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 مدتخلص
ييجؼ ىحا البحث إلى التعخؼ عمى سمدمة الكتل وخرائريا وأنػاعيا السختمفة، والعالقة التى تخبط  

سمدمة   ألنطسة السحاسبية السعتسجة عمىالذخكات لنجاح تبشى بيغ السحاسبة وسمدمة الكتل، ومحجدات 
 عتبار قبل تبشى الذخكاتخحىا في اإلأالسحجدات البج مغ ف ىشاؾ عجد مغ أووججت الجراسة  .الكتل

بالبيئة الخارجية مثل  مختبصة وىحه السحجدات ىي محجدات ،ألنطسة محاسبية معتسجة عمى سمدة الكتل
) عساؿ الذخكةأ شبكة اعي، الثقة في تكشػلػجيا سمدمة الكتل، جتساإل السشافدة، التأثيخ الحكػمي، التأثيخ

 ،البشية التحتية والتكشػلػجيا لكل شخكة مثل ومحجدات خاصة بكل شخكة عمي حجة .السػرديغ والعسالء(
والعػائج والتكاليف السختبصة بتبشي سمدمة الكتل،  ،والثقافة التشطيسية ،وشبيعة نذاشيا ،وحجع الذخكة
كحلظ  .ػكية السختبصة  بتبشى سمدمة الكتل ومجى قبػؿ تكشػلػجيا سمدمة الكتل داخل الذخكةوالعػامل الدم

ة وتدداد جػدة مخخجاتيا ف تتكييف بديػلأدارية والتكاليف يسكغ وججت الجراسة أف أنطسة السحاسبة اإل
 السالية لعف شبيعة نطاـ السحاسبة أفى حيغ  ،نطسة السحاسبية السعتسجة عمى سمدمة الكتلفى ضل األ

 ستاذ السػزعة والقيج الثالثي. تتكييف بديػلة مع تبشى دفاتخ األ
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mailto:hamada.ghazi@commerce.tanta.edu.eg


2 
 

 
Abstract 

This research aims to identify the block chain, its characteristics and its 

different types, the relationship between accounting and block chain, and the 

determinants of the companies ’success in adopting accounting systems based 

on the block chain. The study found that there are a number of determinants 

that must be taken into consideration before companies adopt accounting 

systems based on  block chain and these determinants are determinants related 

to the external environment such as competition, government influence, social 

impact, confidence in block chain technology, the company's business network 

(suppliers and customers) And specific determinants for each individual 

company, such as the infrastructure and technology for each company, the size 

of the company, the nature of its activity, organizational culture, returns and 

costs associated with the adoption of block chain, behavioral factors associated 

with the adoption of block chain and the extent of acceptance of block chain 

technology within the company. The study also found that managerial 

accounting systems and costs can be easily adapted and the quality of their 

outputs increased under accounting systems based on block chain while the 

nature of the financial accounting system was not easily adapted to the 

adoption of distributed ledger books and triple entry. 
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 ػ اإلشار العاـ لمبحث1
 مقجمة 1ػ1

مغ متغيخات وتكتالت  إف ما تذيجه البيئة السحيصة بالذخكات التجارية والرشاعية والخجمية اليـػ
اقترادية وتصػر ىائل في تكشػلػجيا السعمػمات والترشيع واإلتراالت جعل الذخكات عخضة لزغػط 
تشافدية شجيجة محميًا وعالسيًا مسا أدى إلي لجػء الذخكات لمدعي لتجعيع مخكدىا التشافدي بإتخاذ العجيج 

ىحه القخارات قخار تبشي تكشػلػجيا ججيجة مثل ستخاتيجية  ومغ ضسغ غ القخارات اإلستخاتيجية وغيخ اإلم
وتحتاج في ذلظ إلي العجيج مغ وسمدمة الكتل ، ERPالحػسبة الدحابية أو نطع تخصيط مػارد السذخوع

 2أوؿ ورقة بحثية عغ نطاـ سمدمة الكتل 1مشح إشالؽ السختخع اليابانى ساتػشى ناكامػتػالسعمػمات، و 
chain Block  تعج واحجة مغ أحجث التقشيات التى فخضت نفديا عمى األوساط  التي، 2008عاـ

فقج أحجثت ثػرة في العجيج مغ القصاعات السختمفة، ومغ الستػقع أف تكػف ليا  السالية و اإلقترادية،
وىي عبارة عغ  تجاعيات أكبخ في السدتقبل القخيب، مسا يخمق تحجيات وفخًصا ججيجة لمشطع السحاسبية، 

تدجيل السعامالت عميو، والتي يسكغ بخمجتيا لتدجيل السعامالت السالية وغيخ السالية، دفتخ رقسي يتع 
ويستاز ىحا الجفتخ أنو غيخ قابل لمتالعب بدبب أنو متػاجج عمى قاعجة بيانات مػزعة والمخكدية، فدمدمة 

ت السدساه كتل الكتل عبارة عغ  قاعجة بيانات ال مخكدية تتسيخ بقجرتيا عمي إدارة العجيج مغ  الدجال
 تحػى كل كتمة عمى  بيانات مجسػعة مغ السعامالت ذات شابع زمشي معيغ ورابط الى الكتمة الدابقة،

وعمي الخغع مغ أف تقشية سمدمة الكتل أخحت شيختيا مغ إرتباشيا بالعسالت السذفخة مثل بيتكػيغ، إال 
السالية وسجالت السمكية والدجالت  مثل الخجمات الحياه نػاحيأف التقشية يسكغ أف تدتخجـ في مختمف 

و إصجار رخز الكيادة و شيادات الدواج و إدارة  جمات الحكػمية والترشيف اإلئتسانيالصبية والخ
األمالؾ و األصػؿ، وسالسل التػريج، وبالتالي سػؼ تحتاج العجيج مغ الذخكات في الفتخة القادمة إلي 

  معمػمات يسكغ الػثػؽ فييا. إلىظ ج في ذلإتخاذ قخار بتبشي سمدمة الكتل أـ ال؟ وستحتا
 
 مذكلة البحث 2ـ1 

إف تكشػلػجيا السعمػمات أصبحت أداة رئيدية لسداعجة اإلدارة عمى مػاجيو السشاخ الستقمب والبيئية 
مغ فخص ومدايا مغ جانب آخخ  تحتػيوالستغيخة لتجشب معػقاتيا ومذكالتيا مغ جانب وإستثسار ما 

                                                           
 ،)ناكامػتػ ساتػشي( وىػ مدتعار بسدسى تخفى قج وأف بتكػيغ عسمة مختخع كػنو عغ )رايت  ستيفيغ كخيغ (ليا تخاالس األعساؿ رجل كذف1 

 عجدا وقجـ .الخقسي الشقجي الجفع نطاـ عمى القائسة االفتخاضية لمعسمة األصمية الفكخة صاحب بذأف التكيشات مغ سشػات ليشيي )يتار  (   اعتخاؼوجاء
 استخجمت إلرساؿ التي التذفيخ مفاتيح :ومشيا البتكػيغ، لسختخع مسمػكة كانت بأنيا السعخوفة العسالت مغ كسية ومشيا ، مداعسة تثبت التي األدلة مغ

 مدتخجما سي، بي بي مع لقاء خالؿ إلكتخونية رسائل ووقع بتكػيغ، بعسمة معاممة كأوؿ ـ 2009 يشايخ في )فيشي ىاؿ( التذفيخ خبيخ إلى بتكػيغ 10
 ،"ساعجوني آخخيغ أناسا لكغ العسمية، في الخئيدي الجدء كشت" :وأضاؼ البتكػيغ، عسمة تصػيخ عسمية مغ األولى األياـ خالؿ ابتكخت تذفيخ مفاتيح

 في بارزوف  أعزاء أكج كسا) ناكامػتػ( نفدو ىػ أنو التذفيخ أنطسة استخجاـ خالؿ مغ بالتأكيج آلخخيغ تدسح معمػمات عغ الكذف يعتـد أنو وأضاؼ
 ومجمة سي، بي بي مؤسدة  :ىي مؤسدات إعالمية لثالث ىػيتو عغ )رايت ( وكذف ، مداعع رايت الخئيذ التصػيخ وفخيق بتكػيغ مجسػعة

 http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech انطخ  (2017)الباحػث،(.كيػ جي ومجمة البخيصانية، اإليكػنػميدت
في السخاجع العخبية، فالبعس يدتخجـ لفع سمدمة الكتل والبعس اآلخخ  Block chainالحع الباحث أف ىشاؾ إختالؼ في تخجسو بمػؾ تذغ  2

 مرصمح الدالسل االمشو، ومرصمح سالسل الثقة االلكتخونية، ومرصمح قػاعج البيانات الستدمدمة، ومرصمح سمدة الكتل الخقسية،  وكحلظ دفتخ
 Distributed Ledger Technology األستاذ السػزع
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 (.2002ة السحيصة)دمحم القاضي،ولتقميل االثار التي يسكغ أف تشجع عغ التيجيجات التي تفخزىا البيئ
فبالشطخ إلى أف أكثخ مغ نرف الذخكات ذات الكيسة الدػقية األكبخ في األسػاؽ السالية في العالع لجييا 

(. وتعتبخ تكشػلػجيا السعمػمات أحج أىع مقػمات 2017االنتخنت)قشصقجى، عمىنساذج أعساؿ قائسة 
نجاح مشطسات االعساؿ في بيئة األعساؿ الحجيثة نطخ لسا تحققو مغ مدايا تشافدية مغ خالؿ تحقيق 
الكفاءة التذغيمية واإلدارية، وتقميل األخصاء البذخية  باإلضافة الى زيادة دقو وسخعة تذغيل العسميات 

أف استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات يختبط بالعجيج  إالة لكافة السدتػيات اإلدارية، وإنتاج السعمػمات السصمػب
مغ السخاشخ التي تؤثخ عمي الشطاـ السحاسبي مثل مخاشخ فقج البيانات وزيادة خصخ التالعب والغر 

 (.2013وسخقة السعمػمات األمخ الحي يتصمب السديج مغ اإلجخاءات الخقابية والػقائية)العتيبى،
 
 سمدمة الكتللجييا القجرة عمى إحجاث ثػرة في الرشاعات، فقج أشعمت  Block chainاف تكشػلػجيا  

 Block chainالفزػؿ بيغ الرشاعات والقصاعات، وخاصة في مجاؿ التسػيل، وغالًبا ما يصمق عمى 
خئيدية عمى مجار "مدتقبل البشية التحتية لمخجمات السالية"، بيشسا سيصخ القصاع السالي عمى العشاويغ ال

العاميغ الساضييغ، فقج بجأت صشاعات أخخى في تبشي ىحه التكشػلػجيا في محاولة إلضفاء الصابع 
لجييا القجرة عمى رفع مدتػى  سمدمة الكتل. فتكشػلػجيا (Yadav,2018)األسػاؽ عمىالجيسقخاشي 

خغع مغ أف ىحه الرشاعات بأكسميا خاصة أف القصاع السالي قج يخزع لتغييخ جحري، وعمى ال
ال تداؿ في السخحمة  االستخجاـالتكشػلػجيا لفتت إنتباه العجيج مغ أكبخ السؤسدات السالية، إال أف حاالت 

عمى التكشػلػجيا لسصخقة التدارع  السعتسجةوتتعخض الشطع السحاسبية  .(Andersen,2017التجخيبية )
كتداب مدايا تشافدية بيغ إلالكتل فخصة التكشػلػجى وسشجاف السخاشخ التقشية، وتسثل تقشية سمدمة 

 مشطسات األعساؿ في ضل مشاخ عاـ يدػد فيو تصػرات تكشػلػجية متالحقة.  
كسا ىػ الحاؿ مع أي تكشػلػجيا ججيجة، بجأ السحاسبػف ومخاجعػ الحدابات في التداؤؿ عسا إذا كانت 

block chain اسبة، ولحدغ الحع، حتى ستربح في نياية السصاؼ بجياًل عغ الستخرريغ في السح
ذلظ يحجث، ومع ذلظ ليذ ىشاؾ شظ في أف متخرري السحاسبة بحاجة  ي يخ أكثخ الستشبئيغ تذاؤما ال 

إلى أف يتعمسػا قجر السدتصاع حػؿ ىحه التقشية قبل أف تربح جدًءا يػمًيا مغ وضائفيع 
Vetter,2018).)  القخيب جدء مغ مياـ السحاسبيغبل وإذا كانت تقشية سمدمة الكتل ستذكل في السدتق 

ما ىي محجدات بشاء نطع محاسبية ناجحة باإلعتساد  كغ تمخيز مذكمة البحث في الدؤاؿ التالي:فيس
 عمى سمدمة الكتل؟

 
 أهسية البحث 3ـ1

ألحج السػاضيع الحجيثة التي تذغل السيتسيغ بالفكخ السالي  تشاولوتخجع أىسية ىحا البحث الي 
خغع مغ أىسية سمدمة الكتل وأثخىا عمى البيئة االقترادية والسحاسبية، اال اف ىشاؾ والسحاسبي، فعمى ال

الستدايج  سحاسبية، يزاؼ الي ما سبق اإلتجاهنجرة في األبحاث الستعمقة بآثار سمدمة الكتل عمى البيئة ال
ة الكتل، وفي تشاء وتصبيق تقشية  سمدموفى مقجمتيا القصاع السالي نحػ إقلمعجيج مغ قصاعات االعساؿ 



5 
 

واضح ومتكامل في األدبيات السحاسبية يسكغ مغ خاللو فيع أثخ  نطخي نفذ الػقت عجـ وجػد إشار 
 وتجاعيات سمدمة الكتل عمي الشطع السحاسبية.

