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 .Iمقدمة :من اإلنرتنت إىل البلوكتشاين
يف العام  ،2٢٢٢أعلنت رشكتا "إنتاكت" ( )INTACCTو"ديلويت أند توش" ()Deloitte & Touche
عن اشرتاكهام يف إطالق أول برنامج تدقيق عىل شبكة اإلنرتنت للرشكات املتوطةة الحجم .من
خالل هذا الربنامج ،يقوم العمالء بإدخال البيانات بانتظام للسامح ملدققي الحسابات العامني
بتدقيقها عىل مدار العام مام يسمح باكتشاف مكامن الخلل مبكرا بدال من إجراء التدقيق يف
i
نهاية العام فقط ،كام كان طائدا يف ذلك الحني.
"لقد أصبح إعداد اإلقرار الرضيبي متاحا عىل شبكة اإلنرتنت بشكلٍ مجاين ،كذلك تتوفر خدمات
ضبط الحسابات وجدولة الرواتب وتجهيز أنظمة مكاتب الدعم الخلفية ()back-office
(وغريها) ،من خالل مقدمي خدمات املحاطبة عرب اإلنرتنت بجزء بسيط من الكلفة التقليدية
التي كانت ترتتب عىل خدمات رشكات التدقيق العامة .إال أن هذه التةورات أتاحت الفرصة
إلضفاء قيمة إضافية عىل العالقة بني املحاطبني وعمالئهم عرب تعزيز الدور التوجيهي
واالطتشاري للمحاطبني يف كيفية اطتخدام اإلنرتنت بشكل فعال ومربح " ii.هذا منوذج من
التعليقات التي انترشت يف مواقع اإلنرتنت يف بداية األلفية الثانية غداة انتشار ظاهرة مقدمي
خدمات املحاطبة عرب اإلنرتنت لتعلن بداية مرحل ٍة جديد ٍة وثورية يف مهنة املحاطبة والتدقيق.
وقد امتازت هذه املرحلة باالنتقال من األمتتة ( )automationاملوضعية للمهنة إىل األمتتة
املعولمة واالفرتاضية.
بالعودة إىل زمننا الحايل ،كشفت رشكات املحاطبة األربعة الكربى ( PwC, Deloitte,
 )Ernst&Young, KPMGخالل شهر آذار الجاري عن نظامٍ جديد يقدم مقاربة غري مألوفة من
خالل اطتخدام العمالء لـتقنية البلوكتشاين ( ،)blockchainمام يضمن تةبيق الرشكات لهذه
التقنية واطتخدامها بشكل صحيح ،وذلك عن طريق السامح لألشخاص داخل هذه الرشكات
مبراقبة معامالت البلوكتشاين باطتمرار .ومن شأن هذه الخةوة أن تسهل وتشجع الرشكات عىل
iii
اطتخدام التكنولوجيا الجديدة يف عمليات املحاطبة والتدقيق.
يكشف هذا التةور النموذجي اللثام عن طبيعة املرحلة الثورية املقبلة يف مهنة املحاطبة
والتدقيق ،التي متتاز بإضافة العامل التشفريي ( )cryptoوالالمركزي إىل األمتتة املعوملة
واالفرتاضية .فكام أن شبكة اإلنرتنت مثلت مرحلة إعادة تشكيل ( )disruptionحيث تحمل يف
طياتها تحديا وفرصا ملهنة املحاطبة والتدقيق ،كذلك فإن تقنية البلوكتشاين تةرح ذات النوع
من التحديات التي تواجهها أي مهنة مع أي تةبيق لتكنولوجيا املعلومات.
يف كلمتي هذه طوف أتةرق لتفاصيل التحديات واآلفاق التي تختزنها تقنية البلوكتشاين يف
مجال املحاطبة والتدقيق ،ومن ثم طأعرض لرؤية مرصف لبنان حول هذه التقنية وتأثريها عىل
السياطة النقدية.
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 .IIالتحديات واآلفاق

