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قد تفشل اآللیات المبسطة . إن وصف القیمة الرقمیة ألنظمة الدفع لیس باالمر الھین
لوصف عمالت ورموز التلكس إلصدار السندات واألسھم األرقام أو رموز البلدان   إلستخدام

في قدرتھا على معالجة المطالب الدينامیة والمتباعدة.والواقع أن االختالفات   واألدوات المالیة
التعسفیة ظاھرياً في معاني مختلف األدوات يمكن إبرامھا باعتبارھا عقوداً بین الجھات 

النظر إلى اإلصدار الرقمي للصكوك على أنه إصدار  . وبالتالي يمكن أصحاب العمالتالمصدرة و
 وتقترح ھذه الوثیقة أن يكون العقد ھو المسألة .ويرد وصف لنموذج الوثیقة الذي يشمل عقود.

 الطابع التعاقدي االصیل للصك المالي ولكنه يتفي مع ذلك متطلبات أن يكون جزءا ال .يتجزأ 
 .من نظام الدفع

 
 

I-المقدمة :    
 

يتم القیام إال بقدر ضئیل من العمل بشأن تصنیف ووصف القیمة المتعلقة بمیدان الترمیز ال و
وتعرض ھذه الورقة العقد الريكاردي كطريقة لتحديد ووصف المسائل المتعلقة بالصكوك  .المالي

وقد تم تطويره في األصل من طرف إيان غريغ و غاري ھاوالند كجزء  ]. 1[المالیة على أنھا عقود
 .نظام الدفع ريكاردومن 

 
(I 
 النشأة أو البدايات : 1-

 
]. وفیما يتعلق  بھذا التداول، يتمثل أحد العناصر 2الطلب األصلي ھو نظام تداول السندات [

االساسیة في نظام تحويل أو دفع يتلقى تعلیمات تحويل ويتصرف فیھا لنقل االدوات (نقد، 
كل تعلیمات الصك.وكانت ھناك حاجة  إلى سندات) من حساب إلى آخر.ولذلك يجب أن تحدد 

وربما الماليین من  وسیلة إللتقاط وتحديد ووصف األدوات المتداولة. ھناك اآلالف من السندات
يمكنھا إصدار ھذه البیانات وتبادلھا ولكل منھا خصائص فريدة ال يمكن   التياألدوات األخرى 

فإن النقد ال يختلف عن السندات وھي  ،ظامضغطھا في قواعد البیانات. و بالنسبة لمثل ھذا الن
 تتطلب نفس المواصفات.



 
 
I( 
 : االشكالیة -2

عندما يصدر شخص عملة (أو سند أو مشاركة) عبر اإلنترنت، ما األمر؟ ما الذي لدى 
ي وھ المتلقي؟أنظمة قلیلة إلصدار القیمة (أنظمة الدفع) يعالج ھذه األسئلة بشكل مناسب .

تشیر بشكل عام إلى الوحدات الخارجیة الموجودة من العملة وترتیب الحواف غیر المحكمة في 
على سبیل المثال، يعتمد بايبال كمصدر للدوالر على التواؤم مع الدوالر  .اتفاقیة المستخدم

أما مصدري الذھب فیعتمدون بشكل أكبر  .األمیركي لتحديد قسم كبیر من عرض الخدمات
قیات المستخدمین الخاصة بھم حیث أن الوحدة المعدنیة لیست مألوفة إلى ھذا على اتفا

ولكن حتى مع العمالت، يجد المستخدم صعوبة في تحديد أمن وسالمة دوالر واحد في  الحد.
 ما يتعلق بدوالر آخر.

 إن التصنیف حسب األرقام أو الرموز ھو نقطة بداية. وتحدد جمیع نظم اإلصدار الرقمي تقريباً 
من خالل تخصیص األرقام أو األحرف كعمالت (على سبیل المثال   ھذه المسائل األساسیة

والواقع أن أي جھة  " ).  و قد تتعرض ھذه األنظمة للمتاعب بسرعة.AUG]"3"  و [USDو " 840
مصدرة لديھا العديد من العمالت أو العديد من الجھات المصدرة التي تحمل نفس العملة 

 ساؤالت صعبة. ھل يمكن أن يحتوي الُمصدر على وحدتین دوالريتین أو أكثر؟االسمیة تثیر ت
/دوالر 840، ھناك ثالثة دوالرات أمريكیة مختلفة: ISO3166-1على سبیل المثال، ضمن 

وبالمثل، كیف  .(في الیوم التالي) USN/997(في الیوم نفسه)، و USS/998أمريكي (نقداً)، 
") ذھبھا عن ذھب جھة إصدار أخرى، عندما تعرف DGC(" تمیز إحدى عمالت الذھب الرقمیة

 "؟AUGجمیعھا باسم "
 

(I 
 : الحل3-
 
وبما أن السندات تشكل في جوھرھا عقوداً بین مصدري السندات والمستخدمین، فإن  

عقود، فإن العقود  لھا. وفي حین أن ھناك مسائل أخرى إصدار العقودمشكلتنا ھنا تتلخص في 
تكمن ابتكاراتنا في التعبیر عن صك صادر كعقد وربط ذلك العقد بكل جانب من    قضیتنا. ھم

ومن خالل ھذه العملیة، تتم صیاغة وثیقة ذات فائدة واسعة (يمكن قراءتھا  جوانب نظام الدفع.
وتشكل ھذه الوثیقة  بواسطة المستخدم والبرنامج) وتوقیعھا رقمیًا من قبل جھة إصدار الصك.

