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زنجیرهبلوکیزنجیرهبلوکی

وو

آیندهحسابداریآیندهحسابداری

در  اساسی  تغییر  یک  زنجیرهبلوکی1 
به روزرسانی  و  نگهداری  ایجاد،  نحوه 
ثبتهای مالی است. ثبتهای زنجیره بلوکی 
بین  واحد،  مالک  یک  داشتن  به جای 
نبوغ  می شود.  توزیع  آنها  کاربران  تمام 
از یک  استفاده  رویکرد زنجیره بلوکی در 
است  تایید  و  توافق  از  پیچیده  سامانه 
بدون  حتی  که،  شود  پیدا  اطمینان  تا 
بین  زمانی  تاخیر  با  و  مرکزی  مالکیت 
و  واحد  نسخه  وجود  با  کاربران،  همه 
بخشی  به عنوان  حقیقت،  از  توافق شده 
کاربران  همه  برای  دائمی  ثبت  یک  از 
پخش می شود. این یک نوع »دفترداری 
که  ایجاد می کند، جایی  ثبت جهانی«  با 
دائمی  و  یکسان  به طور  مجزا  ثبت  یک 
گذاشته  به اشتراک  شرکت کننده  هر  با 

می شود. 
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ویژگیهایاصلیزنجیرهبلوکی
زنجیره بلوکی ازنظر روند پیشرفته فناوری غیرمعمول است، از 
مالکیت  انتقال  نحوه  برای  پشتیبان  راه حل  یک  که  نظر  این 
داراییها و ثبت برخط داده است- به عبارت دیگر، بیش از این که 
این رویکرد یک برنامه کاربردی جدید یا مدل کسب وکار باشد، 
انجام حسابداری و کسب وکار است. جزییات  یک بستر برای 
و  حمله  برابر  در  را  آن  آن چه  و  زنجیره بلوکی  کار  نحوه  فنی 
سرقت اثبات می کند، از محتوای این مقاله خارج است. با این 

حال، مروری کوتاه پس از متن اصلی ارائه می شود. 
مــواردی که بــاور داریم کــه مهمترین جنبه هــای فناوری 
زنجیره بلوکی هستند را در ســهپی (3Ps) خالصه کرده ایم، 
شــامل ســه اصطالح اصلی کــه توضیح می دهــد چه چیزی 
زنجیره بلوکــی را از دفتــر کل شناخته شــده امــروزی متفاوت 
می کند، که پایگاه  داده ای است که متعلق به یک شخص واحد 
بوده و به وســیله آن شــخص واحد اداره می شــود. ویژگیهای 

اصلی به شرح زیر است: 
دفترکل  از  زیادی  نسخه های   :(Propagation) انتشار 
زنجیره بلوکی وجود دارد و هیچ نسخه اصلی وجود ندارد. همه 
شرکت کنندگان به یک نسخه کامل از دفتر دسترسی دارند و همه 
نسخه ها یکسان و معادل هستند. هیچ شخص واحدی دفتر را 
کنترل نمی کند. معامالت جدید را می توان به سرعت ارسال کرد 

که در تمام نسخه های شرکت کنندگان منتشر می شود. 
از آن جا که هر کاربر رونوشت خود   :(Permanence) تداوم 
می شود.  تعیین  توافق  با  حقیقت  دارد،  اختیار  در  را  دفتر  از 
معامالت گذشته بدون رضایت اکثریت قابل ویرایش نیستند، 
دفترکل  دائمی هستند.  زنجیره بلوکی  ثبتهای  که  به این معنی 
به طور دست نخورده از سوی هر شرکت کننده ذخیره می شود و 

قابل بازرسی و تایید است. 
از زنجیره های  (Programmability): برخی  برنامهپذیری 
و  شود،  ذخیره  آنها  روی  برنامه  کد  تا  می دهند  اجازه  بلوکی 
دفترروزنامه  خودکار  ثبتهای  ایجاد  با  دفترکل-  ثبت  همچنین 
در  اینها  شوند.  می  اجرا  خودکار  به طور  فعال شدن  هنگام  که 

