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اإلشكاليات القانونية إلبرام الوكيل الذكي للعقود التجارية الذكية 
يف ظل عصر )البلوك تشني(- دولتا الكويت واإلمارات نموذجًا

دراسة تحليلية مقارنة

د. أحمد مصطفى الدبوسي
أستاذ القانون التجاري والبحري املساعد

كلية القانون، اجلامعة األمريكية في اإلمارات
دبي، اإلمارات العربية املتحدة 

امللخص:
تشني(  )البلوك  بتقنية  يسمى  ما  ظهور  إلى  اإلنترنت  مجال  في  الهائل  التطور  أدى 
(Blockchain)، والتي أحدثت طفرات كبيرة في مجال إبرام العقود، حيث برز ما يسمى 
إلى  )البلوك تشني(، وال حتتاج  إبرامها عبر تقنية  التي يتم  العقود  الذكية وهي  بالعقود 
تدخل عنصر بشري، وهو األمر الذي ساعد على ظهور ما يسمى بالوكيل الذكي والذي 
يعد مزيجاً من برامج تقنية املعلومات والذكاء االصطناعي، حيث ميكن له إبرام العقود 

التجارية دون حاجة إلى الرجوع إلى مستخدمه.
العمل،  في  االستقاللية  منها  بصفات،  الذكية  العقود  إبرام  في  الذكي  الوكيل  ويتمتع 
العقود وتنفيذها دون  إبرام  واملبادرة في  التواصل مع غيره، واملساعدة،  والقدرة على 

الرجوع إلى مستخدمه في كل مرة.
الكويت  ودولة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  كل  في  املشرع  تعريف  من  وبالرغم 
للوكيل الذكي، إال أّنه يوجد فراغ تشريعي فيما يخص العقود الذكية في كل من الدولتني، 
األمر الذي يثير العديد من التساؤالت القانونية من أهمها: كيف ميكن للذكاء االصطناعي 
املركز  وما  تشني(؟  )البلوك  عبر  املبرمة  التجارية  العقود  إبرام  في  الوكيل  بدور  القيام 
القانوني للوكيل الذكي؟ وهل ميكن االعتراف للوكيل بالشخصية القانونية املستقلة عن 

مستخدمه؟ 
)البلوك  تقنية  أن  أهمها:  من  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  نهاية  في  توصلنا  وقد   
تشني( تعد وسيلة إلجناز املعامالت والتصرفات القانونية، وإبرام العقود دون احتياج 
لوجود طرف ثالث، أو العودة إليه من أجل إمتام التعاقدات، وأّن العقود التجارية الذكية 
لم تنظم قانوناً حتى اآلن في دولتي اإلمارات العربية املتحدة والكويت، األمر الذي جعلها 
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الدولتني بسن  الدراسة املشرع في كلتا  القانونية، ومن ثم توصي  مبعزل عن املنظومة 
الالزمة في  الذكي، ومتنحه االستقاللية  للوكيل  القانوني  املركز  التي حتدد  التشريعات 
إبرام العقود الذكية عبر تقنية )البلوك تشني(، والنص على اعتبار شخصية الوكيل الذكي 
)البلوك  تقنية  عبر  الذكية  العقود  إبرام  في  مستخدمه  شخصية  عن  مستقلة  شخصية 

تشني(.
كلمات دالة: الذكاء االصطناعي، شخصية الوكيل الذكي، املركز القانوني للوكيل الذكي، 

إبرام العقود، التبادالت التجارية. 
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املقدمة:
تعد شبكة اإلنترنت احلالية الوسيلة الرئيسة إلبرام العقود التجارية الذكية والتي شهدت 
مجال  في  حديثاً  وظهر  ككل،  العقود  مجال  إلى  تأثيره  امتد  هائالً  تكنولوجياً  تطوراً 
اإلنترنت ما يسمى بتقنية )البلوك تشني(، وأصبحت متهد الطريق لظهور اجليل الثاني 
من شبكة اإلنترنت، والذي سوف يتحول مع الوقت إلى شبكة تسمح بتبادل املعلومات، 
التبادالت  تتيح  ثم  ومن  أعلى،  وخصوصية  آمن  بنظام  الذكية،  التجارية  العقود  وإبرام 

التجارية واملالية دون احلاجة إلى مؤسسات وسيطة.
مستقبل  شكل  في  كبيراً  تغييراً  حتدث  بدأت  التي  التقنيات  إحدى  تشني(  )البلوك  وتعد 
من  وأماناً  سهولة  أكثر  بوسائل  اإللكترونية  املعامالت  إجراء  على  تقوم  حيث  اإلنترنت؛ 
جانب، ومن جانب آخر تساعد على زيادة الفرص االقتصادية جلميع القطاعات داخل دول 
اخلليج العربي عامة، وخاصة دولتي الكويت واإلمارات العربية املتحدة؛ حيث متلك إمارة 
دبي على سبيل املثال رؤية كاملة عن تطبيق تقنية )البلوك تشني( في القطاعات املختلفة 
باإلمارة، مما يعزز سمعة دبي كمدينة رائدة عاملياً في مجال التقنية، ولتصبح كذلك رائدة 
في مجال االقتصاد الذكي الذي يدعم زيادة األعمال والقدرات التنافسية العاملية(1)، وكذلك 
بدء العديد من الشركات العاملة في القطاعات العامة واخلاصة في دولة الكويت في العامني 
تعزيز  جلهة  الناشئة  تشني(  )البلوك  تقنية  تفتحها  التي  الفرص  باستكشاف  األخيرين، 
الذي ال  العقاري  القطاع  القطاعات  تلك  النفقات، ومن  العمليات وخفض  األداء، وتسهيل 
50 تريليون دوالر، وكذلك  يزال يتصدر فئات األصول عاملياً باستثمارات تبلغ أكثر من 
احلدود  عبر  املالية  لألوراق  تسوية  عملية  أول  بإجناز  للمقاصة  الكويتية  الشركة  قامت 

باستخدام تقنية )البلوك تشني( على مستوى العالم في أبريل 2019.
ما  برز  حيث  العقود،  إبرام  مجال  في  كبيرة  طفرات  تشني(  )البلوك  تقنية  أحدثت  وقد 
يسمى بالعقود الذكية التي أصبحت تشكل حتدياً جديداً ملنظومة العقود التقليدية، فإذا 
كان العقد في مفهومه التقليدي يبرم بني شخصني، فإن األمر يختلف في نطاق العقود 
التجارية الذكية والتي تتم بطريقة إلكترونية دون تدخل أي عنصر بشري؛ األمر الذي 
أدى إلى ظهور ما يسمى بتقنية الوكيل الذكي في إبرام العقود التجارية الذكية والتي تتم 

عبر تقنية )البلوك تشني(.

بحملة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  والتوطني  البشرية  املوارد  وزارة  قيام  ذلك  نتائج  من  وكان   (1)
املواطنني  الوزارة  دعت  حيث  اإللكترونية،  تشني«  »البلوك  تقنية  ضمن  مستقبلية  مهن   10 لـ  للترويج 
ومطّور  تشني،  بلوك  ومطّور  سيبراني،  أمن  خبير  أهمها:  من  جديدة  وظائف  المتهان  للسعي  الشباب 

ذكاء صناعي، ووكيل ذكي(، راجع في ذلك: موقع وزارة املوارد البشرية والتوطني
https://www.mohre.gov.ae/ar/contact-us.aspx – تاريخ الزيارة 2019/11/7.
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وتقنية الوكيل الذكي تعد إحدى ثمرات البحوث فى مجال الذكاء االصطناعي الذي يعد 
إلى  عليه  القائمون  يتطلع  الذي  االصطناعي  والذكاء  املعلومات  تقنية  برامج  من  مزيجاً 
تطويره؛ ليصبح قادراً على االتصال مع املستخدمني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، 
ومن ثم تنقضي مشكلة استغالل الوكيل لألصيل؛ نظراً ملا توفر تقنية الوكيل الذكي من 

شفافية في املعلومات، وعدم إمكان التالعب بهذه املعلومات أو التعديل عليها.
يكون  التي   (Environment) البيئة  إدراك  يستطيع  كائن  عن  عبارة  هو  الذكي  والوكيل 
ثم  ومن  الكائن،  هذا  ميتلكها  التي   (Sensors) املستشعرات  عبر  وذلك  فيها،  موجوداً 

التجاوب معها بواسطة آليات التنفيذ أو اجلوارح والشكل.
ويتمتع الوكيل الذكي في إبرام العقود التجارية الذكية عبر تقنية )البلوك تشني( بصفات  
التواصل مع غيره، واملساعدة واملبادرة في  العمل، والقدرة على  منها: االستقاللية في 
إبرام العقود وتنفيذها دون الرجوع إلى مستخدمه في كل مرة، ومن ثم فإن هذا األمر قد 

يثير العديد من املشكالت القانونية. 
تساؤالت الدراسة:

ما تقنية الوكيل الذكي؟ وما دورها في إبرام العقود الذكية عبر )البلوك تشني(؟  -1

هل تصلح تقنية )البلوك تشني( ألن تكون وسيلة إلبرام العقود التجارية الذكية؟  -2

هل العقود التجارية الذكية عقود باملعنى التقليدي؟  -3

في  الذكية  التجارية  العقود  في  الذكي  الوكيل  تصرفات  لنفاذ  القانوني  األساس  ما   -4
مواجهة مستخدمه؟

ما مصير التصرفات القانونية التي تنفذها تقنية الوكيل الذكي في مجال إبرام العقود   -5
التجارية الذكية؟

أم ميكن منح  القانونية؟  بالشخصية  تتمتع  اتصال ال  أداة  الذكي مجرد  الوكيل  هل   -6
الوكيل الذكي الشخصية القانونية؟

هل ميكن االعتراف لتقنية الوكيل الذكي بالشخصية القانونية املستقلة عن مستخدمه   -7
في إبرام العقود التجارية الذكية؟

خطة البحث:
في ضوء ما سبق، فإن خطة البحث ستكون على النحو اآلتي:
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ومجال  وإشكالياتها  وخصائصها  تعريفها  تشني(:  )البلوك  تقنية  متهيدي:  مبحث 
تطبيقها

)البلوك  تقنية  عبر  الذكي  الوكيل  يبرمها  التي  التجارية  العقود  ماهية  األول:  املبحث 
تشني(

ومسؤوليته  الذكية  العقود  إبرام  في  الذكي  للوكيل  القانوني  املركز  الثاني:  املبحث 
القانونية
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مبحث متهيدي
تقنية )البلوك تشني(: تعريفها وخصائصها

وإشكالياتها ومجال تطبيقها
تعتبر العقود التجارية الذكية أحد االستخدامات الناجتة عن استخدام تكنولوجيا )البلوك 
تشني(، وقد عرَّف جانب من الفقه(2) تقنية )البلوك تشني( بأّنها: »سلسة الكتل، فهي قاعدة 
بيانات ال مركزية مفتوحة املصدر، تعتمد على معادالت رياضية وعلم التشفير، لتسجيل 
أية معاملة، أو صفقة، أو معلومة، كاملعامالت النقدية، أو نقل البضائع، أو معلومات عامة. 
فتقنية )البلوك تشني( تعد منصة يتجسد فيها أكبر سجل رقمي موزع ومفتوح، ميكن 

من خالله تخزين أكبر قدر من املعامالت في دفتر أو قاعدة بيانات غير مركزية«(3). 
وتتميز قاعدة بيانات )البلوك تشني( بأّنها: قاعدة بيانات مفتوحة املصدر للجميع؛ وذلك 
ملراقبة تطورها، وتوثيق املعلومات الواردة فيها، كما أّنها غير قابلة لالختراق، وغير قابلة 
للتعديل بأي حال من األحوال، ومن ثم فإذا متت املعاملة، فإّنه ال ميكن تغييرها أو العودة 
عنها، من ثم فلم يعد هناك احتياج إلى الثقة في طرف ثالث، أو العودة إليه من أجل إمتام 
األفراد بعضهم ببعض من  يعد يشترط علم  لم  ذلك  األفراد، واألكثر من  املعامالت بني 
األساس، فتقنية )البلوك تشني( كما ذهب كثير من الفقه(4) تستغني عن فكرة الوساطة 
إدارة، وإلى غير ذلك من  أم  أم موّثقاً  أكان بنكاً  املؤمتن، سواء  التعامل، وفكرة غير  في 

صوٍر. 
فبفضل تقنيات التشفير التي توفرها تقنية )البلوك تشني( يستطيع كل مستخدم االطالع 
أهم  من  يعد  حيث  األمان،  من  عالية  درجة  حتقيق  مع  به  اخلاصة  البيانات  قاعدة  على 
تقبل  ال  أنها  والتصرفات،  املعامالت  إلجناز  كوسيلة  تشني(،  )البلوك  تقنية  خصائص 
التغيير أو التعديل أو التحريف من جانب، ومن جانب آخر تعد وسيلة مفتوحة ومتاحة 

للجميع، باإلضافة إلى طبيعتها الالمركزية(5).

 15 تقارير  للدراسات،  املصري  املعهد  للحوكمة،  جديدة  آفاق  نحو  تشني(،  )بلوك  النمر،  مصطفى  د.   (2)
https://bit.ly/3igI9D7  :نوفمبر 2017، ص3، منشور على الرابط التالي

القادمة في عالم األعمال واإلدارة، أوراق أكادميية،  التكنولوجية  الثورة  )البلوك تشني(،  إيهاب خليفة،   (3)
مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة ، أبو ظبي، العدد 3، مارس 2018، ص1.

(4)	 Thibault	Douville	et	Thibault	Verbiest,	Blockchain	et	tiers	de	confiance:	incompatibilité	ou	
complémentarité,	Recueil	Dalloz,	Paris,	2018,	p.	1144.

(5)	 Yves	Moreau,	Enjeux	de	la	technologie	de	Blockchain,	Recueil	Dalloz,	Paris,	2016,	p.	185.
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وتكتسب صحة املعامالت التي تتم عبر تقنية )البلوك تشني( عن طريق تخزينها في قاعدة 
البيانات تلقائياً عن طريق العقد الرئيس في الشبكة، وباستخدام شفرة معينة لكل معاملة 
يتم تخزينها في قاعدة البيانات، من دون حاجة إلى شخص وسيط، أو سلطة وسيطة، أو 
طرف ثالث، وفي حالة وجود بعض األعطال في العقد املركزية في الشبكة، أو أن تكون 
تعرضت الختراق أو هجوم إلكتروني، فإن الشبكة قادرة على تصحيح نفسها، والتأكد 
من صحة املعاملة، وحماية بياناتها السابقة عن طريق معادلة آلية رياضية تسمى إثبات 
العمل (of work	Proof)(6)، مما يجعل تدخل اإلنسان أمراً ليس له احتياج على اإلطالق . 
وفى عام 2013 مت استخدام تكنولوجيا )البلوك تشني( كعملة افتراضية في إبرام العقود 

الذكية (Smart Contracts)، من أجل إلغاء االحتياج إلى الطرف الثالث. 
وتكمن فكرة استخدام تكنولوجيا )البلوك تشني( في توثيق املعلومات بني األطراف داخل 
التجارية  العقود  حلول  خالل  من  وذلك  عليها،  لالطالع  مفتوحة  وهي  البيانات،  قاعدة 
الذكية محل الطرف الثالث، ويكون ذلك من خالل توثيق امتالك الشخص األول للشيء 
محل البيع، عن طريق مراجعة دفتر العقود املسجل في )البلوك تشني(، ثم تقوم بالتحقق 
من  امللكية  نقل  يوثق  ثم  البيع،  محل  للشيء  املطلوبة  للقيمة  الثاني  الطرف  امتالك  من 
العقود احملدث باستمرار باعتماد تكنولوجيا  الثاني في دفتر  إلى الطرف  الطرف األول 

)البلوك تشني((7).
فمنصة )البلوك تشني( تلعب دور الوسيط لتوثيق العقود التجارية الذكية املبرمة؛ حيث 
حتل محل الوسطاء التقليديني كالبنوك في إطار عمليات حتويل األموال، أو إدارة الشهر 
وحتل  واإليجار،  البيع  عمليات  في  السماسرة  ومحل  املمتلكات،  تسجيل  في  العقاري 
(Uber)، وذلك  اإللكترونيني في تقدمي اخلدمات، مثال ذلك شركة  الوسطاء  أيضاً محل 
لصالح )وسيط حديث( يتمثل في ماليني املستعملني املوجودين في مختلف دول العالم 
الذين يستخدمون تقنية )البلوك تشني(، ويستفيدون من العائد املادي الذي كان يجنيه 

الوسيط التقليدي(8).
بإمكانه  يكون  فإّنه  آخر،  من  عقار  شراء  في  األفراد  أحد  رغب  إذا  املثال،  سبيل  فعلى 
املراد  بالعقار  اخلاص  السجل  عبر  بالدخول  وذلك  تشني(،  )البلوك  بتقنية  االستعانة 

(6)	Marc	Pilkington,	Blockchain	Technology:	Principles	and	Applications,	Research	Handbook	
on	Digital	Transformations,	edited	by	F.	Xavier	Olleros	and	Majlinda	Zhegu.	Edward	Elgar,	
2016,	p.	66.	Retrieved	from:		https://bit.ly/3hJbCqb. 

