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 البحث ملخص

األعمبببببباج مالطنببببببوم مالببببببول ييببببببيج، اهبببببب  التكنولوجيببببببا اااليببببببة    بببببب  التكنولوجيببببببا يتببببببدامج لبببببب  مجبببببباج  ( Fintechأصببببببطل االبببببب    ا جديببببببد )

أدى إهبببغ يريجبببي جبببورل لببب  يلبببور غيليبببة ةيالبببة ميتبببري  األ  مبببة النفديبببة  يبببر    ممبببا ااسبببتةدمة ماا طفبببة لببب  م ببباا ا ،بببدما  اااليبببة 

ممبع للبف  بع  عبدد معبامد  البد ع  اسبتةدام  أمبواج هب   ةالتكنولوجيبا اااليبالطنوم اارغزيبة مسبل ا  الدملبة لب  الرالبت افعيبيا   ب   

يجبت  األخبرى حلة ثرمة ف يستها  بها  غما ةو ا حاج مع ال واةر افمتلبادية  التكنولوجيا اااليةل  ازدياد ميتا    التكنولوجيا ااالية

للبببف  بببدم  أل يوجيبببف مماسببب   لببب  معبببايجي التفبببارير  مإ  كبببا  يسبببتةدم ا لببب  الطيا بببا  اااليبببة للكيا بببا  ال ببب   التكنولوجيبببا اااليبببةمعا جبببة 

ممد يناملب  الدراسبة  التمليب  اةب، ااعا جبا  املحاسبعية العمليبة اافيبيم اسبتةدام ا مبم مطب  اان مبا  اا نيبة مأد يبا  ااالية ا حالية   

ممبببد يببب، يمليببب  الطيا بببا    اايدا يبببةممبببد يببب، اسبببتةدام أسبببلوب ما مبببة افسبببتعيا   جمبببع الطيا بببا  مبببم العينبببة ممببب  الدراسبببة   املحاسبببعية

ممبد أابار   تبا ج التمليب  اإلحلبايا لطيا با  الدراسبة اايدا يبة اهب  مطبوج   spss استةدام حزمة البيامج اإلحلا ية للعلوم افجتماعية ٍ

مخلبببب  ياللببببة ا ،ببببدما    لا  دفلببببة إحلببببا ية  ببببج  يطلبببب  يفنيببببة سلسببببلة الكتبببب  ببببرمب الطمبببب  حيبببب  يبببب، الفطببببوج بعببببدم مجببببود  ببببرم  

د  رم  لا  دفلة إحلبا ية و جج بعدم م مغولف الفطو   5% مستوى معنوية عنداالر ية ميعزيز الكلاءة التتريلية  الطنوم االرية 

لببب   بببوء  التكنولوجيبببا اااليبببة بببج  متوسببب ا إجا بببا   ا ببب  عينبببة الدراسبببة بتببب   مجبببود ملبببور لببب  اإل بببار ا حببباه  للمماسبببطة عبببم العمبببد  

رؤيبة ابفا مجتمبع ج   ب إحلبا يةيوجبد عدمبة لا  دفلبة   ا بف ف  مغبولف الفطبوج ( IFRSمت لطا  معايجي إعداد التفارير ااالية الدمليبة )

االببببرية  ممببببد يبببب،  ببببالطنوم  ببببمم أحببببد معببببايجي املحاسببببطة الدمليبببة ماالببببرية التكنولوجيبببا اااليببببة الدراسبببة حببببوج  ببببرمرة معا جببببة م ببببايا 

 عصبببببدار معيبببببار أم إراببببباد مماسببببب    IFRS)) ممبببببد يببببب، التوصبببببية   بببببرمرة ميبببببام معبببببايجي إعبببببداد التفبببببارير اااليبببببة الدمليبببببةالتوصبببببية   بببببرمرة 

 التكنولوجيا ااالية  ااريط ة  التعام  مع  ااعا جا  يستوعت ااعا جة املحاسعية مل،تلف

 الدالةالكلمات  

  معايجي إعداد التفارير ااالية الدملية التكنولوجيا ااالية  
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 ةقدم( امل1) 

الف اعببا  افمتلببادية لبب  الرالطيببة  ببدأ الف بباا االببرل  مببع  دايببة الفببر  العتببريم يمتبب  مومببع التمجبب  ميتفببدم  ببا   

 لببب  األيتبب ة افمتلببادية أليبببة دملببة   ممببد  بببرأ  ي ببورا   ببارزة ع بببغ 
ا
 ةامببا

ا
الع مبب  مببم دمج العببال،  إل  بببا  يلعببت درا

الف بببباا االببببرل  حببببوج العببببال،   ببببالت ور التكنولببببوت  السببببرالع ميفببببدم مسببببا   افيلبببباج بسببببرعة ف متناةيببببة كببببا  لببببف 

أ  مة ملببر ية علببرية سببواء  يمببا يتعلببا  األ  مببة اإلداريببة أم املحاسببعية أم اللنيببة  ممببا ع ي، األثر ل  استمداث  

 للمنا سبببة  بببج  اا سسبببا  التفليديبببة ماا سسبببا  النااببباة لببب  التكنولوجيبببا اااليبببة  مةبببو امبببر خلبببا 
ا
خلبببا جبببوا جديبببدا

  ايجببباع يجميبببع ا ج بببود ما ،ببببيا  لببب  ا بببدماجا  ملبببر ية   هبببد  اهببب  السبببي رة ع
ا
 بببغ األسبببوا  العاايبببة  مالعمببب  حبببا زا

ةببببببوا الف بببببباا ع ببببببغ يفببببببدي، كبببببب  ا ،ببببببدما  اااليببببببة بتببببببا  يفلبببببب   علببببببرل مجديببببببد    ببببببر  مجموعببببببة مببببببم التفنيببببببا  

التكنولوجيببببا ال بببب  يعتمببببد علتهببببا صببببناعة التكنولوجيببببا اااليببببة غسلسببببلة الكتبببب   الببببوكاء افصبببب نا    يمليبببب  الطيا ببببا  

   الكبيى  ا حوسطة السحا ية    ا خ

 مشكلة البحث (2)

  تكنولوجيببا ااعلومببا 
ا
 ماريطا ببا

ا
    يعد م بباا االببار  مببم اغطببي الف اعببا  يبب ثرا

ا
حيبب  ر ببر لبب  الببدمج ااتفدمببة مبب خرا

م اا جديد يتعلببا  بباألج زة اااليببة مالنفديببة  مةببو م بباا التكنولوجيببا اااليببة الببول مببزل  ببج  التكنولوجيببا ما ،ببدما  

 للمن 
ا
ا سببببة  ببببج  اا سسببببا  التفليديببببة ماا سسببببا  الناابببباة لبببب  التكنولوجيببببا اااليببببة  اااليببببة  ممببببا خلببببا جببببوا جديببببدا

مالعمببب  ةبببوا الف ببباا ع بببغ يفبببدي، كببب  ا ،بببدما  اااليبببة بتبببا  يفلببب   علبببرل مجديبببد    بببر  مجموعبببة مبببم التفنيبببا  

الطيا ببببا  التكنولوجيببببا ال بببب  يعتمببببد علتهببببا صببببناعة التكنولوجيببببا اااليببببة غسلسببببلة الكتبببب   الببببوكاء افصبببب نا    يمليبببب  

   الكبيى  ا حوسطة السحا ية    ا خ

ال امبببة ما حدينبببة يسبببعيا   ةبببوا مالعتببببي مو بببوا أةميبببة مةبببا ر   ببب، ااعلومبببا  املحاسبببعية اإللكييم يبببة مبببم ااوا بببيع

ااو بببوا  جبببد أ  ةنبببام  بببدرة لببب  العبببال،  حيببب  إ بببف مبببم خبببدج مراجعبببة الدراسبببا  ماأل مببباث السبببا فة مااتعلفبببة بهبببوا

العببال، الرربببا مةببوا إ  دج ع ببغ مببي ء  ع مببا يببدج ع ببغ ا حداثببة  ااو ببوا مببع يببو ر دراسببا  مليلببة لبب  العربببا حببوج ةببوا

  ا حيوية لكنجي مم اانتآ  ماالار   النسعية ل وا ااو وا رغ، أةميتف

را  لببوا يعببد اارحلببة الراةنببة  مرحلببة حاسببمة للعبباملج  لبب  م بباا ا ،ببدما  اااليببة   مببع ةببوا الكبب، ال ا بب  مببم اف تاببا

التكنولوجيبببا ال ببب  غجبببي   ريفبببة ممارسبببة األعمببباج م فببب  األمبببواج مااعبببامد  اليوميبببة  يعبببد م ببباا التكنولوجيبببا اااليبببة 

 أحد أ رز الف اعا  ال   يتلفا الدع، مم مط  صناا الفرار ل  ال  أ ماء العال، 

  ببببا  ماسببببع مببببم النتبببب ة  يةببببا إهببببغع ببببغ مجبببباج الطورصببببا  اااليببببة  فبببب    بببب  امتببببد ي ثج التكنولوجيببببا اااليببببةملبببب، يبببب ثر 

دا لبببب  م اعبببا  ال ببببحة  مالطنببببوم   افمتلبببادية ما حاوميببببة  خاصبببة عنببببد ر بببور مببببا يسببببم   العفبببود الوغيببببة   يمديبببا

مةببوا مببد   (Sinclair et al, 2018)خلببا معببف أسببلوب جديببد ل حوغمببة  ما حاومببا  الوغيببة  مال ببرا ت مغجيةببا  ممببا

  2019ي دل إهغ ي ثجيا  ع غ الفوا ، ااالية ال   ي، اإل لام عنها ل  نها ة عام 

مبنببببباء ع بببببغ مبببببا سبببببطا يتممبببببور متبببببالة الطمببببب  لببببب  إ  للبببببف يت لبببببت مبببببم االبببببر  إيجببببباد  ليبببببة جديبببببدة يتعلبببببا  ن امبببببف 

لعتببريم مالتلببدل انا سببف املحاسبب   يمكنببف مببم العمبب  ع ببغ كا ببة األصببعدة مبكلبباءة عاليببة اواغطببة الفببر  ا حببادل ما
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الفببادمج  ا جببدد للسبببو  االببر ية مبببع  ببرمرة إيجبباد صبببطرة مببم الرما بببة ع ببغ ي طيببا ةبببوع ا ليببة للومبببو  ع ببغ   بببا  

 ي طيف ا مفار ة مع ااعايجي ااو وعة لولف 

 ةوا ميمكم يمديد ااتالة ل  النفاط الر يسية التالية:

 ها؟ما اافلود  التكنولوجيا ااالية مما أةميت -

 غيف يمكم أ  يستليد الطنوم ماركا  التكنولوجيا ااالية مم التعام  الفا ،  ينهما؟ -

 ما ه  التمديا  ال   يواجف صناعة التكنولوجيا ااالية؟ -

ةببببب  االبببببار  مبببببادرة ا   للوصبببببوج اهببببب  ي طيبببببا التكنولوجيبببببا  ا حدينبببببة مبببببم خبببببدج ابببببطاا  البببببرب  اإللكييميبببببا  -

 ج للف ل  حدمد ا ،  ؟الداخلية ما ،ارجية  ام ف يزا

ةبببب  يطلببببب  يفنيبببببة التكنولوجيبببببا اااليبببببة يببببب دل اهببببب  خلببببب  ياللبببببة ا ،بببببدما  االبببببر ية ميعزيبببببز الكلببببباءة التتبببببريلية  -

  الطنوم االرية؟

ةببببب  ااعا جبببببة املحاسبببببعية للمعبببببامد  ال ببببب  يبببببت،  التكنولوجيبببببا اااليبببببة يسبببببد اللجبببببوة ا ،اصبببببة  معبببببايجي املحاسبببببطة  -

   الدملية ماالرية  الطنوم االرية؟  

 هدف البحث  (3)

للبناوك  التكنولوجياا املالياةقيااس اثار التحاول الاي تطبياق يرغز الدراسة ع ببغ يمفيببا ةببد  ممببورل عببام يتمنبب  لبب  

 لببولف مجموعببة املركزياة علااي نظاام املعلومااات املحاساابية فااي قطاااع البنااوك  
ا
أةببدا  مكملببة ل ببوا ال ببد   ميبب يا يطعببا

 أةم ا: 

 التعر  ع غ  طيعة التكنولوجيا ااالية مم حي  اال وم ما ،لا ص معدمتها  املحاسطة  (3-1)

يتعلببببببا  ااعا جببببببة املحاسببببببعية لت طيببببببا دراسببببببة اللجببببببوة ا ،اصببببببة  معببببببايجي املحاسببببببطة الدمليببببببة ماالببببببرية  يمببببببا  (3-2)

 التكنولوجيا ااالية   

يفنيببة التكنولوجيببا مي ببوير الفيبباإل ماإل لببام لت طيببا العدمببة  ببج  خلبب  ياللببة ا ،ببدما  االببر ية  يمليبب   (3-3)

  ااالية

 أهمية البحث  (4)

للطنببوم  التكنولوجيببا اااليببةيطع أةميببة الطمبب  العمليببة مببم يناملببف مو ببوا ةببام أف مةببو ميبباإل اثببر التمببوج اهبب  ي طيببا 

اارغزيبببة ع بببب    بببب، ااعلومببببا  املحاسببببعية لبببب  م بببباا الطنببببوم ممبببا يسبببباعد الطبببباحنج  لبببب  ةببببوا املجبببباج  غمببببا يرجببببع أةميببببة 

اليببببة مببببم حيبببب  اال ببببوم ما ،لببببا ص معدمتهببببا  املحاسببببطة  الطمبببب  العمليببببة اهبببب  التعببببر  ع ببببغ  طيعببببة التكنولوجيببببا اا 

مدراسببة اللجببوة ا ،اصببة  معببايجي املحاسببطة الدمليببة ماالببرية  يمببا يتعلببا  ااعا جببة املحاسببعية لت طيببا التكنولوجيببا 

 اهبب  
ا
يفنيببة مي ببوير الفيبباإل ماإل لببام لت طيببا يمليبب  العدمببة  ببج  خلبب  ياللببة ا ،ببدما  االببر ية اااليببة  مصببوف

 اهببببب  يوجيبببببف الطمبببب  لن بببببر ا ،ببببببياء مببببم األكببببباديميج  مأسبببببايوة ا جامعببببا    اإل بببببا ة اهببببب    لتكنولوجيببببا اااليبببببةا
ا
مصببببوف
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اهببببغ يفنيببببة التكنولوجيببببا اااليببببة ال بببب  يتوسببببع  اامارسببببج  ا نببببة املحاسببببطة مببببم املحاسببببطج  العبببباملج  لبببب  الف بببباا االببببرل 

  راء است دا  استةدامف يوميا ل  مجاف  عديدع  مم خدج  

 منهج البحث (5)

يمفيفببببا ل ببببد  الطمبببب  ملبببب   ببببوء األسببببالة الطمنيببببة ال بببب  يمببببامج الطاحنببببة اإلجا ببببة علتهببببا  سببببو  يعتمببببد الطاحنببببة ع ببببغ 

اانهجبببج  افسبببتنطا ا مافسبببتفرايا  حيببب  يسبببتةدم اابببنهل افسبببتفرايا لببب  مرحلبببة اسبببتعراب مدراسبببة ميمليببب  اللكبببر 

 مو ببببببوا الطمبببببب  لبببببب  مجبببببباف  ميبببببباإل أثببببببر التمببببببوج اهبببببب  ي طيببببببا  املحاسبببببب   مببببببم خببببببدج الدراسببببببا  السببببببا فة ااريط ببببببة

مالسببتةدم ااببنهل افسببتنطا ا    التكنولوجيببا اااليببة للطنببوم اارغزيببة ع ببغ   بب، ااعلومببا  املحاسببعية لبب  م بباا الطنببوم

فسببببتنطاط العدمببببة  ينهمببببا مببببم خببببدج إيمببببام الدراسببببة اايدا يببببة ال بببب  أجريبببب  ع ببببغ عينببببة الدراسببببة للتمفببببا مببببم  ببببحة 

 اللرمب ال   ي، التوص  إلتها مم خدج الدراسة الن رية   

 خطة البحث (6)

 :لفد ي، ية ي  الطم   التا  التاه   

 ااالية  املحاسطة مااراجعة عدمة التكنولوجيا   -

  رمب الطم   -

 مدمرةا ل  دع، الف اا االرل    Fintechماةية يفنية التكنولوجيا ااالية   -

العدمببة  ببج  جببودة ااعلومببا   التفببارير اااليببة مي ببوير الفيبباإل ماإل لببام لت طيببا التكنولوجيببا اااليببة للطنببوم  -

  اارغزية

 امليدانية. الدراسة -

 وتوصيات البحث.نتائج  -

 عالقة التكنولوجيا املالية باملحاسبة واملراجعة (7)

ر ببر  العديببد مببم الدراسببا  ال بب  يمببامج دراسببة إثببر ي طيببا التكنولوجيببا اااليببة ع ببغ كبب  مببم املحاسببطة مااراجعببة لبب  

األعمببببباج ممبببببم ةبببببوع مماملببببة لللببببب  الن بببببر اهببببغ أةميبببببة ةبببببوع التكنولوجيببببا ا حدينبببببة ممبببببا ييييبببببت ع ببببغ ي طيف بببببا لببببب  عببببال، 

 الدراسا  ما ي  :

     & Sanjeev, Roopali, 2018; Aleksy Kwilinski, 2019; Manlu & Kean) حيبب  مامبب  العديببد مببم الدراسببا  -

Jennifer, 2019)   مامبب  ةبببوع الدراسببا   تفبببدي، رؤيببة عامبببة لتببا  الن بببام املحاسبب   مااراجعبببة لبب  رببب  اسبببتةدام

ميوصل  اهبب   ببرمرة افسببتلادة مببم ةببوع التكنولوجيببا ا حدينببة مدمج ببا لبب    بب،    يكنولوجيا سلسلة الكت  الرممية

اجعببة منبب  إ ببا ة موثوميببة مرما ببة ااعلوما  املحاسعية لدستلادة مم مزاياةا غما أاببار  اهببغ أثارةببا ع ببغ م نببف اار 

غما يمفا التببلا ية ماألمببا   جميببع األ ببرا  مسبب ولة افسببتةدام  إف أ ببف مببد    اه  ااعامد  ال   يت، ع   التطكة

 هبببدد بعببب  التفنيبببا  لبببطع  اا بببم منببب  م نبببة املحاسبببطة  لبببوا يجبببت أ  يتعامببب  ةببب فء اا نيبببج  مبببع يفنيبببة سلسبببلة 

غتببببل  العديببببد مببببم الدراسببببا   يمويليببببة مببببادرة ع ببببغ يريجببببي عببببال، املحاسببببطة   غملببببف الكتبببب   اعتطارةببببا  نيببببة حوسببببطة
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(Mamun & Musa, 2017, H. Zhao & Coffie, 2018  Venter, 2016) اهبب  إماا يببة ي طيببا  Blockchain   لبب

ة عبببببم التببببببركا   ممببببببا يببببببو رع لببببببادر أسبببببوا  األمرا  اااليببببببة الر يسببببببية ماسبببببتةدام ا لبببببب  يسببببببجي  ميبببببدامج األسبببببب ، ال 

Blockchain  مالفببدرة   مببم مزايببا لبب  التاللببة مالسببرعة مياامبب  الطيا ببا  مفار ببة إهببغ األسبباليت الكدسببيكية لبب  التدامج

    ع غ استيعاب سندا  الديم مااتتفا  ااالية

( ع ببغ ا ببف يمكببم يمديببد مجموعببة مببم اازايببا لبب  للببف املجبباج يتمنبب  لبب  (David Yermack, 2016 مأغببد  دراسببة  -

حبببب  العديببببد مببببم ااتبببباك  ال ويلببببة ا جبببب  ااتعلفببببة بعببببدم مببببدرة التببببركا  ع ببببغ افحتلببببا  بسببببجد  دميفببببة ملببببغ 

اسببتةدام التكنولوجيببا اااليببة  غببولف يمفيببا الومبب  ااناسببت اببالاا األسبب ،   تسببجي  ملكيببة السبب ، عببم  ريببا 

التببلا ية عنببد يطببادف  األسبب ،  عببدمة ع ببغ أ  يفنيببة الطلببوم يتببج  يببو ر مسببيلة أرخببص مأسبب   م منببة ممليبببدة 

 لتطادج ااعلوما  م ف  األمواج 

غطجببية السببيولة هبب   الفببدرة ع ببغ يببدامج غميببة ( أ   Alan, 2016, Yermack, 2016, Angela,2017أغببد  دراسببة ) -

إماا يببة إجببراء يمسببينا  غطجببية لبب   Blockchainمم األمرا  ااالية  تاللة منةل ة ل  مم  ملببجي   مبببولف يببو ر

السبببيولة  بسبببعت مبببدر ها ع بببغ خلببب  التاببباليف ميفليببب  الومببب  اا لبببوب لتنليبببو ميسبببوية عمليبببا  يبببدامج األمرا  

مبالنسببببطة للنتبببب اء  يمكببببم للتكنولوجيببببا أ   اااليببببة  م تيجببببة لببببولف سيسبببب   ينليببببو ميسببببوية التجببببارة مببببم مببببطل ، 

 يلبببلية أم ببباع ، بسببب ولة أغببببي 
ا
يسبببمل بعمليبببا  اسبببتموال أسبببرا مأرخبببص للسببب ،  غمبببا يمكبببم للنتببب اء أي بببا

 
ا
 مأغطي الا ية  ميلطل عمليا  التدعت أغطي صعوبة  إ  ل، يكم مستميد

 , Simon& others, 2017    CPA and AICPA, 2017   Nicolai   2020  حسم 2020حي  أغد  دراسة ) ةاج   -

2017   Amy2018,   Bonson & Bednarova, 2019)  Cao & William Cong & Yang, 2019  ع بب  ا ثببار )

ممببببد يلببببل  النتببببا ج    مراجعبببب  ا حسببببا ا  مغببببولف م ببببام مأيتبببب ةاملحتمبببب  لتكنولوجيببببا سلسببببلة الكتبببب  الرمميببببة 

ومببع مجببود يبب ثجي جببوةرل ع ببغ م ببام مأيتبب ة مراجببع ا حسببا ا  اللاة األمهببغ ف يت    مجود ثدث  اا  مم ااراجعج 

األخجببية  أما اللاببة  ماللاببة النا يببة إ  ةنببام  فلببف  وعيببة سببو  يمببدث لبب  اا نببة  تيجببة ةببوع التكنولوجيببا ا حدينببة

 
ا
 مببم اإل ببد     يرى إ  م نة مراجعة ا حسا ا  سو  يترجي كليببا

ا
ممببا يسببمل  معا جببة ااتبباك  بتببا  اسببتطا    دف

 عنها بتا  يلاع    مستف  التاللة مالوم  ال رمريج  إلجراء ااراجعة إهغ حد غطجي 

 Alan, 2016  CPA and AICPA, 2017  (Deloitte Mon, Jun 4, 2018مرغببز  مجموعببة مببم الدراسببا  ع بب  ) -

  Deloitte& Touche 2018)( )Venter, 2016 اسبببتعرب يكنولوجيبببا سدسبب  الكتببب   مغيبببف يمكنهبببا التببب ثجي  )

ع ببببببغ مراجعببببببة التفببببببارير اااليببببببة مخببببببدما  التوغيببببببد اإل ببببببا ية ال بببببب  يمكببببببم أ  ي د هببببببا مراجببببببع ا حسببببببا ا  لبببببب  ربببببب  

 يت ثر التفارير ااالية غما ي  :حي     التكنولوجيا ا حدينة

o  الدمليببة إلعببداد التفببارير اااليببة م تيجببة لببولف  جببد أ  املحاسببطة النفص التديد ل  التوجف الواض  ل  ااعببايجي

 مببع معببايجي التفببارير اااليببة الدمليببة  مببم حيبب  
ا
عببم التكنولوجيببا اااليببة يسببل  ال ببوء ع ببغ متببالة أمسببع   امببا

 ا ف ف يوجد معيار مماس   يتعام  مع افستنمارا  ل  التكنولوجيا ااالية   

o   مااج ا يا  إهغ عفود لغية مم ا نها مفار ة األداء  النتا ج اللعليةيمكم يرجمة أةدا  األداء. 

o  يس ي  اإل لام عم الطيا ا  غجي ااالية  من  اإل لام عم افستدامة. 
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o  يمكبببببم ميكنبببببة الطيا بببببا  اااليبببببة ا ،اصبببببة  ببببباإل د  التنليبببببول ميفبببببارير مجلببببب  اإلدارة ال ببببب  يت لبببببت البببببدمج ع بببببغ

نولوجيببا اااليببة حيبب  يمكببم للمسببتنمريم ماملحللببج  اابباليج  مببم الوصببوج لبب  مسببتوى التببرغة  ع ببغ   ببام  التك

 .الوم  اللع   إهغ ااعلوما  ااالية

لبببوا يجبببت أ  يترجبببي أسببباليت مإجبببراءا  ااراجعبببة  مبببا يتناسبببت مبببع ةبببوع التكنولوجيبببا  غمبببا إ  ةبببوع التكنولوجيبببا 

يمليبببب  ةببببوع الطيا بببببا  ممببببا مببببد ين ببببي  خببببدما  يوغيبببببد سببببو  يتببببيل مببببدر أغبببببي مببببم الطيا بببببا  مإماا يببببا  أغبببببي لبببب  

إ ا ية ي د ها مراجع ا حسا ا  مال   يسببتوجت عليببة أ  يزيببد مببم اا ببارا  مااعببار  التكنولوجيببة ا ،اصببة  ببف 

 استجا ة ل وع ا ،دما  اإل ا ية 

 & ,Richard-Marc Lacasse, Lambert) زاةببرة(   Nicolai, 2018   Carmen, 2018  2019 غمببا ايج بب  دراسببة -

Khan,2017   دراسببة مجلبب   نببف ليتوا يببا Meeting of the Board of the Bank of Lithuania, October 

2017)   Procházka, 2018   ببف من مببة يعمبب  ا ا فببة  ببا   العببرب مببم رأإل اابباج  حيبب  ين ببر حببدينا للطنببوم   

إ   (Max & David,2016)لرأإل اابباج )اافيي ببج ( أل كوسببي  جببا    للسببو   ميببرل  )اادخريم( مع ال لت الزا د

يفنيببة التكنولوجيببا اااليببة حففبب  للطنببوم العديببد مببم اازايببا مال بب  يتمنبب  أ  ااسببتةدمو  أ لسبب ، يمببا  و  ع ببغ 

مفيببا النطببا   بب   يببت، يمفيا النفة مالتببلا ية لبب  أداء ااعببامد   ي    التمك، ل  يةزيم مإدارة الطيا ا  الش،لية

غتا ببة السبببجد  ميةزينهبببا بتببا  دا ببب، معبببدم التعبببدي  ل ببا  مأي بببا للتطبببادج ) يبببع( بعملببة مرميبببة أم غمةبببزم  للفيمبببة 

 لنمببو ميمتببف  مع بب  الببرغ، مببم أ  الطنببوم اارغزيببة مسببل ا  الدملببة يببر   لبب  الرالببت افعيببيا  
ا
 يمسببطا

ا
للطيببع فحفببا

لرغ، إ  ل بببا  لببب  خلبببا ص العمبببد  األجنعيبببة  بببع  عبببدد معبببامد  البببد ع ال ببب   بببا    ببب   التكنولوجيبببا اااليبببة أمبببواج

يسببتةدم التكنولوجيببا اااليببة اخببو لببب  افزديبباد  ميتببا  التكنولوجيببا اااليببة حلبببة ف يمكببم يجاةل ببا مببم الطببيمة  لببب  

