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از گذشته تاکنون بشر به دنبال استفاده از روشهای گوناگونی جهت برقراری ارتباط بهمنظور دادوستد
کاالها و خدمات گوناگون بوده است .این دادوستدها بر بستر ایجاد قرارداد یا پیمانی دو یا چند نفر استوار
بوده که بااراده طرفین موجب ایجاد یک اثر حقوقی گردیده است .اینگونه مبادالت گسترهای از کاالها،
خدمات ،تکنولوژی ،علم و غیره را در بر گرفته است .نیاز به مبادله بیشتر موجب تالش جهت برقراری
بسترهایی در راستای تسهیل امور مبادالتی در هر نقطه از جهان در کمترین زمان ممکن و بهصرفهترین
بها را پدید آورده است .در همین راستا استفاده از تکنولوژیهای جدید همچون بالکچین ،اینترنت اشیاء،
هوش مصنوعی ،قراردادهای هوشمند و روند اتوماسیون سازی اتوماتیک موردتوجه استفادهکنندگان
قرارگرفته است .تمامی این تکنولوژی با هدف تسهیل امور مبادالتی فیمابین طرفین مبادله و نظام بخشی
هرچه بیشتر دادهها و اطالعات به وجود آمدهاند .در همین راستا بسیاری از شرکتها و ارگانها اقدام به
بررسی ،سرمایهگذاری و استفاده عملیاتی از تکنولوژیهای اشارهشده در مراحل موجودیت اولیه خود
نمودهاند .در این مقاله اینترنت اشیاء ،هوش مصنوعی و روند اتوماسیون اتوماتیک اجماالً معرفیشده و
ضمن تشریح بالکچین بهعنوان تکنولوژی پایه پدیدآورنده قراردادهای هوشمند ،تأثیر آن بر حرفه
حسابداری و حسابرسی از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران مطرح میشود .سپس قراردادهای هوشمند
موردبررسی قرارگرفته و جایگاه آن در حسابداری و خدمات حسابرسی بحث خواهد شد.
واژههای کلیدی :قراردادهای هوشمند ،بالکچین ،روند اتوماسیون اتوماتیک ،هوش مصنوعی ،اینترنت
اشیاء.
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مقدمه
با تسریع توسعه تکنولوژیهای اینترنت اشیاء صنعتی ،گسترهی وسیعی از دستگاههای هوشمند و مستقل
در برنامههای اتوماسیون دیجیتالی همچون اتومبیلهای بدون راننده ،شبکهها یا کارخانههای خودکار،
مدیریت انرژی [ ،]20دادوستد پایاپای انرژی [ ،]22خدمات خانگی و دولتی هوشمند [ ،]5ذخیره
توزیعشده اطالعات ،داراییهای دیجیتالی ،قراردادهای هوشمند ،بانکداری و خدمات سالمت []23
گسترش خواهند یافت .از این میان بالکچین ساختار مبتنی بر داده که دادهها را بهمجرد اینکه به وقوع
میپیوندند در لیستی همواره رو به افزایش همانند دفتر کل حسابداری ثبت مینماید [ .]6بهکارگیری
تکنولوژی بالکچین برای اینترنت اشیاء موردتوجه بخش گستردهای از دانشگاهیان و صنعت گران
قرارگرفته است [ .]21[ ]15[ ]24این تکنولوژی پدیدآورنده زیربنای مبتنی بر شبکه گسترده طراحیشده
بر پایه اینترنت بوده که بهوسیلهی رمزنگاری معامالت از طریق رایانه ،دادوستد بهای اقالم را تسهیل
میبخشد .بهعبارتدیگر این سیستم عبارت است از ساختار دادهای خاص که از تراکنشهایی که در
بالکهایی که بهوسیله رمزنگاری با یکدیگر مرتبط شده تا زنجیرهای متوالی و غیرقابل دستکاری را
پدیدآورند ،تشکیل شدهاند .بالکچین نسل جدیدی از پایگاه داده را پدید آورده که به چندین
استفادهکننده در عملیات امکان به اشتراکگذاری پایگاهها را داده و نیز به طرفین اجازه ایجاد تغییرات
حتی در شرایطی که به یکدیگر اعتماد کافی ندارند را در بستری امن و بیخطر میدهد [ .]17با اعتماد
به ویژگی ذاتی بالکچین و کاربردهای آن همچون استفاده از این بستر در صنایع پرداخت و حملونقل،
درواقع نیاز به حضور مؤسسات نهاد سومی مانند بانکها در این چرخه رو به حذف شدن پیش میروند.
حالآنکه مصرفکنندگان نهایی از اینگونه تراکنشهای که در زمان و با هزینه کمتر نسبت به قبل به
وقوع خواهد پیوست نفع میبرند [ .]26حذف نهاد سوم در معامالت جهت تسریع تراکنشها و نقلوانتقال
کاال و خدمات بدون نیاز به نهادی برای ایجاد اعتماد بین طرفین معامله از خصوصیات قابلتوجه مرتبط
با بالکچین و استفاده از قرادادهای هوشمند استوارشده بر این بستر میباشد .این ویژگی بنیادین
بالکچین سبب توجه صنایع به استفاده از این بستر جهت انعقاد قراردادهایی با هزینهی کمتر و امنیت
و دقت باالتر نسبت به قراردادهای سنتی شده است .پیمانهایی که نهتنها فاز عملیاتی یک دادوستد را
بهبود میبخشد بلکه عملیاتهای مربوط به ثبت و تائید اطالعات مالی را در بستری فراتر از حسابداری
تعهدی دوطرفه وابسته به حضور حسابداران جهت ثبت ،طبقهبندی و تلخیص اطالعات مالی به نحوی
معنادار و حسابرسان جهت کسب اطمینان از اینکه صورتهای مالی عاری از هرگونه تحریف بااهمیت
ناشی از تقلب و اشتباه است ،میسر خواهد ساخت .در دنیای اقتصادی امروز و با افزایش روزافزون تقاضا
