
 
                                                102 تا 89 صفحه از ،35 شماره ،1399پاییز  حسابرسی، و حسابداری مطالعات

 

 

 حسابرسی و حسابداری حرفه بر هوشمند قراردادهای ریتأث بررسی

 © 1پور جمالیان مظفر دکتر

 طباطبایی عالمه دانشــگاه حســابداری گروهعلمی  هیئت عضو

 2پسند فالح پور علی علی

 طباطبائی عالمه دانشگاه حسابرسی ارشد کارشناسی دانشجوی

 

 (1398 آبان 1 پذیرش: تاریخ ؛1398 تیر 1 دریافت: )تاریخ

 و کاالهاادوستد د و انجام موثر ارتباط برقراری برای نوین یهاروش از استفاده دنبال به انسان همواره

 استوارفر یا بیشتر نفی مابین دو  پیمانی یا قرارداد ایجاد بردادوستدها  گونهاین است. بوده گوناگون خدمات

 خدمات، کاالها، از یاگسترهاینچنینی  مبادالت .را پدید آورده اند حقوقی اثر یک طرفیناراده  با که بوده

 بسترهایی قراریبر برای تالش موجب بیشتر مبادله به نیاز است. گرفته بر در را غیره و علم ،ها تکنولوژی

به ارمغان  بها نیترصرفهبه و ممکن زمان کمترین در را جهان از نقطه هر در مبادالتی امور تسهیل شده تا

 هوش ء،اشیا اینترنت ،زنجیره بلوکی همچون نوینی یهایتکنولوژ از استفاده راستا همین در .آورد

 است.کنندگان قرارگرفته توجه استفاده مورد رباتیک اتوماسیون فرایند و هوشمند قراردادهای مصنوعی،

 بیشتر هرچه بخشی نظام و مبادله طرفین نیمابیف مبادالتی امور تسهیل هدف باها  تکنولوژی این تمامی

 و یگذارهیسرما بررسی، به اقدامها ارگان وها شرکت از بسیاریلذا،  .اندآمده وجود به اطالعات وها داده

 و مصنوعی هوش ،اشیاء اینترنت مقاله این در .اندشده نموده اشاره یهایتکنولوژ از عملیاتی استفاده

 پایه تکنولوژیعنوان به زنجیره بلوکی تشریح ضمن و شدهیمعرف اجماالً رباتیک اتوماسیون فرایند

 دیدگاه از حسابرسی و حسابداری حرفه بر پیمان های هوشمند ریتأث هوشمند، قراردادهای پدیدآورنده

 در آن اهجایگ و هوشمند قراردادهای ابعاد گوناگون سپس .شودیم مطرحنظران صاحب از بسیاری

 شد. خواهد بحث حسابرسی و حسابداری

 

 مصنوعی، هوش ، رباتیک اتوماسیون فرایند ،زنجیره بلوکی هوشمند، قراردادهای کلیدی: هایواژه

 .اشیاء اینترنت

                                                           
1 m.jamalianpour@atu.ac.ir                                                                 )نویسندۀ مسئول(  © 
2 ali.alipour.fallahpasand@gmail.com 



 پور فالح پسند یعلو  پور انیجمال

 

 

 مقدمه
 مستقل و هوشمند یهادستگاه از وسیعی یگستره صنعتی، اشیاء اینترنت یهاتکنولوژی توسعه تسریع با

 خودکار، یهاکارخانه یاها شبکه راننده، بدون یهالیاتومب همچون دیجیتالی اتوماسیون یهابرنامه در

 رهیذخ [،5] هوشمند دولتی و خانگی خدمات [،22] یانرژ پایاپای دادوستد [،20] انرژی مدیریت

 [23] سالمت خدمات و بانکداری هوشمند، قراردادهای دیجیتالی، یهاییدارا اطالعات، شدهعیتوز

 به اینکهمجرد به راها داده که داده بر مبتنی ساختار زنجیره بلوکی میان این از یافت. خواهند گسترش

 یریکارگبه [.6] دینمایم ثبت حسابداری کل دفتر همانند افزایش به رو همواره لیستی در وندندیپیم وقوع

 گران صنعت و دانشگاهیان از یاگسترده بخشموردتوجه  اشیاء اینترنت برای زنجیره بلوکی تکنولوژی

 شدهیطراح گسترده شبکه بر مبتنی یربنایز دآورندهیپد تکنولوژی این [.21] [15] [24] استقرارگرفته 

 تسهیل را اقالم بهایدادوستد  رایانه، طریق از معامالت رمزنگاری یلهیوسبه که بوده اینترنت پایه بر

لوک ب در که ییهاتراکنش از که خاص یاداده ساختار از است عبارت سیستم این گریدعبارتبه .بخشدیم

 ،دآورندیپد را دستکاری رقابلیغ و متوالی زنجیرهای تا شده مرتبط یکدیگر با رمزنگاری لهیوسبه که هایی

 درکننده استفاده چندین به که آورده پدید را داده پایگاه از جدیدی نسل زنجیره بلوکی .اندشده تشکیل

 شرایطی در حتی تغییرات ایجاد اجازه طرفین به نیز و داده را هاگاهیپا یگذاراشتراک به امکان عملیات

 ذاتی ویژگی به اعتماد با .[17دهد ]یم خطریب و امن بستری در را ندارند کافی اعتماد یکدیگر به که