د. مصطفى النمر، مرجع سابق، ص4.   (7)
(8)	Mustapha	Mekki,	Les	mystères	de	la	blockchain,	Recueil	Dalloz,	Paris,	2017,	p.	2161.
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شراؤه، باعتبار أّن جميع األفراد قاموا بتسجيل ممتلكاتهم عليه بصورة علنية وواضحة 
أمام اجلميع في هذه املنصة، ومن ثم يقوم بشراء العقار الذي يرغب في احلصول عليه، 
وهنا تتيح تقنية )البلوك تشني( متابعة جميع التحركات التي مرَّ بها العقار للتحقق من 
ملكيته، وتاريخ  انتقاله من مالك إلى آخر حتى وصوله إلى يد املالك األخير، مع اإلشارة 
)البلوك تشني( تظهر للجميع، وهذا األمر يغني  التي تتم عبر تقنية  املعاملة  أّن هذه  إلى 
في املستقبل عن أية حاجة إلى استقصاء أو توثيق هذه املعاملة عن طريق إدارة الشهر 
العقاري، يضاف إلى ذلك أّنه يتم توثيق هذه العملية التي تتم داخل )البلوك تشني( من 

جانب ماليني املشاركني في هذه الشبكة(9).
مع  املباشر  التواصل  خاللها  من  ميكن  تكنولوجيا  تخلق  أن  استطاعت  تشني(  )البلوك  فـ 
أكبر عدد من األشخاص، مع ضمان عدم تكرار املعلومات، أو القدرة على اختراق الشبكة، 
ويرجع ذلك إلى قدرة )البلوك تشني( على إلغاء الطرف الثالث املركزي من املعادلة الذي كانت 
حتتاجه الوسائل التكنولوجية قبل وجود )البلوك تشني(، حيث كانت حتتاج هذه الوسائل 

التكنولوجية إلى طرف ثالث يتم استخدامه كمكان لتخزين املعلومات املتعلقة بالشبكة. 
معلومات  شبكة  على  مواطنيها  بيانات  لوضع  احتياج  في  الدولة  كانت  إذا  ذلك:  مثال 
تقنية  استخدام  حالة  في  أما  الدولة،  أجهزة  لدى  تخزينها  سيتم  املعلومات  فإّن  واحدة، 
)البلوك تشني(، فإّن البيانات التي سيتم تخزينها لن تكون لدى جهاز الدولة، وإمنا تكون 
يوجد منه نسخة مع جميع املواطنني؛ مما يجعل   (Led ger) موجودة على دفتر بيانات 
األمر  سيتطلب  حيث  مستحيل؛  شبه  أمًرا  الدفتر  هذا  في  املوجودة  بالبيانات  التالعب 
اختراق دفتر البيانات املوجود لدى جميع املواطنني في اللحظة نفسها، واستبداله بالدفتر 
اجلديد املتالعب به، وبذلك ميكن تخزين املعلومات اخلاصة باملواطنني دون االحتياج إلى 
)البلوك  لـ  الرئيس  فالهدف  لديه(10)،  املوجودة  باملعلومات  التالعب  ميكن  ثالث،  طرف 

تشني( هو تيسير املعامالت بطريقة تكون أكثر أماناً وأقل تكلفة وأسرع وقتاً.
وبناء على ما سبق، ميكننا تفعيل العقود الذكية لتوثيق حقوق امللكية، وتسهيل تسجيل 
العقود  وتوثيق  إبرام  آليات  حتويل  ميكننا  بحيث  تشني(،  )البلوك  تقنية  في  اخلدمات 
إلنهاء  حكومي  موظف  أو  بشري،  طرف  إلى  احتياج  دون  من  آلي،  شكل  إلى  التجارية 

اخلدمات املتعلقة بإبرام وتوثيق العقود.

العقد حالياً؟، بحث  )البلوك تشني(: أي حتديات ملنظومة  املدمجة في  الذكية  العقود  د. معمر بن طرية،   (9)
مقدم إلى املؤمتر السنوي الدولي السادس لكلية القانون الكويتية العاملية )املستجدات القانونية املعاصرة 
1-2 مايو 2019(، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص، العدد الرابع، اجلزء األول – رمضان 

1440 هـ - مايو 2019م، ص 480؛  إيهاب خليفة، مرجع سابق، ص4. 
د. مصطفى النمر، مرجع سابق، ص 5 - 6.   (10)
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وقد أقر القانون األمريكي استخدام تقنية )البلوك تشني(، حيث مت االعتراف مبشروعية 
يونيو  في  )فيرمونت(  والية  في  تشني(  )البلوك  في  الذكية  التجارية  بالوثائق  التعامل 
 (ETA) 2016(11)، وكذلك نصت املادة (5) (12) من قانون املعامالت اإللكترونية األمريكي
على أن: »يعتبر التوقيع الذي يتم تأمينه في تكنولوجيا )البلوك تشني( مبثابة توضيح 
إلكتروني«، ومن ثم فإّن تسجيل العقد املؤمن بواسطة تقنية )البلوك تشني( أصبح عقًدا 

يتم بشكل إلكتروني.
االعتراف  إلى   (UETA) اإللكترونية  للمعامالت  األمريكي  االحتادي  القانون  وسعى 
بالعقود املبرمة عبر تقنية )البلوك تشني(، واستخدامها كدليل في اإلثبات. هذا من جانب، 
)البلوك تشني(،  تقنية  املتعاملني عبر  املفروضة على  الرسوم  إلغاء  أقرَّ  آخر  ومن جانب 
كما قرر إلغاء أي ترخيص أو شهادة بجواز ممارسة هذا النوع من املعامالت على تقنية 

)البلوك تشني(.
وكذلك متتلك الواليات املتحدة األمريكية أكبر عدد من الشركات العاملة في مجال تطوير 
فإن  لذا  التقنية؛  لهذه  مطور  أكبر  أمريكا  تعتبر  وكذلك  العالم،  في  تشني(  )البلوك  تقنية 
احلكومة الفيدرالية األمريكية تعمل دائماً على إصدار قوانني وتعليمات وتنظيمات لتقنية 

)البلوك تشني(. 
أما في إجنلترا، ففي عام 2017 مت إنشاء اجلمعية البريطانية لسلسلة الثقة والتي تسعى 
مجلس  توصيات  من  تعد  التي  والعامة  اخلاصة  للمؤسسات  شامل  واعتماد  لتبني 
اللوردات البريطاني الذي أوصى باستكشاف التطبيقات املمكنة لتقنية تسلسل الثقة فيما 

يتعلق باحلكومة، وبخاصة في مجال املواصالت والتمويل وأمن املعلومات(13).
الريادة في ذلك؛ حيث  العربية املتحدة، تعمل إمارة دبي لتكون لها  وفي دولة اإلمارات 
الذي يساعد على  األمر  )البلوك تشني(، وهو  بتقنية  العمل  إلى تطبيق  تسعى حكومتها 
حتقيق الكفاءة والفاعلية في مجاالت عديدة، منها تسجيل امللكية والتمويل وإبرام العقود 

التجارية الذكية. 
أما دولة الكويت، فتعد من  الدول العربية الرائدة في األخذ بالنظم احلديثة لتطوير أوجه 

(11)	 Vermont	Stat.	Ann.	Title	12	§	1913	(2016),	Retrieved	from:		https://law.justia.com/codes/
vermont/2016/title-12/chapter-81/section-1913.

(12)	 Article	5	to	Chapter	26,	Title	44	of	the	Arizona	Code,	Retrieved	from:			https://www.azleg.
gov/arsDetail/?title=44.

(13) Sam Trendall, think tanks call on government to invest in blockchain, 29 November 
2017,	 Retrieved	 from:	 https://www.publictechnology.net/articles/news/think-tanks-call-
government-invest-blockchain.
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وتسعى  عاملياً،  مالياً  مركزاً  لتكون  تتهيأ  أّنها  كما  فيها،  والتجاري  االقتصادي  النشاط 
ودفعاً  الشاملة،  التنمية  في  ملسيرتها  دعماً  وذلك  اإللكترونية،  احلكومة  نظام  لتطبيق 
للتطوير والتحديث لكافة مجاالت احلياة فيها، ومن ثم فقد بات من الضروري أن تواكب 
املعامالت  في  منه  لالستفادة  اإللكترونية  االتصاالت  وسائل  في  املتعاظم  التطور  هذا 
التجارية وغيرها، وهو األمر الذي اقتضى إعداد تشريع ينظم هذه املعامالت، ويضع لها 

القواعد والضوابط املناسبة. 
العمل  تطبيق  إلى  الكويت  دولة  في  والشركات  املؤسسات  سعي  ذلك  نتائج  من  وكان 
بتقنية )البلوك تشني(، ومن أمثلة ذلك قيام بنك الكويت الوطني (NBK) رسمياً باالعتماد 
)البلوك  تكنولوجيات  تعتمد  البالد  في  مالية  مؤسسة  كأول  تشني(  )البلوك  تقنية  على 
تشني( كأدوات لتحسني خدماتها، وأصبحت (Ripple) أول شركة جتلب التقنية إلى عالم 

التمويل الكويتي.
القانون  في  وذلك  تشني(،  )البلوك  بتقنية  كذلك  الفرنسي  املشرع  اعترف  جهته،  ومن 
رقم 520 لسنة 2016 اخلاص بالسندات؛ حيث استحدث نوعاً جديداً من السندات باسم 
(minions)(14)، ونص في املادة (223) من القانون على إمكانية إصدار أو التنازل عن هذه 
السندات، عن طريق نظام إلكتروني يسمح بتوثيق هذه املعامالت، وفقاً لشروط األمن 

الصادرة من مجلس الدولة. 
أما عن مواقف املؤسسات الدولية من تقنية )البلوك تشني(، فقد حث صندوق النقد الدولي 
(IMF) أعضاءه على العمل بتقنية )البلوك تشني(، واالستفادة منها، وذلك ملا توفره من 
الثقة واألمن واخلصوصية والكفاءة، باإلضافة إلى زيادة التعاون الدولي بني املؤسسات 

ملواجهة املخاطر والتحديات التي تفرضها تقنية )البلوك تشني(. 
واالستفادة  الوعي  زيادة  على  العمل   (WTO) العاملية  التجارة  منظمة  قررت  وبدورها، 
من تقنية )البلوك تشني( في تطوير وحتفيز التبادل التجاري، وعقدت بالتعاون مع عدد 
من املؤسسات املتخصصة في تطوير تقنية )البلوك تشني( ندوة في جنيف 2017 بهدف 

التوعية بفوائد استخدام تقنية )البلوك تشني( في تعزيز التبادل التجاري العاملي.

(14)	 Code	 monétaire	 et	 financier,	 art.	 L.	 223-12:	 «L’émission	 et	 la	 cession	 des	 minibons	
peuvent	«êtreinscrites	dans	un	dispositif	d’enregistrement	électronique	partagé	permettant	
l’authentification	de	coopérations,	dans	des	conditions,	notamment	de	sécurité,	définies	
par	décret	en	Conseil	d’Etat»,	Retrieved	from:
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026.
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املطلب األول
خصائص تقنية )البلوك تشني(

 تتمتع تقنية )البلوك تشني( بالعديد من اخلصائص، وهي: 
أوالً: ال مركزية )البلوك تشني(

عليها  والتدقيق  البيانات  حفظ  في  املركزية  على  تعتمد  ال  تشني(  )البلوك  تقنية  إن 
ومعاجلتها؛ حيث تقوم بتوزيع املخاطر، ويتم حفظ البيانات فيها عن طريق عدة جهات، 
ومن ثم يصبح من الصعب فقد هذه البيانات، أو اختراقها، أو التعديل عليها. وال مركزية 
تقنية )البلوك تشني(، وإن كانت تتمتع بقدر عاٍل من الشفافية، إال أّنها قد تزيد من مخاوف 
احلكومات من فقدان السيطرة عليها مع التطور التكنولوجي الهائل، مما يزيد من املخاطر 

األمنية لهذه التقنية(15).
ثانياً: تقنية )البلوك تشني( غير قابلة للتغيير أو التعديل

البيانات املسجلة فيها تعد بيانات غير قابلة  أّن  )البلوك تشني(  يعد من خصائص تقنية 
ونقل  التسجيل،  عمليات  في  الفوائد  من  العديد  يحقق  األمر  وهذا  التعديل،  أو  للحذف 
أو  النقل،  في  اخلطأ  حالة  في  وذلك  سلبيات،  له  كان  وإن  الذكية،  العقود  وإبرام  امللكية، 

التوثيق، حيث إّنه ال ميكن تعديل ما مت بشأنه.
ثالثاً: استقاللية )البلوك تشني(

بل  به،  متأثر  وغير  اآلخر،  عن  مستقالً  تشني(  )البلوك  شبكة  مراكز  من  مركز  كل  يعد 
جهة  من  عليه  السيطرة  مسألة  من  يصعب  أنه  إال  التكافؤ،  يحقق  ما  وهو  له،  ومساوياً 

واحدة إذا لزم األمر.
رابعاً: شفافية تقنية )البلوك تشني(

املعلومات  اطالع اجلميع على  إمكانية  )البلوك تشني(  تقنية  أهم خصائص  أحد  يعد من 
املهمة والتي تتمتع بقدر من  املعلومات  أن تكون معلومة للجميع، وإخفاء  لها  التي يراد 
اخلصوصية، وإظهارها ألشخاص محددين فقط، مما يجعلها تقنية تتمتع بقدر عاٍل من 

الشفافية واخلصوصية.

د. منير ماهر أحمد، تقنية سلسلة الثقة )الكتل( وتأثيراتها على قطاع التمويل اإلسالمي، مجلة بحوث   (15)
 ،3 املجلد  املغرب،  اجلديدة،  والتقني،  العلمي  لإلعالم  املغربي  املعهد  اإلسالمية،  املالية  في  وتطبيقات 

العدد 2، 2019، ص12.
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خامساً: كفاءة تقنية )البلوك تشني(
تتمتع تقنية )البلوك تشني( بالكفاءة العالية، ويتضح لنا ذلك فيما تتمتع به من سرعة في 
التكلفة؛ حيث  أّنها تقنية تعد قليلة  البيانات مقارنة بغيرها من األنظمة احلالية، كما  نقل 
تعمل على تقليل حركة املستهلكني إلجناز مهامهم، مما يساعد على تقليل التكاليف التي 
األمان،  من  عاٍل  بقدر  تتمتع  تقنية  أّنها  كما  التقليدية،  بالطرق  املعامالت  إجناز  يتطلبها 

حيث لم يثبت حتى اآلن أية عمليات اختراق لها.