 
 اهداف البحث 4ـ1

 ييجؼ ىحا البحث الى تحقيق مجسػعة مغ األىجاؼ ىي:

 مالية سالسل الكتل وخرائريا. عمىالتعخؼ  -1
 العالقة بيغ السحاسبة وسمدة الكتل. عمىالتعخؼ  -2
 محجدات بشاء أنطسة محاسبية معتسجة عمي سالسل الكتل. عمىالتعخؼ  -3

 
 مشهجية البحث 5ـ1

 تتكهن مشهجية البحث من

وذلظ مغ خالؿ فحز وتحميل  التحميمي الػصفيسػؼ يدتخجـ الباحث السشيج مشهج البحث:  -1
في شياتيا مغ فخص ومدايا مغ جانب  تحسموبدالسل الكتل وما  الجػانب السختمفة الستعمقة

الشطع السحاسبية مغ أجل التعخؼ شبيعة العالقة بيغ  عمى مغ جانب أخخ وتيجيجاتومخاشخ 
حاسبية السعتسجة عمى سمدمة السحاسبة وسمدمة الكتل، وعمى أىع محجدات نجاح األنطسة الس

 الكتل.
مغ خالؿ  السكتبيالبحث  ىيحث ىحا الب فييدتخجـ الباحث وسيمة أساسية  :وسيلة البحث -2

 بسػضػع البحث. الرمةمدح السرادر العمسية وأىع الجراسات االكاديسية ذات 
 

 هيكل البحث  6ـ1
في ضػء مذكمة البحث ومغ أجل تحقيق أىجافو فديتشاوؿ القدع الثاني مغ البحث مفيـػ سمدمة الكتل 

الدابقة و في حيغ سيتشاوؿ القدع الخابع  العالقة وأنػاعيا   اما القدع الثالث فقج تع تخريرة لمجراسات 
بيغ السحاسبة وسمدمة الكتل والقدع الخامذ محجدات بشاء أنطسة محاسبية معتسجة عمى تقشية سمدمة 

 الكتل   اما القدع الدادس واألخيخ فقج تع تخريرة لخالصة البحث والتػصيات
  
 مفههم سلدلة الكتل ومكهناتها وأنهاعها ـ 2
 هم سلدلة الكتلمفه 1ـ2

تكشػلػجيا السعامالت(  -كانت شبكة اإلنتخنت تفتقخ الى أمخيغ ميسيغ ىسا )إمكانية التحقق مغ اليػية
، 2008(، يحكخ أنو في عاـ 2017ويعتقج البعس أف البمػؾ تذيغ ستقجـ الحل ليحيغ االمخيغ)قشصقجى،

نامج معمػماتي ُمذّفخ يتػلى ميسة ، وىي عبارة عغ بخ  Block chainتع إبتكار تقشية "سمدمة الكتل" 
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سجل مػحج لمسعامالت عمى الذبكة، فكل مجسػعة مغ السعامالت مختبصة بكتمة، ما يسشح السذاركيغ 
صػرة شاممة عغ كل ما يحرل في السشطػمة بأكسميا وفى نفذ الػقت تديل السعامالت بذكل أسخع 

الحيغ يجعمػف السعامالت أكثخ تكمفة، وأرخز وأكثخ شسػلية وتحج بذكل كبيخ مغ إستخجاـ الػسصاء 
 وكل ما تتصمبة اإلتراؿ بذبكة اإلنتخنت.

 
يعتسج نطاـ "بمػؾ تذيغ" عمى مجسػعة مغ الُعقج، فكل جياز ُمّترل بيحا الشطاـ ُيسّثل ُعقجة تقـػ بأكثخ  

بعس مغ ميّسة مشيا تخديغ سجل بالعسميات التي تجخي داخل الشطاـ، وتمظ عسميات تختبط ببعزيا ال
(، أي أف كل Block chainعبخ كتل ُمذّفخة، وليحا الدبب ُتدّسى التقشية باألساس بػ "سمدمة الُكتل" )

( فيي نػع مغ تقشية دفتخ األستاذ السػزع الحي يدجل البيانات 2018كتمة تختبط بالتي تأتي بعجىا )المػ،
 blockرقسيًا في حـد غيخ قابمة لمتغييخ تدسى الكتل، عشج إستخجاميا أسفل دفتخ األستاذ السػزع ، تعسل 

chain ستاذ، عمى الخغع مغ ما قج تجعمظ تفكخ في كػسيمة لصمب السعامالت والتحقق مشيا في دفتخ األ
أنيا الجانب األكثخ تفػًقا في معادلة التذفيخ، والتي  block chainالعشاويغ الخئيدية ، فقج أثبتت سمدمة 

(. فدمدمة الكتل تعتبخ بسثابة قاعجة بيانات Embark,2019تشصبق عمى مجسػعة واسعة مغ الػضائف)
ليتسكغ أثشيغ أو أكثخ مغ  -جات ومشجدات العسالت الخقسيةالمخكدية مفتػحة السرجر كأحج مخخ 

(. فيي 2018األشخاؼ مغ الكياـ بسعاممة مالية أو تجارية دوف حاجة لصخؼ ثالث لبشاء الثقة)المػ،
بخوتػكػؿ تكشػلػجي يسّكغ مغ تبادؿ البيانات مباشخة بيغ مختمف األشخاؼ الستعاقجة داخل الذبكة دوف 

اعل السذاركػف في الذبكة مع اليػيات السذفخة )مجيػؿ اليػية(. يتع تخميد كل الحاجة إلى وسصاء، يتف
معاممة وإضافتيا إلى سمدمة معامالت غيخ قابمة لمتغييخ، ويتع تػزيع ىحه الدمدمة عمى جسيع عقج 
الذبكة )دفتخ األستاذ(، وبالتالي تسشع تغييخ الدمدمة نفديا، عمى الخغع مغ أف التدسية الرحيحة ليحه 

ستخجاما ىػ ، إال أف السرصمح األكثخ إDLT Distributed Ledger Technologyالتقشية ىي 
( أف البمػكتذيغ ىي أشبة 2018(. ويخي )قشصقجى،(Block chain  Inghirami,2019سمدمة الكتل 
حتفاظ بيا مغ ت السالية ويخدنيا في كتل يتع اإل)بالسرصمح السحاسبي( يدجل السعامال بجفتخ األستاذ

قائيا عغ شخيق خػارزمية قبل شبكة مغ مالييغ مغ أجيدة الكسبيػتخ السترمة باإلنتخنت يتع تحجيثيا تم
كػاد مذفخة يرعب إختخاؽ أو تعجيل معمػماتيا السدجمة بأي حاؿ مغ األحػاؿ مسا حجا رياضية وا

ت مػزعة تستاز ( بأنيا قاعجة بيانا2018) عبجالدالـ، بالبعس بتدسيتيا )بخوتػكػؿ الثقة(. ويعخفيا
بقجرتيا عمي إدارة قائسة متدايجة مغ الدجالت السدساه كتل تحػى كل كتمة عمى الصابع الدمشى ورابط إلي 

 الكتمة الدابقة. ويخي الباحث أف تعخيف سمدمة الكتل البج أف يختكد عمي عجه مقػمات ىي:

 قاعجه بيانات ال مخكدية. - أ

 سذفخة.مجسػعة مغ الكتل الستخابصة والستدمدمة وال - ب
 صعػبة تعجيل أو إختخاؽ البيانات السدجمة داخل الكتل. - ت
 تدييل تبادؿ البيانات والسعمػمات والحج مغ أو الغاء دور الػسصاء.  - ث
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وبالتالي يسكن للباحث تعريف سلدلة الكتل بأنها: عبارة عن قاعدة بيانات ال مركزية مكهنة من 
بيانات ومعلهمات يرعب  علىبداخلها  تحتهي مجسهعة من الكتل السترابطة والستدلدلة والسذفرة 

   إختراقها أو تعديلها ويتم تداولها بذكل أسهل وأسرع وأرخص من قبل أعزاء شبكة سلدلة الكتل.
  
 سلدلة الكتل  أنهاع 2ـ2

 مغ حيث التصبيقات العسمية: عتبارات ومشياوفقا لمعجيج مغ اإلىشاؾ العجيج مغ تقديسات سمدمة الكتل 
 :ىي Block chain، ىشاؾ ثالث فئات رئيدية مغ تصبيقات Swan,2015وفقا 

: العسمة والخجمات السختبصة بتحػيل األمػاؿ مثل آليات الجفع وخجمات Currencyالعسلة  - أ
التحػيالت، وحالًيا ىشاؾ السئات مغ األنػاع السختمفة مغ العسالت السذفخة وقج يكػف ليا ميدات 

تدتخجـ في  فيي-أو سمعة، لكغ شبيعتيا تبقى كسا ىي  مختمفة مثل أف تكػف مختبصة بعسمة
 السجفػعات والتحػيالت الخقسية.

: وىي أكثخ تصػرًا مغ مجخد عسمة، فالعقج الحكي ىػ Smart contractsالعقهد الذكية  - ب
بخوتػكػؿ كسبيػتخ ييجؼ إلى تدييل التفاوض بذأف العقج أو أدائو رقسيًا أو التحقق مشو أو 
فخضو، العقػد الحكية تدسح بأداء السعامالت ذات السرجاقية دوف أشخاؼ ثالثة. ىحه 

 مغ العقػد الحكية، وتشقدع الي السعامالت قابمة لمتتبع وال رجعة فييا، إنيا شبقة 
 عقػد ذكية تسثل ال مخكدية األمػاؿ  - أ

 عقػد ذكية تسثل ال مخكدية األسػاؽ  - ب
التي تيجؼ إلى تحقيق الالمخكدية في العالقات بيغ األشخاؼ السختمفة  وجسيع التقشيات

. بعس األمثمة السثيخة  مثل غخؼ السقاصة والبشػؾ والذخكات التي يغصييا ىحا السفيـػ
 )، أسػاؽ التشبؤ بالبيتكػيغBtcjamالىتساـ ىي خجمات اإلقخاض مغ نطيخ إلى نطيخ ل

   .(Bartoletti& Pompianu,2017 
  ,Areas in government, healthمجاالت في الحكهمة والرحة والعلهم وما إلى ذلك - ت

science  ىػ نطاـ تصبيقات :chain Block  خارج األسػاؽ السالية ويغصي الحكػمة والفغ
. أمثمة عمى تصبيقات ىي أنطسة الترػيت  والعجيج مغ  Block chainوالثقافة والعمـػ

لتعديد الحخية  block chainالتصبيقات األخخى التي تدتخجـ ثبات وشفافية خرائز 
 والجيسقخاشية والتػزيع العادؿ لمثخوة.

 
كل مشيع مغ حيث مغ يسكشو  لة كتل عامة وسلدلة كتل خاصة وتشقدمالى سلدوتشقدم سالسل الكتل 

 يميقخاءة البيانات عمى الذبكة الى مفتػحة ومغمقة كسا 
 سلدلة كتل خاصة سلدلة كتل عامة

تفخض الذبكات السدسػح بيا قيػًدا عمى مغ  block chainنزساـ إلى شبكة يسكغ ألي شخز اإل
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، مسا يعشي أنو يسكشيع قخاءة أو كتابة أو مذاركة 
وتعتبخ  ،البيانات والسعمػمات مع أعزاء سمدمة كتل

سالسل الكتل العامة غيخ مخكدية ، وال يسكغ ألي 
شخز التحكع في الذبكة ، وىي آمشة بحيث ال يسكغ 
تغييخ البيانات بسجخد التحقق مغ صحتيا في سمدمة 

مغ يسكشو قخاءة البيانات مغ حيث  الكتل، وتشقدع الى
 ومذاركتيع عمى الذبكة.

 العاب-الخىانات-مثل )العسالتعامة مفتػحة:  /1
 الفيجيػ(.

-سجالت الترػيت-الترػيت مثل )عامة مغمقة:  /2
 (.whistleblowerالسبمغيغ

ُيدسح لو بالسذاركة في الذبكة وفي أي 
 وتشقدع الى  معامالت.