 نیازدرواقع  ،ونقلحمل و پرداخت صنایع در بستر این از استفاده همچون آن کاربردهای و زنجیره بلوکی

آنکه حال .روندیم پیش شدن حذف به رو چرخه این درها بانک مانند سومی نهادمؤسسات  حضور به

 خواهد وقوع به قبل به نسبت کمتر هزینه با و زمان در که یهاتراکنش گونهنیا از نهاییکنندگان مصرف

 و کاالوانتقال نقل وها تراکنش تسریع جهت معامالت در سوم نهاد حذف [.26] برندیم نفع پیوست

زنجیره  با مرتبطتوجه قابل خصوصیات از معامله طرفین بین اعتماد ایجاد برای نهادی به نیاز بدون خدمات

 زنجیره بلوکی بنیادین ویژگی این .باشدیم بستر این براستوارشده  هوشمند قرادادهای از استفاده و بلوکی

 باالتر دقت و امنیت و کمتر ینهیهز با قراردادهایی انعقاد جهت بستر این از استفاده به صنایع توجه سبب

 دنبخشیم بهبود رادادوستد  یک عملیاتی فازتنها نه که ییهامانیپ است. شده سنتی قراردادهای به نسبت

دوطرفه  تعهدی حسابداری از فراتر بستری در را مالی اطالعات دیتائ و ثبت به مربوط یهااتیعمل بلکه

 حسابرسان و معنادار نحوی به مالی اطالعات تلخیص و یبندطبقه ثبت، جهت حسابداران حضور به وابسته

 اشتباه و تقلب از ناشی تیبااهم تحریف هرگونه از عاری مالی یهاصورت اینکه از اطمینان کسب جهت

 اطالعاتی ارائه برای تقاضا روزافزون افزایش با و امروز اقتصادی دنیای در ساخت. دنخواه میسر است،

 حیاتی امری ،شدهارائه اطالعات و هاگزارش به اعتباردهی برای تیباکفا افرادی به نیاز پاسخگو، و شفاف

 حسابرسان میان در انتظارات افزایش برای آموزشی یهابرنامه توسعۀ راستا، این در [.3رسد ]یم نظر به

 بخشد، بهبود را هاآن عملکرد بخشتیرضا نحوی به کامپیوتری یهاکیتکن و ابزارها که مبنا این بر

 این کاربردهای بررسی از پس [.2] شود منجر کامپیوتری یهاکیتکن و ابزارها مصرف افزایش به تواندیم

 چند یا دو هوشمند یهامانیپ صورتبه که معامالتی برقراری برای بستر این از استفاده امکان تکنولوژی
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 کدهای هوشمند قراردادهای گریدعبارتبه آمد. پدید است، سومی نهادهای حذف ذاتی خصوصیت با طرفه

 اجرا به را قراردادی از پیش تعیین شده وظایف که بوده زنجیره بلوکی بستر بر شدهرهیذخ یاانهیرا

 معرفی به حسابرسی و حسابداری عملیات بر تغییرات این راتیتأث بررسی از شیپ .[11] آورندیدرم

 .میپردازیم هریک عملکرد نحوه و زنجیره بلوکی و هوشمند قراردادهای

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 یهاتیفعال طی که نمود تعریف (کنندگاناستفاده یهاانهیراها )گره از یاشبکه توانیم را هوشمند قرارداد

 فراهم هاآن برای عموم توسط مشاهده امکان که تاریخی تغییرناپذیر یهاتراکنش تولید منظوربه پایاپای

 که تشکیل شده یاانهیرا یافزارنرم کدهای از قراردادها این [.16] [33] [25کنند ]یم فهیوظانجام است،

 اجرا را باشد( بها دارای که هرچیزی و سهام دارایی، پولی، مبادالت مانندها )تراکنش خودکار صورتبه

 لهیوسبه که بستری طریق از امر این .پیش می برند هاآن مفاد تحقق اساس بر را ها پیمان و/یا نموده

 از استفاده و شدهرفتهیپذ قوانین بر مبتنی عملیات بودن اعتمادقابل و صحیح از عمومی اعتبارسنجی

 اینکه از اطمینان حصول جهت مستمر کنترل .ردیپذیم صورت ،رمتمرکزیغ کل دفتر تکنولوژی

 صورت کنندگانشرکت عموم توسط باشد مخربانه عملیات و دستکاری از عاری هوشمند قراردادهای

 حذف را اینباره( در مرتبط یهانهیهز وگر )واسطه سومی نهادهای حضور جهت نیاز اقدام این که پذیرفته،

 تمامی ذخیره طریق از را خود مختص شده حسابرسی وقایع دفتر هوشمند قراردادهای .کندیم

 وقوع، زمان اساس بر شدهمرتب باشد، نیاز آینده در بازنگری کهیدرصورت و قرارداد با مرتبط یهاتراکنش

 کنندگاناستفاده نیاز که دفاتری از اندعبارت عمومی کل دفاتر فوق، تعاریف در [.19] دینمایم نگهداری

 قراردادهای ایده [.31] [16] کنند فراهم رایگان صورتبه را تاریخی تغییرناپذیر یهاتراکنش مشاهده به

 آمدن وجود به زمان تا ایشان ایده هرچند .[32] گردید ارائه ژابو نیک توسط 1994 سال در هوشمند