واقع مهنة املحاطبة والتدقيق
تعنى مهنة املحاطبة بشك ٍل عام بقياس وتحليل وإيصال املعلومات املالية .ويهتم الجزء
التحلييل منها بتأكيد أو قياس الحقوق والواجبات املتعلقة بامللكية ،إضافة إىل التخةيط لكيفية
تخصيص املوارد املالية عىل أفضل وجه iv.وتستلزم طبيعة هذه املهنة ،من حيث عالقتها
بالجوانب املالية والحقوقية ،الخضوع ملتةلبات تنظيمية عالية فيام يتعلق باملصداقية
والنزاهة ،حيث شكلت هذه املتةلبات أحد أهم أطباب تأخر رقمنة ( )digitizationالنظام
املحاطبي مقارنة بالصناعات األخرى .وقد أنتج هذا التأخر طببا إضافيا لبلورة رؤية نقدية حداثية
لنظام العمل املحاطبي والتقارير املالية التقليديني .فمن أهم ما تعرب عنه هذه الرؤية النقدية
هو االزدواجية املنهجية للجهود ،واالعتامد املفرط عىل التوثيق والضوابط الدورية v،ومحدودية
املستفيدين املشتملني ،والوقت الةويل الذي يستغرقه إعداد التقارير vi،باإلضافة إىل معضلة
الوكالة ( )agency problemالتي يةرحها عمل املدققني فيام يعني تأرجح والئهم الوظيفي بني
vii
مشغليهم واملصلحة العامة للمجتمع.
انةالقا من هذا الواقع الذايت ،مثة عوامل موضوعية إضافية عىل املستوى العاملي تدفع مهنة
املحاطبة والتدقيق باتجاه تحو ٍل وتةو ٍر جذريني .وتشمل هذه العوامل العوملة ،والرقمنة،
والتداخل التكنولوجي-التجاري ،إضافة إىل التحديثات التنظيمية والتقريرية املتعلقة منها
باملعايري املحاطبية املقبولة عموما واملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية بشكلٍ خاص.
وفيام تستمر هذه العوامل مجتمعة يف توفري فرص التغيري وعوامل إعادة التشكيل للمحاطبة،
يربز عنرصان ذات إمكانيات تغيريي ٍة ثورية عىل املستوى التكنولوجي العام ،مام ينعكس أيضا
عىل مهنة املحاطبة والتدقيق ،أال وهام تكنولوجيا البلوكتشاين والذكاء االصةناعي ( artificial
 viii،)intelligenceحيث نركز بحثنا يف ما ييل عىل عنرص البلوكتشاين الذي يعرف بأنه دفرت أطتاذ
مشرتك وموزع بني عدد غري محدد من املستخدمني ،وغري قابل للتغيري إال مبوافقة أكرثية
هؤالء ،ويسهل عملية تسجيل العمليات وتتبع األصول بشكلٍ شفاف ومستمر يف شبكات
ix
األعامل.

عوامل إعادة التشكيل
إن أثر إعادة التشكيل هو طن ٌة من طنن التغيري وجزء ال يتجزأ من طبيعته .ومبا أن تكنولوجيا
البلوكتشاين هي تقني ٌة محاطبية يف جذورها من حيث اطتخدامها يف نقل ملكية األصول،
والحفاظ عىل طجالت حسابات دقيقة للمعلومات املالية x،فإن دورها يف إعادة التشكيل يفرض
نفسه عىل املشهد املحاطبي .لذا ينبغي العمل عىل التكيف مع عوامل إعادة التشكيل التي
تفرضها تكنولوجيا البلوكتشاين عىل قةاع املحاطبة ،واطتكشاف الفرص واطترشاف اآلفاق التي
توفرها .أما أبرز املخاوف التي تتبادر إىل األذهان فتتمثل يف عملية األمتتة لجزء كبري من
الوظائف املحاطبية ،وبالتايل اطتبدال محرتيف املحاطبة بالتقنيات واآلليات الحديثة .إال أن أثر
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إعادة التشكيل هذا ال ميثل طوى نظر ٍة جزئية لآلثار التي طترتتب عىل هذه التداعيات .فبغض
النظر عام إذا كان املحاطب يعمل يف القةاع العام ،أو القةاع الخاص ،أو الحقل األكادميي أو
االطتشاري ،من األهمية مبكان فهم التغيريات املحتملة القادمة والبناء عىل الفرص الجديدة
xi
التي تتيحها.

