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 تخلصالمس
نهدف من خالل هذا البحث تسليط الضوء على العقود الذكية وتطبيقها على       

العملة االفتراضية، حيث قمنا ببحث ودراسة األطر القانونية والشرعية للعقود الذكية 
وآلية تطبيقها على العمالت االفتراضية، من خالل بيان العقود الذكية تعريفها واحكامها 

، ومن ثم التطرق على األسس المفاهيمية للعمالت االفتراضية وأهم القانونية والفقهية
 أنواعها، والتركيز على التكيف القانوني للعقود الذكية في العمالت االفتراضية.

إن خصائص العقود الذكية تجعل له دورًا كبيرًا في استقرار المعامالت كونه       
يستحيل تغييره أو تزويره، وكونه مشفًرا بحيث يصعب اختراقه، وكونه موزعًا بحيث 
استقرارا للمعامالت في كل مرحلة  يذاتي التنفيذ بحيث ال يمكن الرجوع فيه، وبهذا يضف

تعد العملة االفتراضية من الظواهر الحديثة من مراحل عمل برامج العقود الذكية. و 
لعديد نحو والتي تشهد ارتفاع مفرط في قيمتها في األسواق المالية والتي تقود خيال ا

الثراء السريع، إال أن صدمة تراجع قيمتها بشكل ملحوظ في نهاية العام الماضي أثار 
 العديد من المخاوف في هذا السوق.

 العقود الذكية، العملة االفتراضية.الكلمات المفتاحية: 
Abstract 

      Through this research, we aim to shed light on smart contracts 

and their application to virtual currency, as we researched and 

studied the legal and legal frameworks for smart contracts and the 

mechanism of their application to virtual currencies, by stating the 
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definition of smart contracts and their legal and jurisprudential 

provisions, and then touching on the conceptual foundations of 

virtual currencies and their most important types Focus on legal 

adaptation of smart contracts in virtual currencies. 

      The characteristics of smart contracts make it a major role in 

the stability of transactions, such as being encrypted so that it is 

very difficult to penetrate, being distributed in such a way that it is 

impossible to change or falsifying it, and being self-executing and 

irreversible, thus adding stability to transactions at every stage of 

the smart contract programs. The virtual currency is one of the 

biggest financial phenomena of our time. While the skyrocketing 

market value at the end of last year triggered dreams of quick 

wealth among many, the decline in its value during the current 

year raised fears of a huge speculative bubble bursting in this 

market. 

Keywords: smart contracts, virtual currency. 

 المقدمة
بفعل ثورة التكنلوجيا التي اضفت للحياة بأسرها هذا الطابع، فبعد ان كانت العقود في  

ما بالطريقة التقليدية وذلك بجلوس المتعاقدين معا المعامالت بين الناس يتم ابرامه
ويحصل توافق في اراداتهم على ابرام العقد اصبح االمر مختلفا بعد ان وصلت بنا هذه 
التطورات الى حد ابرام األلة للعقود  واصبحت أشــكال المعلومات أكثر تعقيدا مــن 

ال المعاملة الرقمية المتنوعة الناحية الفنية فإن التأكيد على فهم العامة لمخاطر اشك
وتأثيرها سيكون من االعتبارات التي ينبغي االهتمام بها، ولهذا تتسابق جميع الحكومات 
واالفراد نحو تحصيل القدر األكبر من تلك العمالت، مع اإلفادة التامة من التقنية التي 

 تدعمها، أال وهي تقنية البلوك تشين عبر عقودها الذكية.
( حققت تطورًا خطيرًا في عالم المال Smart Contractsود الذكية )والعق      

والبرمجيات، ويتوقع أن يكون لها تأثير كبير على كثير من القطاعات الحكومية 
والمصرفية والمالية وقطاعات الصناعة والرعاية الصحية، وفي مجال التجارة الدولية 
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تطبيقات تقنية متسلسلة الكتل أو  ووصفت العقود الذكية بأنها ثورة جديدة، وهي إحدى
 شبكة البلوك تشين التي تتفوق على أختها الكبرى اإلنترنت بقوتها وأمانها.

ونظرا ألهمية هذا الموضوع وارتباط هذه التقنية الحديثة بكثير من : أواًل: أهمية البحث
ا مدنيًا التطبيقات وأهمها العمالت االفتراضية، وافتقار هذه التقنية إلى تشريع ينظمه

وجزائيًا وضريبيًا، فقد حاولت في هذا البحث أن أفتح المجال أمام الباحثين في القانون 
لهذا المجال البحثي الخصب، وأن ألفت نظر المشرع لضرورة تقنين هذه العمليات 
المالية لتنظيمها، واالقتداء بالدول التي قننت هذه المعامالت الحديثة، وبالتالي 

الضرائب على األرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل استطاعت أن تفرض 
 بالعمالت الرقمية كالبيتكوين.

وبالرغم من كون تقنية العقود الذكية قد ظهرت منذ أكثر من عشر سنوات إال أننا 
نفتقد الدراسات القانونية المتعلقة بها باللغة العربية؛ ولذلك واجهت هذه الورقة البحثية 

صعوبة فهم هذه التقنية البرمجية الحاسوبية الدقيقة، مع الحاجة  صعوبة أساسية: هي
 إلى قراءة وترجمة األبحاث المنشورة باللغة اإلنجليزية.

العقود الذكية من المواضيع الحديثة على عالم اليوم وهي تعد  :ثانيًا: إشكالية البحث
ة لها وتحديد نتيجة لتطورات تكنلوجيا المعلومات، وينبغي وضع التشريعات المناسب

الحقوق وااللتزامات ألطرافها، أما اإلشكالية تكمن في الكشف عن واقع إنشاء العقــود 
الذكية، تمهيدًا لتشريع يضبط التعامــل عن طريقها حيث ال زالت تلك العقود في أغلب 
الدول بعيدة عن التعاقد بها، مع ما يرافق تلك العقود من متطلبات ألجرائها كالعمالت 

فرة، التي الزال الغموض يكتنفها، لبعدها عن الســلطة المركزية، من حيث االصدار المش
والرقابة، وتلك مشكلة بات تؤرق المؤسسات المالية، مع ما يصاحب هذه العمالت من 

إال بعد فهم عميق لواقع تلك العمالت  القانونيةغرر وخفاء ال يمكن تبينه من الناحية 
 لتامة لتقنية البلوك تشين.وسبر غورها، عبر المعرفة ا

 يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي:: ثالثًا: أهداف البحث
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التصــدي والبيان لحكم إجــراء العقود الذكية وصوال إلى النازلة المعاصرة "العمالت  .1
ثراء الجانب النظري بالدراســة والبحث، مع بيان وجهة النظر القانونية  المشفرة"، وا 

 لتلك العقود.
في وضع لبنات في جدار التشريع القانوني للعقود الذكية، حيث إنها ال المساهمة  .2

 .تزال عارية عن ذلك التنظيم
اتبع في البحث المنهج المقارن والقائم على االستقراء والتحليل : رابعًا: منهج البحث

الذي يقوم على تتبع اآلراء عرضا وتحلياًل ونقدًا، للخروج بتصور آمن حول واقع العقود 
 كية والعمالت االفتراضية ومعرفة ما يترتب على ذلك من مآالت مستقبلية.الذ

بغرض اإلجابة على اإلشكالية المطروحة، تم تقسيم هذا البحث : خامسًا: خطة البحث
 إلى مقدمة وثالثة مطالب وهي كاالتي: 

 العقود الذكية واحكامها القانونية المطلب األول: 
 ية وخصائصهاتعريف العقود الذكالفرع االول: 

 الفرع الثاني: االحكام القانونية للعقود الذكية
 العمالت االفتراضية وأحكامها القانونية  المطلب الثاني: 

 الفرع األول: تعريف العمالت االفتراضية وقيمتها
 الفرع الثاني: االحكام القانونية للعمالت االفتراضية

 الذكية على العمالت االفتراضيةاالثار القانونية لتطبيق للعقود المطلب الثالث: 
 الفرع األول: تكيف العقود الذكية في ظل نظرية استقرار المعامالت

 الفرع الثاني: أثر العقود الذكية في استقرار العمالت االفتراضية
 وبعد االنتهاء من البحث تطرق الباحث الى الخاتمة والتي تتضمن النتائج والتوصيات.

