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 ملخص  

ُتقدم العقود الذكية أسلللل وري ا فدا ات الدعيخد ف د   ألس ايسلللليلية الذدزعة طوذ  طس هوف  ات نذا ال لللل     ل  أ       
االتفيق بيس ايه اف الذدعيخدة يدذث  ات كود ب طجت ُفج ى ت لللللوي ف ذتوفيذس بواسلللللبة أأللللللليش نلللللز ة الز و  ت للللليس أذ 

إفقياف  بحيث ألودطي يدم اسلللللللديفيش نللللللل أ طعيس ذفدحق  أأللللللللليش ( دذ  أ  فسلللللللدبين أألد طس ايه اف  Nodesالُعقد )
ال للللللز ة طس  ل ا ار  ال لللللل أ الذ تزا بف أذ الذقيب  لف يدم توفيذس ت قيييي  ذريلديلت اعو أسلللللل وي ل دعيخد فلللللللذس ألذ ية 

ثوق بعلللي توفيلللذ العقود أل ل الوالللف الذدف  أل يلللف دذ  الحللليالللة إلل تواا  الثقلللة بللليلب ف ا م  أذ ال جوش إلل اعلللة طو 
ل دحق  طس ألقيقة نذا الب ف أذ طح  العقد  ذلذا اك ني ات دراسللة طوعللور إب ام ت   العقود زب ا  طاطحعي ذتوعللي  
طدى اسلديعيي القواألد العيطة ل ولوالييك تكوفوعي  ذخد خسلذوي بحثوي ات نذا الذوعلور إلل طب ة تذعيدو تويذلوي ايف 

زحثيس تويذلوي ات ايذل اك ة العقود الذكية ك ألد تبزيقيك الز و  ت للللللليسا  الذزيدىش ايسللللللليسلللللللية لدقوية الز و  ت للللللليس ذط
 ذذعحوي ات الثينت موواية تكوفس العقود الذكية.

 : العقود الذكيةا الز و  ت يسا الدبزيقيك الاط كزفةا ازيث فوم. الكلمات المفتاحية
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Abstract 

     Smart contracts offer a unique method of contracting that differs from the methods used 

for a long time in this regard; Because the agreement between the contracting parties 

appears in the form of a code that is run and executed by members of the Blockchain 

network or the nodes, without one of the parties being able to stop it; so that when a certain 

condition is met and the members of the network verify that, the related or the 

corresponding condition is executed automatically; therefore it's a contracting method that 

guarantees the process of contracts performance in the manner agreed upon, without the 

need to have a confidence in the other party or resort to a trusted body to verify the truth 

of that party or the object of contract; so we thought about studying the topic of the 

conclusion of those contracts in order to highlight their features and clarify the extent to 

which general rules accommodate the specificities of their formation; and we divided our 

research into an introductory section entitled "the fundamentals of block chain 

technology", and two main sections; the first entitled "the idea of smart contracts as a 

blockchain application", and the second entitled" specificity of smart contracts formation.  

Keywords: smart contracts, blockchain, DApps, Ethereum.  

 

 

 

 مقدمة 
أل ل االند نتا تحت   م2008أكدور  أليم  31ات تيرفخ    White paperخيم نلل م طجعول بو لل  ذرخة بيللليش       

فع ض ايعي أسلللم ألذ  ألذ ة ااد اعلللية ط لللف ة اديدة    Satoshi Nakamotoإسلللم طسلللدعير نو يسللليتونلللت نيكيطوتوي 
Cryptocurrency   طفدوألة الذوللللللللللللللدرopen source    أه   أل يعي يالزدكوفسيBitcoin ا كوظيم نقدو إلكد ذنت ال

م ألودطي خيم سليتونلت نيكيطوتو بدعديس  2009يويي    3ط كزو اديد  ذخد ظع ك نذس العذ ة ل واود يذل ط ة ات تيرفخ  
بدكوفسا ذكي  أذل  50ذألوللللللل  ذخدعي أل ل ط يا ة خدرني   Genesis blockفس ذالذع ذاة ب د ة الدكوفس  أذل كد ة بدكو 

بدكوفس طس سلللليتونللللت نيكيطوتو  اتف   10أليث ت قل   Hal Finneyطس ت قل الزدكوفس نو الذز طج ايط ف ت نيل ايوت  
تلداذلعلي بعلد  لل  ب لللللللللللللل ل  ذاسللللللللللللللن ألز  م ذكلينلت نلذس أذل ألذ يلة تزليدل ل زدكوفس  ثم ا ى  2009يوليي    12ات تليرفخ 
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 االند نت ذخزولعي ات ألذ ييك الدان ذتسوفة الذعيطاك الذ د فة  طذي أدى إلل نع تعي ذارتفير خيذدعي بوورة كزي ة.

ال لللللز ة الدت أسلللللم أل يعي سللللليتونلللللت   ايط  لم فق  ألود ألد ظعور ألذ ة ااد اعلللللية اديدة ب  أدر  الزيألثو  أ      
أذ سللللل سللللل ة الكد  تذ   خدراك تقوية نيي ةا    Block chainدة ذالدت أه   أل يعي يالز و  ت للللليسي نيكوطوتو ألذ دف الجدي

بيزعللللللللللياة إلل طجيل العذاك ال خذيةا فذ س أ  تجع عي االبدكير ايكث  أنذية ات طجيل الدقوية بعد ظعور االند نت   
يك أذ اندقيلعي بواف أليما يدسللم بيلاط كزفة  اقيألدة أليث أنعي تقدم أسلل وري ا فدا  ذنطوي زا اش الذعيطاك أذ ألفا الزيين

لدى أألللللييعي بحيث فسلللدبين ك  ألللللو أ  يدعيط  أذ يدفيأل  طن ا م  بدذ    Distributedبيينيك ال لللز ة طو ألة 
ذسلللللللللللللليا أذ الذ ذر بوقبة ط كزفة طث ذي فحدر ات اينظذة ال خذية الدق يدفةا ذ ل  ينعي تعدذد أل ل نللللللللللللللز ة الود ل ود  

أذ ب و  طد اببة    Blockا كذي أنف ال فذ س امد اخعي   ل  أ  الزيينيك تحفا دام عي ات كد  Peer-to-Peer “P2Pي 
فحدد تيرفخ   Time stampنظ ا الألدوايعي أل ل هيبن  طوت   Chronologicalألس ه ف  الد للللفي  ذطدسلللل سلللل ة  طويي  

ألس ه ف  موار طييك أذ ب ذتوكوالك طعيوةا فب    إعلللليادعيا بيزعللللياة إلل أنف ُتج ى إدارتعي بيلدواا  بيس أأللللللييعي  
  ا يم نولللي  اعلللة ط كزفللة  consensus protocols & algorithmsأل يعلللي موار طيللليك أذ ب ذتوكوالك الدواا  

تدي ني  ك   ل  يداعوي إلل القول ب   الز و  ت ليس طس ذاعة نظ ني تقدم ه فقي زالاا االند نت فجع  ذاودني ألز ني 
 ذنطوي ذأليدال.ألذا طفيدا 

ذخد كي  طس بيس نؤالش الذيس اندزعوا إلل ازط ينيك العيي ة ل ز و  ت للللللللليس نو الذز طج ال ذسلللللللللت الكودو ال للللللللليي       
الذو اخد ا الدبزي  ايذل طس الجي  الثينت ل ز و  ت للللللللللللليس ذالذع ذف بذوولللللللللللللة   Vitalik Buterinايديلي  بوتي فس  

م ذرلدأك  2014ثم ا ى تذوف علي طس خزل  الجذعور ات طودولللللللللللللل  ألليم   م2013ات أذام  ألليم    Ethereumازثي فوم 
ما ذنت طووللللللللللللة أليطة طفدوألة الذوللللللللللللدر تقوم أل ل الز و  ت لللللللللللليس فذ س بويش  2015يوليو أليم   30العذ  ات تيرفخ 

ذالدت ف لللللللير إليعي برسلللللللم يالعقود الذكيةي أليث فقوم ايه اف بوعلللللللن   DAppsذت لللللللوي  الدبزيقيك الاط كزفة أل يعي 
أ ال يالللة بعم ات الللورة كود ب طجت ُفج ى ت لللوي ف طس مال نلللز ة ازيث فوم  دذ  تدم  أو ه ف  أو أ  ال للل ذ 

ألذي ة الدوفيذ تج ى ب للللل    اتت دذ  الحياة إلل ذسللللليا طوثوق بف أذ اعة ط كزفة  ذتسلللللد دم نلللللز ة ازثي فوم ألذ ة 
  ذنذا فعوت أ  ازثي فوم ليسللت ألذ ة ذلكوعي  ETH Ether)فب   أل يعي ازثي )  Cryptocurrencyط للف ة أذ طعذيس  

طووللللة فذ س يو نلللل م بويش الكود الز طجت ال يه بف أل يعيا ب   ط ذنةا ذطس ثم ت للللوي فا أل ل ماف الزدكوفس  
 ان اقا.الدت توا  تبزي  ذاألد طس الز و  ت يس فذ س طس مالف القييم بعذ ية نق  خيذة الزدكوفس أذ الد

كلي  طواودا خزل   لل  بسللللللللللللللوواكا بيلد أنلف لم فبز  ات   Smart contractsذطن  لل  الر  طفعوم العقود اللذكيلة       
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الواخن إال بعد ابدكير االثي فوم طس خز  ايديلي  بوتي فس  ذخد كي  اللليألة الفلللل  ات اللل  طولللب   العقد الذكت نو 
م  ذالذثي   1994ات أليم  Nick Szaboالد لللللللفي  ايسلللللللدي  ني   ايو  أليلم الكذزيوت  ايط ف ت ذالفقيف القينونت ذمزي   

م لكس لم يدم توفيذنيا  1998ي ات أليم ”Bit Goldأ  ني   ابو كي  خد ابدك  نظيم لعذ ة ااد اعللللللللللية تدألل بت اولد  
 طقيلة ألول العذ ة الذ ف ة ات نفم العيم.  Wei Daiذكي   ل  بعد ن   أليلم الكذزيوت  الذع ذف ذو داو 

   موضوع البحث-1
بعد ا دفيد ألدد الذووللليك الاط كزفة الدت تدألم العقود الذكية ذتويطت ن للليهعي ثير الدسللليفل ألول كيفية إب ام نذس      

ُفج ى توفيللذنللي  اتيللي طس العقود طس الولليأليللة القللينونيللة ذاقللي ل قواألللد العلليطللة ات ظلل  ألقيقللة أنعللي تدذثلل  ات أكواد ب طجيللة 
  ايط  الذو اع وي نفك  ات تويذل نذس الذسللللل لة  دم  أو ه ف ذاقي ل  للللل ذأ الذدف  أل يعيمال الز و  ت للللليس دذ  ت

بعدف إب ا  انع يسليك تقوية الز و  ت ليس أل ل اك ة العقود الذكية ذألويال  تكوفوعي ذالوخوف أل ل الولورة ال يالة بعي 
 الدت نسدبين أ  نحسم طس مالعي أط  خييطعي كعقود ط زطة. 

  إشكالية البحث-2
اسللللللللد دام الز و  ت لللللللليس ات الدعيخد أألبل ل عقود الويتجة ألس  ل  هزيعة مياللللللللة تجع عي تدذيز ألس بقية العقود       

ايم ى الدق يلدفلةا بذلي ات  لل  العقود الدت تدم ألز  االند نلت طس مال أنظذلة ط كزفلة تذ كعلي اعليك طعيولة ذت لللللللللللللل ف 
ي ات طدى خدرة القواألد العيطة ل عقود أل ل اسللللللديعيي البزيعة  أل يعي  ذطس نوي توزن إنلللللل يلية الزحث ذالدت فذ س تحديدن

 ال ياة ل عقود الذكية ات ظ  ألدم ذاود خينو  ميه فح ذعي أذ ألدل ذاود خينو  يوظم ألذ  الز و  ت يس.

 أهمية البحث -3
ظيم خدرتعي  نحس نعيش ا   ط أل ة توسلللللن الز و  ت للللليس طس مال الذ للللليرفن الدقوية الذ د فة الدت تسلللللعل إلل تع     

أل ل اسللللللللللديعيي ايألجيم الكزي ة طس الزيينيك ذاا اش الذعيطاك بيلسلللللللللل ألة الذبورة ذالكفيشة طقيرنة بيينظذة الذ كزفةا  
ذفوع م  ل  ببزيعة الحيل أل ل العقود الذكية الدت تعد أنم تبزيقيك تقوية الز و  ت لللللليس  طذي سلللللليد تة أل يف اند لللللير  

س اينة اينلل يها سللواش البزيعية أذ االألدزيرفة  ذفسللينم أفلللي ات  ل  اند للير  اسللد دام نذس العقود بوللورة كزي ة ط
  أو تواا  اينييش ايذي بيوعي ألز  االند نت ب  ذخدرتعي أل ل Internet of things (IOT)اسد دام اند نت اينييش  

س أو ه فا ذنو طلي فب    ازنفليق ذاللدان ذتسللللللللللللللوفلة الذعليطاك طس مال الدزليدل اللذاتت ل عذاك ذالقيم دذ  تلدمل  ط
ا كذللي أ  نوللي  اتجلليس نحو ت طيز  A machine-to-machine (M2M) economyأل يللف ا   اخدوللللللللللللللليد ا لللة  
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ي أو تذثي  اياللللللللللللول الدت لعي خيذة ات ألييتويا كييسللللللللللللعم ذالسللللللللللللوداك ذالعقيراك  Tokenizationاياللللللللللللول رخذيي ي 
أذ طلي فب   أل يلف الدوكيس   Digital assetاللللللللللللللل  رخذت  ذالذوقوالك ذالعذاك ذماالفا رخذيلي  بحيلث فوللللللللللللللز  لعلي أ

ي ذنسللللللللللللدبين بعد  ل  أ  ندي ني بسللللللللللللعولة أذ ألدل نوق عي إلل الوي ا ب لللللللللللل   نطس ذاعيلا طس مال تقوييك  Tokenي 
ا ذطوعي أل ل ذاف ال وللللللللوه Distributed ledger technologies (DLTs)ال للللللللز يك أذ السللللللللجاك الذو ألة  

 عقود الذكية. الز و  ت يسا ذريسد دام ال

ذنسللللللللللدبين القول ب   أنذية نذا الزحث تد  م ات أنف فسللللللللللينم ات بيي  الوظيم القينونت ل عقود الذكية ذ ل  طس      
مال دراسللللللة طسلللللل لة كيفية إب اطعي ذانع يو موللللللييم الز و  ت لللللليس أل ل  ل  ات ظ  تبورني أل ل الوحو السلللللليب   

 ن ألف.

 صعوبات البحث-4
الدت تقوم ذتد سللللللللم أل يعي العقود الذكية لعي اوانة تقوية طدعددة يدعيس اعذعي ذادراكعي خز  نللللللللز ة الز و  ت لللللللليس       

الدع ض ل ذسللللليي  القينونية الذدع قة بعي  ايط  الذو فف ض أل ل الزيألث ات نذا السلللللييق ازلذيم بذفينيم تقوية ط د فة  
ك طد وللوللة ات الز و  ت لليس ذه فقة  فوللعة أل ل الذد وللم ازأليهة بعي  ذنو طي داعوي إلل الحوللول أل ل دذرا

ألذ عي طس الويألية الدقويةا خز  الزدش ات الزحث لكت نسلللدبين تحديد البزيعة ال يالللة لعي ذانع يسللليك  ل  أل ل العقود  
الذكية طس الويألية القينونية  ذطس نيألية أم ى تعد الدراسللللللللللللليك القينونية الدت تويذلت الز و  ت للللللللللللليس بواف أليم ذالعقود  

 ذاف ال ووها خ ي ة نظ ا لحداثة الذوعور.الذكية أل ل 

 المنهج العلمي -5
سلللودزن ات نذا الزحث الذوعج الدح ي ت الد الللي ت بولللفة رييسلللية ذالذو طس مالف نسلللدبين سلللز  أ وار الذسللليي         

ل  ل  الذوعج  القينونية الذدع قة بيلعقود الذكية ذطحيذلة ردني إلل القواألد العيطةا كذي أنوي سللللللللودزن أفلللللللللي بيزعللللللللياة إل
الوافت الذو طس مالف نسدبين ذا  ت   الذسيي  ات الزدافة خز  تح ي عي ذت اي عيا ذسيظع  أفلي اتزيألوي ل ذوعج  

 الذقير  ات الزحث ات أل عوي ل دجيري الد  فعية الذقيرنة الدت تويذلت طس لة توظيم العقود الذكية.

 

 خطة البحث -6
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نلللل يلية الزحث ذالدو ة أل ل اللللعوريتف ف و  طس مال تويذل الذزيدىش ايسلللليسللللية  ن ى أ  تقدفم الح  القينونت ز      
لدقوية الز و  ت للللليس ات الزدافة ألدل ف و  لديوي تولللللور ل بزيعة ال يالللللة لعذس الدقوية خز  الدع ض لفك ة العقود الذكية  

ذلذا سلللللوقسلللللم نذا الزحث إلل  ك ألد تبزيقيتعي لكت تسلللللع  طعذدوي ات إب ا  مولللللوالللللية تكوفس نذس العقود ات الوعيفة   
 طب ة تذعيدو ذطزحثيس كيلديلت:

 مطلب تمهيدي: المبادىء األساسية لتقنية البلوك تشين 

 المبحث األول: فكرة العقود الذكية كأحد تطبيقات البلوك تشين  

 المبحث الثاني: خصوصية تكوين العقود الذكية  
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 مطلب تمهيدي 

 المبادئ األساسية لتقنية البلوك تشين 
 تمهيد وتقسيم      

تقوم العقود الذكية كذي ذعلللللللحوي ات الذقدطة أل ل تقوية الز و  ت للللللليس  لذا ارنف طس اللللللللل ذرو أ  نزيس الذزيدىش       
  تع ففعي ثم ايسلللليسللللية لعذس الدقوية لكت يدللللل  لوي ال  فية الدت تسللللدود أل يعي العقود الذكيةا ذف و   ل  طس مال بيي

أنواألعي  ايط  الذو فسلليألدني أل ل بيي  ال وللييم الدت تدذيز بعي ذكذل  كيفية ألذ عي  ذلذا سللوقسللم نذا الذب ة إلل  
 أررعة ا ذر كيلديلت:

 الفرع األول: تعريف البلوك تشين

 الفرع الثاني: أنواع البلوك تشين

 الفرع الثالث: خصائص البلوك تشين 

   ل البلوك تشينالفرع الرابع: كيفية عم

 الفرع األول 

 تعريف البلوك تشين  
نوي  تع ففيك طدعددة ل ز و  ت لللللللللللليس ذطوعي أنعي خيألدة بيينيك طو ألة ل سللللللللللللجاك أذ سللللللللللللج  أليم ل ذعيطاك أذ      

ايألدار ال خذية الدت خد تم توفيذني ذط لللليركدعي بيس ايه اف الذ لللليركة. ذفدم الدحق  طس ك  طعيط ة ات السللللج  العيم  
 . ( 1)ا  أ  زية الذ يركيس ات الوظيم. ذرذج د تسجي  الذع وطيك ايعي ال فذ س طحونيبدوا

ذف ى الزعض أفللللللي أ  الز و  ت للللليس نت خيألدة بيينيك ال ط كزفة ذطو ألة تحياا أل ل نذو خييذة طس السلللللجاك       
ذرابا بيلكد ة السلليبقة. ذألسللة توللذيم   Time stampبيسللدذ ارا فب   أل يعي كد . ك  كد ة تحدوو أل ل هيبن  طوت
ذنوي  طس ي ى أنعي س سة طس الكد  تحدوو أل ل  .( 2)ينيكالز و  ت يس ذالو ض طوعي ارنعي طقيذطة ببزيعدعي لدعدي  الزي

 
(1) Michael Crosby, et al, "BlockChain Technology Beyond Bitcoin", University of California, Berkeley, 

Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical(October 16, 2015): 3. 
 https://scet.berkeley.edu/wp-content/uploads/BlockchainPaper.pdf. (2/6/2019).  
(2) A.Shanti Bruyn, Blockchain an introduction (Amsterdam, Netherlands: University Amsterdam, 

https://scet.berkeley.edu/wp-content/uploads/BlockchainPaper.pdf
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 . ( 3)خييذة كيط ة طس سجاك الذعيطاكا طث  داد  الحسيبيك العيم الدق يدو

ذفذنة الزعض إلل أ  الز و  ت للللليس نت خييذة رخذية طس السلللللجاك الدت يدم ايعي تسلللللجي  الذعيطاك ات يكد ي       
Blocks    . ذألودطي تذد ئ الكد  بيلزيينيكا يدم مدذعي  طويي  ذت تزا بيسلللللد دام الد لللللفيChronologically    ذاعللللليادعي

 . ( 4)إلل س س ة الكد ا بب فقة فذ س الدحق  طوعي ذ ال فذ س تويي ني بدذ  تواا  أ  زية الذ يركيس

يدكو  طس س س ة طس يالكد ي   Distributed ledgerكذي فع اعي أفلي الزعض ب نعي نور طس تقوية الداد  الذو ر       
الذ تزبة ب للللل   ط لللللف ا ذالدت تحدوو أل ل طعيطاك طجذعة  ذفو للللل  ب للللل   أليم اذين الزيينيك لك  الذ للللليركيس ات 

 .  ( 5)ال ز ة

يألدة بيينيك  اك تسللللل سللللل   طوت ل ذعيطاك الدت تم تسلللللجي عي بواسلللللبة  ذف ى الزعض أ  الز و  ت للللليس نت خ         
 . ( 6)نز ة طس أاعزة الكذزيوت 

ذالذو   Blockchain technology act (BTA)ذخد أل اعي خينو  ذالفة إليووو ب لللللللل   تقوية الز و  ت لللللللليس          
اسلللللللد دام ه فقة ال ط كزفة طس خز    ب نعي سلللللللج  الكد ذنت تم ان للللللليفس بواسلللللللبةما  2020يويي    1دم  أليز الوفي  ات 

ت طيوف ألس ه ف  اسللللللللللللللد دام العي  ال يه   ذفج ى  أه اف طدعددةا ل دحق  طس سللللللللللللللج  رخذت ل ذعيطاك ذت زفوفا  
 . ( 7)بذع وطيك الذعيط ة السيبقة

 

2017), 1.  
 راان نذا ال أو لدى:   (3)

Alex Kibet and Simon Maina Karume, "A synopsis of blockchain technology",  International Journal of 

Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET) 7, no.11(2018): 789.  
http://ijarcet.org/wp-content/uploads/IJARCET-VOL-7-ISSUE-11-789-795.pdf. 1/6/2019.  
(4) Miriam Denis Le Sève, Nathaniel Mason and Darius Nassir, Delivering blockchain’s potential for 

environmental sustainability (London, UK: Overseas Development Institute, ODI, 2018), 2.  

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12439.pdf. 2/6/2019. 
(5) Garrick Hileman and  Michel Rauchs, GLOBAL BLOCKCHAIN BENCHMARKING 

STUDY(Cambridge, Engalnd: University od Cambridge, Judge business school, Center for alternative 

finance, 2017), 11.  

