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امللخص 1
تناولت الدراسة تأثير تقنية سالسل الكتل على صناعة الخدمات املالية وانعكاسها على االقتصاد الرقمي بالسوق 
الــســعــودي ، تكون مجتمع وعينة الــدراســة مــن جميع مؤسسات الــســوق املالية املــرخــص لها مــن قبل هيئة الــســوق املالية 
باململكة العربية السعودية وبلغت )123( مؤسسة ، أما عينة الدراسة فتمثل املؤسسات املالية التي تنتهي السنة املالية 
لها في 12/31 من كل عام والتي تتوافر تقاريرها املالية وكافة البيانات عنها واملدرجة بشكل مستمر دون توقف في السوق 
املالية السعودية خالل الفترة من )2021/2018( ، هذا فبلغت عينة الدراسة )63( مؤسسة مالية بإجمالي )400( مفردة، 

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، واستخدمت االستبيان كأداة أساسية لجمع بيانات الدراسة.

 وقد أثبتت الدراسة أهمية وضــرورة االستفادة من تقنية سالسل الكتل في غزو سوق الخدمات املالية السعودي، 
وجـــاءت أراء عينة الــدراســة مــؤكــدة على ارتــفــاع مستوى صناعة الــخــدمــات املــالــيــة بــالــســوق الــســعــودي، وأكـــدت آراء عينة 
الدراسة على وجود إجراءات من قبل املؤسسات املالية بالسوق السعودي لالهتمام باالقتصاد الرقمي، تؤثر تقنية سالسل 
الكتل تأثير معنوي على صناعة الخدمات املالية واالقتصاد الرقمي بالسوق السعودي، تؤثر صناعة الخدمات املالية تأثير 

معنوي على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.

الكلمات املفتاحية: تقنية سالسل الكتل، صناعة الخدمات املالية، االقتصاد الرقمي.

املقدمة
تقنية سالسل الكتل قد تكون طفرة جديدة الستخدام اإلنترنت وستغير الطريقة التي يمارس بها جميع األعمال في 
املجاالت املختلفة بما في ذلك مجال املحاسبة واملراجعة، حيث أنها تعتبر أداه مهمة للتحكم اآللي في البيانات واملعلومات 
وضمان موثوقيتها، كما يؤدي استخدامها إلى انخفاض التكاليف على املدى الطويل وتجنب األخطاء البشرية والتحكم في 

.)Enrique & Michaela, 2019: 726( التالعب واالحتيال عن طريق التحكم الفوري في املعلومات وتعزيز سالمتها

وذلــك إلتمام جميع  املشفرة  الرقمية  للعملة  األساسية  التكنولوجيا  باعتبارها  تنتشر  الكتل  تقنية سالسل  وبــدأت 
عمليات الشراء والبيع وعمليات التبادل املختلفة وبتسجيل وتخزين جميع املعامالت في سلسلة زمنية، وأنه بمجرد االعتماد 
من تلك املعامالت من قبل األعضاء في الشبكة ال يمكن إلغاؤها أو تعديلها )Alex Hughes et al., 2019: 4(. حيث تمثل 
دفتر أستاذ يحوي عمليات التبادل والعقود والفواتير لكثير من املتعاملين على السلسلة، حيث يتم تجميع السجالت مًعا 
في داخل السلسلة مع تشفيرها بطريقة معقدة، حيث يتم مشاركة هذا الدفتر على السلسلة ولكن ال يمكن تحديثه وتغييره 
إال بموافقة جميع األطراف على السلسلة، وبالتالي فهو يتيح التحقق من صحة السجالت دون استخدام السلطة املركزية، 

.)Simon et al., 2017: 7( وبالتالي فإنها تغير الطريقة التي يتم بها إجراء املحاسبة واملراجعة التقليدية

 *  تم استالم البحث في مارس 2022، وقبل للنشر في مايو 2022، وتم نشره في مارس 2023.
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تناولت الدراسة تأثير تقنية سالسل الكتل على صناعة الخدمات املالية وانعكاسها على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي. 
وقد أثبتت الدراسة أهمية وضرورة االستفادة من تقنية سالسل الكتل في غزو سوق الخدمات املالية السعودي ، جاءت أراء عينة 
الدراسة مؤكدة على ارتفاع مستوى صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي ، أكدت أراء عينة الدراسة على وجود إجراءات 
من قبل املؤسسات املالية بالسوق السعودي لالهتمام باالقتصاد الرقمي ، تؤثر تقنية سالسل الكتل تأثير معنوي على صناعة 
الخدمات املالية واالقتصاد الرقمي بالسوق السعودي ، تؤثر صناعة الخدمات املالية تأثير معنوي على االقتصاد الرقمي بالسوق 

السعودي.
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الشبكة  تكون مسجله على  إنشائها  منذ  الشبكة  التي حدثت على  املعامالت  بــأن جميع  الكتل  تقنية سالسل  تتميز 
لــذلــك تعددت  بنية تحتية وإنــشــائــيــة،  بــه تكنولوجيا ســالســل الكتل مــن  التغيير، وملــا تتميز  أو  للتعديل  قــابــل  وبشكل غير 
يتم  حيث   ،)Qiang Zhang et al., 2020: 582( املختلفة  املحاسبية  املــجــاالت  شتى  فــي  ودمجها  واستخداماتها  تطبيقاتها 
تسجيل املعامالت الجديدة وتجميعها على دفعات تسمى كتل على فترات زمنية منتظمة، حيث يتم إنشاء سلسلة من الكتل 
عبر عملية تسمى )تنقيب بتكوين Bitcoin Miner( يضاف فيها جميع الكتل املوجودة، ومن هنا جاءت تسمية سلسلة الكتل 

.)Antonopoulos, 2014: 21(

األمر الذي يتطلب من املؤسسات والشركات على مختلف أنواعها التغيير في الوسائل واألساليب املستخدمة والتي 
لها عالقة مع طبيعة األعمال املحاسبية ومجاالت التعامل مع املؤسسات التي يتم العمل فيها، حيث تعمل تقنية سالسل 
الكتل على تغيير طريقة عمل املؤسسات املالية بسرعة ومن املتوقع أن يتولى بشكل متزايد الوظائف األساسية بسبب توفير 

التكلفة والكفاءات التشغيلية.

اإلطار املفاهيمي والدراسات السابقة 

اإلطار املفاهيمي لسالسل الكتل

تم إدخــال تكنولوجيا سالسل الكتل في عام )2008( لشخص يدعي »ساتو�شي ناكوموتو« وكــان بمثابة الجيل األول 
لتطبيقات سالسل الكتل وهو أول تطبيق يدعم املعامالت البسيطة، ويمثل التكنولوجيا األساسية للعمالت املشفرة مثل 
الدفع  آليات  باملعامالت والخدمات املرتبطة بتحويل األمـــوال مثل  الــبــيــتــكــويــنBitcoin«، حيث اختص هــذا الجيل  »عملة 

.)Morkunas et al., 2019: 2( وخدمات التحويالت عبر اإلنترنت ويقتصر دوره في كونه سجل يحتفظ بهذه املعامالت

التكنولوجيا ال  أن هــذه  املعلومات، وبالرغم من  تكنولوجيا  في  رائــد  ابتكار  بمثابة  الكتل  تكنولوجيا سالسل  تعتبر 
تــزال في مراحلها األولــى ولــم تصل إلــى اعتماد من ِقبل الشركات بعد، إال إن تطبيقات سالسل الكتل في حالة تقدم كبير 
)Evelina & Katharina, 2018: 12(، ومع تعاقب أجيال هذه التكنولوجيا تعددت استخداماتها في مجاالت متعددة خاصة 
في املجال املحاسبي وعلى األخــص في صناعة الخدمات املالية وتبادلها بطريقة آمنة وموثوقة وشفافة تمكن من سهولة 

وسرعة الوصول إليها. 