 
 
 
 
 



  (2021لعام )ا(/39/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

355 

 د الذكية تعريفها واحكامها القانونية العقو المطلب األول: 
 تعريف العقود الذكية وخصائصها الفرع االول:

يطلــق العقد في اللغة على معان تؤول لمعنــى  : تعريف العقود الذكية -أوال :     
جامع هو الربط، نقيض الحل يقال: )عقدت الحبل فهو معقود( )فأصل العقد نقيض 

 (1)عقود من البيوعات، العقود وغيرها(. الحل، ثم استعمل في أنواع ال
أمــا العقد في اصطالح القانون فهو بمعنــاه الخاص )كل اتفاق تم بين إرادتين أو       

، فالعقد يحصل بتوافق أرادتين او اكثر على انشاء ( 2) أكثر على إنشاء التزام أو نقلة(.
نه ارتباط االيجاب الصادر من أحد التزام أو تعديله او انهائه، وعرفة القانون العراقي بأ

 (3)العاقبين بقبول االخر على الوجه الذي يثبت اثره في المعقود عليه. 

وأتمتة التعامالت،  والعقود الذكية هي عبارة عن بروتوكول كمبيوتر يســتخدم لتســهيل
 (4)ولها مسميات أخرى هي العقود الرقمية، عقود سلسلة الكتل، وعقود ذاتية التنفيذ. 

فالعقود الذكية هي برامج حاسوبية تنفذ ما اتفق عليه طرفا العقد تلقائيا، وتسمى      
العقود ذاتية التنفيذ، أو العقود الرقمية، وهي ببساطة برامج الحاسوب التي تعمل 
كاالتفاقات حيث يمكن برمجة شروط االتفاق مع القدرة على التنفيذ الذاتي وفرض 

يسي للعقود الذكية تمكين الطرفين من القيام بأعمال تجارية مع نفسها ذاتيًا. الهدف الرئ
 (5) بعضهما البعض، عبر اإلنترنت، دون الحاجة إلى وسيط.

وقد جاء أول تعريف قانوني للعقد الذكي في أول قانون أمريكي على انه ينظم تقنية 
ج حاسوبي سلسلة الكتل، وهو قانون والية تينيسي، وجاء فيه: "العقد الذكي هو برنام

                                                           

وامل االستقرار للعقد القابل لإلبطال )دراسة تحليلية مقارنة(، مجلة الحقوق عد محمد جبر األلفي، (  1

 .11م، ص 1985، 1، العدد 9)الكويت(، مجلد 

 .96م، ص 2013باعة، الدكتور أيمن سعد، مصادر االلتزام، مركز جامعة القاهرة للط(  2

 73المادة  1951( القانون المدني العراقي لعام  3

م، السودان، 2014، 76محي الدين حامد، عملة بيتكوين اإللكترونية، مجلة المال واالقتصاد، ع (  4

 .63ص 

لعقود اإللكترونية وتطبيقاتها المعاصرة في المصارف اإلسالمية: دراسة اعوض مظلوم الدوش، (  5

 .179م، ص: 2011، رسالة دكتوراه، أم درمان، السودان، مقارنة
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تفاعلي، يستخدم في أتمتة المعامالت، وينفذ على سجل حسابات ال مركزي موزع 
 (1)ومشترك ومستنسخ". 

وهنا يمكن القول بأن العقد الذكي ال تتوافر فيه االشتراطات القانونية للعقد، لكون العقد 
نفيذه،  بالمفهوم القانوني يقوم على مبدأ توافق اإلرادة المنشئ للعقد والذي يسبق ت

نهائه  فمخرجات التوافق الخاصة بأراده المتعاقدين من حيث انشاء العقد وتعديله ونقله وا 
انما هي نتائج للعقد ال العقد نفسه، فالعقد يكون بوجود إرادة اطرافه، وبذلك يمكن القول 
بأن العقد الذكي سابق في وجودة في فكرة التنفيذ، بل ان تنفيذ العقد هو جزء من مراحل 

لعقد، والتي تتوزع بين مرحلتين هما االبرام الذي يسبقه التفاوض والتنفيذ الذي يعقبه ا
 (، Block chainاالنهاء، وبهذا التكييف ال يمكن القول بوجود والدة للعقد في نظام )

 ( 2)وعليه فأن العقود الذكية ال تخرج من كونها ألية إجرائية لتنفيذ العقد التقليدي. 

 (3) -للعقود الذكية عدة خصائص من أهمها:  :ص العقود الذكيةخصائ  -ثانيا :
ال يمكن ألحد سرقة أو فقدان أي من المستندات الخاصة بك، حيث يتم  الثقة: .1

تشفيرها وتخزينها بأمان على دفتر حسابات آمن ومشترك. وعالوة على ذلك، ال 
ن يثقوا بك، يتعين عليك الوثوق باألشخاص الذين تتعامل معهم أو تتوقع منهم أ

 ألن نظام العقود الذكية غير المتحيز يحل محل الثقة.
تلغي العقود الذكية الحاجة إلى وسيط من طرف ثالث، مما يمنحك  االستقالل: .2

 كاملة على االتفاقية.سيطرة 
مع العقود الذكية، ستوفر الكثير من الوقت، والذي عادة ما يتم إهداره في  الكفاءة: .3

 ات الورقية يدوًيا، أو إرسالها أو نقلها إلى أماكن محددة، إلخ.معالجة أكوام المستند
إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فمن الصعب للغاية اختراق العقود الذكية.  السالمة: .4

عالوة على ذلك، يتم حماية البيئات المثالية للعقود الذكية من خالل التشفير 
 (1)المعقد، والذي سيحافظ على أمان مستنداتك. 

                                                           

1 ) https://www.gartner.com/smarterwithgartner/why-blockchains-smart-

contracts-arent-ready-for-the-business-world 

 169-170، ص 2020الكويت (  د. محمد عرفان الخطيب ، العقود الذكية الصدقية والمنهجية،  2

 .103، ص2016عبد الرحمن السند، األحكام الفقهية للتعامالت اإللكترونية، دار النهضة، د. (  3
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ال حاجة إلى كتاب العدل أو وكالء العقارات أو المستشارين أو  ير:التوف .5
المساعدين أو العديد من الوسطاء اآلخرين وذلك بفضل العقود الذكية. وبالتبعية 

 (2)تقوم بتوفير الرسوم الباهظة المرتبطة بخدماتهم. 
بأي حال وهذا يعني بأن اتفاق االرادتين في العقود الذكية ال يمكن  ذاتية التنفيذ: .6

 من األحوال إيقاف إجراءاتها بمجرد تالقي االرادتين عليها.
ويرجع ذلك لعدم احتياجها للعنصر الثالث كالوسيط أو المحامي او  قلة التكلفة: .7

 (3)السمسار
 الفرع الثاني: االحكام القانونية للعقود الذكية

دى انطباق هذه إن عالقة برامج العقود الذكية بنظرية العقد في القانون، وم      
النظرية على تلك البرامج يحتاج إلى بيان أن الصور المختلفة للعقود مباحة في 