اصطالح »قراردادهای هوشمند« نامیده می شوند. 
این که آیــا زنجیره بلوکی در هر کســب وکار یا بخش خاصی 
قابل اســتفاده است یا خیر، به این بستگی دارد که این ویژگیها 
گزینه های مطلوبی برای روشــهای موجود باشند. برنامه های 

کاربــردی زنجیره بلوکِی خوب بر مزایــای هزینه و زمان بندی 
حذف مراجع مرکزی از ســامانه، و امنیت و اطمینان افزوده از 

داشتن یک سامانه مورد توافق تمرکز دارند. 
زنجیره بلوکی یک فناوری واحد نیست، بلکه یک توافقنامه- 
راهی برای انجام کارها- برای ثبت معامالت اســت. برخالف 
اینترنت، که در آن داده ها به اشــتراک گذاشــته می شــود، در 
زنجیره بلوکــی، مالکیت می توانــد از یک طرف به طرف دیگر 
منتقل شــود. زنجیره بلوکی به چندین دلیل یک مدل مطلوب 
اســت. به عنوان مثال، در بازاری با طرفهــای معامله گر زیاد، 
می توانــد نیاز به تطابق دفاتر مختلف را از بین ببرد. توزیع بین 
تمام کاربران همچنین باعث حذف شــدن خســارات و کاهش 
هزینه های پرداخت به یــک مرجع مرکزی برای حفظ صحت 
دفترکل می شود. هر یک از شرکت کنندگان در دفترکل می تواند 
کلیه معامــالت قبلی را ردیابــی کند، این امــر باعث افزایش 

شفافیت و »خودحسابرسی« زنجیره بلوکی می شود. 
دو ویژگی اول از سه ویژگی اصلی - انتشار و تداوم- ویژگیهای 
ذاتی زنجیره بلوکی بوده و اختیاری نیستند. هر برنامه بالقوه ای 
باید این خصوصیات اصلی را داشــته باشد )یا دست کم نسبت 
بــه آن خنثی باشــد(. به عنوان مثال، یک ثبــت دائمی باعث 
می شــود برخی فعالیتها برای راه حلهای زنجیره بلوکی مناسب 
نباشــد، مانند فعالیتهایی که شــامل ذخیره ســازی اطالعات 
شخصی رمزگذاری نشده اســت. با توجه به دسترسی هر یک 
از شــرکت کنندگان به دفتــرکل، اگر نگرانی در مورد افشــای 
داده های حســاس از نظر تجاری وجود داشــته باشد، ممکن 
اســت برنامه های دیگر محدود شــوند. در حالی که داده های 
موجود در زنجیره بلوکی می توانند رمزگذاری شــوند، رونوشت 
از آن داده هــای رمزگذاری شــده همچنان در دســترس همه 

شرکت کنندگان است. 

تاثیرروشهایزنجیرهبلوکی
از نظر مفهومی، زنجیره بلوکی معادل حرکت از نقطه ای است 
ناشی  مرکزی  کنترل کننده  از  که  دفترکل  اطمینان پذیری  که 
می شود که آن را نگهداری می کند، به جایی منتقل می شود که 
در آن، اطمینان پذیری از اعتماد به سامانه ای ناشی می شود که 
قراردادهای  درونی  توانایی  به عالوه،  می کند.  ثبت  را  سوابق 
فراهم  را  برنامه پذیر  دفترکل  ایجاد  امکان  خوداجرا  هوشمند 
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قراردادها  کلیه  عملکرد  اساسی  به طور  می تواند  که  می کند 
فناوری،  موانع  همه  شدن  برطرف  فرض  با  دهد.  تغییر  را 