وتعرف تقنية سالسل الكتل بأنها هي قاعدة بيانات موزعة تتميز بقدرتها على إدارة عدد متزايد باستمرار من السجالت 
التي تسمى كتل )Blocks( بحيث تحتوي كل كتلة على الزمن الخاص بها ورابط إلى الكتلة السابقة )مصطفى، 2020: 28(، 
وقد صممت سلسلة الكتل بحيث يمكنها املحافظة على البيانات املخزنة بها والحيلولة دون تعديلها، أي أنه عندما تخزن 

.)ICAEW, 2018( القيام بتعديل هذه املعلومة 
ً
معلومة ما في سلسلة الكتل ال يمكن الحقا

خصائص سالسل الكتل

 من )Puthal et al., 2018( و)Zhang & Xue, 2019( على خصائص سالسل الكتل فيما يلي: شبكة موزعه 
ً
يتفق كال

ال مركزية، الشبكة مفتوحة املصدر، السجالت غير قابلة للتغيير أو الحذف، الشفافية، االقتراب إلى الوقت اللحظي في 
تسوية املعامالت، كما قام عدد من الباحثين تحديد خصائص ومزايا تكنولوجيا سالسل الكتل فأوضحت دراسة )صبري، 
2020( أربع خصائص هي: )الالمركزية، ودفتر مــوزع، وعدم الكشف عن الهوية، واملتابعة(، وأوضحت دراســة )العميان، 
)النشر،  فــي:  تتمثل  بأنها   )ICAEW, 2018( أوضحها  والــتــتــبــع(، كما  والشفافية،  )الــالمــركــزيــة،  هــي:  ثــالث خصائص   )2020

واالستمرارية، والقابلية للبرمجة، ودفتر األستاذ، واألمن، واملشاركة، واملوزع(.

آلية عمل سالسل الكتل

يشير )Christidis & Devetsikiotis, 2016: 295( أنه تعتبر نوًعا خاًصا من قواعد البيانات حيث تتميز بعدم مركزية 
تخزين البيانات، حيث يكون التخزين فيها توزيعًيا في نقاط كثيرة منتشرة على الشبكة تسمى العقد )Nodes( وهي عبارة عن 
.)Servers( أجهزة حاسبات بقدرات عالية في التخزين واملعالجة، أما األنظمة الحالية فتخزن بياناتها على أجهزة مركزية تسمى
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أنواع سالسل الكتل

يوجد ثالثة أنواع األول: سلسلة الكتل العامه: وهي المركزية ويطلق عليها النظير إلى النظير، ويمكن فيها ألي شخص 
استخدامه والوصول للمعلومات املتاحة على العامة، والثاني سلسلة الكتل الخاصة: وفيه يكون جميع املشاركين معروفين 
وموثوق بهم، والثالث سلسلة الكتل ذات التحالفات وهو يدار بمجموعة مختارة من القادة تتحالف مع بعضها البعض 

.)Rebecca Yang, 2020: 2()Wust & Gervais: 2018, 47(

تقييم استخدام تقنية سالسل الكتل

قد تساهم تكنولوجيا سالسل الكتل في زيـــادة قيمة الشركات ملا تتميز به من قدرتها علي إنشاء نماذج أعمال جديدة 
وتعزيز الكفاءات التشغيلية وتخفيض املخاطر بما يحفز املستثمرين لالستثمار في تلك التكنولوجيا، ولقد أوضحت دراسة 
)Fanning Kurt & Centers, 2016: 75( فوائد تكنولوجيا سالسل الكتل في قدرتها علي تسجيل وتخزين واسترجاع البيانات، 
وخفض تكاليف إعدادها على املدى الطويل، وجودة البيانات املالية املخزنة، وقدرتها علي املحافظة على البيانات املالية وإمكانية 

.)Pradhan, 2018: 25( تجديدها وتحديثها باستمرار

التحديات التي تواجه تطبيق تقنية سالسل الكتل في مجال املحاسبة 

)51%( عندما يسيطر تجمع من  يــعــادل  بما  ملــا يعرف بهجوم األغلبية  أنها عرضه  إلــى   )Khandelwal, 2019( يشير
املشاركين )في عقدة واحدة( على الكثير من املوارد املحسوبة في الشبكة وبالتالي يهيمن ذلك التجمع على عمليات التحقق من 
صحة املعامالت واملوافقة عليها، باإلضافة لعدم الفهم الكامل لتكنولوجيا سالسل الكتل وتعتبر واحدة من أكبر املخاطر 
الحالية  الناتجة عن استبدال األنظمة  التكاليف  تعتبر  التنفيذ األولية، حيث  تكاليف  أيًضا  الكتل،  التشغيلية لسالسل 
لتكاليف  باإلضافة  املستقبلية،  األنظمة  أسعار  وارتــفــاع  الحالية  األنظمة  خسارة  حيث  من  مرتفعة  املستقبلية  باألنظمة 

.)Khandelwal, 2019: 448( صيانتها وتدريب العاملين على التعامل معها

كما أكد عدد كبير من الباحثين على وجــود عدد من التحديات لتكنولوجيا سالسل الكتل، حيث اتفقت دراسة 
النقاط  فــي  تتمثل  التحديات  تلك  أن  )Jiapeng et al., 2019: 93( على  )Enrique & Michaela, 2019: 733( ودراســـة 
التالية: )1( األخطاء البشرية عند إدخــال البيانات واحتمالية اختراقها بالرغم من صعوبة عملية االختراق. )2( ال يزال 
استخدامها غير قابل للتطبيق وخاصة في قطاع الخدمات. )3( تحتاج إلى مزيد من القيود والضمانات لجودة املعلومات 

املخزنة عليها. )4( وجود نقص معرفي في كيفية إنشاء سلسلة  على مستوى الصناعة.

تقنية سالسل الكتل واملجال املحاسبي

ظهرت العديد من الدراسات التي تحاول دراسة أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل على النظام املحاسبي في محاولة للفت النظر 
إلى أهمية هذه التكنولوجيا الحديثة وما يترتب على تطبيقها في عالم األعمال، فتوجهت أكبر مكاتب املحاسبة في العالم نحو استخدام 
تكنولوجيا سالسل الكتل كأكبر دليل على تنامي استخدام تلك التكنولوجيا في املجال املحاسبي )عبد الفتاح، 2019: 173(، ومن 
هذه الــدراســات دراســة )Boon et al., 2019( التي استهدفت التعرف على مدى إمكانية تأثيرها على مهنة املحاسبة، وهل سيكون 
للمحاسبين دور وسلطه كاملة على العمليات الحسابية أم سيقتصر دورهم على إدخال املعلومات والبيانات فقط وسيتم معالجتها 
تلقائًيا وتحديثها أول بأول وإعداد التقارير، ودراسة )Jana et al, 2019( والتي استهدفت التعرف على أثر استخدام تكنولوجيا سالسل 
 )Michael, et al., 2019( الثقة الرقمية وتقنية دفتر األستاذ املوزع التي تعتبر أحد تطبيقاتها علي مستقبل مهنه املحاسبة، ودراسة

التي أكدت أن استخدام تكنولوجيا سالسل الثقة ال يلغي بشكل كامل دور املحاسبين ولكن يغير كيفية أداء أعمالهم.

ومما تقدم يتضح أن استخدام تكنولوجيا سالسل الكتل يضيف مزيًدا من الدقة والشفافية في العمليات املحاسبية 
مقارنة بالطرق التقليدية )Niranjanamuthy et al., 2018:1(، حيث يختلف استخدامها في مجال املحاسبة واملعامالت 
املتعلقة بها عبر اإلنترنت عن استخدام طرق املحاسبة التقليدية املتمثلة في تسجيل العمليات املحاسبية في العديد من 

.)Aleksy, 2019: 55( السجالت وإعداد الفواتير ومعالجه البيانات والجرد سواء بالطريقة اليدوية أو بالبرامج املحاسبية
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اإلطار املفاهيمي لصناعة الخدمات املالية

 نظًرا للتطور الهائل واملتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات املالية، حيث ُيعد أحد أكثر الصناعات املربحة في العالم نظًرا 
للنمو املتزايد لعوائده من عام آلخر، والذي على الرغم من ذلك فإن املعامالت في تلك الصناعة ال زالت عملية معقدة وبطيئة 
وقد تستغرق وقت إلتمامها مما يجعلها ال تواكب التحول الرقمي الحالي، وال تساير طبيعة املتعاملين الحاليين الذين اعتادوا 
على العمليات السريعة املدفوعة تقنًيا، فقد كان لزاًما التفكير في مواكبة التطور الحالي في تكنولوجيا املعلومات لالستفادة من 

اإلمكانات املتاحة لتطوير تلك الصناعة )الزامل، 2016: 86(.