 القانون، وليست توقيفية، ومن ثم بيان الحكم القانوني الستخدام العقود الذكية.
أعطى القانون الحرية في إنشاء العقود، واألصل في  :أواًل: حرية العاقد في انشاء العقد

حة، وتقرير ذلك مهم في مشروعية العقود الذكية، حيث أن المتعاقد له العقود االبا
الحرية في ابرام العقود متى توفرت الشروط الموضوعية والشكلية وان ما ينطبق على 

 (4)العقود العادية ينطبق على العقود الذكية مع اختالف الطريقة من ناحية الشكل 
العقود الذكية هي : ن على العقود الذكيةثانيًا: مدى انطباق نظرية العقد في القانو

أقرب ما يكون لتلبية متطلبات العقود في القانون ألن بنود العقد ال تدخل حيز التنفيذ، 
حتى تتحقق وتتأكد جميع الشروط الموضوعية والشكلية ، أن فكرة العقد في العقود 

في القانون اال الذكية ال تختلف عن العقود العادية من حيث اخضاعها لنظرية العقد 
في االلية المتبعة للعقد وترتبط به وجودا وعدما وان كانت تفتقر الى الكثير من جوانب 
القصور التشريعي الذي تعاني منه الية الشكل العقود الذكية، والذي يحتم ضرورة 

                                                                                                                                                      

ظرية العقد في قوانين البالد العربية، معهد الدراسات العربية العالية، نعبد المنعم فرج الصدة، (  1

 .20م، ص: 1985

 .180مصدر سابق، ص  عوض مظلوم الدوش،(  2

 4العقود الذكية، ص/( االتحاد المصري لتأمين  3

 7العقود الذكية،ص/( االتحاد المصري لتأمين، مصدر سابق 4
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التدخل التشريعي واالختالف فقط هو تغلب الجانب األلي القائم على اعتبارات 
 (1)ال تؤمن اال بمال، وخوارزميات جامدة ال تؤمن اال بلغة األرقاماقتصادية نفعية 

ما يصدر عن المتعاقد من عبارة كاشفة عن إرادته : : الصيغة في العقود الذكيةثالثا
 (2)ومظهرة لرغبته، وهذه الصيغة هي اإليجاب والقبول: 

كود البرمجة يكون من خالل برمجة العقد الذكي بكتابة  . اإليجاب في العقد الذكي:1
المعبر عن المراد من العقد، ثم نشر هذا الكود على شبكة المشاركة، وبهذا يكون 
اإليجاب عاما منشورا، فإذا صادف قبوال من أحدهم انعقدت الصيغة، ويمكن لصاحب 
اإليجاب أن يرجع فيه عن طريق إيقاف العقد الذكي أو إلغائه أو حذفه من على 

 المنصة. 
وهو عبارة عن الموافقة على شروط العقد الذكي وله طرق  د الذكي:. القبول في العق2

 عديدة منها:
 .التوقيع اإللكتروني بواسطة المفتاح الخاص 
  رســال العملــة الرقميــة أو الشــفرة الماليــة إلــى حســاب المتعاقــد الســحب مــن الرصــيد وا 

 اآلخر.
 ق جوجــل أو التأكيــد مــن خــالل البريــد اإللكترونــي أو رســائل الهــاتف أو تطبيــق محقــ

 جميعها.
 رابعا: العاقدان والمحل والمجلس

العقد الذكي مثله كمثل العقد التقليدي لكي يقع صحيًحا البد من توافر  . العاقدان:1
أهلية التعاقد في طرفيه المتعاقدين، والواقع أن التأكد من أهلية المتعاقدين يعتبر من 

بشكل عام، لذا يميل بعض الفقه إلى مشكالت العقود الذكية وكذلك العقود اإللكترونية 
التوسع في نظرية الوضع الظاهر للتغلب على هذه المشكلة، فما دام المتعاقد قد 
استطاع أن يحقق شروط العقد الذكي فإنه يفترض توفر شروط أهليته، وال يقع على 

                                                           

 171( د. محمد عرفان الخطيب، مصدر سابق، العقود الذكية،ص 1

2 ) http://www.iiibf.com/smart-contracts-islamic-finance. 
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واألصل أن المتعاقدين ذوي  (1)المتعاقد اآلخر حسن النية مغبة ظهور خالف ذلك. 
ية، ألن المنصات التي تقوم ببرمجة العقود الذكية تشترط ذلك: فال يدخلها إال من أهل

يتقدم بصورة ضوئية للهوية الخاصة به، وكذلك صورته الشخصية مع بطاقة الفيزا. 
ويكون إثبات هوية العاقد من خالل منصة العقد الذكي التي تشترط إدخال بطاقة 

 (2)ية التعامل مع المتعاقد. الهوية أو شهادة تسجيل الشركة في بدا
وفقا للتشريع العراقي فأن المحل هو المكان الذي علم فيه الموجب بالقبول . المحل: 2
،يتم الوفاء في المعامالت اإللكترونية بواسطة بطاقة مصرفية أو حافظة مالية  (3)

صة العقد إلكترونية، أما المعامالت الذكية فإن الدفع يكون بالعملة الرقمية الخاصة بمن
الذكي )مثل منصة اإليثريوم، أو النيو، إلخ(، فيخزن المدفوع في محفظة المنصة، على 
سبيل الوديعة إلى أن تتحقق جميع الشروط فإذا تحققت تم تنفيذ العقد الذكي مباشرة؛ 
حيث يتم تنفيذ بنود العقد وتسحب النقود الرقمية من محفظة المنصة لترسل إلى محفظة 

 (4)لعقد. المستفيد من ا
ال يوجد مجلس مادي للعقد، فاتحاد المجلس هنا هو بداية من التقدم . مجلس العقد: 3

 (5) بااليجاب إلى نهاية تأكيد القبول، حيث يمر مجلس العقد هنا بعدة مراحل:
 .)نشر العقد على الشبكة )بمثابة اإليجاب 
 .قراءة العقد 
 أو التوقيـع اإللكترونـي  الموافقة عليه عن طريق الضـغط علـى زر سـحب العملـة

 أو غير ذلك.
 .)تأكيد الموافقة على العملية السابقة )بمثابة القبول 

                                                           

 .182مصدر سابق، ص  عوض مظلوم الدوش،(  1

2 ) Mark Gincaspro, Is a smart contract really a smart idea (2017), computer 

law and security review, the international journal of technology law and 

practice p. 4. 