غمبببا    ااوثوميبببة( إ  التكنولوجيبببا اااليبببة يبببريط   العديبببد مبببم اف تفبببادا  أةم بببا متبببالة Angela, 2017حبببج  يبببرى )

مغببولف يعتبببي ةببوع التكنولوجيببا    يتمن  العيوب الر يسية ه  افستهدم الكطجببي للج ببزة مال امببة مالومبب  الببدزم ل ببا

 معفدة مصعطة الل ، ح   ممتنا ا حاه  

 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة -

التكنولوجيببببا اااليببببة لبببب    اإلماببببا  اسببببتةدام يفنيببببةمببببم خببببدج اسببببتفرا نا لببببطع  مببببم الدراسببببا  السببببا فة يطببببج  أ ببببف 

يلعيبب  م ي ببوير اان ومببة اإللكييم يببة  العديببد مببم املجببد  مةببوا مببا ي غببد ا ببف مببم اامكببم اسببتةدام ةببوع التفنيببة لبب 

مايلفبببب  مع بببب، الدراسببببا  ع بببب  أ  عببببدم مجببببود معيببببار مماسبببب   مةببببتص  التكنولوجيببببا اااليببببة مببببد خلببببا    االببببرية

 لد 
ل
جتهبباد ما حكبب، ااوبب   مغببولف رغببز  مع بب، ةببوع الدراسببا  ع بب  أ  املحاسببطة عببم التكنولوجيببا اااليببة مجاف غطجببيا

 للمعيببار البببدمه  رمبب، 
ل
ااتعلبببا  38 ببمم معيببار املحاسبببطة الببدمه  النبببايا للتفببارير الدمليبببة مااتعلببا  ببامل،زم   أم م فبببا

ا إنهببببا يمبببامج الببببرب   بببج  ااعا جببببة املحاسببببعية لببببولف  بببع  مببببا يمجببب  ةببببوع الدراسبببة عببببم غجيةببب  األصبببوج غجببببي االموسبببة  

 للصوج التكنولوجيا ممعايجي املحاسطة االرية مالدملية مع اف لاحا  الدزمة للمعا جة امل،تارة 
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 فروض البحث (8)

 :ل   وء متالة الطم  مأةدا ف مأةميتف يتمن   رمب الطم   يما ي  

إحلببببا ية  ببببج  متوسبببب ا إجا ببببا   ا بببب  عينببببة الدراسببببة بتبببب   مجببببود : ف يوجببببد  ببببرم  لا  دفلببببة الفاااارض ا ول 

إعبببببداد  ملبببببور لببببب  اإل بببببار ا حببببباه  للمماسبببببطة عبببببم التكنولوجيبببببا اااليبببببة لببببب   بببببوء مت لطبببببا  معبببببايجي

    (IFRS)التفارير ااالية الدملية  

ف يوجد  رم  لا  دفلة إحلا ية  ج  متوس ا إجا ببا   ا بب  عينببة الدراسببة بتبب   يطلبب  يفنيببة  الفرض الثاني:

التكنولوجيبببببا اااليبببببة  مخلببببب  ياللبببببة ا ،بببببدما  االبببببر ية ميعزيبببببز الكلببببباءة التتبببببريلية  بببببالطنوم 

     االرية  

جببببببة م ببببببايا  ببببببج  رؤيببببببة اببببببفا مجتمببببببع الدراسببببببة حببببببوج  ببببببرمرة معا اختد ببببببا معنويببببببا ف يوجببببببد  الفاااااارض الثالااااااث:

 التكنولوجيا ااالية  مم أحد معايجي املحاسطة الدملية ماالرية  الطنوم االرية 

   Fintechماهية تقنية التكنولوجيا املالية   (9)

 طبيعة التكنولوجيا املالية (9-1)

التكنولوجيا ااالية ه  مل    ي ، ا جا ت التكنولوت  مببع ا جا ببت اابباه    نببتج عنببف مجبباج  هببت،  ااعببامد  اااليببة 

ماسبببببببتردج كببببببب  مبببببببا أسبببببببلر  عنبببببببف التكنولوجيبببببببا ا حدينبببببببة مبببببببم ةوايبببببببف لغيبببببببة  ابببببببطاا  ايلببببببباج يجبببببببارة  اسبببببببتةدام 

التكنولوجيبببببة لت بببببوير ا ،بببببدما  اااليبببببة   اإللكييم يبببببة  عمبببببد  رمميبببببة       ا بببببخ  حيببببب  يببببب، يوجيبببببف أحبببببدث التفنيبببببا 

  صببطم  يفببدم مببم  ببر  اببركا  اسببترل  التكنولوجيببا لبب  م بباا ا ،ببدما   مهبب  خ ببوة متبب خرة مفار ببة  املجبباف  

 األخرى كاإلعدم )يكنولوجيا اإلعدم( مالتجارة )التجارة اإللكييم ية(  النفود )النفود اإللكييم ية   ( ا خ 

متبببببببتفة مبببببببم اميبببببببيا  من فتبببببببج  متاببببببباملتج :    FinTechكلمبببببببة""FinTechيكنولوجيبببببببا اااليبببببببة أم اللينتبببببببف ملببببببب    

   فبباموإل أغسببلورد ع ببغ FinTechا ،دما  ااالية ما حلوج الفا مة ع   التكنولوجية ااتفدمة  ممد يرجمبب  كلمببة  

يمكببببببببببج  ا ،ببببببببببدما  االببببببببببر ية النمببببببببببو التبببببببببباه :   ببببببببببرامج الكمطيببببببببببوير مغجيةببببببببببا مببببببببببم التفنيببببببببببا  ااسببببببببببتةدمة لببببببببببدع، أم 

لببولف   بب  يعلبب  التببركا  الناابباة ااطتكببرة ال بب  يسببتعم  التكنولوجيببا مببم ( Bernardo Nicoletti, 2017ماااليببة  )

أجبب  إعببادة الن ببر لبب  ا ،ببدما  اااليبببة ماالببر ية حيبب  يتببجي لابب  م سسببة يتبببدخ  لبب  ةببوا املجبباج مببم أجبب  اميبببيام 

لبببببص مال ببببب  يمبببببامج افسبببببتموال ع ببببب  ح Start-upع ببببب  عمدلهبببببا حلبببببوف يكنولوجيبببببا مطدعبببببة أم ا تااريبببببة   ببببب  ابببببركا  

  حيبب  إ  ر ببور التكنولوجيببا اااليببة ,jean)2016) سومية ع   حساب اللاعلج  التفليببديج  لف بباا ا ،ببدما  اااليببة

Fintech  أدل اهببب  يآكببب  النفبببة  الن بببام االبببرل  مادل اهببب  مربببادرة عبببدد غطجبببي مبببم  2008لببب  أعفببباب األزمبببة اااليبببة لسبببنة

مرامرا  ريببادة األعمبباج مببم أجبب  إعببادة الن ببر لبب   مببولل التمويبب  مببم  االر يج  ااراغز ااالية ل  العال،  مارعوا ل 

ملبب  ربب  ةبببوا ااتببب د ا جديبببد  بببرز مفبببدمو التكنولوجيبببا اااليبببة بطةببدما  ممنتجببا  جديببدة    خببدج اف تاببارا  اااليببة

لنفببببة   مبببب  التابببباليف مببببم خببببدج منلببببا  ملببببممة جيببببدا مي طيفببببا  ع ببببغ ا جببببواج مببببم خببببدج اببببركا   اابببباة يفببببدم ا

  Susanne Chishti, 2016).مالتلا ية)
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مالتجي مل    التكنولوجيا ااالية أم اللينتف إهغ صناعة ماو ة مم اركا  يعمبب  ع ببغ يسبب،جي التكنولوجيببا  ،دمببة 

م بباا ااببد وعا   مةببوع التببركا  هبب  اببركا   اابباة يتمببدى التببركا  التفليديببة  ميببت، يعريل ببا ع ببغ أنهببا عطببارة عببم 

اعبببا  اااليبببة ةبببوا  محسبببت يفريبببر التكنولوجيبببا اااليبببة افخيياعبببا  ماف تابببارا  التكنولوجيبببة ا حدينبببة لببب  مجببباج الف 

( يوصببف التكنولوجيببا اااليببة ع ببغ أنهببا يلببف اانتجببا  ما ،ببدما  Pyfortاللببادر عببم مةتبببي مم ببة ماببرغة  جي ببو ) 

ال بب  يعتمببد ع ببغ التكنولوجيببا لتمسببج   وعيببة ا ،ببدما  اااليببة التفليديببة ميتمجبب  أنهببا أسببرا مأرخببص مأسبب    ميمكببم 

  (2018  طجي مم األ راد الوصوج التها ) عطد الرحي، مةيطة مأاوا   م مدمر لعدد غ

أمببببببا مع ببببببد الطمببببببوث الرمميببببببة لبببببب  العاصببببببمة الطولنديببببببة د لببببببم  ببببببع  التكنولوجيببببببا اااليببببببة هبببببب  عطببببببارة عببببببم افخيياعببببببا  

   يببببا مالرمميببببةماف تاببببارا  التكنولوجيببببة ا حدينببببة لبببب  مجبببباج اانتجببببا  ما ،ببببدما  اااليببببة ال بببب  يعتمببببد ع ببببغ التكنولوج

ميتببم  ةبببوع افخيياعبببا  الببببيامج الرمميبببة ال ببب  يسبببتةدم لببب  العمليبببا  اااليبببة للطنبببوم مال ببب  مبببم  بببمنها ااعبببامد  مبببع 

الزببببا م ما ،ببببدما  اااليبببة منبببب  يمويببب  األمببببواج ميطبببدي  العمببببد  محسبببا ا  يسببببت اللا بببدة ماألربببببام ممعر بببة األربببببام 

ليبببببا  االبببببر ية  حيببببب  يمكنهبببببا أ  يبببببو ر لببببب  البببببزمم مالتاللبببببة مالتعفيبببببد  ااتومعبببببة لدسبببببتنمارا  مغجبببببي للبببببف مبببببم العم

  (2018  ميمكم  ولف أ  ياو  ل  خدمة الدمج اااه  )عطد الرحي، مةيطة

أما مجل  افستفرار اااه   فد عر  ا  عنها ا تاارا  مالية  استةدام التكنولوجيببا يمكنهببا اسببتمداث  مببالل عمبب  أم 

ملموإل ع   األسببوا  ماا سسببا  اااليببة  معليببف يفببدي، ا ،ببدما  اااليببة  مي  ببر اف تاببارا  اااليببة ي طيفا  ل ا أثر 

لبببب  العديببببد مببببم جوا ببببت التمويبببب : مببببد وعا  التجز ببببة ما جملببببة  الطنيببببة التمتيببببة للسببببوا  اااليببببة  إدارة افسبببببتنمار  

 التامج   يو جي اف تما   زيادة رأإل اااج 

 أ   ي 
ا
مل    يستةدم للدفلة ع   التركا  ال بب  يفببدم التكنولوجيببا ا حدينببة لبب  FinTech) نتف )ممد اصطل سا دا

 منو عام    الف اا اااه 
ا
 م حورا

ا
هبب  لبب  الرالببت اببركا   Fintech   تركا  2010لفد أصطم  ةوع التركا  ايجاةا

غيليبببة إدخببباج خبببدما  صبببرجية أم متوسببب ة ا سجببب، لبببي  لبببد ها الكنجبببي مبببم األسببب ،  ملكبببم لبببد ها  كبببرة ماضبببحة عبببم 

جديبببدة أم غيليبببة يمسبببج  ا ،بببدما  الفا مبببة لببب  املجببباج ااببباه   معبببادة يي ايبببد  اسبببتمرار أعبببداد التبببركا  التكنولوجيبببا 

 الناااة ل  سو  ا ،دما )ممد يجامز عددة،  اللع  عترة ا   ارغة مم خدج يفديرا  مةتللة(  

 مجاالت استخدام التكنولوجيا املالية (9-2)

يمليبب      وغر منها ع بب  سببعي  اانبباج : الببوكاء افصبب نا     ةنام مجاف  ماستةداما  عديدة للتكنولوجيا ااالية    

العفببود    يكنولوجيببا التببامج    التمببويد  ما حببواف    ااببد وعا    التكنولوجيببا اااليببة   التمويبب  ا جمببا     الطيا ببا 

    لوغتتبببج ( ميتبببداخ  كببب  ةبببوع املجببباف   يمبببا  ينهبببا بتبببا  غطجبببيسلسبببلة الكتببب  )   التكنولوجيبببا التن يميبببة   الوغيبببة

مالببوكاء افصبب نا   مببد يسببتةدم     العفود الوغية مببد يسببتةدم يفنيببة سلسببلة الكتبب  مين ببول ع بب  لكبباء اصبب نا  

مالتكنولوجيببا التن يميببة ميكنولوجيببا التبب مج  يسببتليدا غدةمببا مببم الببوكاء افصبب نا   مةكببوا    يفنيببة سلسببلة الكتبب  

   ممببم للببف التجببارة مالتببدامج    ممد اسببتةدم  التفنيببا  اااليببة لبب  مجببد  عديببدة يتببم  كبب  أ ببواا ا ،ببدما  اااليببة

  اااليببة مببم خببدج اإل يي بب  بتببا  حي  يعم  منلا  التببدامج اإللكييم يببة ااطتكببرة ع بب  يسبب ي  التببدامج لبب  األسببوا

  (2019 ورل )مندمز   
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ماأليتبب ة الر يسببية ل ببوا الف بباا يتجسببد لبب  ا ،ببدما  ال بب  يفببدم ا الطنببوم مببم خببدج اببطكة اإل يي بب  أم ال بب  يفببوم 

التبببركا  النااببباة مااتةللبببة لببب  التكنولوجيبببا اااليبببة  تفبببديم ا  افابببييام مبببع الطنبببوم أم بتبببا  مطاابببر منهبببا مهببب  

   (2019  ا ي  : )حمدل م أمماس،غم

  حيبببب  يعتبببببي الببببد ع انببببتج أم خدمببببة  اسببببتةدام ج بببباز ال ببببايف قطاااااع املاااادفوعات -
ا
: مةببببو الف بببباا األغطببببي يفببببدما

 عببببببي األج بببببزة املحمولبببببة 
ا
 للعمبببببدء بسبببببعت سبببببرعتف مبسبببببا تف مأما بببببة يمكبببببم ابببببراء أل مبببببي ء يفريطبببببا

ا
املحمببببوج جبببببوا ا

                       ا  ممبببببببببببم أمنلبببببببببببة التبببببببببببركا  النااببببببببببب ة لببببببببببب  ةبببببببببببوا املجببببببببببباج  جبببببببببببد:  اإل بببببببببببا ة اهببببببببببب  املحبببببببببببا   اإللكييم يبببببببببببة مغجيةببببببببببب 

****  walle BEAMمامل،تلببة  ببد ع اللببوايجي   2011ارغة  اا ة لبب  األرد  منببو سببنة   MADFOOAT*** ارغة 

مال ببب  يةبببتص  املحبببا   اإللكييم يبببة لببب  ابببا  يبببريط   ط امبببا  الزببببا م    2012) بببي، ماهببب (  ااببب ة اإلمبببارا  منبببو 

  (2018    اف تما ية ) نية م خرم 

   (P2P) (peer to peer): يعتبببي اإلمببراب مببم   جببي اهبب    جببيقطاااع االقاااواض والحصااول علااي راس املااال -
ا
 وعببا

 مبببم  امتلببباد ااتبببارغة  حيببب  يسببباعد منلبببا  اإلمبببراب 
ا
ع ببب  ربببب  ااسبببتنمريم  اافر بببج  دم  أ   P2Pجديبببدا

لكببم ااتببالة ال بب  عملبب  التببركا  الناابباة ع بب     يعم  الطنف كوسي   طالعادة يمتكر الطنببوم جا ببت اإلمببراب

مغببببببوا  ببببببال   رؤمإل األمببببببواج  حل ببببببا أ  أخببببببو  يسببببببتف ت جا ببببببت األ ببببببراد الببببببويم ف يمتاببببببو  حسببببببا ا  ملببببببر ية

أ ببحاب ااتببارالع ااتوسبب ة ماللببرجية الببويم ف يببو ر ل بب، الطنببوم يسببطة معتبببية مببم الفببرمب ميعمبب  غالطببا ع بب  

يتبببم     سببباة، ةبببوا غنجبببيا لببب  ي بببور جا بببت العمببب  لبببدل ةبببوع اا سسبببا  النااببباة  التكنولوجيبببا اااليبببة    هميتببب ،

ميببدمير األمببواج: ماإلمببراب ااطااببر ممنلببا  مفار ببة الفببرمب  التببركا  ال بب  يفببدم خببدما  التمويبب  ا جمببا   

مهبب  منلببة لض ببراب اف تمببايا الرممبب  لبب   2014الناابب ة لبب  السببو  االببرل منببو  ***** Fellows Moneyمنبباج: 

دملببة يتببيل  90اببا  مطااببر دم  مسببا   يمرغ ببا  الاامبب  اببطكة مسببتةدمتها غمببا ي لببا علتهببا  ملببر لبب  اغطببي مببم 

لببوج ع بب  مببرب دم  ال جببوء للطنببف  غمببا يتببيل للمسببتةدمج   نبباء لببج  ا تمببايا  نبباء ع بب  أدالهبب، لبب  لل ببراد ا ح

يببببو ر يمويبببب  للمتببببارالع  2013الناابببب ة لبببب  السببببو  لببب  السببببو  األرديببببا منببببو  Liwwaمغببببولف اببببرغة    دمرا  ااببباج

 اللرجية مااتوس ة 

يم يبببة  جمبببع األمبببواج مبببم عمبببوم النببباإل : هببب  منلبببا  الكيتقاااديم خااادمات تحويااا) ا ماااوال )التمويااا) ال ماااا ي( -

يفبببوم صببباحت ااتبببرما بعبببرب  كريبببف ميو بببيل ممجببب ا  مأةبببدا  متبببرمعف مبببع    مللبببف بهبببد  يمويببب  متبببرما مبببا

          يمديببببببببد ياللببببببببة ااتببببببببرما ميكببببببببم للبببببببباحت اللكببببببببرة اسببببببببتةدام األمببببببببواج املجمعببببببببة بعببببببببد اغتمبببببببباج ااطلبببببببب  اا لببببببببوب

ممببم اةبب، التببركا  الناابب ة لبب  الببدمج العربيببة  جببد: ي طيببا  ببام مببويا    لتموي  ااترما خدج  يية زمنية ممددة

(NOW Money اببرغة  اابب ة لبب  السببو  اإلمببارايا منببو )لتمويبب  األمببواج   بباي يد ) 2016(Finerd   اابب ة سببو 

   2015اببرغة يبب مج   اابب ة سببو  اإلمببارايا منببو  Democranceمةتلببة لبب  إدارة الطببيما    2015اإلمببارايا منببو 

أمج ابببببرغة لتفبببببدي، خبببببدما  العمبببببد  التكنولوجيبببببا اااليبببببة لببببب   2014 ااببببب ة سبببببو  اإلمبببببارايا منبببببو  Bit Oasis م

 ا ،ليج 

يلعببت ةببوع اانلببا  دمر ا حبب  التمببوي   الطببدي  لببدع،  مببو م بباا التببركا  اللببرجية  :منصات مقارنة القاروض  -

الببببف  300 لببببا دملببببة اإلمببببارا  مببببند ةنببببام حببببواه     مااتوسبببب ة مالببببول يعببببد  منا ببببة العمببببود اللفببببرل فل امتلبببباد
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% مببم إجمبباه  42% مم النايج املح   اإلجماه  للطدد ميو ر اغطببي مببم 60ارغة صرجية ممتوس ة يس ،   غطي مم 

حيبب  يببو ر منلببا  اافار ببة مةتلببف العببرمب التمويليببة مي ببرم كبب  اللببي  ااتببو رة مببع خلببا ص كبب     اللببر 

الطمببب  عبببم ا  ببب  عبببرب مبببم  احيبببة اللرصبببة مالتاللبببة ااناسبببطج  لبببف دم  عنببباء عبببرب مبببا يسببب   ع ببب  ااسبببتليد 

   اإلمارا  compareit4me.com مغمناج ع   للف  جد ارغة      الطم  م وج الوم  لولف

  يتمجبب  –( بتبب   حيببازةIFAC,2019) 2019اللادرة لبب  يو يببو  IFACملفد لغر   جنة يمدينا  معايجي التفارير ااالية 

 أليية:   ا ،لا ص ا

o  التكنولوجيببببا اااليببببة هبببب  عملببببة رمميببببة أم ا ييا ببببية يببببت، يسببببجيل ا ع ببببغ د يببببي األسببببتال ااببببوزا ميسببببتةدم التتببببلجي

 للما  

o  ف يت، إصدار التكنولوجيا ااالية مم مط  سل ة م ا ية أم  ر   خر 

o  ف ي دل امتدم عملة متلرة اه  عفد  ج  ا حام  مال ر  ا خر 

ملبب  ةببوا اللببدد يجبببت عببدم ا ،لبب   ببج  النفبببود اإللكييم يببة مالتكنولوجيببا اااليببة  حيببب  أ  التكنولوجيببا اااليببة غجبببي 

 Minutes of the Meeting of the Board of the)خا ببعة للرما ببة  مليسبب  م ببمو ة مببم مطبب  الطنببف اارغببزل   

Bank of Lithuania, . October 2017) 

 التكنولوجيا املالية طريقة عم) مؤسسات (9-3)

 :  يمكم حلرةا ل  النفاط التالية        

استةدام يكنولوجيا مطتكرة  خاصة ال وايف النفالة  غمطيوير أم لوحببة رمميببة مريط ببة  األ يي بب  أم  بب ل اببطكة  -

ايلببببباج أخبببببرل مبببببم اجببببب  يفببببببدي، للزببببببو  النهبببببايا منتجبببببا  مخبببببدما  غنيببببببة م/أم امببببب  ياللبببببة مبببببم يلبببببف لللبببببباعلج  

نطبب ل يسببمل خاصببة  ا ةلبباب معتبببي مالتمليبب  الت  big dataاألخريم  النفاج مي ور استةدام ااع يببا  الكطجببية 

  ل  يااليف الدخوج للسو  

 ي ور سلوم الزبا م )ةوايف  فالة موصولة معدمة جررا ية موجودة ع غ التطاا  افجتماعية   -

 إيجاد الطياة التن يمية مالفا و ية ااد مة  -

  إيجاد اراغة معدمة جيدة مع الطنوم -

 ااالية ماالر ية ا تاارا  جديدة ل  مجاج ا ،دما   -
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 ةنام ثدث مراح  أساسية لدمرة التكنولوجيا ااالية  مال   يمكم يو يم ا مم خدج التا  التاه :

  مم ببببة لل مبببباث  يوج ببببا  م بببباا ا ،ببببدما  اااليببببة يفريببببر التكنولوجيببببا اااليببببة  االببببدر : التكنولوجيببببا اااليببببة لبببب  التببببر  األمسبببب  ماببببماج ا ريفيببببا

 2016  يلور 

 مراح) دورة التكنولوجيا املالية : 1شك) 

 الخصائص املميزة لشركات التكنولوجيا املالية في النظم املحاسبية (9-4)

يفببي، العميبب  ع بب  أسبباإل ملكيتببف ألصببوج غطجببية ايببو    لبب  ا ،ببدما  اااليببة التفليديببةالوصااول لكاا) املسااتخدمي  : -

أمبببا     مبببا يجعببب  ةبببوع ا ،بببدما  يفتلبببر ع ببب   طفبببا  اجتماعيبببة معينبببة   حلبببولف ع ببب  دخببب  ضببب،،  لبببلة دمريبببة

التركا  الناااة  تستهد  ك  ال طفا  ماللاا  ميفوم  تعزيز إماا يا هببا بتببا  مسببتمر عببم  ريببا التببراكا  

 مة للعمدء لمل الدخ  املحدمد بتا  أم إعادة يلمي، اانتجا  االم

 مخ  بببا املروناااة والقااادرة علاااي تحمااا) التكاااالي  -
ا
: لبببدل التبببركا  النااببباة لببب  مجببباج التكنولوجيبببا اااليبببة عرم بببا

عببببدة للببببد ع مفا بببب  السببببلع ما ،ببببدما  مخاصببببة ال امببببة الن يلببببة  يتسبببب،  اارم ببببة الاا يببببة لتناسببببت العمببببدء ع بببب  

   أم ح   ا رل اختد ا ه، بتا  يوما أم أسطو    

: يفببببوم اببببركا  التكنولوجيببببا اااليببببة  ببببالييغج  ع ببببغ  لطببببا  ااسببببتةدم  تلببببم، منتجببببا  تصاااميم محاااوره العميااا) -

 بسي ة س لة 

إل يبببت، إ جببباز ااعبببامد  لببب     : يسبببمل التملبببيد  الفويبببة لتبببركا  التكنولوجيبببا اااليبببة  ا حرغبببة السبببرالعةالسااارعة -

ممفار ببة بتببركا  التببامج  التفليديببة      ببعة دمببا ا مسببتليدة مببم الطيا ببا  الابب،مة ما ،وارزميببا  ميعلبب، افلببة

يسببرل ةببوا لبب     اللببرجية ال بب  مببد يسببترر  عببدة أيببام مطبب  ااوا فببة ع بب  سياسببة جديببدة أم التلببديا ع بب  مببرب

 اإلمراب معند التمفا مم ال وية الرممية 

: يسببت يع ةببوع السياسببة يمسببج  اانتجببا  ما ،ببدما  اافدمببة  سياسة البيانات أوال / الهوات  املحمولاة أوال -

لتلببمي، خببدما  مناسببطة ل بب، مف اببف إ  التملببيد  الفويببة يسببمل أل ببحاب األعمبباج التجاريببة  ايةببال مببرارا  

 ا    ماستردج اللر  



 للبنوك املركزية على نظم املعلومات املحاسبية في قطاع البنوك  التكنولوجيا املاليةقياس أثر التحول الي تطبيق 
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 لوجيا املالية في النظم املحاسبيةالتحديات التي تواجه تطبيق شركات التكنو  (9-5)

التفببارير( مببم األ  مببة –الللسببلة –يعتبببي الن ببام املحاسبب   اليببدمل الببول يتاببو  مببم ثببدث عناصببر ر يسببية)األةدا  

ال بب  اسببتفر علتهببا املجتمببع املحاسبب    ميبب، م ببع النفببة  يببف  حببد العوامبب  ال امببة مهبب  عببدم الفببدرة ع ببغ التدعببت  يببف 

اغتتببببا  للببببف  مخاصببببة أ  اإليلبببباف  مااسببببتندا  الورميببببة ياببببو  خ ببببر التعببببدي   تهببببا مريلببببع  تيجببببة الفببببدرة ع ببببغ 

  بسبببعت  طيعتبببف اللج يا يببة  لببب  اافا ببب   يابببو  االلببا  اإللكييم يبببة عر بببة للهجببوم مال بببعف  م تيجبببة لبببولف  
ا
يسببعيا

  مايةبببال مجموعبببة ماسبببعة مبببم  بببع  التمبببوج للسبببجد  اإللكييم يبببة  يببببيز  بببرمرة ايةبببال اازيبببد مبببم التبببدا جي الوما يبببة

  (Nicolai, 2017) غما ي  :. األحاام التن يمية مالتكنولوجية

 جببد أ    ببام املحاسببطة التفليببدل  هببد  إهببغ يببو جي الطيا ببا  الدزمببة للومببو  ع ببغ حفيفببة اارغببز اابباه  ا هااداف:  -

للتبببرغة  م تبببا ج النتببباط مبببم أرببببام مخسبببا ر  مإعبببداد التفبببارير اااليبببة مالتمليببب  ااببباه  لنتببب ة التبببرغة مميببباإل 