 و مشاوره تحقیق، امر در پیشرو نهادهای از بسیاری ؛نگرفت قرار چندانی موردتوجه زنجیره بلوکی بستر

 .اندنموده اشاره شده، تسهیل معامالت انجام جهت نانیاطمقابل بستری عنوانبه تکنولوژی این یریکارگبه

 برخی نیمابیف را هاییدارا که برشمرد سیستمی عنوانبه را هوشمند قرارداد توانمی دیگر تعریفی بر بنا

 [.8] دینمایم منتقل شدهنییتع پیش از قواعد طریق از و خودکار صورتبه معامله بازیگران تمامی یا

 که ییهاپروتکل اجماع از استفاده با که ،کندیم فعالیت کامپیوتری شبکه توسط هوشمند قراردادهای

شود یم اجرا دارند، برعهده را قراردادی کدهای از حاصل پذیرفته صورت اقدامات از یامجموعه دیتائ

رأی  و تائید را مربوطه مقررات قرارداد طرفین که یاوهیش برقراری از است عبارت امر این نتیجه [.13]

 [.14] است همراه دستکاری و خطا ریسک میزان کاهش با اعتماد این ند.نمایمی اخذ را خودکاراعتماد 

 .دگیریم صورت انسان تعامل با اغلب تجارت برقراری برای ازیموردن اطالعاتی یهاتراکنش سنتی، صورتبه

 انیمشتر یازهاین یا وکارکسب نشده برآورده نیازهای نمودن تعیین شامل: انسانی تعامالت معموالً

 تأمین قبل مرحله نیاز تا شود خریداری چیزی چه اینکه خصوص در اطالعات بازیابی نیاز(، شناسایی)

 چه از کاالها خرید که امر این تعیین برای خاص گرمعامله اطالعات ارزیابی محصول(، یگرواسطهشود )

 یا خرید ضوابط و شرایط تعیین جهت شیوه یک از استفاده (،گرمعامله یگرواسطه) ردیپذ صورت کسی
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 ضوابط و شرایط برای موافقت کسب از اطمینان حصول جهت ارتباطات مذاکره(،محصوالت ) فروش

 سطح تعیین و پرداخت(،) یقانون تعهدات تبادل برای یاوهیش برقراری ،پذیرش( و پیشنهادشده )نییتع

باشد یم مشتری( یمندتیرضاشده )یداریخر محصوالت فروش از پس خدمات و کیفیت ادراکقابل

 معامله طرفین به را دقیق یزیربرنامه توانایی معامالت انجام از قبل هوشمند قراردادهای مقایسه در [.27]

 نمودن قطعی و مالکیت شناسایی جهت معیارهایی ندتوانمی طرفین از یک هر اساس این بر .دهندیم

 تعهدات اینکه از اطمینان حصول جهت ییازهاینشیپ برقراری امکان همچنین نمایند. تعیین دارایی انتقال

 کسب جهت معامالت منظوربه تنها هوشمند قراردادهای دارد. وجود است شدهانجام خریدار و فروشنده

 نیز دولتی یا المنفعهعام یدادوستدها برای هامانیپ گونهنیا انعقاد امکان بلکه شوندینم طراحی سود

 بتوانند کنندگانشرکت و شوند حذف طرفین معامالت چرخه از سومی نهادهای که بستری در دارد. وجود

 بهای نیترصرفهبه و ممکن زمان حداقل در معامالتی انجام به اقدام گرنظارت نهادهای حضور به نیاز بدون

 ضروری گران معامله برای بالقوه و ذاتی یهاصهیخص با قراردادی وجود به نیاز صورت آن در نمایند؛ موجود

 دیگر، منظر از داد. خواهد پاسخ زمینه این در کنندگاناستفاده نیاز به هوشمند قراردادهای که ؛است

 مبتنی معامالت انجام در طرفین اعتماد افزایش موجب زنجیره بلوکی بستر شوندگی خودکنترل ویژگی

  می شود. قراردادها گونهنیا بر

 زنجیره بلوکی بستر بر هوشمند قراردادهای کارکرد مکانیسم

 قرارداد کلی حالت است. اجراقابل کد و اختصاصی گاهرهیذخ متوازن، حساب یک دارای هوشمند قرارداد هر

 مرتبه هر و شدهرهیذخ زنجیره بلوکی بستر بر حالت این بود. خواهد قرارداد تعادل حالت ،گاهرهیذخ شامل

 امکان بستر این بر هوشمند قرارداد یک استقرار از پس .گرددیم بروز نیز شودیم فراخوان قرارداد که

 تراکنش ندتوانمی یسادگبه کنندگاناستفاده قرارداد، اجرای منظوربه ندارد. وجود قراداد آن کد تغییر

 (کنندگاناستخراج) یهاگره از یک هر تائیدکسب  پس از قراداد نمایند. ارسال قراداد آدرس به را مربوطه

 بروز شده حاصل تغییرات اساس بر قرارداد کلی حالت اجرا و توافقات، مفاد نسبت به شبکه در موجود

 طریق آن از یا نوشته را خود خصوصی گاهرهیذخ دریافتی، یهاتراکنش بر مبتنی دتوانمی قراداد .شودیم

 یا نموده دریافت و ارسال را هاغامیپ ؛نماید ذخیره خود حساب گردش در را حاصله وجوه ؛شود خوانده

 منعقد جدیدی قراردادهای حتی یا و کرده دریافت را قراردادها یا کنندگاناستفاده سایر از حاصل وجه

اقالم خود کدهایی جداگانه  از هریک برای ندتوانمی خدمات و کاال کنندهعرضه یهاشرکت [.4] نمایند

 موردنظر کاالهای برای تا دنده می ها شرکت به را توانایی این هاشهَ به ملقب کدها اینطراحی نمایند. 

