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ممخص البحث

يهدف البحث إلى تحليل العبلقة بين تبني عمبلء المراجعة وشرراتت المحتبربة والمراجعرة لتةنسرة ببلبرل ال ترل
وانعاررتس ذلررى علررى اختبررترات المراجعررة وتحديررد نمرروذج المراجعررة المبلارررا ومهنررة المراجعررة والهساررل التنظسمرري رري
شراتت المحتببة والمراجعة.
وقد اعتمدت الدرابة على ت تمل المنهج االبتةرااي مع المنهج االبتنبتطي البتةراء والتنبؤ بتلوضرع المبرتةبلي
ألنشررطة ومهنررة المراجعررة رري ظررل تطبي ر تةنسررة ببلب ررل ال تررلا مررن خرربلى التطبير ر علررى عينتررين للد اربررةا م ررت
المراجعون ي شراتت المحتببة والمراجعة بتلةت رة واالباندرية والبتحثين ي جتمعتي طنطت وافر الشيخا بإجمتلي
مشت دات ( )545مشت دةا الختبتر أربع روض تعاس العبلقة برين تبنري الشرراتت لتةنسرة ببلبرل ال ترل وارل مرن
اختبترات المراجعةا ونموذج المراجعة المبلارا ومهنة المراجعة والهسال التنظسمي ي شراتت المحتببة والمراجعة.
وتشررير نتررتاج ررذا البحررث إلررى توجررة اختبررترات المراجعررة نحررو اختبررترات الرقتبررة برردال مررن اختبررترات المراجعررة
التةليدسةا وتوا ر مةومتت نجتح نموذج المراجعة المبتمرةا وظهور أدوار مبتحدثة للمراجعينا والتأثير على الهسال
التنظسمرري لشررراتت المحتبرربة والمراجعررة .و رري ضرروء ذلررى تومرري الد اربررة بأ مسررة تحفيررز الشررراتت الممررية لتبنرري
تةنسة ببلبل ال تلا وتحديث معتيير المراجعرة الممررية لرتعاس رثرتر تلرى التةنسرةا وقسرتر الجتمعرتت الممررية بردور
ريتدي ي بستن رثتر تلى التةنسة لمحتولة اقتنتص الفرص التي تو ر ت والتغلب على التحدستت التي تفرضهت.
ويؤاد البتحثين على مبت مة البحرث الحرتلي ري توبرسع وتعمير المبرتحة المعر سرة لموضروع احثرتر المحتبربسة
للتطبسةررتت الت نولوجسررةا مررن خرربلى تررو ير تمررور عررن المنررت ع المتوقعررة والتحرردستت الترري تفرضررهت ت نولوجسررت ببلبررل
ال تررل علررى المراجعررةا وابررتجبلء األثررر علررى اختبررترات المراجعررة ونمرروذج المراجعررة ومهنررة المراجعررةا رري ظررل نرردرة
األبحتث العلمسة ي ذلى المجتى.
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"Implications of Technological Developments in the Field
of Blockchains on the Audit Activities and Profession with
an Exploratory Study in the Egyptian Environment"

Abstract
The research aims to analyze the relationship between the adoption of audit
clients and accounting and auditing firms for blockchain technology and its
Implications on auditing tests and determine the appropriate audit model, the audit
profession and organizational structure in accounting and auditing firms.
The study relied on the integration of the inductive approach with the deductive
approach to extrapolate and predict the future status of audit activities and profession,
through the application on two samples of the study, they are the auditors in the
accounting and auditing companies in Cairo and Alexandria and researchers at the
universities of Tanta and Kafr El Sheikh, with a total of (145) observations, to test
four hypotheses reflecting The relationship between companies ‖adoption of
blockchain technology and each of the auditing tests, the appropriate audit model,
the audit profession and the organizational structure of accounting and auditing
firms.
The results of this research indicate that the auditing tests are directed towards
control tests instead of the traditional audit tests, the availability of the elements of
success of the continuous review model, the emergence of new roles for auditors,
and the influence on the organizational structure of accounting and auditing
companies. In light of this, the study recommends the importance of motivating
Egyptian companies to adopt blockchain technology, updating the Egyptian auditing
standards to reflect the effects of that technology, and that Egyptian universities play a
leading role in explaining the effects of that technology to try to seize the
opportunities it provides and overcome the challenges it poses.
The current research contributes to expanding and deepening the knowledge area
of the subject of accounting effects of technological applications, by providing a
visualization of the expected benefits and challenges posed by blockchain technology
to the audit, and clarifying the impact on the auditing tests, the audit model and the
audit profession. In light of the scarcity of scientific research in that field.

keywords: Blockchain technology, smart contract, auditing tests, audit
model, audit profession
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 -1مقدمة

تعتبر تةنسة ببلبل ال تل  Blockchainوا ردا جديردا قرد يترترب علسرة العديرد مرن المفتجر ت ل ثيرر

مررن األنشررطة علررى مبررتو قطتعررتت متنوعررة بمررورةا تررذارنت بمررت حملررة االنترنررت مررن ثررورة رري نةررل
المعلومرتتا واونهرت جيرل ثرتن منرةا تحمرل معهرت العديرد مرن المنرت ع وساتنفهرت تحردستت ومخرتطر جمررةا

ابت رررت لتتغلررب علررى مشررالة انعرردار الثةررة إلج رراء المعررتمبلت بررين طررر ين برردون طرررف وبررس ا سةررور
حوا ررت علررى نةررل األمرروى دون نبررخهت بأبررلوب رمررن وبرريع و،يررر قتبررل لبلختر ار ا وترروحي بمبررتةبل

،ير محدد المعتلر لمهنة المراجعةا وبتت بحث انعاتبتتهت أمر ال مفر منة.
ولةررد أمرربا شررتاعت ري الوقررت ال ر ار نا برررعة وتي ررة التطررورات الت نولوجسررة رري ات ررة المبررتراتا
والمحتبرربة اعلررر اجتمررتعي يجررب أن تعاررس تلررى التطررورات ال بررسمت إن اتنررت وثسةررة المررلة بمنش ر ت
األعمتى .وببحث طبسعة العبلقة بين التطورات الت نولوجسة ومهنة المحتببة والمراجعةا نجرد أن مهنرة
المحتبرربة والم ارجعررة ابررتجتبت لهررذو التطرروراتا بيررد أن معرردى االبررتجتبة لهررت اررتن بطرريء بمررورة ال
تعاررس اررل ررذو التطرروراتا علررى الررر،ر مررن مبررت مة التطررورات الت نولوجسررة رري المعتلجررة االل ترونسررة

لل ررر الضررخر مررن البستنررتتا لةرردرتهت علررى تخ رزين وابررترجتع تلررى البستنررتت بمبررتو مرتفررع مررن الدقررة
والبرعةا إذا أمبحت األنشطة المحتببسة من تبويب وتحليل وتبجيل واعداد التةترير المتلسرة ترتر مرن
خرربلى ت نولوجسررت المعلومررتتا بررل وأمرربا تبررتدى المعلومررتت بررين العديررد مررن األط رراف ذوي الممررتلا

المشتراة ممانت من خبلى ت نولوجست الشباتت.
وتةررور المراجعررة بررتلفحص االنتةررتدي المررنظر لمررت تتضررمنة الةرواار المتلسررة مررن معلومررتت و ر اتبررتع
منهجسة للمراجعة تعتمد على أ ضل األبتليب المتتحة للحموى على أدلة االثبتت البلزمة بغسة إبرداء
رأي ني محتيد عن مد مد وعدالة الةواار المتلسرةا ري ضروء معرتيير المراجعرة المتعرترف عليهرت.
ولض ررمتن عتلس ررة المراجع ررةا ق ررد تة ررور ش ررراتت المراجع ررة بتبن رري التةنس ررتت المتةدم ررة لموا ب ررة التط ررورات
الت نولوجسة للتأقلر مع مبتجدات العمر ال ار ن واالبتعداد للمزيد من التطورات ي الفترات المةبلة.

ويزعر البتحثتن بأن تةدسر تةنسة ببلبل ال تل اإ راز للتطورات الت نولوجسة سمان أن تحةر قفرزات
تالة ي تةدر أنشطة المراجعةا ختمة وأنة سمان ومف مهنة المراجعة ي العمر ال ار ن بأنهت ي
وينظررر إلررى ببلبررل ال تررل علررى أنهررت أحررد محراررتت وأبرربتب
مهررد ت الرقمرري مةترنررة بررتلمهن األخررر ُ .
الثرورة الذاسررة رري مجرتى االنترنررتا وتعرررف علرى أنهررت بررجل رقمري مرروزع ومفترروح علرى مبررتو العررتلرا
سمان من خبللة تبتدى الةسمرة برين مجموعرة مرن األطرراف بمرورة وريرةا دون الحتجرة إلرى الوبرطتءا
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ي ظل تحةير مبرتو مرتفرع مرن األمرتن والبررية ضرد ممتربرتت الغرش والتبلعربا مرع إماتنسرة تتبرع
وعرررض وتررو ير المعلومررتت بمررورة مختلفررة للعديررد مررن األ ،رراض ) .(Yermack, 2017ويخل ر

البتحثين بين ببلبل ال تل والبتواين Bitcoinا إال أنة سمان النظر لببلبل ال تل علرى أنهرت العمرود

الفةررري للبت رروينا اررأ ر بررمة تميز ررت عررن ،ير ررت مررن العمرربلت الرقمسررة اال ت ارضررسةا وعلررى الررر،ر مررن

ابررتخدار ببلبررل ال تررل بمررورة مت ازيرردة رري مجررتى تحويررل العمرربلت الرقمسررةا إال أنررة سماررن ابررتخدامهت
ي العديد من مجتالت نةل الةسمرة برين المشرتراين ري البلبرلةا ولهرت انعاتبرتت جو ريرة علرى العديرد
من المهن ومنهت مهنة المراجعة ) .(Lundy, 2016حيث تو ر ببلبل ال تل أبتتذ عرتر للمعرتمبلت
الترري يررتر تبررجيلهت بررين مجموعررة مررن األط رراف بمررورة أ ثررر أمتنررتا والررذي برردورو ُينشررأ رررص ريرردة
للةررتامين علررى نشرتط المراجعررة البررتخدار ررذو الت نولوجسررت رري المهررتر الترري سمتربررونهتا ضرربل عررن أن
إختر ار

ررذا النظررتر سعررد أمر ار مبررتحسبل تةريبررتا وذلررى ألن اررل الةيررود المتعلةررة بتلمعررتمبلت يررتر توزيعهررت

علرى األطرراف وختمهرت بطريةرة برمجسرة مشرفرة ) .(Dai and Vasarhelyi, 2017ويتفر البتحثرتن

مررع د اربررة )(Yermack, 2017ا بضرررورة تبنررى مهنررة المراجعررة والتعرررف علررى الفرررص والتحرردستت
النتشاة عن تبني ببلبل ال تل على نطت وابعا امت يجب تشجسع المراجعين على مراقبة التطرورات
ري تةنسررة ببلبررل ال تررل ألن لررديهر رمررة للتطررور والررتعلر واالبررتفتدة مررن قرردرتهر المثبتررة بتلفعررل علررى
الت يف مع احتستجتت عتلر األعمتى المتغير ببرعة.
وممررت بررب يررر البتحثررتنا أن اعتمررتد التطررورات الت نولوجسررة رري ببلبررل ال تررل علررى حبررتبتت
األبررتتذ الرقمسررة الموزعررةا سماررن أن يررو ر لررسس ة ر ممتربررتت ونظررر محتبرربسة سماررن االعتمررتد عليهررت
ودقسةة أل،راض تبجيل المعتمبلت انةطة انطبل نحو تطور مهنة المحتببةا ول ن أسضت ُينشأ ببل
لمهنة المراجعة نحو التطورا على الر،ر من وجود العديد من العنتمرر التري مرت ازلرت ،تمضرة األثرر
على مهنة المراجعة .وبتلترتلي يرارز رذا البحرث علرى احثرتر المترتبرة علرى تبنري الشرراتت لت نولوجسرت

ببلبل ال تل ي مجرتى المراجعرةا وبرتلنظر إلرى أن ببلبرل ال ترلا نجرد أنهرت قرد تمثرل مردخبل مبت ر ار
ري رذا المجرتى وقررد تغيرر ممتربرتت المراجعررة الحتلسرة بشرال جرذريا ومررن الجردير بتلرذار ابت شررتف
إماتنررتت ررذو الت نولوجسررت والتحرردستت الترري تواجههررت رري المراجعررةا وتحليررل مررد إماتنسررة التحرروى نحررو
ذا المجتىا حيث أن الممتربتت الحتلسة ي مجتى المحتببة والمراجعة تتضمن الترايز علرى بعرض

الجوانب التي ةدت أ ميتهت مع االنتةتى إلي بيارة التطرورات الت نولوجسرة لببلبرل ال ترلا امرت تتجت رل
بعض الجوانب األخر التي سمثل الترايز عليهت ضرورة حيوسة ي ذو البياة الت نولوجسة المعةدة.
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تعررد التطررورات الت نولوجسررة وختمررة المرتبطررة بتلمعلومررتت والةسمررة أ ررر معطسررتت الةرررن الحررتليا

وسشال االعتمتد عليهت ي منظمتت األعمتى مظه ار من مظرت ر الت يرف والتطرورا برل وأمربا ت يرف

البياررة المحتبرربسة للمجررتالت الت نولوجسررة مررن متطلبررتت مواجهررة مخررتطر البةررتء والمنت بررةا ولةررد ،يرررت
شباة االنترنتا عتلمنت وأحدثت ثورة ي طريةة تبتدى المعلومتتا ومع ذلىا ةد أثبرت أنهرت أقرل تاردة

ومنفعة ي مجتى تبتدى الةسمة )(Wiatt, 2019ا ولةد أد التطور الرقمي متبترع الوتيرة إلى تطروير
ببلبل ال تل اشباة موزعرة برين طرر ين أو العديرد مرن األطررافا و رو مرت يجعرل تبرتدى الةسمرة ممانرت

عن طري تبجيلهت ونةلهت بطريةة مؤمنةا ومرن المتوقرع أن سارون لهرت العديرد مرن احثرتر علرى منشر ت
األعمتىا ضبل عن جذب انتبتو ال من األ تدسميين والممتربين على حد بواءا ذا من نتحسة.
ومررن نتحسررة أخررر ا تمثررل الة رواار المتلسررة الترري يررتر مراجعتهررت حجررر الزاوسررة رري منش ر ت األعمررتى
دور راسبررست رري التمويررل مررن خرربلى االقترراض أو إمرردار األبررهر وعملسررتت الرردمج واالبررتحواذ
وتلعررب ا

وتحديرد مررد االلترزار التنظسمري والتررأثير رري افرتءة و عتلسررة أبروا رأس المرتىا وتعاررس الةرواار المتلسررة

أحاررتر اإلدارةا بمررت رري ذلررى التةررديراتا وتعررزز عملس رة المراجعررة المبررتةلة للتةررترير المتلسررة الثةررة الترري
تعتبرر عنمر ار حتبررمت مررن أجرل األداء ال ررفء والفعررتى لنظررتر أبروا رأس المررتى .وقررد يررؤدي أي ت ررل
لهذو الثةة إلى اإلضرار ببمعة المنشأة وبرعر البرهر والةسمرة التري سحمرل عليهرت أمرحتب الممرتلاا
ويتوقررع مبررتخدمو الةرواار المتلسررة مررن المرراجعين إجرراء مراجعررة مبررتةلة للةرواار المتلسررة بتالعتمررتد علررى
الشررى المهنرريا وسةرردر الم ارجررع الخررترجي تأ يررد معةرروى بررأن الة رواار المتلسررة ااررلا ختلسررة مررن األخطررتء

الجو ريرةا برواء اتنرت نتتجرة عرن الغرش أو الخطرأ .ومرن برين الخمرتاص الهتمرة ال ثيررة التري ير،ررب

المحتبرربون تو ير ررت رري المعلومررتت المحتبرربسةا ارتفررتع مبررتو اماتنسررة االعتمررتد عليهررتا وسفضررل أن

ساون ذلى بت لفة معةولةا وبشال عترا المت زادت درجرة االعتمرتد علرى والثةرة ري معلومرتت الشرراةا
زادت درجة االعتمتد على والثةة ي تةترير ت المتلسة وارتفرتع مبرتو افرتءة األبروا المتلسرةا ويرنعاس

ذلى على المراجعين الخترجيين من خبلى تخفسض الفتررة الزمنسرة البلزمرة للتحةر مرن تلرى المعلومرتت
)(Deloitte, 2016ا وقرد أدت رذو الردوا ع إلرى النظرر ري تحةير الت تمرل برين تةنسرة ببلبرل ال ترل
والوظتاف المحتببسة.
وقد أثترت ذو التطورات دوا رع الجهرتت المهنسرة وماتترب المحتبربة والم ارجعرةا حيرث تبرذى جهرود
ابيرة البت شتف ايف سمان ابتبداى أو تعديل نظر المعلومتت المحتببسة التةليدسرة لتت تمرل مرع تةنسرة
ببلبررل ال تررل )(Vetter, 2018ا امررت قتمررت جمسررع الشررراتت األربعررة ال بررر للمحتبرربة والمراجعررة
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) (Big 4بمبتدرات ابيرة للتحضير للتغييرات التي تط أر على المراجعة من جراء التبني المحتمل لتةنسة
ببلبل ال تلا وعلى الر،ر من ذو الجهودا إنة من ،ير الواضا إلى أي مد برتتأثر تخممرتت

المحتبربة والمراجعرة .وتشرير د اربرة ) (Alarcon and Ng, 2018أن رذو التةنسرة تميرل إلرى تةردسر
وجهتي نظر متعترضتينا مت الحمتس والشىا ولهذا إن التبني على نطت وابع لهذو التةنسرة سعتمرد

عل ررى درج ررة االب ررتجتبة للمخ ررتوف الت رري يثير ررت المش ررااون وتة رردسر حل رروى تلغ رري أو تخف ررض م ررن ررذو

المخررتوف .مررن وجهررة نظررر مؤيرردي ت نولوجسررت ببلبررل ال تررلا ررإنهر يرررونا أنررة إذا اررتن االنترنررت قررد
و ررر البنسررة التحتسررة إلدارة عملسررتت تبررتدى المعلومررتتا ررإن تةنسررة ببلبررل ال تررل تمرربا بنسررة أبتبررسة

جدي رردة إلدارة عملس ررتت تب ررتدى الةسم ررة رري المب ررتةبلا ام ررت أنه ررت ب ررتغير بش ررال ج ررذري طرية ررة معتلج ررة

المعررتمبلت وتبررجيلهت وتحليلهررت )(Bonsón and Bednárová, 2018ا أمررت مررن وجهررة نظررر
المتشررااينا تعتبررر الت نولوجسررت مفيرردة إذا أماررن االعتمررتد عليهررتا ويرردعون بأنهررت ،يررر موثررو

يهررت رري

الوقت ال ار ن للمبتخدمين أو الجهتت التنظسمسة والمهنسةا امت سحذرون من أن رذو الت نولوجسرت تفتةرر

إل ررى النض ررجا والتدرجس ررة والمع ررتييرا ووج ررود أخط ررتر جو ري ررة رري حتل ررة تع رررض البستن ررتت للخط ررر أو

رر
الب ررقةا ويثيرررون مخررتوف مررن أنررة قررد ت ررون عرضررة ألخطررتء البرمجررة أو نةررتط ضررعف النظررتر نظر ا
لوج ررود نة ررص رري األدوات البلزم ررة لض ررمتن عم ررل النظ ررتر عل ررى النح ررو المنش ررود (Coyne and
)McMickle, 2017ا ي حين يدعي البعض بأن تةنسة ببلبل ال تل تتةدر ببرعةا واتحدت يارتت
مهنسة عديدة لتبريع وضع تعريفتت للمعرتيير المرنتعسة وتعزيرز التعرتون و رو مرت انعارس علرى ظهرور
مداخل جديدة للرقتبة واألمتن والخمومسة ).(Kokina et al., 2017
وعلررى الررر،ر مررن التحرردستت المعلةررة والترري مررت ازلررت رري انتظررتر الحلرروى العتجلررةا سماررن اإلق ررار
بتإلماتنررتت التحويلسررة لببلبررل ال تررل رري مجررتلي المحتبرربة والمراجعررةا ختمررة سمررت يتعلر بتلمحتبرربة
والم ارجعة المبتمرة واعداد التةتريرا ومن خربلى االعتمرتد علرى البرجبلت المحتبربسة الموزعرة والمتفر

عليهررتا ا تبرربت إج رراءات المراجعررة الذاسررة Smart Auditا والةيررد الثبلثرري الةررتار علررى أبررتس ررذو

التةنسررةا والمحتبرربة والمراجعررة أبعررتدا جديرردة ويبرردو أنهررت تتجررة بشررال مت ازيررد نحررو تحةسةهررت (Rozario
)and Vasarhelyi, 2018; Wang and Kogan, 2018ا والةسمرة المضرت ة لررببلبل ال ترلا
مةترنررة بتلبررداال األخررر مثررل نظررر تخطررس الم روارد أو قواعررد البستنررتت الموزعررةا تنبررع مررن م رزيج مررن
عنتم ررر متع ررددةا منهر ررت الثب ررتت وعر رردر الةتبلسر ررة للتغيي ررر Immutabilityا واإلجمر ررتع Consensusا

والبلمرازي ر ررة Decentralizationا والتش ر ررفير .(Smith, 2018) Encryptionومم ر ررت ب ر ررب ا ي ر ررر
مثير لبل تمتر ي مجتى المحتبربة والمراجعرةا و رذا التحروى ممردرو التطرور
البتحثتن أننت نشهد تحوال ا
6

د/عبد احلميد العيسوى حممود ،د/أمين أبو النضر حممـد أبو النضر

إنعكاسات التطورات التكنولوجية فى مجال........

التةنرريا والررذي ترررجر رري الواقررع مررن خرربلى اشررتراى شررراتت المحتبرربة والمراجعررة األربعررة ال بررتر رري
مبتدرات ببلبل ال تل لدرابة رثتر ت على مجتلي المحتببة والمراجعة ).(Del Castillo, 2017
وبغض النظر عن احثتر المتوقعة من تطبي تةنسة ببلبل ال تل ي مجتى المحتببة والمراجعةا

إال أن الد اربررتت المحتبرربسة الترري تنتولررت تلررى االنعاتبررتت ت ررتد ت ررون محرردودةا حيررث أشررترت د اربررة
) (Yermack, 2017أن تةنسر ررة ببلبر ررل ال ت ر ررل تما ر ررن م ر ررن تنفي ر ررذ المحتب ر رربة الفورير ررة real-time
accountingا ام ررت ت ررر االش ررترة إل ررى من ررت ع ببلب ررل ال ت ررل رري مهن ررة المراجع ررة م ررن خ رربلى د ارب ررة
)(Fanning and Centers, 2016ا وقدمت درابة ) (Kiviat, 2015ارة "المحتبربة مرن خربلى

الةي ر ررد الثبلثر ر ري"  triple-entry accountingبتب ر ررتخدار ش ر ررباة المرازي ر ررةا و ر رري مج ر ررتى الخرر رردمتت
الممر سةا اقترحت درابة ) (Peters and Panay, 2016اسفسة تشغيل حبتبتت األبتتذ الموزعرة
ي مجتى البنوىا امت تنتولت درابة ) (Kokina et al., 2017بمورة موجزة لآلثرتر المترتبرة علرى
تنفيذ تةنسة ببلبل ال تل ي مجرتى المحتبربةا وقردمت د اربرة ) (O’Leary, 2017تمرورات لآلثرتر
المترتبة على ت نولوجست ببلبل ال تل على ال مرن بلبرلة التوريرد والمحتبربةا وأخير ار اعتمردت د اربرة

) (Coyne and McMickle, 2017علرى المردخل االنتةرتدي مرن خربلى تحديرد التحردستت الراسبرسة
البتخدار ببلبل ال تل ي المحتببة.
ويتف البتحثتن مع درابة ) (Martindale, 2016بأنة من المتوقرع أن سارون لرد تةنسرة ببلبرل

ال تل الةدرة لرسس ةر علرى تغييرر قواعرد المحتبربة والمراجعرةا ول رن أسضرت للترأثير علرى طبسعرة مهنرة
المحتبرربة والمراجعررةا حيررث أن تةنسررة ببلبررل ال تررل رري حبررتب أبررتتذ أ ضررل ألنررة سبررما بإضررت ة
الةيود إلى حبتب األبرتتذ ضربل عرن تعردد المبرتخدمين لرنفس الحبرتبا وترو ر نةطرة تحةر ثتلثرة لرر

ت ررن موجررودة مررن قبررلا حيررث يترردخل المراجعررون امبررتخدمين إلررى الشررباةا وتبررما بررأن تررتر أنشررطة
المراجعة والرقتبة مرن خربلى تضرمين التعلسمرتت بمرورة مبتشررة ري عملسرتت محرددةا ومرع ذلرىا يوجرد

تحرد ابيرر يررتب بإعرتدة تعريرف أنشرطة المراجعرة والرقتبرة المحتملرة علرى أبرتس خمرتاص ت نولوجسررت
ببلبل ال تل.
ولةد أثيرت مبألة طبسعة ونطرت أعمرتى المراجعرة ري حتلرة ابرتخدار تةنسرة ببلبرل ال ترل ولرر ترتر
اإلجتبر ررة عنهر ررت بتل تمر ررل حتر ررى احنا حير ررث سشر رردد الر رربعض علر ررى الحتجر ررة المت ازير رردة لملفر ررتت تعرير ررف

الت نولوجست الرقمسة )(Raphae, 2017ا بينمت يؤاد البعض احخرر علرى التحررى نحرو عردد أقرل مرن
األنشرطة والتري تحةر قسمرة مضرت ة مرتفعرة ( .)MacManus, 2017وتومرلت د اربرة (Bonsón
)and Bednárová, 2019ا إلى أنة بتلر،ر من أن ذو الدرابتت تلةي بعض الضروء علرى مفهرور
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ت نولوجسر ررت ببلبر ررل ال تر ررل ر رري المحتبر رربة أو المراجعر ررة وتر ررو ر بعر ررض األ ار ررتر حر رروى اسفسر ررة تطبي ر ر
الت نولوجستا إال أن احلستت التفميلسة ل سفسة ابتخدامهت ال تزاى مفةودة.
وسعتةررد البتحثررتنا أنررة ببرربب عرردر مبررتيرة معررتيير المراجعررة للتطررورات الت نولوجسررة الحتلسررة ومنهررت
تةنسررة ببلبررل ال تررل ررإن التررأثير المحتمررل لررببلبل ال تررل علررى مهررن المراجعررة والرقتبررة لررر يررتر تةيسمررة
بشال منهجي وشتمل حتى تتريخ اتتبة ذا البحث .ونظ ار لحداثة تةدسر وتنتوى ببلبل ال تل وربطهت
بمجتلي المحتببة والمراجعةا اةضسة لهرت انعاتبرتت محتبربسة بررزت ري الوقرت الر ار ن ولهرت ترداعستت
وخسمة إن لر يتر االبتجتبة لهتا ضبل عن ندرة البحوث المحتببسة ي الدوى العربسة  -ي حدود علر
البتحثتن -ابياة تطبي مختلفة عن الدوى األجنبسةا ومت لتلرى التطبسةرتت التري تفرز رت تلرى التةنسرة مرن
انعاتبتت على مهنة المراجعةا اتن دا عت نحرو تنرتوى انعاتبرتت التطرورات الت نولوجسرة والمتمثلرة ري
ببلبررل ال تررل الةتامررة علررى أبررتس االنترنررت علررى مهنررة المراجعررة رري ظررل بياررة الممتربررة المهنسررة
الممرية .وبتلتتلي سمان للبتحثين بلورة مشالة البحث ي ضوء البؤاى البحثي الراسبي التتلي:
هللل مللن المحتمللل أن تللة ر تقنيللة سالسللل الكتللل عمللى أنشللطة المراجعللةا ومللا ه ل انعكاسللات ه ل ا
التأ ير عمى مهنة المراجعة ا

وف محاولة اإلجابة عمى السةال الرئيس  ،يطرح الباح ان األسئمة الفرعية التالية:

 -مت و الوضع ال ار ن لتةنسة ببلبل ال تل

 مت ي المنت ع المتوقع الحموى عليهت من تةنسة ببلبل ال تل واذلى التحردستت الحتلسرة والمتوقعرةالتي تفرز ت طبسعة تلى التةنسة وتحد من ابتخدامهت ي مجتى المحتببة والمراجعة

 مت ي انعاتبتت تةنسة ببلبل ال تل على أنشطة واختبترات المراجعة وجمع األدلة ل سمان لتةنسة ببلبل ال تل تغيير النموذج الحتلي للمراجعة الخترجسة اعتمتدا على تأثير رت علرىالممترب ر ررتت المحتب ر رربسة وم ر ررت أث ر ررر ذل ر ررى عل ر ررى ماتت ر ررب المحتب ر رربة والمراجع ر ررة والوظ ر ررتاف الحتلس ر ررة
للمراجعين
 مررت ررو واقررع بياررة األعمررتى والممتربررة المهنسررة رري ممررر النعاتبررتت تةنسررة ببلبررل ال تررل علررىأنشطة ومهنة المراجعة

 -3أهداف البحث

يتمثررل الهرردف الراسبرري للبحررث رري ابررتجبلء ود اربررة انعاتبررتت التطررورات الت نولوجسررة متمثلررة رري

تةنسررة ببلبررل ال تررل علررى مهنررة المراجعررة والممتربررتت المحتبرربسة ال ار نررةا ومحتولررة ابررتنبتط الوضررع
المحتمل لممتربتت المراجعة ري الفتررات المةبلرة ري ضروء التطرورات التةنسرة الحتلسرة لببلبرل ال ترلا
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ذا الهدف الراسبي من خبلى تنتوى األ داف الفرعسة التتلسة:

 -5د اربررة الوضررع ال ر ار ن لتةنسررة ببلبررل ال تررل وختمررة تطبسةتتهررت رري مجررتى األعمررتى بمررورة عتمررة
ومجرتلي المحتبربة والمراجعررة علرى نحرو خررتصا وتحديرد وتحليرل المنررت ع المتوقرع الحمروى عليهررت

من تطبسةتت تةنسة ببلبل ال تلا مع الترايرز علرى المنرت ع األ ثرر ارتبتطرت بطبسعرة أنشرطة ومهنرة
والمراجعة.
 -2د اربررة وتوقررع التحرردستت الترري تفرضررهت طبسعررة تةنسررة ببلبررل ال تررل علررى منشر ت األعمررتى بمررورة
عتمة ومجتلي المحتببة والمراجعة بوجة ختص.

 -3محتولررة ابت شررت سة لتوقررع مررت بررت ون علسررة الممتربررتت المحتبرربسة رري ضرروء تةنسررة ببلبررل ال تررل
وانعاررتس ذلررى علررى نمرروذج المراجعررة ال ر ار ن وتحديررد الترردابير الواجررب التوجررة نحو ررت مررن جتنررب
المنظمتت المهنسة ضبل عن منتببي المهنة لموا بة تلى التطورات.
 -4الحمروى علرى دليرل ميرداني مرن واقرع بياررة الممتربرة المهنسرة حروى التوقعرتت المشرتةة النعاتبررتت
التطبسةتت المحتببسة التي تبنى على أبتس ببلبل ال تل وأثر ت على أنشطة ومهنة المراجعة.

 -4أهمية البحث

سررأتي ررذا البحررث رري توقيررت اتبررعت سررة الفجرروة بررين الواقررع الفعلرري للممتربررتت المحتبرربسة ومهنررة

المحتبرربة والمراجعررة والنمررو المضررطرد رري التطبسةررتت المحتبرربسة الترري تبنرري علررى أبررتس التطررورات
الت نولوجسة والتي اتن رخر ت تةنسة ببلبل ال تلا و ي ضوء ذلى سمان للبتحثين تنتوى أ مسة البحرث

على النحو التتلي:

 1-4األهمية العممية
 -5تتوق ررف ج ررودة الةر ر اررات الت رري يتخ ررذ ت أم ررحتب المم ررتلا رري الش ررراتت عل ررى ج ررودة المعلوم ررتت
المحتببسةا وبتلتتلي إثراء الفار المحتببي بتلمحتوالت التي تدعر جودة المعلومتت المحتبربسة مرن
خرربلى التطبسةررتت المحتبرربسة علررى أبررتس ببلبررل ال تررل وتررأثير ذلررى علررى شررفت سة والثةررة واماتنسررة

االعتم ررتد عل ررى المعلوم ررتت المحتب رربسة ررو ج ررزء أم رريل م ررن د ارب ررة مح ررددات ج ررودة المعلوم ررتت

المحتببسة وبتلتتلي جودة التةترير المتلسة.
 -2إن الررزخر العلمرري المتنررتمي حرروى نظررر المحتبرربة الةتامررة علررى تةنسررة ببلبررل ال تررل لررة انعاتبررتت
جو رية على العديد من المبترات البحثسة ي مجتلي المحتببة والمراجعةا وبتلتتلي سبت ر البحث
الحتلي ي توبسع الفار المحتببي ي ظل ندرة األبحرتث العربسرةا برتلترايز علرى انعاتبرتت تبنري

الشراتت للتطبسةتت المحتببسة على أبتس تةنسة ببلبل ال تل ي مجتلي المحتببة والمراجعة.
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 -3تنبررع أ مسررة ررذا البحررثا مررن أ مسررة المتغي ررات الترري يتنتولهررت والترري تتمثررل رري تأمرريل انعاتبررتت
تةنسة ببلبل ال تل على مجتلي المحتببة والمراجعةا حيث أنهت تعتبر من الدرابتت األولى علرى

مبررتو العررتلر العربرري – رري حرردود علررر البتحثررتن -وبتلتررتلي هرري محتولررة متواضررعة مررن البتحثررتن
إلثراء الفار المحتببي المتعل بتلى المتغيراتا وانعاتبتتهت على مهنة المحتببة والمراجعة.
 -4سبت ر البحث الحتلي ي توبسع وتعمي المبرتحة المعر سرة لموضروع احثرتر المحتبربسة للتطبسةرتت
الت نولوجسررةا مررن خرربلى تررو ير تمررور عررن المنررت ع المتوقعررة والتحرردستت الترري تفرضررهت ت نولوجسررت
ببلبل ال تل على المراجعة.

 -5تبررهر ررذو الد اربررة رري إث رراء الفاررر الت نولرروجي والمحتبرربي الم ررتب بتةنسررة ببلبررل ال تررل ألنهررت
تمف وتبت شف تمورات المراجع المتلي ومراجعي نظر المعلومتت سمت يتعل بترأثير ت نولوجسرت
ببلبل ال تل على مهنتهر .امت أنهت تو ر لشرراتت المحتبربة والمراجعرة وارذلى مؤببرتت التعلرسر
المبتمر للمراجعة برؤ حوى المهترات المبتةبلسة المطلوبة للمراجعين وتطور نطت عملهر.

 2-4األهمية العممية

 -5من المتوقع أن ساون ذا البحث مفيدا للجهتت التنظسمسة المشر ة على إمردار معرتيير المحتبربة
والمراجعرة رري بياررة العمررل الممرريةا امررت يوثر

رذا البحررث أسضررت لنتررتاج الوضررع الر ار ن والمتوقررع

من خبلى تةدسر دلسبل ميدانست النعاتبتت تةنسة ببلبل ال تل ي واقع بياة األعمتى الممرية.

 -2نتررتاج ررذو الد اربررة سماررن أن ت ررون ذات تارردة للمهنررة وللمنظمررتت المبررؤولة عررن ترردريب مراجعرري

الحبررتبتتا حي ررث أن ابررتخدار ببلب ررل ال تررل و،ير ررت مررن "التةنس ررتت الجدي رردة" ب رريتطلب مه ررترات

مختلف ررة للغتس ررة .وب ررت ون ررذو المه ررترات أ ث ررر توجه ررت لت نولوجس ررت المعلوم ررتت و رري الوق ررت نفب ررة

بتتطلب خبرة تةنسة ي مجتى األعمتى والمحتببةا واذلى مرزيج مرن المهرترات النرتدرة برين المهنرة
واذلى ي التدريب األ تدسمي والمهني.
 -3ان تحليررل وابت شررتف ال سفسررة الترري تررؤثر بهررت تةنسررة ببلبررل ال تررل علررى الممتربررتت رري مجررتلي
المحتبرربة والمراجعررةا وتوقررع مررت قررد يررؤوى إلسررة الوضررع مبررتةببلا لررة العديررد مررن االنعاتبررتت علررى

العتملين ي المجتى المحتببي داخل الشرراتت وشرراتت المحتبربة ري مجرتى المراجعرةا وبتلترتلي
يو ر ذا البحث مؤشرات عن مد تأثر تلى الوظتاف بتلى التةنسة.
 -4ت من أ مسة ذا البحث ي محتولة تبلس الضوء على األدوار والمبرؤولستت المتوقعرة للمحتبربين
والمراجعين ي ظل التطبسةتت المحتببسة الةتامة على أبتس تةنسة ببلبل ال تلا ي ظل الجردى
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الةر ررتار والخر رربلف المحتر رردر والخر رروف مر ررن ةر ررد العدير ررد مر ررن الوظر ررتاف وظهر ررور أدوار جدير رردة لتلر ررى
الوظتافا والوضع الهبلمي الحتلي لمبتةبل شراتت المحتببة والمراجعة.

 -5منهج البحث

سعتم ررد البتحث ررتن عل ررى ت تم ررل ا ررل م ررن الم ررنهج االب ررتةرااي Approach

 Inductiveوالم ررنهج

االبرتنبتطي  Deductive Approachعنرد تنرتوى رذا البحرثا حيرث سبرتخدر المرنهج االبرتةرااي -
الرذي سةرور واقعسرت علرى ومرف وابرتةراء مرت رو قرتار عربل -ري ومرف الوضرع الر ار ن لتةنسرة ببلبررل
ال تل وتحليل المنت ع المحتملة والتحدستت المتوقعة التي تفرضهت ري مجرتى المحتبربة والمراجعرةا ري

حررين يررتر ابررتخدار المررنهج االبررتنبتطي – الررذي سةررور عستريررت علررى ومررف مررت يجررب أن ساررون – رري
محتولة ابتنبتط واقتراح انعاتبتت تةنسة ببلبل ال تل على أنشطة المراجعةا والردور المنتظرر للمهنرة
ي المبتةبل.

 -6الدافع عمى الدراسة

لر سان اختستر ذا الموضوع البحثي من قبيل المد ةا وانمت اتن لة دوا ع تبرر ثبر ،وروا حيث

أمبحت الت نولوجست مطلبت مرن مطتلرب العمررا ومحرارت لتطرور العلرورا وتتمثرل تلرى الردوا ع ري ارل
مررن دوافللع اتيللة ت ررتب بتلر،بررة رري إث رراء الفاررر المحتبرربي بتنعاتبررتت التطررورات الت نولوجسررة علررى
مهنترري المحتبرربة والمراجعررةا والر،بررة رري أن ساررون لعلررر المحتبرربة والمراجعررة دور ريررتدي إزاء تلررى

التطررورات وال ينتظررر بمررت يررؤوى السررة الوضررع مبررتةببلا ودوافللع موعللوعيةا ت ررتب بحداثررة تةرردسر تةنسررة
ببلبررل ال تررل وعرردر االتفررت بررين البررتحثينا أو حتررى المنظمررتت المهنسررة علررى احثررتر المتوقعررة علررى

مهنتي المحتببة والمراجعة.

