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 ا  :  
ال شــك أن أي إبــداع بــرشى حيمــل يف طياتــه آمــاال عريــضة، إال أنــه بطبيعــة احلــال ونظــرا   

جلدته وحداثته فقد تقف يف سبيله العديد من العقبات وترتبط به بعض املخاطر النامجة عن 

وغالبـا مـا . نجاحـه يف الواقـع العمـيلاخلوف أحيانا والرتقب أحيانـا أخـرى، ملعرفـة مـدى 

ِحيتاج األمر إىل فرتة زمنية قد تطول أو تقرص، الستقبال هذا الوافد اجلديد وإلفـه واالنـدماج  ْ

 كإحدى التقنيات الوليدة الناجتـة " البلوك تشني "وهذا ينطبق بطبيعة احلال عىل تقنية . معه

 فيام يعرف حاليا بـالثورة الـصناعية الرابعـة عن الثورة املعلوماتية اهلائلة التي يشهدها العامل

وكأي جديد أيضا فإن احلكم عىل التطور احلاصـل . والتي تشكل هذه التقنية الوليدة عنواهنا

يف هذا املجـال حيتـاج إىل وقـت وجهـد ودراسـة متأنيـة للوقـوف عـىل مـردوده اإلجيـايب، 

وهذا . اصة يف منظومة العدالةوملعرفة مدى االستفادة منه يف كافة جماالت احلياة وبصفة خ

يقتيض بطبيعة احلال وبذات القدر مـن اجلديـة واحلـامس البحـث عـن خماطرهـا املحتملـة 

كـام يتعـني . وإشكاالهتا املنتظرة واملتوقعة والتي سيكـشف عنهـا التطبيـق يف أرض الواقـع

  اإلشــكاليات-أيــضا وضــع التــصورات واحللــول هلــا بــام يــؤدي إن مل يكــن للقــضاء عليهــا

 . بصورة كلية، فال أقل من احلد منها وجعلها يف أضيق نطاق ممكن-والعقبات

 - block chain– كام أن هذه األمهية تبدو بصورة أكرب إذا علمنا أن تقنية سلسلة الكتـل   

كإحدى منصات املعامالت الذكية احلديثة قد بدأت تلقى رواجا كبريا يف عاملنا املعارص، 

كام بـدأت حتظـى بدراسـة مـدى . الخ...ية واإلدارية واالستثامريةويف شتى املجاالت املال

إمكانية االستفادة منها يف امليادين القانونية والقضائية، ومل ال وهي وسـيله أمنـة للمعـامالت 

االلكرتونية والعقود الذكيـة دونـام حاجـة إىل تـدخل وسـيط أو طـرف ثالـث يف العالقـة بـني 
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للبيانات والرسائل والتوقيعات االلكرتونية دونام إمكانيـة فضال عام تتيحه من حفظ . أطرافها

العبث هبا أو تزويرها، وبذلك تكـون قـد فتحـت لنـا آفاقـا واسـعة لالسـتفادة منهـا يف ميـادين 

 .اإلثبات القضائي بالوسائل االلكرتونية الذكية وتساهم بشكل كبري يف حتقيق العدالة الناجزة

يا وعربيا؛ فقد أنشأت دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة أول وإدراكا ألمهية هذه التقنية عامل  

حمكمة ذكية يف العامل تستخدم هـذه التقنيـة، وهـذا مـا جعلنـا يف حاجـة ماسـة لدراسـة هـذه 

احلالة الفريدة السترشاف املستقبل يف مدى نجاح هذه التجربة، وذلك يف ضوء املعطيـات 

تعاطيها مع هذه التطورات التقنيـة املتـسارعة، الواقعية والتطورات الترشيعية الرقمية، ومدى 

كـام بـدأت يف الـسياق . م٢٠٢٠يف ظل ثورة البلوك شني والتي بدأ تطبيقها اعتبارا مـن العـام 

نفسه؛ العديد من الدول العربية ومنها مجهوريـة مـرص العربيـة وسـلطنة عـامن وغريمهـا، يف 

ة، وعقـدت العديـد مـن املـؤمترات التفكري جديا يف استخدامها يف تطبيقات احلكومة الذكي

والنــدوات حــول أفــاق وحتــديات هــذه التقنيــة بغيــة دراســتها ومعرفــة مــدى إمكانيــة تطبيقهــا 

واالستفادة منها يف خمتلف املجاالت بام فيها تطوير املنظومة القانونية والقـضائية وصـوال 

  .إىل العدالة الناجزة، والقضاء عىل ظاهرة البطء يف التقايض

ىل الرغم من ذلك؛ إال أننا  قـد نواجـه إشـكاليات حقيقيـة يف اسـتخدام هـذه التقنيـة ولكن ع  

املستحدثة  نظرا حلداثتها مـن جهـة  ولقلـة أو عـدم وجـود مواكبـة تـرشيعية حتـى اآلن هلـذه 

بحيث تعرتف هبا وتنظمها بشكل يتناول كافـة جوانبهـا . التقنية بشكل كامل وواضح املعامل

 هلا وتبني اآلليات القانونية ملواجهة كافة املنازعـات التـي قـد تنـشأ ويضع احللول املناسبة

كـام أن . عنها، وعىل نحو يتسق وعرص إنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي مـن جهـة أخـرى

تطبيق هذه التقنية يقتيض ربط كافة البيانات والسجالت املوزعة يف سلـسلة الكتـل بمختلـف 

 والسـيام القـضاء والتحكـيم الـذكي بـصفة خاصـة بغيـة اجلهات ذات الصلة بتطبيق القـانون،

مواجهة أية منازعات أو إشكاليات قد تنشأ عن تلك املعامالت التي يـتم إنجازهـا مـن خـالل 

  . تلك املنصة الذكية، والسيام جتهيز البنية االلكرتونية والتحول إىل فكرة القايض الذكي

 ت االـذكاء االصــطناعي-عقـود الذكيــة منازعــات ال- التحكــيم الـذكي:ا - 

 . القايض الذكي- البلوكشني-العدالة الذكية
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Abstract:        
   

    Any human creativity holds high hopes, without a doubt. However, due 
to the novelty and modernity of this creativity, many obstacles may stand 
in its way. It is associated with some risks arising sometimes from fear and 
other times from anticipation, to determine the extent of its success in 
practice. It often takes a period of time, short or long, to accommodate, 
embrace and integrate this newcomer. This, of course, applies to the 
Blockchain technology, one of the emerging technologies that resulted 
from the enormous information revolution the world is witnessing, known 
today as the fourth industrial revolution, which this emerging technology 
represents. Like anything new, assessing the progress taking place in this 
area needs time, effort and careful study to identify its positive impact, and 
to determine the extent of its use in all areas of life, especially in the justice 
system. This, naturally, requires examining, with the same seriousness and 
enthusiasm, the potential risks and expected issues that will be revealed by 
practical application. It is also necessary to build scenarios and develop 
solutions for these issues in a manner that will at least keep these issues 
and obstacles to a minimum, if not eliminate them entirely. 
This appears of greater importance when we know that the Blockchain 
technology, one of the recent smart transaction platforms, has started to be 
widely sought-after in our modern world, in the different financial, 
administrative and investment areas...etc. Studies have been started to 
examine the possibility of benefiting from the Blockchain technology in 
the legal and judicial fields, since it is a safe way for electronic 
transactions and smart contracts, without the need for an intermediary or a 
third party to intervene in the relationship between the parties to these 
contracts. It also enables the preservation of data, messages and electronic 
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signatures, without the possibility of being tampered with or falsified. 
Thus, the Block chain technology has opened up avenues for us to benefit 
from it in the fields of judicial evidence using smart electronic means, and 
contributes significantly to achieving speedy justice. 
Realizing the significance of this technology globally and in the Arab 
world, the United Arab Emirates has established the first smart court in the 
world that uses this technology. This is what propelled our urgent need to 
study this unique case to foresee the future with regards to the extent of 
success of this experiment, in light the realities and the digital legislative 
developments, and the extent of its interaction with these rapid 
technological developments, amid the Block chain revolution, which 
started to be implemented in 2020. In the same vein, many Arab countries, 
including the Arab Republic of Egypt, the Sultanate of Oman and others, 
started to seriously consider using the Block chain technology in smart 
government applications. Many conferences and seminars have been held 
to discuss the prospects and challenges of this technology in order to study 
it, determine its applicability and use in various areas, including the 
development of the legal and judicial system, to achieve speedy justice and 
eliminate slow litigation.  
However, we may face genuine issues when using this newly introduced 
technology, on the one hand, due to its novelty and the lack or absence of 
complete and clear legislative support for this technology to this date. On 
the other hand, this legislative support should recognize the Block chain 
technology and organize it in a manner that addresses all its aspects and 
develops their appropriate solution, demonstrating the legal mechanisms to 
address all disputes that may arise from it, consistent with the Internet of 
Things (IoT) and artificial intelligence era. In addition, the application of 
this technology requires linking all data and records distributed in the 
Block chain to the various authorities concerned with the application of the 
law, especially the judiciary and smart arbitration in particular, in order to 
face any disputes or issues that may arise from those transactions that are 
carried out through this smart platform, especially the preparation of the 
electronic infrastructure and the transition towards the smart judge 
concept.    

Keywords: Smart Arbitration - Smart Contract Disputes - Artificial 
Intelligence - Smart Justice – Block Chain- Smart Judge. 
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و   
ال شك أن أي إبداع برشى حيمل يف طياته آماال عريضة يف غد مرشق لألفراد        

واملجتمعات عىل حد سواء، إال أنه بطبيعـة احلـال ونظـرا جلدتـه وحداثتـه فقـد 

تقف يف سبيله العديد من العقبات وترتبط به بعض املخاطر النامجة عن اخلوف 

وغالبـا مـا . عرفة مدى نجاحـه يف الواقـع العمـيلأحيانا والرتقب أحيانا أخرى مل

ِحيتاج األمر إىل فرتة زمنية قد تطول أو تقرص، الستقبال هذا الوافد اجلديد وإلفه  ْ

 . واالندماج معه

 كإحـدى التقنيـات " البلـوك تـشني "وهذا ينطبـق بطبيعـة احلـال عـىل تقنيـة 

هدها العامل فيام يعرف حاليا الوليدة الناجتة عن الثورة املعلوماتية اهلائلة التي يش

وكـأي جديـد . بالثورة الصناعية الرابعة والتي تشكل هذه التقنيـة الوليـدة عنواهنـا

أيضا فإن احلكم عىل التطور احلاصل يف هذا املجال حيتـاج إىل وقـت وجهـد 

ودراسة متأنية للوقوف عىل مردوده اإلجيايب، وملعرفـة مـدى االسـتفادة منـه يف 

وهذا يقتيض بطبيعة احلال . اة وبصفة خاصة يف منظومة العدالةكافة جماالت احلي

وبذات القدر من اجلدية واحلامس البحث عن خماطرها املحتملة وإشـكاالهتا 

كـام يتعـني . املنتظرة واملتوقعة والتي سيكـشف عنهـا التطبيـق يف أرض الواقـع

 - وضــع التــصورات واحللــول هلــا بــام يــؤدي إن مل يكــن للقــضاء عليهــاأيــضا

 بصورة كلية، فال أقل من احلـد منهـا وجعلهـا يف أضـيق - والعقباتشكالياتاإل

 .نطاق ممكن

وباإلضافة إىل ما تقدم؛ فإن هذه األمهية تبدو بصورة أكرب إذا علمنـا أن تقنيـة 

 كإحدى منصات املعـامالت الذكيـة احلديثـة - block chain–سلسلة الكتل 

عـارص ويف شـتى املجـاالت املاليـة قد بدأت تلقى رواجـا كبـريا يف عاملنـا امل

 .الخ... واالستثامرية واإلدارية

وكــذلك بــدأت حتظــى بدراســة مــدى إمكانيــة االســتفادة منهــا يف امليــادين 

القانونيـة والقــضائية، ومل ال وهــي وســيله أمنـة للمعــامالت االلكرتونيــة والعقــود 
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فضال . طرافهاالذكية دونام حاجة إىل تدخل وسيط أو طرف ثالث يف العالقة بني أ

عام تتيحه من حفـظ للبيانـات والرسـائل والتوقيعـات االلكرتونيـة دونـام إمكانيـة 

العبث هبا أو تزويرها، وبذلك تكون قد فتحت لنا آفاقا واسعة لالستفادة منهـا يف 

ميادين اإلثبات القـضائي بالوسـائل االلكرتونيـة الذكيـة وتـساهم بـشكل كبـري يف 

 .حتقيق العدالة الناجزة

 العربيـة املتحـدة أول ماراتاإلدراكا ألمهية هذه التقنية؛ فقد أنشأت دولة وإ

حمكمة ذكية يف العامل تـستخدم هـذه التقنيـة، وهـذا مـا جعلنـي يف حاجـة ماسـة 

لدراسة هذه احلالة الفريدة السترشاف املـستقبل يف مـدى نجـاح هـذه التجربـة، 

 الرقمية ومدى تعاطيهـا وذلك يف ضوء املعطيات الواقعية والتطورات الترشيعية

مع هذه التطورات التقنية املتسارعة يف ظل ثورة البلوك شني والتي سيبدأ تطبيقها 

 .م٢٠٢٠اعتبارا من العام القادم 

كام بدأت يف السياق نفسه العديد من الـدول العربيـة ومنهـا مجهوريـة مـرص 

حلكومـة العربيـة وسـلطنة عـامن يف التفكـري جـديا يف اسـتخدامها يف تطبيقـات ا

الذكية، وعقدت العديد مـن املـؤمترات والنـدوات حـول أفـاق وحتـديات هـذه 

التقنية بغية دراستها ومعرفة مـدى  إمكانيـة تطبيقهـا واالسـتفادة منهـا يف خمتلـف 

املجــاالت بــام فيهــا تطــوير املنظومــة القانونيــة والقــضائية وصــوال إىل العدالــة 

ايض، والقــضاء عــىل أيــة وســائل النــاجزة، والقــضاء عــىل ظــاهرة الــبطء يف التقــ

عىل نحو . للتالعب واالنحراف يف أدلة اإلثبات باستخدام سلسلة الكتل املوثوقة

ينعكس إجيابا عىل جذب االستثامرات األجنبية ويساهم يف حتقيق خطط التنمية 

 .املستدامة هلذه الدول

 راا اتإشـكاليولكن عىل الرغم من ذلـك؛ إال أننـا  قـد نواجـه .إ 

 : حقيقية يف استخدام هذه التقنية املستحدثة يمكن بياهنا يف

وهـو مـا حيمـل يف طياتـه نوعـا مـن اخلـوف . حداثة هذه التقنيـة يف التطبيـق

 . والرتقب ويعترب حتديا كبريا هلا كشأن أي جديد دائام
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 والرقابة واملتابعة هلذا اإلرشافُعدم وجود جهة مركزية يعهد إليها بمهمة  -

املستحدث عىل نحو يضمن شفافيته من جهة،  ومن جهـة أخـرى إمكانيـة النظام 

حماسبة هذه اجلهة يف حالة وجود ثمة خلل ما  فيه، أو عنـد تعرضـه للقرصـنة أو 

 .لعمليات الغش والتدليس والتزوير يف هذا العامل الرقمي االفرتايض الالحمدود

يــة بــشكل كامــل قلـة أو عــدم وجــود مواكبــة تــرشيعية حتـى اآلن هلــذه التقن -

بحيث تعرتف هبا وتنظمها بشكل يتناول كافـة جوانبهـا ويـضع . وواضح املعامل

احللول املناسبة هلا وتبني اآلليات القانونية ملواجهة كافـة املنازعـات التـي قـد 

كام . الخ. تنشأ عنها، وعىل نحو يتسق وعرص انرتنت األشياء والذكاء االصطناعي

ويف نطـاق القـانون والقـضاء خـصوصا حيتـاج إىل أن تطبيق هذه التقنيـة عمومـا 

إمكانيات تقنية ومالية كبرية، إذ يقتيض ربط كافة البيانات والسجالت املوزعة يف 

 والسـيام القـضاء ،سلسلة الكتل بمختلـف اجلهـات ذات الـصلة بتطبيـق القـانون

 قـد إشـكالياتالذكي والتحكيم الذكي بصفة خاصة بغية مواجهة أية منازعات أو 

والسـيام . شأ عن املعامالت التي يتم إنجازها من خـالل تلـك املنـصة الذكيـةتن

 .جتهيز البنية االلكرتونية والتحول إىل فكرة القايض الذكي
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رااف اأ.  
 السابقة؛ سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية وضـع شكالياتاإلويف ضوء 

 كافة املجاالت عامة ويف احللول املمكنة والالزمة لالستفادة من هذه التقنية يف

املجال القضائي خاصة، وذلك بغية البحث عن آليات حلل املنازعات املتوقعة 

واملحتملــة والتــي قــد تنــشأ عــن تطبيــق هــذه املنظومــة، وبــام يتناســب وطبيعــة 

املعامالت الذكية التي يتم إنجازها عرب هذه املنـصة، سـواء تلـك التـي تنـشأ يف  

كي، أو حتى تلـك التـي مـن املمكـن أن حتـدث يف أثنـاء أثناء مرحلة التعاقد الذ

 .عملية التنفيذ أو بعد تنفيذه بشكل ذكي

راود اق وم.  
 مـدى وسيتحدد نطاق هـذه الدراسـة بـصفة أساسـية يف حماولـة البحـث عـن

االعرتاف هبذه التقنية اجلديدة وباملعامالت التي تتم عىل منصتها،  وكيفية حـل 

 تنشأ عنها بطريق التحكيم الذكي؛ وهل هنالك تعاطي ترشيعي املنازعات التي قد

 ماراتاإلوتقني يسمح بتطبيقها عىل أرض الواقع يف دولنا العربية؛ وبخاصة دولة 

حمكمة ذكية تستعمل أنشأت  والتي) إمارة ديب الذكية(العربية املتحدة وحتديدا 

 سـنحاول ؛اق متـصل من نوعها يف العامل، ويف سيجتربةشني كأول  تقنية البلوك

مـع ؛ مجهوريـة مـرص العربيـة مـن هـذه التقنيـة الذكيـةيف معرفة موقـف املـرشع 

 . كلام اقتىض األمر لبعض التجارب العاملية الناجحة يف هذا الشأناإلشارة

راا .  
من خالل ؛ ومن أجل ذلك فقد اتبعت يف هذه الدراسة منهجا حتليليا ووصفيا

 العربيـة بـصفة مـاراتلترشيعية الرقمية يف دولة اإلاستعراض وحتليل النصوص ا

،وبعض النظم القانونية العربية األخـرى خاصة، ومقارنتها بجمهورية مرص العربية

، ووصـف هـذا الواقـع  اجلديـد للوقوف عىل مدى اتساقها مع الواقعكلام أمكن؛

  جيـيل حقيقـة املوضـوع يف إطـار املعطيـات القائمـة واملحتملـة،وصفا دقيقـا

 . طبيقات هذه التقنية الواعدة يف املستقبل حمليا وإقليميا ودوليالت

راا .  حثامبثالث وقد قسمت هذه الدراسة إىل: 
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 مـن تقنيـة الـنظم القانونيـة املختلفـة  نتعـرف فيـه عـىل موقـف :ا اول 

 . والعقود الذكيةالبلوك شني 

االعــرتاف بسلــسلة  مــن النظــام العــاملي موقــف ؛األول:  وذلــك يف مطلبــني

مـن هـذه   نتنـاول موقـف األنظمـة القانونيـة العربيـة:املطلـب الثـاينويف . الكتل

نخصصه لدراسـة ف :ا ام وأ  . التقنيات املعارصة ومدى االعرتاف هبا

 وذلـك يف؛.شـني التحكيم املدمج يف منظومة العقـود الذكيـة باسـتخدام البلـوك

وأمـا . ذكي ومتييزه عـن التحكـيم االلكـرتوينمفهوم التحكيم ال: املطلب األول

وأمــا الثالـث؛ فنتنـاول فيــه . الـذكيالتحكـيم  نظـام األوراكــل و: املطلـب الثـاين

 نلقـي :و ا ا وأخريا؛. التحكيم باستخدام أنظمة الذكاء االصطناعي

 والعقبات التي تواجه تطبيق فكرة التحكيم الذكي شكالياتالضوء عىل بعض اإل

، اخلامتةثم نتناول أهم النتائج والتوصيات يف .  ضوء الواقع الترشيعي احلايليف

 .ثم مصادر البحث، وبيان تفصييل بموضوعاته
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  :ا اول
 ا مما ما  كا   د اوا.  

  

  

 الدوليـة  عىل كافـة األصـعدةاالهتامم مركز الشك أن العقود الذكية أصبحت

 جلميــع ً نظــرا)١(واإلقليميــة للمــستهلكني والــرشكات والــسلطة العامــة يف الدولــة

 إىل هيـدف سـيناريو أي يف ًعمليـا واسـتخدامها توفرها أن يمكن التي اإلمكانات

ــة بيانــات ختــزين أو نقــل ولــذا كــان مــن . )٢(وســطاء دون للتغيــري قابلــة وغــري آمن

الذكيـة  بـام يتناسـب واملقـام؛ ملعرفـة  الضوء عىل هـذه العقـود إلقاءالرضوري 

ماهيتها وطبيعتها القانونية كـي يتـسنى الوقـوف عـىل منازعاهتـا املحتملـة، ولـذا 

 :قسمت هذا املبحث إىل مطلبني

  :ا اول
 ا اا  افا  .  

  

ل ليس هنالـك ثمـة من نافلة القول أن العقود الذكية املربمة عرب تقنية سلسلة الكت

 نظرا حلداثتها وطبيعة التكنولوجيا املعقدة التـي )٣(إمجاع عىل حتديد مفهومها بدقة 

تنطوي عليها، ومع ذلك بذلت وال زالت حماوالت جادة يف هذا الشأن من قبل الفقه 

                                                        

 ٣٨العقـود الذكيـة، مرجـع سـابق، ص : وقطب سـان. د:  للمزيد حول مزايا تلك العقود راجع- ١

 .وما بعدها

M. Raskin:  ٣٠٦ص ، ٢٠١٧قانونية ورشعية العقود الذكية، طبعة. 

Chandler, R. (2016). Smart contracts. Wroclaw: Amazon Fulfilment. 
-Ream, J., Chu, Y., Schatsky, D. (2016). Upgrading block chains: Smart 
contract use cases in industry. [Blog] Deloitte Insights.Available 
at:https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/signals-for-
strategists/using-blockchain-for-smart-contracts.html. 
2 -Ream, J., Chu, Y., Schatsky, D. (2016).Upgrading blockchains: Smart 
contract use cases in industry. [Blog] Deloitte Insights. Available at: 
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/signals-for-strategists/using-
blockchain-for-smart-contracts.html . 

 .٣٩ -٣٥العقود الذكية، مرجع سابق، ص : قطب سانو. د

3 - Stark, J. (2016). Making Sense of Blockchain Smart Contracts. [Blog] 
Coin desk. Available at: https://www.coindesk.com/making-sense-smart-
contracts 



  

)٣٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اإلمجــاع عــىل تتوقــف بــرشوط تــسمح التــي الرقميــة  العقــود" :فــتم تعريفهــا بأهنــا

 بني اتفاق: هي  أو)١( "التنفيذ  اآليل خالل من العبث وتثبت فسها،ن وتنفذ الالمركزي

 تـضمن ، وقـد)٢("بواسطة سلسة الكتل الصحيح التنفيذ أكثر بطريقة تضمن أو طرفني

 رقمـي عقد فقط اعتباره جمرد وليس الالمركزي، األستاذ دفرت استخدام التعريف هذا

 . )٣(زابو أسلوب مع للعرض  الطريقةهذه الكمبيوتر، وتتفق بلغة ومكتوب األطراف، بني

 خـالل  مـن )مـشفرة( زة ّمرمـ بطـرق  خاصةبرتوكوالت عن عبارة:أو القول بأهنا

 أخــرى، حــسابات إىل حــساب شــخص مــن العقــود إرســال عــىل قــادرة برجميــات

 أي أو وسيط أو كموثق طرف ثالث تدخل ،دون)بلوكتشني( منصات عىل بالتسجيل

 أكثـر، أو طـرفني جيمع عقد" :  بأنه)٤(Pwc,2017)( كام عرفته رشكة.مركزية جهة

                                                        
1 -Cong, L. and He, Z. (2018).Blockchain Disruption and Smart Contracts. 
[online] pp.11-12. Available at: https://ssrn.com/abstract=2985764. 
2 -Wattenhofer, R. (2016). The science of the Blockchain.1st ed. Inverted 
Forest, p.87. 

جمموعـة "م، والذي تم تـصوره عـىل أنـه ١٩٩٦قدم نيك زابو مفهوم العقد الذكي يف عام - ٣

من الوعود، املحددة يف شكل رقمي، بام يف ذلك الربوتوكوالت التي تنفذ األطراف بموجبهـا 

م، وعنـدما كانـت التكنولوجيـا أكثـر ٢٠٠٩ ومل يكـن األمـر كـذلك حتـى عـام - "وعودهذه ال

ًتطورا وظهرت سلسلة عمالت البيتكوين، بـدأت العقـود الذكيـة يف التطـور، وخاصـة منـذ عـام 

 إنـشاء مـن  لتمكـني العمـالء٢٠١٥عـام   Ethereum إطـالق تـم.م مع إنـشاء االيثريـوم٢٠١٥

ــارة ــي عب ــة وه ــود الذكي ــن العق ــصةم ع ــة ن ــة برجمي ــات المركزي ــالل التطبيق ــن خ ــة وم  املوزع

)ĐApps(نظرا.ثالث طرف من أي تدخل دون وتشغيلها : 

- Szabo, N. (1996). Nick Szabo - Smart Contracts: Building Blocks for 
Digital Markets. [online] Fon.hum.uva.nl. Available at: 
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDR
OM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_con
tracts_2.html  . 

شــبكة خــدمات  PricewaterhouseCoopers International Limited  تعتــرب- ٤

ــدن باململكــة املتحــدة و  PwC حتتــل مهنيــة متعــددة اجلنــسيات يقــع مقرهــا الرئيــيس يف لن

ثانية كأكرب رشكة للخدمات املهنية يف العامل وتعترب واحدة مـن أكـرب أربـع رشكـات املرتبة ال

    .KPMG و EY و Deloitte حماسبة، إىل جانب

http://www.pwc.com/ 
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 أو معينـة أحـداث حتقـق بمجرد تلقائي بشكل بنوده ثم تنفيذ الكرتونيا برجمته يمكن

املمكن  من السبب وهلذا. البلوكشني تكنولوجيا مسبقا ويعتمد عىل حمددة رشوط

 العقـود لتخـزين المركزيـة تنفيـذ كمنـصة االيثريـوم وخاصـة سلسة الكتـل، استخدام

العمـالت  باسـتخدام التزامـات، وتنفيـذ معـامالت إجراء تتيح  وهذه العقود.)١(الذكية 

 الــربامج أن عــىل املــربمج، وتقــوم فكرهتــا األساســية الكمبيــوتر طريــق عــن الرقميــة

  )٢(.ثالث طرف تدخل دون التعاقد عمليات  ) أمتتة(تستطيع 

لتلك العقـود، تبعـا الخـتالفهم يف  وقد اختلف الفقه يف حتديد الطبيعة القانونية 

هل تعترب عقدا باملفهوم القانوين الصحيح، أو أهنا ال تعدو أن تكون جمرد برناجمـا 

 للقـول بأهنـا تعـد )٣(حاسوبيا أو معلوماتيا ليس إال؟ فقـد ذهـب بعـض الفقـه الفرنـيس

 ويف ذات االجتـاه. عقودا باملعنى القانوين الـدقيق مندجمـة يف  منـصة البلوكتـشني

 يف تـرشيعها وبـشكل رصيـح االعـرتاف للعقـود الذكيـة  األمريكيةقررت والية نيفادا 

 عـن عقـود خمزنـة يف عبـارة: بالطبيعة العقدية باملعنى القانوين؛  حيث عرفتها بأهنا

                                                                                                                                        
https://en.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers 
1 - Bashir, I. (n.d.). Mastering Blockchain. Packet, p.103. 

كتاب البحـوث املقدمـة يف نـدوة الربكـة التاسـعة والثالثـون والتـي انعقـدت بمدينـة :  أنظر- ٢

 ١٤٤٠ التاسع من شـهر رمـضان املبـارك -جدة باململكة العربية السعودية يف الفرتة من الثامن

ــق  ـــ، املواف ــايو ١٤ -١٣ه ــة ٢٠١٩ م ــل املعنون ــة العم ــدا ورق ــود "، وحتدي ــة يف العق  مقدم

عبــد . ورقـة عمــل  د:  ومــا بعـدها ،  وأنظــر أيــضا١٧٣البلــويش، ص  أمحــد خالـد .  د"الذكيـة

 العقــود الذكيـــة والبنــوك الرقميـــة "املقدمـــة لــذات النـــدوة و املعنونــة ب : الــستار أبوغــدة

اللبنـات األساسـية لألسـواق : نيـك زابـو ، العقـود الذكيـة.  وما  بعـدها٢١٤ ص  "والبلوكشني

دليل عميل لتطوير حلـول األعـامل والقـانون : Blockchain، وكذا بامبارا ، )١٩٩٦(الرقمية 

 .١٠١ ، ص ٢٠١٧والتكنولوجيا 
  

ــديرو - ٣ ــو دون                                                    Bruno Dondero, Les smart Contracts, p.19 األســتاذ برون

ني، بحث منشور بمجلـة العقود الذكية املدجمة يف البلوكش: معمر بن طرية. مشار إليه  لدى  د

 ١٤٤٠ رمــضان ،  العـدد الرابـع، اجلـزء األول ،كليـة القـانون الكويتيـة العامليـة، ملحـق خـاص

 .)٤٥( هامش ٤٨٣، ص ٢٠١٩املوافق مايو 



  

)٣٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 بينام ذهب الرأي الغالب يف الفقه )١(.قالب حمرر الكرتوين وفقا ملا يقيض به القانون

الف ذلـك، حيـث شـككوا يف انطبـاق هـذا الوصـف عليهـا  إىل القول بخـ)٢(الفرنيس 

معتربين إياها جمرد برنامج معلومايت ال يرقى ملرتبة العقد، وإنام جمرد آلية لتنفيذ ما 

تم االتفاق عليه بني األطراف يف وقت سابق، وهذا معناه أن هنالك ثمة عقـد تقليـدي 

 خمـرتع فكـرة العقـود الذكيـة كام أنكر هذه الطبيعة العقديـة أيـضا. سبق إبرامه بينهام

جمرد دعامات الكرتونية تسعى إىل عرصنة :  قائال بأهنا)٣() نيك سزابو(ذاهتا األستاذ 

املفهوم الكالسيكي للعقـد، وبالتـايل فهـو برنـامج يرافـق العقـد التقليـدي ويتـضمن 

إذا  فيه وفق املقاربـة  املعروفـة إدراجهاالرشوط والبنود املتفق عليها سلفا والتي تم 

 . ترتب إذا... حتقق كذا

 – برنـامج الـذكي هـو وعىل أية حال، فإننـا نخلـص إىل حقيقـة مؤداهـا أن العقـد

 بمثابـة فيـه أو كـان مبـارشة واردة التفاقيـة التلقـائي بالتنفيذ يسمح –  ال أم عقدا سمى

نظــرا ملــا باتــت متثلــه تقنيــة .الكتــل سلــسلة عــىل تــم تــسجيله تقليــدي، لعقــد تنفيــذ

 من أمهية خاصة يف خمتلف املجاالت سواء تعلقت باملال أو باألعامل البلوكشني

ــاإل  أو بالقــانون أو بغريهــا، وأصــبحت حتمــل يف طياهتــا آمــاال عريــضة يف دارةأو ب

االستغناء عن الوسيط املؤمتن أو املوثق للمعامالت التـي جتـرى عـرب هـذا العـامل 

ألنظمـة القانونيـة، وتـضع هلـا كان من الرضوري أن تعـرتف هبـا ا. االفرتايض الواسع

القواعد واألسس التي تكفل هلا الشفافية والدقـة واملوثوقيـة، وهـذا مـا أدركتـه تلـك 

                                                        
1 -Sec. 9 Nevada Senate Bill 398, June 2017 amending Nevada’s Uniform 
Electronic Transactions - 
2 -  Mustapha Mekki, Le contrat, objet des smart contracts, p.410. 
-Christophe Roda, Smart contracts, dumb contracts, Dalloz IP/IT, 2018, p.397. 