خصائص صناعة الخدمات املالية

 من االستثمار، 
ً
 من التقليدي، والتمويل بدال

ً
تتميز الصناعة املالية بعدة خصائص لعل أبرزها االبتكار الحقيقي بدال

والكفاءة االقتصادية )بختى، 2012: 68(.

أهداف صناعة الخدمات املالية

تسعى صناعة الخدمات املالية إلى تحقيق مجموعة من األهــداف، منها توفير منتجات مالية ذات جودة عالية، وتحقيق 
الكفاءة االقتصادية عن طريق توسيع الفرص االستثمارية، وتحقيق املواءمة بين العوائد واملخاطرة والسيولة لدى الشركات 
واملؤسسات املالية، وابتكار أوراق مالية تساهم في تطوير أسواق املال املحلية والعاملية، وخلق دورة اقتصادية حقيقية من خالل 

توفير تمويل مستقر وحقيقي )عبد الوهاب، 2017: 17(.

اإلطار املفاهيمي لالقتصاد الرقمي 

يشهد العالم اليوم موجة من التحوالت الواسعة، وثــورة من العلم والتقنية وحركة واسعة نتيجة التطور التكنولوجي، 
وتسارع وتيرة نمو االبتكارات والتقنيات التكنولوجية التي ساهمت في نقل املجتمعات إلى عصر املعلومات، وأدت إلى ظهور العديد 
من التطبيقات واألنشطة الحديثة التي جعلت االقتصاد يستفيد من السرعة والفعالية التي يوفرها له، والتي تعتبر كعامل من 

عوامل اختصار الوقت الضروري الختيار وتنفيذ مختلف األعمال.

ماهية االقتصاد الرقمي

عرفت العقود األخيرة تطورات تكنولوجية والتي أحدثت تأثيًرا كبيًرا في جميع مجاالت الحياة، وبالخصوص في قطاعات 
النشاط املحاسبي املختلفة، حيث أدى هذا التطور إلى إنشاء بيئة افتراضية تحاكي الواقع في أغلب مظاهره، وممارسة مختلف 
األنشطة فيه عن بعد، وهــذه الخاصية كانت دافًعا أساسًيا لالستفادة من شبكة اإلنترنت في كافة املجاالت، فظهر ما ُيسمى 

باالقتصاد الرقمي لتسهيل مختلف األنشطة االقتصادية )هاشم، 2017: 60(.

خصائص االقتصاد الرقمي

الرقمي، ومستقبل االقتصاد  في ظل االقتصاد  السوقي  والهيكل  املعلومات، واملنافسة  إلــى مصادر  الوصول  سهولة 
الكلي في ظل االقتصاد الرقمي، واالقتصاد الرقمي يوفر املعلومات التخاذ القرارات )حسن، 2015: 88(.

أهداف االقتصاد الرقمي

إزالة الحواجز الجغرافية، والزمنية، وتحسين التعامل مع القيود التكاليفية، وتحطيم الحواجز الهيكلية )حنفى، 2017: 37(.

هيكل االقتصاد الرقمي

يشمل االقتصاد الرقمي أيًضا تسويق العديد من املنتجات بالجملة أو بالتجزئة عن طريق قنوات توزيع إلكترونية، وهي 
ما يسمى بالبنوك اإللكترونية، مما يحقق سرعة املعامالت والتجديد املستمر فيها، وتقوم الشركات املساهمة اإللكترونية في 
االقتصاد الرقمي بتصميم مواقع على شبكة اإلنترنت للتعريف بالشركة ونشاطها وخطتها ومراكزها املالية وأسواقها وأهداف 

تصديرها لتحقيق اتصال فوري باألسواق العاملية )عليان، 2015: 29(.
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متطلبات االقتصاد الرقمي

بــنــاء االقــتــصــاد الــرقــمــي عـــدة متطلبات وإجــــــراءات وإصـــالحـــات البـــد مــنــهــا، ومــنــهــا تنمية تكنولوجيا املــعــلــومــات  يتطلب 
االقتصادية، وتقوية البنية التحتية، والتطور التكنولوجي العالمي وتكنولوجيا املعلومات االستثمارية )القا�شي، 2012: 28(.

حماية االقتصاد الرقمي

تسعى الــشــركــات الــكــبــرى واملــؤســســات املــالــيــة إلــى إيــجــاد وســائــل وأنــظــمــة أمــن تحقق ســريــة وأمـــن بياناتها وتحميها من 
التهديدات والجرائم اإللكترونية، ومن أهم الطرق واألنظمة التي يمكن للمؤسسات أن تتبعها: التوقيع اإللكتروني، والتشفير، 

والشهادات الرقمية، ونظام املعامالت اإللكترونية اآلمنة، وجدار الحماية )هاشم، 2017: 22()عليان، 2015: 17(.

الدراسات السابقة
 - دراسات عربية

ً
أوال

دراسة )بدوى، 2021(، وهدفت إلى التعرف على تصميم نموذج قائم على تقنية سالسل الكتل لتقديم خدمات حكومية 
مرنة، موثوقة وآمنة، وتطبيق هذا النموذج املقترح على عمليات تسجيل ونقل ملكية العقارات كأحد املعامالت الهامة واملؤثرة في 
املجتمع املصري، وأشارت النتائج أن تقنية سالسل الكتل تمثل أفضل الحلول التقنية املتاحة بالوقت الحالي، من أجل التقليل 

من التكاليف املادية للمعامالت مع ضمان تحقيق عنصر األمان.

دراسة )سارى، 2021(، وهدفت إلى تحليل استقرار صناعة الخدمات املالية اإلسالمية خالل الفترة )2018/2017( 
وكذلك معرفة التحديات التي تواجه استقرارها، وأشارت النتائج إلى أن صناعة الخدمات املالية اإلسالمية العاملية حققت 

مسار نمو إيجابي في األصول واملوجودات، غير أن استقرارها يتحدد بعدة تحديات الداخلية منها والخارجية.

دراسة )عطية، 2021(، وهدفت إلى إلقاء مزيد من الضوء على املهام واملسئوليات التي يتعين على املراجع الداخلي 
تحمل عبئها وباألخص في قطاع الخدمات املالية التي يعد القطاع األكثر تضرًرا من تداعيات فقر الثقافة وسوء السلوك، 

وأشارت النتائج إلى وجود أثر للثقافة واملخاطر السلوكية واملراجعة الداخلية في صناعة الخدمات املالية.

دراسة )نقاز وآخرون، 2021(، وهدفت إلى تحليل اآلثار االقتصادية املتوقعة الستخدام البلوكشين في البنية التحتية 
الـ Bloc Chain يوفر بنية  للسوق املالي الحالي، وأشــارت النتائج إلى أن الطبيعة املوزعة وغير القابلة للتغيير لتكنولوجيا 

تحتية قوية وآمنة من خالل زيادة تكامل البيانات، وسيؤدي ذلك إلى ربط املؤسسات عبر األسواق املالية.

دراســة )العميان، 2020(، وهدفت إلى التعرف على االتجاهات نحو تطبيق تكنولوجيا سلسلة الكتل وأثرها على أداء 
سلسلة التوريد في قطاع الصناعات التعدينية في األردن، وأشارت النتائج إلى أن قطاع الصناعات التعدينية في األردن ال يقوم 

بتطبيق سلسلة الكتل بسماتها.

أثــر استخدام سالسل الكتل علي املراجعة الخارجية،  إلــى التعرف على  2020(، وهدفت  دراســة )حسن وآخـــرون، 
وأشارت النتائج إلى أنة تعتبر سالسل الكتل قاعدة بيانات المركزية متسلسلة تتيح مشاركة البيانات واملعلومات واالحتفاظ 

بالسجالت الخاصة بالتعامالت املحاسبية فهي قادرة على ضمان تكامل البيانات والحفاظ عليها من العبث والتالعب.

هدفت دراســة )رضــا وآخـــرون، 2020( إلــى تسليط الضوء على تقنية سلسلة الكتل وتطبيقاتها في القطاع املالي من 
خالل تحليل مجموعة من اإلحصائيات حول استخدامها في العالم، وأشارت النتائج إلى أن هذه تقنية هي تقنية حديثة تقوم 

على دفتر األستاذ املوزع، والتي تساعد على فتح أفاق جديدة لتعزيز التنمية والشمول املالي.