 -7حدود البحث

 يراررز البحررث علررى انعاتبررتت تبنرري الشررراتت لتةنسررة ببلبررل ال تررل علررى أنشررطة ومهنررة المراجعررةاوبتلتتلي ال يتر تنتوى األثر على وظسفتري الةسرتس واال مرتح ري المجرتى المحتبربيا إال ري الحردود

التي تخدر أ داف البحث.
 نظر ار لعرردر انتشررتر المعر ررة المتعلةررة بتةنسررة ببلبررل ال تررل رري الوقررت الر ار ن بررين ماتتررب المحتبرربةوالمراجعة امجتى للتطبي ا لذا يجب االعتمتد علرى وتفبرير نترتاج البحرث ري ضروء المهرد المعر ري

الحتلي بهتا وان اتن البتحثتن يررون أن وجرود عينرة البرتحثين ضرمن إطرتر الد اربرة االبت شرت سة قرد

سحد من ذا الةيد.
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 -8تنظيم البحث

لتحةي األ داف التي سمبو إليهت البحثا يتر تةبرسر مرت تبةرى منرة امرت يلري :يتنرتوى الةبرر الثتلرث

ومف تةنسة ببلبل ال تل والتممسر الهسالي لهتا أمت الةبر الرابع يتنتوى المنت ع المحتملة لت نولوجست

ببلبل ال تل ي مجتلي المحتببة والمراجعةا ويتنتوى الةبر الختمس التحدستت المحتملرة ري مجرتلي
المحتبربة والمراجعرةا ري حرين يتنرتوى الةبرر البرتدس موقرف ماتترب المحتبربة والمراجعرة والمنظمررتت
المهنسررة مررن تةنسررة ببلبررل ال تررلا بينمررت يتنررتوى الةبررر البررتبع انعاتبررتت تةنسررة ببلبررل ال تررل علررى
المحتببة والمراجعة واشتةت الفروضا وأخي ارا يتنتوى الةبر الثرتمن الد اربرة االبت شرت سة وابرتخبلص

النتتاج والتومستت و رص البحث المبتةبلسة.

 -9تقنية سالسل الكتل :المفهوم والتصميم الهيكم
 1-9الوصف األساس لتقنية سالسل الكتل

تر ومف تةنسة ببلبل ال ترل ألوى مررة ري عرتر  2008ري مةرتى يتنرتوى ومرف الوضرع الر ار ن
للت نولوجسرت رري ذاى الوقررتا حيررث قررتر  Satoshi Nakamotoبتطرروير شررباة النظرراء Peer-to-

Network

Peerا و رري ساررل بستنررتت مشررتراةا تتبررع مجموعررة مررن الةواعرردا والترري أطل ر عليهررت

ببلبل ال تل )(Nakamoto, 2008ا واتن تطبسةهت المبداي بغررض إنشرتء العملرة الرقمسرة وتبتدلهرت
الحةت ابديل للعمبلت التةليدسةا ولتجنب الفشل الذي واجة المحتوالت البتبةةا اتن علسة ايجتد طريةة
لجع ررل الش ررباة ال مرازي ررة وسم ررعب اختراقه ررت وتة رردر قسم ررة حةسةس ررة واقعس ررة )(Nyumbayire, 2017ا
ولجعل النظتر سعمرل بأ ملرةا ارتن علسرة أسضرت حرل التحردستت المتعلةرة بعردر الثةرة واألمرن والطتقرةا إن
انعدار الثةة أمرر واقعري تمتمرت عنردمت يتعلر األمرر بةرسر المعرتمبلت برين مجموعرة مرن المشرتراين ،يرر
المعرررو ينا لررذا تررر تطرروير مجموعررة مررن الةواعررد المتعلةررة بررتلتحة مررن مررحة المعررتمبلتا وبمجرررد
التحة ر مررن المررحةا يررتر إضررت ة المعتملررة إلررى ال تلررةا وال تررل عبررترة عررن مجموعررتت مررن المعررتمبلت
المرتبطة بشال مشفر ببلبلة ،ير قتبلة لل بر من ال تلا وتضمن أمن وبرية البستنتت.
ويتر تعريف ببلبل ال تل  blockchainعلى أنهت د تر أبتتذ رقمي يتر إنشرتؤو لتتبرع المعرتمبلت
الترري تررتر بررين مختلررف األط رراف الموجررودين علررى الشررباةا وسبررتند د تررر األبررتتذ الرقمرري المرروزع إلررى
عبلقررة النررد إلررى الن ررد peer-to-peer

 aويتضررمن ات ررة المعررتمبلت من ررذ إنشررتاةا وسمثررل جمس ررع

المش ررتراين (األ ر رراد أو الش ررراتت) ال ررذين سب ررتخدمون قتع رردة البستن ررتت المش ررتراة سطلر ر عل رريهر "عة ررد"

 nodesتتمل بببلبل ال تلا وسحتفظ ال منهر بنبخة ممتثلة من د تر األبتتذا ويتر إدارة ببلبرل
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ال تررل بوابررطة شررباة مررن العةرردا وعنرردمت تتمررل العةرردة بةتعرردة البستنررتت ألوى مررةا تةررور بتحميررل نفررس
د تر األبرتتذ الرقمري بأ ملرةا وارل قيرد يرتر إدختلرة ري ببلبرل ال ترل سمثرل معتملرة لتبرتدى الةسمرة برين

المشتراين (أي األمل الرقمي الذي سمثل الحةو أو االلتزامتت أو المل سة)ا و ي الممتربة العملسرةا

يجري تطوير واختبرتر العديرد مرن أنرواع العةبرتت المختلفرةا ومرع ذلرىا يرتر اتبرتع رذا االطرتر والمردخل
ي معظر ببلبل ال تل.
وعندمت ير،ب أحد المشتراين ي إربتى قسمة إلى مشترى رخرا تتوامل جمسع العةد األخرر ري
الشررباة مررع بعضررهت الرربعض بتبررتخدار رلسررة محررددة مبرربةت للتحة ر مررن أن المعتملررة الجديرردة مررتلحة

ومررحسحةا وسشررتر إلررى ررذو احلسررة بتبررر خوارزمسررة اإلجمررتع()5ا وبمجرررد قبرروى الشررباة للمعتملررةا يررتر
تحررديث جمسررع نبررخ د تررر األبررتتذ بتلمعلومررتت الجديرردةا عررتدة مررت يررتر دمررج المعررتمبلت المتعررددة رري

"اتلة" تضتف إلى د تر األبتتذا وال اتلة تحتوي علرى معلومرتت تشرير إلرى ال ترل البرتبةةا وبتلترتلي

ررإن جمسررع ال تررل الموجررودة رري البلبررلة مرتبطررة ببعضررهت الرربعض رري النبررخ المتطتبةررة الموزعررة بررين

مجموع ررة المش ررتراينا وسما ررن للعة ررد المش ررتراة أن تض رريف مع ررتمبلت زمنس ررة جديررردةا ل ررن ال سما ررن
للمشررتراين حررذف أو تغييررر الةيررود بمجرررد التحة ر مررن مررحتهت وقبولهررت مررن قبررل الشررباةا واذا عرردلت
العةرردة اتلررة بررتبةةا لررن تررتر مزامنتهررت مررع بةسررة الشررباة وبرريتر ابررتبعتد تا وبتلتررتلي ررإن ببلبررل ال تررل

سعمل بشال مرحسا ،يرر قتبرل للتغييرر علرى الرر،ر مرن عردر وجرود مبرؤوى مرارزي (Brender, et
()2

) .al., 2019واللبنة األبتبسة ري تلرى التةنسرة ري اعتمتد رت علرى د رتتر األبرتتذ الرقمسرة الموزعرة

Distributed Ledgerا وسعنري ذلرى أنرة ال يوجرد اسرتن (شرراة أو جهرة حاومسرةا أو جهرة تنظسمسرة
أخر أو حتى األ راد) واحد لة بلطة شتملة على د تر األبتتذا بدال من ذلىا يتر توزيرع الةردرة علرى
إضررت ة بررجبلت إلررى د تررر األبررتتذ إلررى عرردد ،يررر محرردود مررن المبررتخدمين المبررتةلين مررن النتحسررة
النظرية .بتإلضت ة إلى ذلىا يتر توزيع بجبلت البستنتت الفعلسة ري د ترر األبرتتذ الرقمري عبرر شرباة
وابعة من أجهزة ال مبيوتر التي تبتخدمهت الشراتت المشتراة ي نظتر ببلبل ال ترلا و ري ارل مررة

()5

الخوارزمسة  algorithmي عملسة أو مجموعرة مرن الةواعرد التري يجرب اتبتعهرت ري العملسرتت الحبرتبسة أو ،ير رت مرن عملسرتت حرل

المشررت لا ختمررة الترري تررتر مررن خرربلى ال مبيرروترا وينطرروي اإلجمررتع علررى عةررد متعررددة متفةررة علررى الةررسرا يررتر ابررتخدار خوارزمسررة
اإلجمتع لبلتفت بين العةردا ري الممتربرة العملسرةا ويوجرد أنرواع مختلفرة مرن خوارزمسرتت اإلجمرتع واحلسرتت (AICPA and CPA

).Canada 2017

( )2على الر،ر من أن د تر األبتتذ لة معنى محدد ي مجتى المحتببةا إننت نبتخدر د تر األبتتذ الرقمي بمعنرى أوبرع نطتقرت ري رذا
البحثا بمعنى أي مجموعة من البجبلت أو المعتمبلت من النوع الشتاعا والتي سمان تخزينهت معتا وتشمل المعتمبلت المتلسة مثل
المد وعتت أو المتحمبلتا التحوسبلت المتدسرة للعنتمررا وارذلى المعرتمبلت ،يرر المتلسرة مثرل اإلضرت تت إلرى البرجل الطبريا ومرت

إلى ذلى.

13

د/عبد احلميد العيسوى حممود ،د/أمين أبو النضر حممـد أبو النضر

إنعكاسات التطورات التكنولوجية فى مجال........

يتر يهت إضت ة بجل إلى د تر األبرتتذا سمربا البرجل الترتلي ري ال تلرةا والتري بردور ت ترتر إضرت تهت

إلررى ال تررل الترري تررر إدختله رت مبرربةت لت ررون بلبررلة ال تررلا ويتطلررب إضررت ة بررجل إلررى ببلبررل ال تررل

موا ةة واحد أو أ ثر من المبتخدمين أو "العةد  "Nodesاعتمتدا على تممسر النظتر(.)3

و ي تطبي البت وين  Bitcoinالمعتمد على ببلبل ال ترلا ترتر الموا ةرة علرى البرجبلت مرن قبرل
المبتخدمينا حيث تةور أجهزة ال مبيوتر الختمة بهر بتشغيل خوارزمستت ريتضسة معةدة للتحة مرن

وسع رررف ر رؤالء المب ررتخدمون بتب ررر "المنةب ررون
المع ررتمبلت حت ررى سما ررن إض ررت ة الب ررجل إل ررى البلب ررلةا ُ
 ."minersومن المحتمل أن تعتمد تطبسةتت ببلبرل ال ترل األخرر علرى مخططرتت مختلفرة للموا ةرة
علررى إضررت ة البررجبلت مةترنررة بتلمبررتخدمة حتلسررت رري البت رروين

(Coyne and McMickle,

)2017ا بدال من المدخل المتبتوي لتبجيل موا ةة المبتخدر ي البت وينا إنة من المرجا أن يتر
تخمر ررسص الموا ةر ررة أل ،ر رراض المحتبر رربة و،ير ر ررت مر ررن معلومر ررتت األعمر ررتى للمجموعر ررتت المبر ررتخدمة
للمعرتمبلتا وتحترتج مثرل رذو التطبسةرتت إلرى معتلجررة وتةيرسر التحةر مرن البرجبلت الجديردة والموا ةررة

عليهت.

رر لعرردر وجررود بررلطة
ويوجررد مررفتتن أبتبرريتتن لتةنسررة ببلبررل ال تررل لفهررر قرردراتهت الةوسررةا أوالا نظر ا
مرازية على د تر األبتتذ الموزعا إنة بمجرد التبجيلا ال سمان حذف قيود د تر األبتتذ من جتنرب
واحدا وذلى ألن البجبلت موجودة ي العديد من المواقع بعيدا عن البرلطة المنفرردة لمبرتخدر واحردا

ثتنسررتا تبررتخدر تةنسررة ببلبررل ال تررل تةنسررة التشررفير إلنشررتء  hashريررد ل ررل بررجلا وسشرربههت البتحثررتن
بتلحمض النووي ي الخبلست والذي ال سمان أن يت رر لد أ ثر من بجلا واذا تر تغيير حرف واحد

رري الب ررجل ب ررأي ش ررال م ررن األش رراتىا يتغي ررر  hashويب رررز تع ررديل الب ررجل ل ررد جمس ررع المش ررتراين
)(Yermack, 2017ا والجمررع بررين اررل مررن ابررتبعتد البررلطة المرازيررةا وابررتخدار ختمررسة التوزيررع
لررد تر األبررتتذ الرقمرريا وابررتخدار التشررفير الفريررد ل ررل بررجلا أيررد رأي ال ثيررر بومررفة أنررة ،يررر قتبررل

للتعرديل )(CPA Canada, 2018ا ويترترب علرى عردر قتبلسرة د ترر األبرتتذ للتغييرر تحةير العديرد
من المزاست للمبتخدمينا أ مهت حمتسة البستنتت الموجودة ي د تر األبرتتذ مرن التردمير أو التغييرر مرن

( )3سماررن أن تختلررف نظررر ببلبررل ال تررل بشررال ابيررر و ر التمررمسرا مررثبل رري التطبسةررتت المشررفرة Cryptocurrencyا ت ررون نظررر
دور رري
ببلبررل ال تررل متتحررة بشررال عررتر ألي مشررترى مهررتر (برردون تم رريا )permissionlessا وبتلتررتلي قررد يلعررب أي مشررترى ا
الموا ةة على البجبلت التي تُحمل على ببلبل ال تلا وبدال من ذلىا قد يتر تممسر نظر ببلبل ال تل ارنظر مغلةرة (مبرموح بهرت
 ) permissionedتمنا ح الوموى إلى أطراف محددة ة ا وتشترى ذو األطراف المحددة ة ي الموا ةة على البجبلت.
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قبررل الجهررتت الرا،بررة رري التبلعررب والغررشا ضرربل عررن ترردعسر مرونررة المعلومررتت المخزنررة ضررد قررو
أخر مثل ال وارث الطبسعسة.
والماون الراسبي ي ببلبل ال تل يتمثل ي شجرة ميرال  Merkle Treeوالتي ترر تةردسمهت ري
أوااررل عررتر  5979وأح رردثت ثررورة رري عررتلر التشررفير Cryptographyا وش ررجرة ميراررل رري أبررلوب
لهسال ررة البستن ررتت والت رري تت ررسا التحةر ر البر رريع والفع ررتى م ررن دق ررة امس ررة ض ررخمة م ررن المعلوم ررتتا وت ررر
ابررتخدامهت علررى نطررت وابررع رري ال ررود الهسالرري رري عملررة البيت رروين Bitcoinا ومررن خرربلى عملسررة
ابير من معر تت المعرتمبلت transaction ID
ريتضسةا تأخذ شجرة ميرال  Merkle Treesعددا ا

وتحويلهررت إلررى رمررز واحررد ماررون مررن  64حر ررتا وبتلتررتلي تبررما بتبررتخدار امسررة مررغيرة مررن البستنررتت
لمعتلجرة المعرتمبلت والتحةر منهرتا ممرت يرؤدي إلرى حرل مشرالة مبرتحة الرذا رة )(Buterin, 2014ا
وبرررعتن مررت انتشرررت ت نولوجسررت قواعررد البستنررتت الموزعررةا وتلررى ذلررى تطبسةررتت جديرردة لهررتا إلررى جتنررب

إحستء بعض التطبسةتت ذات اإلماتنتت ال بيرة التي تر تطوير رت مرن قبرل ول نهرت لرر ت رن نتجحرة بردون
االعتمتد على د تر األبتتذ الموزع والمثتى على ذلى العةود الذاسة .Smart contracts

و سمررت يتعلر ر ب ررتلتطورات المتوقع ررة رري االب ررتخدار لتةنسررة ببلب ررل ال ت ررلا سعتب ررر قط ررتع الخ رردمتت
المتلسة و الةطتع األقرب إلى إماتنسة تةردسر رؤ مبرتةبلسة تتعرد ابرتخدار ببلبرل ال ترل ري مجرتى
العمربلت الرقمسرة )(Kokina et al., 2017; Yermack, 2017ا امرت بردأت العديرد مرن الشرراتت
،ي ررر المتلس ررة رري تنفي ررذ التطبسة ررتت الت رري تعتم ررد عل ررى تةنس ررة ببلب ررل ال ت ررل لمجموع ررة متنوع ررة م ررن

األ ،رراضا وامثررتى تررر الترررويج لررة بشررال جيرردا برردأت شررراة  Walmartرري ابررتخدار تةنسررة ببلبررل
ال تل ي عتر  2059لتتبع المنتجتت من مزارع مورديهت على طوى الطري إلى تجتر الجملة للتغلب
علررى مخررتوف برربلمة األ،ذسررة بشررال أ ضررل ) .(Garbade, 2018و رري نفررس البررست ا بفحررص
التةررترير البررنوسة للشررراتت األمرياسررةا وجرردت د اربررة ) (Fuller and Markelevich, 2019أن
الشرراتت التري نو رت إلرى تةنسرة ببلبرل ال ترلا اتنرت تترارز ري قطرتع الخردمتت المتلسرة مثرل البنرروى

وشررراتت البمب ررةا ختمررة رري مجررتى ومررف النشررتط الررذي تةررور بررة الشررراة و رري مجررتى التعرررض
للمختطر المرتبطة بتةنسة ببلبل ال تل.
وقررد تبررتفيد مجموعررة وابررعة مررن المررنتعتت مررن تةنسررة د تررر األبررتتذ الموزعررةا رري عررتر 2056ا

ابررتثمرت البن رروى ومررنتدي االب ررتثمتر م ررت سم ررل إلررى  5.4ملس ررتر دوالر رري تةنس ررتت ببلبررل ال ت ررل

)(Nyumbayire, 2017ا ومررع ذلررىا ررإن المبررتثمرين الررذين يبحثررون رري إماتنررتت ررذو الظررت رة
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الجديرردة ورثتر ررت ال سةتمرررون علررى الشررراتت الت نولوجسررة ال بيررة والةطررتع المررتلي .اررذلى تررنعاس رثررتر
ببلبررل ال تررل علررى المررنتعتت األخررر ا واررذلى المؤببررتت مثررل البنرروى المرازيررة واإلدارات العتمررةا

رري الواقررعا تررر إطرربل العديررد مررن البرررامج ال ارارردة تح ررت إش رراف حا ررومتي ولنرردا والممل ررة المتحرردة

) .(Ølnes, 2017وبتلتتليا نتى اعتةتد شتاع بأن ببلبل ال تل بتغير طريةة تبتدى وتخزين الةرسر
والمعلومتتا ومن المتوقع أن يرؤدي العةرد الترتلي إلرى حردوث ثرورات ري قطتعرتت مختلفرة ببربب رذو
التةنسة .األ ر من ذلىا أن ببلبل ال تل ي تةنسة مبتحدثة لديهت الةدرة علرى إحرداث أ برر قردر مرن
عرردر التأ ررد رري مهنررة المراجعررةا حيررث تبررل نتررتاج األبح رتث الضرروء علررى حةسةررة أن الم رراجعين رري

الممتربررة العملسررة ال يتوقعررون تمتمررت التغيي ررات الجذريررة الترري سماررن أن تحرردثهت تةنسررة ببلبررل ال تررلا

والتي من المحتمل أن ت ون أ ثر أ مسة مةترنرة بتطرور الشرراتت نحرو التشرغيل احلري وزيرتدة ابرتخدار
تحلسبلت البستنتت ).(MacManus, 2017

 2-9التصميم الهيكم لسالسل الكتلBlockchain architecture :

تت ون ببلبل ال تل من أربعة عنتمر راسبسة تتمثل ي ال تلة والبستنرتت والهرتش وبمرمة الوقرت

)(Coyne and McMickle, 2017ا حيث تت ون بلبلة ال تل مرن مجموعرة مرن الكتلل Blockا

أي أنهت اللبنة األبتبسة ي البلبرلةا و ري عبرترة عرن مجموعرة مرن المعرتمبلت أو األنشرطة التري يرتر

الةسرتر بهررت أو يررتر تنفيررذ ت داخرل بلبررلة المشررتراينا مثررل تحويرل األمرواىا وتبررجيل بستنررتت المعررتمبلت
المتعلة ررة بعملس ررتت الشر رراء أو البس ررع و،ير ررتا م ررع العل ررر بوج ررود ح ررد أقم ررى لم ررت تب ررتوعبة ال تل ررة م ررن
المعررتمبلتا ثررر تبرردأ بإنشررتء اتلررة جديرردة مرتبطررة بتل تررل البررتبةةا ممررت يررو ر إماتنسررة تتبررع المعررتمبلت
وتةضي على محتوالت تعديل وحذف البستنتتا أمت البيانات Dataا تمثرل العملسرتت الفرعسرة التري ترتر
داخل ال تلةا أو األوامر التي يتر تنفيذ ت داخرل ال تلرةا وسمثرل الهلاش  Hashالحمرض النرووي الرذي

سميز ال اتلة عن ،ير ت من ال تلا وسطل علسة أسضت التوقسع الرقمريا و رو عبرترة عرن ارود برمجري
يتر انشتؤو من خبلى خوارزمسة ريتضسة مضرمنة ري ببلبرل ال ترل سطلر عليهرت دالرة الهرتش Hash
Functionا وتتمثررل الوظررتاف الراسبررسة للهررتش رري تمييررز اررل بلبررلة (واررل اتلررة) عررن ،ير ررت مررن
الببلبل (أو ال تل)ا ضبل عن وبر ال بستن يتر إدختلة لل تلة بهتش سميزو عرن ،يررو مرن البستنرتتا

وأخي ر ارا سماررن مررن رب ر ال تررل بطريةررة متبلبررلة داخررل بلبررلة ال تررلا حيررث ت ررتب اررل اتلررة بتلهررتش
البتب والبلح لهتا امت أنة ال سبما بتعرديل محترو ال ترلا وأخير ارا بصلمة الوتلت time stamp
التي تعمل على تبجيل توقيت حدوث المعتمبلت.
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وعنررد تمررمسر ساررل ببلبررل ال تررل blockchainا يج ررب اتخررتذ أربعررة قر ر اررات تمررمسر راسبررسةا
تتعل بتلرقتبة ومل سة البستنرتت والخمومرسة والومروى للبستنرتت )(Ølnes, 2017ا ومرع ذلرىا المرت

زاد مبررتو الرقتبررة الترري يررتر تضررمينهت رري النظررترا المررت اتجررة ساررل ببلبررل ال تررل نحررو اإلمرردار

األوليا وذلى ألنة من البمتت الراسبسة لهسارل ببلبرل ال ترل أنرة عرتر ولرسس خرتص ويوجرد تررخسص
مبررب للرردخوى

) .(Mainelli and Smith, 2015والفررر الوحيررد بررين ببلبررل ال تررل العتمررة

والختمررة ي ررتب بمررن ُسبررما لررة بتلمشررتراةا وتنفيررذ بروتوارروى االجمررتع Consensus Protocol
والحفررتع علررى د تررر األبررتتذ المشررترى )(PWC, 2018ا بينمررت ابررتخدار الهساررل العررتر ساررون مرارري
للعتمررة وسما ررن ل ررل مشررترى إنش ررتء مع ررتمبلت مررع المش ررتراين احخر ررينا ومررن نتحس ررة أخ ررر ا تحت رروي

ببلبل ال تل الختمة على عدد محدد مببةت من العةد الممرح لهت بتبتخدار د تر األبتتذا وبتلتتلي
يتفر البتحثرتن مرع د اربرة ) (O’Leary, 2017أن تةنسرة ببلبرل العةرد الختمرة ري األ ثرر مبلءمرة
للمعتمبلت المحتببسةا ألنة ي ظل تةنسة ببلبل ال تل العتمرة سمارن للمنت برين الومروى للمعرتمبلت

بتل تمل .وعتدة مت ت ون ببلبل ال تل الختمة مرازية ألن الممرح لة بتلتعتمل ساون محدد مبربةتا
وبتلت ررتلي ي ررتر رقتبته ررت م ررن خ رربلى متل يه ررتا ال ررذين سة ررررون م ررن سمان ررة الوم رروى إليه ررتا ل ررذلى سحت ررتج

المش ررتراون إل ررى إذن لبلنض ررمترا وبتلت ررتليا سما ررن ةر ر للمنظم ررتت الموثوق ررة (العة ررد  )Nodesإجر رراء
المعرتمبلت والمشرتراة ري عملسرة مرنع اإلجمرتع Consensus-Making Processا بينمرت ت رون

ببلبل ال تل العتمة ،ير مرازية.

وعلررى الررر،ر مررن وجررود العديررد مررن الخسررترات لبنررتء ساررل ببلبررل ال تررلا إال أن ببلبررل ال تررل
الختم ررة يب رردو أنه ررت الح ررل األنب ررب لتطبسة ررتت منشر ر ت األعم ررتىا حي ررث ير رتر تم ررمسمهت عل ررى أب ررتس

مجموعة مغلةة من المراجعين المعينين الذين سةومون برتلتحة مرن مربلحسة المعرتمبلت وتنفيرذ تا وال
رر ألنرة
سمان للمراجعين العبث بتلمعتمبلت أو تعديل د تر األبرتتذ خرترج الةواعرد المحرددة مبربةت .ونظ ا

سمان أن تختلف ببلبل ال تل و ةت لمن سمانة الوموى إلى نبخ د تر األبتتذا إن التممسر الدقي
لرببلبل ال تل يؤثر ي النهتسة على الفوااد المحتملة التي سمان أن سةدمهت ).(Ølnes, 2017

ممررت بررب ا تعتبررر ببلبررل ال تررل د تررر أبررتتذ رقمرري مرروزع بررين مجموعررة مررن األط ررافا وسبررتخدر
لتبرجيل وتبرتدى المعلومرتت مرن خربلى شرباة مرن النظرراء )(Ducas and Wilner, 2017ا ويرتر
االحتفررتع بنبررخ متطتبةررة مررن د تررر األبررتتذ الرقمرري ويررتر التحة ر مررن مررحتهت مررن قبررل جمسررع أط رراف
الشرباةا مررع مربلحسة إضررت ة المعرتمبلت المعتمرردة رري اترلا والترري بردور ت تضررتف إلرى بلبررلة زمنسررة
مررن ال تررل الترري تررر التحةر مررن مررحتهت مبرربةتا بتبررتخدار توقسررع برمجري مشررفر )(hashا واررل اتلررة
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جديرردة يررتر تمييز ررت مررن خرربلى الترتيررب الزمنرري  -و رري عملسررة ترميررز مؤقتررة تتوا ر مررع إنشررتء بستنررتت

جديدة و،ير قتبلة للتغيير -وتحتوي على معلومتت تشرير إلرى ال ترل التري تبربةهتا بمرت سضرمن أن أي
محتولة لتغيير ببلبل ال تل تتطلب تعديل ري ارل اتلرة برتبةة ترر انشرتؤ تا و رو سمثرل أمر ار مبرتحسبل

برتلنظر إلررى الطبسعررة البلمرازيررة للت نولوجسررت ) .(Buterin, 2014وبتلتررتلي البررمة الراسبررسة لببلبررل
ال تررل رري البلمرازيررةا والترري تحرردث ببرربب تخرزين البررجبلت رري عةررد مختلفررة برردال مررن موقررع واحررد

ت ون ي متنتوى ارل مشرترى مفروض داخرل الشرباةا و،يرر قتبلرة للتغييرر والتعرديلا والنتيجرة النهتاسرة
ي طريةة عتلة للغتسة وشفت ة ورمنة لتنفيذ المعتمبلتا و ي بمثتبة د تر أبتتذ عبر اإلنترنرت سحرتفظ

ببجل للمعتمبلت وال سمان تعديلة ).(Buterin, 2014

 3-9التطور ف سالسل الكتل :العقود ال كية Smart Contracts
من التطورات الراسبسة ي تةنسة ببلبل ال تل تطوير العةود الذاسةا والعةرود الذاسرة ري تعلسمرتت

برمجسة لل مبيوتر تخرزن علرى ببلبرل ال ترل والتري تبرما بتنفيرذ االجرراءات ري ظرل ظرروف محرددةا

وتماررن األط رراف المةتبلررة مررن أتمتررة المهررترا والترري عررتدة مررت تنفررذ يرردوست رري الوقررت ال ر ار ن مررن خرربلى

الطرررف الثتلررث الوبررس ا وتبررتطسع تةنسررة العةررود الذاسررة تب رريع عملسررتت المشررروعتت وتةليررل األخطررتء
التشرغيلسة وتخفررسض الت رتليف .وتعرررف د اربرة ) )Buterin, 2014العةرود الذاسررة بأنهرت أنظمررة تعمررل
على نةل األموى الرقمسة تلةتاست و ةت لةواعد محددة مببةت ويتر تنفيرذ ت ذاتسرت  .self-executeوعلرى
الر،ر من أن ذا المفهور تر تةدسمة ألوى مرة بوابطة )(Szabo, 1994ا إال أنة لر يزد ر حتى ترر

تطوير ت نولوجست قواعد البستنرتت الموزعرةا وبردون رذو التةنسرةا ارتن مرن الضرروري وجرود طررف ثتلرث

موثررو بررة لئلشرراف علررى العةررد وتنفيررذوا بينمررت أمرربا تنفيررذ العةررود الذاسررة مررع تطبير ببلبررل ال تررل
عملست حيث تر توزيع مبؤولستت الرقتبة واالشراف على العةد بين األطراف المشتراة (النظراء) (Dai
) .and Vasarhelyi, 2017وبتلترتليا سمارن ابرتخدار العةرود الذاسرة ببرهولة أ ثرر مرن الت نولوجسرت
المتو رة ي وقت اختراعهرت ري ظرل االعتمرتد علرى ببلبرل ال ترل )(Nofer et al., 2017ا وسعتمرد

العةرد الررذاي علررى منطر عمررل محرردد مبرربةت يتفر علسررة الشررراتء (Rozario and Vasarhelyi,

)2018ا وبمجرد إعرداد الةواعرد المنطةسرة الختمرة بتلعةردا سمارن برمجترة وتخزينرة علرى د ترر األبرتتذ
الخررتص بببلبررل ال تررلا ثررر سةررور مبررتخدمو ببلبررل ال تررل بتنشررس العةررد ال رذاي عررن طري ر إربررتى
البستنتت إلسةا عبلوة على ذلىا يتحة العةد الذاي من المدخبلت المبتلمة ي ضوء الةواعد المحددة

مبرربةت وسمرردر مخرجررتتا واذا لررر يررتر ابررتسفتء الشررروط المطلوبررةا يررتر إمرردار ربررتلة خطررأ لجمسررع

المشررتراين )(nodesا و رري نفررس الوقررت ت ررون حتلررة العةررد الررذاي مراسررة لجمسررع العةررد  Nodesرري
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الشرباة ) .(Rozario and Vasarhelyi, 2018علرى بربيل المثرتىا سمارن لطرر ين ابرتخدار عةرد
ذارري للرردخوى رري عةررد مشررت Derivative Contract
الررنف

مشررترى للتحرروط مررن التغيررات رري أبررعتر

رري نهتسررة العررترا وبمجرررد أن يررتر االتفررت علررى شررروط العةرردا يررتر تحميلهررت علررى ببلبررل ال تررل

الختمة بتلطر ينا ويتر االحتفتع بتألمواى المر ونة ري الضرمتن وتبرجيلهت علرى بلبرلة ال ترلا و ري
نهتسة العترا سة أر العةد الرذاي برعر الرنف مرن خربلى الرجروع إلرى ممردر موثرو يرتر تعريفرة ري العةرد
الذايا ويتر حبتب مبلغ التبوسةا ثر تحويل المبتلغ إلى الطرف المبتفيد على ببلبل ال تل.
وتعتبر منمة إثيريور Ethereuا وقت نشر تا ثتني أ بر شباة على ببلبل ال تل بعرد البت روين

( Bitcoinابتنتدا إلى الةسمة البوقسة)ا وأوى منمة تةدر مفهور العةد الذاي الذي سمان نشررو وتنفيرذو

على شباة ببلبل ال تل الموزعة .ومنمة إثيريور ي بروتواوى عتر سبما ألي شخص سمرل إلرى
شرباة ببلبررل ال تررل إثيريررور بمشررت دة شررروط اررل عةرد مررت لررر ت ررن محمسررة بوابررطة التشررفيرا وان اررتن
ذلى سمثل مشالة بتلنببة للعةود التي تنطوي على معلومتت حبتبرة (علرى بربيل المثرتىا عةرد تحروط

سبتخدر عةودا ذاسة لتنفيذ ابتراتيجسة ابتثمتر) .ومع ذلىا سةور المطرورون حتلسرت ببنرتء حلروى للحفرتع
على البرية مع االبتفتدة من الةيود العتمةا وحتى ي ظل ذو الةيودا يوجد ا تمتر ابيرر ري البرو
ي مجتى تطبسةتت العةود الذاسة ألنهت سمانهت إعتدة تشايل طر تشغيل وتبوسة مجموعرة وابرعة مرن
العةرودا مثرل العةرود المشرتةة وعةرود التحروط احجلرة ) .(Nofer et al., 2017والعةرود الذاسرة ري

طريةة ألتمتة عملسة التعتقرد وتمارين رقتبرة وتنفيرذ الوعرود التعتقدسرة مرع حرد أدنرى مرن التردخل البشرريا

وبتلتتلي تحبين ال فتءة وتخفسض الوقت الزمني المطلوب للتبوسة وتخفرسض األخطرتء التشرغيلسةا ألن
ابتخدار تةنسة العةود الذاسة يتطلب ترجمة جمسع الشروط التعتقدسة إلى تعلسمتت برمجسة منطةسةا امرت
قررد تررؤدي إلررى تحبررين عملسررة االلترزار بشررروط العةررد عررن طري ر تخفررسض الغمرروض رري مواقررف معينررة
).(Prewett et al, 2019
وعلرى الررر،ر مررن الم ازسرت الترري تو ر ررت العةرود الذاسررةا إال أنررة مرع ابررتمرار تطررور العةرود الذاسررةا قررد
تظهر مختطر مبلزمة تحتتج إلى تخفسفهت أو تخفسضهت .على ببيل المثتىا عند إعداد عةرد ذاريا قرد
تةرر األطراف عدر تنتوى ال النتتاج المحتملةا أو قد تتضمن مبتو من المرونةا ويترتب على تلى
الحررتالت ظهررور ثغررات أو أخطررتء قررد تررؤدي إلررى نتررتاج أعمررتى ،يررر متوقعررةا حيررث قررد تجررد األط ر ارف

مررعوبة رري إعررتدة التفررتوض علررى شررروط المررفةة أو تعررديل الشررروط ببرربب خطررأ ،يررر متوقررعا امررت

سماررن أن تررؤدي العةررود ،يررر الماتملررة أو المرنررة إلررى مشررت ل ون ازعررتت رري عملسررة التبرروسة الترري تررتر
بمرورة رلسرة .ولعرل األ رر مرن ذلرىا أنرة ري ترتريخ رذا المنشرور (AICPA and CPA Canada
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)2017ا ل ررر ي ررتر اختب ررتر العة ررود الذاس ررة بدق ررة رري المح ررت ر واسفس ررة التعتم ررل م ررع مث ررل تل ررى الةض ررتست
الةتنونسة.

 -50المنافع المحتممة لتكنولوجيا سالسل الكتل ف مجال المحاسبة والمراجعة

تب ر ررل ش ر ررراة ) (Deloitte, 2016الض ر رروء علر ر ررى بع ر ررض الخم ر ررتاص الراسبر ر ررسة لهرر ررذو التةنسر ر ررة

البررتخدامتت وحررتالت محررددة رري مجررتى المحتبرربةا مررن خرربلى ابررتخدار تةنسررة ببلبررل ال تررلا سماررن
للشررراتت تبررجيل قيررود المعررتمبلت رري بررجل مشررترىا وبهررذو الطريةررة سماررنهر إنشررتء نظررتر متشررتبى
للبررجبلت المحتبرربسة الداامررة برردال مررن االحتفررتع بب رجبلت منفمررلةا امررت يررتر توزيررع اررل قيررد وا،بلقررة

بطريةة مشفرةا ومن ثر إن تزويرو أو التبلعب ي محتواو أمر مبتحيل عملست ألنة ساون مبجل لد

جمسع المشتراين ويتطلب تعديلة موا ةة الجمسع .وبتلترتلي ترو ر رذو التةنسرة رمرت مثيررة لبل تمرتر مرن
حيرث تجنررب االزدواجسرة المنهجسررة للجهرودا والةضررتء علرى األخطررتء البشررية وت ررتليف الرقتبرة الدوريررةا
والحد من االحتستى والغشا ول نهت ت شف المشالة المعبة المتمثلة ي وجود بجبلت محتببة داامة
ال سمارن تعرديلهتا وحرددت د اربرة ) (Dai and Vasarhelyi, 2017الوظرتاف الراسبرسة لببلبرل
ال تررل رري النظررتر المحتبرربي التفررتعلي accounting ecosystemا مثررل حمتسررة ت تمررل البستنررتت

والمشتراة الفورية للمعلومتت الضرورية والرقتبة التلةتاسة للعملستت.
وممت بب ا ير البتحثتنا يبدو أن تطبي تةنسة ببلبل ال تل ي مجتلي المحتببة والمراجعرة قرد

سا ررون له ررت انعاتب ررتت ايجتبس ررةا ألن ررة ق ررد يترت ررب عليه ررت تحبر رين اف ررتءة المع ررتمبلت المتلس ررة واألم رروى
والبستنررتت مررع معتلجررة قضررتست مثررل الخمومررسة واألمررتنا ضرربل عررن تحبررين الةتبلسررة وقرردرة شررراتت
المراجعررة علررى مراجعررة األنشررطة المختلفررة رري الشررراة بمررورة وريررةا وزيررتدة مبررتو الرقتبررة والةتبلسررة
لبلعتمتد والثةة ري البستنرتتا وانخفرتض الت رتليف (مثرل الرقتبرة وت ررار تبرجيل المعرتمبلت) وتخفرسض
األخطررتء البش رريةا والومرروى األ ضررل للمعلومررتت (اررل عةرردة بهررت نبررخة اتملررة مررن المعررتمبلت ذات

الملة)ا وتجنب التبلعب والغش من خبلى تةدسر ووجود بجبلت موثو بهت.