كاردي األساس لفھم مسألة معینة وكل معاملة تدخل في نطاق ھذه وھي العقد الري
وبالتبعیة فإن كل قضايا القیمة، مثل العمالت واألسھم والمشتقات وأنظمة الوالء  المسألة.

 والقسائم، من الممكن أن تستفید من ھذا النھج.
 
 

(I 
  :الھیكل-4

 النھج التقلیدية لتحديد ووصفتم تصمیم ھذه الوثیقة كما يلي. في القسم الثاني، سنناقش 
ثم في الباب الثالث،  عملیة اإلصدار ونستكشف المسائل والشكوك المحیطة بھذه  المقارابات.

يقدم تصمیم للتعبیر عن اإلصدار بوصفه عقدا. وأخیرا، أضیفت في الفرع الرابع مالحظات 
 ختامیة.

 
 
 
 



 
 
II- مسائل ذات قیمة كعقود :   
 

(II 
 :األولنظام الجیل  1-
 

"، كما كانت في األصل بواسطة eCashولنتأمل ھنا حالة خطة النقد الرقمي الرائدة، "
Digicash BV.  أول عملة قیمة صادرة عن بنك مارك توين بالواليات المتحدة األمريكیة تم

  . وقد قام النظام المبكر بتخصیص رقم تسلسلي صغیر لكل عملة.4تحديدھا بالرقم 
ثم تغیرت بعد ذلك  .ھي التالیة 4ومن ثم فإن  3, 2,1أنظمة االختبار بالفعل على وقد حصلت    

وفي الوقت  .التسويقیة بحیث تفترض وجود إصدار واحد لكل بلد Digicash افتراضات شركة
المناسب، تم تعديل ھذا المخطط إلصدار العمالت المرقمة بعد رموز الطلب الدولیة (على 

وقد اتضح النقص في ھذا المخطط،  .بالنسبة ألسترالیا) 61ة أللمانیا وبالنسب 49سبیل المثال، 
(بت) لوصف ھذه المسألة،  32وقد استخدم رقم واحد من  ].4ولذلك أنشئ تصمیم جديد [

ورغم ھذا  على افتراض عملي أن ذلك سیكون كبیرا بما يكفي لتغطیة االحتماالت المتوقعة.
أحد الجھات المصدرة، حیث كانت إحدى العمالت واضحة فإن الضغوط التي كانت قد تولت على 

على الفور تقريبا. وقد يستخدم المخطط األكثر تقدماً مجموعة من (المصدر، العملة) لوصف 
من السھل تعمیم ھذا  ].5حیث يكون لكل ُمصدر سلطة إصدار عمالت منافسة متعددة [ النظام

ة: (جھة اإلصدار، النوع، المعرف) المجموعة النظام من خالل زيادة عناصر إضافیة إلى المجموع
 Universalعلى سبیل المثال، قد يكون لسند القسیمة الذي تم إصداره من قِبل شركة  ].6[

مجموعة من  2100على مستوى البلد والذي يدفع في يناير من عام  Keiretsuالمشتركة و
  ).2100)، صفر، يناير JUNK( (غیر ھام

 
(II 
 :في األرقام اإلشكال 2-
 

إن األرقام كمساحة لتحديد األدوات الرقمیة محدودة  وال يشكل وجود مجموعات كامتداد إجابة 
أوالً ما الذي يصفونه؟ وفي حالة النظم النقدية اإللكترونیة، يمكن أن تصف العمالت  حقیقیة.

ثانیا، ما ھي  والمصدرين. ھل ھو واحد أو كالھما وكیف نعّمم بالنسبة إلى الجوانب األخرى؟
تم وصفھا بدقیقة؟ على الرغم من إمكانیة تحقیق الكثیر من خالل  الضمانة التي لدينا والتي

عرف المطلعون على القطاع المالي أن القیمة  .االعتماد ببساطة على سمعة الُمصدر
 ألرقام؟االحقیقیة يتم التعبیر عنھا بالتفصیل و بمصداقیة المطالبة.  وثالثا، كیف يتم اشتقاق 

ھل السجل المركزي مطلوب، أو ھل يمكن ألي جھة مصدرة للقیمة الرقمیة الحصول على رقم 
تقتصر أرقام األعداد الصحیحة كما  وفًقا للمتطلبات المحلیة؟ وأخیراً، ھل ھناك حد للمساحة؟

) بشكل عام على بعض كمیة وحدات (البت) مثل packetsيتم التعبیر عنھا في الحزم ( أو ال 
اما بالنسبة إلى ھندسة البرمجیات، يجب أن تكون ھناك حدود، ولكن ھل تحتاج ھذه  .32

 الحدود إلى الحد من إمكانیات العمل؟
 

(II 
 :تحدي النجاح 3-
 

نحتاج  سیتم استخدام أي نظام ناجح بطرق تجعله يبدو معطالً. ونحن كمھندسین للبرمجیات
ین و لیس كبیروقراطی ألجیال المستقبل من البناة إلى تقديم اختراعاتنا بتواضع صانعي األدوات
 يخططون لتقسیم مساحة التجارة الرقمیة.