برای ارائه اطالعاتی شفاف و پاسخگو ،نیاز به افرادی باکفایت برای اعتباردهی به گزارشها و اطالعات
ارائهشده ،امری حیاتی به نظر میرسد [ .]3در این راستا ،توسعۀ برنامههای آموزشی برای افزایش انتظارات
در میان حسابرسان بر این مبنا که ابزارها و تکنیکهای کامپیوتری به نحوی رضایتبخش عملکرد آنها
را بهبود بخشد ،میتواند به افزایش مصرف ابزارها و تکنیکهای کامپیوتری منجر شود [ .]2پس از بررسی
کاربردهای این تکنولوژی امکان استفاده از این بستر برای برقراری معامالتی که بهصورت پیمانهای
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هوشمند دو یا چند طرفه با خصوصیت ذاتی حذف نهادهای سومی است ،پدید آمد .بهعبارتدیگر
قراردادهای هوشمند کدهای رایانهای ذخیرهشده بر بستر بالکچین بوده که اعمال مشخصشده قراردادی
را به اجرا درمیآورند [ .]11پیش از بررسی تأثیرات این تغییرات بر عملیات حسابداری و حسابرسی به
معرفی قراردادهای هوشمند و بالکچین و نحوه عملکرد هریک میپردازیم.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
قرارداد هوشمند را میتوان شبکهای از گرهها (رایانههای استفادهکنندگان) تعریف نمود که طی فعالیتهای
پایاپای بهمنظور تولید تراکنشهای تغییرناپذیر تاریخی که امکان مشاهده توسط عموم برای آنها فراهم
است ،انجاموظیفه میکنند [ .]16[ ]33[ ]25این قراردادها از کدهای نرمافزاری رایانهای که بهصورت
خودکار تراکنشها (مانند مبادالت پولی ،دارایی ،سهام و هرچیزی که دارای بها باشد) را اجرا نموده و/یا
پیمان را بر اساس تحقق مفاد آن اجرا مینماید .این امر از طریق اعمال بستری که بهوسیله اعتبارسنجی
عمومی از صحیح و قابلاعتماد بودن عملیات مبتنی بر قوانین پذیرفتهشده و استفاده از تکنولوژی دفتر
کل غیرمتمرکز ،صورت میپذیرد .کنترل مستمر جهت حصول اطمینان از اینکه قراردادهای هوشمند
عاری از دستکاری و عملیات مخربانه باشد توسط عموم شرکتکنندگان صورت پذیرفته ،که این امر نیاز
جهت حضور نهادهای سومی واسطهگر (و هزینههای مرتبط در اینباره) را حذف مینماید .قراردادهای
هوشمند دفتر وقایع حسابرسی شده مختص خود را از طریق ذخیره تمامی تراکنشهای مرتبط با قرارداد
و درصورتیکه بازنگری در آینده نیاز باشد ،مرتبشده بر اساس زمان وقوع ،نگهداری مینماید [ .]19در
تعاریف فوق ،دفاتر کل عمومی عبارتاند از دفاتری که نیاز استفادهکنندگان به مشاهده تراکنشهای
تغییرناپذیر تاریخی را بهصورت رایگان فراهم مینماید [ .]31[ ]16ایده قراردادهای هوشمند در سال
 1994توسط نیک ژابو ارائه گردید [ .]32هرچند ایده ایشان تا زمان به وجود آمدن بستر بالکچین
موردتوجه چندانی قرار نگرفت .بسیاری از نهادهای پیشرو در امر تحقیق ،مشاوره و بهکارگیری این
تکنولوژی بهعنوان بستری قابلاطمینان جهت انجام معامالت تسهیل شده ،اشاره نمودهاند .بنا بر تعریفی
دیگر میتوان قرارداد هوشمند را بهعنوان سیستمی برشمرد که داراییها را فیمابین برخی یا تمامی
بازیگران معامله بهصورت خودکار و از طریق قواعد از پیش تعیینشده منتقل مینماید [ .]8قراردادهای
هوشمند توسط شبکه کامپیوتری فعالیت میکند ،که با استفاده از اجماع پروتکلهایی که تائید مجموعهای
از اقدامات صورت پذیرفته حاصل از کدهای قراردادی را برعهده دارند ،اجرا میشود [ .]13نتیجه این امر
عبارت است از برقراری شیوهای که طرفین قرارداد مقررات مربوطه را تائید و اعتمادی بصورت خودکار
کسب مینمایند .این اعتماد با کاهش میزان ریسک خطا و دستکاری همراه است [ .]14بهصورت سنتی،
تراکنشهای اطالعاتی موردنیاز برای برقراری تجارت اغلب با تعامل انسان صورت میپذیرد .معموالً
تعامالت انسانی شامل :تعیین نمودن نیازهای برآورده نشده کسبوکار یا نیازهای مشتریان (شناسایی
نیاز) ،بازیابی اطالعات در خصوص اینکه چه چیزی خریداری شود تا نیاز مرحله قبل تأمین شود
(واسطهگری محصول) ،ارزیابی اطالعات معاملهگر خاص برای تعیین این امر که خرید کاالها از چه کسی
صورت پذیرد (واسطهگری معاملهگر) ،استفاده از یک شیوه جهت تعیین شرایط و ضوابط خرید یا فروش
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محصوالت (مذاکره) ،ارتباطات جهت حصول اطمینان از کسب موافقت برای شرایط و ضوابط تعیینشده
(پیشنهاد و پذیرش) ،برقراری شیوهای برای تبادل تعهدات قانونی (پرداخت) ،و تعیین سطح قابلادراک
کیفیت و خدمات پس از فروش محصوالت خریداریشده (رضایتمندی مشتری) میباشد [ .]27در مقایسه
قراردادهای هوشمند قبل از انجام معامالت توانایی برنامهریزی دقیق را به طرفین معامله میدهند .بر این
اساس هر یک از طرفین میتوانند معیارهایی جهت شناسایی مالکیت و قطعی نمودن انتقال دارایی تعیین