و سمررت يلرري يتنررتوى البتحثررتن عرررض المنررت ع المحتملررة والمتوقررع حمرروى الشرراتت عليهررت مررن ج رراء
نظر ألن ذو الت نولوجست ال ترزاى
تنفيذ تةنسة ببلبل ال تلا واذلى التحدستت المتعلةة بهت .ومع ذلىا ا
ي مراحلهت المباررةا إنهرت تتطلرب المزيرد مرن األدلرة التجريبسرة لتأ يرد أو نفري رذو المنرت ع والتحردستتا
و ذا مت أ دت علسة درابة ) (Bonsón and Bednárová, 2019بأنة على الر،ر اثررة الد اربرتت
الترري أشررترت إلررى تنرروع المنررت ع الترري قررد تترتررب علررى تنفيررذ تةنسررة ببلبررل ال تررل والترري قررد تبرردوا ب ارقررة
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وتشررجع منشر ت األعمررتى علررى تبنرري تلررى التةنسررةا ررإن العديررد مررن تلررى المنررت ع ال توجررد أدلررة تجريبسررة
تدعمهت.

 1-11تخفيض عدم التأكد االتتصاديReduction of economic uncertainty :

ق ررتر ن ررورث ) (North, 1991و ررو ارا ررد رري االقتم ررتد المؤبب رري الح ررديث والف ررتاز بج ررتازة نوب ررلا

بتبت شتف دور المؤببتت ي أداء االقتمتدا وير أن المؤببتت ي أدوات لتخفسض عدر التأ دا

و رري م ررن تؤب ررس قواع ررد اللعب ررةا حي ررث تة ررور بوض ررع قواع ررد قتنونس ررة رب ررمسة مث ررل الدب ررتور والةواع ررد
االجتمتعسة ،ير الربمسة التي تشال التفتعبلت االجتمتعسة .وحيرث أن المجتمرع أمربا أ ثرر تعةيرداا
وانخفضت الثةة بين األطراف التجترية بببب التعةيد والبعد الجغ ار ي .لرذا ترر إنشرتء مؤببرتت ربرمسة

مثل البنوى والمؤببتت الحاومسة لتبهيل تبتدى الةسمة والتجترة من خبلى تخفسض حتالت عدر التأ د
رؤخر حةبررة جديرردة سماررن يهررت التخفيررف مررن عرردر التأ ررد مررن
بررين المشررتراين المختلفررين .ولةررد دخلنررت مر ا
خبلى الت نولوجست وحرد ت )(Warburg, 2016ا ومرن نرت بررزت الحتجرة إلرى أداة تةرتور انعردار الثةرة
وتبرما بنمررو األنشررطة االقتمررتدسةا و ررذو األداة تتمثررل ري الت نولوجسررت .وببلبررل ال تررل اوبررس سعنرري
أنررة ب رواء تررر ابررتسفتء الشررروط المبرربةة لمعتملررة معينررة أر الا سماررن التمرردي عليهررت والتحة ر منهررتا
بت لفرة منخفضرة .وبتلترتلي تخفرض ببلبرل ال ترل مررن ت رتليف التحةر نتيجرة لشرفت يتة وابرتخدار تةنسررة
التشررفيرا وسماررن اشررف التمررر تت ،يررر األخبلقسررة وتحديررد المبرراوى عنهررت .و رري مجررتى المعررتمبلتا
سما رن تحديررد لررسس ة ر المبرراوى عررن محتررو رقمرري داخررل ببلبررل ال تررلا ول ررن أسضررت قسمررة ررذا
التمرف .إن ابتخدار العةود الذاسةا والعةود الةتبلة للبرمجة التي سمان تنفيذ ت والتحة منهرت بطريةرة
عتلة ي إطتر أبتس ببلبل ال تلا تبتعد ي أتمتة تنفيذ المعتمبلت وتخفسض الت تليف والمختطر

المرتبطة بهت.

 2-11االعتماد عمى دفاتر األستا الرتمية الموزعة
المي رزة الراسبررسة لتةنسررة ببلبررل ال تررل رري طبسعتهررت الموزعررة علررى جمسررع المشررتراين رري البلبررلةا
و ي الوقت ال ار نا يتطلب نةل الةسمة بين الطر ين ي أبروا رأس المرتى بمرفة عتمرة وجرود أطرراف

وبررسطة مرازيررة للمعررتمبلت مثررل شررباتت البنرروى أو شررباتت بطتقررتت االاتمررتن .وتعمررل ررذو األط رراف
الوبررسطة علررى تةليررل مخررتطر اررل طرررف مةتبررل الطرررف احخررر مررن خرربلى العمررل اوبررس  .ول ررن مررع
االحتفرتع بمرازيرة مخررتطر االاتمرتنا بمعنررى أن الطررف الوبرس

ررو الرذي يتحمررل المخرتطرا وسحررتفظ

اررل طرررف وبررس مراررزي بررد تر أبررتتذ بمررورة منفمررلةا و،تلبررت مررت تعتمررد أط رراف المعررتمبلت علررى

الوب ررطتء لتنفي ررذ المع ررتمبلت بدق ررة وأم ررتنا وأل،ر رراض ت ررو ير ررذو الخدم ررةا يتلة ررى مش ررغل المع ررتمبلت
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(الطرررف الوبررس ) مةتبررل مررتدي لتنفيررذ تلررى المعررتمبلتا و رري المةتبررلا تبررما ببلبررل ال تررل لؤلطرراف
المشتراة بتلتعتمل المبتشر مع بعضرهر الربعض مرن خربلى د ترر األبرتتذ الرقمري المروزع الموحردا ممرت

يلغي الحتجة لوبطتء التشغيل المرازي للمعتمبلت.

وو ةرت لد اربرة ) (Bonsón and Bednárová, 2018تُم ّارن ببلبرل ال ترل مرن إدخرتى مفهرور

البررجبلت المحتبرربسة الموزعررة والمتوا ر عليهررتا ممررت سضرريف أبعررتدا جديرردة للمحتبرربة ولررة انعاتبررتت
عل ررى المحتب رربة والمراجع ررة واع ررداد التة ررترير المتلسرررةا ألنرررة بمجررررد الموا ةرررة عل ررى المرررفةة مرررن قبر ررل
المشتراين (العةد) ري ال تلرة (علرى بربيل المثرتى المروردا العميرلا الم ارجرعا الجهرة التنظسمسرةا اإلدارة

العتمة)ا يتر تبجيلهت وختمهت بمورة مشفرةا ممت سضمن عدر قتبلسة التغييرر أو التعرديل للبستنرتت التري
ترر إدختلهرتا بتإلضرت ة إلرى ذلرىا يرتر تخرزين ارل برجل ري أمرت ن متعرددة وسحمرل ارل مشرترى علرى
نبررخة مررن د تررر األبررتتذ .ومررع ذلررىا ررإن أسررت مررن الماونررتت المضررمنة رري ررذو الت نولوجسررت لسبررت
بتلضرورة مبت رةا حيرث أن أنظمرة المعلومرتت المحتبربسة قرتدرة علرى تطروير التطبسةرتت البلمرازيرة أو

تضررمين بعررض األتمتررةا أال أنررة و ةررت لدرابةر ر ) (Smith, 2018ررإن رب ر وظررتاف ببلبررل ال تررل
بتلمحتببة المبتمرة أمر ممان من خبلى الجمع بين جمسع العنتمر (عدر الةتبلسة للتعديل أو التغيير
Immutabilityا واإلجم ر ر ررتع  Consensusب ر ر ررين المش ر ر ررتراينا والبلمرازي ر ر ررة Decentralizationا
والتشفير )Encryptionا و ذا من شأنة أن يتغلب على أحد العيروب بتلغرة األ مسرة ري عملسرة إعرداد
التةررترير المتلسررة الحتلسررةا والترري تتمثررل رري عرردر الةرردرة علررى تررو ير البستنررتت والمعلومررتت بطريةررة رمنررة

رتر
ومبررتمرة .وبتإلضررت ة إلررى اونهررت عتلررةا ررإن ببلبررل ال تررل لررة خمررتاص ريرردة أخررر تجعلهررت ابت ر ا
مرذ بلا حيرث تعتبرر ببلبرل ال تررل موثوقرة وسمارن االعتمرتد علرى المعلومررتت التري تتضرمنهت ألنرة يررتر
االحتفتع بنبخ اتملة من د تر األبتتذ الرقمي لببلبل ال تل بوابطة جمسع العةد النشرطةا وبتلترتليا
رري حتل ررة ع رردر اتم ررتى عة رردة واح رردةا ال ير رزاى د تررر األب ررتتذ متتح ررت لجمس ررع المش ررتراين احخر ررين رري

الشررباةا وال يترتررب علررى مررل عةرردة واحرردة تعطررل الشررباةا بتإلضررت ة إلررى ذلررىا تشررير اررل اتلررة رري
البلبلة إلى ال تل البتبةة من خبلى الرواب التفتعلسةا ممت سمنع الحذف أو عاس المعتمبلت بمجرد
إلحتقهت ببلبلة ال تلةا وسمان للعةد علرى شرباة ببلبرل ال ترل أن تردخل وتخررج ول رن برتظل بربلمة
واماتنسة االعتمتد على الشباة برلسمة طتلمرت يرتر ابرتخدامهت .وبهرذو الطريةرةا ال يرتحار أي طررف ري
ببلبل ال تل وال سمان ألي طرف واحد تعديلهت أو إسةتف تشغيلهت (Bonsón and Bednárová,

).2019
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 3-11تخفيض تكاليف الوكالة وعدم تما ل المعمومات
من بين النظريتت التري سمارن تطبسةهرت إلعطرتء معنرى لوجرود ت نولوجسرت ببلبرل ال ترل ري نظريرة
الواتلررةا وأحررد اللبنررتت األبتبررسة لهررذو النظريررة وجررود عرردر تمتثررل للمعلومررتت بررين الرروابلء المختلفررينا

ويؤدي زيتدة الشفت سة والةتبلسرة للمبرتءلة إلرى تخفرسض عردر تمتثرل المعلومرتت برين أمرحتب الممرلحة
ومرن ثرر تخفرسض مشرت ل الواتلرة المحتملرة (Gray et al., 1995; Abraham and Cox,
) .2007وتر درابة ) (Nyumbayire, 2017أنرة تمارن ببلبرل ال ترل مرن التحةر مرن شخمرسة
الةتار بتنفيذ المعتمبلت (الوابلء) وتوقيت تنفيذ المعتمبلتا حيث سمان تتبع اإلجراءات علرى ببلبرل
ال تررل م ر ن خرربلى ابررتخدار األدلررة علررى الوجررودا وبهررذو الطريةررةا قررد يررتر تخفررسض احتمررتى تعمررد برروء

رر ألن ببلب ررل ال ت ررل تت ررسا التحةر ر الب ررهل م ررن أي معتمل ررة
ب ررلوى الواي ررل أو حت ررى اب ررتبعتدو .ونظ ر ا

محبرروبةا إنررة يرردعر مبررتءلة الرروابلء وسبررتعد رري تخفررسض ت ررتليف الواتلررة .اررذلىا تعمررل ببلبررل
ال تل على تخفسض الحتجة إلى معظر الوبرتطة التري تتطلبهرت الرنظر الةتنونسرة الحتلسرةا والتري تُبرتخدر

للتحة ر مررن الشررروط المبرربةة للمعررتمبلت االقتمررتدسة وتنفيررذ ت .والجررزء المتبةرري مررن ت ررتليف الواتلررة
والذي ال سمان التغلب عليهت من خبلى ببلبرل ال ترلا تتمثرل ري المعرتمبلت التري تتطلرب خبررة نسرة

أو ت ررتر خ ررترج نط ررت البلب ررة .وبتلت ررتلي م ررن خ رربلى اب ررتخدار أدل ررة الوج ررود والعة ررود الذاس ررة وال رروابلء
المبررتةلينا تبررما تةنسررة ببلبررل ال تررل للمبررتخدمين تنفيررذ العةررود المعةرردة والتحة ر منهررت علررى أبررتس
الت لفة المنخفضة نببست ).(Dai and Vasarhelyi, 2017

 4-11زيللللللادة الشللللللفافية والقابميللللللة لممراجعللللللةIncreased transparency and :
auditability

نظر ر ار ألن ررة ي ررتر تخر رزين المع ررتمبلت رري مواق ررع متع ررددة ل ررد جمس ررع الش ررراتء رري ببلب ررل ال ت ررلا

وسحمل ال مشترى على نبخة من د تر األبتتذا ت ون ات ة المعتمبلت مراسرة ل رل عةردة ري البنرتء
الهسالر رري لببلبر ررل ال تر ررلا ممر ررت ير ررنعاس علر ررى زير ررتدة الشر ررفت سة والةتبلسر ررة للمراجعر ررة ;(Atzori, 2017
)Palfreyman, 2015;Underwood,2016ا وسبهل الوموى للمعلومتت بشال أ ضل (Swan,
).2015
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 5-11زيادة ال قة والمو وتية(امكانية االعتماد) فل البيانلاتIncreased trust and :
reliability

من المبتد الراسبسة التي تعتمد عليهت ببلبل ال تل رلسة االجمتع  consensusعند إضرت ة أو
تعديل المعتمبلتا و ذا يترتب علسة زيتدة مبتو الرقتبة الذاتسة ;(Mainelli and Smith, 2015
)Kraft, 2016ا ويررؤدي ررذا اإلجمررتع إلررى زيررتدة الثةررة واماتنسررة االعتمررتد علررى البستنررتتا حيررث يررتر
التحةر مرن المعرتمبلت مرن خربلى عةرد متعررددة  multiple nodesعلرى ببلبررل ال ترل (Swan,
).2015; Mainelli and Smith, 2015; Palfreyman, 2015

 6-11تخفيض التكاليف والخطأ البشري والغش
تشير درابة ) (Cai and Zhu, 2016إلى قدرة ت نولوجست ببلبل ال تل على تخفسض األخطتء
البش ر ررية ببر رربب وجر ررود معر ررتمبلت ورقتبر ررة تلةتاسر ررةا وتتف ر ر معهر ررت د اربر ررتي ;(Palfreyman, 2015
) Tapscott and Tapscott, 2016والتي أ دت على أنة سمارن لررببلبل ال ترل تخفرسض ت رتليف

تنفيذ المعتملة والتحة من محتهت من خبلى عملستت التحة احلسةا ويزعر بعض المؤلفين أسضرت أن
ررببلبل ال ترل قرد تبرتعد ري تجنرب الغرش والتبلعرب )(Cai and Zhu, 2016; Swan, 2015ا

وحتى الحد من الفبتد ) (Kshetri, 2017ألنرة ال سمارن تعرديل البستنرتت التري ترر إدختلهرت بمجررد أن
يتر ختمهت بطريةة مشفرة.

 7-11تحسين جودة البياناتImproved data quality :
تردعي د اربرتي ) (Palfreyman, 2015; Tapscott and Tapscott, 2016بأنرة يترترب
على تبني المنشر ت لببلبرل ال ترل تحةير ت تمرل البستنرتت وارتفرتع مبرتو جودتهرتا ويوضرا الجردوى
رقر ( )5ايف سمان تحبين األبعتد المختلفة لجودة المعلومتت انتيجة لبمتت ببلبل ال تل.
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جدول ( )1أ ر تبن سالسل الكتل عمى الخصائص الوصفية لممعمومات المحاسبية
أبعااااااااااا
انًعهٕي ت

ااااااااااإ

انتحس ٍٛف ٕ ٙانًعهٕي ت يٍ خالل تكتٕنٕ  ٛسالسم انكتم

ٚااتى تعمااٛى ْاااِ انم اا ٛيااٍ خااالل انتحهٚااه انًسااعك نٓ ا يااٍ خااالل انعمااه Nodes
االكتً ل
ٔب نت ا ن ٙال ٚااتى انًٕافم ا رهااٗ َواات انًعهٕي ا ت يااٍ خااالل انسهسااه ال بعااه ا ت ْ ٛا
Completeness
انًع ٛٚت انًحه سهف ً.
َتٛج نهًتطهع ت انًحه يمهي ٔانًتعهما ب الكتًا لت تاد ا ل بهٛا انًعهٕيا ت نهتفساٛت
انم بهٛاااااا نهتفسااااااٛت
ٔانٕظٕ ت حٛث ٚحتٕ٘ كم لٛه ٚتى خ نّ يٍ خالل سالسم انكتم رهٗ حمٕل يحه
ٔ انٕظاااااااااااااااااااااإ
يسعم ً ٚجب يهؤْ ت ْٔاا ٚسٓم تفساٛت انًعهٕيا تت ًٔٚكاٍ تحساْ ٍٛااِ انًٛاد بُعا
interpretability
بتٔتٕكٕل سالسم انعمه ٔتطٕٚت تصُٛف ت يٕحه نسالسم انعمه ب ستمهاو نغ تما يٚت
and clarity
األرً ل انم به ناليتها .
تُت خ ا ٛانًالءيا ياٍ يك َٛا ٔ إل يساتٕ ٚت يمتهفا نهًعهٕيا ت انتا ٙتاالءو
اسااتمهايٓ فمااػت بعااط انعمااهت يساام اناات  ٛانتُفٛااا٘ نهوااتك ت أٔ كااتك انًتا ع ا ت
ًٚكُٓى انٕ ٕل ناٗ ًٛاا انًعهٕيا تت فا ٙحا ٍٛأٌ أ اح ل انًصاهح اٜخات ٍٚلاه
انًالءي
ٚكٌٕ نهٓٚى ٔ ٕل يحهٔ (ٚتى رتض انًعهٕي ت انًجًع فمػ) بُ ًء رهاٗ انساهط ت
Relevancy
انًًُٕح نٓى ٔانًحه يسعمً ت ٔيا ذنكت له ٚكٌٕ بعط انًحتٕٖ يت ًحا نهًساتمهيٍٛ
انا ٍٚنهٓٚى ذٌ خإلت ٔب نتا نٙت كام رماه ناه ٓٚحاك انٕ إل ناٗ انًعهٕيا ت ذات
انصه بٓ .
انم بهٛااااا نهًم يَااااا َتٛجا نٕ اإ يع ا ٛٚت ا خا ل انعَ ٛا ت فاا ٙانحماإل انًحااه ٔبصاإي يسااعم ت تااد ا
 Comparabilityل به ٛانًعهٕي ت انًتو بٓ نهًم يَ .
تتًٛااد ْاااِ انتكُٕنٕ  ٛا بإيك َ ٛا انتعااتى رهااٗ يصااهي انًعهٕي ا تت ًٚكااٍ فمااػ نهعمااه
انسهط
انًحه (انًٕثٕل ) نهُما و انتفا ره ٙنسالسام انكتام يام انًعهٕيا تت ب اظا ف ناٗ
Authority
ذنكت ًٚكٍ بسٕٓن تتعا "انًؤنف" ٔتحهٚهِ.
ٚتى انتحمك يٍ ل انًعهٕي ت ياٍ خاالل انعماه أٔ انعمإ اناكٛا ت ٔب نتا نٚ ٙاتى ظاً ٌ
انهل Accuracy
انهل ت حٛث ٚجب أٌ تٕافك انعمه انًمتهف يٍ أ م ظ ف انًعهٕي ت.
تسااًت تكُٕنٕ  ٛا سالساام انكتاام ب نتحااهٚث انفاإي٘ نهًعهٕي ا تت بحٛااث ٚكاإٌ رااها
انحهاث
انتم يٚت ف ٙانٕلت انًحه ٔ ON-Timeبصٕي فٕي ٚأيتاً يًكُ ً.
Timeliness
ٚعتعت انتالرب ب نع َ ٛت أيتاً يساتحٛم تمتٚعا ت حٛاث تمتصات أذَٔا ت انماتاء ٔانكت با
انتالرب
رهٗ بعط انٕحهاتت ب اظ ف نٗ ذنكت بًجت ظ ف انًعهٕيا ت ناٗ كتها يا ت ٚاتى
Manipulation
لفهٓ بطتٚم غٛت ل به نهتغٛٛت أٔ انتعهٚم ال ب تف ق ًٛا األغتاى انًوتتك .
;Source: (Swan, 2015; Mainelli and Smith, 2015; Palfreyman, 2015; Cai and Zhu, 2016
)Tapscott and Tapscott, 2016; Dai and Vasarhelyi, 2017

 8-11تسجيل المعامالت من خالل القيد ال ال
bookkeeping

وسالسلل الكتللTriple-entry :

سعررد تبررجيل المعررتمبلت مررن خرربلى الةيررد الثبلثرري طريةررة مةترحررة رري الثمتنينسررتت ول نررة شررتاع مررن
خبلى ببلبل ال تلا حيث أنة ي ظل نظتر الةيد المزدوج التةليدي يلزر الحموى علرى إذن بمعتلجرة

المعرتمبلت مرن وبرس مبرتةل وموثرو برة ل رل برجل محتبربة )(Grigg, 2005ا و رذا سضرمن أن
الةيود التي يتر تبجيلهت والختمة بمعتملة واحدة متطتبةة ل بل الطر ين الذين لديهر بجبلت منفملةا
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ول ررن مررع تطرروير ببلبررل ال ت ررلا برردال مررن وجررود مجم رروعتين منفمررلتين مررن البررجبلت المحتب رربسة
والحتجة إلى وبس
مب ر ررتةلا ي ر ررتر توزي ر ررع المع ر ررتمبلت وختمه ر ررت وربطه ر ررت بطرية ر ررة مش ر ررفرة ب ر ررين األطر ر رراف المش ر ررتراة ر رري
ال تلة )(Kiviat, 2015ا وبتلتتلي إن تعديل المعتمبلت بنسة الغش واالحتستى (مثرل الغرش الضرريبي)
أمر مبتحيل عملستا حيث تنشأ ببلبل ال تل نظتمت متشتبات من البجبلت المحتببسة الداامةا والرذي

ساون لة رثتر على المراجعة المبتمرةا وعلى الر،ر من تبجيل العملستت من خبلى الةيد الثبلثي تةلل
مررن خطررر الغررش واألخطررتء عررن طرير االحتفررتع ببررجبلت ،يررر متحيرزةا ررإن ببلبررل ال تررل تضرريف
بعض الةسمة إلى ذا المفهور من خبلى إنشتء بجل ثتبرت لجمسرع المعرتمبلت داخرل النظرترا وبتلترتلي
إنررة سبررهل أنشررطة المحتبرربة والمراجعررة المبررتمرة ( .)Dai and Vasarhelyi, 2017وتضرريف
درابة ) (Bonsón and Bednárová, 2019أنة أل،راض تممسر سارل ببلبرل ال ترل المنتبربة
لؤل،ررراض المحتبرربسةا يجررب أخ ررذ ع رردد مررن الجوان ررب رري االعتب ررترا مثررل اختسررتر العة رردة

node

selectionا و سال قتعدة البستنتتا وبرلطتت التررخسص علرى المعرتمبلتا وبروتواروالت التحةر مرن
المعتمبلت .verification protocols
وبتلتتلي قد تو ر الميزات المحددة لهذو الت نولوجست أبعتدا جديردة للمحتبربة والمراجعرةا حيرث سمرنا
ساررل ببلبررل ال تررل الشررراة الةرردرة علررى مشررتراة د تررر األبررتتذ مررع المشررتراين احخررين (العةررد) مثررل

الموردين والعمربلء والبنروى أو حترى شرراة المراجعرة الختمرة بهرتا ويرتر تحرديث ذلرى ري ارل مررة يرتر
يهررت تنفيررذ معتملررة مررن خرربلى النظرراءا امررت يررتر ابررتخدار التشررفير للتأ ررد مررن أن العةررد المحررددة سمانهررت
ةر ر رؤس ررة أجر رزاء د ت ررر األب ررتتذ ذات الم ررلة به ررتا بتإلض ررت ة إل ررى ض ررمتن ب رربلمة وأم ررن المع ررتمبلت
والتحة منهت )(Palfreyman, 2015ا ضبل عن أنهت تبما بتضمين العةد الختص بنةل األموى
رري قتعرردة البستنررتت الموزعررةا وبتلتررتلي يررتر نبررخ المعررتمبلت احتستطسررت بتلبستنررتت ذات المررلةا امررت أن

بررجل األمرروى سماررن تتبعررةا و ررذا يتطلررب عنررد تمررمسر ساررل ببلبررل ال تررلا يجررب أن سحرردث توا ر

رري العةررد بررين المشررتراين رري الشررباة علررى اسفسررة التحة ر مررن المعررتمبلتا قررد يررتر ذلررى مررن خرربلى
اإلجمرتع أو رلسررة ممتثلررة مثرل العةررود الذاسررةا وبتلمثررلا يجرب تحديررد التمرريحتت لتحديرد مررن لررة الحر
ي االطبلع على أي جزء داخل د تر األبتتذ الموزع ).(Bonsón and Bednárová, 2019
أمررت علررى المبررتو الررداخلي رري الشررراتتا قررد سبررما التمررمسر للمرردير التنفيررذي والمرردير المررتلي
للشررراة بتلومرروى ال تمررل إلررى جمسررع البستنررتت المحتبرربسةا بينمررت ُسمررنا أمررحتب الممررلحة الررداخليين
احخرين أو إدارات الشراة الوموى المحدودا على ببيل المثتىا قد سمرح لمدير المختزن برتالطبلع
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علرى معلومررتت المخررزون وقيررود المروادا وبتلمثررلا سماررن لةبررر المروارد البشررية الومرروى إلررى معلومررتت
مخممررة عررن المرروظفينا وسماررن ابررتخدار العةررود الذاسررة لمراقبررة بررتعتت العمررل أو أسررتر العطرربلت
للمرروظفينا اررذلى سماررن ألمررحتب الممررلحة الخررترجيين مثررل المبررتثمرين الومرروى إلررى المعلومررتت

المجمعررةا مررع إماتنسررة دمررج البستنررتت الضررخمةا ممررت قررد يررؤدي إلررى ق ر اررات مبررتنيرة بشررال أ ضررل.
وبتلمثرلا قررد سمررح لررئلدارة العتمررة حر الومرروى إلررى بعرض البستنررتت المحررددة مثرل حبررتبتت الررداانين
والمرردينينا وسماررن اإليررداع احلرري للضررااب المبررتحةةا وأخير ار سماررن التمرريا لشررراتت المراجعررة حر
الوموى ال تمل للتأ د من تبجيل المعتمبلت و ةت للمعتيير المحتببسة المتعترف عليهتا وبتلترتلي رإن
التممسر المنتبب لهسال ببلبل ال تل يزيد من افتءة المعتمبلت بين مختلف أمحتب المملحة.

ممرت بررب ا يرر مؤيرردو ابررتخدار ببلبرل ال تررل رري مجرتى التطبسةررتت المحتبرربسة وجرود العديررد مررن
المنت ع المحتملةا تتمثل إحد

ذو المزاست ي إماتنسة قستر د تر األبتتذ الموزع بتحبين الوموى إلى

معلومتت الشراة للعديد من أمحتب المملحة المهمين مثل الموردين والعمبلء والمراجعين والجهرتت
التنظسمسررة والمبررتثمرينا بتإلضررت ة إلررى ذلررىا قررد يررؤدي تبنرري تةنسررة ببلبررل ال تررل إلررى التوا ر حرروى

تنبري موحررد للبررجبلت المحتبرربسة ونظررر المعلومررتتا أخيررراا سعتةررد ال ثيرررون أن تةنسررة ببلبررل ال تررل

لررديهت الةرردرة علررى تخفررسض ت ررتليف اررل مررن المعررتمبلت المحتبرربسة وأنشررطة المراجعررة مةترنررة بتلوضررع
الحرتلي لهمرت )(CPA Canada, 2018; Kokina et al., 2017; Lundy, 2016ا ومرع ذلرى

بتلنببة لجمسع ذو المنت عا يوجد تحدستت ترتب بهت يجب أرخذ ت ي االعتبتر.

 9-11شفافية سمسمة التوريدSupply chain transparency :
ترو ر ببلبررل ال تررل المزيرد مررن الشررفت سة ري بلبررلة التوريررد مرن خرربلى تتبررع قرسر وترواريخ األمرروى
المختلفرة وتماننرت مرن معر رة قمرة األمرلAsset Storyا سمربا رذا األمرر ضرروريتا حيرث ير،رب

المبتهل ون المبؤولون اجتمتعست ي معر ة أين وايف يرتر تمرنسع منتجرتتهرا لتجنرب شرراء المنتجرتت
الترري لررر يررتر إنتتجهررت و ةررت لمعررتيير التجررترة العتدلررة أو مررن قبررل المرروردين المعتمرردين .وبتلتررتليا سماررن

لببلبل ال تل تماين النةل الرقمي احمن لمعلومتت األموى عبر بلبلة التوريردا ممرت يرو ر الشرفت سة
لجمسع العةد بمت ي ذلى المبتخدر النهتاي والبلطتت التنظسمسة ).(Palfreyman, 2015
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 -11التحللديات المحتممللة الت ل تواجللت تطبيللا تكنولوجيللا سالسللل الكتللل بصللفة
عامة وف مجال المحاسبة والمراجعة بصفة خاصة

علررى الررر،ر مررن أن تةنسررة ببلبررل ال تررل تررو ر العديررد مررن الميرزات المختلفررة ويبرردو أنهررت مؤمنررة وتتمتررع

بمبتو مرتفع من البريةا إال أنة يوجرد للعديرد مرن التحردستت الحتلسرة التري تتطلرب معتلجتهرت وتنتولهرت
حتى سمان االعتمتد عليهت ي مجتى المحتببة والمراجعةا والتي سمان تنتولهت على النحو التتلي:

 1-11التوافا التشغيم

عرف قتبلسة التشغيل البيني (التوا ر التشرغيلي) علرى أنهرت "ختمرسة لمنرتج أو نظرترا بحيرث ت رون
تُ ّ
واجهتتة مفهومة تمتمت للعمل الت تملي مع منتجتت أو أنظمة أخرر ا ري الفتررة الحتلسرة أو المبرتةبلسةا

إمررت رري م ارحررل التنفيررذ أو إماتنسررة الومرروىا دون أي قي رود )(Croman, 2016ا وعلررى الررر،ر مررن
إعداد العديد من مشروعتت ببلبل ال ترل وأمربا بعضرهت اربرخ (مثرل Bitcoinا (Ethereumا إال
أنة ال تزاى نتى مشت ل ي التشغيل التوا ةي بين البنى التحتسة لببلبل ال تل .حيث تتحةر المنرت ع
النتتجررة عررن تةنسررة ببلبررل ال تررل بشررال أ ضررل عنرردمت يجتمررع مختلررف المشررتراين رري المررنتعة علررى

إنشتء منمة مشتراةا و ذو المنفعة تزيد من مبتو التحدستت المتعلةة بتلتوا

البيني البتب تنتولهت

على مبتويينا يتعل أولهت بتلمبتو الفني حيث سحتتج ال مشترى ي النظتر أن يتوا ر نظتمرة مرع
النظررتر العررتر لببلبررل ال تررلا والثررتني علررى مبررتو إدارة ببلبررل ال تررلا والترري تتطلررب موا ةررة جمسررع
األعضتء المشتراين على قواعد الشباة المشتراة ).(PwC, 2018

 2-11تعية التكامل مع نظم المعمومات األخرى
ا ررذلى م ررن المش ررت ل الت رري تثير ررت تةنس ررة ببلب ررل ال ت ررلا مش ررالة توا ر ر ببلب ررل ال ت ررل م ررع نظ ررر

معلومتت المشروع مثل نظتر تخطس المواردا والتري ،تلبرت مرت تتضرمن مجموعرة متنوعرة مرن الوحردات
الوظسفسررة مثررل المحتبرربةا والرقتبررةا والمشررتريتتا واالمرردادا والتخ رزينا والتمررنسعا وادارة المشررروعتتا
وادارة الجررودة و،ير ررت والترري تةرردمهت شررراتت الت نولوجسررت وتبررتخدر ررذو الررنظر علررى نطررت وابررع رري

جمسع المنتعتت ي الوقت ال ار ن ) .(Weigand et al., 2019وسضيف البتحثتنا أ مسة البستنتت
البتبةة للشراتت والتي تحتتج أن يتر تضمينهت ي ببلبل ال تل عندمت تتبنى الشراتت تةنسة ببلبرل

ال تل.
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 3-11طاتة النظام وسرعة التشغيل
مر ررن الةضر ررتست الراسبر ررسة التر رري تمثر ررل تحر ررد لت نولوجسر ررت ببلب ر ررل ال ت ر ررل قض ر ررسة الةتبلسر ررة للتوبر ررع
Scalabilityا والتي تعنري قردرة النظرتر علرى االبرتمرار ري وظتافرة بشرال جيرد عنردمت يتغيرر الحجررا
و رري بررست ببلبررل ال تررلا تنشررأ مشررالة قتبلسررة التوبررع عنرردمت يزيررد عرردد المشررتراين بمرررور الوقررتا
وتتض ررمن الةتبلس ررة للتوب ررع ع رردة عنتم رررا منه ررت تر ررة التأ ي ررد  latencyو ررو "وق ررت تأ ي ررد المعتمل ررة"
)(Croman, 2016ا و رري الفتر ررة الحتلس ررةا سب ررتغر تر ررة التأ ي ررد  50دق ررتا عل ررى األق ررل بتب ررتخدار
ببلبل ال ترل المتعلةرة برتلبت وين و 54ثتنسرة لببلبرل ال ترل الختمرة المتعلةرة بتطبير Ethereumا
و ررو أ بررر بمررورة جو ريررة مررن نظررر تشررغيل المررد وعتت الحتلسررةا عرربلوة علررى ذلررىا ررإن  :53مررن

المعتمبلت على مبتو ببلبل ال تل العتمة تتجتوز  20دقسةة ) .(Kanaracus, 2016و ي نفس
البست ا تر ردرابة ) (Nyumbayire, 2017أن الةيود المفروضة على عدد المعتمبلت ي الثتنسرة
الواحرردة تررؤدي إلررى تخفررسض مرونررة النظررترا امررت أن أي تطرروير مبررتةبلي سحتررتج إلررى دعررر مررن قبررل
،تلبسررة المبررتخدمين المشررتراين رري شررباة واحرردةا ررذو المشررالة ذات أ مسررة أ بررر رري البنررتء الهسالرري
لببلبل ال ترل العتمرةا علرى الرر،ر مرن قتبلسرة إدارتهرت بشرال أ برر ري التمرمسمتت الختمرة األمرغر

( .)Ølnes, 2017لرذلى تعتبرر بررعة تنفيرذ المعرتمبلت مرن التحردستت المحتملرةا وذلرى يرجرع بمرفة
أبتبسة إلرى أن نظرتر ببلبرل ال ترل سحترتج إلرى الموا ةرة واضرت ة المزيرد مرن المعرتمبلت إلرى البلبرلة
وعمل المزيد من النبخا ةد ترتفع الت تليفا ومن ثر تنشأ قيرود وتحردستت علرى بررعة األداءا إضرت ة

إلررى أن البرررعة قررد تتررأثر بطريةررة تجهيررز تةنسررة ببلبررل ال تررل والترري سمررعب تحبررينهت مبررتةببل()4ا

وبتلت ررتلي مررن التح رردستت الترري تواجررة ررذو التةنسررة رري اسفسررة تخفررسض الت ررتليف رري ظررل تع رردد نبررخ
المعتمبلت بدون التأثير على برعة األداء .اذلىا سعتبر الحجر وبعة التخرزين مرن الماونرتت الهتمرة
األخر التي يجب تطوير تا وحبب طبسعة تمرمسر ببلبرل ال ترلا تحتروي حبرتبتت األبرتتذ الموزعرة
على جمسع المعتمبلت منذ ت وين ال تلةا وبتلتتلي مع نمو عدد المبتخدمين والمعتمبلتا يرزداد حجرر

حبتبتت األبتتذ.