 



 
ألجداد ثم تتحول المنافسة lما الذي يحدث عندما مررنا بالمتبنین األوائل  اللذين سیطروا على 

ولنتخیل معاً حبوب نعناع تمأل جیوب  إلى منافسة شرسة مع مجموعة كبار السن المتقاعدين؟
لماليین من المواطنین العاديین الذين يلعبون ھذه اللعبة الخاملة أو تخیل عالماً مع جھة إصدار ا

،أو حیث يجب على الطالب دفع رسوم التعلیم  لنقاط الوالء الرقمیة على كل مقیاس ركن
باستخدام أسھم األرباح المستقبلیة. سبق أن رأينا موسیقیین شعبییین يبیعون الروابط 

ومقترحات إلصالح أخطاء البرامج الممولة من قضايا التوريق إلى ، ]7بموسیقاھم [المدعومة 
 ].8مستخدمین مجھولین [

 
(II 

 :السند الصفري -4
 

ولعل  للعملة في تاريخ معین. اإلسمیة القیمة ولنتأمل ھنا السند الصفري الذي يمثل أداة تدفع
لوصف  وقد شكل المعیار لتصمیمنا. ھو أبسط أداة مالیة عامة في االستخدام المشترك الصفر

السند، سنقوم بإضافة  ھذاالقیمة االسمیة وعملة القیمة االسمیة وتاريخ انتھاء صالحیة 
ولكن ھذه مجرد بداية. في وصفه لسندات  عناصر إضافیة إلى المجموعة المذكورة أعاله.

إذا فحصنا إحدى ھذه الخصائص فقط،  .]9الیورو،  يتوقع   نويل كالرك  عشرات أو مئات الحقول [
، نجد أن السند يحتاج إلى وصف ما يحدث خیارات الوضع المتعلقة بالحدثعلى سبیل المثال 
 في الحاالت التالیة :

 
 استیالء عدائي أو ودي على الُمصدر •
 سیطرة جھة إصدار طرف آخر •
 إعادة التمويل •
 برنامج إعادة شراء بواسطة جھة إصدار أسھمه، أو •
 أصول أعلى من نسبة مئوية معینة من صافي قیمة المسألة. توزيع •

 
 

 ترتبط ھذه العناصر بإحكام باألداة المعنیة، ولكنھا تمثل صعوبات لمخطط البرامج.     
أوالً، كل حدث لیس بسیطاً. والیوم قد يكون  يمكننا تقديم عدد من المالحظات. ھنا

بصعوبة فكرة "االستیالء العدائي أو الودي" إلى زوج واحد من  وبوسع المرء أن يضیف 
ولكن ھذا لن يبقى على الساحة المتطورة من التنظیم والتقاضي األسماء والقیمة،

ثانیا، لیس ھناك ما يدعو إلى االعتقاد بأن القائمة  التي تنطبق على مثل ھذه األحداث.
عب فقط تصمیم حقل واحد من أي نوع ثالثا، لن يكون من الص  المذكورة أعاله كاملة.

ضع في اعتبارك نقطة عرض  لمواكبة ذلك، بل سیكون في الغالب ملیئ بنص قانوني.
تخطیط البیانات. ولوصف المستند الذي يشكل األساس لسند ما، سوف نحتاج إلى 

و فضالً عن ذلك ،فإن ھذا  كحد أدنى. قاعدة بیانات ذات ھیكل شجري من المجموعات
لن يسجل نجاحا إال في أداة واحدة، أو مجموعة واحدة شديدة اإلحكام من التخطیط 

 األدوات التي تكاد تكون قابلة لالستبدال.
 

 
(II 

 :النقد ھو الملك -5
 

وقد تكون العمالت أو  النقد بمثابة المجموعة الضیقة. فالدوالر في نھاية المطاف دوالر 
وحتى بالنسبة إلى المجموعات البسیطة؟واحد أحد. ھل يمكننا وصف المال ببعض 

وإذا تناولنا قضیة الدوالر الرقمي  النقود، فنحن نزعم أن مخططا للمجموعات لیس كافیا.



الصادر عن البنك،  ستكون الدوالرات الرقمیة مشتقات مالیة و مدعومة غالباً بودائع 
 بنفس القدر.

على قید الحیاة بعد تحلیل مالي قد يكون ھذا كافیاً ألغراض التسويق ولكنه لن يبقى 
لنقارن بین ھذه االستثمارات المشتقة بالدوالر وتلك التي أصدرھا مجلس  جاد.

االحتیاطي الفیدرالي األمیركي. ولم ينكر بنك االحتیاطي الفیدرالي بعد قبول أوراقه 
إذا كان فقط كمطالبة في مجموعة أخرى من  النقدية إذا ما قدمت بنفس الشيء،

وإذا نحینا التفسیرات المتطرفة جانبا،  داة، أو كمطالبة عن الخصوم الضريبیة.نفس األ
 فإن بنك االحتیاطي الفیدرالي لم يقدم قط طلباً لإلفالس ويظل رھاناً قوياً إلى حد كبیر.