-التػريجسالسل مثل )/ خاصة مفتػحة 1
الدجالت السالية -أرباح الذخكة قػائع

 الحكػمية(
 -العػائج الزخيبيةمثل )/ خاصة مغمقة 2

 lawتصبيق القانػف -القػات السدمحة 
enforcement -  الػششيالجفاع- 

  (.construction االنذاءات

Massessi,2018)) 
  
 الدراسات الدابقة ـ 3
تشاولت مجسػعة مغ الجراسات العالقة بيغ السحاسبة وسمدمة الكتل ومشيا دراسة   
(Rückeshäuser,2017التي قامت  ) اقتخاح سيشاريػ لمسحاسبة السدتشجة إلى بblock chain  داخل

 -Work- ofاف استخجاـ السحاسبة آليات اإلجساع الالمخكدية القائسة عمى )   بافتخاضشخكة عامة 
proof فسغ الستػقع  ( ، مسا يؤدي إلى التحقق مغ صحة السعامالت دوف الحاجة إلى أي شخؼ ثالث ،

إلى سجالت مالية غيخ قابمة لمتغييخ تقخيًبا ، وبالتالي مقاومة لالحتياؿ في الػقت  PoWأف تؤدي 
 الالمخكدي تخمز ىحه الػرقة إلى أنو في الػقت الحالي ، ال تػجج اليات التػافق و  الفعمي 

Decentralized Consensus Mechanisms التي تعسل عمى تعديد األنطسة السدسػح بيا ، والتي
السحاسبي  االحتياؿتتسيد بالتحقق الالمخكدي ومشع االحتياؿ مغ قبل اإلدارة، وأف سمدمة الكتل تحج مغ 

 .الالمخكدي وال تسشعو بدبب عجـ وجػد اليات التػافق 
العالقة بيغ سمدمة الكتل والبيئة التقميجية لمسجتسع  شبيعة( إضيار 2019وأستيجفت دراسة )الذخقاوى، 

، وكحلظ التعخؼ عمى التغييخات التي شخأت عمى اإلشار السحاسبي القائع عمى تقشية وأشخافوالسحاسبي 
 األكاديسييغمذارؾ مغ  77، وذلظ مغ خالؿ دراسة ميجانية عمى عيشة مغ تصبيقو وأفزميةسمدمة الكتل 

بالذخكات والبشػؾ، وتػصمت الجراسة إلى أف تقشية سالسل الكتل تعسل ليا مدايا متعجدة مشيا  والعامميغ
القجرة عمى تذفيخ وحساية البيانات باإلضافة إلي الذفافية وإنخفاض ندبة الخصأ، كسا أف سمدمة الكتل 

سحاسبة مثل القيج أدت إلى تغييخات كبيخة في البيئة السحاسبية بعزيا تسثل في مدمسات قامت عمييا ال
السددوج والصخؼ الثالث الػسيط في إتساـ بعس السعامالت إلى محاسبة نطيخ الى نطيخ، والسحاسبة في 

لع تتغيخ ولكشيا تحققت  الفكخي ، وتبديط عسميات الخقابة الجاخمية، كسا اف أىجاؼ اإلشار الحكيقيالػقت 
تحميل  Karajovic et al.,2019 )دراسة)ستيجفت أ االتجاهوفي نفذ  بذكل أسخع وأكثخ كفاءة.
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إنعكاسات تقشية سمدمة الكتل عمى السسارسات والسيارات السحاسبية وعمى ميشة السحاسبة برفو عامة ، 
وحاولت الجراسة اضيار كيف يسكغ استخجاـ تقشية سمدمة الكتل لتحديغ وتدييل وتبديط السسارسات 

يات سمدمة الكتل عمى السجى الصػيل مغ خالؿ الحػار السحاسبية ، كسا حاولت الجراسة مشاقذة تجاع
سمدمة الفمدفي السفاليسي، وفي نفذ الػقت تع تػجيو إنتقادات لسعالجة السخاوؼ الستعمقة باستخجاـ 

 عمى نصاؽ واسع.  الكتل
سمدمة الكتل عمى ميشة السحاسبة  تأثيخات( إستكذاؼ Schmitz& Leoni,2019وحاولت دراسة) 

الؿ اراء كل مغ عمساء السحاسبة  ومخاجعة الحدابات والسسارسيغ ،  والدؤاؿ البحثي والسخاجعة مغ خ
الحي تع تشاولو في ىحه الجراسة ىػ: ما ىي السػاضيع الخئيدية الشاشئة مغ األبحاث األكاديسية والتقاريخ 

وتع إجخاء  في سياؽ السحاسبة والسخاجعة؟ block chainالسيشية ومػاقع الػيب التي تشاقر تكشػلػجيا 
مخاجعة األدبيات مغ األدب األكاديسي والتقاريخ السيشية والسػاقع اإللكتخونية لتحجيج ترشيف 
السػضػعات الشاشئة. ووججت الجراسة أف أكثخ السػضػعات التي تست مشاقذتيا في األعساؿ األكاديسية 

 block chain ecosystem والسرادر السيشية ىي قزايا الحػكسة والذفافية والثقة في الشطاـ البيئي
وتصبيقات العقػد الحكية والتحػؿ الشسػذجي في  block chainلمكتل والتجقيق السدتسخ السجعـػ مغ قبل 

أدوار السحاسبيغ والسخاجعيغ. بشاًء عمى ىحه السػاضيع األربعة تع مشاقذة كيفية التعامل مع تصػيخ 
block chain ت دراسة مغ قبل السحاسبيغ والسخاجعيغ. وأستيجف(Carlin,2018)  عمى أثخالتعخؼ 

إستخجاـ تقشية سمدمة الكتل عمى أساسيات السحاسبة السالية وفى مقجمتيا القيج السددوج، وأوضحت 
قج يسثل تحػاًل عسيًقا في السحاسبة مثل ضيػر وإعتساد محاسبة  block chainالجراسة اف نزػج تقشية 

 القيج السددوج.   
لشطاـ  block chain( تقجيع مشاقذة أولية حػؿ كيفية تسكيغ (Dai et al.,2017وأستيجفت دراسة 

القجرة  block chainحدابي في الػقت الحكيقي، يسكغ التحقق مشو، وشفاؼ. باإلضافة إلى ذلظ، لجى 
عمى تحػيل مسارسات التجقيق الحالية، مسا يشتج عشو نطاـ ضساف تمقائي أكثخ دقة وفي الػقت السشاسب. 

( تقجيع ترسيًسا لشطاـ معالجة السعامالت السدتشج إلى سمدمة Wang& Kogan,2018دراسة )وحاولت 
وتصػر نسػذًجا أولًيا لذخح  block chain-based transaction processing systemالكتل 
في السحاسبة في الػقت الفعمي والسدتسخ مخاقبة ومشع  block chainالسدتشجة إلى  TPSوضيفة 

مقابل قػاعج  block chainالسدتشجة إلى  TPSع تقييع ومشاقذة األداء الحدابي لقػاعج االحتياؿ. يت
لجعع أنطسة معمػمات  block chainالبيانات العالئكية. تحدبا لمتصبيق األوسع نصاقا لتكشػلػجيا 

كشػلػجيا السؤسدة وأنطسة السخاقبة السدتسخة، وحاولت ىحه الػرقة تقجيع ترسيًسا مبتكًخا يدتخجـ مدايا ت
block chain .مع التغمب عمى بعس العػائق الخئيدية أماـ اعتسادىا 

 الكتل برفويتزح مغ إستعخاض الجراسات الدابقة أف غالبية ىحه الجراسات ركدت عمى تأثيخ سمدمة 
عامة عمى السحاسبة والسخاجعة وعمى جػدة معمػمات الشطع السحاسبية السعتسجة عمى سمدمة الكتل إال أف 

 أي مشيا لع يخكد عمى محجدات نجاح تبشى الذخكات األنطسة السحاسبية السعتسجة عمى سمدمة الكتل.
 



11 
 

 العالقة بين السحاسبة وسلدلة الكتل ـ 4
في صشاعة السحاسبة متشاقًزا إلى حج ما؛ نطًخا لقجرات  block chainلمػىمة األولى، يبجو مدتقبل  

لجيو القجرة عمى  block chainعمى السخاجعة الحاتية والصبيعة الثابتة، ويبجو أف تصػر السحاسبي الشطاـ 
القزاء عمى ميشة السحاسبة تساًما. ومع ذلظ ، فإف تبشي نطخة أكثخ بخاغساتية يسكغ أف يداعج في 

بتكار في جسيع أنحاء الرشاعة السحاسبية، فسغ اإلالعسيقة والسفيجة لمتكشػلػجيا عمى  تػضيح اآلثار
خالؿ دراسة التصػرات الحالية الجارية في كبخى الذخكات القائسة ، يتع الكذف عغ رؤى حػؿ 

 Karajovic et)اإلستخجامات الحالية لتقشية سمدمة الكتل وكيف تدتجيب شخكات السحاسبة ليا  
al.,2019)   فتيتع ميشة السحاسبة عمي نصاؽ واسع بكياس السعمػمات السالية ونقميا، وتحميل السعمػمات

السحكػرة، وييتع معطع السيشة بتأكيج أو قياس الحقػؽ واإللتدامات عمى السستمكات، أو التخصيط لكيفية 
الػضػح بذأف ممكية  block chainتخريز السػارد السالية عمى أفزل وجو، ويػفخ إستخجاـ 

 (.ICAEW,2018األصػؿ ووجػد اإللتدامات ، ويسكغ أف يحدغ الكفاءة بذكل كبيخ)
يجور في ذىغ كل محاسب ألف التكشػلػجيا تتساشي بدالسة مع ميشتشا، ففي الجػىخ  Block chainإف 

يسكغ تحجيثو  نسػذج -إمكانية وجػد نػع ججيج مغ دفتخ األستاذ السحاسبي  blockchainتعخض 
والتحقق مشو بذكل مدتسخ دوف التيجيج بالتغييخ أو التمف. وقاؿ روف كػارانتا ، رئيذ تحالف ووؿ 

 Ron Quaranta, chairman of the Wall Street Block chainستخيت بمػؾ تذيغ: 
Alliance لقج وفخ لشا اإلنتخنت شخًقا قػية لتبادؿ السعمػمات والػصػؿ إلييا وتعصيشا"Block chain 

اآلف وسيمة قػية لمسذاركة والػصػؿ إلى الكيسة." فقادة العقارات وصشاعة الديارات يدتخجمػنيا لتتبع 
 (، فقج  بجأ الالعبػف السييسشػف في الدػؽ (Vetter,2018 األصػؿ والدعخ الحي تع شخاؤىا وبيعيا

دخاؿ ىحه بالفعل في إستكذاؼ كيفية إ KPMGو  EYو  Deloitteو  PwCمثل  السحاسبي
يخ الستبشػف األوائل إلي مخاوؼ بذأف السعاييخ يذالتكشػلػجيا الشاشئة في مسارسات أعساليع، ومع ذلظ 

التشطيسية الغائبة والتقادـ التكشػلػجي في السدتقبل، ومع ذلظ يتع تيجئة ىحه السخاوؼ الشاشئة مغ خالؿ 
طيسية والحكػمات ، فزاًل عغ الجيػد الجعع السدتسخ السعبخ عشو لمتكشػلػجيا مغ قبل الييئات التش

 .(Karajovic et al.,2019) السدتسخة في جسيع أنحاء الرشاعة
 

القجرة عمى زيادة تعديد صشاعة السحاسبة مغ خالؿ تقميل تكاليف صيانة دفاتخ  إف سمدمة الكتل لجييا
االحتفاظ بدجالت  األستاذ وتدػيتيا، وتػفيخ اليقيغ السصمق بذأف ممكية وتاريخ األصػؿ، بجاًل مغ

يسكغ لمذخكات كتابة معامالتيا مباشخًة في سجل مذتخؾ، فمشفرمة بشاًء عمى إيراالت السعامالت ، 
مسا يؤدي إلى إنذاء نطاـ متذابظ لدجالت السحاسبة الجائسة، نطًخا لتػزيع جسيع اإلدخاالت وإغالقيا 

أمخ مدتحيل عسميًا، يذبو ىحا تساًما بذكل مذفخ ، فإف فخص تجميخىا أو التالعب بيا إلخفاء الشذاط 
فقط بصخيقة إلكتخونية، وفي نفذ الػقت سيدسح  -السعاممة التي يتع التحقق مشيا بػاسصة كاتب عجؿ 

ذلظ لمسجققيغ بالتحقق مغ عجد كبيخ مغ البيانات في فتخة زمشية قريخة ستشخفس التكمفة والػقت 
 (. yadav,2018الالزميغ إلجخاء التجقيق إلى حج كبيخ )
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 blockفميذ مغ السفاجئ إذف أف تدتكذف شخكات السحاسبة الخائجة في العالع بالفعل شخًقا لتصبيق 
chain  إذ سمدمة الكتل في عسميا، فتدتثسخ شخكات السحاسبة الكبخى في إستكذاؼ كامل لتصبيقات

تقػد شخكات ف ،شافديةتسكشيع مغ تدويج عسالئيع بدخعة ودقة أكبخ، مسا يجعميع يحتفطػف بسيدة ت
عغ السسارسات السحاسبية.  block chainالسحاسبة األربعة الكبخى الصخيق عشجما يتعمق األمخ ببحػث 

كػسيمة لمجفع، وأنزست إلييا  Bitcoinأوؿ مغ بجأ قبػؿ  Ernst & Youngوقج كاف 
PricewaterhouseCoopersة الكبخى . ويبجو كل شيخ ندسع عغ شخؽ ججيجة أف الذخكات األربع