  بنفس الصفحة٤٧، ٤٦العقود الذكية، مرجع سابق، هامش : معمر بن طريه. مشار إليهام   لدى د

قـود الذكيـة املدجمـة عـىل البلوكـشني، الع: معمر بن طريـه. د:  هذا املوضوع للمزيد حول- ٣

 .٤٨٣بحث منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العاملية، مرجع سابق، ص  

-Nick Szabo, Smart Contracts: Formalizing and Securing Public Networks, First 
Monday, sept.1997, n° 9. 
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النظم، والسيام يف دول العامل املتقدم تكنولوجيا، حيث اجتهت الواليات املتحدة 

 يف سن الترشيعات التي تعني -  بوصفها ممثلة للنظام األنجلو سكسوين- )١(األمريكية

نظيم العقود واملعامالت الذكيـة التـي تـتم عـرب سلـسلة الكتـل، ومل ال ؟ وهـي قـد بت

 .اإلنكارأصبحت واقعا ملموسا عصيا عىل 

 بتقنيـــة سلـــسلة الكتـــل، وذلـــك بموجـــب األمريكـــيحيـــث اعـــرتف املـــرشع 

فـري (( ، عندما أقر حـاكم واليـة ٢٠١٦ الترشيعية  التي أجراها يف يونيو اإلصالحات

ية التعامل بالوثائق التجارية املدجمة يف البلوكـشني،  كـام قامـت بمرشوع)) مونت 

بعض الواليات األمريكية األخرى  ويف خطوة جريئة من أجل القضاء عىل فكرة عدم 

 أو ديالوير أو تينييس؛ بسن )٢(اليقني املحيطة باآلثار القانونية للعقود الذكية، ك أريزونا

 وبحيث يقوم األطـراف باختيـار )٣(.للعقود الذكيةترشيعات لالعرتاف باآلثار القانونية 

القانون الواجب التطبيق عليه من بني قوانني هذه الواليات، أو أي والية قضائية أخرى 

                                                        
ــد حــول هــذا املوضــوع راجــع- ١ ــه. د:  للمزي ــة املدجمــة يف ال: معمــر بــن طري عقــود الذكي

البلوكتشني، بحث منشور بمجلة كلية  القانون العاملية الكويتيـة، عـدد خـاص، ضـمن أبحـاث 

ـــوان  املـــستجدات القانونيـــة "جملـــة املـــؤمتر الـــدويل الـــسادس والـــذي انعقـــد حتـــت عن

 . وما بعدها٤٨٠، ص ٢٠١٩ مايو ٢ -١ قضايا وحتديات، وذلك يف الفرتة من "املعارصة

 وقد تـم بموجبـه تعـديل قـانون ٢٠١٧ يف مارس ، )AETA(ديدا صدر هذا القانون  وحت- ٢

والتـي كـان ) ٥(وإضافة مادة جديدة رقـم ) E T A(املعامالت التجارية االلكرتونية األمريكي 

 عىل أهنا دفرت األستاذ املوزع  block chain  تقنيةHB 2417وعرفت  . االعرتاف بموجبها

ًك واملتكرر ، والذي قد يكون عاما أو خاصا أو مرصحا به أو أقـل إذنـا أو الالمركزي أو املشرت ً ً ً

 البيانـات املوجـودة "ويـشري إىل أن"ً، أو مدفوعا اقتصاديات التشفري املـشفرة أو أقـل رمزيـة 

يف دفرت األستاذ حممـي بالتـشفري ، وهـي غـري قابلـة للتغيـري وقابلـة للتـدقيق وتـوفر حقيقـة غـري 

 برنـامج حيركـه احلـدث ، مـع ":  بأهنـا الذكيـة العقـود  عرفـت كـذلككـام". خاضعة للرقابة

الدولة ، يتم تشغيله عىل دفرت األستاذ املوزع والالمركزي واملشرتك واملتكـرر والـذي يمكـن 

 ". أن يتوىل أمر نقل املوجودات ويطلب نقلها
  

 . نفس اإلشارة املتقدمة- ٣
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 جيب أن يستكمل مثل هـذا االختيـار   تعرتف باآلثار القانونية امللزمة للعقود الذكية،

 )١(.ون عىل اختيار األطـرافمن القانون باختيار منتدى من شأنه أن يعرتف بفرض القان

 تـم قبـول مــرشوع ٢٠١٧ويف سـياق متـصل؛ وحتديـدا بتــاريخ اخلـامس مـن يونيــو 

القانون يف والية نيفادا بطريق غري مبارش، وذلـك مـن خـالل اعرتافـه بـالعقود الذكيـة 

وبالتسجيالت أو بالتوقيعات املخزنة يف البلوكشني، بل واالعـرتاف بقوهتـا كـدليل 

، بـل وشـجع )U E T A(لقـانون االحتـادي للمعـامالت االلكرتونيـةلإلثبات وفقـا ل

عليها من خـالل  إعفـاء هـذا الـنمط مـن املعـامالت والعقـود الذكيـة مـن فـرض أيـة 

 أو حتى اشرتاط احلصول عىل أي ترخيص أو شهادة بجواز هذا النوع من )٢(.رضائب

 .املعامالت عىل منصة سلسلة الكتل

 التـرشيعي الـذي أجـراه اإلصـالحيف ع الفرنـيس ويف ذات السياق؛ اجته املـرش

، وذلـك عـىل الـرغم مـن أنـه مل )٣( عىل نظرية العقـد٢٠١٦وحتديدا يف العام مؤخرا 

                                                        
 ، block chainكل كبري وظائف كونسورتيوم   إذا كانت العقود الذكية يمكن أن تعزز بش- ١

ًإال أهنا يمكن أن تصبح أيضا سبب عدم اليقني حول مفـاهيم قـانون العقـود األساسـية املتعلقـة 

مـن وجهـة نظـر القـانون .  بتكوين العقـد ، وإنفـاذه، وتـسوية املنازعـات، مـن بـني أمـور أخـرى

ــب  ــنظم القوال ــدرايل ي ــانون في ــدم وجــود ق ــشطة األمريكــي، يــسهم ع ــسوقية إىل جانــب األن ال

يف الوقـت نفـسه، تعتقـد . الترشيعية لكل والية عىل حـدة يف عـدم اليقـني بـشأن العقـود الذكيـة

يـدعم "غرفة التجارة الرقمية أنه ال توجد قوانني جديدة رضورية ألن اإلطار الفيدرايل احلايل 

 يوفر قـانون التجـارة ".إنفاذهابالفعل تشكيل قابلية إنفاذ العقود الذكية بموجب قانون الوالية و

ًأساسـا قانونيـا ") UETA(وقـانون املعـامالت اإللكرتونيـة املوحـد ) قانون التوقيـع(الوطنية  ً

  وبالتـايل فـإن عـدم وجـود تـرشيعات ".ًكافيا للعقود الذكية التي تنفـذ رشوط العقـد القـانوين

 غمـوض إجيـادم يف بشكل أوسـع يف كـل مـن الواليـات املتحـدة واالحتـاد األورويب، يـساه

 .حول ما إذا كانت العقود الذكية هي عقود قانونية أو ال 
  

2 -  Nevada Senate Bill 398 June 2017. 
 

 بخـصوص سـندات الـصندوق ٢٠١٦ / ٥٢٠ القانون الصادر يف أبريل بموجب األمـر رقـم  - ٣

املـشرتك يـسمح حيث اعرتف بإمكانية إصدار أو التنازل عنها بموجب نظام الكـرتوين للتـسجيل 
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يتطرق بشكل مبارش ملوضوع العقود الذكية، ولكنه مع ذلك قد أبدى قدرا كبريا مـن 

عليهـا املرونة جعلت النصوص تستجيب لطبيعة هذه التكنولوجيا احلديثة التي تقوم 

فكرة العقد الذكي وهي تقنية البلوكتشني، وقد بدا  هذا االعرتاف بتلك التقنية واضحا 

وتأكيدا عىل سياستها تلـك يف االعـرتاف بالتقنيـة .٢٠١٦يف شهري أبريل وديسمرب 

 كأول قـانون مـن نوعـه يف )١()PACTE( قانونا عرف باسم ٢٠١٩أصدرت يف العام 

 .هذا الشأن

؛ فكان املنظمون واملرشعون فيها يراقبون عـن األورويبوأما دول االحتاد   

 ويستجيبون هلا، وذلك مـن خـالل اختـاذ blockchainكثب التطورات يف جمال 

االحتـاد ) EC(حيث أطلقت املفوضية األوروبيـة .  الترشيعيةجراءاتالعديد من اإل

ــــدى،  يف Blockchainاألورويب  ــــصة متعــــددة ٢٠١٨ املرصــــد واملنت  ، كمن

وأعقـب . يات ملناقشة التطورات والتصورات واآلثار والتحـديات التنظيميـةاملستو

، عنـدما قامـت جمموعـة مـن الـدول األعـضاء ٢٠١٨ذلك خطـوة أخـرى يف أبريـل 

والبنيــة األساســية خلــدمات ) EBP(بتأســيس مبــادرات رشاكــة القوالــب األوروبيــة 

.  ة عـرب احلـدودو ذلك هبدف دعم تقديم اخلدمات العامة الرقميـ) EBSI(القوالب 

 يقـف األمـر ولـم )٢(. يف النمو واالزديـادEBPوال زالت مبادرات الرشاكة تلك مستمرة 

، أصدر الربملـان ٢٠١٨عند هذا احلد؛ ولكن أيضا بتاريخ الثالث عرش من ديسمرب، 

                                                                                                                                        

بتوثيق هذه املعامالت وفق الرشوط اخلاصة باألمن والتي صـدر بتحديـدها مرسـوما تنفيـذيا مـن 

ــاريخ  ــة بت ــم ٢٠١٧/ ١٢/ ٨جملــس الدول ــذا ٢٠١٧ لــسنة ١٦٧٤ حيمــل رق ــا ألحكــام ه تطبيق

ان وأما القانون الثاين الذي اعرتف بتقنية البلوكتشني  كدعامـة أساسـية للعقـود الذكيـة كـ. القانون

 واخلاص بمكافحة الفساد وعـرصنة احليـاة ٢٠١٦/ ١٦٩١يف شهر ديسمرب بموجب األمر رقم  

 . منه١٢٠االقتصادية وحتديدا نص املادة 

1 -la loi Pacte relative à la croissance et à la transformation des entreprises, 
publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019- 23.)486 du 22 mai 2019 
relative à la croissance et la transformation des entreprises - 

 .٢٠١٩ يف فرباير إليهاوالسيام بعد انضامم دولة املجر  - ٢
  



  

)٣١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

كـــان موضـــوعه ) ) INI(٢٠١٨ / ٢٠٨٥( قـــرارا حيمـــل رقـــم ) EP(األورويب 

"Blockchain :والذي حدد فيه طرقا لتحسني الـسياسات "يهسياسة جتارية تطلع ً

وأشار الربملـان األوريب . التجارية لالحتاد األورويب من خالل استخدام هذه التقنية

 لتمكـني " معـايري قابليـة التـشغيل البينـي العامليـة"ًأيضا إىل احلاجة املاسة لتطوير

 )١(."ةاملعامالت عرب سلسلة املفاتيح لعمليات سلسلة التوريد أكثر سالس

 أصدرت املحكمة العليا قواعد جديدة أوضحت فيها ؛ الشعبيةويف دولة الصني

خمتلف القضايا املتعلقة بكيفية مراجعـة النزاعـات القانونيـة يف حمـاكم اإلنرتنـت، 

واعرتفت  برشعية البلوكشني كوسـيلة لتخـزين األدلـة الرقميـة وتوثيقهـا، رشيطـة أن 

 وذكـر رئـيس حمكمـة )٢(.ملستخدمة يف العمليـةتثبت األطراف رشعية التكنولوجيا ا

                                                        

 للمؤســـسات بـــشكل blockchain وأخـــذت بولنـــدا زمـــام املبـــادرة يف تطـــوير مـــشاريع - ١

 تسمح للمستثمرين باملـشاركة يف التـصويت  كمنصةeVotingحيث أطلقت مؤخرا . ديناميكي

 نظـام تـسليم املـستندات التنظيميـة - Blockchainعرب اإلنرتنت للرشكات العامة، يف حـني أن 

 يـسمح بالوفـاء بـبعض االلتزامـات القانونيـة املتعلقــة -اإللكرتونيـة للـصناعات املاليـة والتـأمني 

خلاصـة، ويـتم دعـم سلـسلة املـشاريع يف بتـسليم اتـصاالت العميـل، باإلضـافة إىل املبـادرات ا

ًبولندا من قبل املؤسسات احلكوميـة إذ أطلقـت وزارة الرقمنـة البولنديـة مـؤخرا جمموعـة عمـل 

وسالسـل عنقوديـة تركـز عـىل إنـشاء إطـار قـانوين ) DLT(خمصصة لتقنيات ليـدجر املوزعـة 

ىل متابعـة مالءمــة ومـن املحتمــل أن تـسعى رشكـات االحتــاد األورويب إ. blockchainلتقنيـة 

للمزيد راجع املقالة املنـشورة بواسـطة . السالسل املسموح هبا ألهدافها االقتصادية والتشغيلية

خريطــة طريــق قانونيــة : Blockchain احتـادات:  حتــت عنــوانlaw.comمستـشار الــرشكات 

  :٢٠١٩/ ١/٥ًملناظر تنظيمية تتغري ديناميكيا يف الواليات املتحدة واالحتاد األورويب بتاريخ 

https://ar.coinnewstelegraph.com/blockchain/ 
  

تعـرتف حمــاكم “:  وجـاء نـص الالئحـة التـي قررهتـا  حمكمـة الــشعب العليـا عـىل النحـو التـايل-  ٢

اإلنرتنت بالبيانات الرقمية التي يـتم تقـديمها كـدليل إذا قامـت األطـراف املعنيـة بجمـع وختـزين هـذه 

 التوقيعات الرقمية والطوابع الزمنية املوثوقـة والتحقـق مـن قيمـة التجزئـة أو البيانات عرب البلوكشني مع
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محاية امللكية الفكرية يف " يف منتدى دارت فعالياته حول موضوع )١(بكني لإلنرتنت

 أن املحكمـة تـستخدم تقنيـة البلوكتـشني والـذكاء االصـطناعي يف "٢٠١٩الصني 

 )٢(.الفصل يف املنازعات

                                                                                                                                        

نقـال عـن .  ”من خالل منـصة ترسـيب رقميـة ، ويمكـن أن تثبـت صـحة هـذه التكنولوجيـا املـستخدمة

 "اسـتخدام تكنولوجيـا البلوكتـشني يف حمـاكم الـصني: املوقع التايل بشبكة االنرتنت حتـت عنـوان

 .٢٠٢٠/ ١/ ٤، أخبار تكنولوجيا البلوكتشني، تاريخ الزيارة  ٢٠١٨/ ٩/ ٧بتاريخ 

https://cryptoblarabi.com/category/ 
 /بقلــم " البلوكــشني يــساهم يف تــسوية القــضايا يف حمــاكم الــصني":ويف خــرب أخــر حتــت عنــوان

سمرب من العام املـايض، حتولـت حمكمـة اإلنرتنـت يف  ويف دي٢٠١٩/ ٤/ ٢٦أمحد حسن بتاريخ 

ــصني إىل ــرشق ال ــشو ب ــىل محكم��ة بلوكت��شین  هانغت ــاب ع ــساب الكت ــىل ح ــنة ع ــة القرص ، ملكافح

قال وانغ جيانج تشياو، وهو قاض يف حمكمة اإلنرتنت، إنـه بـام أن البلوكـشني تـضمن عـدم .اإلنرتنت

القـضائي هلـا   بلوكت�شین  نظـامإمكانية التالعب بالبيانات، فـإن مجيـع البـصامت الرقميـة املخزنـة يف 

 : واخلرب متاح باملوقع التايل٢٠٢٠/ ١/ ٤  تاريخ الزيارة  .”تأثري قانوين

https://www.bitcoinnews.ae/category/ 
لعـام  Blockchain الصني تضع قوانني وأنظمـة ل: حيمل عنوان: ستيف أندرسون/ لم ويف خرب بق

ــاريخ -  ٢٠٢٠ ــة كوين،بت ــانون الثــاين ٠٢ مجهوري ــاير( ك ــاريخ الزيــارة ٢٠٢٠) ين  ٢٠٢٠/ ١/ ٥ ت

 :ومتاح باملوقع التايل

https://ar.coinnewstelegraph.com/china-establishes-laws-and-
regulations-for-blockchain-for-2020-the-coin-republic/ 

 .، راجع اإلشارة السابقة٢٠١٨والتي أنشئت يف سبتمرب  -  ١

أن املحكمـة تـستخدم تقنيـات مثـل الــذكاء  –)ية  قــض١٤٩٠٤(  وقـد عاجلـت منـذ ذلـك احلـني -  ٢

جلوبـال “وبحسب ما ورد أخـرب تـشانغ صـحيفة .إلصدار احلكم  تقنية بلوكتشنيو) AI (االصطناعي

حتـى اآلن، اختــارت ] تكنولوجيـا بلوكتــشني  مــع[ التـي تــم إبرامهـا ٤١مــن احلـاالت الـــ “، أن ”تـايمز

. بأدلـة مقنعـة مـن البلوكـشني  قـضية٤٠ًاألطراف تسوية القضية خارج املحكمة بدال مـن التقـايض يف 

كام أشار إىل أن املحكمـة قـد نـرشت بلوكتـشني . ”وهذا يعزز تنمية املصداقية االجتامعية يف البالد

 . نفس اإلشارة السابقة. قضية جلمع وتقديم األدلة٥٨يف 



  

)٣١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 أكتـوبر  يفرة املاليـةأعلنـت وزا؛ حيـث سـنغافورةوهو ذات الـنهج التـي اتبعتـه 

 بني البنوك باستخدام البلوك شني، وهذا فياماملدفوعات  إجراء تسويةإمكانية  ٢٠١٧

.  يف الدولـةمن خالل رشاكة بني السلطة النقدية وجمموعة مـن املؤسـسات املاليـة

اعتامد تقنية البلوك شـني هتدف إىل  عظيمة الشأن إسرتاتيجية) MAS(ويعد مرشوع 

 عملة الوالية عـىل شـبكة لرقمنه احلكومةوختطط . ايل يف سنغافورةيف القطاع امل

 )١(.االيثريوم

 )األونستريال ( الدويل  التجاري للقانون املتحدة األمم  أن جلنة؛وجدير بالذكر

ِّمتكنً أحكاما أعدت  املـادة بـصفة خاصـة ومنهـا الذكية، العقود استخدام من قانونيا ُ

 يف اإللكرتونيـة اخلطابـات باسـتخدام املتعلقة املتحدة األمم اتفاقية من الثانية عرش

 تكـوين يف اآللية الرسائل نظم استخدام عىل نصت  والتي٢٠٠٥ لعام العقود الدولية

 النمـوذجي األونـسيرتال السادسة مـن قـانون  ويف ذات السياق قررت املادة)٢(.العقود

                                                        

نظام البلوكشني قامـت سـنغافورة بتطـويره للـسامح بتـسوية األوراق املاليـة ":مقال بعنوان: راجع -  ١

ــاريخ "آيلبــشكل  ــارة ٢٠١٨/ ١١/ ١٢  بت ــاريخ الزي ــشور بموقــع اســالمك ٢٠٢٠/ ١/ ١٧ ، ت ، من

 /com.islamicbitcoin://http :بتكوين

االعرتاف القانوين باخلطابـات االلكرتونيـة مقـررة يف فقرهتـا :   كام نصت املادة الثامنة منها عىل-  ٢

طـاب أو العقـد أو إمكانيـة إنفـاذه ملجـرد كونـه يف شـكل خطـاب عدم جواز إنكار صحة اخل:  األوىل

ُوفضال عن ذلك، فإن االتفاقية تتيح إمكانيـة إنفـاذ العقـود املربمـة بواسـطة هـذه الـنظم، بـام . الكرتوين

يشمل احلاالت التي ال يراجـع فيهـا شـخص طبيعـي األفعـال الفرديـة التـي تقـوم هبـا الـنظم املـذكورة 

ّالتفاقيـة كـذلك أن أي اقـرتاح يقـدم إلبـرام عقـد بواسـطة وسـائل إلكرتونيـة وال وتوضح ا). ١٢املادة ( ُ

ّيكون موجها إىل أطـراف معينـة يعتـرب بمثابـة دعـوة إىل عقـد صـفقة ولـيس عرضـا يلـزم الطـرف مقـدم 

) ١٩٨٥فيينـا ( العرض به يف حال قبوله، وذلك متشيا مع احلكم املقابـل مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة 

وعالوة عىل ذلك، تـنص االتفاقيـة عـىل سـبل انتـصاف ). ١١املادة ( البيع الدويل للبضائع بشأن عقود

يف حالــة حــصول خطــأ يف املــدخالت يرتكبــه شــخص طبيعــي يتــوىل إدخــال املعلومــات يف نظــم 

وأخريا، جتيز االتفاقية لألطـراف التعاقديـة اسـتبعاد تطبيـق هـذه االتفاقيـة أو ) ١٤املادة (الرسائل اآللية 



 

)٣١٤(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 هـذا القـانون مـا حيـول  لـيس يف": أنه)١(للتحويل القابلة اإللكرتونية السجالت بشأن

                                                                                                                                        

يري رشوطها ضمن احلدود التي تسمح هبا األحكام الترشيعية املعمول هبـا يف خـالف هـذه احلالـة تغ

وقد انـضمت إليهـا أحـد عـرش دولـة وهنالـك دولتـان يف طـور االنـضامم ومهـا أذربيجـان، ) ٣املادة (

 : باملوقع التايل متاحةوهذه االتفاقية. وباراجواي

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/ar/06-57450_ebook.pdf 

مــم  واعتمدتــه اجلمعيــة العامــة لأل٢٠١٧ يوليــه  ١٣  وقــد صــدر هــذا القــانون النمــوذجي بتــاريخ -  ١

ــاريخ  ــستند إىل هــذا القــانون ٢٠١٧/ ١٢/ ٧املتحــدة بقرارهــا الــصادر بت ،ا ومل تــصدر تــرشيعات ت

النمـوذجي أو متــأثرة بــه ســوى دولــة  مملكــة البحـرين حتــى اآلن، وجــدير بالــذكر أن أهــم النقــاط التــي 

ــل يف ــانون تتمث ــذا الق ــ- ١: وردت يف ه ــة والتع ــائل اإللكرتوني ــتخدام الوس ــد اس ــز ض ــدم التميي ادل  ع

ولذلك، فهو يمكنه استيعاب اسـتخدام مجيـع التكنولوجيـات ومجيـع . الوظيفي واحلياد التكنولوجي

  يعتـرب الـسجل االلكـرتوين القابـل للتحـول - ٢. َّالنامذج، مثل السجالت واإلمارات والدفاتر املوزعة

سجل املعلومـات َّمساويا من الناحية الوظيفيـة للمـستند أو الـصك القابـل للتحويـل إذا تـضمن ذلـك الـ

ُالتي كان يشرتط أن يتضمنها املستند أو الصك القابـل للتحويـل، واسـتخدمت طريقـة موثوقـة لتحقيـق  َّ ُ

جعـل ) ب(َّتبيان أن ذلك السجل اإللكـرتوين هـو الـسجل اإللكـرتوين القابـل للتحويـل؛ و) أ: (ما ييل

) ج(اء مفعولـه أو صـالحيته؛ وًذلك السجل اإللكرتوين قابال للخضوع للـسيطرة منـذ إنـشائه حتـى انتهـ

 للـسيطرة مفهـوم أسـايس يف القـانون النمـوذجي ألهنـا - ٣كـام أن . حفظ سـالمة الـسجل اإللكـرتوين

ُوعـىل وجـه اخلـصوص، يـستوىف . متثل املعادل الوظيفي حليازة املستند أو الصك القابل للتحويل

ُتخدمت طريقـة موثوقـة مـن رشط السيطرة يف سياق استخدام سـجل إلكـرتوين قابـل للتحويـل إذا اسـ

حتقيق سيطرة حرصية لشخص مـا عـىل ذلـك الـسجل اإللكـرتوين القابـل للتحويـل؛ ) أ: (أجل ما ييل

ً وعــالوة عـىل ذلـك، يتــيح - ٤. َّتبيـان أن ذلـك الــشخص هـو الـشخص املــسيطر عـىل الـسجل  )ب(و

 القابـل للتحويـل قيالقانون النموذجي للمعلومات التي ال جيوز إدراجهـا يف املـستند أو الـصك الـور

َبالنظر إىل طبيعته أن تدرج يف الـسجل اإللكـرتوين القابـل للتحويـل ًويقـدم القـانون النمـوذجي أيـضا . ُ ِّ

 الـسجل اإللكـرتوين القابـل للتحويـل وبـشأن دارةتوجيهات بشأن تقييم موثوقية الطريقة املستخدمة إل

ًوأخـريا، هيـدف . ، مـن بـني أمـور أخـرى)عكسمن الواسطة اإللكرتونية إىل الورقية وال(تغيري الواسطة 



  

)٣١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

دون تضمنني السجل اإللكرتوين القابل للتحويل معلومات إضـافة إىل املعلومـات 

 ونصت كذلك الفقـرة األوىل مـن "التي يتضمنها املستند أو الصك القابل للتحويل

املادة السابعة وبشكل رصيح عىل االعرتاف القانوين بتلك الـسجالت االلكرتونيـة 

 أنه قرر كذلك؛ عدم التمييز ضد اسـتخدام الوسـائل اإللكرتونيـة كام.القابلة للتحويل

من ناحية، والتعـادل الـوظيفي مـن ناحيـة ثانيـة سـواء مـن حيـث الكتابـة أو التوقيـع أو 

 ولذلك فهو مـن )١(.الرشوط الالزمة لالعتداد بتلك املعلومات، واحلياد التكنولوجي

ولوجيـات املعـارصة ومجيـع هذه الزاويـة؛ يمكنـه اسـتيعاب اسـتخدام مجيـع التكن

 .َّ والدفاتر املوزعة أو ما يعرف بسلسلة الكتلماراتالنامذج، مثل السجالت واإل

  ويف نطاق ضيق، كام؛ًالزال حمدودا األحكام تلك بشأن الوعي ولكن يالحظ أن

أو  صـياغة أحكـامتـاج إىل حت قد التجارية األعامل جمال يف الناشئة املامرسات أن

 حتـديث"إضـافية، وذلـك حـسبام انتهـت إليـه املناقـشات حـول   ةقانونيـ إرشادات

 .)٢("املستدامة والتنمية االبتكار لدعم الدويل التجاري القانون

ما ا:  
ا مما ما  ته ا   

 افى اة وا  
 

                                                                                                                                        

القانون النموذجي إىل تيسري استخدام السجالت اإللكرتونية القابلـة للتحويـل عـرب احلـدود مـن خـالل 

دعـم مبــدأ عــدم التمييــز ضـد املنــشأ األجنبــي للــسجل اإللكـرتوين القابــل للتحويــل أو اســتخدامه يف 

 :ىل املوقع التايل ونصوص هذا القانون النموذجي متاحة ع.اخلارج

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/ar/mletr_ebook_a.pdf 

 

مـن القـانون النمـوذجي بـشأن الـسجالت ) ١٢،  ١١، ١٠ ، ٩ ، ٨ (  راجع يف ذلك نصوص املواد-  ١

 . االلكرتونية القابلة للتحويل

 "  وقد نوقشت هذه األمور يف فعاليـات مـؤمتر جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل -  ٢

  يوليـو ٦- ٤ وذلـك يف الفـرتة  "حتديث القانون التجاري الـدويل لـدعم االبتكـار والتنميـة املـستدامة

 .لألونسيرتال اخلمسني بالذكرى االحتفال ،والذي انعقد بمناسبةمركز فيينا الدويل النمسا   / ٢٠١٧



 

)٣١٦(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

بدأت تتجـه بأنظارهـا ا قد ؛  فنقول بأهنوأما يف خصوص أنظمتنا القانونية العربية

 السيام يف دول اخلليج العريب، وحتديـدا )١(نحو االهتامم بموضوع تقنية البلوكشني

 العربيــة مــارات، حيــث بــدأت هــذه الــدول وبخاصــة دولــة اإل٢٠١٦ابتــداء مــن عــام 

والبحرين واململكة العربية السعودية، وبشكل ملحوظ يف دراسة هذه التقنية، وطرق 

ــ ــتفادة منه ــةاالس ــة واحلكومي ــدمات املالي ــاالت اخل ــان  و؛ا يف جم ــدرجات إن ك ب

  )٢(.متفاوتة

؛ فال زالت مـرتددة يف االعـرتاف هبـذه التقنيـة، نظـرا أما مجهورية مرص العربيةو

، وقد رفض البنك نالرتباطها الوثيق بالعمالت الرقمية أو االفرتاضية وحتديدا البيتكوي

تقلباهتـا الـسعرية مـن ناحيـة، ولعـدم وجـود املركزي التعامل هبذه العمـالت نظـرا ل

ال زال هنـاك توجـسا مـن اسـتخدامها، نظـرا و)٣(.الوسيط احلكومي مـن ناحيـة أخـرى

                                                        
 "استخدامات تقنيـة البلوكـشني يف اخلـدمات املاليـة " راجع دراسة صندوق النقد العريب حول -  ١

 : بموقعه عىل شبكة االنرتنت٢٠١٩/ ٦/ ١٢ واملنشورة بتاريخ

https://www.amf.org.ae/ar/pressreleases 
 

ــسبيعي.  للمزيــد مــن التفــصيالت حــول هــذه االجتاهــات وأفاقهــا د-  ٢ ــق : فاطمــه ال اجتاهــات تطبي

ــات  ــرين للدراس ــز البح ــة إىل مرك ــة مقدم ــيج، دراس ــشني يف دول اخلل ــرتاتيجيةالبلوك ــة اإلس  والدولي

 .٢٠١٩والطاقة ، يوليو 

 : العربية من التعامل مع مثل هذه التقنيات يراجع ملعرفة املزيد عن موقف مرص وباقي الدول -٤

اختلفـت األسـباب .. العمـالت اإللكرتونيـة يف الـدول العربيـة": بعنـوان:  مقال لألستاذ أمحـد حـسن

؛ ٢٠٢٠ ينـاير ١٨،  الزيـارة الـسبت املوافـق ٢٠٢٠ ينـاير ٣، منشور  وفق آخر تعديل "ًواحلظر واحدا

 :باملوقع التايل

https://www.bitcoinnews.ae/ 
 أكد فيه أن التعامل يف العمـالت املـشفرة حـرام، ألنـه مـن ٢٠١٨كام أصدر مفتي مرص بيانا يف مطلع 

املمكن استخدامها يف التهرب الرضيبي وغسل األموال، وأن التقلب يف سعر العملة قـائم عـىل فكـرة 

، بـدأت تقـارير تتحـدث عـن رغبـة البنـك ٢٠١٩لك إال أنـه يف نـوفمرب ولكن عىل الرغم من ذ.اخلداع

املركزي يف التخفيف من  القيود املفروضة عىل السوق، وأن بعض البنوك املرصية قـد بـدأت جـديا 

يف استخدام البلوكتشني يف تعامالهتـا، وكـذلك قطـاع التـأمني مـن خـالل فـرض قـوانني خاصـة هبـذا 



  

)٣١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

جلدهتا وتأثريها يف املنظومة القانونيـة برمتهـا ويف خمتلـف املجـاالت، وبخاصـة 

العقود واملعامالت الذكية التي سـتتم مـن خـالل هـذه التقنيـة؛ وبالتـايل حتتـاج إىل 

حداث بنية تقنية متطورة، وكذلك وبنفس الدرجة وبقدر متزامن؛ إحداث نقلة نوعيـة إ

  األمر الذي حيتاج إىل)١(يف البنية الترشيعية جتعلها تتعاطى معها وتتناسب وطبيعتها،

                                                                                                                                        
ــن ــدثت تقــارير ع ــر يف الــسوق، كــذلك حت ــي تفك ــة الت ــدول العربي ــن ال ــبحت واحــدة م  أن مــرص أص

مقـال آخـر منـشور : وأنظـر أيـضا. اخلاصـة هبـا واملرتبطـة بالبنـك املركـزي  العملـة املـشفرة  إصدار

مـالت املـشفرة والبتكـوين يف الـرشق الع: من قطـر إىل فلـسطني":  بعنوان٢٠١٩ سبتمرب ٢٤بتاريخ 

 :باملوقع التايل. "األوسط

https://bit-chain.com/2018/09/24/  
ــوير -  ١ ــي وتط ــول الرقم ــال التح ــذهلا يف جم ــي يب ــود الت ــرصي واجله ــرشع امل ــديرنا للم ــم تق  رغ

بنيـة الترشيعات املختلفة للتعاطي مع املعامالت االلكرتونية بل وتطـوير وحتـديث أنظمـة التقـايض وأ

، والئحتـه التنفيذيـة، ٢٠٠٤املحاكم، وهذا يظهر جليا يف إصداره  لقانون التوقيعـات االلكرتونيـة  يف 

واالعــرتاف بحجيتــه وبحجيــة املحــررات االلكرتونيــة، وإحــداث تعــديالت يف قــانون املحــاكم 

يف   ميةالرسـ ، واملنـشور باجلريـدة ٢٠١٩ لـسنة ١٤٦ بالقانون رقم ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠االقتصادية رقم 

،  بغيــة تطــوير إجــراءات التقــايض أمامهــا باســتعامل ٢٠١٩ أغــسطس ٧بتــاريخ » و« مكــرر ٣١العــدد 

 وحتـى  املـادة الثانيـة والعـرشون، وجـاء يف ١٣الوسائل التكنولوجية، وحتديـدا نـصوص املـواد مـن 

املختـار و  والعنـوان اإللكـرتوين   من التعديل حتديد املقصود   بالـسجل اإللكـرتوين١٣نص املادة 

اإليداع اإللكـرتوين واملوقـع اإللكـرتوين واملـستند أو املحـرر اإللكـرتوين والـسداد اإللكـرتوين و 

  املقـصود  بطـرق  ًالصورة املنسوخة وسري الدعوى إلكرتونيا واإلعالن اإللكرتوين، كام حدد كـذلك

 هامـة يف التحـول نحـو نظـام ًمحاية إقامة وسري الدعوى إلكرتونيا وهذا التعديل يعترب بحـق نقلـة نوعيـة

وكـذلك احلـال  . الكرتوين متكامل يف التقايض وهييئ البيئة السـتقبال مـا يـستجد منهـا يف  املـستقبل

 والتي بـدأ عرضـها ١٩٥٠ لسنة ١٥٠ اجلنائية املرصي اإلجراءاتبخصوص مرشوع تعديالت قانون 

لنور حتى تارخيـه، والـذي يتـضمن  إلقرارها، ولكنها مل تر ا٢٠١٩بالفعل عىل الربملان املرصي يف 

 ١٣االعرتاف بالوسائل التكنولوجية، واألمر نفسه حيدث بـشأن قـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة 

، وإن كانــت هــذه التعــديالت مل يــتم إقرارهــا بــشكل هنــائي حتــى تارخيــه، وهــذا جهــد ١٩٦٨لــسنة  

التطويريـة لتواكـب كـل جديـد يف  اإلجـراءاتمشكور وحتول نوعي ، ولكن األمـر حيتـاج مزيـدا مـن 



 

)٣١٨(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

بعض الوقت لدراستها من ناحية، وانتظارا وترقبا ملا سيسفر عنه تطبيقها من نتائج يف 

ومع ذلك فقد بـدأت بعـض القطاعـات وبخاصـة . ذا املجالالدول التي سبقتنا يف ه

 )١(.املرصفية يف دراسة هذه التقنية بغية إدخاهلا يف نطاق أعامهلا

 ية بدراسـة النـواحي القانونيـة واألطـر التنظيميـة والتـرشيعمملكة البحرين قامت بينام

املاليــة الالزمــة لتهيئــة البيئــة املناســبة الســتخدام أنظمــة البلوكــشني يف اخلــدمات 

 ٢٠١٨ لــسنة ٥٤حيمـل رقـم واملـستندات والـسجالت الرقميـة، وسـنت قانونـا حـديثا 

، كام أصدرت مرسوما يعترب فريـدا )٢(نظمت بموجبه اخلطابات واملعامالت اإللكرتونية

ــك بموجــب  ــداول وذل ــة القابلــة للت مــن نوعــه بخــصوص تنظــيم الــسجالت اإللكرتوني

، والـذي يعتـرب تـأطريا قانونيـا للقواعـد التـي )٣(٢٠١٨لـسنة  ) ٥٥( املرسوم بقـانون رقـم 

تتالءم وتـدعم اسـتخدام البلوكـشني وغـريه مـن التقنيـات احلديثـة يف معـامالت القطـاع 

التجاري واحلكومي يف البحرين، وتستجيب ولو بصورة غري مبارشة للعقود الذكية التـي 

وال )٤(. تمل يف قـادم األيـامتربم عرب هذه املنصة أو عىل أقل تقدير هتيئ البيئة هلا حتى تك

                                                                                                                                        
عــامل التقنيــة واملعلوماتيــة وأبرزهــا ظهــور تقنيــة البلوكتــشني والــذكاء االصــطناعي وانرتنــت األشــياء 

 .وهذا أمل حيدونا للوصول إليه يف قادم األيام. كعنوان للثورة الصناعية الرابعة

 : راجع مقالة بموقع أخبار نت هبذا املعني-  ١

https://akhbarak.net/hosted_articles/299-%D8%A7% 
وبنــوك .. البلــوك تــشني أداة جديــدة للقــضاء عــىل الفــساد املــايل":ويف نفــس املعنــى مقالــة بعنــوان

قتـصادي، بتـاريخ  واملنشورة بموقع جريدة الوطن االلكرتونيـة  امللحـق اال"ُمرصية تعلن بدء التطبيق

 .٢٠٢٠ يناير ١٦، تاريخ الزيارة  ٢٠١٩ فرباير ١٠األحد املوافق 

https://www.elwatannews.com/news/details/3984872?t=push 
 

 .٢٠١٨/ ١١/ ٢٩ بتاريخ ٣٣٩٥ وقد تم نرشه باجلريدة الرسمية العدد رقم-  ٢
 

 . السابقةاإلشارة ،  بذات التاريخ يف ٣٣٩٥:  واملنشور باجلريدة الرسمية رقم-  ٣

 وتعترب هذه التـرشيعات احلديثـة يف مملكـة البحـرين إضـافة كبـرية يف جمـال اسـتكامل اجلهـود -  ٤

يثـة بـشكل الترشيعية الستيعاب كافة أنامط املعـامالت االلكرتونيـة التـي تكـشف عنهـا التقنيـات احلد



  