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-blockchain-benchmarking-study-

2017/$FILE/ey-global-blockchain-benchmarking-study-2017.pdf. 2//6/2019.  
(6) Aaron Wright and Primavera De Filippi, "Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex 

Cryptographia", SSRN (March 10, 2015): 6. 

 https://ssrn.com/abstract2580664. 2/6/2019.  
(7) Section 5: Blockchain means an electronic record created by the use of a decentralized method by 

multiple parties to verify and store a digital record of transactions which is secured by the use of 

cryptographic hash of previous transaction information.  

http://ijarcet.org/wp-content/uploads/IJARCET-VOL-7-ISSUE-11-789-795.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12439.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-blockchain-benchmarking-study-2017/$FILE/ey-global-blockchain-benchmarking-study-2017.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-blockchain-benchmarking-study-2017/$FILE/ey-global-blockchain-benchmarking-study-2017.pdf
https://ssrn.com/abstract=2580664


 

 

 هيثم السيد أحمد عيسى 

 

 إبرام العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين  

 

 مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية 

 طويي  ما ب نعي سلللللج  ط لللللف  نطسا طدسللللل سللللل   2019ي لعيم  SB 5638كذي أل اعي أفللللللي خينو  ذالفة ذانلللللوبس ي         
ذالط كزو طزوت أل ل الدواا  أذ خيألدة بيينيك توااقية طحفوظة ألز  االند نت أذ نلللللللللللللز ة ند ل ود أذ أو ذسلللللللللللللي ة أم ى  

 . ( 8)ل دواا  طذيث ف

 الفرع الثاني

 أنواع البلوك تشين  
ا الز و  ت للللليس ال ياللللة  Public block chainنوي  أررعة أنوار طس الز و  ت للللليس ذنت: الز و  ت للللليس العيطة       

Private block chain  ا الز و  ت للللللللليس االتحيدفةConsortium or federated block chain   ذالز و  ت للللللللليس
 ا ذنزيس  ل  ايذي ي ت:Hybrid block chainالذ د بة 

 Public block chainين العامة أوال: البلوك تش
الز و  ت للليس العيطة نت ال لللز ة الدت فذ س يو نللل م الوالللول إليعي ذالذ للليركة ايعي بدذ  إ   طس أألد  اعت      

ا كذي فذ س ل جذين ايعي أفللللللللللللللي الذ للللللللللللليركة ات ألذ ية الدحق  ذاالألدذيد أذ ( 9)ي Permissionlessطفدوألة ل جذعور ي 
ل ذعيطاك أذ الزيينيك الجديدة  أو الذ يركة ات ألذ ية توفيذ ب ذتوكول    "Validation"الذويدخة الدت ٌتج ى دام عي  

أل ل نذا الوور طس   . ذطس ايطث ة( 10)ل واللللول إلل خ ار ب لللل   أليلدعي  Consensus protocolالدواا  دام  ال للللز ة  
 . Ethereum blockchain(11 )ذازيث فوم ب و  ت يس  Bitcoin blockchainال ز يكا الزدكوفس ب و  ت يس 

  Private block chainثانيا: البلوك تشين الخاصة 
أو الز و  تسليس ال يالة نت ال لز ة الدت ال فسلدبين أو نل م الوالول إليعي بدذ  إ   طس الذسلنوليس ألوعي         

 
(8)  Section 2. (1): Blockchain means a cryptographically secured, chronological and decentralized 

consensus ledger or consensus database maintained via internet, peer to peer network or other similar 

interaction.  
(9) Andreas Ellervee, Raimundas Matuleviˇcius and Nicolas Mayer, " A Comprehensive Reference 

Model for Blockchain-based Distributed Ledger Technology", Proceedings of the ER Forum 2017 ER 

2017 Demo Track, Nov. 6th-9th, 2017, Valencia Spain, 2. http://ceur-ws.org/Vol-1979/paper-

09.pdf.3/6/2019.  
(10) Dominique GUEGAN, "Public Blockchain versus Private blockhain", Maison des Sciences 

Économiques, University Paris1 Panthéon-Sorbonne (2017): 2.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01524440/document. 2/6/2019.  
(11) Ibid, 1.  

http://ceur-ws.org/Vol-1979/paper-09.pdf.3/6/2019
http://ceur-ws.org/Vol-1979/paper-09.pdf.3/6/2019
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01524440/document
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ا كذي أ  نوي  ألدد طس ( 12)ي Permissionedأنعي ليسللللللللللللللت طفدوألة ل جذين ذانذي طقيدة بيلحوللللللللللللللول أل ل از   أذال ي 
ي ل ذعيطاك أذ الزيينيك الجديدة  "Validationالذ لد كيسا طحدد طسلزقيا يدولل ألذ ية الدحق  أذ الذوليدخة ذاالألدذيد 

 . Hyperledger fabric(14 ). ذطس ايطث ة أل ل نذا الوور نز ة ( 13)دام  ال ز ة ذليم ك  الذ د كيس ايعي

      Consortium or federated block chainثالثا: البلوك تشين االتحادية 
ت د   الز و  ت لليس االتحيدفة ألس الز و  ت لليس ال ياللة الدت تويذلويني أألاسا ات أنعي نللز ة تقوم بد للوي عي ألدة      

ك أل ل سللللزي  الذثيلا ذليسللللت اعة ذاألدة تدلللللذس ألدد طس الذ للللد كيس ات ال للللز ة كذي ات اعيكا كعدد طس ال لللل كي
الز و  ت للللليس ال يالللللةا ذت لللللير  ك  اعة طس ت   الجعيك ات ألذ ية الدحق  أذ االألدذيد ذالذوللللليدخة دام  ال لللللز ة  

(15 )"Validation"   ال للللللللز ة فقوم بف ألدد طحدد طسللللللللزقي طس ا ذريلديلت اعذ ية الدحق  أذ توفيذ ب ذتوكول الدواا  دام
الذ للللد كيس أفلللللي طث  نللللز ة الز و  ت لللليس ال ياللللةا ذاالمداف أ  الذ للللد كيس نوي ات ال للللز ة نم ألدد طس الجعيك  
ذليم ألدد طس االنل يه دام  اعة ذاألدة. ذتد ليبف أفللي ال لز ة االتحيدفة طن ال لز ة ال يالة ات أنعي أفللي ليست  

. ذطس ايطث ة أل ل نذا الوور نلللللللللللز ة  ( 16)نلللللللللللد ا  ايعي فحدين إلل إ   طس الذسلللللللللللنوليس ألوعيطفدوألف ل جذعور ذانذي اال 
"R3"   ات طجيل الزوو  ذنز ة يEWF ي ات طجيل البيخة ذنز ة يB3i( 17)ي ات طجيل الد طيس. 

 Hybrid block chain رابعا: البلوك تشين المختلطة 
ا ذطس ( 18)تجذن بيس موللللييم نللللز يك الز و  ت لللليس العيطة ذال ياللللةالز و  ت لللليس الذ د بة نت ال للللز ة الدت       

 
(12) Deepak Putha et al, "Everything You Wanted to Know About the Blockchain: Its Promise, 

Components, Processes, and Problems", IEEE Consumer Electronics Magazine 7, no.4(2018):  

5.10.1109/MCE.2018.2816299. 3/6/2019.  
(13) GUEGAN, "Public Blockchain versus Private blockhain", 3.  
(14) Suporn Pongnumkul, Chaiyaphum Siripanpornchana and Suttipong Thajchayapong, " Performance 

Analysis of Private Blockchain Platforms in Varying Workloads", 2017 26th International Conference 

on Computer Comhgfg,; jadk munication and Networks (ICCCN), Vancouver, BC, Canada, 31 July-3 

Aug. 2017, IEEE (2017):  3.  

10.1109/ICCCN.2017.8038517. 3/6/2019.  
(15) Vitalik Buterin, " On Public and Private Blockchains", Ethereum Blog(August 6, 2015). 

 https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/. 3/6/2019.  
(16) Petter Olsen, Melania Borit and Shaheen Syed,  Applications, limitations, costs, and benefits related 

to the use of blockchain technology in the food industry (Tromsø, Norway: Nofima, 2019), 10.  

https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/Cristin/Rapport%20042019.pdf?cid=ca026d5b-37c1-4c8f-

ac64-e91ffa609045. 3/6/2019.  
(17) Ibid.  
(18) Merlinda Andoni, et al, "Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of 

https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/
https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/Cristin/Rapport%20042019.pdf?cid=ca026d5b-37c1-4c8f-ac64-e91ffa609045
https://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/Cristin/Rapport%20042019.pdf?cid=ca026d5b-37c1-4c8f-ac64-e91ffa609045
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   . ( 19)ي Dragonchainايطث ة أل ل  ل  نز ة ي 

 الفرع الثالث

 خصائص البلوك تشين

ا  Distributed ledgerا طو ر  Decentralized ledgerتدذيز الز و  ت لللللللليس ب نعي داد  ألسلللللللليبيك الط كزو      
ا كذللي أنللف ثلليبللت أذ  ي  خلليبلل   peer to peer (P2P) ذ تقويللة الوللد ل وللد   Consensus basedخللييم أل ل الدواا  

 . ذنزيس  ل  ايذي ي ت:transparentذنفيف  chronologicalذطدس س   طويي  Immutableل دويي  

 Decentralized ledgerأوال: دفتر حسابات ال مركزي 
تدذيز الز و  ت لللللللللللللليس بلل نعللي داد  ل ذعلليطاك ال ط كزو ذنللذا فعوت أنللف ليم نوللي  اعللة ذاألللدة ط كزفللة يدم ألفا       

الزيلينليك للديعلي ذتدح م ايلفا بحيلث يدعيس ال اور إليعلي ل واللللللللللللللول إلل طحدوى اللداد  أذ الدفليألل  طعلفا ذانذلي يدم ألفا  
الز و  ت للللليسا كذي أ  إدارة ايمي ة أفللللللي فعود إلل    نسللللل ة طس الزيينيك لدى اذين اينللللل يه الذ لللللد كة ات نلللللز ة

 .( 20)الدواا  بيوعم اذيعي

الدت تدح م ايعي اعة ذاألدة  اع ل سللللللللزي  الذثيل    Centralized systemsذنذا أل ل أل م اينظذة الذ كزفة       
فسلدبين تحوف  ازش طس ألودطي فقوم بعض اينل يه بفد  ألسليي لدى أألد الزوو  ذايدار طز م طس الذيل ايفا ارنف ال  

نذس الذز م إلل نللللللل م نم  أذ الدوللللللل ف ايف ب و ذاف إال ألس ه ف  ال جوش إلل نظيم الزو . ذنفم ال لللللللتش لو أ  
نلللل وللللي أراد أ  فسللللد دم طح   الزحث اوا  لاسللللدعام ألس نللللتش طعيسا ارنف ُي سلللل  اسللللدعاطف ألس ه ف  الكديبة  

 للللل كة اوا  ثم تظع  لف الودييج الذ تزبة بيلذوعلللللور الذو كي  ال يالللللة ب  Serversدام  ط رن الزحث إلل ال وادم  

 

challenges and opportunities", Renewable and sustainable energy reviews 100(2019): 147. 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.014. 3/6/2019.  
(19) Dragonchain," What Different Types of Blockchains are There?", Dragonchain Blog (April 18, 

2019). https://dragonchain.com/blog/differences-between-public-private-blockchains. 3/6/2019.  
 خ فة طس نذا الذعول لدى:   (20)

Wright and primavera De Filippi, "Decentralized Blockchain technology and the rise of lex 

cryptographia", 5-17; 
 طؤتذ  تقويةأنظ  أفلي نذا الذعول لدى:  ان ة بوت أليط ا ذ نالش تحسيسا ياسدك يف تقوية الز وك س ذتبزيقيتعي ات الذيلية ازساطيةيا 

 .  7م. 21/3/2019ا 20 ا ايرد االذيت الزح   ذالفويةا ازدارفة ل دوذية تذ يس ط كز  ايألذيلا طوظذيك ات االبدكيراك الز وك يس ذثورة

https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.014
https://dragonchain.com/blog/differences-between-public-private-blockchains


 

 

 هيثم السيد أحمد عيسى 

 

 إبرام العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين  

 

 مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية 

 .( 21)يزحث ألوف ذريلديلت اعوي  ذسيا ات اينظذة الذ كزفة يدعيس ال اور إليف

 Distributed ledgerثانيا: دفتر حسابات موزع 
نذس ال وللليولللة ليسلللت بعيدة ألذي سلللز  نللل ألف ات الوقبة السللليبقة   ل  أ  البزيعة الاط كزفة ل ز و  ت للليس خد       

ت   ت طس كونعي داد  طو ر أل ل أألليش ال ز ةا ذنذا فعوت أ  نوي  نس ة طس بيينيك ال ز ة لدى اذين أأللييعيا 
لدى الجذين أفللللي  ا يم نوي  اعة ذاألدة    synchronouslyذأو تعدي  فحدر أل ل ال لللز ة فلللليف ب للل   طدزاطس  

 .( 22)تحدفا بيلزيينيك

 Consensus basedثالثا: دفتر حسابات قائم على التوافق 
الز و  ت لللليس تقوم أل ل الدواا  بيس أأللللللييعي ات اللللويألة الق اراك دام عي  ا يم نوي  اعة طحددة ط كزفة تقوم      

  أألللللللللليش ال للللللللز ة إلل  ل  الدواا  ألز  اتزير ب ذتوكوالك طعيوة  بوللللللللون الق ار دام  نللللللللز ة الز و  ت لللللللليس. ذفولللللللل 
Consensus protocols   ألود ات ي  أفة خ ار ألييل أو تويي  فب أ أل ل أليلة ال للللز ةا ذنذس الز ذتوكوالك ألزيرة ألس

  الز ذتوكوالك  خواألد طعيوة تسد دم ات إدارة ال ز ة  اقز  اعياة أفة ب و  أذ كد ة اديدة أل ل ال ز ة يدعيس إتزير  ت 
 .( 23)ل دحق  طس احة الزيينيك دام  الز و  أذال 

 

 Peer to Peer (P2P)رابعا: دفتر حسابات قائم على تقنية الند للند 
أو أنف فذ س يألللللليش ال للللز ة الدفيأل  ايذي بيوعم     (P2Pتدذيز الز و  ت لللليس أفلللللي ب نعي طس نللللز يك الود ل ود )     

ألس ه ف  إا اش الذعيطاك أذ نق  القيم أذ الزيينيكا بحسللللة الو ض طس ال للللز ةا بوللللورة طزينلللل ة دذ  تدم  سلللل بة  

 
 ظ  نذا الذعول لدى:  أن (21)

Greeshma R Nair and Shoney Sebastian, "BlockChain Technology Centralized Ledger to Distributed 

Ledger", International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) 4, no.3(2017): 2823.  
https://pdfs.semanticscholar.org/0186/ff3f0741c44f4d5266a6145fec6f7583137f.pdf. 1/9/2019.  
(22) Ibid, 2824.  

 راان ات نذا ال   :  (23)

Wattana Viriyasitavata Danupol Hoonsopon," Blockchain characteristics and consensus in modern 

business processes", Journal of Industrial Information Integration 13, (March, 2019): 32-39. 
https://doi.org/10.1016/j.jii.2018.07.004. (1/9/2019).  

https://pdfs.semanticscholar.org/0186/ff3f0741c44f4d5266a6145fec6f7583137f.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jii.2018.07.004
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 .( 24)ط كزفة ل قييم بذل 

 Immutableخامسا: دفتر حسابات ثابت أو غير قابل للتغيير 
إ ا تم تسللجي  الزيينيك ات الز و  ت لليس أو ُأدم ت الزيينيك ات الكد ة أذ الز و  ذتم إعلليادعي اعا إلل السلل سلل ة        

. ذسلللللللللزة  ( 25)ويي ل د  ةبعد الدحق  طوعي ارنف ال فذ س بعد  ل  تويي ني ذنذا نو طي اع  الز و  ت للللللللليس ثيبدف ذ ي  خيب 
ألس ه ف  طي فب   أل يف دالة الدجزية أذ نلية العي     cryptography ل  نو األدذيد الز و  ت لللللللللليس أل ل الد للللللللللفي 

Hash function   ذنت ألزلليرة ألس موار طيلليك تحول الزيللينلليك الدت تم إدملليلعللي ات الكد للةا طعذللي كللي  ألجذعلليا إلل
 . Hash(26 )هول ثيبت فب   أل يعي العي  طجذوألة ا فدة طس ايرخيم ذالح ذف ذال طو   اك 

بيلوسللللللللللزة    Fingerprintبذثيبة بوللللللللللذة طذيزس ل زيينيك الذسللللللللللج ةا طث  بوللللللللللذة ازاللللللللللزن   Hashذفعد العي        
. ذفدسلللللم ب نف ال فذ س طع اة طحدوى ال سللللليلة ألس ه ف  تحوف ف  ايل وار طية الذسلللللد دطة ات القييم بعذس  ( 27)لإلنسلللللي 

تعذ  ات اتجيس ذاألد اقاا كذي أنف ال فذ س أ  ف و  نوي  نفم العي  لذدماك ط د فةا طعذي كي  العذ ية فجة أ   
 .( 28)فجة أ  تودج ال وار طية نفم العي  لوفم الذدماك دايذي فنذا االمدافا كذي أن

س نت سلل سلل ة طس ذتحدوو ك  كد ة ات السلل سلل ة أل ل العي  ال يه بيلكد ة السلليبقةا ذنذا فعوت أ  الز و  ت للي      
الكد  الذد اببة ألس ه ف  الد للللللفي    ل  أنف إ ا أليذل أألد تويي  بيينيك كد ة طعيوة ار  العي  ال يه بعي سلللللليدوي   
طعذي كي  ألجم نذا الدويي ا ذسللليظع   ل  ات ك  الكد  الديلية لعيا ذريلديلت ار  ال للل م الذو فحيذل تويي  بيينيك  

دويي  ك  الكد  الديليةا ذف يد ف و   ل  طسللللللللللدحيا ي  الز و  ت لللللللللليس خيألدة بيينيك  كد ة طعيوة لس يوج  إال إ ا خيم ب
طو ألةا ا يم نوي  اعة ذاألدة تذ   بيينيك الز و  ت ليسا ذنذا فعوت أنف لو ااد علوي أ  نوي  نل م اسلدبير تويي   

 
 راان:  (24)

Yongjun Ren , et al, "Data Storage Mechanism Based on Blockchain with Privacy Protection in 

Wireless Body Area Network" Sensors 19, no.10(May25, 2019): 4-5.  
https://doi.org/10.3390/s19102395. (1/9/2019).  
(25) Ibid, 5.  
(26) Dylan Yaga, Peter Mell, Nik Roby and Karen Scarfone, "Blockchain Technology Overview", 

National Institute of Standards and Technology, U.S . department of commerce (October 2018): 12.  

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2018/NIST.IR.8202.pdf. (1/9/2019). 
(27) Tomicah Tillemann, Allison Price, Glorianna Tillemann-Dick and Alex Knight, The Blueprint for 

Blockchain and Social Innovation(Washington, US: New America, 2019), 13.  
 راان ال وييم الدت فجة تواا ني ات نلية العي ا لدى:  (28)

  Yaga, Peter Mell, Nik Roby and Karen Scarfone, "Blockchain Technology", 12.  

https://doi.org/10.3390/s19102395
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ايم ى ذنذا نو السزة ذراش  ارنف فسدحي  أل يف أ  ففع   ل  لدى اذين العقد   nodeس س ة بيلكيط  لدى ألقدة طعيوة  
 . ( 29)تذدن س س ة الكد  أذ الز و  ت يس بذسدوى أليل طس ايطي 

 Chronologicalسادسا: دفتر متسلسل زمنيا 
الز و  ت للللليس نت ألزيرة ألس طجذوألة طس الز و  أذ الكد  طدسللللل سللللل ة  طويي   ل  أ  ك  ب و  تحدوو أل ل هيبن        
فحدد الوخت الذو تم إعلللليادعي ايف إلل السلللل سلللل ةا ذنذا البيبن ال فذ س تويي س بسللللزة مولللليوللللة   Timestamp طوت  

 . ( 30)الد في  الدت تدذدن بعي الز و  ت يس كذي خ وي ات الوقبة السيبقة

 Transparentسابعا: دفتر شفاف 
ال للفياية نت إألدى ثذير الاط كزفة الدت تدذيز بعي الز و  ت لليس اك  أللللو ات ال للز ة فسللدبين أ  يددزن تيرفخ      

الذعيطاك الدت خيم بعي أو أللللو   ل  أ  الز و  ت لليس كذي خ وي ات السلليب ا داد  طو ر تواد نسلل ة طوف لدى اذين 
و  ت لللليسا كذي أنف ال يدح م ايف اعة ذاألدة ط كزفة ذنذا ال يدعيرض طن كو  نوفة ايألللللليش ات أألللللليش نللللز ة الز 

 . ( 31)أثويش إا اش الذعيطاك Public Keyال ز يك العيطةا طث  الزيدكوفسا ط فية ذفسدعيض ألوعي بيلذفديا العيم 

 
 راان نذا الذعول لدى:  (29)

Jamie Berryhill, Théo Bourgery and Angela Hanson, “Blockchains Unchained: Blockchain Technology 

and its Use in the Public Sector”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 28, OECD 

Publishing, Paris. 16-17.  
http://dx.doi.org/10.1787/3c32c429-en. (2/9/2019); Karim Sultan , Umar Ruhi and Rubina Lakhani, " 

CONCEPTUALIZING BLOCKCHAINS: CHARACTERISTICS & APPLICATIONS", 11th IADIS 

International Conference Information Systems 2018, Lisbon, Portugal (14 - 16 April 2018): 52-53. 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1806/1806.03693.pdf.(2/9/2019);  

Lukman Adewale Ajao, OrcID,James Agajo ,Emmanuel Adewale Adedokun, OrcID and Loveth 

Karngong, "Crypto Hash Algorithm-Based Blockchain Technology for Managing Decentralized Ledger 

Database in Oil and Gas Industry." J 2, no. 3(August 2019): 304.  

https://doi.org/10.3390/j2030021.(2/9/2019). 
 أنظ  نذا الذعول لدى:  (30)

James, William H.Sorrell and Susan L.Donegan, " Blockchain technology : opportunities and risks", The 

Office of the Vermont Secretary of State, the Department of Financial Regulation, and the Office of the 

Attorney General, Vermont  state, US (January 15, 2016): 9-10.  
https://legislature.vermont.gov/assets/Legislative-Reports/blockchain-technology-report-final.pdf. 

(2/9/2019).  
 دفياي  ألول نفياية الز و  ت يسا أنظ : ل ذزفد طس ال (31)

AMERA IBRAHIM, " Does blockchain mean higher transparency in the financial sector?", Revista de 

Contabilidad y Dirección 27(2018): 79.  

http://dx.doi.org/10.1787/3c32c429-en
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1806/1806.03693.pdf.(2/9/2019)
https://doi.org/10.3390/j2030021
https://legislature.vermont.gov/assets/Legislative-Reports/blockchain-technology-report-final.pdf
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 الفرع الرابع 

 كيفية عمل البلوك تشين  
الذ للللللف ة    Blocksخد اتللللللل  لوي طس الف ذر السلللللليبقة أ  الز و  ت لللللليس نت ألزيرة ألس طجذوألة طس كد  الزيينيك       

ذالذد اببة ايذي بيوعي ذالذدسلل سلل ة  طويي ذالذو ألة لدى اذين ايألللليش ات ال للز ة ذالدت تدار بيلدواا  ألز  ب ذتوكوالك 
 طعيوة. ذالدسيفل نوي كي  تعذ  الز و  ت يس؟

ذلإلايبة ألس  ل  يدعيس أل يوي أ  نزيس ال بواك الدت فجة ات ي ني زعللللللللللللياة بيينيك اديدة أذ طعيطاك اديدة       
 إلل نز ة الز و  ت يسا ذنذس ال بواك كيلديلت:

أل ل أ  ا  ( 32): تزدأ العذ ية بقييم أألد أألللليش ال للز ة بب ة إعللياة طعيط ة أذ بيينيك اديدة إلل ال للز ةالخطوة األولى
اللذو ال فع الف أأللد  ي سا ذنلذا  Private keyتكو  نلذس الذعليط لة طوخعلة طس خز لف رخذيلي ألس ه ف  طفدليأللف ال ليه  

الذو ُفعد ألوواني لف أل ل ال للز ة فع اف الجذينا ذأداة تع فو ذاعللحة يألللليش  Public keyأل ل أل م طفديألف العيم  
مي  فقد   بيلذفديا ايذلا بولللللللللورة ألسللللللللليبيةا أليث يدم الدحق  طس  ال لللللللللز ة ايذي بيوعم ألود الدعيط ا ذنذا الذفديا اي 

لُذ سلللل  الذعيط ة بعد  ل  ألس ه فقفا أو الدحق  طس نوفة الذ سلللل   ار ا    digital signatureاللللحة الدوخين ال خذت
ار    كي  الذفديا ال يه فسللللد دطف أألللللليش ال للللز ة ات توخين الذعيطاك الولللليدرة ألوعم رخذيي خز  بثعي أل ل ال للللز ة

 .Identity(33 )الذفديا العيم فسد دم ل دحق  طس الدوخين ال خذت لذ س  الذعيط ة ذنوفدف 

ا ف و  لدى الجذين ايعي  P2P(34 )يدم بث الب ة إلل أأللللللللليش ال لللللللز ةا الذيس تجذععم نلللللللز ة ند ل ود    الخطوة الثانية:

 

 https://accid.org/wp-

content/uploads/2019/04/Does_Blockchain_mean_higher_transparency_in_the_financial_sectorlogo.pdf

.(2/9/2019).  
 