وام ررت ن رروو البتحث ررتن ب ررتبةتا تتض ررمن الخم ررتاص الراسب ررسة لتةنسرررة ببلب ررل ال ت ررل ت ر ررار وتوزيرررع
البجبلت عبر العديد من المبرتخدمينا بردال مرن وجرود نبرختين مرن المعتملرة ري ظرل الرنظر الحتلسرة
()4

سمان رؤسة دليل على ذلى عند مةترنة برعة تنفيذ المعتمبلت للعمبلت المشفرة ا لةدسمة مةتبل األحدثا تر التةرير على نطت وابع

أن برعة المعتمبلت للعمبلت المشفرة بتبتخدار تطبسةتت ببلبل ال تل المبتخدمة مع النظتر البدااي من البت وين أنهرت أبطرأ باثيرر

من التطبسةتت المبتخدمة مع العمبلت المشفرة الحديثة مثل .(Sraders, 2018) Litecoin
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(مررثبلا بررجل المشررتري وبررجل البررتاع)ا ررإن وضررع مثررل ررذو المعتملررة علررى شررباة ببلبررل ال تررلا قررد

تحتوي المعتملة على رالف النبرخا وارل رذو النبرخ تحترتج إلرى تخرزينا ومرع زيرتدة امسرة المعلومرتت
المخزنررةا تررزداد الحتجررة إلررى ر ررع طتقررة البنسررة التحتسررة ومررت ي ررتب بهررت مررن ت ررتليف .امررت سعتبررر نطررت

طتقة أو نطت تردد الشباة  Bandwidthمرن العنتمرر المهمرة ري تفعيرل ت نولوجسرت ببلبرل ال ترلا
حيث يجب نةل المعتمبلت من خبلى الشباة قبرل التحةر مرن مرحتهت بتبرتخدار خوارزمسرة اإلجمرتعا

وعنرردمت يررزداد عرردد المبررتخدمين وبتلتررتلي يزيررد عرردد المعررتمبلتا مررن الضررروري وجررود اتمررتى أ ضررل
بتلشررباة .ويتطلررب االتمررتى الجيررد للشررباة وزيررتدة حجررر البررعة التخزينسررةا إدارة عتلررة للبررجبلت والترري

تؤدي إلى المرازية وزيتدة الت تليفا وابتهبلى أ ثر للطتقرة ) .(Alarcon and Ng, 2018ويتمثرل
العنمر األخير من عنتمرر الةتبلسرة للتوبرع  scalabilityري الحرد األقمرى للمعردى الرذي سمارن أن
رر لطبسعررة
تعمررل بررة الشررباة بشررال مررحسا (أي نةررل المعررتمبلت وتلةيهررت والتحة ر مررن مررحتهت)ا ونظر ا
تممسر البنرى التحتسرة لررببلبل ال ترلا رإن عردد المعرتمبلت التري يرتر إربرتلهت وابرتبلمهت والتحةر مرن

محتهت عبر الشباة سعد مغي ار إذا تر مةترنتهت مع الت نولوجست المرازية والموجودة حتلسرتا علرى بربيل

المثتى بتبتخدار Bitcoinا يبلغ الحد األقمى للمعدى حروالي  7معرتمبلت ري الثتنسرةا و رذو المشرالة
تتعررتظر رري ببلبررل ال تررل العتمررة علررى الررر،ر مررن أنررة تررر إدارتهررت بتلفعررل علررى مبررتو ببلبررل ال تررل
الختمررةا حيررث سماررن لرربعض البنررى التحتسررة التعتمررل مررع احالف مررن المعررتمبلت رري الثتنسررة الواحرردة

).(Kanaracus, 2016, Alarcon and Ng, 2018

وأحد العوامل الراسبسة التي تحدد حجر مشت ل الطتقة ي ظل ال ترل مرع تةنسرة ببلبرل ال ترل رو
اسفسررة تمررمسر ببلبررل ال تررلا والررى أي مررد يررتر تةييررد تمرريحتت الرردخوى لببلبررل ال تررل لمجموعررة

محررددة مةترنررة بتلببلبررل العتمررةا وساررون التوزيررع مةمررو ار علررى عرردد محرردود مررن المشررتراينا وم ارعررتة
ذلى يجعرل مرن البرهل إماتنسرة إدارة قيرود الت رتليف وبررعة تنفيرذ المعرتمبلتا ومرع ذلرىا بتلنبربة إلرى

الشراتت الضخمة التي تضرر العديرد مرن األطرراف (مثرل المروردين أو العمربلء أو المبرتثمرين)ا حترى
لر ر ررو تر ر ررر تةيير ر ررد التم ر ر رريحتتا إنر ر ررة مر ر ررن المتوقر ر ررع أن تحر ر رروز ببلبر ر ررل ال تر ر ررل علر ر ررى م ر ر روارد وابر ر ررعة
النطت ).(Bonsón and Bednárová, 2019
ويتمثل أحد األبتليب المبتخدمة ي معتلجة بعض التحدستت المتعلةرة بتلةتبلسرة للتوبرع والت رتليف

والتي تنتولهت اتحتد  Hyperledgerمن خبلى تخفسض امسة المعلومتت المضرمنة ري ارل برجل ري
البلب ررلةا واذا ت ررر تخف ررسض محت ررو ب ررجل رري بلب ررلة ال ت ررل بحي ررث ال يتض ررمن إال تل ررى المعلوم ررتت
الضرورية للتحة من طر ي المعتملرةا مرن المحتمرل أن يرنخفض طروى البرجلا وبتلترتلي رإن ت ررار
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البر ررجبلت وتوزيعهر ررت قر ررد ساونر ررتن أقر ررل ت لفر ررة باثير ررر مر ررن منظر ررور ت ر ررتليف التخ ر رزين والطتقر ررة وبر رررعة
نظر ألنة يتر توزيع جزء مغير ة من البستنتتا إنة يرتر التضرحسة بتلمنرت ع
المعتمبلت .ومع ذلىا ا

الراسبسة لمعلومتت د تر األبتتذ الموزعة ي نظرتر ببلبرل ال ترلا مثرل مرونرة البستنرتت (الحمتسرة مرن

ترردمير المعلومررتت ببرربب ال روارث الطبسعسررة أو محررتوالت االختر ار األمنرري للبستنررتت بهرردف ترردمير ت أو
ألببتب أخر ) ).(Alarcon and Ng, 2018

 4-11التحديات المرتبطة بتكاليف التنفي

بتإلضت ة إلرى ت رتليف الةتبلسرة للتوبرعا قرد ت رون ت رتليف تبنري تةنسرة ببلبرل ال ترل داخرل الشرراة

مرتفعةا وان اتن مؤيدو ذو التةنسة يرون أن ت تليف المعتمبلت ي ظل تلى التةنسة برت ون أقرل مرن
النمروذج الحرتلي )(Dai and Vasarhelyi, 2017; Lundy, 2016ا وتردعي د اربرة (Fuller

) and Markelevich, 2019بأنرة ال يوجرد تحليرل شرتمل يردعر مثرل رذو االدعرتءاتا عربلوة علرى
ذلرىا ال سماررن التحةر ممررت إذا اتنررت ررذو االدعررتءات تشررمل ت ررتليف معررتمبلت محتبرربسة محررددة برردال

مررن ت ررتليف المعررتمبلت الببررسطة للمررد وعتت الرقمسررةا قررد ت ررون ت ررتليف التنفيررذ وت ررتليف المعررتمبلت

المحتبرربسة مرتفعررة بشررال خررتص إذا اررتن نظررتر ببلبررل ال تررل الجديررد بحتجررة إلررى الت تمررل مررع الررنظر
الةدسمررةا حتررى قبررل ظهررور تةنسررة ببلبررل ال تررلا ةررد وثةررت األبحررتث البررتبةة علررى نطررت وابررع أن
المنظمررتت تظهررر بشررال روتينرري مةتومررة ابيررة رري حتلررة الر،بررة رري تحررديث وتحويررل نظررر المعلومررتت
الختمرة بهرر )(Lapointe and Rivard, 2005ا ومثرل رذو المةتومرة لهرت أبرس برلواسة وعملسرةا

رز
و،تلبت مت يرر المبرتخدمون وجرود تهديردات جو ريرة ري التغيرر الت نولروجي و،تلبرت مرت سظهررون تحي ا
للوضررع الر ار ن )(Kim and Kankanhalli, 2009ا بتإلضررت ة إلررى ذلررىا يجررب م ارعررتة الت لفررة
الهتالة وجهود التحوى ي الشراتتا عندمت تتبنى الشراتت تةنسة جديدةا ختمة تلرى التري ترؤثر علرى
الوظسفررة المحتبرربسة رري الشررراةا تحرردث العديررد مررن الت ررتليف المرتبطررةا تتضررمن ررذو الت ررتليف عررتدة
ت ررتليف التمررمسر واالبتشررترات قبررل التنفيررذا وتحويررل البستنررتتا والتشررغيل المؤقررت لؤلنظمررة الموازيررةا

وترردريب المبررتخدمينا و رري المجررتى المحتبرربيا ررإن تحةي ر متطلبررتت الرقتبررة ال ت سررة علررى أنشررطة

الشراة بدرجة ات سة ساون الزاميا وتلى األنشطة تتطلب حدوث ت تليف جو ريةا ولرسس مرن الواضرا

مت إذا اتنت الشراتت على ابتعداد لتحمل ت تليف التحوى من أجل تحةي المنت ع المتوقعة من تةنسة
ببلبل ال تل.
ويوجررد العديررد مررن العوامررل الترري تررؤثر علررى ت لفررة تبنرري ببلبررل ال تررلا والترري مررن المحتمررل أن
تببب اختبلف ت تليف التبني اختبل ت جو ريت بين الشراتتا على ببيل المثتىا تتمثرل إحرد المنرت ع
31

د/عبد احلميد العيسوى حممود ،د/أمين أبو النضر حممـد أبو النضر

إنعكاسات التطورات التكنولوجية فى مجال........

المحتملة ي أنهت قد تحرل محرل نظرر تخطرس المروارد التري تبرتخدمهت الشرراتت حتلسرتا أو علرى األقرل
التخلي عن بعض أجرزاء الرنظر الةتامرةا ول رن مرن ،يرر الواضرا مرت إذا ارتن جمسرع األطرراف المةتبلرة

للمعررتمبلت والترري ت ررون ال تررل رري تةنسررة ببلبررل ال تررل يوظفررون نفررس التةنسررة حتررى ت ررون عتلررة مررن
النتحسة الوظسفسةا إذا لرر يرتر توحيرد التةنسرة لرد جمسرع األطرراف المةتبلرة للشرراة (العمربلء والمروردون

مثبل)ا ةد تجد الشراة نفبهت ري وضرع ال سحبرد علسرة و رو الحتجرة إلرى دعرر ارل مرن تةنسرة ببلبرل
ال تل الجديردة لؤلطرراف المةتبلرة التري توظرف نفرس التةنسرةا والنظرتر الةردسر والربلزر لتشرغيل المعرتمبلت
مع األطراف األخر التي لر تتبنى ببلبل ال ترل ) .(Alarcon and Ng, 2018ارذلى مرن النةرتط
الجو ريررة الترري تحتررتج لمعتلجررة رري ظررل الوضررع ال ر ار ن لتةنسررة ببلبررل ال تررلا عملسررة الموا ةررة علررى

والتمريا بإضت ة بجبلت وتطوير تطبسةتت ،ير مشفرةا والوضع الةتار ي تطبي البت وينا سشرترى

أطر رراف سطلر ر عل رريهر المنةب ررون  Minersرري عملس ررة الموا ة ررة عل ررى طل ررب إض ررت ة الب ررجبلت مةتب ررل
الحموى على تعوسض متديا وسمنا جمسع أطرراف المنةبرين نفرس المربلحستت للموا ةرة علرى إضرت ة

البجبلتا ول ن من المرجا أن تتبع ال تلة المعلومتتسة سابل مختلفتا ي ظل وجود عدد محدود من
األط رراف الترري تتمتررع ببررلطتت وابررعة بشررأن الموا ةررة علررى تفتمرريل المعتملررةا أمررت األط رراف األخررر
تحتفظ بتلبجبلت لتةي األ داف من وجود د تتر أبتتذ رقمسة موزعة (Fuller and Markelevich,
).2019

وب ررتلنظر إل ررى نظ ررتر ببلب ررل ات ررل ا ت ارض رري ي ررتر تنفي ررذو إلدارة مع ررتمبلت المبسع ررتت ب ررين الش ررراة

الممررنعة الترري طبةررت تلررى التةنسررة والعديررد مررن عمبلاهررتا سماررن أن يتمتررع البررتاع والمشررتري رري اررل

معتملررة ببررلطة موا ةررة علررى المعتملررةا وتفتمرريلهت مثررل ال مسررة الترري يررتر شررحنهت وبررعر الوحرردة وتررتريخ
التبررلسرا و ررذا مررن شررأنة تحةي ر األ ررداف المنشررودة والمنررت ع المحتملررة مررن تبنرري تطبي ر تلررى التةنسررةا

وبع ررد موا ة ررة الط ررر ين و م ررت الب ررتاع والمش ررتريا يج ررب عل ررى المش ررتراون احخ رررون (الم رروردون م ررثبل)

تخمررسص م روارد للحفررتع علررى بررجل المعتملررة ألنررة يررتر توزيررع بررجل المعتملررة بررين جمسررع األط رراف

المش ررتراة رري البلب ررلةا وبتلت ررتلي سع ررد اب ررتعداد األطر رراف األخ ررر للمش ررتراة ررري ررذا النظ ررتر أحرررد
رر ألن المروارد البلزمرة مالفررةا امرت يتعررين علرى جمسررع المشرتراين معر ررة قسمررة
االعتبرترات الراسبررسة نظ ا
المشتراة بهدف تعزيز موثوقسة المعلومتت أو الةدرة على التعتمل مع الشراتت التي تطتلب بتبرتخدار

نظتر ببلبل ال تل ).(Fuller and Markelevich, 2019
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 5-11التحديات المرتبطة بمخاطر االختراق
اررذلى يوجررد بعررض التحرردستت الجو ريررة األخررر المرتبطررة بتلمخررتطرا علررى برربيل المثررتىا سماررن
اخت ار بستنتت االعتمتد أو برقتهتا امرت تثرتر العديرد مرن المخرتوف مرن احتمرتى تعرضرهت ألخطرتء ري

البرمجررة (امررت ررو الحررتى رري منمررة Decentralized Autonomous Organizationا الترري
ةرردت  50مليررون دوالر رري عررتر  )2056أو نةررتط ضررعف الررنظر (مثررل نةررتط الضررعف الترري ظهرررت

نتيجة ضسحة تبتدى البيت وين ي  Mt. Goxعتر 2054ا و ذا ينبحب أسضت على العةرود الذاسرةا
ألنهت برامج قتامة تنفذ ذاتستا امت أنة بمجرد بدء التشغيل تنفذ الشرروط المحرددة مبربةت والمشرفرة داخرل
ببلبل ال تل بمورة تلةتاسةا إنهت تعمرل تمتمرت مثرل أي عبرترة شررطسة مرن نروع "إذا – ثرر "if - then
(إذا تررر ابررتسفتء مثررل ررذا الشرررطا إنررة يررتر تنفيررذ النتيجررة الموجررودة رري الشرررط بمررورة تلةتاسررة)ا برردون

الحتجرة إلرى تردخل بشرري لمعتلجرة تلرى المعررتمبلتا واشرفت د اربرة مرؤخ ار أن  : 3مرن جمسرع العةررود
الذاسة تتضمن عيوب خطيرة )(Nikolicet al., 2018ا وأظهر تحليل رخر أجرتة شراة متخممة
رري تررأمين ببلبررل ال تررل أنررة مررن بررين المشررروعتت الترري جمعررت ملسررتر دوالرا اررتن أ ثررر مررن ربعهررت

سعتني من نةتط ضعف حرجة ).(De Havilland, 2018

ويواررد ذلررىا د اربررة (الشررتطرا  )2059أن ررذو التةنسررة عرضررة لمررت سعرررف بهجررور األ،لبسررة مررن
خبلى بسطرة مجموعة من المنةبين على الشباةا مثلمت حدث عتر 2054ا والذي أطل عليهرت حتدثرة
جتش Ghash.io Incidentا عندمت تر البسطرة على  %55من مجموعة قوة التنةيب على الشباةا
ومن ثر التحار ي تحويل األمواى داخرل البلبرلة .وبتلترتلي سمارن للبرتحثين االدعرتء برأن مرن الةضرتست

األ ثررر إثررترة للةل ر

رري مجررتى ت نولوجسررت ببلبررل ال تررل تتمثررل رري قضررتست األمررن  .Securityو ررذو

الةضتست ت ون أ ثر وضوحت ي مجتى ببلبل ال تل العتمرة ذات الطبسعرة ،يرر المرازيرة A public

decentralized blockchainا ر ررإذا اتن ررت مجموع ررة ت رردير أ ث ررر م ررن  50رري المتا ررة م ررن الةر رروة
الحتبرروبسةا سماررنهر مهتجمررة النظررتر بنجررتح مررن خرربلى إضررت ة اتررل ختطاررة )(tzori, 2017ا علررى

الر،ر من أن درابة ) (Tapscott and Tapscott, 2016تجتدى برأن ابرتهبلى الطتقرة للشرباة قرد
ينخفض بببب زيتدة افتءة رلستت المعتمبلتا وسشير) (Nyumbayire, 2017إلى قضسة االبرتدامة
البياسرة Environmental Sustainabilityا موضرحت أن طبسعرة تلرى الخوارزمسرتت المرعبة تتطلرب
امسررة ابي ررة مررن الطتقررةا عرربلوة علررى ذلررىا مررع نمررو الت نولوجسررتا تمرربا الخوارزمسررتت أ ثررر تعةيررداا

و نتى حتجة إلى مزيد من الوقت والطتقة للتحة من طبسعة المعتمبلت وارذلى التحةر مرن مرحتهتا

وأخير ار يوجررد مشررالة محتملررة أخررر تتمثررل رري الةتبلسررة للشررفت سةا حيررث أن الشررفت سة برربلحت ذا حرردينا
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وب ررتلر،ر م ررن المن ررت ع الت رري تترت ررب عل ررى ررذو الت نولوجس ررتا إال أنه ررت ق ررد تة رروض أم ررن وخموم ررستت
المبتخدمين.
وي رردعي مؤي رردو تبن رري تةنس ررة ببلب ررل ال ت ررل أن أح ررد مزاست ررت الراسب ررسة ررو تحةير ر أم ررتن البستن ررتت
)(Deloitte, 2016ا وتنبع ذو الميزة من إنشرتء نبرخ متعرددة مرن المبرتند (مثرل برجل المعرتمبلت)
وابتخدار التشفير ي ال قيد سضتف إلرى د ترر األبرتتذا و ري برست المحتبربةا تتمثرل الميرزة الحيوسرة
ألمن البستنتت ي منع التعديل ،ير الممرح بة للمعلومتت المحتببسةا ويرؤدي منرع مثرل رذا التعرديل
إل ررى تخف ررسض العدي ررد م ررن المخ ررتطر بم ررت رري ذل ررى االب ررتسبلء ،ي ررر المش ررروع عل ررى أم رروى الش ررراة
ومحتوالت الغشا و ي حتلة وجود نظتر محتببة قتار على أبتس تةنسة ببلبل ال تل ‐blockchain

based accounting systemا رإن المخرتلفين المحتملرين برساون لرديهر وقرت أمرعب باثيرر ري

تعديل البستنتت ألن التعديل النتجا يتطلب تغيير جمسع نبخ المبرتند ري ،ضرون تررة زمنسرة قمريرة.
وبتلتررتليا سماررن أن ت ررون د ررتتر األبررتتذ الةتامررة علررى تةنسررة ببلبررل ال تررل أ ثررر منتعررة مررن الررنظر
التةليدسة لمختطر أمن البستنتت(.)5

وعلى الر،ر من المنت ع المحتملة ألمن البستنتتا قرد يواجرة تبنري تةنسرة ببلبرل ال ترل نترتاج برلبسة
نتتجررة عررن تمررورات عتمررة حرروى التهديرردات الت نولوجسررةا وذلررى بررتلنظر إلررى االخت ارقررتت الترري انطرروت
علررى تشررفير العمرربلت رري تةنسررة ببلبررل ال تررل

;(CPA Canada, 2016; Estes, 2014

)Linuma, 2018; Iansiti and Lakhani, 2017; Kokina et al., 2017ا األمرر الرذي

سة رود العديررد مررن الشررراتت نحررو التشرراسى رري أمررن األمرروى وخمومررسة معلومتتهررت

(Lacoma,

)2018ا عبلوة على ذلىا قد تشعر الشراتت بتلةل من التهديدات التي تتعررض لهرت برمعتهت ببربب
المخررتوف األمنسررة المتعلةررة ب ررببلبل ال تررلا و ررذا مررت نو ررت لررة شررراة  Square Incرري تةترير ررت
البررنوسة عررتر  ......." :2058أي خررر أمنرري علرري أو متمررور سمررت يتعل ر بررد تر أبررتتذ البيت رروين

وببلبرل ال تررلا بغرض النظررر عمررت إذا ارتن ررذا الخررر يرؤثر بشررال مبتشررر علرى منتجتتنررت وخرردمتتنتا

سمارن أن سارون لرة رثرتر بررلبسة علرى البرمعة وسضرر بثةررة العميرل ينرت ومنتجتتنرت وخردمتتنت" (Fuller
).and Markelevich, 2019

( )5تجدر اإلشترة إلى أن تةنسة ببلبل ال تل ال تو ر أي ضمتنتت ضد العديد من أنواع الغش الشتاعة ي التةترير المتلسة والتي تنطوي
علررى تواطررؤ بررين أطرراف متعررددة ممررممة علررى تةرردسر معلومررتت و مسررة رري النظررتر المحتبرربي للشررراةا يررتر منتقشررة أ ثررر شررموال لهررذا
الموضوع ي قبر اعتبترات المحتببة والمراجعة الحةت ي البحث.
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امررت تعتبررر خمومررسة البستنررتت مررن الممررتدر األخررر الترري تثيررر مخررتوف الشررراتت مررن تبنرري
ببلبل ال ترلا حيرث تثيرر الطبسعرة الموزعرة لرد تر األبرتتذا والتري يرزعر الربعض أنهرت ميرزة أمنسرة لهرذو

التةنسةا أنهت قد ت ون ممدر انتهتى خمومسة معلومتت الشراةا ةرد يرؤدي إنشرتء نبرخ متعرددة مرن
د تر األبتتذ الرقمري خرترج نطرت الرقتبرة المبتشررة للشرراة إلرى شرى بعرض الشرراتت ري قردرتهت علرى
حمتسرة المعلومرتت الحبتبرة (Coyne and McMickle, 2017; CPA Canada et al.,
) 2017ا على ببيل المثتىا إذا اتنت الشراة بتنفذ نظتر ببلبرل ال ترل للحبرتبتت المدينرة لعمبلاهرت
مررن الشررراتت األخررر ا ةررد يتبرربب ذلررى رري تخرروف الشررراتت مررن أن جمسررع المشررتراين رري ببلبررل
ال تل (العمربلء والشرراتت المنت برة) قرد يتمانرون مرن الومروى إلرى د ترر األبرتتذ لحبرتبتت المردينينا

وسمان أن ت ون األطراف الثتلثة بعد ذلى قتدرة على الوموى إلى المعلومتت الحبتبة عن المبسعتت
لعمبلء الشراة و،ير ت من التفتميلا وسحوز ذا الةل على وسارون ذا أ مسرة ختمرة ري المرنتعتت

التي ترتفع يهت درجة المنت بةا حيث أن تبرب المعلومتت إلى المنت بين قد سضر بتلوضع التنت بي

للشررراة .اررذلى قررد تتبرربب الطبسعررة الموزعررة لررد تر األبررتتذ الرقمرري رري قل ر الشررراتت بشررأن الةضررتست
التنظسمسررةا مررثبلا إذا اتنررت نوعسررة المعلومررتت تخضررع لحمتسررة بموجررب الل روااا التنظسمسررة والة روانينا
حيررث أن ضررعف إج رراءات الرقتبررة علررى بستنررتت المبررتهل ين مررثبلا قررد يترتررب علسررة رررض عةوبررتت
تنظسمسةا و ي الواقعا برزت ذو المشالة اعةبة راسبسة أمتر تبني تةنسة ببلبل ال تل ري أوروبرت بعرد

اعتمررتد االتحررتد األوروبرري لبلاحررة العتمررة لحمتسررة البستنررتت )(Pollock, 2018ا والررذي يتطلررب حمتسررة

ممتلا المبتهل ين سمت يتعل بمعلومتتهر الشخمسةا ويتطلب ذا الةتنون البرمتح لؤل رراد بتلومروى

رر
إل ررى بستن ررتتهر الشخم ررسةا وطل ررب تم ررحسا البستن ررتت إن وج رردتا والمطتلب ررة بح ررذف البستن ررتتا ونظ ر ا
للطبسعررة الثتبتررة لررد تر األبررتتذ الرقمرري رري ببلبررل ال تررل وعرردر وجررود بررلطة مرازيررةا بررتت االمتثررتى
رر للةلر ر ا وتجت ررذب ررذو
للر روااا التنظسمس ررة العتم ررة لحمتس ررة البستن ررتت بتالتح ررتد األوروب رري موض رروعت مثي ر ا

المشالة حتلست جهودا ابيرة لتحديد الحلروى المةترحرة لمعتلجرة مثرل رذو المشرت ل )(Arnold, 2018ا

وبتإلضر ررت ة إلر ررى المخر ررتوف المرتبطر ررة ببستنر ررتت العمر رربلءا قر ررد تشر ررعر الشر ررراتت بر ررتلةل إزاء اإل مر ررتح
االنتةتاي  selective disclosureعن المعلومتت الختمرة عرن الشرراة إلرى جهرتت خترجسرة تبرتفيد
منهت.
ولةد ترتب على المنت ع الجو رية المحتملة للتطبسةتت التي تبني على أبتس ببلبل ال ترل إ،فرتى
توجسة الجهود نحرو معتلجرة جمسرع المشرت ل البرتبةة وامردار نبرخة متطرورة مرن تةنسرة ببلبرل ال ترلا
وتحةسةت لهذو الغتسةا اجتمعت العديرد مرن الشرراتت الةوسرة وخبرراء الت نولوجسرت والمبرتخدمين النهرتايينا
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بمت ي ذلى شراتت المحتببة الدولسةا ري تعرتون مفتروح الممردر لتطروير تةنسرة ببلبرل ال ترل والتري
()6

أُطلر عليهررت

Hyperledger.8ا وتهرردف العديررد مررن المبررتدرات الراسبررسة لمشررروع Hyperledger

إلررى معتلجررة تحرردستت أمررن وخمومررسة البستنررتتا وامرردار نبررخة متطررورة مررن تةنسررة ببلبررل ال تررل

) .(Fuller and Markelevich, 2019وتتضرمن التحبرينتت المحتملرة تطروير أنرواع مختلفرة مرن
العةد (المبتخدمين) ي ببلبل ال تلا تشمل العةد المةترحة لمنمة  Hyperledgerثبلثة أنواع من
المب ر ررتخدمين أُطلر ر ر ع ر رريهر )(Endorsers, Committers, and Consentersا وتنش ر ررأ األدوار
المخممررة ل ررل عةرردة (مبررتخدر) نوعررت مررن الفمررل بررين المهررتر والترري تشرربة إلررى حررد ابيررر ض رواب

الرقتب ررة الداخلس ررة التةليدس ررةا حي ررث تة ررور عة ررد مح ررددة بإدخ ررتى المع ررتمبلت endorsersا بينم ررت ت ررون

وظسف ررة عة ررد أخ ررر الموا ة ررة عل ررى عملس ررة اإلدخ ررتى Committerا وأخير ر ارا ي ررتر التم رردي عل ررى تل ررى
العملس ررة مر رن عة ررد أخ ررر Consenterا ويب رردو ررذا التع ررديل عل ررى م رردخل المب ررتواة رري الم رربلحستت
 Egalitarian Approachوالمبررتخدر رري تطبي ر البيت رروين إلررى تعرردد المرربلحستت ل ررل نرروع مررن
العةررد (المبررتخدمين)ا قررد سحررل العديررد مررن المشررت ل الترري طفررت علررى البررطا نتيجررة تطبي ر ببلبررل

ال تل ).(Hyperledger Fabric, 2018a
ومررن المبررتدرات األخ ررر المةترحررة رري  Hyperledgerرري تحدي ررد نوعسررة المعلوم ررتت الترري ي ررتر
االحتفتع بهت ضمن بجل ببلبل ال تلا اوبريلة لمنرع االطربلع علرى المعلومرتت الختمرة ري شرباة

ببلبررل ال تررلا مررن خرربلى عرردر وضررعهت رري د تررر األبررتتذ المرروزع بمررورة تظهررر للجمسررعا والمنط ر

الراسبي و أنة بدال من نشر المعلومتت الختمة الفعلسة على شباة ببلبل ال تلا إن مت يتر نشررو
و مجرد معلومتت تتعل بتلتحة مرن مرحة الممرتدقة ثنتاسرة األطرراف للمعتملرة (Hyperledger
).Fabric, 2018b
علر ررى بر رربيل المثر ررتىا تخير ررل أن الشر ررراة (أ) تتبر ررلر ر ررتتورة عبر ررر اتمر ررتى مشر ررفر (مر ررثبلا البرير ررد

اإلل تروني) من الشراة (ب) لشرحنة برتبةة مرن البضرتاعا ري نفرس الوقرتا تنشرأ الشرراة (ب) برجل
ر رري بر ررجبلت المعر ررتمبلت الةر ررتار علر ررى ببلبر ررل ال تر ررلا والر ررذي ينتظر ررر ممر ررتدقة الشر ررراة (أ)ا وقبر ررل
الممررتدقة ود ررع الفررتتورةا تر ،ررب الشررراة (أ) التأ ررد مررن تب ررلسر البض ررتاع وت ررتريخ ابررتبلمهت وامستته ررت
المررحسحةا عنداررذ سماررن ابررتخدار شررباة ببلبررل ال تررل للموا ةررة علررى الفررتتورة والتحة ر مررن معلومررتت

التررتريخ وال مسررة دون تضررمين تفتمرريل ختمررة (مثررل بررعر الوحرردة)ا وبتلتررتلي ساررون لبررجل للفررتتورة

()6

لمزيد من التفميلا سمان زيترة الموقع التتليhttps://www.hyperledger.org :
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الممررد علسررة رقررر معرررف ريررد ) (IDيررتر إنشررتؤو عررن طري ر تشررفير جمسررع المعلومررتت الموجررودة رري
البرجلا وقبررل د ررع الفرتتورةا سماررن التحةر مررن الممرتدقة ثنتاسررة الجتنررب للفرتتورة عررن طرير الومرروى

معر هت الفريد .وأي محتولة للتبلعب ي بستنتت الفتتورة من شأنهت أن تغير رقر
إلى البجل من خبلى ّ
المعرف المضمن أو المدمج ي البجل من خبلى التشرفيرا وارذلى سمارن تعلير الرد ع لحرين ابرتسفتء
شروط متف عليهت بين الطر ينا وبتلتتلي إن ابتبعتد بعض المعلومتت الختمة الراسبسة سعزز أمرن

وخمومسة البستنتت دون التخلي عن الةدرة على تماين الممرتدقة ثنتاسرة األطرراف للمعتملرةا وسمارن
االحتفتع بتلمعلومتت الختمة المبتبعدة من المعتملرةا مثرل أبرعتر المنتجرتت واجمرتلي الفرتتورة داخرل
الررنظر احمنررة الختمررة باررل شررراة .وبينمررت سبررتعد تخفررسض المعلومررتت المضر ّرمنة رري شررباة ببلبررل
ال تل ي معتلجة المختوف المتعلةة بخمومسة البستنتتا إال أنهرت تُنشرأ ميرزة راسبرسة أخرر بتخفرسض

رر
امسررة المعلومررتت المخزنررة رري البلبررلةا حيررث سعتبررر أي انخفررتض رري امسررة المعلومررتت المخزنررة أمر ا
مهمت عند وجود العديد من النبخ التي يلزر إجراؤ ت من البلبلة.

 6-11التحديات المرتبطة بإدارة الوصول لمبيانات
مررن التحرردستت األخررر الترري ت ررتب بتبنرري تةنسررة ببلبررل ال تررل يتمثررل رري عملسررة إدارة الومرروى

للبستنررتت access managementا وتتطلررب التطبسةررتت الحتلسررة مررن ببلبررل ال تررل أن ساررون لررد

المبر ررتخدر مفتر ررتح للومر رروى للنظر ررتر وتغيير ررر البر ررجبلتا وتتمثر ررل المشر ررالة ر رري إدارة وتخ ر رزين مفر ررتتسا

الوموى)(7ا و رذا األمرر يتطلرب عنتسرة ري تحديرد مرن يردير وسحرتفظ بمفرتتسا الردخوى للنظرترا وبعرض
الحلوى التي تر منتقشتهت ي تةبسر المفتتسا بين العديد من المديرين أو مجموعة محددة من المديرين

)(Technotopia, 2018ا وقضسة إدارة مفتتسا الوموى للنظتر لهت انعاتبتت جو رية علرى الرقتبرة
الداخلسررة داخررل الشررراةا ولررذا يتعررين علررى المررديرين والم رراجعين النظررر بعنتسررة رري أي حررل يررتر تبنسررة
إلدارة مفتتسا الوموى وانعاتس ذلى على تممسر واختبتر عتلسة الرقتبة الداخلسة.

 7-11التحديات التنظيمية
بتإلضت ة إلى التحدستت التةنسةا إن أ بر عتا أمرتر تبنري ببلبرل ال ترل ري الوقرت الر ار نا امرت

ورد رري التةريررر المررتدر عررن شررراتت ) (PwC and Deloitteوالررذي يراررز علررى عرردر التأ ررد
التنظسمري )(PwC, 2018; Deloitte, 2018ا حيرث أنرة علرى الرر،ر مرن أن العديرد مرن الجهرتت
)(7

على ببيل المثتىا للحتلة المأبتوسة لو تة الراسس التنفيذي لبورمة األموى الرقمسةا واتنت الوحيدة التي لديهت المة المرور تمانهت

من الدخوى لبجبلت ببلبل ال تل الختمة بتلعمبلت المشفرة ).(Alexander, 2019
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برردأت رري د اربررة ومنتقشررة الةضررتست والتحرردستت الترري تعير تطبير ت نولوجسررت ببلبررل ال تررل

(PwC,

)2018ا ال بسمت سمت يتعل بتلخدمتت المتلسةا إال أن البيارة التنظسمسرة المرتبطرة بهرذو الت نولوجسرت ال
تزاى ،يرر مبرتةرةا وبشرال عرتر ال توجرد حتلسرت معرتيير وضرواب ات سرة لضرمتن عمرل تلرى الرنظر علرى
النحو المنشود ).(Alarcon and Ng, 2018
لذلى يجب على الشراة أسضت التفاير ي أقرانهت والمنتعة التي تعمل يهتا تتمثل إحد المنرت ع
المحتملة الراسبسة لةسرتر مرنتعة بأ ملهرت بتالنتةرتى إلرى تةنسرة ببلبرل ال ترل ري اعتمرتد معرتيير موحردة
عل ررى مب ررتو الم ررنتعةا و ررذا م ررن ش ررأنة أن سحةر ر العدي ررد م ررن المن ررت ع ألم ررحتب المم ررلحة رري
المررنتعة بمررت رري ذلررى المرروردين والعمرربلء والم رراجعين والمبررتثمرين والجهررتت التنظسمسررةا وعرردر تبنرري

الشررراتت علررى مبررتو مررنتعة معينررة لهررذو التةنسررةا مررن المحتمررل أن يخفررض المنررت ع المتوقعررةا و رري
أحسررتن أخررر قررد ال تتحة ر أي منررت عا والمةمررود نررت ررو تبنرري نفررس التطبي ر أو النبررخة مررن تةنسررة
ببلبررل ال تررلا ررإذا قررتر أحررد المرروردين ببسررع منتجتتررة للعديررد مررن الشررراتت رري ررذو المررنتعةا ول ررل

مرنهر نظررتر ببلبررل ال تررل ومعررتيير البستنررتت الختمررة بررةا ضرربل علررى ذلررىا رري ظررل اقتمررتد عررتلمي

مت ازيرردا بررتحتتج ررذو المعررتيير رري اثيررر مررن األحسررتن إلررى الومرروى عبررر الحرردود الدولسررةا ويررو ر لنررت
التتريخ من التطورات التةنسة مرعوبة االتفرت علرى معرتيير لتشرغيل البستنرتت برين الشرراتت بتألخرذ ري
االعتبتر التخمص المنتعي ل ل مجموعة من الشراتت إضت ة إلى التنوع الجغ ار ي لهت (Kokina

).et al., 2017

ويرردلل البتحثررتن علررى النتررتاج البررتبةةا بأنررة رري بداسررة ظهررور لغرة تةررترير األعمررتى الةتبلررة لبلمتررداد

شجعت بورمة األو ار المتلسة ي معظر الدوى شراتتهت على التبني االختستري لهت ومع ذلى لر تلتزر

اررل الشررراتت بتطبسةهررتا إلررى أن قتمررت بورمررة األو ار المتلسررة بفرضررهت علررى الشررراتت المبررجلة رري
البورمة عتر ( 2009محمودا )2059ا وبتلتتلي ي المراحل األولسة من ظهور تةنسة ببلبل ال ترل

لسس من المتوقع أن تطبةهت ال الشراتت علرى الرر،ر مرن المنرت ع التري تترترب علرى التبنري االختسرتري
لهت.

 8-11التحديات المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة
إن الررزخر المتنررتمي نحررو نظررر المحتبرربة الةتامررة علررى تةنسررة ببلبررل ال تررل لررة انعاتبررتت جو ريررة
على العديد من المهنيين المشتراين ي وظسفة المحتببة داخل الشراتت واذلى المراجعينا حيرث أن

م ررن المن ررت ع المحتمل ررة الواع رردة الت رري تة رردمهت تةنس ررة ببلب ررل ال ت ررل الثة ررة رري واماتنس ررة االعتم ررتد عل ررى
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المعلومتت المحتببسةا والتي تجذب محتبربي الشرراة والمرراجعينا وارذلى المبرتثمرينا وممردر دعرر
ثةررة المعلومررتت المحتبرربسة يتمثررل رري عملسررة التحة ر ثنتاسررة األط رراف وذلررى ألن الطرررف المةتبررل رري

المعتملرة لشرراة مرت سعمررل بمثتبرة م ارجرع خرترجي للمعتملررة وسارون طر رت ثتلثرت علررى الشرراةا ومثرل ررذا

المراجع ال يتحيز لمتلا الشراة مثل مدير للشراةا لهذا البببا ُينظر إلى ببلبرل ال ترل علرى أنهرت
قد تُحردث ثرورة ري المراجعرة الخترجسرة تجرتو المعرتمبلت التري يرتر التحةر منهرت ;(Lazanis, 2015
)Yermack, 2017ا ويوضا الشال ( )5عملسة التحة ثنتاسة األطراف ي نظتر المحتبربة المبنري
على أبتس ببلبل ال تل.

انًصهي(Deloitte, 2016) :

ومررن خرربلى النبررخة الحتلسررة لتةنسررة ببلبررل ال تررلا نجررد أن العديررد مررن مجررتالت المراجعررة (مثررل

النةدسة وحبتبتت المدينينا وااللتزامتتا ومت إلرى ذلرى) سمارن مراجعتهرت مرن خربلى جمرع أدلرة االثبرتت
من خبلى أرمدة الشراتت التي تمثل الطرف الثتلثا حيث أنة ي النظتر الةتار على ببلبل ال تلا
اررل المعررتمبلت رري ررذو المجررتالت مررن المتوقررع تأ يررد ت والممررتدقة عليهررت مررن جهررة خترجسررة بفضررل
دور المحة ر المضررمن رري ببلبررل ال تررلا وبتلفعررل قتمررت بعررض شررراتت المراجعررة بتالعتمررتد علررى

المتحةةررين رري ببلبررل ال تررل علررى مبررتو مررنتعة معينررة واالعت رراف بتلتأ يررد الخررترجي لمثررل ررذو

النوعسرة مرن الحبرتبتت )(Zhao, 2019ا بتإلضرت ة إلرى ابررتبداى أدلرة االثبرتت المرتبطرة بتلميزانسررة
العمومسررةا قررد سبررتعد التحةر ثنررتاي األطرراف مررن المعررتمبلت رري جمررع أدلررة المراجعررة رري العديررد مررن
المجتالت حيث سمارن للمرراجعين تتبرع معلومرتت المعرتمبلت ري الوقرت الحرتليا بعرض األمثلرة تشرمل
المررد وعتت النةدسررة للنفةررتت التشررغيلسة وال أربررمتلسة وتحمرريل اإلي ررادات النةدسررةا يررتر تنفيررذ معظررر ررذا
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المهتر حتلست من قبل المراجعين دون الرجوع إلى التحة منهت من خبلى الطرف الثتلثا لرذلىا واحرد
أدنىا من المحتمل أن يتر تحبين جودة أدلة المراجعة التي يتر جمعهت ي ذو المجتالت.
علررى برربيل المثررتىا ا ترررض أن احررد الشررراتت والمرروردون الررذين تتعتمررل معهررر لررديهر ت تمررل رري
النظر المحتببسة من خبلى تطبي تةنسة ببلبل ال تلا وبببب طبسعة عمل تةنسة ببلبرل ال ترلا يرتر
التحة ثنتاي األطراف من جمسع العنتمر المرتبطة بتلمعتمبلت التي ترتر برين الشرراة والمروردين مرن
مجرد اربتى امرر الشرراء والبرعر والشرحن واالبرتبلر والمرد وعتت النةدسرة المرتبطرة بتلمعتملرةا ويترترب
على ذلى تحبين جودة البستنتت المتتحرة للمرراجعين إلرى حرد ابيرر مةترنرة بمبرتندات الشرراة الداخلسرة

الترري تفتة ررر إل ررى التحةرر م ررن ط رررف ثتلررثا والت رري تخ رردر حتلسررت عل ررى أنهر رت أدلررة المراجع ررة الختب ررترات
التفتمرريل والترري يررتر جمعهررت رري العديررد مررن المجررتالتا بتإلضررت ة إلررى ذلررىا ساررون بمةرردور محتبرربي

الشررراة ومراجعيهررت حررص اررل معتملررة وتتريخهررت بشررال أ ثررر افررتءةا وانتيجررة لهررذا التطبير ا تررنخفض

الفتر ررة الزمنس ررة الت رري سحتتجه ررت المحتب رربون والمراجع ررون للتحةر ر م ررن ر رذو المع ررتمبلت وت ررو ير المر روارد
لمجتالت المراجعة التي تتطلب أحاتر مهنسرة شخمرسة )(Deloitte, 2016ا مرع ترو ير أدلرة مراجعرة

أ ثر موثوقسرة ري مواجهرة األخطرتء المحتملرة والغرش )(Newman, 2018ا امرت قرد يرؤدي االعتمرتد
علررى نظ ررتر ببلب ررل ال ت ررل إلررى ظه ررور مخ ررتطر أخ ررر متعلة ررة بتلمراجعررة سم ررت يتعلر ر بتلرقتب ررة عل ررى

المعلومررتت الموجررودة رري ررذا النظررترا ولهررذا الغرررضا بررسحتتج المراجعررون إلررى تةيررسر الرقتبررة الداخلسررة
للنظتر وتةيسر مختطر المراجعة المرتبطة بتالعتمتد على المعلومتت التي يو ر ت.