)٣١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 مستمرة وعىل قـدم ٢٠١٨زالت اجلهود التي يبذهلا جملس التنمية االقتصادية منذ العام 

 وطنية لتطبيقات البلوكشني يف جمال اخلدمات احلكوميـة إسرتاتيجيةوثاق، بغية وضع 

 ٥٦ويف سبيل ذلك أصدرت مرسوما بقـانون حيمـل رقـم . ومؤسسات القطاع اخلاص

 .  يتم من خالله تزويد خدمات احلوسبة السحابية ألطراف أجنبية٢٠١٨لسنة 

 اسـرتاتيجيتها  ٢٠١٨ يف عـام مـاراتدولـة اإلويف السياق نفسه؛ أطلقت حكومة 

مــن التعــامالت  % ٥٠للتعــامالت الرقميــة،  والتــي هتــدف مــن خالهلــا إىل حتويــل 

العــاملي ، وأنــشأت املجلــس ٢٠٢١احلكوميــة إىل منــصة بلوكتــشني بحلــول عــام 

، وذلــك هبــدف بحـــث التطبيقــات احلاليـــة ٢٠١٦للتعــامالت الرقميــة يف العـــام 

شني وتنظيم التعامالت عرب منصاهتا، وهو ما أدى بطبيعة احلـال تواملستقبلية للبلوك

إىل نشوء عدة رشكات متخصصة يف جماالت استخدام البلوكشني لتطوير منصات 

 ومل يقف األمر عند هذا )١(.ثيق املعامالتالعقود الذكية وتداول األصول الرقمية وتو

احلد؛ ولكن أيضا أنشأت أول حمكمة من نوعها يف العامل تستخدم تقنية البلوكتشني 

، وذلك يف إطار سـعي إمـارة ديب إىل إجيـاد )٢(يف حل املنازعات التي تعرض عليها

 العديـد نظام قضائي متطور يعتمد عىل هذه التقنية اجلديدة، والتي حتمل يف طياهتـا

 القضائية، وتفادي تكرار الوثائق، وحتقيـق معـدل جراءاتمن الفوائد، مثل تبسيط اإل

 . ككلكفاءة أعىل يف أداء منظومة العمل القانوين والقضائي

                                                                                                                                        

يـذكر أن البحـرين أصـدرت قانونـا للمعـامالت االلكرتونيـة بموجـب املرسـوم . أكثر شموال وتنظـيام

 .٢٠٠٢/ ٩ / ١٨ بتاريخ   ٢٥٤٨، واملنشور باجلريدة الرسمية العدد ٢٠٠٢ لسنة ٢٨بقانون رقم 

  منشورة عىل موقع صحيفة اإلمارات اليوم اإلسرتاتيجية  وهذه -  ١

https://www.emaratalyoum.com/business/local/2018-04-12-
1.1088949 

 :وبموقع صحيفة البيان أيضا

https://www.albayan.ae/economy/local-market/2018-04-11-1.3234965 
العـني  -   راجـع اخلـرب املنـشور بواسـطة رنـا عفيفـي، ٢٠١٨  يف الثـاين مـن أغـسطسدا وحتدي-  ٢

 .٢٠٢٠/ ١٨/١الزيارة :  باملوقع التايل٢٠١٨/ ٢/٨اخلميس    بتاريخ  اإلخبارية، 

https://al-ain.com/article/difc-launch-blockchain-first-court 
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وهذا متى تم وأظنـه قريبـا؛ سـيجعل مـن ديب ليـست فقـط يف مقدمـة تكنولوجيـا 

ــا ــة واالبتكــار املــال واألعــامل، ولكــن أيــضا يف صــدارة قطــاع التكنولوجي  القانوني

القضائي، وسـيمكنها بالتـايل مـن إرسـاء معـايري تكـون نموذجـا حيتـذى مـن الـدول 

 تعـد مـن أكثـر مـاراتومل ال؟ واإل  . واألنظمة القضائية األخرى يف املنطقة والعامل

 نظرا للتقدم الكبري يف احلكومة االلكرتونيـة، )١(.ًالدول العربية استعدادا هلذه اخلطوة

 ماديـة متكنهـا إمكانيـاتره من قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة، وما تتمتع به مـن وما توف

 )٢(.من االستفادة من أحدث التكنولوجيات

                                                        
 حيث صنفت اإلمارات ضـمن فئـة أعـىل احلكومـات اإللكرتونيـة تطـورا وتنميـة عـىل املـستوى  -  ١

 ، والتي جاء ترتيب الدول اخلليجية فيهـا عامليـا ٢٠١٨لقائمة العام  ) EGDI( الدويل حسب مؤرش 

ر  وقطـ٤١ ، ثـم تلـيهم الكويـت باملرتبـة ٢٦ والبحـرين املرتبـة ٢١احتلت اإلمارات املرتبـة : كاآليت

 ١١٤بيـنام تـأيت مـرص يف املرتبـة  .  ٦٣ وسلطنة عـامن باملرتبـة ٥٢ والسعودية باملرتبة ٥١باملرتبة 

و مــسح األمــم )EGDI( مــؤرش تنميــة احلكومــة اإللكرتونيــة يف اإلمــارات :راجــع يف ذلــك. عامليــا

 :واملنشور باملوقع التايل عىل االنرتنت٢٠١٨املتحدة لعام 

 publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center                                
https://government.ae/en/information-and-services/g2g-services/uae-e-
government-development-index-egdi 

أما عىل املستوى العريب؛  فتحتـل اإلمـارات املرتبـة األوىل تليهـا البحـرين  ثـم الكويـت ثـم  قطـر ثـم 

السعودية  ثم سلطنة عـامن ، ثـم تـأيت  تـونس واألردن ولبنـان واملغـرب يف مرتبـة متقدمـة عـىل مـرص 

 مـؤرش تطـوير احلكومـة االلكرتونيـة والتي حتتل املركز احلادي عرش يف ترتيـب الـدول العربيـة وفـق

، وتراجعـت يف ٢٠١٦  يف العـام ١٠٨، وتراجعت عامليا حيث كانت حتتل املركز ٢٠١٨ - ٢٠١٦

نـرشة التكنولوجيـا : راجع يف ذلك باإلضافة إىل ما تقدم.  عامليا١١٤ واحتلت املرتبة  ٢٠١٨مؤرش 

 إقليميـة،  والـصادرة عـن اللجنـة هـاتوتوج عامليـة ، آفـاق٢٠١٨من أجل التنمية يف املنطقـة العربيـة 

 ١٠وحتديــدا اإلطــار رقــم ) ا التابعــة لألمــم املتحــدة االســكو( آســيا  لغــريب واالجتامعيــة االقتــصادية

 .٤١ - ٤٠مؤرش  تطور احلكومة االلكرتونية يف املنطقة العربية، ص 

، التـي انطلقـت "قمة مستقبل بلـوك تـشني"ويف هذا السياق احتضنت مدينة ديب الدورة األوىل لـ  - ١

 أول برنـامج للحـوار "، ٢٠١٨ مـايو ٣ و٢واسـتمرت يـومي . أعامهلا من مركز ديب التجاري العاملي

وتبادل املعارف بني املختصني يف هذا الشأن عىل مستوى العامل، كام بدأت بعض اجلهـات بـشكل 
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 مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

: ملـسألة راجـعفعيل يف جتريب استخدام منصات البلوكشني يف أنشطة العمـل، للمزيـد حـول هـذه ا

وتـشري بعـض التوقعـات .) اجتاهات استخدام تقنية البلوكـشني يف دول اخللـيج، مرجـع سـابق، ص   

 بليـون ٢٠أن هذه التقنيـة سـوف تتـيح فـرص األعـامل يف هـذا القطـاع الـذي ستـصل قيمتـه إىل "إىل 

ق األوسـط ومن املتوقـع أن يزيـد اإلنفـاق عـىل حلـول تقنيـة بلـوك تـشني يف الـرش  .٢٠٢٤دوالر عام 

 ".٢٠١٧ يف املئـة مقارنـة بــ ١٠٧ مليون دوالر هذه السنة، بام يعـادل ٨٠.٨وأفريقيا لتصل قيمته إىل 

ويتوقع أن يشهد العامل العديد من حاالت التبني لتلـك التكنولوجيـا يف الـسنوات اخلمـس إىل العـرش 

يــني دوالر يف العــام  مال٢١٠تــشني مــن  بــأن يرتفــع حجــم ســوق البلــوك - القادمــة يف ظــل التوقعــات 

. "%٦٠، أي بمعــدل نمــو ســنوي تراكمــي يتجــاوز ٢٠٢١ مليــار دوالر بحلــول العــام ٢.٣ إىل ٢٠١٦

أعـامل الـدورة الـسنوية " تـم افتتـاح ٢٠١٩ أبريـل ٢ويف سياق متصل وحتديدا يـوم الثالثـاء املوافـق 

، "ديب التجـاري العـاملي، وهـي الفعاليـة التـي استـضافها مركـز " قمـة مـستقبل البلوكتـشني"الثانية لـ

   ."ديب الذكية"و



 

)٣٢٢(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 مل )١( الترشيعات االلكرتونية العربيةغالبيةوعىل الرغم من كل ما سبق؛ فال زالت 

ترش إىل هذه العقـود الذكيـة بـشكل رصيـح ومبـارش، نظـرا لكوهنـا مل تعـرتف بعـد 

 ومن ثـم ال يمكـن اعتبارهـا داخلـة يف نطـاق )٢(لسلة الكتل التي تقوم عليها أساسا؛بس

  كتـرشيع-  وجـدنا تـرشيعاتبـل  )٣(.ودائرة العقود االلكرتونية التـي تناولتهـا بـالتنظيم

                                                        
 ، واملنـشور يف ٢٠٠٠سـبتمرب  /٩ قانون املبـادالت والتجـارة اإللكرتونيـة التونـيس، الـصادر ف -  1

 ، إذ تعترب تونس أول دولـة عربيـة أصـدرت ٢٠٠٠/ ٩ /١١الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 

دالت والبيانات اإللكرتونيـة يف الفـصل الثـاين منـه، كـام قانونا ينظم هذه املعامالت، وقد عرف  املبا

ــانون املعــامالت االلكرتونيــة األردين رقــم  ــسنة ٨٥عرفهــا ق ــدة الرســمية ٢٠٠١ ل  واملنــشور باجلري

 وقد ألغي هذا القانون املؤقـت وحـل حملـه القـانون رقـم " الثانيةه، يف مادت٢٠٠١/ ١٢/ ٣١بتاريخ 

 النـصوص أو البيانـات: بأهنـا االلكرتونيـة ه األوىل املعلومـات، والذي عرف يف مادت٢٠١٥ لسنة ١٥

 وعـرف  .ذلـك شـابه وما البيانات أو قواعد الرموز أو األصوات أو األشكال أو الرسومات أو الصور أو

 أو تـسلميها أو إرسـاهلا أو إنـشاؤها يـتم التـي املعلومـات:اإللكرتونيـة بأهنـا املعلومـات رسالة: يضاأ

 ملعلومـات تبـادل أي أو القـصرية الرسـائل و أاإللكـرتوين الربيـد ة إلكرتونيـة ومنهـاوسيل بأي ختزينها

أمــا مــرشوع قــانون التجــارة اإللكرتونيــة املــرصي فقــد كــان تعريفــه أعــم بالنــسبة لتبــادل و. لكرتونيــةإ

كـل ": البيانات إلكرتونيا حيث أطلق عليهـا يف مادتـه األوىل تـسمية املحـرر اإللكـرتوين وعرفـه بأنـه

نتقال أو إرسال أو اسـتقبال أو ختـزين لرمـوز أو إشـارة أو كتابـة أو صـورة أو صـوت أو  معلومـات أيـا ا

وبالتايل فكل ترصف ينجم عـن تـداول البيانـات بوسـائل . "كانت طبيعتها من خالل وسيط إلكرتوين

 التجـارة بـشأن النمـوذجي االونـسرتال وأمـا قـانون. إلكرتونية فإنه يكون متصفا هبذه بالصفة اإللكرتونية

.  ١٩٩٦ ديـسمرب ١٢ يف املنعقـدة ٦٠٥ رقم فجلستها املتحدة األمم هيئة عن الصادر اإللكرتونية

 باسـتخدام آلخـر حاسـب مـن إلكرتونيـا املعلومـات نقـل: " ب بأهنـا/٢فقد عـرف يف املـادة رقـم 

 .املعلومات لتكوين عليه متفق معيار
 

 تكنولوجيـا "بعنـوان : بـد القـادر ورسـمه لالستـشاراتع/ مقالـة لألسـتاذ:  راجع يف هذا املعنـى-  ٢

 : باملوقع التايل٢٠١٨/ ١٠/ ٤ بجريدة عامن بتاريخ "تقنية البلوكشني ورضورة التقنني

http://www.africanewsanalysis.com/2018/10 
 

وللمزيد حـول خـصائص العقـود الذكيـة ومتييزهـا .  ألن لكل منهام خصائصه التي متيزه عن غريه-  ٣

 العـاملي ديب اإلسـالميالعقـود الذكيـة، بحـوث مـؤمتر جممـع الفقـه : قطب سانو. ن غريها راجع دع

ّإذ عرف املرشع األردين العقـد االلكـرتوين . ٣٩، ٣٨، ٣٥،  ص ٢٤، ٢٣، مرجع سابق،  ص ٢٠١٩
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 مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ضاف إىل   وكانت الدقة تقتـيض أن يـ" جزئيا أو كليا إلكرتونية بوسائل انعقاده يتم الذي االتفاق " :بأنه

. بقصد إحداث أثر قانوين معني وهو إنـشاء التـزام أو نقلـه أو تعديلـه أو إهنائـه بحـسب األحـوال: ذلك

الـوجيز يف عقـود التجـارة اإللكرتونيـة، الطبعـة األويل، دار : حممـد فـواز املطالقـة. د: راجع يف ذلك

 يف اإللكـرتوين  للعقـداملـرصي تعريفـا كام وضـع املـرشع. ٢٥الثقافة للنرش والتوزيع، األردن، ص 

 أحـد إرادة منـه تـصدر عقد كل ": الثانية قائال هو املادة وذلك بموجب نص اإللكرتونية التجارة قانون

للمزيـد . إلكـرتوين وسـيط عـرب جزئيـا كليـا أو وثائقه تبادل أو بشأنه التفاوض يتم أو كليهام أو الطرفني

ــوع ــذا املوض ــول ه ــراهيم. د: ح ــدوح إب ــد مم ــرام ا: خال ــامعي إب ــر اجل ــرتوين، دار الفك ــد اإللك لعق

برنـامج : بأنـه) ١(كام عرف الوسيط االلكرتوين يف املـادة رقـم. ٢٠٠٦باإلسكندرية، الطبعة األوىل، 

احلاسوب أو أي وسيلة الكرتونية أخرى تـستعمل مـن أجـل تنفيـذ إجـراء أو االسـتجابة إلجـراء بقـصد 

ــشاء ــالة معلومــات دون تــدخلإرســال أو إن ــسلم رس ــيص أو ت ــرتوين يف. شخ              وعــرف املحــرر االلك

 ة رســال": بأنــه٢٠٠٤ لــسنة ١٥مــن قــانون التوقيــع االلكــرتوين املــرصي رقــم ) ب /املــادة األوىل( 

 أو رقميــة أو الكرتونيــة بوســيلة جزئيــا أو كليــا تــستقبل أو ترســل أو تــدمج، أو تنــشا معلومــات تتــضمن

البيـع عـرب : حممـد حـسن رفـاعي العطـار:يد راجع يف ذلك للمز".أخرى مشاهبة وسيلة بأية أو ضوئية

ــم  ــرتوين رق ــع اإللك ــانون التوقي ــوء ق ــة يف ض ــة مقارن ــت، دراس ــبكة اإلنرتن ــسنة ) ١٥(ش ، دار ٢٠٠٤ل

وال شك أن املحرر هو وثيقة أو عقد مكتوب بوسـيلة الكرتونيـة ممـا ورد . م٢٠٠٧اجلامعة اجلديدة، 

لقبول بـني أطرافـه مـن خالهلـا كالربيـد االلكـرتوين ورسـائل  وااإلجيابذكرها يف النص؛ ويتم تبادل 

ويف . اهلاتف اجلوال وغريهـا مـن وسـائل االتـصال احلديثـة األخـرى والتـي أتاحتهـا شـبكة اإلنرتنـت

 يف مادتـه ٢٠١٣ لـسنة ٦السياق نفسه عرفه املرشع الفلسطيني يف قانون املعامالت االلكرتونيـة رقـم 

 وأن   عليــه أن االتفـاق البــد ويؤخـذ.الكرتونيــة وسـائط أو بوســائل نعقـادها يــتم الـذي االتفــاق:بأنـه) ١(

االلكــرتوين يف مادتــه  كــام نظــم التعاقــد.يكــون بقــصد إحــداث أثــر قــانوين معــني لكــي يــسمى عقــدا

م العقـد اإللكـرتوين ١٩٩٧ مـايو ٢٠كام عرفت املادة الثانية مـن التوجيـه األوريب الـصادر يف .الرابعة

لق بالسلع واخلدمات يتم بني مورد ومـستهلك مـن خـالل اإلطـار التنظيمـي اخلـاص أي عقد متع: بأنه

بالبيع عن بعد أو تقديم اخلدمات التي ينظمها املورد والذي يتم باستخدام واحـدة أو أكثـر مـن وسـائل 

اخللـط بـني العقـد  عـن دقـة وبعـدا  أكثـر وهـذا الـنهج يبـدو يل. االتصال اإللكرتونية حتى إمتام العقـد

 دون أن يـتمخض ذلـك عـن البيانـات،إذ قـد حيـصل تبـادال للمعلومـات والبيانـات وتبـادل لكرتويناال

 البيانـات، وبالتـايل عقـد ال يمكـن أن يـتم إال مـن خـالل تبـادل إبرام عقد من العقـود، يف حـني أن إبـرام

أيـا كانـت هذه التـرصفات  يف الشفافية لتحفيز مبارش بشكل وبياهنام االثنني تعريف األفضل من يكون



 

)٣٢٤(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 )١(ديب  إمـارة وقـانون، ٢٠٠٠سبتمرب  / ٩ الصادر يف التونيس املبادالت االلكرتونية

 لـسنة ٦٩ُونية العامين الصادر باملرسوم الـسلطاين رقـم وقانون املعامالت االلكرت

ــــة الكــــويتي ،)٢( ٢٠٠٨ ــــانون املعــــامالت االلكرتوني ــــ،)٣( ٢٠١٤/ ٢٠ وق  انونوق

                                                                                                                                        
الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونيـة، مرجـع سـابق، ص : حممد املطالقة. د: يف هذا املعنى.نتيجتها

ــني. د. ٢٦ ــد أم ــيحمم ــة األويل، :  الروم ــت، الطبع ــرب اإلنرتن ــرتوين ع ــد اإللك ــوان٢٠٠٤التعاق  ، دي

 االتـصال تقنيـات عـرب التعاقـد :عبـدالعزيز حامد سمري.د .٣٨املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ص

وجـدير بالــذكر أن قــانون . ٧٧، ٦٦العربيــة،القاهرة،ص النهـضة ،دار٢٠٠٦ األوىل، الطبعــة احلديثـة،

، قد نظم تفصيال كـل مـا يتعلـق التجـارة العقـود االلكرتونيـة ٨١/٢٠١٨التعامالت االلكرتونية اللبناين 

بشكل رصيح ولكن يمكـن فهمـه ولكنه مل يضع تعريفا للعقد .  مكررا منه٤٠ وحتى ٣٠يف املواد من 

 .العقد الذي يتم باستخدام وسائل الكرتونية: من جممل هذه النصوص بأنه
 

 أما إمارة ديب فقد أصدرت قانون منطقـة ديب احلـرة للتكنولوجيـا والتجـارة اإللكرتونيـة واإلعـالم -  ١

الوسـائط اإللكرتونيـة األعـامل املنفـذة ب: م والذي عرف التجارة اإللكرتونيـة بأهنـا ٢٠٠٠ لسنة ١رقم 

قــد تــرك ) األعــامل(وبــشكل خــاص اإلنرتنــت، ويمكــن مالحظــة أن هــذا القــانون وبنــصه عــىل عبــارة

املجـال مفتوحـا للتجـارة اإللكرتونيـة لتــشمل كـل األنـشطة التـي تــزاول عـن طريـق وسـيط إلكــرتوين 

 .وبصورة خاصة اإلنرتنت

. ٢٠١٠   لـسنة ٩٨عـدل باملرسـوم رقـم   ، وامل٤٦٨  واملنشور باجلريـدة الرسـمية بالعـدد رقـم -  ٢

كـل إجـراء أو عقـد يـربم أو ينفـذ كليـا أو : بأهنـا) ١(حيث عرف املعامالت االلكرتونية يف مادته رقـم 

برنامج أو نظـام الكـرتوين حلاسـب آيل :   وعرف الوسيط اآليل بأنه".جزئيا بواسطة رسائل الكرتونية

جــل تنفيـذ إجـراء أو االسـتجابة إلجـراء بقـصد إنــشاء أو أو أيـة وسـيلة الكرتونيـة أخـرى تـستخدم مـن أ

 . أو استالم  رسالة معلومات دون تدخل شخص طبيعيإرسال

 تنفيـذه أو إبرامـه يـتم اتفـاق أو تعامـل أي: حيث عرف املعاملة االلكرتونيـة يف مادتـه األوىل بأهنـا-  ٣

د داخـل يف عمـوم اللفـظ ولكنـه مل  فهنا مفهوم العق.الكرتونية ومراسالت جزئيا بواسطة وسائل كليا أو

يضع  لـه تعريفـا رصحيـا كـام يمكـن اسـتنتاج هـذا ممـا نـص عليـه أيـضا بخـصوص تعريفـه للـسند أو 

 اسـتخراجها إنشاؤها أو ختزينهـا أو يتم معلومات أو بيانات جمموعة:السجالت االلكرتونية حيث قال

 وسـيط أي عـىل أو ملمـوس وسيط عىل ونيةالكرت استقباهلا بوسيلة أو إبالغها أو إرساهلا أو نسخها أو

 .فهمه يمكن قابلة لالسرتجاع بشكل وتكون آخر الكرتوين



  

)٣٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

تـضع تعريفـا للعقـد   مل- )١(١٩٩٦ اإللكرتونيـة التجـارة بـشأن  النموذجياألونسيرتال

 الذكيـة،ومل يتطرقـوا كـذلك مـن قريـب أو بعيـد للعقـود  مبارش، شكلبااللكرتوين 

أو  عقـد  والتي قد يتمخض عنهااإللكرتونية بصفة عامة، املعامالت فقط عرفوا وإنام

 -  قد اقرتبت)٢( العربيةومع ذلك فإن بعض الترشيعات االلكرتونية.ال بحسب األحوال

                                                        
 دولـة يف تـرشيعاهتا عـىل ٧٢ديسمرب، وقد اعتمدت ترشيعات حوايل  يف الثاين عرش من الصادر-  ١

 راجـع)  ،٢٠١٧( و توجـو) ٢٠١١(هذا القانون،  وكان  من بـني أخـر هـذه التـرشيعات تـرشيع أوغنـدا 

 األمــم قــوانني األونــستريال النموذجيــة وتأثريهــا يف تــرشيعات الــدول والــصادرة عــن جلنــة: يف ذلــك

 ١٨ – ٩واخلمـــسون فيينـــا يف الفـــرتة مـــن   الثانيــة الـــدويل يف الـــدورة التجـــاري للقـــانون املتحــدة

 ).ح(ً وحتديدا البند أوال ٢٠١٩يوليه

حتـادي لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة رقـم  راجع قانون املعـامالت والتجـارة االلكرتونيـة اال-  ٢

، وراجـع كـذلك ١٢، ١، وحتديـدا نـصوص املـواد ٢٠٠٦ يناير ٣٠ والصادر بتاريخ ٢٠٠٦لسنة ) ١(

وكـذا التـرشيع اللبنـاين . ٢٠١٤ لسنة ٢٠املادة األوىل من قانون املعامالت االلكرتونية الكويتي رقم 

صوص التعـامالت االلكرتونيـة والبيانـات ذات الطـابع  يف خ٢٠١٨ أكتوبر ١٠ الصادر بتاريخ ٨١رقم 

 املعلومـات) ١(، وقد عرف يف مادتـه رقـم ٣١/١٢/٢٠١٨اخلاص والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

 مـرتبط آيل حاسـب نظـام بواسـطة اتـصال بعمليـة متعلقـة  معلومـاتةأي: البيانات بأهنا بحركة املتعلقة

 مـصدر عـىل وتـدل بالـشبكة، مـرتبط آيل حاسـب نظـام نعـ املعلومات تصدر هذه. معلوماتية بشبكة

 مـن ذلـك شـابه ما أو الزمنية واملدة واحلجم والتاريخ والوقت املعلومات سري وخطومتلقيه  االتصال

ملـادة احلاديـة عـرشة منـه قـد  وكذلك وجدنا نظام التعـامالت االلكرتونيـة الـسعودي يف ا.املعلومات

بـني  لتعاقد من خالل منظومات بيانات الكرتونية آليـة أو مبـارشة ن يتم اأ جيوز - ١:  قررت رصاحة أنه

ًمنظومتي بيانات الكرتونية أو أكثر تكـون معـدة ومربجمـة مـسبقا للقيـام بمثـل هـذه املهـامت بوصـفها 

ًويكون التعاقـد صـحيحا ونافـذا ومنتجـا آلثـاره النظاميـة عـىل الـرغم مـن عـدم . ممثلة عن طريف العقد ً ً

ن يـتم التعاقـد بـني أ جيـوز - ٢.  بـرام العقـد إي شخص ذي صفة طبيعيـة يف عمليـةالتدخل املبارش أل

 -  أو مـن املفـرتض أنـه يعلـم - منظومة بيانات الكرتونية آلية وشخص ذي صفة طبيعيـة، إذا كـان يعلـم 

وكـذالك فعـل املـرشع الكـويتي يف . أنه يتعامل مع منظومـة آليـة سـتتوىل مهمـة إبـرام العقـد أو تنفيـذه



 

)٣٢٦(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

ــشودة ــة املن ــدة - وإن مل تــصل بعــد إيل الغاي ــن اســتيعاب هــذه األســاليب اجلدي  م

نظرا العرتافهم رصاحة بالنظم االلكرتونية املؤمتتة، واملعارصة يف التعاقد الذكي، 

واألخذ بفكرة الوسيط االلكرتوين املؤمتت، وبإمكانية التعاقـد بـني نظـم الكرتونيـة 

ونتمنـى أن حتــذو التـرشيعات العربيــة . مؤمتتـة بواسـطة مــستند أو سـجل الكــرتوين

ويره لنظرية األخرى ذات احلذو؛ وتأخذ بام أخذ به املرشع الفرنيس يف خصوص تط

، وجعلهــا تــستجيب ٢٠١٦ التــرشيعي األخــري والــصادر يف اإلصــالحالعقــد يف 

وملا .ملقتضيات ومتطلبات هذه التكنولوجيا الذكية، وما ستكشف عنه يف قادم األيام

كان األمر كـذلك؛ دعـت احلاجـة إىل رضورة طـرح كافـة التحـديات القانونيـة التـي 

وصفها ستحدث ثورة قانونية كربي يف خـصوص  ب)١(تثريها هذه التقنيات املستحدثة

                                                                                                                                        

ــانون  ــة ق ــامالت االلكرتوني ــاريخ ٢٠١٤/ ٢٠املع ــصادر بت ــر / ١١ وال ــص يف ٢٠١٤فرباي ــدما ن ، عن

وكـذلك نـص يف مادتـه األوىل عـىل النظـام االلكـرتوين املؤمتـت، . املادة الثامنة منه عىل مثل ذلـك

كام وسـع مـن مفهومـه ملـصطلح الكـرتوين ليـشمل  كـل مـا يتـصل بتكنولوجيـا املعلومـات ومـا قـد 

 .يات يف هذا املجاليستحدث من تقن

يــسجل » دفـرت حـسابات عمـومي«وتأثريهـا عـىل املــستقبل » بلــوك تـشني«تقنيـة :  هـشام الكوحـة-  ١

 ١٤٤٠ رجـب ١٣ -  مقال منشور بتاريخ الثالثـاء "املعامالت املالية يف كتل ترصد كل مبلغ وتوقيته

 : باملوقع التايلومتاح] ١٤٧٢١[  مـ بجريدة الرشق األوسط ، العدد رقم ٢٠١٩ مارس ١٩ - هـ 

https://aawsat.com/home/international/section/information-
technology 

ــا  Trendak  رشكــةإدارةرئــيس جملــس :حممــد عبــد املطلــب/ وكــذا مقالــة األســتاذ للتكنولوجي

 واملنــشورة "اســتثامر يف تقنيــات املــستقبل..  البلــوك تــشني يف عاملنــا العــريب"بعنــوان املتقدمــة  

 :باملوقع االلكرتوين ملركز املرشوعات الدولية اخلاصة التايل

https://cipe-arabia.org/ 

 والنمـو "البلـوك تـشني"ية سلسلة الكتـل  تقن"بعنوان: كارثي ميغان: مقالة لألستاذة: ويف ذات السياق

 وتناولت فيها أفاق استخدام التقنية وإشكالياهتا املختلفة وعالقة ذلك بالتنميـة املـستدامة، "املستدام

 : وهي منشورة  ومتاحة باملوقع التايل لألمم املتحدة١٦/١/٢٠٢٠تاريخ الزيارة 



  

)٣٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

خلق أنامط تعاقدية جديدة، مل تنظمها التـرشيعات احلاليـة، ومل تـضع هلـا القواعـد 

التي تناسبها وتتفق وطبيعتها، وهذا بطبيعة احلال سينتج عنه إشكالية يف غاية األمهية 

ــورة يف نفــس الوقــت وهــي املتعلقــة بكيفيــة مواجهــة كافــة اإل ــكالياواخلط  تش

، والسيام مع غيـاب التنظـيم )١(واملنازعات التي قد تنشأ عن تلك املعامالت الذكية 

الترشيعي لنظام التحكيم الذكي بوصفة آلية تتناسب وطبيعة تلك العقود املربمة وفـق 

 .تقنية البلوكتشني

 عىل املنازعات التي تنشأ عن تطبيـق هـذه: ولذا سنحاول التعرف من جهة أوىل

ثة واستخدامها عىل نطاق واسع يف إنجـاز كافـة املعـامالت الذكيـة يف التقنية احلدي

املواد املدنية والتجارية وخالفه، ومن جهة أخرى نستعرض فكرة التحكيم املدمج 

يف البلوكتشني كآلية قانونية معـارصة ملواجهـة تلـك املنازعـات، ووضـع احللـول 

كيم االلكرتوين، وباحلدود املناسبة هلا، دون إغفال احلاجة إىل إعامل قواعد التح

، والسـيام يف ظـل عـدم التنظـيم )٢(التي تتفق وطبيعة التكنولوجيا  واملعامالت الذكية

                                                                                                                                        
https://www.un.org/ar/44863 
 

 

ة اإلشكاليات القانونية التي تتعلـق بـالعقود االلكرتونيـة تنطبـق كـذلك ومـن بـاب   وبالتايل فإن كاف-  ١

أوىل عىل العقود الذكية والتـي مل تتطـرق هلـا تـرشيعاتنا العربيـة بـالتنظيم عـىل نحـو يتناسـب والتطـور 

ــشني ــة البلوكت ــة يف تقني ــة  واملتمثل ــت الثاني ــورة االنرتن ــور ث ــايت وظه ــرتوين واملعلوم ــع . االلك راج

يالت أكثر حول تلك اإلشـكاليات يف العقـود االلكرتونيـة التـي تـم وضـع تـرشيعات هلـا تناولتهـا تفص

 العقــد اإللكــرتوين، دار الثقافــة  للنـــرش ممــدوح إبــراهيم، إبــرامخالــد . د. بــالتنظيم والتقعيــد هلــا 

 شـبكة مصطفى موسـى العجارمـة، التنظـيم القـانوين للتعاقـد عـرب. د.  م٢٠٠٧، ١باإلسكندرية ، طبعة 

 . م٢٠١٠مرص،  –مرص، ودار شتات للنرش والربجميات، القاهرة  –اإلنرتنت، دار الكتب القانونية 

: سـانو مـصطفى قطـب. د: وراجـع أيـضا.  راجع ما سبق بخصوص الطبيعة القانونية للعقود الذكية-  ٢

ع الفقـه العقود الذكيـة األصـول واملقاصـد واملـأالت، رؤيـة حتليليـة، بحـث مقـدم إىل مـؤمتر جممـ

، والذي انعقد بإمارة ديب بدولـة اإلمـارات العربيـة ٢٠١٩ الدويل يف دورته الرابعة والعرشين اإلسالمي

 والعمل اخلريي، باالشرتاك مع  مركـز ديب لتطـوير االقتـصاد اإلسالميةاملتحدة، ونظمته دائرة الشؤون 

الطبيعـة العقديـة عـن العقـود الذكيـة  وما بعدها ، وقد تبنى الرأي الغالب القائل بنفـي ١٥، ص اإلسالمي

وقـد ثـارت . واعتبارها جمرد آلية لتنفيذ العقود التقليدية ورشوطها واملتفـق عليهـا فـيام بـني األطـراف



 

)٣٢٨(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

الترشيعي للتحكيم الذكي كنظام قانوين يتصدى لكافة املنازعـات التـي قـد حتـدث 

 صـياغة بنـوده، أو حتـى يف وأثنـاءفيام بني األطـراف سـواء يف مرحلـة املفاوضـات 

 .همرحلة تنفيذ
 

ما ا:  
  . اممإا ا   اد ا و

ــاة، فــان عــدد  نظــرا الزديــاد اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت يف شــتى جمــاالت احلي

مـع الزيـادة املـضطردة  آخذ باالرتفاع ؛ التـي تنشأ عن هذه االستخداماتاملنازعات

 وازديــاد، كات والتجـار عـرب االنرتنــت إنشاء وتـسجيل املواقـع اخلاصـة بالـرشيف

 )١(. والصفقات عرب الـشبكةلعقودل، وما يصاحب ذلك من إبرام ها املتعاملني فيأعداد

 فـيام بـني األطـراف الكثـري مـن املنازعـاتوهذا بطبيعـة احلـال يـؤدي إىل حـصول 

 بعيـدا عـن فصل فيهـا بـام يتناسـب وطبيعـة تلـك األعـاملتقتضـي سـرعة الاملعنية و

 يف هـذا املجـال،  وتعقيـداتإجـراءاتحات القضاء واملحاكم وما يكتنفها مـن سا

 تـتم فـي الغالب بني أطراف ختتلف جنسياهتم وأماكن والسيام وأن تلك املنازعات

، فدعت الـرضورة إىل التحكـيم االلكـرتوين كوسـيلة عـرصية حلـسم تلـك إقامتهم

ــات ــت يف الاملنازع ــتخدام االنرتن ــة اس ــشأ نتيج ــي تن ــاص  الت ــشكل خ ــامالت وب تع

ومع ظهـور الثـورة الـصناعية الرابعـة وتكنولوجيـا البلوكـشني؛ ظهـرت )٢( .االلكرتونية

                                                                                                                                        
: ُحممــود محــودة صــالح منــزل . د:  أيــضا بالنــسبة للعقــود االلكرتونيــة راجــع تفــصيالاإلشــكاليةهــذه 

ة الـرشيعة والقـانون بجامعـة أفريقيـا العامليـة، قـسم إشكاليات العقود االلكرتونية، بحث منـشور بمجلـ

 . ٢٠١١أغسطس  ) ١٨(الرشيعة والقانون السودان، العدد رقم 

  للمزيد من التفصيالت حول التجارة االلكرتونية ومـدى التوسـع يف نطـاق أعامهلـا  أفقيـا ورأسـيا -  ١

 - ١٦ت فعالياتـه يف الفـرتة مـن  ُتوصيات وأوراق عمل  مؤمتر عامن للتجارة االلكرتونية والذي انعقـد

 والذي نظمته وزارة التجارة والـصناعة بالتعـاون مـع رشكـة أنوفكـسيس واسـتمر  ٢٠١٩  سبتمرب     ١٧

 .يومني وذلك بمركز عامن للمؤمترات واملعارض
 

٢  -Rafal Morek: Online Arbitration: Admissibility within the current 
legal frameworkP. 5, www.odr.info/Re%20greetings.doc, 22/8/2008 . 