كبببببم مبببببم اسبببببتنمار اإلماا يبببببا  ااتاحبببببة الت بببببور لببببب  البببببداء  ميبببببو جي اافومبببببا  األساسبببببية للرما بببببة الداخليبببببة  مبببببا يم

للترغة افستنمار اان   مغولف العم  ع غ الرما ببة مااتابعببة لاا ببة أمسببام التببرغة ميفيببي، األداء األغطببي  عاليببة 

م هيابببببة اانبببببا  لو بببببع   ببببب، التة بببببي  مالرما بببببة  مببببببالن ر  جبببببد أ  أةبببببدا  الن بببببام املحاسببببب   لببببب، يترجبببببي ملكنهبببببا 

كا بببببة الطيا بببببا  بتبببببا  يتلبببببف  Blockchainاءة  حيببببب  يفبببببدم املحاسبببببطة ع بببببغ يمففببببب  بتبببببا  أسبببببرا مأغطبببببي غلببببب 

 افسببببتمرارية مالدمبببببة مملبببببة التابببباليف   ببببب  مالييغجببببب   لبببببورة أغبببببي ع بببببغ يفيبببببي، األداء مي ببببويرع  غمبببببا يسببببباعد ع بببببغ 

خلبببب  ممارسببببا  الرما ببببة الداخليببببة  ميمفيببببا الرما ببببة الواييببببة مببببم جميببببع ااتعبببباملج  مببببع التببببرغة  ما حببببد مببببم 

 .من  ميمة الطيا ا  ال   يمتلك ا الترغة    مافيجاع انا ا صعطة للراية أم غجي موثومة ل  الفياإل    عتالتد 

ال ببببب  يفبببببوم ع بببببغ  التبببببموج  جميبببببع عمليبببببا  مأعمببببباج التبببببرغة  وعنااااد النظاااار لفلساااافة نظااااام املحاساااابة املاليااااة:  -

 ممبببببا ف يت لبببببت أل يعبببببديد  العسبببببا ة مالو بببببوم  اارم بببببة  ميببببب  يد ببببب، التوسبببببع لببببب  النتببببب ة مالعمببببباج 
ا
مسبببببتفطد

      مسببببببتفطلية  مالفا ليبببببببة للتمببببببوج إهبببببببغ اسببببببتةدام ا حاسبببببببطا  ا ليببببببة  مالو ببببببباء  ماجببببببا  اإلدارة حيببببببب  يمكببببببم مبببببببم

              خدلببببببببف إعببببببببداد مراغببببببببز ماليببببببببة اببببببببب رية أم ربببببببببع سببببببببنوية حسببببببببت حاجبببببببببة اإلدارة   مأخجببببببببيا الوامعيببببببببة حيبببببببب  يتلبببببببببا

ع  طيعبببة مربببرم  النتببباط داخببب  التبببرغة مالعكببب  كببب  جوا بببت النتببب ة امل،تللبببة الن بببام  عجراءايبببف مماو ايبببف مببب 

ل طيعتبببف    جبببد    بببف   بببرا Blockchain  ال ببب  يفبببوم بهبببا التبببرغة  معنبببد الن بببر اهبببغ يلبببف الللسبببلا  مبببم مج بببة   بببر

  التكنولوجيببة العاليببة يتببم  جميببع عمليببا  مأعمبباج التببرغة  مببع إماا يببة التوسببع لبب 
ا
 النتبب ة مالعمبباج مسببتفطد

 طببببي مببببم للببببف إع بببباء األحاببببام ع ببببغ عمبببب  ماألغ دم  أل يعببببديد  مسببببتفطلية  غمببببا يمكببببم ل جميببببع اسببببتةدامف   بببب  

 خدج إعداد مراغز مالية  ح ية مباستمرار  اإلدارة  دم  ا حاجة للمماست أم ااراجع  مم

مويبببة جديببدة مكاملببة مبببم امببتدم مجموعببة Blockchain يمكببم للتبببركا  ال بب  يسببتةدم يفنيبببة التقااارير املاليااة:   -

أدما  اإل د   مع رؤية كاملة للمعامد   إلدارة ميوصي  أم اع ا ااالية مأدالهببا حيبب  يتبب ثر التفببارير اااليببة غمببا 

 :(Alan, 2016) ي  

o يمكم يرجمة أةدا  الداء مااج ا يا  إهغ عفود لغية مم ا نها مفار ة الداء  النتا ج اللعلية 

o   طيا ا  غجي ااالية  من  اإل لام عم افستدامةيس ي  اإل لام عم ال. 
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o  إماا يببببة الوصبببببوج إهبببببغ لبببببجد  سدسبببب  التوريبببببد اللبببببناعية ع بببببغBlockchain  ميتطع ببببا مبببببم اابببببواد ا ،بببببام إهبببببغ

 .اانتجا  النها ية

o  يمكببببم ميكنببببة الطيا ببببا  اااليببببة ا ،اصببببة  بببباإل د  التنليببببول ميفببببارير مجلبببب  اإلدارة ال بببب  يت لببببت الببببدمج ع ببببغ

حي  يمكم للمسببتنمريم ماملحللببج  اابباليج  مببم الوصببوج لبب  الومبب  Blockchain   مستوى الترغة  ع غ   ام

 .اللع   إهغ ااعلوما  ااالية

o  سبببببتاو  لببببب  ابببببا  عمبببببد  رمميبببببة يمكبببببم أ  يبببببت، إثطا هبببببا بعببببب  الطنبببببود لببببب  ااج ا يبببببة مما مبببببة البببببدخ  النفديبببببة :

النال   حسببا ا  الفببط  مالببد ع: أرصببدة يعتبببي جببزءا ف مطاارة دم  ا حاجة إهغ يسويا  لسجد  ال ر  

امل،زم  يمكبببم يمدينبببف مالتمفبببا منبببف ع بببغ   يتجبببزأ مبببم العفبببود الوغيبببة للتمفبببا يلفا يبببا أ بببف مبببد يببب، الو ببباء بهبببا

العفببود الوغيببة اللببوج غجببي االموسببة: يمكببم إثطببا  حفبببو  االكيببة اللكريببة ع ببغ أنهببا  عفببود مسبب ية لغيبببة  

يبببببببا  ميمكببببببم الف ببببببباء ع بببببببغ ا ،د ببببببا  حبببببببوج ملكيتهبببببببا مببببببم خبببببببدج مجببببببب ة يمكببببببم  رمجتهبببببببا لتوجيببببببف
ا
   اابببببببواج يلفا 

Timestamping Blockchain     األصوج الرأسمالية: حي  يت، إثطا  ملكيتهببا بسبب ولة   ريفببة متببابهة لنطببا

إ ببا ية لتسببجي  اإلصببدحا  ماللببيا ة  مالببوى سببياو   Blockchainالعمد  الرممية  ميمكم إيتاء د اير

احببببا ميمكببببم الرجببببوا إلتهببببا لبببب  عمليببببا  التبببب مج   مببببرمب التببببركا : يمكببببم أ  ياببببو  رمميببببة  الاامبببب   عفببببود مت 

يمكببم يتطببع ةببوع  Blockchain  مبمجببرد يمنيل ببا غعفببود لغيببة لبب  Blockchainالفببرمب الوغيببة  ميتببرةا ع ببغ 

 الديو  بس ولة ميلفا ية ح   ياريخ افستمفا  

 دور التكنولوجيا املالية في دعم القطاع املصرفي ( 9-6)

ايةبببو  ابببركا  التكنولوجيبببا اااليبببة صبببورة ابببركا  النااببباة مبببم خبببدج خلبببا أسبببوا  جديبببدة ل بببا أم افسبببتموال ع ببب  

حلببببببة األسببببببوا  الفا مببببببة لتفببببببدي، خببببببدما  ماليببببببة مببببببم  ينهببببببا يمويبببببب  األمببببببواج عبببببببي ال ببببببايف النفبببببباج  إدارة الطببببببيما  

ا جعل ببببا يسبببباة، لبببب  ي ببببوير ا ،ببببدما  ماليببببة مال بببب  أصببببطم  يتلببببف بسببببرعة عاليببببة مياللببببة امبببب  )األمدم(   ا ببببخ  مبببب 

 مالا ية مس ولة ل  افستةدام  مبولف أصطم  منا سا مويا للتركا  التفليدية ع غ رأس ا الطنوم 

وعا  إ  اسبببببببتةدام يكنولوجيبببببببا اااليبببببببة يسببببببباة، لببببببب   مبببببببو افمتلببببببباد الرممببببببب   مبببببببو التجبببببببارة الرمميبببببببة ممكننبببببببة اابببببببد 

غمببببا سبببباةم  لبببب  ي ببببوير اانتجببببا     اإللكييم يببببة مللببببف يسبببباة، لبببب  إدمببببال افمتلبببباد ااببببوازل مببببع افمتلبببباد الرسببببم 

االر ية حي  ي، ي ببوير العديببد مببم ا ،ببدما  مببا سبباة، لبب  اسببتلاد  م بباا الطنببوم منهببا لبب  يمسببج  جببودة مياللببة 

لببب  مسبببا ة البببف ميببب  ل بببوع التفنيبببة مبببم خبببدج   فبببد يطنببب  الطنبببوم  لعببب  التفبببدم افمتلبببادل غة بببوة أمهبب    منتجايببف

اسببتةدام ا لوسببا   الببد ع اإللكييميببا إلدراغ ببا إ  ا حلببوج التكنولوجيببا يلببتل ل ببا   امببا جديببدة  غمببا  ااببر   و ببع 

اسبببيياييجيا  يسبببتهد  مبببم خدل بببا ر بببع درجبببة ر بببا العمبببدء مبببم خبببدج يتبببر ا ،بببدما  االبببر ية ميمفيبببا التبببموج 

ما  لعمببدء ميوسببيع حللبب ا لبب  السببو  مببم خببدج اسببتهدا   اببة جديببدة مببم العمببدء لبب، اابباه  ميسبب ي  يفببدي، خببد

ياو بببوا مبببم  بببمم عمبببدء الطنبببف ميملجببب ة، للتعامببب  مبببع الطنبببف ر بببع الكلببباءة التتبببريلية للطنبببوم مكببب  للبببف مبببم خبببدج 

يسبباعد لبب  افمتنبباج استةدام يكنولوجيا ااالية ال بب  إياحببة ملببادر يمويليببة  ديلببة للم سسببا  افمتلببادية غمببا أنهببا 

     لفواعد إدارة امل،ا ر
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العالقاااة باااي  جاااودة املعلوماااات بالتقاااارير املالياااة وتطاااوير القيااااس وا فصاااا  لتطبياااق  (10)

 التكنولوجيا املالية للبنوك املركزية  

ميمكبببم للطاحنبببة يو بببيل العدمبببة  بببج  جبببودة ااعلومبببا   التفبببارير اااليبببة ع بببغ ي بببوير مت لطبببا  الفيببباإل ماإل لبببام  التفبببارير  

 ااالية ع غ ي طيفا  التكنولوجيا ااالية مللف مم خدج النفاط التالية:  

افااام ومااااورات املنظماااات املهنياااة فاااي تنظااايم اساااتخدامات تكنولوجياااا (10-1) مجااااال  املالياااة فاااي دو

 املحاسبة

ا لبب  ايمبباد اببركا  يببد غ 70حيبب  ا  بب،  مببو Blockchain أصببطل العببال، اابباه  م تمببا   2015منببو صببيف عببام 
ا
   ملببر 

R3 Cev   لت ببببببوير التفنيبببببة  ميبببببب، يتببببببكيHyperledger  مةبببببو ايمبببببباد ملتببببببوم االبببببدر لت ببببببوير أدماBlockchain  

 .(David Yermack,2016)التايعة 

مللببف بعببد  يببية مججبب ة مببم  Blockchain إسببتو يا مببم أما بب  ا حاومببا  ال بب  اةتمبب   ت طيفببا غمببا اعتبببي  حاومببة 

( ع ببغ إماا يببا  2016ر ببور التكنولوجيببا  حيبب  اسببتةدمتها لبب  يةببزيم السببجد  ال طيببة  غمببا أغببد البياببا  األمرمبببا)

يا ل ا  يدعو إهغ إارا  ين يمبب  "Blockchain"يكنولوجيا
ا
يا أمل   مد بب، ل ببا  م ببما  افسببتجا ة لبب  مم ع إ ار ملاةيما

مأعلنببب   ورصبببة البببورا  اااليبببة األسبببييالية ممفرةبببا سبببيديا لببب  ينببباير    الومببب  ااناسبببت للتمبببديا  ا جديبببدة ممةا رةبببا

 ( Thomas, 2017) .Blockchainعم عزم ا ع غ إعادة يلمي، أ  مة اافاصة مالتسوية  استةدام يفنية   2016

 فبببد  DLTsمغجيةبببا مبببم  Blockchain ن مبببج  لببب  الوفيبببا  ااتمبببدة  اللوا بببد املحتملبببة ملببب  حبببج  أاببباد العديبببد مبببم اا 

  مجلبب  مرامطببة افسببتفرار اابباه أعرب الطع  عم مةام  ، بت   ي ثجيةا ع غ افستفرار اااه  مسدمة السو   منبب  

(FSOC)حيبببببب   منبببببب    جنببببببة األمرا  اااليببببببة مالطورصببببببة (SEC)   الت طيببببببا املحتمبببببب  Blockchain مDLTs   األخببببببرى لبببببب

  Angela, 2017). معامد  ا ،دما  ااالية ل  سو  الورا  ااالية  )

حيبب  يرغببت لببب   Blockchainأصببدر  دببببا  يا ببا مالبب   يبببف إنهببا يريببد أ  يابببو  أمج حاومببة يعمبب  ع بببغ  2016ملبب  عببام 

  Blockchain  .(Maria et al, 2016).2020 ف  جميع الوثا ا ا حاومية إهغ 

 حيبب  مامبب  ماايببت املحاسببطة الكبببيى  (Angela, 2017) ممد أمل  ماايت املحاسببطة الكبببيى للببف املجبباج اةتمببام  ببال 

(Big Four) م Deloitte PwC KPMG)مEY  م  افةتمبببام  تكنولوجيبببا سدسببب  الكتببب )    Blockchain مبببم جا  هبببا 

امل،تللبببببة ميفبببببدي، ااتبببببورة للعمبببببدء حبببببوج   Blockchain  اختطبببببار يفنيبببببا  PwC) بببببراي  مميبببببر ةبببببامإل كبببببوبرز(  مامببببب 

 مةببو منلببةVulcan  إليتاء Libra  مBloq م  Netki   التنسيا مع PwC  Australia   استةداما ها امل،تللة  ممام 

  "Blockchainعمببببببد   متعبببببددة األصببببببوج  يفببببببوم  ت ببببببوير أصببببببوج رمميببببببة ما لببببببة للتتببببببري  ااتطببببببادج ليببببببت، يببببببدامل ا مببببببع

ممطبب   Blockchainلبب  يطلبب  يفنيببة  PwC ليس  املحاملة الوحيدة لتببرغة  Vulcanا ييا ية معرم ة مافحتلا  بها  م

إهببغ التببركا  لبب  جميببع  Blockchain لتفببدي، خببدما   Block streamااببييغ  التببرغة لبب  اببراغة مببع اببرغة   للببف

حيبب  يبب، إيتبباء  ر امج ببا  2014ا ،اصببة بهببا لبب  عببام  Blockchain  دأ  العم  ع غ Deloitte أ ماء العال،  مبالنسطة

مافسبببببتلادة منببببف لببببب  ي طيفبببببا  إدارة  Blockchain لتعسببببي  ميسبببببرالع عمليببببة مراجعبببببة معببببامد   Rubixاألغطببببي اببببب رة 

مأيتببب   التبببرغة ح ببب  ا   أغطبببي    سدسبب  التوريبببد  يمبببا يتعلبببا  ااسبببا   ااتعلفبببة  السبببدمة مم بببايا ااسبببتهلف النهبببايا
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يببببا ممتببببارالع يجريعيببببة اعا جببببة ااتببببكد  ااتعلفببببة  ال ويببببة الرمميببببة مالتجببببارة مااعببببامد  الدمليببببة  30مببببم 
ا
جببببا أمل

ا
 مول

 يعملببو  لبب  مجبباج ي ببوير 20مورببف يعملببو  لبب   800ما ،ببدما  االببر ية  ملببد ها أغطببي مببم 
ا
حيبب  Blockchain  لببدا

 مبببم ينبباير 2016أمج مةتببببي للكتلببة لببب  مببايو ا تببتل  رع بببا لبب  إيرلنبببدا 
ا
ا تتمببب  اببرغة ا ،بببدما  اا نيبببة  2017ماعتطبببارا

 ببببالتموج الرممبببب  ع ببببغ  منتبببب ة ثا يببببة لبببب   يويببببورم للت ببببوير التكنولببببوت   ةببببوع الت ببببورا  يسببببل  ال ببببوء ع ببببغ الي ام ببببا

  ل  يفدي، خدما  العمدء  Blockchain  مستوى اان مة لدمج يفنية

( يعريف األداة ااالية  حي  أاار إهببغ أ  األداة اااليببة هبب   أل عفببد يبب دى إهببغ 32ااعيار املحاس   الدمه  رم، )مرد ل  

  (IASB, June 1995) .يت ة أص  ماه  انت ة مالي ام ماه  أم أداة حفو  ملكية انت ة أخرى 

ة  أم)ب( أداة حفبببو  ملكيببببة انتببب ة أخببببرى  ممبببد أابببار ااعيببببار إهبببغ أ  األصبببب  ااببباه  ةببببو أل أصببب  ياببببو  إمبببا: )أ(  فديبببب 

( اطادلببببببة األصببببببوج اااليببببببة أم 2( فسببببببتدم  فديببببببة أم أصبببببب  مبببببباه   خببببببر مببببببم منتبببببب ة أخببببببرى  أم)1أم)ل( حببببببا يعامببببببدل:)

افلي امببا  اااليببة مببع منتبب ة أخببرى  موجببت اببرمط ياببو  ع ببغ األروبب  البب حة اانتبب ة  أم)د( عفببد سببيت، أم مببد يببت، 

( مببببم غجبببي ااتببببتفا  ميابببو  أم مببببد يابببو  اانتبببب ة ملي مببببة 1االكيببببة للمنتببب ة لا هببببا ميابببو :) يسبببويتف لبببب  أدما  حفبببو  

( متببببتفة سببببيت، أم مببببد يببببت، يسببببويتها 2 موجطببببف  اسببببتدم عببببدد مترجببببي مببببم أدما  حفببببو  االكيببببة للمنتبببب ة لا هببببا  أم )

ا  حفببو  االكيببة ا ،اصببة   ر  أخرى غجي مطادلة مطل  ثا   مم النفد أم أص  ماه   خببر مفا بب  عببدد ثا بب  مببم أدم 

 اانتبب ة لا هببا مل ببوا الرببرب ف يت ببمم أدما  حفببو  االكيببة ا ،اصببة  اانتبب ة األدما  ال بب  ياببو  هبب   لسبب ا عفببود 

 (IASB, June 1995).       لدستدم أم التسلي، ااستفط   ألدما  حفو  االكية ا ،اصة لا ها

 :األداة ااالية  ةد  النفدية ع غ النمو التاه مل   وء ةوا التعريف يمكم يمديد ارمط 

 .أداة حفو  ملكية انت ة أخرى  -

   .حا يعامدل -

 عفد سيت، أم مد يت، يسويتف ل  أدما  حفو  االكية للمنت ة لا ها  -

أ بببف يتمنببب  إحبببدى ا ،لبببا ص الر يسبببية للصببب  ااببباه  لببب  أ   حبببا ز األصببب  ااببباه  ا حبببا التعامبببدل لببب  يلفبببا CPA ميبببرى 

أم األص  اااه  ا خر مم منت ة أخرى أم لتطادج األصوج ااالية أم افلي امببا  اااليببة مببع منتبب ة أخببرى  لبب  حببج    النفد

مببببببببا أل حببببببببا يعامببببببببدل غ ببببببببوا  لببببببببولف ف يطببببببببدم أ  العمببببببببد   أ  العمببببببببد  التكنولوجيببببببببا اااليببببببببة ف يملببببببببف حا زةببببببببا عموا

فبببببا اعيبببببار املحاسبببببطة البببببدمه  )التكنولوجيبببببا اااليبببببة يلبببببا  تعريبببببف األصبببببوج اااليبببببة غجبببببي النف
ا
      ( ممبببببع للبببببف مبببببد 32ديبببببة م 

   يابببببو  ةنبببببام عفبببببود معينبببببة يتبببببييل أم يعيبببببع العمبببببد  التكنولوجيبببببا اااليبببببة لببببب  ااسبببببتفط  )ع بببببغ سبببببعي  اانببببباج  العفبببببود 

         األدما  اااليببببة ا جلببببة أم ا ،يببببارا ( أم العفببببود األخببببرى ال بببب  مببببد يسببببتول  يعريببببف ااتببببتا مياببببو  خا ببببعة ملحاسببببطة 

(CPA, May, 2018) 

 دال أ    التكنولوجيااا املاليااةال تشااتم) علااى أش درشاااد محاادد للمحاساابة عاان العمااالت IFRS وعلااى الاارنم ماان أ  

   ي طيف ببا بتببا  متببا ف ع ببغ التكنولوجيببا اااليببة الطاحنببة يعتفببد أ  ةنببام العديببد مببم النمببالل املحاسببعية ال بب  يمكببم

معلومبببا  مد مبببة ممليبببدة يعكببب  كببب  مبببم  مبببالل األعمببباج مالنتببباط  مالعبببد أ  ببب  النمبببالل ةبببو النمبببولل البببول يفبببدم

ميبببببت، اختيبببببار      العمبببببد  التكنولوجيبببببا اااليبببببةافمتلبببببادل للمعاملبببببة بتببببب   التعامببببب  لببببب  ااعتببببباد للمنتبببببآ  ما جبببببوةر
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اسببببببتةدام ا  املحاسببببب   اعتمبببببادا ع بببببغ الرببببببرب مبببببم امتنببببباء العمبببببد  التكنولوجيبببببا اااليببببببة سبببببواء مبببببم حيببببب  النمبببببولل

 اانت ة أم للا   الرجي     كوسي  للتطادج ) فود( أم بررب افستنمار أم غسلعة بررب الطيع سواء للا  

 االعاواف با صول التكنولوجياي فجوة املعاييو ف(10-2)

اهببب  ينبببوا لببب  ااعا جبببا  املحاسبببعية  التكنولوجيبببا اااليبببةأدل  فبببص التوجيبببف مبببم ااعبببايجي املحاسبببعية لببب  املحاسبببطة عبببم 

( عببدمة ع ببغ للببف يبب دل اسببتةدام ممارسببا  الفيبباإل امل،تللببة النايجببة عببم AASB, 2016ااسببتةدمة لبب  اامارسببة )

السببعت لبب  للببف إهببغ  ميرجببعالتلببنيلا  امل،تللببة اهبب  احتمبباج معاملببة األحببداث افمتلببادية ااتماثلببة بتببا  مةتلببف   

معيببار  مطبب  اانتببآ   مغببولف غيبباب مجببود ال طيعببة ما ،لببا ص النوعيببة لتلببف العمببد  مينببوا أغببراب امتنالهببا مببم

  .العمد  ل  مةتلف ا حاف   مماس   دمه  يمدد ااعا جة املحاسعية لتلف

 صببادر عببم معببايجي إعببداد التفببارير اااليببة الدمليببة 
ا
 أم إراببادا

ا
إف أ  ااعيببار  (IFRS)مع ببغ الببرغ، مببم عببدم مجببود معيببارا

غيبباب معيبببار مماسبب   دمهببب  بتببب   ( يوضببب  اببرمط ااعا جبببة املحاسببعية للمعبببامد  لبب  حالبببة 8املحاسبب   البببدمه  رمبب، )

 يلف ااعامد  

مجببود معيببار أم يلسببجي يمكبببم  ( إهببغ أ ببف لبب  حالببة عببدم10( لبب  اللفببرة رمببب، )8 فببد أاببار ااعيببار املحاسبب   الببدمه  رمبب، )

ع ببغ اإلدارة أ  يتةببو مببا يببراع لو ببع مي طيببا سياسببة  ي طيفببف بتببا  ممببدد ع ببغ معاملببة أم حببدث أم رببر   خببر ياببو  

)أ( لا  صببببلة  احتياجببببا  مسببببتةدما الفببببوا ، اااليببببة فيةببببال الفببببرارا   :ى إهببببغ معلومببببا  يتسبببب،   نهببببببامماسببببعية يبببب د

ااببباه   ( يعبببي  درجببة موثببو  بهببا عببم اارغببز1افعتمبباد علتهببا حيبب  أنهببا يجعبب  الفبببوا ، اااليببة: ) افمتلببادية )ب( يمكببم

ماألحببداث مال ببرم  األخببرى  افمتلببادل للمعببامد ( يعكبب  ا جببوةر 2ماألداء اابباه  مالتببد فا  النفديببة للمنتبب ة م)

( يتسبب،  ا حي ببة ما حببور 4ممايببدع )خاليببة مببم التمجبب ( م) (3م طيعة ةوع ااعببامد  ملببي  مجببرد التببا  الفببا ويا م)

 (IASB, December 1993). ( مكتملة ل  كا ة جوا  ها ال امة5م)

لكنهببا ف يعلبب   ال ببرمرة إنهببا  فببد للغببراب املحاسببعية  ممببد إ  مل      عملة متلرة  يتببجي اهبب  إنهببا سببتاو  عملببة  

خلببا ص مماثلببة  التكنولوجيببا اااليببة( سببعطج  لعببدم امببتدم PwC, 2018حببدد  اببرغة  ببراي  مميببر ةببامإل كببوبرز )

 للنفد مالعملة:  

 ليس  ما و ية  مليس  مدعومة مم مط  أل حاومة أم دملة   التكنولوجيا اااليةإ    -

 يمديد أسعار السلع ما ،دما  مطاارة   التكنولوجيا اااليةف يست يع   -

ممبببد اعيببببيب البببطع  ع ببببغ يعريببببف النفديبببة الببببوارد لبببب  ااعبببايجي املحاسببببعية الدمليبببة بسببببعت عببببدم صبببياغتف مببببم من ببببور 

 ع بببغ مبببدخ  ا جبببوةر افمتلبببادل امتلبببادل  ميبببرى أ بببحاب للبببف البببرأل أ  يعريبببف الن 
ا
فديبببة يجبببت أ  يطلببب  اعتمبببادا

حيببب  ين ببر ااببدخ  افمتلبببادل للنفببود ع ببغ أنهبببا أل مببي ء مفطبببوج  (Procházka, 2018)  ببد عببم التبببا  الفببا ويا

 (Mishkin, et al, 2013)  بتا  عام غمفا   للسلع أم ا ،دما  أم يسوية الديو  

هبببب  ابببا   خببببر مببببم أاببببااج  التكنولوجيببببا اااليببببة( ا ببببف ع ببببغ الببببرغ، مبببم أ  AASB, 2018عبببدمة ع ببببغ للببببف يبببرل يفريببببر )

النفبببد  ما بببف يجبببت حسبببابها ع بببغ ةبببوا النمبببو   عنهبببا يلتفبببد اةببب، جوا بببت مبببم جوا بببت النفبببد للغبببراب املحاسبببعية مةبببو 

 الدع، مم الطنف اارغزل ميعيينف ل ا  وصل ا عملة ما و ية 



  2021 يوليو  –لرابعالعدد ا -( 58املجلد ) – ©مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية 

 

[247] 

لول ير ا األدما  ااالية أ    العملة اصبب  مبباه  إلنهببا يمنبب  مسببيلة للتطببادج  ا  IAS 32ميوغر معيار املحاسطة الدمه  