أحررد االعتبررترات الهتمررة الترري يجررب أن تؤخررذ رري االعتبررتر تحديررد الجهررتت الترري تتحمررل ت ررتليف
التنفيرذا حتررى سحردث زيررتدة رري عردد الشررراتت الترري تتبنري تةنسررة ببلبررل ال ترلا ألن المنررت ع المحتملررة
تزيد مع زيتدة عردد الشرراتت التري تطبر تلرى التةنسرة ومرن ثرر تترو ر وبريلة تبرتدى الةسمرة مرن خبللهرتا
وامت بب الةوى أنة يتر حموى موظفي المنةبين  Minersي تطبير البت روين علرى مبلرغ للمشرتراة
ي مورة حوا ز بغرض اعتمتد المعتمبلت واضت ة بجبلت جديدة لبلبة ال تلا ومع ذلىا ي نظرر

ببلب ررل ال ت ررل الت رري ترا ررز عل ررى المعلوم ررتت التجتري ررة والمحتب رربة ت ررون الحر روا ز مختلف ررة تمتم ررت ع ررن
ببلبررل ال تررل الترري تراررز علررى العمرربلت الرقمسررة المشررفرةا ألنررة قررد ال تنطرروي المشررتراة رري ببلبررل

المعلوم ررتت عل ررى د ع ررتت نةدس ررة مبتشر ررة للمش ررتراة رري بلب ررلة ال ت ررلا ب رردال م ررن ذل ررىا يج ررب عل ررى

المشررتراين رري ببلبررل المعلومررتت أن يررروا برردال مررن ذلررى أن منررت ع ببلبررل ال تررل تزيررد عررن ت ررتليف
المش ررتراةا وتش ررمل ررذو المن ررت ع ام ررت ذارن ررت ب ررتبةت موثوقس ررة البستن ررتتا ومرونته ررتا وخف ررض الت ررتليف
المحتملررة لوظررتاف المحتبرربة والمراجعررة علررى المررد الطويررلا وممررت ال شررى سررة أن تطبي ر ببلبررل
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ال تل عبر مجموعرتت وابرعة مرن األطرراف بريواجة مةتومرة جو ريرة ببربب الت رتليف البت ظرة لت تمرل
ببلبل ال تل مع التطبسةتت المحتببسةا ألنة ي الوقت الر ار ن قرد سمرعب الةسرتر بتحليرل العبلقرة برين
الت تليف والمنت ع المتوقعةا اونة أحد أ بر التحدستت التي تواجة االنتشتر الوابع لتطبسةتت المحتبربة

المبتندة إلى ببلبل ال تل).(Lazanis, 2015; Yermack, 2017
وتجرردر اإلشررترة إلررى أن المعلومررتت المحتبرربسة معةرردة ولررديهت بعررض البررمتت الفريرردة الترري يج رب

رتز
رتر ممتر ا
مراعتتهرت عنرد تمرمسر نظرتر ببلبررل ال ترلا وعلرى الرر،ر مرن أن ببلبررل ال ترل قرد سارون خس ا

ألنواع معينة من المعتمبلت مثل المد وعتت والمتحمربلتا إال أنرة ال سارون منتبربت ألنرواع أخرر مرن

المعتمبلتا على ببيل المثتىا تعتمد البستنتت المحتببسة ي اثير من األحسرتن علرى تةرديرات معةردةا

،تلبررت مررت تختلررف ررذو التةررديرات مررن شررراة ألخررر ا وال تخضررع بتلضرررورة للممررتدقة مررن قبررل طرررف
خترجي الموجود ري ببلبرل ال ترلا وبتلنبربة للعديرد مرن المرراجعينا تعرد مجرتى التةرديرات المحتبربسة
المعةدة من بين أ ثر مجتالت المراجعة معوبة وتبتهلى نببة ابيرة مرن جهرود المراجعرةا ول رن ري

سماررن لتطبسةررتت ببلبررل ال تررل أن تررو ر معلومررتت إضررت سة للمحتبرربين والم رراجعين بخمرروص ررذو
النوعسرة مرن المعرتمبلت المحتبربسة إنرة برؤاى بحثري مفتروح قرد تفمرا البرنوات المةبلرة ري الررد علسررة
عندمت ينتشر ابتخدار التطبسةتت المحتببسة المعتمدة على ببلبل ال تل ).(Newman, 2018
ومن األمور الشتاعة ري الممتربرتت المحتبربسة أن يرتر إعرتدة إمردار الةرواار المتلسرة نتيجرة لوجرود

أخطررتء أو التغيررات رري التةررديرات المحتبرربسةا وعوامررل أخررر مثررل التغيررات رري عرررض البنررود داخررل

الةرواار المتلسررةا أو تبنرري قواعررد محتبرربسة جديرردة أو حتررى األخطررتء البش رريةا وبتلتررتلي يجررب أن تررتمان

الررنظر المحتبرربسة وت ررون قررتدرة علررى إجرراء التعرردسبلت علررى األرقررتر المحتبرربسة البررتب التةريررر عنهررتا
واجراء التعدسبلت لعرض األرقتر الجديدة بعد التعديلا ول ن الطبسعة ،ير الةتبلة للتغيير والتعرديل ري
التطبسةرتت الحتلسرة لببلبرل ال ترلا ت رون أ ثرر مرعوبة ومالفرة (Bonsón and Bednárová,

).2019

ومررن المجررتالت الواعرردة رري تطبسةررتت ببلبررل ال تررل رري مجررتى المحتبرربة والمراجعررة بعيرردا عررن
المعررتمبلت الببررسطة تنفيررذ مررت سبررمى بررتلعةود الذاسررة Smart Contractsا والترري تتطلررب إنشررتء
بررجبلت رري ببلبررل ال تررل لتنفيررذ اإلج رراءات المبررتةبلسة المتف ر عليهررت مررن قبررل الطررر ين رري العةررد

الفعلري )(Technotopia, 2018ا علرى بربيل المثرتىا تخيرل عةردا توا ر بموجبرة الشرراة (أ) علرى
بداد مد وعتت مبتةبلسة للشراة (ب) بنرتء علرى تحةير مجموعرة مرن الشرروط ري المبرتةبل ري عةرد
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طويررل األجررل (علررى برربيل المثررتىا إ تمررتى م ارحررل المشررروع أو التبررلسر الجزارري للبضررتاع)ا وتبررما

العةود الذاسة بتلتحة من جتنرب أي طررفا ويرتر تنفيرذ العةرد تلةتاسرت دون الحتجرة إلرى تحريرر الفرواتير

أو متتبعة الد ع من قبل الطرف المبسعا ومثل ذو االماتنستت لديهت الةدرة على دعر ر،بتت المرديرين

والمراجعين ي بعض األحستن.
وير البتحثت نا أنة على الر،ر من تنوع وتعردد المنرت ع المحتملرة لتةنسرة ببلبرل ال ترل ري مجرتلي
المحتبرربة والمراجعررةا إال أنررة يوجررد العديررد مررن المحررتذير المرتبطررة بتطبي ر تلررى التةنسررة رري مجررتلي
المحتب رربة والمراجع ررة ،أوالً ،ق ررد ت ررؤدي تةنس ررة ببلب ررل ال ت ررلا بحا ررر تأ ي ررد ت عل ررى المم ررتدقة ثنتاس ررة
األطر ر ررافا إل ر ررى زي ر ررتدة اعتم ر ررتد المحتب ر رربين والمر ر رراجعين عل ر ررى المحةة ر ررين الخ ر ررترجيين ر رري الوظ ر ررتاف
المحتب رربسةا بعب ررترة أخ ررر ا تتح رردد ق رروة المعلوم ررتت المحتب رربسة للش ررراة بأض ررعف حلةتته ررت .إذا اتن ررت

رر علرى الشرراة ومراجعيهرتا
الةدرات المحتببسة الخترجسرة للمحةةرين ضرعسفةا ةرد سفررض ذلرى عبارت ابي ا

انياً ،يجب على المرراجعين أن ساونروا حريمرين علرى عردر البرمتح بتلممرداقسة المبرتلمة للمعلومرتت
المحتب رربة المب ررتندة إل ررى ببلب ررل ال ت ررل لتخف ررسض مب ررتو الش ررى المهن رري رري المراجع ررةا وذل ررى ألن
ابتخدار الت نولوجست ي نظتر المحتببة ال سضمن بأي حتى أن المعلومتت اتملة أو ختلسة من الخطرأ
أو الغش )(PCAOB, 2018ا سمان للمرء أن يتخيل أن مرت بي الغش المحتملين سمان أن سبرتغلوا
الموثوقسررة الو مسررة لبستنررتت ببلبررل ال تررل ويرت بررون عملسررتت الغررش عبررر التواطررؤ مررع األطرراف الثتلثررة

والتي سمعب ا تشت هتا على ببيل المثتىا أشتر البعض إلى المختطر المحتملة لبلتفتقستت التري ترتر
خترج البلبلةا والتي عندمت يتر إخفتؤ ت عن المراجعا من شأنهت أن تدمر المعلومتت المحتببسة التري

يتر التةرير عنهت ).(Halamka et al., 2017; PCAOB, 2018
اررذلى مررن المنررت ع المحتملررة للتطبسةررتت المحتبرربسة الترري تعتمررد علررى ببلبررل ال تررل قرردرتهت علررى
التوزيع الشفتف والمبتمر للمعلومتت ألمحتب المملحة ي الشراةا وذلى يرجع بمفة أبتبسة إلى
أن ببلبل ال تل تو ر حمتسة ضد الوموى ،ير الممرح بة إلى معلومتت الشراة أو تغيير تا اذلى

سمان منا األطراف الخترجسة مربلحسة الومروى المةيرد لبستنرتت الشرراتتا علرى بربيل المثرتىا سمارن
ترو ير إماتنسرة الومروى إلرى المرراجعين علررى مردار العرتر للبرمتح بأنشرطة المراجعرة المبررتمرة (Dai
)and Vasarhelyi, 2017ا بتإلضرت ة إلرى ذلرىا بنرتء علرى الةبروى العرتر علرى نطرت وابرع لرنظر

المحتب رربة عل ررى أب ررتس ببلب ررل ال ت ررلا سما ررن لش ررراتت المراجع ررة تط رروير بر ررامج الب ررتخراج بستن ررتت

المعرتمبلت بشرال عرتى ومبرتمر لتبرهيل المراجعرة المبرتمرة )(CPA Canada, et al., 2017ا
ررذا الوم رروى ق ررد يبش ررر بفعتلس ررة واف ررتءة المراجع ررةا ب ررنفس الطرية ررةا سما ررن م ررنا الجه ررتت التنظسمس ررة
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الوموى بطريةة أ ثر عتلسة إلى معلومتت الشراةا ومع ذلىا تجدر اإلشترة إلى أنة من ،ير المؤاد
أن تنظررر جمسررع الشررراتت إل رى ررذا األمررر علررى أنررة منررت ع محتملررةا بررل تلعررب ثةت ررة اررل شررراة دو ار

جو ريت ي ذا المجتى.

وامررت تررر التنوسررة بررتبةتا أنررة مررن المحتمررل أن تعتمررد الةرردرة علررى تحةي ر المنررت ع المحتملررة لتةنسررة
ابير على ابتعداد العديد من الشراتت المتبتينة لتطوير إجمتع حوى المعتييرا
ببلبل ال تل اعتمتدا ا

ال بسمت داخل مجموعتت المنتعةا ومن المحتمل أن ت ون ر،بة الشراة ي تةدسر تنتزالت للحمروى

على إجمتع حوى المعتيير دالة ي العديد من العوامرل المختلفرة بمرت ري ذلرى الحجرر والتعةيرد والموقرع

التنت بي والثةت ةا حتى الشراتت داخل المجموعة المنتعسة الواحردة قرد سارون لرديهت اختبل رتت ابيررةا
والتي سمان أن تنتج قد ار ابي ار من عدر التوا
يتر التومل إلى توا

على المعتييرا ونتيجة لذلىا إنة من ،ير المؤاد أن

ي احراء ممت قد يؤدي إلى مةتومة المحتببين لتبني ببلبل ال ترل (Zhao,

).2018
أخيررراا ربمررت ساررون العتمررل المحرروري الررذي يجررب وضررعة رري االعتبررتر عنررد التنبررؤ بتررأثير ببلبررل
ال تل على وظسفة المحتببة و تحليل الت تليف والمنت عا وبتلتتلي تو ير حجرج مةنعرة لل فرتءات التري
بررتجلبهتا ولةررد أشررنت بتلفعررل إلررى ال فررتءة المحتملررة للمراجعررةا إال أنررة يجررب الموازنررة بررين ررذو المنررت ع
والت ررتليف الهتالررة المرتبطررة بررتلتبني بمررت رري ذلررى االبررتثمتر رري أمرروى الت نولوجسررت وت ررتليف التنفيررذ

وت رتليف التردريب الماثفرة للمحتبربين والمرراجعين )(CPA Canada et al., 2017ا عربلوة علرى
ذلىا من أجل ضمتن االبتحواذ على تلى التةنسة من قبل مهنرة المحتبربةا يجرب إثبرتت أن الوظرتاف
األبتبسة التي يؤديهت أخمتايو المحتببة سمان الةستر بهت بت تليف أقل من الت رتليف التري يرتر تحملهرت
ي الوضع ال ار ن.
وي ررر البتحث ررتنا أن ررة عل ررى ال ررر،ر م ررن الم ازس ررت واالنعاتب ررتت االيجتبس ررة الت رري تترت ررب عل ررى تطبير ر

ت نولوجست ببلبل ال ترل ري المحتبربةا إال أنرة امرت رو معلرورا أن الت نولوجسرت بربلح ذا حردينا ولرذا
حرددت د اربرة ) (Coyne and McMickle, 2017العيروب المحتملرة مرن تطبير تلرى الت نولوجسرت
اأداة ي مجتى إعداد التةترير المتلسرةا والتري تتمثرل ري البررية  Confidentialityري ببلبرل ال ترل
العتمر ررةا والتهدير رردات النتتجر ررة عر ررن التبلعر ررب بببلبر ررل ال تر ررل الختمر ررةا والتحة ر ر المحر رردود الم ر ررتب

بتلمعتمبلت.
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من نتحسةا تبما ببلبل ال تل العتمة ألي مبتخدر بمشت دتة بردون إذنا وبتلترتلي تنشرأ مشرالة
تتعلر بتلب رريةا علررى الررر،ر مررن أنررة سماررن معتلجررة ذلررى عررن طرير ابررتبداى المعررتمبلت رري ببلبررل

ال ترل بتوقسرع ( hashesمرع ابرتبداى ذلرى التوقسرع بتلمعتملرة عنرد الر،برة ري إظهتر رت لطررف معرين)
للحف ررتع عل ررى التحةر ر م ررن المعتمل ررة دون ال ش ررف ع ررن البستن ررتت الختم ررة للجمه ررور (Andersen,

)2017ا إال أن ببلبل ال ترل الختمرة الممررح بهرت (ال مرازيرة) قرد ت رون أ ثرر مبلءمرة للشرراتتا
ومررع ذلررىا تنررتج مشررالة جديرردة تتعل ر بتبنرري الت نولوجسررتا يجررتدى

(Coyne and McMickle,

) 2017بأنة حتى لو تبنى جمسع أعضتء بلبلة التوريد ت نولوجست ببلبل ال تلا ةد تتبنرى شرراتت
مختلفررة أنواعررت مختلفررة مررن ببلبررل ال تررلا و ررذا مررن شررأنة أن يجبررر الشررراة علررى امررتبلى عرردة قواعررد

بستنررتت ماررررة مررن ببلبررل ال تررلا و ررذو المشررالة أ ثررر مررعوبة رري معتلجتهررتا والحررل المرضرري لهررذو
المشالة قد سظهر عنرد نضروج رذو الت نولوجسرتا وأحرد الحلروى المةترحرة لهرذو الةضرسة وجرود تمرنسفتت
موحردة و ةرت للغرة تةرترير األعمرتى الةتبلرة لبلمترداد الةتامرة علرى ت نولوجسرت ببلبرل ال ترل .ارذلى سماررن

أن سحدث التبلعب ببلبلة ال تل الختمة مرن خربلى الثغررات األمنسرةا والتري تنرتج عرن وضرع الرقتبرة
ال لسرة علرى النظرتر ري يرد شرخص ،يرر ممررح لرة )(Coyne and McMickle, 2017ا أي أن
إجراءات الرقتبرة واألمرن الحتلسرة ري تلرى الت نولوجسرت ال تفري بتلةردر المطلروبا وبتلترتليا رإن التحردي

الراسبر رري يتمثر ررل ر رري تعظر ررسر الرقتبر ررة الذاتسر ررة علر ررى الهسار ررل الممر ررمر لتخفر ررسض تهدير رردات الهجمر ررتت

اإلل ترونسة .Cyberattacks

رري الواقررعا ن ررتى ت نولوجسررت بديلررة م ررن شررأنهت أن تة رردر نتررتاج ممتثلررة لببلب ررل ال تررل لؤل،ر رراض
المحتب رربسةا مث ررل قواع ررد البستن ررتت الموزع ررة أو أنظم ررة تخط ررس مر روارد المش ررروعتتا وقتم ررت د ارب ررتت
) (Peters and Panay, 2016, Dai and Vasarhelyi, 2017بتلمةترنرة برين ببلبرل ال ترل
و ررذو التةنسررتت البديلررةا إال أن إحررد عيرروب قواعررد البستنررتت الموزعررة رري حرردوث تعررترض عنررد إج رراء

تعرردسبلت متعررددة رري وقررت واحررد بوابررطة أجه رزة امبيرروتر مختلفررةا و ررذا العيررب تررر التغلررب علسررة مررن
خبلى ت نولوجست ببلبل ال تلا ألنة ي ظل ذو الت نولوجست يتر إنشتء اتلة جديدة عندمت يتر تبرجيل
معتملرة جديرردةا أمررت سمررت يتعلر بأنظمررة تخطررس المرواردا سماررن اعتبررتر ببلبررل ال تررل انرروع جديررد مررن
قواعرد البستنرتت التري سمارن ابرتخدامهت بتلفعرل مرع نظرتر تخطرس المرواردا حيرث أشرترت د اربرة (Dai

) and Vasarhelyi, 2017إلرى أ مسرة البلمرازيرة التري تتميرز بهرت ببلبرل ال ترل (التري سمارن أن
تبررتعد رري منررع التبلعررب)ا ومنررع أي تغيي ررات ،يررر ممرررح بهررت رري البستنررتتا وتمررمسر سعمررل بشررال

مبرتةل مرع تردخل بشرري ضرايل .ومرع ذلرىا تةردر د اربرة ) (Dai and Vasarhelyi, 2017ثبلثرة
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مجرتالت مختلفرة مررن التحردستت (الت نولوجسرة والتنظسمسررة والبياسرة) الترري قرد تعير تبنرري رذو الت نولوجسررت
ري مجرتى المحتبربة والمراجعرةا وسشررير التحردي الت نولروجي إلرى التعةيررد التةنري لحلروى ببلبرل ال تررل

blockchain solutionsا والترري تتطلررب مروارد متلسررة و ت ررة زمنسررة أطرروىا وبتلتررتلي قررد تجررد إحررد

الشررراتت مررعوبة رري إيجررتد شررراتء أعمررتى (واستنررتت أخررر ) تتةتبررر معهررر بنسررة ،يررر مرازيررةا بينمررت
سشير التحردي التنظسمري إلرى مرد قبروى المرديرين لهرذا المردخل المبت ررا وأحرد مرداخل رذا الةبروى أن
تتجررتوز المنررت ع المحتملررة علررى الت ررتليف المحتملررةا وأخير ار سشررير التحرردي البيارري إلررى الرردور األبتبرري
للة ررتامين عل ررى تنظ ررسر مهن ررة المحتب رربة والمراجع ررة رري تبن رري ببلب ررل ال ت ررل ض ررمن ال ررنظر المحتب رربسة
التفتعلسرة .ويتفر البتحثرتن مرع د اربرة ) (Bonsón and Bednárová, 2019أنرة يجرب أن تؤخرذ
ررذو التحرردستت رري االعتبررتر عنررد التنبررؤ البررينتريو تت المبررتةبلسة المحتملررة لتبنرري ت نولوجسررت ببلبررل
ال تلا حيث قد يتر التعتمل مع بعضهت من خربلى تمرمسر بنسرة منتبربة a suitable architecture
(مع قتبلسرة التوبرع والمرونرة واألمرتن)ا بينمرت الربعض احخرر مرن تلرى التحردستتا ختمرة تلرى المتعلةرة

بتلةبوى والتنظسرا قد ت ون أ ثر تعةيدا.

 -12موتف مكاتب المحاسبة والمراجعة والمنظمات المهنية من تقنية سالسل الكتل
 1-12االنعكاسات عمى شركات المحاسبة والمراجعة

يترت ررب عل ررى تبن رري مش ررروعتت األعم ررتى لت نولوجس ررت ببلب ررل ال ت ررل بع ررض احث ررتر عل ررى ش ررراتت
المراجع ررةا رري الواق ررعا ق ررد أش ررترت د ارب ررة )" (Axelsen, et al., 2017بتمي ررز المب ررتةبل بتلتعةي ررد
التنظسم رري والمعلوم ررتتي ال ررذي ال مثي ررل ل ررةا رري ظ ررل التط ررور البر رريع ال ررذي تش ررهدو تة ررترير الش ررراتت

واألعمررتى"ا واذا اررتن المراجعررون وشررراتت المراجعررة حريمررون علررى موا بررة ررذو التغيي ررات والتطررور

الحررتلي لت نولوجسررت المعلومررتتا يجررب علررى شررراتت المحتبرربة التفايررر رري الشررال الررذي تبرردو علسررة
المراجعة ي المبتةبل ومت إذا اتن ري المراجعة لدسرة المهرترات المطلوبرة )(MacManus, 2017
ا ولةد ابتشعرت شراتت المراجعة ال بيرة ذو التطورات وبدأت بتلفعل نحرو خطروات حةسةسرة لئللمرتر
بررتلتطورات الت نولوجسررة وانعاتبررتتهت علررى األنشررطة الترري تمترب رهتا والرردليل علررى ذلررىا أن الشررراتت

األربعة ال بر  Big Fourابتثمرت بتلفعل ي ابتخدار التةنستت الجديدة مثل برامج تحليل البستنتتا
وبررامج الررذاتء االمررطنتعي وبرردأت مشررروعتت جدسررة رري مجررتى ببلبررل ال تررل .امررت أعربررت شررراتت
المحتببة األربعة ال برر  Big Fourعرن ا تمتمهرت بت نولوجسرت ببلبرل ال ترلا وانعارس رذا اال تمرتر
ي العديد من المشتريع التي تر اطبلقهتا حيث أد التعتون بين المؤببتت المتلسة والمهنسة الراسبرسة

إلررى العديررد مررن المبررتدرات الترري تهرردف إلررى ابت شررتف رثررتر ررذو الت نولوجسررت رري مجررتلي المحتبرربة
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والمراجعررة .علررى برربيل المثررتىا أطلةررت شررراة  Deloitteاأحررد ماتتررب المحتبرربة والمراجعررة الدولسررةا
أوى منم ررة برمجس ررة تعتم ررد عل ررى ببلب ررل ال ت ررلا تب ررمى Rubixا والت رري تب ررما للمب ررتخدمين إنش ررتء

ببلبل اتل مخممة والعةود الذاسة ) .(Minichiello, 2015ي الواقعا سمان لعمربلء Deloitte

بتلفعررل ابررتخدار ررذا النظررتر األبتب رري لتطبسةررتت مختلفررة مثررل أتمتررة التبرروستت المتلسررة بررين األقبررتر
الداخلسررة أو شررراتء األعم ررتى والةسررتر بتلمراجع ررة الفوريررة assurance

 real-timeللة رواار المتلس ررة

وب ررامج تبررجيل الممتل ررتتا بتإلضررت ة إلررى ذلررىا تعمررل الشررراة بتبررتمرار علررى أتمتررة بعررض عملسررتت
المراجعة الختمة بهت لعمبلاهت .و ي عتر 2057ا ادعت شراة  Deloitteأنهرت أجررت بنجرتح عملسرة
مراجعة لببلبل ال تلا والتي تر يهت تطبي معتيير المراجعة الحتلسة لفحص االجراءات الممرح بهت

لتطبي

ببلبل ال تل )(Das, 2017ا وابتفتدت شراة  KPMGأسضت من إماتنتت ببلبل ال ترلا

وادعررت أنهررت تبررما بتفيررذ المعررتمبلت بمررورة أبرررع وأ ثررر أمتنررتا وأتمتررة العملسررتت وتخفررسض الت ررتليف
) .(KPMG, 2017ولةررد قتمررت شررراة  KPMGبتطرروير خرردمتت د تررر األبررتتذ الرقمرري الخررتص بهررت

بتلتعررتون م ررع ش ررراة مساروب ررو ت Microsoftا وينم ررب تراي ررز ر الح ررتلي عل ررى إنش ررتء نم ررتذج أولس ررة
 prototype modelsلمواجهررة تحرردستت تنفيررذ ببلبررل ال تررل رري قطررتع الخرردمتت المتلسررة والرعتسررة
المرحسة والةطرتع العرتر ) .(Kokina et al., 2017وبمرورة مشرتبهةا تشرترى شرراة & Ernst
 Youngرري مشررروع رخررر قررتار علررى أبررتس ببلبررل ال تررل سطل ر علسررة Libraا والررذي يراررز علررى
د تتر األبرتتذ الموزعرة ) .(Allison, 2015بتإلضرت ة إلرى ذلرىا قتمرت بتطروير بلبرلة  EY Opsا

والتي تراز على المد وعتت والفواتير ومعلومتت المخزون والتبعير وت تمل العةود الرقمسة (Prisco,
رر عر ررن المخر ررتوف مر ررن ببلبر ررل ال تر ررل والمتعلةر ررة بتلطتقر ررة
) .2017امر ررت أطلةر ررت شر ررراة  PWCتةرير ر ا
) .(PWC, 2017امت أنشأت منمة تبمى  De Novoتراز علرى تنفيرذ ببلبرل ال ترل ري بلبرلة
التوريد.
وتتوقررع شررراتت المراجعررة الدولسررة انخفررتض ت لفررة والوقررت الرربلزر للةسررتر بعملسررة المراجعررة بمررورة
()8

جو رية )(Tysiąc, 2017ا لذلى تعمل ذو الشراتت

حتلسرت علرى تةنسرة ببلبرل ال ترلا البرتغبلى

الم ازسرت التري تتحةر منهرتا علرى بربيل المثرتىا أعلنرت شرراة  Ernst & Youngعرن إطربل منمرة
 EY Opsو ي مجموعة من التطبسةتت والخدمتت لمبتعدة الشراتت ي االبتفتدة من تةنسة ببلبل
ال ترل لتردعسر العملسرتت التشرغيلسة وزيرتدة النمرو )(Alarcon and Ng, 2018ا امرت أعلنرت شرراة

()8

وبمورة ختمة الشراتت األربعة ال بيرة ي مجرتى المراجعرة والتري تتمثرل ريDeloitte, EY (Ernst & Young), KPMG, :

and PwC (PricewaterhouseCoopers
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 KPMGعرن برتوارروى تعرتون مررع شرراة مساروبررو ت اراردة البرمجسررتت ري العررتلر إلنشرتء بلبررلة مررن
االبت ترات و،ير ت من المبتدرات المخممة لتطروير تطبسةرتت لت نولوجسرت ببلبرل ال ترل (Alarcon

)and Ng, 2018ا و رري نفررس البررست ا أعلنررت شررراة  Deloitteعررن تشررايل رير لببلبررل ال تررل
سضررر  800محترررف مررن  20دولررة مررع مختبررر  EMEA blockchainومةررو رري دبلررنا وعلررى وجررة
الخموصا سعتبر مشروع  Rubixمثرتال علرى العمرل المنجرز علرى التشرغيل البينري التعرتوني والتوبرع
واألداء واألمن والبرية ي مجتى المراجعة )(Keogh, 2017; Spoke, 2015ا امت أنشأت شراة

 PwCري ببلبل ال تل العتلمي والذي سعمل بتلتعتون مرع خبرراء المرنتعة علرى المبرتو الردولي.

رؤخر تةري ر ار بأنررة مررن خرربلى د اربررة تمررت علررى المررديرين رري  55دولررةا
ولةررد نشرررت شررراة  PwCمر ا
وأوضررا التةريررر أن نبرربة  :84مررنهرا يرررون أن شررراتتهر تشررترى بتلفعررل رري مشررروع يتعلر بببلبررل
ال ترل)(PwC, 2018ا و ري نفرس البرست ا أ رتد ابرتطبلع رخرر أجرترة شرراة  Deloitteري  7دوى

بأن  :45من ابتر المديرين التنفيذيين البتلغ عدد ر  5053والذين سعملون ي شراتت ذات إيرادات

بررنوسة تزيررد عررن  500مليررون دوالرا سعتةرردون أن شررراتتهر بررتتبنى الت نولوجسررت خرربلى البررنة المةبلررة
).(Deloitte, 2018

 2-12موتف الجهات التنظيمية من تقنية سالسل الكتل
و سمررت يتعل ر بررأثر التطررورات الت نولوجسررة لببلبررل العةررد علررى معررتيير المراجعررة والجهررتت المهنسررة
الترري تمرردر تلررى المعررتييرا أوضررحت د اربررة ) (Brender, et al., 2019أن  %85مررن عينررة

الد اربررة الترري تمررت علررى المرراجعين الخررترجيينا أنهررر يرررون ضرررورة تحررديث معررتيير المراجعررة لتشررمل
مزيرردا مررن االرشررتدات المتعلةررة بت نولوجسررت المعلومررتتا و رري الوقررت الر ار نا ال توجررد معررتيير للمراجعررة

سماررن االبترشررتد بهررت رري مراجعررة ببلبررل ال تررلا امررت أنررة ،يررر معلررور ري الفتررة الحتلسررة مررد ووتيررة
تحديث معتيير المراجعرة ري عبلقتهرت برتلتطور ري ابرتخدار تةنسرة ببلبرل ال ترل واألنرواع األخرر مرن
الت نولوجس ررت مث ررل تحلي ررل البستن ررتت وال ررذاتء االمرررطنتعي .و رري ع ررتر 2056ا التة ررى ممثل ررو شرررراتت
المحتبرربة والمراجع ررة األربعررة ال ب ررتر مررع يا ررة مررن مجم ررع المحتبرربين الة ررتنونين األمريا رري AICPA

إلنشتء اتحتد لدرابة انعاتبتت ببلبل ال تل على المحتببة والمراجعة )(Kokina et al., 2017ا

و ي عتر 2057ا قرتر رذا االتحرتد بعةرد مرؤتمرا والرذي نرتج عنرة وجرود مجموعرتت عمرل للتعرتون مرع
الةتامين على وضع المعتيير والمبتعدة ي تطوير المعتيير المحتببسة لتنظسر ابتخدار ببلبل ال تل

).(Del Castillo, 2017
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ولةر ررد أم ر رردر مجمر ررع المحتب ر رربين الةر ررتنونيين ر رري أمريار ررت وان ر رردا بتإلضر ررت ة إل ر ررى جتمعر ررة واترل ر ررو
 Waterlooومتخممين من شراة  Deloitteبحثت ي مترس  2058يتنتوى احثتر المحتملة لتةنسة
ببلبل ال تل على خدمتت المراجعة والتوايد المهنيا وايف سمارن أن تتطرور مراجعرة الةرواار المتلسرة
ي ظل ببلبل ال تلا واماتنسة تةدسر خدمتت توايد جديردة ضربل عرن برروز أدوار جديردة للمرراجعين
مبتةببل ) .(CPA Canada, 2018وابرتنتجت أنرة مرن ،يرر المررجا أن تحرل تةنسرة ببلبرل ال ترل
محل األحاتر المهنسة للمراجعين ي شرراتت المحتبربة والمراجعرةا امرت سحترتج المراجعرون إلرى مراقبرة

التطرورات رري تةنسرة ببلبررل ال تررل ألنهرت برروف تررؤثر علرى تةنسررة نظررر المعلومرتت المملواررة لعمبلاهرررا
ضرربل عررن الحتجررة إلررى التع رتون مررع الخب رراء لمراجعررة المخررتطر الفنسررة المعةرردة الترري تتعل ر بببلبررل

ال ترل )(CPA Canada, 2018ا امرت يجرب علرى المرراجعين أن ساونروا علرى وعري ود ارسرة للفررص
الترري سماررن اقتنتمررهت مررن تبنرري العمرربلء لتةنسررة ببلبررل ال تررلا لتحبررين عملسررة جمررع البستنررتت أثنررتء
عملسررة المراجعررةا واألخررذ رري االعتبررتر مررت إذا اتنررت تةنسررة ببلبررل ال تررل تبررما لهررر بإنشررتء إج رراءات
المراجعة التلةتاسة احلسة.

ويتوقع جورد بيلا نتاب الرراسس التنفيرذي للبحرث والتوجسرة والردعر ري معهرد المحتبربين الةرتنونيين
بان ررداا أن الفه ررر المبارررر والت تم ررل م ررع التط ررورات التةنس ررة المبت ر ررة أمر ر ار ض ررروريت لنج ررتح المر رراجعين
والمنشر ر ت الت رري يخ رردمونهتا ام ررت ت ررر ب رروزان ا ررو يا نتاب ررة الر رراسس التنفي ررذي للمحتب رربين الة ررتنونيين

المعتمردين رري انرداا أن تةنسررة ببلبرل ال تررل تفررض تحرردستت و ررص جديرردة لمهنرة المراجعررة والتوايررد

المهنيا و ذا يتطلب من المراجعين تطوير مهتراتهر ومعتر هر لتلبسة الطلب المتوقع لمجتمرع األعمرتى
مع انتشتر تبني الشراتت لتةنسة ببلبل ال تلا وحثت الجهرتت المهنسرة المبراولة عرن إمردار معرتيير
المراجعررة والتوايررد المهنرري نحررو مراقبررة التطررورات رري تةنسررة ببلبررل ال تررل وانعاتبررتتهت علررى معررتيير
المراجعة الحتلسة ) .(CPA Canada, 2018و ي نفس البرست ا أعلرن مجمرع المحتبربين الةرتنونيين

األمريارري بتلتعررتون مررع Wall Street Blockchain Allianceا العمررل علررى تحديررد تررأثير تةنسررة
()9

ببلبر ررل ال تر ررل علر ررى مهنر ررة المحتبر رربة والنهر رروض بممر ررتلا المهنر ررة وجمهر ررور المتعر ررتملين

(CPA

).Canada, 2018

( )9جمعيللة تجاريللة هيللر هادفللة لمللر ف ،ورائللدة ف ل تللرويج التبن ل الشللامل لتقنيللة سالسللل الكتللل ف ل األس لواق العالميللة ،لممزيللد مللن
المعموملللللللللللللللللللللللللللاتhttps://www.newswire.ca/news-releases/new-white-paper-identifies-blockchain- :
implications-for-audit-and-assurance-676949723.html
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ولةد بدأ مجلس معتيير المراجعة والتوايد الدولي International Auditing and Assurance
 Standards Boardبعملسة نشر الوعيا حيث قتر البيد  Chuck Landesرارسس مجموعرة عمرل
االبت رترا بتةردسر عررض عرن ببلبرل ال ترلا ارذلى قتمرت لجنرة تحليرل البستنرتت Data Analytics

 Working Groupبعةرد ورشرة عمرل حروى ابت شرتف االبرتخدار المت ازيرد للت نولوجسرت ري المراجعرةا
مررع الترايررز علررى تحليررل البستنررتتا وأومررت اللجنررة بضرررورة قسررتر مجلررس معررتيير المراجعررة والتوايررد
الرردولي أن سعا ررس التطررورات الت نولوجسررة الرقمسررة رري االرش ررتدات المهنسررة للمراجعررةا مررع األخ ررذ رري
االعتبتر التطورات الت نولوجسة األخر ومنهت ببلبل ال تل التي تؤثر علرى المراجعرة وتبرتح مزيردا

من الدرابة ) .(IASB, 2018امت أعلن مجلس االشراف المحتببي على الشراتت العتمرة األمرياسرة
) Public Company Accounting Oversight Board (PCAOBري دسبرمبر  2057عرن
خطة لتشايل ر عمل معنسرة بتلبستنرتت والت نولوجسرت البت شرتف مرد الحتجرة إلرى ارشرتدات جديردةا
أو تحر ررديث وتغيير ررر المعر ررتيير المر ررتدرة عر ررن المجلر ررسا أو أي إج ر رراءات تنظسمسر ررة أخر ررر ر رري ضر رروء
االبتخدار المتزايد لتحلسبلت البستنرتت واألدوات الجديردة الةتامرة علرى أبرتس الت نولوجسرت (PCAOB,

).2018
و ي ظل الممت المخسر على الجهتت المهنسة المعنسة بإمدار معرتيير المراجعرةا تواجرة شرراتت
المحتببة والمراجعة تحدستت عند مراجعرة الشرراتت التري طبةرت منمرتت ت نولوجسرت ببلبرل ال ترل أو

حتررى تطبسةهررت رري بعررض عملستتهررتا و ررذا الموقررف يتطلررب مررن الم رراجعين ابررتخدار أحاررتمهر المهنسررةا
و ي ذو الحتلةا قد سعتمد إمدار المعتيير المهنسة الجديدة على ممتربرتت المراجعرة البرتادةا بمعنرى
أن الممتربة المهنسة ي التي تةود الجهتت المهنسة ي إمدار معتيير المحتببة والمراجعة.