وال يجوز لنا أن نقول نفس الشيء عن أي بنك مصِدر لدوالرات المشتقات المالیة. 
فمثل ھذا البنك  مدعومة بودائع لدى  المؤسسة...بعینھا . وسوف تكون دوالره الرقمیة

قادر على إغالق أبوابه في أي وقت، ونظراً لتاريخ القطاع المصرفي في القرن العشرين 
وعالوة على ذلك، في  فیتعین على أحد المحللین أن يتعامل مع ھذه المجازفة بجدية.

التأمین على الودائع الفیدرالیة  الواليات المتحدة األمريكیة على األقل، قضت مؤسسة
بالفعل بأن األموال المودعة على كمبیوتر شخصي للمستخدم تعتبر ودائع غیر مؤمَّنة 

وھذا ال يعني أن أي بنك على وشك إغالق األبواب، بل يعني التساؤل عما يحدث  ].10[
 أي مالك ألي أصل ينطوي على عندما تعجز جھة اإلصدار عن الوفاء بوعدھا حقا؟

أي مالك ألي أصل ينطوي  مخاطر. يحمل حائز الدوالر اإللكتروني خطر فشل الُمصدر،
يحمل صاحب دوالر جھة على مخاطر. يحمل حائز الدوالر اإللكتروني خطر فشل الُمصدر،

ينبغي  وينتج عن كل من ھذه المخاطر تكلفة إصدار أخرى خطراً مشابھاً ولكنه ممیزا.
وفي ھذا التمییز بین المخاطر  .للدوالر لحساب قیمة نسبیةطرحھا من القیمة االسمیة 

وحتى إذا ما  تكمن حقیقة ال مفر منھا وھي أن أي دوالر معین لیس له قیمة ثابتة
قیس ھذا الدوالر في مقابل دوالر معروف مثل ذلك الذي أصدره بنك االحتیاطي 

 الفیدرالي.
 
 
 

(II 
 :الطباعة الدقیقة للعقد -6
 

وإذا لم يكن ھناك ما قد نطلق علیه الدوالر الواحد، فما الذي يتبقى؟ ومن الواضح أننا البد وأن 
كل عملة ويبدو أن ھذه مھمة طباعة وتفاصیل دقیقة، والواقع أن  دوالر. كل دوالر عن كلنصف 

یل. صيمكن أن يقوم العقد بتضمین التفا .صادرة متمیزة تشكل عقدًا واضحًا بین المصدر والحائز
ولنتأمل ھنا عقود العملة السیادية األصلیة التي وعد فیھا المصدر بدفع أوقیة من المعدن 

و بالفعل ھاته  ھي أربعة معطیات في العقد : أي سیادية، "تدفع لحاملھا"  .النفیس لحامله
وھذا يعني أن كل السندات، وكل عملة، وأي أداة مالیة تتسم بأي  .فماذا ستدفع وكم منھا

والواقع أن مسألة كیفیة التعامل مع أداة مالیة في إطار المجال الرقمي تقلل  .من التعقیدقدر 
عقد. فالمسائل التي تدخل في  ھيالمشكلة  أو إلى حد كبیر من كیفیة التعامل مع العقد.

 .نظم الدفع االخرى لھا عقود ولكنھا ال تتضمن سوى وثائق ملحقة مثل اتفاقات المستعملین
من األحیان، يكون دورھم وأھمیتھم عرضة للمعارك التي تريد التسويق إخفاؤه. و في كثیر 

بینما حسب ما يقول القانون يجب أن يكونوا موضع اھتمام في وجه المستخدم في جمیع 
وبمجرد أن نقبل أن تكون المشكلة عبارة عن عقد، تصبح المھمة بسیطة أال وھي  األوقات.

 إنشاء عقد يمكن ربطه بنظام الدفع كمحور. ھذا ھو موضوع القسم التالي.
 
 
 III- نظام العقود الرقمیة لعملیة اإلصدار: 
 



أمثلة وال تقريبا من خالل دراسة  العقود الركارديةومن األفضل أن ينظر إلى جمیع جوانب  
 يمكن العثور على أمثلة على يتناول ھذا الفرع إال بإيجاز التفاصیل البارزة قبل مناقشة العواقب.

 . /webfunds.org/ricardo/contractsالموقع 
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ويمكن تعريف العقد  الريكاردي على أنه مستند واحد ھو : أ) عقد عرضه ُمصدر على الُمصِدر 
) يسھل قراءتھا ت، السندات  ،ب) لحق قیم يحتفظ به أصحاب العقود ويديره الُمصِدرلحاملي 

) يمكن قراءتھا بواسطة البرامج (يمكن قراءتھا مثل ثمن قبل أشخاص (مثل عقد على الورق)، 
) متحالف مع معرّف خ) يحمل المفاتیح ومعلومات الخادم، و(ح) الموقع رقمیاً، ج قاعدة البیانات)،

 وآمن.فريد 
وبكل بساطة ممكنة، يعتبر العقد  الريكاردي وثیقة تحدد نوع من القیمة في اإلصدار على 