 PwCأعمشت شخكة  السثاؿ،عمى سبيل  ،2018تغسذ أصابع قجمييا في ىحه السياه السثيخة، ففي أبخيل 
 blockعغ أوؿ خجمة تجقيق لدمدمة الكتل واسعة الشصاؽ عمى اإلشالؽ، تقـػ الخجمة بتجقيق خجمات 

chain  وعمى الخغع مغ أف مسا يزسغ أنيا تدتخجـ التكشػلػجيا بذكل صحيح وفعاؿ بالذخكة،الخاصة ،
ىحا قج يبجو كقائسة الستخجامات سمدمة الكتل في السحاسبة، إال أف الحكيقة ىي أنشا في بجاية العسمية 

عمى مجى الدشػات القميمة السقبمة، ويدتعج ىحا  سمدمة الكتلعشجما يتعمق األمخ بإكتذاؼ إستخجامات 
غ إستعخاض أىع اإلجخاءات والخصػات التي (، ويسكVetter,2018األتجاه لسػاصمة مداره التراعجي )

 إتخحتيا  شخكات السحاسبة األربعة الكبخى في العالع نحػ التعامل مع تقشية سمدمة الكتل كسا يمي:
بيجؼ  2016في عاـ  Digital Ledger Servicesبخنامج  KPMGأشمقت  :KPMG / شركة1

وعقجت الذخكة شخاكة مع  blockchainمداعجة شخكات الخجمات السالية عمى التحقيق في تصبيق 
Microsoft " إلنذاء مبادرةBlock chain Nodes بيجؼ محجد ىػ تحجيج "التصبيقات الججيجة "

بخنامج "خجمات دفتخ األستاذ الخقسي"  KPMGوأشمقت  block chainوحاالت االستخجاـ لتكشػلػجيا 
 وشخكة  block chainصبيقاتلسداعجة شخكات الخجمات السالية في إستكذاؼ ت 2016في عاـ 
KPMG  عزػ فيWall Street Block chain Alliance  أيًزاVetter,2018- Karajovic et 

al.,2019-Yadav,2018).) 
، أشمقت  2018كصخيقة دفع في أبخيل  Bitcoinأوؿ مغ بجأ قبػؿ  Ernst & Young :شركة/ 2

E&Y "Block chain Analyzer مغ شأنو تدييل قياـ فخؽ التجقيق "EY  بسخاجعة وتحميل السعامالت
. سيحجد السدار األساسى ألختبارات التجقيق اآللي لألصػؿ والخرـػ واألسيع blockchainعمى 

 أيًزا تأثيًخا فخيًجا مغ خالؿ تجخبتيا مع سالسل الحطخ القابمة لمتحخيخ   EYوالعقػد الحكية، واحجثت 
(Vetter,2018- Karajovic et al.,2019-Yadav,2018) . 

مع إشالؽ  2014مشح عاـ  blockchainألوؿ مخة في لعبة  Deloitte: دخمت Deloitte/ شركة 3
Rubix الحي تع وصفو بأنو "مشرة بخنامج ،blockchain ومشح ذلظ الحيغ ، واصمػا تشػيع ."

( ، التي تذبو االكتتابات األولية ICOsعخوضيع، وإستكذاؼ العخوض األولية لمعسالت السعجنية )
لجعل عسميات  Waves Platformولكشيا تدتخجـ عسمة مذفخة بجاًل مغ األسيع. تدتعج شخاكتيع مع 

 Deloitteوتحاوؿ  مزى،( وتجاوؿ التذفيخ أكثخ سيػلة مغ أي وقت ICOالػصػؿ إلى اإلنتخنت )
 Vetter,2018- Karajovic et)لتحديغ كفاءة سمدمة التػريج  blockchainإستكذاؼ إمكانات 

al.,2019-Yadav,2018.) 
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تقشية سمدمة الكتل كسشرة لتصػيخ  Pwcتدتخجـ شخكة  :PricewaterhouseCoopers شركة /4
في مكتبيا  Bitcoinفي قبػؿ  PwCشخكة  العالسية، بجأتاألصػؿ الخقسية كجدء مغ خجمات العسالء 

أعمشت الذخكة عغ تقجيع أوؿ خجمة تجقيق  ،2018. وفي أبخيل 2017في ىػنغ كػنغ في ديدسبخ 
واسعة الشصاؽ مع شخكات تذفيخ تع تدجيميا بالفعل، وتقـػ الخجمة بتجقيق خجمات  لدمدمة الكتل
blockchain الخاصة بالذخكات، مسا يزسغ أنيا تدتخجـ التكشػلػجيا بذكل صحيح وفعاؿ 

Vetter,2018- Karajovic et al.,2019-Yadav,2018).) 
  

 في الرشاعة السحاسبية عمي عامالف ىسا: Block chainويتػقف تبشى سمدمة الكتل 
لمػصػؿ  block chainالجانب غيخ التقشي) شبيعة السحاسبة السالية(: إف الذيء الحي يػقف   - أ

إلى صشاعة السحاسبة ىػ الصبيعة البصيئة لمرشاعة التي ستشتطخ شػياًل حتى تتبشى تقشية دفاتخ 
عة، فعمى الخغع مغ أنو ال يسكغ إلقاء المـػ عمى صشاعة السحاسبة تساًما ألنو مغ األستاذ السػز 

الجاىدة لمسؤسدات لقصاع السحاسبة ليدت متاحة  block chainالرحيح أيًزا أف حمػؿ 
بديػلة بعج، ولكغ ىحا العحر سػؼ يتبخخ قخيًبا عشجما يشتقل السبتكخوف والسدتثسخوف إلرضاء 

فالستصمبات التشطيسية العالية بذكل إستثشائي فيسا يتعمق  (Yadav,2018)ىحه الدػؽ الشاشئة 
بالدالمة والشداىة التي تع بشاء نطاـ السحاسبة بأكسمو عمييا ، بحيث يكػف التدويخ مدتحياًل أو 

 mutual controlمكمًفا لمغاية عمى األقل، ولتحقيق ذلظ يعتسج عمى آليات الخقابة الستبادلة 
mechanisms فحز الستعجد والتػازنات ىحا يؤثخ حتسا عمى العسميات كل يـػ وال

((Andersen,2017. ويخي الباحث اف ما سبق يشصبق بذكل رئيدي عمي األنطسة السحاسبية
الستعمقة بالسحاسبة السالية في حيغ اف أنطسة التكاليف والسحاسبة اإلدارية يسكغ اف تتكييف 

 نطسة السحاسبية السعتسجة عمى تقشية سمدمة الكتل بديػلة وتدداد جػده مخخجاتيا في ضل األ
. blockchainالجانب التقشي: ستجج اآلف أف معطع بخامج السحاسبة غيخ متػافقة مع تقشية  - ب

قج ال يكػف  blockchainحتى إذا كشت تخغب في وضع شخكة السحاسبة الخاصة بظ عمى 
البخنامج الحالي سيل االستخجاـ. سيتصمب إعتساد شخاء خجمات السحاسبة السدتشجة إلى مجسػعة 

إلنذاء واجيات السدتخجـ  blockchainالشطخاء عشجما تربح متػفخة، وربسا التعاقج مع مصػر 
، blockchainالسخررة لذخكتظ، ولكغ مع تدايج عجد شخكات السحاسبة التي تتبشى تقشية 

سيبجأ ضيػر العجيج مغ الحمػؿ الفعالة مغ حيث التكمفة في السدتقبل القخيب 
(Yadav,2018). 

 
 محددات بشاء أنظسة محاسبية معتسدة على تقشية سلدلة الكتلـ 5

قاعجة بيانات مػزعة تستاز بقجرتيا عمي إدارة قائسة متدايجة مغ الدجالت  سمدمة الكتل عبارة عغإف 
( وتعتبخ 2018) عبجالدالـ، السدساه كتل تحػى كل كتمة عمى الصابع الدمشى ورابط الى الكتمة الدابقة

ح تبادؿ ( ، والتي تعتبخ سمدمة الكتل مثااًل عمييا، بخوتػكػاًل تقشًيا يتيDLTتقشية دفتخ األستاذ السػزعة )
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البيانات مباشخة بيغ األشخاؼ الستعاقجة السختمفة داخل شبكة دوف الحاجة إلى وسصاء، ويدتخجـ 
Blockchain  أدوات التذفيخ وعسمية التػافق السػزعةIghriami,2019) .)  الدؤال السطروح هل يسكن

 لها معتسد على تقشية سلدلة الكتل؟ محاسبيأن تقهم أي شركة ببشاء نظام 
ف يتعخؼ مجالذ إدارات الذخكات والسجراء التشفيحيغ في هذا لدؤال، البد أ علىل األجابة من أج

 :الذخكات عمي
 خمق أفاؽ وفخص ججيجة لمذخكات، وكحلظ السسارسات والتصبيقات الحالية. عمىقجرة سمدمة الكتل -1
 قيسة السعمػمات./الديادة السزصخدة في تكاليف اإلستثسار التصػرات التكشػلػجية وكحلظ زيادة 2
 سمدمة الكتل. عمى/ مخاشخ األعساؿ الشاتجة مغ اإلعتساد 3
 ستسخار الذخكات.عمى إسمدمة الكتل  عمى/ أثخ اإلعتساد 4
حافطة عمى نجاح السعخفة األساسية الالزمة لمس عمى/ قجرة تقشية سمدمة الكتل عمى بشاء والسحافطة 5

 ستسخارىا.الذخكات ونسػىا وإ
 جػىخيا عمي سسعة وقيسة الذخكة في الدػؽ  ة سمدمة الكتل سػؼ يؤثخفذل تقشي / إف6

مع إدخاؿ تعجيالت مغ قبل الباحث لتشاسب تقشية سمدمة  ITGI,2003&نقال عغ 2005)ابػمػسي،
وسػؼ يتصخؽ الباحث في ىحا القدع مغ البحث إلى محجدات نجاح تصبيق األنطسة السحاسبية  الكتل(.

والتي تتسثل في محجدات خارجية ومحجدات داخمية مغ داخل الذخكة كسا السعتسجة عمى سمدمة الكتل 
 يمي:

 
 أوال: محددات خارجية من خارج الذركة

ىي كاّفة األمػر الَسػجػدة خارج نصاؽ الذخكة، وتتسّثل في العػلسة والتصّػرات التكشػلػجّية، والسشافدة، 
والتأثيخات الحكػمية واإلجتساعية والقانػنية وغيخىا، فالذخكات ال تعسل وحجىا في األسػاؽ، وإنسا تعسل 

تؤثخ عمى األنطسة السحاسبية بيا  في ضل بيئة أكبخ داخل الجولة وخارجيا تؤثخ عمى الذخكات، ومغ ثع
 ومغ ىحه السحجدات: 

  
: أف تحػؿ العالع إلى ما يذبو القخية لتقارب الرالت بيغ األجداء السختمفة مغ العالع خاصة السشافدة/1

في ضل الثػرة التكشػلػجية اليائمة ومغ ثع تديج العػلسة مغ التشافذ بيغ الذخكات السختمفة. ويداعج 
ستخاتيجيات التي ي مقارنة بسشافدييا واألمجاد باإلغ في تػضيح وضع الذخكة التشافدتحميل السشافدي

لمذخكة والسداعجة في ستخاتيجيات التشافدية والدابقة، مسا يداعج في تصػيخ اإليتبعيا السشافدػف الحالية 
في شافديغ لتػاجج الس نتيجةونقاط القػة والتيجيجات ونقاط الزعف التي تػاجو الذخكة  تقييع الفخص

عتبار عشج إتخاذ القخارات مسا يداعج في تحقيق مدايا تشافدية لمذخكة الدػؽ، والتي يجب إخحىا في اإل
في سبيل البحث عغ ميدة تشافدية قامت العجيج مغ الذخكات حػؿ العالع  بتحميل  (.2017)ربيع، 

بار أف تحميل السشافديغ يعتبخ عتبإالسشافديغ كعشرخ أساسي في اإلدارة االستخاتيجية التشافدية، وذلظ 
(ويخي Anderson&Guilding,2006مقجمة رئيدية لتذكيل استخاتيجية مشافدة قػية في الدػؽ )
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الباحث ضخورة الكياـ تحميل السعمػمات عغ السشافديغ لمذخكة ومجي إعتسادىع عمى سالسل الكتل وتقييع 
عتساد السشافديغ لدالسل الكتل، وفي نفذ إ اإليجابيات والدمبيات والفخص والتيجيجات التي نتجت عغ 

 الػقت تقييع األثخ الستػقع لتبشي سمدمة الكتل عمي السخكد التشافدي لمذخكة.
 