املطلب الثاني
إشكاليات تقنية )البلوك تشني(

لكل تقنية ثغرات وإشكاليات، وتقنية )البلوك تشني( بالرغم من متتعها بدرجة عالية من 
)البلوك  الثغرات واإلشكاليات، حيث تواجه تقنية  أّنها ليست مبعزل عن هذه  إال  األمن، 
القانونية، يجب  أّنه قبل احلديث في اإلشكاليات  إال  تشني( ثغرات وإشكاليات قانونية، 
اإلشارة إلى أّن تقنية )البلوك تشني( قد تواجهها ثغرات تكنولوجية؛ كاختراق املنصات 
عملة  اختراق  محاوالت  فأغلب  التقنية،  هذه  ألمان  اختراقاً  يعد  ما  وهو  لها،  الداعمة 

البتكوين على سبيل املثال كانت محاوالت اختراق للمنصات الداعمة لها.
وكذلك قد تتعرض تقنية )البلوك تشني( للقرصنة، وإن كان هذا الفرض من الصعب أن 
يتحقق، إال أّنه يجب أن ينظم بنصوص قانون جتّرم هذا العمل، وتعتبر اآلثار املترتبة عليه 
الغية، ُيضاف إلى ذلك أّن مشكلة اجلهل باألمور التكنولوجية قد جتعل إحالل تقنية )البلوك 
تشني( في املجتمع تتم ببطء، وقد ترافقه - بال شك - أضرار نتيجة سوء االستخدام (16)، 

أما عن اإلشكاليات القانونية التي قد تواجه تقنية )البلوك تشني(، فيعد من أهمها:
صعوبة مواكبة القانون لتطور التكنولوجيا  .1

يعد من التحديات التي تواجه القانونيني صعوبة القدرة على مواكبة وفهم التكنولوجيا 
تشريعاً  يكون  سوف  تشني(  )البلوك  تقنية  ينظم  تشريع  وضع  فإّن  ثم  ومن  احلديثة، 
التكنولوجيا،  بهذه  شاملة  إحاطة  التشريع  هذا  وضع  على  القائم  يحط  لم  إذا  ناقصاً، 
تشني(،  )البلوك  تكنولوجيا  في  متخصصني  إلى  القانونيون  يلجأ  التطور  هذا  وملواكبة 
وهم اآلن قليلو العدد،  مما يجعل القانونيني واملتخصصني التكنولوجيني في حتد ملواكبة 

هذا التطور التكنولوجي الهائل.

(16)	 Marco	 Iansiti	 &	 Karim	 R.	 Lakhani,	 The	 Truth	About	 Blockchain,	 Harvard	 Business	
review,	 January–February	 2017,	 Pp.	 9-10,	 Retrieved	 from:	 https://enterprisersproject.
com/sites/default/files/the_truth_about_blockchain.pdf..
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لذا نرى مع جانب من الفقه(17) ضرورة قيام املجتمع الدولي بوضع نظام حوكمة لتقنية 
)البلوك تشني( حلمايتها وحماية املجتمع ككل، قبل دخولها حيز التنفيذ، ومن ثم احلاجة 

إلى تعديلها مرات عديدة، وتفادي التكاليف املرتفعة لذلك األمر.
مشكلة مصادرة األموال ألسباب قضائية  .2

األحكام  تنفيذ  كيفية  هو  تشني(  )البلوك  تقنية  تواجه  قد  التي  اإلشكاليات  أهم  من  يعد 
األمر  فهذا  تشني(،  )البلوك  في  تنفيذها  املطلوب  األموال  مبصادرة  الصادرة  القضائية 
األمر  ذلك  يجعل  ما  وهو  فيها،  ثالث  طرف  دخول  إمكانية  لعدم  التقنية  هذه  في  متعذر 

حتدياً أمام القانونيني، لعدم فقد السيطرة على هذه التقنية.

املطلب الثالث
املجاالت التي تصلح تقنية )البلوك تشني( للتطبيق فيها

يعد من أبرز املجاالت التي يصلح تنفيذها عبر تقنية )البلوك تشني( هو العقود التجارية 
الذكية، وهو موضوع بحثنا، فمن خالل تقنية )البلوك تشني(، ميكن إمتام عملية إبرام 
العقود التجارية من بدايتها وحتى متام تنفيذها، من دون أي تدخل بشري، مما يساعد 
على تخفيض تكاليف التجارة من جانب، ومن جانب آخر تقليل األخطاء البشرية، وسرعة 

إجناز العقود، والتوثيق اآلمن للعقود، األمر الذي يعد حتوالً بارزاً في مجال العقود.
إال أنه بالرغم من املزايا التي تقدمها تقنية )البلوك تشني( في مجال إبرام العقود التجارية 
الذكية، فإن هذه املزايا يقابلها - بال شك - العديد من الصعوبات، مثال ذلك صعوبة التغيير 
والتعديل في هذه العقود إذا لزم األمر، مما قد يترتب على ذلك خسائر في بعض احلاالت، 
وكذلك يجعل هذه العقود في بعض األحيان عقود إذعان ال ميكن مناقشة شروطها، وكذلك 
إمكانية  وكذلك  العقود،  هذه  عن  الناشئة  املنازعات  لتسوية  القضاء  إلى  اللجوء  صعوبة 
التالعب من جانب التكنولوجيني املتخصصني في هذا املجال في بعض احلاالت، وسوف 

نحاول من خالل هذا البحث الوصول إلى حلول ملواجهة هذه الصعوبات.
حماية  مجال  فيها  للتطبيق  تشني(  )البلوك  تقنية  تصلح  التي  املجاالت  من  كذلك  ويعد 
أن  ميكن  وكذلك  مشفرة،  افتراضية  كعمالت  استخدامها  وكذلك  الفكرية،  امللكية  حقوق 

تستخدم في نقل امللكية، وكآلية لتوثيق العقود.

(17)	 Philipp	 Paech,	The	Governance	 of	Blockchain	 Financial	Networks,	The	Modern	 Law	
Review	Limited,	Vol.	80,	Issue.	6,	November	2017,	Pp.1176-1177.
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املبحث األول
العقود التجارية التي يبرمها الوكيل الذكي 

عبر تقنية )البلوك تشني(

العقد الذكي هو العقد الذي يتم إبرامه من خالل تقنية )البلوك تشني(، ويعنى ذلك أن تتم 
جميع مراحل العقد عبر هذه التقنية، بحيث تقوم تقنية )البلوك تشني( بدور غير املؤمتن 

في العقد، وذلك بهدف تسهيل عملية تنفيذ العقد(18). 
ويرجع ظهور العقود الذكية التي تتم من خالل تقنية )البلوك تشني( إلى عام 2015، حيث 
)البلوك  أنظمة  أحدث  تعد  التي  األثيريوم((19)  الذكية عبر )منصة  العقود  أول  مت تشغيل 

تشني(  وأكثرها تطوًرا.
والعقد الذكي هو برنامج معلوماتي يهدف إلى تنفيذ العقد بطريقة ذاتية دون تدخل من 
أية  تربطهم  ال  الذين  لألشخاص  يسمح  تشني(  )البلوك  تقنية  فاستخدام  ثالث،  طرف 

عالقة ائتمانية بإبرام التصرفات بصفة آمنة، دون حاجة لالئتمان لدى الغير(20).
وكان من نتائج التكنولوجيا احلديثة، وظهور الذكاء االصطناعي، وتقنية )البلوك تشني( 
كذلك، ظهور ما يسمى بالوكيل الذكي الذي حلَّ محل الوكيل البشري، وهو األمر الذي 
أثار ضجة في األوساط القانونية، مما استدعى من البعض دراسته، وحتديد خصائصه، 

ووضعه القانوني في إبرام العقود.
ويثور التساؤل هنا: هل ميكن تطبيق قواعد العقود التقليدية على العقود الذكية؟ وما دور 

الوكيل الذكي ومسؤوليته القانونية في هذه العقود؟
 وميكننا اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل املطالب التالية:

املطلب األول: العقود التجارية الذكية، وقواعد العقود التقليدية

(18)	 Bruno	Dondero,	Smart	contracts	-	pacte	d'actionnaires	et	droit	de	préemption,	LPA	17	mai	
2016,	p.19,	Retrieved	from:		http://ecan.fr/Smart-Contracts-Etudes.pdf.

منصة األثيريوم: هي منصة تتيح ملستخدميها إمكانية إنشاء تطبيقاتهم اخلاصة على جهاز كمبيوتر   (19)
مشترك مملوك للجميع في العالم، بحيث يتم االعتماد على هذا التطبيق في استخدام العقود الذكية، 

وتخزين وإرسال املعلومات. راجع في ذلك:
Mustapha Mekki, Les mystères de la blockchain, op. cit., p. 2160.
(20)  Ibid, p. 2160. 

انظر كذلك: د. معمر بن طرية، مرجع سابق، ص447.
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املطلب الثاني: التعريفات التقنية والقانونية للوكيل الذكي وخصائصه
املطلب الثالث: دور الوكيل الذكي في إبرام العقود التجارية الذكية

املطلب األول
العقود التجارية الذكية وقواعد العقود التقليدية

ذهب جانب من الفقه(21) إلى أّن العقد الذكي هو عقد يتم وفقاً للتعريف القانوني، واعتبر 
هذا االجتاه العقود الذكية عقداً مندمجاً في )البلوك تشني(، وذهب جانب آخر في الفقه(22) 
الذي  األمر  وهو  التقليدي،  العقد  ترافق  معلوماتية  تكنولوجيا  هو  الذكي  العقد  أّن  إلى 

يستلزم وجود عقد سابق مت إبرامه بالشكل التقليدي.
ونرى أّن العقد الذكي، وفقاً للتعريف القانوني، هو عقد يتم بالفعل تنفيذه من بدايته وحتى 
متام تنفيذه عبر تقنية )البلوك تشني(، وهو األمر الذي يجعل تنفيذ العقود التجارية الذكية 
يقابله العديد من التحديات التي يعد من أهمها: هل تطبق عليها القواعد التقليدية للعقود؟ 
أن يستوعب شروط  الذكي  العقد  بإمكان  به؟ وهل  لها قواعد خاصة  أن يكون  أم يجب 

العقد التقليدي؟
هذا  يعتمد  حيث  الذكية،  العقود  يستوعب  أن  يستطيع  التقليدية  العقود  تعريف  فمعيار 
أو أكثر، واقتران اإليجاب  التقاء إرادة شخصني  التقاء اإلرادات، إذ يشترط  املعيار على 
العقد  تعديل  أو  إنشاء  على  أكثر  أو  إرادتني  فتوافق  العبارات،  تبادل  طريق  عن  بالقبول 

يجعل العقد صحيحاً.
الذكية،  العقود  على  انطباقها  ومدى  التقليدية،  العقود  وقواعد  مراحل  بتحليل  قمنا  وإذا 

جند اآلتي:
أوالً: مرحلة تكوين العقد

العقد التجاري الذكي هو عقد يتم إبرامه من خالل تقنية )البلوك تشني(، وهي املرحلة التي 
يتم فيها تكوين العقد بني األطراف الذين ال تربطهم في الغالب عالقة ثقة، وال يجمعهم 
مجلس عقد واحد، وهو األمر الذي يعد من القواعد التقليدية في العقود، ومن ثم تظهر 
إشكالية معرفة أطراف العقد التجاري الذكي ببنود ومضمون العقد وااللتزامات املترتبة 

(21) Bruno Dondero, op.cit., p.19.
(22)	 Nick	 Szabo,	 Formalizing	 and	 Securing	 Relationships	 on	 Public	 Networks,	Volume	 2,	

Number	 91,	 September	 1997,	 p.	 9,	 Retrieved	 from:	 	 https://journals.uic.edu/ojs/index.
php/fm/article/view/548/469.
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عليه، وهو األمر الذي يصعب اكتشافه في مثل هذا النوع من العقود الذكية، في ظل عدم 
وجود تدخل مباشر لألطراف املتعاقدة.

ونرى أّن إبرام العقود الذكية عبر تقنية )البلوك تشني( يعالج هذه اإلشكالية، بل ويعمل 
على تنفيذها بطريقة تقلل املخاطر التي قد حتدث في هذه املرحلة، وكذلك يقلل من تكلفة 
)البلوك  تقنية  تقدم  ما  خالل  من  وذلك  إبرامها،  مواعيد  كذلك  ويختصر  العقود،  إبرام 
ما  طريق  عن  وذلك  تكلفة،  وبأقل  وقت  أسرع  في  العقد  إلمتام  الة  فعَّ حلول  من  تشني( 
توفر من إمكانيات تؤمن تبادل املستندات واألوراق والتعليقات بطريقة آمنة، من خالل 
قاعدة البيانات، أو املنصة الرقمية التي تتفاعل مع جميع األطراف الفاعلة في العقد، وهذا 
)البلوك  بـ  اخلاص  املعلوماتي  البروتوكول  بأن  بالقول  الفقه(23)  من  جانب  عليه  أكد  ما 
وتأمني  التقليدية  العقود  إلبرام  الالزمة  اإلجراءات  جميع  اتباع  خالله  من  ميكن  تشني( 
تبادل املستندات، واختصار زمن إبرام العقد، وتوفير الضمانات الالزمة لذلك، وحماية 

حقوق أطراف العقد.
ثانياً: أهلية التعاقد

تشترط القواعد التقليدية للعقود لصحة انعقاد العقد صدور اإلرادة فيها من ذي األهلية، 
وهو األمر الذي يصعب التحقق منه في إطار العقد التجاري الذكي؛ ألنه حتى في وجود 
برنامج للرقابة، ال ميكن التأكد من سن املتعاقدين، إلمكانية التحايل على ذلك بالعديد من 
التي يتم استخدامها، ومن جانب آخر قد يقع أحد املتعاقدين في حالة غلط في  البرامج 

شخصية املتعاقد اآلخر، مثال ذلك انتحال شخصية الطرف اآلخر.
ثالثاً: مرحلة تنفيذ العقد

انحالل  أو  كالفسخ،  التعاقدية  اجلزاءات  بعض  تقرير  التقليدية  العقود  تنفيذ  يتطلب  قد 
العقد، وهو األمر الذي يعد إحدى ركائز نظرية العقد التقليدي(24)، وإن كان من الصعب 
تطبيق هذه اجلزاءات في العقود الذكية؛ نظًرا لعدم قدرة برامج )البلوك تشني(، والذكاء 
االصطناعي، على القيام بذلك من جانب، ومن جانب آخر ألّن ذلك يتنافى مع مقتضيات 
نظرية العقد، وأهمها مبدأ حسن النية، وسلطان اإلرادة، إال أننا نرى أّنه ميكن لألطراف 
مخالفة  هناك  تكون  ال  ثم  ومن  إلكترونية،  بطرق  اجلزاءات  هذه  تطبيق  على  االتفاق 

ملقتضيات قواعد العقد التقليدي.