ويحدد الجھة التي وقعت على الوثیقة وأي أحكام وشروط يراھا المصدر  ].11شبكة اإلنترنت [
يجب أن يكون المستند نفسه قابالً للقراءة  عقداً  بالفعلمناسبة لكي تضاف وتجعل الوثیقة 

يتم تنسیق العقد الريكاردي كملف نصي  .بواسطة األشخاص ويمكن قراءته بواسطة البرامج
يمكن قراءته بسھولة (عرضه أو طباعته) ويمكن للبرامج تحويله إلى نماذج داخلیة للبحث عن 

وھو يتضمن مقطعاً خاصاً لكل نوع من  " .value-nameأزواج "قیم األسماء" أو ما يسمى بال "
تصف األقسام األخرى استخدام النقاط العشرية  .ل السندات واألسھم والعملة، إلخالعقود، مث

program-والعناوين والرموز و ذلك باستعمال مصطلحات التحلیل  البرمجي التي تلقب ب "
parsable terms. "  وكموقع قانوني، يوقع الجھة التي وقعت المستند في نموذج نص

OpenPGP ] وھو يتضمن السلسلة الكاملة لمفاتیح  ].12واضح بمفتاح توقیع العقدOpenPGP 
لتحديد العقد بشكل فريد، يمكن داخل المستند للسماح للبرامج بالتحقق والمصادقة مباشرًة.

) عبر المستند canonical message digest(أوألي مستخدم حساب "ملخص رسالة معیارية" 
يتم تضمین خالصة الرسالة ھذه في كافة سجالت المعامالت،  الموقع علیه بشكل واضح.

على سبیل المثال،  وتوفر ارتباطًا آمًنا (ال يمكن أن يغفر له) من المستند إلى حساب المشكلة.
e3b445c2a6d82df81ef46b54d386d23ce8f3775  ھو ملخص الرسالة الكاملة لشركة

Systemics ويسمى موجز الرسالة عادة  ق بالدوالر.انك في  إصدارھا لخدمات الدفع المسب
، وھو أسلوب تشفیر إلنشاء رقم صغیر نسبیاً يكونفي عالقة مباشرة  مع (Hash)التجزئة

وتشیر التجزئة بشكل فريد إلى ذلك  أي أنه لكل مستند توجد تجزئة واحدة فقط .المستند
 .SHA1ھي المعیار المعروف أال وھو  (the algorithm)المستند. الخوارزمیة
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 وتبرز المالحظات التالیة مدى قوة النتیجة.

وُيعرف التغییر التدريجي في العقد  ".frog-boilingتحد التجزئة من "الغلیان الضفدع" أو "
لطرف األقوى ھو الُمصدر بشكل ا .باسم "غلیان الضفدع"من قبل الطرف األقوى بمرور الوقت 

ومن  منه تغییر العقد إذا كانت ھناك فائدة. وھذا يعتبر بالھجوم متكرر. عام، ويمكن أن يتوقع
 نتائج استخدام معرف التجزئة أنه ال يمكن الي من الطرفین تغییر العقد تعسفیا أو خلسة.

ولكي تتبین لنا صحة ھذا األمر، نحتاج إلى فحص السجالت التي تشیر إلى التجزئة. يمكن 
لمھمة (على سبیل المثال، الدفعات والرموز الممیزة واإليصاالت للتطبیق توقیع كل السجالت ا

ال يمكن تغییر التجزئة   وھذه السجالت الموقعة تتضمن تجزئة العقد الريكاردي.  واألرصدة)
 .الموجودة داخل السجل دون فقدان قدرتھا على اجتیاز اختبار صالحیة التوقیع

 عالقته بالسجالت التي تم توقیعھا وتسلیمھا بالفعل.وبالمثل، ال يمكن تغییر العقد دون فقدان 
وبعبارة أخرى، فإن كل سجل يحتفظ به كل مستخدم يتضمن نسخة غیر قابلة للتغییر من ھذه 

ويؤدي أي تغییر في العقد إلى إنشاء تجزئة جديدة، وال تكون التجزئة الجديدة ھي  التجزئة.
 التجزئة التي يكون لدى المستخدمین أو قیمتھا.



وھذا يبلور العقد لكال الطرفین، مما يمنع الطرف األقوى من تعديل العقد بمھارة في مرحلة 
وھذا إلى حد ما يعالج عدم توازن القوى بین مقدم الخدمة والعمیل في عرض عقد  الحقة.

وال خیار للطرف األقل أھمیة للتفاوض، ولكن ال خیار للطرف األكبر في المطالبة بعقد  النموذج.
إذ يمكن أن يكون مصدر إزعاج لفريق .ويأتي ھذا التقیید ببعض التكالیف .متمیز في وقت الحق

 الدعم في تلك األداة المالیة.
 

. وتحمل عقود ريكاردو معھم بنیتھم األساسیة الريكاردي األمور واضحة PKIو يجعل 
مدرج في العقد، كما يوقع على  Issuerالمفتاح العام األعلى لشركة  ").PKIالعامة الخاصة ("

وھذا يحقق  .مفتاح توقیع العقد، والذي يتضمن أيضاً. يوقع مفتاح توقیع العقد على العقد نفسه
عدة أمور. أوالً، يمكن لبرنامج العمیل التحقق من سلسلة التوقیع الرقمي بالكامل بتسلسل 

متعدد األحزاب المعقد. كل المفاتیح ثانیا، ال حاجة إلى مرفق المفاتیح العمومیة ال تلقائي واحد.
حیث  وھذا يزيل ھجمات االستبدال موجودة، وال حاجة للذھاب للبحث عنھا على الشبكة.