 هوشمند صورتبه زنجیره بلوکی بستر بر ایص راخصوده و این نم تعریف منحصر به فرد خصوصیات خود

 یالحظه مالی یهاستمیس در خودکار قراردادهای یهانمونه از تعداد فراوانی حاضر حال در .کنند طراحی

 ها بانک به واگذارشده عملیات تا گرفته مکانیکی بخش تسهیل فروش یهادستگاه از است. وقوع حال در

 یتمامبه تا شده طراحی نحوی به هوشمند هایقرارداد ایده دیگر. شخص از برداشت حق یا انجام جهت

 اتوماتیک فروش یهادستگاه از خرید عملیات همچون خودکار صورتبه و یسادگبه که ییهاتراکنش

 یا) یدهپاسخ به نیاز بدون ها عملیات گونهاین .رندیپذانجام بستر این در تا دهد اجازه صورت می گیرند،



 93 .   یو حسابرس یهوشمند بر حرفه حسابدار یقردادها ریتأث یبررس

 

 

 تکنولوژی .دنمی گیر صورت قرارداد مفاد انجام نحوه نسبت به قضاوت منظوربه مرکزی نهاد به پرداخت(

نوشته  قابلیت هوشمند هایقرارداد هایکد زیرا .دینمایم ارائه عرصه این در ییهافرصت زنجیره بلوکی

می توان آنها  سنتی قراردادهای مانند همچنین و ؛دارند را زنجیره بلوکی بستر بر مستقیم صورتبه شدن

 مناسب حقوق لهیوسبه واقع شود موردقبول طرفین توسط قرارداد مفاد اگر .را پیش از اجرا آزمایش نمود

 پرداخت که معناست بدان امر این .آیند یدرم اجرا به خودکار صورتبه از پیش تعیین شده مفاد و تکمیل

 .است یگذارهیسرما انجام تضمینی، حساب شروع فعالیت شامل که آوردیدرم حرکت به را یاچرخه وجه

 و آوردیدرم اجرا به را موضوع یک تنها قراداد .نیستند مبهم(دوپهلو ) هوشمند قرادادهای اینکه، مضافاً

 [.18] کندیم تعیین قراداد در شده یسینوبرنامه کد که است تعریفی آن

 و متفاوت کامالً نوع جایگزینی و سنتی قراردادهای کامل حذف معنای به هوشمند قراردادهای خلق

 رخ قراردادهای سنتی ماهیت در چشمگیری تغییرات بلکه بود. نخواهد معمول قرادادهای از مستقلی

 مقایسه به هوشمند قرادادهای عملکرد گرفتن نظر در با تا است شده سعی 1 شماره جدول در داد. خواهد

 شود. پرداخته سنتی قراردادهای با آن عمده یهاتفاوت از برخی

 (1)جدول شماره 

 سنتی قراردادهای هوشمند قراردادهای

 کنندهنیتضم و گرنظارت سومی نهادهای وجود سومی نهاد وجود عدم

 قانونی سازوکار دارای قانونی شدهرفتهیپذ سازوکار فاقد

 لهیوسبه قرارداد انعقاد روند و زمان کاهش

 رایانه طریق از قرارداد مفاد یزیربرنامه
 قرارداد کنندهنیتدو نهادهای تعدد

 کیفی قراردادی تعهدات با مفادی گرفتن نظر در امکان کمی یریگاندازهقابل مفاد با قرادادهایی تهیه

 قراردادی تغییرات ایجاد برای قرارداد الحاقیه تنظیم انعقاد از پس قرارداد مفاد بودن تغییر غیرقابل

 موارد برخی در دولتی نهادهای توسط تائید نیازمند دولتی نهادهای توسط تائید به نیاز عدم

 متعدد طرفین با متعدد قراردادهای تجمیع امکان

 یاانهیرا یزیربرنامه اساس بر قرارداد یک در

 در طرفین از یک هر برای جدید قرارداد انعقاد به نیاز

 گوناگون موضوعات برای متعدد طرفین وجود صورت

 تکنولوژی از استفاده و قراداد بودن یانسخهتک

 دور راه از قراردادهای انعقاد جهت

 از هریک توسط دستی تائید به نیاز و قراداد نسخ تعدد

 ذینفعان

 کنترل و اجرا روندهای در انسانی دخالت کاهش

 قراردادی مفاد

 در قبل، مفاد اجرای کنترل در انسان وجود به مبرم نیاز

 قرارداد انعقاد از پس و حین
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 گران معامله برای هوشمند قرادادهای از استفاده دیفوا
 در را گوناگون یوکارهاکسب با مرتبط کاربردهای از یاگسترده مجموعه هوشمند قراردادهای کلیطوربه

 (،شدهعیتوز دفاتر در شدهواقع معامالتشده )عیتوز معامالت از: اندعبارت کاربردها این از برخی .دنریگیبرم

 (،هابانک توسط مورداستفاده) انیمشتر هویت احراز ،ییشوپول با مبارزه راستای در انطباقی اقدامات