أف الحكػمات التي تأتي بسبادرات لمحج مغ التفاوتات الخقسية لجييا تػقعات بأف ىحه : الحكهمي التأثير/2
إلى تكشػلػجيا السعمػمات واإلتراالت الػساشة يشبغي بالفعل مداعجة السػاششيغ في الػصػؿ 

وإستخجاميا، وتذيخ دراسات أخخى إلى أنو يسكغ لمحكػمات استخجاـ األساليب الفعالة لخفع وعي 
السػاششيغ وأيًزا إىتساميع تتزسغ بعس الصخؽ استخجاـ القشػات اإلعالمية مثل السصبػعات أو 

عامة لذخح فػائج إستخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات التمفديػف أو الخاديػ أو اإلنتخنت أو إجخاء مشتجيات 
واإلنفاذ   Awarenessواإلتراالت، ويحجث التأثيخ الحكػمي مغ خالؿ ثالثة اليات ىي الدياسة والػعي

Enforcement of Policies (RUCIINI,2017) وبسا أف .blockchain  تعسل عمى إضفاء
ت الدعي لفيع التكشػلػجيا وتشطيسيا، وأولئظ الحيغ الالمخكدية عمى األنذصة السالية، فدتػاصل الحكػما

يفعمػف ذلظ بفعالية سيكػف لجييع فخصة لجحب االستثسارات العالسية ويربحػا في الرجارة في 
   (Mulhall et al.,2018) . قتراد اإل
 
قج ال تمعب العػامل الدياسية دور كبيخ في التأثيخ عمي قخارات مشطسات األعساؿ، فعمي سبيل السثاؿ  

تعتبخ العسالت الشقجية السذفخة آمشة أو شفافة بسا يكفي مغ قبل السشطسيغ الساليغ والحكػمات، وىشاؾ 
مخاوؼ مغ أف قيػد السجسػعات يسكغ أف تديل األنذصة اإلحتيالية أو غيخ القانػنية بدبب عجـ 

وفي نفذ الػقت قج تقـػ بعس (Wunsche,2016)  الكذف عغ ىػيتو لمسذاركيغ في سمدمة الكتل  
الحكػمات بتذجيع التعامل بالعسالت الخقسية وتذجيع الذخكات عمي تبشي سمدمة الكتل، بل وإعتساد 

، أشمقت حكػمة دولة اإلمارات 2018فعمى سبيل السثاؿ في أبخيل سمدمة الكتل في األسػاؽ السالية  
، وتيجؼ اإلستخاتيجية إلى تصػيع التقشيات 2021 إستخاتيجية اإلمارات لمتعامالت الخقسية )سمدمة الكتل(

% مغ التعامالت الحكػمية عمى السدتػى االتحادي إلى مشّرة بمػؾ 50الستقجمة وتػضيفيا لتحػيل 
كحلظ أصبحت غخفة تجارة وصشاعة دبي أوؿ ، https://government.ae .2021تذيغ بحمػؿ عاـ 

، «سمدمة الكتل»اإلقميسييغ بحمػؿ متصػرة عبخ تقشية غخفة تجارة في العالع تدود أعزاءىا وشخكاءىا 
لتدييل التجارة العالسية وتدخيع إجخاءاتيا وضساف معامالتيا، وذلظ بعج تػقيعيا، في سشغافػرة محكخة 

، والتي باتت «سمدمة الكتل»في مجاؿ تصػيخ تقشيات « بيخليغ»تفاىع مع غخفة التجارة الجولية وشخكة 
السبتكخة في مشصقة الذخؽ « سمدمة الكتل»يظ الحرخي لتقجيع خجمات وبخامج بسػجبيا غخفة دبي الذخ 
  https://www.emaratalyoum.comاألوسط وشساؿ إفخيكيا.

 
عبارة عغ "الجرجة التي يخى فييا الفخد أف اآلخخيغ  :Social Influenceالتأثير اإلجتساعي /3

األعخاؼ  وُتعخَّؼ (Venkatesh et al.,2003)السيسيغ يعتقجوف أنو يجب أف يدتخجـ الشطاـ الججيج" 

https://www.emaratalyoum.com/
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بأنيا الجرجة التي يخى الفخد أف معطع األشخاص السيسيغ فيو يعتقجوف أنو  Social Normsاالجتساعية
( اف ىشاؾ عالقة (Yusof et al.,2018ـ نطاًما وقج وججت دراسة يشبغي أو ال يشبغي أف يدتخج

   وتبشى سمدمة الكتل االجتساعي التأثيخإيجابية بيغ 
 

ىي السيدة األساسية التي  Interintermediationتعتبخ ميدة  :blockchainالثقة في تكشهلهجيا /4
تقميجًيا تصمبت األنطسة التي لجييا دفاتخ مخكدية مذاركة  بأنطسة سمدمة الكتل،تجفع الفػائج السختبصة 
دفتخ األستاذ السػزع إلى  ، وال يحتاجحتفاظ بدجل لمسعامالت بيغ السؤسداتلإلشخؼ ثالث مػثػؽ بو 

شخؼ ثالث، والحي يسكغ أف يكػف فائجة كبيخة عشجما ال تكػف ىشاؾ مشطسة مخكدية مػثػقة واضحة ، أو 
، كسا ىػ الحاؿ مع أي (Chartered Accountants NZ:2017)اشة عالية إذا كانت تكاليف الػس

والدخعة واألماف وقابمية التػسع،  blockchainتكشػلػجيا ناشئة ، تػجج تحجيات وشكػؾ حػؿ مػثػقية 
 ويخجع ذلظ إلى 

ىي سمدمة عجـ وجػد فيع واضح مغ قبل العجيج مغ السجيخيغ التشفيحييغ بذأف ما  ىػ - أ
تع تغييخ جسيع جػانب األعساؿ، عمى الخغع مغ أف الدخد العاـ قج تجاوز ، وكيف يالكتل

 كذكل-كعامل تغييخ ذي شقيغ  Blockchainعسمة بيتكػيغ فميذ مغ الديل شخح دور 
بسا في ذلظ العسمة  الخمػز،ججيج مغ البشية التحتية وكصخيقة ججيجة لتخقيع األصػؿ عبخ 

 السذفخة.  
ىػ بشاء الثقة في الذبكة، فخبسا يكػف مغ السفارقات أف  :دمدمة الكتلالتحجي اآلخخ ل  - ب

التكشػلػجيا التي تيجؼ إلى تحقيق تػافق في اآلراء تقف حجخ عثخة بذأف الحاجة السبكخة 
إلى ترسيع القػاعج والسعاييخ، فعمي سبيل السثاؿ خح أنطسة الجفع واآلليات السرخفية، 

إال أنيع ال يػافقػف  اليػـ،عج األنطسة الحالية فعمى الخغع مغ أف الجسيع يمعبػف وفًقا لقػا 
بالزخورة عمى كيفية ترسيع وتذغيل نسػذج بجيل قائع عمى سمدمة الكتل 

Davies&Likens,2018).) 
عمى أسػاؽ رأس الساؿ وعسمية إعجاد تقاريخ الذخكات  blockchainتعتسج درجة تأثيخ  - ت

واسعة  blockchainعمى مجى إعتساده عمى نصاؽ واسع إلى الحج الحي تربح فيو تقشية 
االنتذار، ستحتاج إلى إشخاؾ الييئات الحكػمية والييئات التشطيسية والسؤسدات السالية 

وغيخىع مغ أجل وضع قػاعج وضػابط ووكاالت إنفاذ القانػف والذخكات وخبخاء التكشػلػجيا 
ججيجة ونساذج ألفزل السسارسات وميارات العسل السصمػبة إلجخاء انتقاؿ سمذ إلى 

  (Wunsche ,2016 )الكتل.مدتقبل تدػد فيو سمدمة 
 
تتجة الذخكات فى العقػد األخيخة لبشاء عالقات تػريج شػيمة عسال: محددات علي مدتهي شبكة األ/5

كات لتحقيق التكامل األمامى والخمفى فيسا يعخؼ بذبكات األعساؿ والتى تعج أكثخ األجل وبشاء شخا
تعقيجًا مغ عالقات التكامل الثشائى، وفذل أي حمقة مغ حمقات سمدة التػريج  عمي أي نصاؽ جغخافي 
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لألعساؿ يسكغ أف يتدبب فى أضخار جديسة لكل حمقات سمدمة اإلمجاد  وخاصة إذا كانت سمدمة 
عالسية ، ففذل أي حمقة سيكػف لة تأثيخ كبيخ وسخيع عمى سسعة وربحية وقيسو الذخكو فى االمجاد 

 ERPكسا تفعل مع  سمدمة الكتل يسكغ ألي شخكة أف تصبق قػاعج( و peters,2013األسػاؽ السالية )
 اإذا كشت تقـػ ببشاءى سمدمة الكتلاليػـ، ولكغ برفة عامة ، ال تجرؾ أكبخ عائج عمى االستثسار في 

بذكل أفزل عشجما يجتسع مختمف السذاركيغ في الرشاعة  سمدمة الكتللشفدظ فقط، فتتحقق فػائج 
جعػة أشخاؼ ثالثة لمسذاركة، ال يسكشظ كتابة القػاعج بشفدظ، وذلظ ببجء العشج و  مذتخكة.إلنذاء مشرة 

بيغ السدتخجميغ وانعجاـ الثقة  التشطيسييثيخ مخاوؼ أيزا مشيا عجـ اليقيغ 
Davies&Likens,2018) ويعتسج التعاوف الفعاؿ فيسا بيغ شخكات سمدمة التػريج في البيانات )

عتسادية والثقة بيغ اإلعتسادية بيغ أعزاء سمدمة التػريج، فكمسا زادت درجة اإلدرجة  عمىوالسعمػمات 
قابمية  Blockchainوتقجـ  .أعزاء سمدمة التػريج، كاف ذلظ دافع أكبخ لتبادؿ ومذاركة السعمػمات

التػسع مغ خالليا يسكغ الػصػؿ إلى أي قاعجة بيانات كبيخة مغ مػاقع متعجدة مغ جسيع أنحاء العالع. 
، يسكغ إنذاء لتغحية البيانات، عالوة عمى ذلظ كسا يػفخ معاييخ أماف أعمى وقجرة عمى التخريز وفًقا
إلى البيانات بذكل صخيح بيغ األشخاؼ التي سالسل الحطخ بصخيقة خاصة والتي ستدسح بالػصػؿ 

لجييا إذف بحلظ. وىشاؾ العجيج مغ السشافع التي تحرل عمييا أعزاء سمدمة التػريج مغ جعل تعامالت 
 بيانيا كالتالي واحجة ويسكغالذخكة في سمدمة كتل 

ظ ، بسا في ذليتيح لألشخاؼ االشالع عمى دليل عمى األداء الدابق لمسذاركيغ  -يخاقب سجل األداء *
 ستالـ في الػقت السحجد ، إلخ.التدميع في الػقت السحجد ، واإل

يعج الدجل السػثػؽ بو / الجقيق لتاريخ األصػؿ أمًخا  -يحافع عمى سجل األصػؿ ذات الكيسة العالية 
 ضخورًيا لزساف تػافقة مع السعاييخ بجًءا مغ أرضية السرشع وحتى التدميع.

غ لكل عزػ مفػض في معاممة ما الػصػؿ إلي البيانات لمتحقق مغ يسك -يحدغ ضساف الجػدة *
 صحة السعالع وتقميل السشازعات التي ال أساس ليا.

تتغيخ سعة الذاحشة الستاحة باستسخار، ومغ خالؿ  -تخاقب سعة الذحغ في الػقت الفعمي *
blockchain .تكػف الذفافية ، والدعة مخئية 

ويسكغ الػصػؿ إلى  blockchainمعالجة / تدػية الجفع آمشة في  -يحدغ عسميات الجفع والتدعيخ *
 معمػمات السعاممة.

مشع االحتياؿ: كل معاممة مخئية لتمظ السػجػدة عمى الذبكة، ال شيء يسكغ إزالتو دوف الكذف ؛ *
ء الذفافية تخدع االحتياؿ. مغ خالؿ التػثيق / عجـ الخفس ، يسكغ لمذاحشيغ أف يتعقبػا بأماف وقت إنذا

 وتعجيل مدتشج أو معاممة ، مسا يؤكج األصالة.
عمى معمػمات وقػاعج تفريمية ، مثل شمب  blockchainيسشع الدخقة: يسكغ أف تحتػي سمدمة  *

معخفات صػر األستالـ / تػصيل البزائع، وتعسل اإلحتياشات اإلضافية عمى تحديغ األمغ وتقميل 
 غ لعشاويغ العقارات الحكية.الشقل اآلم blockchainسخقة الذحغ، كسا يتيح 
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أف كل سمعة يتع شحشيا تتزسغ "جػاز سفخ" رقسي يثبت  Blockchainيػفخ األصل: يزسغ  *
أصالتو / مرجره. تذسل جػازات الدفخ بيانات ، مثل السكاف / متى تع ترشيع السشتج والخصػات التي 

 أتخحىا خالؿ رحمتو.
. تقػؿ مجمة blockchainد الحكية مغ أىع ميدات إصجار العقػد الحكية: يعتبخ الكثيخوف العقػ *

Entrepreneur مغ خالؿ العقػد الحكية ، يسكغ التحقق مغ صحة االتفاقات وتػقيعيا وتصبيقيا" :
مسا يمغي الحاجة إلى الػسصاء وبالتالي تػفيخ الػقت والساؿ  - blockchainتمقائًيا مغ خالؿ بشاء 

 Burruss,2018لمذخكة".   
أف ىشاؾ العجيج مغ الفػائج مغ إعتساد سمدمة الكتل عمي مدتػي سمدمة التػريج تتسثل في  ويخي الباحث

تقميل  -تقميل تكاليف البخيج الدخيع -تحديغ إدارة السخدوف  -تقميل أو القزاء عمى اإلحتياؿ واألخصاء
الجانب األخخ  زيادة ثقة السدتيمظ والذخيظ، لكغ عمي -تحجيج القزايا بذكل أسخع -التأخيخ مغ األوراؽ

البج مغ مخاعاة السخاشخ الستختبة عمي إعتساد سمدمة الكتل عمي مدتػي سمدمة التػريج، وإال تجخل في 
سمدمة كتل إال إذا كاف ىشاؾ عقػد شػيمة االجل بيغ أعزاء سمدمة التػريج، وبالتالي يجب عمي 

تبشي سمدمة الكتل عمي مدتػي  السحاسب اإلداري تػفيخ معمػمات بذأف السشافع والسخاشخ الستػقعة مغ
 DLTإعتساد األنطسة القائسة عمى (إن Inghirami,2019ويري ) سمدمة التػريج الخاصة بالذخكة.