 -13انعكاسات تقنية سالسل الكتل عمى المراجعة واشتقاق الفروض

ينظر العديد من أمحتب الممتلا مبتخدمي الةواار المتلسة إلى المراجعين الخترجين ودور ر ي

تعزيز الثةة ي المعلومتت التي تر مراجعتهت للشراتت التي تتداوى أبرهمهت بمبرتلغ ضرخمة ري أبروا

رأس المررتى وبتلتررتلي ترردعسر الثةررة رري بررو رأس المررتى .وسمررترس المراجعررون المهررتر المالفررون بهررت رري
ضوء مجموعة من التعلسمتت المترمة وقواعد البرلوى المهنري ومعرتيير المراجعرةا امرت أنهرر مبرتةلون

وموضوعيون وسمتربون الشى المهني لتةدسر تأ يد معةوى عمت إذا اتنرت الةرواار المتلسرة للشرراة ختلسرة
من األخطتء الجو ريةا والتحة من عتلسة الرقتبة الداخلسة على التةترير المتلسة.
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اررذلى تررو ر ببلبررل ال تررل رمررة لةسررتر الم رراجعين الررداخليين بتةرردسر االبتشررترات اإلداريررة إلدارة
الشراةا حيث أنهت تو ر بجبلت اتملة ودقسةةا وتؤثر على معدى االبتجتبة للمشت ل ووضع الخط

البديلةا امت أن المعلومتت المخزنة ت ون معلومتت محدثة وسمان التحة منهتا و و مت يجعلهت مفيردة
ي إجراء التحلسبلت المختلفةا والتنبؤ بتبعتت التمر تت) .(Alarcon and Ng, 2018ولةد ألمحت
بعررض المنشررورات إلررى أن تةنسررة ببلبررل ال تررل قررد تلغرري الحتجررة إلررى مراجعررة الةرواار المتلسررة مررن قبررل
المر رراجعينا ررإذا اتن ررت المع ررتمبلت ي ررتر تتبعه ررت عل ررى ببلب ررل ال ت ررل وال سما ررن تع ررديلهت أو ح ررذ هت أو
التبلعب يهت اال من خبلى جمسع المشتراين ي البلبلةا مت المتبةري للمرراجعين للةسرتر برة و رذا مرت
دعت البعض إلى التشاسى ي الحتجة إلى المراجعين الخترجين ).(Brender, et al., 2019

 1-13تغيير دور المراجعة الخارجية من اختبار المعامالت إلى اختبار إجراءات الرتابة

علرى الرر،ر مرن أن التحةر مرن حردوث المعرتمبلت سمثرل لبنرة أبتبرسة ري مراجعرة الةرواار المتلسرةا

إال أنررة سمثررل أحررد الجوانررب خطي ررة التررأثير علررى مهنررة المراجعررة رري الفت ررات المبررتةبلسةا ررإذا اتنررت
ابررتليب المراجعررة الحتلسررة تتضررمن تةيسمررت بررأن المعررتمبلت المبررجلة ترردعمهت أدلررة ذات مررلة وموثوقررة

وموضرروعسة ودقسةررة وسماررن التحة ر منهررتا إال أنررة قررد سشررال قبرروى أمررحتب الممررتلا بررأن المعررتمبلت
المبررجلة رري د ررتتر األبررتتذ الرقمسررة الموزعررة علررى ببلبررل ال تررل بأنهررت موثوقررة سمثررل أدلررة مراجعررة
منتببة وات سة لتأ يد مد وعدالة الةواار المتلسةا ذا من نتحسة.
ومررن نتحسررة أخررر ا ررإن تبررجيل المع رتمبلت رري ببلبررل ال تررل قررد سةرردر أو ال سةرردر أدلررة مراجعررة

ات سررة ومنتبرربة تتعل ر بطبسعررة المعررتمبلتا ةررد ت ررون المعررتمبلت المبررجلة رري ببلبررل ال تررل ،يررر

ممرح بهتا واحتستلسة و،ير قتنونسةا وترتب بإتفت خترجي بعيدا عن الشرروط المتضرمنة ري ببلبرل
ال ترلا أو يرتر تمرنسفهت بطريةرة ختطارة ري الةرواار المتلسرة ) .(CPA Canada, 2018عربلوة علرى
ذلررىا ررإن العديررد مررن المعررتمبلت المبررجلة رري الة رواار المتلسررة تعاررس الةررسر المةرردرة الترري تختلررف عررن

الت لفررة التتريخسررةا وبتلتررتلي قررد سبررتمر الحتجررة إلررى المراجعررون للةسررتر بررإجراءات المراجعررة للنظررر رري

ومراجعة تةديرات اإلدارةا حتى لو تر تبجيل المعتمبلت األبتبسة ي بلبلة ال تل.

ويدعي البتحثتنا بأنة قد سم ّان تبني ببلبل ال تل على نطت وابع مرن قسرتر المراجعرون بتطروير

إجراءات المراجعة للحموى على أدلة المراجعة بمورة مبتشرة من ببلبل ال تلا ومع ذلرىا بتلنبربة
لهررذو المعررتمبلتا سحتررتج الم ارجرع الخررترجي أن سأخررذ رري اعتبررترو مخررتطر عرردر دقررة المعلومررتت ببرربب
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الخطأ أو الغشا وسمثل ذلى تحدي رخر ألنة من المحتمل أال يتر رقتبرة ببلبرل ال ترل مرن قبرل نفرس
المراجع.
عبلوة على ذلىا سحتتج المراجع الخترجي إلى ابرتخراج البستنرتت مرن ببلبرل ال ترل والتحةر مرن
م ررد مم ررداقيتهتا و ررذا يتطلررب االطرربلع عل ررى الض رواب الرقتبسررة العتم ررة رري ت نولوجسررت المعلوم ررتت
المتعلةة بببلبرل ال ترلا وقرد يتطلرب األمرر أسضرت مرن الم ارجرع هرر وتةيرسر موثوقسرة واماتنسرة االعتمرتد
على بروتواوى اإلجمتع لبلبلة ال تلا وتحديد الثغرات التي سمان ابتخدامهت للةستر بممتربتت الغش

)(Liu et al., 2019ا امت يجب على المراجع الخترجي أن ساون على دراسة بتلتأثير المحتمل الذي

قد سحدثة ذلى على عملستت المراجعة اممدر جديد للمعلومتت عن الةواار المتلسةا اذلى من المتوقع

أن تنبع الحتجة للمراجع الخترجي ي مجرتى تةيرسر البستبرتت المحتبربسة لرئلدارة سمرت يتعلر بتألمروى
وااللتزامتت الرقمسرةا والتري ال يرتر تنتولهرت ري الوقرت الر ار ن بشرال مبتشرر ري معرتيير التةرترير المتلسرة

الدولسررة أو رري مبررتد المحتبرربة المةبولررة عمومررتا اررذلى المراجعررون بحتجررة إلررى التفايررر رري اسفسررة

ت يي ررف إجر رراءات المر رراجعين لبلب ررتفتدة م ررن م ازس ررت ببلب ررل ال ت ررل بتإلض ررت ة إل ررى معتلج ررة المخ ررتطر

اإلضت سة التي تترتب عليهت ).(Brender, et al., 2019
وعلررى الررر،ر مررن المنررت ع المتعررددة الترري سماررن الحمرروى عليهررت مررن تبنرري تةنسررة ببلبررل ال تررلا إال
أنهت ال تجعلنرت نغفرل أن المعرتمبلت المبرجلة والمخزنرة علرى ببلبرل ال ترل ال تضرمن بتلضررورة الثةرة
رري التةررترير المتلسررةا حيررث سماررن تنفيررذ بعررض المعررتمبلت بررين مجموعررة مررن األط رراف بيررنهر اتفتقررتت

،ير قتبلة للمبلحظةا لرذلى العتمرل المحروري رو عتلسرة الرقتبرة الداخلسرة المضرمنة ري ببلبرل ال ترل

مثل جودة التعلسمتت البرمجسة والتغير ي البروتواوى وتخمرسص الطتقرة برين الةرنرتءا وبتلترتلي ينتةرل
ا تمررتر محررور اجرراءات المراجعررة مررن اختبررتر المعررتمبلت مبتشررة إلررى إختبررتر الرقتبررةا للحمرروى علررى
تأ يرد منتبرب برأن المعرتمبلت المضرت ة علرى ببلبرل ال ترل دقسةرة (Appelbaum and Smith

) . 2018و ري مجررتى جمرع األدلررة البلزمررة إلبرداء الررأيا يرردعي الربعض بررأن عملسررة التحةر تررتر علررى
المجتمررع بتل تمررل برردال مررن أبررلوب المعتينررتت الترري سعتمررد علسررة الم ارجررع الخررترجي رري الوقررت ال ر ار ن
لجمع األدلةا ضبل عرن إماتنسرة الومروى المبتشرر لترتريخ المعرتمبلتا أمرت عملسرة التحةر مرن مرحة
ومبلحسة المعتمبلتا إنهت تتر من خبلى جمسع المشتراين علرى ببلبرل ال تلرةا ضربل عرن أنرة ترتر

بمورة ورية ).(Liu et al., 2019
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و سمت يتعل بتةيسر اختبترات مد االلتزارا تتسا ببلبل ال تل دمج اختبرترات مرد االلترزار ضرمن

التعلسم ررتت البرمجس ررةا مم ررت سب ررما بتإل م ررتح الف رروري ع ررن البلاح ررة األبتب ررسة للتش ررغيل وأي انتهت ررتت

لبللت رزار بتلمعررتيير واللروااا والةروانينا امررت يررتر تب روسة المعررتمبلت بمررورة وريررةا وبتلتررتلي تتررتح عملسررة
إع ررداد التة ررترير المتلس ررة الفوري ررةا م ررع انع رردار األخط ررتءا وال يوج ررد مج ررتى لممترب ررتت الغ ررش واالحتس ررتى

) .(CPA Canada, 2017وممت برب ا سمارن للبتحثرتن مرست،ة الفررض البحثري األوى ري مرورتة
البديلة امت يلي:

 :H1من المتوتلع أن يلةدي تبنل الشلركات لتقنيلة سالسلل الكتلل حلدوث تعلديل جلوهري فل مجلال
المراجعة من اختبار المعامالت إلى اختبار إجراءات الرتابة.

 2-13تطور خدمات المراجعة والتأكيد ف ظل بيئة سالسل الكتل
على الر،ر مرن التعةيردات والتحردستت التري تفرضرهت تةنسرة ببلبرل ال ترل علرى مهنرة المراجعرةا إال
أنهت تو ر رمة لتببس عملستت التةترير المتلسة وعملستت المراجعةا حيث سمان تو ير أنشطة تبروسة
الحبررتبتتا ومي رزان المراجعررةا وقيررود اليومسررةا وملخمررتت حبررتبتت األبررتتذ الفرعرريا وملفررتت او ار

العمرل ري مجموعرة متنوعرة مرن التنبرسةتت اإلل ترونسرة واليدوسرة والتري تردعر عمرل الم ارجرع الخرترجيا

ومن المتعترف علسة أن عملسة المراجعة تبدأ بتخطس عملسة المراجعة ووضع برنرتمج المراجعرة والتري
تتطلب قضتء الم ارجرع الخرترجي لوقرت طويرل ري تنفيرذ تا إال أنرة ري بيارة الم ارجعرة لببلبرل ال ترلا
سمان أن سحمل المراجع على تمريا إماتنسة الوموى للبستنتت ري الوقرت الفعلري  real-timeمرن

خ رربلى عة ررد للةر رراءة ةر ر عل ررى ببلب ررل ال ت ررلا ام ررت ق ررد سب ررما للم ارج ررع بتلحم رروى عل ررى المعلوم ررتت
المطلوبة للمراجعة بتنبي ثتبت ومت رر).(Liu et al., 2019
ومع تحوى المزيد من الشراتت واأل راد والعملستت إلى تطبسةتت ببلبل ال تلا إنرة مرن المحتمرل
أن سمبا الوموى للمعلومتت ي ببلبل ال ترل أ ثرر افرتءةا علرى بربيل المثرتىا إذا ترر تبرجيل ارة

ابيرة من المعتمبلت ري مرنتعة مرت ري بلبرلة ال ترلا ةرد سارون مرن الممارن للم ارجرع تطروير بررامج

جت زة للمراجعة المبتمرة والفوريرة لحبرتبتت الشرراتت بتبرتخدار تةنسرة ببلبرل ال ترلا وقرد يرؤدي ذلرى
إلى ابتبعتد العديد من أنشطة ابتخراج البستنتت اليدوسة واإلعداد لعملسة المراجعة التي تتطلب عمتلرة

ماثفة وتبرتغر وقترت طروسبلا امرت سمارن لتبرريع أنشرطة المراجعرة أن سبرتعد ري تةليرل الفرتر الزمنري
بررين المعتملررة وت رواريخ التحة ر منهررت والررذي سمثررل أحررد االنتةررتدات الراسبررسة للتةررترير المتلسررةا وبتلتررتلي

سماررن أن سةمررر ت ررة إمرردار تةريررر المراجعررة  Audit Lagالفرمررة لزيررتدة افررتءة و عتلسررة التةررترير
المتلسة ومراجعرة الحبرتبتت مرن خربلى تمارين اإلدارة والمرراجعين مرن الترايرز علرى المعرتمبلت األ ثرر
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خطورة وتعةيدا أثنتء الةستر بإجراءات المراجعة الروتينسة ري أقررب مرت سمارن مرن وقرت الحردوث (Liu
).et al., 2019ا امت أنة من خبلى ابتخدار المعتمبلت الرقمسة والتي تو ر ت ببلبرل ال ترلا سمارن
للمراجعين نشر المزيد من إماتنتت التشغيل احلي والتحلسبلت والتعلر احليا مثل تةنسة تنبسة األطراف

المعنسررة تلةتاسررت للمعررتمبلت ،يررر العتدسررة بمررورة وريررةا امررت سماررن تشررفير المبررتندات المدعمررة مثررل
العةررود واالتفتقسررتت وأوامررر الشرراء والفرواتير وتخزينهررت بشررال رمررن أو ربطهررت ببلبررلة ال تررلا مررن خرربلى
منا المراجعين إماتنسة الوموى إلى أدلة المراجعة بمورة تمنع قدرتهر علرى تغييرر وتعرديل البستنرتتا
ممت ينعاس على تحبين برعة التةترير المتلسة والمراجعة ).(Brender, et al., 2019
وتردعي د اربرة ) (Fuller and Markelevich, 2019بأنرة مرن ،يرر المررجا أن تحرل ببلبرل

ال تررل محررل األحاررتر المهنسررة رري مراجعررة الة رواار المتلسررةا ومررع ذلررىا سحتررتج المراجعررون إلررى مراقبررة

التطررورات رري تةنسررة ببلبررل ال تررل ألنهررت تررؤثر علررى نظررر المعلومررتت الختمررة بعمبلاهرررا وأن ساون روا
عل ررى د ارس ررة بأبتب ررستت تةنس ررة ببلب ررل ال ت ررل والعم ررل م ررع الخبر رراء لمراجع ررة المخ ررتطر الفنس ررة المعة رردة

المرتبطة بببلبل ال تلا والفرص المتتحة والنتتجرة عرن ابرتخدار تةنسرة ببلبرل ال ترل والتري قرد تردعر
وتحبررن عملسررة جمررع البستنررتت أثنررتء عملسررة المراجعررةا امررت يجررب علرريهر أسضررت التفايررر سمررت إذا اتنررت
تةنسة ببلبل ال تل بتبما لهر بإنشتء إجراءات مراجعة تلةتاسة.
وعلى الر،ر أنة من المتوقع أن تتر عملسة المراجعة بمورة مبتمرةا إال أنة سظرل علرى المرراجعين

تطبي األحاتر المهنسة عنرد تحليرل التةرديرات المحتبربسة و،ير رت مرن التةرديرات التري تعرد ت اإلدارة ري
مجررتى إعررداد البستنررتت المتلسررةا بتإلضررت ة إلررى ذلررىا بتلنبرربة المجررتالت الترري أمرربحت رلسررةا إنررة مررن
المتوقع الحتجة للمراجع الخترجي لتةيسر واختبتر الرقتبة الداخلسة على محة وموثوقسرة جمسرع ممرتدر
المعلومتت المتلسة .وممت بب ا سمان للبتحثتن مست،ة الفرض البحثي الثتني ري مرورتة البديلرة امرت
يلي:
 :H2يلللةدي تبنللل الشلللركات لتقنيلللة سالسلللل الكتلللل إللللى تلللوفير امكانلللات نجلللاح نملللو ج المراجعلللة
المستمرة والتمقائية ،وتخفيض الحاجة إلى المراجعة الدورية.

 3-13خما فرص مستحد ة لممراجعين ف النظم االلكترونية لسالسل الكتل
نظر ألن نظر ببلبل ال تل تعمل على توحيد معتلجة المعتمبلت ي العديد من المنتعتتا ةرد
ا

تمان المراجعين من تو ير تأ يدات لمبتخدمي ذو التةنسةا امت أنة من المتوقع قدرة المراجعون على

تولي بعض األدوار المبرتةبلسة ببربب مجموعرة المهرترات التري يتمتعرون بهرت والمتخممرة ضربل عرن
االبتةبللسة والموضوعسة والخبرة ).(Liu et al., 2019
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وبتلتتليا يجب على المرراجعين التفايرر ري المضري قردمت للترأثير ري وقسرتدة تنفيرذ ببلبرل ال ترلا
امررت يجررب علررى شررراتت المراجعررة تغييررر ترايز ررت إلررى تةيررسر عتلسررة إدارة المخررتطر وتةرردسر االبتشررترات
بشأن الحلروى ومراجعرة الرقتبرة الداخلسرةا إن التطرور المتنرتمي البررعة للت نولوجسرت يجلرب رمرت تالرة
للم ر رراجعينا ومر ررن أجر ررل تةر رردسر الخر رردمتت عتلسر ررة الجر ررودةا يجر ررب علر ررى الم ر رراجعين ضر رررورة التفاير ررر
االبتراتيجي ي ال من إماتنسة االنتةتى إلرى المراجعرة المبرتمرةا حيرث تترسا تطبسةرتت ببلبرل ال ترل

إج ر رراء المراجعر ررة المبر ررتمرة ببر رربب الومر رروى المبتشر ررر والفر رروري إلر ررى بر ررجبلت المعر ررتمبلت (Smith,

)2018ا وتطرروير الوظسفررة االبتشررتريةا مررع تحريررر المروارد مررن جمررع واختبررتر األدلررة التةليدسررةا يجررب
علررى شررراتت المراجعررة النظررر رري تطبي ر تحلررسبلت البستنررتت المنتبرربة رري ببلبررل ال تررلا وتوبررسع

الخدمتت االبتشترية مثل تممسر الرقتبة وادارة المختطر وقستدة مرحلة التغيير وحوامة ببلبل ال ترل

) .(Martindale, 2016امررت يجررب أن ساررون المراجعررون قررتدرين علررى تةيررسر ت ررتليف ومنررت ع تبنرري

ببلبررل ال تررلا وتةرردسر المشررورة بشررأن تنفيررذ تلررى التةنسررة لعمبلاهررر )(Sheldon, 2019ا وسماررن أن
تحة شراتت المراجعة ذا الهدف من خبلى تعديل ابتراتيجسة التوظيف والتدريب لديهت.

ويتف البتحثتن مع درابة ) (Liu et al., 2019بخل مجموعة من األدوار والوظتاف المبتةبلسة
المحتملة للمراجعينا على الر،ر من بةتء بعض العةبرتت التنظسمسرة والمهنسرةا التري تحترتج للنظرر يهرت

قبررل أن يررتمان المراجعررون مررن االضررطبلع بهررذو األدوار المحتملررة .ومررن المتوقررع أن تعتبللر مراجعللة

العقلود ال كيللة مررن الفررص المبررتحدثة المتوقرع أن سةررور بهرت المرراجعين ري ظررل انتشرتر تةنسررة ببلبررل
ال تررلا حيررث سماررن تضررمين العةررود الذاسررة رري ببلبررل ال تررل ألتمتررة العملسررتت التجتريررةا وقررد تر،ررب

األطرراف المتعتقرردة مررع بعضررهت الرربعض رري التعتقررد مررع مررو ر خرردمتت التأ يررد للتحة ر مررن أن العةررود
الذاسة يتر تنفيذ ت بتبتخدار التعلسمتت البرمجسة المنطةسة البترية ي منش ت األعمتىا بتإلضرت ة إلرى
ذلىا سمان للمراجع التحة من العبلقة بين العةرود الذاسرة وممرتدر البستنرتت الخترجسرة المبراولة عرن

حرردوث العملسررتت التجتريررةا وبرردون تةيررسر مررن طرررف خررترجي مبررتةل مثررل الم ارجررع الخررترجيا يواج رة

مبتخدمو تةنستت ببلبل ال تل مختطر حدوث أخطتءا ول ي يتمان المراجع الخترجي من تأدسة رذا
الرردور الجديرردا قررد سحتررتج الم ارجررع إلررى مجموعررة مهررترات جديرردةا بمررت رري ذلررى هررر لغررتت البرمجررة
ووظتاف ببلبل ال تلا ويثير ذا النوع من األدوار تحدستت لمهنة المراجعرةا بتحديرد أنرواع المهرترات
الترري تحتتجهررت المهنررة لتبةررى مبلءمررةا وتحديررد العوامررل الترري تررؤثر علررى مخررتطر المراجعررة رري ظررل

مراجعة العةود الذاسةا وتحديد طبسعرة المبرؤولسة الملةرتة علرى عرتت الم ارجرع الخرترجي بمجررد إمردار
عةد ذاي ي بلبلة ال تل ).(Liu et al., 2019
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ي بست مراجعة الةواار المتلسةا بت ون اإلدارة مبؤولة عن وضع ضواب رقتبسة للتحة ممت إذا
اتنررت التعلسمررتت البرمجسررة المتعلةررة بتلعةررد ال ررذاي تتفر ر مررع منطر ر العمررل المةمررودا ومررن المرررجا
الحتجررة إلررى م ارجررع خررترجي للتحة ر مررن تلررى الض رواب والتعلسمررتت البرمجسررةا ومررع ذلررىا قررد تختررتر

العديررد مررن الشررراتت إعررتدة ابررتخدار العةررود الذاسررة الترري أنشررأتهت استنررتت أخررر وت ررون نشررطة بتلفعررل

علررى ببلبررل ال تررلا األمررر الررذي سفرررض قسررتر المنظمررتت المهنسررة بإعررتدة النظررر رري وتحررديث معررتيير
المراجعررة لتأخررذ رري االعتبررتر تلررى التةنسررة الثوريررة مررع توضررسا دور الم ارجررع رري تلررى البررينتريو تت
).(Brender et al., 2019
ا ررذلى م ررن ب ررين األدوار المنتظر ررة والمتوقع ررةا تة رردسر المراجع ررون خلللدمات مراجعلللة اتحلللاد سالسلللل
()50

الكتللل

(ببلبررل ال تررل المتحرردة) Consortium Blockchainsا قبررل البرردء رري تطبي ر منمررة

جديدة لببلبل ال تل الحتلسة قد ير،ب مبتخدمو النظتر ري الحمروى علرى تأ يرد مبرتةل سمرت يتعلر

بتبررتةرار وقرروة ساررل ببلبررل ال تررلا برردال مررن قسررتر اررل مشررترى رري ببلبررل اتررل المتحرردة بتوظيررف
مراجعا قد ساون توظيف مراجع أ ثر عتلسة لتحةي

ذو األ داف .بتإلضت ة إلى ذلىا يجب تمرمسر

عنتمر ببلبل ال تل المهمة (على ببيل المثتىا إدارة مفتتسا التشرفير) لتشرمل تةنسرتت متطرورة التري
ت ررو ر حمتس ررة مب ررتمرة للمعلوم ررتت الحبتب ررةا وا ررذلى معتلج ررة الضر رواب الرقتبس ررة عل ررى أم ررن وب رربلمة
المعتلجررة والخمومررسة والب ررية بمررورة مبررتمرةا وبتلتررتلي قررد تنشررأ حتجررة لطرررف ثتلررث موثررو بررة

ومبتةل لتو ير تأ يد سمت يتعل بفعتلسة الضواب الرقتبسة علرى ببلبرل ال ترلا رذا النروع مرن الخدمرة

يثي ر تحدستت لمهنة المراجعرة ري مجرتى مراجعرة اتحرتد ببلبرل ال ترلا منهرت مرت يتعلر بتحديرد العميرل
الررذي تةرردر لررة الخدمررةا واسفسررة تةرردير مخررتطر االرتبررتط ل ررل بلبررلة بمررورة مبررتةلة وببلبررل ال تررل
المتحدةا ضبل عن تةدسر ارشتدات حوى تطب قواعد االبتةبلى على مبتخدمي ببلبل ال ترلا وأثرر
تةدسر خدمتت لئلدارة على ابتةبلى المراجع الخترجي.
اذلى من الوظتاف المتوقع أن سةور بهت المراجع الخترجي ي ظل انتشتر تطبسةتت ببلبل ال ترل
بتالطبلع بمباولسة التحة من مبلحستت و وسرة مبرتخدمي ببلبرل ال ترل قبرل الةسرتر بمعرتمبلت مرن
خربلى مجموعررة مررن التعلسمررتت التري يلتررزر بهررت اررل مبررتخدر لتلرى التطبسةررتتا وسماررن للمرردير المبررؤوى
المراررزي التحةر مررن مررحة تنفيررذ ورقتبررة بروتواروالت ببلبررل ال تررلا ألنررة إذا تررر تنفيررذ ررذو الوظسفررة

بوابطة مبتخدر أو عةدة من ببلبل ال تلا أنة سمعب االتفرت علسرة مرن برين الشرراتء ضربل عرن
( )50من األمثلة عليهتا مجموعة الثبلثين ) (R30وتت ون من  70مؤببرة متلسرة ضرخمة مةر رت نيويرورىا أببرت عرتر 2054ا تبرتثمر
بحثست ي تةنسة ببلبل ال تلا وأنشات منمتت برمجسة مفتوحة لتبوسة المعتمبلت المتلسة بين البنوى (الشتطرا .)2059
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رر أل مسرة رذا
أنهت قد تضعف الثةة بين أعضتء ببلبل ال تل المتحردة )(Liu et al., 2019ا ونظ ا

الدور ألنة سمنا الثةة للتعتمل ي ببلبل ال تلا بت ون نتى حتجة إلى مراعتة العنتسرة الواجبرة عنرد

إنشتء وتحديد المبؤولستت الةتنونسة لهذا الدورا ونظ ار ألن المراجعة مهنة محل ثةةا قد ساون المراجع
المبررتةل ق رتد ار علررى االضررطبلع بهررذو المبررؤولسةا ومررع ذلررىا ررإن ررذا الرردور يخل ر تحرردستت لمهنررة
المراجعة تتعل بمد ابتةبلى مةدر خدمة المدير المباوى عن المشتراين ري ببلبرل ال ترلا ومرد
اماتنسة قستر المراجع بإجراء عملستت مراجعرة الةرواار المتلسرة لهرؤالء المشرتراين الرذي سةردر لهرر خردمتت
أخر ال ترتب بمراجعة الةواار المتلسة.
أخير ارا قرد ت ررون عملسرتت منشر ت األعمرتى معةرردة وترؤدي إلررى نشروء ن ازعررتت برين األطررافا لرذ قررد

ت ون نتى حتجة إلرى وظسفرة تحارسر  Arbitration Functionري المبرتةبل لتبروسة المنتزعرتت برين
المشتراين ي ببلبل ال تل المتحدةا و ذا الدور عتدة مت سشغلة مختلف المهنيين المرؤ لينا بمرت ري

ذلى المراجعونا قد سحتتج المشتراون ي ببلبل ال تل ذا النوع مرن الوظرتاف لفررض شرروط العةرد

حيرث عررتدة مررت سعتمررد العةررد الررذاي علررى وثسةررة قتنونسرة أو اتفررت تعتقررديا ضرربل علررى أنررة قررد يتضررمن
وجود طرف محتيد مبتةل لتبوسة النزاعتت الةتنونسة الببسطة التري تنشرأ برين المشرتراين ري البلبرلةا

واذا مت أراد المراجعون االضطبلع بهذا الدورا إن ذلى يتطلب من الجهرتت التنظسمسرة المشرر ة علرى

المهنة وضع اإلطتر الةتنوني الذي يتر ابتخدامة لتبوسة النزاعتتا وتحديد نوعسة ومجموعة المهترات

المطلوبة للمراجعا وتوضسا مد مبت مة ذا الدور ي خل تهديدات ،ير مةمودة لبلبتةبلى سمت
يتعل بتلعمبلء الذين سةدر لهر المراجع خدمتت التمدي ).(Zheng et al., 2018
و سمت يتعل بنشتط المراجعة الداخلسةا تةدر ببلبل ال تل رمة لةستر المراجعين الرداخليين بتةردسر
االبتشرترات اإلداريررة إلدارة الشررراة عررن قرردرة تلررى التةنسررة علررى تررو ير بررجبلت اتملررة ودقسةررةا امررت أن
المعلومتت المخزنة ي ببلبل ال تل تمثل معلومرتت محدثرة وسمارن التحةر منهرتا ممرت يجعلهرت مفيردة
ي إجراء مختلف التحلسبلتا والتنبؤ بتبعتت التمر تت وتؤثر على معدى االبتجتبة للمشت ل ووضع

الخط البديلة).(Brender, et al., 2019
ممت بب ا يدعي البتحثرتنا بأنرة يترترب علرى تبنري الشرراتت واتبرتع انتشرتر تةنسرة ببلبرل ال ترلا
إلى خل أدوار مبتحدثة لماتتب المحتببة والمراجعرةا والتري بردور ت تفررض تحردستت لمهنرة المراجعرة

وتتطل ررب م ررن الجه ررتت التنظسمس ررة والمهنس ررة المش ررر ة عل ررى مهن ررة المحتب رربة والمراجع ررةا وض ررع األط ررر
الةتنونسررة له ررت وبس ررتن انعاتب ررتتهت عل ررى اب ررتةبلى وموض رروعسة والمب ررؤولسة الملة ررتة عل ررى ع ررتت الم ارج ررع
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الخرترجي إزاء الةسررتر بهرذو األدوارا وبتلتررتلي سمارن مررست،ة الفرررض البحثري الثتلررث ري مررورتة البديلررة
امت يلي:
 :H3من المتوتع أن يةدي تبن الشركات وانتشار تقنيلة سالسلل الكتلل إللى خملا أدوار مسلتحد ة
لممراجعين.

 4-13االنعكاس عمى مهنة المحاسبة والمراجعة
يتوقف تأثير ت نولوجست ببلبل ال تل على مهنة المراجعةا إمت على أبتس تبني عمربلء المراجعرة
رذو العملسررة اجررزء مررن عملسرتت المشررروعتتا أو إذا تررر ابررتخدار تلررى التةنسرة ارأداة للمراجعررة مررن قبررل

شررراتت المحتب رربة والمراجعررة .وعل ررى ال ررر،ر مررن أن ا رربل الب ررديلين المتوقعررتن ممان ررتنا إال أن د ارب ررة

) (Rozario and Vasarhelyi, 2018ترر أن مراجعرري الحبرتبتت الررذين سعملرون رري شررراتت
المراجعة األربعة ال بر لر ينو وا عن إماتنسة ابتخدار ت نولوجست ببلبرل ال ترل ارأداة مراجعرة ممانرة

مررن تلةررتء نفبررهتا بررل راررز معظررر العينررة علررى التررأثيرات المحتملررة لببلبررل ال تررل علررى مهنررتهر إذا

ابتخدمهت العمبلءا وايف بساون لذلى تأثير على العبلقة مع عمبلاهرا وايف سمانهر الومروى إلرى

بستنررتت العمرربلءا وايررف بررسةومون بمراجعررة النظررتر الجديررد .عرربلوة علررى ذلررىا مررن نتحسررةا أطلةررت
الشررراتت ال بررر األربعررة مشررروعتت وب ررامج تدريبسررةا ونشررتط االتمررتى بتةنسررة ببلبررل ال تررلا والترري

تبر ررما لمراجعيهر ررت بفهر ررر الت نولوجسر ررت بشر ررال أ ضر ررلا وتةر رردسر الر رردعر والمشر ررورة لعمبلاهر رررا وتةر ررور ر ررذو
الشررراتتا علررى المبررتو االبررتراتيجيا بتطرروير المعر ررة والم روارد لررسس ة ر للتوقررع بررل أسضررت للتررأثير
على نشر وابتخدار ببلبل ال تل من قبل عمبلاهتا ومراجعة الت نولوجست بوابطة مراجعون محتر ون

).(Coyne and McMickle 2017
ومر ررن نتحسر ررة أخر ررر ا لر ررر تبر رردأ شر ررراتت المراجعر ررة األمر ررغر حجمر ررت ر رري االبر ررتثمتر ود اربر ررة ر ررذو

الت نولوجستا ألنهت ال تملى الةدرة المتلسة والبشرريةا امرت سعتةردون أن نروع العمربلء (الشرراتت األمرغر)
لن سحتضن الت نولوجست بنفس الوتيرة التي تتبعهت الشراتت ال برر ا وبتلترتلي سمارنهر االنتظرتر لتطروير

رر ألن تةنس ررة ببلبررل ال ت ررل تةرردر العديررد م ررن الخمررتاص المثير ررة
قرردراتهر ومهررتراتهر .وم ررع ذلررىا نظر ا

لبل تمترا امت أنهت تعتمرد علرى ميرزات مشرتراة وموزعرةا سماننرت توقرع أنرة بمجررد أن تبردأ رذو التةنسرة
ي الوموى إلى النظتر االل تروني لؤلعمتىا من المحتمل أن ساون معدى تبني الشراتت لهت بريعت

وعتمت ).(Lin and Liao 2017
وم ررن التح رردستت الت رري تواج ررة المراجع ررون رري مراجع ررة ت نولوجس ررت ببلب ررل ال ت ررلا ض رررورة حتج ررة

المراجعون نحو موا بة أحدث إمدارات معتيير المحتبربة والمراجعرةا واأل رر مرن ذلرى زيرتدة مهرتراتهر
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ي مجتى نظر المعلومتت .و ذا سضع شراتت المحتبربة والمراجعرة المرغيرة ري مرأز ا لحتجتهرت ري
االبررتثمتر بتبررتمرار رري إعررتدة ترردريب العررتملين وتنمسررة مهررتراتهر وضرررورة اضررطبلعهر علررى أحرردث

التطورات لسس ة

ي مجتى المراجعرة ول رن أسضرت برتلتطورات الت نولوجسرة ألنرة عرتدة مرت تبردأ عملسرة

المراجعة بفهر بيارة المراجعرةا و رذو النتيجرة تؤارد ت د اربرة ) (Brender, et al., 2019برأن %83
مررن شررراتت المحتبرربة والمراجعررة المررغيرة رري بوسبرراا ت ارقررب مررن بعيررد ةر علررى أمررل اللحررت بررأي
تطورات جديدة عندمت سحين الوقت.
وابتنتجت داربة ) (Brender, et al., 2019أن معظر شراتت المراجعة المغيرة قد ال تتوقع

تررأثير تةنسررة ببلبررل ال تررل علررى مهنررة المراجعررةا نظ ر ار ألنهررت ال تملررى المعر ررة الحتلسررة ال ت سررة والفهررر
ال ت ي لتلى التةنسةا وقد ال تتمان عتجبل أر رجبل من تلبسرة احتستجرتت العمربلء المتعلةرة بتلرى التةنسرة.

و ذا يجعلنت نتوقعا عدر مةدرة شراتت المحتببة والمراجعة المغيرة على الدخوى ي مراجعرة أنشرطة
تلى الشراتت.
وامررت اشررتر البتحثررتن رنفررتا أن نمرروذج المراجعررة برروف يتغيررر حيررث بررساون أ ثررر اعتمررتدا علررى
ت نولوجست المعلومتت وتزداد االعتمتد على تةدسر االبتشترات لعمبلء المراجعةا وعلى الرر،ر مرن تمترع
الم رراجعين المعتمرردين الحررتليين بررتلتعلسر الجيرردا ررإن التطررورات الت نولوجسررة الحتلسررة تفرررض تغي ر ار رري
المةومتت الشخمسة للمراجعينا وذلى يرجع إلى أن الجهتت الختضعة للمراجعة قد توظف ت نولوجسرت

متطررورةا ومررن المتوقررع انخفررتض الحتجررة للمراجعررة المتلسررةا ول ررن التوجررة نحررو مراجعررة ببلبررل ال تررل
والتأ د من تحةسةهت لؤل داف المحددة وتةدسر خدمتت التمدي عليهتا و ذا يتطلرب مرن المرراجعين أن
()55

ساونروا قررتدرين علررى هررر م ازسررت الت نولوجسررتا وتوبررسع مهررتراتهر الفنسررة إلتةررتن الترميررز ودواى التجزاررة
والتشفير واذلى تنمسة مهتراتهر ي البرامج الجت زة.

ي الواقعا إذا اتنت الشراتت تبتخدر عةود ذاسة تنفذ شروطت محددة مببةت تلةتاست داخل ببلبرل

ال تررل (إذا تررر ابررتسفتء الشررروط يررتر تشررغيل النتيجررة المحررددة)ا إنررة يتعررين علررى الم رراجعين هررر ال ررود
األبتبريا امرت يجررب أن ساونروا قررتدرين علرى التوامررل بوضروح مررع المحرتمين لضررمتن أن رذو العةررود
محسحة من النتحسة الةتنونسةا عبلوة على ذلىا يوضا ار المراجعة أن مهنة المراجعة بوف تتأثر
( )55دالررة تجزاررة أو دالررة ررتش  Hash functionرري أي خوارزمسررة أو دالررة ريتضررسة تُحر ّروى مجموعررة ابيررة مررن البستنررتت إلررى بستنررتت
أمغرا و ي عتدة مت ت ون عدد محسا سعمل بمثتبة مؤشر لمجموعة من البستنتت .وتبمي الةسر التي تبترجعهت دالرة رتش :قرسر
تش أو رموز تش أو مجتمسع تش.
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بررتلتطورات الت نولوجسررت األخررر مثررل تحلررسبلت البستنررتت data analytics

;(Tysiąc, 2017

;Anderson, 2017; MacManus, 2017; Raphae, 2017; and Sheehan, 2017

)IASB, 2018ا اررأدوات سبررتخدمهت المراجعررون رري شررراتت المراجعررة ال بررر رري الوقررت ال ر ار نا
وبتلتررتلي يتعررين علررى شررراتت المراجعررة إمررت ترردريب وتنمسررة مهررترات مراجعيهررت علررى تلررى األدوات أو
تعيين وطلب المشورة من المتخممين ي تحليل البستنتت بهدف تةدسر االبتشترات لعمبلء المراجعرة

رر الحتسرتج شرراتت المراجعرة إلرى مزيرد مرن المحترر ين ذوي الخبررة بردال مرن
المتوقع طلبهت مرنهرا ونظ ا
الم رراجعين المبت ررداينا إنررة وب رردال مررن توظي ررف المررراجعين المبت ررداين الررذين ساتب رربون الخبرررة المهنس ررة

والت نولوجسررة بمرررور الوقررتا تةررور شررراتت المراجعررة بتوظيررف أشررختص ذوي الخبرررة والمتخممررين

بمرورة مبتشررةا امررت أنررة واذا اررتن المراجعررون رري الوقررت الر ار ن يتراررون شررراتت المراجعررة للعمررل رري
الشررراتت المررنتعسةا إنررة مررن المتوقررع مبررتةببل أن سحرردث العاررسا حيررث قررد يترررى المحتر ررون رري

المجررتى المررنتعي شررراتتهر ويلتحةررون بشررراتت المراجعررة للعمررل امررديرينا ممررت يررؤثر علررى الهساررل
التنظسمي لشراتت المراجعة.