 قراردادهای در توجهقابل وجه دو [.12] پزشکی توسعه و تحقیق گزارشات ،یسازمانبرون قانونی گزارشات

 افزایش موجب هانهیهز کاهش آنکهحال است. طرفین معامالت برای زمان و هزینه کاهش هوشمند

 دتوانمی امر این شد. خواهد گران معامله یسودآور افزایش متعاقباً و رفته فروش اقالم بهای یریپذرقابت

 بر هوشمند قراردادهای یرگذاریتأث میزان باشد. داشته چشمگیری تأثیر خدمات و کاال سفارشات بهای بر

 و حمل هانهیهز کاهش میزان مقایسه خصوص در تخصصی یهایبررس به نیاز معامالت شدهتمام بهای

 به مربوط یهانهیهز حذف سنتی، قراردادهای به نسبت ترکوتاه یهادوره در وجوه آزادسازی نگهداری،

 قرادادهای خصوص در مخربانههای  اتیعمل از ناشی ریسک تعیین کننده، ضمانت سومی نهادهای

 اقالم بهای بر ها اتیعمل گونهنیازا ناشی ضرر میزان تخمین و سنتی قراردادهای با مقایسه در هوشمند

 دلیل به که هانهیهز از دیگر بسیاری و تولید بلوک ها به مربوط یهانهیهز یریگاندازه شده، دادوستد

 عموم ریتفاس این تمامی با .دارد ،اندنشده یریگاندازه یا کشف حاضر حال در تکنولوژی این بودن نوظهور

 نسبت سیستم این ذاتی خصایص برتری به کنندگاناستفاده نخستین از برخی و حوزه این در متخصصان

 معنای به حاصل وجوه دادوستد و تعهدات انجام در زمان کاهش .اندنموده اذعان سنتی یهامانیپ به

 سود بازده قراردادها این از استفاده شروع در ضمناً بود. خواهد صنایع در هایبده پرداخت دوره کاهش

 سطح در ءافشا با امر این .می یابد افزایش مدتکوتاه در بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت در سهام

 پیشرو کنندگاناستفاده سهام به گذارانهیسرما استقبال با مدتکوتاه در و هشد همراه مالی یهاصورت

 جابجایی سرعت افزایش معنای به معامالت دوره ارتقاء .قرار می گیرد هوشمند قراردادهای از استفاده در

 موجودی یهاستمیس از استفاده به نیازمی باشد و  و خدمات کاال توزیع کننده یهاشرکت در موجودی

 و نگهداری یهانهیهز کاهش دلیل به آنکه ضمن .شد خواهد نمایان شیازپشیب سفارش زمان در کاال

 معنای به خدمات و کاال بهای کاهش بود. خواهد همراه کاهش با رفته فروش کاالهای شدهتمام بهای انبار،

 ضمن امر این که بوده رقابتی فروشندگان برای بازار از بیشتری بخش کسب منظوربه فروش قیمت کاهش

 بازاریابی در هاشرکت توانایی .شودیم هاشرکت فروش مقداری افزایش به منجر کاالها ناخالص سود حفظ

 مبتنی کاروکسب دنیای در ذینفعان از بسیاری موفقیت رقابتی بازارهای گونهنیا در محصوالت فروش و

 زنجیره بلوکی را تضمین می کند. بستر بر
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 [7] (۱شماره )شکل

 
 پیرامون تحوالت و حسابداری حرفه
 اطالعات نگهداری و ثبت در را حسابداری حرفه هوشمند قرادادهای فوق، ذکرشده یهاتیمز بر عالوه

 حال در معامله طرفین بین هوشمند قرارداد بر مبتنی یامعامله کنیم فرض .نمود خواهد متحول مالی

 در پاکستان. و ایران کشورهای بین گاز انتقال خطوط برقراری از است عبارت معامله موضوع است. انجام

 در پاکستان کشور به ایران گاز خطوط انتقال و یاندازراه مهندسی، موضوع با قرادادی سنتی حالت

 مراحل از یک هر فروش حالت این در شد. خواهد انجام شدهنییتع قبل از یبها با مشخص یزمانمدت

 حسابداران توسط کار پیشرفت درصد اساس بر انرژی انتقال و یاندازراه ساخت، مهندسی، از اعم قرارداد

 انعقاد فرض با را پیمان همین حال شد. خواهد دریافت قراداد مفاد اساس بر حاصل وجوه و شناسایی

 بیانگر که شدهیزیربرنامه کدهای اساس بر هوشمند قراداد .میکنیم فرض طرفین بین هوشمند قراداد

از  حاصل وجوه انتقال نهایتاً و پروژه مراحل از یک هر تحقق کار، پیشرفت میزان تعیین قرارداد، مفاد

 شرکت حساببه آن واریز و وجوه برداشت بستر این .کندیم فهیوظانجام است هاحساب در معامالت

 نمایان که یافزارنرم کدهای اینکه از اطمینان حصول از پس است. دارعهده را خدمات و کاال کنندهارائه

 در معامله صحیح انجام از طرفین و شد داده مطابقت قرارداد مفاد با یدرستبه است فروشنده تعهدات گر

زنجیره  بستر بر حسابداری عملیات خودکار ثبت مرحله اکنون کردند حاصل اطمینان مراحل از یک هر

