلا. (�)
	     فهناك فارق بين الإيجاب يميزه عن الدعوة للتعاقد، فوظيفة الدعوة إلى التعاقد هي مجرد الإعلان من صاحبها عن رغبة في التعاقد، من أجل الكشف عن من تكون لديه رغبة مقابلة، بينما الإيجاب يهدف إلى تحقيق مشروع كامل المعالم، قابل أن يتحول إلى عقد متكامل الأركان بمجرد إعلان من يوجه إليه قبوله على محتوى العرض المقدم. (�)
	     ولا شك أن تحديد ما إذا كان التعبير الصادر عبر الوسائط الالكترونية إيجابا ملزما، أم مجرد دعوة للتعاقد، يعتمد على طريقة العرض لهذا التعبير، فإذا كان العرض يتمثل في إعلان عن منتج يدعو الجمهور إلى شرائها دون تحديد التفصيل الدقيق، فإن العرض في هذه الحالة لا يمثل إيجابا، لأنه لا يشتمل على التفصيل والجزم اللازمان ليصبح إيجابا، أما إذا كان الُمنتج قد عرض سلعته واصفا إياها محددا مزاياها وثمنها ويعلن استعداده لإرسالها إلى كل من يطلبها بالشروط المبينة في الإعلان، فإن هذا العرض يعبر عن إرادة صاحبه في الالتزام بالتعاقد مع كل شخص يبدي قبوله، ويعتبر إيجابا صريحا.(�)
	     وبذلك يكون العرض الموجه من شركة أوبر للجمهور إيجابا جازما صحيحا، لأنه يتضمن تحديدا دقيقا وافيا كل العناصر الجوهرية للتعاقد تحديدا نافيا للجهالة، من حيث تحديد هوية السائق وعنوانه ورقم تليفونه ورقم السيارة وأوصافها والسعر المقابل للخدمة وطريقة الدفع.
	     وهذا الحكم يتفق مع الفقه الإسلامي، فالإعلان العام المشتمل على الشروط والمواصفات المطلوبة للمعقود عليه بشكل يزيل الجهالة عنه، يعتبر إيجاباً يستمر إلى أن يتصل به القبول، أو يحدث عارض يقطعه، ويتجلّى هذا الحكم بصورة واضحة في العبارة التالية:" لو عرض رجل سلعته للبيع وقال: من أتاني بعشرة فهي له فأتاه رجل بذلك إن سمع كلامه أو بلغه فالبيع لازم وليس للبائع منعه، وإن لم يسمعه ولا بلغه فلا شيء له".(�)
	وجه الدلالة : أن عرض البائع سلعته للبيع بثمن معين لم يكن موجهاً إلى شخص محدد , وإنما أراد به الإعلان لجمهور الناس، بدلالة الاسم الموصول (من) الذي يفيد العموم، فلو لم يكن الإعلان أو العرض إيجاباً حقيقياً جدياً لما اعتُبر بلوغ المشتري السعلة المعروضة قبولاً يلزم به العقد وينفذ، وبذلك يجوز للشخص أن يعرض إيجابه عبر شبكة الانترنت، ثم يتلقى القبول فيتم  العقد.(�)
	ثانيا- عدم إمكانية تعديل الاتفاق بين الناقل والعميل: ضرورة وجود وسيط إلكتروني– التطبيق- لإبرام العقد بين الناقل والعميل، تؤثر على إمكانية تعديل الاتفاق بين الناقل والعميل.
	فموقع شركة أوبر يقدم إيجاباً لمنتجات أو خدمات إلى الجميع دون تحديد لشخص بعينه، وعندئذ تكون الحرية لكلّ من يستخدم ذلك التطبيق في التعاقد من خلال الدخول على التطبيق الخاص بالشركة، وتحديد نوع الخدمة كتحديد مكان الذهاب والإياب ونوع السيارة التي يقبل بتقديم الخدمة له، ثم الضغط على أيقونة القبول، ويثور التساؤل عماّ إذا كان يمكن لسائق السيارة – وسيلة النقل الخاصة لشركة أوبر- والعميل أن يتفقا على تعديل الاتفاق المبرم من خلال تطبيق أوبر ؟
	في الحقيقة أن إمكانية تعديل الاتفاق المبرم من خلال تطبيق أوبر أمر مستبعد في الواقع، لأن العميل بمجرد طلب السيارة من خلال التطبيق، لا يمكن له أن يعدل من طلبه، وبمجرد وصول السيارة لا يمكن للناقل أن يعدل من المكان الذي حدده العميل كمكان لوجهته عبر التطبيق، فهو مجرد تابع لشركة أوبر.