نمایند .همچنین امکان برقراری پیشنیازهایی جهت حصول اطمینان از اینکه تعهدات فروشنده و خریدار
انجامشده است وجود دارد .قراردادهای هوشمند تنها بهمنظور معامالت جهت کسب سود طراحی نمیشوند
حالآنکه امکان انعقاد اینگونه پیمانها برای دادوستدهای عامالمنفعه یا دولتی نیز وجود دارد .در بستری
که نهادهای سومی در چرخه معامالت طرفین حذف گردیده و شرکتکنندگان بتوانند بدون نیاز به حضور
نهادهای نظارتگر اقدام به انجام معامالتی در حداقل زمان ممکن و بهصرفهترین بهای موجود نمایند؛ در
آن صورت نیاز به وجود قراردادی با خصیصههای ذاتی و بالقوه برای معامله گران ضروری است که
قراردادهای هوشمند به نیاز استفادهکنندگان در این زمینه پاسخ خواهد داد .از منظر دیگر ،ویژگی
خودکنترل شوندگی بستر بالکچین موجب افزایش اعتماد طرفین در انجام معامالت مبتنی بر اینگونه
قراردادها میباشد .حال زمانی که سخن از قراردادهای هوشمند در حسابرسی به میان میآید ،توجه
سرمایهگذاران به حسابرسان مستقل بهعنوان یک نهاد سومی مورد اعتماد که وظیفه کسب اطمینان از
ارائه منصفانه و درست صورتهای مالی حسابرسی شده توسط شرکتها را دارند ،جلب میشود.
مکانیسم کارکرد قراردادهای هوشمند بر بستر بالکچین
هر قرارداد هوشمند دارای یک حساب متوازن ،ذخیرهگاه اختصاصی و کد قابلاجرا است .حالت کلی قرارداد
شامل ذخیرهگاه ،حالت تعادل قرارداد خواهد بود .این حالت در بستر بالکچین ذخیرهشده و هر مرتبه
که قرارداد فراخوان میشود نیز بروز میگردد .پس از استقرار قرارداد هوشمند بر بستر بالک امکان تغییر
کد آن قراداد وجود ندارد .بهمنظور اجرای قرارداد ،استفادهکنندگان بهسادگی میتوانند تراکنش مربوطه
را به آدرس قراداد ارسال نمایند .سپس قراداد بر اساس تائید هر یک از گرههای (استخراجکنندگان) موجود
در شبکه بهنحویکه مفاد توافقات حاصل گردد ،انجام میشود .متعاقباً حالت کلی قرارداد بر اساس تغییرات
حاصله بروز میشود .قراداد میتواند مبتنی بر تراکنشهای دریافتی ،ذخیرهگاه خصوصی خود را نوشته یا
از آن طریق خوانده شود ،وجوه حاصله را در گردش حساب خود ذخیره نماید ،پیغامها را ارسال و دریافت
نموده یا وجه حاصل از سایر استفادهکنندگان یا قراردادها را دریافت کرده و یا حتی قراردادهای جدیدی
منعقد نمایند [ .]4شرکتهای عرضهکننده کاال و خدمات میتوانند به نحوی ساده نسبت به کد نویسی
عملیات ارسال کاال و خدمات برای هریک از اقالم کدهایی جداگانه با مشخصات و ویژگیهای خاص
طراحی نمایند .این کدها ملقب به هشها این توانایی را به شرکت فروشنده می دهد تا برای کاالهای
موردنظر خود خصوصیات تعریف نماید که اینگونه خصوصیات در بستر بالکچین بهصورت هوشمند
قابلاجرا است .در حال حاضر شمار بسیاری از نمونههای قراردادهای خودکار در سیستمهای مالی لحظهای
در حال وقوع است .از دستگاههای فروش تسهیل بخش مکانیکی گرفته تا عملیات واگذارشده به بانک
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جهت انجام یا حق برداشت از شخص دیگر .ایده قرارداد هوشمند به نحوی برنامهریزی گردیده است تا
بهتمامی تراکنشهایی که بهسادگی و بهصورت خودکار همچون عملیات خرید از دستگاههای فروش
اتوماتیک رخ میدهند اجازه دهد تا در این بستر انجامپذیرند .این عملیات بدون نیاز به پاسخدهی (یا
پرداخت) به نهاد مرکزی بهمنظور قضاوت نحوه انجام عملیات مفاد قرارداد صورت میپذیرد .تکنولوژی
بالکچین فرصتهایی در این عرصه ارائه مینماید .زیرا کد قرارداد هوشمند قابلیت نوشته شدن بهصورت
مستقیم بر بستر بالکچین را داراست .و همچنین مانند قراردادهای سنتی قابلآزمایش توسط طرفین
قبل از شروع قرارداد میباشد .اگر مفاد قرارداد توسط طرفین موردقبول قرار گیرد در آن صورت بهوسیله
حقوق مناسب تکمیل و مفاد طرحریزیشده موجود را بهصورت خودکار به اجرا درمیآورد .این امر بدان
معناست که پرداخت وجه چرخهای را به حرکت درمیآورد که شامل به اجرا درآمدن حساب تضمینی،
انجام سرمایهگذاری و با هر مورد دیگری باشد .مضافاً اینکه ،قرادادهای هوشمند دوپهلو (مبهم) نیستند.
قراداد تنها یک موضوع را به اجرا درمیآورد و آن تعریفی است که کد برنامهنویسی شده در قراداد تعیین
میکند [.]18
خلق قراردادهای هوشمند به معنای حذف کامل قراردادهای سنتی و جایگزینی نوع کامالً متفاوت و
مستقلی از قرادادهای معمول نخواهد بود .بلکه تغییرات چشمگیری در ماهیت قراردادهایی که تاکنون
مورداستفاده قرار میگرفتهاند ،رخ خواهد داد .در جدول شماره  1سعی شده است تا با در نظر گرفتن
عملکرد قرادادهای هوشمند به مقایسه برخی از تفاوتهای عمده آن با قراردادهای سنتی پرداخته شود.
(جدول شماره )1
قراردادهای هوشمند