 این طرفین به باال امنیت نیز و خود تغییر رقابلیغ ذاتی ماهیت دلیل به زنجیره بلوکی است. بلوکی

 استانداردهای بر مبتنی و باال دقت با و یدرستبه حسابداری عملیات نگهداری و ثبت که دهدیم را اطمینان

 قرادادهای یهاتیقابل از بخشی تنها این است. شدهانجام خودکار صورتبه حسابداری شدهرفتهیپذ

 فراهم نیازی نوع هر با لحظه در گزارشات برای یکدگذار امکان است. زنجیره بلوکی بستر بر هوشمند

 یهابخش به گزارشات ارسال امکان کار انجام مراحل در خودکار تغییر محضبه راستا همین در بود. خواهد

 شد. خواهد فراهم مالیات و بیمه گر مطالبه یهاارگان از اعم قانونی نهادهای و معامالت در رندهیگمیتصم

 خواهد تغییر دچار را حسابداری حرفه که هوشمند قراردادهای یهاتیقابل نیترمهم از یکی و سومین
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 امکان اجراست. دست در یهاپروژه برای برآوردی بودجه تحلیل در تکنولوژی، این از استفاده امکان نمود

 شدهینیبشیپ زمان در پروژه از حاصل وجوه تحقق امکان موجود روند با آیا اینکه تعیین برای یسینوبرنامه

 صورتبه و دقت و یدرستبه زنجیره بلوکی بستر کمک با هوشمند قرادادهای را خیر یا شودیم میسر

 داد. خواهد انجام یامرحله

 دولتی مبادالتی امور و مالیاتی نظام در هوشمند قرادادهای و زنجیره بلوکی جایگاه و نقش

 بسیاری .شود شدهیرمزنگار ارزهای جهان پیدایش موجب توانسته زنجیره بلوکی تکنولوژی بالقوه توانایی

 برخی توانمی میان این از .باشندیم توسعه و ارزیابی حال در زنجیره بلوکی در موجود کاربردها از

 شهروندی، هویت اطالعات ،هاییدارا اطالعات ثبت همچون دولتی بخش انتظار مورد کاربردهای

 دولت نقش پویا اقتصادهای در .[30برد ] نام را دیگر موارد بسیاری و پزشکی سوابق ،نیتأم یهارهیزنج

 عایدی یکننده اخذ نهادهای است. یپوشچشم رقابلیغ ثروت عادالنه توزیع و وصول یهانظام برقراری در

 از را خود مطالبات موقعبه و صحیح اخذ توانایی که اندبوده کارا بستری برقراری دنبال به همواره دولت

 اما نیست، تجویز قابل مالیات اخذ یهاستمیس تمامی برای زنجیره بلوکی هرچند سازند. میسر طریق آن

 کاهش متعاقباً و مالیات دریافت و یآورجمع یهانهیهز کاهش برای هاحوزه از بسیاری درآن از  توانمی

 معامله از عمده بخش توسط و شده فراگیر زنجیره بلوکی که دنیایی در [.29] استفاده نمود مالیاتی شکاف

 جایگزینی جز یاچاره دیجیتالی و مدرن تغییرات ریتأث تحت نیز هادولت ،ردیگیم قرار استفاده مورد گران

 عوارض خدمات، و کاال بر مالیات ،افزودهارزش مالیات همچون، هایدیعا اخذ یهاستمیس رسانی بروز و

 داشت. نخواهند باشندیم یریگاندازهقابل که درآمدهایی تمامی و گمرکی عوارض و حقوق آالیندگی،

 یهاشاخص بهبود و بیشتر اجتماعی برابری برقراری معنای به دولت درآمد اثربخش و سریع وصول چراکه

 و هاداده انتقال برای زنجیره های بلوکی خلق به نیاز عوارض و افزودهارزش بر مالیات اخذ است. اقتصادی

می  زنجیره های بلوکی گونهنیا دارد. دولتی یهادرگاه و مالیاتی مودیان نیمابیف مالیاتی یاپرداخته

 .[7]متعدد اعطا نمایند یا و محدود صورتبه مالیات کنندگانپرداخت به قضایی های صالحیت توانند

 اطالعات دستکاری و سرقت مقابل در آن باالی امنیت دلیل به هوشند قراردادهای از استفاده همچنین

 قراردادها گونهنیا ضعف نقاط از یکی گیرد. قرار هادولت مورداستفاده دتوانمی نیز یریگیرأ فرایندهای در

 بین یریگاندازهقابل ارزش فاقد اجتماعی یهابستان بده در هاآن از استفاده محدودیت در توانمی را

 بستر این بر ثبت قابلیت باشند سازی کمی یا یریگاندازهرقابلیغ که معامالتی زیرا ؛دانست مردم و دولت

 نیستند. دارا را

 هوشمند قراردادهای یهایکاست و معایب

 شدهانباشته سرعتبه مالی یهاداده اطالعات، تکنولوژی پیشرفت و اقتصادی تجاری، مبادالت افزایش با 

است  آورده وجودبه هاداده این از کارا و بهینه استفاده برای را هاتیمحدود برخی خود نوبهبه موضوع این و

 ینهیهز اول، :شودیم اصلی ینهیهز دو کاهش موجب داده، ذخیره بستر عنوانبه زنجیره بلوکی [.1]