	ومع هذا فإن احتمال الخطأ يبقي قائماً؛ حيث إن الضغط على زر القبول قد يقع زلة من غير قصد ولا إرادة من العميل، وخير الحلول في هذا المجال لتجنب أخطاء اليد وما شابه أثناء الدخول على تطبيق أوبر , أن يتم التأكيد على القبول عبر وسائل تذكيرية مثل " هل تؤكد القبول ؟ " , والإجابة " بنعم أو لا " ,أو من خلال الضغط على أيقونة القبول مرتين , ومن ثم يؤكد عزمه على القبول بالضغط على أيقونته، فمثل هذه الحلول تحقق المصلحة والتوازن والاستقرار , لذا فهي جديرة بالاعتماد .
	ثالثا- التزام الناقل بتبصير العميل: مركز شركة أوبر في مجال خدمة النقل الالكترونية أقوى بكثير من مركز الراكب، والذي يمثل الطرف الضعيف حيث يفتقر إلى الخبرة والمعرفة الكافية بالخدمة التي يهدف إلى الحصول عليها، بالإضافة إلى جهله بقواعد المعلومات المتعلقة بسياسة الاستخدام وسياسة الخصوصية، لذا يعتبر التزام شركة أوبر بتبصير العميل وتزويده بجميع المعلومات الضرورية للتعبير عن إرادته من أهم الالتزامات التي تقع على عاتقه. (�)
	فيجب تبصير العميل بكل المعلومات الضرورية قبل إبرام العقد بين الناقل والعميل، كحقه في العدول عن الخدمة أم لا، وكيفية ممارسة العدول، وكل ما من شأنه إزالة أي لبس أو غموض لدى العميل بلغة سهلة وواضحة يفهمها، وهذا قد يخفف من المشكلات التي قد تترتب على عدم إمكانية تعديل الاتفاق بين الناقل والعميل.
	رابعا: من قبيل عقود الإذعان: تقوم فكرة الإذعان في العقود من الناحية القانونية على المادة ( 100) من القانون المدني التي تنص على أن القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها، وبالأخص أن كانت تلك الشروط تحتوى على بنود مجحفة لأحد الأطراف.
	ولا شك أن هناك احتكاراً فعلياً من قبل شركة أوبر فلا توجد معها سوى شركة واحدة – شركة كريم- تتوفر فيها التقنيات اللازمة لتقديم خدمة النقل عبر التطبيقات الحديثة، كما أن الخدمة التي تقدمها أصبحت ضرورية للمستهلك، بحيث لا يمكن يستغني عنها بعض الأشخاص في الحياة العصرية الحالية. (�)
	وتلجأ شركة أوبر إلى استخدمها سلطاتها في عقود الإذعان ووضع بعض الشروط المجحفة، ومن ذلك فرض غرامة في حال تأخر العميل خمسة دقائق بحد أقصى عن نقطة الانتظار أو إلغاء الرحلة، في حين أن العميل –الراكب- لا يحصل على أي تعويضات في حال تأخر السائق.
	ولذلك أرى وجوب تطبق الحماية التشريعية لعقود الإذعان في القانون المدني المصري، والتي نصت عليها المادة (149) بقولها: "إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط، أو آن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك"، وهذه المادة أداة قوية بيد القاضي يحمي بها المستهلك من الشروط التعسفية التي تفرضها عليه شركات الاحتكار.
	�المبحث الثاني
	يطرح عقد النقل عبر التطبيقات الذكية تساؤلا حول الأساس القانوني الذي يبنى عليه هذا العقد، وكذلك الآليات القانونية لحماية العميل في هذا العقد، فما طبيعة عقد النقل للأشخاص عبر التطبيقات الذكية وأين يمكننا تصنيفه ؟
	المطلب الأول
	طبيعة عقد النقل عبر التطبيقات الذكية
	ذكرت سابقا أن اتفاق النقل عبر التطبيقات الذكية يتم من خلال برنامج يتيح لمستخدميه طلب سيارة من خلال التطبيق على الهاتف، ويلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى مكان معين مقابل أجرة، وبذلك يتبين أن هذا العقد من العقود الملزمة لجانبين.