زنجیره بلوکی توانایی زیادی دارد. 
اگــر تنها قابلیتهــای زنجیره بلوکی را بــدون کارکرد قرارداد 
هوشــمند درنظر بگیریــم، اســتقرار کامل زنجیــره می تواند 
باعــث واســطه زدایی از بخش بزرگی از ســامانه مالی شــود. 
زنجیره های بلوکــی خصوصــی بیــن گروه هایی که بیشــتر با 
یکدیگر معاملــه می کنند، می تواند جایگزیــن مراجع مرکزی 
ماننــد بانکها، اتاقهای پایاپای و وکال شــود. با توانایی تعامل 
مستقیم، و تنها با داشتن یک دفترکل که هرگز نیازی به تطابق 
ندارد، کســب وکارها می توانند هــم در هزینه های پرداخت به 
مالک دفترکل و هم در تالشــهایی که برای تطابق با طرفهای 
مقابل خود صرف می کنند، صرفه جویی کنند. ازبین بردن ابهام 
با ســاده  سازی اقتصاد و تسهیل اعتماد بیشتر به تصمیمها، به 

اقتصاد سود می رساند. 
عــالوه  بر این، در صــورت لزوم، به مرجــع مالیاتی، مرجع 
انتظام بخشی یا نهاد نظارتی مشابه اجازه دسترسی تنها به عنوان 
نظاره گر به چنین زنجیره بلوکی داده می شود و آن مرجع یا نهاد 
می تواند معامالت را در زمان واقعی مشــاهده و بر آنها نظارت 
کند. این نوع بینش می تواند منجر به کاهش هزینه ها و افزایش 
کارایی فعالیتهای انتظام بخشی و رعایت مقررات شود. سوابق 
دائمــی یک زنجیره بلوکی احتمال وقــوع جرایم مالی را کاهش 

می دهد، بنابراین سوابق قابل اعتمادتر می شوند. 

چشماندازحسابداری:تواناییدرونیزنجیرهبلوکی
مربوط  امر  این  است.  حسابداری  فناوری  یک  زنجیره بلوکی 

دارای  دفترکل  یک  از  نگهداری  و  داراییها  مالکیت  انتقال  به 
اطالعات مالی دقیق است. حرفه حسابداری به طور گسترده ای 
به موضوع اندازه گیری و اطالع رسانی اطالعات مالی و تحلیل 
یا  تعیین  به  مربوط  حرفه  این  بیشتر  است.  مربوط  اطالعات 
سنجش حقوق و تعهدات در مورد دارایی یا برنامه ریزی برای 
حسابداران،  برای  است.  مالی  منابع  بهینه  تخصیص  نحوه 
داراییها  از زنجیره بلوکی موجب شفاف شدن مالکیت  استفاده 
کارایی  به طور چشمگیری  و می تواند  بدهیها می شود  و وجود 

را بهبود بخشد.
زنجیره بلوکــی این توانایی را دارد که بــا کاهش هزینه های 
نگهداری و تطابق دفاتر کل و ایجاد اطمینان کامل نســبت به 

مالکیت و سابقه داراییها، حرفه حسابداری را ارتقا دهد. 
زنجیره بلوکی می تواند به حســابداران کمک کند تا در مورد 
منابع و تعهدات موجود در سازمانهای خود شفافیت کسب کنند 
و همچنین منابع را آزاد می ســازد تا بر برنامه ریزی و ارزیابی، 

به جای ثبت اسناد، تمرکز کنند. 
در کنار ســایر روندهای اتوماســیون مانند یادگیری ماشین، 
زنجیره بلوکــی منجــر بــه انجام مقدار بیشــتر و بیشــتری از 
حســابداری در ســطح معامــالت می شــود، اما نه از ســوی 
حســابداران. درعــوض، حســابداران موفق کســانی خواهند 
بود که در زمینه ارزیابی معنی واقعی اقتصادی اســناد ســوابق 
زنجیره بلوکی کار می کنند، و ســابقه را بــا واقعیت اقتصادی و 
ارزشــگذاری پیوند می دهنــد. به عنوان مثــال، زنجیره بلوکی 
ممکن است وجود بدهکار را قطعی کند، اما ارزش قابل بازیافت 
و ارزش اقتصــادی آن هنوز قابل بحث اســت. و مالکیت یک 
دارایی ممکن است به وسیله ســوابق زنجیره بلوکی قابل تایید 
باشد، اما هنوز هم باید نسبت به شرایط، مکان و ارزش واقعی 