قراردادهای سنتی

عدم وجود نهاد سومی

وجود نهادهای سومی نظارتگر و تضمینکننده

فاقد سازوکار پذیرفتهشده قانونی

دارای سازوکار قانونی

کاهش زمان و روند انعقاد قرارداد بهوسیله
برنامهریزی مفاد قرارداد از طریق رایانه

تعدد نهادهای تدوینکننده قرارداد

تهیه قرادادهایی با مفاد قابلاندازهگیری کمی

امکان در نظر گرفتن مفادی با تعهدات قراردادی کیفی

غیرقابل تغییر بودن مفاد قرارداد پس از انعقاد

تنظیم الحاقیه قرارداد برای ایجاد تغییرات قراردادی

عدم نیاز به تائید توسط نهادهای دولتی

نیازمند تائید توسط نهادهای دولتی در برخی موارد

امکان تجمیع قراردادهای متعدد با طرفین متعدد
در یک قرارداد بر اساس برنامهریزی رایانهای

نیاز به انعقاد قرارداد جدید برای هر یک از طرفین در
صورت وجود طرفین متعدد برای موضوعات گوناگون

تکنسخهای بودن قراداد و استفاده از تکنولوژی
جهت انعقاد قراردادهای از راه دور

تعدد نسخ قراداد و نیاز به تائید دستی توسط هریک از
ذینفعان

کاهش دخالت انسانی در روندهای اجرا و کنترل
مفاد قراردادی

نیاز مبرم به وجود انسان در کنترل اجرای مفاد قبل ،در
حین و پس از انعقاد قرارداد
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مزیتهای استفاده از قرادادهای هوشمند برای معامله گران
بهطورکلی قراردادهای هوشمند مجموعهی گستردهای از کاربردهای مرتبط با کسبوکارهای گوناگون را
در برمیگیرد .برخی از این کاربردها عبارتاند از :معامالت توزیعشده (معامالت واقعشده در دفاتر
توزیعشده) ،اقدامات انطباقی در راستای مبارزه با پولشویی ،احراز هویت مشتریان (مورداستفاده توسط
بانکها) ،گزارشات قانونی برونسازمانی ،گزارشات تحقیق و توسعه پزشکی [ .]12دو وجه قابلتوجه در
قراردادهای هوشمند کاهش هزینه و زمان برای معامالت طرفین است .حالآنکه کاهش هزینهها موجب
افزایش رقابتپذیری بهای اقالم فروش رفته و متعاقباً افزایش سودآوری معامله گران خواهد شد .این امر
میتواند بر بهای سفارشات کاال و خدمات تأثیر چشمگیری داشته باشد .میزان تأثیرگذاری قراردادهای
هوشمند بر بهای تمامشده معامالت نیاز به بررسیهای تخصصی در خصوص مقایسه میزان کاهش هزینهها
حمل و نگهداری ،آزادسازی وجوه در دورههای کوتاهتر نسبت به قراردادهای سنتی ،حذف هزینههای
مربوط به نهادهای سومی ضمانت کننده ،تعیین ریسک ناشی از عملیات مخربانه در خصوص قرادادهای
هوشمند در مقایسه با قراردادهای سنتی و تخمین میزان ضرر ناشی ازاینگونه عملیات بر بهای اقالم
دادوستد شده ،اندازهگیری هزینههای مربوط به استخراجکنندگان در بستر بالکچین و بسیاری دیگر از
هزینهها که به دلیل نوظهور بودن این تکنولوژی در حال حاضر کشف یا اندازهگیری نشدهاند ،داشته باشد.
با تمامی این تفاسیر عموم متخصصان در این حوزه و برخی از نخستین استفادهکنندگان به برتری خصایص
ذاتی این سیستم نسبت به پیمانهای سنتی اذعان نمودهاند .قراردادهای هوشمند توانایی کاهش دوره
پرداخت وجوه حاصل از قرارداد رادارند .به دلیل حذف نهاد سومی زمان حصول اطمینان از انجام تعهدات
طرفین کاهش مییابد .کاهش زمان در انجام تعهدات و دادوستد وجوه حاصل از این امر به معنای کاهش
دوره پرداخت بدهیها در صنایع خواهد بود .ضمناً در شروع استفاده از این قراردادها بازده سود سهام در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس در کوتاهمدت با افزایش روبرو خواهد بود .این امر با افشا در سطح
صورتهای مالی همراه خواهد شد و در کوتاهمدت با استقبال سرمایهگذاران به سهام استفادهکنندگان
پیشرو در استفاده از قراردادهای هوشمند همراه خواهد بود .افزایش دوره معامالت به معنای سرعت
جابجایی موجودی در شرکتهای فروشنده کاال خواهد شد .حالآنکه نیاز به استفاده از سیستمهای
موجودی کاال در زمان سفارش را بیشازپیش نمایان خواهد ساخت .ضمن آنکه به دلیل کاهش هزینههای
نگهداری و انبار ،بهای تمامشده کاالهای فروش رفته با کاهش همراه خواهد بود .کاهش بهای کاال و
خدمات به معنای کاهش قیمت فروش بهمنظور کسب بخش بیشتری از بازار برای فروشندگان رقابتی
خواهد شد که این امر ضمن حفظ سود ناخالص کاالها منجر به افزایش مقداری فروش شرکتها میشود.
توانایی شرکتها در بازاریابی و فروش محصوالت در اینگونه بازارهای رقابتی بخش قابلتوجه بسیاری از
ذینفعان در دنیای کسبوکار مبتنی بر بستر بالکچین میباشد.
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(شکل شماره]7[ )۱