	وكذلك من حيث المبدأ هو من العقود الرضائية الواردة على عمل، لأنه لا يقوم إلا بتطابق إرادتي الأطراف المتعاقدة )شركة أوبر والعميل(، ويكون صحيحا بمجرد اتفاق طرفي العقد وتبادل الإيجاب والقبول دون أن يتوقف ذلك على القيام بأي إجراء أخر.
	وعليه يعتبر عقد النقل من الأعمال التجارية بالنسبة للناقل سواء أشرف عليها شخص طبيعي أم شخص معنوي، كما أن الناقل في هذه الحالة يعد يمتهن مهنة المقاولة في نقله للمسافرين وهي عمل تجاري بالنسبة للناقل وحده، أما بالنسبة للمسافر فتتحدد طبيعة عمله وفقا لصفة هذا الأخير مدنيا كان أم تجاريا.
	�المطلب الثاني
	الآليات القانونية لحماية العميل في عقد النقل للأشخاص عبر التطبيقات الذكية
	يلتزم الناقل بأن يهيئ للراكب السيارة المتفق عليها، ولقد نصت على ذلك المادة 261 من قانون التجاري المصري على انه إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان في درجة أدنى من الدرجة المبينة في بطاقة النقل وخلافاً على ما أتفقأ عليه جاز للمسافر مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين.
	ولذلك يجب على الناقل أن يقوم بعملية النقل وفقاً لما اتفق عليه في العقد المبرم عبر التطبيق، فإذا أخل الناقل بهذا الالتزام وأضطر الراكب إلى الانتقال بسيارة أقل في المواصفات من السيارة المتفق عليها، ضمن القانون له استرداد الفارق إذا كان قد دفع فعلا، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
	ولذلك فالتزام الناقل بتهيئة السيارة المعدة للنقل كما هو متفق عليه بتطييق الشركة، هو التزام بتحقيق نتيجة، حيث إنه ملزم بان يقوم بعملية النقل وفقاً لما اتفق عليه في العقد.
	في البداية يجب على السائقين أن يلتزموا بالنقطة المحددة في التطبيق لنقل الركاب، والذي حدد مسبقا من خلال الموقع الجغرافي الذي حدده الراكب.
	كما يجب أن يتم نقل الراكب بسيارات صالحة للنقل من جميع الوجوه، حتى يمكن إيصال الراكب إلى الجهة المقصودة في أقرب وقت للميعاد المتفق عليه، فإذا أخل الناقل بتنفيذ ما ورد في التطبيق، وتأخر في إيصال الراكب في الميعاد المحدد في التطبيق، كان الناقل مسئولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب جراء ذلك.(�)
	والتزام الناقل بإيصال الراكب لوجهته المحددة بتطبيق الشركة هو التزام بتحقيق نتيجة، ولذلك إذا تعطلت وسيلة النقل في أثناء السفر، التزم الناقل بتامين وسيلة نقل أخرى لتمام السفر، وعلى الناقل أن يؤمن للمسافر الراحة المناسبة أثناء السفر.
	على الناقل إيصال الراكب سليماً إلى جهة الوصول ويطلق على هذا الالتزام بالسلامة، وهو التزام أساسي لا يمكن للناقل التخلص منه فكل شرط يتضمن إعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من هذا الالتزام يعد باطلاً، ويضمن الناقل سلامة الراكب أيا كانت الواسطة المستخدمة في التنقل وحتى لو تم النقل بالمجان. (�)
	فالتزام الناقل بتوصيل الراكب سالماً هو التزام بنتيجة، وهي الوصول بالراكب سالماً إلى الجهة المقصودة فإذا أصاب الراكب ضرر فإن الناقل يكون قد اخل بتنفيذ التزامه لأنه لم يحقق النتيجة المطلوبة، ويمتد التزامه بالمحافظة على سلامة الراكب من وقت الشروع في الصعود بواسطة النقل ولغاية النزول منها عند الوصول.
	فالناقل ملتزم بضمان سلامة الراكب وإيصاله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، وهو التزام بتحقيق نتيجة، بحيث إذا أصيب الراكب فانه يكفي أن يثبت انه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويعتبر هذا منه دليلا لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسؤولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه، ولا ترتفع مسؤولية الناقل عن سلامة الركاب إلا إذا اثبت هو أي الناقل أن الضرر الحاصل للركب قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير.(�)
	� (د) حماية البيانات الشخصية للعميل.