ممبببم ثببب،   ببب  األسببباإل البببول يبببت، مبببم خدلبببف ميببباإل جميبببع ااعبببامد  مإثطا هبببا لببب  الفبببوا ، اااليبببة  ما  أل إيبببداا  فبببدل 

أل بببف يمنببب  ا حبببا التعامبببدل للمبببودا لببب  ا حلبببوج ع ببب  النفبببد مبببم    لبببدل  نبببف أم م سسبببة ماليبببة مماثلبببة ةبببو اصببب  مببباه 

مفا بب  الرصببيد للببا   دا ببم لبب  سببداد ااسبب ملية اااليببة  مجببدير  الببوغر أ     اا سسة أم لحت اببيف أم أداة مماثلببة

    IAS 32 (AASB, 2018)النفد مالعملة يستةدما   التطادج ل  معيار املحاسطة الدمه   

 فببود ميسببتةدم كوسببيلة للببد ع لبب   التكنولوجيببا اااليببةأ  اامارسببة العمليببة يجعبب  مببم Harrison and Mano ميببرى 

ممببع مجببود ل ببا سببعر صببر  ااعببامد  التجاريببة  ماببا كببا  مببم اللببعت اسببتةدام ا مببم مطبب  التببركا  غعملببة مريليببة 

 ,Harrison and Mano) املحاسببطة عنهببا لبب   ببوء املحاسببطة عببم العمببد  األجنعيببة  مفا بب  عمببد   عليببة  ع ببف يجببت

(2015 

لبببببي  لبببببد ع مفا ببببب     كوسبببببيلة للبببببد ع التكنولوجيبببببا اااليبببببةمع ببببب  ا جا بببببت ا خبببببر  ةنبببببام مبببببم يبببببرل إماا يبببببة اسبببببتةدام 

 لتطببادج ) يببع( مفا بب  عملببة مرميببة   ا ،دما  اافدمة  ف 
ل
 لنمببو    ملكم أي ببا

ا
 يمسببطا

ا
أم غمةببزم  للفيمببة للطيببع فحفببا

(   ممببم ثبب، يببرل Minutes of the Meeting of the Board of the Bank of Lithuania October 2017ميمتببف )

   لببولف يمكببم أ  ينتمبب  اهبب  النفديببة   ل ا  ل  خلا ص العمد  األجنعيببة التكنولوجيا اااليةأ حاب ةوا الرأل أ   

 ر صببر  مفا بب  عمببد   عليببة  ع ببف يجببت املحاسببطة عنهببا لبب   ببوء املحاسببطة عببم العمببد  األجنعيببةممع مجببود ل ببا سببع

.(Harrison and Mano, 2015)  

بت   املحاسطة عم العمببد  اف ييا ببية يوصببل  الدراسببة إهببغ  (AASB) مل  دراسة ملجل  معايجي املحاسطة األسيياه 

 التعامبب  لبب  العمببد   Dell ماببرغة Microsoftأ ببف ع ببغ الببرغ، مببم ميببام بعبب  التببركا  العاايببة الكطجببية منبب  اببرغة 

 فطببوج عببام ف يجببت الن ببر إلتهببا غنفديببة ألنهببا ف يم بب   التكنولوجيببا اااليببةكوسيلة للببد ع  إف أ    التكنولوجيا ااالية

 .(Venter, 2016; EY, 2018  )غما أنها ل، يلدر عم سل ة ما و ية أم  نف مرغزل 

 فديبببة   ع بببف عنبببدما يفطببب  اانتببب ة عملبببة متبببلرة مفا ببب  سبببلع أم  التكنولوجيبببا اااليبببةملببب  حالبببة عبببدم اعتطبببار العمبببد  

( اإليببراد 15اد التفببارير اااليببة رمبب، )خببدما   لبب  ةببوع ا حالببة يجببت ع ببغ اانتبب ة ي طيببا مت لطببا  ااعيببار الببدمه  إلعببد

 التكنولوجيبببببا اااليبببببةمبببببم العفبببببود مبببببع العمبببببدء  مالبببببول يت لبببببت لببببب  حالبببببة اسبببببتدم مفا ببببب  غجبببببي  فبببببدل )منببببب  العمبببببد  

الفيمبببة العادلبببة للمفا ببب  غجبببي النفبببدل  ملببب  حالبببة عبببدم إماا يبببة ( أ  يفببباإل ااعاملبببة ع بببغ أسببباإل التكنولوجيبببا اااليبببة

النفببدل يببت، الفيبباإل  ببالرجوا إهببغ سببعر  يببع السببلع أم ا ،ببدما  اافدمببة للعمببدء  العادلببة للمفا بب  غجببييمديببد الفيمببة 

(Deloitte, 2018) 

( ع غ أ ببف لتمديببد سببعر ااعاملببة للعفببود ال بب  يتع ببد  تهببا العميبب  15مينص ااعيار الدمه  إلعداد التفارير ااالية رم، )

اانتبب ة ميبباإل اافا بب  غجببي النفببدل  الفيمببة العادلببة  مإلا كا بب  اانتبب ة   مفا بب  لبب  صببورة غجببي  فديببة  ع ببف يجببت ع ببغ

غجببي مببادرة ع ببغ يفببدير الفيمببة العادلببة للمفا بب  غجببي النفببدل بتببا  معفببوج  ع ببف يجببت علتهببا ميبباإل اافا بب  بتببا  غجببي 

 (IFRS, May 2014)  مطاار  الرجوا إهغ أسعار الطيع ااستفلة للسلع أم ا ،دما  اافدمة للعمي  

ف ين طببببا علتهببببا يعريببببف األصبببب  اابببباه  الببببوارد لبببب  معببببايجي املحاسببببطة  التكنولوجيببببا اااليببببةمع ببببغ الببببرغ، مببببم أ  العمببببد  

ف يعببد أداة حفببو  ملكيبببة أم حببا يعامببدل فسببتدم  فديبببة  إف أ ببف لبب  حالبببة  التكنولوجيببا اااليبببةالدمليببة أل  العمببد  
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 لنمبببالل الفيببباإل ااتاحبببة لببب  معبببايجي  التكنولوجيبببا اااليبببةامتنببباء العمبببد  
ا
بربببرب اا ببباربة يمكبببم املحاسبببطة عنهبببا  طفبببا

عادلبببة مبببم خبببدج عناصبببر املحاسبببطة الدمليبببة مللبببف إمبببا  الفيمبببة العادلبببة مبببم خبببدج األرببببام أم ا ،سبببا ر أم  الفيمبببة ال 

لتكنولوجيبببا الببدخ  التببام  األخببرى  مف يمكببم ي طيبببا  مببولل التاللببة اا لبب ة بسببعت عبببدم مجببود يبباريخ اسببتمفا  ل 

 Procházka, 2018).)ااالية  

أصبب  مبباه  ) ةببد   التكنولوجيببا اااليببةأ ببف ف يمكببم اعتطببار العمببد   (AASB) ميرى مجل  معايجي املحاسطة األسيياه 

ية( بسعت عدم مجود عدمة يعامدية ييييببت علتهببا يتبب ة أصبب  مبباه  لببدى  ببر  ماليبب ام أم حببا ملكيببة لببدى  ببر  النفد

 ( Venter, 2016; EY, 2018)  خر  مبالتاه  ف ين طا علتها يعريف األص  اااه  الوارد ل  ااعيار املحاس   الببدمه  رمبب،

مال بب   Digital Currency (DICE) Exchangeمع ببغ الببرغ، مببم أ  اببركا  خببدما  العمببد  التكنولوجيببا اااليببة  (32)

الطتابببويم ال بب  يمتلك ببا العمببدء مهببب  يتببطف لبب  للببف حالبببة  يفببوم  تفببدي، خدمببة اا ببيف ع بببغ اببطكة األ يي بب  ملحببا  

 أدما  ماليببببة حيبببب  أ  اببببركا   (DICE)ركا  اعتطببببار يلببببف الودايببببع لببببدى ابببب  الودايببببع لببببدى الطنببببوم  إف أ ببببف ف يمكببببم

(DICE) ااعيببببار  ا حببببا لبببب  يفببببدي، يلببببف الودايببببع ع ببببغ سببببعي  الفببببرمب للرجببببي مبالتبببباه  ف يمكببببم أ  ي طببببا علتهببببا لببببي  ل ببببا

 . (9) (Tan .and Low, 2017)( ممعيار إعداد التفرير اااه  الدمه  رم، 32املحاس   الدمه  رم، )

اف ييا ببية يوصببل  الدراسببة إهببغ  بت   املحاسطة عم العمببد (AASB) مل  دراسة ملجل  معايجي املحاسطة األسيياه  

 التعامببب  لببب  العمبببد  Dellمابببرغة Microsoft  أ ببف ع بببغ البببرغ، مبببم ميبببام بعبب  التبببركا  العاايبببة الكطجبببية منببب  اببرغة

االيببة ف يجببت الن ببر إلتهببا غنفديببة ألنهببا ف يم بب   فطببوج عببام أ  التكنولوجيببا ا التكنولوجيا ااالية كوسيلة للببد ع  إف

 Venter, 2016; EY, 2018).)يلدر عم سل ة ما و ية أم  نف مرغزل   غما أنها ل،

ف يمتببول ع بب   التكنولوجيببا اااليببةمل   وء ك  ما سطا  جد أ  مع ، األد يببا  املحاسببعية يتطببع ا سجببة الفا لببة  بب   

( عبببدمة ع بب  مبببا سبببطا PwC, 2018مغبببولف )   (EY, FRS, 2019)   (,2018 CPA)   (AASB, 2018خلببا ص النفبببد )

مببد خللببا اهبب  ا ببف ف ينطربب  اعتطببار    IAS 32ممعيببار املحاسببطة الببدمه   IAS 7اإلاارة اليببف  بب   معيببارل املحاسببطة الببدمه  

 أم عملبببة  موجبببت ةبببوع ااعبببايجي التكنولوجيبببا اااليبببة
ا
لببب،  التكنولوجيبببا اااليبببةفبببوج  ببب   ممبببم ثببب، يمكبببم للطاحببب  ال     فبببدا

غمببا إنهببا غجببي مدعومببة مببم مطببب  الطنببف اارغببزل أم معيببي  بهببا غعملببة ما و يبببة    يمبب  بعببد  فطببوج ماسببع كبب داة للتطبببادج

ممبببم    IFRSمانهبببا ف يسببتول  يعريببف النفبببد الببوارد  معبببايجي املحاسببطة الدمليببة للتفبببارير اااليببة    مببم مطبب  غالطيبببة الببدمج 

 ع   إنها  فود ل   يا ا  الفوا ، ااالية   التكنولوجيا اااليةييا  أم املحاسطة عم  ث، ف يمكم افع

 اس بتطبيقات التكنولوجيا املاليةاالعاواف والقي (10-3)

مبتفيبببببي، مبببببا يببببب، عر بببببف مبببببم دراسبببببا  ممفببببباف  مبببببم مطببببب  الطببببباحنج  أم مبببببم مطببببب  اان مبببببا  اا نيبببببة املحاسبببببعية بتببببب   

 فببد أر ببر  يلببف الدراسببا  عببدم مجببود ايلببا  حببوج يعريبببف    العمببد  التكنولوجيببا اااليببةمتببكد  املحاسببطة عببم 

ميلببنيف ماضبب  لتلببف العمببد     نببام مببم يببرى افعيببيا  بهببا ميلببنيل ا ع ببغ أنهببا  فديببة أم مببا لبب  حكم ببا  مةنببام مببم 

ى افعيببيا  بهببا ميلببنيل ا ع ببغ يببرى افعيببيا  بهببا ميلببنيل ا ع ببغ أنهببا أداة ماليببة  ةببد  النفديببة  غمببا أ  ةنببام مببم يببر 

 ةنبببام مبببم يبببرى افعيبببيا  ع بببغ أنهبببا مةبببزم  بربببرب الطيبببع 
ا
لببب   بببوء مبببا مرد لببب  ااعيبببار  أنهبببا أصببب  غجبببي ملمبببوإل  مأخجبببيا

(  جد أ  للمنت ة أ  ي طببا مببا جبباء لبب  معببايجي املحاسببطة لبب  حبباف  مماثلببة ع ببغ ااعببامد  ال بب  8املحاس   الدمه  رم، )

مةببببوا الو ببببع ينجببببي الكنجببببي مببببم التسبببباؤف  مببببم حيبببب  مببببا هبببب  ااعا جببببة    التكنولوجيببببا اااليببببة  يببببت،  اسببببتةدام العمببببد 
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؟ ةبببب  ين طببببا ع ببببغ يلببببف العمببببد  يعريببببف األصببببوج؟ ةبببب  يعببببد يلببببف التكنولوجيببببا اااليببببة املحاسببببعية ااد مببببة للعمببببد  

ة؟ ةبب   طيعببة يلببف العمببد  مببد العمد   فدية أم ما ل  حكم ا؟ ة  يمكم املحاسطة عنها كبب داة ماليببة  ةببد  النفديبب 

ي دل إهغ املحاسطة عنها ك صوج غجي ملموسة أم ل  حاف  أخرى غمةزم  بررب الطيع؟ مبنبباء ع ببغ للببف سببو  يفببوم 

 الطاحنة  تنامج يلف ااتكد  املحاسعية مم خدج األجزاء التالية للطم  

 ملعيااااااار تصاااااقي  وقيااااااس التكنولوجياااااا املالياااااة  اااااامن ا صاااااول (10-4)
 
وااللازاماااااات املالياااااة طبقاااااا

 املحاسبة الدولي

مبببم أجبببب  يمديببببد أسبببلوب املحاسببببطة ااناسببببت ألصببب  أم اليبببب ام مبببباه   يجبببت يلببببنيف األصببببوج أم افلي امبببا  لبببب  إحببببدى 

ل يوجببد أربببع  اببا  للصببوج اااليببة م اتببا  لدلي امببا  اااليببة  ميمببدد9اللاببا  املحببددة لبب  ااعيببار املحاسبب   الببدمه )
ْ
 ( إ

 لي ام اااه  ما إلا كا  ينطر :  يلنيف األص  أم اف

 .مياإل األص  أم افلي ام  التاللة أم  التاللة اا ل ة أم  الفيمة العادلة ل  ااج ا ية العامة -

ار لبببب  ما مببببة الببببدخ  أم غماببببو  منللبببب  لبببب  حفببببو  االكيببببة )ع ببببغ أ  يببببت،   - افعيببببيا   ااااسببببت أم ا ،سببببا ر  ببببوا

 . فا مة الدخ  ل  ياريخ فحا(افعييا  

يا  األمهببب   األصببببوج اااليبببة لببب  ما مببببة اارغبببز ااببباه  عنبببد يعامببببد اا سسبببة لتبببراء أم  يببببع أصبببوج ماليبببة  ميببببت، 
ا
يبببت، افعيببب

يا  ماإلثطا  ل  الد اير
ا
 (argaamplus, 2018).استةدام ياريخ التعام  أم ياريخ التسوية ك ساإل لدعي

 عند افعييا  مميبباإل األصببوج مافلي امببا  اااليببة  (IFRS 9) اد التفارير اااليةيتطل  ااعيار الدمه  إلعد
ا
 من فيا

ا
منهجا

حيبب  يببت، افعيببيا   األصبب  أم افليبب ام اابباه  لبب  ما مببة اارغببز اابباه  عنببدما يلببطل اانتبب ة  ر ببا لبب  التببرمط التعامديببة 

 للداة   

                  حيبببببببببب  أاببببببببببار إهببببببببببغ أ  النفديببببببببببة هبببببببببب  6( يعريببببببببببف النفديببببببببببة لبببببببببب  اللفببببببببببرة 7 يعببببببببببر  معيببببببببببار املحاسبببببببببب   الببببببببببدمه  رمبببببببببب، )

ممبببد حبببدد  ابببرغة  بببراي  مميبببر كببببوبرز    "IASB, December 1992" النفديبببة  اللبببندم  مالودايبببع يمببب  ال لبببت

(PwC,2018 سعطج  لعدم امتدم التكنولوجيا ااال )  :ية خلا ص مماثلة للنفد مالعملة 

 إ  التكنولوجيا ااالية ليس  ما و ية  مليس  مدعومة مم مط  أل حاومة أم دملة  -

 ف يست يع التكنولوجيا ااالية يمديد أسعار السلع ما ،دما  مطاارة  -

وج ع ببب  أمرا  أم حببا ا حلبب    ( ع بب  أ  النفببد ةبببو أمرا   فديببة معمببد  معد يبببةDeloitte, 2018غمببا يببنص دراسببة )

 يمنبب  32ميعببر  العمببد  النفديببة لبب  ااعيببار املحاسبب   الببدمه  رمبب، )    فديببة معمببد  معد يببة
ا
 ماليببا

ا
( ع ببغ أنهببا  أصببد

مسبببيلة للمطادلبببة   ممبببم ثببب،  تعتببببي هببب  أسببباإل ميببباإل جميبببع ااعبببامد  مافعيبببيا  بهبببا لببب  الفبببوا ، اااليبببة  حيببب  يعتببببي 

اليببة مماثلبببة ةببو أصبب  مبباه  أل بببف يمنبب  ا حببا التعامبببدل للمببودا ل حلببوج ع بببغ الوديعببة النفديببة لبب   نبببف أم م سسببة م

 ,IASB) مفا بب  الرصببيد اللببا   دا ببم لبب  سببداد ااسبباولية اااليببة    النفد مم اا سسة أم لحت اببيف أم أداة مماثلببة

June 1995) 

هبب  ابببا  مببم أابببااج النفبببد   ( ا بببف ع ببغ البببرغ، مببم إ  التكنولوجيبببا اااليبببةIASB, 2018عببدمة ع بببغ للببف يبببرل يفريبببر )

ما ف يجببت حسببابها ع ببغ ةببوا النمببو   عنهببا يلتفببد اةبب، جا ببت مببم جوا ببت النفببد للغببراب املحاسببعية مةببو الببدع، مببم 
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لبب، يمببدد أيببا مببم   IFRSالطنف اارغزل أم معيي  بها غعملة ما و ية ل  مع ، الدمج  عدمة ع ببغ إ  يلسببجيا  ااعببايجي 

، اسببتةدام ا كوسببيلة للتطببادج  مكوحببدة  فديببة لبب  يمديببد األسببعار اهبب  ا حببد الببول يمكببم التكنولوجيببا اااليببة ال بب  يببت 

 (  IFRS, 2019أ  يعتمد ك ساإل لفياإل ااعامد  ل  الطيا ا  مالفوا ، ااالية )

األداة اااليبببة   نهببا   أل عفببد يببب دل اهبب  أصبب  مببباه  انتبب ة ماليبب ام مببباه  أم أداة  IAS 32معببر  معيببار املحاسبببطة الببدمه  

حفو  ملكية انتبب ة أخببرل   مأ ببا  ااعيببار أ  األصبب  اابباه  يتمنبب  لبب   فببد أم حببا يعامببدل لبب  اسببتدم النفببد أم أصبب  

 ماه   خر مم منت ة أخرل 

لطند ل  ما مببة اارغببز اابباه  أم ما مببة الببدخ  إلا حفببا الطنببد  لا مجاج افعييا    جد أ  افعييا  ةو عملية إدرال ا

يعريف العنلر  غما أ  الطند الببول يلببا  تعريببف العنلببر يجببت أ  يعيببي   ببف إلا: )أ( كببا  مببم ااتومببع يببد ا منلعببة 

  امتلبببادية مسبببتفطلية مريط بببة  بببف إهبببغ أم مبببم اانتببب ة  )ب( كبببا  لبببف ياللبببة أم ميمبببة يمكبببم مياسببب ا  درجبببة مبببم النفبببة

(IASB, 2018 ) 

ا ببف يمكببم اسببتةدام بعبب  التكنولوجيببا اااليببة كوسببيلة للتطببادج  حيبب  كببا  ةببوا   Venterمع بب  ا جا ببت ا خببر  يببرل 

( ميرجببع السببعت لبب  للببف  CPA, 2018مبعبب  التكنولوجيببا اااليببة األخببرى ) Bitcoin ةببو الرببرب مببم مجببود الطتاببويم 

ولوجيا اااليببة غمببد وعا  ياببو  ةنببام )حببدث سببا ا( مياببو  مببادرة ع ببغ إهغ أ  اانت ة عندما يتييل أم يتسل، التكن 

 عيع ببا أم اسبببتةدام ا كوسبببيلة للتطببادج )أل السبببي رة ع بببغ اابببوارد(  السببي رة ع بببغ ةبببوع العمببد   حبببج  ايةبببال الفببرار

 للتطببادج
ا
 ممببدمدا

ا
مفار ببة  ببالعمد  الورميببة التفليديببة  ميرجببع    ممببع للببف يطببدما أ  التكنولوجيببا اااليببة  يمنبب  مسببي ا

 اهببببب  أ  التكنولوجيبببببا اااليبببببة  يلتفبببببد اةببببب، جوا بببببت النفبببببد للغبببببراب املحاسبببببعية مةبببببو البببببدع، مبببببم الطنبببببف 
ا
للبببببف جز يبببببا

لبب، يمببدد أيببا مببم   IFRSعدمة ع بب  أ  يلسببجيا  ااعببايجي    ميعيينف ل ا  وصل ا عملة ما و ية ل  مع ، الدمج    اارغزل 

    مكوحبببببدة  فديبببببة لببببب  يمديبببببد األسبببببعار اهببببب  ا حبببببد البببببول    يبببببا اااليبببببة  ال ببببب  يبببببت، اسبببببتةدام ا كوسبببببيلة للتطبببببادجالتكنولوج

 (  IFRS, 2019يمكم أ  يعتمد ك ساإل لفياإل ااعامد  ل  الطيا ا  مالفوا ، ااالية )

للببببد ع  لببببي  لببببد ع مفا بببب  مع بببب  ا جا ببببت ا خببببر  ةنببببام مببببم يببببرل إماا يببببة اسببببتةدام التكنولوجيببببا اااليببببة  كوسببببيلة 

    ا ،دما  اافدمة  ف   ملكم أي ا لتطادج ) يع( مفا   عملة ممية

مع بب  الببرغ، مببم ا ببف مببم اامكببم يمويبب  التكنولوجيببا اااليببة اهبب   فببد مببم خببدج مطادلببة ةببوع العملببة   ببع  ا حببا ز ل ببوع 

 (Deloitte, 2018, Venter, 2016العمد  لي  لديف ا حا ل  استدم مطال  ممددة مم النفد  )

(  ببببب   التكنولوجيبببببا اااليببببة مبببببد يمتبببببول ع بببببغ Bank of Lithuania, October, 2017ملبببب  ةبببببوا افيجببببباع يسببببجي رأل )

خلببا ص معببادف  أم أاببطاع النفببود  حيبب  يمكببم يطببادج افسببتنمارا  السببا لة أم األصببوج اااليببة األخببرى بسببرعة اهبب  

مطببال   فديببة معرم ببة  ممببع للببف  ببع  العببا ا الوحيببد أمببام افعيببيا  بهببا غمعببادف  أم أاببطاع النفببود ةببو مجببود خ ببر 

 مفار ببة  فيمببة العمببد  غطجببي لبب  يرجببي مي 
ا
متهببا  حيبب  يببت، مدح ببة الترجببيا  الكطجببية لبب  ميمببة التكنولوجيببا اااليببة حاليببا

التفليديببة  لابب  يمكببم افسببتنتال ا ببف بعببد أ   فبب  مةببا ر يرجببي الفيمببة يمكببم أيببا يسببامل ةببوا النببوا مببم العمببد  مببع 

 السو  دم  يااليف إ ا ية عالية   معادف  أم أاطاع النفود  إلا كا  مم اامكم يمويل ا بسرعة ل  

أ بببف يمكبببم يلبببنيف الطيتابببويم مهببب  أحبببد العمبببد  التكنولوجيبببا اااليبببة مأغطيةبببا  Raiborn and Sivitanidesميبببرى 

 ك ص  حي  أ ف مورد امتلادل حاه  م مم ااتومع أ  يولد للمنت ة منببا ع امتلببادية لبب  ااسببتفط   غمببا أنهببا 
ا
ايوعا
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ملكبببم ي  بببر    Raiborn and Sivitanides, 2015))جبببة ألحبببداث سبببا فة يمببب  لببب  ااا بببي  يسببي ر عليبببف اانتببب ة  تي 

ااتالة عنببد التلببنيف  حيبب  ف يوجببد ايلببا  حببوج يلببنيف يلببف العمببد  مببم حيبب  اعتطارةببا  فديببة أم مببا لبب  حكبب، 

النفديبببة أم أداة ماليبببة  ةبببد  النفديبببة أم أصببب  غجبببي ملمبببوإل أم مةبببزم   مةومبببا مبببد يت لبببت ر بببور  ابببة جديبببدة مبببم 

 األصوج 

ع ببغ  ا ببف أصبب  غجببي مبباه  ما بب  للتمديببد  ببدم   IAS 38ة الببدمه  يببت، يعريببف األصبب  غجببي االمببوإل م ببا معيببار املحاسببط 

 مجود مادل  لورة ملموسة  

 ل وا التعريف يتم :  ميدح  أ  ةنام أربعة ارمط لدعييا   األص  غجي اا 
ا
 لموإل م فا

o  للتمديد  لورة منلللة ممستفلة عم غجيع مم األصوج 
ا
 أ  ياو  األص  ما د

o  أ  ين طا عليف مل وم األصوج   أ  يمكم يعريلف ك ص    معل 

o  إ  ياو  أصد غجي  فدل 

o  أ  ياو   دم  صورة مادية ملموسة 

 ف  ميمببببة التكنولوجيببببا اااليببببة ليسبببب  ثا تببببة أم يمكببببم Grant Thornton, 2018ملبببب  ةببببوا اللببببدد يببببرل )
ا
( ا ببببف   ببببرا

  ممببببم ثبببب، يببببت، يمديببببدةا ملكنهببببا ية ببببع لتفلطببببا  لبببب  الفيمببببة  ايجببببة عببببم العببببرب مال لببببت    بببب  ليسبببب  
ا
أصببببد  فببببديا

 يلنيل ا ع غ إنها أصوج غجي  فدية 

غمبببببا أ  املحاسبببببطة عبببببم مةتلبببببف أ بببببواا التكنولوجيبببببا اااليبببببة مبببببد يت لبببببت ي طيبببببا مجموعبببببة متنوعبببببة مبببببم ااعا جبببببا  

 أل  يلببف العمببد  مببد يببت، افحتلببا  بهببا ألغببراب مةتللببة مببم مطبب  اانتبب ة  ع ببغ سببعي  اانبباج  ع ببغ 
ا
املحاسببعية   ببرا

 :مو التاه الن 

o بررب استةدام ا كوسي  للتطادج. 

o بررب افستنمار. 

o غمةزم  بررب الطيع للا   اانت ة أم للا   الرجي  

ملببببببب   بببببببوء يعريبببببببف النفديبببببببة البببببببوارد لببببببب  ااعبببببببايجي املحاسبببببببعية الدمليبببببببة ايج ببببببب  مع ببببببب، ا راء  مبببببببو اعتطبببببببار العمبببببببد  

أ ببف لاببا يعتبببي عملببة الطيتاببويم  فديببة يجببت أ   Kieso et al)  ,2013)التكنولوجيببا اااليببة ليسبب   فديببة  حيبب  يببرى 

ياببو  العنلببر  فديببة ممتببام لدسببتةدام لبب  عمليببة التطببادج  مالعتبببي النفببد ةببو  الوسببي  الفيا ببي  للتطببادج ماألسبباإل 

مبببالن ر إهببغ أ  مع بب، التببركا  ف يببزاج ف  (Kieso, et al, 2013) للفيبباإل ماملحاسببطة عببم جميببع األصببوج األخببرى  

 ,Raiborn and Sivitanides)ملببة الطيتاببويم كوسببيلة للببد ع  ببع  يلببنيل ا غنفديببة أمببر غجببي مامعببب يفطبب  حاليببا ع

 PWC, 2016))  غما أنها ف يلدر عم أم يدعم ا أل حاومة أم دملة     (2015

إهبببببغ أ بببببف مبببببم اامكبببببم اسبببببتةدام بعببببب  العمبببببد  التكنولوجيبببببا اااليبببببة )ملكبببببم لبببببي  كل بببببا( كوسبببببي   CPAممبببببد أابببببار 

ة  مع بببببب، العمببببببد   دا للتطببببببادج مفار ببببببا  ممببببببدما
ا
للتطببببببادج  حيبببببب   جببببببد أ  العمببببببد  التكنولوجيببببببا اااليببببببة يمنبببببب  مسببببببي ا

مرياببببا أم اليببببورم   بببب  غجببببي التفليديبببة  مالعببببود السببببعت لبببب  للببببف إهبببغ أ ببببف  ةببببد  العمببببد  ااعمببببوج بهببببا منببب  الببببدمفر األ 

مدعومبببة مببببم مطبببب   نببببف مرغببببزل أم معيببببي  بهببببا غعملببببة ما و يبببة لبببب  مع بببب، الببببدمج   اإل ببببا ة إهببببغ للببببف ح ببببر  بعبببب  
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اا سسببببا  اااليببببة الكطجببببية لبببب  غنببببدا مالوفيببببا  ااتمببببدة اببببراء العمببببد  التكنولوجيببببا اااليببببة ع ببببغ منلببببا    اما هببببا 

  (CPA, May, 2018).  اف تما ية

لم الطنف اارغببزل للنلنببدا أ  عملببة الطيتاببويم  ليسبب  عملببة أم ح بب  مببد وعا  إلكييم يببة  ألنهببا ف يلببدر عببم غما أع

غمبببببا ح ببببر الطنبببببف اارغبببببزل  (Pohjanpalo,2014) ج ببببة مسببببباولة عببببم يتبببببريل ا  مةببببو أمبببببر ف ين طببببا ع بببببغ الطيتاببببويم

متبببجيا إهبببغ أنهبببا ليسببب  عملبببة لا  معلببب  حفيفبببا ملبببي  ل بببا    اللبببيل  ع بببغ اافر بببج  التعامببب  مبببع التكنولوجيبببا اااليبببة

ممد  ايةو  العديببد مببم ا حاومببا  منبب  ال ببيميج مكوريببا ا جنوبيببة أيا ببا موامببف ملادةببا (Yang, 2013) م ع ما ويا

  (Werdigier,2013أ  الطيتابببببببويم ليسببببببب  عملبببببببة  حيببببببب  أنهبببببببا ف ينبببببببدرل يمببببببب  التعريبببببببف ااعتببببببباد للنفبببببببود أم العملبببببببة

;Russell, 2013). 