(32) Crosby, et al, "BlockChain Technology", 6; Doug Galen et al, Blockchain for social impact moving 

beyond the hype (California, US: Stanford Graduate school of business, 2019), 9.   

https://www.gsb.stanford.edu/sites/gsb/files/publication-pdf/study-blockchain-impact-moving-beyond-

hype.pdf. (1/10/2019) 
 ل ذزفد طس الدفياي  ألول  ل ا أنظ :  (33)

Robby Houben and Alexander Snyers, Cryptocurrencies and blockchain (Brussels, Belgium: European 

parliament's special committee on financial crimes, European Union, 2018), 16-17.  
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%

20blockchain.pdf. (1/10/2019).  
(34) Celine Herweijer, Dominic Waughray and Sheila Warren,  Building Block(chain)s for a Better 

planet(Geneva, Switzerland, World Economic Forum, 2018), 10.  

https://accid.org/wp-content/uploads/2019/04/Does_Blockchain_mean_higher_transparency_in_the_financial_sectorlogo.pdf.(2/9/2019)
https://accid.org/wp-content/uploads/2019/04/Does_Blockchain_mean_higher_transparency_in_the_financial_sectorlogo.pdf.(2/9/2019)
https://accid.org/wp-content/uploads/2019/04/Does_Blockchain_mean_higher_transparency_in_the_financial_sectorlogo.pdf.(2/9/2019)
https://www.gsb.stanford.edu/sites/gsb/files/publication-pdf/study-blockchain-impact-moving-beyond-hype.pdf
https://www.gsb.stanford.edu/sites/gsb/files/publication-pdf/study-blockchain-impact-moving-beyond-hype.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
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نسل ة طس الزيينيك الذسلج ة أل ل الز و  ت ليس ذفسلدبين ك  ألللو الدفيأل  طن أو ألللو نم  دذ  الذ ذر بوقبة أذ 
اعة ط كزفة تدح م ات ال لللز ةا ايلز و  ت للليس تدسلللم بيلاط كزفة كذي خ وي طس خز ا ذك  ألللللو ات ال لللز ة ألس ه ف   

ا بحيث تدكو  الز و  ت لللليس طس طجذوألة الُعقد الذدولللل ة  node   أل يف أُلقدة  اعي  الكذزيوت  ال يه بف فذث  طي فب
 .( 35)ايذي بيوعي ألس ه ف  نز ة الود ل ود

الذعيط ة أذ الزيينيك الذ اد إعلللللليادعي إلل الز و   اللللللحة  طس    validationبيلدحق     nodesتقوم الُعقد    الخطوة الثالثة:
ا ذنت أألد الجوانة ال ييسللللية ل ز و   Consensus mechanisms(36 )ت لللليس ذ ل  ألز  طي فب   أل يف نلييك الدواا   

ت لللللللليسا ذ تع ف ب نعي القواألد أذ الب ق أذ العذ ييك الدت طس مالعي تولللللللل  الُعقد إلل الق اراك الذدع قة بحيلة الز و   
. ذتقوم نذس ا لييك أذ الز ذتوكوالك بح  إنللللللللللل يلية ات ي  الق اراك دام  نلللللللللللز ة طو ألة بيس طجذوألة طس ( 37) للللللللللليست

ايألللللللليشا ال تح ذعي اعة ط كزفةا ذنت الذعللللللل ة الدت كينت طواودة خز  ابدكير الز و  ت لللللليسا ذتع ف بذعللللللل ة 
الجو االك يووذ    ذتفد ض ا  Byzantine Generals problem(38 )الجو االك الزيزنبييس   أ  نوللللي  طجذوألللللة طس 

العجوم أل ل طلديولة أذ خ علة طعيولةا ذكل  او ال للدفلف اي لللللللللللللللف ال ليه اللذو يدذ كز ألول الذلديولة أذ الق علة ات ط لي  
ط د  ا ذفدم الدواالل  ايذي بيوعم ألس ه ف  الُ سلل   ذازنلل يلية نوي تكذس ات كي  يدوالل  اذين الجو االك إلل خ ار 

 لد اانا ات ظ  ذاود بعض الذ يه  ذنت:طوألد بيلعجوم أذ ا

 

 https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/assets/blockchain-for-a-better-planet.pdf. (1/10/2019).     
(35) Dave Bryson, Dave Penny, David C.Goldenberg and Gloria Serrao, Blockchain Technology for 

Government (Massachusetts, US: The Mitre corporation, 2018), 7.  

https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/blockchain-technology-for-government-18-

1069.pdf. (1/10/2019).  
(36) Houben and Alexander Snyers, Cryptocurrencies and blockchain, 17, 18; Galen et al, Blockchain for 

social impact", 9; Antony Lewis, understanding blockchain technology and what it means for your 

business (Singapore: DBS Group research, DBS bank, 2016), 14. Haider Dhia Zubaydi, et al, " A 

Review on the role of blockchain technology in healthcare domain", Electronics 8 (2019): 4. 

https://www.mdpi.com/2079-9292/8/6/679/pdf. (1/10/2019);  
 خ فة طس نذا الذعول لدى:  (37)

Sigrid Seibold and George samman, consensus immutable agreement for the internet of value 

(Amstelveen, Netherlands: KMPG LLP, 2016), 4. 
 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/kpmg-blockchain-consensus-

mechanism.pdf?aid=fndrabg_p?aid=fndrabg_p.(1/11/2019).  
 أنظ :   (38)

L. Lamport, R. Shostak, M. Pease, “The byzantine generals problem”, ACM Trans. Program. Lang. 

Syst. (TOPLAS) 4,no 3 (1982): 382-401.  
https://people.eecs.berkeley.edu/~luca/cs174/byzantine.pdf. (1/11/2019).  

https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/assets/blockchain-for-a-better-planet.pdf
https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/blockchain-technology-for-government-18-1069.pdf
https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/blockchain-technology-for-government-18-1069.pdf
https://www.mdpi.com/2079-9292/8/6/679/pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/kpmg-blockchain-consensus-mechanism.pdf?aid=fndrabg_p?aid=fndrabg_p.(1/11/2019)
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/kpmg-blockchain-consensus-mechanism.pdf?aid=fndrabg_p?aid=fndrabg_p.(1/11/2019)
https://people.eecs.berkeley.edu/~luca/cs174/byzantine.pdf
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فذ س أ  ف و  نوي  او ال أذ أكث  طس نؤالش الجو االك  ي  ادي  بيلثقة أذ مييسا يد ذ خ ارس ثم يد اان   -1
 ألوف ذفدسزة ات مسيي  كزي ة ل زيخيس 

ف بآم  كذي خد ف و  ال سللول الذو يوق  ال سلليي   ي  ادي  بيلثقة ذفعذ  لذولل حة ايألداش أذ يدم اسللدزدال -2
 طس ايألداش 

 كذي خد يدم تويي  ال سيلة  اتعي أذ اسدزدالعي ألس ه ف  ايألداش. -3

إ   نجيا العذ ية فعدذد أل ل عذي  أ  يد ذ ك  او ال خ ارس بحيث ال يدم تويي س بعد  ل  ذأ  يدف  الجذين أل ل      
 نفم الق ار ذفدم توفيذس بوورة طدزاطوة. 

الدت يدكو  طوعي الز و  ت ليسا   Nodesذا ا خذوي بدبزي   ل  أل ل نلز ة الز و  ت ليس ار  الجو االك تذث  العقد       
دت يوزوت أ  تدف  أل ل ك  خ ار يدع   بحيلة ال لللللللللللللز ة ألدل ال يدع ض الوظيم ل ف للللللللللللل ا ايجة الدواا  ألول أليلة  ذال

الزيينيك أذ الذعيطاك الجديدةا ذن  نت اللللحيحة أذ دخيقة أذ أنعي تذث  ألقيقة الواخن أم ال. ذتدوالللل  العقد إلل  ل   
ا ذنولي  أنوار ط د فلة طس نلذس ا ليليكا ذفذ وولي بيلي  أنذعلي ( 39)ألس ه ف  نليليك أذ ب ذتوكوالك أذ موار طيليك الدواا 

 ايذي ي ت:

تعد نذس ا لية طس أكث  نلييك الدواا  نللليوألي  إ  يدم  :  Proof of work (POW)خوارزمية إثبات العمل    -1
ات  computational powerاسللللد داطعي ات طعظم العذاك ال خذية. ذتقوم أل ل اسللللد دام القوة الحيسللللورية  

عيدلة رفيعللللية أذ لوز رفيعللللتا ذطس فقوم بذل  ف و  ادي اا بذي خدم طس ألذ ا برعللللياة الكد ة الجديدة  أل  ط
ا ذفحولل   Miningإلل نللز ة الز و  ت لليسا ذتسللد دم نذس ا لية ات إندين الزدكوفسا ذنو طي فسللذل بيلدعديس  

زدكوفس الدت تودج موللليولللي الذو خيم بح  ال وز ال فيعلللت أل ل ط يا ةا ألزيرة ألس ألدد طس ال  Minerالذعد   
. ذتسللللد دم نللللز ة ازيث فوم أفلللللي نذس ال وار طية ات الوخت الحيلل لكوعي أأل وت أنعي سللللدودق  إلل نظيم  ( 40)لف

 
 :و االك الزيزنبييس ايذي يدع   بيلز و  ت يس ذدذر موار طييك الدواا  ات أل عيا أنظ  ل ذزفد طس الدفياي  ألول طعل ة الج (39)

Seibold and George samman, “consensus immutable agreement”, 5-6; Alexander V. Bodganov, et al, 

“ABOUT SOME OF THE BLOCKCHAIN PROBLEMS”, Proceedings of the VIII International 

Conference "Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education" (GRID 2018), 

Dubna, Moscow region, Russia, (September 10 - 14, 2018): 225-226.http://ceur-ws.org/Vol-2267/228-

232-paper-42.pdf. (1/11/2019); Arati Baliga, Understanding Blockchain Consensus Models (Pune, 

India: Persistent Systems Ltd, 2017), 5-6.  
https://pdfs.semanticscholar.org/da8a/37b10bc1521a4d3de925d7ebc44bb606d740.pdf. (1/11/2019).  

 ل ذزفد طس الدفياي  ألول موار طية إثزيك العذ ا أنظ :   (40)
Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, (2008): 3.  

https://pdfs.semanticscholar.org/da8a/37b10bc1521a4d3de925d7ebc44bb606d740.pdf


 

 

 هيثم السيد أحمد عيسى 

 

 إبرام العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين  

 

 مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية 

 . ( 41)ا ذالذو سوقوم ب  ألف ات الوقبة الديليةProof of stake (POS)إثزيك الحوة 
تعد طس ا لييك ال لللللللللييعة الدت يدم اسلللللللللد داطعي ات :  Proof of stake (POS)خوارزمية إثبات الحصةةةةةةة  -2

بيس أألليش الز و  ت يس ألول أليلدعي. ذفدم امديير ال  م الذو فلي    Consensusالواول إلل الدواا   
الكد ة الجديدة إلل الز و  ت لليس أل ل أسلليو طي فذ كف طس العذاك ال خذية ذ ات بعض الحيالك طدة األدفيظف  

طس العذاك ال خذيةا  اد األدذيل امدييرس زعللللياة الكد ة الجديدة    stakeك ألوللللدف  بعي أفلللللي  بحيث ك ذي  اد
السلللليب  توعلللليحعيا ذالدت يدم امديير ال لللل م   POWإلل ال للللز ةا ذنذا أل ل ماف موار طية إثزيك العذ   
 computational طس ألذ  ات أل  ال وز الحسلللللليبت  بف الذؤن  زعللللللياة الكد ة الجديدة أل ل أسلللللليو طي خيم

puzzle   ا ذتح  موار طية إثزيك الحوللللللة ط لللللل  ة البيخة الكزي ة الذعدرة ات اسللللللد دام القوة الحيسللللللورية لح
. ( 42)الذ لللللل  ة ال فيعلللللليةا طس أا  الفو  برعللللللياة الز و  الجديدا نديجة االألدذيد أل ل موار طية إثزيك العذ 

  Neblioا Ardorا  Stratisا  Reddcoinا PIVXا Nxtذطس ال لللللللللز يك الدت تسلللللللللد دم نذس ال وار طية:  
 .Peercoin(43 )ذكذل  نز ة 

تد سللللم نذس ا لية أل ل   Delegated proof of stake (DPOS):خوارزمية إثبات الحصةةةة بالتفوي    -3
أ  ك  أللللو لدفف ألوللة طس العذاك فقوم بيلدوللوفت أل ل امديير طذث يس ألس كياة ايألللليش لد كيد اللحة 
الذعيطاك ذالدحق  طوعي ذت طيس ال ز ة ذالحفيظ أل يعي  ايقوم بيلدووفت طس أا  امديير طسد دطيس تقن أل ل 

الجديدة دام  الز و  ت لللللللللليسا ذفب   أل يعم يال للللللللللعودي  كين عم طسللللللللللنولية الدحق  طس الذعيطاك ذاندين الكد   
Witnesses ا ذكذل  الدوللللللوفت طس أا  امديير طسللللللد دطيس تقن أل يعم طسللللللنولية الحفيظ أل ل ال للللللز ة ألس

 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf . (1/11/2019). 
(41) Janno Siim, “Proof-of-Stake”, (2017): 3.  

https://courses.cs.ut.ee/MTAT.07.022/2017_fall/uploads/Main/janno-report-f17.pdf. (1/11/2019).  
 ل ذزفد طس الدفياي  ألول موار طية إثزيك الحوةا أنظ :  (42)

CONG T. NGUYEN et.al, “Proof-of-Stake Consensus Mechanisms for Future Blockchain Networks: 

Fundamentals, Applications and Opportunities”, IEEE Access 7(2019): 85730-85731.  
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8746079.(1/11/2019); Behzad Abdolmaleki, “A 

Survey on Blockchain Consensus Algorithms”,(2018):4-5. 

https://courses.cs.ut.ee/MTAT.07.022/2018_fall/uploads/Main/behzad-report-f18-19.pdf.(1/11/2019); 

Julian Debus, consensus methods in blockchain system (Frankfurt, Germany: Frankfurt school of 

finance, Blockchain center, 2017), 37.  
 http://explore-ip.com/2017_Consensus-Methods-in-Blockchain-Systems.pdf.(1/11/2019).   
(43) Demelza Kelso Hays and  Mark J. Valek, “crypto report research”, Incrementum AG(2018): 22. 

https://cryptoresearch.report/wp-content/uploads/2018/06/Crypto-Research-Report-June-2018-

1.pdf.(1/11/2019).  

https://courses.cs.ut.ee/MTAT.07.022/2017_fall/uploads/Main/janno-report-f17.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8746079.(1/11/2019)
https://courses.cs.ut.ee/MTAT.07.022/2018_fall/uploads/Main/behzad-report-f18-19.pdf.(1/11/2019)
http://explore-ip.com/2017_Consensus-Methods-in-Blockchain-Systems.pdf.(1/11/2019)
https://cryptoresearch.report/wp-content/uploads/2018/06/Crypto-Research-Report-June-2018-1.pdf.(1/11/2019)
https://cryptoresearch.report/wp-content/uploads/2018/06/Crypto-Research-Report-June-2018-1.pdf.(1/11/2019)
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ه ف  ازنللللل اف أل ل ألوكذة ذأداش ب ذتوكول الز و  ت للللليس ك  ا بيد أنعم ال فقوطو  بدذر ات ألذ ية الدحق   
سللزي  الذثيل فذ وعم اخد اا تويي  ألجم الكد ة   ليك أذ إندين الكد ة الجديدةا اع طس اللحة الذعيطاك أذ الزيين

أذ الذز م الذو فجة داعف نظي  ألذ ية الدحق  طس الذعيطاكا ذفب ا  ل  ل دوللللوفت أل ل أألللللليش ال للللز ةا  
. ذطس ال للللللللللللللز ليك الدت تسللللللللللللللد لدم نلذس Delegates(44 )ذفب   أل ل نلذس الفنلة ي الذفوعلللللللللللللليس أذ الذولدذريسي 

  Bitshares)45(.ذكذل  نز ة  Steemا Nanoا Liskا EoSال وار طية: 

بعد أ  يدم الدحق  طس الزيينيك أذ الذعيطاك الذ اد إعللللللللللللليادعي أل ل الز و  ت للللللللللللليسا أل ل نحو طي الخطوة الرابعة: 
ذعيطاك أذ الزيينيك ايم ى   ي ني طس الذعللللحوي أألاس ات ال بوة السلللليبقةا تللللليف نذس الذعيطاك أذ الزيينيك إلل  

 ة نت ذألدة ت زفس الزيينيك دام  الز و   . ذتعد ايميBlockالدت ا ى الدحق  طوعي أفليا ذتسج  ات ب و  أذ كد ة  
ت للللللليسا أفي كينت هزيعة نذس الزيينيكا اقد تكو  ألزيرة ألس سلللللللجاك طحيسلللللللزية أذ هزية أذ ألقيرفة أذ  ي   ل ا ي اد  

 . ( 46)ألفظعي أل ل الز و  ت يس ذ خد تكو  ألقود أذ ألذاك ط ف ة

 سللل ة الكد  الذواودةا بب فقة تجع عي ثيبدف  ي  تلللليف الز و  أذ الكد ة إلل الز و  ت للليس أذ سللل   الخطوة الخامسةةة:
  الف ر كذي ذعللللللحوي ات   ا  Hash functionا ذفحدر  ل  ألس ه ف  الد للللللفي  بيسللللللد دام نلية العي ( 47)خيب ة ل دويي 

السلللللللليب ا اك  كد ة بيزعللللللللياة إلل طي تحدوفف طس بيينيكا تدلللللللللذس أفلللللللللي العي  ال يه بعيا ذنو طجذوألة ايرخيم 

 
 ل ذزفد طس الدفياي  ألول موار طية إثزيك الحوة بيلدفوفضا أنظ :   (44)

Sarwar Sayeed and and Hector Marco-Gisbert, “Assessing Blockchain Consensus and Security 

Mechanisms against the 51% Attack”, Applied Sciences 9 (2019): 7-8.  
https://www.mdpi.com/2076-3417/9/9/1788/pdf.(1/11/2019); Noe Elisa, Longzhi Yang, Fei Chao and  

Yi Cao, “A framework of blockchain-based secure and privacy-preserving E-government system”, 

Wireless Networks (2018): 5.  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11276-018-1883-0.pdf.(1/11/2019). 
(45) Kelso Hays and  Mark J. Valek, “crypto report research”, 22.  

 أنظ  نذا الذعول لدى:   (46)

Crosby, et al, "BlockChain Technology”, 7; Matthias Heutger and Markus Kückelhaus, BLOCKCHAIN 

IN LOGISTICS Perspectives on the upcoming impact of blockchain technology and use cases for the 

logistics industry (Troisdorf, Germany: DHL Customer Solutions & Innovation, 2018), 5.  
https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-blockchain-trend-

report.pdf. (1/11/2019);  
(47) Philip Boucher, Susana Nascimento and Mihalis Kritikos, How the blockchain technology could 

change our lives (Brussels: Science and Technology Options Assessment, European parliament, EU 

2017), 5-6.  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/581948/EPRS_IDA(2017)581948_EN.pdf. 

(1/11/2019).  

https://www.mdpi.com/2076-3417/9/9/1788/pdf.(1/11/2019)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11276-018-1883-0.pdf.(1/11/2019)
https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-blockchain-trend-report.pdf
https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-blockchain-trend-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/581948/EPRS_IDA(2017)581948_EN.pdf
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و  الويتجة ألس اسلد دام موار طية طعيوة ل د لفي ا ايلعي  بذثيبة بولذة طذيزة ل زيينيكا يدوي  تذيطي إ ا  ذالح ذف ذال ط
 Previousتوي  طحدوى الزيينيكا طعذي كي  نذا الدويي ا كذي تدللللللذس الكد ة أفللللللي العي  ال يه بيلكد ة السللللليبقة  

blockتوي  طحدوى أو كد ة ات السللللللل سللللللل ة يدوي  بيلدزعية    ا ذنذا نو طي فجع  الكد  ات الز و  ت للللللليس طد اببةا ار ا
طزينلللللللل ة العي  ال يه بعيا ذنو طي سلللللللليد تة أل يف انقبير الولللللللل ة بيوعي ذريس الكد ة الديلية الدت تحدوو أل ل العي   
ذ القدفم ذال يه بزيينيك الكد ة السلليبقة خز  تويي  طحدوانيا طذي فعوت أ  ال لل م الذو فقوم بدويي  بيينيك أو كد ة أ

امد اق الز و  ت لليس سللي و  أطيطف طعذة تكيد تكو  طسللدحي ة ذنت إأليدة ألسلليي العي  لك  الكد  الاألقة أل ل الكد ة  
 .( 48)الدت خيم بدويي  طحدوانيا لدى اذين الُعقد ات ال ز ة بوورة طدزاطوة

ذتحدوو الكد ة أفللليا بيزعللياة إلل الزيينيك الذ اد ألفظعي ذالعي  ال يه بعي ذالعي  ال يه بيلكد ة السلليبقةا        
يثزت الوخت الذو أعلللللليفت ايف الكد ة  بحيث توللللللز  الكد  طدسلللللل سلللللل ة  طويي أفلللللللي   Timestampأل ل هيبن  طوت  

Chronological(49 ).  يذلل  ذالجدي  بيلذك  أ  كد ة الدكوفس أذ الكد ة اGenesis Block    ات السلللل سلللل ة ال تحدوو
 .( 50)أل ل ني  ميه ب د ة سيبقةا ببزيعة الحيلا ذتحدوو اقا أل ل العويا  ايم ى الذذكورة

ذرذج د إعلللللللللللياة الكد ة إلل سللللللللللل سللللللللللل ة الكد  أل ل نحو طي  ك نيا تكو  خد اكدذ ت ألذ ية ران الزيينيك أذ إا اش       
 .( 51)االذعيطاك أل ل الز و  ت يس بوجي

 

 

 

 

 
 ل ذزفد طس الدفياي  ألول نذا الذعولا أنظ :   (48)

NWACHUKWU, Uchechukwu Justin, Overview of Blockchain Technology Cryptographic Security 

(Master of Science Thesis, UNIVERSITY OF TURKU, Department of Mathematics and Statistics, 

2019), 16-19. 
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/147081/Nwachukwu_Uchechukwu_thesis.pdf?sequence=

1&isAllowed=y.(1/12/2019) 
(49) Sheila Warren, Christoph Wolff and Nadia Hewett, Inclusive Deployment of Blockchain for Supply 

Chains: Part 1 – Introduction March (Geneva: World Economic Forum, 2019), 21.  
(50) Yaga, Peter Mell, Nik Roby and Karen Scarfone, "Blockchain Technology”, 18.  
(51)Galen et al, Blockchain for social impact, 9.    

https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/147081/Nwachukwu_Uchechukwu_thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y.(1/12/2019)
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/147081/Nwachukwu_Uchechukwu_thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y.(1/12/2019)
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 المبحث األول 

 فكرة العقود الذكية كأحد تطبيقات البلوك تشين  

 تمهيد وتقسيم      

خد أل اوي ات طقدطة بحثوي أ  العقود الذكية تعد أنم تبزيقيك الز و  ت لللللللللللللليسا ذن ك نوي ات نذا الذزحثا بعد أ       
اتلللللحت لوي الذزيدىش ايسلللليسللللية لدقوية الز و  ت لللليس ات الذب ة الدذعيدوا لكت نز   طاط  اك ة ت   العقود  ذن ى  

توللورني ات ظ  ألقيقة بينة الز و  ت لليس. كذي يدعيس أل يوي إلقيش  أ   ل  ف و  طس مال بيي  طينيدعي لكت ندذ س طس  
الللوش أل ل الد ل فعيك الذقيرنة الدت األد ات بعي  لزيي  كي  أ  اك ة العقود الذكية أالزحت طقزولة لدى بعض الدذل 

 ا    ذطس ثم سوقسم نذا الذزحث إلل طب زيس كيلديلت:

 المطلب األول: ماهية العقود الذكية  

 الثاني: االعتراف التشريعي بالعقود الذكية في القانون المقارن المطلب 

 

 المطلب األول 

 ماهية العقود الذكية

 تمهيد وتقسيم  
يدعيس أل يوي أ  نوعللل  طينية العقود الذكية كوقبة أذلية لدولللورني خز  الدع ض ل ذسللليي  الذ تزبة بعي ات بحثوي        

ذييز بيوعي ذريس العقود الذؤتذدة ايم ى ذكيفية ألذ  نظيطعي  لذا سوقوم  ذفدب ة  ل  طوي تع ففعي ذريي  موييوعي ذالد
 بدقسيم نذا الذب ة إلل أررعة ا ذر كيلديلت:

 الفرع األول: تعريف العقود الذكية 

 الفرع الثاني: أنواع العقود الذكية 

 الفرع الثالث: خصائص العقود الذكية 

 عقود المؤتمتة األخرى الفرع الرابع: التمييز بين العقود الذكية وال 
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 الفرع الخامس: كيفية عمل نظام العقود الذكية 

 

 الفرع األول 

 تعريف العقود الذكية 

م اعو أذل طس ه ا  1994أليم  Nick Szaboفعود الفلللل  ات ابدكير اك ة العقود الذكية إلل ايسلللدي  ني   ابو       
كذي ذعللللحوي ات طقدطة نذا الزحثا ذخد أل ف العقد الذكت ب نف ب ذتوكول   ا( 52)نذس الفك ة ذذعللللن لعي  ل  الذوللللب  

. ثم أل اف بدع فو أألدر طس  ل  ب نف يطجذوألة طس الععود الذحددة  ( 53)الذعيطاك الذحوسللللة الذو يوفذ نلللل ذأ العقد
 .( 54)ات ن   رخذت ذالذدلذوة الز ذتوكوالك الدت طس مالعي تقوم ايه اف بدوفيذ نذس الععود

    Ethereumذخد بيوي أفلللللللي ات الذقدطة أ  تبزي  اك ة العقود الذكية ات الواخن كي  بفللللللل  نللللللز ة ازيث فوم       
العقد الذكت    ا طؤسلللللللللم ال لللللللللز ة الذذكورةاVitalik Buterinا ذفع ف ايديلي  بوتي فس  ( 55)م2015الدت انب قت أليم 

قوم بعض أذ ك  ايه اف بوعن أاول ايعيا ذفدم إأليدة نلية توبوو أل ل أاول رخذية ذه ايس أذ أكث ا أليث فب نف  
  ( 56)تو فن اياول ت قيييي بيس ت   ايه اف ذاقي لذعيدلة تسدود إلل بيينيك طعيوة لم تكس طع ذاة ات ذخت بدش العقد.

  الدت تعذ  Computer codesذخد أل ف الزعض العقود الذكية بولللللللورة أبسلللللللا طس  ل  ب نعي أكواد الكذزيوت         
أل ل الز و  ت لليس ذالذدلللذوة طجذوألة طس القواألد الدت بذوازعي اتف  أه اف  ل  العقد أل ل الدفيأل  ايذي بيوعما ذات 
أليلة اسلديفيش القواألد الذحددة طسلزقي يدم توفيذ االتفيق ت قيييي. ذفللي  نذا ال أو أفللي ب   كود العقد الذكت فسلع  أداش  

 
(52) Nick Szabo, “Smart Contracts”, (1994).  

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool200

6/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html. (1/12/2019).  
(53) Ibid.  
(54) Nick Szabo, “Smart Contracts Glossary”, (1995).  

https://nakamotoinstitute.org/smart-contracts-glossary/.(1/12/2019).  
(55) Lauslahti, Kristian, Mattila, Juri & Seppälä, Timo, “Smart Contracts – How will Blockchain 

Technology Affect Contractual Practices?”. ETLA Reports No 68.(2017). https://pub.etla.fi/ETLA-

Raportit-Reports-68.pdf. (1/12/2019). 
(56) Vitalik Buterin, “DAOs, DACs, DAs and More: An Incomplete Terminology Guide”, ethereum Blog 

(May 6, 2014). https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-

terminology-guide/.(1/12/2019).  