	تقوم المواقع الالكترونية عادة عند التسجيل عليها بوضع نوعين من السياسات على موقعها: سياسة للخصوصية، وسياسة الاستخدام،(�) تشرح سياسة الخصوصية ماهية المعلومات الشخصية التي يتم جمعها وكيفية استخدام الموقع للبيانات المجمعة، ويتم توضيح كل أو بعض الطرق التي يتم بها جمع وتخزين بيانات المستخدم، أو حفظها بسرية، أو الإفصاح عنها والتحكم بها ، أو تداولها مع طرف ثالث، بينما تقوم سياسة الاستخدام بإعلام المستخدم عن قواعد استخدم الموقع وما هو مسموح به، وما تعتبره إدارة الموقع انتهاكاً يلزم وقف حساب المستخدم أو إلغائه .
	وقد عرفت المادة (1) من قانون حماية البيانات الشخصية المصري البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020م بأنها: " أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى، كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الانترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية "(�).
	ويقصد بالخصوصية:(�) كافة المعلومات الشخصية التي يعتبرها الشخص ذات أهميه بالنسبة له، ولا يكون لديه رغبه في معرفة أشخاص آخرين بهذه المعلومات.(�)
	والحق في خصوصية البيانات الشخصية من قبيل الحقوق اللصيقة بالشخصية، لما لها من ارتباط وثيق بالكيان الشخصي للإنسان، حيث تشمل على جميع البيانات التي يكون من شأنها تحديد هوية الشخص.(�)
	وبالتالي يمكن أن يتفاعل مستخدمو شبكة الانترنت مع بعضهم البعض، أو في طلب السلع والخدمات؛ ومع هذا فهناك بعض المخاوف حول أمن وخصوصية البيانات الشخصية التي يُدلى بها، ولا شك أن العصر الرقمي ساهم بشكل كبير في تآكل خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين؛ وقد ترتب على التدفق الهائل لهذه المعلومات أن أصبحت هذه المعلومات مملوكة ملكية شائعة بعد أن كانت مملوكة ملكية خاصة، وتبدو الخطورة في تقديم هذه المعلومات على المواقع من أجل استخدامها في أغراض إجرامية أو أغراض تجارية؛ كما أن تجميع وإطلاق هذه المعلومات على هذه المواقع يجعل من الصعب بعد ذلك السيطرة عليها.(�)
	فلم تعد تقتصر البيانات الشخصية على البيانات التقليدية كالاسم واللقب والعنوان، بل اتسعت لتشمل صورة الشخص وصوته؛ كما أنها تضمنت بعض البيانات المتعلقة بالشخص ذاته من حيث قدرته المالية وسلوكياته وعادته وميوله وأذواقه؛ والأكثر من ذلك كله البيانات التي تتعلق بجسم الإنسان لكونها بيانات فريدة ودائمة وقابله للقياس؛ حيث يمكن من خلال الأجهزة التقنية الحديثة تحديد هوية الشخص مثل بصمة الأصابع، وتحليل قزحية العين، أو شكل الوجه. (�)
	والبيانات ليست على مستوى واحد من المخاطر، كما هو الحال مع البيانات الحساسة، كالبيانات الوراثية، والأوضاع الاجتماعية، والبيانات التي تتعرف على الشخص، من خلال خصائصه الطبيعية.(�)
	حيث عرف المشرع الفرنسي البيانات الشخصية فى ضوء القانون رقم ٨٠١ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بحماية البيانات الشخصية؛ حيث نصت المادة الثانية على إنه " يعتبر بيانا شخصيا أى معلومات تتعلق بشخص طبيعي معروف هويته أو يمكن التعرف علي هويته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يمكن تحديد هويته بالرجوع إلى الاسم ورقم تعريفه الشخصي وبيانات الموقع.
	ولذلك الشخص المعنى بالمحافظة على بياناته الشخصية هو كل شخص طبيعي تكون معطياته الشخصية موضوعا للمعالجة؛ كالبيانات المدرجة في الملف الشخصي للموظف بقسم شئون الموظفين؛ كما ينطبق أيضا على النتائج الخاصة بالفحص الطبي للمريض في ملفه الطبي الموجود بالمستشفى، أو صوره أو فيديو لشخص أثناء إجراء مقابلة معه.(�)
	وفي الحقيقة حظيت البيانات الشخصية للأفراد الطبيعيين في البيئة الرقمية بحماية الدستور المصري، الذي يعتبرها حقا أساسيا من حقوق الإنسان طالما أنها ترتبط بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين؛ وهذا هو ما نصت عليه المادة ٥٧ من الدستور المصري.