ملبب  حالببة عببدم اعتطببار العمببد  التكنولوجيببا اااليببة  فديببة   ع ببف عنببدما يفطبب  اانتبب ة عملببة متببلرة مفا بب  سببلع أم 

( اإليببراد 15خببدما   لبب  ةببوع ا حالببة يجببت ع ببغ اانتبب ة ي طيببا مت لطببا  ااعيببار الببدمه  إلعببداد التفببارير اااليببة رمبب، )

 لبببت لببب  حالبببة اسبببتدم مفا ببب  غجبببي  فبببدل )منببب  العمبببد  التكنولوجيبببا اااليبببة( أ  مبببم العفبببود مبببع العمبببدء  مالبببول يت 

يفببباإل ااعاملبببة ع بببغ أسببباإل الفيمبببة العادلبببة للمفا ببب  غجبببي النفبببدل  ملببب  حالبببة عبببدم إماا يبببة يمديبببد الفيمبببة العادلبببة 

 (Deloitte, 2018)   للمفا   غجي النفدل يت، الفياإل  الرجوا إهغ سعر  يع السلع أم ا ،دما  اافدمة للعمدء  

( ع ببببغ أ ببببف لتمديببببد سببببعر ااعاملببببة للعفببببود ال بببب  يتع ببببد  تهبببببا 15ميببببنص ااعيببببار الببببدمه  إلعببببداد التفببببارير اااليببببة رمبببب، )

العميبب   مفا بب  لبب  صببورة غجببي  فديببة  ع ببف يجببت ع ببغ اانتبب ة ميبباإل اافا بب  غجببي النفببدل  الفيمببة العادلببة  مإلا كا بب  

 ببب  غجبببي النفبببدل بتبببا  معفبببوج  ع بببف يجبببت علتهبببا ميببباإل اافا ببب  اانتببب ة غجبببي مبببادرة ع بببغ يفبببدير الفيمبببة العادلبببة للمفا

 IFRS, May 201).4)بتا  غجي مطاار  الرجوا إهغ أسعار الطيع ااستفلة للسلع أم ا ،دما  اافدمة للعمي   

                  ةنببببببببام مببببببببم يببببببببرى أ  العمببببببببد  التكنولوجيببببببببا اااليببببببببة يمكببببببببم املحاسببببببببطة عنهببببببببا كاسببببببببتنمار مللببببببببف لبببببببب  حالببببببببة امتناؤةببببببببا 

                الربببببببببرب  حيببببببببب  رأى البببببببببطع  أ بببببببببف يجبببببببببت إدرال عملبببببببببة الطيتابببببببببويم لببببببببب  ممبببببببببا   ، افسبببببببببتنمارية بسبببببببببعت مبببببببببا   ل بببببببببوا 

 Platanakis)يولببدع افسببتنمار لبب  عملببة الطيتاببويم مببم عا ببدا  غطجببية مببع مراعبباة امل،ببا ر املحي ببة  ببولف  يمكببم أ 

(and Urquhart, 2019  للتمببببوط منبببب  الببببوةت يجبببباع العديببببد مببببم مةتلببببف األصببببوج اااليببببةم اسببببتةدام ا كبببب داة أ 

(Guesmi, et al, 2018,Dyhrberg, 2016 ), 

األداة اااليبببة  عنهبببا   أل عفبببد يببب دل اهببب  أصببب  مببباه  انتببب ة ماليببب ام مببباه  أم أداة  IAS 32عببر  معيبببار املحاسبببطة البببدمه  

اااه  يتمن  ل   فد أم حببا يعامببدل لبب  اسببتدم النفببد أم أصبب  حفو  ملكية انت ة أخرل   مأ ا  ااعيار أ  األص  

 ماه   خر مم منت ة أخرل 

ممطبببب  اإلمببببرار  اعتطببببار التكنولوجيببببا اااليببببة ينتمبببب  اهبببب  مجموعببببة األصببببوج اااليببببة مببببم عدمببببف مببببم اا بببب، يمديببببد مببببدل  

 اعيار التفارير ااالية الدمه  
ا
حيبب  حببدد ةببوا ااعيببار التعريببف افيببا    IFRS 9يوا ف ا مع يعريف األصوج ااالية م فا

 للصوج ااالية:

o    احتيا يا  الترغة النفدية محسا ا  التسوية النفدية ل 
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o  أاببببببطاع أم معببببببادف  النفديببببببة مال بببببب  مببببببد ياببببببو  ملببببببجية األجبببببب  )ح بببببب  ثدثببببببة أابببببب ر مببببببم يبببببباريخ افسببببببتموال( أم

اسببتنمارا  سبببا لة لببب  األمرا  اااليبببة ) اسببتوناء أدما  حفبببو  االكيبببة( مغجيةبببا مببم األصبببوج اااليبببة ال ببب  يمكبببم 

 بها بسرعة  مع اعتطار إ  خ ر حدمث يرجيا  ل  ميمتها غجي لل أةمية استطداج مطل   فدل معرم  

o  ا حبببببا التعامبببببدل للتبببببرغة لببببب  يلفبببببا النفبببببد أم األصبببببوج اااليبببببة األخبببببرى أم يطبببببادج األصبببببوج اااليبببببة أم ا ،لبببببوم

 ااالية 

o اتبببيياة األمرا  اااليبببة اللبببادرة عبببم محبببدا  امتلبببادية أخبببرل كاألسببب ، مالسبببندا  ماألمرا  اااليبببة األخبببرى ا

 لتمفيا منا ع امتلادية 

ممبببد أابببار ااعيببببار إهبببغ أ  األصبببب  ااببباه  ةببببو أل أصببب  ياببببو  إمبببا: )أ(  فديببببة  أم)ب( أداة حفبببو  ملكيببببة انتببب ة أخببببرى  

( اطادلببببببة األصببببببوج اااليببببببة أم 2( فسببببببتدم  فديببببببة أم أصبببببب  مبببببباه   خببببببر مببببببم منتبببببب ة أخببببببرى  أم)1أم)ل( حببببببا يعامببببببدل:)

 ة أخببرى  موجببت اببرمط ياببو  ع ببغ األروبب  البب حة اانتبب ة  أم)د( عفببد سببيت، أم مببد يببت، افلي امببا  اااليببة مببع منتبب 

( مببببم غجبببي ااتببببتفا  ميابببو  أم مببببد يابببو  اانتبببب ة ملي مببببة 1يسبببويتف لبببب  أدما  حفبببو  االكيببببة للمنتببب ة لا هببببا ميابببو :)

أم مببببد يببببت، يسببببويتها  ( متببببتفة سببببيت،2 موجطببببف  اسببببتدم عببببدد مترجببببي مببببم أدما  حفببببو  االكيببببة للمنتبببب ة لا هببببا  أم )

  ر  أخرى غجي مطادلة مطل  ثا   مم النفد أم أص  ماه   خببر مفا بب  عببدد ثا بب  مببم أدما  حفببو  االكيببة ا ،اصببة 

 اانتبب ة لا هببا مل ببوا الرببرب ف يت ببمم أدما  حفببو  االكيببة ا ،اصببة  اانتبب ة األدما  ال بب  ياببو  هبب   لسبب ا عفببود 

  (IASB, June 1995) ا  حفو  االكية ا ،اصة  اانت ة لا هالدستدم أم التسلي، ااستفط   ألدم 

 :مل   وء ةوا التعريف يمكم يمديد ارمط األداة ااالية  ةد  النفدية ع غ النمو التاه 

o  أداة حفو  ملكية انت ة أخرى. 

o حا يعامدل. 

o  عفد سيت، أم مد يت، يسويتف ل  أدما  حفو  االكية للمنت ة لا ها 

يببا غجببي  فببدل  حيبب  يجببت أ  ياببو  للمسببتنمر حببا يعامببدل  FRASغمببا يببرى 
ا
د مال أ  التكنولوجيببا اااليببة ليسبب  أصببا

ل  النفد أم أل أصوج أخرى أم عفد لتسويتها لبب  أدما  حفببو  ملكيببة االببدر  ميدحبب  م يببدم مج ببة الن ببر ةببوع أ  

  صبببال  أصبببوج منتببب ة أخبببرى(  التكنولوجيبببا اااليبببة ليسببب  أداة حفبببو  ملكيبببة ل بببر   خبببر )أل أنهبببا ليسببب  حلبببة لببب 

 التكنولوجيببببا اااليبببة ف يمببببنل ااسببببتنمر أل حبببا يعامببببدل مببببع أل  بببر   خببببر   اإل بببا ة إهببببغ للببببف  بببع  افحتلببببا  ب

(FRAS, January, 2018; .PWC, 2016)  

يلببببنيل ا ميبببرل الطاحنبببة ا ببببف ع بببغ الببببرغ، مبببم أ  الطيتاببببويم عملبببة ا ييا بببية أل لببببي  ل بببا مجببببود مبببادل حفيفببببا   بببع  

  إف أ ببف ف يمكببم يجاةل ببا كوسببيلة 
ا
 مم األصوج غجي االموسة غجببي مناسببت  مبينمببا ف يمكببم اعتطببار الطيتاببويم  فببدا

يطبببادج ماليبببة  لبببوا  بببع  التلبببنيف الوحيبببد ااعفبببوج ألصبببوج عملبببة الطيتابببويم ةبببو إمبببا اسبببتنمار ملبببجي األجببب  أم  ويببب  

 ( Raiborn and Sivitanides ,2015) األج  

ملبببب  ايجبببباع معببببارب  يمكببببم أ  ياببببو  افسببببتنمارا  ماليببببة أم غجببببي ماليببببة  مبسببببعت عببببدم مجببببود أصبببب  مببببادل للعمببببد  

التكنولوجيا ااالية  ببد يمكببم اعتطارةببا مببم افسببتنمارا  غجببي اااليببة  غمببا أ  افسببتنمارا  اااليببة سببواء لبب  األسبب ، أم 
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 السبببندا  مسبببتمدة مبببم عفبببود  بببج   بببر ج  متبببوازيج    بببع  العمببب 
ل
   بببرا

ا
د  التكنولوجيبببا اااليبببة ف يعبببد اسبببتنمارا ماليبببا

 (  PWC, 2016)لوجود  ر  ماحد  ف  ل  العمد  التكنولوجيا ااالية   

ع بببب  أ ببببف  أصبببب  غجببببي مبببباه  يمكببببم    (38يببببت، يعريببببف األصبببب  غجببببي االمببببوإل غمببببا مرد لبببب  ااعيببببار املحاسبببب   الببببدمه  رمبببب، )

   (IASB, September,1998)"  يمديدع ملي  لف مجود مادى  لورة ملموسة  

ملببب   بببوء التعريبببف السبببا ا للصببب  غجبببي االمبببوإل  بببع  ةنبببام أربعبببة ابببرمط لدعيبببيا   العنلبببر ع بببغ أ بببف أصببب  غجبببي  

 ملموإل  يتتم  ع  :

 للتمديد مبلورة منلللة عم غجيع مم األصوج  -
ا
 .أ  ياو  أص  لا  طيعة غجي  فدية ما د

 أ  ين طا عليف مل وم األصوج  -

 .مجود مادىلي  لف   -

 أ  ياو   دم  صورة مادية ملموسة  -

مةنبببببا ينبببببور التسببببباؤج بتببببب   مبببببدى يبببببوا ر ةبببببوع التبببببرمط لببببب  العمبببببد  التكنولوجيبببببا اااليبببببة لدعيبببببيا  بهبببببا ك صببببب  غجبببببي 

 مبتملي  ةوع الترمط  جد افيا:    .ملموإل

أ ببببف يعببببد العمببببد  التكنولوجيببببا اااليببببة أصببببوف ميمكببببم  لببببل ا أل ببببف يمكببببم  يع ببببا أم يمويل ببببا أم يطادل ببببا  PWCيبببرى  -

بتببببا   ببببردل  مهبببب   نببببد غجببببي  فببببدل ألنهببببا ف يمببببتل   بببب مواج أم أصببببوج مسببببتلمة  مطببببال  ثا تببببة أم ما لببببة للتمديببببد  

ليبببة يتبببوا ر  تهبببا يعريبببف األصبببوج غجبببي مغبببولف يلتفبببر إهبببغ ا جبببوةر اابببادل مةبببوا يعلببب  أ  العمبببد  التكنولوجيبببا ااا

 .(PWC, 2018).االموسة

( أ  العمبببد  التكنولوجيبببا اااليبببة   بببالرغ، مبببم ا بببف يبببت،  يبببع AASB, 2016)(Grant Thornton,2018),غمبببا يبببرى  -

ممبببببم ثببببب، يمكبببببم يمديبببببدةا    التكنولوجيبببببا اااليبببببة  منببببب  الطيتابببببويم لببببب  صبببببورة محبببببدا  ممبببببددة لببببب  سبببببو  اللبببببر 

 ميميج ةا بتا  مستف  عم  ا   األصوج   

ف  اانتبب ة يمكنهببا ا حلببوج ع بب  اللوا ببد افمتلبببادية     ببالرغ، مببم أ  التكنولوجيببا اااليببة   لببا  تعريببف األصبب   -

م إف ا ببف ف ين طببا علتهببا يعريببف النفديببة بسببعت عببد   ااريط ة مم خدج  يع األص  أم اسببتةدامف كوسببيلة للببد ع

إصببدارةا مبببم مطبب  حاومبببة دملببة مبببا أم  نببف مرغبببزل  غمبببا أنهببا ف ين طبببا علتهببا يعريبببف مببا لببب  حكبب، النفديبببة بسبببعت 

   ةببوا الببرأل  PwC, (2018)  ٚ (Grant Thornton, 2018)مالتببارم كبب  مببم   خ وا يلف العمد  لتفلطببا  سعرية

مف يمكببم للمنتببباة ا حلبببوج    غمببا أنهبببا ف يمكببم اعتطارةبببا أداة ماليبببة )أصبب  مببباه ( ألنهبببا ليسبب  أداة حفبببو  ملكيبببة

غمببا أ  امتناؤةببا ف ييييببت    ع   اللوا د افمتلادية ااريط ببة مببم خببدج  يببع األصبب  أم اسببتةدامف كوسببيلة للببد ع

 اعيببار التفريببر اابباه  علتهببا حفببو  يعامديببة غمببا ةببو ا حبباج  النسببطة لسببطا ف الببوةت م 
ا
ال بب  ف يعببد أداة ماليببة  طفببا

 (  9الدمه  رم، )

( ةببوا الببرأل  حيبب  يعتفببد ا ببف ف يوجببد  وا ببد امتلببادية (Tan and Low ,2017مع   العك  مم للف ف يتارم  -

مال ببب   مسبببتفطلية ممبببددة مريط بببة  التكنولوجيبببا اااليبببة لببب  الطورصبببة  غمبببا أ بببف ف يمكبببم اعتطارةبببا اسبببتنمار عفبببارل 

( مأ  التكنولوجيببببا اااليببببة ين طببببا علتهببببا يعريببببف 40يببببت، املحاسببببطة عنهببببا لبببب   ببببوء ااعيببببار املحاسبببب   الببببدمه  رمبببب، )



  2021 يوليو  –لرابعالعدد ا -( 58املجلد ) – ©مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية 

 

[255] 

األصببوج غجببي االموسببة   بب  أصببب  ما بب  للتمديببد مغجببي  فبببدل مغجببي مببادل ميمكببم املحاسبببطة عنهببا لبب   ببوء ااعيبببار 

 (Grant.Thornton, May, 2018)( 38املحاس   الدمه  رم، )

حيببببب  يبببببرى البببببطع  أ  اسبببببتةرال التكنولوجيبببببا اااليبببببة مبببببم خبببببدج ميبببببام ااعبببببد يج   عدخببببباج ال امبببببة ا حاسبببببوبية  -

يببا  ميجببت 
ا
مياللببة الك رببباء ميابباليف العمالببة فسببتةرال التكنولوجيببا اااليببة يمنبب  إيتبباء أصبب  غجببي ملمببوإل داخل

 للمعيببببار املحاسبببب   الببببدمه  رمبببب،
ا
الفيبببباإل األمهبببب   مف يببببت، افعيببببيا    يببببة   التاللببببة عنببببد (38)املحاسببببطة عنهببببا  طفببببا

فا  (Grant Thornton, July, 2018)  .إيرادا  أم أربام ح   يت،  يع التكنولوجيا ااالية النايجة فحا

مبنببباء ع ببب  مبببا سبببطا   فبببد أيبببد  العديبببد مبببم التفبببارير مالدراسبببا  يلبببنيف التكنولوجيبببا اااليبببة ع ببب  إنهبببا أصبببوج غجبببي 

 ( Pwc, 2018( م)Procházka, 2018م ) Grant( م  KPMG, 2018( م)Deloitte, 2018( م)CPA, 2018ملموسة )

 للمعيببار املحاسبب   الببدمه  رمبب، 
ا
مع ببغ الببرغ، مببم ا  طببا  يعريببف األصببوج غجببي االموسببة ع ببغ التكنولوجيببا اااليببة  طفببا

سبببب ة اانتبببب ة للطيببببع لبببب  ( ممببببع ميببببام ااعيببببار  اسببببتطعاد مببببم   امببببف يلببببف األصببببوج غجببببي االموسببببة املحببببتل  بهببببا  وا38)

ااسبببببتفط  الفريبببببت ميمفيبببببا رببببببل مبببببم التفلطبببببا  لببببب  السبببببعر أم عمولبببببة السمسبببببار غمبببببا ةبببببو ا حببببباج لببببب  بعببببب  حببببباف  

التكنولوجيببا اااليببة   ع ببف يمكببم املحاسببطة عببم التكنولوجيببا اااليببة غمةببزم  برببرب الطيببع لبب   ببوء مت لطببا  ااعيببار 

 (Venter, 2016; EY, 2018  )(IAS 2) املحاس   الدمه  رم،

( امل،ببزم     ببف أصبب :)أ( ممببتل   ببف برببرب الطيببع  ببمم النتبباط العببادل 2ممببد عببر  ااعيببار املحاسبب   الببدمه  رمبب، )

 للطيبببع  أم )ل( لببب  ابببا  مبببواد خبببام أم م مبببا  يسبببتةدم لببب  مراحببب  
ا
للمنتببب ة  أم )ب( لببب  مرحلبببة اإل تبببال ليلبببطل مبببا د

  December 1993) (IASBاإل تال أم ل  يفدي، ا ،دما 

( يسبباؤج ةببام مببم حيبب  ةبب  ين طببا ةببوا التعريببف 2مةنا ينجي يعريف امل،زم  الوارد ل  ااعيار املحاس   الببدمه  رمبب، )

 ع غ التكنولوجيا ااالية مال   يعد أص  غجي ملموإل؟

مةببو أ  ياببو     إل  م ببا ةببوا اال ببوم يببرى الببطع  أ  ةنببام اببرط أسا ببي  لدعيببيا   التكنولوجيببا اااليببة  غمةببزم 

مالبببول أابببار إهبببغ مجبببود مةبببزم  لبببدى الوسببب اء التجببباريو  )سماسبببرة ابببراء أم  يبببع    التكنولوجيبببا اااليبببة  معبببدة للطيبببع

السببلع سببواء  حسببابه، أم  حسبباب الرجبببي(  ميببرى م يببدم مج ببة الن ببر أ  التكنولوجيبببا اااليببة يمكببم اعتطارةببا أصبببوج 

حيبب   ببص معيببار املحاسببطة الببدمه   (FRAS, January, 2018)مم السلعيستةدم ل  التجارة مما لة للتطادج مع غجيةا 

 2رمبب، )
ا
( ع ببغ أ  السماسببرة ااتبباجريم لبب  السببلع األمليببة مالببويم يفومببو   فيبباإل امل،ببزم   الفيمببة العادلببة مةلببوما

 بب  حببدث  تهببا للببف منها االرم ا  الطيعية يت، افعييا   الترجي ل  ميمببة امل،ببزم  لبب  األربببام أم ا ،سببا ر لبب  الليببية ال 

ملكببم يجببت ا  ياببو  امل،ببزم  مببم    ملببي   ال ببرمرة أ  ياببو  لبب  اببا  مببادل (IASB, .December 1993),الترجببي  

 األصوج املحتل  بها للطيع ل  سيا  العم  العادل 

اليبببة  أ بببف يوجبببد اثنبببج  مبببم السبببيناريوةا  ةمبببا األغطبببي احتمببباف فعتطبببار العمبببد  التكنولوجيبببا اا  Procházkaغمبببا يبببرى 

: لبب  حالببة إلا كا بب  اانتبب ة يفببوم لبب  سببيا  العمبب  العببادل أم األصببوج غجببي االموسببة   مةببزم  مةمببا
ا
يببت، معا جببة    أمف

العمد  التكنولوجيا ااالية    ريفببة متببابهة للسببلع التجاريببة أم السببلع املحببتل  بهببا  واسبب ة الوسبب اء التجبباريو   

حيببب  يبببت، امتنببباء التكنولوجيبببا اااليبببة  بربببرب  يع بببا لببب  ااسبببتفط  الفريبببت ميتولبببد األرببببام مبببم  بببر  السبببعر أم ةبببام  

 للمعيببار املحاسبب   الوس اء التجاريو   مع ببغ الببرغ، مببم أ  ا
ا
لتكنولوجيببا اااليببة  ف ين طببا علتهببا يعريببف السببلع  طفببا



 للبنوك املركزية على نظم املعلومات املحاسبية في قطاع البنوك  التكنولوجيا املاليةقياس أثر التحول الي تطبيق 
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( إف أ ببببف مببببم من ببببور ا جببببوةر افمتلببببادل يمكببببم اعتطارةببببا سببببلعة مبالتبببباه  ين طببببا علتهببببا ااعا جببببة املحاسببببعية 2رمبببب، )

املببة يابباليف الطيببع مببع ب( مببم خببدج الفيبباإل  الفيمببة العادلببة   3( ل  اللفببرة رمبب، )2الواردة  ااعيار املحاس   رم، )

 افعيببببيا   بببب ل يرجببببيا  لبببب  الفيمببببة لبببب  األربببببام ما ،سببببا ر  
 
: لبببب  حالببببة إلا كا بببب  اانتبببب ة يفببببوم  ع تببببال التكنولوجيببببا ثانياااا

يببت، ميبباإل جميببع التابباليف ااريط ببة  ع تببال التكنولوجيببا Mining) اااليببة  أم مببا ي لببا علببته، اانفطببج  أم ااعببد يج )

طاابببرة أم غجبببي مطاابببرة غتاللبببة مطيعبببا  معنبببد  يبببع التكنولوجيبببا اااليبببة  يبببت، يسبببجي  ااطيعبببا  اااليبببة  سبببواء كا ببب  م

 (Procházka, 2018).كعيراد

مع ببغ الببرغ، مببم مجببود ايجاةببا  م يببدة للمماسببطة عببم التكنولوجيببا اااليببة  غمةببزم  إف أ  ةنببام ايجاةببا  أخببرى 

( ف يفببببدم املحاسبببببطة ااناسببببطة بتببببب   2   البببببدمه  رمبببب، )معار ببببة ينتفببببد ةبببببوع ااعا جببببة مببببم حيببببب  أ  ااعيببببار املحاسبببب 

أل بببف يببب، م بببعف للمماسبببطة عبببم السبببلع املحبببتل  بهبببا للطيبببع  بببمم النتببباط ااعتببباد للمنتببب ة ملببب،    التكنولوجيبببا اااليبببة

يلببببببم، للتعامببببببب  مببببببع العناصبببببببر املحبببببببتل  بهببببببا ألغبببببببراب افسبببببببتنمار أم العناصببببببر لببببببب  حكببببببب، النفديببببببة ال ببببببب  يسبببببببتةدم 

السببلع أم ا ،ببدما   غمببا أ ببف مببم غجببي الواضبب  اعتطببار التكنولوجيببا اااليببة  سببلعة ميببت، املحاسببطة غمببد وعا  مفا بب  

 (2) (Venter, 2016; EY, 2018) عنها ل   وء ااعيار املحاس   الدمه  رم،

 :ملكم ي  ر ااتالة عند الفياإل الدحا حي  يلزم يمديد ك  مم

 التكنولوجيا ااالية ما إلا كا  ةنام سو  يت ة لتدامج   -

 .ما إلا كا   التكنولوجيا ااالية ل ا عمر ممدد أم غجي ممدد -

 بببعلا كبببا  ةنبببام سبببو  يتببب ة لتبببدامج التكنولوجيبببا اااليبببة يبببت، الفيببباإل الدحبببا ل بببا  الفيمبببة العادلبببة ) ريفبببة إعبببادة 

 ,IASB, September) لببة(التفيببي،(  ملبب  حالببة عببدم مجببود سببو  يتبب ة يببت، الفيبباإل الدحببا  التاللببة ) ريفببة التال 

ميتوا ا عملة الطيتاويم مالتكنولوجيا ااالية الر يسية األخرى مع اببرط التببدامج لبب  األسببوا  النتبب ة  ممببع   (1998