 ، نظرية العلم بالقبول 2،ف87( المادة  3

 .22، مصدر سابق، صعبد المنعم فرج الصدة(  4

5 ) Mark Gincaspro, Is a smart contract really a smart idea (2017), computer 

law and security review, the international journal of technology law and 

practice p. 6. 
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أن العقد الذكي ال يغني عن العقد األصلي والذي يتضمن كافـة الشـروط المتفـق عليهـا 
وبدونه ال نكون أمام عقد ذكي، وبعبارة أخرى يلزم لصحة العقد الذكي قيامة على عقد 

العناصر المطلوبة قانونا من رضا وأهلية ومحل وسبب، حيث ان  اصلي يتضمن كافة
العقــود الذكيـــة يـــتم تنفيــذها بشـــكل ألـــي دون تــدخل مـــن احـــد االغيــار، وال مطالبـــة احـــد 
العاقــدين مــن االخــر بتنفيــذ التزاماتــه، حيــث تنفــذ االلتزامــات بشــكل تلقــائي ومباشــر عــن 

ليمات المدرجة في العقد بشكل أمن طريق نظام سلسلة الكتلة الذي يسهل األوامر والتع
 . (1) دون الحاجة الى األتمان لدى الغير

ان العقــود الذكيــة غيــرت مــن بعــض المبــادا العامــة فــي القــانون، كمــا هــو الحــال فــي 
الفسخ الذي يقوم على فكرة مؤداها ان عدم تنفيذ أحد العاقدين اللتزاماته يجوز للطـرف 

خ ذلـــك العقـــد عنـــد عـــدم قيـــام المـــدين بتنفيـــذ المتضـــرر مـــن عـــدم التنفيـــذ ان يطلـــب فســـ
االلتــزام هــذا فــي العقــد العــادي، أمــا العقــود الذكيــة المدمجــة فــي نظــام سلســلة الكتلــة ال 
تتحقـق فيهـا فكـرة الفسـخ والـدفع فـي عـدم تنفيـذ العقـد ألنهـا تنفـذ بشـكل ألـي اسـتنادا الــى 

 (2)خوارزميات 

جــاهزا لتطبيقــه فأنــه يمــر بــثالث وحتــى يتكامــل العقــد مــن حيــث شــكله الــذكي، ويكــون 
 مراحل:
وهي المرحلة التي يتم فيها تحديـد الصـيغة الخاصـة /مرحلة صياغة هذا العقد  .1

به، ووضع الشروط الالزمة للعقد ويكون ملزما للطـرفين فـي حالـة االتفـاق، ثـم 
تحــدد مــدة العقــد والشــروط الالزمــة التــي تســتوجب فســخ العقــد، وان جميــع هــذه 

 نقاش والحوار من قبل أطراف العقد.البنود تخضع لل
وفــي هــذه المرحلــة يعطــى الحــق لكــل طــرف ان يتفــاوض مــع /مرحلــة التفــاوض .2

االخــر مــن اجــل تعــديل بعــض البنــود او حــذف بعــض الشــروط والتــي قــد يراهــا 
 بعض األطراف غير مناسبة.

                                                           

 5ص  2020\5\22دبي /البلوك شين للحكومات /( مجلة بوبيوالر ساينس العربية  1

 55في العقود الذكية، صنظرة /مؤاومة نظرية العقد مع متطلبات العصر/( د. حسن السوسي  2
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وتعنـــي دخـــول العقـــد مرحلـــة التنفيـــذ، ويقـــع علـــى عـــاتق جميـــع /مرحلـــة التنفيـــذ  .3
 (1) ن تلتزم لتنفيذ الشروط المتفق عليها بالعقد.األطراف ا

ومن المنطقي حتى يكون لدينا عقد ذكي مكتمل الصورة فالبد ان يكـون لـه عـدة أطـراف 
 تتمثل باآلتي:

مصــدر العقــد او منظمــة كــأن يكــون صــاحب بضــاعة او خدمــة /الطــرف األول  .1
 .كما هو الحال في التجارة االلكترونية ويمكن ان نسميه المستفيد

وهــو الــذي يلتــزم مــع الطــرف األول بــالتوقيع علــى العقــد ويلتــزم /الطــرف الثــاني  .2
 بشروطه ويسمى بمتلقي البضاعة او الخدمة.

وهو االتفاق ونعني به القبـول والرضـا لكافـة تفاصـيل العقـد، أي /المكون الثالث  .3
 2ان يكون جميع األطراف متفقة على كل ما يرد في العقد.

 ت االفترايية وأحكامها القانونية  العمال المطلب الثاني:
 الفرع األول: تعريف العمالت االفترايية وقيمتها

العملة االفتراضية هي عمالت غير ملموسة، وال : تعريف العمالت االفترايية -أوال: 
يمكن تتبع حركتها باألسواق المختلفة، الن عملية تتداولها تتم من خالل أفراد 

االنترنيت، وتستخدم لغة التشفير وقاعدة بيانات تسمح  ومؤسسات في الشبكة الرقمية
بتحويل األموال بسرية وسرعة خارج نظام الدفع المركزي التقليدي، وتتميز بكونها عملة 
غير مركزية، إي أن عملية التحكم بها تتم من خالل المستخدمين بها فقط، فضاًل عن 

ها من قبل أي جهة حكومية أو كونها ال تحمل أي رقم متسلسل وال يوجد أي سيطرة علي
دولية كما هو الحال في العمالت التقليدية، أي ال وجود لنظام لطريقة عملها، وبالتالي 
تم تجاوز نظام التداول النقدي التقليدي بعملة ليست ملموسة، بعيدة عن عيون السلطات 

إلى عالم الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عمالت أجنبية تدعمها، وا عادة الناس 

                                                           

1  

مجلة /النقود االلكترونية ودورها في رسم عالم السياسيات المعاصرة/( د. فايز حداد  2

 307ص/2011/سوريا/المعرفة
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يمكن وضع مفهوم للعمالت الرقمية بأنها األموال التي تستخدم على  (1) .بال قيود
(، فإن مفهوم FATFاإلنترنت، ووفق التقرير الصادر من قبل مجموعة العمل المالي )

(. وثانيًا العمالت E-Moneyالعمالت الرقمية يتضمن أواًل النقود اإللكترونية أي الـ )
 (2)( الموجودة فقط في نموذٍج رقمي. Virtual Currencyـ )االفتراضية أي ال

ينبغي عدم الخلط بين العمالت االفتراضية والتي تعد بحسب التوجيه األوروبي       
، تمثياًل رقميًا لقيمة ليست 2018أيار من العام  30( الصادر في 2018/843رقم )

بالضرورة متعلقة مدعومة، وال تصدر عن سلطة عامة أو مصرف مركزي، وليست 
بعملة، ورقية كالدوالر أو اليورو وال تتمتع قانونًا بصفة النقود إنما يقبل االشخاص بها 
كوسيلة للدفع أو للتبادالت. والنقود اإللكترونية التي تشكل تمثياًل رقميًا للنقود الورقية 

(FIAT .كالدوالر والتي تستخدم في المعامالت اإللكترونية )(3) 
( كالبيتكوين، فهي تمثل نوع Cryptocurrencyبخصوص العملة المشفرة )أما       

من أنواع )العمالت الرقمية االفتراضية(، وتستخدم فيها تقنية التشفير لتوليد وتنظيم 
( 4)وحداتها والتحقق من تحويل األموال، وهي قائمة بشكل مستقل عن أي بنك مركزي. 

قنية التي تدعى "تقنية البلوك شين" وعلى هذا األساس إن اعتماد على هذه الت
(Blockchain تجعل من العمالت المشفرة نظامًا نقديًا إلكترونيًا مستقاًل، يعتمد في )

( وهو مفهوم تقني Peer to Peer( على مبدأ )Transactionsالمعامالت المالية )
يط بحت مفاده التعامل المباشر بين مستخدم وآخر من دون الحاجة إلى وجود أي وس

 كالمصرف.