آن اطمینان پیدا کنید. 
بــا حــذف تطابقهــا و اطمینــان از تاریخچــه معامــالت، 
زنجیره بلوکی همچنین می تواند زمینه را برای افزایش گســتره 
حســابداری فراهم کند، و زمینه های بیشتری را درنظر بگیرد 
که در حال حاضر اندازه گیری آنها بســیار دشوار یا اعتمادناپذیر 

است، مانند ارزش داده هایی که یک شرکت در اختیار دارد. 
زنجیره بلوکی جایگزینی برای کار دفترداری و تطبیق است. 
این مســئله می تواند کار حسابداران را در آن حوزه تهدید کند، 
در حالی کــه به افرادی که بر ایجاد ارزش در جای دیگر تمرکز 

زنجیرهبلوکی

نوعیدفترداری

باثبتجهانی

ایجادمیکند
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دارند، قدرت می بخشد. به عنوان مثال، با دقت عمل در ادغام 
و تملک، توافق توزیع شده بر روی ارقام مهم باعث می شود که 
زمان بیشتری برای عرصه های قضاوت و مشاوره صرف شود، 

و فرایند به طور کلی سریعتر انجام شود. 
زنجیره بلوکی همچنین شــفافیت بیشــتری نسبت به دفاتر 
ســنتی فراهم می کند. این مســاله در مواردی جذاب است که 
خطر فســاد مالی یا سوءاســتفاده از دارایی وجود داشته باشد. 
به عنــوان مثال، در مــورد کمکهــای پرداختی بــرای تامین 
دارایی در سامانه ای که مبتنی بر زنجیره بلوکی است، می توان 

دریافت کننده نهایی سرمایه را به راحتی شناسایی کرد. 
در حال حاضر معامالت بین دو شرکت به نوعی »دفتردارِی 
ثبــت چهارطرفــه« می انجامد، زیرا هر شــرکت ثبت دوطرفه 
خود را انجــام می دهــد، و از دیدگاه نظری هــر دو مجموعه 
ثبتهای انجام شــده ارزش یکســانی دارند. این مدل می تواند 
با زنجیره بلوکی به شــدت تغییر کند. با کوتــاه کردن دیوارهای 
اطراف حســابداری داخلی هر شــرکت، و انجــام ثبتها به طور 
مســتقیم در زنجیره بلوکــی، دفترداری این امــکان را فراهم 
می ســازد که رویداد به صورت صادقانه، تاییدپذیر و یکســان 

به وسیله هرطرف ثبت شود. 
در اســاس، هر نوع دفتر دارایی باید طبــق محدودیتهایی 
طراحی شــود که زنجیره بلوکــی برای حریم شــخصی ایجاد 
می کنــد. در همان حال کــه داده های هر رویــداد را می توان 
رمزگذاری کرد، اگر منشــاء یا مالکیت داراییها درخطر باشــد، 
برای تایید موضوع باید رویدادهای پیشــین در معرض عموم 
قرار داشته باشد. یافتن روشــی برای موازنه کردن اولویتهای 
ناسازگار ناشی از نبود تمرکز، حریم شخصی، و امنیت، عرصه 

پژوهشهای جاری در میان متخصصان زنجیره بلوکی است. 
عرصه های دیگری نیز وجود دارد که زنجیره بلوکی می تواند 
بر آنها اثر بگذارد. وقتی زنجیره بلوکی با یک ســامانه دیجیتال 
شناســایی هویت همراه شــود، ســامانه زنجیره بلوکی هویتها 
می توانــد برای افــراد اعتبارنامه نگهداری کند، و »شناســایی 
مشــتریان« و دیگــر فرایندهای شناســایی را از طریق امکان 
دادن به ســازمانها در به اشــتراک گذاری فعالیتهای شناسایی، 
تســهیل کند. به همین ترتیب، پایگاه داده های حقوق مالکیت 
معنوی را می توان برای آسان  ساختن فرایند شناسایی مالکان، 

درخواست برای حقوق و پرداخت برای آن، توزیع کرد. 