للبببف مبببد يعبببايا بعببب  العمبببد  التكنولوجيبببا اااليبببة مبببم  فبببص لببب  يتببباط التبببدامج مةبببو مبببا يعلببب  عبببدم يت بببا ا علتهبببا 

 (Procházka, 2018)ارط السو  النت ة  

ميبببت، يمديبببد األصببب  غجبببي االمبببوإل ع بببغ أ  لبببف عمبببر إ تبببات  غجبببي ممبببدد عنبببدما ف يوجبببد حبببد متومبببع للليبببية ال ببب  يتومبببع 

 .خدل ا أ  يولد األص  صببال  يببد فا   فديببة إهببغ اانتبب ة  ملبب  ةببوع ا حالببة ف يببت، إجببراء إ لبباء للصبب  غجببي االمببوإل

(IASB, September, 1998)  

العمببد  التكنولوجيببا اااليببة عنببدما ين ببر إلتهببا ع ببغ أنهببا أصببوج غجببي ملموسببة  مبالتبباه  ف يببت، إ لاؤةببا مةوا ةو حبباج  

( 36بسببعت عببدم مجببود عمببر ممببدد التكنولوجيببا اااليببة  غمببا يوجببد مت لببت إ ببال  لبب  ااعيببار املحاسبب   الببدمه  رمبب، )

مببر اإل تببات  غجببي املحببدد لد ةلبباب لبب  الفيمببة مببم حيبب  ميببام اانتبب ة  اختطببار منبب  ةببوا األصبب  غجببي االمببوإل مببع الع

يا  أم عندما ياو  ةنام م ار ع غ أ  األص  غجببي االمببوإل مببد ا ةل بب  ميمتببف    ,Procházka .2018; IASB) سنوا

June 1998) 

( يمتببول ع ببغ  مببولجج  للفيبباإل الدحببا للصببوج غجببي االموسببة مةمببا 38مع غ الرغ، مم أ  معيببار املحاسببطة الببدمه  )

ل التاللبببببة م مبببببولل إعبببببادة التفيبببببي،  إف أ بببببف ف يسبببببمل أل مبببببم النمبببببولجج   فيببببباإل ميمبببببة التكنولوجيبببببا اااليبببببة   مبببببول

 الفيمة العادلة مم خدج األربام أم ا ،سا ر ميت، إدرال أية يرجيا  ل  الفيمببة العادلببة لبب  الببدخ  التببام  ا خببر مف 
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إهبببغ األرببببام أم ا ،سبببا ر إهبببغ أ  يبببت، الطيبببع  ملببب  اافا ببب  إلا  يبببت، إعبببادة يلبببنيف ااطبببال  ااعيبببي  بهبببا لببب  البببدخ  التبببام  

ا ةل ببب  الفيمببببة العادلبببة إهببببغ أمببب  مببببم التاللبببة يببببت، إدرال الترجبببي لبببب  األرببببام أم ا ،سببببا ر مةبببوع ااعا جببببة يعبببد أغطببببي 

دا   (Deloitte, 2018; CPA, May, 2018).يعفيا

العمببد  التكنولوجيبببا اااليببة يتجبببف  مببو اعتطارةبببا ك صبب  غجبببي مع ببغ الببرغ، مبببم أ  أغلطيببة ا راء بتببب   املحاسببطة عبببم 

( إف أ  ةنببام بعبب  ا راء ااعار ببة 38ملموإل ميت، املحاسطة عنها ل   وء مت لطا  ااعيببار املحاسبب   الببدمه  رمبب، )

ة ميمكببم ( غجببي مد مببة للعمببد  التكنولوجيببا اااليبب 38لببولف  حيبب  يببرم  أ  مت لطببا  ااعيببار املحاسبب   الببدمه  رمبب، )

 :عرب يلف اف تفادا  ع غ النمو التاه 

( يببب، يلبببميمف للصبببوج غجبببي االموسبببة ال ببب  يسبببتةدم لببب  يوليبببد التبببد فا  38أ  ااعيبببار املحاسببب   البببدمه  رمببب، ) -

النفدية مل، يلم، للتعام  مع العناصر ال   يت، حياز هببا بهببد  اا بباربة أم افسببتنمار أم مببا لبب  حكبب، النفديببة 

 (Venter, 2016; EY, 2018)د وعا  مفا   السلع أم ا ،دما   ال   يستةدم غم

(  اعتطارةببا عملببة أجنعيببة ميببت، يرجمتهببا  اسببتةدام سببعر 21أ ببف يمكببم اسببتةدام ااعيببار املحاسبب   الببدمه  رمبب، ) -

 (Grant Thornton, May, 2018).اللر   ج  العملة الوريلية م التكنولوجيا ااالية 

جيا ااالية  نل   ريفة اسببتةدام البببيامج أم  ببراءا  افخيببياا أم اليببياخيص  أم ف يستةدم العمد  التكنولو  -

 Tan and Low 2017)) العدمة التجارية   

فببا اعيببار املحاسببطة  -
ا
يببا يلببا  تعريببف األصبب  غجببي االمببوإل م  ع ببغ الببرغ، مببم أ  العمببد  التكنولوجيببا اااليببة يفنا

 اعبببببايجي املحاسبببببطة 38البببببدمه  رمببببب، )
ا
( إف أنهبببببا ف يمتلبببببف ا ،لبببببا ص افمتلبببببادية للصبببببوج غجبببببي االموسبببببة  طفبببببا

يعريببف مسببتفط   للصبب  غجببي االمببوإل لبب  معببايجي  الدملية مبالتاه  مد يت لت معا جة التكنولوجيا ااالية إعببادة

 Procházka, 2018))إعداد التفارير ااالية الدملية  

سببتةدم  -
ل
أ  ال ببد  األسا ببي  للصببوج غجببي االموسببة ةببو يمفيببا إيببرادا  مببم النتبباط ااعتبباد للمنتبب ة   ينمببا ي

افسببتنمار  ممببا يجعبب  اسببتةدام التكنولوجيا ااالية للد ع أم كوسببي  لتطببادج السببلع أم ا ،ببدما  أم ألغببراب 

ما عم استةدام التكنولوجيا ااالية
ا
  .(SAIPA, 2018).األص  غجي االموإل مةتلف يما

أ  أسببوا  يببدامج التكنولوجيببا اااليببة ف يببزاج لبب  مرحلببة الت ببور  مبعبب  العمببد  يببت، يببدامل ا  نتبباط أغطببي مببم  -

 (Deloitte, 2018)غجيةا  

لبب   ببوء مببا سببطا  جببد أ ببف ف يوجببد يوا ببا ع ببغ مت لطببا  املحاسببطة عببم التكنولوجيببا اااليببة  ك صبب  غجببي ملمببوإل لبب  

( مببد اسببتطعد مببم 38( ممد أاببار الببطع  إهببغ أ  ااعيببار املحاسبب   الببدمه  رمبب، )38) وء ااعيار املحاس   الدمه  رم، 

  امبببف األصبببوج غجبببي االموسبببة اافتنببباة بربببرب ااتببباجرة  مبالتببباه  يمكبببم املحاسبببطة عبببم التكنولوجيبببا اااليبببة  لببب   بببوء 

سببطة للسبببلع لبببدى الوسببب اء ( حيببب  يببت، املحاسبببطة عنهبببا غمببا ةبببو ا حببباج  الن 2مت لطببا  ااعيبببار املحاسببب   الببدمه  رمببب، )

 Grant Thornton, 9 May, 201) التجاريو  
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 ا فصا  عن التكنولوجيا املالية (10-5)

أ  أحببد األسببطاب الر يسببية للتببلا ية لبب  اإل لببام حببوج ا حفببا ا مال ببرم  لا  اللببلة ةببو أ  التكنولوجيببا اااليبببة 

األةميببببببببة الكطجببببببببية  جميببببببببع أ ببببببببحاب االبببببببب حة  مخاصببببببببة مااعببببببببامد  لا  اللببببببببلة أصببببببببطم  مببببببببم ااو ببببببببوعا  لا  

 ااساةمج  ماملحللج  ماان مج  

 إل ببببف ف يوجببببد معببببايجي مةللببببة للمماسببببطة عببببم التكنولوجيببببا اااليببببة  ببببد يوجببببد مت لطببببا  اإل لببببام ملببببممة 
ا
  ببببرا

 للصببوج ااتببلرة مااعببامد  ا ،اصببة  ااعببامد  ا ،اصببة  التكنولوجيببا اااليببة )
ا
لببولف يجببت  PwC, 2018)خليلببا

عنببببد املحاسبببطة عببببم  IFRSع بببغ اانتبببآ  ايطبببباا مت لطبببا  اإل لببببام ا ،اصبببة  معببببايجي الدمليبببة إلعبببداد التفببببارير اااليبببة 

 اه  يلنيلا  األصوج ااعموج بها للتكنولوجيا ااالية )
ا
 (  IFRS 2019التكنولوجيا ااالية  استنادا

 لبببولف يجبببت ع ببب  اانتبببآ  ي طيبببا مت لطبببا  اإل لببب 
ا
 اعيبببار املحاسبببطة البببدمه  م فبببا

ا
ا ،بببا   ببباألدما   IFRS 9ام م فبببا

 IAS2ااالية حاج معا جة األصوج ااتلرة ع   إنها  فدية أم أاطاع  فدية أم أصببوج ماليببة أم اعيببار املحاسببطة الببدمه  

 
ل
ا ،بببا   بببامل،زم  ع ببب  التكنولوجيبببا اااليبببة  املحبببتل  بهبببا للطيبببع لببب  سبببطا  العمببب  العبببادل ممت لطبببا  اإل لبببام م فبببا

 ببببع     الا يببب، ميبببباإل التكنولوجيبببا اااليببببة  الفيمبببة العادلببببة   ع بببب  التكنولوجيبببا اااليببببة IAS 38معيبببار املحاسببببطة البببدمه  

 Grant).يجبببت أي بببا ي طيبببا ميببباإل الفيمبببة العادلبببة    IAS 13اليبببةمت لطبببا  اإل لبببام لببب  ااعيبببار البببدمه  للتفبببارير اا 

&Thornton 2018) 

 اهببب  التعفيبببد مالتفلبببت اابببريط   التكنولوجيبببا اااليبببة
ا
يجبببت ع ببب  اانتبببآ  الن بببر  يمبببا الا كبببا  لبببد ها    ممبببع للبببف  م  بببرا

ليببببا  اإل لببببام يببببت، حيبببب  أ  ين ببببي، عم   (CPA, 2018ا لبببباحا  إ ببببا ية حببببوج حياز هببببا مببببم التكنولوجيببببا اااليببببة )

الببول يببنص ع بب  ا   العببرب العببادج يت لببت أي ببا مببم اانتببآ  يفببدي،  IAS 1بتببا  أغبببي لبب  معيببار املحاسببطة الببدمه  

ا لبباحا  إ ببا ية عنببدما ياببو  اف لبباحا  املحببددة لبب  ااعببايجي الدمليببة إلعببداد التفببارير اااليببة غجببي كا يببة لتمكببج  

 نة مأحداث أخرل مالترمط ااتعلفة  الو ع اااه  للمنت ة مأدالها اااه  ااستةدمج  مم   ، ي ثجي معامد  معي 

ملبب  ةببوا اللببدد ةنببام عببدد مببم اف لبباحا  األساسببية لا  اللببلة  التكنولوجيببا اااليببة مال بب  ايلفبب  علتهببا العديببد 

ممببم  CPA, 2018(  )(Deloitte, 2018(  Grant (Thornton, 2018مببم الدراسببا  ااببوكورة مببم مطبب  منبب  دراسببة )

 ع اف لاحا :اة، ةو

 مالررب مم افحتلا  بها   التكنولوجيا اااليةمصف   -

 ااوجودة ل  نهاية العام  التكنولوجيا اااليةمعدد محدا    -

  13مع اف لاحا  ااناسطة م فا اعيار التفارير ااالية الدملية رم،للتكنولوجيا ااالية  الفيمة العادلة   -

  التكنولوجيا ااالية ااعلوما  حوج مةا ر السو  ااريط ة ب -

         اإل لببببببام خببببببارل   ببببببا  الفببببببوا ، اااليببببببة مال بببببب  مببببببد ياببببببو  م لوبببببببة مببببببم مطبببببب  ةياببببببا  ين ببببببي، األمرا  اااليببببببة -

(CPA, 2018 ) 

اطلببببب  إل لببببام عبببببم ااطلببببب  ااسبببببج  للصبببببوج األصبببببلية ممطلببببب  األصببببوج ال ببببب  يسبببببتمر الطنبببببف لببببب  افعيبببببيا  بهبببببا ما -

  األصوج إهغ مدى متارغتها ااستمرة  ااسج  لدلي اما  ااريط ة  ولف عندما يستمر الطنف ل  افعييا 
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 ل ا -
ا
 . طيعة امل،ا ر ال   يطف  الطنف معر ا

حيبب   IAS 1ا ببف عنببد ي طيببا مت لطببا  اإل لببام م ببا معيببار املحاسببطة الببدمه   IFRS عببدمة ع ببغ للببف يفيببيم يلسببجيا 

يجت اإل لام عم األحاام جوةرية الت ثجي ع غ ااطال  ااريط ة بها لبب  الفببوا ، اااليببة  ةببوا  اإل ببا ة اهبب  ا ببف يببت،  ببرم 

  ممنبباج ع ببغ منبب  ةببوا IAS 10  األحداث الدحفة بعببد الليببية ااتببمولة  ببالتفرير ال بب  يفببع يمبب  معيببار املحاسببطة الببدمه

ال ببب  يمبببتل  بهبببا اانتببب ة بعبببد  يبببية التفريبببر  التكنولوجيبببا اااليبببةال بببر  ةبببو عنبببدما يابببو  عنبببام يريجبببي غطجبببي لببب  ميمبببة 

 ((IFRS, 2019مال   يمكم أ  ي ثر ع غ الفرارا  افمتلادية استةدما الفوا ، ااالية  

يجت ع   اا سسببة الت غببد مببم إ  يفاريرةببا اااليببة يت ببمم مجموعببة  مبناء ع   ك  ما سطا يمكم للطاحنة الفوج  ع ف

ميتبببم  ةببوع اف لببباحا  بعبب  مت لطبببا  اإل لببام اا طفبببة مببم مطببب  ااعببايجي الدمليبببة    مببم اف لببباحا  الواضببحة

 ع بب  التلببنيف املحاسبب   ل ببوع العمببد    إلعداد التفارير ااالية
ا
مغببولف مجموعببة اف لبباحا  لا  اللببلة    اعتمادا

 اإل ببببببا ة اهبببببب  يلببببببف    منبببببب  مصببببببف ةببببببوع التكنولوجيببببببا معببببببددةا مامل،ببببببا ر ااريط ببببببة بهببببببا    التكنولوجيببببببا اااليببببببة  لا هببببببا

 محيبب  إ  التك   اف لاحا  ال بب  مببد ياببو  م لوبببة مببم مطبب  ةياببا  ين ببي، األمرا  اااليببة
ا
نولوجيببا اااليببة  يعببد مجبباف

 للمماسطة  يجت ع   ا ج ا  العلمية ماا نية مرامطة الت ببورا  عببم غنببت مي ببوير اف لبباحا   مببا يتوا ببا 
ا
مت ورا

 مع يومعا  السو  ممت لطايف   

 وجيا املاليةموق  القطاع املصرفي املصرش من تطبيق التكنول(10-6)

وجيببا اااليببة  عنببف ملببر  أ  اسببتةدام الطنببوم االببرية لتفنيببة الطلببوم ملببغ ةببوا اللببدد  أاببار ر ببي  م بباا التكنول 

 أ  يفنيببببة 
ا
يتببببج  أصببببطل  ببببرمرة ف يمكببببم التنوبببب  عنهببببا  مإف سببببناو  خببببارل اانا سببببة مالتلببببنيلا  العاايببببة  م ببببيلا

   التكنولوجيبببا اااليبببة ستسببببمل للطنبببوم  متببببارغة الطيا بببا    ريفببببة  منبببة مدميفبببة  مببببا سبببيمد مببببم معبببدف  اإلخلببببا

 لت طيببا   ببام الطلببوم يتببج  لبب  كا ببة  200  الببول يفببود R3مافحتيبباج  أ ببف يبب، إيتبباء ايمبباد 
ا
 نببف عببااا  للتعببام  معببا

 ع ببغ  ببرمرة يعببام  الف بباا االببرل  R3دمج العال،  مةنام العديد مم الطنوم االرية ااييغ  مببع ةياببة 
ا
  متببددا

 اارغزل مطادرة يشجع الطنوم ع غ ي طيا الب»التكنولوجيا ااالية« االرل لت طيا ةوا الن ام  أم يطل  الطنف  

 رحببببببببب   جنبببببببببة  بببببببببازج لببببببببب  يفريرةبببببببببا اللبببببببببادر لببببببببب  أم  ملبببببببببغ إ بببببببببار افسبببببببببتعداد لت طيبببببببببا يفنيبببببببببة التكنولوجيبببببببببا اااليبببببببببة 

 الف ببباا االببببرل  لببب  ربببب  يمبببديا  اببببركا  التكنولوجيبببا اااليببببة ي بببمن  لبببب  مجموع ببببا سبببيناريوةا  لو ببببعية2017

 :ماف  الجي الطنوم ل  ر  التكنولوجيا ااالية ميمنل  ل خمسة احت 

 .يطل   كرة التكنولوجيا ااالية مم خدج ي وير منتجا ها االر ية استةدام التكنولوجيا -

 خلا  نوم جديدة ما مة ع غ التكنولوجيا ااالية ما دثار الطنوم ل  اال ا التفليدل -

 التكنولوجيا ااالية مالطنوم التفليديةامتسام السو   ج  التركا   -

امتلبببببار دمر الطنبببببوم ع بببببغ يفبببببدي، خبببببدما  غجبببببي من بببببورة عمليبببببا غمبببببا ةبببببو ا حببببباج عنبببببد ا تتبببببار منلبببببا  البببببد ع  -

 .اإللكييميا أيم يموج الطنف إهغ خزا ة مامتلر دمرع ع غ الت غد ممرامطة العمليا 

ف لفببدر ها ع ببغ   بب، احتياجببا  العميبب  مببم خبببدج ا ببدثار  كببرة الطنببف محلببوج اببركا  التكنولوجيببا اااليببة ماا ببب  -

 .فماعدة الطيا ا  ال   يملك ا عن 
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رغبببب، أ  احتماليببببة حببببدمث سببببناريو مببببم السببببيناريوةا  ا ،مسببببة متسببببامية إف أ  م  ببببرا للنفببببة ال بببب  يفببببوم علتهببببا عمبببب  

 بببر ين يميبببة الطنبببوم  بببع  احتماليبببة التةمببب  عبببم الطنبببف يطبببدم صبببعطة إهبببغ حبببد مبببا  خاصبببة مأ  ةبببوع األخجبببية ية بببع أل 

اااليببة  ببدم  يفنببج   ملببولف  سببياو  مببم اامكببم إيتبباء  نببف رممبب   مالتتببرالعية  لبب  حببج  ف يببزاج اببركا  التكنولوجيببا

األمبببببواج اف ييا بببببية حفيفيبببببة مسببببب لة النفببببب   إل يجبببببت أ  يابببببو  ةنبببببام ا جمبببببع  بببببج  األعمببببباج   الاامببببب  عنبببببدما يلبببببطل

 ((Vulfs Kozlinskis. 2016التكنولوجيا ااالية لتفدي، أ    ا حلوج للعمدءاالر ية التفليدية ماركا  

ملببببولف يمكببببم لتببببركا  التكنولوجيببببا اااليببببة أ  يسبببباعد الطنببببوم عببببم  ريببببا إيجبببباد اببببراغة  ينهمببببا مببببم خببببدج اسببببتنمار 

أةبب، اانببا ع أم مالتجببارة اإللكييم يببة  ممببم  ببج   ااببد وعا  مخاصة ل  مجاج 78%حلتهما  السو  مال   يمن  يسطة 

التبببراغة ةبببو يمفيبببا مبببداخي  مإيجببباد ي طيفبببا  جديبببدة مالتةلبببي  مبببم التابببباليف م  اازايبببا لل بببر ج  مبببم مراء ةبببوع

أعمببباج جديبببدة خاصبببة مبببع ر بببور  نبببوم التكنولوجيبببا اااليبببة  مكبببا  مبببم  بببج  اةببب، مزايبببا ةبببوا التعبببام  ةبببو  خلبببا  مبببالل

 بببالطنوم يتمتبببع    دمبببة مويبببة مبببع العمبببدء لوجبببود ثفبببة أغببببيغمبببا يطفببب  للطنبببوم ع   الوصبببوج إهبببغ التمويببب  بتبببا  أ  ببب  

 مراغز موية ل  السو   إل يل   عدد غطجي مببم العمببدء اسببتةدام الطنببوم ألسببطاب يعببود )يببريط (  بباألمم مالنفببة  لبب  

حبببببج  ف يبببببزاج ةبببببوا األمبببببر يتبببببا  يمبببببديا غطجبببببيا  النسبببببطة للتبببببركا  التكنولوجيبببببا اااليبببببة مبببببم خبببببدج  نببببباء النفبببببة مإثطبببببا  

   وثوميتها مفار ة  الطنوم التفليديةم

 الدراسة امليدانية (11)

بعد الفيام بعم  دراسة   رية مم خدج األجزاء السا فة مم الطم  مللف بهد  اختطار  رمب الطمبب   مببم خببدج 

للطنبببببوم اارغزيبببببة ع بببببغ   ببببب،  التكنولوجيبببببا اااليبببببةميببببباإل أثبببببر التمبببببوج اهببببب  ي طيبببببا اسبببببت دا أراء عينبببببة الطمببببب  بتببببب   

ع الطيا بببببا  اايدا يبببببة ع بببببغ اسبببببتمارة استفلببببباء ممبببببد يببببب، افعتمببببباد لببببب  يجميببببب  ااعلومبببببا  املحاسبببببعية لببببب  م ببببباا الطنبببببوم  

 ل ببببوا الرببببرب  ملفببببد ي ببببمن  اسببببتمارة استفلبببباء ا جوا ببببت ااتعلفببببة  مترجببببيا  الدراسببببة برببببرب 
ا
صببببمم  خليلببببا

 يجميع الطيا ا  يم يدا لتمليل ا إحلا يا فختطار  رمب الطم  

  مجتمم الدراسة وح م العينة (11-1)

األكبباديميج  مببم أسببايوة ا جامعببا  االببرية ماملحاسببطج  اا نيببج  العبباملج   ف بباا يتمنبب  مجتمببع الدراسببة لبب  كبب  مببم 

 ما مببة اسببتعيا  ع ببغ اللاببا  امل،تللببة لعينببة الدراسببة اايدا يببة   100الطنببوم االببرية  ممامبب  الطاحنببة  توزالببع عببدد 

يااااد ح اااام العينااااة تحد وتاااام  أسببببلوب العينببببة العتببببوا ية العسببببي ةممببببد حببببدد  الطاحنببببة عينببببة الدراسببببة  اسببببتةدام 

 :العشوائية للمجتمم املحدود طبقا للمعادلة التالية

 ح م العينة العشوائية  (11-2)

 

N1=

                                                                           

   (Z a/2)2 x P(1-P) 

2 (di) 
= 
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 N                      ح م العينة املطلوب دراستها                                              حي  ا :

     aZ/2           1.96( وهي  0.05القيمة املعيارية املقابلة ملستوش معنوش معي  )

 P         %                              50نسبة الظاهرة بامل تمم مح) البحث وهي  

    id                   %.          95% ملستوش ثقة  5هامش الخطأ املسمو  به وهو 

      وبالتعويض في هذه املعادلة:
 

                                                                

=N1
             

 

 للعوبة يمديببد إ ببار ل طف بب  عينببة الدراسببة   فببد يبب، افعتمبباد ع ببغ معادلببة  جبب، العينببة ملجتمببع غجببي ممببدمد 
ا
م  را

ماملحاسببطج  اا نيببج  العبباملج   ف بباا الطنببوم مببم األكبباديميج  مببم أسببايوة املحاسببطة مااراجعببة  ا جامعببا  االببرية  

 االرية  ميوض  ا جدمج التاه  الفوا ، ااوزعة مااستلمة للاا  الدراسة 

 يوضح عدد القوائم املوزعة  واملساودة والصالحة للتحلي) ا حصائي : 1جدول 

 البيااااااااااااااااااااااااا  
القوائم  

 املوزعة 

القوائم  

نيو 

 املساودة 

القوائم املساودة  

ونيو الصالحة 

 للتحلي) ا حصائي

القوائم املساودة  

والصالحة 

 للتحلي) ا حصائي

نسبة القوائم املساودة  

والصالحة للتحلي) 

ا حصائي  جمالي املوزع 

 لك) الفئات

أسببببببببايوة املحاسببببببببطة مااراجعببببببببة 

  ا جامعا  االرية 
 % يفريطا2 79 152 40 192 192

املحاسبببببببطو  العببببببباملو   ف ببببببباا 

 الطنوم 
192 192 52 140 72 9 

ا
 % يفريطا

 % 76 292 92 384 384 اإلجماه  

عبببد 
ل
ملببغ  بببوء ا جببدمج السبببا ا يتاببب  أ  يسببطة الفبببوا ، اللبببا حة للتمليبب  اإلحلبببايا لابب   ابببة مبببم  اببا  الدراسبببة ي

 عببم 
ا
%  مةببو مببا يعكبب  إماا يببة افعتمبباد ع ببغ النتببا ج ال بب  يبب، ا حلببوج علتهببا لبب  ميبباإل 50يسببطة مفطولببة ميزيببد غنجببيا

ع ببببغ معببببايجي جببببودة التفببببارير اااليببببة الدمليببببة لبببب  م بببباا  للطنببببوم اارغزيببببة التكنولوجيببببا اااليببببةأثببببر التمببببوج اهبببب  ي طيببببا 

 الطنوم  

  ) ا حصائي واختبار فروض الدراسةالتحلي  (11-3)

 ر معام) الثباتاختبا -

( مطبب  إجببراء التمليبب  اإلحلببايا للطيا ببا    النطببا  يعلبب  Validityماللببد  )Reliability) ي، حساب معام   النطا  )

اسببتفرار اافيببباإل معببدم ينام بببف مببع  لسبببف  أل أ  اافيبباإل يع بببا  لبب  النتبببا ج  احتمبباج مسبببٍام لفيمببة ااعامببب  إلا 

أعيبببد ي طيفبببف ع بببغ  لببب  العينبببة  ميببب، إجبببراء اختطبببار النطبببا  فسبببتمارة افسبببتعيا   اسبببتةدام معامببب  )أللبببا غرم طبببا ( 

   (1. 96)2(0.5)( 0.5) 

  2 (0.05)    
=384 
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 ييبببيامم  بببج  اللبببلر مالواحبببد ال بببحيل   بببعلا لببب، يكبببم ةنبببام ثطبببا  لببب  الطيا بببا   بببع  ميمبببة ااعامببب  مالببب 
ل
ول ي خبببو ميمبببا

يابببببو  مسبببببامية لللبببببلر  مع بببببغ العكببببب  إلا كببببببا  ةنبببببام ثطبببببا  يبببببام لببببب  الطيا ببببببا   بببببع  ميمبببببة ااعامببببب  يسبببببامل الواحببببببد 

معامببب  اللبببد  عبببم  ريبببا ا جبببور ال بببحيل  أمبببا اللبببد  يعلببب  أ  اافيببباإل يفبببي  مبببا م بببع لفياسبببف ميمكبببم حسببباب 

 :اليي يع  اعام  النطا   ما جدمج التاه  يوض   تا ج اختطار النطا  ماللد  ألسالة ما مة افستعيا 