امت أن أنشطة المراجعة اليدوسرة المجهردة واالختبرترات التري يرتر إجراؤ رت حتلسرت بوابرطة المراجعرون
المبت ررداين م ررن المتوقررع أن تم رربا رلسررةا وبتلت ررتلي ت ررنخفض حتجررة ش ررراتت المراجعررة إل ررى المر رراجعين
المبت ررداين بتلم ررورة الموج ررودة حتلس ررتا ب رردال م ررن ذل ررىا ت ررزداد الحتج ررة إل ررى المزي ررد م ررن المتخمم ررين

والمحتررر ين األ ث ررر خبرررة الة ررتدرون علررى اب ررتخدار أحاررتمهر المهنس ررة لحررل المش ررت ل المعةرردة وتحلي ررل
البستنتت وتحديد أوجة تدعسر أنشطة الرقتبةا وتةدسر رؤ ذات قسمة لعمبلاهرا و ذا التحدي يؤثر على
التنظسر الهرمي لشراتت المراجعة وطريةة إدارتهتا وارتفتع معدى دوران العمتلرة بهرت ختمرة برين ابرتر
الم ارجعين ).(Rîndaşu, 2019
امررت أنررة مررن المتوقررع وجررود توجررة مبررتةبلي رري أنشررطة المراجعررة ويرجررع ذلررى إلررىا أوالً ،تبررما
ت نولوجست ببلبل ال تل بدمج عنتمر ومتطلبتت الرقتبة ي الت نولوجستا وبتلتتلي من المتوقع أن يرتر

أتمتة بعض العملستت والمعتمبلتا عبلوة علرى ذلرىا برت ون برجبلت جمسرع المعرتمبلت متتحرة علرى
الفررور للمرراجعين وبرريتر التحةر مررن مررحتهت تلةتاسررت بوابررطة الت نولوجسررت نفبررهتا وبتلتررتلي مررن المتوقررع

بأن الترايز الراسبي للمراجعين لن ساون ضمتن وجود المعتمبلتا واختبتر األدلةا والدقرةا واال تمرتى
ألن ذو االختبترات بيتر تنفيذ ت بوابطة الت نولوجست نفبهتا ول رن يتحروى الترايرز إلرى التأ رد مرن أن
الت نولوجس ررت تعم ررل ام ررت ررو مح رردد له ررتا ام ررت يتع ررين عل ررى مراجع رري نظ ررر المعلوم ررتت ل ررسس ةر ر

ه ررر

الت نولوجست ول ن أسضت هر التعلسمتت البرمجسة لهرتا وارذلى تحروى اال تمرتر نحرو تةيرسر المخرتطر ذات
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المررلة والةضررتست الترري تبرررز وتررؤثر عل رى عمبلاهرررا حيررث تعتمررد الشررراتت اعتمررتدا جو ريررت علررى نظررر
المعلومررتت اجررزء مررن ابررتراتيجيتهت وعملستتهررت التجتريررة )(Axelsen, et al., 2017ا والترري يررتر

تدعسمهت من خبلى ت نولوجست ببلبل ال تل.

اذلى من المتوقع ارتفتع وتيرة التغيير ي نموذج مهنة المراجعةا و ذا يرجع إلى حةسةرة أن ارل
مرن عمرربلء المراجعررة وشررراتت المراجعررة سماررن أن تبررتخدر أنواعررت مختلفررة مررن الت نولوجسررت ألداء مهررتر
المراجع ررة الختم ررة به ررتا عل ررى ب رربيل المث ررتىا عة رردت ش ررراة  KPMGعة ررد شر ر ار ة م ررع ش ررراة IBM
 Watsonللبر رردء ر رري أتمتر ررة وتببر ررس عملسر ررتت المراجعر ررة والض ر ررااب )(Smith, 2018ا امر ررت سمار ررن
اب ررتخدار أنر رواع أخ ررر م ررن أنظم ررة ال ررذاتء االم ررطنتعي للتو ير ر ب ررين البستن ررتتا مث ررل االعتم ررتد عل ررى

انيللا ،اتنررت المراجعررة داامررت نشررتطت "رجعسررت  "back-lookingيهرردف
الروبوتررتت رري جرررد المخررزونً .
إلى ا لحموى على تأ يد معةوى بأن الةواار المتلسة للشراة محل المراجعة ال تتضرمن أخطرتء جو ريرة
) (ISA 200, 2011وتةدسر رأي مهني عن ترة منتهسةا ول ن بفضل ابتخدار ببلبل ال تل والتحليل
الةتار على البستنتتا يتمان المراجعون من تةدسر رؤ وتمورات جديدة لعمبلاهررا وبتلترتلي سماننرت أن
نبررتنتج أن مهنررة المراجعررة برروف تنتةررل مررن مرحلررة التحةر مررن البستنررتت التتريخسررة إلررى مرحلررة تررو ير

أنواع جديدة من التحلسبلت وبتلتتلي تمبا مبتةبلسة .forward-looking

ي الواقعا قد سطلب عمربلء المراجعرة مرن المرراجعين تزويرد ر بتالبتشرترات ألنرة سحةر لهرر قسمرة
إضت سةا ومع ذلىا إن المراجعين مةيدين حتلست بنوع الخدمتت التي سمانهر تةدسمهت لعمربلء المراجعرة
ألببتب تتعل بتالبتةبلىا ممت قد سمثل تحردست أخبلقسرت يتعرين علرى مهنرة المراجعرة معتلجترةا وبتلترتلي
سمان للبتحثتن مست،ة الفرض البحثي الرابع ي مورتة البديلة امت يلي:
 :H4من المتوتع أن ية ر تبن شركات المحاسبة والمراجعلة لتقنيلة سالسلل الكتلل كلأداة لممراجعلة
إلى تأ ي اًر جوهرياً عمى مهنة المراجعة ،وبالتال الهيكل التنظيم لمكاتب المحاسبة والمراجعة.

 -14الدراسة االستكشافية
لتحةير

ردف البحرث والررذي يتمثرل ري ابرتجبلء ود اربررة انعاتبرتت التطرورات الت نولوجسرة متمثلررة

ي تةنسة ببلبل ال تل على مهنة المراجعة والممتربتت المحتببسة ال ار نةا ومحتولة ابرتنبتط الوضرع
المحتمل لممتربتت المراجعة ري الفتررات المةبلرة ري ضروء التطرورات التةنسرة الحتلسرة لببلبرل ال ترلا
تر إجراء درابة ابت شت سة (ألن االنعاتبتت ،ير محددة المعتلر) وذلى على النحو التتلي:
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 1-14عينة الدراسة االستكشافية

روعي ي اختستر عينرة الد اربرة االبت شرت سة أن سارون مفرداتهرت ممرن تتروا ر لرديهر الخبررة العملسرة

والةدرة على الحار على انعاتبتت التطورات الت نولوجسة على أنشطة ومهنة المراجعرةا ولرذا تضرمنت

العينررة  546مفررردةا منهررت عرردد  82مفررردة مررن المرراجعين الخررترجيين رري ماتتررب المحتبرربة والمراجعررة
ال بر

ي محت ظتي اإلباندرية والةت رة ري جمهوريرة ممرر العربسرةا وعردد  64مفرردة مرن البرتحثين

ي تخمرص المحتبربة ري جرتمعتي طنطرت وافرر الشريخا امرت ترر االعتمرتد علرى الوبرتال االل ترونسرة
ي اربتى وابتةبتى الردود على قواار االبتةمتء من ابل العينتتن.

 2-14أسموب جمع بيانات الدراسة االستكشافية

اعتمررد البتحثررتن رري جمررع بستنررتت الد اربررة االبت شررت سة علررى ابررتخدار أبررلوب قتامررة االبتةمررتءا

حيررث تررر تةبررسر قتامررة االبتةمررتء إلررى بررت أجرزاء يتنررتوى الجررزء األوى ومررف للد اربررة االبت شررت سةا
بينمررت يتن ررتوى الجررزء الث ررتني بستن ررتت ومررفسة للمب ررتجوبينا رري ح ررين تتن ررتوى بررتقي األجر رزاء المتغير ررات
المبررتةلة والترري تعبررر عررن ررروض الد اربررةا حيررث سضررع المبتةمرري منررة عبلمررة أبررفل درجررة الموا ةررة
التي تعاس وجهة نظروا حيث تر وضع خمس رتب للموا ةةا من خبلى االعتمتد على مةستس لساررت

 Likert Scaleخمتبرري األبعرتدا بحيررث ترر إعطررتء برداال ل ررل اختسرتر (موا ر جرداا موا ر ا محتيرردا
،ير موا ا ،ير موا

جدا)ا وتر إعطتء أوزان لهذو البداال تنتزلست على التوالي من  5إلى.5

ولةررد تررر توزيررع عرردد  253نبررخة مررن قتامررة االبتةمررتءا منهررت عرردد  527قتامررة ابتةمررتء علررى
ماتتررب المحتبرربة والمراجعررة ختمررة ال بي ررة منهررتا  86قتامررة ابتةمررتء علررى البررتحثين رري تخمررص
المحتببةا وبلغ عدد قواار االبتةمتء التي تر جمعهت  565قتامةا منهت  92قتامرة تخرص المرراجعين

الخ ررترجيينا وت ررر اب ررتبعتد ع رردد ( )55قتام ررة لع رردر اب ررتسفتاهت متطلب ررتت التحلي ررل وأم رربا ع رردد قر رواار
االبتةمررتء المررتلحة للتحليررل ( )85قتامررةا والبررتقي عرردد  72قتامررة مررن البررتحثينا وتررر ابررتبعتد عرردد
( )8قواار ،ير ماتملة وأمبا عدد قواار االبتةمتء المتلحة للتحليل ( )64قتامةا ويوضا الجدوى
رقر ( )2بستن بةواار االبتةمتء الموزعة والمبتلمة والمتلحة للتحليل:
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جدول ( )2تحميل وصف لقوائم االستقصاء الموزعة والمستممة والصالحة لمتحميل االحصائ
ره
ره
ره
ره

بيان
انُسخ انًٕ ر
انُسخ انًستهً
انُسخ انًستععه
انُسخ انص نح نهتحهٛم

عينة الباحثيه
86
72
8
64

عينة المراجعيه
127
92
11
81

االجمالي
213
164
19
145

 3-14مدى صدق وصالحية تائمة االستقصاء
سةمررد بمررد قتامررة االبتةمررتء التأ ررد مررن أنهررت تةررسس مررت وضررعت لةستبررةا وللتحة ر مررن مررد
ومرربلحسة محتوس ررتت قتام ررة االبتةم ررتء ا ررأداة للد ارب ررةا ة ررد ت ررر عرض ررهت رري م ررورتهت األولس ررة عل ررى

مجموعة من األبتتذة المتخممين ذوي الخبرة ي مجتى المحتببة المراجعةا بهدف تحاسمهت وابرداء
ررااهررر حرروى دقررة وبرربلمة مررست،تهت وترراب

ةراتهررتا ولةررد تررر أخررذ جمسررع المبلحظررتت والمةترحررتت رري

االعتبتر عند تطوير النبخة النهتاسة من قتامة االبتةمتءا وذلى من خبلى حرذف بعرض الفةررات أو

تعررديلهت أو إعررتدة مررست،تهت مررة أخررر ا ممررت يؤاررد مررد المحتررو ووضرروح المضررمونا وتروا ر درجررة
عتلسة من التوا

واالتبت الداخلي برين محتوسرتت و ةررات قتامرة االبتةمرتء .ولةرد ترر تطبير اختبرتر

ألفت ارونبتخ Alpha Cronbach's Testا بتعتبترو أ ثر أبتليب تحليل االعتمتدسرة داللرة ري د اربرة
وتحليررل درجررة التنتبر الررداخلي بررين محتوسررتت وبنررود قتامررة االبتةمررتءا وذلررى بغسررة التأ ررد مررن تروا ر

ختم ررسة الثب ررتت  Reliabilityرري المة ررتيسس المب ررتخدمة رري أداة البح ررثا ور،ب ررة رري تةلي ررل أخط ررتء
الةستس العشواايا والتومل إلى مةتيسس سمان االعتمتد عليهت ي درابتت مبتةبلسة .ويوضا الجدوى
رقرررر ( )3والجر رردوى رقرررر ( )4نتر ررتاج اختب ررتر ألفر ررت ارونب ررتخ لةسر ررتس الثب ررتت واالتبر ررت الر ررداخلي لةتامر ررة
االبتةمتء لعينة المراجعين وعينة البتحثينا ويتراوح معتمل رذا االختبرتر برين (مرفرا واحرد)ا والمرت
اتجة معتمل ذا االختبتر نحو الةسمة ( )5المت زاد المد الداخلي لةتامة االبتةمتء.

جدول ( )3نتائج اختبار ال قة لعينة المراجعين
Case Processing Summary

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
Alpha

38

.691

%

N

100.0

81

.0

0

100.0

81

Valid
a

Excluded

Cases

Total

a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
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جدول ( )4نتائج اختبار ال قة لعينة الباح ين
Case Processing Summary

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
Alpha

38

.707

%

N

100.0

64

.0

0

100.0

64

Valid
a

Excluded

Cases

Total

a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.

وتشير نترتاج اختبرتر المرد الرداخلي لعينرة المرراجعين الخرترجيينا أنرة سمارن الثةرة ري ردود رذو
العينررة بنبرربة ( %69.5معتمررل اختبررتر ألفررت ارنبررتخ  )0.695امررت ررو موضررا رري جرردوى رقررر ()3ا
و ررذو النبرربة تعبررر عررن مبررتو مررد داخلرري جيرردا امررت تبلررغ نتررتاج اختبررتر المررد الررداخلي لعينررة
البتحثين ( %70.7معتمل اختبتر ألفت ارنبتخ  )0.707وسعتبر مبرتو جيرد للثةرة ري عينرة البرتحثين
امررت ررو موضررا رري الجرردوى رقررر ()4ا وبتلتررتلي سماررن االعتمررتد علررى مررت تضررمنتة قتامررة االبتةمررتء
واالطمانتن إلى ممداقيتهت ي تحةي أ داف البحث.

 4-14األساليب اإلحصائية المستخدمة الختبار الفروض
حتى سةور البتحثتن بتختبتر أثر تبني الشراتت لتةنسة ببلبل ال تل على انشطة ومهنة المراجعرةا
اعتم ررد البتحث ررتن عل ررى مجموع ررة م ررن األب ررتليب اإلحم ررتاسة بتب ررتخدار حزم ررة البر ررامج الج ررت زة للعل ررور

االجتمتعس ر ررة الطبع ر ررة العش ر رررون ()SPSS, Version, 20ا ولتحدي ر ررد نوعس ر ررة األب ر ررتليب اإلحم ر ررتاسة
المبلامررة لتحليررل أراء ارربل العينتررتنا يتطلررب ذلررى تحديررد توزيررع المجتمررع المبررحوب منررة العينتررتنا تررر

االعتمتد على اختبتر اولموجروف بسمرنوف Kolmogorov-Smirnovا الذي يختبر ررض العردر
بأن المشت دات المتعلةة بمتغير معين تتبع التوزيع الطبسعيا وقتر البتحثتن بإجراء ذا االختبرتر علرى
عينررة المرراجعين واررذلى عينررة البررتحثينا واتضررا أن قسمررة  P-Valueل ررل مفررردات العينتررتن أقررل مررن

مبررتو المعنوسررة ( )0.05ممررت سعنرري ر ررض رررض العرردر وعرردر مرربلحسة االعتمررتد علررى االختبررترات
المعلمسررة Parametric Testsا ممررت سفرررض ابررتخدار األبررتليب اإلحمررتاسة لبلختبررترات البلمعلمسررة
Non-Parametric Testsا و ر رري اختب ر ررترات ال تعتم ر ررد إحم ر ررتاستت االختب ر ررتر يه ر ررت عل ر ررى مع ر ررتلر
المجتم ررعا ام ررت أنهرررت ال تفت رررض توزي ررع مع ررين للبستنر ررتت ول ررذا ه رري تعررررف بتختبرررترات التوزي ررع الحر ررر
.Distribution Free Tests
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وتتمثل االختبترات اإلحمتاسة التي تر االعتمتد عليهت ري اختبلار فريلدمان Friedman Testا

لمةترنررة أراء المبررتجوبين رري الد اربررةا حيررث سعطرري ررذا االختب ررتر ترتيررب ل ررل ب رؤاى مررن األبررالةا
وسعاررس ررذا الترتيررب األ مسررة الترري تعطيهررت اررل عينررة لمجموعررة مررن األبررالة رري قتامررة االبتةمررتءا
واسللتخدام اختبللار مللان ويتن ل  Mann-Whitney Testبغسررة تحديررد االختبل ررتت الجو ريررة حراء
العينتتنا من خربلى ر رض أو قبروى ررض العردر  Null Hypothesisبعردر وجرود اختبل رتت جو ريرة

بين العينترين .وتتمثرل القاعلدة القراريلة لهرذان االختبرتران ري مةترنرة مبرتو دالرة االختبرتر المحبروبة

) Asymp. Sig. (2-tailedأي  P-Valueمرع مبرتو المعنوسرة المةبولرة ()α=0.05ا رإذا ارتن
مبتو دالة االختبتر المحبوبة ( )P-Valueأ بر مرن مبرتو المعنوسرة المةبولرةا نةبرل ررض العردر
بعرردر وجررود اختبل ررتت جو ريررة بررين أراء العينتررتن المبررتةلتتنا والعاررس مررحسا بررر ض رررض العرردرا

و ذا و االتجتو األ ثر ابتخدامت وشيوعت ي درابتت العلور االجتمتعسة.

 5-14نتائج االختبارات اإلحصائية لفروض البحث
 1-5-14نتللائج االختبللارات اإلحصللائية أل للر تبنللل تقنيللة سالسللل الكتللل عمللى اختبلللارات
المراجعة

تتمثررل المتغي ررات الترري تنتولررت أثررر تبنرري الشررراتت لتةنسررة ببلبررل ال تررل علررى اختبررترات المراجعررة
والترري يوضررحهت الجرردوى رقررر ( )5رري تروا ر إماتنسررة التوزيررع الشررفتف والمبررتمر للمعلومررتت ألمررحتب
المملحة ي الشراةا وذلى ألنهت تو ر حمتسة ضد الوموى ،يرر الممررح برة إلرى معلومرتت الشرراة
أو تغيير تا ومنا األطراف الخترجسة مبلحسة الوموى المةيد لبستنتت الشراتت )(X11ا مبدأ اجمتع
المش ررتراين رري البلب ررلة عل ررى إض ررت ة أو تع ررديل أو ح ررذف مع ررتمبلت معين ررة )(X12ا زي ررتدة مب ررتو

الرقتبة الذاتسة نتيجة رلسة االجمتع عند إضت ة أو تعديل المعتمبلت )(X13ا وجود طرف متفر علسرة
بين المشتراين ي البلبلة للتحة من المعتمبلت )(X14ا تو ير إماتنسة التحة من شخمسة الةتار
على تنفيذ المعتمبلت وتوقيت تنفيذ المعتمبلت )(X15ا أن عملسة التحة من المعتمبلت تتحوى إلى
عملسررة ال ترونس ررة تعتم ررد عل ررى التعلسم ررتت البرمجسررة الموح رردة ب ررين المش ررتراين )(X16ا المب ررتعدة رري

تجنررب الغررش والتبلعرربا وحتررى الحررد مررن الفبررتد )(X17ا مررعوبة التبلعررب بتلبستنررتتا حيررث تةتمررر
أذونررتت الة رراءة وال تتبررة علررى بعررض الوحررداتا امررت أنررة بمجرررد إضررت ة المعلومررتت إلررى اتلررة مررتا يررتر
قفله ررت بطرية ررة ،ي ررر قتبل ررة للتغيي ررر أو التع ررديل إال بتتف ررت جمس ررع األطر رراف المش ررتراة )(X18ا تر روا ر
إماتنسة الوموى المةيد ألطراف متعددة للمعتمبلت وتتبعهت على ببلبل ال تل )(X19ا تعدد أطراف

التحة من المعتمبلت )(X110ا التحوى الختبرترات الرقتبرة وضررورة اطربلع الم ارجرع علرى الضرواب
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الرقتبس ررة العتم ررة رري ت نولوجس ررت المعلوم ررتت و ه ررر وتةي ررسر موثوقس ررة واماتنس ررة االعتم ررتد عل ررى بروتوا رروى
اإلجمتع لبلبلة ال تلا وتحديد الثغرات التري سمارن ابرتخدامهت للةسرتر بممتربرتت الغرش )(X111ا ال

تضمن المعتمبلت المبجلة والمخزنة على ببلبل ال تل الثةة ري التةرترير المتلسرةا حيرث سمارن تنفيرذ
بعض المعتمبلت بين مجموعرة مرن األطرراف بيرنهر اتفتقرتت ،يرر قتبلرة للمبلحظرة )(X112ا ضررورة
تررو ير تأ يررد منتبررب بررأن المعررتمبلت المضررت ة علررى ببلبررل ال تررل دقسةررة (التحرروى رري االختبررترات)

)(X113ا ت ررو ير المعلوم ررتت رري نف ررس الوق ررت وب ررنفس المحت ررو والمض ررمون لجمس ررع المتع ررتملين رري
البررو ا يرردعر ختمررسة الحستدسررة رري تررو ير المعلومررتت ويخفررض عرردر تمتثررل المعلومررتت )(X114ا

تبما ببلبل ال تل بدمج اختبترات مد االلتزار ضمن التعلسمتت البرمجسة لببلبرل ال ترلا وبتلترتلي

تبررما بتإل مررتح الفرروري عررن البلاحررة األبتبررسة للتشررغيل وأي انتهت ررتت لبللت رزار بتلمعررتيير والل روااا

والةوانينا امت يتر تبوسة المعتمبلت بمورة وريةا وبتلتتلي تتتح عملسة إعرداد التةرترير المتلسرة الفوريرة
) .(X115ويتضا من الجدوى رقر ( )5أن المتوب لجمسع المتغيرات أ بر من الةسمة ()3ا وبتلتتلي

تحوز المتغيررات علرى أ مسرة نبربسة مرتفعرة مرن وجهرة نظرر اربل العينترينا وو ةرت للنترتاج التري سظهر رت

اختبتر يردمتن ألراء ال عينة على حدة والذي يوضحة الجدوى رقر ()5ا نجد أن ابل العينتتن اتفةتت
على ترتيب األ مسة النببسة لمتغير المبتعدة ي تجنب الغش والتبلعبا وحتى الحد من الفبتد ألنرة
ال سمان تعديل البستنتت التي تر إدختلهت بمجرد أن يتر ختمهت بطريةة مشفرة ).(X17
واختلفررت األ مسررة النبرربسة لبررتقي المتغيررات مررن وجهررة نظررر اررل عينررةا حيررث احتررل متغيررر "تبررما
ببلبل ال تل بدمج اختبترات مد االلتزار ضمن التعلسمتت البرمجسة لببلبل ال ترلا وبتلترتلي تبرما

بتإل متح الفوري عرن البلاحرة األبتبرسة للتشرغيل وأي انتهت رتت لبللترزار بتلمعرتيير واللروااا والةروانينا

امر ررت ير ررتر تبر رروسة المعر ررتمبلت بمر ررورة ورير ررةا وبتلتر ررتلي تتر ررتح عملسر ررة إعر ررداد التةر ررترير المتلسر ررة الفورير ررة
)"(X115ا األ مسة األولى من حيث تأثيرو اختبترات المراجعة من وجهة نظر عينة المراجعينا بينمرت
حررتز متغيررر تحرروى عملسررة التحة ر مررن المعررتمبلت إلررى عملسررة ال ترونسررة ألنهررت تعتمررد علررى التعلسمررتت

البرمجسة الموحدة برين المشرتراين ري ببلبرل ال ترل ) (X16علرى األ مسرة النبربسة األولرى مرن وجهرة
نظررر البررتحثينا وعلررى الررر،ر مررن اخررتبلف األ مسررة النبرربسة للعديررد مررن المتغيررات ل رربل العينتررين والترري
تنتولررت تررأثير تةنسررة ببلبررل ال تررل علررى اختبررترات المراجعررةا إال أن المتوبر ر المتعلرر بجمس ررع ررذو

المتغيرررات اررتن مرتف ررع نبرربست (أ ب ررر مررن  .)4امررت أن مب ررتو المعنوسررة المحب رروب لعينررة المر رراجعين
الخرترجيين ) (Chi-Square =88.249, Asymp. Sig. = 0.000ا وارذلى لعينرة البرتحثين
) (Chi-Square =27.168, Asymp. Sig. = 0.018و مرت أقرل مرن مبرتو المعنوسرة المةبروى
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()α=0.05ا ممرت سعنرري أن اربل العينتررتن تر ضرتن رررض العردرا وسةررببلن الفررض البررديل بوجرود تررأثير
جو ري لتةنسة ببلبل ال تل على اختبترات المراجعة التةليدسة.

جدول ( )5نتائج اختبار فريدمان  Friedman Testومان ويتن Mann- Whitney Test
أل ر تبن تقنية سالسل الكتل عمى اختبارات الم ارجعة من وجهة نظر المراجعين والباح ين
درجة الترييب
(اختبار فيردمان)

المتوسط
المتغير
مراجعيه
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X110
X111
X112
X113
X114
X115
N
ChiSquare
Df
Asymp.
Sig.

باحثيه

4.14
4.35
4.00
4.31
4.08
4.56
4.33
3.9
4.33
4.33
4.38
4.38
4.31
4.32
4.19
4.19
4.22
4.21
4.05
4.05
4.27
4.27
4.27
4.26
4.33
4.42
4.27
4.27
4.25
4.57
Test Statisticsa
64
81
88.249

27.168

14

14

.000

.018

مراجعيه

باحثيه

5
8
2
15
6
4
7
12
13
14
9
11
3
10
1

10
14
12
3
4
1
7
11
10
13
5
6
2
8
9

اختبار مان ويتني بيه العينتيه
Test Statisticsa
Asymp.
معنوية
Sig. (2االختالفات
Z
)tailed
اتف ق
-1.37
.170
اختالى
-2.605
.009
اختالى
-3.584
.000
اختالى
-3.839
.000
اتف ق
-.054
.957
اتف ق
-.033
.974
اتف ق
-.471
.638
اتف ق
-.099
.921
اتف ق
-.153
.978
اتف ق
-.088
.930
اتف ق
-.052
.959
اتف ق
-.375
.708
اتف ق
-.237
.813
اتف ق
-.386
.700
اختالى
-3.099
.002
a. Grouping Variable: sample

a. Friedman Test

أمللا عمللى مسللتوى العينتللان مع لاًا لتحديررد االختبل ررتت الجو ريررة ألراء العينتررتن حرروى تررأثير تةنسررة
ببلبررل ال تررل علررى اختبررترات المراجعررةا بتبررتخدار اختبررتر مررتن ويتنرري Mann-Whitney Testا
والرذي يوضرحة الجردوى( )5نجرد أن قسمرة  P-Valueالمحبروبة للمتغيررات (X12, X13, X14,

) Z115علررى الت روالي ) (.009,.000,.000, .002أقررل مررن مبررتو المعنوسررة )(α=0.05ا ممررت
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سعن ررى وج ررود اختبل ررتت جو ري ررة ب ررين أراء العينت ررتنا عل ررى ال ررر،ر م ررن ارتف ررتع األ مس ررة النب رربسة له ررذو
المتغير ررات األربع ررةا إال أن ررة اختلف ررت وجه ررتت نظ ررر ا رربل العينت ررين م ررن حي ررث ت ررأثير ر عل ررى اختب ررترات

المراجعررةا بينمررت اتفةررت ارربل العينتررتن علررى األ مسررة النبرربسة لبررتقي المتغي ررات مررن حيررث تأثير رت علررى
اختبترات المراجعة التةليدسة والتحوى نحو الترايز على اختبترات الرقتبةا حيث اتنت مبتو المعنوسة
المحب رروبة لب ررتقي المتغير ررات أ ب ررر م ررن مب ررتو المعنوس ررة المةبول ررة .وبتلت ررتلي سما ررن للب ررتحثين الةب رروى
بتلفرض البديل الذي يرنص علرى أنرة "مرن المتوقرع أن يرؤدي تبنري الشرراتت لتةنسرة ببلبرل ال ترل إلرى

حدوث تعديل جو ري ي مجتى المراجعة من اختبتر المعتمبلت إلى اختبتر إجراءات الرقتبة".

ونتتاج اختبتر الفرض االحمتاي البتب ا تتف مع نتتاج درابتي ;(Brender, et al., 2019
) Appelbaum and Smith 2018وذلرى امرت وضرا البتحثرتن برتبةت برأن تبرجيل المعرتمبلت ري
ببلبررل ال تررل قررد سةرردر أو ال سةرردر أدلررة مراجعررة ات سررة ومنتبرربة تتعلر بطبسعررة المعررتمبلتا ةررد ت ررون
المعررتمبلت المبررجلة رري ببلبررل ال تررل ،يررر ممرررح بهررتا واحتستلسررة و،يررر قتنونسررةا وت ررتب بتتفررت

خترجي بعيردا عرن الشرروط المتضرمنة ري ببلبرل ال ترلا أو يرتر تمرنسفهت بطريةرة ختطارة ري الةرواار
المتلسةا و ذا سفرض ضرورة قستر المراجع الخترجي بمراجعة التعلسمتت البرمجسة المضمنة ي ببلبل
ال تررل والترري يترتررب عليهررت تنفيررذ المعررتمبلتا بمعنررى تحرروى جررزء ابيررر مررن مهررتر المراجعررة الخترجسررة
الحتلسة مرن حرص الةرواار المتلسرة إلرى مراجعرة إجرراءات الرقتبرة الداخلسرة علرى ببلبرل ال ترلا ويرجرع
االختبلف برين عينتري المرراجعين والبرتحثين إلرى حةسةرة أن العديرد مرن المعرتمبلت المبرجلة ري الةرواار
المتلسررة قررد تعاررس الةررسر المةرردرة الترري تختلررف عررن الت لفررة التتريخسررةا وبتلتررتلي قررد سبررتمر الحتجررة إلررى

المراجع ررون للةس ررتر ب ررإجراءات المراجع ررة للنظ ررر رري ومراجعر رة تة ررديرات اإلدارةا حت ررى لرررو ت ررر تب ررجيل
المعتمبلت األبتبسة ي بلبلة ال تل.

 2-5-14نتائج االختبارات اإلحصائية أل ر تبن تقنية سالسل الكتل عمى نمو ج المراجعة

يتنتوى الفرض الثتني أثر تبني تةنسة ببلبل ال تل على نموذج المراجعة الحتلسة وتو ير إماتنستت

تشررغيل المراجعررة المبررتمرةا وتررر اختبررتر ررذا الفرررض مررن خرربلى مجموعررة مررن المتغي ررات تتمثررل رري

الةبر رروى العر ررتر بر ررين الشر ررراتت لتةنسر ررة ببلبر ررل ال تر ررل )(X21ا اماتنسر ررة الومر رروى المةير ررد للم ر رراجعين
واالضطبلع على بستنتت البلبلة )(X22ا توظيف ماتترب المحتبربة والمراجعرة لتةنسرة ببلبرل ال ترل
وربطهررت بعميررل المراجعررة )(X23ا ت روا ر إماتنسررة التحة ر مررن البستنررتت بمررورة وريررة )(X24ا تةيررسر
ررا
واختبررتر الرقتبررة الداخلسررة علررى مررحة وموثوقسررة جمسررع ممررتدر المعلومررتت المتلسررة )(X25ا وأخير ا

حتجة المراجعين لتطبي األحاتر المهنسة عند تحليرل التةرديرات المحتبربسة و،ير رت مرن التةرديرات التري
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تعد ت اإلدارة ي مجتى إعداد البستنتت المتلسرة )(X26ا وسمارن تفبرير نترتاج التحليرل االحمرتاي لهرذو
المتغيرات والتي يوضحهت الجدوى رقر ( )6على النحو التتلي:

أوالً عمللى مسللتوى كللل متغيللرا نبلحررظ أن المتوب ر لجمسررع المتغيررر رري عينترري الم رراجعين والبررتحثين
أ بررر مررن ()4ا و ررو مررت سعنرري ارتفررتع األ مسررة النبرربسة لهررذو المتغي ررات وبتلتررتلي تؤيررد احتمررتى تحرروى
نموذج المراجعة الحتلي من المراجعة الدورية إلى المراجعة المبتمرة التلةتاسة.

جدول ( )6نتائج اختبار فريدمان  Friedman Testومان ويتن Mann- Whitney Test
أل ر تبن تقنية سالسل الكتل عمى نمو ج المراجعة من وجهة نظر المراجعين والباح ين
المتوسط

درجة الترييب
(اختبار فيردمان)

المتغير
مراجعيه
X21
X22
X23
X24
X25
X26
N
Chi-Square
Df
Asymp.
Sig.

باحثيه

4.28
4.42
4.13
4.37
4.16
4.12
4.19
4.36
4.44
4.25
4.3
4.32
Test Statisticsa
64
81
14.448
9.704
14
14
.048

مراجعيه

باحثيه

1
2
6
3
5
4

2
5
6
4
1
3

اختبار مان ويتني بيه العينتيه
Test Statisticsa
Asymp.
معنوية
Sig. (2االختالفات
Z
)tailed
اتف ق
-1.494
.135
اختالى
-2.349
.019
اتف ق
-.091
.927
اتف ق
-1.785
.074
اتف ق
-1.889
.059
اتف ق
-.366
.714
a. Grouping Variable: sample

.013

a. Friedman Test

اني لاً عمللى مسللتوى كللل عينللة عمللى حللدةا وبتبررتخدار اختبررتر ريرردمتن لترتيررب األ مسررة النبرربسة لهررذو

المتغيرات من وجهة نظر ال عينةا ةد احتل متغير الةبوى العتر برين الشرراتت لتةنسرة ببلبرل ال ترل
) (X21على الترتيب األوى من وجهة نظر المراجعينا حيث أن الةبوى العتر على نطت وابرع لرنظر
المحتب رربة عل ررى أب ررتس ببلب ررل ال ت ررلا سما ررن لش ررراتت المراجع ررة تط رروير بر ررامج الب ررتخراج بستن ررتت
المعرتمبلت بشرال عررتى ومبرتمر لتبرهيل المراجعررة المبرتمرةا وحررتز ترتيرب رذا المتغيررر علرى المرتبررة
الثتنسة مرن وجهرة نظرر البرتحثينا ري حرين أولرت عينرة البرتحثين الترتيرب األوى للمتغيرر تةيرسر واختبرتر

الرقتبة الداخلسة على محة وموثوقسة جمسع ممتدر المعلومتت المتلسة )(X25ا و رذا يررتب برتلفرض
البتب ا النتةتى محور أنشطة المراجعة إلى التأ د من محة وموثوقسة البستنتت التري يرتر نشرر ت علرى
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ببلبل ال تلا واتفةت العينتتن علرى ترتيرب المتغيرر ) (X23والرذي يتنرتوى توظيرف ماتترب المحتبربة
والمراجعة لتةنسة ببلبل ال تل وربطهت بعميل المراجعةا حيث أن توظيف ماتتب المحتببة والمراجعة
لتةنسررة ببلبررل ال تررل وربطهررت بعميررل المراجعررة يررو ر إماتنسررة المراجعررة المبررتمرة للمعررتمبلت الترري يررتر

نش ررر ت عل ررى ببلب ررل ال ت ررل بم ررورة وري ررة .ام ررت أن مب ررتو المعنوس ررة المحب رروب لعين ررة المر رراجعين
الخرترجيين ) (Chi-Square =9.704, Asymp. Sig. = 0.048ا واررذلى لعينررة البررتحثين
) (Chi-Square =14.448, Asymp. Sig. = 0.013و مرت أقرل مرن مبرتو المعنوسرة المةبروى
()α=0.05ا ممرت سعنرري أن اربل العينتررتن تر ضرتن رررض العردرا وسةررببلن الفررض البررديل بوجرود تررأثير
جرو ري لتةنسررة ببلبررل ال تررل علررى تررو ير اماتنسرة قسررتر ماتتررب المحتبرربة والمراجعررة بأنشررطة المراجعررة
مررن خرربلى نمرروذج المراجعررة المبررتمرة ال بررسمت إذا قتمررت تلررى الماتتررب بتوظيررف تةنسررة ببلبررل ال تررل
وربطهت بعميل المراجعة.
ال اً عمى مستوى العينتانا لتحديد االختبل تت الجو رية برين أراء العينترتن حروى ترأثير تةنسرة ببلبرل
ال ت ررل عل ررى نم رروذج المراجع ررةا بتب ررتخدار اختب ررتر م ررتن ويتن رري Mann-Whitney Testا وال ررذي
يوضررحة الجرردوى()6ا لةررد وجررد البتحثررتن أن قسمررة  P-Valueالمحبرروبة لجمسررع المتغي ررات (مررت عرردا
المتغير  )X22أ بر من مبتو المعنوسة )(α=0.05ا ممرت سعنرى عردر وجرود اختبل رتت جو ريرة برين

أراء العينتتنا واالتفت على أنة من المرجا أن سمبا نموذج المراجعرة المبرتمرة رو البرتاد ري ظرل
تطبي الشراتت لتةنسة ببلبل ال تل ي مجتى المعتمبلت المحتببسة.
ممرت برب ا سماررن قبروى الفرررض البحثري البررديل الثرتني والرذي يررنص علرى أن تبنرري الشرراتت لتةنسررة
ببلبررل ال تررل يررؤدي إلررى تررو ير اماتنررتت نجررتح نمرروذج المراجعررة المبررتمرةا وتخفررسض الحتجررة إلررى
المراجعة الدورية.