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
https://nakamotoinstitute.org/smart-contracts-glossary/.(1/12/2019)
https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide/.(1/12/2019)
https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide/.(1/12/2019)
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 .( 57)ورة ت قييية دذ  الحياة إلل تدم  أو ه ف أذ ات ي  أو إا اشاالتفيق أذ الذعيط ة ذالدحق  طوعي بو

الذو فعذ  أل ل الز و  ت للليس   Executable codeذنوي  أفللللي طس فع ف العقد الذكت ب نف الكود القيب  ل دوفيذ       
ب   العدف ال ييسلللت طس العقد الذكت   ال ذزفد طس الدوعلللي   الدسلللعي  توفيذ ذا ض نللل ذأ االتفيق. ذفللللي  نذا ال أو

 . ( 58)نو توفيذ ال  ذأ ت قيييي بذج د اسديفيش ال  ذأ الذحددة طسزقي

ت كود الز نللليطج ذفدم توفيلللذنلللي بواسللللللللللللللبللة  ذخلللد أل ف الزعض أفلللللللللللللللللي العقود اللللذكيلللة بللل نعلللي العقود الدت تدذثللل  ا     
 .( 60)ذفذنة الزعض إلل أنعي ي تع يذيك الكد ذنية  اتية الدوفيذ تذت ايي دعي ات كود الكذزيوت  .( 59) الكذزيوت

 Decentralizedكذلللي فع اعلللي الزعض بللل نعلللي ألقود رخذيلللة تسللللللللللللللذ  ب لللللللللللللل ذأ تدوخ  أل ل الدواا  الاط كزو       

consensusا ذ اتيللة الدوفيللذ  Self-enforcing  ا ذ ي  خلليب للة ل عزللث أذ الداألللة بعلليTamper-proof ا طس مال
بب فقة تلللللذس الدوفيذ الوللللحي     Encodedذف ى الزعض أنعي ي اتفيق بيس ه ايس أذ أكث  تم ت طيزس   .( 61)الدوفيذ ا لت

الذو لدفف    Computer codeذفذنة الزعض أفلللللللي أ  العقد الذكت نوي كود الكذزيوت    .( 62)بواسللللللبة الز و  ت لللللليس
 .( 63)القدرة أل ل العذ  الد قييت ذاقي لذعيم طحددة س فيا ألود ألدذر ن أ أذ ن ذأ طعيوة

 
(57) Warren, Christoph Wolff and Nadia Hewett, Inclusive Deployment of Blockchain for Supply Chains, 

13. 
(58) Maher Alharby and Aad van Moorsel “Blockchain based smart contracts a systematic mapping 

study”, Computer Science & Information Technology (CS & IT), (2017): 127.  

https://arxiv.org/abs/1710.06372v1. (1/12/2019).  
(59)  Eliza MIK, “Smart contracts: Terminology, technical limitations and real world complexity”, Law, 

Innovation and Technology. 9, no.2 (2017): 269. 

 https://doi.org/10.1080/17579961.2017.1378468 or  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3038406. (5/12/2019). 

   أنظ :) 60( 
Reggie O'Shields, “Smart Contracts: Legal Agreements for the Blockchain”, NORTH CAROLINA 

BANKING INSTITUTE 21, no.1(2017): 179.  

http://scholarship.law.unc.edu/ncbi/vol21/iss1/11.(5/12/2019).  
(61) Lin William Cong, Zhiguo He, “Blockchain Disruption and Smart Contracts”, The Review of 

Financial Studies 32, no.5(2019): 1762.  

https://doi.org/10.1093/rfs/hhz007.(5/12/2009).   
(62)  TANASH UTAMCHANDANI TULSIDAS, smart contracts from a legal perspective (Spain: 

Universitat d'Alacant, 2018), 14.  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/78007/1/Smart_Contracts_from_a_Legal_Perspective_Utamch

andani_Tulsidas_Tanash.pdf. (5/12/2019). 
(63) Chamber of Digital Commerce, smart contract alliance, SMART CONTRACTS: Is the Law Ready? 

(Washington, US: Chamber of Digital Commerce, 2018), 9.  

https://digitalchamber.org/smart-contracts-whitepaper/. (5/12/2019).  

https://arxiv.org/abs/1710.06372v1
https://doi.org/10.1080/17579961.2017.1378468
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3038406
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https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/78007/1/Smart_Contracts_from_a_Legal_Perspective_Utamchandani_Tulsidas_Tanash.pdf
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ذال يه ب لللللللللز ة الز و  ت للللللللليس ذالعقود   2017لعيم   ”HOUSE BILL 2417“ذخد أل اف خينو  ذالفة أرفزذني       
الذو يدم ت للللللوي ف أل ل داد  طو را ال ط كزوا   Event -driven programب نف ي الز نيطج الذداور بييألدار    الذكية

 .( 64)ط د   ذطدك را ذالذو فسدبين أ  يدولل ذفودر ايط  بوق  القيم أل ل  ل  الداد 

ا ذنفم ال لللش  ( 65)بدكوولوايي الز و  ت لليسي ذال يه  SB1662خد نم أل ل نذا الذعول خينو  ذالفة تيويسللت ي ذ       
لعلليم   ي  ”SB300ا ذكللذللل  خللينو  ذالفللة  أذنللييو( 66)م2017ي لعلليم  ”NY A08780بلليلوسللللللللللللللزللة لقللينو  ذالفللة نيوفور  

 ي HB5553كذلي أل الف خلينو  ذالفلة إليووو ي .  ( 68)م2018لعليم   NE LB 695”ا ذخلينو  ذالفلة نز اسلللللللللللللل لي ي ( 67)م2018
 .( 69)ب نف العقد الذ ز  كسج  الكد ذنت ذفدم الدحق  طوف بيسد دام الز و  ت يسال يه بدكوولوايي الز و  ت يس 

م ب لللل   تبوف  االخدولللليد ال خذت الولللليدر ألس رييم اذعورفة  2017لسللللوة    8ذفع اف الذ سللللوم بقينو  رخم           

 
(64) 44-7061/e/2: "SMART CONTRACT" MEANS AN EVENT-DRIVEN PROGRAM, WITH STATE, 

THAT RUNS ON A DISTRIBUTED, DECENTRALIZED, SHARED AND REPLICATED LEDGER 

AND THAT CAN TAKE CUSTODY OVER AND INSTRUCT TRANSFER OF ASSETS ON THAT 

LEDGER; 
الز نيطج الذو فحق  أندااف بيالسدجيبة   فعوت  event -driven programذطس الجدي  بيزنيرة أ  طوب   الز نيطج الذداور بييألدار  

لألألدار ال يرايةا طث  عوا الذسد دم أل ل طفديا طعيسا أذ الوق  أل ل  ر ال ينة أذ  تحق  أو ألدر ميرات نم . أنظ  نذا  
  الذوسوألة الع رية لذوب حيك أل وم الذ دزيك ذالذع وطيك ذالحيسزيكا الذج د الثينتذأألذد طحذد ال يطتا الذعول لدى: سيد ألسة هللا  
 . 958ا 2001))القين ة: الذ دزة ايكيدفذيةا 

(65) 47-10-201: (2):  Smart contract" means an event-driven computer program, that executes on an 

electronic, distributed, decentralized, shared, and replicated ledger that is used to automate transactions, 

including, but not limited to, transactions that: 
(A) Take custody over and instruct transfer of assets on that ledger; 

(B) Create and distribute electronic assets; 

(C) Synchronize information; or 

(D) Manage identity and user access to software applications. 
(66) Section 1. Section 302 of the  state  technology  law  is  amended  by adding two new subdivisions 6 

and 7 to read as follows: 6. ……… 7. "Smart contract" shall mean an event-driven program that runs on  

a distributed,  decentralized,  shared  and replicated ledger and that can take custody over and instruct 

transfer of assets on that ledger. 
(67) Sec. 1306.01....... (P) "Smart contract" means an event-driven program that runs on a distributed, 

decentralized, shared, and replicated ledger and that can take custody over and instruct transfer of  assets 

on that ledger. 
(68) Sec. 11. Smart contract means an event-driven program or computerized transaction protocol that 

runs on a distributed,  decentralized, shared, and replicated ledger that executes the terms of a contract 

by taking custody over and instructing transfer of assets on the ledger. 
(69)  Section 5:…"Smart contract" means a contract stored as an electronic record which is verified by 

the use of a blockchain.  
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بارذسلللللللللييا ب نفي كود الز نيطج الذ ولللللللللم ل عذ  ات الداد  الذو ر )الز و  ت للللللللليس(ا ذنو نظيم طع وطيك طو ر نم  
 .( 70)ي  اض توفيذ الذعيطاك نليي أذ أداش ايألذيل القينونية ايم ى 

 ألقد يو   بواسبة الز و  ت يس ُذفج ى توفيذ ن ذهف ت قيييي ألز  نلييتعي. ذفذ ووي تع ففف ات الوعيفة ب نف     

 

 الفرع الثاني

 أنواع العقود الذكية 
  deterministic smart contractنوللي  نوألللي  رييسلللللللللللللليللي  طس العقود الللذكيللةا ذنذللي: العقود الللذكيللة الذحللددة      

 ا ذنزيس  ل  ايذي ي ت:non-deterministic smart contractذالعقود الذكية  ي  الذحددة 

 Deterministic smart contractأوال: العقود الذكية المحددة 
العقود الذكية الذحددة نت العقود الدت ال تعدذد ات ت للللوي عي أل ل طع وطيك طس ميرن نللللز ة الز و  ت لللليس  ذنذا       

فعوت أ  نوي  طع وطيك كياية دام  نللللللللللز ة الز و  ت لللللللللليس الدت فعذ  العقد طس مالعيا لد للللللللللوي ف ذاللللللللللون الق اراك  
 .( 71)الذ تزبة برتذيطف

 

 

 Non-deterministic smart contractددة ثانيا: العقود الذكية غير المح
ا  Oracleالعقود الللذكيللة  ي  الذحللددةا أل ل أل م الوور ايذلا تعدذللد أل ل ه ف ملليراتا ُفب   أل يللف أذراكلل        

لدوذيدعي بيلذع وطيك الا طة لد لللوي عي ذالللون الق اراك الذ تزبة بذل ا ذالدت ال تذد كعي نلللز ة الز و  ت للليس ايذي يدع    

 
(70) 9. Смарт-контракт – программный код, предназначенный для функционирования в реестре 

блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе в целях 

автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически 

значимых действий. 
(71) Alharby and Aad van Moorsel “Blockchain based smart contracts, 128;  

جذن الفقف ازساطت الدذلتا  طؤتذ  طذخ فة طس نذا الذعولا أنظ :  سي  سيلم البيلةا يالعذاك ال خذية ذألاخدعي بيلعقود الذكيةيا 
 .  41ا 2019ا دبت الدذرة ال ابعة ذالع  ذ  
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طثيل  ل  الحيلة الدت فحدين ايعي العقد  كت طع وطيك أليلة البقم اليوطية لد للوي ف أذ أسللعير الل ف ألذاك بيلعقد.  
 . ( 72)طعيوة

ذريلديلت ار  ايذراك  نو طولللللللللللللدر ل ذع وطيك ميرات ألس الز و  ت للللللللللللليس ُفوذو العقود الذكية بيلذع وطيك الدت       
 .  ( 73)تحدياعي ات ألذي ة الدوفيذ

 الثالثالفرع 

 خصائص العقود الذكية 

ُتزول العقود الذكية أل ل الز و  ت للليس ذتعد أألد تبزيقيتعي كذي خ وي  لذا اعت تد ث  ببزيعدعي ذتكدسلللة مولللييولللعي      
الدت ذعلللحويني خز   ل . ذنذا ال فعوت أنوي سلللوف نقوم بدك ار طي ذعلللحويس ات السللليب  طس مولللييم ل ز و  ت للليسا 

لزيي  الذسللللللل لة ألودطي ُفج ى الدعيخد ألز  الز و  ت للللللليس ذاظعير أنم طي فذ س أ  تدذيز بف ذلكووي مولللللللولللللللوي نذا الف ر  
 العقود الويتجة ألس  ل . 

ا البزيعة  Electronic natureذات نذا السللللللللللللللييق ن ى أ  موللللللللللللللييم العقود الذكية نت: البزيعة االلكد ذنية     
ذالذقيذطة    Self-enforcingا الدوفيذ الذاتت   Self-verifyingا الدحق  الذاتت  Conditional natureال لللللللللللللل هية  
 ا ذنزيس  ل  ايذي ي ت:tamper resistantل داألة 

 Electronic natureأوال: الطبيعة االلكترونية 
يدذيز العقللد اللذكت بل نلف ال فذ س أ  ف و  طواودا إال ات ال لللللللللللللل لل  االلكد ذنت اقا  اليالتفلليق بيس أه اف العقلد       

دم تحوف ف إلل سلللللللبور طس الدع يذيك الز طجية أذ بذعول نم  تحوف ف طس ال وة الز للللللل فة إلل إألدى  الذكت كذي نع ف ي
 .( 74)لويك الز طجةا تذعيدا لوععف أل ل نز ة الز و  ت يس ذتوفيذس بعد  ل 

ذنذا ب اف توفيذ العقد الذكت الذو ال ف للللللللللد أ أ  ف و  دام  ال للللللللللز ة بوللللللللللورة رخذيةا ايذ س أ  ف و  ميرن       
 بحسة هزيعة طح  االلدزاطيك الويننة ألس العقد. Off-chainالز و  ت يس 

 Conditional natureثانيا: الطبيعة الشرطية 

 
(72) Ibid.  
(73) TULSIDAS, smart contracts from a legal perspective, 33. 
(74) Ibid, 15.  
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ل للل هية  ا و أ  الو ض طس العقدا أل ل سلللزي  الذثيلا نو يدم اللليي ة طللللذو  العقد الذكت ألس ه ف  الجذ  ا     
نللل اش  فد طس ألذ ذ كديي رخذتا ار  العقد فولللي  بعذس الب فقة: إ ا سللل م ألذ ذ الكديي إلل  فدا بعد  ل  يدم تحوف  

 . ( 75)ي if this then thatطز م الكديي إلل ألسيي  فد. ذنذس الب فقة فب   أل يعي بيزنج يزفة ي 

           Self-verifyingالذاتي  ثالثا: التحقق
طس    Verificationات نللللللللز ة الز و  ت لللللللليس تقوم بعذي ة الدحق     nodesخد  ٌٌ يدذيز أفلللللللللي العقد الذكت ب   الن    

ألللدذر ال لللللللللللللل ذأ الدعلليخللدفللة الذووللللللللللللللوه أل يعللي ات العقللدا ذفحللدر  للل  بوللللللللللللللورة ال ط كزفللة ذاقللي  ليلليك الدواا   
Consensus mechanisms   الدت ذعلحويني ألود ألديوي ألس مولييم الز و  ت ليس. ذألذ ية الدحق  الذاتت نت طس

قوم بعذس العذ ية كذي ال تدوخ  أل ل ر زة طظين  البزيعة الاط كزفة لدقوية الز و  ت لللللللللللليسا ا يم نوي  اعة ط كزفة ت
 .( 76)ايه اف الدعيخدفة

 Self-enforcingرابعا: التنفيذ الذاتي 
تدذيز أفلللي العقود الذكية ب نعي ألذي ة توفيذني تدم بوللورة نلية بذج د تحق  ال لل ذأ الذووللوه أل يعي ات العقدا       

 . ( 77)ذال تحدين نذس العذ ية إلل تدم  أو ه ف أذ اعة ط كزفة لكت تكدذ ا كذي ال فذ س تعبي عي أذ الد اان ألوعي

 Tamper resistantخامسا: المقاومة للتالعب 
ا كذي خ وي أثويش نلل ألوي ل وللييوللعيا ينعي ط للف ة ألس ه ف   Immutableالز و  ت لليس ثيبدة ذ ي  خيب ة ل دويي         

 
(75) Jamal Hayat Mosakheil, Security Threats Classification in Blockchains (Minnesota, US: a Paper 

Submitted to the Graduate Faculty of St. Cloud State University in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree Master of Science in Information Assurance, May, 2018),  20,21.  

https://pdfs.semanticscholar.org/91bb/bb31101cbc2e803726d7210b4100f7b09ac5.pdf. (20/12/2019); 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Smart contracts: Legal framework and 

proposed guidelines for lawmakers (London, UK: EBRD, 2018), 6.    
(76) Bhabendu Kumar Mohanta, Soumyashree S Panda and Debasish Jena, “An Overview of Smart 

Contract and Use Cases in Blockchain Technology," 2018 9th International Conference on Computing, 

Communication and Networking Technologies (ICCCNT), Bangalore, (2018): 1.  

 10.1109/ICCCNT.2018.8494045. (12/12/2019); Matthew N. O. Sadiku, Kelechi G. Eze and Sarhan M. 

Musa, “Smart Contracts: A Primer”, Journal of Scientific and Engineering Research 5, no.5(2018):539. 

https://www.researchgate.net/publication/326752872_Smart_Contracts_A_Primer/link/5b919c3e92851c

78c4f3d3d9/download.(12/12/2019). 
(77) KONSTANTINOS CHRISTIDIS AND MICHAEL DEVETSIKIOTIS, “Blockchains and Smart 

Contracts for the Internet of Things”, IEEE Access 4(2016): 2296.  

10.1109/ACCESS.2016.2566339.( 12/12/2019).  

https://pdfs.semanticscholar.org/91bb/bb31101cbc2e803726d7210b4100f7b09ac5.pdf
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ا ذنو طي فعوت أ  أو تويي  ات طلللللللللذو  العقد طس أو ه فا سللللللللي و  طس السللللللللع  Hash Functionنلية العي   
 . ( 78)اكد ياف

 الفرع الرابع

 ؤتمتة األخرى التمييز بين العقود الذكية والعقود الم
ا أو الد وي  ا لت Automationالعقود الذكية ليست نت الوورة الوأليدة طس العقود الدت تعدذد أل ل يايتذدةي      

دذ  تدم  العوول  الز ل و  اعوي  العديد طس الور العقود الدت تدم ألز  االند نت ب ل   طؤتذت أفلليا كذي أ  نوي   
   Vending machine اك الفك ةا ذتدذث  ات الدعيخد ألز  نلة الزين الذاتت   اللللللورة تق يدفة ميرن االند نت تقوم أل ل

ذلذا خد مولللللللولللللللوي نذا الف ر ل دذييز بيس العقود الذكية ذالعقود الذؤتذدة ايم ى ألز  االند نت طس نيألية أذلل ذكذل   
 نيألية ثينيةا ذنزيس  ل  ايذي ي ت:الدذييز بيس العقود الذكية ذالعقود الذز طة ألز  نلة الزين الذاتت ميرن االند نت طس 

 أوال: التمييز بين العقود الذكية والعقود المؤتمتة األخرى عبر االنترنت  
نولي  ألقود تز م ألز  االند نلت ذتعدذلد أل ل ايتذدلة سللللللللللللللواش ك يلي أذ ازييليا ذطن  لل  ت د   ألس العقود اللذكيلةا       

ا ذالدت فقوم ايعي الذواةا طقدم Click-wrap agreementsذطس أب   نذس العقود طي فب   أل يف ألقود ازب ام بيلوق 
الفحة االند نت ذات أسلف ف  ر ففيد الذوااقة أل ل الع ض  ال دطة أذ السل عةا بع ض نل ذأ الدعيخد ات الودذق أل ل

 .( 79)الذقدم ذرذج د اللوا أل يف طس اينة الذواة لف يدكو  العقد

 

 )78(Mik, “Smart contracts: terminology, technical limitations and real world complexity”, 279;Tim 

Hoogenberk, Saving Forests with Smart Contracts Implementing the REDD+ mechanism under the 

Paris Agreement with blockchain-enabled smart contracts( Master thesis Law & Technology, Tilburg 

University, Netherlands, 2018), 39.  

https://www.milieurecht.nl/bestanden/saving-forests-with-smart-contracts-tim-hoogenberk.pdf. 

(12/12/2019).  
 ل ذزفد طس الدفياي  ألول ألقود ازب ام بيلوق ا راان:  (79)

Povilas Kamantauskas, “FORMATION OF CLICK-WRAP AND BROWSEWRAP CONTRACTS”, 

Teisės apžvalga Law review 12, No. 1 (2015): 60-63. 
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30761/1/2029-4239_2015_N_1_12.PG_51-88.pdf. 

(12/12/2019); Andreas Johansson,  The Enforceability of Clickwrap Agreements Study of United States 

of America Contract Law and a Survey of the Practices of Software Companies (Sweden: Umeå 

University, 2014), 7-35.  

http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:807840/FULLTEXT01.pdf.(12/12/2019).  

https://www.milieurecht.nl/bestanden/saving-forests-with-smart-contracts-tim-hoogenberk.pdf
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30761/1/2029-4239_2015_N_1_12.PG_51-88.pdf
http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:807840/FULLTEXT01.pdf
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ذايعي فع ض الذواة نلللللل ذأ   Browse-wrap agreementsذنوي  أفلللللللي طي فع ف بعقود ازب ام بيلدوللللللف        
فحذ  اسللللللللم نلللللللل ذأ ال دطة    Hyper linkرابا ت للللللللعزتالدعيخد أل ل طوخعف االلكد ذنت ذف و   ل  أليدة ات اللللللللورة 

Term of use   ات أسلللف  الللفحة الذوخن ذفعد تولللف  الذسلللد دما الذواة لفا ل ذوخن خزوال بعذس ال للل ذأ ذطوااقة طوف
 .( 80)يو   بعي العقد

ذفدل  طس ه فقة إب ام العقود الذذكورة أ  نوي  يأتذدةي طس اينة الذواة ل  ذأ الدعيخدا أو ازفجيي الويدر      
ألوفا ات طوااعة الذسلللد دما الذواة لفا طن طاألظة أ  الذواة نوي ندطت   ل  أنوي ات ألوللل  لم ف لللعد بعد طياد  

ذالدت تسلللدبين اللليي ة نللل ذأ الدعيخد بولللورة تدجيذ  طفعوم أنظذة الذكيش االالللبويألت الذسلللدق ة تذيطي ألس ازنسلللي ا  
. ذفذ س أفلللي أ  ف و  نوي  يأتذدةي ل ذوااقة  ( 81)ايتذدة أذ طج د الد للوي  ا لت لذحدوى تم ب طجة الوظيم أل يف طسللزقي

يش  أل ل الع ض أذ رالللللف طس اينة الذواة لف ألس ه ف  اينظذة الذؤتذدة أذ ألدل اينظذة الدت تدسللللم بزعض الذك
 .( 82)أذ االسدقالية الذحدذدة ألس ازنسي 

تكو  ألقود رخذيللة أم ى  ي  العقود الللذكيللةا بلل  أنللف فذ س توفيللذ العقود ألز     يللةإ   ايتذدللة طدوللللللللللللللورة ات ألذ     
االند نت بولللللورة طؤتذدة دذ  تدم  ب للللل و أفللللللي ميرن إهير العقود الذكيةا ذ ل  ات الحيلة الدت ف و  طح  الدعيخد  

ذت أذ  ي   ل ا أذ إألدى  ألزيرة ألس خيم رخذية  ي  ط ذوسللةا كز اطج الكذزيوت  أذ اي م سلليوذييت أذ أ وية أذ كديي رخ
ال دطيك الدت فذ س االسلللللللللللدفيدة بعي ات العيلم ال خذتا ك دطة الز فد االلكد ذنت أذ الدوااللللللللللل  االلكد ذنت ألز  إألدى  
 ال ز يك االادذيألية أذ  ي   ل ا سواش ات ذ الدعيخد اورة ألقود ازب ام بيلوق  أذ ألقود ازب ام بيلدوف  أذ  ي   ل . 

   ايتذدة ات العقود ار  نقبة االمداف ال ييسللللللية بيس العقود الذكية ذ ي ني طس العقود الذؤتذدة  ذأفي طي كي  نلللللل      
ألز  االند نتا تكذس ات الوظيم الذو تز م طس مالف العقود أذ الزينة االلكد ذنية الدت تو للللللللل  ايعي  اك  ألقد يدم إب اطف  

زفة ال يدم  ات إهير العقود الذكية  اييمي ة ذا  كي  طس أذ توفيذس طس مال نظيم ط كزو يدح م ايف اعة ذاألدة ط ك

 
 ل ذزفد طس الدفياي  ألول ألقود ازب ام بيلدوف ا راان:   (80)

Kamantauskas, “FORMATION OF CLICK-WRAP AND BROWSEWRAP CONTRACTS”, 66-75; 

Michelle Garcia, “Browsewrap: A Unique Solution to the Slippery Slope of the Clickwrap Conundrum”, 

Campbell L. Rev 36, no.1 (2013): 32-

73.https://scholarship.law.campbell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1573&context=clr. (12/12/2019). 
)القين ة: درا الوعلة الع ريةا الدعيخد طس مال أنظذة الذكيش االابويألت االلدزام بيلدفسي  خز  راان: نيثم السيد أألذد أليسلا  (81)

 . 21(ا  2018

 .  38-34راان الدذييز بيس اينظذة الذ د فة الدت فذ س أ  ف و  لعي دذر ات إب ام العقد أذ توفيذسا لدى: الذ ان السيب :  (82)

https://scholarship.law.campbell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1573&context=clr
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الذذ س أ  تد للليبف طن  ي ني ات طسللل لة ايتذدة طس الويألية الذزدييةا إال أنعي تو للل  ذتوفذ ألز  نلللز ة ال ط كزفة طو ألة 
الدت   Nodesذنت نللللللللللللللز ة الز و  ت لللللللللللللليس الدت ال يدح م ايعي اعة ذاألدةا ب  تد ذ الق اراك دام عي طس اينة الُعقد  

  اك  ألقدة ات ال لللز ة تذ   نسللل ة طس  Consensus mechanismsيد للل   طوعي ال لللز ةا طس مال نلييك الدواا   
سللللج  الذعيطاك ك  ا كذي أ  طجذور الكد  الدت يد لللل   طوعي نذا السللللج  الذو ر طد اببة ألس ه ف  الد للللفي ا كذي 

الذو تدللللللذوفا ذااذيال ار  مولللللييم الز و     Timestampخ وي طس خز ا ذطدسللللل سللللل ة  طويي ألس ه ف  هيبن الوخت  
 ت يس ت    طاط  الزينة الدت تو   ايعي العقود الذكية.