 قياس الصدق والثبات )اختبار ألفا كرونباخ( لعبارات اختبار الفروض : 2جدول 

االكاديميو  من أساتذة املحاسبة واملراجعة   فروض الدراسة 

 بال امعات

املحاسبو  املهنيو  العاملو  بقطاع البنوك 

 املصرية

عدد 

 العبارات 

معام) الثبات  

 )الفا(
 معام) الصدق 

عدد 

 العبارات 

معام)  

 الثبات )الفا(

معام)  

 الصدق 

 1.948 0.899 5 0.914 0.836 5 اللرب األمج 

 0.949 0.920 5 0.939 0.881 5 اللرب النايا

 0.916 0.839 5 0.944 0.891 5 اللرب النال 

يتاببب  مبببم ا جبببدمج السبببا ا أ  معبببامد  النطبببا  ممعبببامد  اللبببد  عاليبببة جبببدا ممبببا يتبببجي إهبببغ أ  التناسبببا البببداخ   

  درجة غطجية 
ا
 ممفطوف

ا
 لعناصر استمارة افستفلاء يعد مويا

 املقاييس ا حصائية الوصفية: -

الدراسة )يمن  كبب  مسبب،  ببرب مببم  ببرمب الدراسببة( حيبب  مامبب  الطاحنببة  يما ي   عرب التملي  الوصلا ألمسام 

  مساب اافايي  اإلحلا ية الوصلية لا  مس، ع غ حدع 

o   الفرض ا ول:  لطيا ا املقاييس ا حصائية 

مجبببببود  بببببرم  لا  دفلبببببة  هبببببد  اختطبببببار اللبببببرب األمج إهبببببغ التعبببببر  ع بببببغ مبببببدى إدرام ااستف بببببي  مبببببنه، حبببببوج عبببببدم 

إحلببا ية بتبب   مجببود ملببور لبب  اإل ببار ا حبباه  للمماسببطة عببم التكنولوجيببا اااليببة لبب   ببوء مت لطببا  معببايجي إعببداد 

   (IFRS) التفارير ااالية الدملية

o   التجاهاااااات اارات  سااااائلة قائماااااة االساااااتبيا  )ال ااااازت ا ول( واملتعلقاااااة باختباااااار  توصاااااي  ارات املستقنااااالي مااااا هم حاااااول

مان خاالل املقااييس ا حصاائية )الوساس الحسااني واالنحاراف املعياارش واختباار الفرض ا ول على النحو التالي  

 اختبار فاااااريااد ماااااا (  "ت"  
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  سئلة قائمة االستبيا  )ال زت ا ول(توصي  اارات من خالل املقاييس ا حصائية  : 3جدول 

املتوسس   السااااااااااؤال 

 املرجح

االنحراف 

 املعيارش 

مستوى 

 املعنوية 

ا حاليببببة ممت لطببببا   (IFRS)يوجبببد  جببببوة  ببببج  مت لطببببا  معببببايجي إعببببداد التفببببارير اااليببببة الدمليببببة 

 املحاسطة عم التكنولوجيا ااالية

3.878 0.99864 

0.554 * 

يعريببببف ممببببدد ألحببببد عناصببببر  (IFRS) ف يوجببببد لبببب   ببببوء معببببايجي إعببببداد التفببببارير اااليببببة الدمليببببة

يلبببببنيف جديبببببدة  ع بببببغ التكنولوجيبببببا اااليبببببة  ممبببببا يت لبببببت ر بببببور  ابببببة األصبببببوج يمكبببببم ي طيفبببببف

 للصوج 

3.5854 1.23679 

افيسبببببا  املحاسببببب   (IFRS)ف يتبببببوا ر لببببب  اإل بببببار ا حببببباه  اعبببببايجي إعبببببداد التفبببببارير اااليبببببة الدمليبببببة 

 )النطا ( مالول يمفا الفا لية للمفار ة بت   املحاسطة عم التكنولوجيا ااالية

3.8537 0.99864 

مبببم التعببببارب املحاسبببب   النببببايج عببببم  (IFRS)  يعبببايا اإل ببببار ا حبببباه  اعببببايجي إعبببداد التفببببارير اااليببببة الدمليببببة 

إهبببببغ إحبببببداث يفلطبببببا  لببببب  العبببببرب    األسببببباإل ااتطبببببع لفيببببباإل التكنولوجيبببببا اااليبببببة ممبببببا يببببب دل   افخبببببتد  لببببب  

 أليت ة اانت ة   العادج ل حفيفة افمتلادية 

3.8049 1.05922 

ع ببببغ يببببو جي ااعلومبببا  الدزمببببة بتبببب   يمسببببج    بببب، أةميببببة  (IFRS)ف يسببباعد اات لطببببا  ا حاليببببة اعببببايجي  

  النسطة للو ع اااه  للمنتاة مأدالها ميد فا ها النفدية   التكنولوجيا ااالية

4 0244 0 90234  

ع ببغ يببو جي ااعلومببا  الدزمببة بتبب   يفببدير مطببال  التببد فا   IFRS)ف يسباعد اات لطببا  ا حاليببة اعببايجي ) 

 ميوميتها ممدى النفة ل  يمفيف ا   التكنولوجيا اااليةالنفدية ااستفطلية ااريط ة  

3 9634 0 93551 

ع بببببببغ يبببببببو جي ااعلومبببببببا  الدزمبببببببة لطيبببببببا  أةبببببببدا  اانتببببببباة  (IFRS)ف يسببببببباعد اات لطبببببببا  ا حاليبببببببة اعبببببببايجي  

 التكنولوجيا اااليةمسياستها  النسطة إلدارة امل،ا ر ااالية ممدى يمفيا يلف األةدا  بت   

3.9024 1 03768 

ع ببببغ يبببو جي ااعلومبببا  الدزمببببة عبببم  مببببولل أعمببباج اانتبببباة  (IFRS)ف يسببباعد اات لطبببا  ا حاليببببة اعبببايجي  

 ألغراب الفياإل الدحا   التكنولوجيا ااالية غ أساسف يلنيف  مالول  ل  ع 

3 8171 1.06722 

التبببب ثجي ع ببببغ الفببببرارا   (IFRS)يتببببوا ر لبببب  ااعلومببببا  ال بببب  يل بببب  عنهببببا لبببب   ببببوء اإل ببببار ا حبببباه  اعببببايجي    ف 

افمتلبببادية للمسبببتةدمج  مبببم خبببدج مسببباعد ه، لببب  يفيبببي، األحبببداث ااا بببية ما حا بببرة مااسبببتفطلية  

 التكنولوجيا اااليةأم مم خدج ي غيد أم ي حيل يفييما ه، ااا ية بت    

3 9024 0 86937 

التعطجبببي  لبببد  عبببم    IFRS) اعبببايجي ) ف يتبببوا ر لببب  ااعلومبببا  ال ببب  يل ببب  عنهبببا لببب   بببوء اإل بببار ا حببباه   

ال ببب  يل ببب، أنهبببا يلبببورةا أم مبببم ااتومبببع    التكنولوجيبببا اااليبببةالعمليبببا  اااليبببة ماألحبببداث األخبببرى بتببب    

 أ  يعبي عنها  لورة معفولة 

3 9146 0 90542 

يزميبببببد ااسبببببتةدمج   (IFRS)ف يتبببببوا ر لببببب  ااعلومبببببا  ال ببببب  يل ببببب  عنهبببببا لببببب   بببببوء اإل بببببار ا حببببباه  اعبببببايجي  

 مسبببتوى معفبببوج مبببم ااعر ببببة مالل ببب،  األعمببباج مالنتبببا ا  افمتلببببادية ماملحاسبببعية للمنتببب ة بتبببب    

 التكنولوجيا ااالية

3 9146 0 87772 

يمكبج  ااسببتةدمج  مببم    IFRS) اإل ببار ا حباه  اعببايجي )   ف يتبوا ر لبب  ااعلومبا  ال بب  يل ب  عنهببا لب   ببوء 

مفار بة الفبوا ، اااليببة بتب   التكنولوجيببا اااليبة للمنتبب ة عببي البزمم مببم أجب  يمديببد ي ثجيةبا ع ببغ األداء  

  التكنولوجيبببببا اااليبببببةمغبببببولف يمكبببببج  ااسبببببتةدمج  مبببببم مفار بببببة الفبببببوا ، اااليبببببة بتببببب        ماارغبببببز ااببببباه  

 للمنتآ  امل،تللة 

3 9756 0 86031 
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املتوسس   السااااااااااؤال 

 املرجح

االنحراف 

 املعيارش 

مستوى 

 املعنوية 

يزميبببد ااسبببتةدمج     (IFRS)  ف يتبببوا ر لببب  ااعلومبببا  ال ببب  يل ببب  عنهبببا لببب   بببوء اإل بببار ا حببباه  اعبببايجي 

 ل  التومي  ااناست   التكنولوجيا ااالية ااعلوما  االيدة بت   

3 878 0 85187 

يمفيبا درجببة عاليبة مببم    (IFRS) ف يتبوا ر لب  ااعلومببا  ال ب  يل بب  عنهبا لبب   بوء اإل ببار ا حباه  اعببايجي  

افيلبببا   بببج  املحاسبببطج  الفبببا مج   الفيببباإل مالبببويم يسبببتةدمو   لببب   ريفبببة الفيببباإل مغبببولف مصبببوج  

 يةالتكنولوجيا ااالعدد مم ااراجعج  ااستفلج  إهغ  ل  النتيجة  ةلو  املحاسطة عم  

3 9634 0 85267 

  0.67 4.40 الوس  ا حسابا العام

 داج إحلا يا عند مستوى معنوية0.05*

 (SPSS )االدر : مةرجا  حزمة البيامج اإلحلا ية للعلوم افجتماعية

 ويتضح من خالل ال دول السابق:  

 0244 4مالفيمبببة  5854 3الفيمببة   مببد يرامحبب  ميمبببة ااتوسبب ا  ااروحبببة لضجا ببا  ع ببغ أسبببالة ا جببزء األمج  بببج   -

مةو ما يعل  أ   اا  العينة يمي  إهغ اإلمرار  وجود ملببور لبب  اإل ببار ا حبباه  للمماسببطة عببم العمببد  التكنولوجيببا 

 ااالية  ل   وء مت لطا  معايجي إعداد التفارير ااالية الدملية 

 ل توصي  اارات من خالل املقاييس ا حصائية للفرض ا و  : 4جدول 

الوسس   السااااااااااؤال

 الحساني

االنحراف  

 املعيارش 

T-test   مستوى

 املعنوية

متوسببببب ا إجا بببببا   ا ببببب   ف يوجبببببد  بببببرم  لا  دفلبببببة إحلبببببا ية  بببببج 

عببم  عينببة الدراسببة بتبب   مجببود ملببور لبب  اإل ببار ا حبباه  للمماسببطة

 مت لطبا  معببايجي إعبداد التفبارير اااليببة التكنولوجيبا اااليبة لبب   بوء

  (IFRS) الدملية 

3.8841 0.7027 ** 1.740 0.111 

إحلببا ية  ببج  متوسبب ا إجا ببا    ناء ع غ  يا ا  ا جدمج السا ا  يوصبب  الطاحبب  إهببغ أ ببف ف يوجببد  ببرم  لا  دفلببة 

للمماسببببطة عببببم التكنولوجيببببا اااليببببة لبببب   ببببوء مت لطببببا    ا بببب  عينببببة الدراسببببة بتبببب   مجببببود ملببببور لبببب  اإل ببببار ا حبببباه 

مريلعببببة  غمببببا أ   مهببببغ ميمببببة 3.8841  حيبببب   لبببب  متوسبببب  اإلجا ببببا  (IFRS)الدمليببببة  معببببايجي إعببببداد التفببببارير اااليببببة

الفيمببة يعلبب  عببدم مجببود دفلببة إحلببا ية  مةببوع 0.111 تيجببة اختطببار ) ( يتببجي إهببغ أ  ميمببة ااعنويببة لدختطببار  لربب  

يوجببد يجبباي   ببج   راء  ا بب  عينببة الدراسببة  مبنبباء ع ببغ للببف يببت،  ( مبالتبباه 05 0حيبب  أ  )مسببتوى ااعنويببة أغبببي مببم 

 .مطوج اللرب األمج 
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حيبببب  يوضبببب  ا جببببدمج  F-Test:غمبببا يوصبببب  الطاحبببب  إهببببغ  لبببب  النتيجببببة  فطبببوج اللببببرب األمج  اسببببتةدام اختطببببار) ( 

ية م تبببا ج اختطبببار عينبببة الدراسبببة ع بببغ أسببباإل سبببنوا  ا ،بببب   تبببا ج اإلحلببباءا  الوصبببلية للمفار بببة  بببج   راء  ا ببب  التببباه 

 F-Test: دفلة إحلا ية  ج  متوس ا اإلجا ا  مللف  استةدام اختطار) (  مدى مجود أم عدم مجود  رم  لا 

 ( ANOVAتوصي  اارات من خالل املقاييس ا حصائية تحلي) التباين ) : 5جدول 

 مستوى املعنوية القيمة السااااااااااؤال

متوسب ا إجا ببا   ا بب  عينببة الدراسببة بتبب    إحلببا ية  ببج ف يوجبد  ببرم  لا  دفلببة 

مت لطبببا   عبببم التكنولوجيبببا اااليبببة لببب   بببوء مجبببود ملبببور لببب  اإل بببار ا حببباه  للمماسبببطة

 .  5% عند مستوى معنوية(IFRS) الدملية  معايجي إعداد التفارير ااالية

0.701 0.554 

دفلببة إحلببا ية  ببج  متوسبب ا  السببا ا  يدحبب  أ ببف ف يوجببد  ببرم  لا  تملي  النتا ج ااعرم ببة مببم خببدج ا جببدمج 

ا حبببباه  للمماسببببطة عببببم التكنولوجيببببا اااليببببة لبببب   ببببوء  اإلجا ببببا  للا بببب  عينببببة الدراسببببة بتبببب   مجببببود ملببببور لبببب  اإل ببببار

وهاذا يثبا    5%مببم أغبببي  0.554  حيبب  أ  مسببتوى ااعنويببة IFRS)ااالية الدمليببة ) مت لطا  معايجي إعداد التفارير

 التأكيد علي قبول الفرض االول.  

o :املقاييس ا حصائية لبيانات الفرض الثاني 

مجببببود عدمببببة لا  دفلببببة   هببببد  اختطببببار اللببببرب النببببايا إهببببغ التعببببر  ع ببببغ مببببدى إدرام ااستف ببببي  مببببنه، حببببوج عببببدم

ليببببببة  مخلببببب  ياللببببببة ا ،بببببدما  االبببببر ية ميعزيببببببز الكلببببباءة التتببببببريلية إحلبببببا ية  بببببج  يطلبببببب  يفنيبببببة التكنولوجيبببببا ااا

      الطنوم االرية  

التجاهااات اارات  ساائلة قائمااة االسااتبيا  )ال اازت الثاااني( واملتعلقااة باختبااار الفاارض  توصاي  ارات املستقناالي ماا هم حااول    -

 مااان خاااالل املقاااااييس ا حصاااائية )املتوساااس املااارجح واالنحاااراف املعياااارش واختبااااار "ت"  الثااااني علاااى النحاااو التاااالي  

   اختبار فاااااريااد ماااااا (

  سئلة قائمة االستبيا  )ال زت الثاني(س ا حصائية توصي  اارات من خالل املقايي : 6جدول 

 سلسلة الكت)   املحور الثاني: تساهم النتائج التالية املحققة من تبني تقنية م 

 :في القطاع املصرفي من خفض التكلفة ومن ثم تعزيز الكفاتة التشغيلية

املتوسس  

 املرجح 

االنحراف 

 املعيارش 

مستوى 

 املعنوية

يعد النتاط ااعتاد للمنت ة مم العوام  اا ثرة ل  اختيار النمولل ااد ، للمماسطة  1

 عم التكنولوجيا ااالية  
4.000 0.91625 

 

 

0.554* 

 

 

 

 

التفلي  مم ياللة التمويد  ااالية النايجة مم عدم مجود مسي   مع إعداد املحا     2

  الرممية

3.9390 0.90741 

ا ةلاب ياللة التمويد  يجع  الطنوم يكست مج ة ينا سية معدم  جوء العمي  اه   3

   ال ر  غجي الرسمية

4.7531 0.5131 

ي دل اختد  النتاط ااعتاد للمنتآ  بت   التكنولوجيا ااالية إهغ اختد  ااعا جة   4

   املحاسعية مم منت ة إهغ أخرى 

4.0488 0.81502 



 للبنوك املركزية على نظم املعلومات املحاسبية في قطاع البنوك  التكنولوجيا املاليةقياس أثر التحول الي تطبيق 
 

[266] 

 سلسلة الكت)   املحور الثاني: تساهم النتائج التالية املحققة من تبني تقنية م 

 :في القطاع املصرفي من خفض التكلفة ومن ثم تعزيز الكفاتة التشغيلية

املتوسس  

 املرجح 

االنحراف 

 املعيارش 

مستوى 

 املعنوية

 0.48048 4.284   يفلي  التاللة ااتعلفة  العمليا  اإلدارية للطنوم  ما ل  للف معامد  التسوية  5

 0.88855 0244 4   ي دل اختد   مولل أعماج اانتآ  إهغ اختد  ااعا جة املحاسعية مم منت ة إهغ أخرى  6

اختد  ااعا جة املحاسعية مم منت ة إهغ  ي دل اختد  ا جوةر افمتلادل للمعاملة إهغ   7

   أخرى 

4.0610 0.80657 

يمفا األخو بعج  افعتطار لدختد  ل  النتاط ااعتاد م مالل األعماج ما جوةر افمتلادل   8

 :للمعامد  عند اختيار النمولل ااد ، للمماسطة عم التكنولوجيا ااالية  ما ي   

 .ااالية لا  الررب العام أةدا  التفارير  1.

 .جودة ااعلوما  اانتورة ل  التفارير ااالية 2.

3.9024 0.86937 

الف اء ع   اللساد اااه  مم خدج جع  الطيا ا  مر ية معدم مجود مسي  إليمام   9

   ااعامد  ااالية 

4.4938 0.50308 

ااالية ةو النمولل الفا ، ع غ استةدام    التكنولوجيا النمولل ااد ، للمماسطة عم   10

مفايي  الفيمة العادلة ل  حالة مجود سو  يت   لتدامج يلف العمد  مأ  مفايي   

   التاللة يعد  ديد ل  حالة عدم مجود سو  يت  

4.3415 0.52633 

 داج إحلا يا عند مستوى معنوية0.05*

 (SPSS)االدر: مةرجا  حزمة البيامج اإلحلا ية للعلوم افجتماعية

 ويتضح من خالل ال دول السابق: 

 تمليبببب   يا ببببا  ا جببببدمج السببببا ا يوصببببل  الطاحنببببة إهببببغ أ ببببف مببببد يرامحبببب  ميمببببة ااتوسبببب ا  ااروحببببة إلجا ببببا  أسببببالة 

  األع بببببغ  (4.7531) ييبببببيامم  بببببج  ااتوسببببب  إ  ااتوسببببب  ا حسبببببابا إلجا بببببا  ااتبببببارغج    مبببببم افسبببببتعيا ا جبببببزء النبببببايا 

إلرببببباء يفنيببببببة  مربمبببببا يرجبببببع ا ةلبببببباب ااتوسببببب  اابببببرو  اهببببب  يةببببببو  بعببببب  مبببببم عينبببببة الطمبببببب  مبببببم   األديببببب  (3.9024)

مكببا  إجمبباه  الوسببب     التكنولوجيببا اااليببة مجببود الوسبببي  أم ال ببر  النالبب  لببب  إيمببام ااعببامد  مالتمببويد  اااليبببة

  (4.17942)ا حسببببببابا  جميببببببع العطببببببارا  ااتعلفببببببة  بببببباللرب اإلحلببببببايا
ا
لبببببب  متوسبببببب  اإلجا ببببببا  حيبببببب       مةببببببو مريلعببببببا

ممبببا ي غبببد البببدمر ا حيبببول لتطلببب  يفنيبببة التكنولوجيبببا اااليبببة لببب  خلببب  ياللبببة ا ،بببدما     مهبببغ ميمبببة مريلعبببة 0427 4

 . التتريلية للطنوم االر ية داخ  الطياة االرية  االر ية ميمفيا الكلاءة
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 توصي  اارات من خالل املقاييس ا حصائية القسم الثاني  : 7جدول 

 السااااااااااؤال
الوسس  

 الحساني 

االنحراف 

 املعيارش 
T-test 

مستوى 

 املعنوية

ف يوجد  رم  لا  دفلة إحلا ية  ج  متوس ا إجا ا   ا   عينبة الدراسبة 

التاللبببة بتببب   يطلببب  يفنيبببة التكنلوجيبببا اااليبببة لببب  الف ببباا االبببرل  مبببم خلببب  

 .5% ممم ث، يعزيز الكلاءة التتريلية عند مستوى معنوية 

4.0427 0.6585 0.376 0.284 

إحلبببببا ية  بببببج  متوسببببب ا   نببببباء ع بببببغ  يا بببببا  ا جبببببدمج السبببببا ا  يوصبببببل  الطاحنبببببة إهبببببغ أ بببببف ف يوجبببببد  بببببرم  لا  دفلبببببة

مالنتبببباط ااعتبببباد للمنتببببآ  م طيعببببة ا جببببوةر إجا ببببا   ا بببب  عينببببة الدراسببببة بتبببب   أ  أ ببببراد العينببببة   مببببالل األعمبببباج 

حيبب   لبب     % 5افمتلببادل للمعاملببة يبب دل إهببغ يعببدد  مببالل املحاسببطة عببم التكنولوجيببا اااليببة عنببد مسببتوى معنويببة 

مريلعببة  غمببا أ   تيجببة اختطببار ) ( يتببجي إهببغ أ  ميمببة ااعنويببة لدختطببار  لربب   غ ميمببةمهبب  4.0427 متوسبب  اإلجا ببا 

يوجبببد  ( مبالتببباه  05 0الفيمبببة يعلببب  عبببدم مجبببود دفلبببة إحلبببا ية حيببب  أ  )مسبببتوى ااعنويبببة أغببببي مبببم  مةبببوع  0.284

 يجاي   ج   راء  ا   عينة الدراسة 

حيببب  يوضببب  ا جبببدمج  F-Test: اسبببتةدام اختطبببار) (  غمبببا يوصبببل  الطاحنبببة إهبببغ  لببب  النتيجبببة  فطبببوج اللبببرب األمج 

عينبببة الدراسبببة ع بببغ أسببباإل سبببنوا  ا ،ببببية م تبببا ج اختطبببار   تبببا ج اإلحلببباءا  الوصبببلية للمفار بببة  بببج   راء  ا ببب  التببباه 

 F-Test: دفلة إحلا ية  ج  متوس ا اإلجا ا  مللف  استةدام اختطار) (  مدى مجود أم عدم مجود  رم  لا 

 (ANOVA توصي  اارات من خالل املقاييس ا حصائية تحلي) التباين ) : 8جدول 

 القيمة السااااااااااؤال
مستوى 

 املعنوية

متوسببب ا إجا ببا   ا ببب  عينببة الدراسبببة بتبب   أ  يسببباة، النتبببا ج  ف يوجببد  بببرم  لا  دفلببة إحلبببا ية  ببج 

الف بباا االببرل  مببم خلبب  التاللببة ممببم ثبب، يعزيببز التاليببة املحففببة مببم يطلبب  يفنيببة التكنولوجيببا اااليببة لبب  

   5%.الكلاءة التتريلية عند مستوى عند

0.658 0.580 

دفلببة إحلببا ية  ببج  متوسبب ا   تملي  النتا ج ااعرم ببة مببم خببدج ا جببدمج السببا ا  يدحبب  أ ببف ف يوجببد  ببرم  لا 

اإلجا ببا  للا بب  عينببة الدراسببة بتبب   أ  أ ببراد العينببة ي يببدم  اللببرب اإلحلببايا النببايا مةببو أ  افعتمبباد ع ببغ يفنيببة 

التكنولوجيببا اااليببة سببو  يسببباة، لبب  يفليبب  التاللببة ميعزيبببز ميمسببج  الكلبباءة التتببريلية للطنبببوم لبب  الطياببة االبببرية 

   وهذا يثب  التأكيد علي قبول الفرض الثاني  5مم %أغبي   0.554عند مستوى معنوية  

o :املقاييس ا حصائية لبيانات الفرض الثالث 

 بببج  رؤيبببة اختد بببا معنويبببا  ا بببف ف يوجبببد  هببد  اختطبببار اللبببرب النالببب  إهبببغ التعبببر  ع بببغ مبببدى إدرام ااستف ببي  مبببنه، 

التكنولوجيبببببا اااليبببببة  بببببمم أحبببببد معبببببايجي املحاسبببببطة الدمليبببببة ابببببفا مجتمبببببع الدراسبببببة حبببببوج  بببببرمرة معا جبببببة م بببببايا 

 ماالرية  الطنوم االرية 
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التجاهاااااات اارات  ساااااائلة قائمااااااة االسااااااتبيا  )ال ااااازت الثالااااااث( واملتعلقااااااة باختبااااااار  توصاااااي  ارات املستقناااااالي ماااااا هم حااااااول    -

   :الفرض الثالث على النحو التالي 

  سئلة قائمة االستبيا  )ال زت الثالث(  ائيةتوصي  اارات من خالل املقاييس ا حص  : 9جدول 

املحور الثالث:  رورة معال ة قضايا التكنولوجيا املالية  من   م 

 :معاييو املحاسبة الدولية واملصرية

املتوسس  

 املرجح 

االنحراف 

 املعيارش 

معام)  

 االختالف 

مستوى 

 املعنوية

 ألسببببببب  مماسببببببببعية التكنولوجيببببببببا اااليبببببببة  بببببببرمرة معا جببببببببة م بببببببايا  1
ا
م فببببببببا

 ماضحة
4.18 0.92 22.06 1 

 8 38.78 1.27 3.28 ين ر اه  التكنولوجيا ااالية ع غ إنها   فود  2

 equivalents cash  3.05 1.27 41.54 9ة  يمكم اعتطار التكنولوجيا ااالية  أاطاع  فدية   3

 7 37.15 1.25 3.37 التكنولوجيا ااالية ع غ إنها أداة مالية ) ةد  النفدية(ين ر اه   4

 10 42.54 1.37 3.23 ين ر اه  التكنولوجيا ااالية ع غ إنها أص  غجي ملموإل 5

مبببم ال بببرمرل مجبببود معبببايجي مماسبببعية يمكبببم افعتمببباد علتهبببا للمماسبببطة  6

 التكنولوجيا ااالية إ  مجد عم ااعامد  ال   يت، م ا 

4.08 0.92 22.62 2 

مجببببببود  جببببببوة لبببببب  إصببببببدارا  معببببببايجي املحاسببببببطة الدمليببببببة ماالببببببرية حببببببوج  7

 املحاسطة عم التكنولوجيا ااالية  

3.96 0.97 24.44 4 

 بببببببمم معبببببببايجي املحاسبببببببطة   ببببببرمرة معا جبببببببة م بببببببايا التكنولوجيبببببببا اااليببببببة 8

 الدملية ماالرية

4.09 0.97 23.67 3 

يجبت ع بب  ا ج با  ااسبب ملة عبم م ببع معبايجي املحاسببطة الدمليبة معا جببة  9

 ااالية  مم احد معايجي املحاسطة ااوجودة حاليا  التكنولوجيام ايا 

3.60 1.35 37.64 6 

يجبت ع ببغ ا ج با  ااسبب ملة عبم م ببع معبايجي املحاسببطة الدمليبة معا جببة  10

 ااالية  مم معيار مماس   مستف    التكنولوجيام ايا 

3.98 1.11 27.89 5 

 -- 22.35 0.76 3.42 ااتوس  العام

 داج إحلا يا عند مستوى معنوية0.05*

 (SPSSافجتماعية)االدر: مةرجا  حزمة البيامج اإلحلا ية للعلوم 

 ويتضح من خالل ال دول السابق:  