 



  

)٣٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــتؤدي إىل  ــة للمعــامالت، س ــة كمنــصة ذكي ــذه التقني ــة ه احلاجــة إىل رضورة مواكب

االستغناء عن الوسطاء يف إمتام تلك املعامالت، والتي تـتم بـصورة تلقائيـة بمجـرد 

زميات والرموز املتفق عليها وبالتايل كـان البـد مـن تطـوير حتقق الرشوط واخلوار

منظومة التحكيم االلكرتونية احلالية، لتـستوعب فكـرة التحكـيم الـذكي داخـل كتلـة 

البلوكتشني ذاهتا، واالعرتاف بالتقنية ككل بام فيها تلك املنظومة حلل املنازعـات 

نيـة، فـضال عـن الناحيـة يف إطار داخـيل تـسمح بـه تلـك التكنولوجيـا مـن الناحيـة الف

وكأي نظام حديث تعرتضه مشاكل قانونية يقع عىل عاتق رجال )١(. التنظيمية الترشيعية

القانون جتاوزها بشكل يتالءم ويتواكب مع هذا التطور املذهل يف ثورة االتصاالت 

 : فيه ولو بقدر من خالل  السطور التاليةاإلسهام، وهذا ما سنحاول واملعلومات

ا ولا:  
 ا ا   

  

ولكي نقف عىل مفهوم التحكيم الذكي يف منازعات العقود الذكية املربمـة عـرب 

حتى يتـسنى )٢( مفهوم التحكيم االلكرتوينعىل: تقنية البلوكشني؛ يلزم أن نتعرف أوال

 :لنا الوقوف عىل مفهوم التحكيم الذكي،  وذلك يف

  :اع اول
وا ا اوما   

اجتـاه :  التحكيم االلكـرتوين إلــى اجتــاهنيعند حتديدهم ملفهوم الفقه نقسما

 التحكـيم هـي مـا إجـراءات ويرى أنصاره أن الوسيلة املستخدمة يف اتفـاق و؛موسع

وال حاجـة ،  وبيئة االنرتنـتافرتايض فهو يتم يف عامل يضـفي عليـه صفة االلكرتونية،

                                                        
 أنشئت العديد من املواقع للمـساعدة يف حـل النزاعـات بواســطة التحكــيم االلكـرتوين وأبرزهـا -  ١

وحمكمة حتكـيم لنـدن ، وغرفـة حتكـيم  بـاريس  ) WIPO( مركز املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 الخ... ز حتكيم جملس التعاون اخلليجيوغريها كمركز حتكيم القاهرة وأبو ظبي، ومرك

النظـــام القـــانوين للتحكـــيم : حممـــد أمـــني الرومـــي. د:  للمزيـــد حـــول التحكـــيم االلكـــرتوين-  ٢

  .٢٠٠٦االلكرتوين، بدون طبعة، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، 



 

)٣٣٠(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 )١(.التقليدية أو احلضور املادي لألشخاص يف هذا التحكيمالكتابة  وألورقة اوجود ل

طريقـة حلـل النـزاع تـتم فيهـا مجيـع : عرفه الـبعض بأنـهانطالقا مـن هـذا األسـاس؛و

 بام فيها تقديم طلب التحكيم عرب االنرتنت بواسطة الربيد االلكرتوين أو جراءاتاإل

التحكـيم الـذي تـتم ":  بأنـهآخـرون وعرفـه )٢(.غرف املحادثة أو الفيـديو كـونفرانس

ه عرب شبكة اتصاالت دولية بطريقة سمعية برصية ودون احلاجـة إىل التواجـد إجراءات

 ولكـنهم اختلفـوا يف مـدى )٣(."املادي ألطراف النزاع واملحكمني يف مكان معـني

رضورة أن يتم بأكمله عرب تلك الوسائل الرقمية أو يكفي جمرد استخدامها يف بعض 

 أن صـفة العمليـة التـي يـتم عـىل  أصـحابهريى؛فضيقاملـجتاه اال أماو)٤(.مراحله فقط

إثرهـا التحكـيم هـي املعيار املحدد للطبيعة االلكرتونية له، بحيث يكـون النـزاع قـد 

ال يمكــن وصــف وبالتــايل  )٥(.نــشأ بــسـبب نــشـاط أو صـــفقة أبرمــت عــرب االنرتنــت

                                                        

التحكيم االلكرتوين باملوقع التايل: نبيل زيد/ مقالة األستاذ  :  

1 - www.arab-elaw.com/show_similar.aspx?id=81 008/8/13 
 - Li Hu, Online Arbitration in China - AN OVERVIEW AND 
PERSPECTIVE: P.3, www.odr.info/unforum2004/Dr%20Li2.doc, 10/8/2008. 
2 - Armagan E. YÜKSEL: Online International Arbitration, Ankara Law 
Review Vol.4 No.1 (Summer 2007), P.84 , 
http://auhf.ankara.edu.tr/journals/alr-archive/ALR-2007-04-01/alr-2007-04-
01-yuksel.pdf 13/8/2008. - Julia Hörnle , Online Dispute Resolution -The 
Emperor's New Clothes? Benefits and Pitfalls of Online Dispute Resolution 
and its Application to Commercial Arbitration: (2005), P. 2, 
http://www.bileta.ac.uk/Document%20Library/1/Online%20Dispute%20Reso
lution%20- %20The%20Emperor's%20New%20Clothes%20- 
%20Benefits%20and%20Pitfalls%20of%20Online%20Dispute%20Resolutio
n.pdf 14/8/2008.-  

التحكـــيم االلكـــرتوين يف عقـــود التجـــارة الدوليـــة، الطبعـــة األوىل، : بـــراهيمإ خالـــد ممـــدوح -  ٣

 .٢٤٨، ص٢٠٠٨اإلسكندرية، دار الفكر اجلـامعي، 

 . السابقةاإلشارةاملراجع  املذكورة يف :  راجع -  ٤

طبيعـة وأنـامط التحكـيم مـع الرتكيـز عـىل التحكـيم عـرب االنرتنـت، موقـع : املحمد عـامد الـدين -  ٥

، ٢٠٠٨/٨/١٢.تجــــــــــــــــــــــــــــــــاري الــــــــــــــــــــــــــــــــدويل،املـــــــــــــــــــــــــــــــؤمتر ال

http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp 
 



  

)٣٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

عـادة مـا إذ ،  فحسبهإجراءات االنرتنت يف  ملجرد اسـتخدام،التحكيم بأنه الكرتوين

ـــي فـــي ـــد االلكرتون ــادل العديــد مــن الرســائل عــرب الربي ــتم تب  التحكــيم إجــراءات ي

 أنـصار يتـساءلو. الكرتونيا هلذا الـسبب الوحيـدمن ثم ال يمكن اعتباره  و،والوساطة

 أن تتم بواسطة شبكة االنرتنت حلـل النـزاع التي يلزم  كم االتصاالتهذا االجتاه عن

 تتم بواسطة جراءاتالكرتوين؟ فإذا كانت بعض تلك اإل حتـى يصـنف بأنـهميا حتكي

يميزهـا عـن تلـك الرسـائل املتبادلـة عـرب الربيـد  االنرتنت فكم عـددها؟ ومــا الــذي

ــدي؟ و ــيم التقلي ــون إىل القــول االلكــرتوين يف التحك ــارينته ــصعوبة معي ــيلة ب  الوس

انه باإلضـافة إىل مـا ون التقليدي، وير لتمييز التحكيم االلكرتوين عن كأساس أوحد

 )١(. أن تتم الصفقات أو املعامالت حمل التحكيم بطريقة الكرتونية يتعنيسبق

                                                        
1 -  Gabrielle Kaufmann-Kohler, Thomas Schultz: Online Dispute Resolution: 
Challenges for 
Contemporary Justice, Published by Kluwer Law International, 2004, P.26. .  

اإلطار القانوين التفاق التحكـيم االلكـرتوين، موقـع املـؤمتر : آالء يعقوب النعيمي. د: وللمزيد أيضا

   ٢٠٠٨/٨/٢٠بتاريخ : ، وهو منشور باملوقع التايل عىل شبكة االنرتنت٩٧٦التجاري الدويل، ص

http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_research.asp 

ــة ونــور محــد احلجايــا. د ـــة احلقـــوق، عـــددالتحكــيم اال: مــصلح أمحــد الطراون  ١لكــرتوين، جمل

 . ٢٤٧- ٢٠٣ ،  ص ٢٠٠٣ ، عام ٢،جملـد

 أيـن نقـف؟، واملنـشور بموقـع مدونـة - حتكـيم بـال ورق: مقالـة بعنـوان: جليان لـومري: وراجع أيضا 

 .١٤/١/٢٠٢٠  تاريخ الزيارة ٢٠١٤ / ١٩/٢كلوير للتحكيم بتاريخ 

خدمة التحكيم االلكـرتوين وغـريه مـن الوسـائل الذي يقرص طلب : وانظر يف نقد هذا التوجه املضيق

 :البديلة لفـض املنازعـات علـى املعـامالت التي تنشأ عرب االنرتنت فقط

 - Graham Ross: Challenges and Opportunities in Implementing ODR, 
Proceedings of the UNECE Forum on ODR, 2003, P.2 
http://www.odr.info/unece2003/pdf/ross.pdf , 21/8/2008. 
 - Joseph W. Goodman: THE PROS AND CONS OF ONLINE DISPUTE 

RESOLUTION: 
AN ASSESSMENT OF CYBER-MEDIATION WEBSITES، P.1,  
http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2003DLTR0004.pdf 
21/8/2008. 
 



 

)٣٣٢(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

وهذا الرأي جدير بالتأييد من وجهة نظرنا؛ ألنه يتسق وكون التحكيم وسيلة لفض 

منازعة ذات طبيعة الكرتونية متـت عـرب وسـائل املعلوماتيـة واالتـصاالت احلديثـة، 

 ثم كانت احلاجة داعية لوسيلة تكون هلا ذات الصفة حتى تتناسب وطبيعة تلـك ومن

 -  كام ذهب أنـصار الـرأي املوسـع- املعامالت، ومن ثم  كان معيار الوسيلة وحده 

وبناء عىل ما تقدم؛ يمكن وضع )١(.ليس كافيا إلسباغ الصفة االلكرتونية عىل التحكيم

لذي يتم باسـتخدام وسـائل تقنيـة حديثـة يف ذلك ا: تعريف للتحكيم االلكرتوين بأنه

 يتويس. عامالت الكرتونية أو بمناسبتهاه، وصوال لفض نزاع نشأ بصدد مإجراءاتكافة 

 املعاملــة أو العقــد إبــرامبعــد ذلــك أن يكــون التحكــيم بــشأن نــزاع حــصل يف أثنــاء 

 )٢(.االلكرتوين أو بعد انعقادها ويف مرحلة التنفيذ

                                                        

 ولكـن ذلــك ال يعنــي عــدم جــواز اللجــوء إىل التحكـيم االلكــرتوين لفــض نــزاع نــشأ عــن معاملــة -  ١

تقليدية نظرا ملـا حيققـه مـن مزايـا للمـستهلكني ومـا يمتـاز بـه مـن رسعـة ودقـة وانجـاز، كـام أن ذلـك 

ن التحكــيم تلعــب فيــه إرادة األطــراف دورا رئيــسا يف مرجعــه التفــاق األطــراف ورضــائهم، ومعلــوم أ

حتديد كافة عنارصه وإجراءاته بل والقـانون الواجـب التطبيـق عـىل النـزاع فيـه ومـن بـاب أوىل وسـيلة 

حل املنازعات الناشئة عن معاملتهم، وال يتعارض هذا مع ما سـبق وقلنـاه مـن تأييـدنا للـرأي املـضيق 

ة كونــه بـشأن معاملــة رقميـة أو ذكيــة، ألن العـربة بــالكثري الغالــب لفكـرة التحكــيم االلكـرتوين ورضور

ولــيس بالقليــل النــادر، ومــن ثــم فــال يعــدو أن يكــون اللجــوء للتحكــيم الرقمــي أو االلكــرتوين بــصدد 

معامالت تقليدية جمرد اسـتثناء مبنـاه االتفـاق، وهـذا ال خيـالف مقتـىض األصـل الـذي أيـدناه باعتبـاره 

 .الصفة الغالبة

 فالتحكيم يعترب عقدا خاصا من العقود اإللكرتونية، وإن كان خيضع يف قيامه وإثباته لقواعد  - ٢

: وأحكام إثبات خاصة تتعلق بقـوانني اإلثبـات اخلاصـة باملعـامالت االلكرتونيـة راجـع يف ذلـك

 التنظـيم القـانوين التفـاق التحكـيم اإللكـرتوين يف دولـة: عبداهللا سعيد عبـداهللا بـن رشـيد الكتبـي

اإلمارات العربية املتحدة، رسالة الستكامل  احلصول عىل متطلبـات درجـة املاجـستري، جامعـة 

 .٣، ص٢٠١٨اإلمارات العربية ، كلية القانون نوفمرب 
 



  

)٣٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ا ا . كاملـرصي وغريمهـا مـن مارايتمل يضع املرشع اإل 

املرشعني العرب؛ تعريفا للتحكيم االلكرتوين أو الذكي كصورة أكثر تطورا، ال يف 

 وال حتـى يف )١(،٢٠١٨ترشيعاهتم التحكيمية رغم حداثتها وصدور بعضها يف العام 

ال ذكرهم أنه يـتم ترشيعاهتم املتعلقة بتنظيم التعامالت والتجارة االلكرتونية، اللهم إ

باستخدام وسائل تكنولوجية متييزا له عن التقليدي، وهذا أمر أحـسبه مـستغربا وغـري 

 الذي مل يواكب توجهـات واسـرتاتيجيات دولتـه مارايتمربر السيام من املرشع اإل

 والقانونيـة والعدليـة، واإلداريـةيف التحول الرقمي الرسيع يف كافة القطاعات املالية 

 إمارة ديب قد أبرمت اتفاقا إلنشاء أول حمكمـة يف العـامل تعمـل بتقنيـة والسيام وأن

 .البلوكتشني يف حل املنازعات

ولكن ربام ألن العقـود الذكيـة ذاهتـا واملدجمـة يف البلوكتـشني؛ مل حتـظ هـي 

األخرى باالعرتاف والتنظـيم القـانوين حتـى تارخيـه يف منظومتنـا القانونيـة العربيـة، 

 العاملي، اللهم إال يف بعض الواليات القضائية التي اعرتفت وكذلك عىل املستوى

 كام أن اتفاقية نيويـورك هـي األخـرى يف حاجـة للتعـديل؛ لتـذكر رصاحـة يف )٢(.هبا

بنودها التحكيم الذكي كوسيلة حلل تلك املنازعات املستحدثة إلزالة مـسألة عـدم 

يف هذا الـسياق أطالـب و. اليقني ولضامن تنفيذ تلك األحكام عىل املستوى الدويل

اللجنة الدولية للقانون التجاري الدويل برسعة وضع قواعد نموذجية للتحكيم الذكي 

ــستجدات  ــوء م ــة يف ض ــرشيعاهتا القائم ــديل ت ــع وتع ــدول يف وض ــه ال ــستهدي ب لت

التكنولوجيا وثورهتا الرابعة وظهور تقنية البلوكتشني والـذكاء االصـطناعي وانرتنـت 

 )٣(.األشياء

                                                        

، وكـام هـو احلـال بالنـسبة للتـرشيع ٢٠١٨ لـسنة ٦ كالترشيع االحتادي للتحكيم اإلمـارايت رقـم -  ١

 .٢٠١٨اين الصادر يف البحريني ، وكذا ترشيع التحكيم اللبن

 . وقد سبق لنا استعراض ذلك  تفصيال يف  املبحث السابق-  ٢

ُمـرسد التكنولوجيـا الـصادر عـن رشكـة نفـط عـامن :  راجع يف بيان املقصود هبذه املصطلحات-  ٣

٢٠١٨. 



 

)٣٣٤(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

ذايت  حتكـيم: للتحكـيم الـذكي بأنـه مـا سـبق؛ يمكننـا وضـع تعريـف ويف ضوء

الذكية املربمة عرب تقنيـة سلـسلة الكتـل؛ يف صـورة  تضمينه يف العقود المركزي يتم

وبالتـايل . بتلك العقود ذاتيـة التنفيـذ املتعلقة املنازعات رشط أو مشارطة، بغية حل

رة الـصناعية الرابعـة، ومـا حتكيم بمفهوم خـاص يتفـق ومقتـضيات وطبيعـة الثـو: هو

أفرزته من تقنيات مل تكن موجودة من    قبل، والسيام تقنية البلوكـشني كمنـصة أمنـة 

ــة ــة والعقــود الذكي ــة . للمعــامالت الرقمي ــتم باســتخدام وســائل تقني هــذا التحكــيم ي

كـام أنـه يـتم . ومعلوماتية حديثة وليدة الثورة الصناعية الرابعة وهـي تقنيـة البلوكـشني

ن معاملة ذكية ذاتية التنفيذ ال جمال فيها للوسطاء، وهـو مـا يميـز طبيعـة املعاملـة بشأ

الذكية عن تلك املعامالت التي البد فيها من وسطاء كاملصدقني االلكرتونيني، وما 

يميزه كذلك عن نظام التحكيم االلكرتوين؛ الذي يتم اللجوء إليـه حلـل املنازعـات 

 يف بعـض اإلحالـةالـرشط أو املـشارطة التحكيميـة أو التي قد تنشأ عنها وفقـا لنظـام 

إذا هو مفهوم جديد؛ يتواكب مع عرص جديد، لتكنولوجيا متجددة عرصية، )١(.األحيان

                                                        

 بـشأن صـور ٢٠١٨ لـسنة ٦ راجع نص املادة اخلامسة مـن قـانون التحكـيم االحتـادي اإلمـارايت -  ١

نظـام التحكـيم الـسعودي املـادة التاسـعة وحتديـدا الفقرتـان األوىل : وراجع أيـضا. التحكيمياالتفاق 

 واملنـشور ٢٠١٨ لـسنة ١٦ معـدال بالقـانون ٢٠٠١لـسنة ) ٣١(والثالثة،  قانون التحكيم األردين رقـم 

، وحتديـدا املادتـان ٢٠١٨/٥/٢   بتـاريخ٥٥١٣ من عدد اجلريدة الرسمية رقـم ٢٣١٧عىل الصفحة 

هـذا وقـد وضـعت بعـض مراكـز التحكـيم العامليـة نموذجـا لـرشط . ب من القـانون املعـدل/٧، أ/٦

ومشارطة التحكـيم ؛ بغيـة االسرتشـاد بـه مـن قبـل األطـراف لتـضمينه يف اتفاقـاهتم، منهـا مركـز الويبـو 

 Blockchain 2018نقــال بتــرصف عــن منتــدى حتكــيم . للتحكــيم يف منازعــات امللكيــة الفكريــة

 حتكـيم خاصـة هبـا وعـىل إدارةلدهيا هيئة .  هي املنظمة العاملية للملكية الفكرية)WIPO(منظمة و

الرغم من اسمها، فهي ال تقترص عىل نزاعـات امللكيـة الفكريـة ، ولكنهـا تركـز عـىل النزاعـات مـع أي 

 يتعلق تعديلنا الوحيد هبذه القواعد بجلـسة االسـتامع عـرب. نويص هبا بالضبط هلذا السبب. اتصال فني

 Blockchainولدى هذه املنظمـة  قاعـدة بيانـات  الختيـار حمكـم .  الفيديو أو املؤمترات اهلاتفية



  

)٣٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

حلسم املنازعات املحتملة الوقوع سواء يف مرحلة التفاوض بشأهنا ، أو يف مرحلة 

ها وزيادة موثوقيتها وهبذا نضمن عدالت. تكوينها أو حتى يف مرحلة التنفيذ النهائي هلا

 عليهـا، وهـو مـا يـنعكس باإلجيـاب اإلقباللدى املتعاملني هبا، باإلضافة إىل زيادة 

 .عىل مستوى التعامالت التجارية واالستثامرية عامليا وإقليميا وحمليا

وقد يقول قائل؛ كيف ذلك؟ وفكرة البلوكتشني يف جوهرها تقـوم عـىل اسـتبعاد 

ــا الوســطاء واالســتغناء عــنهم، يف ــتم عــىل منــصتها ووفق ــي ت ــرام املعــامالت الت  إب

 عنـه مـن وجهـة نظرنـا؛ يف اإلجابة؟ الشك أن هذا تساؤل مرشوع وتكمن .لقواعدها

أننا سنستخدم التحكيم وفق منظومة البلوكشني باعتباره أحد العنارص األساسـية التـي 

بحيـث تتـضمن يتم تضمينها يف منصة املعامالت الذكية التي  تتم عـرب هـذه التقنيـة، 

 ذاتية داخلية لفض أية منازعات قد تنشأ بني األطراف يف كآليةرشط التحكيم الذكي؛ 

هذا الشأن، وهذا األمر إىل اآلن مل يتحقق بصورة كاملة وليس لدينا منصات للتحكيم 

الذكي باملعنى احلقيقي، وكل ما هو موجود منها ال تعدو أن تستخدم البلوكتشني يف 

هنالــك  ولكــن ال تــزال )١(.ن شــأهنا أن تقلــل مــن التكلفــة والوقــتأداة مــالتحكــيم كــ

                                                                                                                                        

Arbitration Forumالزيـارة بتـاريخ:  بـاملوقع التـايلمتاحة.  مناسب يالئم احتياجات األطراف :

١٤/١/٢٠٢٠. 

http://blockchainarbitrationforum.org/dispute-resolution/arbitration-
clauses/ 

 

تكنولوجيا البلوكتشني والتحكيم، مدونة كلـوير للتحكـيم، يف : مقالة بعنوان:  أنظر يف هذا املعنى-  ١

متـاح بـاملوقع . ٢٠١٩ير نا ي  ARBITRIرابط�ة    ) نیفینا جیفریموفیتش/ ، بواسطة٢٠١٨مراجعة 

 :التايل

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/01/27/2018-in-review-blockchain-

technology-and-arbitration/ 

 كيـف يتقـاطع التحكـيم مـع تقنيـة التـشفري التـي ":يف مقالـة بعنـوان: دينا جيفاري: وأنظر أيضا

 واملنــشورة بمدونــة كلــوير للتحكــيم ،  مــايو ، " block chain  تقــوم عليهــا عمــالت

  : ومتاحة أيضا بموقع املدونة،١٤/١/٢٠٢٠تاريخ الزيارة   ،٢٠١٨



 

)٣٣٦(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

حماوالت جتري عىل قدم وثاق من أجل الوصول إىل هذا اهلدف يف الفرتة القادمة 

من خالل استخدام وسائل الذكاء االصطناعي يف منظومة العقود الذكية املدجمة يف 

مهيدية أو يف املرحلة البلوكتشني يف خصوص معاملتهم سواء يف مرحلة التعاقد الت

ولكن هذا األمر ليس سهال . النهائية وقبل استخدام املفتاح اخلاص إلنجاز املعاملة

؛ فهو حيتاج إىل إعداد متميز ودقيق للعقود الذكيـة، )١(ميسورا فيام أعتقد حتى تارخيه

من حيث ضبط الرموز عىل نحو ينـأى هبـا عـن األخطـاء والقـصور يف الداللـة عـىل 

لتي قصدها املتعاقدون، وكذلك احلرص عىل سالمة التـشفري ودقتـه بغيـة املعاين ا

املحافظــة عــىل املعلومــات التــي تتــضمنها تــرصفات األطــراف وبــام حيــول دون 

 وهو ما يشكل خطرا عظيام عىل مفهوم رسية التحكـيم وإتالفهااخرتاقها أو هتكريها 

ملحامني من ذوي اخلـربة وهذا يستلزم التعاون الوثيق بني ا. عرب منصات البلوكشني

. القانونية والتمرس من جهة؛ واملتخصصني التقنيني يف هذه التكنولوجيا املتطـورة

يلزم أن يكـون املتعـاملني عـىل تلـك املنـصة الذكيـة : من جهة ثانية؛  ومن جهة ثالثة

يتمتعون باملعرفة الذكية أيضا؛ كي يتمكنوا من معرفة كيفية استخدامها والتعامل معها 

ضوء القواعد التـي حتكمهـا سـواء أكانـت قانونيـة أم فنيـة وتقنيـة، وهـذا األمـر ال يف 

                                                                                                                                        
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/05/05/schedul
ed-blockchain-arbitration-april-17-2018/ 

ck chain Blo هـل يمكـن لتطبيـق التحكـيم توسـيع أفـاق ":مقالـة أخـرى بعنـوان: وانظـر هلـا أيـضا

Technology ٢٠٢٠ يناير ١٤ ،  بموقع مدونة كلوير للتحكيم تاريخ الزيارة: 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/08/08/blockchain-
mining-disputes-scheduled/ 

ت عـرب  هـل حـل النزاعـا“: بعنـوان : -  شيلينربج فيتمر - ديريك يوه : مقالة:  راجع يف هذا املعنى-  ١

ينـاير ١٥تـاريخ الزيـارة   / ٢٠١٨ مـارس ٢٩ بتاريخ "اإلنرتنت هو مستقبل احللول البديلة للنزاعات؟

 :باملوقع التايل. ٢٠٢٠

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/03/29/online-dispute-
resolution-future-alternative-dispute-resolution/ 



  

)٣٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

يتوافر إال للنذر اليسري مـن أهـل االحـرتاف والتخـصص، وخاصـة يف هـذه املرحلـة 

 .الراهنة ويف دولنا النامية عىل وجه اخلصوص

  كـام أنـه ال يمكـن إغفـال أن التقـدم املعلومـايت والتقنـي مهـام:ومن ناحية ثالثة

وصــل فإنــه فكــر بــرشي وإنــساين لــن يــصل إىل الكــامل املنــشود وإن اقــرتب منــه، 

 أو إنكارهـا، وهـذا معنـاه أن إخفاؤهـافالقصور خلة بـرشية وطبيعـة إنـسانية ال يمكـن 

ليست بدعا من هذه االخرتاعات واالبتكارات، ) بلوكتشني(منصة املعامالت الذكية 

 يف قـادم األيـام، والسـيام مـع التوسـع يف وسيظهر التطبيق العميل مثالبها وعوراهتـا

وهذا ما يقتيض بطبيعة . استخداماهتا وتطبيقاهتا السيام يف جماالت القانون والعدالة

احلال؛ أن يـتم وضـع كافـة التـصورات القانونيـة الالزمـة جلعـل هـذه التقنيـة حمققـة 

ــاس بالب ــة دون جعلهــا أداة غــري مــرشوعة ألكــل أمــوال الن اطــل، ألهــدافها واحليلول

ــرد أي  ــة ل ــة القانوني واســتغالل املتعــاملني عليهــا دون أن نــوفر هلــم وســائل احلامي

رضورة صياغة قواعد فضال عن .  اعتداءات قد تقع عىل حقوقهم ومراكزهم القانونية

ال شك أن القوانني واالتفاقيات الذكي عرب تقنية البلوكشني وجديدة خاصة بالتحكيم 

التحـديات الناشـئة عـن  غيـر كافيـة وحـدها ملواجهــةاملنظمة للتحكيم االلكرتوين 

 يف املنازعـات التـي قـد تنـشأ عـن العقـود التحكـيمالبلوكـشني وتوظيف تكنولوجيا 

  لطبيعـة التقنيـة مـن ناحيـة و مناسـبةة آليـبوصـفه، واملعامالت التـي تـتم مـن خالهلـا

 وسـيلة ،وإناماتـه ذيف لـيس غايـة لكونه؛  من ناحية أخرىوقوة النفاذ إلعطائه الرشعية

 .املنازعات وحتقيق العدالةلفض 

 فإنني وهلـذا الـسبب؛ أعتقـد أن فكـرة التحكـيم الـذكي وسـيلة ومن ناحية رابعة؛

قانونية هامة حلامية املتعـاملني عـرب هـذه التقنيـة اجلديـدة، وبـام يتناسـب وطبيعتهـا 

تـضمني كافـة ووظيفتها كأداة ال مركزية؛ وانسجاما مع هذا املعنى كان مـن املحـتم 

املعامالت والعقود الذكية رشط أو مـشارطة التحكـيم؛ ليـتم مـن خاللـه عـرض أيـة 

منازعات عىل املحكم داخل منظومة البلوكشني آليا، ويف ذات الوقـت إذا مـا متـت 

املعاملة وأنجزت ودخلنا يف مرحلة التنفيذ، كان حكـم التحكـيم الـذكي هـو الـسند 



 

)٣٣٨(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

ة أخـرى حـول مـدى االعـرتاف القـانوين هبـذه التنفيذي، ولكـن هنـا تواجهنـا مـشكل

ويف ظل غيـاب االعـرتاف فـإن املنازعـات التـي قـد حتـدث بـني . األحكام وإنفاذها

األطراف يف مرحلة التنفيذ؛ فهنا نحتاج بال شك إىل اللجوء ملحكم الكرتوين لفض 

هذه املنازعات، يـتم االتفـاق عليـه الحقـا، وال مـانع أن يكـون لـه ارتبـاط بـاملحكم 

الذكي يف منصة البلوكشني من خـالل الـربط بيـنهام بربنـامج أوراكـل وتقنيـة الـذكاء 

 .اآليل

 بـرضورة  صـياغة مفهـوم ؛ويف ضوء مـا تقـدم؛ يمكـن لنـا أن نخلـص إىل القـول

، وبام حيقق ويـضمن فاعليتهـا، )١( يف العقود الذكية يتناسب وطبيعتهاتحكيمجديد لل

 الذي ال ،املتعاملني هبا يف هذا العامل االفرتايضويزيد بالتايل من موثوقيتها يف نظر 

 وهـذا مـا سـنعرض لـه -  تـرصفات عـابرة للقـارات- حتده أية حدود زمانية أو مكانية

 - :يف

مع اا:  
تاد ا تز  ا  مما   

 

لتي اسـتقرت يف منظومـة ويف هذا املقام؛ يتعني أن نتناول أهم القواعد القانونية ا

التحكيم التقليدي أو االلكرتوين وفقا للقانون النموذجي أو للترشيعات التـي سـارت 

عىل هنجه وهذه القواعد قد تشكل عقبة يف وجه التحكـيم الـذكي وربـام تـؤدي إىل 

هـل مـن الواجـب مراعـاة هـذه :  عنه، ومن هنا يمكـن طـرح الـسؤال التـايلاإلعراض

                                                        

ــــى-  ١ ــــوان:   يف هــــذا املعن ــــة بعن  /   ٠٣/٠٣/٢٠١٨ التحكــــيمBlockchain صــــعود ":مقال

ــطة ــايلLLC ق��انون Aceris  بواس ــاملوقع الت ــانون Aceris:   ب ــدة يف LLC ق ــرشكة الرائ ــي ال  ه

البنـاء واالسـتثامر ، جمال القانون الدويل بوتيك التحكيم الذي يوفر التمثيل القانوين ألغراض جتاريـة

 . والتحكيم عىل الصعيد العاملي

الـرابط  عـىل منـشور بحـث اءاتـه،وإجر ماهيته االلكرتوين التحكيم:وآخرون الطلبي وليد:  وأنظر أيضا

 :التايل

http://www.marocdroit.com 
 



  

)٣٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 تكون بنعم قطعا إذا كان اإلجابة )١(؟. يف منازعات العقود الذكيةالقواعد عند التحكيم

التحكيم يتم خارج سلسلة الكتل، أما إذا كان ذكيـا داخـل سلـسلة الكتـل فهنـا تكـون 

؛ وذلك نظرا لوجود فراغ ترشيعي يف خصوص التحكيم الذكي أو الـذايت اإلشكالية

ــة، حتــى يــتم االعــرتاف  هبــام ووضــع القواعــد واملــدمج يف منظومــة العقــود الذكي

القانونية التي تنظمهام، وإىل أن يتم ذلك فنضع بني أيدي املهتمـني والقـانونني أهـم 

ــصوص االتفــاق  ــزام هبــا يف خ ــني مراعاهتــا وااللت ــضوابط التــي يتع ــد أو ال القواع

التحكيمي أيـا كانـت صـورته؛ حلـل املنازعـات التـي قـد تنـشأ عـن هـذه العقـود يف 

تبارها ورقة بيضاء اسرتشادية يف هذا الشأن، ويمكن بياهنا يف مراحلها املختلفة، باع

 : اآليت

                                                        

إبـراهيم حممـد . د:  للمزيد من التفصيالت حول هـذه القواعـد واألوراق البيـضاء للتحكـيم راجـع-  ١

ـــور شـــحاته ـــة: ن ـــدويل،  مقال ـــيم ال ـــة والتحك ـــود الذكي ـــوفرة PDF(  العق  SSRN مجل���ة   يف  )مت

 :٢٠٢٠/ ٧/١ متاح باملوقع التايل تاريخ الزيارة ٢٠١٨يناير ·   اإللكترونیة

https://www.researchgate.net/journal/1556-
5068_SSRN_Electronic_Journal 

مل تقـم ) ، وما إىل ذلـك ICC ،LCIA  ،SCC  ،ISTACمثل( مالحظة أن مؤسسات التحكيم مع

 .نزاعات العقود الذكية blockchain بعد بإعداد أو نرش أي قواعد تتعلق بتسوية
 



 

)٣٤٠(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

إذ يتعـني )١(.أهلية املتعاقدين إلبرام االتفاق التحكيمي بـشأن العقـد الـذكي: أو 

لصحة اتفاق التحكيم؛ متتع األطراف باألهلية القانونية، طبقا ملا حتدده قواعد قانون 

تعاقد، وليس طبقا لقـانون مقـر التحكـيم أو أي جنسية الدولة التي يتبعها الشخص امل

قانون آخر، بل ويتعني كذلك توافر هذه األهليـة إلبـرام هـذا العقـد الـذكي، وإال كـان 

باطال، وكذا اتفاق التحكيم الذي تضمنه النتفاء األهلية القانونيـة وهـي رشط لوجـود 

ــة  ــات الدولي ــيم واالتفاقي ــرشيعات التحك ــسب ت ــصحته بح ــاق، أو ل ــد االتف والقواع

 . النموذجية التي حتكمه

وينبغي أن تدرك األطراف هذه احلقيقة؛ السيام إذا كان أحد األطراف ينتمي إىل 

والية قـضائية ال تعـرتف بالعقـد الـذكي، وال بتقنيـة البلوكـشني املـدمج فيهـا، وهـذا 

وبالتـايل . بطبيعة احلال يؤثر يف قدرة هذا الطرف عىل الدخول يف  هذا العقد أصـال

عدم  قدرته عىل إبـرام االتفـاق التحكيمـي،  كـام أن ذلـك قـد حيمـل يف طياتـه ثغـرة 

قانونية يتمكن من خالهلا هذا الطرف يف التهرب من التزاماته بموجب العقـد الـذكي 

 )٢(.يف املستقبل

                                                        

 وهذه األهلية يصعب التحقق من متامها وكامهلا بالنسبة للمتعاقدين يف تلك العقود املربمـة عـرب -  ١

تقنية سلسلة الكتل دون االستعانة بوسيط خـارجي األوراكـل ليتحقـق منهـا ثـم يـزود املنـصة بالبيانـات 

وتـنظم القـوانني املدنيـة أحكـام األهليـة واآلثـار التـي ترتتـب . وثقة التي حصل عليها يف هذا الشأنامل

 ال يــصح االتفــاق عــىل - ١:  مــن نظــام التحكــيم الــسعودي١/ املــادة العــارشة: أنظــر. عــىل ختلفهــا

�التحكـيم إال ممـن يملـك التـرصف يف حقوقـه سـواء أكـان شخـصا طبيعيـا ـ أو مـن يمثلـه ـ أم شخـ ًصا ً

ال ينعقـد االتفـاق عـىل التحكـيم إال مـن -  ٤/١املـادة :ونص املادة   حتكيم احتادي إمارايت. �اعتباريا

الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية الترصف يف احلقوق أو من ممثل الشخص االعتبـاري املفـوض 

 يــم جــرح آمــان :األمــر للمزيــد حــول هــذا . يف إبــرام االتفــاق عــىل التحكــيم وإال كــان االتفــاق بــاطال

 .٢٢٤السابق،ص  املرجع:أمحد

خيـت يف  إبراهيم حممد نور شحاته ورشكـاه جامعـة ماسـرت.  للمزيد حول هذه الضوابط راجع د-  ٢

 قضايا جيب مراعاهتـا عنـد  اختيـار التحكـيم -  اجلزء الثالث- التحكيم يف العقود الذكية :  مقال حول



  

)٣٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

م : رضورة حرصهم عىل توافر نسخة تقليدية مع العقد الذكي أو عـىل األقـل

التغلـب عـىل إشـكالية رضورة :  وعلـة ذلـك تكمـن يف)١(.نسخة ذات طبيعة خمتلطة

 لوجــود االتفــاق التحكيمــي أو صــحته، حــسبام نــصت عليــه )٢(اســتيفاء رشط الكتابــة

                                                                                                                                        

ــاريخ   ــذكي، بت ــود ال ــات العق ــل نزاع ــسطس ٣٠حل ــارة ٢٠١٨ أغ ــاريخ الزي ــاح ٢/١/٢٠٢٠، ت  ، مت

 :باملوقع التايل

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/08/30/arbitration-smart-
contracts-part-3/?_ga=2.54896299.1808131384.1578768954-
342177573.1578768954 

 

العقد الـذكي راجـع موقـع نورتـون روز للمزيد حول شكل ) كارديان( وهو ما يعرف بنموذج عقد  -  ١

ـــــت ـــــا يف جمـــــال   "فولرباي ـــــة وخربهت ـــــا لتكنولوجيتهـــــا القوي ـــــرتف هب ـــــة دوليـــــة مع رشك

 ٢٠١٩،  Chambers Global    ."  االتصاالت

http://www.nortonrosefulbright.com/files/r3-and-norton-rose-fulbright-white-
paper-fport-report-144581.pdf 

. نيــك زابــو ، إضــفاء الطــابع الرســمي عــىل العالقــات وتأمينهــا عــىل الــشبكات العامــة:  وراجــع أيــضا

 :متواجد يف

http://ojphi.org/ojs/index.php/fm/article/view/548/469. 