آفاق الفرص
لقد أثبتت املتغريات املتسارعة واملخاطر املتعاظمة وأجواء انعدام اليقني التي طادت خالل
ٍ
ٍ
ومقاربات محاطبية ذات قواعد أكرث
آليات
العقد املايض عىل األصعدة كافة رضورة انتهاج
رطوخا وشمولية .ويأيت الرتكيز عىل مفاهيم االطتدامة واملسؤولية االجتامعية للرشكات وقضايا
الحوكمة املؤطساتية بشكل متزايد ،من قبل أصحاب املصلحة املاليني وغري املاليني ،ليؤكد
أهمية السعي للتجدد يف املجال املحاطبي .أما املشكلة الثابتة التي يسعى أي تجدد يف حقل
املحاطبة لتجاوزها فهي االفتقار إىل معلومات عالية الجودة .من هنا ،ميكن لتكنولوجيا
البلوكتشاين أن توفر وطيلة ناجعة لتعقب البيانات والسلع عند انتقالها (ماديا أو رقميا) عرب
طالطل التوريد ( )supply chainوالرشكات من خالل طبيعة هذه التقنية يف تأمني املعلومات
ٍ
أطاس أقوى لهذه
وتوثيق وقتها عند إصدارها والتحقق منها بواطةة شبكة المركزية .ويتيح إنشاء
xii
املعلومات تقديم تحليال ٍت أكرث دقة ،وتواصال أغزر ،وعملي ٍ
ات تقريرية أكرث احرتافا .تجدر
اإلشارة هنا إىل بروز مفهوم املؤطسات املستقلة الالمركزية ( decentralized autonomous
 )organizationsكاتجا ٍه مستقبيل لرشكات األعامل التي طتعمل بواطةة البلوكتشاين ،بحيث
xiii
تتميز هذه املنظامت بالحوكمة الالمركزية وتهدف إىل إنتاج القيمة بشكلٍ أطايس.
ميكن اطترشاف آفاق الفرص التي توفرها تكنولوجيا البلوكتشاين يف قةاع املحاطبة والتدقيق
من خالل التمعن يف املجاالت التي تستخدم فيها حاليا والتي تشمل نةاقا واطعا وقابال للتمدد،
xiv
ومن أهمها:
 األمن السيرباين ،ويتضمن :أنظمة توقيع وتوثيق؛
 الرعاية الصحية ،وتتضمن :قواعد معلومات وربط معلومات؛
 الخدمات املالية ،وتتضمن :محافظ إلكرتونية ،كفاالت مرصفية ،قواعد االمتثال ،التأمني
البحري ،عقود ذكية ،تداول املشتقات املالية؛
 القةاع الصناعي ،ويتضمن :طالطل التوريد ،امللكية الفكرية ،مكافحة التزوير ،تسويق
الةاقة البديلة؛
 األنظمة الحكومية ،وتتضمن :حفظ السجالت ،اطتخدامات النقل ،مدفوعات االطتحقاقات،
األنظمة االمتخابية؛
 التربعات واملشاريع الخريية؛
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 تجارة التجزئة ،وتتضمن :أطواق المركزية ،أنظمة دفع؛
 القةاع العقاري ،ويتضمن :تبسيط وتخفيض كلفة املعامالت؛
 قةاعا املواصالت والسياحة ،ويتضمنا :عمليات التأجري ،التشارك يف املواصالت،
حجوزات الفنادق؛
 القةاع اإلعالمي ،ويتضمن :امللكية الفكرية يف التصوير واملوطيقى.