	وكذلك نصت المادة (31) من القانون رقم 87 لسنة 2018 والخاص بالنقل عبر تكنولوجيا المعلومات، بربط شبكات مقدم خدمات النقل مع الجهات الأمنية عن طريق شبكات خاصة افتراضية، وتأمين تلك المعلومات، وتقديم تقرير سنوي للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.  
	ومع هذا فتداول هذه البيانات الشخصية عبر شبكة الإنترنت يتطلب مزيدا من الاحتياطات والإجراءات الخاصة اللازم إتباعها خلال تدفقها بين دول العالم، من أجل الحفاظ على خصوصية هذه البيانات، ولا شك أن التزام الناقل بحماية البيانات الشخصية هو التزام بنتيجة.
	�المبحث الثالث
	يتطلب القضاء المصري للحكم بمسؤولية الناقل، أن يصدر خطأ من جانبه، إلا أن المحاكم المصرية أظهرت ميلا إلى تسهيل عبء الإثبات على المصابين، في حوادث النقل، فاعتبرت الناقل ملزما باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، لتأمين سلامة الركاب من الحوادث الناشئة، عن عدم مهارة الناقل، أو تلك التي تنشأ، عن وجود خلل في أداة النقل، (�) لذا سأتناول طبيعة المسئولية المدنية للناقل في المطلب الأول، ثم أركان المسئولية المدنية للناقل في المطلب الثاني، وأخيرا الآثار المترتبة على المسئولية المدنية للناقل في المطلب الثالث وذلك على النحو الآتي.
	في البداية يجدر بنا أن نشير إلى أن المشرع المصري كان قد حاول من جانبه أن يتدارك هذا النقص في عدم وضع قواعد خاصة تنظم نقل الأشخاص وتلك المحاولة كانت في مشروع تنقيح القانون المدني المصري حيث خصص أربع مواد 915: ٩١٨ ) تحت عنوان: المرافق المتعلقة بالنقل البري – نقل الركاب – تنظيم مسؤولية الناقل في نقل الأشخاص(، ولكن تم حذف تلك المواد لأن حركة النقل في تطور مستمر من شأنه ألا تضمن لهذه الأحكام الثبات، وفي الحقيقة أن هذا التبرير لا يمنع من وضع قواعد تتعلق بنقل الأشخاص، لأن وجودها أضمن لحماية الركاب، وسندا لهم في الحصول على التعويض، وأن ترك ذلك للاجتهادات المختلفة، لا يخلو من أمور قد لا تكون في مصلحة الركاب،(�) لذا التسأول الذي يطرح نفسه عند البحث في طبيعة المسئولية المدنية للناقل هو مدى انطباق قواعد المسئولية التقصيرية أو العقدية كأساس لمسئولية الناقل.
	فيكفي الاستناد إلى قيام قرينة قانونية على الناقل - حارس الشيء- بمجرد حدوث ضرر للراكب، وعدم إمكان دفع هذه القرينة إلا بإثبات السبب الأجنبي من قبل الناقل.
	ثانيا: مدى انطباق قواعد المسئولية العقدية كأساس لمسئولية الناقل:
	يبدو لي أن العلاقة بين الناقل والراكب يجب أن يحكمها العقد وحده، فإذا أخل الناقل بالتزامه العقدي لم يكن أمام الراكب سوى الرجوع عليه بدعوى المسؤولية العقدية، ولذلك فإن الناقل في هذه الحالة يسأل عن الأضرار التي تلحق بالراكب مسئولية تعاقدية؛ لأنها تنتج عن إخلاله بواجبه في تنفيذ التزامه في عقد النقل.
	أولا:  أن اتفاق الراكب مع الناقل على أن يصل به من مكان إلى مكان يقتضي أخذنا بحرفية الاتفاق أن يصل الناقل بالراكب إلى جهة الوصول بحالته أي غير ناقص عضوًا، ولا جثة هامدة.
	ثانيًا:  إذا كان هناك فارق بين نقل الأشياء ونقل الأشخاص فإن هذا الفارق ليس مانعا من إعمال القياس، فإذا كان الناقل يضمن البضاعة التي ينقلها، فمن باب أولى أن يلتزم بكفالة سلامة الراكب؛ لذلك وجب اعتبار مسؤولية الناقل عن الضرر الذي يلحق الراكب مسؤولية تعاقدية.