حرفه حسابداری و تحوالت پیرامون
عالوه بر مزیتهای ذکرشده فوق ،قرادادهای هوشمند حرفه حسابداری را در ثبت و نگهداری اطالعات
مالی تغییر خواهد داد .فرض کنیم معاملهای مبتنی بر قرارداد هوشمند بین طرفین معامله در حال انجام
است .موضوع معامله عبارت است از برقراری خطوط انتقال گاز بین کشورهای ایران و پاکستان .در حالت
سنتی قرادادی با موضوع مهندسی ،راهاندازی و انتقال خطوط گاز ایران به کشور پاکستان در مدتزمانی
مشخص با بهایی از قبل تعیینشده انجام خواهد شد .در این حالت فروش هر یک از مراحل قرارداد اعم
از مهندسی ،ساخت ،راهاندازی و انتقال انرژی بر اساس درصد پیشرفت کار توسط حسابداران شناسایی و
وجوه حاصل بر اساس مفاد قراداد دریافت خواهد شد .حال همین پیمان را با فرض انعقاد قراداد هوشمند
بین طرفین فرض میکنیم .قراداد هوشمند بر اساس کدهای برنامهریزیشده که بیانگر مفاد قرارداد ،تعیین
میزان پیشرفت کار ،تحقق هر یک از مراحل پروژه و نهایتاً انتقال وجوه حاصله در حسابها است
انجاموظیفه میکند .این بستر برداشت وجوه و واریز آن بهحساب شرکت ارائهکننده کاال و خدمات را
عهدهدار است .پس از حصول اطمینان از اینکه کدهای نرمافزاری که نمایان گر تعهدات فروشنده است
بهدرستی با مفاد قرارداد مطابقت داده شد و طرفین از انجام صحیح معامله در هر یک از مراحل اطمینان
حاصل کردند اکنون مرحله ثبت خودکار عملیات حسابداری بر بستر بالکچین است .بالکچین به دلیل
ماهیت ذاتی غیرقابل تغییر خود و نیز امنیت باال به طرفین این اطمینان را میدهد که ثبت و نگهداری
عملیات حسابداری بهدرستی و با دقت باال و مبتنی بر استانداردهای پذیرفتهشده حسابداری بهصورت
خودکار انجامشده است .این تنها بخشی از قابلیتهای قرادادهای هوشمند بر بستر بالکچین است .امکان
کدگذاری برای گزارشات در لحظه با هر نوع نیازی فراهم خواهد بود .در همین راستا بهمحض تغییر
خودکار در مراحل انجام کار امکان ارسال گزارشات به بخشهای تصمیمگیرنده در معامالت و نهادهای
قانونی اعم از ارگانهای مطالبه گر بیمه و مالیات فراهم خواهد شد .سومین و یکی از مهمترین قابلیتهای
قراردادهای هوشمند که حرفه حسابداری را دچار تغییر خواهد نمود امکان استفاده از این تکنولوژی ،در
تحلیل بودجه برآوردی برای پروژههای در دست اجراست .امکان برنامهنویسی برای تعیین اینکه آیا با روند
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موجود امکان تحقق وجوه حاصل از پروژه در زمان پیشبینیشده میسر میشود یا خیر را قرادادهای
هوشمند با کمک بستر بالکچین بهدرستی و دقت و بهصورت مرحلهای انجام خواهد داد.
نقش و جایگاه بالکچین و قرادادهای هوشمند در نظام مالیاتی و امور مبادالتی دولتی
توانایی بالقوه تکنولوژی بالکچین توانسته است موجب پیدایش جهان ارزهای رمزنگاریشده گردد.
بسیاری از کاربردها موجود در بالکچین در حال ارزیابی و توسعه میباشند .از این میان میتوان برخی
کاربردهای مورد انتظار بخش دولتی همچون ثبت اطالعات داراییها ،اطالعات هویت شهروندی،
زنجیرههای تأمین ،سوابق پزشکی و بسیاری موارد دیگر را نام برد [ .]30در اقتصادهای پویا نقش دولت
در برقراری نظامهای وصول و توزیع عادالنه درآمدهای عمومی غیرقابل چشمپوشی است .نهادهای اخذ
کنندهی عایدی دولت همواره به دنبال برقراری بستری کارا بودهاند که توانایی اخذ صحیح و بهموقع
مطالبات خود را از آن طریق میسر سازند .هرچند بالکچین برای تمامی سیستمهای اخذ مالیات قابل
تجویز نیست ،اما میتوان آن را در بسیاری از حوزهها برای کاهش هزینههای جمعآوری و دریافت مالیات
و متعاقباً کاهش شکاف مالیاتی مورداستفاده قرار داد [ .]29در دنیایی که بالکچین فراگیر شده و توسط
بخش عمده از معامله گران مورداستفاده قرار میگیرد ،دولتها نیز تحت تأثیر تغییرات مدرن و دیجیتالی
چارهای جز جایگزینی و بروز رسانی سیستمهای اخذ عایدیها همچون ،مالیات ارزشافزوده ،مالیات بر