  مبببببو ااوا فبببببة ع ببببب  أةميبببببة ااعا جبببببة املحاسبببببعية  -
ل
 عامبببببا

ا
إ  ايجاةبببببا  ملبببببردا  عينبببببة الطمببببب  مبببببد أر بببببر  ايجاةبببببا

( مبمعامبب  42 3لبب   ببوء معببايجي املحاسببطة الدمليببة ماالببرية  مللببف  متوسبب  حسببابا مببدرع )للتكنولوجيا اااليببة 

ممبببد كبببا  مبببم اغطبببي العطبببارا  أةميبببة لببب  اإلجا بببة ع ببب  الييييبببت:  بببرمرة معا جبببة م بببايا    %(35 22اخبببتد  مبببدرة )

 ألسبب  مماسببعية ماضببحة التكنولوجيببا اااليببة
ا
مين ببر اهبب  التكنولوجيببا اااليببة  ع بب  إنهببا أداة ماليببة ) ةببد     م فببا

 %( ع   التواه  37.15)  %(06 22مللف  معامد  اختد  مفدارةا )    النفدية(
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أي ببا إ  امبب  العطببارا  ال بب  حبباز  موا فببة ملببردا  عينببة الطمبب  هبب  : ين ببر اهبب   السببا اغمببا يتابب  مببم ا جببدمج  -

مين ببببببر اهبببببب      فببببببود   ما  التكنولوجيببببببا اااليببببببة  يمكببببببم اعتطارةببببببا   أاببببببطاع  فديببببببةالتكنولوجيببببببا اااليببببببة  ع بببببب  إنهببببببا  

ممبببد كا ببب  معبببامد  افخبببتد  ااعيبببار ل بببوع العببببيا  مفبببدارةا    التكنولوجيبببا اااليبببة  ع ببب  إنهبببا اصببب  غجبببي ملمبببوإل

 %( ع   الييييت 54 42)    %(54 41(  )%38.78)

  مببببو ااوا فببببة ع بببب  بعببببد غمببببا يتابببب  مببببم ا جببببدمج إ  ايجاةببببا  ملببببردا  عينببببة ا -
ل
 عامببببا

ا
لطمبببب  مببببد أر ببببر  ايجاةببببا

مللبببف  متوسببب     اللجبببوة ا ،اصبببة  معبببايجي املحاسبببطة الدمليبببة ماالبببرية للمعا جبببة املحاسبببعية للعمبببد  ااتبببلرة

ممببببد كببببا  مببببم اغطببببي العيببببارا  أةميببببة لبببب  اإلجا ببببة ع بببب     %(87 18( مبمعامبببب  اخببببتد  مببببدرع )94 3حسببببابا مببببدرع )

مرل مجبببود معببببايجي مماسبببعية يمكبببم افعتمببباد علتهبببا للمماسببببطة عبببم ااعبببامد  ال ببب  يبببت، م ببببا الييييبببت : مبببم ال بببر 

م ببببببرمرة معا جبببببببة لبببببب  إصببببببدارا  معبببببببايجي املحاسببببببطة الدمليبببببببة ماالببببببرية حبببببببوج    التكنولوجيببببببا اااليببببببة  إ  مجبببببببد 

مليبببة معا جبببة ميجبببت ع ببب  ا ج بببا  ااسببب ملة عبببم م بببع معبببايجي املحاسبببطة الد   املحاسبببطة عبببم التكنولوجيبببا اااليبببة 

ميجبببببت ع ببببب  ا ج بببببا  ااسببببب ملة عبببببم م بببببع معبببببايجي     بببببمم معيبببببار مماسببببب   مسبببببتف   التكنولوجيبببببا اااليبببببةم بببببايا 

 ببببمم احببببد معببببايجي املحاسببببطة ااوجببببودة حاليببببا مللببببف  معببببامد   التكنولوجيببببا اااليببببةاملحاسببببطة الدمليببببة معا جببببة 

 ع   التواه        %(64 37%(  )89 27)   %(44 24)    %(67 23)   %(62 22اختد  مفدارةا )

o   اختبااار "ت"  لقياااس معنويااة الفااروق بااي  عينااة البحااث ومجتماام الدراسااة لقياااس ماادش املوافقااة علااي وجااود فجااوة فااي

 دصدار معاييو املحاسبة الدولية واملصرية حول املحاسبة عن التكنولوجيا املالية  علي مستوش العيقتي . 

 توصي  اارات من خالل املقاييس ا حصائية للسؤال الخامس القسم الثاني   : 10جدول 

ا كاديميو  من أساتذة املحاسبة واملراجعة  السااااااااااؤال  م

 بال امعات املصرية 

املحاسبو  املهنيو  العاملو  بقطاع 

 البنوك املصرية

الوسس  

 الحساني

االنحراف 

 املعيارش 
T-test 

الوسس  

 الحساني

االنحراف 

 املعيارش 
T-test 

اااليبببة  التكنولوجيبببا بببرمرة معا جبببة م بببايا  1

 ألس  مماسعية ماضحة
ا
 م فا

4.38 0.066 ***14.88 3.96 0.083 ***6.78 

ين بببببببببر اهبببببببببب  التكنولوجيببببببببببا اااليببببببببببة ع ببببببببببغ إنهببببببببببا  2

   فود  
3.14 0.115 *2.22 3.43 0.091 0.31 

ةببببببببب  يمكبببببببببم اعتطببببببببببار التكنولوجيبببببببببا اااليببببببببببة    3

  equivalents  cashأاطاع  فدية   
2.86 0.113 ***4.81 3.26 0.091 1.57 

ين ببببر اهبببب  التكنولوجيببببا اااليببببة ع بببب  إنهببببا أداة  4

 مالية ) ةد  النفدية(
3.28 0.105 1.11 3.47 0.101 0.71 

ين ببر اهبب  التكنولوجيببا اااليببة ع ببغ إنهببا أصبب   5

 ملموإلغجي 
2.86 0.112 ***4.79 3.62 0.106 *2.10 

مم ال رمرل مجبود معبايجي مماسبعية يمكبم  6

افعتماد علتها للمماسطة عم ااعبامد  ال ب  
4.24 0.062 ***13.62 3.91 0.088 ***5.74 



 للبنوك املركزية على نظم املعلومات املحاسبية في قطاع البنوك  التكنولوجيا املاليةقياس أثر التحول الي تطبيق 
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ا كاديميو  من أساتذة املحاسبة واملراجعة  السااااااااااؤال  م

 بال امعات املصرية 

املحاسبو  املهنيو  العاملو  بقطاع 

 البنوك املصرية

الوسس  

 الحساني

االنحراف 

 املعيارش 
T-test 

الوسس  

 الحساني

االنحراف 

 املعيارش 
T-test 

 يت، م ا التكنولوجيا ااالية إ  مجد 

مجبببود  جبببوة لببب  إصبببدارا  معبببايجي املحاسبببطة  7

ببببببببببم  ببببببببببطة عب ببببببببببوج املحاسب ببببببببببرية حب ببببببببببة ماالب الدمليب

 التكنولوجيا ااالية  

4.09 0.064 ***10.89 3.82 0.095 ***4.45 

 بببرمرة معا جبببة م بببايا التكنولوجيبببا اااليبببة  8

  مم معايجي املحاسطة الدملية ماالرية
4.36 0.059 ***16.30 3.81 0.094 ***4.33 

يجببببببببت ع بببببببببغ ا ج ببببببببا  ااسببببببببب ملة عببببببببم م بببببببببع  9

معببببببايجي املحاسببببببطة الدمليببببببة معا جببببببة م ببببببايا 

اااليببببببببببة  ببببببببببمم أحببببببببببد معببببببببببايجي  التكنولوجيببببببببببا

 املحاسطة ااوجودة حاليا

3.54 0.113 1.23 3.67 0.111 *2.45 

يجببببببببت ع بببببببببغ ا ج ببببببببا  ااسببببببببب ملة عببببببببم م بببببببببع  10

معببببببايجي املحاسببببببطة الدمليببببببة معا جببببببة م ببببببايا 

اااليبببببة  بببببمم معيبببببار مماسببببب    التكنولوجيبببببا

 مستف  

4.14 0.075 ***9.80 3.80 0.106 ***3.76 

 5.45*** 0.074 3.80 14.43*** 0.047 4.07 اإلجماه  العام

 داج إحلا يا عند مستوى معنوية ** 0.01

 ويتضح من ال دول السابق:  

ف يوجبببد اختد ببببا  لا  دفلببببة إحلبببا ية  ببببج  ايجاةببببا  ااسبببتجيطج  لبببب  عينببببة الطمببب  ممعلمببببة مجتمببببع الدراسببببة  -

للفيبباإل ماإل لبببام املحاسببب    عنببد مسبببتول امببب   التكنولوجيبببا اااليبببة مببو ااوا فبببة ع ببغ  بببرمرة معا جبببة م ببايا 

 ألسبب  مماسبببعية  ا اااليببةالتكنولوجيبب (  ممببا يبببدج مطببوج اللببرب الفا ببب    ببرمرة معا جببة م بببايا 05 0مببم )
ا
م فبببا

 ماضحة 

يوجببد اختد ببا  لا  دفلببة إحلببا ية  ببج  ايجاةببا  ااسببتجيطج  لبب  عينببة الطمبب  ممعلمببة مجتمببع الدراسببة  مببو  -

ااوا فة ع    رمرة الن ر اه  التكنولوجيا ااالية ع   إنها    فببود   ميمكببم اعتطارةببا   أاببطاع  فديببة   مين ببر اهبب  

التكنولوجيببا اااليببة ع بب  إنهببا اصبب  غجببي ملمببوإل  ممببا يببدج ع بب  ر بب   ببرب العببدم ممطببوج اللببرب الطببدي  الفا بب  

 ام أاببطاع  فببود
ا
ما  يلببف العمببد  يمنبب  أصببد غجببي    بعدم يوا ر ي ييببد الفببوج  بب   التكنولوجيببا اااليببة  يعتبببي  فببودا

 ملموإل 

ةببا  ااسببتجيطج  لبب  عينببة الطمبب  ممعلمببة مجتمببع الدراسببة ا ف ف يوجد اختد ا  لا  دفلببة إحلببا ية  ببج  ايجا -

  مو يوا ر الرال    ف يمكم الن ر اه  التكنولوجيا ااالية  ع غ إنها أداة مالية ) ةد  النفدية( 
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ا ببببف يوجببببد اختد ببببا  لا  دفلببببة إحلببببا ية  ببببج  ايجاةببببا   ببببج  ايجاةببببا  ااسببببتجيطج  لبببب  عينببببة الطمبببب  ممعلمببببة  -

ا ر معبببايجي كببب  مبببم: ين بببر اهببب  التكنولوجيبببا اااليبببة ع بببغ إنهبببا   فبببود  أم اعتطارةبببا   أابببطاع مجتمبببع الدراسبببة  مبببو يبببو 

 فديببة   مغببولف ين ببر اهبب  التكنولوجيببا اااليببة ع ببغ إنهببا أداة ماليببة ) ةببد  النفديببة(  عنببد مسببتول معنويببة أغبببي 

 ( 05 0مم )

ااسببببتجيطج  لبببب  عينببببة الطمبببب  ممعلمببببة ا ببببف يوجببببد اختد ببببا  لا  دفلببببة إحلببببا ية  ببببج  ايجاةببببا   ببببج  ايجاةببببا   -

مجتمع الدراسة  مو ااوا فة ع غ مجود  جببوة لبب  إصببدارا  معببايجي املحاسببطة الدمليببة ماالببرية حببوج املحاسببطة 

 (  مما يدج ع   مطوج اللرب 05 0عند مستول ام  مم )  التكنولوجيا ااالية  عم  

يطج  لبببب  عينببببة الطمببب  ممعلمببببة مجتمببببع الدراسببببة ف يوجبببد اختد ببببا  لا  دفلببببة إحلبببا ية  ببببج  ايجاةببببا  ااسبببتج -

 يمببا  التكنولوجيببا اااليببة   مو مجود  جوة لبب  إصببدارا  معببايجي املحاسببطة الدمليببة ماالببرية حببوج املحاسببطة عببم 

يتعلبببببببا  بببببببالرأل الفا ببببببب : يجبببببببت ع بببببببغ ا ج بببببببا  ااسببببببب ملة عبببببببم م بببببببع معبببببببايجي املحاسبببببببطة الدمليبببببببة معا جبببببببة م بببببببايا 

   مم أحد  التكنولوجيا ااالية
ا
 معايجي املحاسطة ااوجودة حاليا

يوجببد اختد ببا  لا  دفلببة إحلببا ية  ببج  ايجاةببا  ااسببتجيطج  لبب  عينببة الطمبب  ممعلمببة مجتمببع الدراسببة  مببو  -

التكنولوجيببببا ااوا فببببة ع بببب  مجببببود  جببببوة لبببب  إصببببدارا  معببببايجي املحاسببببطة الدمليببببة ماالببببرية حببببوج املحاسببببطة عببببم 

مببم ال ببرمرل مجببود معببايجي -ممببا يببدج ع بب  مطببوج النتببا ج التاليببة :   (05 0)عنببد مسببتول معنويببة امبب  مببم    اااليببة

ممجبببود    إ  مجبببد التكنولوجيبببا اااليبببة مماسببعية يمكبببم افعتمببباد علتهبببا للمماسبببطة عبببم ااعبببامد  ال بب  يبببت، م بببا 

م ببببببرمرة    التكنولوجيببببببا اااليببببببة جببببببوة   إصببببببدارا  معببببببايجي املحاسببببببطة الدمليببببببة ماالببببببرية حببببببوج املحاسببببببطة عببببببم 

 ببمم معببايجي املحاسببطة الدمليببة ماالببرية  ميجببت ع بب  ا ج ببا  ااسبب ملة عببم   التكنولوجيا اااليببةمعا جة م ايا  

    ببمم احببد معببايجي املحاسببطة ااوجببودة حاليببا التكنولوجيببا اااليببةم ع معايجي املحاسطة الدملية معا جة م ببايا 

 ببببمم  التكنولوجيببببا اااليببببةميجببببت ع بببب  ا ج ببببا  ااسبببب ملة عببببم م ببببع معببببايجي املحاسببببطة الدمليببببة معا جببببة م ببببايا 

مببببببولف   يبببببد مجبببببود  جبببببوة لببببب  إصبببببدارا  معبببببايجي املحاسبببببطة الدمليبببببة ماالبببببرية حبببببوج    معيبببببار مماسببببب   مسبببببتف  

   مةوا ينع  الت غيد ع   مطوج اللرب النال     التكنولوجيا اااليةاملحاسطة عم  

 النتائج والتوصيات   -12

 النتائج  (12-1)

 :بعدما استعر   الطاحنة اإل ار الن رل مالدراسة اايدا ية؛ يستةلص مجموعة مم النتا ج يتمن  ل  ا يا

 مساةمة التكنولوجيا ااالية ل  ر ع مردمدية م اا ا ،دما  ل  معدج النمو افمتلادل  -

 التركا  الناااة مم خدج إيتاء اركا  صرجية أم افستموال ايةال اركا  التكنولوجيا ااالية صورة  -

 ي وير ا ،دما  ااالية اإللكييم ية لتتم  يموي  األمواج مااد وعا  مافميياب مالت مج  -

يتطببايم أسببطاب امتنبباء العمببد  التكنولوجيببا اااليببة ما حلببوج علتهببا  حيبب  يمكببم امتناؤةببا كوسببي  للتطببادج  أم  -

  عة بررب الطيع للا   اانت ة أم للا   الرجي )مسا ة(ك داة استنمار  سل 
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ف يوجببد ايلببا  حبببوج  مببولل مماسببب   ممببدد للمماسبببطة عببم التكنولوجيببا اااليبببة  حيبب  اختللببب  ا راء مببم مطببب   -

الطببببباحنج  ماان مبببببا  اا نيبببببة املحاسبببببعية حبببببوج يلبببببنيف يلبببببف التكنولوجيبببببا مبببببم حيببببب  اعتطارةبببببا  فديبببببة أم مبببببا لببببب  

ةبببا أصببب  مببباه   ةبببد  النفديبببة  أم اعتطارةبببا أداة اسبببتنمار  أم اعتطارةبببا أصببب  غجبببي ملمبببوإل  أم حكم بببا  أم اعتطار 

 اعتطارةا مةزم  سلع   مةو ما مد يعل  احتماج ر ور  اة جديدة مم األصوج 

أر ر   تا ج التمليبب  اإلحلببايا لطيا ببا  الدراسببة اايدا يببة مطببوج اللببرب األمج الفا بب     ببف ف يوجببد  ببرم  لا   -

لببة إحلببا ية  ببج  متوسبب ا إجا ببا   ا بب  عينببة الدراسببة بتبب   مجببود ملببور لبب  اإل ببار ا حبباه  للمماسببطة عببم دف

 %5( عند مستوى معنوية  IFRSالتكنولوجيا ااالية ل   وء مت لطا  معايجي إعداد التفارير ااالية الدملية )

اللببرب النببايا الفا بب     ببف ف يوجببد  ببرم  غما أر ر   تا ج التملي  اإلحلايا لطيا ا  الدراسببة اايدا يببة مطببوج   -

لا  دفلة إحلا ية  ببج  متوسبب ا إجا ببا   ا بب  عينببة الدراسببة بتبب   أ  يعببدد  مببالل األعمبباج مالنتبباط ااعتبباد 

للمنتببآ  م طيعببة ا جببوةر افمتلببادل للمعاملببة يبب دل إهببغ يعببدد  مببالل املحاسببطة عببم التكنولوجيببا اااليببة عنببد 

 % 5مستوى معنوية  

مببببم 1% نسببببطة  (IFRS 9) ببببغ الطنببببوم ياببببويم احتيببببا ا مةببببا ر للمعيببببار الببببدمه  إلعببببداد التفببببارير اااليببببةيتعببببج  ع -

ميبببببت،  2017أجمببببباه  امل،بببببا ر اف تما يبببببة ااروحبببببة  ببببب مزا  امل،بببببا ر مبببببم صبببببال  البببببربل بعبببببد خلببببب، ال بببببريطة لعبببببام 

موا فبببف الطنبببف اارغبببزل مللبببف إدراجبببف لببب   نبببد رأإل ااببباج األسا بببي   الفاعبببدة الرأسبببمالية مف يبببت، اسبببتةدامف إف   

 .اواج ة الزيادة ااتومعة ل  امل،للا  مللف  تيجة لت طيا  مولل ا ،سا ر ااتومعة

ميببببببام كبببببب   نببببببف  التنسببببببيا  ببببببج  جميببببببع اإلدارا  امل،تللببببببة منبببببب  اإلدارة اااليببببببة مإدارة امل،ببببببا ر مإدارة يكنولوجيببببببا  -

 ااراجعة الداخلية مالرما ة الداخلي 
ا
 .ة ماف تما ااعلوما  مأي ا

 ملا توصل  دليه الدراسة من نتائج تقاو  الباحثة التوصيات ااتية (12-2)
 
 : استنادا

 ببببرمرة اعتمبببباد الطنببببوم االببببرية ع ببببغ يفنيببببة سلسببببلة الكتبببب  ال بببب  سببببو  يسبببباة، لبببب  خلبببب  التابببباليف ااتعلفببببة  -

دم  ال جبببببوء اهببببب  االبببببار   ببببالتمويد   مر بببببع الكلببببباءة التتبببببريلية ل ببببوع الطنبببببوم  مزيبببببادة اعتمببببباد العمببببدء علتهبببببا 

الدمليببة ال بب   ببدأ   اللعبب  يطلبب  ةببوع التفنيببة  مايةببال إجببراءا   عالببة لتببدعي، ي طيف ببا خاصببة لبب   ببوء  تا ج ببا 

 لكببد مببم التجببارب العاايببة للطنببوم االببر ية م تببا ج الدراسببة اايدا يببة 
ا
اإليجا يببة لبب  يمسببج  جببودة ا ،دمببة م فببا

  الطياة االرية 

 مبببدء مجودةببا لبب  يوجيف اازيد م -
ا
م الدراسا   مو ي طيفببا  التكنولوجيببا اااليببة  خاصببة لبب  يزايببد ا تتببارةا عاايببا

 السو  املح   حست الدراسة افست دعية 

العمبب  ع ببغ ي ببوير الطلبب  التمتيببة خاصببة اببطاا  افيلبباج لبب  الببدمج العربيببة  مببا سبباعد ع ببغ  مببو ةببوا النببوا مببم  -

 التموج اااه  مما ي دل اهغ دع، التنمية افمتلادية   التركا   اعتطارةا يساة، ل  يمفيا

يوجيبببف اان مبببا  اا نيبببة الدمليبببة ماملحليبببة  مبببو سبببد  جبببوة إصبببدارا  معبببايجي املحاسبببطة الدمليبببة ماالبببرية حبببوج  -

املحاسطة عم التكنولوجيا اااليببة  سببواء  عصببدار معببايجي جديببدة أم يعببديد  لبب  ااعببايجي ا حاليببة اعا جببة اللجببوة 

 الية ا ح
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 املراجم

 العربية باللغة أوال: املراجم 

 يكنولوجيببا ااعلومببا      ثببورة امتلببادية جديببدة )دراسببة حالببة من ف بب  الببر    (2018حج يببة ما تسببام عليببو  )    نيببة

 العدد النال      املجلد السابع    مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية  األمس  م ماج أ ريفيا(

(    أثبببببر اسبببببتةدام سدسببببب  الكتببببب  ع بببببغ 2020اابببببر   بببببرمج  ع ببببب   ) ؛الرنبببببام  صبببببا ر حسبببببم ؛مممبببببود السبببببيدحسبببببم  

 85  (  ينبباير1)21جامعببة  ورسببعيد   -كليببة التجببارة  مجلاة البحاوا املالياة والتجارياة  ااراجعببة ا ،ارجيببة   

– 111 

 أغتبببببببببببوبر  4التكنولوجيبببببببببببا اااليبببببببببببة  ملببببببببببباةي، أساسبببببببببببية حبببببببببببوج   (2019)  زينبببببببببببت م أمماسببببببببببب، الزةبببببببببببرة   حمبببببببببببدل

post_4.html-https://drmahmoudelfaramawy.blogspot.com/2019/10/blog 

ا ،ببدما  االببر ية  25  " استكتببا  يفنيببة الطلببوم اببج  مي طيفا هببا لبب  اااليببة اإلسببدمية(2019). " زاةببرة   لبب  عببامر

 www.academia.eduماللجي ة اإللكييم ية  متام مم خدج  

 اثببر اسببتةدام يكنولوجيببا سلسببلة الكتبب  الرمميببة  الطلببوم اببج  ع   مسبباولية   (2020)   ةبباج  ايمببم مممببد صبببيل 

  58-1   (1)24جامعة عج  ام     – جارةمجلة الفكر املحاسبي  كلية التمراجع ا حسا ا     

(   يوج ببا  التكنولوجيببا اااليببة ع ببغ  ببوء يجببارب اببركا   اوحببة    2018مةيطببف  عطببد الببرحي، مأاببوا   ببم مببدمر )

   (3)7  املجلد  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية

مجلاااااة    الكتببببب  لببببب  رببببب  التكنولوجيبببببا اااليبببببة   عملبببببة الطتابببببويم م يكنولوجيبببببا سلسبببببلة  (2018عطبببببد البببببرحي، )   مةيطبببببف

  1  32    1حوليات جامعة ال زائر

التكنولوجيببا اااليببة لبب  التببر  األمسبب  ماببماج أ ريفيببا  يوج ببا  م بباا ا ،ببدما  اااليببة يفريببر التكنولوجيببا اااليببة  

  9 2016  مم ة لل ماث   يلور 

*  :NOW Money اببببرغة الناابببباة لبببب  مجبببباج يمويبببب  األمببببواج  أسسببببتها كبببباثريم  بببباد مإيببببا  ديلببببو  لبببب  دبببببا لبببب  العببببام

يعمببب  التببببرغة مببببع أ ببببحاب العمبببب  لبببب  اإلمببببارا  لتبببب مج   ريفببببة سبببب لة للمببببورلج  إلرسبببباج األمببببواج إهببببغ 2015.

 أةالته، 

***  : Madfooat التعام  مببع اببرغة الواحببة للمتببارالع األمهببغ لدسببتنمار  2011ارغة أرد ية ي سس  ل  عام  Oasis 

  لتفببببدي، خببببدما  افستلسببببار مالببببد ع اإللكييميببببا ))  ببببدع، مببببم صببببندم  االببببف عطببببد   النببببايا للتنميببببة500

 .عبي جميع الفنوا  االر ية ل  األرد On-line real-time)ااطاار لللوايجي )

****   :Beam walleملحموج الرا دة ل  دملة اإلمارا  العربية ااتمدةةو ي طيا ممل ة ا. 

*****   :Money Fellowsأمج منلة إلكييم ية ل  ملر لعفد مإدارة ا جمعيا  لضمراب 

******  :Liwwa أسسبب  اببرغة لببواLiwwa  بهببد  يفببدي، يمويبب  بسببي  2015 مبببدأ  العمبب  لبب  عببام  2013لبب  عببام

 .ج سو  اإلمراب الرمم مم خد(SMEs) للتركا  اللرجية مااتوس ة  

http://www.academia.edu/
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Abstract 

The new term has become (Fintech) trading in the field of business and banking, which translates 

to financial technology, it is the technology used and applied in the financial services sector, which 

led to a radical change in the perception of how monetary systems are structured and operated. 

Central banks and state authorities often refuse to acknowledge that cryptocurrencies are money, 

yet the number of payment transactions using cryptocurrencies is increasing and cryptocurrencies 

make up a significant share of wealth. As with other economic phenomena, cryptocurrencies 

should be addressed in the financial statements of the entities that use them, albeit without any 

accounting guidance in current financial reporting standards. The study analyzed the most 

important practical accounting treatments proposed to be used by professional organizations and 

the accounting literature, and the questionnaire list method was used to collect data from the 

sample subject to the field study, and the data was analyzed using the statistical software package 

for social sciences - spss, and the results of the statistical analysis of the study data indicated The 

field led to accepting the research hypotheses, where it was accepted that there were no 

statistically significant differences between adopting blockchain technology, reducing the cost of 

banking services and enhancing operational efficiency in Egyptian banks at a level of 5%, as well 

as accepting that there were no statistically significant differences between the average answers of 

the two categories of the study sample regarding Deficiencies in the current framework for 

accounting for cryptocurrencies in light of the requirements of International Financial Reporting 

Standards (IFRS). As well as the acceptance that there is no statistically significant relationship 

between the two parts of the study community’s vision of the need to address cryptocurrency 

issues within one of the Egyptian and international accounting standards in Egyptian banks. It has 

been recommended that the International Financial Reporting Standards (IFRS) issue an 

accounting standard or guidance that accommodates the accounting treatment for the various 

treatments associated with dealing with financial technology. 

Keywords  

Fintech, International Financial Reporting Standards. 

 

 APAالتوثيق املقاو  للدراسة وفقا لنظام  

   بب، ع ببغ اارغزيببة للطنببوم اااليببة التكنولوجيببا ي طيببا اهبب  التمببوج  أثببر ميبباإل(  2021) إينبباإل جمعببة  اببكر

كلية التجارة  مجلة جامعة ا سكندرية للعلوم ا دارية    الطنوم  م اا  ل   املحاسعية  ااعلوما 

   278 – 231(  4) 58جامعة اإلسكندرية 
 