(23) Bruno Dondero, op. cit., p. 20. 
د. معمر بن طرية، مرجع سابق، ص 457.  (24)
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وكان من نتائج هذه اإلشكاليات أن ذهب جانب من الفقه25 إلى القول بأّن العقد الذكي ليس 
كالعقود  الذكية  التجارية  بالعقود  االعتراف  يصح  ال  أّنه  معتبراً  احلقيقي،  باملعنى  عقداً 
التقليدية، واعتباره العقود الذكية مجرد بروتوكول معلوماتي يعتمد على تقنية )البلوك 
بالعقد  ملحق  برنامج  مجرد  هذه  النظر  وجهة  من  الذكي  العقد  يكون  ثم  ومن  تشني(، 

يهدف إلى إمتام مراحل العقد. 
هذه  معاجلة  على  يساعد  تشني(  )البلوك  تقنية  في  الذكية  العقود  إدماج  أن  ونرى 
اإلشكاليات، ومن ثم تكون العقود التجارية الذكية هي عقود املستقبل؛ وذلك ملا توفره 
تقنية )البلوك تشني( من مزايا للمعامالت التجارية واملدنية، من توفير للوقت والنفقات، 

وميكننا توضيح هذه املزايا من خالل اآلتي:
إدماج العقود الذكية في )البلوك تشني(   .1

في  العقد  هذا  وإدماج  تشني(،  )البلوك  تقنية  عبر  الذكية  التجارية  العقود  إبرام  يهدف 
منصة )البلوك تشني( إلى إجناز مراحل التعاقد كاملة، وتقوم تقنية )البلوك تشني( في 
ذلك بدور غير املؤمتن، بهدف إقرار أسلوب ذاتي للتنفيذ (26)، مما يساعد العقد الذكي على 
توفير العديد من ضمانات التنفيذ للعقد، وكذلك تقوية اجلزاءات املترتبة عن عدم تنفيذ 

بنود العقود(27).
التدخل  االستغناء عن  تعمل على  آلية  يعد  الذكي  العقد  أّن  الفقه(28)  ونرى مع جانب من 
اإلنساني والتي تتمثل في إدارة املدين أو إدارة غير املؤمتن، فمن خالل االستعانة بتقنية 
بعد  املستحقة  األموال  حتويل  ميكن  الذكية،  التجارية  العقود  إبرام  في  تشني(  )البلوك 
ثبوت تسليم الوثائق، أو اكتمال وقائع أو تصرفات، بحيث يتم توثيق حتقق هذه الشروط 

بواسطة تقنية )البلوك تشني(. 
كما أّن العقد الذكي ميكن أن يكون ضماًنا للتنفيذ الفوري للعقد، وذلك عن طريق االستعانة 
بآلية التنفيذ باألقساط لبعض بنود العقد، كما هو احلال في البيع باألقساط، حيث ميكن 
لتقنية )البلوك تشني( أن تتدخل في العقد الذكي إلثبات ما مت تنفيذه من العقد باالستعانة 
بالبرامج املعلوماتية، ويقوم بعد ذلك بتحويل املبالغ املستحقة بواسطة إحدى العمالت 

املشفرة، أو عن طريق الدفع اآللي في الرصيد البنكي(29). 

(25) Mustapha Mekki, Les mystères de la blockchain, op. cit., p. 2167. 
(26) Bruno Dondero, op. cit., p. 20.

د. معمر بن طرية، مرجع سابق، ص 451.   (27)
املرجع السابق، ص 451.  (28)

(29)	 Mustapha	Mekki,	Le	contrat	objet	des	smart	contracts	(Partie	1),	Dalloz,	Paris,	2018,	p.	416.
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كما يعد العقد الذكي الذي يبرم عبر تقنية )البلوك تشني( آلية لتطبيق اجلزاءات التعاقدية، 
وخاصة جزاء انعدام العقد في حالة تعدد العقود وترابطها، بحيث يترتب على زوال أحد 

هذه العقود انعدام أثر كل العقود األخرى(30).
الفسخ  كحالة  القاضي،  أو  املدين  تدخل  إلى  حتتاج  ال  التي  األخرى  اجلزاءات  وكذلك 
باإلرادة املنفردة بعد تبليغ املدين، وفى حالة استرجاع املبالغ املدفوعةمن دون وجه حق، 
أمثلة على اجلزاءات  املنفردة، فكل هذه احلاالت تعد  أو تنفيذ الشرط اجلزائي باإلرادة 
قوية  آلية  توفير  على  يساعد  مما  الذكي؛  التجاري  العقد  خالل  من  توقيعها  ميكن  التي 

لتنفيذها وإنفاذها.
العقود الذكية آلية تساعد على توفير األمان للعقد وتنفيذه  .2

يوفر إبرام العقود الذكية من خالل تقنية )البلوك تشني( األمان في جميع مراحل إبرام 
ويساعد  والوثائق،  املستندات  تزوير  أخطار  من  احلد  على  يساعد  حيث  وتنفيذه،  العقد 
كذلك على تسهيل عملية إثبات تسلم وتسليم الوثائق واملستندات، وإثبات تاريخها، كذلك 
يساعد على تالفي املخاطر التي قد تترب على إرسال املستندات والوثائق بطريق اخلطأ 

إلى جهة مغلوطة.
الفقه(31) إلى أن تقنية )البلوك تشني( تساعد على تقليل مواعيد تبادل  وذهب جانب من 
الوثائق واملستندات، ومن ثم إتاحة الفرصة للجميع للتأكد من صحتها في الوقت املناسب، 
األمر الذي يساعد على تقليل تكاليف إبرام العقد، ويجعل من تقنية )البلوك تشني( والعقد 

الة لتعزيز التبادل التجاري وزيادته.  الذكي أداة فعَّ
وبعد العرض السابق، يتضح لنا أن العقد الذكي يستطيع إزاحة العقود التقليدية، أو تقليل 
الذكية عامة،  العقود  فإّن  بالرغم من ذلك،  أّنه  إال  تقدير،  أقل  الناشئة عنها على  املخاطر 
م قانوناً؛ األمر الذي يجعلها مبعزل عن املنظومة  والعقود التجارية الذكية خاصة، لم ُتنظَّ

القانونية والتي ال ميكن إنفاذها فيها؛ نظراً لعدم وجود هذا التنظيم القانوني لها.
لذا نناشد املشرعني في دولة الكويت ودولة اإلمارات بضرورة استيعاب األساليب احلديثة 
في التعاقد، كإبرام العقود الذكية عبر تقنية )البلوك تشني( عن طريق اعتبار هذه األساليب 
جزًءا من ركائز املنظومة القانونية، وتنظيم العقود الذكية عامة، والعقود التجارية الذكية 

(30) Ibid, p. 417.
(31)	 Williamson,	Oliver	E.,	Markets	and	Hierarchies:	Analysis	and	Antitrust	Implications:	A	

Study	in	the	Economics	of	Internal	Organization	(1975).	University	of	Illinois	at	Urbana-
Champaign’s	Academy	for	Entrepreneurial	Leadership	Historical	Research	Reference	in	
Entrepreneurship, p18.
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املبرمة عبر تقنية )البلوك تشني(، ملعاجلة الفراغ التشريعي في هذا املجال، واالستفادة من 
املزايا التي تقدمها هذه األساليب احلديثة في التعاقد ملنظومة العقود بشكل عام. 

ونناشد كذلك املشرعني في دولة الكويت ودولة اإلمارات بالنص على املجاالت واحلاالت 
التي يجوز فيها استخدام العقود الذكية املبرمة عبر )البلوك تشني(، واملجاالت واحلاالت 
التي يجب إيقاف العمل فيها بالعقود الذكية، في حالة ما إذا أدى استخدمها إلى تعطيل 

االستفادة من منظومة العقود احلالية. 

املطلب الثاني
التعريفات التقنية والقانونية للوكيل الذكي وخصائصه

لقد انتشر مفهوم الوكيل الذكي في الكثير من اآلراء الفقهية والتشريعات القانونية التي 
تعالج التصرفات الصادرة من هذا النوع من الوكالء، إال أّن هذه اآلراء لم تصل إلى مفهوم 
واضٍح يعّرف ما هو الوكيل الذكي، وما زال حتى اآلن يعد الوصول إلى مفهوم الوكيل 

الذكي محل اختالف.
ونرى مع جانب من الفقه(32) أن سبب ذلك هو حداثة هذا املوضوع الذي يعد في تطور 
متتد  التي  استخداماته  وتعدد  الذكي،  الوكيل  أشكال  تنوع  إلى  باإلضافة  مستمر، 
حياتنا  في  املنتشرة  املجاالت  من  وغيرها  كافة،  اإللكترونية  التجارة  مجاالت  لتشمل 
اليومية، فالوكيل الذكي يعد محل اهتمام القائمني على الكثير من العلوم املختلفة كالذكاء 
االصطناعي والعلوم االجتماعية وعلم احلاسوب واالقتصاد والقانون، وهو ما جعل كل 

تخصص من التخصصات السابقة يعّرف الوكيل الذكي بتعريف مميز له. 
الذكي في  الوكيل  لتعريفات  الذكي من خالل عرض  للوكيل  إلى تعريف  أن نصل  وميكننا 
اجلانب التقني واجلانب القانوني، ومن ثم الوصول إلى تعريف جامع مانع للوكيل الذكي. 

أوالً: التعريفات التقنية للوكيل الذكي
عرَّف جانب من الفقه(33) الوكيل الذكي بأّنه برنامج يتم عمل البرمجة اخلاصة به لتحقيق 
أهداف معينة، بحيث يكون له أفكاره اخلاصة حول كيفية حتقيق هذه األهداف، وكذلك 

د. آالء يعقوب النعيمي، الوكيل اإللكتروني – مفهومه وطبيعته القانونية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم   (32)
الشرعية والقانونية، املجلد 7، العدد 2، سنة 2015، اإلمارات، ص 162، وما بعدها.

(33)	 Stan	 Franklin	 and	Art	 Graesser,	 Is	 it	 an	Agent,	 or	 just	 a	 Program?	A	 Taxonomy	 for	
Autonomous	Agents,	Proceedings	of	the	Third	International	Workshop	on	Agent	Theories,	
Architectures,	 and	 Languages,	 Springer-Verlag,	 1996,	 p.	 22,	 Retrieved	 from:	 http://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.52.1255&rep=rep1&type=pdf.



اإلشكاليات القانونية إلبرام الوكيل الذكي للعقود التجارية الذكية

المؤتمر السنوي الدولي السابع لكلية القانون الكويتية العالمية – التنظيم القانوني لتطوير االستثمار – الكويت 10– 10– 2020  400

له أغراضه اخلاصة التي متيزه عن باقي التطبيقات األخرى متعددة الوظائف. وقد انتقد 
هذا التعريف بالقول بأّن فكرة الغرض اخلاص للوكيل الذكي ال تعتبر مميزة له؛ وذلك 

ألّن برامج احلاسوب األخرى ميكن وصفها بذلك الوصف أيضاً(34).
وقدم جانب آخر من الفقه(35) تعريفاً يتناسب إلى حد كبير مع فكرة الوكيل الذكي؛ حيث 
جمعها  مت  معلومات  باستخدام  معينة  مهمة  تؤدي  »برمجية  بأنه:  الذكي  الوكيل  عرَّف 
من بيئتها للعمل بأسلوب مناسب، وإكمال مهمتها بنجاح، ومن ثم ينبغي أن تكون هذه 
البرمجية قادرة على تكييف نفسها بناًء على أي تغيير يحدث في بيئتها، بحيث يؤدي أي 

تغيير في الظروف احمليطة إلى تغيير في النتائج املطلوبة منه«. 
وهذا التعريف، وإن كان شمل كل جوانب الوكيل الذكي، إال أّنه أغفل إمكانية تفاعل الوكيل 
الذكي مع غيره من الوكالء، وهو األمر املهم في مجال إبرام الوكيل الذكي للعقود. وعرَّفت 
شركة (IBM) املتخصصة في مجال برامج املعلومات الوكيل الذكي بأنه: »برنامج يقوم 
بتنفيذ عمليات متنوعة نيابة عن املستخدم لتحقيق أهدافه، ويتمتع أثناء القيام بهذه املهمة 
باالستقاللية«(36)، إال أّنه مت انتقاد هذا التعريف بالقول بأّن هذا التعريف جاء مفتقراً في 
حتديد طبيعة الدور الذي يقوم به الوكيل الذكي في إطار البيئة املعدة للعمل فيها، ُيضاف 

إلى ذلك أّنه لم يتطرق خلصائص طبيعة عمل الوكيل الذكي(37).
تعريفاً  الفقه(38)  من  جانب  قدم  السابقة،  اآلراء  لها  تعرضت  التي  االنتقادات  وليتفادى 
»برنامج  بأّنه:  فه  عرَّ حيث  الوكالء؛  من  النوع  هذا  خصائص  فيه  يبرز  الذكي  للوكيل 
الذكي  الوكيل  فيها  يقوم  ديناميكية  بيئة  في  معينة  أهداف  حتقيق  على  يعمل  حاسوبي 

د. فراس الكساسبة ونبيلة كردي، الوكيل الذكي من منظور قانوني - تطور تقني محض أم انقالب   (34)
على القواعد؟ مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، السنة 27، العدد 

55، يوليو 2013، ص 134.
(35)	 Björn	 Hermans,	 Intelligent	Agents	 on	 the	 Internet:	 an	 inventory	 of	 currently	 offered	

functionality	 in	 the	 information	society	&	a	prediction	of	 (near-)	 future	developments,	
Tilburg	University,	The	Netherlands,	March	 1997,	 p.	 15,	Retrieved	 from:	 https://pdfs.
semanticscholar.org/7493/aee1e837da2e07075a8c50a5c38351b699fe.pdf.

(36)	 David	Gilbert,	IBM	Intelligent	Agent	Strategy	White	Paper,	IBM	Corporation,	Research	
Triangle	 Park,	 NC,	 1995,	 p.	 201.	 Retrieved	 from:	 http://activist.gpl.ibm.com:81/
WhitePaper/pct2.html.

د. أحمد قاسم فرح، استخدام الوكيل الذكي في التجارة اإللكترونية: دراسة قانونية مقارنة في إطار   (37)
ماهيته ونفاذ تصرفاته، مجلة املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

اجلزائر، العدد 16، ديسمبر 2017، ص 6. 
(38)	 Jack	Krupansky,	What	is	a	Software	Agent?,	2005,	Retrieved	from:	http://agtivity.com/

agdef.htm
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باألعمال نيابة عن كيانات أخرى، سواء أكانت بشراً أم وكالء أذكياء، وذلك خالل فترة 
الوكيل  يتمتع  بحيث  ومستمرة،  مباشرة  وسيطرة  إشراف  ودون  الزمن،  من  محددة 
األهداف  وحتقيق  إجناز  إلى  السعي  في  واإلبداعية  املرونة  من  كبيرة  بدرجة  الذكي 

واملهمات املطلوبة منه«.
وبعد العرض السابق، نرى أّنه ليس كل نظام حاسوبي يصلح أن يكون برنامجاً لتقنية 
الوكيل الذكي، فبرنامج الوكيل الذكي يجب أن يتمتع بخصائص ومميزات خاصة متكنه 
من القيام باملهمات املوكلة إليه، بحيث حتدد طبيعة عمل هذا الوكيل الذكي، وعالقته بغيره 

من املستخدمني والوكالء اآلخرين.
تنفيذ  خالله  من  ميكن  حاسوبي،  »برنامج  بأنه:  الذكي  الوكيل  تعريف  ميكننا  ثم،  ومن 
مهمات وأهداف محددة، نيابة عن مستخدمني آخرين، ومن دون سيطرة عليه من الغير، 
بحيث تكون له املرونة والقدرة على التواصل مع الغير، سواء أكان بشراً أم وكيالً ذكياً 

من دون تدخل أو إشراف أحد«. 
ثانياً: التعريفات القانونية للوكيل الذكي

عرَّف املشرع األمريكي الوكيل الذكي من خالل عدة تشريعات، حيث جاء قانون املعامالت 
الفقرة  في  الذكي  للوكيل  بتعريف   (39)1999 عام  الصادر   (UETA) املوحد  اإللكترونية 
أنه: »وسيلة إلكترونية يتم استخدامها  القانون التي نصت على  (2) من هذا  6 من املادة 
الستكمال إجراء ما، أو لالستجابة كلياً أو جزئياً لسجل إلكتروني، دون مراجعة أو تدخل 
 (UCC) من قبل املستخدم«، وقد جاء نص املادة (2) من قانون التجارة األمريكي املوحد

متضمناً املضمون ذاته. 
 1999 عام  الصادر  املوحد  األمريكي  احلاسوبية  املعلومات  معامالت  قانون  ونص 
التعريف  مضمون  على  بالنص  الذكي  الوكيل  تعريف  على   (102) املادة  في   (UCITA)
السابق ذاته، إال أّنه أضاف عبارة: »دون مراجعة أو تدخل من قبل املستخدم وقت اتخاذ 
يعد  العبارة  لهذه  األمريكي  املشرع  إضافة  أن  ونرى  األداء«،  أو  االستجابة  أو  اإلجراء 

تأكيداً على استقاللية الوكيل الذكي في إجناز املهمات املوكلة إليه.
التشريعات  في  الواردة  الذكي  الوكيل  تعريفات  انتقاد  إلى  الفقه(40)  من  جانب  وذهب 
من  الذكي  الوكيل  خصوصية  تعالج  وال  مقتضبة  تعريفات  تعد  بأّنها  بالقول  األمريكية 

هو قانون متت صياغته بهدف تعزيز وتوحيد القانون، وصياغة قوانني منوذجية، إال أنه قانون غير   (39)
واجب للتنفيذ.