دراسة )صبري، 2020(، وهدفت إلى التعرف على أثر استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل الرقمية على مسئولية مراجع 
الحسابات، وأشارت النتائج إلى أن استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل الرقمية سوف يؤدى إلى زيادة مسئولية مراجع الحسابات 

تجاه جميع األطراف سواء تجاه العميل أو املستفيد األصلي من القوائم املالية أو املستخدم املتوقع املعلوم وغير املعلوم.

دراسة )وهيبة، 2018(، وهدفت إلى تقديم مفهوم جديد للخدمات املالية وهو التكنولوجيا املالية كونها تقدم خدمات 
مالية عبر منصات تكنولوجية، وأشارت النتائج إلى أن التكنولوجيا املالية وتطورها ينبىء عن تغير في مفهوم الخدمات املالية.
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دراسة )نجاح، 2017(، وهدفت إلى التعرف على تأثير االقتصاد الرقمي على الترويج اإللكتروني للمنتجات املالية في 
املؤسسات املالية، وأشارت النتائج إلى أنة يؤثر االقتصاد الرقمي بشكل إيجابي للمنتجات املالية على الترويج اإللكتروني 

للمنتجات والخدمات املالية.

2014(، وهدفت إلى التعرف على تطبيقات االقتصاد الرقمي على البنوك عموًما وهل استفادت  دراســة )دحــدوح، 
البنوك الجزائرية من هذه التطبيقات وما هي األساليب والوسائل التي تطبقها البنوك لتحسين الخدمة املصرفية في ظل 

االقتصاد الرقمي، وأشارت النتائج إلى أن االقتصاد الرقمي يلعب دوًرا  كبيًرا في انتشار وتنشيط البنوك اإللكترونية.

ثانًيا - دراسات أجنبية

السليم  الــتــدفــق غير  إلــى دراســـة عــدة قضايا مختلفة كمشكلة  )Dnyaneshwar et al., 2020(، وهــدفــت  دراســـة 
للمعلومات، وانعدام الثقة بين الشركاء، ومعامالت االحتيال، والكثير من مشاكل إدارة املخاطر، أشارت النتائج إلى أن تبني 
مفهوم سالسل الكتل من قبل شركات التصنيع أدت لخفض تكلفة املنتج وزيادة حصة السوق في الوضع التناف�شي الحالي.

دراسة )Bonson and Bednarova, 2019(، وهدفت إلى تقديم رؤية عامة لشكل النظام املحاسبي واملراجعة في ظل 
استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل الرقمية، وذلك من خالل تحليل الدراسات السابقة في هذا املجال، أشارت النتائج إلى 

ضرورة االستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة ودمجها في نظم املعلومات املحاسبية لالستفادة من مزاياه.

إلــى معرفة اآلثــار املحتملة لتكنولوجيا سلسلة الكتل الرقمية على مهام  دراســة )Brender et al., 2019(، وهدفت 
وأنشطة مراجعي الحسابات في سويسرا من خــالل ســؤال )34( مراجع حسابات، أشــارت النتائج إلــى وجــود ثــالث فئات من 
املراجعين الفئة األولى ال تتوقع وجود تأثير جوهري على مهام وأنشطة مراجع الحسابات، والفئة الثانية أن هناك نقله نوعية 

.
ً
سوف تحدث في املهنة نتيجة التكنولوجيا الحديثة، أما الفئة األخيرة ترى أن مهنة مراجعة الحسابات سوف تتغير كليا

على  املــالــيــة  للتكنولوجيا  املحتمل  الــتــأثــيــر  فــي  التحقيق  إلـــى  )Hassnian, Rose & Zaini, 2019(، وهــدفــت  دراســـة 
الصناعة املصرفية واملالية في بروناي وماليزيا، أشارت النتائج إلى أن التكنولوجيا املالية لها تأثير كبير محتمل على صناعة 

التمويل التقليدية، وهذا التأثير املحتمل في كال االتجاهيين أي إيجابي وسلبي.

الرقمية على  الكتل  تكنولوجيا سلسلة  املترتبة على تطبيق  اآلثـــار  إلــى معرفة  دراســـة )Liu et al., 2019(، وهدفت 
كــل مــن املحاسبة واملــراجــعــة مــن خــالل تناولها لنوعين مــن ســالســل الكتل الرقمية وهــمــا سلسلة الكتل الرقمية بتصريح 
دخول وسلسلة الكتل الرقمية بدون تصريح دخول )العامة(، أشارت النتائج إلى ضرورة أن يقوم املراجعون بالتكيف مع 

التكنولوجيا الحديثة باعتبارهم شركاء إستراتيجيون في تلك التكنولوجية.

دراســة )Manlu, Kean & Jennifer, 2019(، وهدفت إلى التعرف على أثر تطبيق سالسل الكتل على تغيير مهنتي 
املحاسبة واملراجعة بداية من تسجيل املعامالت ومعالجتها وحفظها، وكيفية مساهمتها في إعــادة تشكيل مهنة املحاسبة 
واملراجعة، أشارت النتائج إلى وجود بعض األدوار الجديدة ملراجعي الحسابات في ظل النظم املحاسبية القائمة على سالسل 

الكتل، وأشارت إلى وجود العديد من املهارات الواجب توافرها من أجل التكييف مع البيئة الجديدة لسالسل الكتل.

الكتل،  تكنولوجيا سالسل  باستخدام  الشركات  قيمة  زيـــادة  إلــى معرفة كيفية  )Remko, 2019(، وهدفت  دراســة 
أشــارت النتائج إلى أن تكنولوجيا سالسل الكتل ساعدت علي زيــادة قيمة الشركات في حالة تبنيها وجهه نظر طويله املدى 
ستستغرق بعض الوقت لفهم كيفيه االستفادة من قدرات سالسل الكتل وتحويلها إلي مصادر ملموسة ومستدامة للقيمة 

وخلق الدعم االستراتيجي والتشغيلي املناسب.

العمل  تيسير ممارسات  فــي  الكتل  إلــى فهم دور تكنولوجيا سالسل  دراســة )Sundtoft & Kinra, 2019(، وهدفت 
اإلداري، أشارت النتائج إلى أن تكنولوجيا سالسل الكتل ينظر إليها بأنها فرصة الستغالل املوارد والكفاءات املوجودة والتي 

تستمد من قدرتها علي توفير بيانات تتسم بالثبات.

دراسة )Abreu et al., 2018(، وهدفت إلى تحليل مفهوم سلسلة الكتل الرقمية وكيف تحول من مجرد مفهوم إلى 
�شيء قابل للتطبيق، أشارت النتائج إلى ضرورة تطوير املهنة بما يتناسب مع تلك التكنولوجيا الحديثة.
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دراسة )Cao et al., 2018(، وهدفت إلى معرفة التطبيقات الناتجة عن استخدام سلسلة الكتل الرقمية الخاصة 
بالتقارير املالية واملراجعة، أشارت النتائج أنة تعمل تلك التقنية الحديثة على تغيير أسلوب تسعير عملية املراجعة، كما 
أن استخدام سلسلة الكتل الرقمية سوف يقلل من أخطاء تقارير املراجعين كما يخفض من تكاليف العينات، حيث تكون 

األخطاء عند أدنى مستوى لها.

دراسة )CPA and AICPA, 2017(، وهدفت إلى التعرف على اآلثار املحتملة لتكنولوجيا سلسلة الكتل على مراجعة 
التقارير املالية وخدمات التوكيد اإلضافية، أشارت النتائج إلى أن سلسلة الكتل لها تأثير على جميع مراحل الدورة املحاسبية 

بدء من نشأة املعامالت ومعالجتها والتصريح بها.

التعليق على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة عربية وأجنبية، الحظت الباحثة أن هذه الدراسات قد تناولت بعض محاور 
إلــى تأثير تقنية ســالســل الكتل على صناعة الــخــدمــات املــالــيــة وانعكاسها على  لــم تتطرق  الــدراســات  الــدراســة، إال أن تلك 

االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.