کاال و خدمات ،عوارض آالیندگی ،حقوق و عوارض گمرکی و تمامی درآمدهایی که قابلاندازهگیری
میباشند را نخواهند داشت .چراکه وصول سریع و اثربخش درآمد دولت به معنای برقراری برابری اجتماعی
بیشتر و بهبود شاخصهای اقتصادی است .اخذ مالیات بر ارزشافزوده و عوارض نیاز به خلق بالکچینهایی
برای انتقال دادهها و پرداختهای مالیاتی فیمابین مودیان مالیاتی و درگاههای دولتی دارد .اینگونه
بالکچینها امکان اعطای صالحیت قضایی به پرداختکنندگان مالیات بهصورت محدود و یا چندگانه
همچون صالحیتهایی که امکان پرداخت در سراسر اتحادیه اروپا یا شورای همکاری خلیجفارس را دارد،
اعطا نماید [ .]7همچنین استفاده از قراردادهای هوشند به دلیل امنیت باالی آن در مقابل سرقت و
دستکاری اطالعات در فرایندهای رأیگیری نیز میتواند مورداستفاده دولتها قرار گیرد .یکی از نقاط
ضعف اینگونه قراردادها را میتوان در محدودیت استفاده از آنها در بده بستانهای اجتماعی فاقد ارزش
قابلاندازهگیری بین دولت و مردم دانست ،زیرا معامالتی که غیرقابلاندازهگیری یا کمی سازی باشند
قابلیت ثبت بر این بستر را دارا نیستند.
معایب و کاستیهای قراردادهای هوشمند
با افزایش مبادالت تجاری ،اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی اطالعات ،دادههای مالی بهسرعت انباشتهشده
و این موضوع بهنوبه خود برخی محدودیتها را برای استفاده بهینه و کارا از این دادهها بهوجود آورده است
[ .]1بالکچین بهعنوان بستر ذخیره داده ،موجب کاهش دو هزینهی اصلی میشود :اول ،هزینهی تصدیق
درستی صفات تراکنشی که امکان ثبت آنها بر بستر بالکچین فراهم است و دوم ،هزینهی مربوط به
شبکهبندی رایانهای [ .]9ضمناً قراردادهای هوشمند عالوه بر برخورداری از صفات ذاتی بالکچین بهعنوان
بستر قابلاجرا برای آنها ،به دلیل پتانسیلهای گوناگون اشارهشده در قبل ،توانایی استفاده در بسیاری از
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صنایع و توسط طیف وسیعی از استفادهکنندگان را داراست .تواناییهای بالقوه قراردادهای هوشمند به
نحوی معنادار علل لزوم استفاده ازاینگونه قراردادها در مقایسه با قراردادهای سنتی را توجیه مینماید.
حالآنکه این فناوریها دارای کاستیها و نواقصی نیز هستند.
خطرات عملیاتهای مخربانه و غیرقانونی و مشکل کنترل شوندگی غیرمتمرکز
بالکچین با تمامی قابلاطمینان بودن خود در مقابل دستکاری و سرقت ،همچنان در برابر هکرها شکننده
است .این شکنندگی تا میزانی است که تاکنون اکثر کشورها تنها به پذیرش این بستر برای معامالت خرد
بسنده کردهاند .احتمال عملیاتهای مخربانه با در نظر گرفتن اینکه بالکچین ذاتاً غیرمتمرکز است
افزایش خواهد یافت زیرا در صورت هک شدن فرایندهای واقعشده بر این بستر ،امکان واکنشهای سریع
و مطلوب پس از سرقت توسط نهادهای مسئول وجود ندارد چون هیچ نهادی مستقالً مسئولیت نظارت و
کنترل از معامالت واقعشده بر بستر بالکچین را دارا نیست و درعینحال همهی آفرینندگان بالکها یا
معدنچیان متصدیان امور بالکهای پدید آورده شده هستند .غیرمتمرکز بودن بالکچین میتواند موجب
بروز معامالتی که ماهیتاً غیرقانونی بوده و امکان انجام آنها در محیطهای تحت کنترل فراهم نیست
همچون عملیاتهای پولشویی نیز به وقوع بپیوندد .تهدید قراردادهای هوشمند موضوع قانونی یا
غیرقانونی آن را به یک صورت تحت الشعاء قرار میدهد .امر مورد اهمیت تنها امکان انجام موضوع اصلی
قرارداد در غالب یک کد است .شمار بسیاری از بحث و گفتگوها پیرامون توانایی استفاده غیرقانونی از ارز
بیت کوین که در قالب یک سایه در تکنولوژیهای بالکچین نهفته است نیز وجود دارد .در روسیه استفاده
از بین کوین بهخودیخود غیرقانونی نیست ،اما بیانیههای اخطار از جانب بانک مرکزی روسیه و کمیته
دیدهبان مالی در رابطه بااینکه بیت کوین ممکن است در نظامهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مورداستفاده قرار گیرد ،صادرشده است [ .]10با در نظر گرفتن اینکه قراردادهای هوشمند بر بستری استوا