 :إيان جريج ، عقد ريكارديان ، متاح عىل:  ويف ذات السياق

http://iang.org/papers/ricardian_contract.html. 
 

 األجنبيـة األحكـام وتنفيـذ بـالتحكيم املتعلقـة الدوليـة الوطنيـة واالتفاقيـات رشيعاتالتـ من  الكثري-  ٢

نص الفقـرة األوىل مـن املـادة  : باطال راجع يف ذلك كان وإال. مكتوبا التحكيم رشط يكون أن تشرتط

ال ينعقـد ": ، والتـي نـصت عـىل٢٠١٨لـسنة ) ٦(الرابعة من قانون التحكيم االحتادي اإلمـارايت  رقـم 

االتفاق عىل التحكيم إال من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهليـة التـرصف يف احلقـوق أو مـن ممثـل 

 ونـص عـىل ".االعتباري املفوض يف إبرام االتفاق عىل التحكيم وإال كـان االتفـاق بـاطال. الشخص 

/  ٥ / ٢٤:  بتــاريخ ٣٤/ م : ذلــك أيــضا نظــام التحكــيم الــسعودي والــصادر باملرســوم امللكــي رقــم

ــا األوىل١٤٣٣ ــدا فقرهت ــارشة وحتدي ــه  الع ـــ   يف مادت ــيم .   ه ــانون التحك ــنص يف ق ــذلك ورد ال وك

/ ٤٧، والعـامين الـصادر باملرسـوم الـسلطاين ٢٠١٨، واألردين املعدل يف ١٩٩٤/ ٢٧املرصي 



 

)٣٤٢(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 باإلضـافة إىل رضورة أن يـتم التوقيـع عليـه، مـا مل يكـن يف شـكل )١(اتفاقية نيويورك 

 - التفاق التحكيمي الكتابة والتوقيع عىل ا- وهذا الرشط.  تبادل للرسائل أو للربقيات

قد ال تفي به الشفرة أو رمز العقد الذكي، األمر الذي يؤدي إىل وجـود اختالفـات يف 

وهو ما جيعـل هـذه العقـود تتعـرض . التفسري لدى  خمتلف الواليات القضائية بشأنه

خلطر عدم تنفيذها بموجب اتفاقية نيويورك ما مل يكـن لـدهيم عقـد تقليـدي مكـافئ 

 .ّوموقع من الطرفني

 :إذ يتعني عىل األطراف يف العقود الذكيـة )٢(.من حيث اختيار مقر التحكيم 

وتبدو أمهية ذلـك؛ يف أن حتديـد هـذا . إعطاء األولوية عند اختيارهم ملقر التحكيم

قانون املقر الذي ستتم فيه جلسات عملية التحكيم، سيكون له دورا بارزا يف حتديد 

 وكذلك التـدخل حـسب االقتـضاء، والـذي سـيكون ،اإلجراء الذي يعتمده التحكيم

                                                                                                                                        

 دار اإللكـرتوين، للتحكـيم القـانوين النظـام :الرومـي أمني حممد. د: للمزيد راجع.   وتعديالته١٩٩٧

 يف التحكـيم لقـانونً وفقا التحكيم اتفاق عبدالقادر، ناريامن. د. ٤٨،ص٢٠٠٨مرص، - القانونية الكتب

  .٢٠١٦ القاهرة، العربية، ،دار النهضة) ١٩٩٤ (لسنة) ٢٧( رقم والتجارية املدنية املواد

ــع نــص املــادة الرابعــة مــن هــذه االتفاقيــة -  ١ يــة بــشأن االعــرتاف بقــرارات التحكــيم األجنب   راج

 .١٩٥٨ واملربمة يف عام   وتنفيذها

 ملــاذا هـو مهــم -  مقـر التحكـيم " للمزيـد حـول أمهيــة حتديـد واختيـار املقــر املقالـة املعنونــة-  ٢

،  واملنشورة عىل موقـع رشكـة كاليـد التـايل تـاريخ ٢٠١١/ ٩ / ١٨ كتبها لورا وارن بتاريخ "جدا؟

 : ٢٠٢٠/ يناير/ ٧الزيارة 

https://www.clydeco.com/insight/article/the-seat-of-arbitration-why-is-it-
so-important 

 للمزيـد حـول . وهي رشكة قانونية عامليـة ديناميكيـة تركـز عـىل تقـديم خدمـة قانونيـة كاملـة للعمـالء

 :شطتها راجع موقعها االلكرتوينأن

https://www.clydeco.com/experience 
 



  

)٣٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وقانون دولة املقـر املتفـق عليـه؛ )١(.للمحاكم التي متارس اختصاصها عىل املقعد

 التحكـيم، كـذلك يتعــني معرفـة مــدى إجــراءاتهـو القـانون الواجــب التطبيـق عـىل 

  مـن عدمـه يف ضـوء القـانون الـذي تـم)٢(إمكانية قابلية موضـوع النـزاع للتحكـيم فيـه 

االتفاق عىل تطبيقه عىل موضوع النزاع، وذلك طبقا لالتفاق التحكيمي هذا من جهـة 

أوىل؛ باإلضافة ملعرفة مدى سلطة القضاء الوطني بشأنه، واملـشاركة فيـه مـن جهـة 

ثانية؛ وهل احلكم التحكيمي يقبـل الطعـن فيـه طبقـا لقـانون املقـر أو ال؟ وهـل هـذا 

 ذه العقود أو ال؟ القانون يعرتف باآلثار القانونية هل

 عنهـا مـن قبـل األطـراف، اإلجابات عن هذه التساؤالت ومعرفة اإلجابةوبالتايل 

ومرد ذلك؛ أن هنالك .يعد أمرا ذو بال إلنجاح عملية التحكيم يف مثل هكذا منازعات

الكثري من الواليات القضائية، ال زالت ال تعرتف حتى اآلن بالعقود الذكيـة املدجمـة 

، فضال عن تنظيم التحكيم فيهـا، والسـيام وأهنـا تقنيـة مـستحدثة، وال يف البلوكشني

                                                        
 مــع مالحظــة أن هنالــك فرقــا بــني مقعــد التحكــيم ومقــره؛ حيــث تعــرتف معظــم قــوانني التحكــيم -  ١

كـن أن تعقـد فيـه جلـسات االسـتامع والقواعد املؤسسية بالتمييز بني مقر التحكيم، واملكـان الـذي يم

 مـن ١٦واملـادة ) ICC ( من قواعد التحكيم يف غرفـة التجـارة الدوليـة١٤املادة : عىل سبيل املثال(

ــة التحكــيم ــدن الدولي ــر ) قواعــد التحكــيم) LCIA (حمكمــة لن ــايل مــن املمكــن أن يكــون مق وبالت

 إذ قـد خيتلفـان وحتـى عنـدما تعقـد التحكيم ومكان التحكيم هو نفس املوقع، ولكن ليس بالزم دائـام

 .جلسات االستامع أثناء التحكيم يف العديد من البلدان املختلفة، سيظل مقر التحكيم املختار مؤثرا

لـورا /  مكتوبـة بواسـطة" ملـاذا هـو مهـم جـدا؟-  مقـر التحكـيم "للمزيد راجع املقالة الـسابقة حـول

 :٧/١/٢٠٢٠وارن واملنشورة باملوقع التايل تاريخ الزيارة 

https://www.clydeco.com/insight/article/the-seat-of-arbitration-why-is-it-so-
important 

 ج

 العقـد قـانون اختيـار يف قـديناملتعا حريـة:يـاقوت حممد حممود. د:  للمزيد حول هذه املسألة-  ٢

 الـدويل القـانون يف احلديثـة االجتاهـات ضـوء مقارنة يف حتليلية دراسة والتطبيق النظرية بني الدويل

 التطبيـق الواجـب القـانون عرفـة، الـسيد حممـد. ،  د٢٠٠٤ اإلسـكندرية، املعـارف، منشأة اخلاص،

  القــانون: بــدر عــدنان ،  بــالل٢٠٠٠ قــاهرة،ال العربيــة، النهــضة دار التحكــيم، هيئــة النــزاع  أمــام عــىل

 احلقوقية،صـيدا، لبنـان، بـدران مكتبـة مقارنـة، دارسـة اإللكرتونيـة التجـارة عقـود عىل التطبيق الواجب

٢٠١٧.  



 

)٣٤٤(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

زال هنالك توجسا منها لدى البعض خيفة أحيانا وانتظارا لنتائجها العملية وتطبيقاهتـا 

 تقوم أيضا حتى يف حالة الواليات القضائية التي تتالئم اإلشكاليةوهذه . أحيانا أخرى

وبالتـايل يتعـني عـىل .ام التحكيم ولو بصورة نسبيةقوانينها وأنظمتها الترشيعية مع نظ

أطراف العقود الذكية؛ اختيار نفس االختصاص ملقر التحكيم والقانون الذي ينطبـق 

عىل مزايا النزاع؛ والسيام اختيار إحدى الواليات القضائية مثل أريزونـا ، أو تينيـيس، 

. نونية تلك العقود الذكيـة، أو غريها من الواليات األخرى التي اعرتفت بقارأو ديالوي

وحتـى ال نواجــه إشــكالية عــدم قانونيــة هــذه العقــود بحــسب تــرشيعات هــذه الواليــة 

 .القضائية أو تلك

 وذو خربة تقنية وفنية عالية من)١(أن يكون عدد املحكمني وترا من ناحية؛: را  

                                                        

ومقرهـا ( وهذا ما نصت عليه املادة السابعة من قواعد التحكيم اخلاصة بمحكمة التحكيم الدائمـة -  ١

من نص املادة الثانية عرش من قواعد غرفة التجارة الدولية ) ١(لفقرة ، وكذلك راجع نص ا٢٠١٢) لندن

ــاريس). ICC(للتحكــيم والوســاطة ــا ب ــد. ومقره ــه أيــضا قواع ــا قررت ــسيرتال وهــذا م ــيم  األون للتحك

وأنظـر  أيـضا )  ٢٠١٣عام  يف املعتمدة األوىل بصيغتها املادة يف اجلديدة الرابعة للفقرة ِّاملتضمنة (

 وحتديـدا الفقـرة الثانيـة مـن املـادة التاسـعة، ٢٠١٨ لـسنة ٦كيم اإلمارايت اجلديد رقم نص قانون التح

، ونصت عىل .والتي اشرتطت يف حالة تعدد املحكمني أن يكون عددهم وترا وإال كان التحكيم باطال

، وكـذا املـادة ٢٠٠٧/ ٣ وتعديالتـه باملرسـوم ٤٧/١٩٩٤ حتكـيم عـامين ١٥/٢ذلك أيضا املادة 

 مــن قــانون التحكــيم ١٥/٢، وكــذا املــادة  ٢٠١٧ لــسنة ٢يم قطــري صــادر باملرســوم  حتكــ١٠/٢

، واملادة الرابعة ٢٠٠٠ لسنة ٨، و رقم ١٩٩٧ لسنة ٩، معدال بالقانونني ١٩٩٤ لسنة ٢٧املرصي رقم 

 هــ، ونـرش ١٢/٧/١٤٠٣ بتـاريخ ٤٦/من نظام التحكيم السعودي الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم م

وهـذا إنـام ينطبـق عـىل التحكـيم . هــ٢٢/٨/١٤٠٣ بتـاريخ ٢٩٦٩ى يف عـددها رقـم بجريدة أم القـر

بمفهومه التقليدي أو االلكرتوين بام  يتفق وطبيعة هـذا األخـري باعتبـاره يـتم بـشأن معـامالت الكرتونيـة 

 .         راجع ما سبق    . وتستخدم فيه وسائل تكنولوجية يف كافة إجراءاته أو بعضها



  

)٣٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 التحكـيم ُ أما كـوهنم وتـرا؛ فـألن خمالفـة هـذا يمثـل انتهاكـا لقـوانني)١(.ناحية أخرى

ــة . املختلفــة يف العــامل بــام فيهــا قــانون مقــر التحكــيم وأمــا متــتعهم بــاخلربة الفني

ــة  ــات الذكي ــصل يف هــذه املنازع ــن الف ــوا م ــي  يتمكن ــة فلك ــة والقانوني واملعلوماتي

باحرتافية ونضج يتناسبان وطبيعة هذه املنازعات و جيعلهـم حيـافظون عـىل رسيـة 

وهذا الـضابط؛ إنـام يتـصور عنـدما . در املستطاع التحكيم وعدم إفشائها قإجراءات

 مـا بعـد التنفيـذ اخلـاطئ، إشـكالياتيكون التحكيم خارج سلـسلة الكتـل، ومتعلقـا ب

نتيجة وجود خطأ يف النظام ذاته، أو يف البيانات املدخلة فيه واملدجمـة بداخلـه، أو 

 كـان مـن شـأن فشل النظام نتيجة لتهكريه واخرتاقه عىل نحو يستحيل معـه تنفيـذه، أو

ذلك جعل التنفيذ غري عادل، أو غري متفق ومقتضيات حسن النية وغريها من املبادئ 

 )٢(.املرنة األخرى التي حتكم نظرية العقود بصفة عامة

                                                        

التحكـيم يف ":مقالـة بعنـوان:  ول هذه الضوابط  يف  حتكـيم املنازعـات الذكيـة راجـع للمزيد ح-  ١

ــة ــود الذكي ــات العق ــوبر "نزاع ــشور  أكت ــت٢٠١٧  من ــون روز فولرباي ــطة  نورت ــارة .  بواس ــاربخ الزي ت

١٠/١/٢٠٢٠. 

https://www.nortonrosefulbright.com/en 
 الكتل ويـتم االسـتعانة هبـا يف حـل أيـة منازعـات والفرضية هنا أن  هيئة التحكيم ستكون خارج سلسلة

حتتـاج إىل معلومــات خارجيـة مــن العـامل احلقيقــي، ويـتم تزويــد السلـسلة  هبــا  وبـالقرار التحكيمــي 

ولـذا أقـرتح . الصادر فيها ، وبالتايل يتم تعديل االلتزامات التعاقدية يف ضوء هذه املعطيـات اجلديـدة

ــافة إىل املح ــون باإلض ــا رضورة أن يك ــام خارجي ــشني حمك ــة البلوكت ــدمج يف تقني ــذكي امل ــم ال ك

تتم االستعانة بـه وتـشغيله مـن خـالل  رمـز أو شـفرة يف العقـد الـذكي عنـد استـشعار وجـود ) أوراكل( 

مشكلة ما وأعتقد أن ذلك ممكن من خـالل نظـام الـتعلم اآليل أو الـذكي حرصـا عـىل حتقيـق العدالـة 

 . بني األطرافواملعقولية يف االلتزامات العقدية 

ــذه اإلشــكاليات-  ٢ ــسيد حممــد طــه. د.  راجــع مــا ســبق بــصدد ه ــراهيم قــسم ال ــود ": إب ــذ العق تنفي

اإللكرتونية بالوسائل املستحدثة وتأثريه عيل حتديـد القـانون الواجـب التطبيـق عـيل منازعـات العقـد 

تـاريخ الزيـارة :   بموقع حماماه نـت التـايل٢٠١٩/ ٢٩/٩ مقالة منشورة بتاريخ "اإللكرتوين الدويل

١٣/١/٢٠٢٠. 

https://www.mohamah.net/law/ 



 

)٣٤٦(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

وأما يف حالة التحكيم الذايت أو الذكي؛ فال يتـصور وجـود هـذا الـضابط أصـال؛ 

فر يعمـل آليـا، وفقـا ملنظومـة ألننا حينئذ سنكون بصدد برنامج معلومايت أو رمز مـش

 املدجمة يف العقد الـذكي، والـذي ثـار النـزاع )١(الذكاء االصطناعي أو التعلم اآليل 

اللهم إال )) نظام األوراكل(( بمناسبته، ودون تدخل عنرص برشي أو وسيط الكرتوين

بالقدر الالزم لتشغيل هـذا الرمـز، وقـد يـتم يف  املـستقبل االسـتغناء عـن هـذا األمـر 

واضـطراد  بصورة تامة ومل ال؟ واألنظمة املؤمتتة نتيجة الثورة التكنولوجية يف ازياد 

 .عىل مدار الساعة أو قل الفيمتو ثانية

 -التحكـيم(نظام القضاء اخلاص أو االسـتثنائي  وأخريا يلزمني القول بأن (

كي االتفاق جيوز ألطراف العقد الذإذ . ال حيول دون إمكانية اللجوء للقضاء العادي

القانون الواجـب التطبيـق عـىل بل وحتديد )٢(. بنظرهعىل حتديد املحكمة املختصة

 )٣(.منازعاته

                                                        
 . وقد سبق تفصيل القول يف ذلك فنحيل إليه منعا من التكرار-  ١

 وأعني هبا القضاء التقليـدي قـضاء الدولـة أو القـضاء التحكيمـي اخلـاص، إذ يظـل التقـايض أمـام -  ٢

ورة مواكبة طبيعة العالقـات وتطـور عمليـات قضاء الدولة هو األصل بينام التحكيم استثناء تقتضيه رض

عقود التجارة الدولية االلكرتونية وها هي الذكية تطل برأسها تزامنا مع تقنية البلوكتـشني ومـا متثلـه مـن 

نقلة ثورية تكنولوجية وقانونية  كبرية سيكون هلا انعكاساهتا عىل الكثري مـن اجلوانـب املتعلقـة بتلـك 

نفيذها وحل املنازعات الناشـئة عنهـا أو ربـام االسـتغناء عـن الوسـطاء متامـا العقود وكيفية تكوينها وت

. من خالل إدماج برنامج يف شكل رمز مشفر ليتوىل حـل هـذه املنازعـات بـدال مـن العنـرص البـرشي 

ــة راجــع إيــامن مــأمون أمحــد . د: ملعرفــة املزيــد حــول تلــك اجلوانــب القانونيــة للعقــود االلكرتوني

لقانونيــة لعقــد التجــارة االلكرتونيــة، رســالة دكتــوراه كليــة احلقــوق جامعــة عــني اجلوانــب ا: ســليامن

 .٢٠١٦شمس، 

  وبوصف هذا العقد الذكي ذا طبيعة دولية ويتجاوز نطاق احلدود اجلغرافيـة للمتعاقـدين فقـد نـشأ -  ٣

ء عن ذلك إشكالية حتديد القانون الواجب التطبيـق والـذي سـيقوم القـضاء املخـتص بتطبيقـه يف ضـو

مبـدأ حريـة : زياد خليـف العنـزي. د: راجع تفصيالت أكثر حول هذا املوضوع.  الوطنيةاإلسنادقواعد 



  

)٣٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

عىل اختصاص حمكمة حمل إقامة املـدعى عليـه  )١( نص نظام بروكسلحيث 

فـيام ويمكن وضع بند حيدد الصالحية . العقد أو حمكمة حمل تنفيذ كأصل عام،

 إذ أعطى هلم القانون مكنة )٢(.قواعد محائية خاصة، ألن هلم  حالة املستهلكنيعدا

 املحرتف أو بينام املدعى عليه، موطن أو حمكمة م،مراجعة حمكمة حمل إقامته

 )٤(. املدعى عليـه املستهلكموطن حمكمة  فيلتزم دائام برفع دعواه أمام)٣(املهني؛

                                                                                                                                        

األطراف يف اختيار القانون الواجب التطبيـق عـىل عقـود التجـارة الدوليـة وفقـا ملبـادئ مـؤمتر الهـاي 

 . ٣٩٣  ص- ٣٧٣، ص ٢٠١٥

أوروبــا، واملتعلــق بالــصالحية  عــن جملــس ٤٤ بــرقم ٢٠٠١ الــصادر عــام ١ نظــام بروكــسل رقــم - ١

القضائية وباالعرتاف وتنفيـذ األحكـام يف القـضايا املدنيـة والتجاريـة بـشأن العقـود، إال أن هـذا البنـد ال 

يطبق عىل املواد املتعلقة بالنظام العام يف الدولة كاملـسائل اجلزائيـة أو املتعلقـة بحاميـة املـستهلك 

  .  االلكرتوين

 يعطي املستهلك اخليار يف ١١٤انون الدويل اخلاص السويرسي يف املادة  عىل سبيل املثال الق- ٢

ــسلعة أو  ــدم ال ــوطن مق ــة م ــام حمكم ــه أو أم ــل أقامت ــه أو حم ــة موطن ــام حمكم ــاره أم ــواه باختي ــع دع رف

 The Rome Iوفـيام يتعلـق بالقـانون الواجـب التطبيـق فقـد أخـذت اتفاقيـة رومـا . الـخ ...اخلدمة

Regulation (EC) No 593/2008 املربمة بني دول السوق األوروبية املـشرتكة يف املـادة 

 أنعىل تطبيق قـانون إقامـة املـستهلك عنـد إبرامـه لعقـد دويل مـع التـاجر املحـرتف، عـىل الـرغم ) ٦(

اتفاقية روما قد انطلقت من مبدأ حرية األطراف املتعاقـدة، إال أن هـذا االختيـار يتقيـد بـبعض القيـود يف 

وهـذا الـنص ينتقـده ). مثـل املـستهلك والعامـل (طرف الضعيف يف العالقة التعاقديـة مقدمتها محاية ال

بعض الفقهاء يف شأن عقود االستهالك الدوليـة حيـث لـو تـم تطبيـق القـانون األصـلح للمـستهلك لكـان 

 .أفضل سواء كان قانون إقامة املستهلك أو قانون إقامة التاجر

ء من الناحية التقنية والفنية أو من الناحية االقتصادية واملاليـة  بوصفه الطرف األقوى يف العالقة سوا- ٣

. د: راجع يف هذا املعنى. أو من الناحية القانونية بوصفه متمرسا يف هذه التعامالت االلكرتونية والذكية

 ، منـشور بـاملوقع التـايل عـىل شـبكة محايـة املـستهلك يف العقـود الدوليـة: مقالة بعنـوان: عادل عامر

 :٢٠٢٠/ ١/ ١٢االنرتنت، تاريخ الزيارة 

http://newssparrow.blogspot.com/2015/05/blog-post_497.html 
النظام القانوين لوسـائل التواصـل االجتامعـي، املركـز العـريب للبحـوث :  وسيم شفيق احلجار.  د-٤

ًإذ قـــد حيـــدد العقـــد املـــربم إلكرتونيـــا يف جمـــال التجـــارة . ١٢٠، ص ٢٠١٧قانونيـــة والقـــضائية، ال



 

)٣٤٨(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

، أن نـتدمة أو سلعة عـىل اإلنرته خلعند طلبأو للمستهلك للمستخدم كام جيوز 

وعىل أية حال  .أمام حمكمة حمل تسليم السلعة أو تقديم اخلدمةيقوم برفع دعواه 

 حتـى نحو بلد حمل إقامة املـستهلك، ا موجهاملهني من كون نشاط تحققاليلزم 

 )١(. اخلاصة بعقود املستهلكنياالختصاصيستفيد املستهلك من قواعد 

يف ظـل . ات العقـود الذكيـة عـىل منازعـأما بالنـسبة للقـانون الواجـب التطبيـق

الفراغ الترشيعي لتنظيم هذه العقود املدجمة يف البلوكتشني سواء عىل املـستوى 

، فإنه ال بأس من االستعانة واالسرتشـاد بالقواعـد )٢( أو الدويلاإلقليمياملحيل أو 

.  وبام يتناسب والطبيعة الذكية لتلـك العقـودبالعقود اإللكرتونيةالقانونية املتعلقة 

حيـث  – رادة قـانون اإل- ولـذا يطلـق عليـه )٣(؛ األطرافإرادةبواسطة ده ي حتديتمو

يقومـون بتـضمينه يف بنــود العقـد الــذكي بـشكل رصيـح ال جمــال فيـه  للتأويــل أو 

                                                                                                                                        
اإللكرتونية املحكمة املختصة، ومع ذلـك قـد ال يطبـق كـام هـو احلـال يف املـسائل املتعلقـة بالنظـام 

  . العام يف الدولة كاملسائل اجلزائية أو املتعلقة بحامية املستهلك

1- Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, Jean-Michel Bruguière, 
Le droit de l’Internet, Lois contrats et usages, LexisNexis, 
2ème édition, 2013, p 61. 

ُوقد ينص القانون الوطني يف مسائل معينة عىل اختصاص القـضاء الـوطني بـشكل إلزامـي، بحيـث تقـام 

ــري ــضاء دون غ ــام هــذا الق ــا أم ــدعوى املتعلقــة هب ــة ال ــد يكــون مــن ضــمنها مــسائل متعلقــة بحامي ه، وق

 .املستهلك

 وقد سبق استعراضه فيام تقدم، وليس معنى ذلك خلو الساحة متاما مـن هـذا التنظـيم ولكـن قـصدنا - ٢

أنـه ال زال حمــدودا ويف إطــار ضــيق نظـرا للمخــاوف املــصاحبة دائــام لكـل جديــد تفــرزه التكنولوجيــا 

 .احلديثة يف خمتلف جماالت احلياة

  كــام يمكــن أن يكــون التعبــري عــن االتفــاق حــول القــانون الواجــب التطبيــق عــىل منازعــات العقــود -٣

االلكرتونية  ضمنيا كذلك ويمكن استنباط هـذه اإلرادة الـضمنية  مـن خـالل مـؤرشات معينـة وردت فيـه 

 . ُكلغة العقد، أو مكان تنفيذه، أو عملة  الدفع

  



  

)٣٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وبالتـايل يتوجـب أن يـشري الرمـز ،االختالف؛ نظـرا ألن هـذه العقـود ذاتيـة التنفيـذ

 إىل رغبـة األطـراف يف حـل النـزاع )١(. أو ضـمنااملشفر يف منظومة العقد رصاحة

،  متـى حتقـق الـسبب أو الـرشط املقتـيض لـذلك،ًالقائم بطريق التحكـيم رصاحـة

 حيـث ،والوارد بالعقد املدمج يف سلسلة الكتل، وهنا يكون التحكيم ذاتيا داخليـا

 وبـالقرار  وإعطاء إشارة بـذلك لألطـراف،يتم وقف تنفيذ العقد حلني حسم النزاع

 . األطراف لهوقبول الصادر فيه،

ويف حالة الظروف الطارئة، أو القوة القاهرة، أو حصول اختالل يف االلتزامات 

العقدية وعدم معقوليتها  ألي سبب كان، فإن تشغيل منظومة التحكـيم الداخليـة أو 

الذاتية املدجمـة يف سلـسلة الكتـل، حتتـاج إىل مـساعدة مـن خارجهـا، وهـذا مـا 

يدجر، من خالل تزويد العقد الذكي باملعلومات املوثقة حيققه نظام األوراكل أو ل

ــسم  ــذايت بح ــيم ال ــام التحك ــوم نظ ــوئه يق ــارجي، ويف ض ــسبب اخل ــة بال املتعلق

. املوضوع، وإرسال إشارة بذلك لذوي الـشأن لقبولـه أو رفـضه بحـسب األحـوال

ويف حالة القبول؛ يقـوم كـل طـرف باسـتخدام املفتـاح اخلـاص بـه إلمتـام العقـد 

، ويف حالة الرفض؛ فيكون ذلك بمثابة رفض للعقد والتحول عنـه إىل عقـد وأمتته

                                                        
ـــادة - ١ ـــصت امل ـــث ن ـــان١٩/١ حي ـــن الق ـــه م ـــىل أن ـــارايت ع ـــات ":ون اإلم ـــىل االلتزام ـــرسي ع  ي

 ، كام ورد "ما مل يتفق املتعاقدان أو يبني من الظروف أن قانونا آخر هو املراد تطبيقه........ التعاقدية

يف  القانون املدين املرصي  نص مماثل كام نص القانــون الدولــي اخلـــاص السويـســري يف املـادة 

 ، حيــث قـضـت املــادة ١٩٨٠مــن االتفاقات الدوليـة اتفاقيــة رومــا لـسـنة ، وأيضا عىل ذلك ٢/ ١١٦

 أن يكـون اختيــار املتعاقديــن لقانــون العقــد رصحيــا أو مسـتخلـصا ": الثالثة يف فقرهتا األوىل علـى

ادة  ، وكذلـك األمر قررته الفقرة األوىل مـن املـ"بطريقـة مؤكـدة مـن نصـوص العقـد أو ظـروف احلـال

السابعة مـن اتفاقيـة القانـون الواجـب التطبيـق علـى عقـود البيـع الدولـي  للبضائـع والتـي جـاءت بحكــم 

 مماثـل 
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والقول بغـري ذلـك ينـسف فكـرة عدالـة .  الطرفني ورغبتهمإرادةذكي جديد حيقق 

العقود الذكية من ناحية، كام ينـسف األسـاس الـذي يقـوم عليـه النظـام التحكيمـي 

عـىل حريـة  )٢( رومـاقيـةاتفا تنـصقـد و )١(.كوسيلة للوصول إىل العدالة وحتقيقهـا

 تطبيـق  تم وإال، القانون الواجب التطبيق عىل العالقة التعاقديةاألطراف يف اختيار

 فيهــا يقــيمالدولــة التــي كقــانون قــانون الدولــة ذات الــصلة األوثــق هبــذه العالقــة، 

/ ٥٩٣ثم أعقب ذلـك صـدور النظـام األوريب رقـم . الشخص الذي يقدم اخلدمة

 العالقــاتّالقــانون املطبــق عــىل  بخــصوص )٣(.٢٠٠٨/ ١٧/٦ بتــاريخ ٢٠٠٨

  تفوق أو سمو القـوانني البوليـسية أو ذات التطبيـق املبـارشقد أشار إىلالتعاقدية، 

                                                        
املـساواة يف الوصـول إىل املعلومـات :  بعنـوان٢،  ١املقـال : مرييز فليـب:   أنظر يف هذا املعنى- ١

    12، بتـاريخاإلمكانات اهلائلة لتسوية املنازعات عرب اإلنرتنت غري مستكـشف إىل حـد كبـري: والعدالة

 :،  رابط املقالة األوىل هو٢٠١٧سبتمرب ، 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/09/11/equal-
access-information-justice-huge-potential-online-dispute-
resolution-greatly-underexplored/ 

 :أما ربط املقالة الثانية

g.kluwerarbitration.com/2017/09/12/equal-access-information-
justice-huge-potential-online-dispute-resolution-greatly-
underexplored-ii / 

ّ، املطبقــة مــن قبــل الــدول األوروبيــة، بــشأن القــانون الواجــب ١٩٨٠و  يونيــ١٩ والــصادرة بتــاريخ - ٢ ُ

 :التطبيق عىل االلتزامات العقدية، ويمكن مطالعة نصوصها باملوقع التايل

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=celex%3A41980A0934 

وسيم شفيق احلجار، النظام القـانوين لوسـائل التواصـل االجتامعـي، املركـز العـريب للبحـوث .  د-٣

 .١١٥، ص ٢٠١٧القانونية والقضائية، 
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إذ تم ، )٢(يف فرنسا وذات االجتاه تم تبنيه من قبل البعض )١(.رادةأحيانا عىل قانون اإل

ًتطبيقها عىل حالة معينة أيا ف بعض القواعد القانونية كقوانني بوليسية، وألزم بيّصنت

  .ُكانت نصوص القانون التعاقدي املطبق

يف ضوء ما سبق؛ أننا يف حاجة ماسة لوسائل غري نمطية تتناسب ومرحلة ويبدو 

الثورة البلوكتشينية؛ وما أحدثته وستحدثه يف قـادم األيـام، مـن انقـالب يف مفهـوم 

ــ ــف م ــم خمتل ــي حتك ــة، الت ــة التقليدي ــد القانوني ــة القواع ــة يف كاف ساراتنا القانوني

                                                        
 عىل أنه يقصد بالقـانون ٢٠٠٨  وتأكيدا هلذا املعنى نصت املادة التاسعة من النظام األورويب لعام - ١

ًكل قاعدة آمرة يكون احرتامها حاسـام يف بلـد مـن أجـل محايـة مـصاحله العامـة مثـل التنظـيم : البولييس

السيايس أو االجتامعي أو االقتصادي، لدرجة اإللزام بتطبيقها عىل كل حالة تدخل ضمن تطاق تطبيقها، 

نون اإلرادة للمزيـد مـن التفـصيالت حـول قـا.  ًأيا كان القانون املطبـق عـىل العقـد وفـق النظـام احلـايل

مبدأ حريـة األطـراف يف اختيـار القـانون :  زياد خليف العنزي . د: واالجتاهات الفقهية والقضائية راجع

 ، بحـث منـشور بمجلـة  ٢٠١٥الواجب التطبيق عىل عقود التجارة الدولية وفقـا ملبـادئ مـؤمتر الهـاي 

سعدي . ، وأنظر أيضا د٢٠١٦يسمرب ، د٢، العدد ١٣جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية، املجلد 

العقود االستهالكية الدولية وتنازع القوانني دراسة مقارنة، بحث منشور بمجلـة جيـل الدراسـات : فتيحه

أثـر مبـدأ قـانون اإلرادة  عـىل :  أرم عـصام خـضري-فراس كـريم شـيعان. ، د٦١ص ) ٩(املقارنة، العدد 

 بمجلة جامعة تكريت للحقوق،  السنة الثامنـة، املجلـد اختالل التوازن يف العقود الدولية، بحث منشور

وســيم شــفيق احلجــار، النظــام . د:  ، وأنظــر أيــضا٢٥٨ -٢٢٨، ص ٢٠١٦، مــارس ٢٩الثالــث، العــدد 

 .١١٤القانوين لوسائل التواصل االجتامعي،  مرجع سابق، ص

2- Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, Jean-Michel Bruguière, 
Le droit de l’Internet, Lois contrats et usages, LexisNexis, 
2ème édition, 2013, p 50. 