ويمكن القول أن إجمالي نتائج هذه الدراسات هي التي دعت الباحثة إلى تناول موضوع هذه الدراسة ليكون امتداًدا لهذه 
الدراسات، وأن هذه الدراسات هي التي حددت للباحثة موضوع هذا البحث وعناصره والفروض واملتغيرات التي يمكن تناولها 
في هذه الــدراســة، وتختلف هذه الدراسة عن تلك الــدراســات السابقة في تناولها الستخدام تقنية سالسل الكتل على صناعة 
الخدمات املالية وانعكاسها على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي، وهو ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، وتأمل 

ا.
ً
الباحثة أن تساهم هذه الدراسة في إثراء البحوث التي تتناول تقنية سالسل الكتل باعتباره مفهوًما حديث

مشكلة الدراسة
الناشئة  التكنولوجيا  فتلك  الــشــركــات،  تغير طريقة عمل  أن  املحتمل  مــن  الــتــي  التكنولوجيا  هــي  الكتل  تعتبر ســالســل 
وإمكانياتها املتعددة قادرة على التغلب على املشاكل املوجودة في النظام املحاسبي )أبو املعاطي، 2019: 55(، وكان من الضروري 

تسليط الضوء على أثر سالسل الكتل على صناعة الخدمات املالية وانعكاسها على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.

وتتميز تقنية سالسل الكتل بمميزات مثل أن البيانات واملعلومات املخزنة على السالسل ال يمكن تعديلها، وشفافية 
املعامالت على السالسل، وإمكانية التحقق من املعامالت على السالسل وكذلك إمكانية مراجعة جميع البيانات واملعامالت 
التي تمت على السالسل وفى نفس لحظة حدوثها )نصر وشحاتة، 2018: 69(، فإن هذه املميزات يمكن أن يكون لها تأثير على 

كل من صناعة الخدمات املالية واالقتصاد الرقمي وباألخص عملية املحاسبة واملراجعة.

تكاليف  مثل  املــعــامــالت  تكاليف  خفض  خــالل  مــن  التكاليف  هيكل  تخفيض  على  الكتل  ســالســل  تقنية  تعمل  كما 
التفاوض وتكاليف البحث والتخلص من تكاليف الوسطاء، وهذا ما أوضحته صناعة الخدمات املالية بأنة يتوقع أن تسمح 
تقنيات سالسل الكتل بتوفير وفورات في التكاليف السنوية تتراوح ما بين )15 /20 مليار دوالر( بحلول عام )2022( وهذه 
الوفورات ناتجة عن انخفاض في قيمة تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والبيانات وإلغاء العمليات اليدوية 
تقنية  تأثير  الــدراســة معرفة  الباحثة مــن خــالل  لــذا ستحاول   ،)Morkunas et al., 2019: 6( الــتــي ال تضيف قيمة كبيرة
سالسل الكتل على صناعة الخدمات املالية وhنعكاسها على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي: ويتمثل التساؤل الرئيس 

للدراسة في:

ما تأثير تقنية سالسل الكتل على صناعة الخدمات املالية وانعكاسها على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي

يتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

ما مدى االستفادة من تقنية سالسل الكتل في السوق السعودي؟1- 

ما مستوى صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي؟2- 

ما واقع االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي؟3- 
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تناول تأثير تقنية سالسل الكتل على صناعة الخدمات املالية وانعكاسها على االقتصاد الرقمي 

بالسوق السعودي وذلك من خالل:

التعرف على مدى االستفادة من تقنية سالسل الكتل بالسوق السعودي.1- 

التعرف على مستوى صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي.2- 

التعرف على واقع االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.3- 

فروض الدراسة
مــن خـــالل اســتــعــراض الـــدراســـات الــســابــقــة عــربــيــة وأجــنــبــيــة، الحــظــت الــبــاحــثــة أن هـــذه الـــدراســـات قــد تــنــاولــت بعض 
محاور الــدراســة، إال أن تلك الــدراســات لم تتطرق إلى تأثير تقنية سالسل الكتل على صناعة الخدمات املالية وانعكاسها 
على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي، ويمكن القول أن إجمالي نتائج هذه الدراسات هي التي دعت الباحثة إلى تناول 
موضوع هــذه الــدراســة ليكون امــتــداًدا لهذه الــدراســات، وأن هــذه الــدراســات هي التي حــددت للباحثة موضوع هــذا البحث 
 للهدف منها يمكن 

ً
وعناصره والفروض واملتغيرات التي يمكن تناولها في هذه الدراسة، وفي ضوء مشكلة الدراسة وتحقيقا

صياغة فروض الدراسة كما يلي:

الفرض األول: ينص الفرض األول للدراسة على أنه من املتوقع أن يوجد تأثير معنوي لتقنية سالسل الكتل على - 
صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي.

الفرض الثاني: ينص الفرض الثاني للدراسة على أنه من املتوقع أن يوجد تأثير معنوي لتقنية سالسل الكتل على - 
االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.

تأثير معنوي لصناعة الخدمات -  أنــه مــن املتوقع أن يوجد  لــلــدراســة على  الثالث  الــفــرض  الثالث: ينص  الــفــرض 
املالية على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.

تصميم الدراسة 
تهدف الدراسة امليدانية إلى الوصول إلى أدلة ميدانية عن تأثير تقنية سالسل الكتل علي صناعة الخدمات املالية وانعكاس 
ذلــك على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي من خــالل اختبار الفروض بالتطبيق على عينة من مؤسسات السوق املالية 
املرخص لها من قبل هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية. ولتحقيق ذلــك تتناول الــدراســة امليدانية تحديد عينة 
الــدراســة، ومتغيرات الــدراســة، وأسلوب جمع بيانات الــدراســة واألساليب اإلحصائية املستخدمة في اختبار الفروض وعرض 

وتحليل نتائج اختبار الفروض، وذلك على النحو التالي:

منهجية الدراسة 
اعتمدت الــدراســة على املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على جمع البيانات من خــالل توزيع االستبيان وذلــك الختبار 

الفروض واإلجــابــة على أسئلة الــدراســة والتي تم تطويرها من خــالل الدراسات 
السابقة ومجموعة من الخبراء والتقنيين.

مجتمع وعينة الدراسة 
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع مؤسسات السوق املالية املرخص لها من 
قبل هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية وبلغت )123( مؤسسة، أما 
عينة الدراسة فتمثل املؤسسات املالية التي تنتهي السنة املالية لها في 12/31 من 
كل عام والتي تتوافر تقاريرها املالية وكافة البيانات عنها واملدرجة بشكل مستمر 
دون توقف في السوق املالية السعودية خالل الفترة من )2021/2018(، هذا 
وبلغت عينة الدراسة )63( مؤسسة مالية بإجمالي )400( مفردة، ويوضح جدول 
)1( إجمالي عدد املؤسسات املالية عينة الدراسة موزعة على القطاعات املختلفة.

جدول )1(
املؤسسات املالية عينة البحث
موزعة على القطاعات املختلفة

عدد القطاعم
املؤسسات

النسبة 
املئوية

1625.40تداول األوراق املالية1
1219.06االستشارات املالية2
1320.63إدارة صناديق االستثمار3
1422.22إدارة محافظ العمالء4
812.70إدارة األصول املالية 5

63100املجموع



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 1 - مارس )آذار( 2023

33

أدوات جمع البيانات 

استخدمت الباحثة االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات، كما تم االستعانة بدراسات وأبحاث سابقة مرتبطة بموضوع 
الدراسة في عملية تصميم االستبيان لكى يكون مالئًما ومتوافًقا لتحقيق أهداف الدراسة الحالية، واإلجابة عن التساؤالت، لذا 

تم تصميم استبيان مكون من )56( عبارة ومقسم إلى ثالثة محاور:

املحور األول : مدى االستفادة من تقنية سالسل الكتل.- 

املحور الثاني: مستوى صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي.- 

املحور الثالث: واقع االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.- 

ُصمم االستبيان باستخدام مقياس ليكرت الخما�شي وتحويل االستجابات 
 لوزن مرجح 

ً
الوصفية لعينة الدراسة لبيانات رقمية حيث تتم إجابة األسئلة طبقا

 ملا تراه املفردة مناسًبا وجدول )2( يوضح ذلك.
ً
يتراوح ما بين 1 إلى 5 درجات وفقا

اختبار صدق االستبيان 
تم التحقق من صدق املحتوى لالستبيان بعرضها على مجموعة من املحكمين من )5( أعضاء هيئة تدريس من ذوى 
الخبرة فــي املحاسبة املالية بهدف إبـــداء رأيــهــم حــول صحة ودقــة محتوى االستبيان مــن حيث وضــوح الــعــبــارات والصياغة 
اللغوية ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله وانتمائها للمجال الذي تتبع له، وإضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه مناسًبا 
النهائية من  من العبارات، وتــم األخــذ بالتعديالت املقترحة من املحكمين بنسبة )80%(، حيث يتكون االستبيان بصورته 

)56( عبارة.