كما أنه يقلل  يمكن إدراج مفتاح قد يجتاز بعض الفحوصات في مرحلة بحث رئیسیة معینة.
أما بالنسبة للتداول، ]. 2كان الطلب األصلي ھو نظام تداول السندات [ .التكالیف بشكل كبیر

فإن العنصر األساسي ھو نظام التحويل أو الدفع الذي يتلقى تعلیمات التحويل ويتصرف على 
وبمجرد تنفیذ العقد لفترة من  .أساسھا لنقل األدوات (النقدية، السندات) من حساب إلى آخر

وھذا  المستخدم. الوقت، فإنه يحدد مصدر انبعاده من خالل الحضور واالعتماد من قبل الجمھور
 وبمجرد أن ينفق الُمصدر والجمھور الوقت والمال يوفر أدلة أكثر إقناعاً من توقیع الُمصدر نفسه

من خالل عملیة التجزئة، من الصعب على المصدر أن يتراجع عن طبیعة  وباالعتماد على العقد،
من  وفر موثوقیة فائقةوالنتیجة ھي البنیة التحتیة للمفتاح العمومي التي ت العقد أو توقیعه.

طرف إلى آخر، استناداً إلى مستند واحد. وھذا ببساطة غیر موجود في تصمیمات أخرى للبنیة 
وھذه الموثوقیة تجني في مرحلة حل المنازعات،  ].14[ (PKIs) التحتیة المفاتیح العمومیة

ب أي وصف حیث نقترح أن العقد الريكاردي يمكن أن يقف وحده على أساس مزاياه وال يتطل
 التوقیعات الرقمیة، أو اإلشارات إلى أطراف ثالثة غیر مؤكدة، معقد لملحمة المفاتیح العمومیة

 .لتعزيز مصدر الدعم
"ھذه العالمات الرئیسیة : وبضم المفاتیح، يمكننا رسم خطین بسیطین في العقد، مؤكدين

األعلى مستوى للشخص الذي المفتاح األول ھو المفتاح  التي ھي المفتاح، والتي توقع العقد.
  ".وقع على ھذا العقد. ھذه ھي القصة  كاملة ،سیدي القاضي

 
 

. وتنقسم كافة بروتوكوالت التشفیر الجیدة إلى التحقق من صحة مفتاح جھة اإلصدار
 ".جزأين، األول يقول للثاني "ثق بھذا المفتاح بالكامل

كما تسمح المفاتیح  النھاية بمصادقة العقد.ويقوم المفتاح ذو المستوى األعلى لمصدره في 
الخاص بتمھید اتصال آمن للغاية  (SOX)والمعلومات األخرى الواردة في العقد بالبروتوكول مثل 

و كیف بعد ذلك  لك أن تتحقق أّن ھذا المفتاح النھائّي ھو حّقا  ملك المصدر؟  ].15بالخادم [
 وھذا لیس باألمر الصعب.

التكنولوجیا الرقمیة في األعمال التجارية الكثیر من بناء العالقات بین تشمل عملیة إصدار 
تنطوي العديد من التفاعالت المختلفة على فرص لبناء الثقة. على  الُمصدرين والمستخدمین.

وجعل  سبیل المثال، من موقع الويب خاصته، يمكن للمصدر نشر العقد والمفاتیح واألغماد،
. سیتم توزيع القیمة الصادرة عن طريق الدفعات التي تتضمن مواقع أخرى تعكس مضامینھم

وعادة ما تقوم جھة موثوق بھا بالفعل بتسلیم ھذه الدفعات. وتحدد المدفوعات العقد  التجزئة.
 على نحو سلیم وتستمد صحته من التجزئة.

(ما يلي  SSL/HTTPS) وراء استعراض  PKIبنیة المفاتیح( أو  x.509قارن ذلك باالفتراضات في 
تاح وفي تلك البنیة التحتیة للمف قابل للنقاش بدرجة كبیرة، ولكن يتم تقديمه للمقارنة فقط).

العمومي، كان ھناك زعم في األصل بأن المستخدم سیقدم بطاقة االئتمان الخاصة به إلى 
وضع طرف وھكذا تم   وال طريقة لھا لتحديد مصدر مفتاح الموقع. مواقع ال عالقة لھا بھا سابقاً 

  ، وھو ھیئة إصدار الشھادات للتأكد من المفتاح. ثالث موثوق به
 



فالمدفوعات والتجارة ومسائل التمويل ھي أساسا غنیة بالعالقة. طبیعة المال والتمويل ھي 
فھم يفضلون االستماع إلى أقرانھم الذين  أن المشاركین دائماً ما يجتھدون على النحو الواجب،

وبالتالي، ال يوجد مكان لطرف ثالث  وال يقبلون كلمة حزب مستقل بسھولة. يثقون بھم بالفعل،
مركزي للوقوف ومصادقة المشغالت. قبل أن يرغب المستخدم في وضع أي قیمة على دفعة 

 كون على  معرفة بالعقد  عن طريق وسائل أخرى.يمن المؤكد أن  معینة
 
 

 ].16وسط حیث أنه غیر واضح لإلنسان [. استخدام التجزئة كمعرّف ھو حل افتراض الحیازة
فإن استخدامھا يجعلنا نفترض أن ومع ذلك فإن ھذه التسوية تحقق فائدة غیر متوقعة. 