قـوانني محايـة املـستهلك، القـوانني املتعلقـة باملنافـسة، القـوانني التـي : وهذه القوانني البوليسية هـي

 واملتعلـق بحاميـة البيانـات "معلوماتيـة وحريـات"ُحتمي احلق املعنوي للمؤلف، القـانون املـسمى 

 .لشخصية، القوانني متعلقة بحامية اللغة الفرنسية وتلك املتعلقة بعروض العملا
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ليس هذا فحسب ولكن . املجاالت االقتصادية واالجتامعية واالستثامرية وغريها

أيضا؛ أحدثت تغيريا يف مفهوم القواعد القانونية االلكرتونيـة، والتـي أضـحت هـي 

األخرى بحاجة ماسة إلعادة النظر فيها، بام جيعلها تواكب التطورات التي نتجـت 

لوكشني، ودخوله يف عامل املعامالت والعقـود الذكيـة بـشكل قـد عن اكتشاف الب

يبدو متسارعا، وإن كان بحذر كشأن كل جديـد دائـام، وهـو مـا اسـتتبع بالـرضورة 

 التـي ختتلـف يف طبيعتهـا ويف واإلشـكالياتظهور أنامط جديدة من املنازعـات 

ا يف طريقـة وهو مـا يقتـيض حتـوال اسـرتاتيجيا حقيقيـ. اآلليات الالزمة ملواجهتها

 بـام - ترشيعيا وقـضائيا وتقنيـا وفقهيـا-التعاطي مع هذه التكنولوجيات املعارصة

ُيدعم الثقة فيها ويف املعامالت التي تتم عرب منصتها، عـىل نحـو يعظـم االسـتفادة 

. منها يف كافة املجاالت، وعىل خمتلف األصعدة القانونية حمليا وإقليميا ودوليا

  حتمل يف طياهتا آفاقا واسعة احلديثةيةوسائل التكنولوجالومل ال ؟ إذا كانت هذه 

ــربام  وتــرسيعها وختفــيض كلفــة حــل جــراءاتتــسمح بتبــسيط اإل منازعاهتــا، ول

السيطرة عليها أو جعلها يف أضـيق حـدود ممكنـة، وهـو مـا جيعلهـا وسـيلة فعالـة 

 )١(.لعدالةل عمق وأرسعًوصوال ألتحقيق 

ما ا:  
   اء ا  ا ادور اورا وأم

  

سبق القول بأن االدعاء بعدم تصور حدوث منازعات بشأن العقود املربمة عرب 

تقنية البلوكتشني فيه من املبالغة ما فيه، ملا سبق بيانه، وبالتايل فإن فكرة االستغناء 

يف الوقت عن الوسيط املؤمتت يف تلك املعامالت بالكلية، ال يستقيم عىل األقل 

الراهن، وذلك لتعارضها مع االجتاهات الترشيعية احلديثة يف نظرية العقود، والتي 

                                                        
1- Mickael Boutros, Le droit du commerce électronique: une approche 
de la protection du cyber consommateur, Thèse, Université de Grenoble, 
2014, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01239855/document, p 250. 
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منحت للقايض دورا محائيا السيام يف خصوص االعرتاف لـه بـسلطة تقديريـة يف 

حتديده ملضمون العقد وحمله من جهة، وإسباغه حلاميته عـىل أطرافـه مـن جهـة 

 )١(.أخرى

  :اع اول
 وراا ا ا   .  

وبالتايل فإن االستعانة بالطرف الثالث املؤمتن كـاملوثق أو القـايض العـام أو 

 رضورة عمليــة ومنطقيــة يف ذات الوقــت، الســيام يف الوقــت )٢(.القــايض اخلــاص

احلارض عىل األقل والذي ال زالت فيه التقنية يف بداياهتا، وحتتاج إىل وقت كاف 

اعتهـا واسـتجابتها للمتطلبـات التنظيميـة والفنيـة مـن خـالل للحكم عىل مـدى نج

 يف توقع ووضع احللول للمنازعات يف مرحلة ياستخدام أنظمة الذكاء االصطناع

التفاوض حول بنود العقد، أو تلك املتعلقة بتكوينه، أو تلك املتعلقة بتنفيذه، دون 

: ب ا   وذلـك  .  ملحام أو لقايض عىل حد سـواءاحلاجةاالستعانة أو 

حتى مـع أمتتـه؛ إذ كيـف   عدم انسجام هذه الفكرة مع منظومة العقد؛ا اول 

يتم تطبيق بعض اجلزاءات العقدية بصفة آلية، وعىل نحو قد يتعارض ومبدأ حسن 

النية يف  إبرام الترصفات وتنفيذها، والذي نص عليه رصاحة املرشع الفرنـيس يف 

                                                        
 للمزيد حول تلك التطورات يف ضوء التعديالت التي أجريت عىل نظرية العقد يف القانون املدين - ١

 اجلـذري للقـانون اإلصـالحقراءة يف أهـم مـستجدات : محزه بن خدة/ ، مقال الدكتور٢٠١٦الفرنيس 

 ومدى تأثريها عىل القانون املدين اجلزائري يف ثوبه اجلديد ، واملنشور ٢٠١٦املدين الفرنيس لسنة 

، ص  ٢٠١٨بمجلــة األســتاذ الباحــث للدراســات القانونيــة والــسياسية،  العــدد احلــادي عــرش، ســبتمرب 

٤٣٨  -٤١٧. 

 . املحكم ويقصد بالقايض العام قضاء الدولة، وبالقايض اخلاص- ٢
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بـل )) ١١٠٤حتديدا يف املادة  (( )١(٢٠١٦صادرة يف تعديالت القانون املدين ال

جعله مبدأ من النظام العام الذي ال جتـوز خمالفتـه، و يتعـني االلتـزام بـه سـواء يف 

ــذ ــة التنفي ــاء بمرحل ــاد وانته ــوين واالنعق ــة أو التك ــات التمهيدي ــة املفاوض   .مرحل

 حتى يتسنى له وكذلك قرر بشأن مهلة أو نظرة امليرسة التي يمنحها القايض للمدين

  )٢(.الوفاء بالتزامه، وجعلها من النظام العام

 ما كام أن فكرة االستغناء عن الطرف الثالث تتعارض كـذلك مـع  :ا 

 قبـل أن )٣( والقواعد احلامئيـةجراءاتفكرة أساسية تتعلق برضورة مراعاة بعض اإل

 الطرف اآلخر، أو إعالنه يتم التنفيذ الذايت للعقد الذكي دون رجعة؛ كالقيام بإعذار

قضائيا باإلجراء قبل مبارشته، أو منح هـذا الطـرف آجـاال خاصـة أحيانـا، وهـي مـا 

وهنا يثور التساؤل عن مدى احرتام وتطبيق تلك القواعد يف . تعرف بنظرة امليرسة

                                                        
 فربايـر ١٠  الـصادر بتـاريخ ٢٠١٦ / ١٣١وقد وضعت هذه اإلصـالحات بمقتـىض املرسـوم رقـم  - ١

   .٢٠١٦ فرباير ١١ ، واملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٦

 وهنا تثور مشكلة مدى توافق ذلك مع األمتتـة التـي يـشهدها . مدين فرنيس١٣٤٣طبقا لنص املادة  -٢

كام أن العقد األصـيل الـذي  يـتم حتريـره لتنظـيم العقـد الـذكي سـيكون بمثابـة عقـد مسار العقد الذكي، 

إذعان ال يملك فيه املتعاقدان أية سلطة للتفاوض فيه حول رشط أمتتة العقـد، بـام جيعلـه مـن الـرشوط 

التعسفية وتنطبق عليه ما ينطبق عليها طبقـا للقـانون املـدين وقـوانني محايـة املـستهلك األخـرى، ويف 

ات الوقت تثري مشكلة حول مدى توافق ذلك مع اإلعذار أو االعالن أو غريها من اإلجـراءات احلامئيـة ذ

ــذ ذلــك عــىل أكمــل وجــه ــة العقــد الــذكي أن ينف ــة عــن هــذه .األخــرى، وهــل بمكن ؟ وأعتقــد أن االجاب

 الـذكي اإلشكاليات ووضع احللول للمنازعات الناشئة عنها إنام يتم مـن خـالل إدراج برنـامج التحكـيم

داخل منصة بلوكتشني العقود الذكية، وربطه بربنامج أوراكل خارجي يمده بكافة اإلحـداثيات والوقـائع 

 .يف العامل اخلارجي وتوثيقها وإدراجها وتشغيل املحكم الذكي يف ضوء تلك املعطيات

ن املـدين  حيث نظم القانون املدين قواعد إعذار املدين،  وقواعد نظـرة امليـرسة، ورضورة إعـال- ٣

بالسند التنفيذي قبل مبارشة إجراءاته وفقا لقانون اإلجراءات املدنية، ومن املمكن أن يكون هذا السند 

 الخ. حمررا موثقا
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إطار العقد الذكي املربم عرب البلوكتشني؟ وهذا بال شك سيكون مثـارا للنزاعـات 

وتقتيض تدخال ً من القضاء التحكيمي املدمج يف بنود ورموز العقد بني األطراف، 

الذكي عىل منصة البلوكتشني، وهو ما نتصور حدوثه يف القريب العاجل مع تطور 

 . أنظمة الذكاء االصطناعي وانرتنت األشياء

 ا أن هنالك بعض املعايري اهلامة التي ال يمكن تطبيقها وإعـامل :ا 

 كمعـايري مـدى معقوليـة أو عـدم )١( نظام األمتتة للعقود الذكيـة،إطار مقتضياهتا يف

معقولية االلتزامات حمل العقـد، أو مـدى مـرشوعيتها وقانونيتهـا، أو معرفـة مـا إذا 

ــل  ــدليس أصــابت التزامــات أحــد األطــراف باخلل كانــت تنطــوي عــىل غــش أو ت

ا مــن املفــاهيم  وبالتــايل فــإن تــضمني هــذه املفــاهيم املرنــة وغريهــ)٢(. الفــاحش

، وحتديـدها بدقـة )٤( أو حتى االقتصادي )٣(األخرى املتعلقة بالنظام العام التعاقدي

من قبل األطراف، سيؤدي بالرضورة إىل احلـد مـن خطـورة االنحرافـات التـي قـد 

 للعقد الذكي ستقلل إىل حد كبري من فرص توافقـه اآليلحتدث، ولذا فإن الطابع 

                                                        
1- Mustapha Mekki, Le contrat, objet des smart contracts, 
(Partie 1), Dalloz IP/IT 2018 p.420. 

الذكاء االصطناعي حتد جديد : ية، أبحاث املؤمتر الدويلالعقود الذك: عبد اللطيف هني: وأنظر أيضا

 . ٢٠١٩،  منشور  بمجلة حوليات جامعة اجلزائر، عدد خاص، مارس ٢٠١٨/ ١١ / ٢٨ -٢٧للقانون 

2- Mustapha Mekki, Le contrat, objet des smart contracts 
(Partie 2), pp.30-31 

ــض- ٣ ــه وم ــد وتكوين ــإبرام العق ــة ب ــك املتعلق ــة  كتل ــسن الني ــيام ح ــام والس ــام الع ــا بالنظ مونه وتعلقه

 . واملعقولية واجلسامة

 وهي القوانني التي تنظم احلياة االقتصادية يف املجتمع كتلك املتعلقة بتنظـيم اإلفـالس أو البنـوك - ٤

ء وهنا تثـور إشـكالية  مـدى مقبوليـة االهنـا. ونحوها مما يكون له تأثري يف اجلوانب االقتصادية واملالية

التلقائي لعقد رشكة ما ملجرد توقفهـا عـن الـدفع وهـل يمكـن أن يقـوم العقـد الـذكي بـالتحقق مـن هـذه 

 .؟ االجابة بالنفي قطعا دون االستعانة بربنامج األوراكل خارج السلسلة.املسألة



 

)٣٥٦(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

لضابطة للعقد، بام قد حيول دون إمكانية تدخل القـضاء ومالئمته لتلك املفاهيم ا

اخلاص أو حتى العـام يف تقـدير مـدى تـوافر أو عـدم تـوافر مفهـوم حـسن النيـة أو 

ُاملعقولية أو غريها من املفاهيم واملبادئ التي سنت من أجلها ترشيعات التجارة 

ق، وهو القضاء  األمر الذي حيتاج إىل طرف ثالث موثو)١(.واملعامالت االلكرتونية

والسيام املحكم؛ ليتـوىل مهمـة دراسـة مثـل هـذه القـضايا واملنازعـات، ووضـع 

احللول الصحيحة هلا يف ضوء القـوانني املعمـول هبـا واملتفـق عليهـا فـيام بـني 

وبالتايل تبقى احلاجة ماسة للتحكيم االلكرتوين أو الذكي؛ حلل تلـك . األطراف

 )٢(.قوع يف مرحلة التعاقد أو يف مرحلة التنفيذاملنازعات القائمة أو املحتملة الو

 اا أن طبيعة العقود الذكية خمتلف حوهلا، والراجح أهنـا جمـرد :ا 

بروتوكوالت معلوماتية تعتمد عىل سلسلة الكتل، لتطبيق النتيجة، متى توفر الرشط 

متتـة الالزم لذلك، إذا هو بمثابة برنامج ملحـق بالعقـد األصـيل التقليـدي هبـدف أ

وتنفيذ بعض مراحله، ليس هذا فحسب وإنام هو أيضا؛ جمرد خوارزميات لتنفيذ ما 

 وبالتـايل فـإن هـذه العقـود )٣(.تم برجمته سلفا من بنود مدرجـة يف العقـد األسـايس

 املتعلقـة بمـدى كـون األطـراف اإلشـكالياتالذكية؛ يثور عند تكوينها العديد من 

نطـاق التزامـاهتم وحـدودها، ومـدى سـالمة ملمني بكافـة بنودهـا، ويعلمـون بدقـة 

االجياب والقبول الصادر منهام والتحقق من أهليتهام القانونية، وسالمة إرادتـيهام 

                                                        
 .٢٢٤العقود الذكية ، مرجع سابق، ص: عبد اللطيف هني. د- ١

اف بأحكام التحكيم وإنفاذ ها عىل املستوى العاملي  طبقـا   وليس أدل عىل ذلك من سهولة االعرت- ٢

 دولة أو والية قضائية  وهـو مـا يمكـن األطـراف مـن ١٥٩ملا قررته اتفاقية نيويورك  والتي انضمت إليها  

تذليل أية صعوبات وإشكاليات متعلقة بالعقد الذكي، ويكون االعرتاف بـأي قـرار حتكيمـي وإنفـاذه يف 

 ..أي نزاع عامليا

  
3- Mustapha Mekki, ibid., p.2167. 



  

)٣٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 فضال عن احـرتام البـائع اللتزامـه بـرضورة )١(من عيوب الرضا املبطلة للترصفات،

اإلفــصاح بوضــوح عــام يلتــزم بــه جتــاه الطــرف لآلخــر، وهــذا بــال شــك يــصعب 

 ومعرفتــه يف العقــود الذكيــة، خاصــة يف ظــل غيــاب تــدخل مبــارش مــن استكــشافه

ــون  ــرضورة أن يك ــق ب ــرى؛ تتعل ــكالية أخ ــافة إيل إش ــدة، باإلض ــراف املتعاق األط

 معتـربة قانونـا، بوصـفها الزمـة لوجـود إرادة والقبول، كالمها صادر عن اإلجياب

 .االتفاق وصحته يف آن واحد

لعقـود؛ تظـل إشـكالية قيـام املنازعـات وانطالقا من هـذا الفهـم لطبيعـة تلـك ا

 ومن املرجح أن تتخذ شكل املنازعات العابرة للحدود، نظرا ألن التجارة )٢(بشأهنا

 لذلك، تقديم املـشورة القانونيـة عـىل قابليـة تطبيـق )٣(.نشاط عابر للحدود بطبيعته

                                                        
 -١١١٣ والقبــول يف املــواد اإلجيــابحيــث نظــم :   مــدين فرنــيس٢٠١٦ راجــع يف ذلــك تعــديل - ١

، الــرتايض واألهليــة والنيابــة يف ١١٧٠،  وحتــى املــادة ١١٦٢ ، ١١٢٨،  كــام  نظــم يف  املــواد ١٢٢٢

ث دعاوى استفهامية إحداها تتعلـق بالوعـد كام أستحدث التعديل ثال.  التعاقد فضال عن مضمون العقد

، واألخرى  متعلقـة ١١٥٨والدعوى االستجوابية يف النيابة يف التعاقد املادة . ٤/ ٣/ ١١٢٣بالتفضيل 

 .١١٨٣بالبطالن وفقا للامدة 

.  إذ قد ترغب األطراف يف إهناء عقد ذكي عىل أساس حتريف ،أو  خطأ أو  إكراه أو غـش واحتيـال- ٢

ولذا فـإن التحكـيم هـو اآلليـة . ارض وكون العقود الذكية ذاتية التنفيذ وال يمكن وقف تنفيذهاوهو ما يتع

غوتييــه فــانيوينهويس ، : املناســبة حلــل املنازعــات التــي قــد تنــشأ هلــذا الــسبب أنظــر يف هــذا املعنــى

ال التحكـيم ، املنافع املتبادلة ، يف جملة ماكيس شـرير ، جملـة إنرتناشـون: التحكيم والتقنيات احلديثة

  .١٣٠ – ١١٩. ص) ١ العدد ٣٥املجلد (

فـرص جديـدة لتحـسني الكفـاءة يف  : بلوكـشني والعقـود الذكيـة:  كريج تيفندال وتـشاريل مورغـان- ٣

، فرباير ٥،  اإلصدار Herbert Smith Freehillsتنفيذ العقود والنزاعات داخل التحكيم قرار، 

، اململكــــة  لنــــدن يف مقرهـــا امـــاة دوليــــةحمهــــي رشكــــة  وهريبـــرت ســــميث فرهييلـــز .٢٠١٨

 ويف مؤرش جلوبـال إيليـت للعالمـات ،٢٠١٢ أكتوبر ١تم تشكيلها يف  . أسرتاليا ، وسيدين املتحدة
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اك العقود الذكية وإنفاذها عىل أساس اإلطار القانوين لكل مشارك، سوف تكون هن

حاجة ملعرفة االختصاص والقانون الواجب التطبيق مسبقا، السيام وأن لدينا عقد 

أصيل، وبرنامج ينفـذ مـا تـم برجمتـه مـن بنـود يف ضـوء هـذا العقـد، وهنـا تتبـدى 

 إرادةاحتاملية االخـتالف حـول تفـسري بنـود هـذا العقـد يف ضـوء مـا اجتهـت إليـه 

 )١( كـركن ركـني يف نظريـة العقـد،والقول بغري ذلك ينسف قاعدة الرضـا. األطراف

وجيعل العقود الذكية مـن قبيـل عقـود االذعـان، وهـو مـا جيعـل األفـراد وغـريهم 

حيجمون عنها اتقاء لتلك املخاطر املحتملة، والسيام مع غياب التنظيم القانوين 

هلا من ناحية، وخمالفتها ألسس العقد كام نظمتها القوانني التقليدية أو االلكرتونية 

 . ناحية أخرىمن 

 يف ظـل منظومـة العقـد احلاليـة -وبالتايل إذا أمكننا القول؛ بأن العقود الذكية 

جمرد آلية لتوثيق التوقيع االلكرتوين للعقد أو للمحرر الذي يتم إفراغه فيه، أو يعد 

                                                                                                                                        
 لـرشكات املحامـاة ، حـصل هريبـرت سـميث فرهييلـز عـىل املركـز الثـاين عـرش ٢٠١٧التجارية لعام 

 :للمزيد. عامليا

https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Smith_Freehills 
الــرتايض يف العقـود اإللكرتونيــة عـرب شــبكة : أمــانج رحـيم أمحـد:   لتفاصـيل أكثـر حــول الرضـائية- ١

 احلريـات ٢٠١٦د ، وقـد كـرس املـرشع الفرنـيس يف التعـديل اجلديـ٢٠٠٦اإلنرتنت، دار وائل للنـرش

 م فرنــيس،  واملتمثلــة يف  كفالــة حريــة التعاقــد مــن عدمــه، أو حريــة اختيــار ١١٠٢التعاقديــة يف املــادة 

املتعاقد اآلخر، أو اختيار موضوع التعاقد، فضال عن احلرية يف اختيـار شـكل التعاقـد ضـمن مـا رسـمه 

 مفهوم الرضـائية عنـد تعريفـه العقـد ، كام نص كذلك عىل.  بمقتضيات النظام العامإخاللالقانون ودون 

. للمزيـد راجـع د.  توافق إرادي بني شخـصني أو أكثـر إلنـشاء، تعـديل، نقـل، أو إهنـاء االلتزامـات: بأنه

  ملحـات - صـنيعة قـضائية، وصـياغة تـرشيعية-اإلصالح الترشيعي الفرنيس لنظرية العقد: أرشف جابر

 " كليـة القـانون العامليـة الكويـت، بعنـوان-ابـع أبحاث املـؤمتر الـسنوي الر يف بعض املستحدثات،

 ٢ م، واملنشور بامللحق اخلـاص، العـدد  ٢٠١٧ مايو ١٠ -٩ بتاريخ "القانون أداة لإلصالح والتطوير

 .٣٣٠  ص - ٢٩٣ ، ص  ٢٠١٧،  اجلزء الثاين ،  نوفمرب 



  

)٣٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 بإمكاهنـا منـع أو تقليـل بعـض املخـاطر، إال أهنـا يف املقابـل -بمثابة آلية لتنفيذه

 منها يتعني تأطريها وتنظيمها بمشارطات عقدية ربـام ال تـستوعبها ختلق نوعا آخر

 يف ظل هذا الفـراغ التـرشيعي حتـى اآلن يف منظومتنـا )١(خوارزميات العقد الذكي،

 .بل ويف معظم الواليات القضائية. القانونية العربية

، فـضال عـن التحكـيم الـذكي )٢(هنا تكون احلاجة للتحكـيم االلكـرتوين قائمـة

مه املتقدم، انتظارا ملا ستـسفر عنـه الثـورة التكنولوجيـة مـن أنظمـة الـذكاء بمفهو

االصطناعي وانرتنت األشياء، ومدى قدرهتا عـىل املقارنـة بـني مـا ورد يف العقـد 

األصيل، وما تم يف العقد الذكي، وهو ما أظنـه حتـى اآلن غـري متـصور كـشأن كـل 

؛ تظل احلاجة إىل الطرف الثالـث وحتى تتحقق األمنية يف قادم األيام. جديد دائام

ــامج األوراكــل  ــل)٣(وهــو برن  حلــل كافــة املنازعــات - ســواء داخــل سلــسلة الكت

                                                        
:  وأنظــر أيــضا. ٤٩٥، ص ٤٩٤ البلوكتـشني، ص العقــود الذكيـة املدجمــة يف: معمـر بــن طريـة.   د-١

Marne K. Woebbeking : :  تأثري العقود الذكيـة عـىل املفـاهيم التقليديـة لقـانون  العقـود، بنـد

 :  ،  جملة قانون امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتجارة اإللكرتونية باملوقع التايل١٠٥

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-1-2019/4880 
مجعية التحكيم األمريكية، وحمكمة التحكيم االلكرتونيـة،  هر مراكز التحكيم االلكرتوين؛ ومن أش- ٢

   لتابعــة للمنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة Net Caseالتــي قامــت غرفــة التجــارة الدوليــة بــصنعها   

. ة الدوليـة ، ومتتلك هذه املراكز لوائح حتكيم تعمل من خالهلا تتشابه بـاللوائح غرفـة التجـار)الويبو(

التنظيم : عبداهللا الكتبي: راجع.  بباريس، وحمكمة مركز ديب املايل العاملي، ومركز أبو ظبي للتحكيم

  .٣القانوين التفاق التحكيم االلكرتوين يف دولة االمارات، مرجع سابق، ص

3- Vanessa Rabesandratana et Nicolas Bacca, L’Oracle hardware : la 
couche de confiance entre les Blockchain et le monde physique, 
Réalités Industrielles, Août 2017, p.91. 

 :  وانظر أيضا

 - Simon Poltrot, Les Oracles, lien entre la Blockchain et le monde, 
https://www.ethereum-france.com/les-oracles-lien-entre-la-
blockchain-et-le-monde (last visited : 16-03-2019). 
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 أو حتى خارجها، يف مرحلة التنفيـذ يف -املحتملة يف مرحلة التفاوض والتكوين

العامل اخلارجي، إذ من الناحية التقنيـة فـإن املعلومـة التـي تـسمح بتـشغيل العقـد 

، األمر الذي يقتيض االستعانة بربنامج أوراكل أو متاحةوكشني غري الذكي داخل البل

 حسب األحـوال؛ لتوثيـق هـذه املعلومـة، وبالتـايل هـو رضورة لالعـرتاف )١(لدجر

بسلسلة الكتل، كبديل عن االعرتاف القانوين، وكأداة لزيادة موثوقيتهـا وشـفافيتها 

 .حلني االعرتاف هبا بشكل رسمي

تضمني العقد الذكي رشط  أو مشارطة التحكيم، وذلك ولذا كان من الرضوري 

 األخطار واحلوادث الطارئة التي يعجز العقد عن توقعهـا؛ إدارةمن أجل معاجلة و

وتفادي أخطارها واآلثـار املرتتبـة عليهـا يف خـصوص االلتزامـات العقديـة، التـي 

ع عند أضحت مرهقة ألحد املتعاقدين، أو كليهام، بسبب هذا الطارئ غري املتوق

تكوين االتفاق الذكي، ويف هذه احلالة يقوم برنامج األوراكـل املـدمج يف العقـد 

كمحكم ذكي، بوقف تنفيذه بناء عىل الرشوط االنتحارية املدرجة فيه، والتـي يـتم 

تشغيلها بربنامج أوراكل أو لدجر آخر متصل بالعامل اخلارجي،  متى حصل حادث 

 ويف سـياق متـصل؛ )٢(.فيـذ العقـد األولطارئ خارج السلسلة يستوجب تعطيـل تن

، )٣(هنالك ما يعرف بالقوة القاهرة التي جتعل تنفيذ االلتزام مستحيال أو غري ممكـن

كام لو حدث عطل مفـاجئ مـثال يف منـصة البلوكتـشني والعقـد الـذكي، أو تلفـت 

البيانات املدرجة فيها، أو تعرضت هلجوم أو قرصنة الكرتونية، وكلها احـتامالت 

                                                        
1 Mustapha Mekki, ibid., p.421 . 

 .٤٩٧العقود الذكية، مرجع سابق، ص : معمر طرية.  د- ٢

 .٢٠١٨سيادة القانون :  والقانونBlock chain. بريامفريا ورايت:  للمزيد راجع - ٣

  



  

)٣٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 هنا تكون احلاجة ماسة )١(. مة ومتوقعه يف ظل هذا العامل االفرتايض الالحمدودقائ

ملعاجلة اآلثار واملشاكل؛ التي قد تنجم عن هذه القوة القاهرة، األمر الذي يقتيض 

ــار املرتتبــة عليهــا يف شــأن التزامــات  تنظيمهــا ووضــع الــرشوط والــضوابط واآلث

 متناهية يف صياغة العقد عىل نحو ال لبس الطرفني، وهو األمر الذي حيتاج إىل دقة

فيه وال غموض، كي يتسنى هلم الوقوف عىل مـدى موائمـة ومالئمـة عقـودهم يف 

 . ضوء الظروف املاثلة

عىل سبيل املثال، ال يوجـد كـود بعـد سـيكون قـادرا عـىل حتديـد مـا إذا كـان 

تشغيل رشط الطرف راضيا عن معيار اجلهود املعقولة جتاريا، أو ما إذا كان جيب 

 لذا كانت الرضورة تقيض بعرض هكذا نزاعـات عـىل قـضاء )٢(. القوة القاهرة أم ال

. التحكيم الذي يتفق عليه األطراف نظرا ملا يتمتع به من مزايا عديدة يف هذا الشأن

والقول بغري ذلك؛ يعني عدم عدالة العقد ومظلوميته ألطرافـه، إذ ال يوجـد يف ظـل 

، اللهم إال إذا )٣( تلك املخاطرإدارةة حاليا إمكانية معاجلة والتكنولوجيات املتوافر

أفرزت لنا هذه التكنولوجيات احلديثة وسـائل متطـورة ملواجهـة تلـك احلـوادث 

ولذا فال يمكن التضحية بتلك . الطارئة كأنظمة الذكاء االصطناعية وانرتنت األشياء

تكنولوجيـا الوليـدة، وال املبادئ املرنة والراسخة يف نظرية العقـد لـصالح هـذه ال

                                                        
: منـى األشـقر جبـور. د:  ملعرفة املزيد حول األمن السيرباين وإشكالياته وخماطره راجع تفـصيال- ١

 أبحاث ودراسات املركز العريب  للبحوث القانونية والقضائية التابع جلامعة -السيربانية هاجس العرص

 .٦١ – ٢٥الدول العربية، ص 

مقدمة للعقود الذكية وقيودها الكامنة واملحدودة ، سكادن : ليبتون . ليفي وأليكس ب.  ستيوارت د- ٢

متـاح عـىل . ٢٠١٨ مـايو ٧ والرشكات التابعة هلـا ، Meagher & Flom LLP، آربس ، سليت ، 

 :املوقع التايل

 https://www.skadden.com/insights/publications/2018/05/anintroduction 
3 - Mustapha Mekki, ibid., p. 28. 



 

)٣٦٢(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 األخـرية يف القـانون اإلصـالحاتيتناسب عىل حد قول بعـض الفقـه الفرنـيس مـع 

 وإىل أن يتحقق ذلك؛ يتعني إتاحة الفرصة الكاملة لألطراف من )١(.٢٠١٦املدين 

خالل املشارطة املستندة إىل العقد األصيل يف حـل منازعـاهتم تلـك مـن خـالل 

لتقليدي وفقا إلرادهتم، لرفع هذا الظلم، ورد االلتزامات التحكيم االلكرتوين بل وا

 .إىل احلد املعقول يف ضوء ما استجد من ظروف استثنائية أو غري اعتيادية

 كربنــامج مــساعد )٢( االعــتامد عــىل األوراكــل إمكانيــةوبنــاء عــىل ذلــك؛ فــإن 

 للتحكيم  يف حل منازعات العقود الذكيـة أمـر رضوري، إلمـداد املحكـم الـذكي

بكافة املعلومات اخلارجية التـي متكنـه مـن احلكـم بـشفافية وعدالـة قبـل فـوات 

األوان،  ويمكن يف مرحلة أظنها قريبة غري بعيدة أن يكـون التحكـيم ذكيـا بكـل مـا 

تعنيه الكلمة من معنى، حيث جيرى داخليا يف إطـار منظومـة البلوكـشني والعقـد، 

 اآللـة بـشكل كامـل يف منظومـة وذلك باستخدام أنظمة الذكاء االصـطناعي لتحـل

                                                        
 . املرجع السابق- ١

ة البلوكتشني بام جيري حوهلا عن شخص أو برنامج يسعى إىل تنوير منص": عبارة واألوراكل هو - ٢

ــصة ــارج العــامل االفــرتايض الــذي تــسبح يف فلكــه هــذه املن ــة "يف العــامل احلقيقــي خ  والعقــود الذكي

املدجمة فيها تعتمد عىل معلومات متنوعة بعضها يـتم احلـصول عليـه مـن الواقـع اخلـارجي والـذي ال 

 بأي صـورة أو صـلة ، كمعرفـة سـعر الـدوالر تستطيع التقنية التقاطها نظرا لكوهنا غري متصلة هبذا العامل

. أو اليورو أو حالة الطقس، أو الظرف الطارئ أو القوة القاهرة أو غري ذلـك مـن املعلومـات ذات الـصلة

وجدير بالذكر أن منصات البلوكشني أو سالسل الكتل ال زالت حتى اآلن تعتمد عىل األوراكـل لـضامن 

العقود الذكيـة املدجمـة يف البلوكتـشني، أي حتـديات :  طريةمعمر بن. للمزيد د. حسن سريها وعملها

لنظرية العقد حاليا، بحث منشور بمجلة كليـة القـانون العامليـة الكويـت، ملحـق خـاص، العـدد الرابـع، 

بناء منطق األعامل مـع : الذكريات الذكية: أليك ليو:  وأنظر أيضا. ٤٩٨، ص ٢٠١٩اجلزء األول، مايو 

 :متاح عىل. ٢٠١٤ يوليو Ripple  ،16العقود الذكية، 

https://ripple.com/insights/smart-oracles-building-business-logic-
with-smart-contracts/ 



  

)٣٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

التحكيم الذاتية، يف ضوء املعلومات والبيانات املدجمة يف منظومـة البلوكـشني 

.. واإلداريةكمنصة ذكية للمعامالت بمختلف صورها املدنية والتجارية والرشعية 

 . الخ

وحتى نصل إىل هذه املرحلة ال مانع من االعـتامد واالسـتعانة بـأي برنـامج أو 

، إلمداد منصة البلوكشني )١(و جهاز، يقوم بتشغيله شخص طبيعي أو معنويدعامة، أ

بكافة املعلومات واإلحداثيات والوقائع التي تتم يف الواقع اخلارجي املحيط هبا، 

واملرتبط بشكل مبـارش أو غـري مبـارش باملعاملـة التـي تـتم عربهـا ومـن خالهلـا، 

صاالت يف املـستقبل مـن وسـائل انتظارا ملا ستفرزه تكنولوجيا املعلومات واالت

 .تقنية قد تغنينا بشكل كبري عن الوسيط أو الطرف الثالث ولو بشكل  تدرجيي

                                                        
١-  Michael Abramowicz ملستند إىل عملة مشفرة، مراجعـة قـانون واليـة أريزونـا    القانون ا؛

 ومــع ذلــك فــإن اســتخدام األوراكــل رغــم فائدتــه وأمهيتــه إال أنــه قــد  يقــدم  ٤٢٠ -٣٥٩ص ) ٢٠١٦(

. بيانات خاطئة أو ببساطة اخلروج من العمل  لذلك ، عىل األطراف أن تكون متيقظة عند اختيار أوراكل

ًمن واحد بديال لضامن وجود أوراكل دائام عند احلاجـةوربام جيب عليهم اختيار أكثر    :أنظـر يف هـذا. ً

ليبتون ، مقدمة للعقـود الذكيـة وقيودهـا الكامنـة واملحـدودة ، سـكادن ، . ليفي وأليكس ب. ستيوارت د

 : متاح عىل. ٢٠١٨ مايو ٧ والرشكات التابعة هلا ، Meagher & Flom LLPآربس ، سليت ، 
 

https://www.skadden.com/insights/publications/2018/05/anintroducti
on               

  



 

)٣٦٤(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

مع اا:  
  ا ا  ء ادور ا  

 فكـرة التحكـيم إنجـاح؛ دورا هامـا يف )١(كذلك قد يلعـب الـذكاء االصـطناعي

 Watsonمطورو مكن وفقا ملا يرتأيه حيث ي. الذكي حلل منازعات العقود الذكية

 واختـاذ قـرارات ، بتطـوير الفرضـياتWatsonأنه عند اإلجابة عىل األسئلة، يقوم 

ًمع األخذ بعني االعتبار درجة من الثقـة بالنـسب املئويـة اسـتنادا (تستند إىل األدلة 

ولـذلك، فـإن الـذكاء االصـطناعي قـادر عـىل التفكـري، وبمـرور ). إىل كثرة األدلـة

 كخبـري أو لوقت، سوف يبدأ الذكاء االصطناعي يف إنتاج خطوط منطقية لشخصا

 مـن قبـل جمتمـع التحكـيم شـك التطور سيكون موضع ترحيب بـال  وهذا.حمكم

 لكـي يــتم دمـج الــذكاء االصـطناعي بنجـاح يف نظــام التحكـيم الــدويل و.الـدويل

اته وفـق دام وتنظـيم اسـتخ حمـدد لـه يف املستقبل، ينبغي بلورة تعريفوالداخيل

  من قبل الذكاء االصطناعياملنازعاتتسوية حديث ومعارص هبدف إطار قانوين 

أو عـىل . كمحكم ذايت داخل منصة املعامالت الذكيـة املدجمـة يف البلوكتـشني

                                                        
مـا بعـد الربيـد  الذكاء االصـطناعي والتحكـيم الـدويل:   راجع تفصيالت أكثر حول هذا املوضوع- ١

اإللكرتوين، مقال منشور بواسطة فريق رشكة التميمي للتحكيم ، مركز ديب املايل العاملي ، اإلمارات 

 :باملوقع التايل.  ٢٠١٨تحدة أبريل العربية امل

https://www.zawya.com/mena/ar/story/ 
مـا هـو الـذكاء : وللمزيد حـول ماهيـة الـذكاء االصـطناعي وأمهيتـه وتطبيقاتـه راجـع أيـضا مقالـة حـول 

 .٢٠٢٠ يناير /٨تاريخ الزيارة  : االصطناعي باملوقع التايل

https://www.oracle.com/sa-ar/artificial-intelligence/what-is-artificial-
intelligence.html 

/ ٨الزيـارة بتـاريخ : سانية والعامل، باملوقع التايلالذكاء االصطناعي خلدمة اإلن: ومقالة أخرى بعنوان

٢٠٢٠/ ١. 

https://news.microsoft.com/ar-xm/features/ 
  



  

)٣٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ذات الصلة  التحكيم احلالية، واالتفاقات الدوليةترشيعاتتعديل أقل تقدير أن يتم 

قواعد  وبناء عليه يمكن إجراء تعديالت عىل )١(. هلالعرتاف بقانونيته وتأطري قواعد

 مـن شــأهنا أن ليكـون )LCIA ()٢(التحكـيم اخلاصـة بمركـز ديب املـايل العـاملي

  . بتقـديم الـذكاء االصـطناعي إىل األطـراف املتنازعـة DIFC- LCIAتـسمح لــ 

                                                        
النقاشات حول نزاعات العقـود الذكيـة هـو مـا إذا كانـت طـرق حـل النـزاع احلاليـة :  وللمزيد راجع- ١

ًوفقا ألحد األساليب ، يمكن الفصل يف العقود الذكيـة بواسـطة اإلجـراءات البديلـة احلاليـة .  أم الكافية

ٍوفقا لنهج ثان ، ال يمكن للنظام القانوين احلايل معاجلة التحـديات القانونيـة لنزاعـات . حلل النزاعات ً

block chain والنزاعات الذكية ، وبالتايل جيب إنشاء آلية خاصة يف block chain . هناك بعض

 التي يـتم تـضمني آليـة التحكـيم block chainالرشكات الناشئة املتخصصة يف آليات حل النزاعات 

 ، فإن العقـود الذكيـة تنقـل block chainيف أنظمة العقود الذكية وبمجرد تقديم قرارات التحكيم يف 

 :  راجعلمزيد من املعلومات لاألصول، 

Darcy Allen  ،Aaron Lane ، Marta Poblet  ،he Governance of 

Blockchain Dispute Resolution  ،p. 5-7 . 