د. أحمد قاسم فرح، مرجع سابق، ص 9.  (40)
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االستقاللية  صفة  أّن  السيما  بها،  يتمتع  التي  واخلصائص  بغيره،  عالقته  طبيعة  حيث 
تنطبق على الكثير من البرامج اإللكترونية املوجودة حالياً. 

أما املشرع اإلماراتي، فقد استخدام لفظ الوكيل اإللكتروني بدالً من استخدام لفظ الوكيل 
الذكي، حيث نص في املادة األولى من القانون االحتادي رقم 1 لسنة 2006 الصادر بشأن 
املعامالت والتجارة اإللكترونية على تعريف الوسيط اإللكتروني املؤمتن، بالنص على 
أّنه: »برنامج أو نظام إلكتروني لوسيلة تقنية املعلومات التي تعمل تلقائياً بشكل مستقل، 

دون إشراف من أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل أو االستجابة له«.
ونرى أّنه إذا كان لفظ الوكيل اإللكتروني يحمل املضمون ذاته تقريباً، إال أّننا نرى أّن لفظ 
الوكيل الذكي أدق وأشمل من الوكيل اإللكتروني، خاصة في عصر تقنية )البلوك تشني(، 

التي تتميز باالعتماد على الذكاء االصطناعي. 
ونصت كذلك املادة (2) من قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية في إمارة دبي رقم 2 
لسنة 2002 على تعريف الوسيط اإللكتروني بالنص على أّنه: »برنامج أو نظام إلكتروني 
حلساب آلي ميكن أن يتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كلياً أو جزئياً، دون 

إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو االستجابة له«. 
بشأن   2014 لسنة   20 رقم  القانون  من   (1) املادة  نصت  فقد  الكويتي،  القانون  في  أما 
وقد  املؤمتت،  اإللكتروني  النظام  اسم  حتت  الذكي  الوكيل  على  اإللكترونية  املعامالت 
يستجيب  أو  ليتصرف  إعداده  مت  آلي  حلاسب  إلكتروني  نظام  أو  »برنامج  بأّنه:  فته  عرَّ
في  طبيعي  شخص  أي  إشراف  أو  تدخل  دون  جزئياً،  أو  كلياً  مستقل،  بشكل  لتصرف 

الوقت الذي يتم فيه التصرف أو االستجابة له«.
ونرى أّن التعريفات الواردة في كل من قوانني دولة اإلمارات، سواء االحتادي أو احمللي، 
الذي نص  إلى حد كبير مع تعريف املشرع األمريكي  الكويت تتفق  وكذلك قانون دولة 
على استقاللية الوكيل اإللكتروني صراحة، باإلضافة إلى أنه حدَّد الوقت الذي يجب أن 
يتم فيه التصرف واالستجابة، وهذا األمر محمود من جانب املشرع اإلماراتي االحتادي 
الذكي، ومنحه احلرية في إجناز  الوكيل  واحمللي إلمارة دبي؛ وذلك لضمان استقاللية 

املهمات املكلف بها.
إلكتروني  »برنامج  بأّنه:  الذكي  الوكيل  تعريف  ميكننا  السابق،  العرض  على  وبناء 
يستخدم في إجناز املهام واألعمال نيابة عن املستخدمني، دون تدخل أو سيطرة مباشرة 
منهم. ويتمتع الوكيل الذكي باالستقاللية واملرونة والقدرة على االتصال والتفاعل مع 

املستخدمني وغيرهم من الوكالء«.
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ثالثاً: خصائص الوكيل الذكي
القيام بدوره  التي متكنه من  بالعديد من اخلصائص واملزايا  الذكي  الوكيل  تقنية  تتمتع 
وهذه  ومرونة(41)،  ودقة  بسرعة  تشني(  )البلوك  وشبكة  تقنية  خالل  من  التعاقدي 
الذكي،  الوكيل  تقنية  في  توافرها  يلزم  جوهرية  خصائص  إلى  تنقسم  اخلصائص 
إجناز  في  أدائها  لتحسني  التقنية  لهذه  إضافية  مزية  وجودها  يعد  ثانوية  وخصائص 

املهمات املوكلة إليها، وميكننا توضيح هذه اخلصائص فيما يلي: 
اخلصائص اجلوهرية  -1

االستقاللية  أ. 
ميثل  ذلك  في  وهو  التجارية،  العقود  إبرام  مجال  في  مهماً  دوراً  الذكي  الوكيل  يؤدي 
املستخدمني بدرجة تقرب إلى حد كبير من دور الوكيل البشري، وبخاصة في االستقاللية 
الذكي عن  الوكيل  أهم ما مييز  القرارات، وتعد هذه اخلاصية  اتخاذ   عن مستخدمه في 
حتت  تعمل  التي  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  من  غيره  عن  وكذلك  الوكالء(42)،  من  غيره 
رقابة مستخدمها، ويظل استخدامها مرتبطاً مبا يزودها مستخدمها من بيانات، فالوكيل 
الذكي يؤدي عمله بشكل مستقل ومنفصل عن أي تدخل، سواء أكان هذا التدخل صادراً 
عن شخص آخر أم عن وكالء أذكياء آخرين، بحيث يكون لديه نوع من القدرة عن التحكم 

في أفعاله وحالته الداخلية.
ومن ثم، يعد االعتماد على الوكيل الذكي في إبرام العقود التجارية أكثر من مجرد اعتماد 
اعتماد على  إلى أخرى(43)، بل هو  القدرة على االنتقال من صفحة ويب  له  على برنامج 
وكيل ذكي لدى مهمات معينة يسعى إلى حتقيقها في ظل وجود مجموعة من الكيانات 

األخرى ميثلها وكالء أذكياء أيضاً.
ويتم تزويد الوكيل الذكي في تقنية )البلوك تشني( من قبل املستخدمني بالبيانات املهمة 
فيها  والتغيير  البيانات  هذه  على  بالبناء  الذكي  الوكيل  يقوم  بحيث  تنفيذها،  ُيراد  التي 

(41)	 Adrian	McCullagh,	The	validity	&	Limitations	of	software	agents	in	contract	formation,	
Retrieved	 from:	 https://law.uq.edu.au/files/18238/A-McCullagh_The-Validity-and-
Limitations-of-Software-Agents-in-Contract-Formation.pdf.

(42)	 Serge	Kablan,	Pour	une	évolution	du	droit	des	contrats:	le	contrat	électronique	et	les	agents	
intelligents,	Thèse	de	doctorat,	Université	Laval,	Quebec	City,	Canada,	2008,	p.	246.
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/19829/1/25221.pdf

(43)	 Charles	 J.	 Petrie,	 Agent-based	 engineering,	 the	 web,	 and	 intelligence,	 IEEE	 Expert,	
December 1996, p. 32. 
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وجتديدها في كل مرة يتعامل فيها مع مستهلك أو وكيل آخر، بحيث يستفيد من خبراته 
وجتاربه العملية، وله في القيام بهذه العملية االستقاللية الكاملة التي تسمح له بالسيطرة 
على جميع التصرفات اخلاصة بهذه العملية، وهو األمر الذي يسمح للوكيل الذكي بإبرام 
عمليات البيع والشراء، أو القيام باملهام املوكلة إليه، دون احلاجة إلى تدخل مستخدمه أو 
الرجوع إليه، ومن ثم يكون لكل وكيل ذكي خبرته اخلاصة التي متيزه عن غيره والتي 

تتكون عنده في ضوء تعامالته وتصرفاته السابقة واملستقلة (44).
الذكي تكون لديه املعرفة اجليدة برغبات املستخدم اخلاصة، ومن ثم ميكن له  فالوكيل 
املثال ميكن له حجز رحلة  العقود، فعلى سبيل  املبادرة في تنفيذ وإبرام  أن يأخذ زمام 
سياحة واختيار تاريخ احلجز بعد مراجعة جدول أعمال مستخدمه للتأكد من أّنه ليس 

لديه التزامات أخرى ميكن أن تتعارض مع هذا التاريخ(45).
ونرى أن استقاللية الوكيل الذكي في إبرام العقود هي استقاللية تختلف باختالف نوع 
العمل الذي يقوم به، بحيث تكون له احلرية في املبادرة بتنفيذ األعمال املطلوبة منه متى 

توفرت الظروف املناسبة لذلك، سواء أكان ذلك حلظة تلقي األمر أم بعد ذلك. 
املرونة   الذكي متنحه  الوكيل  بأّن استقاللية  القول  إلى  الفقه(46)  لذا نذهب مع جانب من 
التي تساعده على تقدمي اقتراحات ملستخدمه من جهة، باإلضافة إلى أّنه يسعى للرد على 
اختيار وسائل  املرونة على  أخرى، وكذلك تساعده هذه  له من جهة  ُتقدم  التي  الطلبات 
التنفيذ املناسبة لهذه العقود، وحتديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها عند االقتضاء إلمتام 

عملية التنفيذ.
وتبعاً لذلك، ذهب جانب من الفقه(47) إلى أّن استقاللية الوكيل الذكي تنقسم إلى نوعني: 
أثناء تنفيذ املهمات  األول، استقاللية كلية، يعتمد فيها الوكيل بشكل تام على نفسه في 
استقاللية  والثاني،  املستخدم،  من  عليه  واردة  قيود  أو  إرشادات  أي  دون  إليه،  املوكلة 

جزئية يعتمد فيها الوكيل على الغير من وكالء آخرين لتحقيق األهداف املوكلة إليه.
فوفقاً لهذا االجتاه الفقهي، ميكننا تقسيم استقاللية الوكيل الذكي إلى ثالثة أنواع: 

د. آالء النعيمي، مرجع سابق، ص162، وما بعدها.  (44)
(45)	 Corina	 Paraschiv,	 Les	 agents	 intelligents	 pour	 un	 nouveau	 commerce	 electronique,	

Hermes	Lavoisier,	Paris,	2004,	p.	17.
(46) Ibid, p. 22.
(47)	 F.M.T.	Brazier	&	others,	Analysing	Legal	Implications	and	Agent	Information	Systems,	

Retrieved	from:
https://nlnet.nl/project/alias/alias-final.pdf.,	p.3



د. أحمد مصطفى الدبوسي

405 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة 8 – ملحق خاص – العدد 8 – ربيع الثاني/جمادى األول 1442هـ - ديسمبر 2020م

النوع األول: يقتصر فيه دور الوكيل الذكي على جمع املعلومات واملعطيات املتعلقة بسلعة 
معينة مت تكليفه بالبحث عنها، وحتديد سعرها ومواصفاتها، دون االلتزام بالقيام بأي 

تصرف قانوني، وتكون للمستخدم حرية اخليار في إمتام التصرف أو إنهائه. 
النوع الثاني: مينح للوكيل الذكي استقاللية محدودة، بحيث تكون له القدرة على اتخاذ 
القرار، وتنفيذ املهمات املوكلة إليه دون الرجوع إلى املستخدمني، إال أّن ذلك يشترط أن 
تتوافر للوكيل الظروف املناسبة إلجناز هذه املهمات وحتقيق الهدف، ويكون ذلك وفق 

الشروط والقيود التي يضعها املستخدم، وال يجوز للوكيل اخلروج عنها.
النوع الثالث: وهو النوع الذي يستطيع فيه الوكيل الذكي اتخاذ القرار، وإجناز املهمات 
من  قيود  أي  ودون  املستخدم،  إلى  الرجوع  دون  التصرف  في  تامة  بحرية  إليه  املوكلة 
املستخدمني، ومن دون تدخل منهم، وهذا األمر يستلزم أن يتمتع الوكيل الذكي بالذكاء 

العالي حتى يستطيع القيام بهذه املهمات.
وبناء على ما سبق، فإّننا نرى أن الوكيل الذكي، حتى يستطيع القيام باملهام املوكلة إليه 
املعلومات  له  تتوافر  أن  يجب  وكذلك  العالي،  بالذكاء  يتمتع  أن  يجب  فإّنه  باستقاللية، 
الكافية، باإلضافة إلى املعلومات التي يكتسبها أثناء القيام بعمله والتي يقوم الوكيل الذكي 

بتخزينها واستخدامها عند احلاجة إليها، وتزيد هذه االستقاللية مع اكتسابه للخبرات.
القدرة على املبادرة والتعامل مع البيئة احمليطة ب. 

الوكيل الذكي يعد تقنية تستطيع اتخاذ زمام املبادرة في حتقيق هدفها، وذلك في حالة 
توجيهات  على  تعتمد  ال  تقنية  فهو  لذلك،  مناسبة  به  احمليطة  البيئة  ظروف  كانت  إذا  ما 

وإشراف املستخدم. 
التي  املتغيرات  مع  والتعامل  به،  احمليطة  البيئة  مع  التفاعل  يستطيع  الذكي  فالوكيل 
حتدث فيها من تلقاء نفسه منذ بدء تنفيذ املهمة املوكلة إليه، وحتى تنفيذ وحتقيق الهدف 
استشعاره  من  تنبع  تصرف  إجراء  أو  بعمل  بالقيام  الذكي  الوكيل  فمبادرة  املقرر(48)، 
بإمكانية أن يكون مستخدمه مهتماً - بالفعل - مبوضوع هذه املبادرة والتي تعتمد في 

أساسها على مدخالت الوكيل وتفاعله مع مستخدمه ومع بيئته احمليطة(49).
فالوكيل الذكي يستطيع التفاعل مع البيئة احمليطة به وإدراك عناصرها والتعامل التلقائي 

(48)	 Oren	Willi	Etzioni	&	Daniel	S	Weld,	Intelligent	Agents	on	the	Internet:	Fact,	Fiction,	and	
Forecast,	IEEE	Expert:	Intelligent	Systems	and	Their	Applications,	August	1995,	p.	16.

د. أحمد قاسم فرح، مرجع سابق، ص15.   (49)



اإلشكاليات القانونية إلبرام الوكيل الذكي للعقود التجارية الذكية

المؤتمر السنوي الدولي السابع لكلية القانون الكويتية العالمية – التنظيم القانوني لتطوير االستثمار – الكويت 10– 10– 2020  406

املستخدمني  التفاعل على مبادراته جتاه  فيها(50)، وال يؤثر هذا  التي تطرأ  املتغيرات  مع 
فقط، وإمنا ميتد أيضاً لردود أفعاله، وذلك مبا يحقق مصلحة املستخدمني(51).

مثال ذلك، إذا مت تكليف الوكيل الذكي بشراء سيارة عبر شبكة )البلوك تشني( من محالت 
افتراضية، ومن خالل بحثه عن أفضل احملالت لبيع السيارات، وعند اختيار احملل الذي 
سيراسله للشراء ظهرت محالت جديدة لبيع هذه السيارة، كما ظهر أن هذه السيارة تباع 
في مزادات إلكترونية، ففي هذه احلالة يجب على الوكيل الذكي أن يتكيف مع ما ظهر من 
أمور حديثة، بحيث يقوم بتقييم سريع للعروض اجلديدة واختيار أفضلها، مبا يحقق 

مصلحة املستخدم. 
العميل  فيها  يغيّر  مرة  كل  في  عروضه  تغيير  على  القدرة  ميتلك  الذكي  الوكيل  أن  كما 
من  ميتلكه  ما  بحسب  عرضاً  للمشتري  يقدم  مرة  كل  في  فهو  تفضيالته،  أو  رغباته 
فإّنه  البائع،  عن  وكيالً  الذكي  الوكيل  كان  وإذا  العميل،  تفضيالت  ضوء  في  معلومات 
يختار أفضل عروض البيع التي تتماشى مع متغيرات السوق، ومن ثم فإذا كانت هناك 
معلومات محدثة توصل إليها الوكيل الذكي، فإّنها سوف تؤثر على قرار البيع، أو تعديل 

شروط البيع(52).
القدرة على التفاعل مع اآلخرين  ج. 