                                                           

، 667أحمد حسن عمر: البتكوين عملة شرعية أم احتيالية، مجلة االقتصاد والمحاسبة، العدد (  1

 .25، ص 2018

 .62، 2017لتنظيم القانوني للنقود اإللكترونية، دار الكتب القانونية، أيسر عصام داود سليمان: ا(  2

 .2014بو عافية الرشيد: دور النقود اإللكترونية في تطوير التجارة اإللكترونية، بدون ناشر، (  3

منير ماهر أحمد، د. أحمد سفيان عبد هلال، د. سهيل بن شريف: التوجيه الشرعي للتعامل (  4

 .240، ص 2018، 8راضية: البتكوين نموذجا، مجلة بيت المشورة، قطر، العدد بالعمالت االفت
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أما القيمة االقتصادية للبيانات : القيمة االقتصادية للعمالت االفترايية -ثانيا :
 (1): فتكمن من خاللوالعمالت االفترايية  الرقمية

توفر التقنيات والوسائل   القوة االقتصادية الناتجة عن العمالت االفترايية: -أ
ت السرعة في عمل وانجاز المعامالت التكنولوجية الحديثة القائمة عليها هذه العمال

والتكلفة المتدنية، فضاًل عن الشفافية وتوفير الرقابة واألمن بشكل مستقل عن الوسطاء 
كانون الثاني  2والمصارف، كل هذه النقاط جعلت منها كتلة اقتصادية كبيرة، فبتاريخ 

جلت قيمتها ( عملة وس2076مثاًل، بلغ عدد هذه العمالت في السوق العالمية ) 2019
 (2( دوالر أميركي. )132,019,696,208السوقية )

أثارت هذه العمالت وخصوصًا عملة )البيتكوين(، جداًل ماليًا وسياسيًا وتشريعيًا       
(، أن للعمالت 3لعدم تمكن أي دولة من فرض السيادة والسيطرة عليها، ويرى البعض )

زية خصوصًا إذا ما بدأت تؤثر على العرض المشفرة القدرة بأن تمثل تحديًا للبنوك المرك
النقدي، وبالتالي على السياسة المالية بشكل كلي بمنأى عما إذا كانت تتمتع بمقومات 
النقود، خصوصًا أن التوجه السائد يرفض اعتبارها نقودًا بل فقط مجرد أصول أو 

 (4سلع.)
بخاصة المتعددة واستنادًا على ذلك، وبعد أن قامت بعض الشركات الكبرى و       

الجنسية قبول التداول في بعض من هذه العمالت كوسيلة مهمة للدفع، وكشف الجهات 
أمنية الدولية كاليوروبول حقيقة استغالل هذه العمالت والتي أضحت تؤدي دورًا مهمًا 
في ارتكاب الجرائم السيبرانية، بدأ المجتمع الدولي بوضع خارطة طريق لغرض 

                                                           

1 ) Europol (Report): “Internet Organised Crime Threat Assessment”, 

IOCTA, 2018. 

2 ) FATF (Report): “Report to G20 Finance Ministers and Central Bank 

Governors”, Paris, July 2018. 

-http://www.fatf-gafi.org. 

3 ) “The World’s most valuable resource is no longer oil, but 

data”, The Economist, 6 May 2017. 

-https://www.economist.com 

4 ) “Facebook fined for data breaches in Cambridge Analytica 

scandal”, The Guardian, 11 July 2018.-https://www.theguardian.com. 
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لتقنيات، والسعي لتقليص األضرار الفادحة الناتجة عنها، باإلضافة االستفادة من هذه ا
إلى تجنب أو االبتعاد عن األزمات االقتصادية المرتقبة، والسيما لو بقيت خارج غطاء 

 القوانين، بسبب عدم وجود مادي لها.
بدأ في اآلونة األخيرة يكثر الحديث بأن   ب. البيانات الرقمية تعد نفط العصر:

ات أصبحت تعد نفط العصر(، إذ تحولت إلى رأس مال ثمين جدًا تتهافت عليها )البيان
العديد من الشركات العابرة للحدود لجمعها، وتخزينها، واستثمارها، بمختلف الطرق. 
ولعل المثال األمثل هي شركات مواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك، والتي على 

خالل خرق الخصوصية الفردية الرغم من مجانية خدماتها، إال أنها من 
تربح أموااًل طائلة، بل يتجلى مدخولها األساسي في البيانات التي تجمعها  لمستخدميها

من تلك الشركات، وغالبًا ما تبيعها في مرحلة الحقة إلى شركات إعالنات ثم تقِدم 
 Targetedالحقًا على إعداد إعالنات مخصصة، وطرحها لكل مستخدم حسب بياناته )

Ads .)(1) خصوصًا الرقمية وتوافقًا مع ما سبق تبرز األهمية االقتصادية للبيانات
الشخصية منها، فبعد أن تحولت الحروب من الحروب العسكرية إلى حروب سيبرانية، 
وأصبحت الخروقات األمنية السيبرانية تشكل التهديد األكبر، واضحت البيانات الرقمية 

لشركات التي تدير النظام االقتصادي في زمن الركيزة التي تبنى عليها أضخم ا
الرأسمالية، هذه النتيجة دفعت بالعديد من الدول والحكومات إلى اعتبار البيانات الرقمية 

 (2)المجردة من أساسها المادي مااًل قاباًل للتملك، وذات قيمة معنوية، واقتصادية. 
 تراييةاالحكام القانونية الخاصة بالعمالت االفالفرع الثاني: 

تكســب العملــة نقديتهــا ووصفهــا بالثمينة إن تضمنــت جملة من االعتبارات       
وال تزال العملة االفتراضية والضوابط، وتلك الضوابط هــي من قبيل االجتهاد الفقهي، 

(، محط تخبط وخالف في التعامل معها من قبل الدول والحكومات، نبيتكوي)

                                                           

1 ) Barbora Nedvědová and Dominik Stroukal, “Bitcoin and Other 

Cryptocurrency as an Instrument of Crime in Cyberspace”, International 

Institute of Social AND Economic Sciences, Istanbul, November 2016. 

2 ) Clare Jones, “Digital currencies and organised crime update”, Financial 

Regulation International, 2018.  

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/31/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ما بين الحظر والسماح بالتعامل بها،  العملة وتتفاوت النظرة إلى هذه
من استخدامها، وفي نفس الوقت لم تمنع بشكل واضح أو اعتبارها  التحذير وكذلك

وبدأت العملة )بيتكوين( تحقق ارتفاعًا كبيرًا و)طفرة( ملحوظة في غير قانونية. 
اآلونة االخيرة، حين خفضت دول عدة من بينها اليابان، القيود جزئيًا على الشراء 

هذه العمالت لم تمنع سوى في عدد قليل من  فعليًا يتبين ان، (1) والبيع باستخدامها
وفي ذات الوقت حذرت العديد من البنوك المركزية الدولية والعربية من الدول، 

بمبررات متشابهة تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالتداول عملة )البتكوين( التعامل بها، 
اوف على حماية المستهلكين. في حين يبرر عدد من المحللين هذا المنع إلى مخ

النظام المصرفي العالمي وعلى وجوده المستقبلي نتيجة نمو التعامل بالعمالت 
  -وسوف نتناول الوضع القانوني للعمالت االفتراضية فيما يلي: ( 2). االفتراضية
يختلف الوضع الدولي للعمالت : وقف الدولي من النقود االفتراييةأوال: الم

وال يزال غير محدد او متغير في الكثير  االفتراضية بشكل كبير من دولة الى أخرى 
منها، حيث أن غالبية الدول ال تعتبر استخدام عملة البتكوين نفسة غير قانوني، 
فاالتحاد األوربي لم يصدر أي تشريع محدد يتعلق بوضع عملة البتكوين، ولكنه ذكر 

ية وعملة ان ضريبة الدخل للقيمة المضافة ال تنطبق على التحويل بين العملة التقليد
قضت محكمة العدل في االتحاد األوربي  2015البتكوين، وفي تشرين األول عام 

بأن تبادل العمالت التقليدية بوحدات العملة االفتراضية معفى من ضريبة القيمة 
المضافة، وأنه يجب على الدول األعضاء ان تعفي جملة من األمور المتعلقة 

 من كونها سلعة وفقا لقرار القضاة ال ينبغي بالعملة، كما يجعل البتكوين عملة بدال
 . (3)فرض ضريبة ألن البتكوين ينبغي ان يعامل كوسيلة دفع

                                                           

أ.د. ثامر محمود العاني، أ. آية عبد المجيد ضياء الدين: ورقة عمل حول العملة االفتراضية (  1

 .3"البيتكوين" وموقف الدول منها، القطاع االقتصادي، جامعة الدول العربية، ص 

2 ) https://eumlat.net/ (Last visited 1/11/2018). 