لكي نوظف مسألة القیمة، مثل عملة، يجب أن يكون لدى المستخدم  المستخدم لديه العقد.
سجل الدفع ھذا أي إذا تلقى المستخدم دفعة، فسیشمل  .التجزئة في السجالت المنطبقة

وبما أن التجزئة لیست وصفیة، فإن ذلك يعني أن المستخدم بحوزته العقد  من أجل  التجزئة.
ولكي تتثبت من صحة ھذا األمر، تخیل أن لديك سجالً مع التجزئة ولكن دون  .ترجمة المسألة

تخبره أول ما سیحتاج إلیه المستخدم ھو قاعدة بیانات للمعلمات التي  الحصول على العقد.
"، ال يمكن فھم المبلغ GBPمن " 10على عكس المبلغ المدفوع في  بما تشیر إلیه التجزئة.

كیف يمكن للبرنامج أن يتنبأ بما يحتاج  ...".972097bbفي " 1000الذي قدره  wالمدفوع  
و سرعان ما يتضح أن البرنامج أفضل حاالً عند تخزين  المستخدم إلى معرفته عن التجزئة؟

حیث إنه يزيل درجة غیر محدودة من التعقید في  -العقد الكامل نفسه  -مصدر المعلومات 
 تخزين المعلومات المتوسطة أو الثانوية.

 
 ال يزال البرنامج يعمل مع التجزئة فقط. ومع ذلك، سیكون أعمى تماما عن دالالت الصك.

يكون ھذا النھج المتعجرف مقبوالً في االتصاالت والتخزين، ولكنه يعادل بالنسبة لبرامج وقد 
ولمواجھة ھذا األمر، فإن البرنامج الذي يقوم على جانب العمیل  المستخدم الفشل المؤلم

ولمواجھة ھذا األمر، فإن البرنامج الذي  .يھتم بشكل خاص بالحصول على العقود واالحتفاظ بھا
") يھتم بشكل خاص بالحصول على العقود client-sideى (الطريقة األولى أو "يقوم عل

ومن ثم، يمكننا أن نبین االفتراض بقدر من الثقة: ففي نظام فعال، يكون  واالحتفاظ بھا.
  (وإن كان ذلك تحت سیطرة البرامج).  المستخدم قد توفر لديه العقد الريكاردي كامال

ج العمیل، ولكنھا قفزة عمالقة إلى األمام للعالقة بین المصدر ھذه خطوة صغیرة فقط لبرنام 
وعلى وجه التحديد، فإن وجود افتراض قوي بأن المستخدم لديه العقد الكامل المتاح  .والحامل

(فنحن نقترح وبالتالي  سیبسط العديد من الجوانب القانونیة المتعلقة بمسؤولیات الُمصدر.
، ولكن ال المجال وال الخبرة تسمح االفتراض المترتبة عن  مصطلحنعترف بالعواقب القانونیة 
 بالمزيد في ھذه الوثیقة.)
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للمعلومات االولیة الكاملة. القصة الكاملة موجودة في شكل  ثرياً مصدرا  العقد الريكارديويوفر 
وھكذا، فإن الھجوم القانوني  .نصي، في المعلمات القابلة للتحلیل، وفي سلسلة التوقیع

المعادي ال يحظى، في إطار نزاع، بقدر أقل من المناورة، وال يمكن إال أن يؤكد الوقائع كما ينص 
ونیتنا ھنا ھو أن العقد ھو بداية المناقشة ونھايتھا ؛ ونحن نطلق على ھذا المبدأ  .علیھا العقد

ن م ".أركان الصفحة األربعةوتشیر األخوية القانونیة إلى "العقد الذي تحده  .قاعدة العقد الواحد
خالل توضیح كیفیة وضع مستند قابل للقراءة بعناية، مع توقیع رقمي يمكن التحقق منه، 

ويمكننا أن نطلب من السلطة القضائیة أن تقبل بسھولة أكبر  يغتفر يرتبط بكل سجل، ومعرّف ال
 أن الوثیقة الوحیدة التي تقدم ھي بالفعل العقد الصحیح الذي اتفق علیه الطرفان.

 
 
 



 VI- خاتمةال:  
 

البارزة ]. إن ابتكاراتنا ھي التعبیر عن جمیع التفاصیل 17العقد ھو حجر األساس في اإلصدار [
 يرتبط بشكل غیر قابل للتغییر أو التزوير بكل إجراء داخل نظام الدفع. و إلصدار ما كعقد ال يغتفر

عن  ، وبھذه الطريقة، يمكن أن يتطور االبتكار المالي وفقا للخطوط التي كان يقوم بھا دائما
نبني على خبرة بترجمة مؤسسة العقد إلى المجال الرقمي،  طريق االبتكار في إطار العقود.