 ینهیهز دوم، و است فراهم زنجیره بلوکی بستر بر هاآن ثبت امکان که تراکنشی صفات درستی تصدیق

زنجیره  ذاتی صفات از برخورداری بر عالوه هوشمند قراردادهای ضمناً [.9] یاانهیرا یبندشبکه به مربوط
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 استفاده توانایی قبل، در شدهاشاره گوناگون یهالیپتانس دلیل به ،هاآن برای اجراقابل بستر عنوانبه بلوکی

 قراردادهای بالقوه یهاییتوانا داراست. را کنندگاناستفاده از وسیعی طیف توسط و صنایع از بسیاری در

 توجیه را سنتی قراردادهای با مقایسه در قراردادها گونهنیازا استفاده لزوم علل معنادار نحوی به هوشمند

 هستند. نیز نواقصی و هایکاست دارای هایفناور این آنکهحال .دینمایم

 غیرمتمرکز شوندگی کنترل مشکل و یرقانونیغ و مخربانه یهااتیعمل خطرات

 هکرها سرقت و دستکاری مقابل در هرچند زنجیره بلوکی از امنیت باالیی برخوردار است اما کماکان

 برای بستر این پذیرش به تنها کشورها اکثر تاکنون که است میزانی تا شکنندگی این .می باشد شکننده

زنجیره  اینکه گرفتن نظر در با مخربانه یهااتیعملتوان واکنش نسبت به  .اندکرده بسنده خرد معامالت

 سریع یهاواکنش سرقت و دستکاری اطالعات، صورت در زیرا می یابد کاهش است غیرمتمرکز ذاتاًبلوکی 

 مسئولیت مستقالً نهادی هیچ زیرا پدید آورندگان بلوک ها امکان پذیر نخواهد بود. از جانب مطلوب و

 آفرینندگان یهمه حالنیدرع و نیست دارا رازنجیره بلوکی  بستر بر شدهواقع معامالت از کنترل و نظارت

زنجیره بلوکی  بودن رمتمرکزیغ هستند. به وجود آمده یهاکوبل امور متصدیان معدنچیان یا هاکوبل

 امکان و بوده غیرقانونی ماهیتاً که شود ییشوپول یهااتیعملهمچون  معامالتی بروز موجب دتوانمی

 یک قالب در کوین بیت ارز از غیرقانونی استفاده به گفتگوها و بحث از بسیاری .نیست فراهم آنها کنترل

 یرقانونیغ خودیخودبه کوین بین از استفاده روسیه در .اند زنجیره بلوکی پرداخته یهاتکنولوژی در سایه

 بیت نکهیباا رابطه در مالی باندهید کمیته و روسیه مرکزی بانک جانب از اخطار یهاهیانیب اما نیست،

است  صادرشده گیرد، قرار مورداستفاده تروریسم مالی تأمین و ییشوپول یهانظام در است ممکن کوین

 معرض در است ممکن خود که اندشده استوا بستری بر هوشمند قراردادهای اینکه گرفتن نظر در با [.10]

 چنین معرض در نیز هامعاهده این که است ینیبشیپ قابل لذا گیرد قرار سوءاستفاده یا مخربانه حمالت

 راستای در اقداماتیزنجیره بلوکی  کنترل و امنیت افزایش برای که است ذکرانیشا بود. خواهند خطراتی

 اعمال و برقراری امکان دآورندگانیپد به که است انجام حال در خصوصیزنجیره های بلوکی  برقراری

 داد. خواهد را هاآن کنترل بر پیدایش و اجرای

 قانونی سازوکار وجود عدم

 بستر بر تنها هوشمند قراردادهای است. تکنولوژی این بودن نوپا به مربوط زمینه این در کلیدی نکته

 واقع موردقبول کشورها از بسیاری قانونی نهادهای توسط تاکنون که بستری پذیرند. اجرا زنجیره بلوکی

 قانون اساس بر تعریف قابلیت نیز قراردادها در موجود تعهدات یعنی قانونی سازوکار وجود عدم است. نشده

 یهادولت تمامی توسط هوشمند قراردادهای متعاقباً وزنجیره بلوکی  اینکه فرض با داشت. نخواهند را

 این داشت. خواهد وجود خصوص این در تناقضی همچنان گیرند قرار قانونی رشیموردپذ جهان سراسر

 و دآورندهیپد فاقد ماهیتاًزنجیره بلوکی  آمد. خواهد وجود به رمتمرکزیغزنجیره بلوکی  ماهیت با تناقض

 چگونه کشوری امور تمامی یکنندهاداره نهادهای عنوانبه هادولت حال است. مستقل یکنندهاداره

 بدون امر این .نمایند کنترل و مدیریت را رمتمرکزیغ بستری تا نمایند وضع قوانینی توانست خواهند

 قراردادهای همچنین بود. خواهد غیرممکن هوشمند قراردادهای وزنجیره بلوکی  دآورندگانیپد دخالت
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 مختلف مراحل در هاآن بودن تغییر غیرقابل .[28شوند ]یم اجرا "قانون یعنی کد" ماهیت تحت هوشمند

 گردد. عملیاتی مشکالت ایجاد موجب دتوانمی قرارداد

 نگهداری و آموزش ،یاندازراه یهانهیهز

 در که است مواردی دیگر از هوشمند قراردادهای کنندگاناستفاده آموزش و آشنایی یهانهیهز تخمین