الموقف من /( د. ثامر محمود العاني واية عبد المجيد، ورقة عمل مقدمة في قمة العشرين بالرياض  3

 8العمالت الرقمية، ص

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/8/22/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-10-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/6/27/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-17-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/6/27/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-17-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
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أما في جمهورية الصين الشعبية فعلى الرغم من وجود العديد من البورصات التي 
تتداول بعملة البتكوين، اال انها حذرت من اغالقها مما يعكس عدم االرتياح المتزايد 

مليار دوالر، إذ تشكل  150العملة االفتراضية في البالد، والبالغة قيمتها  من أسواق
% من تداول هذه العملة عالميًا، وتظهر الخطوة الصينية مخاوف 23الصين بحدود 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشأن تصاعد مكانة عملة البتكوين في النظام المالي، 
منع رأس المال الحقيقي من الهروب الى وسط تركيز حكومي على الحد من أوز 

العمالت الرقمية أو االفتراضية، بعد ان باشرت الصين الحظر التجاري على هذه 
 (1) %.10العملة، انخفض سعر تداول البتكوين بنسبة بلغت 

رسميا بعملة بتكوين بأنها تعد نوع من انواع النقود اإللكترونية،  فيما اعترفت المانيا
الحكومة األلمانية أنها تستطيع فرض الضرائب على األرباح التي وبهذا اعتبرت 

تحققها الشركات التي تتعامل وفق النظام االفتراضي وبعملة "بتكوين"، في حين تبقى 
وكذلك يتم التعامل بشكل قانوني  .المعامالت المالية الشخصية معفية من الضرائب

المتحدة وكندا والسويد وسويسرا بهذه العملة في عدد من البلدان، أبرزها المملكة 
وكان قاضي فدرالي في الواليات المتحدة قد حكم مؤخرًا بأن عملة . والنمسا وغيرها

)بتكوين( هي عملة ونوع من أنواع النقد االفتراضي، ويمكن أن تخضع للتنظيم 
 ( 2) .الحكومي، فيما لم تعترف الواليات المتحدة بالعملة رسميًا بعد

في العراق أشار البنك : التشريعات العربية من النقود االفترايية أوال: مواقف بعض
المركزي من خالل أعمام أصدره الى الحذر من التعامل بالنقود االفتراضية 
وخصوصا عملة البتكوين عادا هذه العملة الكترونية وافتراضية يتم تداولها عبر 

الشراء عبر االنترنت  شبكة االنترنت فقط دون وجود مادي لها وتستخدم في عمليات
وتتم عمليات الدفع باستخدام بطاقات البتكوين وقد يتم تحويلها الى نقود تقليدية في 
بعض األحيان، وبالتالي فأن ذلك األمر ينطوي على مخاطر جمة تنجم من تداولها 

                                                           

تعامالت العملة االفتراضية )دراسة قانونية(، المجلة المصرية للدراسات القانونية /( محمد ديب  1

 46، ص2018، 10واالقتصادية، العدد 

 .110، ص 2015شعبان إبراهيم: النقود اإللكترونية، الدار الجامعية باإلسكندرية،  ( نادر 2
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والسيما في ما يتعلق بعمليات القرصنة االلكترونية وعمليات االحتيال، ويخضع 
لسنة  39الذين يتعاملون بها بأحكام قانون غسيل األموال رقم  جميع األشخاص

 )1(والقوانين ذات العالقة بهذا الخصوص. 2015

ونرى ان هذا المنع يسري على البنك باعتباره جهة تنفيذية ال تشريعية، دون 
األشخاص االخرين فمسألة التعامل بالعملة مسموح ومباح فيما بين المتعاقدين، حتى 

 ة التشريعية قانونا يمنع التعامل بهذه العملة.تقر السلط
وتجدر اإلشارة ان قانون المدفوعات العراقي الذي تم صياغته واعداده في تشرين 

الى العملة الرقمية )البتكوين(،  23فقرة  1قد تطرق من خالل المادة  2018الثاني 
س الند لند من حيث أشار على انها عملة رقمية افتراضية يتم التداول بها على السا

خالل توزيع يسمى البلوك تشين، ويتم تحديد سعر صرف هذه العملة امام الدوالر 
األمريكي والعمالت الرئيسية األخرى من خالل عمليتي العرض والطلب كما هو 
الحال مع أسعار الصرف العالمية اال ان مشروع القانون لن يبصر النور لعدم اقراره 

 (2) لتشريع.من قبل السلطة المختصة با

أما في مصر فأن البنك المركزي رغم اعتراضه في السنوات الماضية على انشاء 
المنصات الخاصة بأصدار وتداول النقود االفتراضية اإللكترونية والعمالت المشفرة 
او الترويج لها، اال انه في إطار قانون البنك الجديد فقد أعترف بالعمالت الرقمية 

وفقا لشروط منها، ان يكون الحصول على ترخيص مسبق،  وسمح لها بتداول ولكن
وأن يحصر اصدار القواعد الخاصة بالتنظيم والتداول لهذه العمالت لمجلس إدارة 

 (3)البنك المركزي المصري. 

أما في االمارات العربية المتحدة فال يوجد قانون ينظم العمالت الرقمية سوى تعميم 
الذي اعتبر عملية التداول بالعمالت الرقمية ، و 2017صدر في تشرين األول عام 

نشاط غير قانوني، ومع هذا فأن حكومة االمارات اتجهت في اآلونة األخيرة الى 

                                                           

 2017لسنة /3رقم/( أعمام البنك المركزي العراقي  1

 2018( مشروع قانون المدفوعات العراقي لعام  2

 2020سبتمبر لعام  15( قانون البنك المركزي المصري الصادر في  3
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، وقد بدأت 2021استراتيجية تهدف من خاللها الى اعتماد البلوك شين عام 
االمارات بإدخال هذا العمالت في بعض المجاالت، كما ان امارة دبي لديها النية 

تغيير قواعد اللعبة من خالل سعيها ألى الولوج في استخدام تلك العمالت حال ل
الدول األخرى مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، وقامت بعد إجراءات منها عقد اتفاقية 

، ألنشاء اول منصة لتداول Crypto Buisبين مؤسسة الزرعوني اإلماراتية ومؤسسة 
مارات، وبالتالي يمكن ومن خالل فترة قليلة العمالت الرقمية وتكون مرخصة في اال

 (1)ان يصبح تداول العمالت الرقمية عمل قانوني مرخص يتمتع بالحماية القانونية.

أما في السعودية فأن المعنيين بالنقد العربي السعودي اتخذو قرار بمنع المصارف 
هذه العملة باختالف أنواعها من شراء عملة البتكوين )االفتراضية( على أعتبار ان 

وهمية وغير موثوقة وغير محكومة ببنك مركزي يحكم إجراءاتها وسياساتها، الى 
جانب ان ما يتداول حول بعض الشركات العالمية التي اعتمدت عملة البتكوين لشراء 
سلعها ال يمكن اثباته عن طريق القوائم المالية لهذه الشركات، كما أوضح بأن هذه 

له فعالة لنقل غير مشروع لهذه األموال، خاصة ألنها ال العملة ممكن ان تكون وسي
 (2) تخضع ألي ضوابط وال نظام ضريبي.