ثبات االستبيان 
لــلــتــأكــد مــن دقـــة االســتــبــيــان وإمــكــانــيــة تــطــبــيــقــه، قــامــت الباحثة 
إمكانية  ألفا لالستبيان، وذلــك لبحث مــدى  بحساب معامل كرونباخ 
االعتماد على هذا االستبيان في جمع البيانات وتحليليها، ويوضح جدول 

)3( قيم معامالت كرونباخ ألفا ملحاور االستبيان واالستبيان ككل.

ويــتــضــح مــن جـــدول )3( أن مــعــامــالت كــرونــبــاخ ألــفــا تــراوحــت 
لالستبيان  ألــفــا  كــرونــبــاخ  معامل  بلغ  بينما   ،)0.81-0.77( بين  فيما 

الداخلي  الثبات  إلــى توافر درجــة عالية من  لــذا فجميع معامالت كرونباخ دالــة إحصائًيا ومرتفعة، مما يشير   ،)0.88( ككل 
لالستبيان ومقبولة ألغراض الدراسة، حيث يعتبر معامل ثبات ألفا لكرونباخ مقبول إذا زاد عن )0.60(.

املعالجات اإلحصائية 
أدخلت بيانات الدراسة على الحاسب اآللي وتمت معالجة البيانات باستخدام برنامج 
SPSS حيث تم استخدام املعالجات التالية: )املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، 

.)Regreation وتحليل االنحدار متعدد االتجاهات

اســتــخــدمــت الــبــاحــثــة مــقــيــاس لــيــكــرت الــخــمــا�شــي لتصحيح االســتــبــيــان وتحليل بيانات 
الدراسة امليدانية بإعطاء كل عبارة درجة واحدة من درجاته الخمس )موافق بشدة، موافق، 
إلى حد ما، غير موافق، غير موافق بشدة( وهى تمثل رقمًيا بـ )5، 4، 3، 2، 1(، على الترتيب 
لهذا  املــرجــح  املتوسط  يتمثل  النتائج، حيث  تحليل  التالي ألغـــراض  املقياس  اعتماد  وسيتم 

االستبيان كما في جدول )4(.

جدول )2(
مقياس ليكرت الخما�سي
املستخدم في االستبيان 

افق  مو
افقبشدة إلى حد مو

ما
غير 

افق مو
افق  غير مو

بشدة

54321

جدول )3(
معامالت ثبات ألفا لكرونباخ

ملحاور االستبيان واالستبيان ككل
عدد املحاور

العبارات 
معامل ألفا 

لكونباخ
190.81ماهية وخصائص تقنية سالسل الكتل 

190.78مستوى صناعة الخدمات املالية 
180.77واقع االقتصاد الرقمي 

560.88الدرجة الكلية

جدول )4(
املتوسط املرجح لالستبيان 

ليكرت الخما�سي

افقة  املتوسط مستوى املو
املرجح

4.20- 5.00موافق بشدة
3.40- 4.19موافق 

2.60- 3.39إلى حد ما
1.80- 2.59غير موافق

1.00 - 1.79غير موافق بشدة
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الدراسة امليدانية

نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج املتعلقة بالتساؤل األول: مـــــــا مـــدى االستفادة من تقنية سالسل الكتل في السوق السعودي؟

جدول )5(
نتائج التحليل اإلحصائي لكيفية االستفادة من تقنية سالسل الكتل في السوق السعودي

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

يمكن رؤية جميع املعامالت من خالل دفتر األستاذ بين كافة املشاركين في الشبكة بما يساعد على دعم الشفافية 
4.810.49والتعرف علي مسببات التكلفة وتحديدها

4.700.43تعمل سالسل الكتل على التحقق من منشأ السلع وظروف تحويلها ونقلها
3.150.60يتوفر املعرفة الكاملة عن مفهوم وأهمية تكنولوجيا سالسل الكتل للعاملين 

4.550.39تساعد سالسل الكتل علي التحقق من كافة املعامالت واألنشطة والتعرف علي عدد األنشطة الالزمة لتنفيذ عمل معين 
يتم عقد دورات تدريبية للتعامل مع تكنولوجيا سالسل الكتل بما يتناسب مع املهام والوظائف لتحسين كفاءة 

2.450.54الخدمات والتي بدورها تساهم في تحسين األداء ككل

4.880.32تعمل سالسل الكتل على فرض أعلى درجات األمان على قواعد البيانات املوجودة 
تساعد سالسل الكتل علي التحقق من صدق البيانات واملعلومات فهي نظام حوسبي المركزي وشبكة معلومات 

 عن الوسطاء مما يقلل املشاكل 
ً
4.770.65نظير إلي نظير بعيدا

4.790.57من خالل تكنولوجيا سالسل الكتل تتمكن الشركات من إدارة املخاطر
4.880.30تعمل سالسل الكتل علي التحقق من قبل أجهزة الكمبيوتر في الشبكة أن املرسل لديه األموال املطلوبة للصفقة
4.900.42تساعد سالسل الكتل على مشاركة املوارد واملعلومات بشفافية وتدفقها من املورد إلى العميل في توقيتها الحقيقي

4.150.87يتم االهتمام باألنظمة الحديثة من قبل اإلدارة التي تضمن استمرارها وبقائها في ظل ما تشهده بيئة األعمال سريعة التغير
4.660.44من خالل تكنولوجيا سالسل الكتل يتم اكتشاف أي خلل في املعامالت ومدى صحة تصريحها

4.610.67يتم استخدام تقنیة سالسل الكتل في العمليات املالية املختلفة من إصدار وتسوية األوراق املالية 
4.770.41تحتوي سالسل الكتل على سجل قابل للتحقق من كل معاملة مالية وبما يضمن عدم حدوث أي خطأ 

4.880.35يتم تحليل اآلثار االقتصادية املتوقعة الستخدام تكنولوجيا سالسل الكتل في البنية التحتية للسوق املالي الحالي 
تزيد سالسل الكتل االعتماد على املواد املعلوماتية بما تشمله من إمكانيات وقدرات تكنولوجية وبشرية واتصاالت 

4.360.67وبما يبعث الثقة والشفافية لدي كافة األطراف

4.120.45يتم تفعيل الدور الرقابي علي أداء كافة األطراف داخل السلسلة
تساعد سالسل الكتل على توحيد البيانات مما يحسن العالقة مع املوردين والعمالء بمشاركة وتبادل املعلومات 

4.600.56واألفكار والخبرات فيما بينهم

4.860.61من خالل تكنولوجيا سالسل الكتل تتوافر معلومات دقيقة وموثوقة دون حجب أو تزييف لكل األطراف

يتضح من جــدول )5( ما يلي: جــاءت إجــابــات أفــراد عينة الــدراســة موافقة بشدة على العبارات )1، 2، 4، 6، 7، 8، 
إلــى أهمية تقنية سالسل الكتل في السوق السعودي حيث تراوحت  18، 19( والتي تشير   ،16  ،15  ،14  ،13  ،12  ،10  ،9

متوسطات تلك العبارات ما بين )4.36-4.90(.

تعزو الباحثة تلك النتيجة إلى إحساس عينة البحث بأهمية االستفادة من تقنية سالسل الكتل في السوق السعودي 
فهي مفيدة في تمكين رؤيــة جميع املعامالت من خــالل دفتر األســتــاذ بين كافة املشاركين في الشبكة بما يساعد على دعم 
الشفافية والتعرف علي مسببات التكلفة وتحديدها، كما تعمل على التحقق من منشأ السلع وظروف تحويلها ونقلها. وهو 
ما اتفقت معه نتائج دراسة )بدوى، 2021( إلى أن تقنية سالسل الكتل تمثل أفضل الحلول التقنية املتاحة بالوقت الحالي، من 
أجل التقليل من التكاليف املادية للمعامالت مع ضمان تحقيق عنصر األمــان، والقضاء على فرص الخطأ البشري في تقديم 

الخدمة مما يساهم في النهاية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات املقدمة.