وكالء  أكانوا  سواء  اآلخرين،  مع  والتواصل  التفاعل  على  القدرة  الذكي  الوكيل  ميتلك 
أم أذكياًء، وذلك عن طريق لغة خاصة لالتصال بهم؛ وذلك بهدف احلصول على  بشراً 
الوكيل  حصول  يساعد  حيث  بنجاح،  إليه  املوكلة  املهمة  إجناز  على  تساعده  معلومات 
الذكي على املعلومات من الوكالء اآلخرين في متابعة التطورات واملتغيرات التي تتم في 
شبكة )البلوك تشني(؛ األمر الذي يضمن له البقاء واحلفاظ على مستوى استجابة سريع 
ودقيق(53)، وكذلك تقدمي معلومات وبيانات ملستخدمه عن املستهلكني وميولهم ودرجة 

رضاهم عن السلعة أو اخلدمة املقدمة لهم. 

(50)	 Minghua	He&	Ho-fung	Leung,	Agents	in	E-commerce:	state	of	the	art,	Knowledge	and	
Information	Systems,	July	2002,	p.	985.

(51)	 Aleksandra	M	Jurewicz,	Contracts	Concluded	by	Electronic	Agents	-	Comparative	Analysis	
of	American	and	Polish	Legal	Systems,	Beepers	legal	Repository,	August	2005,	p.	6.

اجلديدة،  اجلامعة  دار  اإللكترونية،  التجارة  في  اإللكتروني  الوكيل  دور  غنام،  محمد  شريف  د.   (52)
اإلسكندرية، 2012، ص53.

(53)	 Ira	 Rudowsky,	 Intelligent	 Agents,”	 The	 Communications	 of	 the	 Association	 for	
Information	Systems,	Vol.	14,	Article	48,	2004,	p.	279,	Retrieved	from:	http://aisel.aisnet.
org/cais/vol14/iss1/48.
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السلع  عن  كافية  معلومات   - مستهلكاً  كان  إذا   - ملستخدمه  يقدم  أن  يستطيع  وكذلك 
الذكي  الوكيل  أن  كما  فيها(54)،  والشراء  البيع  تصرفات  إجراء  إليه  املوكل  واخلدمات 
بأداء  متعلقة  تعليمات  أو  أوامر  إعطائه  حالة  في  وذلك  مستخدمه،  مع  التفاعل  يستطيع 

مهمة محددة(55).

ومن ثم جتعل صفة التواصل والتفاعل االجتماعي الوكيل الذكي قريباً جداً في صفاته 
تزيد وبالتالي  بعمله،  للقيام  عالية  مقومات  متنحه  الصفة  وهذه  الطبيعي،  الوكيل   من 

كافة؛  معه  املتعاملني  والوكالء  األشخاص  لثقة  كسبه  فرص  من   - كبيرة  وبدرجة   -
نظراً ملا ميكنه إحرازه من تطور في عمله، وتغيير في مخرجاته، وما ميكنه القيام به من 

تصرفات نيابة عن مستخدمه بطريقة منظمة وسريعة ودقيقة(56).

2- اخلصائص الثانوية

القابلية للتنقل أ. 

)البلوك تشني((57)،  االنتقال عبر شبكة  القدرة على  الذي ميلك  املتنقل هو  الذكي  الوكيل 
في  أخرى  إلكترونية  مواقع  إلى  إلكتروني  موقع  من  التحرك  على  قادر  الذكي  فالوكيل 
الفترة الزمنية نفسها التي يقوم فيها بأداء مهمته املكلف بها(58)، بحيث ميكن له االنتقال 
ألداء املهمات املوكلة إليه ثم يعود إلى مكانه الذي انطلق منه، مما يساعد على زيادة اإلقبال 
على استخدامه في إجناز وتنفيذ عمليات التجارة اإللكترونية، يضاف إلى ذلك أّنه قادر 

على االنتقال ملرة واحدة أو عدة مرات من أجل تنفيذ املهمات املوكلة إليه.

البيئة  في  بحرية  االنتقال  على  قادراً  الوكالء  من  نوعاً  أوجدت  الذكي  الوكيل  فتقنية 
اإللكترونية دون أي مشاكل تقنية، مثال ذلك برنامج (Agents	Mobile	Aglets)  املصمم 
من شركة (IBM) والذي يتميز بالقدرة على االنتقال بحرية من مواقع إلى أخرى، ومن 

ثم العودة إلى املوقع األصلي مرة أخرى. 

وال شك في أّن إمكانية الوكيل الذكي في االنتقال والتحرك بحرية جتعل للوكيل الذكي 

د. شريف غنام، مرجع سابق، ص 702.   (54)
(55)	 Ben	Coppin,	Artificial	Intelligence	Illuminated,	Jones	&	Bartlett	Learning;	Computer	ed.	

Edition,	Sudbury,	Massachusetts,	April	2004,	Retrieved	from:
http://futuresoft.yolasite.com/resources/Artificial%20Intelligence%20Illuminated.pdf.,	p	545.

د. أحمد قاسم فرح، مرجع سابق، ص 16.  (56)
(57) Ben Coppin, op. cit., p. 54. 

د. فراس الكساسبة ونبيلة كردي، مرجع سابق، ص145.  (58)
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بسرعة  إليه  املوكلة  املهام  بإجناز  لقيامه  نظراً  الثابت،  بالوكيل  مقارنة  كبيرة،  فعالية 
فائقة(59) ودقة عالية من أي مكان، دون احلاجة إلى االنتقال وتشغيل البرنامج من حاسب 

آلي آلخر(60).

بني  يجمع  األذكياء  الوكالء  من  جداً  قليالً  عدداً  هناك  أّن  يالحظ  سبق،  مما  وبالرغم 
التفاعل واالنتقال واحلركة؛ وذلك نظراً ألّن إحدى  خصائص االستقاللية والقدرة على 

هذه اخلصائص ليست دائماً ذات صلة بنطاق الوكالء األذكياء(61).
الدقة والعقالنية ب.  

والفعل  الصحيح،  الوقت  في  الصحيح  الشيء  يفعل  الذي  هو  العقالني  الذكي  الوكيل 
إزالة  إليه(62)، ومن ثم فهو يعمل على  املوكلة  املهمة  أداء  النجاح في  إلى  الصحيح يؤدي 
أثناء تنفيذ مهمته بخطوات محسوبة تتم دراستها، حتى متكن  أي معوقات قد تواجهه 
املستخدمني من احلصول على املطلوب، سواء أكان سلعة أم خدمة، أو بيعها في الوقت 

املناسب، ودون أي أخطار(63).
وملعرفة ما إذا كان الوكيل الذكي عقالنياً أو غير عقالني عند أدائه ملا كلف به، فإّن جانباً 
من الفقه(64) وضع لذلك معياراً يقوم على أربعة عناصر هي: 1- اعتماد معيار شخصي 
لألداء. 2- مدى املعرفة التي وصل إليها الوكيل الذكي إلى وقت قيامه بأداء مهمته. 3- 
مدى فهم الوكيل الذكي للبيئة املوجود فيها، ومعرفته بكل عناصرها. 4- التصرف الذي 
يستطيع الوكيل الذكي القيام به، بحيث ال ميكن لوم الوكيل الذكي على شيء ال يستطيع 

إدراكه. 

(59)	 Sachin	Mishra,	Electronic	agents	 are	helpful	 and	without	 risks	 for	business	as	well	 as	
consumers,	Law	Articles	2008.
http://www.legalserviceindia.com/article/l245-Electronic-agents.html

د. فراس الكساسبة ونبيلة كردي، مرجع سابق، ص145.  (60)
(61)	 Fritz	Holl,	Thom	bile	agent	list,	2006,	p.	76.

د. فراس الكساسبة ونبيلة كردي، مرجع سابق ، ص145. انظر أيضاً:   (62)
Stuart	 Russell&	 Peter	 Norvig	 ,	 Artificial	 Intelligence:	 A	 Modern	 Approach	 (3rd	
Edition),	prentice	Hall,	Pearson,		2009,	p.	31,	Retrieved	from:https://faculty.psau.edu.sa/
filedownload/doc-7-pdf-a154ffbcec538a4161a406abf62f5b76-original.pdf
(63)	 Arno	R.	Lodder	&Marten	B.	Voulon,	Intelligent	Agents	and	the	Information	Requirements	

of	 the	Directives	 on	Distance	 Selling	 and	E-commerce,	 International	Review	 of	 Law,	
Computers & Technology, Volume 16, 2002, Issue 3, p. 280.

د. فراس الكساسبة ونبيلة كردي، ص 6.   (64)
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املطلب الثالث
دور الوكيل الذكي في إبرام العقود الذكية

يتدخل الوكيل الذكي في عملية إبرام العقود الذكية في مرحلتني: األولى مرحلة ما قبل 
مرحلة  والثانية  اجلدد،  العمالء  عن  للبحث  الذكي  الوكيل  فيها  يعمل  التي  وهي  التعاقد، 
إمتام التعاقد في الصفقات أو املعامالت، والوكيل الذكي يختلف دوره أيضاً في حالة ما 

إذا كان ميثل البائع أو املشتري.
وميكننا أن نوضح ذلك فيما يلي: 

أوالً: الوكيل الذكي كنائب عن املشتري
يقوم الوكيل الذكي كنائب عن املشتري بدور مهم في حتديد احتياجات املشتري والبحث 
عنها، حيث تطلب املتاجر االفتراضية، وكذلك الشركات املنتجة، من املستهلكني املشترين 
من  شخصيتهم  وحول  هويتهم  حول  مفصلة  بيانات  إعطاء  مواقعها  يزورون  الذين 
خالل حتديد احتياجاتهم وأذواقهم، ومن أمثلة هذه البيانات حتديد املنتجات املستهلكة، 
واملركز االجتماعي للمستهلك، واملهنة، وما إلى ذلك من معلومات، ومن ثم يتم ترقية هذه 
(Profile) بعد كل  التي تكون من شكل ملف تعريفي  التعريفية للمشتري، أو  املعلومات 
معاملة، من خالل تسجيل مطالبهم املتعاقبة وحتليلها؛ األمر الذي يسمح لتجار التجزئة 

بتقدمي عروض تتالءم مع احتياجات املشتري املستهلك(65).
 ،(Amazon) املصمم من شركة (Eyes) ومن أمثلة الوكالء األذكياء في هذا املجال الوكيل
والذي يراقب الكتب املعروضة للبيع على شبكة اإلنترنت، ويخطر الزبون باألحداث التي 

تكون ذات فائدة له. 
فالوكيل الذكي يجمع املعلومات والبيانات اخلاصة بالسلعة أو اخلدمة املطلوبة، ويعمل 
على تصنيفها في قوائم، والتفاوض بشأن أسعارها وشروط التعاقد عليها(66)، وال تقف 
مهمة الوكيل الذكي عند هذه املرحلة، وإمنا متتد أيضاً لتشمل مقارنة تلك السلع واخلدمات 
املعروضة من حيث الثمن واجلودة والشروط الشخصية التي تناسب املشتري وعرضها 

على املشتري بتوصية بشراء نوع محدد، مع ذكر أسباب ذلك. 
ويكون للوكيل دور مهم في حتديد شروط الصفقة في مرحلة ما قبل التعاقد، مبا فيها 

د. نرميان مسعود بورغدة، العقود املبرمة بواسطة األنظمة اإللكترونية الذكية، رسالة دكتوراه، جامعة   (65)
اجلزائر 1، 2017، ص 74. 

املرجع السابق، ص 18.  (66)
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تلك التي قد ال يعلمها مستخدمه، سواء أكان بائعاً أم مشترياًٍ، خاصة إذا كان الوكيل الذكي 
قادراً على تعلم كيفية التفاوض من خالل جتاربه السابقة(67)، ومن أمثلة الوكالء األذكياء 
(Tête-à-tête) املطور من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا  التفاوض  املصممة لغرض 

األمريكي(68)؛ حيث يقوم هذا البرنامج بالتفاوض بشأن مختلف حول شروط العقد. 
التفاوض بعد إجناز  يقيّم جتربته في  أن  للتفاوض  املصمم  الذكي  للوكيل  وميكن كذلك 
املعاملة، وذلك بقياس مستوى رضاء العمالء عن تنفيذ الطرف اآلخر اللتزاماته، وأوجه 
النقص والقصور في أداء هذه االلتزامات، ومن ثم يستفيد الوكيل الذكي من هذه املعلومات 

الحقاً في حتسني أدائه.
وكذلك يستفيد الوكيل الذكي من هذا التقييم بحصر مفاوضته التي قام بها الستخدامها 
ثقة  على  حازوا  الذين  وهم  محددة،  مزودين  قائمة  بتحديد  وذلك  القادمة،  املرات  في 
املستهلكني بأدائهم اللتزاماتهم وفقاً ملا اتفق عليه في مرحلة التفاوض، وكذلك استبعاد 
من حاز على تقييم سلبي من جانب املشترين املستهلكني من دائرة التفاوض القادمة(69)، 
وبعد قبول املشتري لتوصية الوكيل الذكي بالشراء، يقوم الوكيل بإبرام العقد كنائب عنه 

بإصدار اإليجاب والقبول للمزود إلبرام العقد(70).
عليه  املتفق  الثمن  يدفع  أن  كذلك  ميكنه  الذكي  الوكيل  أّن  إلى  الفقه(71)  من  جانب  وذهب 
باستخدام البطاقة االئتمانية اخلاصة باملستهلك واملزود بها. ونرى أّنه في عصر )البلوك 
تشني( ميكن للوكيل الذكي أن يقوم بتوثيق العقد الذكي املبرم عبر شبكة )البلوك تشني( 
الذكي  الوكيل  قيام  على  األمثلة  أبرز  العملية  هذه  تعد  حيث  قبل؛  من  ذلك  وضحنا  كما 

بإبرام العقود الذكية. 

د. نرميان مسعود بورغدة، مرجع سابق، ص 132.   (67)
(68)	 Alexandros	Moukas	and	Giorgos	Zacharia	and	Robert	Guttman	and	Pattie	Maes,	Agent-

Mediated	Electronic	Commerce:	An	MIT	Media	Laboratory	 Perspective,	 International	
Journal	of	Electronic	Commerce,	Volume	4,	Issue	3,	2000,	p.	150.

د. آالء النعيمي، مرجع سابق، ص 441؛ د. أحمد قاسم فرح، مرجع سابق، ص 15.  (69)
(70)	 Ian	R.	Kerr,	Ensuring	the	Success	of	Contract	Formation	in	Agent-Mediated	Electronic	

Commerce,	Electronic	Commerce	Research,	1:	183–202,	Kluwer	Academic	Publishers,	
2001,	p.	185,	Retrieved	from:	
https://static1.squarespace.com/static/56b8dbd62eeb817f29aa3265/t/5768904cb3db2b94
00f6a960/1466470476657/kerr-agent-mediated.pdf.