الدت تد لللللللللل    Nodesذاذ ة القول أ  ألذ ية ايتذدة ات العقود الذكية ا فدة بح  ينعي تحدر تحت رخيبة الُعقد       
اللحة الزيينيك الدت تذث  طلللذو  العقد ألود ن لل س أل ل طوعي نللز ة الز و  ت لليسا اذس مال الُعقد فج ى الدحق  طس 

الز و  ت ليسا كذي فج ى الدحق  طس توفيذ نل ذأ العقد أفلليا ذفدم تسلجي   ل  بب فقة ط لف ة تجع عي ثيبدة ذ ي  خيب ة  
د ل دويي  أذ العزللث بعلليا ات أليس أ  العقود الذؤتذدللة الدت تدم طس مال نظلليم ط كزوا تدح م ايعللي اعللة ذاألللدة تحللد

كيفية ايتذدة ذأ  اعللعي. الللا ألس أ  اينظذة الذ كزفةا أل ل ماف الز و  ت لليسا  ي  ط للف ة بيلوللورة الدت تجع  
 طس السع  اكد يف تع ععي لامد اق أذ توي  الزيينيك الدت طس الذفد ض أ  تدولل ألذييدعي.

 Vending Machine يثانيا: التمييز بين العقود الذكية والعقود المبرمة عبر آلة البيع الذات

تزسللللللليا اك ة العقود الذكية طس مال طثيل نلة الزين الذاتت الدت فقوم  Nick Zsaboخد أليذل ايسلللللللدي  ني   ابو       
الذ لد و طس مالعي بيمديير السل عة الدت ي  ة ات نل ايعيا طس السل ن الذع ذعلة ايعيا ثم فللن ثذوعي ات ا لة ذالذو  

ا ذ ل  ات الذ ي  الذ وللللللللللم لذل ا ثم بعد  ل  تقوم ا لة بدقدفم السلللللللللل عة إلل  Coinsيدذث  ات ألدد طس العذاك  
 .( 83)ا ذخد أألدز  ايسدي   ابو نلة الزين الذاتت نت الس   ايذل ل عقود الذكيةالذ د و 

يدذث    ذأل ل ال  م طس  ل  ار  نوي  امداف رييسللللللللللللللت بيس العقود الذكية ذالعقود الذز طة ألز  نلة الزين الذاتتا     
أفلي ات الوظيم الذو تدار طس مالف ألذ ية الدعيخدا ذكونف نظيم ط كزو ات أليلة الدعيخد ألز  نلة الزين الذاتتا ذنظيم  
ال ط كزو طو ر ات أليلة العقود الذكيةا بذي فسللددزن  ل  ذاود العديد طس االمداايك الدت  ك نيني ات الوقبة السلليبقةا  

ظين  الاط كزفة ك ألد أب   ال ولللييم الدت تدذدن بعي الز و  ت للليسا ذخد أنلللير  ذذعلللحويني طس خز  ألود تع علللوي لذ
اذين أنوار ايطوال الدت لعي   إلل  ل  ايسدي   ابو  أليث ألز  ب   العقود الذكية تدجيذ  نلة الزين الذاتتا اعت تدلذس

الزين الذاتت ُتوفذ ب ذتوكول  ي   خيذةا كذي يوا  العقد الذكت أسللللللللليلية ل  خيبة ذالدحق  أالللللللللل  بيزعلللللللللياة إلل أ  نلة
 

(83)  Szabo, “The Idea of Smart Contracts”.  
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طدزاطس بيس الزيين ذالعذي  ات أليس أ  العقد الذكت فسد زم مبواك طدزاطوة بيس ه ايس أذ أكث ا ذنو طي فعد طس ذاعة 
 .( 84)نظ ني إنيرة خوفة إلل ال ز يك الاط كزفة ألدل خز  ن  ة الز و  ت يس 

 

 الفرع الخامس 

 كيفية عمل نظام العقود الذكية 
سللوزيس نوي ال بواك الدت يو لل  ذفوفذ طس مالعي العقد الذكتا أذ طي فذ س تسللذيدف بدذرة أليية العقد الذكت ألز        

 تقوية الز و  ت يسا ذ ل  ايذي ي ت:

 د بوعلللللللللن نللللللللل ذأ  ا طن طاألظة أ  أألد ايه اف فذ س أ  يوف( 85)يدف  الب اي  أل ل نللللللللل ذأ العقد الخطوة األولى:
 العقدا أل ل أ  يواا  الب ف ا م  أل ل العقد بعد ن  سا ذاقي ل  بوة الثيلثة.

ا ألس ه ف  كديبة ت   ال  ذأ ب وة  programming codeيدم تحوف  ن ذأ العقد إلل كود ب طجت  الخطوة الثانية:  
 . ( 87)ازيث فومالذسد دطة ات نز ة   Solidityا طث  لوة ( 86)طس لويك الز طجة أليلية الذسدوى 

يدم ن للل  الكود الز طجتا الذو فذث  العقد الذكتا أل ل إألدى نلللز يك الز و  ت للليس الذد ولللولللة ات   الخطوة الثالثة:
الذواودة أل ل  Nodesالعقود الذكيةا طث  نلللللللللز ة ازيث فوما ذت زفوف أل ل ال لللللللللز ة بعد الدحق  طوف ألس ه ف  الُعقد  

 .( 88)ال ز ة

 
(84)  Nick Szabo, “Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets”, available at:  

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool200

6/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html. (12/12/2019).  
(85) TULSIDAS, smart contracts from a legal perspective”, 9.  

 ود ال يه بيلعقد الذكتا لدى: راان إن يش الك (86)

Christopher Clack, “Smart Contract Templates: legal semantics and code validation”, Journal of Digital 

Banking 2, No.4 (2018): 342-345. 
http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/C.Clack/research/JDigitalBanking-Clack-

AuthorPreprint.pdf.(13/12/2019). 
(87) Chris Dannen, Introducing Ethereum and Solidity (New York, US: Apress Media LLC, 2017), 2.  

 راان:   (88)

Christian Sillaber and Bernhard Waltl, “Life Cycle of Smart Contracts in Blockchain 

Ecosystems”,Datenschutz Datensich 41(2017): 497-500.  
https://doi.org/10.1007/s11623-017-0819-7. (12/12/2019).  

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html
https://doi.org/10.1007/s11623-017-0819-7
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  بحيث إ ا تم اسلللللللديفيش نللللللل أ طعيس ذتحق   nodesالُعقديدم ت لللللللوي  الكود الز طجت ذتوفيذس بواسلللللللبة  الخطوة الرابعة: 
ا طثيل  ل  لو أ  نوي   ( 89)أألللللللللليش ال للللللللز ة طس  ل  )الُعقد(ا ار  ال لللللللل أ الذ تزا بف أذ الذقيب  لف يدم توفيذس ت قيييي

الزيين بيلدوي ل ألس  اتفيق بيس ه ايس أل ل أ  فقوم أألدنذي بزين سللللل عة طعيوة فذ كعيا لظم  نظي  طز م نقدوا ار ا خيم  
السل عة ذتسل يذعي إلل الذ لد و ار  الثذس يدم تحوف ف إلل ألسليبف ت قيييي بعدطي يدحق  أأللليش ال لز ة طس تسل يم السل عةا  

فذ س أ  تكو  دام  الز و     Settlement. ذطس الجدي  بيلذك  أ  ألذ ية الدسلللوفة  ( 90)أل ل الواف الذدف  أل يف طسلللزقي
ا كيلسلل ن ال خذيةا طث  الكدة ال خذية ذ ي   ل ا  Virtual assetsيلة اياللول ال خذية  ا ذنذا ات ألon-chainت لليس  

 Physical assets)91(.ا ات أليلة اياول الذيدفة chain-offكذي فذ س أ  تكو  ميرن الز و  ت يس 

  

 
 راان نذا الذعول لدى:  (89)

Ibid; Eze and Sarhan M. Musa, “Smart Contracts”, 539; Florian Schüpfer, Design and Implementation 

of a Smart Contract Application(master thesis, University of Zurich Department of Informatics (IFI), 

Zurich, Switzerland, 2017), 16.  
https://files.ifi.uzh.ch/stiller/Thesis-F-Schuepfer-final.pdf. (13/12/2019). 

  اطؤتذ  طجذن الفقف ازساطت الدذلتا الدذرة ال ابعة ذالع  ذ  أنظ  نذا الذعول أفلي لدى: العيينت الويدق ادادا يالعقود الذكيةيا  (90)
طييو  14-13 ندذة الز كة الديسعة ذالثاثو  لإلخدويد ازساطتا  أألذد ميلد الز ونتا يطقدطة ألس العقود الذكيةيا 18ا 2019دبتا 
 .  147ما ادةا 2019

 راان أفلي: (91)

Virginia Cram-Martos and Triangularity SàRL, “White Paper on Blockchain and Trade Facilitation”, 

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT), (2018).  
https://unctad.org/meetings/en/Presentation/dtl_eWeek2018p70_VirginiaCram-Martos_en.pdf. 

(13/12/2019).  

https://files.ifi.uzh.ch/stiller/Thesis-F-Schuepfer-final.pdf
https://unctad.org/meetings/en/Presentation/dtl_eWeek2018p70_VirginiaCram-Martos_en.pdf


 

 

 هيثم السيد أحمد عيسى 

 

 إبرام العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين  

 

 مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية 

 المطلب الثاني 

 االعتراف التشريعي بالعقود الذكية في القانون المقارن 
 تمهيد وتقسيم       

نوي  ألدد طس الدذل خد األد ات ات ت ل فعيتعي ال األة بيلعقود الذكية ذخد رأيوي أنف طس اللل ذرو لكت ف و  لديوي       
توللللللور ذاعلللللل  ألس نذس العقودا أ  نزيس الجينة الد لللللل فعت لعي بعد أ  تع اوي أل ل طي نيدعي ات الذب ة ايذل. ذات 

يارذسلللللللللللييا إفبيلييا ذالوالفيك الذدحدة ايط ف ية بيلعقود الذكيةا ذسلللللللللللودويذل الدج رة  طيلبيا بنذا السلللللللللللييق خد األد ات  
 الد  فعية لك  دذلة طس الدذل السيبقة ات ا ر طسدق   ذلذا سوقسم نذا الذب ة إلل أررعة ا ذر كيلديلت:

 الفرع األول: مالطا 

 الفرع الثاني: بيالروسيا 

 الفرع الثالث: إيطاليا 

 الرابع: الواليات المتحدة األمريكية الفرع 

  



 

 

 هيثم السيد أحمد عيسى 

 

 إبرام العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين  

 

 مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية 

 الفرع األول 

 مالطا 
ما ثاثة خوانيس لدوظيم نلللللز ة الز و  ت للللليس ذالذسللللليي  الذ تزبة  2018أليم   يوليو 4  أالللللدر الز لذي  الذيلبت ات     

 ا  the Malta digital innovation act (MDIA act)بعيا ذنذس القوانيس نت: خينو  سلللللللل بة االبدكير ال خذت  
 Innovative technology arrangements and services (ITASخلينو  ملدطليك ذنظم الدكوولوايلي الذزدك ة  

act)  92(.ذ خينو  اياول الذيلية االاد اعية(Virtual financial assets act (VFA act) 
بليلعقللد اللذكت كواأللد طس (ا ITAS actذخلد األد ف خلينو  ملدطليك ذنظم الدكوولوايللي الذزدك ة ات الذ ح  ايذل )     

(ا خلد أذرد تع ففلي ل عقلد اللذكت ات MDIA act. كذلي أ  خلينو  سلللللللللللللل بلة االبدكلير ال خذت )( 93)نظم الدكوولوايلي الذزدك ة
( ات الذيدة الثينية  VFA actا ذنو  اك الدع فو الذو أذردس خينو  اياللول الذيلية االاد اعللية )( 94)الذيدة الثينية طوف

 . ذريلديلت اقد األد ف الذ  ر الذيلبت بيلعقود الذكية ذنم أل ل تع ففعي ا األة ذاقي لذي  ك ني. ( 95)أفلي

 الفرع الثاني  

 بيالروسيا  
م ب لللل   تبوف  االخدولللليد ال خذتا كذي 2017لسللللوة   8خد أاللللدر رييم اذعورفة بارذسلللليي الذ سللللوم بقينو  رخم       

 
(92) Andrew J Zammit, “A blockchain reaction”, the legal 500 & the in-house lawyer.  

https://www.gvzh.com.mt/maltapublications/blockchain-reaction. (30/12/2019);  

Nishith Desai associates, Industry application and legal perspectives (Germany: Nishith Desai 

associates, 2018), 23.  
(93) First schedule (article 2 and 8) Innovative technology arrangements: “the following shall be 

considered to be innovative technology arrangements for the purposes of this act: 1-………..2-smart 

contracts and related applications ……”; 

 االهار أل ل نم القينو  طس مال نذا ال ابا:  ذفذ س 

http://www.justiceservices.gov.mt/downloaddocument.aspx?app=lom&itemid=12874&1=1. 

(30/12/2019).  
 فذ س االهار أل ل نم القينو  طس مال نذا ال ابا:  (94)

http://www.justiceservices.gov.mt/downloaddocument.aspx?app=lom&itemid=12873&1=1. 

(30/12/2019).  
 ار أل ل نم القينو  طس مال نذا ال ابا:  فذ س االه (95)

http://www.justiceservices.gov.mt/downloaddocument.aspx?app=lom&itemid=12872&1=1. 

(30/12/2019).  

https://www.gvzh.com.mt/maltapublications/blockchain-reaction
http://www.justiceservices.gov.mt/downloaddocument.aspx?app=lom&itemid=12874&1=1
http://www.justiceservices.gov.mt/downloaddocument.aspx?app=lom&itemid=12873&1=1
http://www.justiceservices.gov.mt/downloaddocument.aspx?app=lom&itemid=12872&1=1
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 إبرام العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين  

 

 مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية 

أنللللل ني ات الذب ة ايذلا ذ ل  لدوظيم الز و  ت للللليس ذالعذاك ال خذيةا ذاألد ف نذا الذ سلللللوم بيلعقود الذكية كوسلللللي ة 
العقد الذكتا كذي ذعلللللحوي أثويش تع ففوي ل عقود الذكية ات زا اش الذعيطاك ألز  الز و  ت للللليس  اقد نم أل ل تع فو  

الذب ة ايذلا كذي أنف نم اللللل األة أل ل أ  ال للللل م الذو أا ى طعيط ة بيسلللللد دام العقد الذكتا ففد ض أنف أل ل 
 . ( 96)أل م ب  ذهف ذطي فعز  ألوف كود الز نيطجا طي لم يثزت  ي   ل 

  

 
(96) Jelena Madir, “smart contract”, in law and regulation: Fin tech, ed. Jelena Madir (UK: Edward Elgar 

Publishing, 2019), 150; 

 ذالوم ات الذ سوم بيل وة االنج يزفةا ت اذة  ي  رسذيةا كيلديلت: 

5.3: to carry out performance and/or execution of transactions by means of a smart contract. A person 

that performed a transaction with use of a smart contract is deemed to be duly informed on its 

conditions, including those expressed by the program code, unless proved otherwise.  
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 الفرع الثالث

 إيطاليا 
ما بيلعقود الذكية ذالسلجاك الذحفوظة  2019لسلوة   12 ر ازفبيلت ال األة بذقدللل القينو  رخم  خد األد ف الذ ل      

ات نللللللللللز ة الز و  ت لللللللللليس ذأألبيني نفم القيذة القينونية ل سللللللللللجاك ذالعقود العيدفة  بحيث ال ُتوك  خيذدعي أذ ألجيدعي  
 لليسا ذات نذا السللييق خد نم الذ لل ر أل ل أذ الز و  ت  DLTالقينونية لذج د أنعي ن لل ك بيسللد دام ال للز يك الذو ألة

 .  ( 97)تع فو العقود الذكية ذكذل  ال ز يك الذو ألة

 الفرع الرابع

 الواليات المتحدة األمريكية 
نوي  ألدد طس الوالفيك ايط ف ية خد أاللللللللدرك ت لللللللل فعيك تعد ف الللللللل األة بيلعقود الذكية  افت ذالفة أرفزذني أخ       

ما الذو أعليف الذيدة ال يطسلة الدت ت م تقوية الز و  ت ليسا  2017ي لعيم  HB 2417طج م الوواي ط ل ذر خينو  ي 
إلل خينو  الذعيطاك االلكد ذنيةا ذنوللت نذس الذيدة أل ل االألد اف بيلدوخين ال خذت الذو يدم ألز  الز و  ت لليسا كذي 

العيدفة ذنفم ايط  بيلوسلللللللزة    األد ات بيلسلللللللجاك الذ زنة ات الز و  ت للللللليس ذأألبدعي نفم القيذة القينونية ل سلللللللجاك
 . ( 98)ل عقود الذكية اقد األد ات بواودني ذاحدعي

 
 راان:  (97)

Giovanni Gucchiarato and Giacomo Bocale, “ Blockchain and the financial industry”, in Essentials of 

blockchain technology, ed. Elisa Bertino et al, (Florida, USA: CRC Press, 2019), 283,284; Madir, “smart 

contract”, 150, 151.  
(98)44-7061:  Signatures and records secured through blockchain technology; smart contracts; ownership 

of information; definitions: A. A SIGNATURE THAT IS SECURED THROUGH BLOCKCHAIN 

TECHNOLOGY IS CONSIDERED TO BE IN AN ELECTRONIC FORM AND TO BE AN 

ELECTRONIC SIGNATURE .B. A RECORD OR CONTRACT THAT IS SECURED THROUGH 

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IS CONSIDERED TO BE IN AN ELECTRONIC FORM AND TO 

BE AN ELECTRONIC RECORD.C. SMART CONTRACTS MAY EXIST IN COMMERCE. A 

CONTRACT RELATING TO A TRANSACTION MAY NOT BE DENIED LEGAL EFFECT, 

VALIDITY OR ENFORCEABILITY SOLELY BECAUSE THAT CONTRACT CONTAINS A 

SMART CONTRACT TERM; 

Michael Wuehler, et.al, Blockchain: A Practical Guide to Developing Business, Law, and Technology 

Solutions (New York, US: McGraw Hill Professional, 2018), 86; 

ا  2019ا دبتا طؤتذ  طجذن الفقف ازساطت الدذلتا الدذرة ال ابعة ذالع  ذ  أألذد ألسس ال ريبعةا ي ال ففة الذقيادفة ل عقود الذكيةيا 
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 كذي خد األد ف اللللللللللل األة الذ للللللللللل ر ات ذالفة إليووو بيلعقود الذكية ذ ل  بذقدللللللللللللل خينو  تقوية الز و  ت للللللللللليس       

Blockchain technology act (BTA)  م  أليث نم ات الذيدة العينلل ة  2020يويي    1الذو دم  أليز الوفي  ات
 نف ال فجو  إنكير القيذة القينونية أذ ايث  ( بAأل ل السللللذيا بيسللللد دام الز و  ت لللليسا بواف أليم  اقد خلللللت الفق ة )

القينونت ل عقد الذكتا السلللللج  أذ الدوخينا لذج د أ  الز و  ت للللليس خد اسلللللد دطت زن للللليشا ت زفس أذ الدحق  طس العقد  
( أل ل أ  العقود الذكية ذالسللللللللجاك ذالدوخيعيك الذزوية أل ل Bالذكتا السللللللللج  أذ الدوخين. ذنم الذ لللللللل ر ات الفق ة )

و  ت لللللليسا لعي خيذة ذألجية ات االثزيك ذطقزولة ات ازا اشاك القللللللليييةا ذال يوزوت إنكير خيذدعي لذج د اسللللللد دام  الز 
( ل سللج  الذ ز  ات Cالز و  ت لليسا أفلللي ات ألذي ة إن للييعي أذ ت زفوعي أذ الدحق  طوعي. ذأألبل الذ لل ر ات الفق ة )

نفم ال لللش بيلوسللزة ل دوخين ألز  الز و  ت لليسا اقد طوحف الذ لل ر  الز و  ت لليس  اك القيذة القينونية ل سللج  العيدو. ذ 
 . ( 99)(  اك القيذة القينونية ل دوخين العيدوDات الفق ة )

م ب للل   تقوية الز و  ت للليسا بيلعقود الذكية ذ ل   2018ي لعيم  SB 1662ذخد األد ف أفللللي خينو  ذالفة تيويسلللت ي      
نولللللللت أل ل أ  العقود الذكية فذ س أ  تكو  طواودة ات الدجيرة. ذال   أليث  47  (c) 202 – 10 -بذقدللللللللل الذيدة

. ( 100)يوزوت إنكلير ايث  القلينونتا اللللللللللللللحلة أذ نفلي  أو ألقلد يدع   بذعليط لةا لذج د أنلف تم توفيلذس طس مال ألقلد  كت

 

35. 
(99) Section 10. Permitted use of blockchain:(a)A smart contract, record, or signature may not be denied 

legal effect or enforceability solely because a blockchain was used to create, store, or verify the smart 

contract, record, or signature .(b) In a proceeding, evidence of a smart contract, record, or signature 

must not be excluded solely because a blockchain was used to create, store, or verify the smart contract, 
record, or signature. (c) If a law requires a record to be in writing, submission of a blockchain which 

electronically contains the record satisfies the law.(d) If a law requires a signature, submission of a 

blockchain which electronically contains the signature or verifies the intent of a person to provide the 

signature satisfies the law. 
(100)202-10-47 : (a) A signature that is secured through blockchain technology is considered to be in an 

electronic form and to be an electronic signature. (b) A record or contract that is secured through 

blockchain technology is considered to be in an electronic form and to be an electronic record. (c) Smart 

contracts may exist in commerce. No contract relating to a transaction shall be denied legal effect, 

validity, or enforceability solely because that contract contains a smart contract term.(d) 

Notwithstanding any other law, a person that, in or affecting interstate or foreign commerce, uses 

blockchain technology to secure information that the person owns or has the right to use retains the same 

rights of ownership or use with respect to that information as before the person secured the information 

using blockchain technology. This subsection (d) does not apply to the use of blockchain technology to 

secure information in connection with a transaction to the extent that the terms of the transaction 

expressly provide for the transfer of rights of ownership or use with respect to that information. 
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 ل أل 3-310م ب لللللل   تقوية الز و  ت لللللليس ات الذيدة  2018لعيم   ”NY A08780ذنم أفلللللللي خينو  ذالفة نيوفور  ي 
 SB. ذاألد ف أفللللللي خينو  ذالفة أذنييو ي ( 101) اك الذعول الذو نولللللت أل يف الذيدة السللللليبقة طس خينو  ذالفة تيويسلللللت

بيلعقود الذكية الللللللل األة ذ ل  بوفم الذعول الذو نم أل يف خينو   06. 1306ما بذقدلللللللللل الذيدة  2018ي لعيم  300
 .( 102)ذالفة نيوفور  السيب   ك س

ا إلل االألد اف بيلعقود الذكية  إ  توم الذيدة  2019ي لعيم  SB 5638ذخد أنللللللير أفلللللللي خينو  ذالفة ذانللللللوبس ي      
الثيلثة طوف أل ل أنف ال فجو  إنكير ايث  القينونت ل سلللللللللللللج  االلكد ذنت أذ الللللللللللللحدف أذ خيب يدف ل وفي ا لذج د أنف خد تم 

. ذن ى أ   ل  فعد األد ااي بيلعقود  ( 103)م تقوية ال لللللللز يك الذو ألةان للللللليفس أذ إرسللللللليلف أذ اسلللللللداطف أذ ت زفوف بيسلللللللد دا
الذكية   ل  أنعي تعدز  ات اياللللل  سلللللج  الكد ذنت يدم الدحق  طوف ذت زفوف بيسلللللد دام الز و  ت للللليس. ذالذقولللللود طس 

 القينو  السيب   ك س نو االألد اف ب ياة طعيطاك ال ز يك الذو ألة أذ الز و  ت يس. 

 

  

 
(101) §2 .The state technology law is amended by adding a new  section  310  to read as follows: §  310.  