وهو ما أكدت علية نتائج دراسة )Manlu, Kean & Jennifer,  2019( على وجود بعض األدوار الجديدة ملراجعي الحسابات 
في ظل النظم املحاسبية القائمة على سالسل الكتل، وأشارت إلى وجود العديد من املهارات الواجب توافرها من أجل التكييف 
مع البيئة الجديدة لسالسل الكتل، وهو ما أكدته نتائج دراسة )Abreu et al., 2018( والتي أشارت إلى ضرورة تطوير املهنة بما 

يتناسب مع تلك التكنولوجيا الحديثة
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كما جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارات )11، 17( والتي تشير إلى ضرورة توافر تقنية سالسل 
الكتل في السوق السعودي حيث جاءت متوسطات تلك العبارات على التوالي )4.15-4.12(. وهذا ما أشارت إليه نتائج دراسة 
)Dnyaneshwar et al., 2020( إلى أن تبني مفهوم سالسل الكتل من قبل شركات التصنيع أدت إلى خفض تكلفة املنتج 
 Sundtoft & Kinra,( ودراسة )Bonson and Bednarova, 2019( وزيادة حصة السوق في الوضع التناف�شي الحالي، ودراسة
2019( إلى أن تكنولوجيا سالسل الكتل ُينظر إليها بأنها فرصة الستغالل املوارد والكفاءات املوجودة والتي تستمد من قدرتها 
على توفير بيانات تتسم بالثبات بدرجة عالية، وأوصت الدراسة باملزيد من األبحاث املستقبلية في مجال تكنولوجيا سالسل 

الكتل وعالقتها بممارسات العمل املختلفة.

أيًضا جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة موافقة إلى حد ما على العبارة )3( حيث جاءت متوسط تلك العبارة )3.15(، 
أخيًرا جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة غير موافقة على العبارة )5( حيث جاءت متوسط تلك العبارة )2.45(.

النتائج املتعلقة بالتساؤل الثاني: ما مستوى صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي ؟

جدول )6(
نتائج التحليل اإلحصائي ملستوى صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

4.650.43يتم دراسة الوضع الراهن من الخدمات املالية لوضع خطط التحسين والتطوير
4.880.32يتم وضع البرامج الزمنية املحددة إلنتاج وتقديم وتنفيذ الخدمات املالية للعمالء

4.130.64يتوافر عدد كافي من املتخصصين في إعداد الخدمات والبرامج املالية املختلفة
4.110.79يتم وضع معايير علمية لقياس مستوى الخدمة املالية املقدمة 

4.170.57إخراج الخدمات املالية يتوافق مع البرنامج الزمني املخطط له من الخدمات 
4.250.39تتوافر جميع املوارد الالزمة لصناعة خدمات مالية لتقديمها للعمالء

4.100.61يتم االعتماد على برامج تدريبية علمية متخصصة في مجال صناعة الخدمات املالية
4.650.45يتم إعداد خطط إستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات املالية التي ثفي باحتياجات العمالء

4.340.39يتم استخدام أحدث التقنيات والوسائل إلعداد وتنفيذ الخدمات املالية
4.330.33يتم التنوع والشمول الحتياجات العمالء عند إعداد وتنفيذ الخدمات املالية
4.220.76التنبؤ الدقيق باحتياجات العمالء املستقبلية من الخدمات املالية لتحقيقها

4.250.67يتم إجراء عمليات املتابعة والرقابة بشكل مستمر للخدمات املالية في ضوء معايير رقابية مقننة
4.240.51يتم القيام باإلجراءات التصحيحية لعمليات إنتاج وتنفيذ وتقديم الخدمات املالية

4.510.39يتم مقارنة املخرجات الفعلية من الخدمات املالية باملخرجات املستهدفة
4.340.54يتم تطوير الخدمات املالية في ضوء املعلومات والبيانات الناتجة من عمليات القياس والرقابة واملتابعة

4.440.56يتم توفير خدمات بجودة عالية وبقيمة سعرية مناسبة بما يحقق مزايا تنافسية متعددة 
4.550.54يتم استقبال شكاوى ومقترحات العمالء وفهم متطلباتهم واستجابة سريعة بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات والخدمات املالية 

4.090.56يتم تنمية رأس املال البشري في صناعة الخدمات املالية
4.320.77يتم وضع خطط عالجية للتخلص من العقبات التي تحد من تطوير صناعة الخدمات املالية

يتضح من جدول )6( ما يلي: جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة موافقة بشدة على العبارات )20، 21، 25، 27، 28، 
29، 30، 31، 32، 33، 24، 35، 36، 38( والتي تشير إلى مستوى صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي، وتراوحت 
متوسطات تلك العبارات ما بين )4.88: 4.22(. وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى تأكيد عينة الدراسة على وجود مستوى عال 
الــراهــن من الخدمات املالية لوضع  لصناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي، والــذي يظهر من خــالل دراســة الوضع 
خطط التحسين والتطوير، ووضع برامج زمنية محددة إلنتاج وتقديم وتنفيذ الخدمات املالية للعمالء، وتوفير جميع املوارد 
تفي  التي  املالية  الخدمات  أفضل  لتقديم  استراتيجية  وإعـــداد خطط  للعمالء،  لتقديمها  مالية  الــالزمــة لصناعة خــدمــات 
باحتياجات العمالء، واستخدام أحدث التقنيات والوسائل إلعداد وتنفيذ الخدمات املالية، والتنوع والشمول الحتياجات 

العمالء عند إعداد وتنفيذ الخدمات املالية.
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إلــى أن صناعة الخدمات املالية اإلسالمية العاملية حققت مسار نمو   )2021 وهــو ما أثبتته نتائج دراســة )ســـارى، 
فــي األصـــول واملـــوجـــودات، غير أن استقرارها يتحدد بعدة تحديات الداخلية منها والــخــارجــيــة، كما أشـــارت نتائج  إيجابي 
دراسة )عطية، 2021( إلى وجود أثر للثقافة واملخاطر السلوكية واملراجعة الداخلية في صناعة الخدمات املالية. ودراسة 
)CPA and AICPA, 2017( والتي أشارت إلى أن سلسلة الكتل لها تأثير على جميع مراحل الدورة املحاسبية بدء من نشأة 
املعامالت ومعالجتها والتصريح بها وتسجيلها، كما أن هذه التكنولوجيا سوف تتيح قدر أكبر من البيانات وإمكانيات أكبر 

في تحليل هذه البيانات مما قد ين�شئ خدمات جديدة.

كما جاءت إجابات أفراد عينة الدراسة موافقة على العبارات ) 22، 23، 24، 26، 37( والتي تشير إلى ضرورة االهتمام 
برفع مستوى صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي، حيث تراوحت متوسطات تلك العبارات ما بين )4.17-4.09(. 
فــي إعـــداد الــخــدمــات والــبــرامــج املالية  وتــعــزو الباحثة أيــًضــا تلك النتيجة إلــى العمل على توفير عــدد كــافــي مــن املتخصصين 
املختلفة، ووضــع معايير علمية لقياس مستوى الخدمة املالية املقدمة، وضــرورة إخــراج الخدمات املالية بما يتوافق مع 
فــي مــجــال صناعة الخدمات  بــرامــج تدريبية علمية متخصصة  الــخــدمــات، واالعــتــمــاد على  لــه مــن  البرنامج الزمني املخطط 

املالية، وتنمية رأس املال البشري في صناعة الخدمات املالية.