أما الفرص التي تتيحها البلوكتشاين فتتجسد يف النواحي التالية:
أوال ،إن امليزات املتوفرة يف املعلومات املشفرة بواطةة البلوكتشاين ،وتحديدا التوحيد
القيايس ( )standardizationوالثبات واطتحالة الرتاجع ()immutability & irreversibility
والوقت الفوري ( )real-timeإضافة إىل المركزية التواصل ( ،)decentralizationتسمح
للمحاطبني وللمدققني بالتحقق من جزء كبري من املعلومات املهمة املرتبةة بالبيانات املالية
بشكلٍ تلقايئ ،وبالتايل إمكانية زيادة حجم التدقيق لكميات هائلة من البيانات .النتيجة الةبيعية
لتلك امليزة هو تخفيض الكلفة والوقت الرضوريني إلجراء املراجعات ،حيث تقدر نسبة خفض
xv
الكلفة ب  6٢إىل .%0٢
ثانيا ،إن تويل البلوكتشاين ملهام حفظ السجالت والتسويات ( )reconciliationبشفافية عالية
ومع هامش خةأ ضئيل طوف يؤدي إىل تحرير جز ٍء كبري من الوقت والجهد املبذولني من قبل
املحاطبني واملدققني ،مام ميكنهم من إضفاء قيم ٍة مضافة إىل عملهم وخرباتهم عن طريق
ٍ
مهارات ومعارف جديدة ،واطتكشاف
الرتكيز عىل املحاور االطرتاتيجية من عملهم ،واكتساب
ٍ
مجاالت مهني ٍة مبتكرة xvi.واألمثلة يف هذا املجال كثرية ،تبدأ من االهتامم مبعالجة املعامالت
املعقدة وتةوير آليات الرقابة الداخلية xvii،مرورا بأعامل التخةيط وتحليل املعلومات والتقييم
xviii
االقتصادي واألمن السيرباين ( ،)cyber securityوصوال إىل املهام االطتشارية.
ثالثا ،تسهل البلوكتشاين عمل املحاطبني واملدققني من خالل تةبيق التدقيق الشامل للعمليات
التجارية الكاملة ،والذي ميتد عرب أقسام الرشكات بكليتها ،والقابل للتتبع بسهولة .يف اإلطار
نفسه ،تسمح البلوكتشاين بتةبيق العقود الذكية ( ،)smart contractsوهي الربامج التي تنفذ
xix
ٍ
ٍ
ورشوط معينة.
ظروف
تلقائيا يف ظل
رابعا ،توفر البلوكتشاين وطيلة ألمتتة العمليات املحاطبية بالشكل الذي يضمن االمتثال
للمتةلبات التنظيمية ( xx.)complianceيف هذا املجال ،تتميز هذه التقنية بفصل األقران
( )peersعن بعضهم البعض لتأدية ثالثة أدوار :املظ ِّهر ( )endorserواملنفِّذ ()committer
واملؤكِّد ( xxi.)consenterومن شأن هذا تجنب تضارب املصالح وتعزيز أمن العمليات.
ٍ
ٍ
ومجاالت جديدة إىل نةاق املحاطبة ،مام يعزز من
قدرات
خامسا ،تسمح البلوكتشاين بإضافة
كفاءة وقيمة وظيفة املحاطبة ،يف حني يعترب قياس هذه املجاالت من الناحية املحاطبية