 مثل سمدمة الكتل يكػف مشصكًيا فقط إذا:
 يعتسج جسيع أو أكثخ أعزاء سمدمة الكيسة ىحه األنطسة.  - أ

 الججيجة أقل مغ تكاليف الحالية مقجمي الخجمة. disintermediationتكاليف خجمات   - ب
مغ السسكغ اعتساد العسالت السذفخة مغ أجل اإلستفادة الكاممة مغ الفػائج التي تقجميا اإلنتخنت  - ت

 مغ الكيع.
( أو الذخكات الكبيخة SMEعمى سبيل السثاؿ، لمذخكات الرغيخة والستػسصة ) ىحا ليذ ىػ الحاؿ

 التي تبيع إلى آالؼ مثل أمازوف. 
  
 

 ثانيا: محددات داخلية على مدتهي الذركة
يزاؼ الى  ىي كاّفة السػارد البذخّية، والسادّية، والبخمجّية التي تتػفخ في ُنطع السعمػمات السحاسبّية، 

الدائجة في الذخكة وغيخىا مغ العػامل يسكغ بيانيا  التشطيسية والثقافةعسل الذخكة ذلظ حجع وشبيعة 
 كسا يمي:

 
إمكانية التأثيخ عمى مجسػعة واسعة مغ الرشاعات،  سمدمة الكتل: لتقشية / طبيعة نذاط الذركة1

فبعس الرشاعات أكثخ تأثخًا بتقشية سمدمة الكتل، فيعتقج بعس خبخاء الخجمات السالية إنو مغ الستػقع 
إلى تغييخ صشاعة الخجمات السالية وقػتيا  blockchainي التقشيات السبتكخة مثل أف يؤدي التقجـ ف

 Chod et)العاممة عغ شخيق أتستة العجيج مغ األنذصة التي يؤدييا البذخ حالًيا، ووججت دراسة 
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al.,2019)  أف ىشاؾ إرتباط إيجابي بيغ كل مغ سيػلة مجخالت الذخكة وأف تكػف مرادر الذخكة قابمة
أو غيخ سائمة )مثل فخيجة أو مخررة( وتكاليف تذغيل الذخكة وتبشى سمدمة الكتل، في حيغ أف  لمتمف

ىشاؾ عالقة سمبية بيغ حجع سػؽ الذخكة، وتبشى سمدمة الكتل والججوؿ التالي يػضح القصاعات األكثخ 
 تأثخ وإستفادة مغ تقشية سمدمة الكتل.

التي تسكغ مغ  blockchainالعالع بتجخبة مشرة تقـػ العجيج مغ البػرصات حػؿ  الخجمات السالية
إصجار األوراؽ السالية الخاصة ونقميا، باإلضافة إلى ذلظ ، تجرس مجسػعات 
متعجدة مغ البشػؾ حاالت اإلستخجاـ لتسػيل التجارة والسجفػعات عبخ الحجود 

 والعسميات السرخفية األخخى.
السشتجات 

االستيالكية 
 والرشاعية

 blockchainالذخكات في الرشاعات االستيالكية والرشاعية تدتكذف استخجاـ 
 لخقسشة وتتبع أصػؿ وتاريخ السعامالت في مختمف الدمع.

عمـػ الحياة 
 والخعاية الرحية

لزساف سالمة  blockchainتدتكذف مؤسدات الخعاية الرحية إستخجاـ 
صالبات وغيخىا مغ الدجالت، وفي الدجالت الصبية اإللكتخونية والفػاتيخ الصبية والس

لجعع سجالت األصػؿ  blockchainنفذ الػقت تدتكذف حكػمات القصاع العاـ 
 مثل األراضي.

إلنذاء تقشية شبكة ذكية تدسح بإستخجاـ فائس الصاقة  Ethereumيتع استخجاـ  الصاقة والسػارد
 كأصػؿ رقسية قابمة لمتجاوؿ بيغ السدتيمكيغ.

 ((CPA Canada et al.,2018 
  / حجم الذركة:2
لتحجيج نػع التكشػلػجيا التي تعتسجىا أكبخ  Oktaفي دراسة إستقرائية قامت بيا السؤسدة الخقسية"  

مغ صانعي القخار في  1050الذخكات في العالع لتطل ذات صمة وتشافدية، مغ خالؿ أخح عيشات مغ 
مجاؿ اليشجسة واألمغ وتكشػلػجيا السعمػمات مغ الذخكات الخقسية العالسية الخائجة، وأف كل واحجة مغ 

تقل عغ مميار دوالر مسا يجعميا تكػف السسثل السثالي لمذخكات ىحه الذخكات لجييا عائجات سشػية ال 
ىػ  Blockchainالعالسية، وججت الجراسة إف الفكخة الدائجة مشح فتخة شػيمة وىي أف إعتساد تقشية 

اإلستخاتيجية األكثخ شعبية لتػسيع فخص العسل التي تفزميا الذخكات الكبخى، كحلظ كاف إنتخنت 
٪ مغ السجيبيغ الحيغ قالػا إف شخكاتيع قج أستثسخت فيو، وجاءت 72 عشج األشياء األكثخ تفزياًل 

Augmented Reality  في حيغ إحتمت  68في السختبة الثانية بشدبة ، ٪Blockchain  السخكد
٪ ، كحلظ أضيخت نتائج الجراسة أف  58٪. وكاف الحكاء الرشاعي األقل تفزيال في  61الثالث بشدبة 

 لمعسميات الخقسية  Blockchainت تعسل عمى تصػيخ مشرة أكثخ مغ نرف الذخكا
Mitchell,2019)إعتساد األنطسة القائسة عمى (, فDLT :مثل سمدمة الكتل يكػف مشصكًيا فقط إذا 

 يعتسج جسيع أو أكثخ أعزاء سمدمة الكيسة ىحه األنطسة.  - أ
 الججيجة أقل مغ تكاليف الحالية مقجمي الخجمة. disintermediationتكاليف خجمات   - ب
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مغ السسكغ اعتساد العسالت السذفخة مغ أجل االستفادة الكاممة مغ الفػائج التي تقجميا اإلنتخنت  - ت
 مغ الكيع.

( أو الذخكات الكبيخة SMEىحا ليذ ىػ الحاؿ، عمى سبيل السثاؿ ، لمذخكات الرغيخة والستػسصة )
 (.Inghirami,2019ثل امازوف  )التي تبيع إلى آالؼ م

 
ويقرج بيا تػفخ البيئة التقشية الجاعسة، وتذسل األجيدة  البشية التحتية والتكشهلهجيا لكل شركة:/ 3

والسعجات ومكػناتيا السادية والبخامج والعشاصخ القادرة عمى جسع وتخديغ البيانات ومعالجتيا وتػصيل 
عامو ومدتػى تقشية  ػى التقشية الدائج في الذخكة برفةمدت السعمػمات الالزمة إلى مدتخجمييا. ويؤثخ

السعمػمات الستاح برفو خاصة في نجاح الشطع السحاسبية، فالتقشية السدتخجمة في الترشيع في الذخكة 
تشعكذ عمى الػضائف والسياـ األخخى، أي أف مدتػي التكشػلػجيا يخفع مغ مدتػي السعمػمات، وبالتالي 

ف تتجو الذخكة الى إستخجاـ تقشيات السعمػمات في الشطاـ السحاسبي بذكل أكبخ كمسا فأنو مغ الصبيعى أ
(، فسغ السعخوؼ أف تصبيق 34، ص 2017كاف مدتػي التقشية في التذغيل والعسميات كبيخًا)ىالؿ ،

سمدمة الكتل يتصمب أجيدة حاسبات بسػاصفات خاصة وفي نفذ الػقت قج تكػف ىشاؾ مذكالت تكامل 
 Yusofوقج وججت دراسة  واألنطسة الحالية داخل نفذ الذخكة أو السؤسدة. blockchainقات بيغ تصبي

et al.,2018)ليا أثخ إيجابي عمى نجاح  " يكػف ( إف وجػد بشية تحتية فشية لجعع استخجاـ الشطاـ
يراحبيا مع االخح في االعتبار اف تبشي سمدمة الكتل لو العجيج مغ السشافع لكغ الكتل.  إستخجاـ سمدمة

 العجيج مغ السخاشخ والتيجيجات، ويسكغ بيانيا في الججوؿ التالي: 
 مخاشخ وتيجيجات مشافع وفخص

*التذفيخ السحكع وصعػبة التالعب في 
 البيانات أو تعجيميا.

يتع التحقق مغ سجل  Veracityالرجؽ: * 
إدخاالت دفتخ األستاذ باإلجساع. ويتع تحجيج 
اإلدخاالت الػىسية والقزاء عمييا عغ شخيق 

 الفذل في التػصل إلى تػافق في اآلراء.
*الذفافية: إنو سجل عاـ لمشذاط يسكغ رؤيتو 

.   غ في الذبكةمغ قبل جسيع السذاركي
(Chartered Accountants NZ:2017) 

ػف السعامالت مخئية في الػقت فيجب أف تك
  الفعمي كسا ىػ الحاؿ مع البيتكػيغ

الثبات: أال يكػف ىشاؾ إمكانية بخمجة لتغييخ *
 أي بيانات بسجخد إدخاليا.

البيانات متاحة بديػلة  * إمكانية الػصػؿ إلى

الكتل ال تداؿ ىشاؾ مخاشخ إلختخاؽ سمدمة *
وتصبيقاتيا، خاصًة مع إدخاؿ تقشيات الحػسبة 
الججيجة، فمػ تعخضت سمدمة الكتل لعسمية إختخاؽ 
ناجح، قج يتسكغ السختخؽ مغ الحرػؿ عمى بيانات 

 ىامة.
ىشاؾ مخاوؼ بذأف خرػصية البيانات وإمكانية *

 الػصػؿ إلييا ومجي فاعمية القيػد العامة.
لسذفخة آمشة أو شفافة *قج ال تعتبخ العسالت الشقجية ا 

 بسا يكفي مغ قبل السشطسيغ الساليغ والحكػمات.
قج تكػف ىشاؾ مذكالت تكامل بيغ تصبيقات *

blockchain  واألنطسة الحالية داخل نفذ الذخكة أو
 السؤسدة.

* يسكغ أف يكػف ىشاؾ مذاكل التقادـ لإلصجارات 
blockchain  في وقت مبكخ، تخقيات يسكغ أف يكػف
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 السرمحةلسجسػعة واسعة مغ أصحاب 
(Ighriami,2019). 

 .(Wunsche,2016)تحجيا 
*اف انقصاع خجمات االنتخنت أو ضعف سخعتيا يؤثخ 

 عساؿ مغ خالؿ سمدمة الكتل.عمى تأدية األ
 
  نسػذج قبػؿ التكشػلػجيا  (Davis 1989): شّػر ديفيذ / قبهل التكشهلهجيا داخل السشذأة4

Technology Acceptance Model لشطع ، يتشبأ الشسػذج بكيفية قبػؿ البذخ 1986في عاـ
السعمػمات وإستخجاميا، فعمى السدتػى التشطيسي يختبط قبػؿ التكشػلػجيا بالفائجة السجركة وسيػلة 
اإلستخجاـ ليا، ىحاف العامالف السيساف يؤثخاف عمى إستخجاـ التكشػلػجيا كسا ىػ مػضح في نسػذج قبػؿ 

لعامميغ عمى السػقف مغ إستخجاـ التكشػلػجيا، وقج أشارت العجيج مغ الجراسات الدابقة إلى تأثيخ ىحيغ ا
التكشػلػجيا مغ قبل اإلدارة، وكيف يؤثخ مػقفيع عمى نػاياىع الدمػكية في إستخجاـ التكشػلػجيا مثل 

 & Hwangالتعامل مغ خالؿ مشرات التجارة اإللكتخونية أو في عسميات الذخاء عبخ اإلنتخنت )
Chung,2015) خجاـ األجيدة والبخامج التي تع تحجيجىا يمعب فقجرة اإلفخاد عمي الحكع عمى سيػلة إست

بذكل إيجابي دور في تذكيل ترػرات الفائجة السترػرة، وسيػلة اإلستخجاـ السجركة ، وفي نياية 
 Yusof) وقج وججت دراسة(.Holsapple & Sasidharan,2005السصاؼ نػايا إستخجاـ نطاـ معيغ )

et al.,2018)سيػلة االستخجاـ والفائجة السجركة عمى الشية الدمػكية  دراؾأف ىشاؾ تاثيخ ايجابى لسجى ا
  لتبشي تقشية سمدمة الكتل.