Signatures  and records secured through blockchain technology  and smart contracts. 1. A signature that 

is secured  through  blockchain technology  is considered to be in an electronic form and to be an 

electronic signature. 2. A record or contract that is secured through blockchain  technology is  

considered  to  be  in  an  electronic  form and to be an electronic record. 3. Smart contracts may exist in 

commerce. A  contract  relating  to a  transaction  may  not be denied legal effect, validity or 

enforceability solely because that contract contains a smart contract term. 
(102) Sec. 1306.06. (A) A record or signature may not be denied legal effect or enforceability solely 

because it is in electronic form.(B) Smart contracts may exist in commerce. A contract may not be 

denied legal effect or enforceability solely because an electronic record was used in its formation or 

because the contract contains a smart contract term. (C) If a law requires a record to be in writing, an 

electronic record satisfies the law. (D) If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the 

law. 
(103) Sec. 3. An electronic record may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because 

it is generated, communicated, received, or stored using distributed ledger technology. 
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 المبحث الثاني

 خصوصية تكوين العقود الذكية

 تمهيد وتقسيم      
عقد ذاقي ل قواألد العيطةا ذنت: الد اعلللللللت ذالذح  ذالسلللللللزة  ذريلديلت  النوي  ثاثة أركي  فجة تواا ني لكت يو للللللل        

الد اعلللللللللللت اقا ات نذا ازهير . ذن ى أنوي ات ألياة لزيي  ركس ( 104)يوزوت تواا  نذس ايركي  لكت يدكو  العقد الذكت
لذي يدذدن بف طس مولللوالللية تدع   بعذا ال للل  ا أطي ايذي يدع   ب كوت الذح  ذالسلللزة ا يم نوي  ط للل  ة ات انبزيق  
القواألد العيطة أل يعذي. ذايذي ف م ركس الد اعلت ارنف ال ف فت ذاود الد اعلت اقا ب  ال بد أ  ف و  الحيحي أفلليا  

  كلذلل  إ ا م لت االرادة طس العيوي الذع ذالةا ذنت الو ا ذالدلدليم ذازك اس ذاالسللللللللللللللدوالا ذاقلي ل قواأللد العليطلة  ذف و 
ذتواا ك اين ية الدعيخدفة ات أه اف العقدا ذنقدوللللللل  ايذي يدع   بولللللللحة الد اعلللللللت أل ل تويذل أن ية الدعيخد اقا لذي 

 لل طب زيس كيلديلت:تدسم بف طس بعض ال وواية ات بينة الز و  ت يس  ذلذا سوقسم نذا الذزحث إ

 المطلب األول: وجود التراضي في العقود الذكية  

 المطلب الثاني: أهلية التعاقد في العقود الذكية  

  

 
طؤتذ  طجذن الفقف ازساطت  أنظ  نذا الذعول لدى: إنويف أيوي الذوطوتا ي العقود الذكية: طفعوطعيا ذطذي ِّزاتعيا ذأركينعييا  (104)

 . 29ا 2019ا دبتا  ابعة ذالع  ذ  الدذلتا الدذرة ال
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 المطلب األول 

 وجود التراضي في العقود الذكية  

 تمهيد وتقسيم       
 89أليث نولللت الذيدة    ( 105)أل ل إألدار أث  خينونت طعيس  Meeting of mindsالد اعلللت نو تبيب  إرادتيس       

طس القينو  الذدنت الذوللللللللل و أل ل أنف ييدم العقد بذج د أ  يدزيدل ه اي  الدعزي  ألس إرادتيس طدبيبقديس طن ط األية طي 
فق رس القينو  اوق  ل  طس أذعلللللير طعيوة النعقيد العقد. ذفحدر  ل  الدبيب  ألودطي فولللللدر ألس أألد الب ايس إفجيي  

  ذلذا سلللللللللوقسلللللللللم نذا الذب ة إلل ا أليس ( 106)الب ف ا م  خز  أ  فسلللللللللقا ازفجييفعقزف خزول طبيب  لف طس اينة  
 كيلديلت:

 الفرع األول: اإليجاب في العقود الذكية  

 الفرع الثاني: القبول في العقود الذكية 

 الفرع األول 

 اإليجاب في العقود الذكية 
يالع ض الذى فعز  بف ال للللل م الوللللليدر طوف أل ل ذاف اي م  ازفجيي كذي أل ادف طح ذة الوقض الذوللللل فة نو      

. ذفوزوت أ  ف و  نلذا الع ض  ( 107)ألس إرادتلف ال إب ام ألقلد طعيس بحيلث إ ا طلي اخد   بلف خزول طبليب  للف انعقلد العقلد
 

الوسيا ات ن ا القينو  الذدنتا الجزش ايذلا نظ فة االلدزام بواف أليما  أنظ  نذا الذعول لدى: ألزدال  اق أألذد السوعوروا  (105)
 . 172ا 171ا ه 70(ا بود 1952)بي ذكا لزوي : دار إألييش الد ار الع رتا  طويدر االلدزام

 .  213-206ا ه 108-98يب ا بود راان أفلي: الذ ان الس  (106)

 ما 14/5/2018خليييةا ا سة  85لسوة   17390راان أأل يم الوقض الديلية: نقض طدنتا البعس رخم  (107)

 طديا طس مال الذوخن ال سذت لذح ذة الوقض الذو فة ألز  نذا ال ابا:  
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111389188&&ja=79794 .(12/4/2020); 

 ما طديا ألز  نذا ال ابا: 16/11/2017خليييةا ا سة  ٧٥لسوة  ٢٥نقض طدنتا البعس رخم 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111370285&&ja=264671.(12/4/2020); 
  نقض طدنتا البعس رخم  453ا ه 54ما ط دة اوتا و 12/3/2003خليييةا ا سة  71لسوة  5512نقض طدنتا البعس رخم  

خليييةا   65لسوة  8240  نقض طدنتا البعس رخم 329ا ه 49ما ط دة اوت و 18/4/1998يةا ا سة خليي 66لسوة  2557
 .  952ا ه48ما ط دة اوتا و 23/6/1997ا سة 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111389188&&ja=79794
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111370285&&ja=264671.(12/4/2020)
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. ذفدعيس أل يوي ات نذا  ( 108)ذس العوياللللل  ايسللللليسلللللية ل عقداي طي فعز  ألس الوية الزيتة ات الدعيخد ذطحددا ذكيطا يدلللللل 
الف ر أ  ندويذل الللدذر ازفجيي ات العقود الذكية ذلكس خز   ل  ن ى أنف طس الذويسلللة أ  نزيس الذ أل ة السللليبقة أل ل 

م   ازفجيي ات الزدافة لذي لعي طس نثير أل ل تكو  ازفجيي ب  ذطوللي  العقد ألود ألدم ألدذر القزول طس الب ف ا  
 ذ ل  ك ف أل ل الدفوي  الديلت: 

 أوال: المرحلة السابقة على اإليجاب في العقود الذكية 
تدذيز الذ أل ة الدت تسللز  تكو  ازفجيي ات العقود الذكية بزعض ال وللواللية   ل  أنعي الذ أل ة الدت يدم ايعي       

ب طجت طس مال كديبدعي برألدى لويك الز طجة   اللليي ة ال للل ذأ الدعيخدفة ذاالتفيق أل يعي خز  أ  يدم تحوف عي إلل كود
 أليلية الذسدوى  افت نذس الذ أل ة يدم ذعن إهير الدعيخد طس مال الز و  ت يس خز  ن   العقد أل يعي.

كذي أنف ات نذس الذ أل ة ي دزم الب اي  بيلقواألد ال يالة بعذ  الز و  ت ليس بذج د االنلد ا  ات ال لز ة طس مال      
أذ ألقود ازب ام بيلدولللللف     Click-wrap agreementsألقد يز م طن أالللللحيبعيا خد يد ذ الللللورة ألقود ازب ام بيلوق   

Browse-wrap agreementsور ألس ازفجيي بعد ن   العقد أذ تعدي ف أذ الذسيو بف ا ذطس نذس القواألد ألدم ال ا
ب و ذاف إال بعد تواا  اذين أأللللليش ال لللز ة أل ل الحيلة الجديدةا ألدل لو تم الد اان أذ الدعدي  بيالتفيق طن الب ف  

 ية  ا م  ات الدعيخد   ل  أ  الز و  ت لللللليسا كذي أل اوي طس مال الدع ض ل وللللللييوللللللعيا تدسللللللم بيلثزيك أذ ألدم القيب
ل دويي   نلذا أل ل ال  م طس أ  الذوالةا ذاقلي ل قواأللد العليطلةا فح  للف الد اان ألس ازفجليي إ ا لم ف س ط زطلي أذ خز لف 

ا ار ا تم الدحق  طس الزيينيك ذن للللللللل ني اا فجو  تويي ني بعد  ل  إال بدواا  أأللللللللللليش ال لللللللللز ة طس ( 109)الب ف ا م 
طس إا اشاك مياللللللللللللللة بدوفيذ العقد  أليث ال فذ س الد اان ألوعي اديدا ذنفم ال لللللللللللللللش بيلوسللللللللللللللزة إلل ك  طي فحدر 

 . ( 110)أفلي

 
أنظ : سذي  ألزدالسيد توي وا طويدر االلدزام: العقدا ازرادة الذوف دةا العذ   ي  الذ  ذرا ازث اش باسزة القينو ا طودرا    (108)

 .  37(ا 2009ا 1لدزام: الح م القلييتا الق ار ازدارو )االس ودرفة: ط دزة الوايش القينونيةا أ اديدا  لا

 .  212- 208ا ه 106-103ا بود الوسياراان السوعوروا  (109)

 راان نذا الذعول لدى:   (110)

Loi Luu, et al, “Making Smart Contracts Smarter”, Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference 

on Computer and Communications Security, held in Vienna, Austria, on October 24-28, 2016, 256. 
https://doi.org/10.1145/2976749.2978309. (13/12/2019); Christof Ferreira Torres and Mathis Steichen, 

“The Art of The Scam: Demystifying Honeypots in Ethereum Smart Contracts”, Proceedings of the 28th 

USENIX Security Symposium. August 14–16, 2019 • Santa Clara, CA, USA, 1591. 

https://www.usenix.org/system/files/sec19-torres.pdf. (13/12/2019); 

https://doi.org/10.1145/2976749.2978309
https://www.usenix.org/system/files/sec19-torres.pdf
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إلل العقد الذكت ألود اللليي دف بحيث يدم طسلللحف    self-destructذطن  ل  فذ س إعلللياة ميالللية الددطي  الذاتت       
عليطاك ألولد تحق  أط  طعيس كفواك طلدة طعيولة أذ  ي   لل ا ذأل ل ال  م طس  لل  يزقل طليعللللللللللللللت العقلد ات تليرفخ ط

ذ ي  خيب ف ل دويي  كذي أل اوي  أو أ  طسللللل  العقد فعوت ألدم ت لللللوي ف ات   immutableالز و  ت للللليس   ل  أنعي ثيبدف  
بيلوسللللللللللللزة ل للللللللللللز ة    Etherالذسللللللللللللدقز  اقا. ذات نذس الحيلة فذ س نق  العذ ة ال خذية الدت كي  فحدوفعي العقدا االثي  

الد اان ألس االفجيي بويش أل ل خواألد ألذ  الز و  ت لليس الدت   نوي   . ذفذ س( 111)ازيث فوم ا إلل ألووا  نم  يدم تحديدس
  ذطس الجدي  بيلذك  أ  ت    ي دزم الب اي  بيل للللور إليعيا ب للل أ إألام الذواة لف بعذس ال يالللية خز  ن للل  العقد.

فيدة ات أليلة ذاود أمبيش ات العقد الذكت   ل  أنعي تقللللللللت أل يف طن الحفيظ أل ل الذ لللللللير إليعيا تعد طال يالللللللية  
 . ( 112)العذ ة ال خذية ذنق عي إلل ذاعة اديدة  يدم تحديدنيا كذي أن ني

ذفذ س أ  يو للللل  ات نذس الذ أل ة ألقد بيس الب ايس ُيوظم إهير الدعيخد بيوعذي ألز  الز و  ت للللليسا ذ ل  إ ا تواا ك      
ي  الذع ذاة ات القواألد العيطةا موللللللواللللللي إ ا أراد الب اي  االتفيق أل ل الدعوفض الذسللللللدح  ل ذواة إ ا لم لف ايرك

يواا  الذواة لف أل ل نللللللللل ذأ العقد الذكت بعد ن للللللللل س أل ل ال لللللللللز ةا أو الدعوفض ات أليلة ألدم تكو  العقد الذكت  
نذس الذ أل ة   ل  أنف بدذ  ن لل ة نذا العقد  بسللزة راض الب ف ا م  لفا ألس ايعلل ار الدت خد ف و  خد تكزدني ات 

 

Maximilian Wöhrer and Uwe Zdun, “Design Patterns for Smart Contracts in the Ethereum Ecosystem”, 

2018 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and 

Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE 

Smart Data (SmartData), 30 July-3 Aug. 2018, Halifax, NS, Canada, 1519. 

10.1109/Cybermatics_2018.2018.00255. (13/12/2019);  

Spyros Makridakis  and Klitos Christodoulou,” Blockchain: Current Challenges and Future 

Prospects/Applications”, Future Internet review, 11, 258 (2019): 10.  

https://www.mdpi.com/1999-5903/11/12/258/pdf. (13/12/2019).  
 راان:  (111)

Ethereum, “Introduction to Smart Contracts”, (2019). 

https://solidity.readthedocs.io/en/v0.6.1/introduction-to-smart-contracts.html. (13/12/2019). 
 راان:   (112)

Sukrit Kalra, Mohan Dhawan, Seep Goel and Subodh Sharma, “ZEUS: Analyzing Safety of Smart 

Contracts”, NDSS (2018): 4.  
http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~joel.reardon/blockchain/readings/ndss2018_09-1_Kalra_paper.pdf. 

(13/12/2019); Erfan Andesta,  Fathiyeh Faghih, and Mahdi Fooladgar, “Testing Smart Contracts Gets 

Smarter”, arXiv:1912.04780, (2019): 5.  

https://arxiv.org/abs/1912.04780. (13/12/2019); Ting Chen et al, DataEther: Data Exploration 

Framework For Ethereum," 2019 IEEE 39th International Conference on Distributed Computing 

Systems (ICDCS), Dallas, TX, USA, 2019, 1370. 

doi: 10.1109/ICDCS.2019.00137 .(13/12/2019).  

https://www.mdpi.com/1999-5903/11/12/258/pdf
https://solidity.readthedocs.io/en/v0.6.1/introduction-to-smart-contracts.html
http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~joel.reardon/blockchain/readings/ndss2018_09-1_Kalra_paper.pdf
https://arxiv.org/abs/1912.04780
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ات الذ أل ة الدت نحس بولللددنيا ار  ايعللل ار الدت خد ت ح  بف يدم تعوفللللف ألوعي أل ل أسللليو الذسلللنولية الدقولللي فة  
ا ايلعقد لم يو للللللل  بعد كذي أنف ليم نوي  ألقد بيس الب ايس يوظم كياة الذسللللللليي  بيوعذي  ( 113)ذليم العقدفة كقيألدة أليطة

 . ( 114)أل ة السيبقة أل ل الدعيخدات الذ  

 ثانيا: صدور اإليجاب في العقود الذكية
يدم تحوف  نلللللل ذأ العقد الدت ألددني الب اي  طس ال وة الز لللللل فة إلل كود ب طجت ألس ه ف  الللللليي دعي بواسللللللبة       

الذسلد دطة ات نلز ة ازيث فوما ثم يدم ت اذة  ل  الكود إلل    Solidityإألدى لويك الز طجة أليلية الذسلدوىا طث  لوة  
  الللللف  ذ ذاألدا ذنو الكود الذو تفعذف ا لةا ثم يدم راعف الذو يد ذ نللللل   Binary codeلوة ا لة أذ الكود الثوييت  

ا ذفد للللل   Private keyأذ ن للللل س أل ل الز و  ت للللليس طس اينة الذواةا بعد توخيعف رخذيي بواسلللللبة طفديألف ال يه  
 .( 115)بذل  ازفجيي ات العقود الذكية  أو طوذ لحظة ن   الكود الز طجت أل ل الز و  ت يس

 
الوسيا ات     ألذدو ألزدال ألذسا207ا 206ا ه 100ا بود الوسياراان القواألد العيطة ايذي يدع   بعذا ال   : السوعوروا  (113)

الواات ات ن ا القينو     س يذي  ط خما 77(ا 1999)القين ة: دار الوعلة الع ريةا الوظ فة العيطة لالدزاطيك: الذويدر ازرادفة 
  ألسيم الديس كيط   174(ا 1987)القين ة: ط دزة نديك طو ا  الذدنت: نظ فة العقد ذازرادة الذوف دةا الجزش الثينتا الذج د ايذل
طج ة الع وم القينونية ذاالخدويدفةا ك ية الحقوق ايطعة أليس  قد الدذلتا اينوانتا الذفيذعيك ات الفد ة خز  الدعيخدفة ذط األ  إألداد الع

 الذسنولية الذدنية ات ط أل ة الدفيذض: دراسة طقيرنة ات القينونيس الذو و   طحذد ألسيم لبفتا 405-403(: 1996)  2ألدد   نذما
يذعيك ات ازهير الدعيخدو: اورني ذأأل يطعييا    طحذد طحذد أبو  فدا يالذف58(ا 1995ذالف نست ) القين ة: دار الوعلة الع ريةا 

  طحذد ألزدالظين  ألسيسا يالجوانة  107(: 2011) 77ا ألدد 47طج ة الع وم القينونية ذاالخدويدفةا ك ية الحقوق ايطعة أليس نذما  
ذراان أفلي أأل يم الوقض   768-766(: 1998) 2ا ألدد 22طج ة ك ية الحقوق ايطعة الكوفت القينونية ل ذ أل ة السيبقة أل ل الدعيخديا 
 ا طديا ألز  نذا ال ابا: 20/3/2007خليييةا ا سة   74لسوة  559بعذا ال   : نقض طدنتا البعس رخم 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111270219&&ja=69804. (12/4/2020). 
   952ا ه 48ما ط دة اوتا و 23/6/1997خليييةا ا سة  65لسوة  8240نقض طدنتا البعس رخم 

   334ا ه18ا ط دة اوتا و 1967از اي   9خليييةا ا سة  33لسوة  167نقض طدنتا البعس رخم  

  طحذد  13(ا 1992) دذ  نين ا  االلدزامالوظ فة العيطة لالدزام الجزش ايذل طويدر راان أفلي: ألسيم الديس كيط  اينوانتا  (114)
  ألقي  ايع   186(ا 1998)القين ة: دار الوعلة الع ريةا  الدوظيم االتفيخت ل ذفيذعيك العقدفة دراسة تح ي ية طقيرنةألسيس ألزدالعيلا 

)يوليو   8ا ألدد م السام طج ة أن  الزيت أل يعألذد الدني  ذطوقذ ألزد ال عي الف دا ا ازهير القينونت لعقد الدفيذض االلكد ذنتا 
2009 :)56،57  . 

 أنظ :  (115)

Mateja Durovic and Andre Janssen, “The Formation of Smart Contracts and Beyond: Shaking the 

Fundamentals of Contract Law?”, (2018): 10.  
https://www.researchgate.net/publication/327732779_The_Formation_of_Smart_Contracts_and_Beyon

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111270219&&ja=69804
https://www.researchgate.net/publication/327732779_The_Formation_of_Smart_Contracts_and_Beyond_Shaking_the_Fundamentals_of_Contract_Law
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ذايذي يدع   ب لللللللز ة ازيث فوما أل ل ذاف ال ولللللللوها كرألدى طووللللللليك العقود الذكيةا ارنف فج ى تحوف  لوة         
    formatإلل نللل   طعيس طس الولللورة الثوييية    EVM compilerبواسلللبة    "Solidity"الز طجة أليلية الذسلللدوى  

Binary  ذنتEVM bytecode" ي ثم يدم ن ل ني أل ل ازيث فوم ذرذل  يد ل   االفجيي  أليث يدم توفيذني بواسلبة نلة
الدت ُتع ف بلل نعللي بينللة ت للللللللللللللويلل  العقود الللذكيللة  Ethereum virtual machine(EVM)ازيث فوم االاد اعلللللللللللللليللة  

Runtime environment of smart contracts    أل ل نللز ة ازيث فوم  اعت تعذ  لدى اذين الُعقدNodes  أل ل
 .( 116)ال ز ة ذطس مالعي يدم توفيذ العقد الذكت

ذفوزوت ات اذين ايألوال تبيب  ال للللللللللللل ذأ الدت ألددني الب اي  ات ط أل ة طي خز  الللللللللللللدذر ازفجيي طن الكود       
ا كذي ات نلز ة ازيث فوما  Solidityالز طجتا الذو تذت اليي دف بواسلبة إألدى لويك الز طجة أليلية الذسلدوىا طث  

ثم تم  Binary codeزيعة الحيل فجة أفلللللللللللللللي أ  ف و  نو  اتف الذو تم تحوف ف إلل لوة ا لة أذ الكود الثوييت  ذرب
 راعف إلل نز ة الز و  ت يسا ذردذ   ل  ال نسدبين القول ب   نوي  إفجيي خد تكو .

الرنلف فجلة أ  ُف ب     سدذا ا تذلت ألذ يلة الللللللللللللليلي لة ازفجليي ذتحوف لف إلل الكود الز طجت طس الينلة الذوالة بذف       
 الذواة لف بفا بوورة ذاعحة ذرب فقة طعقولة  ذاال ا يم نوي  إفجيي خد تكو  أفلي. 

ذ وت ألس الزيلي  أ  ازفجليي فجلة أ  يدواا  ايلف ألوليالللللللللللللل  ازفجليي الذع ذالة ذاقلي ل قواأللد العليطلةا أو فجلة أ      
ا  ( 117)طحددا ذكيطا يدلللللذس العويالللل  ايسلللليسللللية ل عقد ف و  اي طي فع م الوية الزيتة ات الدعيخد كذي فجة أ  ف و  

 

d_Shaking_the_Fundamentals_of_Contract_Law. (15/12/2019); Mateja DUROVIC and André 

JANSSEN, “The Formation of Blockchain-based Smart Contracts in the Light of Contract Law”, 

European Review of Private Law, no.6 (2019): 762.  

https://pdfs.semanticscholar.org/d2b8/aedf3ceae1f244f3578fc05c78d3a55996a0.pdf. (15/12/2019); 

Paul Catchlove, “Smart Contracts: A New Era of Contract Use”,  (December 1, 2017). 10, 11. Available 

at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3090226. (15/12/2019); Chamber of Digital Commerce, smart 

contract alliance, “SMART CONTRACTS: Is the Law Ready”, 15, 20; Jelena Madir, “Smart Contracts: 

(How) Do They Fit Under Existing Legal Frameworks?”, (December 14, 2018), 7. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3301463. (15/12/2019);  Max Raskin, “THE LAW AND LEGALITY OF 

SMART CONTRACTS”, GEORGETOWN LAW TECHNOLOGY REVIEW, VOL 1:2, (2017): 322.  

https://georgetownlawtechreview.org/wp-content/uploads/2017/05/Raskin-1-GEO.-L.-TECH.-REV.-

305-.pdf ( 15/12/2019); TULSIDAS, “smart contracts”, 25. 
 راان:  (116)

Vikram Saraph and Maurice Herlihy, “An Empirical Study of Speculative Concurrency in Ethereum 

Smart Contracts”, arXiv:1901.01376v2. (2019): 3. 
https://arxiv.org/pdf/1901.01376.pdf. (15/12/2019).  
(117) DUROVIC and André JANSSEN, “The Formation of Blockchain-based Smart Contracts”, 762.   
;TULSIDAS, “smart contracts”, 25; Madir, “Smart Contracts”, 7.  

https://www.researchgate.net/publication/327732779_The_Formation_of_Smart_Contracts_and_Beyond_Shaking_the_Fundamentals_of_Contract_Law
https://pdfs.semanticscholar.org/d2b8/aedf3ceae1f244f3578fc05c78d3a55996a0.pdf
https://ssrn.com/abstract=3090226
https://ssrn.com/abstract=3301463
https://arxiv.org/pdf/1901.01376.pdf
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ال تولللللللللللللل   ل دوفيذ أل ل الز و  ت لللللللللللللليسا ألدل لو ذاا  أل يعي   invitation to treatذاال أُلد طج د دألوة إلل الدعيخد  
 الب ف ا م ا ذفحدين الب اي  نوي إلل ايي ة كود ألقدو اديد ذن  س أل ل الز و  ت يس.