 یهانهیهز با هانهیهز این مقایسه هرچند بود. خواهند مواجه آن با گران معامله از بسیاری نزدیک یندهیآ

 نیاز مقاله این در شدهاشاره قراردادی فرایندهای بهبود یهانهیهز سایر و سومی نهادهای حذف به مربوط

 قراردادها گونهنیا شدن فراگیر و استفاده تسهیل برای ازیموردن زمان دارد. دقیق یریگاندازه و تحقیق به

 است. رو پیش ینیبشیپ قابل موارد دیگر از

 المللنیب تجارت قوانین یسازکسانی
 کشورهای در مشابه سازوکارهای به نیاز باشند استفادهقابل جهانی تجارت گستره در کهی قراردادهای

 الزم یهاکنترل قرارداد مفاد اجرای بر توانست خواهند صورتی در قرارداد طرفین داشت. خواهند مختلف

 این غیر در باشد. فراهم کشورها یمرزدرون ساختارهای در قراردادها اجرای توانایی که نمایند اعمال را

 بود. خواهد اجراقابل گران معامله بین کشورها مرزهای حدود در ابتدا در هوشمند قراردادهای صورت

 یریگجهینت و بحث
 تحوالت توانمی داشت خواهد نوین وکارکسب شیوه بر هوشمند قراردادهای که تغییراتی گرفتن نظر در با

 وظیفه که اشخاصی از شدهیگواه حسابداران جایگاه در تغییر شامل را حسابداری حرفه روی پیش

 متخصص که افرادی به دارندعهده بر را حسابداری شدهرفتهیپذ اصول مبنای بر مالی اطالعات نگهداری

 همچون بسترهایی خودکار عملیات مطابقت به نسبت دهی اطمینان با رابطه در اطالعات فناوری امور

 هوشمند قراردادهای حسابرسان برشمرد. گزارشگری و حسابداری استانداردهای با زنجیره بلوکی

 به دهی اطمینان در را توانایی بیشترین ،وکارهاکسب امور بخشنانیاطم ضابطین عنوانبه شدهیگواه

 کهینحوبه ؛دارند هوشمند تماماً قراردادهای از حاصل نتایج با ارتباط در مالی اطالعات کنندگاناستفاده

 همچنین باشد. مخربانه یهااتیعمل یا و دستکاری اشتباه، خطا، هرگونه از عاری عملیات گونهنیا نتایج

 برقراری باعث خودیخودبه که معامالتی امور تسهیل خصوص در مالی نوین راهکارهای ارائه

 تغییراتی گرفتن نظر در با است. هاآن وظایف از دیگر بخشی است، وکارکسب شدهحیتصح یهاچهارچوب

 حسابرسی و حسابداری یهاحرفه بر هوشمند قراردادهای و زنجیره بلوکی همچون نوینی یهاتکنولوژی که

 هاآن ایجاد که است یاحرفه و آموزشی بسترهای برقراری به متفاوت نگاهی به نیاز آورد، خواهد وجود به

 مبتنی یاحرفه یهااتیعمل انجام جهت ازیموردن یهاتیصالح کسب توانایی شدهیگواه حسابداران به

 و صحت بخشنانیاطم متخصصین برای رو پیش مهم یهاچالش از یکی .دهدیم را جدید شرایط بر

 تعیین برای الزم سازوکار برقراری با مرتبط مشکالت توانمی را ،بلوکیزنجیره  بستر بر هاتراکنش درستی

 به نسبت الزم دانش و یاحرفه یهاتیصالح دلیل به تاکنون که برشمرد حسابرسانی و حسابداران نقش

 یا دارتیصالح عناوین با حوزه این در ازیموردن مصادیق سایر و حسابرسی و حسابداری استانداردهای
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 ماهیت دلیل به زنجیره بلوکی .اندنموده ارائه یاحرفه خدمات اطالعات، کنندگاناستفاده به شدهیگواه

 ،گریدعبارتبه .زندیم محک هاگره توسط را هاتراکنش بودن منصفانه و درست تصدیق خود غیرمتمرکز

 ایفا کنندگاناستفاده برای را بخشی اطمینان نقش هابلوک دآورندگانیپد همان یا هاگره حاضر حال در

 ارائه در یاکنندهنییتع نقش تاکنون حسابرسان کهیدرصورت بیرونی. گرنظارت نهادهای نه و ندینمایم

 عنوانبه حسابرسان کهیدرصورت اکنون .اندداشته مالی اطالعات کیفیت خصوص در خود مستقل اظهارنظر

 ایفای بستر این در هاتراکنش بودن صحیح از اطمینان برای یافزارنرم کدهای دهندگان مطابقت

 با شد. خواهد نقصان دچار بودن متمرکزغیر عنوان با زنجیره بلوکی بنیادی و اصلی خصیصه ندینمانقش

 بخشنانیاطم و حسابرسی خدمات دهندگانارائه و حسابداران رو، پیش ریگچشم تغییرات با ریتفاس این

 اقتصاد درها تکنولوژی گونهنیا یشناسبیآس و اطالعاتی نوین یهاستمیس با کامل آشنایی به اساسی نیاز
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Since the dawn of time, mankind has been in search of different ways of 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 BlockChain, 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 BlockChain as the foundational 

technology for Smart Contracts, we examine the opinion of an expert on how it could 

affect the fields of accounting and auditing. Afterward, 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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