 تقاسم معنى االتفاقات بین األطراف والنزاع بینھما. القرون وحتى إلى ألفیة في التوثیق،
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ولتسجیل التعقید، يمكننا وضع المستندات مثل العقود في شكل إلكتروني وتوقیعھا باستخدام 

تناظرية معقولة لعقود الورق والحبر التي والنتیجة ھي  .OpenPGPتقنیات التوقیع الرقمي مثل 
ومع تعیین التجزئة كمعرّف،  يعتاد علیھا معظم األشخاص والشركات، مدعومة بتكامل التشفیر

يمكن للبرنامج اآلن أن يقوم بتبیین الترتیب  المالي المعطى و ذلك بشكل فريد، كما يمكنه 
مستخدم لديه العقد المتوفر في جمیع وتعني التجزئة أن ال . تأكید سلسلة قوية من التواقیع

 األوقات، وال يمكن تغییره دون أن تتم مالحظته.
يوفر العقد الريكاردي فائدة كبیرة للُمصدر أال وھي الوضوح في العديد من األسئلة القانونیة 

ويستفید المستخدم من انخفاض التكالیف العامة وتحسین عرض  ومسائل دعم العمالء.
 ر أكثر اتساقا.المعلومات في إطا

 
(IV 
 :الدروس المستخلصة2- 
 

أداة مالیة  20. ومنذ ذلك الوقت، قدمت نحو 1996وقد تم استخدام ھذا النموذج بنجاح منذ عام 
 من دون أي فشل.

 
في محفلین متمیزين لحل المنازعات لحل المطالبات  العقد الريكاردي. وقد ظھر النزاعات

كل مطالبة بصورة مباشرة وفعالة ودون أي جلبة ال داعي ومن الناحیة السردية، تم حل .]18[
 لھا، بمجرد اإلشارة إلى العقد الريكاردي المنطبق.

 
. ولم يكن ھناك حاجة إلى آلیة ُتبرمجة إال قلیالً نسبیاً. في الممارسة التشغیل التلقائي

لدوالر مقابل العملیة، تم إدراج الحقول وتوحیدھا بحیث يمكن للبرامج استخراج التعشرية (با
،ملصقات للوحدات (بالدوالر األمريكي مقابل الدوالر)، وعناوين الُمصدر والمشكل.  السنتات)

 وعلى النقیض من التوقعات، لم يكن ھناك طلب بتحلیل كل حقل.
 

وقد قورنت تكلفة ھذا المفھوم إيجابیا مع تكلفة نظم الدفع االخرى. وينطوي إعداد  التكلفة.
 التكالیف، ولكن لیس أكثر من مجرد اتفاق من اتفاقات المستعملین. نص العقد على بعض

(المفاتیح والتوقیع) بعض التكالیف الثانوية إلى  OpenPGPتضیف متطلبات البنیة األساسیة لـ 
  .الُمصدرين، ولكن يمكن تعويضھا بسھولة عن طريق فوائد تقلیل المخاطر من توزيع العقود

 ].19العرف في خفض ھذه التكالیف [ وقد ساعد محررو التوقیع على
  

   
(IV 
 :تحديات المستقبل3- 

 



 
إن وضع العقود في طبقات ھو حاجة وشیكة. يمكن للعديد من الشركات أن تتخذ  .التصفیف

وھناك عقود أخرى ناجمة  .مجموعة قیاسیة ومحددة من المصطلحات وأن تعتمد علیھا مباشرة
  إلیھا.عن عقود سابقة وتحتاج إلى الرجوع 

 
 XML.(أو أكس أم ال)  وقد أشارت المجھودات األولیة إلى أنXML  سیكسر قاعدة عقد

و من احدى  ].20واحد, ولكن يبدو أننا سنحتاج إلى شيء أفضل من صیغة ھذا العقد القديمة [
 ].21والذي يتوقف عن تقديم نفسه كعقد [ XMLأحد العروض الحديثة نجد إيصال 

 
 قانونیة أكثر مما تجیب علیه. علىأسئلة كعقد  تثیر معاملة العقد الريكارديوقد  قانون العقد.

كیف تنظر  السلطات القضائیة  إلى مفاھیم (القانون  سبیل المثال، ھل ھذا النموذج عقد حقا؟
ھل ھذا عقد تم التفاوض علیه أم نموذج؟  ، و القانون القرآني)؟  UCCالعام، القانون المدني، 

المستخدم العقد؟ ما مدى قوة االفتراض بأن المستخدم لديه العقد أو إمكانیة الطعن متى قبل 
 فیه؟

 
ومن خالل توحید جمیع المعلومات في ملف يمكن قراءته بواسطة البرامج،  العقود الذكیة. 

لم نتجاوز ھذا االتجاه عن طرق معالجة األعداد  ].22ھناك إمكانیات معززة للعقود الذكیة [
ويرجع ھذا في مرحلة أولى إلى االفتقار إلى الطلب، و في مرحلة ثانیة يرجع إلى  العشرية.

 عدم وضوح الكیفیة التي قد تتعامل بھا المحكمة مع برنامج كمبیوتر مقترح كعقد.
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