ذفدسلم ازفجيي ات العقود الذكية أفللي بزعض ال ولوالية ايذي يدع   بذللذونف  أليث يدللذس انلد اأ الدان أذ      
ا  Cryptocurrency(118 )طيك طح  الدعيخد ألس ه ف  العذ ة ال خذية الذ للللللللللف ة أذ الذعذية  أداش الذقيب  ل سلللللللللل ن ذال د

ذنت ألذ ة ال ط كزفة يدم تعديوعي دام  نلللز ة الز و  ت للليس ذال تولللدر ألس أفة دذلة ذال ت للللن ل خيبة الزوو  الذ كزفة  
الدان بعذس العذ ة أل ل ن لللللل ة العقد  ا ذالدسلللللليفل نوي ألول طدى ت ثي  نلللللل أ  ( 119)دام  الدذلة ذال أفة اعة ط كزفة أم ى 

اللذكت ات ألليللة أللدم األد اف اللدذللة بعليا طذلي فعوت أ  تلداذلعلي أذ اللدان بعلي فعلد ط ليلفلة ل وظليم العليم دامل  اللدذللة   ل   
أ  تداذل العذاك اياوزية ف للللللللن لوولللللللوه نط س تدع   بيلوظيم العيما ذا ا لم تعد ف الدذلة بعي كعذ ة ار  تداذلعي  

اال بد   الوولللللللوها السللللللليذي ذا  كي  خد ألذر الزو  الذ كزوا كذي ألدر ات طوللللللل ا طس الدعيط  بيلعذاك  فعد إم
 . ( 120)االاد اعية الذ ف ةا ذا ا بعدم دمولعي عذس العذاك ال سذية الذعد ف بعي

ار   ل  يؤث  ات ذا ا ذعللعوي الذسلل لة ات إهير القواألد العيطة ل عقود ارنف إ ا تلللذس العقد نلل هي  ي  ط لل ذرا       
ذاودس ذف و  سللللللللززي ات ببانف بباني طب قيا ذ ل  إ ا تزيس أ  العقد طي كي  ليدم بوي  نذا ال لللللللل أ  إ  توم الذيدة  

 
ذقياد ألول ارتزيأ العقد الذكت بيلعذ ة ال خذية الذ ف ةا أنظ : خبة طوبفل سينوا ي العقود الذكيَّة ات عوش اياول ذال (118)

  العيينت الويدق ادادا  25ا 2019ا دبتا طؤتذ  طجذن الفقف االساطت الدذلتا الدذرة ال ابعة ذالع  ذ  ذالذآالك رففة تح ي يَّةيا 
 .  43 ا 2019دبتا   طؤتذ  طجذن الفقف االساطت الدذلتا الدذرة ال ابعة ذالع  ذ ايا الُعقوُد الذكِّيةي

 ل ذزفد طس الدفياي  ألول العذاك ال خذية الذ ف ة أذ الذعذيةا راان:  (119)

Robby HOUBEN, Alexander SNYERS, Cryptocurrencies and blockchain Legal context and 

implications for financial crime, money laundering and tax evasion (Brussels, Belgium: European 

parliament, 2018), 11-86.  
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%

20blockchain.pdf. (15/12/2019); Aleksander Berentsen and Fabian Schär, “A Short Introduction to the 

World of Cryptocurrencies”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review 100, no.1 (2018). 1-16. 

https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/review/2018/01/10/a-short-introduction-to-the-

world-of-cryptocurrencies.pdf. (15/12/2019); 

العذ ة االاد اعيةيا الذؤتذ  الدذلت ال يطم أل   لك ية ال  فعة ذالدراسيك  أل ل أألذد الذعداذو ذاسذيألي  كيظم العسيذوا يأبعيد 
   530-519ما ال يرخةا االطيراك الع رية الذدحدةا 2019إب ف   17ا 16ازساطية بجيطعة ال يرخة: العذاك االاد اعية ات الذيزا ا 

الدذلت ال يطم أل   لك ية ال  فعة ذالدراسيك ازساطية بجيطعة  ط اد بس اوي ا ي ازهير القينونت لدداذل العذاك ال خذيةيا الذؤتذ   
 . 588-565ما ال يرخةا االطيراك الع رية الذدحدةا 2019إب ف   17ا 16ال يرخة: العذاك االاد اعية ات الذيزا ا 

.  17/8/2017دكوفسيا ات تيرفخ أنظ : ا فدة اين اما مز  طو ور تحت ألووا  يالذ كزوي فحذر طس الدعيط  بيلعذ ة االاد اعية يبي (120)
http://gate.ahram.org.eg/News/1567330.aspx (.15/12/2019  .) 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/review/2018/01/10/a-short-introduction-to-the-world-of-cryptocurrencies.pdf
https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/review/2018/01/10/a-short-introduction-to-the-world-of-cryptocurrencies.pdf
http://gate.ahram.org.eg/News/1567330.aspx
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طس القينو  الذدنت أل ل أنفي إ ا كي  العقد ات ن  طوف بيها أذ خيبا لإلببيل اعذا ال   ذألدس نو الذو يزب ا    143
 . ( 121)  ليدم بوي  نذا ال   الذو ذخن بيها أذ خيبا لإلببيل ايزب  العقد ك فإال إ ا تزيس أ  العقد طي كي

ذريلديلت إ ا اتف  الب اي  أل ل الدان بيلعذ ة الذ ف ة الاط كزفة بحيث ال يدم العقد إال بذل  ذظع   ل  ات الزويش       
لذكية اللللللللللللللعورة ذتعقيداا إ ا كينت الدذلة ال الز طجت ل عقدا ار  ايمي  ف و  بيها. ذفزداد ايط  بيلوسللللللللللللللزة ل عقود ا

تعد ف بليلعذاك ال خذيلة الذ للللللللللللللف ةا ألدل لو اتف  الب الي  أل ل أداش الذقليبل  ات العقلد مليرن الز و  ت لللللللللللللليس بليلعذ لة  
الوهوية أذ ألذ ة طعد ف بعي  ينف ف للللللللد أ لو لللللللل  العقد الذكت أل ل الز و  ت لللللللليس ذتوفيذس دان رسللللللللم بيلعذ ة ال خذية  

. ذفدم  نلل أ دان ال سللوم  ( 122)ا ات نللز ة ازيث فومGasوللة الز و  ت لليسا نذا ال سللم فب   أل يف الجي   ال ياللة بذو
بليلعذ لة ال خذيلة ات نبليق العقلدا ذرليلدليلت الر  الزبا  فحليالللللللللللللل  العقود اللذكيلة ات اللدذللة الدت ال تعد ف بليلعذاك  

 ال خذية الذ ف ة. 

نعلي ت  و طس خوانيس تعد ف بليلعذاك ال خذيلة الذ للللللللللللللف ةا كعذاك ذطن  لل  الر  بعض اللدذلا أل ل ال  م طس أ     
Currencies   الللللللليلحة ل دعيط  كوسللللللللي ة ل دانا إال أنعي األد ات بعي كسلللللللل نcommodities  افت الوالفيك الذدحدة  

ا ات سزدذز   Commodity futures trading commission (CFTC)ايط ف ية خ رك لجوة تداذل الس ن ا ا ة  
أ  الزدكوفس ذ ي ني طس العذاك االاد اعلللللية ايم ىا تعد طس السللللل ن  ذريلديلت ت للللللن لقينو  تزيدل السللللل ن   ما2015

.)123(The commodity exchange act (CEA)   ذخلللت أفلللي ات نذا السللييق طح ذة طقيهعة طي سلليت للوسللدش
 commodity futures trading commission v my bigم ات خللللللية  2018سلللللزدذز  أليم  26ايط ف ية ات 

coin pay, inc.,( ا ب   العذاك االاد اعلللية تعد طس السللل ن ال يعلللعة لقينو  تزيدل السللل نCEA ذريلديلت ت للللن )
( ذطس ألقعي  CFTCدللللللللللذوف  ل  طس  ش أذ األدييل إلل سللللللللل بة لجوة تداذل السللللللللل ن ا ا ة )أن لللللللللبة تداذلعي ذطي ي

 
 .  501ا 500ا ه 307ا بود الوسياراان: السوعوروا  (121)

(122)Maximilian Wohrer  and Uwe Zdun "Smart contracts: security patterns in the ethereum ecosystem 

and solidity," 2018 International Workshop on Blockchain Oriented Software Engineering (IWBOSE), 

Campobasso, Italy, ( 2018): 3. 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8327565&isnumber=8327539. (15/12/2019).  
 راان خ ار ال جوة الذ ير إليعي ب ووه الزدكوفس ذالعذاك االاد اعية ايم ىا ألز  طوخععي االلكد ذنتا طس مال نذا ال ابا:  (123)

https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7231-15. (15/12/2019); 
 ذأنظ  أفلي:  

Houman B. Shadab, “Regulating Bitcoin and Block Chain Derivatives”, Written statement to the 

Commodity Futures Trading Commission Global Markets Advisory Committee,(October 9, 2014): 1-22. 
https://cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@aboutcftc/documents/file/gmac_100914_bitcoin.p

df. (15/12/2019).  

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8327565&isnumber=8327539
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7231-15
https://cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@aboutcftc/documents/file/gmac_100914_bitcoin.pdf
https://cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@aboutcftc/documents/file/gmac_100914_bitcoin.pdf
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 .( 124)طقيعية طس فقوم بذل 

ب   الزدكوفس تعد  2019يوليو   18ذنفم ايط  ات الولللللللليس  اقد خلللللللللت طح ذة طديوة نينود للللللللو لإلند نت ات      
لسلوة   5أل ل العقود ا ا ة بو ارة الدجيرةا الايحة رخم   . ذات إندذنيسليي أالدرك نينة ال خيبة( 125)سل عة خينونية لعي خيذة

م ذالدت نظذت طس مالعي ألذ ييك تداذل العذاك ال خذية ذتلللللللذوت االألد اف ال سللللللذت بعي كسلللللل ن ااد اعللللللية  2019
Virtual currency(126 )  . 

ذقدللللل الذ سلللوم بقينو  رخم خد األد ات اذعورفة بارذسللليي بيلعذ ة ال خذية الذ لللف ةا كعذ ةا ب أل ل نحو طويي ذ       
م ذال يه بدوذية االخدوللللليد ال خذت  إ  نم أل ل ط للللل ذألية أن لللللبة تعديس العذاك ال خذية الذ لللللف ة  2017لسلللللوة   8

ات   European court of justice(ECJ). ذخللللللللت أفللللللللي طح ذة العدل ايذررية  ( 127)ذالذعيطاك الذ تزبة بذل 
ب   طعيطاك الزدكوفس  ي  ميعلللعة  اSkatteverket v David Hedqvist Caseم, ذ ل  ات خللللية  2015أليم 

(ا اسللللللدويدا إلل ايأل يم ال ياللللللة بيلعذاك القينونية ات نذا ال لللللل    ذريلديلت ار  VATلللللللل فزة القيذة الذلللللللياة )
 .( 128)ذليست طس خزي  الس ن derLegal tenطح ذة  العدل ايذرذرية خد األد ات ب   الزدكوفس نت ألذ ة خينونية 

أداش  ذسلللللللواش كي  االألد اف بيلعذ ة ال خذية كعذ ة خينونية أذ كسللللللل عة ااد اعلللللللية ارنف ات الحيلديس ال يؤث  نللللللل أ      

 
(124) CFTC v. My Big Coin Pay, No. 18-CV-10077 (D. Mass., Sept. 26, 2018); 

See also: Paul Forrester and Matthew Bisanz, “Virtual Currencies as Commodities?”, Harvard Law 

School Forum on Corporate Governance, (December 3, 2018). 

https://corpgov.law.harvard.edu/2018/12/03/virtual-currencies-as-commodities/. (16/12/2019). 
(125) Darren Kleine, “Bitcoin Declared Legal Commodity In Chinese Court”, (Jul. 18, 2019).  

https://cryptobriefing.com/bitcoin-declared-legal-commodity-in-chinese-court/. (16/12/2019); Harsh 

Chauhan, “Court Declares Bitcoin Legal in China as a ‘Virtual Property’”, CNN (July 19, 2019). 

https://www.ccn.com/court-declares-bitcoin-legal-in-china-as-a-virtual-property/. (15/12/2019). 
(126) Kelly Buchanan, “Regulatory Approaches to Cryptoassets: Indonesia”,( April, 2019).  

https://www.loc.gov/law/help/cryptoassets/indonesia.php. (15/12/2019); 

Soonpeel Edgar Changa, “Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the 

Business Activities in Terms of Cryptocurrency”, Brawijaya Law Journal 6, No. 1 (2019): 76-93. 

https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/download/189/pdf. (15/12/2019). 
(127) MARINA CHUDINOVSKIKH, “CRYPTOCURRENCY REGULATION IN THE BRICS 

COUNTRIES 

AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION”, BRICS LAW JOURNAL Volume VI no.1(2019): 73, 74. 

 https://www.bricslawjournal.com/jour/article/view/212. (17/12/2019); Katsiaryna Ulyanava, “Legal 

Regulation of the Crypto-Currency Taxation”,  Open Journal for Legal Studies 1, no.1 (2018): 1-8. 

https://www.centerprode.com/ojls/ojls0101/coas.ojls.0101.01001u.pdf. (17/12/2019).  
(128) Skatteverket v David Hedqvist, C-264/14, Official Journal of the European Union, 14.12.2015. 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2015.414.01.0006.01.ENG 

https://corpgov.law.harvard.edu/2018/12/03/virtual-currencies-as-commodities/
https://cryptobriefing.com/bitcoin-declared-legal-commodity-in-chinese-court/
https://www.ccn.com/court-declares-bitcoin-legal-in-china-as-a-virtual-property/
https://www.loc.gov/law/help/cryptoassets/indonesia.php
https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/download/189/pdf
https://www.bricslawjournal.com/jour/article/view/212
https://www.centerprode.com/ojls/ojls0101/coas.ojls.0101.01001u.pdf
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 الذو يدلذوف العقد الذكتا أل ل ذاود ايمي ا ذفعد العقد احيحي. الذقيب  بواسبدعيا

  الذو خد يعدد ذاود العقد الذكتا بواف أليما أ  يدم توذيم العقد بذي ذطس ذاعة نظ ني إنف يوزوت لداات الزبا     
يداشم طن القينو  الوااة الدبزي  أل يف أذ اينظذة القينونية الدت ت لللللللللللن لعي الذحيكم أذ العينيك الذ دوللللللللللة بوظ   

بحيث يوزوت ط األية خواألد الذوي أليك ال ياللللة بف أذ الذحيكم الذ دوللللة بييط  بدوفيذ ايأل يم اياوزية الدت تدع   بف   
الوظيم العيم ات الزينة الد لللللل فعية ال ياللللللة بيلعقد الذكت. كذي  فذ س طس اعة أم ى توللللللذيم نذي ن طس العقود الذكية  
ف و  أداش الذقيب  ايعي ألس ه ف  العذاك ال خذية الوهوية ات الذسللدقز ا ال سلليذي ذأ  اللودذق الوقد الدذلت خد هيلة  

ا ذالذقوللود نوي العذاك ال خذية الذ كزفة ذليسللت  ( 129)ل بللل ذرة اتجينعي زاللدار ألذاك رخذيةالزوو  الذ كزفة ل دذ 
 العذاك الاط كزفة ببزيعة الحيلا كيلزدكوفس ذ ي ني.

ذخد فحسلللللم الذ للللل ر الجدل ذفعد ف بيلعقود الذكية الدت تدكو  ذتوفذ بواسلللللبة الز و  ت للللليسا ذفذوحعي  اك القيذة       
د الدق يلدفلةا ذنو طلي أللدر بليلوسللللللللللللللزلة ل لدذل الدت  ك نلينلي أثوليش أللديثولي ألس االألد اف بليلعقود اللذكيلة ات القلينونيلة ل عقو 

الذب ة الثينت طس الذزحث ايذلا ذات نذس الحيلة ف و  الذ لل ر خد األد ف بيلعذ ة الذ للف ة ال خذية أفللليا ألدل لو لم 
 يدع ض إلل هزيعدعي القينونيةا ذن  نت س عة أم ألذ ة.

 الفرع الثاني

 القبول في العقود الذكية
.  ذف للللللللللللللد أ ايلف أ  ف و  طبليبقلي لإلفجيي  ( 130)القزول نو الدعزي  ألس إرادة الذوالة للف بليلذوااقلة أل ل ازفجليي      

. ذنقدولل  ات نذا الف ر أل ل تويذل اللدذر القزول ات العقود الذكية ثم نزيس  طي  ذط ي  ( 131)ذأ  فوللدر ذايمي  خييم
انعقيد العقود الذكيةا لكت نوع  طدى ال وواية الدت فذ س أ  يدذدن بعي العقد الذكت ايذي يدع   بعذا ال     ذ ل   

 أل ل الدفوي  الديلت:

 
  14راان: مبيي السيدة ك فسديس ال يرد طدي  أليم اودذق الوقد الدذلت ات طع اي  الدكوولوايي الذيلية ات سووياورةا ات تيرفخ  (129)

 طس مال نذا ال ابا:  ,  ة ذاود ألذ ة رخذية اديدة رفيا الدويي : ع ذر ا تحت ألووا : 2018نواذز  

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-new-digital-

currency. (17/12/2019).  
  أسيطة أبو الحسس  106(ا 1986)القين ة: دار الوعلة الع ريةا طويدر االلدزام  أنظ  نذا الذعول لدى: ألزدالذعوم ا ن الودةا (130)

 .  212(ا 2007)القين ة: دار الوعلة الع ريةا  الوسيا ات خينو  الذعيطاك االلكد ذنيةطجيندا 

 .  220-213ا ه 111-108ا بود الوسياراان: السوعوروا  (131)

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-new-digital-currency
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-new-digital-currency
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 أوال: صدور القبول في العقود الذكية  
  ت ليسا بحيث ُفذ س خد أل اوي ات الف ر السليب  أ  ازفجيي ات العقود الذكية يو ل  ألودطي ُيو ل  العقد أل ل الز و       

يألللللللليش ال للللللز ة الدفيأل  طعف ذتوفيذس. ذذاقي ل قواألد العيطةا كذي سللللللز  الدوعللللللي ا ال يدكو  العقد إال إ ا اخد   بعذا  
 االفجيي خزول طس الب ف ا م  طبيب  لف ذف د أ أ  فودر نذا القزول ذازفجيي خييم لم فسقا. 

طي فعز  ألس طوااقدف أل ل ازفجيي ألس ه ف  توخين العقد بواسلللللبة  ألود  offereeذفولللللدر القزول طس الذواة لف       
ار ا ااد اعلويا أل ل سلزي  الذثيلا أ  نوي   ا cryptographic private key(132 )طفديا الد لفي  ال يه الذدع   بف  

يث  نينلللللللللللل  أراد أ  يو ر طجذوألة طس ال ذافيك لكيتة طعيس ألس ه ف  العقود الذكيةا ذخد خيم بولللللللللللليي ة ازفجيي بح
إيث  ارنف يدم إرسلليل الذجذوألة ات نلل  عي ال خذت إلل ال لل م الذو خيم   1انللد أ أنف إ ا تم دان سللع  الذجذوألة ذنو 

بدان سللللع نيا بوللللورة ت قيييةا ثم خيم بو لللل  نذا العقد أل ل طووللللة الز و  ت لللليسا ازيث فوم ات نذا الذثيلا بعد توخيعف 
ا الفع  كذي خ وي ات الف ر ايذل  بحيث إ ا خيم نللللللللللل م نم  أل ل رخذيي بذفديألف ال يها ار  االفجيي يد للللللللللل   بعذ

إيث  طس ألسللللللليبف أذ ألووانفا الذو   1ال لللللللز ة بدوخين نذا العقد ألس ه ف  طفديألف ال يه لدحوف  ثذس الذجذوألة ذنو 
بعذا الفع   طفديألف العيما ار  القزول فولللدر  الذواة أذ  ا إلل ألووا Public Key يد ذ رخذي طذيز نو طفديألف العيم  
الذواة دذ  أو ألياة إلل أ  فولللللللللدر ت كيد طس الذواة بيسلللللللللدام الذز م    wallet”ذفدم تحوف  الذز م إلل طحفظة ي 

 بعدني ذات  اك ال حظة يدم إرسيل الذجذوألة إلل القيب  طزين ة دذ  تدم  طس الذواة.  

 ثانيا: زمان ومكان انعقاد العقود الذكية 
 :انعقيد العقد ثم ط ينف ذ ل  ايذي ي تسوزدأ بيلحديث ألس  طي       

 
(132) DUROVIC  and André JANSSEN, “The Formation of Blockchain-based Smart Contracts”, 762; 

Chamber of Digital Commerce, smart contract alliance, SMART CONTRACTS: Is the Law Ready?, 16; 

CATCHLOVE, “Smart Contracts”, 11; Jakub J. Szczerbowski, “Place of smart contracts in civil law. A 

few comments on form and interpretation”,  Proceedings of the 12th Annual International Scientific 

Conference : New Trends 2017 : New Trends in Economics, Management, Marketing and Public 

Administration, (November 9, 2017), Private College of Economic Studies Znojmo, Znojmo, Czech 

Republic, 335, 336. 

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3095933_code1253486.pdf?abstractid=3095933&

mirid=1. (20/12/2019); Gabriel Olivier and  Benjamin Jaccard, “Smart Contracts and the Role of Law”, 

Jusletter IT 23. (November, 2017): 23. 

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3099885_code2481882.pdf?abstractid=3099885&

mirid=1. (20/12/2019); Madir, “Smart Contracts”, 7,8. 

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3095933_code1253486.pdf?abstractid=3095933&mirid=1
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3095933_code1253486.pdf?abstractid=3095933&mirid=1
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3099885_code2481882.pdf?abstractid=3099885&mirid=1
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3099885_code2481882.pdf?abstractid=3099885&mirid=1
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 زمان انعقاد العقود الذكية   -1
تحلديلد  طلي  القزول فعوت تحلديلد لحظلة انعقليد العقلدا كذلي نو ثليبلت ات القواأللد العليطلة ل عقودا ذفدوخ   لل  أل ل       

انعقليد العقلد ات أليلة الدعليخد    أليلث إ  لحظلة القزول ذطس ثم لحظلة  ( 133)طي إ ا كي  الدعليخد بيس أليعلللللللللللللل فس أم  ييزيس
طس القينو    97بيس أليعلللللللللل فس نت لحظة اللللللللللدذر القزولا أطي لحظة انعقيد العقد ات الدعيخد بيس  ييزيسا ذاقي ل ذيدة  

الذلدنت الذولللللللللللللل وا نت لحظلة أل م الذوالة بليلقزولا ذُففد ض أ  الذوالة خلد أل م بليلقزول ات الذ لي  ذالزطلي  ال لذيس  
ولا ذالثيبت أنف إ ا لم ف س نوي  ايا   طوت بيس لحظة ادذر القزول ذأل م الذواة بف كي  ذا  إليف ايعذي نذا القز

الدعيخد بيس أليعللللللللل فس أطي إ ا كي  نوي  اياللللللللل   طوت بيس لحظة الللللللللدذر القزول ذأل م الذواة بفا كي  الدعيخد بيس 
 .( 134) ييزيس

ذريلوسللزة ل دعيخد ألز  الز و  ت لليسا أذ العقود الذكيةا ارنوي ن ى أ  ب نيطج أذ نظيم العقد الذكت أل ل الز و  ت لليس     
فح  طح  الذواة ات الع م بودذر القزول طس الذواة لف  ذنذا فعوت أنف ليم نوي  ايا   طوت بيس ادذر القزول  

ز  الز و  ت للللللليس فعد تعيخدا بيس أليعللللللل فسا طس أليث الزطي    ل  أ  ذأل م الذواة بفا ذريلديلت ار  الدعيخد الذكت أل
الف سللفة الدت تق  ذراش العقد الذكتا أل ل ذاف ال وللوها أ  الوظيم نو الذو ُفسللي  ألذ ية إتذيم العقد بوللورة ت قييية  

توفيذ العقد بوللللللورة   دذ  تدم  طس أه ااف أذ أفة اعة ط كزفة ايذي يدع   بعذا ال لللللل  ا ايلز نيطج نو الذو ُيدي  ألذ ية
طؤتذدة ذاقي ل  لللل ذأ الذحددة سلللل فيا دذ  ال اور يه ااف يمذ از   أذ الد ميم طوعذي طعي أذ طس أألدنذي. ذريلديلت  
ار  الوظيم فقوم طقيم ايه اف ات تسللليي  ألذ ية توفيذ العقدا ذفدعيس أفللللي أ  فح  نذا الوظيم طح  الذواة ات الع م  

ة بيلذوااقة أل ل الدعيخد طس الذواة لفا ل حفيظ أل ل اسلللدق ار الذعيطاك ألز  الز و  ت للليس بولللدذر الدعزي  ألس ازراد
ذسلللل ألدعي أفللللليا ذ ال ف للللد أ طس ذاعة نظ ني أ  يواف ل ذواة إنللللعير بذل ا ايجة أل يف ط ااعة الوظيم الذو ن للل   

ديد ل دكوولوايي ات ألول نيا ذأل ل ازفجيي طس مالف ذطديبعة ألذ ية تكو  العقدا اذل  يدم  ات سل و  الذسلد دم الذع
ذاف ال ولللللوه تكوولوايي الز و  ت للللليسا الدت يدوخن طسلللللد دطعي ات إب ام العقود الذكيةا أنف بذج د ن للللل  العقد أل يعي 
الر  ألذ يلة توفيلذس ذنت أبعلد طس الدكوفس ال تدوخ  أل ل إ نلفا اليلز نليطج كذلي سللللللللللللللز  القول نو اللذو يدولل  لل  ذتحلت 

 .Consensus mechanismsطس مال نلييك الدواا   رخيبة أألليش ال ز ة
 

 . 395  اينوانتا ي الذفيذعيك ات الفد ة خز  الدعيخدفةيا 193ا الوااتراان: ط خما  (133)

فعدز   - 1طدنت الذذكورس ات الذدس أل ل أنف:  97  ذتوم الذيدة 248-237ا ه 130-120ا بود الوسياراان:  السوعوروا  (134)
ال ذيس فع م ايعذي الذواة بيلقزولا طي لم يواد اتفيق أذ نم خينونت فقلت بوي   الدعيخد طي بيس الوييزيس خد تم ات الذ ي  ذات الزطي  

 ذففد ض أ  الذواة خد أل م بيلقزول ات الذ ي  ذات الزطي  ال ذيس ذا  إليف ايعذي نذا القزول.  -2 ل . 
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اللرنوللي نجللد أ  ألقللد الزين   Vending machineكذللي أنللف بلليلقيلليو أل ل أللليلللة ألقود الزين ألز  نلللة الزين الللذاتت      
يدكو  طوذ ال حظة الدت فلللللللللللللللن الذواة لف ات ا لة الوقود الدت تعيدل ثذس السلللللللللللللل عة الدت امديرني طس بيس السلللللللللللللل ن  

أو يدكو  طوذ لحظة الللللدذر القزولا ذنذا فعوت أنف ال يودظ  أل م الذواة بذل  ات ك  ط ة فللللللن ايعي الذع ذعلللللةا 
أألد الزرييس ثذس السلل عة الدت امديرنيا ات نلة الزينا ذنذا فعوت أ  نظيم نلة الزين الذاتت أل  طح  الليألة السلل ن ات 

 الع م بيلقزول الويدر ألس الزرييس. 