(71)	 Daniel	M.	Reeves	and	Michael	P.	Wellman	and	Benjamin	Grosof,	Automated	Negotiation	
from	 Declarative	 Contract	 Description,	 University	 of	 Michigan	Artificial	 Intelligence	
Laboratory,	 April	 2002,	 p.	 2.	 Retrieved	 from:	 http://ebusiness.mit.edu/research/
papers/114%20Grosof,%20Automated%20Negotiation.pdf.
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ثانياً: الوكيل الذكي كنائب عن املزود البائع
االستهالكية  وميولهم  املستهلكني  بيانات  جمع  على  البائع  املزود  الذكي  الوكيل  يساعد 
والشرائية واخلدمات املفضلة لديهم؛ األمر الذي ميّكن البائع من معرفة كافة املعلومات 
والبيانات اخلاصة باملستهلك، ومن ثم تصبح عملية استهدافه بالسلع واخلدمات اجلديدة 

إلغرائه بالشراء أسهل من استخدامه أية وسيلة تسويقية أخرى(72).
البائع مع هذا  املزّود  يتعامل فيها  البيانات في كل مرة  وكذلك ميكن االستفادة من هذه 
فائقة  بسرعة  املطلوبة  اخلدمات  أو  السلع  لهم  يوّفر  الذي  األمر  غيره؛  مع  أو  املشتري، 

وبدقة عالية، أفضل من محركات البحث التقليدية. 
معهد  من  املطور   (CBD) والوكيل   ،(Broad vision) الوكالء  من  النوع  هذا  أمثلة  ومن 
تتمثل في:  البيع(73) والتي  للتكنولوجيا والذي يقوم بخطوات رئيسة في عملية   (MIT)
1- حتديد فئة املشترين املستهدفة.  2- البحث عن املنتجات املشابهة للسلعة املراد بيعها، 
واملقارنة بينها. 3- البحث عن األسعار واخلدمات املقدمة ملشتري هذا النوع من السلع. 
4- التفاوض مع من يرغب في الشراء. 5- إبرام العقود، وتسليم املنتجات، وقبض الثمن. 
6- تقدمي معلومات خدمة ما بعد البيع، وتقييم جتربة البيع التي أجراها املشتري، وبذلك 

يكون التاجر على علم بكامل املعلومات املهمة في السوق اإللكتروني (74).

أحمد قاسم فرح، مرجع سابق، ص 20.   (72)
Kees	Stuurman,	Hugo	Wijnands,	Intelligent	Agents:	A	Curse	or	a	Blessing?	A	Survey	of	
the	Legal	Aspects	of	the	Application	of	Intelligent	Software	Systems,	Computer	Law	&	
Security	Review,	The	International	Journal	of	Technology	Law	and	Practice,	Volume	17,	
Issue 2, March 2001, p. 92.

د. شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص44.   (73)
(74)	 Sonia	Gonzalo,	A	Business	Outlook	regarding	Electronic	Agents,	International	Journal	of	

Law	and	Information	Technology,	Volume	9,	Issue	3,	September	2001,	p.	196.
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املبحث الثاني
املركز القانوني للوكيل الذكي في إبرام العقود 

عبر تقنية )البلوك تشني(
الوكيل الذكي هو تقنية قادرة على املبادرة والتعلم، ويتمتع باالستقاللية، ومن ثم ميكن 
ومن  تشني(،  )البلوك  شبكة  عبر  التعاقدات  إبرام  في  مستخدمه  محل  يتصرف  أن  له 
وهل  التعاقدات،  هذه  إبرام  في  الذكي  للوكيل  القانوني  املركز  حول  اآلراء  اختلفت  ثم 
إلى مستخدمه؟ ومبعنى  أم تنسب  له  التصرفات والتعاقدات تنسب  املسؤولية عن هذه 
أم ميكن منح  القانونية؟  أداة اتصال ال تتمتع بالشخصية  الذكي مجرد  الوكيل  آخر هل 

الوكيل الذكي الشخصية القانونية؟
وميكننا توضيح اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل مطلبني هما: 

التجارية من خالل  العقود  إبرام  الذكي كأداة اتصال مساعدة في  الوكيل  املطلب األول: 
تقنية )البلوك تشني(

خالل  من  التجارية  العقود  إبرام  في  الذكي  للوكيل  القانونية  الشخصية  الثاني:  املطلب 
تقنية )البلوك تشني(

املطلب األول
الوكيل الذكي كأداة اتصال مساعدة في إبرام العقود التجارية

من خالل تقنية )البلوك تشني(

أو  كالهاتف  اتصال  وسيلة  مجرد  الذكي  الوكيل  اعتبار  إلى  الفقه(75)  من  جانب  ذهب 
الفاكس، ومن ثم يصبح أي تصرف قانوني يصدر عنه تصرفاً صادراً عن مستخدمه، 
وبالتالي يعد استخدام برنامج الوكيل الذكي في إبرام العقود التجارية عبر تقنية )البلوك 
تشني( التزاماً ضمنياً من املستخدم عن كل التصرفات التي تصدر عنه؛ وذلك ألن الوكيل 
الذكي في هذه احلالة سوف يقتصر دوره فقط على نقل إرادة هذا املستخدم وإيصالها 

إلى الطرف اآلخر.
ووفقاً لهذا االجتاه، فإن دور الوكيل الذكي في إبرام العقود التجارية الذكية سوف يفقده 

(75)	 Aleksandra	Jurewicz,	op.	cit.,	p.	9.
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آثار العقود املبرمة من الوكيل الذكي سوف تنسب إلى  خاصية االستقاللية؛ وذلك ألن 
املستخدم.

واعتبار الوكيل الذكي وسيلة اتصال يجعل مستخدمه أكثر حرصاً على التصرفات التي 
الوكيل سوف تنسب إلى هذا املستخدم،  الوكيل؛ وذلك ألن تصرفات هذا  يقوم بها هذا 
يساعد  سوف  اتصال  وسيلة  الذكي  الوكيل  اعتبار  أّن  كما  عنها(76)،  املسؤول  هو  ويعد 
التعاقد دون خوف من ضياع  الذكي على  الوكيل  التعاقد مع  الراغب في  الثالث  الطرف 
حقوقه حال وقوع ضرر؛ ألّنه في هذه احلالة سوف يرجع على مستخدمه بالتعويض 

ألّنه هو املسؤول عنه.
مع  الذكي  الوكيل  إليها  توصل  التي  العقد  ببنود  املستخدم  يعلم  أن  يشترط  ال  كان  وإذا 
وبنود  شروط  ملراجعة  املستخدم  إلى  الذكي  الوكيل  يرجع  أن  كذلك  يشترط  وال  الغير، 
كل  عن  يسأل  سوف  املستخدم  هذا  أّن  إال  اآلخر،  الطرف  مع  التعاقد  إبرام  قبل  العقد 

تصرفات هذا الوكيل وكأّنها واقعة منه شخصياً.
املعامالت  بشأن   2014 لسنة   20 رقم  القانون  من   (8) املادة  في  الكويتي  املشرع  ونص 
اإللكترونية على أّنه: »يجوز أن يتم التعاقد بني نظم إلكترونية مؤمتتة متضمنة نظامي 
بيانات إلكترونية أو أكثر، تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام مبثل هذه املهمات، ويقع 
القانونية، متى حتققت شرائطه، ومتى أدت تلك  التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً آلثاره 
املباشر  أو  الشخصي  التدخل  عدم  من  الرغم  على  املطلوب،  الشكل  على  وظائفها  النظم 
ألي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد، كما يجوز أن يتم التصرف القانوني بني نظام 
إلكتروني يعود إلى شخص طبيعي أو معنوي وبني شخص طبيعي، إذا كان األخير يعلم 

أو من املفترض أن يعلم أّن ذلك النظام سيتولى مهمة إمتام التصرف القانوني«.
ونصت املادة (11) من القانون ذاته على أّنه: »يعتبر املستند أو السجل اإللكتروني صادراً 
عن املنشئ، سواء صدر منه شخصياً أو من الغير حلسابه عن طريق نظام إلكتروني معد 

للعمل تلقائياً بواسطة املنشئ أو بالنيابة عنه.
ويعتبر املستند أو السجل اإللكتروني حجة على املنشئ لصالح املرسل إليه في أي من 

احلاالت اآلتية:
إذا كان املنشئ قد أصدره بنفسه.  .1

(76)	 Francisco	Andrade	and	Paulo	Novais	and	José	Márcio	Machado	and	José	C	F	M	Neves,	
Contracting	agents:	legal	personality	and	representation,	Artificial	Intelligence	and	Law,	
Volume 15, Issue 4, December 2007, p. 360.
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إذا استخدم املرسل إليه نظام املعاجلة اإللكترونية للبيانات الذي سبق أن اتفق مع   .2
املنشئ على استخدامه لهذا الغرض. 

إذا كان املستند أو السجل اإللكتروني قد وصل إلى املرسل إليه نتيجة إجراءات قام   .3
ل بالدخول إلى الوسيلة اإللكترونية  بها شخص تابع للمنشئ، أو نائب عنه وُمخوَّ

املستخدمة من أي منهما لتحديد هوية املنشئ. 
وال يعتبر املستند أو السجل اإللكتروني حجة على املنشئ في احلالتني اآلتيتني:

استالم املرسل إليه إخطاراً من املنشئ يبلغه فيه أّن املستند أو السجل اإللكتروني   .1
غير صادر عنه، فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدوره من املنشئ ، ويكون 
املنشئ مسؤوالً عن أي نتائج حدثت قبل استالم هذا اإلخطار، ما لم يثبت عدم 

صدور املستند أو السجل اإللكتروني عنه فعلياً من األساس.
أو السجل اإللكتروني لم  أّن املستند  أو كان بوسعه أن يعلم  إليه  إذا علم املرسل   .2

يصدر من املنشئ.
وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة إلكترونية يتسلمها على أّنها مراسلة مستقلة،   .3
وأن يتصرف على ذلك االفتراض وحده، إال إذا علم أو كان ينبغي عليه أن يعلم، 
الرسالة  بأّن  عليه  متفق  إجراء  أي  استخدم  أو  املعتاد  الشخص  عناية  بذل  إذا 

اإللكترونية كانت نسخة مكررة«.
ومن هذه النصوص، يتضح لنا أّن املشرع الكويتي نص على صحة التعاقدات والتصرفات 
التي يبرمها الوكيل الذكي، ونص على حجية هذه التصرفات، إال أّنه اعتبر الوكيل الذكي 
مجرد وسيلة اتصال يعتمد عليها املستخدم إليصال رسالة للطرف اآلخر، ويكون هو 
املسؤول الوحيد في حالة حدوث أي ضرر، فاإلرادة الوحيدة هي إرادة املستخدم، وهي 

التي يعتد بها إلبرام التعاقدات في حالة إمتام التعاقدات من خالل الوكيل الذكي.
أما املشرع االحتادي اإلماراتي، فقد نص في املادة (12) من القانون رقم 1 لسنة 2006 
إلكترونية  التعاقد بني وسائط  يتم  أن  »1- يجوز  أّنه:  اإللكترونية على  املعامالت  بشأن 
مسبقاً  ومبرمجة  معدة  تكون  أكثر،  أو  إلكترونية  معلومات  نظامي  متضمنة  مؤمتتة 
للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً آلثاره القانونية حتى في حالة عدم 
التدخل الشخصي أو املباشر ألي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه األنظمة. 
2- يجوز أن يتم التعاقد بني نظام معلومات إلكتروني مؤمتت بحوزة شخص طبيعي أو 
معنوي وبني شخص طبيعي آخر، إذا كان األخير يعلم أو من املفترض أن يعلم أّن ذلك 
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النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً«.
صادرة  اإللكترونية  الرسالة  تعتبر   -1« أّنه:  على  ذاته  القانون  من   (13) املادة  ونصت 
إليه،  املنشئ واملرسل  العالقة بني  الذي أصدرها بنفسه.2- في  إذا كان هو  املنشئ  عن 
له صالحية  أ - من شخص  أرسلت:  إذا  املنشئ  اإللكترونية صادرة عن  الرسالة  تعتبر 
معلومات  نظام  من  ب -  اإللكترونية.  بالرسالة  يتعلق  فيما  املنشئ  عن  نيابة  التصرف 
3- في العالقة بني املنشئ  مؤمتت ومبرمج للعمل تلقائياً من قبل املنشئ أو نيابة عنه. 
الرسالة اإللكترونية قد صدرت عن املنشئ،  إليه أن يعتبر  إليه، يحق للمرسل  واملرسل 
وأن يتصرف على أساس هذا االفتراض: أ - إذا طبق املرسل إليه تطبيقاً صحيحاً، إجراء 
عن  صدرت  قد  اإللكترونية  الرسالة  أّن  من  التأكد  أجل  من  املنشئ  عليه  وافق  أن  سبق 
املنشئ لهذا الغرض. ب - إذا كانت الرسالة اإللكترونية، كما تسلمها املرسل إليه، ناجتة 
عن تصرفات شخص متكن بحكم عالقته باملنشئ، أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول 

إلى طريقة يستخدمها املنشئ إلثبات أّن الرسالة اإللكترونية صادرة عنه«.
عن  نائب  مجرد  الذكي  الوكيل  اعتبر  اإلماراتي  املشرع  أّن  نرى  النصوص،  لهذه  ووفقاً 

منشئ هذا البرنامج، ونص على صحة املعامالت التي يقوم بها هذا الوكيل الذكي.
ونصت املادة (2) من األونيسترال في الفقرة ج على أّنه: »يراد مبصطلح منشئ رسالة 
إن  تخزينها،  قبل  البيانات  رسالة  إنشاء  أو  إرسال  أّن  يعتبر  الذي  الشخصية  البيانات 
حدث، قد مت على يديه أو نيابة عنه، ولكنّه ال يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما 

يتعلق بهذه الرسالة«.
األمريكي  املعلومات احلاسوبية  (107) من قانون معامالت  املادة  الفقرة د، من  ونصت 
أداء  توثيق،  لعمل  الذكي  الوكيل  يستخدم  الذي  »الشخص  أّن:  على   (UCITA) املوحد 
التزام، أو إبرام اتفاق، مبا في ذلك إظهار املوافقة، ملزم بعمليات الوكيل الذكي، حتى ولو 
نتائج  أو  الذكي،  الوكيل  عمليات  مبراجعة  قام  أو  علم،  على  آخر  شخص  أو  هو  يكن  لم 

العمليات التي قام بها«.
في  اإللكترونية  اخلطابات  استخدام  بشأن  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   (12) املادة  ونصت 
العقود الدولية لسنة 2005 على أّنه: »ال يجوز إنكار صحة أو نفاذ العقد الذي يتم بالتفاعل 
بني نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بني نظامي رسائل آليني ملجرد عدم 
مراجعة شخص طبيعي لألفعال التي قام بتنفيذها نظام الرسائل اآللية، أو العقد الناجت 

عن تلك األفعال أو عدم تدخله فيها«.
الرسائل اآللية،  املبرم من خالل نظام  العقد  الذكر، فإّن  ووفقاً جلميع النصوص سالفة 
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بشكل  يعمل  النظام  هذا  كان  ولو  حتى  صحيحاً،  عقداً  يعد  آليني،  رسائل  نظامي  بني  أو 
حينما  النصوص،  لهذه  ووفقاً  الذكي،  فالوكيل  مستخدمه،  من  رقابة  ودون  مستقل، 
الطبيعي  الشخص  إرادة  بنقل  فقط  يقوم  التعاقدية،  العالقة  في  قبوالً  أو  إيجاباً  يصدر 
الذي يقوم بالعمل نيابة عنه، ومن ثم تكون اإلرادة الوحيدة املعتبرة في هذه احلالة هي 
إرادة املستخدم، ومن ثم تعد هي اإلرادة التي يعتد بها في إبرام التعاقدات، حتى ولو مت 
ذلك من خالل تقنية الوكيل الذكي، إال أّننا نرى أنه كان ميكن قبول هذا األمر سابقاً، حينما 
كان الوكيل الذكي وسيلة التصرف، ونقل البيانات فقط، أما اآلن فإن األمر مختلف ألننا 
باالستقاللية  يتمتع  أصبح  الذكي  الوكيل  إن  حيث  تشني(،  )البلوك  تقنية  عصر  ظل  في 
التلقائية والقدرة على اكتساب اخلبرات والتعلم من املعامالت  العقود، وكذلك  إبرام  في 

السابقة، وتعديل وإصدار أوامر وتعليمات جديدة من أجل إجناز املهمة املوكلة إليه. 