 :متوفر عىل              

 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm؟abstract_id=3334674  

ــام - ٢ ــدويل ع ــيم ال ــز التحك ــس مرك ــاملي ٢٠٠٨ تأس ــايل الع ــز ديب امل ــني مرك ــشرتكا ب ــرشوعا م  م

حكـيم الـدويل، إحـدى أبـرز اهليئـات العامليـة يف جمـال التحكـيم، واسـتأنف مركـز وحمكمة لندن للت

وتـم إنـشاؤه يف األسـاس .٢٠١٥التحكيم الدويل يف مركز ديب املايل العاملي أعامله يف نوفمرب عـام 

للرشكات املحلية واألجنبيـة العاملـة يف ) التحكيم والوساطة(لتوفري خدمات تسوية املنازعات البديلة 

ويعد مركز التحكيم . ة اخلليج العريب والرشكات العاملية املنضوية حتت سلطات قضائية أخرىمنطق

الــدويل يف مركــز ديب املــايل العــاملي املؤســسة الوحيــدة يف الــرشق األوســط التــي جتمــع املعــايري 

 ال هـذللمزيد حـو. الدولية مع فهم حقيقي ملامرسات املنازعات القانونية وثقافة األعامل يف املنطقة 

 ومتـاح بـاملوقع ٢٠١٦، الصادر  من املركـز املـايل العـاملي ٤٦املركز العاملي التقرير السنوي رقم 

 :٢٠٢٠/ ١/ ٨التايل، الزيارة 

https://www.difccourts.ae/wp-content/uploads/2017/10/DIFC-Annual-
Review-2016.pdf 



 

)٣٦٦(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 املحكم الوحيد أو مجيع املحكمني حيـث "هيئة التحكيم"يشمل تعبري بحيث 

ما مل  وبالتايل -حمكم يتضمن برنامج الذكاء االصطناعي -ثر من واحد يوجد أك

ًيتفـق الطرفــان عـىل خــالف ذلــك، يمكـن للــذكاء االصـطناعي أن يــصبح حمكــام 

ثم تتوسع األمور شيئا فـشيئا حتـى ، املنازعات املحددة كبدايةًافرتاضيا يف بعض 

 .تصل إىل الشمول بعد وضوح الصورة واالعرتاف ودقة التنظيم

 السـتيعاب هـذه -)١(وهو مـا يـستلزم فـضال عـن هتيئـة البيئـة التـرشيعية العربيـة

 أن يـتم -التكنولوجيا احلديثة يف حل املنازعـات واالعـرتاف بقانونيتهـا وإنفاذهـا

، )٢( وقواعد املؤسسات التحكيمية العربيـةاإلقليميةأيضا تعديل اتفاقيات التحكيم 

                                                        
ــيام - ١ ــة، والس ــيم العربي ــرشيعات التحك ــة، وت ــامالت االلكرتوني ــوانني املع ــام ق ــشمل أحك ــذا ي  وه

الستيعاب هذه األفكار اجلديدة  كوسائل حلل املنازعات تتناسب والتطـور التقنـي  واملعلومـايت يف 

 ٦٩/٢٠٠٨ قـانون املعـامالت اإللكرتونيـة العـامين رقـم نـصوص: راجع. عامل  حتكمه الفيمتو ثانية

ــصادر يف  ــايو/١٨ال ــشني . م٢٠٠٨/م ــة البلوكت ــة وال بتقني ــالعقود الذكي ــرشع ب ــرتف امل ــث مل يع حي

املدجمــة فيهــا، وكـــذلك  فعــل يف قــانون التحكـــيم العــامين وتعديالتــه ، وكـــذلك قــانون التوقيـــع 

 . مل يتطرقا لذلك١٩٩٤/ ٢٧االلكرتوين املرصي، وترشيع التحكيم املرصي 

االتفاقيـة املوحـدة السـتثامر رؤوس األمـوال العربيـة يف الـدول العربيـة :  منها عـىل سـبيل املثـال- ٢

 منهـا عـىل تـسوية املنازعـات ٢٥ و التي تقـيض املـادة ٢٦/١١/١٩٨٠ املوقعة بعامن بتاريخ ١٩٨٠

ري وتنميـة التبـادل التجـاري بـني الـدول الناشئة عن تطبيقها عن طريـق التوفيـق و التحكـيم، واتفاقيـة تـسي

 املتممـة لالتفاقيـة املوحـدة السـتثامر رؤوس ٢٧/٠٢/١٩٨١ املوقعة بتونس بتاريخ ١٩٨١العربية 

األموال العربية، إذ حييـل فـصلها الرابـع بـشأن تـسوية املنازعـات عـىل الفـصل الـسادس مـن االتفاقيـة 

، وقـد تـم تعـديلها ١٩٨٧العربية للتحكيم التجـاري واتفاقية عامن .  املوحدة الستثامر رؤوس األموال

بتـاريخ  ) ٨ – ٨ د – ١٦١رقـم (من قبل جملس وزراء العدل العرب يف دورتـه الثامنـة بموجـب القـرار 

ــز العــريب للتحكــيم ١٩٩٢/ ٤/ ٢٢ ــشأ املرك ــة  ن ــادة الرابعــة مــن هــذه االتفاقي ــب نــص امل ، وبموج

ــات التجار ــصل يف املنازع ــوىل الف ــاري، ليت ــت التج ــا كان ــويني أي ــني أو معن ــخاص طبيعي ــني أش ــة ب ي

جنسياهتم ويربطهم  تعامل جتاري مع إحدى الدول املتعاقدة أو أحد أشخاصـها، أو تكـون هلـم مقـار 



  

)٣٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ١٩٥٨ والسيام اتفاقية نيويـورك الـصادرة وكذلك االتفاقيات الدولية ذات الصلة،

 دولة ١٦٠واملوقع عليها من قبل .  التحكيم األجنبيةأحكامبشأن االعرتاف وتنفيذ 

.  وحتى يتم هذا التعديل فإن األمر قد حيتاج وقتا ليس بالقصري فيام أعتقـد)١(.تقريبا

                                                                                                                                        
كـام توجـد أيـضا اتفاقيـة لتـسوية منازعـات االسـتثامر يف .  رئيسية فيها بحسب نص املادة الثانيـة منهـا

رات ولضامن انتقـال رؤوس األمـوال بـني الـدول العربيـة، وقـد الدول العربية تشجيعا  ومحاية لالستثام

، ١١٢٥متـت املوافقـة عليهـا بقـرار جملـس الوحــدة االقتـصادية العربيـة التـابع للجامعـة العربيـة رقــم 

وبموجب نص املادة الثالثـة منهـا .   يف دورته العادية احلادية والسبعني٢٠٠٠/ ٧/٦والصادر بتاريخ  

ا بطريـق اللجـوء للقـضاء أو بحـسب االتفـاق بـني األطـراف يـتم حلهـا بطريـق يكون حل املنازعات إم

 بالنـسبة للتوفيـق، وأمـا التحكـيم وتـشكيل ٩ -٦التوفيق أو التحكيم، ونظـم هـذه اآلليـة يف املـواد مـن  

ــذه ــا ومراجعــة احلكــم وتفــسريه وتنفي ــواد مــن ...املحكمــة وإجراءاهت ــخ فنظمــه يف امل ،  ٢١  -١٠ال

، وحتديـدا املـادة ١٩٩٧تنفيذ األحكام واالنابات والتبليغات القـضائية لـدول اخللـيج وهنالك اتفاقية 

 منها املتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم يف دول املجلس، وفقا للضوابط املقررة يف املـادتني الثانيـة ١٢

 كذلك هنالـك مركـز التحكـيم التجـاري لـدول جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة،. والرابعة منها

، وله الئحة إجراءات حتكـيم ١٩٩٥ مارس ١٣ومقره مملكة البحرين والذي انطلق  للعمل رسميا يف  

نــرشة : للمزيـد حــول هــذا املركـز راجــع. خاصـة بــه، وكـذلك لــه  جــدول  خـاص بقــوائم املحكمــني

، وكـذلك قواعـد ١٩٩٥التحكيم التجاري اخلليجي التي يصدرها هذا املركز، العـدد األول، ديـسمرب 

ز القاهرة االقليمي للتحكيم التجـاري الـدويل، وحمـاكم املركـز املـايل العـاملي بـديب، ومركـز مرك

 .الخ...حتكيم أبو ظبي،  و مركز التحكيم القطري

ًوتعد اإلمارات العربية املتحـدة ودول جملـس التعـاون اخلليجـي األخـرى أطرافـا فيهـا وكـذالك  - ١

وى العريب  اتفاقية تنفيـذ األحكـام ومـن اجلـدير بالـذكر مجهورية مرص العربية،  كام توجد عىل املست

 اسـرتاتيجيتها للـذكاء االصـطناعي كـأول مـرشوع ضـخم ٢٠١٧ قد أطلقت  يف العام اإلماراتأن دولة 

 بــدأت دولــة اإلمــارات اخلطــوة األوىل ٢٠٠٠،  ويــذكر أهنــا يف العــام ٢٠٧١ضـــمن مئويــة اإلمــارات 

ويف . طلقت مبادرة احلكومة الذكية لتوفري اخلدمات للجمهور أ٢٠١٣للتحول االلكرتوين ويف العام 

ـــة بنـــسبة ٢٠١٥العـــام  للمزيـــد حـــول هـــذه  .% ١٠٠ أكملـــت التحـــول الـــذكي للخـــدمات احلكومي

ــع ــتاذ : املوضــوعات راج ــد ماجــد/ األس ــة : أمح ــارات العربي ــة اإلم ــطناعي بدول ــذكاء االص تقريــر ال



 

)٣٦٨(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

حديـد يتعني عىل مطوري الربجميات العمل بشكل وثيق مع مماريس التحكيم لتو

 سوف يصل الذكاء الوقت،مرور وب  ووضع احللول هلا ،املشاكل التي قد حتدث 

 لفـض تلـك املنازعـات وبتكلفـة االصطناعي إىل مرحلـة اسـتخدامه يف التحكـيم

ّ وسيصبح الذكاء االصطناعي مساعدا للمحكمني، بسيطة،  مع  التطـور قد يصبح وً

أي تقنية سيحتاج بعض الوقت، وك ولكن األمر  )١(ذكياحمكام والتقدم التكنولوجي 

ولكنها رسيعا مـا تتبـدد مـع الوقـت،  ،ناك بعض الشكوك ما ستكون ه دائام جديدة

وهـل كـان هنالـك    وهذا التحـول الرقمـي، بام يتناسباإلنسانتفكري  لتحول نظرا

أو أن  اآليل؛ يتم هبوط الطائرات باستخدام الطيـار أحد يصدق يف سابق األيام؛ أن

 .الخ...ذايت السيارات بشكل وقيادة يتم تشغيل

                                                                                                                                        
 ٢٠١٨السياسات االقتصادية، مبادرات الربع األول  الدراسات وإدارةم، والصادر عن ٢٠١٨املتحدة، 

 اتفاقيـة االعـرتاف إىلكذلك انضمت سـلطنة عـامن . دارة مدير اإل_ندى اهلاشمي / ، بإرشاف السيدة 

، وتـم ذلــك ١٩٩٨يف عـام ) ١٩٥٨املعروفــة باتفاقيـة نيويـورك  بقـرارات التحكـيم األجنبيـة وتنفيـذها

 أداة ١٩٥٨وتعـد اتفاقيــة نيويــورك . ١٩٩٨ / ٣٦اين رقــم بموجـب التــصديق عليهـا باملرســوم الـسلط

 دولــة حتــى اآلن، وتعتــرب ١٦١رئيــسية يف فعاليــة التحكــيم التجــاري الــدويل ، وقــد بلــغ عــدد أطرافهــا 

 انـضمتوقـد .  ٢٠١٨ يونيـو ٢٤السودان أحدث عضو حيـث صـدقت عليهـا ودخلـت حيـز النفـاذ يف 

 بموجــب قــرار رئــيس ١٩٥٩ إليهــا ســنة انــضمترص التــى هلــذه االتفاقيــة غالبيــة دول العــامل ومنهــا مــ

 ١٤ واملنشور باجلريدة الرسمية بتـاريخ ١٩٥٩ فرباير ٢ الصادر يف ١٩٥٩ لسنة ١٧١اجلمهورية رقم 

 ٥ بتـاريخ ٣٥ وقد تم نرش االتفاقية يف جريدة الوقائع املرصية يف عـددها رقـم ٢٧ العدد ١٩٥٩فرباير 

 .١٩٥٩ يونيو ٨ نافذة يف مرص اعتبارا من االتفاقيةنرشها اعتبار  ملحق  وقد نص يف قرار ١٩٥٩مايو 

1 - Kevin D. Ashley, Artifi cial Intelligence and Legal Analytics: New 
Tools for Law Practice in the Digital Age (2017)(detailed technical 
discussion of the application of artifi cial intelligence to legal practice) 
also Richard -Susskind,: Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to 
Your Future(2d ed. 2017.( 



  

)٣٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وغريهـا احلواسيبو اآلالت عىل حياهتم  يفدونتم إذا كان البرش يعوبالتايل

 وانرتنـت  للذكاء االصـطناعييعرتفون، فلامذا ال األخرىمن منتجات التكنولوجيا 

 منازعات العقود الذكية بطريق تسوية األشياء واحلوسبة السحابية وغريها بدور يف

 )١(م؟التحكي

  
  

                                                        
ــك- ١ ــذكاء :  أنظــر يف ذل ــة لل ــؤخرا عــن االســتخدامات املحتمل ــي نــرشت م عــدد مــن املقــاالت الت

 . االصطناعي من قبل منظمة العفو الدولية يف التحكيم الدويل

-Paul Cohen and Sophie Nappert: The March of the Robots, Global 

Arbitration Review (Feb. 15, 2017 (وهي متاحة باملوقع التايل عىل االنرتنت                                                                 :

 http://globalarbitrationreview.com/article/1080951/the-marchof-the-
robots 

- Jose Maria de la Jara, Alejandra Infantes, and Daniela Palma: 

Machine Arbitrator: Are We Ready? Kluwer Arbitration Blog (May 
 :متاح بموقع  )2017 ,4

 http://kluwerarbitrationblog.com/2017/05/04/machine-arbitrator-
are-we-ready/ (here in after “Machine Arbitrator: Are We Ready   ؛)”؟

-Jack Wright Nelson: Machine Arbitration and Machine 

Arbitrators, Youngicca Blog (July 28, 2016 (يلواملقالة متاحة عىل املوقع التا                                                                        :

http://www.youngicca-blog.com/machine-arbitrationand-machine-
arbitrators/ 



 

)٣٧٠(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

ا ا:  
ا ت ا ذج  

 - أو مبـدأ املحكمـة املفتوحـة-)١( Open Court فإن مبادرة اإلطارويف هذا 

 يف العقـود عـىل تركـز رشكـة وهـي - )٢( Open Law بواسـطة تطويرهـا تـم والتي

                                                        
 :  للمزيد حول مبادرة مبدأ املحكمة املفتوحة راجع موقع ويكبيديا- ١

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_court_principle 
وهذا املبدأ يعني رضورة حضور جلسات املحاكامت وما يتم فيها من إجراءات  بشكل علني ال متنـع 

فيه الصحافة من احلضور بل ومن  رغب يف تصوير وقائع املحـاكامت بكـامريات الفيـديو ونـرشها يف 

 حيـث سـمحت   . العام ال  يمنع من ذلـك وال يلـزم احلـصول عـىل إذن مـن القـايض لفعـل ذلـكاملجال

 ، بالتصوير بالفيـديو جللـسات املحكمـة دون احلـصول عـىل إذن حمـدد مـن ٢٠١٤أوكرانيا ومنذ عام 

ــانون ــا الق ــنص عليه ــي ي ــود الت ــدود القي ــايض ، يف ح ــام ، ويف الق ــة ٢٠١٥ع ــرشوع املحكم ــق م  ، أطل

 كـام  .دف تسجيل إجراءات املحكمة عرب الفيديو يف القضايا املدنية والتجارية واإلداريةاملفتوحة هب

 قـــضية يف املحـــاكم عـــىل مـــستويات ٧٠٠٠قـــام مـــرشوع املحكمـــة املفتوحـــة بتـــصوير أكثـــر مـــن 

 ، أطلقـت ٢٠١٧ويف عـام ، يتم ختـزين مقـاطع الفيـديو وفهرسـتها ونـرشها يف املجـال العـام .خمتلفة

الـذي هيـدف إىل تـصوير جلـسات  VR  Court حلكومية املفتوحة ألوكرانيا مرشوعاملنظمة غري ا

جللـسات  VR  درجة إلنشاء سجالت فيـديو٣٦٠املحكمة باستخدام كامريات فيديو حممولة بدرجة 

، كام بدأت املحكمة العليا األسرتالية يف السامح بتسجيالت الفيـديو إلجـراءات املحكمـة  املحكمة

يف بياهنا الصحفي الذي يرشح هذه اخلطوة ، أوضحت املحكمة العليـا  ٢٠١٣أكتوبر  ١الكاملة ، منذ 

قرارها باختاذ هذه اخلطوات قد اختـذ بعـد فـيام يتعلـق بطبيعـة اختـصاصها ولـيس املقـصود منهـا "أن 

املحكمة العليا يف أسرتاليا هي أعىل حمكمة يف النظام القضائي  ."وضع أي سابقة للمحاكم األخرى 

  يف حـني ٢٠٠٩ املتحدة بالتصوير منـذ عـام   باململكةاملحكمة العليا ايل كام سمحت كذلكاألسرت

 : عن موقعنقال. ٢٠١٣سمحت حمكمة االستئناف عىل أساس منتظم منذ عام 

en.wikipedia.org/w/index.php?title=Courtroom_photography_and_b
roadcasting&oldid=916251571 

٢-  Open law كليــة احلقــوق  يف بــريكامن كاليــن لإلنرتنــت واملجتمــع  هــو مــرشوع يف مركــز

، مـن أجــل املرتوكـةاحلقـوق  تـرخيص هيـدف إىل إطـالق حجـج القـضية بموجـب بجامعـة هارفـارد

 جتربة يف صياغة هذه احلجج يف منتدى مفتوح عرب اإلنرتنت، ويشارك فيـه املحـامني وغـريهم تشجيع



  

)٣٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 نظام نتتضم معاملة نحو شاملة خطوة كأول هذه املنصة، توفري الغالب هتدف إىل

 القائل بـأن االتفاقيـات املنطقي األساس إىل ً  استنادا."بالعقد يعمل ذكي حتكيم

القانونية  والتحديات املنازعات ضد  لن تكون حمصنة الذكية العقود تتضمنها التي

 التي الرشوط حول كام أنه من املتصور كذلك؛ أن األطراف قد ختتلف. من ناحية

 . الذكيـة مـن ناحيـة ثانيـة العقـود تـصميم تلـك كيفيـة حـول وكـذلك حتكم أدائها،

مـا يـؤدي  وهـو ،  برجمية من ناحية أخـرية أخطاءباإلضافة إىل أهنا قد تنطوي عىل

، ويزداد خطر اخلطأ مع  مل تتجه إليه نية األطراف وإراداهتمإىل تطبيق غري مناسب

ثوق به مثل تزايد تفاعل العقود الذكية مع البيانات اخلارجية املقدمة من وسيط مو

Chain-link )ولكن تتطلب أيضا من البرش تنفيذ رشوطهم)١ ً. 

ــه بيــنام تــصف  ً شــكال مــن أشــكال open Law ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن

الالمركزية يف التحكيم، فإن رؤيتهم ال يبدو أهنا هتزم، وال تريد رصاحة اهلزيمـة، 

ًمفهوم االعرتاف القانوين املحدد رسميا، بدال من التن صل مـن األنظمـة القانونيـة، ً

 عىل Open Lawوبالتايل فإن االعرتاف القانوين الذي تسهله هذه األنظمة ، ينص 

ًالعقبات حتمل األمل يف تـشغيل األنظمـة القـضائية العامليـة املتاحـة عامليـا : أن

                                                                                                                                        
ً مـرشوعا كبـريا تـم Open lawٍمن أجل متكني املصلحة العامة من التحدث بصوت عال لـذلك يعـد  ً

للمزيـد راجـع ) ًة جـداوليس الـصغري(إنشاؤه من خالل اجلهد املنسق للعديد من املسامهات الصغرية 

 :املوقع التايل عىل شبكة االنرتنت

https://cyber.harvard.edu/openlaw/ 
تــوفر نفــس الــضامنات األمنيــة مثــل العقــود الذكيــة .   هــي شــبكة أوراكــل ال مركزيــة موثوقــة للغايــة- ١

  املتعــددة بتقيــيم نفــس البيانــات قبــل أن تــصبح نقطــة Chain linksمــن خــالل الــسامح لـــ  .نفــسها

انطالق، فإننا نتخلص من أي نقطة فشل ونحافظ عىل القيمة اإلمجالية للعقد الـذكي الـذي يتميـز بأمـان 

 .وموثوقية وجدارة بالثقة

  



 

)٣٧٢(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

ــرب  ــل املنازعــات ع ــة اجلــودة حل ــة وعالي ــدمات منخفــضة التكلف ــي تقــدم خ والت

حمكمة عرب " -يذها، فستكون النتيجة النهائية هي تغيري اللعبة إذا تم تنف. اإلنرتنت

ــساوية "اإلنرتنــت ــاس بفرصــة مت ــع الن ــث يتمت ــا حي ــا عاملي ً يمكــن الوصــول إليه

للحصول عىل عدالة منخفضة التكلفة ومتطورة وشفافة بغض النظر عن موقعهم أو 

 .عقيدهتم

م إجراؤه عىل شكل من أشكال التحكيم اخلاص الذي يتنخلص مما سبق؛ أنه 

سلسة الكتل، ومتاثلية ألطر التحكيم اخلاصة القائمة خارج سلسلة الكتـل وحتـى 

املنازعـات خارج اخلط، بام يف ذلـك اخلـدمات املوضـحة حتـت مظلـة تـسوية 

برصف النظر عن الدور الـذي تلعبـه سلـسة الكتـل يف تـسهيل و )١(.)ADR(لبديلة ا

 ال  الذكي الشكل من أشكال التحكيم أن هذاopen Lawنوع التحكيم الذي تتخيله 

 .، ولكنه ببساطة طريق بديل له من قبل األنظمة القانونيةخيالف االعرتاف القانوين

                                                        
ــة - ١ ــراء لتــسوية املنازعــات دون التقــايض، مثــل التحكــيم أ) ADR( حــل النزاعــات البديل و هــو إج

يـتم اسـتخدامها بـشكل .  عادة ما تكون أقل تكلفة وأكثـر رسعـةADRإجراءات . الوساطة أو التفاوض

متزايد يف املنازعات التي قـد تـؤدي إىل خـالف ذلـك يف التقـايض ، بـام يف ذلـك املنازعـات العامليـة 

ــات اإلصــابة الشخــصية ة وراء أحــد األســباب الرئيــسي. رفيعــة املــستوى ، وإجــراءات الطــالق ، ومطالب

ً هو أنه ، عـىل عكـس الـدعاوى العدائيـة ، غالبـا مـا تكـون إجـراءات ADRتفضيل األطراف إلجراءات 

ADRكـام تـسمح .  تعاونية وتـسمح لألطـراف بفهـم مواقـف بعـضهم الـبعضADR أيـضا لألطـراف ً

ًبالتوصل إىل حلول أكثر إبداعا قد ال يسمح للمحكمة فرضها قانونيا ُ ً.  

https://hirealawyer.findlaw.com/choosing-the-right-
lawyer/alternative-dispute-resolution.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/ADR 

  
  



  

)٣٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 بتطــوير قواعــد حتكــيم )١(األملانيــة  CMS رشكــة  ويف ذات االجتــاه؛ قامــت 

Block chain –  مــن خــالل االســتعانة بخــربة حمــامييCMS املتخصــصني يف 

علومات وحل النزاعات، لتقييم اجلوانـب القانونيـة للتحكـيم قانون تكنولوجيا امل

 إجـراء Block chainوحتـدد قواعـد حتكـيم  .يف بيئات العقود والبيئـات الذكيـة

 هـذه؛  الذكيوتبدو ميزة قواعد التحكيم .التحكيم الذي سيتم استخدامه يف النزاع

ـــع األطـــراف بتزويـــدها بجميـــع املـــستندا ت ًيف كوهنـــا تـــسمح رصاحـــة جلمي

واملوجزات عن طريق سلسلة احلواجز كأداة للتحقق، كام تـسمح هلـم بالتفاعـل 

مع مكتبة حتكيم واردة يف قانون العقود الذكيـة، والتـي بـدورها يمكـن أن تتفاعـل 

 Block chainوبالتايل يمكن مـن خـالل قواعـد حتكـيم . ًتلقائيا مع هيئة التحكيم

 . الة حدوث نزاعاملحافظة عىل مزايا العقود الذكية حتى يف ح

 JURهو نظام حلل النزاعات يقـوم بتطبيـق تقنيـة  )٢(.حل النزاع للعرص الرقمي

chain block تقدم ،JUR إدارة بنية حتتية للدفع يتم التحقق منها بشكل جيد مثل 

 .النزاعات الالمركزية التي تعيد الثقة بالنفس يف املعـامالت والتفـاعالت الرقميـة

 اإلمجــاع، التــصويت عــىل خمتــصني،صني قــانونيني نظــامهم حيتــوي عــىل خمتــ

                                                        
،  Block chain متخصــصة يف إجيــاد احللــول لتقنيــة -أملانيــا – وهــي رشكــة مقرهــا يف ميــونيخ1

وأجـرت أول اختبـار عمـيل للتحكـيم القـائم عـىل  .Block chainوحكمت عىل أسـاس تكنولوجيـا 

BLOCKCHAINوللمزيد راجع املوقع التايل٢٠١٧ / ٧/  ١٩بتاريخ .   بنجاح  : 

https://cms.law/en/deu/news-information/blockchain-smart-contract-
arbitration-test-run-succeeded-with-support-of-cms 

ـــــوان- ٢ ـــــني :   مقالـــــة بعن ـــــةOraclesب زعـــــات يف  املناإدارة الختـــــاذ JUR:  والعقـــــود الذكي

Blockchain  ٢٠٢٠/ ١/ ٥، باملوقع التايل تاريخ الزيارة ٢٠١٨/ ٧/ ١٦،  بتاريخ: 

https://ar.coinnewstelegraph.com/blockchain/ 

https://ar.coinnewstelegraph.com/blockchain-news/ 



 

)٣٧٤(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 يتم الطريقة،وهبذه . blockchainومفاهيم مكافحة التحيز التي حتكمها وتضمنها 

 واالتفاقيـات بـالودائع، والودائـع اخلاصـة الذكيـة،إنتاج وتنفيذ نقـاط مثـل العقـود 

 املحكمـون ًعندما يفتح املستهلك نزاعـا، يـستخدم إذ .القانونية يف بيئة إلكرتونية

 املميز للتصويت لصالح الطرف JUR  رشكة رمز"oracles"الذين يطلق عليهم 

يـتم حتويــل األمـوال بــرسعة إىل و، ذكيــة blockchainباســتخدام عقـود . النـاجح

 .الرابح للنزاعحساب الطرف 

 حلل نزاعات عالقات العمـل والتجـارة Online. Juryوكذلك هنالك منصة 

 وهتدف إىل مساعدة  الطرفني يف  حل اخلالف القـائم )١(.العاملية عرب البلوكشني

 .Juryوالتوصل إىل اتفاق مقبول من اجلميـع، و لتـشغيل ذلـك، تـستخدم منـصة 

Onlineــة مــن املحلفــني املــستقلني ــا العقــود وجلن ويــشارك هــؤالء .  تكنولوجي

سلة املحلفون يف عملية حل النزاع، واختاذ قرار بشأنه، وتسجيل هذا القرار يف سل

يـتم وضـع هـذه الـرشوط عـىل  و.يتم تنفيذ النتيجة من قبل العقد الذكي. من الكتل

 ، العقد الذكي يف شكل عملة رقمية مشفرةبتخزين بدوره ، والذي يقومالبلوكشني

بعد تنفيذ الصفقة بنجاح، يتم حتويل األموال إىل املتلقي، يف حالة وجـود نـزاع و

 . بل جلنة من املحلفنيبني الطرفني، يتم تعديل الصفقة من ق

مكن ت العمليـة، بحيـث يـة وسـيلة ألمتتـ وأيضا ويف السياق نفـسه؛ وبحثـا عـن

منـصة ال مركزيـة تـستخدم سـحر العقـود األطراف من حـل منازعـاهتم مـن خـالل 

 Ethereum مـن واملـدعوم ،Kleros، أال وهي تسوية املنازعاتو دارةالذكية إل

                                                        
 :املوقع الرسمي:   وملعرفة املزيد حول هذه املنصة الذكية ومميزاهتا راجع- 1

      https://jury.online  
 :الورقة البيضاء

                                                                       https://jury.online/#document 



  

)٣٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

blockchain .سـاس لربوتوكـول القـرار الـذي يـدعم نظـام ًبناء عليـه، يوجـد األ و

 والذي يمكن نرشه بشكل خمصص يف قـانون العقـود ،ألغراض ااملحاكم متعدد

عـىل  Kleros تصميمها للتكامل مـع ، وبحيث يتم  للتحكيم يف املنازعاتةالذكي

خـارج ها  حـول رشوط تنفيـذتثـور نحو يمكن أطرافها من مواجهة أية منازعات قد

حملفــني حمايــدين مــن مجيــع أنحــاء العــامل يزنــون األدلــة  ، مــن خــاللالسلــسلة

 )١(. والتصويت واختيار القرار الذي يتعني تنفيذه بواسطة العقد

ــدو  ــالتحكيم وتب ــوع blockchainاملــشكلة اخلاصــة ب ــه Kleros مــن ن  يف أن

ً باختـــاذ قـــرار بنـــاء عـــىل دليـــل املعاملـــة عـــىل "املحلفـــني"يـــسمح فقـــط لــــ 

blockchainأي حجج من األطراف املتنازعة، وجيوز رفض قـرار ، وعدم سامع 

مـن ) أ، وب /املـادة اخلامـسة (التحكيم الناتج عن االعـرتاف واإلنفـاذ بموجـب 

ًاتفاقية نيويورك، لعدم إتاحة الفرصة للطرف لعرض قضيته  ويتطلب األمر جتديدا 

 .ويورك مع اتفاقية نياتساقه من أجل Klerosًكبريا يف نموذج التحكيم اخلاص بـ 

مـن   وذلـك)٢(.تـساعد يف حـل النزاعـات Code Legitمكتبـة حتكـيم  كام أن 

 توقف فرتة السامح هذه تنفيـذ ، املكتبة فرتة سامح يف رمز العقد الذكيخالل منح

عرتض أي طرف، ينتهي العقد الذكي من ، فإذا مل يالعقد الذكي لفرتة زمنية حمددة

                                                        
نــاير  ي٢٩.  إىل حياتنــا اليوميــةBlockchainإضــافة طبقــة حتكــيم  :للمزيــد راجــع مقــال بعنــوان - ١