   مكان انعقاد العقود الذكية  -2
إ ا كي  الدعيخد ألز  الز و  ت لللللليس فعد تعيخدا بيس أليعلللللل فس طس أليث الزطي ا إال أنف فعد تعيخدا بيس  ييزيس طس      

أليث الذ ي ا ي  الذواة ذالذواة لف ات اعديس ط د فديسا ذريلديلت يوبز  نوي خواألد الدعيخد بيس  ييزيس ايذي يدع    
ط ي  انعقيد العقد الذكت نو الذ ي  الذو يواد ايف الذواة لحظة اللللللللللللللدذر  بدحديد ط ي  انعقيد العقدا ذنذا فعوت أ  

 .( 135)القزول إال ا  تم االتفيق أل ل  ي   ل  أذ أ  نوي  نم خينونت ط يل 

 المطلب الثاني 

 أهلية التعاقد
الثلليبللت ذاقللي ل قواألللد العلليطللة ات العقود أنللف يوزوت تواا  اين يللة الا طللة ل دعلليخللد  ايجللة أ  ف و  الذدعلليخللد خللد ب م       

السللس القينونية طدذدعي بقواس العق يةا لكت ف و  أنا ل دعيخدا ذاال كي  العقد بيها أذ خيبا لإلببيلا بحسللة طي إ ا كي  
 . ( 136)ين يةال  م طوعدم اين ية أم نيخم ا

ذازنل يلية الدت تو ل  ب ولوه العقود الذكية ايذي يدع   بعذا ال ل  ا أنف ليم نوي  ه فقة أل ل طووليك الز و        
ت ليسا طثيل  ل  ازيث فوما ل دحق  طس أن ية الذسلد دم ذالد كد طس ألقيقدعيا بحيث ال يدذ س القيال  أذ نيخم اين ية 

د  ألسليي أل ل طووليك الز و  ت ليسا طث ذي فحدر ألود اد  ال ل م ألسليي أل ل ألذوطي أذ ألدل ألدفم اين ية طس ا
أذ اد  ألسلللللللللللليي ات الزو  أذ ألود ر زدف ات الحوللللللللللللول أل ل ببيخة ايدذينية. ذات الذجذ  فذ س   payPalبيو بيل 

نذا ل  للل م ألز  طوولللة الز و  ت للليس أ  فقدم بيينيك نوفة طسلللدعيرة أذ كي بة أذ  ي  دخيقة دذ  الدذ س طس ك للل  
 

 .  247ا 239ا 238ا ه 130ا 121ا بود الوسياراان السوعوروا  (135)

ا  160-145  السوعوروا الوسياا بود 47, 46ا  الوظ فة العيطة لالدزام  ألزدال ألذسا 32 -28ا طويدر االلدزامراان: توي وا  (136)
 ي Smart Contracts  ألذ  الُجذي تاي الُعقوُد الذكِّيُة ي287-266ه 

َية  اَخُدَعي بيلُعُذاكِّ االادِّ اعِّ  . 20ا 2019ا ذلتا الدذرة ال ابعة ذالع  ذ ا دبتيا طؤتذ  طجذن الفقف االساطت الدذاخُِّعَعي ذألِّ
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 .( 137)ايط 

 Privateايلذع ذف أ  اينل يه أل ل طوولة الز و  ت ليس تدذث  ااد اعليي دام  ال لز ة ات الذفيتي  ال يالة       

keys   الدت تسلد دطعي ات إا اش طعيطاتعيا ذفسلدبين أو ال ل م الحولول أل ل الذفديا ال يها ذالذو فذث  نوفدف
مدزللير اللللللللللللللحللة بيللينلليك العوفللة الدت فقللدطعلليا ذفحللدر  للل  أل ل ذاللف ا دذ  ذاود نليللة ال Digital Identityال خذيللة 

ال ولوه ات ال لز يك العيطة الذديألة ل جذين ذالدت ال فحدين ال ل م طس أا  الدفيأل  طععي أذ رففدعي أذ الوالول 
إليعي ذاعلللياة طع وطيك لعيا إلل ا   طسلللز ا كذي فحدر ات ال لللز يك ال يالللة. ذألدل لو أنف طس الذسلللدحي  أ  فذ    
نلللل وللللي  نفم الذفديا ال يها إال أنف طس الذذ س أ  ف و  ل  لللل م الواألد أكث  طس طفديا ميها ذريلديلت تدعدد  

 . ( 138)نوفيتف ال خذية

ذات إهير الدحق  طس طع وطيك العوفة ال ياللللللللة بذسللللللللد دطت نللللللللز ة الز و  ت لللللللليسا أاللللللللدرك إدارة الفللللللللليش       
ا خواألد اديدة تدع   بردارة مدطيك  Cyberspace administration of china (CAC)االاد اعللللللللت ات الولللللللليس  
ا ذفب     Regulation on management of blockchain information servicesطع وطيك الز و  ت لللللللليس  

 2019از اي    15ا ذخد دم ت أليز الوفي  ات تيرفخ   The Blockchain regulationsأل يعي لواي  الز و  ت للللللللليسا  
 Blockchain information serviceوعي بيلدزام طقدم مدطيك طع وطيك الز و  ت للليس  ط 10ما ذخللللت ات الذيدة  

provider     بيلدحق  طس الذع وطيك الذقدطة طس الذسللللللللد دم ألود الدسللللللللجي  ات أو مدطة طس مدطيك طع وطيك الز و
د دام ت   ال دطيك  ت لللليس ذخز  اسللللد داطعي  ايوزوت أ  فقدم الذسللللد دم طع وطيك العوفة الحقيقية ال ياللللة بف خز  اسلللل 

ذفدعيس أل ل طقلدم ال لدطلة الدحق  طس اللللللللللللللحلة نلذس الذع وطليك  بحيلث إ ا لم فسللللللللللللللدبن الدحق  طس طع وطليك العوفلة  
 .( 139)ال ياة بذسد دم طعيس ارنف ال فجو  لف تقدفم مدطيك طع وطيك الز و  ت يس لعذا الذسد دم

 
(137)  Blokian, “Resolving the Tensions between Smart Contracts and Canadian Contract Law”, (August 

19, 2018): 8,9. https://blokian.com/wp-content/uploads/2018/08/Blokian-Resolving-the-Tensions-

between-Smart-Contracts-and-Canadian-Contract-Law.pdf. (20/12/2019); Durovic and Andre Janssen, 

“The Formation of Smart Contracts”, 16, 17; Olivier and  Benjamin Jaccard, “Smart Contracts”, 21,22; 
طج ة  <<: أو تحدفيك لذوظوطة العقد أليليي؟يا  أنظ  أفلي نذا الذعول لدى: طعذ  بس ه فةا يالعقود الذكية الذدطجة ات >>الز و  ت يس

 .  495م(: 2019ا الجزش ايذل )طييو 4ا ط ح  ميها ألدد ك ية القينو  الكوفدية العيلذية
(138) DUROVIC and André JANSSEN, “The Formation of Blockchain-based Smart Contracts”,  768; 

Blokian, “Resolving the Tensions between Smart Contracts and Canadian Contract Law”, 8, 9.  
(139) Jeffrey Gogo, “China Announces New Regulations for Blockchain Companies to 'Promote Healthy 

Development'”, (Jan 10, 2019). https://news.bitcoin.com/china-announces-new-regulations-for-

blockchain-companies-to-promote-healthy-development/. (20/12/2019);  

https://blokian.com/wp-content/uploads/2018/08/Blokian-Resolving-the-Tensions-between-Smart-Contracts-and-Canadian-Contract-Law.pdf
https://blokian.com/wp-content/uploads/2018/08/Blokian-Resolving-the-Tensions-between-Smart-Contracts-and-Canadian-Contract-Law.pdf
https://news.bitcoin.com/china-announces-new-regulations-for-blockchain-companies-to-promote-healthy-development/
https://news.bitcoin.com/china-announces-new-regulations-for-blockchain-companies-to-promote-healthy-development/
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طدنت   119ذخد ذااف القينو  الذدنت الذوللللل و أليلة خييم نيخم اين ية برمفيش نقم أن يدف  أليث نولللللت الذيدة       
أل ل أنللف: فجو  لولليخم اين يللة أ  فب للة إببلليل العقللدا ذنللذا طن ألللدم ازمال بللرلزاطللف بلليلدعوفض إ ا لجلل  إلل ه ق  

و لوش الذسلنولية الدقولي فة لويخم اين ية ات نذس الحيلةا أ  األدييلية لي فت نقم أن يدف. ذفاألا أ  القينو  انلد أ ل
ا ذكي  اياللوي طس ذاعة نظ ني أ  يد   الذ لل ر نذس الذسلل لة ل قواألد  ( 140)ي ج  إلل ه ق األدييلية لد كيد كذيل أن يدف

زير الب ق  العيطة ات الذسللللنولية الدقوللللي فةا دذ  انللللد اأ ثزوك اللللورة طعيوة ل  ب  ات اينة نيخم اين يةا ذنت ات
االألديليليلة زمفليش ألقيقلة اين يلة   لل  أ  ذاخعلة ازمفليش كلينلت كليايلة ذأللدنلي لقيليم ال بل  ذاقلي ل قواأللد العليطلة. ذن ى أ  

 الذيدة سيلفة الذك  توبز  أفلي أل ل العقود الذز طة بواسبة الز و  ت يس.   

  

 

ا ألز  نذا   Asia Crypto Todayطس خز    فذ س االهار أل ل ت اذة ال واي  الذ ير إليعي بيل وة ازنج يزفةا ت اذة  ي  رسذية
 ال ابا: 

https://www.asiacryptotoday.com/new-blockchain-regulations-in-china-are-scary .(20/12/2019); 
 ذفذ س االهار أل ل الوم ايا ت بيل وة الويوية ألز  نذا ال ابا: 

https://mp.weixin.qq.com/s/rfKgpJ5SPZPEdemctBUBQQ .(20/12/2019); 
 ذالجدي  بيزنيرة أنف خد ايش ت اذة نم الذيدة العين ة الذ ير إليعيا كي تت:

 Article 10: 
The blockchain information service provider shall, in accordance with the provisions of the “Network 

Security Law of the People’s Republic of China”, authenticate the identity information of the blockchain 

information service users based on the identity card number or mobile phone number. If the user does 

not perform real identity authentication, the blockchain information service provider shall not provide 

related services. 
 . 396ا 21ما الذ دة الفوتا العدد ايذلا و 1970طيرو  3نقض طدنتا ا سة  (140)

https://www.asiacryptotoday.com/new-blockchain-regulations-in-china-are-scary
https://mp.weixin.qq.com/s/rfKgpJ5SPZPEdemctBUBQQ
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 خاتمة  
خد تويذلوي ات بحثوي ألذ ية إب ام العقود الذكيةا ذ ل  طس مال بيي  اك ة العقود الذكيةا طس أليث توعي  طينيدعي       

ذاالألد اف الد للللل فعت بعي ات القينو  الذقير ا ثم ذعلللللحوي بعد  ل  مولللللوالللللية ألذ ية تكوفس ت   العقودا ألس ه ف   
خد. ذلذي كينت العقود الذكية نت أألد تبزيقيك تقوية الز و  ت للليسا  إلقيش الللللوش أل ل ذاود الد اعلللت ذكذل  أن ية الدعي

أاز  لزاطي أل يوي أ  نزدأ بحثوي بد ويم طب ة تذعيدو نوع  ايف الذزيدىش ايسيسية لعذس الدقوية  ذخد م ووي ات 
اسلليك الذسللدقز ية  الوعيفة إلل ألدد طس الودييج ذلديوي بعض الدواللييك ايذي يدع   بذوعللور بحثويا كذي نقد ا بعض الدر 

 أفليا ذنفو   ل  أل ل الوحو الديلت:

 أوال: النتائج العلمية 
الز و  ت لليس نت ألزيرة ألس طجذوألة طس ُكد  الزيينيك الذ للف ة ذالذد اببة ايذي بيوعي ذالذدسلل سلل ة  طويي ذالذو ألة   -1

 لدى اذين ايألليش ات ال ز ة ذالدت تدار بيلدواا  ألز  ب ذتوكوالك طعيوة.
ا الز و  ت للليس ال يالللة  Public block chainأنوار طس الز و  ت للليس ذنت: الز و  ت للليس العيطة    نوي  أررعة -2

Private block chain  ا الز و  ت لللللللللللليس االتحيدفةConsortium or federated block chain     ذالز و
 .Hybrid block chainت يس الذ د بة 

ا  Distributed ledgerا طو ر Decentralized ledgerتدذيز الز و  ت للللليس ب نعي داد  ألسللللليبيك الط كزو   -3
كذي أنف ثيبت أذ  ي  خيب  ا peer to peer (P2P)ذ تقوية الود ل ود    Consensus basedخييم أل ل الدواا   

 .transparentذنفيف   chronologicalذطدس س   طويي  Immutableل دويي  

ت لللليسا خييم أألد أألللللليش ال للللز ة بدقدفم ه ةا بيلزيينيك    تدب ة ألذ ية إعللللياة بيينيك اديدة إلل نللللز ة الز و  -4
الذ اد إعليادعيا إلل ال لز ة طوخن طوف رخذيي بواسلبة طفديألف ال يها ذُفزث نذا الب ة إلل بقية أأللليش ال لز ة  
ذ ل  ل دحق  طس نوفة الذ سلل  ألز  طفديألف العيما ذكذل  الدحق  طس اللحة الزيينيك الذ اد إعلليادعي طس اينزف  

ذنت القواأللد الدت    Consensus mechanismsز و  ت لللللللللللللليسا طس مال ب ذتوكوالك أذ نليليك الدواا   إلل ال
فسللللللللللد دطعي أألللللللللللليش الز و  ت لللللللللليس طس أا  الواللللللللللول إلل الق اراك الذدع قة بحيلة ال للللللللللز ةا ذطس أب   نذس 

 Proof ofا موار طيلة إثزليك الحولللللللللللللللة Proof of work (POW)الز ذتوكوالك: موار طيلة إثزليك العذل   

stake (POS)    ذ موار طية إثزيك الحولللللة بيلدفوفضDelegated proof of stake (DPOS)   ذرعد  ل .
ا ثم تلللللليف نذس الكد ة إلل نلللللز ة  Blockتسلللللج  الزيينيك الدت ا ى الدحق  طوعي دام  كد ة بيينيك أذ ب و   

ا  Hash functionلية العي   الز و  ت لللللللللليسا بب فقة تجع عي ثيبدة ذ ي  خيب ة ل دويي ا ألس ه ف  اسللللللللللد دام ن



 

 

 هيثم السيد أحمد عيسى 

 

 إبرام العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين  

 

 مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية 

الدت تجع  الكد  ات ال لللز ة طد اببة ايذي بيوعي  بحيث إ ا ألدر أو تويي ا طعذي كي  ألجذفا فظع  يأللللليش 
دام  الكد ةا فحدد الديرفخ الذو    Timestampال للللز ة ذفسللللع  اكد لللليافا بيزعللللياة إلل أ  نوي  هيبن  طوت  

 .Chronologicalلز و  ت يس طدس س ة  طويي أعيفت ايعيا ذنو طي فجع  الكد  دام  نز ة ا

 العقد الذكت نو ألقد يو   بواسبة الز و  ت يس ذفج ى توفيذ ن ذهف ت قيييي ألز  نلييتعي.  -5

نوي  ألدد طس الدذل األد ات ات ت لللل فعيتعي الللل األة بيلعقود الذكية ذنت: طيلبيا بيارذسللللييا إفبيلييا ذالوالفيك   -6
 الذدحدة ايط ف ية.

دا  ات الذ أل ة السلللللليبقة أل ل االفجيي بيلقواألد ال ياللللللة بعذ  الز و  ت لللللليس بذج د االنللللللد ا  ات ي دزم الذدعيخ -7
أذ   Click-wrap agreementsال للز ة طس مال ألقد يز م طن أاللحيبعيا خد يد ذ اللورة ألقود ازب ام بيلوق   

زفجيي بعد ن لللل  ا ذطس نذس القواألد ألدم ال اور ألس اBrowse-wrap agreementsألقود ازب ام بيلدوللللف   
العقد أذ تعدي ف أذ الذسللللللليو بف ب و ذاف إال بعد تواا  اذين أأللللللللليش ال لللللللز ة أل ل الحيلة الجديدةا ذطن  ل   

إلل العقد الذكت ألود اللللللليي دف بحيث يدم طسلللللللحف ألود   self-destructفذ س إعلللللللياة ميالللللللية الددطي  الذاتت  
تحق  أط  طعيس كفواك طدة طعيوة أذ  ي   ل ا ذأل ل ال  م طس  ل  يزقل طيعلللللللللللللت العقد ات تيرفخ طعيطاك 

ذ ي  خليب لف ل دويي  كذلي أل اولي  ذفذ س نولي الد اان ألس االفجليي    immutableالز و  ت لللللللللللللليس   لل  أنعلي ثليبدلف  
ز و  ت لليس الذو ي دزم الب اي  بيل لللور إليعيا ب لل أ إألام الذواة لف بعذس ال ياللية  بويش أل ل خواألد ألذ  ال

 خز  ن   العقد. 

فذ س أ  يو لل  ات نذس الذ أل ة ألقد بيس الب ايس ُيوظم إهير الدعيخد بيوعذي ألز  الز و  ت لليسا ذ ل  إ ا تواا ك   -8
ر الدت خد ت ح  ب ألد االه اف ف و  تعوفللللللف لف ايركي  الذع ذاة ات القواألد العيطةا ذردذ   ل  ار  ايعللللل ا

 ألوعي أل ل أسيو الذسنولية الدقوي فة ذليم العقدفة كقيألدة أليطة.

 يو   ازفجيي ات العقود الذكية طوذ لحظة ن   الكود الز طجت أل ل الز و  ت يس.  -9

طجت الذو تذت يوزوت تبيب  ال للل ذأ الدت ألددني الب اي  ات ط أل ة طي خز  الللدذر االفجيي طن الكود الز    -10
ا كذي ات نللللللز ة ازيث فوم ا ذربزيعة  Solidityالللللليي دف بواسللللللبة إألدى لويك الز طجة أليلية الذسللللللدوىا طث  

ثم تم راعف   Binary codeالحيل فجة أفلللي أ  ف و  نو  اتف الذو تم تحوف ف إلل لوة ا لة أذ الكود الثوييت  
ذا ا تذت ألذ ية الللللليي ة   نوي  إفجيي خد تكو . إلل نللللللز ة الز و  ت لللللليسا ذردذ   ل  ال نسللللللدبين القول ب 

ازفجليي ذتحوف لف إلل الكود الز طجت طس الينلة الذوالة بذف دس الرنلف فجلة أ  ُف ب  الذوالة للف بلفا بوللللللللللللللورة 
ذاعلللللللللللحة ذرب فقة طعقولة  ذاال ا يم نوي  إفجيي خد تكو  أفللللللللللللي. ذفجة أ  يدواا  ات ازفجيي ألوياللللللللللل  
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العلليطلةا أو فجللة أ  ف و  الي طلي فع م الويللة الزلليتلة ات الدعلليخلد كذللي فجللة أ  ازفجلليي الذع ذالة ذاقللي ل قواأللد 
  invitation to treatف و  طحددا ذكيطا يدلللذس العويالل  ايسلليسللية ل عقد  ذاال أُلد طج د دألوة إلل الدعيخد  

يي ة كود ال توللل   ل دوفيذ أل ل الز و  ت للليسا ألدل لو ذاا  أل يعي الب ف ا م ا ذفحدين الب اي  نوي إلل اللل 
 ألقدو اديد ذن  س أل ل الز و  ت يس.

نت ألذ ة ال ط كزفة يدم تعديوعي دام  نلللللللز ة الز و  ت للللللليس ذال   cryptocurrencyالعذ ة ال خذية الذ لللللللف ة   -11
توللللللللدر ألس أفة دذلة ذال ت لللللللللن ل خيبة الزوو  الذ كزفة دام  الدذلة ذال أفة اعة ط كزفة أم ىا ذطس أنللللللللع  

. ذف تزا العقد الذكت بيلعذاك الذ للللللللف ة طس نيأليديس اعت ذسللللللللي ة  Bitcoinيدكوفس  العذاك الذ للللللللف ة ألذ ة الز
الدان ذالدسللللوفة ات العقد الذكتا كذي أ  رسللللوم العقد أل ل طووللللة الز و  ت لللليس فج ى داععي بواسللللبدعي. ذفؤث  

و   أليث إ   ل  أل ل ذاود العقد ات الدذل الدت تحظ  أذ ال تعد ف بيلعذاك ال خذية الذ ف ةا طثيل  ل  ط
تداذل العذاك اياوزية ف لللن لووللوه نط س تدع   بيلوظيم العيم  ذنذا فعوت أ  العقد الذكت فعد ألقدا بيها  
ات نذس الدذلا إال إ ا األد ف القليش أذ الس بة الدوفيذفة الذ دوة بيلعذاك ال خذية الذ ف ة كس نا كذي ألدر 

ا ذكذل  ات إندذنيسيي  أليث أادرك 2019يوليو    18ت ات ات الويس طس خز  طح ذة طديوة نينود و لإلند ن
م ذالدت نظذت طس مالعي ألذ ييك 2019لسللللللللللللللوة   5نينة ال خيبة أل ل العقود ا ا ة بو ارة الدجيرةا الايحة رخم 

. ذفذ س توللذيم Virtual currencyتداذل العذاك ال خذية ذتلللذوت االألد اف ال سللذت بعي كسلل ن ااد اعللية  
ود الذكية ف و  أداش الذقيب  ايعي ألس ه ف  العذاك ال خذية الوهوية ات الذسللدقز ا ال سلليذي ذأ  نذي ن طس العق

الللللللودذق الوقد الدذلت خد هيلة الزوو  الذ كزفة ل دذل بلللللللل ذرة اتجينعي زالللللللدار ألذاك رخذية. ذخد فحسلللللللم  
فذوحعي  اك القيذة القينونية  الذ للللللل ر الجدل ذفعد ف بيلعقود الذكية الدت تدكو  ذتوفذ بواسلللللللبة الز و  ت للللللليسا ذ 

 ل عقود الدق يدفةا ذنوي توقلت إن يلية الدان بيلعذ ة ال خذية ذت ثي ني أل ل ذاود العقد الذكت.

ألودطي فعز  ألس طوااقدف أل ل االفجيي ألس ه ف  توخين العقد بواسبة    offereeفودر القزول طس الذواة لف  -12
 .cryptographic private keyطفديا الد في  ال يه الذدع   بف 

فح  ب نيطج أذ نظيم العقد الذكت أل ل الز و  ت لللللليس طح  الذواة ات الع م بوللللللدذر القزول طس الذواة لف    -13
ذنذا فعوت أنف ليم نوي  ايالللللللل   طوت بيس اللللللللدذر القزول ذأل م الذواة بفا ذريلديلت ار  الدعيخد الذكت ألز  

 ويش أل يف يدكو  العقد طوذ لحظة ادذر القزول.الز و  ت يس فعد تعيخدا بيس أليع فسا طس أليث الزطي   ذر

فعد الدعيخد الذكت بواسلللللللللبة الز و  ت للللللللليس تعيخدا بيس  ييزيس طس أليث الذ ي ا ي  الذواة ذالذواة لف ات  -14
اعديس ط د فديسا ذرلليلدلليلت يوبز  نوللي خواألللد الدعلليخللد بيس  للييزيس ايذللي يدع   بدحللديللد ط للي  انعقلليد العقللدا ذنللذا 
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قليد العقلد اللذكت نو الذ لي  اللذو يوالد ايلف الذوالة لحظلة اللللللللللللللدذر القزول إال ا  تم االتفليق  فعوت أ  ط لي  انع
 أل ل  ي   ل  أذ أ  نوي  نم خينونت ط يل .

ليم نوي  ه فقة أل ل طووللللليك الز و  ت للللليسا طثيل  ل  ازيث فوم ا ل دحق  طس أن ية الذسلللللد دم ذالد كد طس   -15
ين ية ألذوطي أذ ألدل ألدفم اين ية طس اد  ألسلليي أل يعي. ذنوي   ألقيقدعيا بحيث ال يدذ س القيالل  أذ نيخم ا

بعض اللدذل كليلولللللللللللللليس أالللللللللللللللدرك خواأللد تف ض أل ل طقلدم ملدطليك الز و  ت لللللللللللللليس الدزام بليلدحق  طس نوفلة  
 الذسد دطيس أل ل الذووة. 

 ثانيا: التوصيات  

ُط األيي اوانزعي الذ د فة ذموللواللييتعي  نواللت الذ لل ر ب   فقوم بيلدوظيم القينونت ال لليط  لدقوية الز و  ت لليس   -1
 كوظيم ال ط كزو طو ر.

نوات الزو  الذ كزو برادار ألذ ة ذهوية رخذية تسد دم ات الدان ذالدسوفة ألود إا اش الذعيطاك ألز  تقوية   -2
 الز و  ت يس بذي ات  ل  العقود الذكية ك ب   اور الذعيطاك الدت تج ى طس مالعي.

ة ب و  ت لللليس أل وطية تكو  ركيزة الح وطة االلكد ذنية الدت تسللللعل كياة الدذل نواللللت الح وطة برن لللليش نللللز  -3
 لدبزيقعي ا  ا طس أا  إا اش ايألذيل الح وطية رخذيي.

ا ذالدت تقوم Knowledge economyنوالللت الح وطة بدألم الذ للليرفن الذ د فة ات طجيل اخدوللليد الذع اة   -4
ي الذع وطيك أسلللللللللليسللللللللللي لعي ات تحقي  أندااعيا ال سلللللللللليذي  أل ل رأو الذيل الفك و ذتد ذ طس ذسلللللللللليي  تكوولواي

 الذ يرفن الذزوية أل ل تكوولوايي الز و  ت يسا لاسدفيدة طس موييم ايمي ة ات ألذ ية الدحول ال خذت.

 ثالثا: الدراسات المستقبلية

ويذل ازنلللل يلييك  تويذلوي ات نذا الزحث ألذ ية إب ام العقود الذكية اقا ذنقد ا أ  تكو  نوي  دراسللللة طسللللدق ة تد -1
 الذ تزبة بذ أل ة توفيذ العقود الذكية أفلي.

 نقد ا أفلي أ  ت وم دراسة لزحث الذسنولية الذدنية الويننة ألس ازمال بيلعقد الذكت. -2

ذعلللللللحوي أ  الز و  ت للللللليس خد تعدذد أثويش توفيذ العقد الذكت أل ل طولللللللدر ميرات أذ طي فب   أل يف ايذراك   -3
Oracle ث االلدزاطيك الدت يدحذ عي ذالذسنولية الويننة ألس االمال بعي.ذنقد ا أ  يدم بح 

ذعلحوي أفللي أ  ألذ ية الدحق  طس نوفة ايه اف الدعيخدفة ذكذل  الحة ال ل ذأ الدعيخدفة ذط ل ذأليدعي تقن  -4
دام    Validationأل ل أليت  أأللللللللليش ال لللللللز ة ذنقد ا أ  ف و  نوي  دراسلللللللة طسلللللللدق ة ألس ألذ ية الدحق   
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