چشماندازهایحسابداری:پیامدهاییبرای
حسابرسان

گرفتن  دارد.  کاربردهایی  مستقل  حسابرسی  در  زنجیره بلوکی 
برخی تاییدیه ها برای وضعیت مالی یک شرکت، اگر برخی یا 
تمام معامالِت مبنای آن وضعیت در زنجیره بلوکی مشاهده پذیر 
به معنای  پیشنهاد  این  داشت.  کمتری خواهد  باشد، ضرورت 

تغییر عمیق در نحوه کار حسابرسی است. 
یک راه حــل زنجیره بلوکی، اگر با ابزار مناســب تحلیلگری 
داده ها ترکیب شــود، می تواند به ادعاهای در سطح معامالت 
مطرح در حسابرســی، کمک کند، و مهارتهای حســابرس با 

توجه به پرسشهای در سطح باالتر، بهتر صرف می شود. 
به عنوان مثال، حسابرســی تنها بررسی این جزئیات نیست 
که معامله بین چه کســانی بوده و مبلغ معامله چقدر بوده، بلکه 
چگونه ثبت و چگونه طبقه بندی شده نیز هست. اگر معامله ای 
نقدی باشــد، آیا جریان خروج نقد برای بهای تمام شده بوده یا 

هزینه، برای پرداخت به بستانکار بوده یا ایجاد یک دارایی؟
ایــن عناصر قضاوتی بیشــتر به محتوایی نیــاز دارند که در 
دسترس عموم نیست، اما در عوض به دانش کسب وکار احتیاج 
اســت و با در اختیار داشــتن زنجیره بلوکی، حســابرس وقت 

بیشتری برای تمرکز روی این پرسشها خواهد داشت. 

چشماندازحسابداری:چگونهحرفهمیتواند
پیشروباشد؟

درخورتوجه  عنصر  با  مالی  سامانه  یک  به سمت  حرکت 
حسابداری  حرفه  برای  را  زیادی  فرصتهای  زنجیره بلوکی، 
سوابق،  ثبت  متخصص  به عنوان  حسابداران  می کند.  فراهم 
به کارگرفتن قواعد پیچیده، منطق کسب وکار و تنظیم استانداردها 
دیده می شوند. آنها این فرصت را دارند تا نحوه تعبیه و استفاده 
از زنجیره بلوکی در آینده را هدایت کرده و زیر تاثیر قرار دهند و 

راه حلها و خدمات مبتنی بر زنجیره بلوکی را توسعه دهند. 
برای تبدیل شــدن به بخشــی جدایی ناپذیر از سامانه مالی، 
زنجیره بلوکی باید توسعه داده شده، استاندارد و بهینه شود. این 
فرایند به احتمال زیاد ســالها طول خواهد کشید. در حال حاضر 
9 سال از شروع بیتکوین (Bitcoin) می گذرد و هنوز کارهای 
زیــادی برای انجــام وجــود دارد. در این رشــته، برنامه های 
کاربردی زنجیره بلوکی و شــرکتهای نوپای زیادی وجود دارند، 



13
99

ی 
و د

ذر 
1 آ

10
ره 

ما
ش

5

اما تعداد بسیار کمی در اثبات مفهوم یا مرحله مطالعه آزمایشی 
وجود دارد. حسابداران در حال حاضر در پژوهش شرکت دارند، 
اما کارهای بیشــتری وجود دارد که حرفه می تواند انجام دهد. 
تدوین مقــررات و اســتانداردها برای پوشــش زنجیره بلوکی، 
چالش کوچکــی نخواهد بــود و شــرکتها و نهادهای پیشــرو 