 التكيف القانوني للعقود الذكية في العمالت االفترايية المطلب الثالث:
 الفرع األول: تكيف العقود الذكية في ظل نظرية استقرار المعامالت

هل يتم تطوير منصات العقود الذكية  القضية المطروحة حاليا للمطورين هي:      
باالعتماد على شبكة البيتكوين المعروفة أيضًا بسلسلة الكتل البلوك شاين، أو استعمال 
سلسلة عمالت اخرى. فعلى سبيل المثال قامت اإليثيريوم بتطوير منصتها باالعتماد 

عة، في عام على سلسلة كتل بيتكوين التي مكنتها من تنفيذ العديد من العقود المتنو 
وقع العديد من المطورين للعقود الذكية والذين يعتمدون أساسًا على سلسلة كتل  2014

                                                           

1) https:/www.amnaymag.com (last visited 1/11/2020) 

 22( د. عبد سليمان عبدالعزيز، النقود االفتراضية ) مرجع سابق ( ،ص 2
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البيتكوين في مشكلة بعد تحديث بروتوكول البيتكوين، وأصبحت طريقتهم في تضمين 
 (1) .2015البيانات عديمة الفائدة لكن تم معالجة هذا االمر بشكل جذري في 

المعامالت "ثبات المعامالت وقرارها وعدم تأرجحها بين  تعني نظرية استقرار      
الصحة والبطالن، وذلك ليكون لكل من المتعاقدين حق التصرف فيما عقده ليس ألحد 
عليه سبيل، ولينتج كل عقد أثره الذي عقد من أجله، وليكون األمر واضحا لكل من 

 (2)المتعاقدين في أي معاملة يجريانها". 
قانوني االستغناء عن فكرة االستقرار: حيث يوفر هذا االستقرار ال يمكن ألي نظام 

الشعور باألمان، ونحن حين نتحدث عن استقرار المجتمعات فإن قضية شعور المتعاقد 
باألمان هي قضية جوهرية؛ "فاألمان يسبق العدالة والتقدم كأهداف للقانون؛ ألنه شرط 

 (3)لوجودهما". 
األساسي مع االتفاق على ان تنفيذ العقد الذكي يكون مع ذلك فأن التعامل مع العقد 

وفقا لبنوده وسوف يتطلب تدخل العامل البشري في معظم الحاالت مثل حالة عقد البيع 
التي ال تزال تتطلب وجود العنصر البشري سواء ألدخال األموال او لتحديد المنتج، 

قبل األطراف وتسجيلها  وهذا يعني ان جميع المعامالت بمجرد توقيع العقد الذكي من
في منصة البلوك شاين ال توفر تلك التقنية لمنع تنفيذها ما لم يسمح العقد الذكي 
لألطراف الموافقة على اإللغاء ويمكن استخدام العقود الذكية لتغلب على غياب الثقة 
في المعامالت بين األطراف المجهولة، والتي قد تكون مكلفة بشكل باهض من حيث 

من مخاطر عدم الوفاء، وهنالك فئتان من المصادر الموثوقة والمعترف بها التخفيف 
اوراسل( حيث تستخرج المعلومات من   Oracleسوفتوير( و ) Softwareهي برامج)

مصادر وقواعد البيانات على االنترنت وعلى هذا النحو يمكن ربط العقد الذكي 
 (4)بمصادر ذي ثقة.

                                                           

 .12م، ص 2014، 1ط في مواجهة البطالن(  1

 .11في مواجهة البطالن ص: وح القانون ومقدمة القانون المدني، نقالً عن رالعميد جوسران، (  2

 .13م، ص 2014، 1ط في مواجهة البطالن(  3

، ار الفكر العربي، 2018العمالت الرقمية فوائد عظيمة وفوائد بالجملة"، "، ( د. هاني أبو الفتوح 4

 122ص /2018/القاهرة 
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العملة االفتراضية فأن هنالك مخاطر في استخدامها  على الرغم من النجاح الذي عرفته
ومنها صعوبة مراقبتها ومتابعتها خالل فترة قصيرة، وعدم قدرة أي جهة من السيطرة 

 والتحكم في سوقها، ولعل من ابرز المخاطر التي تهدد استقرار المعامالت هي:
و الفقدان او السرقة ويتم من خالل الخرق األمني او خطأ المستخدم ا .1

 حصول حالة من الفشل التكنلوجي في المحفظة المخصصة لها.
 حالة االحتيال او االستخدام الغير مصرح به.  .2
 الخطأ في معالجة المعامالت في حالة تنفيذ المدفوعات بطريقة الخطأ. .3
 حصول خطأ مرتبط بمنصات التعامل وال توجد فيها ألية لتأمين.  .4
عمليات اإلرهابية واألنشطة استخدامها في غسيل األموال وتمويل ال  .5

 االجرامية.
وكل هذه األمور والمخاطر تؤثر سلبا على استقرار المعامالت وغياب الثقة بالعقود  

 (1) الذكية.
أواًل: أهميتها في القانون:  تعتبر نظرية استقرار المعامالت هي األصل قانونًيا في 

ار البطالن مدمرة وتؤدي إلى مقابل االستثناء الذي هو نظرية البطالن، وذلك ألن "آث
فوضى صارخة تهدم المصالح في المجتمع وتقوض استقرار المعامالت التي قد تكون 
أولى بالرعاية من المصلحة التي يستهدفها القانون بتقرير البطالن ذاته". ولذلك اكتسبت 

ن، نظرية استقرار المعامالت في القانون أهمية كبيرة جعلتها تتقدم على نظرية البطال
وجعلت القانونيين يعتدون بها لحفظ حقوق حسن النية، ولكفالة األمن االجتماعي، 
وتحقيق العدالة، وحماية حركة التعامل في المجتمع. ألن التصرف الباطل قد يخلق 
قيامه وتنفيذه مراكز ومصالح جديرة بالحماية وقد تكون مراعاة هذه المصالح ألزم وأكثر 

 (2)تي يرمي البطالن لحمايتها". ضرورة للحماية من تلك ال

                                                           

1( www.alborsarews.com (last visited 22/6/2017) 

م، ص 1933، 3لسنة  1باطلة، مجلة القانون واالقتصاد، عحلمي بهجت بدوي، آثار التصرفات ال(  2

379. 

http://www.alborsarews.com/
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وال شك أن عدم استقرار المعامالت يؤدي إلى مآزق قانونية، ألن األحكام       
الصادرة بالبطالن في مجال المال واألعمال أحدثت هزة في جانب االستثمار وأصحاب 

مة الحقوق، ودفعت عدًدا كبيرًا من المستثمرين للجوء إلى التحكيم الدولي فوقعت الحكو 
في مأزق بسبب رد المبالغ والتعويضات التي وصلت إلى مليارات الدوالرات". وقد راعت 

(، وقواعده 140القوانين هذا المبدأ في كثير من أحكامه، مثل: التقادم )مدني، م 
 (1)كقاعدة: إعمال العقد أولى من إهماله. 