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التقليدية من الصعوبة مبكان .من األمثلة عىل هذه املجاالت تقييم البيانات التي متتلكها
xxii
الرشكة ،وتقنيات تحليل البيانات ( ،)data analyticsوالتعلم اآليل.)machine learning( 1
طادطا ،انةالقا من خربة املحاطبني كخرباء يف حفظ السجالت وتةبيق القواعد املعقدة
واإلملام مبنةق األعامل ووضع املعايري ،تشكل البلوكتشاين فرصة للمحاطبني للتوجيه والتأثري
يف كيفية تضمني هذه التقنية واطتخدامها يف املستقبل ،وتةوير الحلول والخدمات املرتبةة
بها .كذلك ميكن للرشكات ومؤطسات املحاطبة الرائدة اطتخدام خرباتهم للمساهمة يف صياغة
القواعد التنظيمية واملعايري لتغةية تكنولوجيا البلوكتشاين .من هنا ،ميكن للمحاطبني االطتفادة
من كفاءاتهم التي تجمع ما بني األعامل التجارية واملالية يف لعب دو ٍر اطتشاري أطايس
xxiii
للرشكات التي تقارب هذه التقنيات الجديدة بحثا عن الفرص.
ال يحتاج املحاطبون أن يكونوا مهنديس معلوماتية ذوي معرفة تفصيلية بكيفية عمل
البلوكتشاين .لكنهم طوف يحتاجون إىل معرفة كيفية تقديم املشورة الالزمة بشأن اعتامد هذه
التقنية والنظر يف تأثريها عىل أعاملهم وعمالئهم .كام يتعني عليهم أن يكونوا قادرين عىل
xxiv
كل من التكنولوجيني وأصحاب املصلحة التجارية.
العمل كجرس معلومايت بني ٍّ
 .IIIرؤية مرصف لبنان حول تكنولوجيا البلوكتشاين
تتخذ البنوك املركزية عامليا مقاربات متباينة ،من التقدمية إىل املحافظة ،يف التعامل مع
ج مرت ٍّو ،مع اإلبقاء عىل نظرته
تكنولوجيا البلوكتشاين .وقد اختار مرصف لبنان تبني منه ٍ
املستقبلية.
وفقا لقانون النقد والتسليف ،يشمل تفويض مرصف لبنان تةوير وتنظيم وطائل وأنظمة الدفع
والتحويالت النقدية ،مبا يف ذلك التحويالت اإللكرتونية .ونتيجة لذلك ،حظر مرصف لبنان
إصدار النقود اإللكرتونية والتعامل بها مبكرا منذ عام  .22٢٢2ويف كانون األول  ،2٢13كان مرصف
لبنان أول مرصف مركزي عىل الصعيد اإلقليمي يحذر عالنية من البيتكوين ،3خاصة بعد طفرتها
األخرية .وقد توجه التحذير إىل املصارف واملؤطسات املالية والجمهور لتجنب رشاء العمالت
االفرتاضية واكتسابها واطتخدامها ،خاصة البيتكوين ،بسبب املخاطر والخسائر املحتملة .ترتبط
هذه املخاطر بشكل أطايس باالعتبارات التالية:
 ال تخضع املنصات أو الشبكات التي يتم من خاللها إصدار هذه العمالت واالتجار بها ألي
ترشيع أو تنظيم .وبالتايل ،يف حالة تكبد الخسائر ،ال يوجد إطار قانوين للحامية يوفر
االطرتداد.
1