 
يسكغ تعخيف فعالية التكمفة السترػرة عمى أنيا ترػر الذخز في إستخجاـ الشطاـ  :/ العائد والتكلفة5

(. ويذيخ Ahmad & Ahlan,2015وتحقيق الشتيجة السصمػبة بتكمفة أقل مقارنًة ببجيمو )
(Neumann,2017)  في دراستة لتحجيج تكمفة وفػائج نذخ التكشػلػجيا الججيجة إلى أف فعالية التكمفة ىي

عامل ميع لتػجيو عسمية تبشي تكشػلػجيات ججيجة، والحجة في ذلظ ىي أف التقشيات الججيجة التي تعصي 
بشي أي نطاـ ججيج أو اتخاذ فقبل تنتائج صحيحة بتكمفة أقل لمػحجة عغ التقشيات الحالية يجب أف تشفح.  

أي قخار البج مغ مقارنة التكاليف الستختبة عمى ترسيع وتذغيل الشطاـ مع السشافع الستػقعة مغ ىحا 
 الشطاـ، ويسكغ بياف ذلظ في الججوؿ التالي:

 تكاليف مشافع 
* إزالة الحاجة لصخؼ ثالث 

( بكافة أشكالو التي يسكشظ  )وسيط
قػد تخيميا , وذلظ عغ شخيق الع

الحكية السبخمجة الستبعاد عسميات 
االحتياؿ واالعتساد عمى الػسيط ) 

 الصخؼ الثالث(.
*تخفيس عجد العامميغ في بعس 

حيث يحتاج نطاـ سمدمة  واألجيدة،*ارتفاع تكاليف البخامج 
بالسياـ الالزمة  الكتل أجيدة بسػاصفات خاصة مغ أجل الكياـ

 وىي أجيدة ذات تكاليف عالية.
يسكغ أف يكػف ىشاؾ مذاكل التقادـ لإلصجارات * 

blockchain  في وقت مبكخ، تخقيات يسكغ أف يكػف تحجيا 
 Wunsche,2016فعالية  االمخ الحي يتختب عمية تكالي

 لمحرػؿ عمي أحجث التصبيقات.
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األقداـ مسا يتختب عميو تخفيس 
 البذخية. العسالةتكاليف 

لمعسل عمى  *تكاليف تجريب وتشسية ميارات القػى البذخية
 نطاـ سمدمة الكتل.

 *تكاليف انتجاب وتػضيف خبخاء في سمدمة الكتل.
 
وكحلظ اإلتراؿ بيغ العامميغ في  ،: يصمق عمي مشاخ وثقافة إتخاذ القخارات/ الثقافه التشظيسية6

السدتػيات اإلدارية السختمفة، ومدتػى تأىيميع بذكل عاـ، ومجى ألساميع بالتقشيات الحجيثة خاصة في 
(. 34،ص2017مجاؿ السعمػمات ومدئػلية وأساليب اإلدارة في تحقيق ذلظ الثقافة التشطيسية )ىالؿ،

مخكدي يجفع لمتحػؿ التشطيسي مغ خالؿ تصبيق الالمخكدية فبالتأكيج إف إقتخاف سمدمة الكتل باإلجساع الال
في العسميات التجارية الفخدية والسذاركة الستدايجة السحتسمة لمسػضفيغ بدبب الذفافية العالية فعمى سبيل 
السثاؿ، يسكغ أف يؤدي اإلجساع الالمخكدي إلى زيادة مذاركة السػضفيغ في السدائل السحاسبية والتحقق 

عامالت التجارية، مسا يؤدي إلى مديج مغ الزػابط الستشػعة مغ خالؿ الذفافية التي مغ صحة الس
تدببيا سمدمة الكتل، وتعج الذفافية السالية مذكمة رئيدية في السحاسبة ونطاـ الخقابة الجاخمية، وىػ ما 

سمدمة يداوره القمق بذأف إنفتاح وتػافخ السعمػمات التي يسكغ أف تكػف خاضعة لإلشخاؼ بػاسصة 
الكتل، عالوة عمى ذلظ ، فإف تدييل مذاركة السػضفيغ يسكغ أف يحل مذكمة محكػرة في كثيخ مغ 
األحياف في أنطسة الخقابة الجاخمية فبإستخجاـ مشطػر الػكالة بذأف وجػد عالقة وكالة قػية بيغ اإلدارة 

، ونطًخا (Inghirami,2019) والسداىسيغ ، لكشو يدتبعج وجػد مثل ىحه العالقة بيغ اإلدارة والسػضفيغ
لمتغيخات التشطيسية السحتسمة السدتحجثة في سمدمة الكتل، يسكغ أف ندتشتج أنو مغ السججي إلقاء نطخة 

 فاحرة عمى التكشػلػجيا وتأثيخ إعادة الييكمة التشطيسية مغ وجية نطخ تقشية سمدمة الكتل.
 
: يجب عمى الذخكات أف يكػف لجييا حداسية مغ ردود أفعاؿ الستأثخيغ بالتغييخ، الدلهكية عهاملال/7

فقج تتخح اإلدارة قخار إيجابيًا، بيشسا يشطخ السػضفيغ إليو عمي أنو قخار سمبى مسا يجفعيع لسقاومة التغييخ 
 (،فعمي الخغع مغ أف تبشي سمدمة الكتل2018نتيجة ضعف اإلتراؿ مع اإلدارة)أبػمػسي&حساد،

سيؤدي إلي سيػلة وصػؿ األفخاد إلي السعمػمات، وتػاصميع السباشخ مع األفخاد السرخح ليع بالجخػؿ 
إلي مدتػيات معيشة مغ البيانات، إال أف تبشي سمدمة الكتل يؤدي إلي إنخفاض الحاجة إلي بعس 

ل ىحه العامميغ،  وما يشتج عشو مغ مخاشخ سمػكية  تؤدي إلي فذل تصبيق سمدمة الكتل، وتتسث
السخاشخ في رفس العامميغ إلستخجاـ تمظ الشطع، كحلظ حخص بعس السجيخيغ والعامميغ عمي عجـ 

عتبار أف السعمػمة تعج ممكية خاصة، األمخ الحي يتصمب بإالتعاوف في تبادؿ السعمػمات فيسا بيشيع 
نجاح تصبيق تجريب وتشسية قجرات األفخاد بذكل جيج وتقجيع حدمة مغ الحػافد ليع مغ أجل ضساف 

   سمدمة الكتل.
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وعمي الخغع مغ الفػائج العجيجة السراحبة لدمدمة الكتل فانو، ال تػجج أعساؿ متعمقة بالتصبيقات الحكيكية 
 Microsoft، حدب عمسشا. بجأ العجيج مغ "الالعبيغ الكبار" مثل  AISفي نطع السعمػمات السحاسبية 

، والتي تعتسج عادًة عمى نيج Blokchainتقشيات في تقجيع حمػؿ تتزسغ  Deloitteأو  SAPأو 
"Blockchain As A Service كتمظ التي رأيشاىا. ومع ذلظ، ال تداؿ ىحه الحمػؿ في مخحمة الشسػذج "

 (Inghriami,2019)األولي والػثائق ذات الرمة في مشترف الصخيق بيغ إعالف الشػايا ومقتخح التدػيق
ليذ مغ الزخوري البجء بدجل  Blockchainالخصػات األولى نحػ السحاسبة السدتشجة إلى . اف 

كسرجر لمثقة مفيًجا لمغاية في اليياكل  Blockchainمذتخؾ لجسيع إدخاالت السحاسبة. يسكغ أف يكػف 
تأميغ  اإلجخاءات السحاسبية: بجًءا مغ السحاسبية الحالية. يسكغ أف تكػف متكاممة تجريجيا مع نسػذجي

سالمة الدجالت ، إلى مدارات التجقيق التي يسكغ تتبعيا تساًما. في نياية الصخيق، قج تكػف عسميات 
 .Andersen,2017)السخاجعة اآللية بالكامل حكيقة واقعة. في البجاية )

 
، فإنو لغ يحل محل أنطسة تخصيط مػارد السؤسدات التقميجية بيغ  blockchainعمى الخغع مغ فػائج  
ذية وضحاىا. بجاًل مغ ذلظ ، ستقـػ دفاتخ األستاذ السػزعة في البجاية بتكسمة أنطسة التدجيل ، ع

خاصة في الحاالت التي يتع فييا إعادة حداب األرصجة بذكل متكخر عشج حجوث السعامالت. عمى 
ة يسّكغ مغ عخض البيانات في الػقت الفعمي، فإف التكامل مع األنطس blockchainالخغع مغ أف 

القجيسة قج يتدبب في تأخيخ في تدخيخ الكيسة الشيائية لجفاتخ السػزعة، فدػؼ تكػف سمدمة الكتل عبارة 
، نتػقع أف تبجأ السؤسدات blockchainعغ مديج مغ دفتخ األستاذ الخاص والعاـ. مع تصػر تكشػلػجيا 

خكة أو السذتخكة بيغ مثل دفتخ األستاذ السذتخؾ داخل الذ-التسػيل بتكػيغ سالسل الكتل الخاصة 
والتي ستسكشيا مغ االحتفاظ ببيانات حداسة مع احتزاف السديج مغ دفتخ األستاذ العاـ -الذخكة والسػرد 

تجريجيًا. ويسكغ أف تذسل ىحه الدالسل السدسػح بيا التحادات الرشاعة والكيانات األخخى، وكحلظ 
. إف الجسع بيغ Mulhall et al.,2018))الدالسل العامة الحكيكية التي تعسل في الدػؽ السفتػحة 

السػثػقية، والثبات، والفػرية يجعل مغ تقشية سمدمة الكتل إبتكارًا يغيخ قػاعج المعبة عشج تشفيحه بذكل 
مشاسب، فيسكغ أف يػفخ لمسؤسدات كفاءات ججيجة ميسة عبخ العجيج مغ العسميات والػضائف، مثل كل 

في فخاغ ويعتسج عمى أنطسة متػافقة بذكل صحيح في  blockchainالتقشيات ومع ذلظ، ال يػجج 
إف الػضع الحالي لعالقة  (Embark,2019).الذخكات لإلستفادة الكاممة مغ فػائجىا العجيجة.  

 السحاسبية بتقشية سمدمة الكتل ال يداؿ في مخاحمة األولى مقارنة بالرشاعات األخخى 
(Andersen,2017) صحيح أف تقشيةblockchain الكثيخ مغ السدايا والفػائج، ولكغ دمج عسمظ  تقجـ

ليذ باألمخ الديل، فال شظ أف الذخكة التي تقـػ بإنذاء سمدمة الكتل خاصة بيا  blockchainمع 
ستػاجو التحجيات الستعمقة بالقبػؿ الجاخمي وتشديق البيانات وحجسيا، ومع ذلظ ، يسكغ ليحه الذخكة أف 

، ولكغ برفة عامة ، ال تجرؾ أكبخ  ERPساًما كسا تفعل مع تزع وتصبق قػاعج سمدمة الكتل ، ت اليـػ
 Blockchainإذا كشت تقػـ ببشاءه لشفدظ فقط، فتتحقق فػائج  blockchainعائج عمى االستثسار في 

بذكل أفزل عشجما يجتسع مختمف السذاركيغ في الرشاعة إلنذاء مشرة مذتخكة، وبالصبع عشج بجء 
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ة، ال يسكشظ كتابة القػاعج بشفدظ، وذلظ يثيخ مخاوؼ أيزا مشيا عجـ اليقيغ دعػة أشخاؼ ثالثة لمسذارك
  . أف  عسمية تبشي سمدمة الكتل  ((Davies&Likens,2018   التشطيسي وإنعجاـ الثقة بيغ السدتخجميغ

تشصػي عمى أكثخ مغ مجخد  تبشي تكشػلػجيا ججيجة، بل يتعيغ عمى الذخكات حداب اآلثار التشطيسية 
  جة وقابمية التجقيق والسخاشخ واألمتثاؿ.السعق

 
 الخالصة والتهصيات ـ 6 
 الخالصة 1ـ6

 blockchain مشح إشالؽ السختخع اليابانى ساتػشى ناكامػتػ أوؿ ورقة بحثية عغ نطاـ سمدمة الكتل
ع العسالت ، التى تعج واحجة مغ أحجث التقشيات التى فخضت نفديا خاصة مع بدوغ نج2008عاـ 

في األوساط السالية و اإلقترادية،  ، بل وأصبحت سمدمة الكتل ىي الكمسة الصشانومثل البيتكػيغالسذفخة 
سمدمة الكتل بأنيا: عبارة عغ قاعجة بيانات ال مخكدية وعخؼ الباحث  والدياسية، اإلجتساعية...الخ

ومعمػمات يرعب مكػنة مغ مجسػعة مغ الكتل الستخابصة والستدمدمة تحتػى بجاخميا عمي بيانات 
وتشقدع ، اختخاقيا أو تعجيميا ويتع تجاوليا بذكل اسيل واسخع وارخز مغ قبل أعزاء شبكة سمدمة الكتل

سمدمة كتل مغمقة( ويعتسج تفزيل كل نػع  -سمدمة كتل متحجة -سمدمة الكتل الي )سمدمة كتل عامة
ومدتػى  فيويتع استخجاـ الذبكة مغ الذبكات نػع الخجمة السقجمة أو الغخض مغ الذبكة والسكاف الحى 