حسابداری می توانند تخصص خود را در این کار وارد کنند. 
حسابداران همچنین می توانند به عنوان مشاور شرکتهایی که 
در حال بررسی پیوستن به زنجیره بلوکی هستند، مشغول به کار 
شده و در مورد سنجش هزینه ها و مزایای سامانه جدید مشاوره 
بدهند. ترکیب خرد کســب وکار و مالی حســابداران، آنها را در 
موقعیت مشــاوران اصلی برای شــرکتهایی قرار می دهد که در 
جستجوی فرصت، به این فناوریهای جدید نزدیک می شوند. 

چشماندازحسابداری:مهارتهاییبرایآینده
بخشهایی از حسابداری که مربوط به اطمینان بخشی معامالت 
و  زنجیره بلوکی  به وسیله  هستند،  مالکیت  حقوق  انتقال  و 

رویکردهای قرارداد هوشمند دگرگون می شود. 
کاهش نیاز به تطابق و مدیریت اختالفات، همراه با افزایش 
اطمینــان در مورد حقــوق و تعهدات، امکان تمرکز بیشــتر بر 
نحوه به حساب گرفتن و درنظرگرفتن معامالت را فراهم کرده، 
و گسترش در زمینه های عرصه های ایجاد حساب را امکان پذیر 
می ســازد. بسیاری از فرایندهای بخش حســابداری روزانه را 

می توان از طریق زنجیره بلوکی و ســایر فناوریهای نوین مانند 
ابزار تحلیلگری داده یا یادگیری ماشــین بهینه سازی کرد. این 

فناوری، کارایی و ارزش حسابداری را افزایش می دهد. 
درنتیجه موارد یادشــده، گســتره مهارتهای ارائه شــده در 
حســابداری تغییر خواهــد کرد. برخی از کارهــا مانند تطابق و 
تایید منبع اصلی، کاهش یافته یا حذف می شــود، در حالی که 
عرصه های دیگر مانند فناوری، مشــاوره و ســایر فعالیتهای 

دارای ارزش افزوده گسترش خواهد یافت. 
برای حسابرسی صحیح یک شرکت با معامالت درخورتوجه 
مبتنی بر زنجیره بلوکی، تمرکز حسابرس تغییر می کند. نیاز به 
تایید صحت یا وجود معامالت موجود در زنجیره بلوکی با منابع 
خارجی کم است، اما هنوز توجه زیادی به نحوه ثبت و شناسایی 
آن معامالت در صورتهای مالی و نحوه تصمیم گیری در مورد 
عناصر قضاوتی مانند ارزشــگذاری، وجود دارد. در درازمدت، 
سوابق بیشــتر و بیشتری می تواند به زنجیره های بلوکی منتقل 
شــود، و حسابرســان و مراجع انتظام بخشی دارای دسترسی، 
می تواننــد معامالت را در زمــان واقعی و با اطمینــان از مبدا 

معامالت، بررسی کنند. 
نیازی نیســت که حسابداران، مهندســانی با آگاهی دقیق از 
نحــوه کار زنجیره بلوکی باشــند. اما آنها بایــد بدانند که چگونه 
در مــورد به کارگیــری زنجیره بلوکــی مشــاوره بدهنــد و تاثیر 
زنجیره بلوکی را بر کسب وکارها و صاحبکاران درنظر بگیرند. آنها 
همچنین باید با داشــتن گفتمان آگاهانه با متخصصان فناوری 
و ذینفعــان کســب وکار، به عنوان پلی بین ایــن دو طرف عمل 
کنند. مهارتهای حســابداران باید گسترش یابد تا شامل داشتن 
درک درســتی از ویژگیها و عملکردهای اصلــی زنجیره بلوکی 
شــود- به عنوان مثال، زنجیره بلوکی در حــال حاضر در برنامه 
درسی کسب صالحیت حسابداری انجمنحسابدارانخبره

انگلستانوولز(ICAEW) لحاظ شده است. 
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