	ثالًثا:  القول بأن الناقل لا يسيطر على الركاب سيطرته على الأشياء، محل نظر أيضا، ذلك أن الناقل يتحكم في عدد الركاب وفي نزولهم وفي صعودهم وجلوسهم ووقوفهم وهو يفعل ذلك من أجل ضمان السلامة. 
	رابعا : لا يمكن الاستناد إلى قواعد المسئولية عن الأشياء، لأنها تشترط أن ينتج الضرر عن تدخل إيجابي للشيء – الآلة- ، فهي لا تسعف المضرور إذا لم يكن الضرر ناجما عن هذا التدخل، إضافة إلى قصرها على نطاق معين لا يشمل بعض الحالات التي يحدث بسببها ضرر للراكب.
	الصورة الثانية: خطأ استخدام البيانات الشخصية.
	إن وضع تحديد للمسئول عن معالجة البيانات أمرا ضروريا من أجل معرفة الشخص الذي يجب عليه حماية البيانات الشخصية؛ ولقد نصت المادة (٢/د) من التوجيه الصادر في ٢٤ أكتوبر ١٩٩٥م بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بالبيانات الشخصية، وحرية تداول هذه البيانات؛ أن المسئول عن معالجة البيانات هو كل شخص طبيعي أو معنوي أو سلطة عامة أو أي هيئة أخرى تحدد بمفردها أو بالاشتراك مع الآخرين أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية.
	وترتكز طبيعة معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي شبكة الانترنت من خلال طريقتين، فإما أن تجمعها، وتحللها، وتستثمر فيها مباشرة، عبر بيعها، أو بيع نتائج هذه التحليلات، وإما أن تتيح حق الوصول إليها للأشخاص معنيين بها كشركات الدعاية أو الإعلان. (�)
	حيث يتم استخدام البيانات من خلال تعقب وتتبع زيارات المستخدم لصفحات الويب على جميع مواقع الإنترنت، مما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات لمستخدمي شبكة الإنترنت، وإرسالها إلى شركات الدعاية أو الإعلان، وبذلك يستطيع المعلن أن يتعرف على أذواق المستهلكين وآرائهم من أجل عرض منتجاته في وقت لاحق بما يتماشى مع اهتماماتهم. (�)
	وهذا ما يعرض البيانات الشخصية إلى خطر السرقة، ولقد حدث هذا بالفعل مع شركة أوبر حيث تم سرقة البيانات الشخصية لحولي 57 مليون سائق ومستفيد من الخدمة في خرق أبقى مخفيًا لمدة عام، ولم يتم تنبيه المستخدمين بأن بياناتهم قد تم خرقها من شركة مقرها سان فرانسيسكو، وتضمنت الملفات المسروقة الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالركاب والسائقين، مما دفع أوبر لدفع مبلغ مليون دولار لتدمير تلك البيانات.(�)
	وكذلك فرضت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات(�) في ٣ يناير ٢٠١٤غرامة مالية قدرها ١٥٠ ألف يورو ضد شركة جوجل لرفضها الالتزام بما جاء في القانون الفرنسي من ضرورة احترام خصوصية البيانات، من خلال انتهاك شركة جوجل خصوصية مستخدمي الإنترنت عن طريق الرجوع إلى بياناتهم من أجل تقديم إعلانات تثير اهتماماتهم.
	ولا شك أن غياب الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة للحق في الخصوصية، وزيادة الإمكانات التقنية الهائلة التي تتيحها تقنيات المعلومات والاتصالات من أهم الأسباب لزيادة تعرض تلك المعلومات للخطر، وبخاصة عندما تعتمد شركة أوبر سياسات للتعامل مع البيانات واستخداماتها تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تقوم بتجميع بيانات المستخدمين المتعلقة ببيانات موقعهم الجغرافي في بعض الدول العربية – مصر- بخلاف دول الاتحاد الأوروبي.
	 فبالرغم من الاعتراف من قبل العديد من الدول والقوانين بحماية الحق في الخصوصية، إلا أن البيانات الشخصية تبقى عرضة للاعتداء، ليس فقط نتيجة النقص التشريعي والتنظيمي، وإنما نتيجة للإمكانات التقنية الهائلة، والتي لا يمكن توقع مداها ولا قدرتها كتقنيات الرصد، وجمع البيانات، والتتبع، والمعالجة، والوصول بسرعة فائقة إلى عدد أكبر من الناس، في أماكن مختلفة من العالم. (�)