ونترتاج اختبرتر رذا الفررض تتفر مرع د اربرتت (Dai and Vasarhelyi, 2017; Liu et al.,

) 2019; Brender, et al., 2019والترري تررر أنررة مررع تحرروى المزيررد مررن الشررراتت واأل رراد
والعملستت إلى تطبسةتت ببلبل ال تلا إنة من المحتمل أن سمربا الومروى للمعلومرتت ري ببلبرل
ال تر ررل أ ثر ررر افر ررتءةا وت ر روا ر إماتنسر ررة تطر رروير ب ر ررامج جر ررت زة للمراجعر ررة المبر ررتمرة والفورير ررة لحبر ررتبتت

الشراتتا وابتبعتد العديد من أنشطة ابتخراج البستنتت اليدوسة واإلعداد لعملسة المراجعة التي تتطلب
عمتلررة ماثفررة وتبررتغر وقتررت طرروسبلا ممررت سةمررر الفررتر الزمنرري بررين المعتملررة وت رواريخ التحة ر منهررت
والررذي سمثررل أحررد االنتةررتدات الراسبررسة للتةررترير المتلسررةا وبتلتررتلي سماررن أن سةمررر ت ررة إمرردار تةريررر
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المراجعرة  Audit Lagالفرمررة لزيرتدة افررتءة و عتلسرة التةررترير المتلسررة ومراجعررة الحبررتبتت مررن خرربلى
تماررين اإلدارة والمرراجعين مررن الترايررز علررى المعررتمبلت األ ثررر خطررورة وتعةيرردا أثنررتء الةسررتر بررإجراءات
المراجعة الروتينسة ي أقرب مت سمان من وقت الحدوث ).(Liu et al., 2019

 3-5-14نتللائج االختبللارات اإلحصللائية أل للر تبنلل تقنيللة سالسللل الكتللل عمللى الوظللائف
الحالية لممراجعين وتوفير فرص مستحد ة لهم

يتنررتوى الفرررض البررديل الثتلررث تررأثير تبنرري الشررراتت لتةنسررة ببلبررل ال تررل علررى الوظررتاف الحتلسررة
للمراجعين ي ماتترب المحتبربة والمراجعرة واماتنسرة ابرتحداث وظرتاف جديردة للمرراجعين تنتبرب بيارة
العمل ي تلى التةنسةا ويلخص الجدوى ( )7نتتاج االختبترات االحمتاسة للمتغيرات التي تنتولت رذا
الفرضا والتي تتمثل ي ظهرور خردمتت مراجعرة العةرود الذاسرة )(X31ا مراجعرة التعلسمرتت البرمجسرة
للعة ررود الذاس ررة )(X32ا ظه ررور خ رردمتت مراجع ررة اتح ررتد ببلب ررل ال ت ررل )(X33ا االط رربلع بمب رراولسة
التحة من مبلحستت و وسة مبتخدمي ببلبل ال تل قبل الةستر بتلمعرتمبلت )(X34ا الةسرتر بوظسفرة
التحاررسر لتبرروسة المنتزعررتت بررين المشررتراين رري ببلبررل ال تررل )(X35ا وتةرردسر االبتشررترات اإلداريررة
إلدارة الشررراة )(X36ا د اربررة جرردو تنفيررذ تةنسررة ببلبررل ال تررل )(X37ا الةسررتر بتلد اربررتت التحليلسررة
للشراتت ).(X38

ومن الجدوى رقر ()7ا سمان للبتحثين توضسا نتتاج االختبترات االحمتاسة امت يلي:
جدول ( )7نتائج اختبار فريدمان  Friedman Testومان ويتن  Mann- Whitney Testأل ر
تبن تقنية سالسل الكتل عمى خما فرص مستحد ة لممراجعين من وجهة نظر المراجعين والباح ين
المتوسط
المتغير
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
N
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

مراجعيه

باحثيه

4.16
4.23
4.25
4.26
4.19
4.09
4.16
4.07
4.23
4.21
4.11
4.33
4.38
3.98
4.38
3.96
Test Statisticsa
64
81
23.498
32.614
14
14
.001
.000
a. Friedman Test

درجة الترييب
(اختبار فيردمان)
مراجعيه

باحثيه

3
2
5
6
4
1
8
7

6
3
5
7
4
8
1
2
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اختبار مان ويتني بيه العينتيه
Test Statisticsa
Asymp.
معنوية
Z
Sig. (2االختالفات
)tailed
اتف ق
-.907
.364
اتف ق
-.395
.693
اتف ق
-.906
.365
اتف ق
-.674
.500
اتف ق
-.171
.864
اختالى
-2.232
.026
اختالى
-4.228
.000
اختالى
-3.586
.000
a. Grouping Variable: sample
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أوالً عمى مسلتوى كلل متغيلرا نبلحرظ أن المتوبر لجمسرع المتغيررات أ برر مرن ( )4ل ربل العينترين مرت
عدا المتغيران ) (X37, X38من وجهة نظر المراجعين .و ذا يدلل على ارتفتع األ مسة النببسة لهذو
المتغير رراتا وا رربل العينت ررتن يؤي رردان األدوار المب ررتحدثة المةترح ررةا ويرج ررع انخف ررتض األ مس ررة النب رربسة
للمتغي ررين ) (X37, X38امررت تررر مبلحظتررة مررن التعلسةررتت علررى ق رواار االبتةمررتءا بررأن مثررل ررذو
الخردمتت تهردد ابرتةبلى الم ارجرع الخرترجي وتمثرل قضرتست تحترتج إلرى إعرتدة نظرر مرن الجهرتت المهنسررة
المشررر ة علررى مهنررة المحتبرربة والمراجعررة .اني لاً عمللى مسللتوى كللل عينللة عمللى حللدةا احتررل المتغيررر

) (X36علررى ترتيررب األ مسررة النبرربسة األولررى مررن وجهررة نظررر المرراجعين والررذي يتنررتوى تةرردسر ببلبررل
ال تل رمة لةستر المراجعين بتةدسر االبتشرترات اإلداريرة إلدارة الشرراة عرن قردرة تةنسرة ببلبرل ال ترل
على تو ير بجبلت اتملة ودقسةة ومحدثة وقتبلة للتحة  ،على الر،ر من أنة نتى األ مسة األخيرة مرن
وجهة نظر البتحثين (الترتيب الثتمن)ا ي حين احتل المتغير ) (X37المرتبة األولى من وجهة نظرر

البتحثين والذي يراز على أن ساون المراجعون قتدرين على تةيسر ت تليف ومنت ع تبني ببلبل ال تلا

وتة رردسر المش ررورة بش ررأن تنفي ررذ تل ررى التةنس ررة لعمبلاه رررا وسفررررض ذل ررى عل ررى شرررراتت المراجع ررة تعر ررديل
ابررتراتيجسة التوظيررف والترردريب لررديهتا حيررث رري الم ارحررل المبا ررة لتنفيررذ الت نولوجسررت تحتررتج الشررراتت
لمبررتعدتهت رري اتخررتذ ق ررار بتبنرري تلررى الت نولوجسررتا علررى الررر،ر نررتى الترتيررب األخيررر مررن وجهررة نظررر

عينة المراجعينا واتفةتت العينتتن على ترتيب المتغيران ) (X33, X35ا ويراز المتغير ) (X33على
مراجعررة اتحررتد ببلبررل ال تررلا حيررث تظهررر الحتجررة نحررو الحمرروى علررى تأ يررد مبررتةل سمررت يتعل ر
بتبتةرار وقوة سال ببلبل ال تلا بدال من قستر ال مشترى ي ببلبل اتل من توظيف م ارجرعا قرد

ساررون توظيررف م ارجررع أ ثررر عتلسررة لتحةي ر

ررذو األ رردافا بينمررت يراررز المتغيررر ) (X35علررى وظسفررة

التحاررسرا نظر ار ألن عملسررتت منشر ت األعمررتى معةرردة وتررؤدي إلررى نشرروء ن ازعررتت بررين األط ررافا لررذ قررد

ت ررون نررتى حتجررة إلررى وظسفررة تحاررسر رري المبررتةبل لتبرروسة المنتزعررتت بررين المشررتراين رري ببلبررل
ال تررل المتحرردةا و ررذا الرردور عررتدة مررت سشررغلة مختلررف المهنيررين المررؤ لينا بمررت رري ذلررى المراجعررون.

واختلفررت األ مسررة النبرربسة لبررتقي المتغير ررات مررن وجهررة نظررر اررل عين ررة علررى حرردة .امررت أن مب ررتو

المعنوسرة المحبروب لعينرة المرراجعين ) (Chi Square =32.614, Asymp. Sig. = 0.000ا

وارذلى لعينرة البرتحثين ) (Chi-Square =23.498, Asymp. Sig. = 0.001و مرت أقرل مرن
مبررتو المعنوسررة المةبرروى ()α=0.05ا ممررت سعنرري أن ارربل العينتررتن تر ضررتن رررض العرردرا وسةررببلن
الفرررض البررديل بوجررود تررأثير جررو ري لتةنسررة ببلبررل ال تررل علررى تررو ير رررص مبررتحدثة للمررراجعين

والتررأثير علررى الهساررل الرروظسفي لماتتررب المحتبرربة والمراجعررة .ال لاً عمللى مسللتوى العينتللان ،لتحديررد
االختبل تت الجو رية بين أراء العينتتن حوى تأثير تةنسة ببلبل ال تل على ابرتحداث وظرتاف جديردة
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للم رراجعينا بتبررتخدار اختبررتر مررتن ويتنرري Mann-Whitney Testا والررذي يوضررحة الجرردوى()7ا
لةد وجد البتحثتن أن قسمة  P-Valueالمحبوبة لجمسع المتغيررات (مرت عردا المتغيرران )X37, X38

أ بررر مررن مبررتو المعنوسررة )(α=0.05ا ممررت سعنررى عرردر وجررود اختبل ررتت جو ريررة بررين أراء العينتررتنا
واالتفررت علررى وجررود وظررتاف مبررتحدثة رري ظررل تطبير الشررراتت لتةنسررة ببلبررل ال تررل .ويرجررع عرردر
االتف ررت عل ررى المتغير رران الب ررتبةتنا ألن ا رربل المتغير ررين يتن ررتوالن أخ ررذ رأي العينت ررتن رري إماتنس ررة قس ررتر
ماتتب المحتببة والمراجعة بتةدسر خردمتت د اربرة الجردو والد اربرتت التحليلسرة للشرراتتا ومرن خربلى
التعلسةررتت المر ةررة بة رواار االبتةم ررتء اتضررا للبررتحثين التخ رروف م ررن التررأثير المحتمررل عل ررى اب ررتةبلى
وموضرروعسة الم ارجررع الخررترجي الررذي سةرردر تلررى الخرردمتت .وممررت بررب ا سماررن للبررتحثين قبرروى الفرررض
البديل الثتلث الذي ينص على أنة من المتوقرع أن يرؤدي تبنري الشرراتت وانتشرتر تةنسرة ببلبرل ال ترل
إلى خل أدوار مبتحدثة للمراجعين.
ونترتاج اختبرتر رذا الفررض تتفر مرع د اربرتي ) (Sheldon, 2019; Liu et al., 2019والتري

توملت إلى نتتاج بةستر شراتت المحتببة والمراجعة بتةدسر خدمتت ابتشترية ودرابتت الجدو لتنفيذ

تةنسررة ببلبررل ال تررلا واررذلى ظهررور مجموعررة مررن األدوار والوظررتاف المبررتةبلسة المحتملررة للم رراجعين
مثررل مراجعررة العةررود الذاسررة ومراجعررة اتحررتد ببلبررل ال تررلا امررت أنررة مررع تحريررر الم روارد مررن أنشررطة
المراجعررة التةليدسررةا يجررب علررى شررراتت المراجعررة النظررر رري تررو ير خرردمتت تحليررل البستنررتتا وتوبررسع

الخدمتت االبتشترية مثل تممسر الرقتبة وادارة المختطر وقستدة مرحلة التغيير وحوامة ببلبل ال ترل
)(ICAEW, 2017ا علررى الررر،ر مررن بةررتء بعررض العةبررتت التنظسمسررة والمهنسررة المتعلةررة بتالبررتةبلى
والموضرروعسة والمبرراولسة والترري تحتررتج إلعررتدة نظررر وحلرروى عتجلررة رري ظررل الثررورات الت نولوجسررة الترري
تتطلب أن تت يف معهت الممتربتت المحتببسة وبتلتتلي مهنة المراجعة.

 4-5-14نتائج االختبارات اإلحصائية أل ر تبن تقنية سالسل الكتل عملى مهنلة المراجعلة
والهيكل التنظيم لمكاتب المحاسبة والمراجعة

يتن ررتوى الف رررض ال ارب ررع أث ررر تبن رري الش ررراتت لتةنس ررة ببلب ررل ال ت ررل عل ررى مهن ررة المراجع ررة والهسا ررل
التنظسمي لماتتب المحتببة والمراجعةا ويلخص الجدوى ( )8نتتاج االختبرترات االحمرتاسة للمتغيررات
الترري تنتولررت ررذا الفرررضا والترري تتمثررل رري حتجررة ماتتررب المحتبرربة والمراجعررة إلررى المحتررر ين ذوي

الخبر ررة رري مج ررتى الت نولوجس ررت ب رردال م ررن المر رراجعين المبت ررداين )(X41ا توظي ررف ش ررراتت المحتب رربة
والمراجعة لمتخممين بردال مرن المرراجعين المبترداين )(X42ا تفضريل العمرل ري شرراتت المحتبربة
والمراجع ررة عل ررى الش ررراتت )(X43ا ت ررأثر الهسا ررل التنظسم رري لش ررراتت المحتب رربة والمراجع ررة )(X44ا
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التأثير ي سال المعر ة لد المراجعين )(X45ا ضرورة تدريب وتنمسة مهترات المراجعين )(X46ا
حر رردوث تغيير ررر ر رري المةومر ررتت الشخمر ررسة للم ر رراجعين )(X47ا الحتجر ررة إلر ررى المزير ررد مر ررن الم ر رراجعين

المتخمم ررين والمحت ررر ين األ ث ررر خبر ررة والة ررتدرون عل ررى اب ررتخدار أحا ررتمهر المهنس ررة لح ررل المش ررت ل
المعة رردة وتحلي ررل البستن ررتت وتحدي ررد أوج ررة ت رردعسر أنش ررطة الرقتب ررة )(X48ا وأخير ر ارا التوج ررة المب ررتةبلي

لخ رردمتت المراجع ررة وارتبتطه ررت أ ث ررر بتلت نولوجس ررت ) .(X49وم ررن الج رردوى رق ررر ()8ا سما ررن للب ررتحثين
توضسا نتتاج االختبترات االحمتاسة امت يلي:
جدول ( )8نتائج اختبار فريدمان  Friedman Testومان ويتن Mann- Whitney Test

أل ر تبن تقنية سالسل الكتل عمى مهنة المحاسبة والمراجعة من وجهة نظر المراجعين والباح ين
درجة الترييب
(اختبار فيردمان)

المتوسط
المتغير
مراجعيه
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47
X48
X49
N
ChiSquare
Df
Asymp.
Sig.

باحثيه

4.39
4.28
4.23
4.14
4.22
4.27
4.33
4.23
4.22
4.37
4.31
4.31
4.28
4.27
4.25
4.26
4.14
4.14
Test Statisticsa
81

64

33.841

24.203

14

14

.006

.005

مراجعيه

باحثيه

5
9
6
8
1
2
4
3
7

1
7
8
4
6
2
5
3
9

اختبار مان ويتني بيه العينتيه
Test Statisticsa
Asymp.
معنوية
Z
Sig. (2االختالفات
)tailed
اتف ق
-1.157
.247
اتف ق
-.976
.329
اتف ق
-.755
.450
اتف ق
-.961
.337
اتف ق
-1.606
.108
اتف ق
-.162
.871
اتف ق
-.503
.615
اتف ق
.000
1.000
اتف ق
-.407
.684
a. Grouping Variable: sample

a. Friedman Test

أوالً عملللى مسلللتوى كلللل متغيلللرا نبلح ررظ أن المتوبر ر لجمس ررع المتغير ررات أ ب ررر م ررن ( )4رري عينت رري
الم رراجعين والبررتحثين علررى حررد ب رواءا و ررذا سعاررس األ مسررة النبرربسة المرتفعررة لجمسررع المتغي ررات مررن
وجهررة نظررر العينتررتنا وبتلتررتلي تؤيررد نتررتاج اختبررتر ررذا الفرررض رري ضرروء المتوب ر ا حتجررة ماتتررب

المحتب رربة والمراجع ررة إل ررى مر رراجعين ذوي خبر ررة بمج ررتى الت نولوجس ررت وض رررورة تنمس ررة مه ررترات وت رردريب

الم ر رراجعين وتفضر رريل العمر ررل ر رري ماتتر ررب المحتبر رربة والمراجعر ررة علر ررى الشر ررراتتا و ر رري ظر ررل انتةر ررتى
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المتخممررين والمحتررر ين مررن الشررراتت إلررى ماتتررب المحتبرربة والمراجعررةا يتررأثر الهساررل التنظسمرري
لماتتب المحتببة والمراجعةا ضبل عن التوجة المبتةبلي لمهنة المراجعة.
اني لاً عمللى مسللتوى كللل عينللة عمللى حللدةا وبتبررتخدار اختبررتر ريرردمتنا احتررل المتغيررر ) (X41علررى

ترتيب األ مسة النببسة األولى من وجهرة نظرر عينرة البرتحثين وعلرى المرتبرة الختمبرة مرن وجهرة نظرر

عينة المراجعينا والذي يراز على أن تةنسرة ببلبرل ال ترل تفررض حتجرة شرراتت المراجعرة إلرى مزيرد

مررن المحتررر ين ذوي الخب ررة رري مجررتى الت نولوجسررت برردال مررن الم رراجعين المبتررداين بينمررت نررتى المتغيررر
) (X45علرى الترتيررب األوى مررن وجهررة نظررر المرراجعين والترتيررب البررتدس مررن وجهررة نظررر البررتحثينا
والذي يراز على أنة إذا اتنت الشراتت تبرتخدر عةرود ذاسرة تنفرذ شرروطت محرددة مبربةت تلةتاسرت داخرل
ببلبرل ال ترلا إنرة يتعرين علرى المرراجعين هرر األ رواد البرمجسرة المضرمنة ري تلرى العةرودا وبتلترتلي

تررؤثر تةنسررة ببلبررل ال تررل علررى ساررل المعر ررة لررد الم رراجعينا واتفةررت العينتررتن علررى إعطررتء نفررس
األ مسررة النبرربسة وبتلتررتلي الترتيررب للمتغي رران )(X46, X48ا ويتنررتوى المتغيررر ) (X46ضرررورة قسررتر
شراتت المراجعة إمت بتدريب وتنمسة مهترات مراجعيهت على تطبسةتت ببلبل ال تلا أو تعيرين وطلرب
المشورة من المتخممين ي تحليل البستنتت بهدف تةدسر االبتشترات لعمبلء المراجعرةا أمرت المتغيرر

) (X48يراررز علررى توظيررف الشررراتت لتةنسررة ببلبررل ال تررلا وبتلتررتلي تررزداد الحتجررة إلررى المزيررد مررن
الم رراجعين المتخممررين والمحتررر ين األ ثررر خب ررة والةررتدرون علررى ابررتخدار أحاررتمهر المهنسررة لحررل
المشر ررت ل المعةر رردة وتحلير ررل البستنر ررتت وتحدير ررد أوجر ررة تر رردعسر أنشر ررطة الرقتبر ررةا وتةر رردسر رؤ ذات قسمر ررة
لعمبلاهررر .امررت أن مبررتو المعنوسررة المحبرروب لعينررة الم رراجعين

(Chi-Square =33.841,

) Asymp. Sig. = 0.006ا وارذلى لعينرة البرتحثين (Chi-Square =24.203, Asymp.

) Sig. = 0.005و مرت أقرل مرن مبرتو المعنوسرة المةبروى ()α=0.05ا ممرت سعنري أن اربل العينترتن
تر ضررتن رررض العرردرا وسةررببلن الفرررض البررديل بوجررود تررأثير جرو ري لتةنسررة ببلبررل ال تررل علررى مهنررة
المراجعة واذلى التأثير على الهسال التنظسمي لماتتب المحتببة والمراجعة.
ال لاً عمللى مسللتوى العينتللان ،لتحديررد االختبل ررتت الجو ريررة بررين أراء العينتررتن بتبررتخدار اختبررتر مررتن
ويتنرري حرروى تررأثير تةنسررة ببلبررل ال تررل علررى مهنررة المراجعررة واررذلى التررأثير علررى الهساررل التنظسمرري
لماتتررب المحتبرربة والمراجعررة ،والررذي يوضررحة الجرردوى()8ا لةررد وجررد البتحثررتن أن قسمررة P-Value

المحبوبة لجمسع المتغيرات أ برر مرن مبرتو المعنوسرة )(α=0.05ا ممرت سعنرى عردر وجرود اختبل رتت

جو ريررة بررين أراء العينتررتنا واالتفررت علررى وجررود تررأثير جررو ري لتةنسررة ببلبررل ال تررل علررى مهررترات
والحتجة للخبرة المتخممة للمراجعينا وتوجة العديد من المتخممين من الشراتت نحو العمل ي
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ماتتب المحتببة والمراجعة وبتلتتلي التأثير على الهسال التنظسمي لماتتب المحتببة والمراجعةا وممرت
بررب ا سماررن للبررتحثين قبرروى الفرررض البررديل ال اربررع والررذي يررنص علررى أنررة مررن المتوقررع أن يررؤثر تبنرري

شراتت المحتببة والمراجعة لتةنسة ببلبل ال تل اأداة للمراجعة إلى حردوث ترأثي ار جو ريرت علرى مهنرة
المراجعةا وبتلتتلي الهسال التنظسمي لماتتب المحتببة والمراجعة.
ونتررتاج اختبررتر ررذا الفرررضا تتف ر مررع النتررتاج الترري تومررلت لهررت د اربررتت

(Coyne and

;McMickle 2017; Lin and Liao 2017; Rapoport 2018; Tysiąc, 2017
;Anderson, 2017; MacManus, 2017; Raphae, 2017; and Sheehan, 2017

) IASB, 2018بررأن تةنسررة ببلبررل ال تررل تتطلررب إمررت ترردريب وتنمسررة مهررترات الم رراجعين أو طلررب
المشررورة مررن المتخممررين رري تحليررل البستنررتت بهرردف تةرردسر االبتشررترات لعمرربلء المراجعررةا امررت تةررور

شراتت المراجعة بتوظيف أشختص ذوي الخبرة والمتخممين بمورة مبتشرةا ومن المتوقع أن يترى
المحتر ررون رري المجررتى المررنتعي شررراتتهر ويلتحةررون بشررراتت المراجعررة للعمررل امررديرينا ممررت يررؤثر
على الهسال التنظسمي لشراتت المراجعة.

 6-14نتائج الدراسة والتوصيات وفرص البحث المستقبمية
1-6-14النتائج

توصل الباح ان من خالل ما أسفرت عنت الدراسة االستكشافية إلى النتائج التالية:

 يلة ر تبنل الشلركات لتقنيلة سالسللل الكتلل عملى اختبلارات المراجعللة حيلث تقلل أهميلة اختبللاراتالمراجعة التقميدية ،وف المقابل تزداد األهمية النسبية الختبارات الرتابة الداخمية ،ويرجع للك

بصفة أساسية إلى:

 تو ر ببلبل ال تل اماتنسة التوزيع الشفتف والمبتمر للمعلومتت ألمحتب الممرلحة ري الشرراةاوذلى ألنهت تو ر حمتسة ضرد الومروى ،يرر الممررح برة إلرى معلومرتت الشرراة أو تغيير رتا ارذلى
سماررن مررنا األطرراف الخترجسررة مرربلحسة الومرروى المةيررد لبستنررتت الشررراتت .امررت تبنررى علررى مبرردأ
اجمتع المشتراين ي البلبرلة علرى إضرت ة أو تعرديل أو حرذف معرتمبلت معينرةا ممرت يرؤدي إلرى
زيتدة مبتو الرقتبة الذاتسة وتخفسض الحتجة إلى اختبتر المعتمبلت.

 تتر عملسة التحة من المعرتمبلت ري إطرتر تةنسرة ببلبرل ال ترل مرن خربلى طررف متفر علسرة برينالمشتراين ي البلبلةا و ي نفس الوقت سظهر أي تعديل للمعتمبلت برواء بتإلضرت ة أو الحرذف
لررد جمسررع المشررتراينا ممررت يخفررض الحتجررة إلررى أدلررة المراجعررة تتعل ر بتلررى المعررتمبلتا اررذلى

ت ون عملسة التحة ثنتاسة األطراف وذلى ألن ال طرف ي معتملرة ي ارقرب علرى الطررف االخررا
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وسعمل بمثتبة م ارجرع خرترجي للمعتملرة وسارون طر رت ثتلثرت علرى الشرراةا وبتلترتلي تخفرسض الحتجرة
للمراجعة الخترجسة.

 تماررن ببلبررل ال تررل مررن التحةر مررن شخمررسة الةررتار بتنفيررذ المعررتمبلت وتوقيررت تنفيررذ المعررتمبلتاامت تتتح إماتنسة تتبع اإلجراءاتا ممت قد تخفض احتمتى بوء البرلوى المتعمرد أو حترى ابرتبعتدو
وبتلتتلي تخفسض ت تليف الواتلة اأحد مبببتت الحتجة للمراجعة الخترجسة.
 أن ررببلبل ال تررل قررد تبررتعد رري تجنررب الغررش والتبلعرربا وحتررى الحررد مررن الفبررتد ألنررة ال سماررنتعديل البستنتت التي تر إدختلهت بمجرد أن يتر ختمهت بطريةة مشفرةا امت سعتبر التبلعرب بتلبستنرتت

أم ار مبتحيل تةريبتا حيرث تةتمرر أذونرتت الةرراءة وال تتبرة علرى بعرض الوحرداتا امرت أنرة بمجررد
إضت ة المعلومتت إلى اتلرة مرتا يرتر قفلهرت بطريةرة ،يرر قتبلرة للتغييرر أو التعرديل إال بتتفرت جمسرع
األطراف المشتراة.
 تتسا ببلبل ال تل دمج اختبترات مد االلتزار ضمن التعلسمتت البرمجسة لببلبل ال تلا وبتلترتليتبما بتإل متح الفوري عرن البلاحرة األبتبرسة للتشرغيل وأي انتهت رتت لبللترزار بتلمعرتيير واللروااا

والة روانينا امررت يررتر تبرروسة المعررتمبلت بمررورة وريررةا وبتلتررتلي تتررتح عملسررة إعررداد التةررترير المتلسررة
الفوريةا مع انعدار األخطتءا وال يوجد مجتى لممتربتت الغش واالحتستى.
 تتطل ررب تةنس ررة ببلب ررل ال ت ررل م ررن الم ارج ررع ض رررورة االط رربلع عل ررى الضر رواب الرقتبس ررة العتم ررة رريت نولوجس ررت المعلوم ررتت وا ررذلى ه ررر وتةي ررسر موثوقس ررة واماتنس ررة االعتم ررتد عل ررى بروتوا رروى اإلجم ررتع
لبلبررلة ال تررلا وتحديررد الثغ ررات الترري سماررن ابررتخدامهت للةسررتر بممتربررتت الغررشا وبتلتررتلي ينتةررل
محررور ا تمررتر اجرراءات المراجعررة مررن اختبررتر المعررتمبلت مبتشررة إلررى اختبررترات الرقتبررةا للحمرروى
على تأ يد منتبب بأن المعتمبلت المضت ة على ببلبل ال تل دقسةة.

 على الر،ر من المنت ع المتعددة التي سمان الحموى عليهت من تبني تةنسرة ببلبرل ال ترلا إال أنهرتال تجعلنررت نغفررل أن المعررتمبلت المبررجلة والمخزنررة عليهررت ال تضررمن بتلضرررورة الثةررة رري التةررترير
المتلسةا حيث سمان تنفيذ بعرض المعرتمبلت برين مجموعرة مرن األطرراف بيرنهر اتفتقرتت ،يرر قتبلرة

للمبلحظة.

 يللة ر تبن ل الشللركات لتقنيللة سالسللل الكتللل عمللى نللوع نمللو ج المراجعللة المالئللم ،والتوجللت نحللوالمراجعة المستمرة بدالً من المراجعة الدورية ،و لك يرجع إلى:
 سمان لشرراتت المراجعرة تطروير بررامج البرتخراج بستنرتت المعرتمبلت بشرال عرتى ومبرتمر لتبرهيلالمراجعررة المبررتمرةا امررت أن مررنا األط رراف الخترجسررة مرربلحسة الومرروى المةيررد لبستنررتت الشررراتتا
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سما ررن م ررن ت ررو ير إماتنس ررة وم رروى المر رراجعين والتحةر ر الف رروري عل ررى م رردار الع ررتر للب ررمتح بأنش ررطة
المراجعة المبتمرة.

 إن توظي ررف ماتت ررب المحتب رربة والمراجع ررة لتةنس ررة ببلب ررل ال ت ررل وربطه ررت بعمي ررل المراجع ررةا ي ررو رللةررتامين علررى المراجعررة معلومررتت تتعلر بررأي تعرردسبلت رري المعررتمبلت وتواريخهررت والةررتامين عليهررتا
وبتلتتلي توا ر مةومتت المراجعة المبتمرة.
 إذا اتن من المتوقرع أن ترتر عملسرة المراجعرة بمرورة مبرتمرة ري ظرل تةنسرة ببلبرل ال ترلا إال أنرةسظل على المراجعين تطبي األحاتر المهنسة عند تحليرل التةرديرات المحتبربسة و،ير رت مرن التةرديرات

التي تعد ت اإلدارة ي مجتى إعداد البستنرتت المتلسرةا امرت أنرة علرى الرر،ر مرن تعردد ممرتدر التحةر
من البستنتت ي ظل تةنسة ببلبل ال تلا إنة من المتوقع الحتجة للمراجع الخترجي لتةيرسر واختبرتر

الرقتبة الداخلسة على محة وموثوقسة جمسع ممتدر المعلومتت المتلسة.

 ية ر تبن الشركات وانتشار تقنية سالسل الكتل عمى وظائف الملراجعين الحاليلة ،وملن المتوتلعاستحداث وظائف جديدة ،و لك يرجع إلى:

 تحتررتج الشررراتت الترري تعتمررد علررى العةررود الذاسررة رري تنفيررذ معتمبلتهررت إلررى م ارجررع خررترجي لمراجعررةالتعلسمتت والضواب الرقتبسة المضمنة ي تلى العةود ،ضبل عن مراجعة العةود الذاسة ذاتهت.

 رري ظررل وجررود اتحررتد مررن ببلبررل ال تررلا تظهررر الحتجررة نحررو الحمرروى علررى تأ يررد مبررتةل عررنابررتةرار وقرروة ساررل ببلبررل ال تررلا وبرردال مررن قسررتر اررل مشررترى بتوظيررف م ارجررعا قررد ساررون توظيررف

م ارجررع أ ثررر عتلسررة لتحةي ر

ررذو األ رردافا ضرربل عررن االطرربلع بمبرراولسة التحة ر مررن مرربلحستت

و وسة مبتخدمي ببلبل ال تل قبل الةستر بتلمعتمبلت.

 نظر ار ألن عملسررتت منشر ت األعمررتى معةرردة وتررؤدي إلررى نشرروء ن ازعررتت بررين األطررافا لررذ قررد ت رروننررتى حتجررة إلررى وظسفررة تحاررسر رري المبررتةبل لتبرروسة المنتزعررتت بررين المشررتراين رري ببلبررل ال تررل

المتحدةا و ذا الدور عتدة مت سشغلة مختلف المهنيين المؤ لينا بمت ي ذلى المراجعون.

 تةدر ببلبل ال تل رمة لةستر المراجعين بتةدسر االبتشترات اإلدارية إلدارة الشراة عن قردرة تةنسرةببلبررل ال تررل علررى تررو ير بررجبلت اتملررة ودقسةررة ومحدثررة وقتبلررة للتحة ر ا علررى الررر،ر مررن وجررود
عةبررتت تنظسمس ررة ومهنسررة تحت ررتج لح رروى عتجلررةا ألن تة رردسر تل ررى الخ رردمتت ق ررد يررؤثر عل ررى اب ررتةبلى
المراجع الخترجي.
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 يلللة ر تبنللل شلللركات المحاسلللبة والمراجعلللة لتقنيلللة سالسلللل الكتلللل كلللأداة لممراجعلللة عملللى مهنلللةالمراجعة ،والهيكل التنظيم لمكاتب المحاسبة والمراجعة ،ويرجع لك بصفة أساسية إلى:

 تفرض تةنسة ببلبل ال تل حتجة شراتت المراجعة إلى مزيد من المحترر ين ذوي الخبررة ري مجرتىالت نولوجسررت برردال مررن الم رراجعين المبتررداينا وبتلتررتلي مررن المتوقررع أن يترررى المحتر ررون رري المجررتى

المنتعي شرراتتهر ويلتحةرون بشرراتت المراجعرة للعمرل امرديرينا ممرت يرؤثر علرى الهسارل التنظسمري
لشراتت المراجعة.
 يتعين على شراتت المراجعة إمت تدريب وتنمسة مهترات مراجعيهت على تطبسةتت ببلبل ال ترلا أوتعي ررين وطل ررب المش ررورة م ررن المتخمم ررين رري تحلي ررل البستن ررتت به رردف تة رردسر االبتش ررترات لعم رربلء
المراجعررةا وبتلتررتلي تررؤثر تةنسررة ببلبررل ال تررل علررى ساررل المعر ررة لررد الم ر ارجعينا حيررث تفرررض

التطررورات الت نولوجسررة الحتلسررة تغي ر ار رري المةومررتت الشخمررسة للم رراجعينا ببرربب توظيررف الجهررتت
الختضعة للمراجعة للت نولوجست المتطورة.

 ر رري ظر ررل توظير ررف الشر ررراتت لتةنسر ررة ببلبر ررل ال تر ررلا تر ررزداد الحتجر ررة إلر ررى المزير ررد مر ررن الم ر رراجعينالمتخممررين والمحتررر ين األ ثررر خب ررة والةررتدرون علررى ابررتخدار أحاررتمهر المهنسررة لحررل المشررت ل

المعة رردة وتحلي ررل البستن ررتت وتحدي ررد أوج ررة ت رردعسر أنش ررطة الرقتب ررةا وتة رردسر رؤ ذات قسم ررة لعمبلاه رررا
وبتلتررتلي مررن المتوقررع رري ظررل انتشررتر تةنسررة ببلبررل ال تررلا التوجررة المبررتةبلي لخرردمتت المراجعررة

وارتبتطهت أ ثر بتلتطورات الت نولوجسة.

 2-6-14التوصيات

ف عوء النتائج الت تم التوصل لها ،يوص الباح ان بما يم :

 -قستر الهياة العتمة لبو المتى بتحفيز الشراتت نحو تطبي تةنسة ببلبل ال تلا مع المبتعدة ري

تررو ير البنسررة التحتسررة لهررذو التةنسررةا واررذلى تشررجسع بورمررة األو ار المتلسررة الشررراتت علررى التبنرري

االختستري لتةنسة ببلبل ال تلا وختمة الشراتت التي لهت روع دولسة.

 تفعير ررل دور جمعس ر ررة المحتب ر رربين والمر ر رراجعين المم ر ررية بعة ر ررد ن ر رردوات ودورات لماتت ر ررب المحتب ر رربةوالمراجعة للتوعسة بتلوضع المبتةبلي للمهنةا واتختذ خطوات ابتبتقسة لبد جوة المعر ة المرتبطة

بببلبل ال تل بين الواقع الفعلي والوضع المنشود.

 قستر شراتت المحتببة والمراجعة بخطوات ابتبتقسة بتدريب العتملين لديهت على التعتمل مع أنشرطةالمراجعة ي ظل تةنسة ببلبل ال تل من خبلى حتالت عملسة على شباتت ا تراضسة.
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 ضرورة تنوع مهترات المراجعين الخترجين للتعتمل مع التحدستت التي تفرضهت تةنسة ببلبل ال ترلاوالتأ يل للةستر بتلعديد من األدوار المبتةبلسة المبتحدثة.

 ضررورة قسررتر الجهرتت المهنسررة والتنظسمسرة المشررر ة علرى مهنررة المحتبربة والمراجعررة بتحرديث معررتييرالمحتبرربة المراجعررة لتأخررذ رري االعتبررتر التطررورات الت نولوجسررةا وحررل بعررض الةضررتست الترري تثير ررت
تل ررى التةنس ررتتا إل ب ررتح المج ررتى أم ررتر ش ررراتت المحتب رربة والمراجع ررة لت ررولي دور ري ررتدي رري ررذا
المجتى.
 -قس ررتر الجتمع ررتت الممر ررية بعة ررد الن رردوات واقتم ررة الم ررؤتمرات ودع رروة ش ررراتت المحتب رربة والمراجع ررة

الممرية وختمة الماتتب التي لهت ارتبتطتت دولسةا وشرح المنرت ع والتحردستت المتوقعرة مرن تبنري

تةنسة ببلبل ال تل ي مجتى المحتببة والمراجعة.

 نظ ار للتطور التةني الثوري ،ير المببو ا يجب أن تعاس مةررات المحتببة والمراجعة انعاتبرتتالتطورات التةنسة ومنهت ببلبل ال تل علرى مهنرة المحتبربة والمراجعرة البرتجبلء الوضرع الهبلمري

الحررتليا ومحتلررة التنبررؤ بتلوضررع المبررتةبلي لمهنررة المحتبرربة والمراجعررةا حتررى سماررن لتلررى لماتتررب
االبتعداد للمرحلة المبتةبلسة ومت تحملة من مختطر قد تؤثر عليهت.

 3-6-14فرص البحث المستقبمية

رري ضرروء النتررتاج الترري تومررل لهررت البتحثررتنا يتضررا وجررود العديررد مررن المجررتالت الترري تشررال رررص

لبحوث مبتةبلسةا والتي سمان تنتوى بعضهت على النحو التتلي:
 د اربررة تحليلسررة انتةتدسررة لمنررت ع وتحرردستت تةنسررة ببلبررل ال تررل رري مجررتى المحتبرربة والمراجعررةا مررعدرابة ابت شت سة ي البياة الممرية.

 أثر تةدسر المراجعين للخدمتت االبتشترية ي مجتى تةنسة ببلبل ال تل على ابرتةبلى وموضروعسةالمراجعينا مع درابة ابت شت سة ي البياة الممرية.
 أثررر تبنرري الشررراتت لتةنسررة ببلبررل ال تررل علررى جرروة التوقعررتت رري المراجعررة والمبرراولسة الةتنونسررةللمراجع الخترجيا مع درابة ابت شت سة ي البياة الممرية.

 د اربرة انعاتبرتت تبنري تةنسررة ببلبرل ال ترل علرى الخمررتاص الومرفسة للمعلومرتت المحتبربسةا مررعدرابة ابت شت سة ي البياة الممرية.
 اثر تبنري الشرراتت لتةنسرة ببلبرل ال ترل علرى تةردير الم ارجرع الخرترجي ألخطرتر المراجعرة وختمرةمختطر الرقتبةا مع درابة ابت شت سة ي البياة الممرية.

 أثررر الت تمررل بررين لغررة تةررترير األعمررتى الةتبلررة لبلمتررداد وتةنسررة ببلبررل ال تررل علررى جررودة التةررتريرالمتلسةا مع درابة ابت شت سة ي البياة الممرية.
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