املطلب الثاني
الشخصية القانونية للوكيل الذكي في إبرام العقود التجارية 

من خالل تقنية )البلوك تشني(

القانونية،  الشخصية  الذكي  الوكيل  منح  بضرورة  القول  إلى  الفقه(77)  من  جانب  ذهب 
بشرياً،  إنساناً  تكون  أن  القانونية  بالشخصية  التمتع  شروط  من  ليس  بأن  ذلك  وبرر 
املعنوية  األشخاص  حالة  في  كما  اإلنسان،  غير  لتشمل  متتد  القانونية  فالشخصية 
كالشركات واجلمعيات، وفي بعض األحيان يحرم اإلنسان منها، وأيد ذلك جانب آخر في 
الذكي سوف يحل جميع املشكالت  القانونية للوكيل  إّن منح الشخصية  الفقه(78)، حيث 
رضاء  هو  الرضاء  يكون  بحيث  إلكترونية،  بطريقة  العقد  إبرام  عن  الناجتة  القانونية 
الذي يتعامل معه، كما يكون توافقاً بني اإليجاب والقبول، دون  الذكي والطرف  الوكيل 

املساس بالقواعد املتعلقة بحرية التعاقد وانعقاد العقد.
ومن ثم يؤدي منح الشخصية القانونية للوكيل الذكي إلى حماية مستخدمه؛ ألن الوكيل 
وكذلك  منه،  أخطاء  حدوث  حالة  في  املسؤول  هو  يكون  سوف  احلالة  هذه  في  الذكي 
حمايته من األخطاء الفنية غير املتوقعة التي تقع من تقنية الوكيل الذكي، وكذلك األخطاء 

(77)	 Samir	Chopra	and	Laurence	Fredric	White,	Artificial	Agents	-	Personhood	in	Law	and	
Philosophy,	Conference	Paper,	Proceedings	of	the	16th	European	Conference	on	Artificial	
Intelligence,	ECAI'2004,	 including	Prestigious	Applicants	of	Intelligent	Systems,	PAIS	
2004,	Valencia,	Spain,	August	22-27,	2004,	p.	35.

(78)	 Francisco	Andrade	and	others,	op.	cit.,	p.	366.
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الذكي سوف يتحمل املسؤولية عن تصرفاته، وهو األمر  التي لم يسهم فيها، فالوكيل 
تقنية  عبر  التجارية  العقود  إبرام  في  الذكي  الوكيل  تقنية  استخدام  في  الثقة  يزيد  الذي 

)البلوك تشني(، ويشجع على استخدامه في مجال التجارة اإللكترونية بشكل عام. 
ومن ثم مينح الوكيل الذكي شخصية قانونية إلكترونية كالشخصية االعتبارية للشركات، 
يتحمل بها الوكيل الذكي املسؤولية عن كافة األخطاء التي تقع من البرنامج، سواء أكانت 
أخطاء في إدخال البيانات واملعلومات له والتي يكون املستخدم متسبباً فيها، أم األخطاء 
الفنية املتعلقة بشبكة اإلنترنت كبيئة عمل له، وهي أخطاء لم يشارك فيها املستخدم، وال 

يعتبر ذلك عدالً وال معقوالً من الناحية القانونية(79).
واقترح جانب من الفقه (80) تبني نظام تسجيل إلكتروني يطلق عليه عقد الوكيل املصادق 
عليه (CAAP) يتضمن تسجيل اسم الوكيل الذكي والشركة املصنعة له واسم املستخدم 
ودرجة تقدم تقنية الوكيل، على أن يوضح في هذا السجل الذي يتحمل نتائج أعمال هذا 
الوكيل، ومتنح الشركة املسؤولة عن التسجيل شهادة إلكترونية لذوي الشأن تتضمن 

هذه البيانات، في مقابل رسم معني يدفعه الشخص املسؤول عن الوكيل. 
ويؤدي عقد الوكيل املصادق عليه إلى فائدتني هما: األولى أن إدراج الوكيل الذكي ضمن 
طائفة الشركات يزيد الثقة من جانب املستهلكني، ويعزز من اإلفصاح والشفافية املتعلقة 
بالوكيل الذكي. أما الثانية فإن التسجيل من شأنه أن يؤدي إلى الوقاية من املنازعات التي 

قد تنشأ عن استخدام الوكيل الذكي في مجال التجارة اإللكترونية(81).
لذا فإّننا نرى ضرورة منح الوكيل الذكي الشخصية القانونية، وتسجيل هذه الشخصية 
أنشطة  له  مستقالً  كياناً  الذكي  الوكيل  يكون  بحيث  عليه،  مصادق  خاص  سجل  في 
قانونية، يكون تنفيذها عن طريق وسائل تقنية تستجيب حلاجات العصر احلالي، وهي 
الفعالية وسرعة القيام باألعمال التي قد ال يستطيع اإلنسان البشرى القيام بها وحده، أو 

قد يستطيع القيام بها ولكن ليس في خالل فترة مناسبة.
وإن كان ذلك األمر سوف يجعل للوكيل الذكي ذمة مالية، وهذا األمر - بال شك - يعد 
من العقبات التي تواجه منح الوكيل الذكي الشخصية القانونية، فإن السؤال الذي يطرح 
هو: كيف ستنشأ ذمة مالية للوكيل الذكي تختلف عن ذمة مستخدمه، وحتمله املسؤولية 

دون مستخدمه؟ 

)الذكاء  الدولي  امللتقى  في  مقدم  بحث  العقد،  إبرام  في  الذكي  الوكيل  تبوب،  ربحي  الزهراء  فاطمة   (79)
االصطناعي حتد جديد للقانون(، 27 ، 28 نوفمبر 2018، جامعة اجلزائر (1)، ص 86-77. 

د. شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص128.  (80)
املرجع السابق، ص 128.  (81)
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فتح  اإلشكالية عن طريق  الفقه(82) حلل هذه  إليه جانب من  ذهب  اقتراحاً  نؤيد  فإّننا  لذا 
التنبيه  املالية، مع ضرورة  الوفاء بالتزاماته  حساب بنكي باسم الوكيل الذكي؛ لضمان 
الوكيل،  املودع في حساب هذا  املبلغ  كفاية  إلى ضرورة  الذكي  الوكيل  املتعاقد مع  على 

للوفاء بحقوقه الناشئة عن املعاملة التي يقوم بها الوكيل الذكي.

(82)	 Francisco	Andrade	and	others,	op.	cit.,	p.	637.
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اخلامتة:
التقنية والفنية املتطورة إلى إحداث تطور  أدت تقنية )البلوك تشني( بفضل خصائصها 
كامل في شكل إبرام العقود التجارية بشكل عام، والذكية بشكل خاص، وما تبع ذلك من 
إلى دور  العقود نيابة عن املستخدم ليصل  الذكي املكلف بإبرام هذه  الوكيل  تطور دور 

الوكيل التقليدي، بل أصبح يقدم فوائد أكثر من الوكيل التقليدي.
إرادة مستخدمه  الذكي ال يعتمد على  الوكيل  )البلوك تشني( أصبح دور  ففي ظل تقنية 
عند إبرام العقود الذكية، بل أصبح الوكيل الذكي يتمتع باملبادرة في اتخاذ القرار، وتقدمي 
لديه من  بناء على ما  التي تتوافق مع رغبات وتفضيالت املستخدم،  املناسبة  العروض 

معلومات وبيانات سابقة، والبيانات التي اكتسبها واحتفظ بها من تعامالته السابقة.
وكذلك أصبح للوكيل الذكي، في إبرام العقود التجارية الذكية، القدرة على تعديل البيانات 
واملعلومات  التي اكتسبها، سواء مت تزويده بها أو اكتسبها من خبراته، األمر الذي يساعد 

في اتخاذ أفضل القرارات الالزمة إلبرام العقود والصفقات املستقبلية.
وبعد دراستنا لهذا املوضوع توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وهي: 

أوالً: النتائج
إّن تقنية )البلوك تشني( هي قاعدة بيانات مفتوحة املصدر للجميع ملراقبة تطورها،   .1

وتوثيق املعلومات الواردة فيها. 
إّن تقنية )البلوك تشني( تعد وسيلة إلجناز املعامالت والتصرفات القانونية، وإبرام   .2

العقود دون احتياج لوجود طرف ثالث، أو العودة إليه من أجل إمتام التعاقدات.
إّن تقنية )البلوك تشني( أصبحت تؤدي دور الوسيط لتوثيق املعامالت والتعاقدات   .3

املبرمة، وأصبحت حتل محل الوسطاء التقليديني. 
التواصل  إّن تقنية )البلوك تشني( استطاعت أن تخلق تكنولوجيا ميكن من خاللها   .4
اختراق  أو  املعلومات،  املباشر مع عدد كبير من األشخاص، مع ضمان عدم تكرار 

الشبكة.
امللكية،  الذكية، وتوثيق حقوق  العقود  )البلوك تشني( ساعدت على تفعيل  إّن تقنية   .5

وتسهيل تسجيل اخلدمات.
إّن تقنية )البلوك تشني( تتميز بالالمركزية واالستقاللية والشفافية، وأنها تقنية غير   .6

قابلة للتغيير أو التعديل.
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إّن العقود التجارية الذكية تعد أحد أبرز املجاالت التي تصلح لتطبيق تقنية )البلوك   .7
تشني( عليها.

إّن العقد التجاري الذكي هو العقد الذي يتم إبرامه من خالل تقنية )البلوك تشني(،   .8
تشني(  )البلوك  تقنية  تقوم  بحيث  التقنية،  هذه  عبر  العقد  مراحل  جميع  تتم  بحيث 
بدور غير املؤمتن، مما يساعد على توفير ضمانات لتنفيذ العقد، وتقوية اجلزاءات 

املترتبة على عدم تنفيذ بنود العقد.
إّن العقد التجاري الذكي املبرم عبر )البلوك تشني( يستطيع إزاحة العقود التقليدية،   .9

وتقليل املخاطر الناشئة عنها.
10.  إّن العقود التجارية الذكية لم تنظم قانوناً حتى اآلن في كل من دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ودولة الكويت؛ األمر الذي جعلها مبعزل عن املنظومة القانونية.
11.  إّنه ليس كل نظام حاسوبي يصلح أن يكون تقنية وكيل ذكي، فالوكيل الذكي يجب 

أن يتمتع بخصائص ومميزات خاصة متكن من القيام باملهمات املوكلة إليه.
12.  إّن القانون الكويتي عرَّف تقنية الوكيل الذكي، ونص عليه في القانون رقم 20 لسنة 
2014 بشأن املعامالت اإللكترونية، وكذلك القانون اإلماراتي في القانون االحتادي 
2006، كذلك في قانون املعامالت والتجارة اإللكترونية في إمارة دبي  1 لسنة  رقم 

رقم 2 لسنة 2002.
املبادرة والتفاعل مع  الذكي يعد تقنية تتمتع باالستقاللية والقدرة على  الوكيل  إّن    .13

البيئة احمليطة والتفاعل مع اآلخرين.
والدقة  للتنقل  كالقابلية  قانونية  بخصائص  تتمتع  تقنية  يعد  الذكي  الوكيل  إّن    .14

والعقالنية.
15.  إّن الوكيل الذكي يتدخل في إبرام العقود الذكية في مرحلتني: األولى مرحلة ما قبل 
التعاقد والتي يعمل فيها الوكيل الذكي على البحث عن عمالء جدد، واملرحلة الثانية 

في مرحلة إمتام التعاقدات.
أو  البائع  ميثل  كان  إذا  ما  حالة  في  به  يقوم  الذي  الدور  يختلف  الذكي  الوكيل  إّن    .16

املشتري.
)البلوك  عبر  التعاقدات  إبرام  في  الذكي  الوكيل  كان  إذا  ما  حول  اآلراء  اختالف  إّن    .17
القانونية املستقلة عن  تشني( يعد أداة اتصال مساعدة أم وكيالً يتمتع بالشخصية 

شخصية مستخدمه.
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القانونية، يزيد  الذكي ضمن طائفة الشركات، ومنحه الشخصية  الوكيل  18.  إن إدراج 
الثقة في هذه التقنية، ويعزز من اإلفصاح والشفافية املتعلقة بالوكيل الذكي.

ثانياً: التوصيات
املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  الكويت  دولة  من  كل  في  املشرع  الدراسة  توصي 

بالتوصيات اآلتية:
بنصوص  الذكية  التجارية  العقود  مجال  في  التشريعي  الفراغ  معاجلة  ضرورة   .1
قانونية تستوعب األساليب احلديثة في التعاقد، كإبرام العقود التجارية عبر تقنية 
)البلوك تشني(، واعتبارها من ركائز املنظومة القانونية، واالستفادة من املزايا التي 

تقدمها تلك العقود للحياة االقتصادية.
النص على حاالت يجب وقف العمل فيها بالعقود الذكية، في حالة ما إذا أدى استخدام   .2
العقود الذكية إلى تعطيل منظومة العقود احلالية، وذلك عند سن التشريعات املنظمة 

إلبرام العقود الذكية عبر تقنية )البلوك تشني(.
اإلماراتي،  القانون  في  اإللكتروني  الوكيل  من  بدالً  الذكي  الوكيل  لفظ  استخدام   .3
من  وأشمل  أدق  الذكي  الوكيل  لفظ  ألن  وذلك  املؤمتت؛  اإللكتروني  النظام  لفظ  أو 
الذكاء  التي تعتمد على  )البلوك تشني(  التعريفات، خاصة في ظل عصر تقنية  هذه 

االصطناعي.
االستقاللية  ومتنحه  الذكي،  للوكيل  القانوني  املركز  حتدد  التي  التشريعات  سن   .4

الالزمة في إبرام العقود الذكية عبر تقنية )البلوك تشني(.
بتسجيل  الشخصية  هذه  تسجل  أن  على  القانونية  الشخصية  الذكي  الوكيل  منح   .5

خاص مصادق عليه.
عبر  بتنفيذها  يقوم  قانونية  أنشطة  له  مستقالً،  قانونياً  كياناً  الذكي  الوكيل  اعتبار   .6

الوسائل التقنية.
النص على اعتبار شخصية الوكيل الذكي شخصية مستقلة عن شخصية مستخدمه   .7

في إبرام العقود الذكية عبر تقنية )البلوك تشني(.
التنسيق على املستوى الدولي، ومع املنظمات الدولية املختصة في التجارة الدولية   .8
اإللكترونية، نظراً لدولية هذه املعامالت؛ األمر الذي يساعد على إنشاء قواعد قانونية 
وتقنية  االصطناعي  الذكاء  مجال  في  املتسارعة  التطورات  مع  وتتوافق  رة،  ُمطوَّ
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)البلوك تشني(، وذلك عند وضع التشريعات املنظمة للعقود الذكية املبرمة عبر تقنية 
)البلوك تشني( والتشريعات املنظمة لدور الوكيل الذكي في إبرام العقود الذكية.

على  القائمني  مع  بالعمل  واإلمارات  الكويت  دولتي  في  املشرعني  الدراسة  توصي   .9
إلى  الوصول  أجل  من  واإللكترونيات  املتطورة  والتكنولوجيا  اآللي  احلاسب  علوم 
وضع آلية خاصة ميكن من خاللها تنظيم الذمة املالية للوكيل الذكي في إبرام العقود 

الذكية، ومن ثم تنظيمها قانوناً.
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أوالً: املراجع العربية
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جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، املجلد 7، العدد 2، اإلمارات، 2015. 

أحمد قاسم فرح، استخدام الوكيل الذكي في التجارة اإللكترونية - دراسة قانونية   -
والعلوم  احلقوق  كلية  املفكر،  مجلة  تصرفاته،  ونفاذ  ماهيته  إطار  في  مقارنة 
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