شدهاند که خود ممکن است در معرض حمالت مخربانه یا سوءاستفاده قرار گیرد لذا قابل پیشبینی است
که این معاهدهها نیز در معرض چنین خطراتی خواهند بود .شایانذکر است که برای افزایش امنیت و
کنترل بالکچین اقداماتی در راستای برقراری بالکچینهای خصوصی در حال انجام است که به
پدیدآورندگان امکان برقراری و اعمال کنترلهای متمرکز بر آنها را خواهد داد.
عدم وجود سازوکار قانونی .نکته دیگر در این زمینه مربوط به نوپا بودن این تکنولوژی است .قراردادهای
هوشمند تنها بر بستر بالکچین اجرا پذیرند .بستری که تاکنون توسط نهادهای قانونی بسیاری از کشورها
موردقبول واقع نشده است .عدم وجود سازوکار قانونی یعنی تعهدات موجود در قراردادها نیز قابلیت تعریف
بر اساس قانون را نخواهند داشت .با فرض اینکه بالکچین و متعاقباً قراردادهای هوشمند توسط تمامی
دولتهای سراسر جهان موردپذیرش قانونی قرار گیرند همچنان تناقضی در این خصوص وجود خواهد
داشت .این تناقض با ماهیت بالکچین غیرمتمرکز به وجود خواهد آمد .بالکچین ماهیتاً فاقد پدیدآورنده
و ادارهکنندهی مستقل است .حال دولتها بهعنوان نهادهای ادارهکنندهی تمامی امور کشوری چگونه
خواهند توانست قوانینی وضع نمایند تا بستری غیرمتمرکز را مدیریت و کنترل نمایند .این امر بدون
دخالت پدیدآورندگان بالکچین و قراردادهای هوشمند غیرممکن خواهد بود .همچنین قراردادهای
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هوشمند تحت ماهیت "کد یعنی قانون" اجرا میشوند [ .]28غیرقابل تغییر بودن آنها در مراحل مختلف
قرارداد میتواند موجب ایجاد مشکالت عملیاتی گردد.
هزینههای راهاندازی ،آموزش و نگهداری
تخمین هزینههای آشنایی و آموزش استفادهکنندگان قراردادهای هوشمند از دیگر مواردی است که در
آیندهی نزدیک بسیاری از معامله گران با آن مواجه خواهند بود .هرچند مقایسه این هزینهها با هزینههای
مربوط به حذف نهادهای سومی و سایر هزینههای بهبود فرایندهای قراردادی اشارهشده در این مقاله نیاز
به تحقیق و اندازهگیری دقیق دارد .زمان موردنیاز برای تسهیل استفاده و فراگیر شدن اینگونه قراردادها
از دیگر موارد قابل پیشبینی پیش رو است.
یکسانسازی قوانین تجارت بینالملل
ضمناً قراردادهای هوشمندی که در بستر تجارت جهانی قابلاستفاده باشند نیاز به سازوکارهای مشابه در
کشورهای مختلف خواهند داشت .طرفین قرارداد در صورتی خواهند توانست بر اجرای مفاد قرارداد
کنترلهای الزم را اعمال نمایند که توانایی اجرای قراردادها در ساختارهای درونمرزی کشورها فراهم
باشد .در غیر این صورت قراردادهای هوشمند در ابتدا در حدود مرزهای کشورها بین معامله گران قابلاجرا
خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری
با در نظر گرفتن تغییراتی که قراردادهای هوشمند بر شیوه کسبوکار نوین خواهد داشت میتوان تحوالت
پیش روی حرفه حسابداری را شامل تغییر در جایگاه حسابداران گواهیشده از اشخاصی که وظیفه
نگهداری اطالعات مالی را بر مبنای اصول پذیرفتهشده حسابداری بر عهدهدارند به افرادی که متخصص
امور فناوری اطالعات در رابطه با اطمینان دهی نسبت به مطابقت عملیات خودکار بسترهایی همچون
بالکچین با استانداردهای حسابداری و گزارشگری برشمرد .حسابرسان قراردادهای هوشمند گواهیشده
بهعنوان ضابطین اطمینانبخش امور کسبوکارها ،بیشترین توانایی را در اطمینان دهی به
استفادهکنندگان اطالعات مالی در ارتباط با نتایج حاصله از قراردادهای تماماً هوشمند دارند ،بهنحویکه
نتایج اینگونه عملیات عاری از هرگونه خطا ،اشتباه ،دستکاری و یا عملیاتهای مخربانه باشد .همچنین
ارائه راهکارهای نوین مالی در خصوص تسهیل امور معامالتی که بهخودیخود باعث برقراری
چهارچوبهای تصحیحشده کسبوکار است ،بخشی دیگر از وظایف آنها است .با در نظر گرفتن تغییراتی
که تکنولوژیهای نوینی همچون بالکچین و قراردادهای هوشمند بر حرفههای حسابداری و حسابرسی