التعلم اآللي هو طريقة لتحليل البيانات تعمل على أتمتة بناء النماذج التحليلية .وهي فرع من الذكاء االصطناعي يستند إلى
فكرة أن األنظمة يمكن أن تتعلم من البيانات ،وتحدد األنماط ،وتتخذ القرارات مع الحد األدنى من التدخل البشري.
2
تعميم أساسي لمصرف لبنان رقم  ،٩٦بتاريخ  ٠٣آذار .2٣٣2
٠
إعالن رقم  ،٦٣٣بتاريخ  1٦كانون األول .2٣1٠
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 ال يتم إصدار هذه األموال أو ضامنها من قبل أي مرصف مركزي ،وبالتايل ،فهي عرض ٌة
لتقلبات األطعار الحادة والرسيعة ،والتي قد تصل إىل قيمة صفرية.
 قد تسهل العمليات التي تتم عن طريق العمالت االفرتاضية اطتخدامها لألنشةة الجرمية،
ال طيام تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
 ال ميكن عكس العمليات أو التحويالت الخاطئة أو غﯾر الموافق عليها والتي تنفذ عن طريق
هذه األموال.
تسعى العديد من الدول اليوم إىل توطيع أنظمة الدفع لديها وتنشيط اقتصادها الرقمي عن
طريق إصدار عملتها الرقمية الخاصة بها من خالل تةوير أنظمتها املالية ،وباألخص يف ما
يتعلق بإجراءات الحامية .أما املنةق االقتصادي وراء هذا اإلجراء ،فهو أن أنظمة الدفع األكرث
تقدما تدفع باتجاه املزيد من التدفق التجاري ،وبالتايل زيادة النمو االقتصادي .ويغذي هذا
التوجه واق ٌع مفاده أن مثانية باملئة فقط من العمليات املالية العاملية تتم بواطةة النقد
ٍ
تحذيرات متزايدة من إمكانية أن تشكل هذه الخةوة
املادي .إال أن هذا االندفاع يرتافق مع
تهديدا عميقا لنموذج األعامل املرصفية التجارية xxv.يف هذا اإلطار ،أعلنت مجموعة العرشين
يف اجتامعها املخصص لبحث موضوع العمالت الرقمية هذا العام أن  11دولة من أصل 26
أعلنت تبنيها إلجازة العمالت الرقمية.
انةالقا من حرص مرصف لبنان عىل أن يكون يف طليعة املؤطسات املتةورة يف مجال
التكنولوجيا املالية ( )Fintechوأنظمة الدفع والقةاع املايل بشكلٍ عام ،يدرك املركزي متاما أن
للعملة الرقمية آفاقا مستقبلية مهمة نظرا لتوقع انتشارها العاملي تحت رقابة صندوق النقد
الدويل .لذلك ،يسعى مرصف لبنان بشكل جدي إلنشاء عملة رقمية يتم إصدارها من قبله،
وتخضع لرقابته وإلرشافه .ولكن قبل ذلك ،يتعني علينا كسلة ٍة نقدية القيام بالتحضريات الالزمة
واالطتعداد الكامل عىل صعيد بنيتنا التحتية الرقمية ،خاصة يف ما يتعلق بالحامية من الجرمية
اإللكرتونية .أولويتنا هي الحفاظ عىل الثقة وطالمة املستهلك والرثوة الوطنية ،بحيث تشكل
العملة الرقمية قيمة مضافة للمواطن اللبناين وللقةاعني املرصيف واملايل يف لبنان.
.IVالخالصة
لقد اقترصت مهنة املحاطبة والتدقيق تقليديا عىل تأريخ األداء وتةبيق آلياتها عىل مجموعة
فرعي ٍة وصغري ٍة من املستخدمني الخارجيني .إال أن العديد من املتغريات املحورية يف مجال
املحاطبة ،إضافة إىل املتغريات يف التنظيم والعمل التقريري ذات الصلة ،والتي اطتحدثت
من قبل املجالس الدولية لوضع املعايري ،قد ترافقت مع اتجاهات التكنولوجيا يف إعادة صياغة
xxvi
أطس املحاطبة عىل كل األصعدة.
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من هذا املنةلق ،تشكل تكنولوجيا البلوكتشاين والذكاء االصةناعي عامال حتميا يجمع بني
التغيري والتحفيز و إعادة التشكيل يف مجال املحاطبة .لذلك ،إن النظرة املوضوعية تقودنا إىل
ٍ
وتحديات عىل ح ٍّد طواء ،وبالتايل متكن هذه
اإلقرار بأن هذه االتجاهات االبتكارية تقدم فرصا
النظرة التحليلية املحرتفني من تكييف وتةوير ورفع املحاطبة إىل مصاف رشيك األعامل
xxvii
االطرتاتيجي.
وشكرا.
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قامئة املراجع

طميث ،س.2٢17 .

.

طميث ،س.2٢17 .
 ixغوبتا ،م.2٢17 ،.
الواليات املتحدة.

طميث ،س.2٢17 .
xiii
مغري ،و.2٢16 .
,

.

نيو جرييس،

نيو جرييس ،الواليات املتحدة.

xiv

xxi
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xxvi

طميث ،س.2٢17 .
xxvii
طميث ،س.2٢17 .
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