األماف السصمػب ومدتػى الدخعة في إتساـ السعامالت ومدتػى الديصخة عمى األشخاص الحيغ ليع الحق 
في التحقق مغ صحة وكتابة وقخاءة السعامالت ، وتعتبخ شبكة سمدمة كتل متحجة وشبكة سمدمة الكتل 

 ع السحاسبية في الذخكات.الخاصة ىي األنػاع التي ستؤثخ بذكل مباشخ في الشط
 

سمدمة الكتل الستكذاؼ شخًقا لتصبيق في  Big4وتدتثسخ شخكات السحاسبة الخائجة في العالع 
blockchain  ،يحتفطػف بسيدة  لكيفي عسميا مغ أجل تمبية احتياجات عسالئيع بدخعة ودقة أكبخ

كػسيمة لمجفع، وانزست إلييا  Bitcoinأوؿ مغ بجأ قبػؿ  Ernst & Youngتشافدية، فقج كاف 
PricewaterhouseCoopers يبجو كل شيخ ندسع عغ شخؽ ججيجة أف الذخكات األربعة الكبخى ،

تغسذ أصابع قجمييا في ىحه السياه السثيخة مجيػلة. في أبخيل مغ ىحا العاـ، عمى سبيل السثاؿ، أعمشت 
شالؽ. تقـػ الخجمة بتجقيق خجمات عغ أوؿ خجمة تجقيق لمكتمة واسعة الشصاؽ عمى اإل PwCشخكة 

blockchain .وتعػد تقشية  الخاصة بالذخكة، مسا يزسغ أنيا تدتخجـ التكشػلػجيا بذكل صحيح وفعاؿ
blockchain  بالكثيخ مغ السدايا لمعامميغ في الحقل السحاسبي وشخكات السحاسبة ومشيا تقميل األخصاء

ميل مغ االحتياؿ، وفى نفذ الػقت ىشاؾ مجسػعة مغ وزيادة الكفاءة، وتقميل التكمفة والػقت ، وتق
التحجيات والسخاشخ السختبصة بدمدة الكتل ، فكسا ىػ الحاؿ مع أي تقشية ججيجة ، سيكػف لجى 

blockchain  نريبيا مغ السخاشخ والتحجيات مشيا  )ال تداؿ ىشاؾ مخاشخ الختخاؽ سمدمة الكتل
ال تزسغ دقة البيانات األساسية لمدجل  -بة الججيجةوتصبيقاتيا ، خاصًة مع إدخاؿ تقشيات الحػس

ىشاؾ مخاوؼ بذأف خرػصية  -تخدف البيانات لكشو ال يخدف الػثائق الجاعسة األساسية-الخقسي
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قج تكػف ىشاؾ مذكالت تكامل بيغ تصبيقات  -البيانات وإمكانية الػصػؿ إلييا عمى القيػد العامة
blockchain  الخ(.…-السؤسدة الكبيخةواألنطسة الحالية داخل نفذ 

 
يسكغ بيانيا ويتػقف نجاح الشطع السحاسبية السعتسجة عمى تقشية سمدمة الكتل عمى مجسػعة مغ العػامل 

 في الججوؿ التالي
نهع 

 السحددات
 العالقة بين السحدد وتبشي سلدلة الكتل السحددات

 
 

 مغ 
خارج 
 الذخكة

السعمػمات عغ السشافديغ لمذخكة ومجي يخي الباحث ضخورة الكياـ تحميل  السشافدة
إعتسادىع عمى سالسل الكتل وتقييع اإليجابيات والدمبيات والفخص 
والتيجيجات التي نتجت عغ اعتساد السشافديغ لدالسل الكتل، وفي نفذ 
الػقت تقييع األثخ الستػقع لتبشي سمدمة الكتل عمي السخكد التشافدي 

 لمذخكة.
التأثيخ 

 االجتساعي
بأنيا الجرجة التي يخى الفخد  Social Normsؼ األعخاؼ االجتساعيةُتعخَّ 

أف معطع األشخاص السيسيغ فيو يعتقجوف أنو يشبغي أو ال يشبغي أف 
يدتخجـ نطاًما اف ىشاؾ عالقة إيجابية بيغ التاثيخ االجتساعى وتبشى 

   سمدمة الكتل
التأثيخ 

 الحكػمى
اليات ىي الدياسة يحجث التأثيخ الحكػمي مغ خالؿ ثالثة 

فعمى    ) Enforcement of Policiesواإلنفاذ   Awarenessوالػعي
، أشمقت حكػمة دولة اإلمارات إستخاتيجية 2018سبيل السثاؿ في أبخيل 

، وتيجؼ اإلستخاتيجية 2021اإلمارات لمتعامالت الخقسية )سمدمة الكتل( 
التعامالت  % مغ50إلى تصػيع التقشيات الستقجمة وتػضيفيا لتحػيل 

الحكػمية عمى السدتػى االتحادي إلى مشّرة بمػؾ تذيغ بحمػؿ 
 2021عاـ

الثقة في 
تقشية 

سمدمة 
 الكتل

عمى أسػاؽ رأس الساؿ وعسمية إعجاد  blockchainتعتسج درجة تأثيخ 
تقاريخ الذخكات عمى مجى إعتساده عمى نصاؽ واسع إلى الحج الحي 

االنتذار، ستحتاج إلى إشخاؾ واسعة  blockchainتربح فيو تقشية 
الييئات الحكػمية والييئات التشطيسية والسؤسدات السالية ووكاالت إنفاذ 
القانػف والذخكات وخبخاء التكشػلػجيا وغيخىع مغ أجل وضع قػاعج 
وضػابط ججيجة ونساذج ألفزل السسارسات وميارات العسل السصمػبة 

   الكتل.  ة إلجخاء انتقاؿ سمذ إلى مدتقبل تدػد فيو سمدم
شبكة 

 االعساؿ
مثل سمدمة الكتل يكػف مشصكًيا  DLTإعتساد األنطسة القائسة عمى إن 

 -فقط إذا:يعتسج جسيع أو أكثخ أعزاء سمدمة الكيسة ىحه األنطسة.
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الججيجة أقل مغ تكاليف الحالية  disintermediationتكاليف خجمات 
فخة مغ أجل اإلستفادة مغ السسكغ اعتساد العسالت السذ -مقجمي الخجمة.

 الكاممة مغ الفػائج التي تقجميا اإلنتخنت مغ الكيع.
 
 
 

 مغ 
داخل 
 الذخكة

حجع 
 الذخكة

 يػجج عالقة إيجابية بيغ حجع الذخكة وتبشي سمدمة الكتل

شبيعة 
 الشذاط 

 تاثخا بدمدمة الكتل وفي مقجمتيا القصاع السالي أكثخىشاؾ قصاعات 

الثقافة 
 التشطيسية

عالقة إيجابية بيغ سيادة الالمخكدية وبيغ نجاح تصبيق سمدمة  ىشاؾ
 الكتل

العائج 
 والتكمفة

التكاليف  أف تكػف أو اتخاذ أي قخار البج سمدمة الكتل قبل تبشي أي نطاـ 
السشافع الستػقعة مغ ىحا  أقل مغالستختبة عمى ترسيع وتذغيل الشطاـ 

 الشطاـ
البشية 

 التحتية  
يكػف ليا أثخ إيجابي عمى نجاح  "لجعع استخجاـ الشطاـبشية تحتية فشية 

 سمدمة الكتل ستخجاـإ
العػامل 
 الدمػكية

سيػلة وصػؿ األفخاد  إلىفعمي الخغع مغ أف تبشي سمدمة الكتل سيؤدي 
إلي السعمػمات، وتػاصميع السباشخ مع األفخاد السرخح ليع بالجخػؿ إلي 
مدتػيات معيشة مغ البيانات، إال أف تبشي سمدمة الكتل يؤدي إلي 

 الحاجة إلي بعس العامميغ، وما يشتج عشو مغ مخاشخ سمػكية انخفاض
 تؤدي إلي فذل تصبيق سمدمة الكتل

قبػؿ 
 سمدمة

 الكتل  

لسجى لجراؾ سيػلة االستخجاـ والفائجة السجركة عمى  إيجابي تأثيخىشاؾ 
 الشية الدمػكية لتبشي تقشية سمدمة الكتل.

 
 تهصياتال 2ػ6

 سػؼ يتع تقجيع مجسػعو مغ التػصيات لعجد مغ الجيات كسا يمي
عمى كميات االقتراد وإدارة األعساؿ والتجارة االىتساـ بذكل اكبخ بعمـػ : السشظسات التعليسية 1ػ2ػ6 

، وسمدمة الكتل بذكل التكشػلػجية الستدارعة برفو عامةالبيانات وعمع التشقيب عغ البيانات والتصػرات 
مجاالت األعساؿ السختمفة، فيجب زيادة السقخرات  فيخاص وكيفية االستفادة مشيا، واثارىا السختمفة 

نطع السعمػمات  عميةلتعميسية لمجراسيغ في السحاسبة مختمف التصػرات التكشػلػجية واثارىا السحتسمة ا
 السحاسبية

يسكغ أف تحجث ثػرة  DLTيعتقج عمى نصاؽ واسع أف قػاعج البيانات السػزعة : مشظسات األعسال 2ػ2ػ6
العالع، وبالتالي تحقيق قجر أكبخ في أنطسة البشية التحتية األساسية لرشاعة السحاسبة في جسيع أنحاء 
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مغ الذفافية والكفاءة. سيكػف مغ السثيخ لالىتساـ أف نخى كيف تصػر الرشاعة نفديا في السدتقبل 
يجب عمى مشطسات األعساؿ االىتساـ باالستفادة القرػى مغ سالسل الكتل في  Yadav,2018القخيب.

كادر الػضيفي لجييا مجرب عمى أحجث وسائل يغ، واف يكػف الدتعامالتيا مع كل مغ العسالء والسػر 
 تكشػلػجيا السعمػمات. 

السحاسبيغ ىع خبخاء في حفع الدجالت وتصبيق القػاعج السعقجة ومشصق العسل : السحاسبين 3ـ2ـ6
في السدتقبل وكيفية تصػيخ الحمػؿ  سمدمة الكتلوإعجاد السعاييخ. يسكغ لمسحاسبيغ تحػيل كيفية استخجاـ 

يجب  السحاسبة،يتدمل إلى صشاعة  blockchainبسا أف تصػيخ  سمدمة الكتل،والخجمات التي تقػدىا 
أف يعسل السشطسػف ومقجمػ التكشػلػجيا وقادة الرشاعة السحاسبية مًعا والبحث عغ شخؽ لجعل عسمية 

ميشجسيغ وقج ال يكػف لجييع معخفة تفريمية بكيفية  االنتقاؿ مفيجة لجسيع األشخاؼ. السحاسبيغ ليدػا
والشطخ  سمدمة الكتل،لكشيع سيحتاجػف إلى معخفة كيفية إسجاء السذػرة بذأف اعتساد  سمدمة الكتل،عسل 

يبػف السعخفة سفيجب أف يستمظ السحا (Yadav,2018) عمى أعساليع وعسالئيع blockchainفي تأثيخ 
السصمػبة ألداء مدؤولياتيا، فيجب اف يكػف عشجىع مغ السيارات التي والسيارات والكفاءات األخخى 

تسكشو مغ التعامل مع التصػرات التكشػلػجية الستصػرة باستسخار وخاصة سمدمة الكتل والتعامل مع 
 البيانات الزخسة وتحميمييا واالستفادة مشيا في اتخاذ القخارات.

 ث الستعمقة بدمدمة الكتل في السجاالت التالية:يػصى بأجخاء السديج مغ البحػ الباحثين:  4ػ2ػ6

 .إجخاءات مخاجعة الحدابات: دراسة تجخيبية عمىسمدمة الكتل  أثخ - أ
 عساؿ.ة الخقابة الجاخمية في مشطسات األتقشية سمدمة الكتل عمى ترسيع أنطس أثخ - ب
 يات حػكسة الذخكات.دور تقشية سمدمة الكتل في دعع ال - ت
 ػكسو تكشػلػجيا السعمػمات.ح عمىتقشية سمدمة الكتل  أثخ - ث
 .دور تقشية سمدمة الكتل في دعع تكامل سالسل التػريج - ج
 .الزخيبيدور تقشية سمدمة الكتل في الحج مغ التيخب والتجشب  - ح
 .قخارات تبشي تقشية سمدمة الكتلدور السحاسب اإلداري في  - خ

  
 قائسة السراجع

تكشػلػجيا السعمػمات وتفعيل حػكسة الذخكات: "الخبط بيغ حػكسة 2005* احسج عبجالدالـ ابػمػسى،
نسػذج مقتخح مغ سياؽ السحاسبة اإلدارية" السجمة العمسية التجارة والتسػيل، العجد الثانى، السجمج األوؿ، 

 .118 -53ص 
"دراسة تحميمية الثخ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت عمى السسارسات 2013*عبجهللا شعيل العتيبى،

 200 -169، ص2،العجد27جمة االقتراد واإلدارة، جامعو السمظ عبجالعديد، السجمج"م السحاسبية
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