 ييةالفرع الثاني: أثر العقود الذكية في استقرار المعامالت االفترا
إن خصائص العقد الذكي تجعل له دورًا كبيرًا في استقرار المعامالت كونه مشفًرا       

بحيث يصعب اختراقه جدًا، وكونه موزعًا بحيث يستحيل تغييره أو تزويره، وكونه ذاتي 
التنفيذ بحيث ال يمكن الرجوع فيه، وبهذا يضفو استقرار المعامالت في كل مرحلة من 

 العقود الذكية وهذا ما سنتناوله فيما يلي: مراحل عمل برامج 
التشفير والتوزيع يضمنان عدم الضياع أو : أواًل: مرحلة إبرام العقد: )التشفير والتوزيع(

التغيير، مما يؤدي إلى استقرار المعامالت حيث ال مجال للتزوير أو الغش. والتوثيق 
ي حاجة إلى توثيق المعامالت من خالل العلنية والالمركزية: فلم تعد العقود الذكية ف

عن طريق البنوك أو الحكومات وغيرهما، ففي مقابل النظام المركزي الذي يمكن لعدد 
قليل من األفراد أن يشاهدوا المعامالت وبالتالي يمكنهم تعديلها ألنهم قابلون للرشوة 

تر حسابات والفساد تأتي العقود الذكية في مقابل ذلك بتقنية سلسلة الكتل لتعتمد على دف
 (2) معلن والمركزي يقوم على فكرة اإلشهاد والتواتر.

للعقد الذكي في مرحلة التنفيذ ثالث خصائص تلعب دورا في : ثانيًا: مرحلة تنفيذ العقد
 استقرار المعامالت، وهي:

 .التنفيذ الفوري ال يتيح المجال بالتالعب بالشروط أو البنود 
 ن التنفيذ لم يعد في يد طرف واحد.كما أنه ال يمكن التالعب بالنظام؛ أل 

                                                           

 .96م، ص: 2013الدكتور أيمن سعد، مصادر االلتزام، مركز جامعة القاهرة للطباعة، (  1

2 ) https://businesslawtoday.org/2017/09/blockchain-and-beyond-smart-

contracts. 
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  والخاصية األخيرة لمرحلة التنفيذ هي أنه ال يمكن الرجوع فيه )عدم قابلية
اإلبطال(: فالعقد يمكن الرجوع فيه ما دام المتعاقدين في مجلس العقد، ولكن 
العقد الذكي ينتهي فيه مجلس العقد مع تأكيد القبول، فتنتهي فيه مدة الخيار 

غط على زر موافق، وبه يحصل التفرق، ومتى حصل التفرق لزم بمجرد الض
 العقد، ولهذا كان ابن عمر ب يتعمد أن يفارق صاحبه ليلزم البيع.

وفي الختام: فكما أن للعقود الذكية من الخصائص ما يجعل له دورا كبيرا في استقرار 
دم إمكانية الرجوع المعامالت إال أن بها مشكلتين أساسيتين من الناحية العملية هما: ع

في العقد وعدم إلمام الناس بأحكام القانون الذي ينظم مثل هذه العقود، ولعل اإلجابة 
 عن هاتين المشكلتين تكمن فيما يلي:

إجابة مشكلة عدم إمكانية الرجوع في العقد: هي عمل عقد مضاد يوافق عليه -1
 الطرفان وينفذ تلقائيا ويكيف قانونيا بأنه عقد أقالة.

إجابة مشكلة عدم إلمام الناس بأاحكام القانون: أن يوضع في شروط العقد شرطا -2
ال يتم تنفيذه إال بعد موافقة محامي فيظل العقد موقوفا الى أن يوافق هذا المحامي، 
فيكون بمثابة الشرط المعلق للعقد ولعل العالج الناجع لجميع مشكالت العقود الذكية 

 (1)ض الرقابة القضائية. هو بتمكين هذه التقنية من فر 

 الخاتمة
وفي ختام هذا البحث البد لنا ان نبين اهم ما توصل اليه الباحث من نتائج وما يراه 

 يروريا من مقترحات 
 أواًل: نتائج البحث 

إن العقود تعد في حقيقتها الجوهرية شروطا مستحدثة في العقود، ذلك من أجل  .1
نجاز العقود التقليدية، ومن اج ل االستغناء عن الطرف الثالث وتكاليف تنشيط وا 

الخدمات التي يقدمها ذلك الطرف، لذلك فأن الحكم على هذه العقود قانونا 
 صحيحة او باطلة تخضع لما يخضع اليه من شروط العقد.

                                                           

 .100ظرية العقد، عز الدين خوجة، ص: ن(  1
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يتوقف انجاز معامالت العقود الذكية على عنصرين فقط هما وجود سلسلة الكتل  .2
لة الكتلة تعد المنصة المطلوبة لتنفيذ ووجود عملة رقمية مشفرة حيث ان سلس

 العقود الذكية.
أن العقود الذكية استطاعت من تغيير بعض المبادا العامة في القانون، كما في  .3

حالة فسخ العقد العادي والتي تقوم على أساس أن عدم قيام أحد أطراف العقد 
فسخ العقد وأن بعدم التنفيذ لاللتزام الموجود في العقد فأنه يحق للطرف المتضرر 

هذه الفرضية ال تحقق تلك الفكرة في العقود الذكية ألنها تنفذ بشكل ألي عبر 
 خوارزميات والذكاء الصناعي.

إصدار النقود وظيفة سياســية ســيادية ينبغي أن تتوالها الدولة دون ســواها، وتعد  .4
ة اإلصدار، كل عملة تصدر خارج نطاق الدولــة ليس أهال لالعتبار الفتقادهــا قو 

 .ويعتبر ســك العملة من قبــل األفراد تدخال في شــؤون الدولة
افتقار العمالت االفتراضية لعناصر العملة النقدية، يجعلها عرضة للتذبذب  .5

 السعري، ويبعدها عن إمكانية التداول بشكل يسر.
العقود الذكية شبيهة من جهات متعددة مع العقود التقليدية فاألركان هي نفس  .6

األركان والشروط هي ذاتها مع الفارق في شكلها، وانما تتميز العقود الذكية 
 بميزاتها الخاصة.

ليس ثمة ما يمنع من استحداث أليات للتعاقد او نقود الدفع والتسوية بحسب ما  .7
يحقق الغرض ويصب في المصلحة مع االستفادة التامة من الثورة الصناعية 

نقية البلوك شين الهادفة لضمان المصالح وفق الرابعة وما تطرحه من تقنيات كت
 نظرة قانونية شريطة ان يناط األمر بالسلطة المختصة.

 ثانيًا: التوصيات
يتوجب على الدول والمنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي ان تتعاون فيما بينها  .1

لم  في إيجاد تنظيم قانوني محكم ينظم التعامالت بعملة البتكوين، ألن هذه العملة
تعد عملة تخص دولة أو إقليم معين، بل عملة دولية ال تحدها حدود معينة 
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ومكانها الطبيعي شبكة االنترنت مما يجعلها عملة ذات طبيعة فيزيائية، وأن هذا 
 االمر يؤثر بشكل سلبي على فعالية السياسيات النقدية الخاصة بالدول.

ر قانوني لها، من قبل ضرورة التصدي لهذه العمالت االفتراضية ووضع تأطي .2
السلطات المختصة بالتشريع والبنوك المركزية نحو تنظيم قانوني موحد يبين 

 أصدار تلك العمالت واأللية المتبعة في تداولها.
ضرورة ان تجتهد البنوك المركزية في الدول بالعمل على اصدار عمالت  .3

منظمة لعملية اصدار االفتراضية متوافقة تمامًا مع متطلبات القانون، وقواعدها ال
 النقد وكيفية تداوله.

يوصي الباحث المشرع العراقي بسرعة الشروع في وضع قانون ينظم العقود الذكية  .4
بل وجميع تطبيقات تقنية سلسلة الكتل لمواجهة الفراغ التشريعي في الجانب 

 التجاري والضريبي.
هذه العملة، وال باإلمكان وضع مواقع على شبكة االنترنت وتكون محددة تتعامل ب .5

يمكن الدخول الى هذه المواقع اال باشتراك مثبت في اسم العميل وغيره من 
 المعلومات الضرورية.
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