به وجود خواهد آورد ،نیاز به نگاهی متفاوت به برقراری بسترهای آموزشی و حرفهای است که ایجاد آنها
به حسابداران گواهیشده توانایی کسب صالحیتهای موردنیاز جهت انجام عملیاتهای حرفهای مبتنی
بر شرایط جدید را میدهد .یکی از چالشهای مهم پیش رو برای متخصصین اطمینانبخش صحت و
درستی تراکنشها بر بستر بالکچین ،را میتوان مشکالت مرتبط با برقراری سازوکار الزم برای تعیین
نقش حسابداران و حسابرسانی برشمرد که تاکنون به دلیل صالحیتهای حرفهای و دانش الزم نسبت به
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استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سایر مصادیق موردنیاز در این حوزه با عناوین صالحیتدار یا
گواهیشده به استفادهکنندگان اطالعات ،خدمات حرفهای ارائه نمودهاند .بالکچین به دلیل ماهیت
غیرمتمرکز خود تصدیق درست و منصفانه بودن تراکنشها را توسط گرهها محک میزند .بهعبارتدیگر،
در حال حاضر گرهها یا همان پدیدآورندگان بلوکها نقش اطمینان بخشی را برای استفادهکنندگان ایفا
مینمایند و نه نهادهای نظارتگر بیرونی .درصورتیکه حسابرسان تاکنون نقش تعیینکنندهای در ارائه
اظهارنظر مستقل خود در خصوص کیفیت اطالعات مالی داشتهاند .اکنون درصورتیکه حسابرسان بهعنوان
مطابقت دهندگان کدهای نرمافزاری برای اطمینان از صحیح بودن تراکنشها در این بستر ایفای
نقشنمایند خصیصه اصلی و بنیادی بالک جین با عنوان غیرمتمرکز بودن دچار نقصان خواهد شد .با این
تفاسیر با تغییرات چشمگیر پیش رو ،حسابداران و ارائهدهندگان خدمات حسابرسی و اطمینانبخش نیاز
اساسی به آشنایی کامل با سیستمهای نوین اطالعاتی و آسیبشناسی اینگونه تکنولوژیها در اقتصاد
دیجیتالی و مترقی خواهند داشت.
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Since the dawn of time, mankind has been in search of different ways for exchanging
goods and services. Such exchanges have been built upon contracts or agreements
between two or more parties whose will has given way to the creation of a legal
phenomenon. Since the last few decades, man’s ever-growing needs have given rise
to a need for different kinds of limitless exchange. Such exchanges encompass a whole
range of goods, services, technology, science, etc. The need for more exchange has
caused people to look for platforms through which one could partake in such activities
all around the World in the most time-efficient and cost-efficient manner. This has
caused unprecedented attention being given to state-of-the-art technologies such as
the Block Chain, Internet of Things, Artificial Intelligence, Smart Contracts and
Automatic Automation. Such technologies are aimed at facilitating different aspects
of exchange between the parties and putting data and information in order. Therefore,
a large number of companies and organizations have examined, invested in, and made
use of said technologies from the early days of their existence. In this study, we go
through an overview of such things as the Internet of Things, Artificial Intelligence
and Robotic Automation Process, and after defining Block Chain as the foundational
technology for Smart Contracts, we examine the opinion of expert on how it could
affect the fields of accounting and auditing. Afterwards, we examine Smart Contracts
and discuss their significance for accounting and auditing services.
Keywords: Smart Contracts, Block Chain, Robotic Automation Process, Artificial
Intelligence, Internet of Things.
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