 : باملوقع التايل. ٨/١/٢٠٢٠، تاريخ الزيارة ٢٠١٨

https://hackernoon.com/adding-a-blockchain-arbitration-layer-to-
our-day-to-day-life-621a2a855b1c 

 تقوم بإجراء أول  حتكيم ذكـي  Code Legit  ": للمزيد حول هذا املوضوع راجع مقالة بعنوان- ٢

ر  " Blockchainقائم عىل  و ش ن مل ا خ و ي ر ا تـ 1 ب 6 ، و  يـ ل و ي  ٢ ٠ ١ ، تـاريخ الزيـارة   ٧

٢٠١٩/ ١٢/ ٣٠.  

ttps://codelegit.com/2017/07/16/codelegit-conducts-first-blockchain-
based-blockchain-arbitration-proceeding/ 



 

)٣٧٦(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 تـتم إعـادة  حينئـذألطـراف بتقـديم اعـرتاض،أحـد اوأما يف حالة قيام .  ذاتياتنفيذه

 يقـرر ذلـك، بعـد ،حمكم، مـع مجيـع املعلومـات ذات الـصلة توجيه القضية إىل 

، ًيستمر تنفيـذ العقـد الـذكي، مـسرتشدا بقـرار املحكـم قراره يف  النزاع لاملحكم

 يـتم إيقـاف تنفيـذ العقـد الـذكي القضية،خالل الوقت الذي يبت فيه املحكم يف و

فقـط هـو الـذي ه  ألنـاملؤقـت،فهم آلية اإليقـاف يف هذا املقام من املهم و، ًأيضا

 .يمنع العقد الذكي من إنشاء حقائق مهمة

  



  

)٣٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  
    

بعدما انتهينا بفضل من اهللا وتوفيقه من هناية بحثنا، مل يعـد متبقيـا لنـا سـوى أن 

قد توصلنا نضع بني يدي القارئ الكريم، ورجال القانون والقضاء، ما يكون عسانا 

إليه من نتائج وتوصيات يف إطار رؤيتنـا حـول هـذا املوضـوع، والتـي ال تعـدو أن 

ملـن سـيأيت بعـدنا مـن البـاحثني ورجـال تكون بمثابة ضوء وشعاع ييضء الطريـق 

 فـام وهو يف هناية املطاف جهـد بـرشي؛. القانون والقضاء إلكامل البناء وتشييده

 فمنـي ومـن الـشيطان  أو تقـصريخطأ أو نقـص وما كان من ،كان من توفيق فمن اهللا

 :فأقول وباهللا التوفيق

  الشك أن تقنية سلسلة الكتل قد أحـدثت ثـورة معلوماتيـة كـربي يف :أو 

(  بخـصوص العمـالت املـشفرةأصـالكافة، وإن كانـت قـد وضـعت   املجاالت 

قنيـة وهـذه الت .ولكن استعامالهتا واعـدة يف ميـادين القـانون والقـضاء)  البيتكوين

ــن  ــا م ــة أو غريه ــامالت املالي ــزي للمع ــتاذ المرك ــرت أس ــة دف ــرب بمثاب ــدة تعت اجلدي

املعامالت الذكية كالعقود ونحوها مما يـتم عربهـا وعـىل منـصتها، حيـث ال يـتم 

  بـصورة مركزيـة، وإنـام ختزينهـا يف شـبكة ال block chainختزين قاعدة بيانات 

 الـسجالت هولـذا متتـاز هـذ. واحـد مركزية من ماليني أجهزة الكمبيوتر يف وقت 

الالمركزية بكوهنا آمنة وغري قابلة للتلف بصورة كبرية، حيث يكـون مـن الـصعوبة 

بمكــان إحــداث أي تغيــريات يف املعلومــات املــسجلة عليهــا، ألنــه يتطلــب مــن 

القراصنة امتالك قدرة  فائقة عىل املعاجلة، بغية التغلب عـىل شـبكة  فيهـا ماليـني 

 .ئقة التطوراألجهزة الفا

  م: ــا ــذه التكنولوجي ــامر ه ــة block chain مــن ث  هــي العقــود الذكي

املدجمة فيها والتي سيكون هلا دورا بارزا يف تطوير وتعظيم املعامالت التجارية 

واالسـتثامرية عـىل مـستوى األفـراد واملؤسـسات والـدول، وهـذه العقـود، ال تــتم 

رنسية أو العربية مثال، ولكنها بمثابة برنامج كتابتها بلغات طبيعية كاإلنجليزية أو الف

معلومايت يأخذ شكل الرمـوز لتنفيـذ االلتزامـات ذاتيـا بمجـرد حتقـق الـرشط دون 



 

)٣٧٨(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

احلاجة إىل تدخل برشي أو طرف ثالث أيا كانت صفته،  ومثاله البـسيط آلـة البيـع 

الم الدفع لعنرص ما، إذ يتم برجمتها كفكرة العقد الذكي بطريقة معينة، إذ بمجرد است

 .ًووضع العملة، يتم استالم ملكية العنرص تلقائيا إىل املشرتي

  :التكنولوجيا والذي مـؤداه ه ولذا عرضنا للقول الذي تبناه أنصار هذ 

عدم إمكانية حصول منازعات أصال بخـصوص هـذه العقـود الذكيـة ذاتيـة التنفيـذ، 

السـيام وأن األخطـاء يف ولكن عرفنا أن هذا الكالم  لـيس صـحيحا عـىل إطالقـه، 

الرتميز والربجمة، ومدى دقتها وتعبريها عن مقصود املتعاقدين، من عدمه وبالتايل 

ينعكس عىل مدى سـالمة التنفيـذ أو عـدم سـالمته، وفـضال عـن  ذلـك فـإن حداثـة 

التقنية،  وحالة عدم اليقني والقناعة هبا من جانب املتعـاملني هبـا بـل وأحيانـا مـن 

املؤسسات الكربى؛ نظرا لعدم االعرتاف هبا وتنظيمها ترشيعيا جانب الرشكات و

 يوضح كافة جوانبها من ناحية، ويوضـح - اللهم إال يف نطاق ضيق-بشكل رسمي

ويف هـذا  .كيفية مواجهة وحل املنازعات التـي قـد تـنجم عنهـا مـن ناحيـة أخـرى

ائج املرتتبـة السياق؛ أدعو املـرشع العـريب للقيـام بـاالعرتاف هبـذه التقنيـة وبالنتـ

عليها، ووضـع التـصورات الـصحيحة هلـا، وذلـك عـىل غـرار مـا قـام بـه املـرشع 

ــات أريزونــا، ونيفــادا، وفريمونــت وغريهــا مــن  األمريكــي وبوجــه خــاص يف والي

االعرتاف بالتقنية وبالعقود الذكية املدجمة فيها، باإلضافة إىل رضورة اقتفـاء أثـر 

رز يف النظام الالتيني؛ وحتديدا يف خصوص املرشع الفرنيس بوصفه األنموذج األب

ما تبناه مـن تعـديالت تـرشيعية بخـصوص نظريـة العقـد، والتـي جعلتهـا تـستجيب 

بصورة كبرية ملتطلبات هذه التكنولوجيا وما متخض عنها من عقود ذكيـة، تـسهم 

 التجارة االلكرتونية، وتقوية االستثامر ودفعه إىل األمام لتـصبح روازدهايف تطوير 

 يف العامل، ولكن يف إطار حيفظ اإلنسانه التكنولوجيا حمققة لغايتها يف خدمة هذ

حقوقه األساسية يف الوصول إىل العدالة، متى انتهكت حقوقه أو تم املساس هبـا 

 .بشكل يقوضها



  

)٣٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

    ومــن أجــل ذلــك؛ كانــت احلاجــة ماســة ملواجهــة أيــة منازعــات :را 

دثة من العقود الذكيـة املدجمـة يف وإشكاليات قد تنجم عن هذه الصورة املستح

 للتحكيم ملواكبة طبيعة Block chainسلسلة الكتل، وقلنا برضورة تطوير برنامج 

هذه املنازعات، ويكون من جنسها ويتصف بصفتها الذكيـة أيـضا، متييـزا لـه عـن 

 الذي يتم عرب االنرتنت وباستخدام وسائل التقنية  أو االلكرتوينالتحكيم التقليدي

 .ثة احلدي

   :  لعدة نامذج من التحكيم القائم عىل تقنية اإلطاروقد عرضا يف هذا 

block chain مثل ، Code Legit و  Kleros  وغريهـا مـن املنـصات األخـرى  ،

 بصياغة جمموعـة Code Legitحيث قامت . التي تم التنويه عنها يف هذه الدراسة

مـن غـري الواضـح مـا إذا (يـني وتتـصور هيئـة تع  Block chainمن قواعـد حتكـيم 

ًوالتي ستعني حمكام قد يكون فائزا قانونيا أو فنيا ) كانت ستكون مؤسسة حتكيمية ً ً ً

ًسيتم التواصل عرب الربيد اإللكـرتوين وقـد يكـون هنـاك أيـضا  .block chainيف 

 وهـذا يف  .جلسة استامع شفوية عرب مؤمتر الفيديو، يف حال طلب املحكم ذلك

 مـن ناحيـة Klerosبيـنام يمثـل  .ىل حـد كبـري التحكـيم االلكـرتوينجوهره يشبه إ

ًأخرى؛ نظاما خمتلفا للتحكيم  ًblock chain حيـث يبـدو أن املطـورين يقومـون ،

بإنــشاء نظــام شــبه قــضائي كامــل، مــع حمكمــة عامــة، يتبعهــا مــستويان مــن أقــسام 

ملية معقدة  ثم حتدث ع املحكمة الفرعية، مثل قسم النقل ثم قسم النقل اجلوي،

 الـذين يتطوعـون يف أقـسام حمكمـة "املحلفـني"إىل حد ما، حيـث يـتم اختيـار 

 كــام عملــت عــىل وضــع نظــام  كلــريوس هــذه عــن طريــق إنــشاء أرقــام عــشوائية،

 .االستئناف وحتى نظام مقاومة الرشوة للمحلفني

 ولكن عىل الرغم من هذه التطورات الرائعة يف العامل االفرتايض، :د  

 block الرغم من االدعاءات العديدة من عشاق التكنولوجيا بأن التحكيم يف وعىل

chain هو املستقبل الواعد الذي يتم من خالله حل املنازعات، إال أننا وجدنا أنه  

ال زالت هنالك بعض العقبات  والعديد من القضايا األساسية التـي متنـع التحكـيم 



 

)٣٨٠(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

block chain عــن التقــايض العــادي أو التحكــيم  مــن احللــول بــشكل تــام بــديال

 :التقليدي أو االلكرتوين، لألسباب اآلتية

 تقني؛ وهو أن منصات التحكيم الذكي عـرب البلوكتـشني؛ ال :ا اول      

زالت يف مراحلها األوىل، وعددها قليل وحمدود، وحتتاج إىل تنظيم دقيـق عـىل 

بنـاء مـن كـل املهتمـني هبـذا كافة املـستويات الفنيـة والقانونيـة، وحتتـاج تعـاون 

املجال حتى حتقق النجـاح املطلـوب يف املـستقبل وحتـول دون تـدخل طـرف 

ثالث بشكل تام أو يقلل من ذلك إىل حد كبري من خالل االستعانة بتقنيات الـذكاء 

 .االصطناعي وانرتنت األشياء والتعلم اآليل أو العميق

   ما ية الترشيعات يف العامل  ترشيعي ورسمي؛ إذ ال زالت غالب:ا

ومنها الترشيعات العربية؛ مل تعرتف بعد بالتحكيم الذكي نظرا لكوهنـا مل تعـرتف 

 كربنـامج معلومـايت -بعد بالعقود الذكية املدجمة يف البلوكتشني، نظرا لكوهنـا 

فضال عن .  ال تفي باملتطلبات األساسية التي تقوم عليها نظرية العقد-وآلية للتنفيذ

 .تالفات عند ترمجة العقود املعقدة إىل رموز عقود ذكيةوجود اخ

ولذا نويص املرشع العـريب؛ بوضـع إطـار تـرشيعي للتحكـيم الـذكي ليناسـب 

طبيعة املنازعات الذكية من جهة؛ كام أناشد املرشع الدويل هو اآلخر؛ ممثال يف 

ضع قانونا من جهة أخرى؛ لي) األونستريال(اللجنة الدولية للقانون التجاري الدويل 

نموذجيا للعقود الذكية  املدجمة يف سلسلة الكتـل، مـزيال كافـة املعوقـات التـي 

حتول دون انتشاره عىل نطاق واسـع  ولتعظـيم االسـتفادة مـن التقنيـة اجلديـدة يف 

لـيس هـذا وفقـط ولكـن أيـضا؛ . خدمة التجارة والتعامالت عىل اختالفها وتنوعها

ل املنازعات الناشئة عنها حتقيقـا للعدالـة يف وضع اآلليات القانونية املناسبة حل

أهبى صورها، إذ ما فائدة أي تطوير وتقـدم تقنـي تـضيع معـه احلقـوق وال حتفـظ، 

ال شك أن التحكيم من أفضل الوسائل لتحقيق هذه الغاية نظرا ! وتنتهك وال تصان؟

 .ولكن هذا مل حيدث حتى اآلن. ملا يمتاز به من دقة ورسعة وشفافية ورسية



  

)٣٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   ا كام أن هناك بعض الصعوبات يف بنـد التحكـيم املـدمج :ا 

يف العقود الذكية، وال زال الغموض يكتنف العقد الذكي الـذي حيتـوي عـىل بنـد 

التحكيم املدون فيه القانون؛ وهل سيفي باملتطلبات املنصوص عليها يف الفقرة 

ف وتنفيـذ األحكـام األجنبيـة، الثانية من املادة الثانية مـن اتفاقيـة نيويـورك لالعـرتا

 وأح   ه ا؛    .ًوالتي تطلبت أن يكون رشط التحكيم مكتوبا

ًأن يتم تفسري الفقرة سالفة الذكر، وفقا ملبدأ التكافؤ الـوظيفي، حـسبام نـص عليـه 

ــة  ــارة اإللكرتوني ــشأن التج ــوذجي ب ــسيرتال النم ــانون األون ــذا . ١٩٩٦ق ــدعم ه وي

زء الثـاين مـن اتفاقيـة نيويـورك، والـذي تـضمن توصـية األونـسيرتال التفـسري، اجلـ

 ومن ثم يتم ربط العقـود  . بشكل غري شامل" املكتوب"املتعلقة بتفسري الرشط 

الذكية باتفاقية مكتوبة، حتدد مقر التحكـيم، وقـانون التحكـيم، وقواعـد التحكـيم، 

الـة أليـة شـكوك حـول مما يضمن االمتثال ملتطلبـات الكتابـة ، ويف هـذا أيـضا إز

   .block chainيف    التحكيماختيار القانون أو رمز

 املتعلقة باألهلية القانونية وكيف يـتم التحقـق منهـا اإلشكالياتكذلك هنالك 

بني أطراف جيهل كل واحد منهم اآلخر يف عامل افـرتايض ال حـدود لـه؛ وكـذلك 

يم وقراراتـه، والقـانون  التحكـإجـراءاتمسألة تشكيل اهليئـة وتـرا، ومـسألة رسيـة 

الواجب التطبيق عىل النزاع، وصياغته يف بنود العقد الذكي يف شـكل رمـز معـني، 

وكيفية تشغيل هذا الرمز، وماذا لو كان الرمز خطأ أو حدث له عطل طارئ حال دون 

تشغيله، ولذا اقرتحنا من خالل هذه الدراسة؛ أن يتم تعديل نظرية العقد يف القوانني 

ـــستجيب ملتطلبـــات العقـــود الذكيـــة املدجمـــة يف املدنيـــة ا لعربيـــة جلعلهـــا ت

كـام أقـرتح . ٢٠١٦البلوكتشني، وذلك عـىل غـرار مـا فعلـه املـرشع الفرنـيس يف 

كذلك؛ أن يتم تطبيق القواعد األساسية املتعلقة بالتحكيم التقليدي أو االلكرتوين 

 العقود الذكية حتى عرب استخدام االنرتنت ووسائل التقنية احلديثة، حلل منازعات

يتم وضع نظـام للتحكـيم الـذكي يف ضـوء الثـورة التكنولوجيـة يف جمـال الـذكاء 

االصطناعي والتعلم اآليل وإنرتنت األشياء، ومدى إمكانية استخدام هذه التقنيات 



 

)٣٨٢(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

إمـا القيـام باسـتكامل ومعاجلـة هـذه : يف حتكيم املنازعات الذكية، وهذا يقتـيض

خـالل التـرشيعات االلكرتونيـة القائمـة بتعــديلها أو املـسائل بـشكل تفـصييل مـن 

باستحداث ترشيعات جديدة تتناسب وهذا الثورة التكنولوجية املعـارصة وتعـالج 

ــاءه جتمــع بــني  مــشاكلها القانونيــة بــشكل صــحيح، وذلــك يف إطــار مناقــشات بن

املتخصــصني يف تقنيــة البلوكتــشني ورجــاالت القــانون األفــذاذ ممــن هلــم خــربة 

 . ومترس كبريين يف صياغة العقود الذكية وبنود التحكيم فيهاقانونية

  : ال يفوتني يف هذا املقام؛ اإلشادة باجلهود الكبرية التي تبذهلا دول 

ــة  ــات املتحــدة األمريكي ــدم كالوالي ــسوين –العــامل املتق ــام األنجلــو سك  -النظ

لنظـام القـانوين  بوصـفهام ممـثيل قطبـي ا- النظام الالتيني-واجلمهورية الفرنسية

العاملي، وكذلك دولنا العربية وبخاصة دولة اإلمارات العربية املتحدة، وحتديدا 

إمارة ديب بصفة خاصـة، فـيام تبذلـه مـن جهـود مـشكورة يف سـبيل حتقيـق هنـضة 

تكنولوجية حقيقة يف كافة املجاالت بام فيها جماالت القـانون والعدالـة؛ وجعـل 

تطورات التقنية، وتستجيب هلا وتتفاعل معهـا بـشكل ترشيعاهتا متواكبة مع كافة ال

أو بآخر، بل إهنا  يف بعض األحيان؛ تتخذ خطوات أحسبها فريدة من نوعها يف هذا 

ومـع . الشأن؛ كإنشاء أول حمكمة من نوعها يف العامل تعمل بتقنيـة سلـسلة الكتـل

 التـي ال ذلك؛ ال زال األمر يتطلب مزيدا من اجلهد الستكامل كافة أوجـه القـصور

زالت موجودة، جلعلها أكثر استجابة واستيعابا ملتطلبـات التكنولوجيـا احلديثـة، 

 -وما أفرزته من برامج معلوماتية، ونظـم اتـصاالت حديثـة وبوجـه خـاص مرحلـة 

  تقنيــة البلوكتــشني والــذكاء االصــطناعي وإنرتنــت األشــياء -االنرتنــت الثانيــة

االستفادة منها يف خمتلف جماالت احلياة الخ، وذلك بغية ... واحلوسبة السحابية

، والسيام يف  ظـل كفالـة نظـام قـانوين وقـضائي يـضمن  حقـوق األفـراد اإلنسانية

واملجتمعات، بضامن نفاذ آمن ووصول رسيع ميرس للعدالة الناجزة بكافة صورها 

 .وآلياهتا املتعددة

  



  

)٣٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

در ا    
أو :ا اا.    

  دراا.   
اجلوانـب القانونيـة لعقـد التجـارة االلكرتونيـة، : إيامن مأمون أمحد سـليامن .١

 .٢٠١٦رسالة دكتوراه كلية احلقوق جامعة عني شمس، 

القـانون الواجـب التطبيـق عـىل عقـود التجـارة اإللكرتونيـة  :  بالل عدنان بدر .٢

 .٢٠١٧دارسة مقارنة، مكتبة بدران احلقوقية، صيدا، لبنان، 

التحكيم االلكرتوين يف عقود التجارة الدولية، الطبعة : إبراهيمدوح خالد مم .٣

 .٢٠٠٨األوىل، اإلسكندرية، دار الفكر اجلـامعي، 

ـــرا .٤ ـــرام العقـــد اإللكـــرتوينھخالـــد ممـــدوح إب ـــرش يـــم، إب ، دار الثقافـــة للن

 . م٢٠٠٧باإلسكندرية، الطبعة األوىل، 

 الفكـــر اجلـــامعي إبـــرام العقــد اإللكـــرتوين، دار: خالــد ممـــدوح إبـــراهيم .٥

 .٢٠٠٦باإلسكندرية، الطبعة األوىل، 

التنظـيم القـانوين التفـاق التحكـيم : عبد اهللا سعيد عبد اهللا بـن رشـيد الكتبـي .٦

اإللكرتوين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، رسالة الستكامل  احلصول عىل 

 .٢٠١٨فمرب متطلبات درجة املاجستري، جامعة االمارات العربية ، كلية القانون نو

ــب : حممــد أمــني الرومــي .٧ النظــام القــانوين للتحكــيم اإللكــرتوين، دار الكت

 .٢٠٠٨ مرص، -القانونية 

حممد السيد عرفة، القانون الواجب التطبيق عىل النزاع أمـام هيئـة التحكـيم،  .٨

 .٢٠٠٠دار النهضة العربية، القاهرة، 

ة، الطبعـة األويل، الوجيز يف عقود التجارة اإللكرتونيـ: حممد فواز املطالقة .٩

 .دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن

البيع عـرب شـبكة اإلنرتنـت، دراسـة مقارنـة يف : حممد حسن رفاعي العطار .١٠

، دار اجلامعـة اجلديـدة، ٢٠٠٤لـسنة ) ١٥(ضوء قانون التوقيع اإللكرتوين رقـم 

 .م٢٠٠٧



 

)٣٨٤(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 بني حرية املتعاقدين يف اختيار قانون العقد الدويل: حممود حممد ياقوت .١١

النظرية والتطبيق،  دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء االجتاهات احلديثة يف القانون 

 .٢٠٠٤الدويل اخلاص، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

التنظيم القانوين للتعاقد عرب شبكة اإلنرتنت، دار : مصطفى موسى العجارمة .١٢

 ٢٠١٠مرص،  – مرص، ودار شتات للنرش والربجميات، القاهرة –الكتب القانونية 

 .م

ًاتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم يف املـواد املدنيـة : ناريامن عبدالقادر .١٣

  .٢٠١٦، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٤  لسنة  ٢٧والتجارية رقم 

  ا ممت اراث  واا. 
  

ة يف  ضمن البحوث املقدم"مقدمة يف العقود الذكية: أمحد خالد البلويش  .١٤

نــدوة الربكــة التاســعة والثالثــون والتــي انعقــدت بمدينــة جــدة باململكــة العربيــة 

 . ٢٠١٩ مايو ١٤ -١٣السعودية يف الفرتة من 

تقرير الذكاء االصطناعي بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، : أمحد ماجد .١٥

 الدراسات والـسياسات االقتـصادية، مبـادرات الربـع إدارةم، والصادر عن ٢٠١٨

  .٢٠١٨ل األو

 صـنيعة قـضائية، -اإلصالح الترشيعي الفرنيس لنظريـة العقـد: أرشف جابر .١٦

  ملحات يف بعض املـستحدثات، أبحـاث املـؤمتر الـسنوي -وصياغة ترشيعية

 الرابع 

الرتايض يف العقـود اإللكرتونيـة عـرب شـبكة اإلنرتنـت، : أمانج رحيم أمحد .١٧

 "كانت فعالياته تـدور حـول بحث منشور بكلية القانون العاملية الكويت والذي 

م، بامللحق اخلاص، ٢٠١٧ مايو ١٠ -٩ بتاريخ "القانون أداة لإلصالح والتطوير

  .٢٠١٧ ،  اجلزء الثاين ،  نوفمرب ٢العدد  

 PDF(العقود الذكية والتحكيم الـدويل، مقالـة : إبراهيم حممد نور شحاته .١٨

  .٢٠١٨ اإللكرتونية يناير SSRNيف جملة )  متوفرة



  

)٣٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 مقدمـة يف العقـود - اجلـزء األول -حتكيم العقود الذكيـة : يم شحاتهإبراه .١٩

 . ٢٠١٨/ ٨/ ٢٣الذكية، مقال منشور بتاريخ  

التحكيم يف العقود الذكية :  مقال بعنوان: إبراهيم حممد نور شحاته وأخرين .٢٠

 قـضايا جيـب مراعاهتـا عنـد  اختيـار التحكـيم حلـل نزاعـات - اجلزء الثالـث -

 .٢٠١٨ أغسطس ٣٠تاريخ العقود الذكية، ب

اإلطار القانوين التفاق التحكـيم االلكـرتوين، بحـث : آالء يعقوب النعيمي .٢١

 .  ٢٠٠٨/ ٨ / ٢٠مقدم إىل املؤمتر التجاري الدويل، بتاريخ  

ــه .٢٢ ــد ط ــسيد حمم ــسم ال ــراهيم ق ــائل ": إب ــة بالوس ــود اإللكرتوني ــذ العق تنفي

ق عـيل منازعـات العقـد املستحدثة وتأثريه عيل حتديـد القـانون الواجـب التطبيـ

 . بموقع حماماه نت٢٠١٩/ ٢٩/٩ مقالة منشورة بتاريخ "اإللكرتوين الدويل

طبيعة وأنامط التحكيم مع الرتكيز عىل التحكـيم عـرب : املحمد عامد الدين .٢٣

  .٢٠١٨ /٨/ ١٢االنرتنت، بحث مقدم للمؤمتر التجـاري الـدويل بتاريخ 

 اجلذري اإلصالحم مستجدات  قراءة يف أه":بحث بعنوان: محزه بن خدة .٢٤

ــسنة  ــيس ل ــدين الفرن ــانون امل ــدين ٢٠١٦للق ــانون امل ــىل الق ــا ع ــدى تأثريه  وم

ــد ــه اجلدي ــري يف ثوب ــات "اجلزائ ــث للدراس ــتاذ الباح ــة األس ــشور بمجل  واملن

 .٢٠١٨القانونية والسياسية،  العدد احلادي عرش، سبتمرب 

لقانون الواجب التطبيق مبدأ حرية األطراف يف اختيار ا:  زياد خليف العنزي  .٢٥

 ، بحـث منـشور ٢٠١٥عىل عقود التجـارة الدوليـة وفقـا ملبـادئ مـؤمتر الهـاي 

، ديسمرب ٢، العدد ١٣بمجلة  جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية، املجلد 

٢٠١٦. 

العقود االستهالكية الدوليـة وتنـازع القـوانني دراسـة مقارنـة، : سعدي فتيحه .٢٦

 ).٩(ل الدراسات املقارنة، العدد بحث منشور بمجلة جي

التعاقــد عــرب تقنيــات االتــصال احلديثــة، الطبعــة : ســمري حامــد عبــد العزيــز .٢٧

 . ، دار النهضة العربية، القاهرة٢٠٠٦األوىل، 



 

)٣٨٦(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

 بحـث " العقود الذكية والبنـوك الرقميـة والبلوكـشني": عبد الستار أبوغدة .٢٨

دت بمدينـة جـدة باململكـة مقدم يف ندوة الربكـة التاسـعة والثالثـون والتـي انعقـ

 هـ، ١٤٤٠ التاسع من شهر رمضان املبارك -العربية السعودية يف الفرتة من الثامن

 . ٢٠١٩ مايو ١٤ -١٣املوافق 

 تكنولوجيا تقنية البلوكشني "مقالة بعنوان : عبد القادر ورسمه لالستشارات .٢٩

 ٢٠١٨/ ١٠/ ٤ بجريدة عامن بتاريخ "ورضورة التقنني

ــي .٣٠ ــف هن ــد اللطي ــدويل: عب ــؤمتر ال ــاث امل ــة، أبح ــود الذكي ــذكاء : العق ال

ــد للقــانون  ــطناعي حتــد جدي ــشور بمجلــة ٢٠١٨/ ١١ / ٢٨ -٢٧ٍاالص ،  ومن

 . ٢٠١٩حوليات جامعة اجلزائر، عدد خاص، مارس 

اجتاهات تطبيق البلوكشني يف دول اخلليج، دراسة مقدمة : فاطمه السبيعي .٣١

 .٢٠١٩الدولية والطاقة ، يوليو  واإلسرتاتيجيةإىل مركز البحرين للدراسات 

  عىل اخـتالل رادةأثر مبدأ قانون اإل:  أرم عصام خضري-فراس كريم شيعان .٣٢

التوازن يف العقود الدولية، بحث منشور بمجلـة جامعـة تكريـت للحقـوق، الـسنة 

 .٢٠١٦، مارس ٢٩الثامنة، املجلد الثالث، العدد 

 العـاملي اإلسـالميه العقود الذكية، بحوث مؤمتر جممع الفقـ: قطب سانو .٣٣

 .٢٠١٩ديب 

العقود الذكيـة األصـول واملقاصـد واملـأالت، رؤيـة : قطب مصطفى سانو .٣٤

 الدويل يف دورته الرابعـة اإلسالميحتليلية، بحث مقدم إىل مؤمتر جممع الفقه 

 . ٢٠١٩والعرشين 

سلـسلة : يف مقالـة بعنـوان:   اهلواري وآخـرونوأسامء -قمر الزمان حافظ  .٣٥

 .  ٢٧/٥/٢٠١٨ الذكية ، الكتل والعقود

 واملنـشورة "حول إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا"مقالة :  مازن سمري احلكيم .٣٦

دار الكتـب والوثـائق ببغـداد ، االثنـني –– ١ العدد رقـم -بجريدة   المدا العراقية 

  .٢٠١٨املوافق الرابع من  يونيو 



  

)٣٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

األويل، التعاقـد اإللكـرتوين عـرب اإلنرتنـت، الطبعــة : حممـد أمـني الرومـي .٣٧

 . ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية٢٠٠٤

 البلــوك تــشني يف عاملنــا العــريب "مقالــة بعنــوان :  حممــد عبــد املطلــب .٣٨

  "استثامر يف تقنيات املستقبل

إشكاليات العقود االلكرتونية، بحـث منـشور : ُحممود محودة صالح منزل  .٣٩

قسم الرشيعة والقانون السودان، بمجلة الرشيعة والقانون بجامعة أفريقيا العاملية، 

 . ٢٠١١أغسطس  ) ١٨(العدد رقم 

 التحكــيم ":بحــث بعنــوان: مــصلح أمحــد الطراونــة ونــور محــد احلجايــا .٤٠

 .٢٠٠٣، عام )٢(، جملـد )١( منشور يمجلـة احلقـوق، عـدد "االلكرتوين

العقود الذكية املدجمة يف البلوكتشني، بحث منشور بمجلة : معمر بن طريه .٤١

لقانون العاملية الكويتية، ملحق خاص، العدد الرابع، اجلزء األول ، ضمن كلية  ا

 املستجدات "أبحاث جملة املؤمتر الدويل السادس، والذي انعقد حتت عنوان

 .٢٠١٩ مايو ٢ -١ وذلك يف الفرتة من "القانونية املعارصة قضايا وحتديات

 املركـز  أبحـاث ودراسـات-الـسيربانية هـاجس العـرص: منى األشقر جبور .٤٢

 .العريب  للبحوث القانونية والقضائية التابع جلامعة الدول العربية

دفـرت حـسابات «وتأثريها عىل املـستقبل » بلوك تشني«تقنية : هشام الكوحة .٤٣

 ٢٠١٩ مارس ١٩ - هـ ١٤٤٠ رجب ١٣ -مقال منشور بتاريخ الثالثاء » عمومي

 ] .١٤٧٢١[ مـ بجريدة الرشق األوسط ، العدد رقم 

ــ . ٤٤ ــيم ش ــي، :  فيق احلجــاروس ــل االجتامع ــائل التواص ــانوين لوس ــام الق النظ

 .٢٠١٧إصدارات املركز العريب للبحوث القانونية والقضائية، 

كيــف يمكــن أن تغــري تكنولوجيـا سلــسة الكتــل حياتنــا، عــرب : مقالـة بعنــوان .٤٥

 . ٢٠١٧االنرتنت، صادرة عن خدمة البحوث الربملانية األوروبية، 



 

)٣٨٨(   ))Block chain ا  اد ا   ا ا   زت

وبنوك ..  تشني أداة جديدة للقضاء عىل الفساد املايلالبلوك": مقالة بعنوان .٤٦

 واملنشورة بموقع جريدة الوطن االلكرتونيـة امللحـق "ُمرصية تعلن بدء التطبيق

 .٢٠١٩ فرباير ١٠االقتصادي، بتاريخ األحد املوافق 

ــندوق النقــد العــريب حــول  .٤٧ ــة البلوكــشني يف "دراســة ص اســتخدامات تقني

  .٢٠١٩/ ٦/ ١٢ بتاريخ  واملنشورة"اخلدمات املالية 

 و ممات اوات واات واا.  
 - ١٦ُمؤمتر عامن للتجارة االلكرتونية والذي انعقدت فعالياته يف الفرتة من  .٤٨

 .٢٠١٩ سبتمرب ١٧

 حتـديث القـانون "مؤمتر جلنة األمم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل  .٤٩

 وذلـك انعقـد يف فيينـا يف " املـستدامةالتجاري الدويل لدعم االبتكـار والتنميـة

 . ٢٠١٧  يوليو ٦-٤الفرتة  

ومــسح األمــم ) EGDI(مــؤرش تنميــة احلكومــة اإللكرتونيــة يف اإلمــارات  .٥٠

 .٢٠١٨املتحدة لعام 

، آفـاق عامليـة ٢٠١٨نرشة التكنولوجيا من أجل التنمية يف املنطقة العربية  .٥١

( واالجتامعيـة لغـريب آسـيا وتوجهات إقليمية، الصادرة عـن اللجنـة االقتـصادية 

 ) . االسكوا التابعة لألمم املتحدة

، التـي انطلقـت أعامهلـا مـن مركـز ديب "قمة مستقبل بلوك تـشني"ندوات  .٥٢

 وأمــا الثانيــة "، ٢٠١٨ مــايو ٣ و٢واســتمرت األوىل يــومي . التجــاري العــاملي

 . ٢٠١٩ أبريل ٢فكانت بتاريخ 

 . ٢٠١٦ز املايل العاملي ، الصادر  من املرك٤٦التقرير السنوي رقم  .٥٣

قوانني األونستريال النموذجية وتأثريها يف ترشيعات الـدول والـصادرة عـن  .٥٤

جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل يف الدورة الثانية واخلمـسون فيينـا 

   .٢٠١٩ يوليه  ١٨ – ٩يف الفرتة من  



  

)٣٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 األول، نــرشة التحكــيم التجــاري اخلليجــي التــي يــصدرها املركــز، العــدد .٥٥

  . ١٩٩٥ديسمرب 

  .٢٠١٨ُمرسد التكنولوجيا الصادر عن رشكة نفط عامن  .٥٦

اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام اخلطابات اإللكرتونية يف العقود  .٥٧

 .٢٠٠٥الدولية لعام 

قانون األونسيرتال النموذجي بشأن السجالت اإللكرتونيـة القابلـة للتحويـل  .٥٨

 واعتمدتـه اجلمعيـة ٢٠١٧ يوليـه  ١٣جي بتـاريخ وقد صدر هـذا القـانون النمـوذ

 .٢٠١٧/ ١٢/ ٧العامة لألمم املتحدة بقرارها الصادر بتاريخ 

 .بشأن عقود البيع الدويل للبضائع) ١٩٨٥فيينا ( اتفاقية األمم املتحدة  .٥٩

قانون االونسرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية الصادر عن هيئة األمم  .٦٠

  .١٩٩٦ ديسمرب ١٢ املنعقدة ف ٦٠٥قم املتحدة ف جلستها ر
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