اقع االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي؟ النتائج املتعلقة بالتساؤل الثالث: ما و

جدول )7(
اقع االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي نتائج التحليل اإلحصائي لو

املتوسط العبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

4.260.34يتم التعاون مع املؤسسات الخاصة لتنفيذ برامج ألنظمة تكنولوجيا املعلومات
4.700.45يتم إصدار نشرات تثقيفية للعمالء حول مفاهيم االقتصاد الرقمي

4.890.29يتم توفير خدمة الرسائل القصيرة بشكل مجاني لكافة العمالء 
4.650.19يتم االستفادة من أنظمة ذكاء األعمال ودعم وصناعة وتوجيه القرارات في تطوير الخدمات واإلجراءات 

4.390.45يتم تحديث املعلومات املتوفرة على املوقع باستمرار
4.550.48تتوافر بنية تحتية قوية داعمة )شبكات، برمجيات، إنترنت( إلدارة األنشطة االقتصادية والتجارية واإلنتاجية واملالية والتسويقية 

4.490.55يتم استخدام املعارف واملعلومات وإنتاجها وتطويرها كعامل رئي�شي له قيمة اقتصادية وإنتاجية 
 محل الخدمات التقليدية

ً
4.870.40يتم ترويج املنتجات والخدمات املالية إلكترونيا

4.640.29يتوافر التطوير املستمر للخطط والبرامج الداعمة لالقتصاد الرقمي 
4.790.22يتم إعادة هندسة إجراءات العمل وتحويلها للنظام الرقمي 

4.810.36تتوافر التقنيات الرقمية وأليات التواصل لدعم األعمال والتجارة اإللكترونية 
4.620.49يتم البحث والتطوير الكتشاف معلومات جديدة لتطوير نوعية الخدمات املالية املقدمة وزيادة فاعلية الوسائل املستخدمة 

4.860.56تتوافر أساليب متعلقة بتطور االقتصاد الرقمي مثل أساليب أداء املعامالت املالية والتجارية وأساليب العمل 
4.180.39يتوافر فريق العمل املؤهل واملدرب املعاون والداعم لالقتصاد الرقمي 

4.440.45تتوافر فرص وظيفية جديدة في مجاالت إدخال البيانات وصيانة البنية التحتية اإللكترونية 
4.230.67يتوافر اإلطار القانوني املالئم للبيئة املعرفية واالقتصادية الجديدة 

 
ً
4.190.65تتوافر معايير لقياس ومراقبة جودة الخدمات املقدمة إلكترونيا

 باستمرار التخاذ إجراءات التحسين 
ً
4.210.60يتم مراجعة آلليات جودة الخدمات املقدمة رقميا

يتضح من جدول )7( أن إجابة أفراد عينة البحث موافقة بشدة على العبارات )39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 
47، 48، 49، 50، 51، 53، 54، 56( وتشير إلى واقع االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي حيث تراوحت متوسطات تلك 
العبارات ما بين )4.21-4.89(. وتعزو الباحثة تلك النتيجة إلى رؤية عينة البحث بأهمية االرتقاء باالقتصاد الرقمي بالسوق 
السعودي من خالل التعاون مع املؤسسات الخاصة لتنفيذ برامج أنظمة تكنولوجيا املعلومات، وإصدار نشرات تثقيفية 
للعمالء حول مفاهيم االقتصاد الرقمي، وتوفير خدمة الرسائل القصيرة كجاًنا لجميع العمالء، واالستفادة من أنظمة ذكاء 
األعمال ودعم وصناعة وتوجيه القرارات في تطوير الخدمات واإلجراءات، وتحديث املعلومات املتوفرة على املوقع باستمرار.



املجلة العربية لإلدارة، مج 43، ع 1 - مارس )آذار( 2023

37

كما جاءت إجابات أفراد عينة البحث موافقة على العبارات )52، 55( والتي تشير إلى ضرورة االهتمام برفع مستوى 
صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي حيث جاءت متوسطات تلك العبارات على التوالي )4.18: 4.19(.

كما تعزو الباحثة تلك النتيجة إلى رؤية عينة البحث بضرورة توفير فريق عمل مؤهل ومدرب معاون وداعم لالقتصاد 
، وهو ما أكدته نتائج دراسة )نجاح، 2017( 

ً
الرقمي، ضرورة توافر معايير لقياس ومراقبة جودة الخدمات املقدمة إلكترونيا

إلى أنة يؤثر االقتصاد الرقمي بشكل إيجابي للمنتجات املالية على الترويج اإللكتروني للمنتجات والخدمات املالية ببنك التنمية 
املحلية وكالة املسيلة، ودراسة )دحدوح، 2014( والتي أشارت إلى أن االقتصاد الرقمي يلعب دوًرا  كبيًرا في انتشار وتنشيط البنوك 

اإللكترونية وذلك من خالل الخدمات املتعددة التي تتيحها لكل أطراف التعامل.

اختبار وتحليل فروض الدراسة 
الفرض األول - يوجد تأثير معنوي لتقنية سالسل الكتل على صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي.

تأثير  البسيط ملعرفة  الخطى  االنــحــدار  تحليل  باستخدام  الــفــرض قامت  هــذا  اختبار معنوية  مــن  الباحثة  تتمكن  وحتى 
املتغير املستقل )تقنية سالسل الكتل( على املتغير التابع )صناعة الخدمات املالية( بالسوق السعودي، ويلخص جدول )8( ذلك:

جدول )8(
تحليل االنحدار البسيط بين تقنية سالسل الكتل وصناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي   ) ن = 400(

املتغير التابعاملتغير املستقل
معامل 
االرتباط

R

التباين 
املشترك

R square

قيمة 
نسبة
 )F(

الداللة 
اإلحصائية

قيمة 
الثابت

Constant

وزن االنحدار 
العادي قيمة

B

وزن االنحدار 
املعياري قيمة

Beta

قيمة 
T

الداللة 
اإلحصائية 

0,810,66112.420,0046,920.540.446.350,00صناعة الخدمات املاليةتقنية سالسل الكتل

يتضح من جدول )8( أن قيمة معامل التحديد )R2( )0,66( وهو ما يعنى أن املتغير املستقل )تقنية سالسل( يفسر 
)66%( من التباين الكلي لتحسين مستوى صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي، كما يتضح وجود عالقة ارتباطية 
الــتــابــع(، كــذلــك تتضح معنوية  )املتغير  املــالــيــة  الــخــدمــات  وبــيــن صناعة  )املتغير املستقل(  الكتل  تقنية ســالســل  بين  قــويــة 
النموذج ككل من خالل مستوى )ف( والتي تساوي )صفر(، وهذا يدل على أن نموذج االنحدار ذات داللة إحصائية، وأن 
املتغير املستقل )تقنية سالسل الكتل( يسهم إسهاًما معنوًيا في التأثير على املتغير التابع )صناعة الخدمات املالية(، ومما 

سبق يتم قبول الفرض »يوجد تأثير معنوي لتقنية سالسل الكتل على صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي«.

الفرض الثاني - يوجد تأثير معنوي لتقنية سالسل الكتل على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.

وحتى تتمكن الباحثة من اختبار معنوية هذا الفرض قامت باستخدام تحليل االنحدار الخطى البسيط ملعرفة تأثير 
املتغير املستقل )تقنية سالسل الكتل( على املتغير التابع )االقتصاد الرقمي( بالسوق السعودي، ويلخص جدول )9( ذلك:

جدول )9(
تحليل االنحدار البسيط بين تقنية سالسل الكتل واالقتصاد الرقمي بالسوق السعودي  ) ن = 400(

املتغير التابعاملتغير املستقل
معامل 
االرتباط

R

التباين 
املشترك

R square

قيمة 
نسبة
 )F(

الداللة 
اإلحصائية

قيمة 
الثابت

Constant

وزن االنحدار 
العادي قيمة

B

وزن االنحدار 
املعياري قيمة

Beta

قيمة 
T

الداللة 
اإلحصائية 

  0.32 0,98186,45112.420,0086,690.63االقتصاد الرقميتقنية سالسل الكتل
6.550,00

يتضح من جدول )9( أن قيمة معامل التحديد )R2( )0,98( ما يعني أن املتغير املستقل )تقنية سالسل( يفسر )98%( من التباين 
الكلي لتحسين مستوى االقتصاد الرقمي السعودي، كما يتضح وجود عالقة ارتباطية قوية بين تقنية سالسل الكتل )متغير مستقل( 
وبين االقتصاد الرقمي )متغير تابع(، كذلك تتضح معنوية النموذج ككل من خالل مستوى )ف( التي تساوي )صفر(، وهذا يدل على أن 
نموذج االنحدار ذو داللة إحصائية، وأن املتغير املستقل )تقنية سالسل الكتل( يسهم معنوًيا في التأثير على املتغير التابع )االقتصاد 

الرقمي(. مما سبق يتم قبول الفرض »يوجد تأثير معنوي لتقنية سالسل الكتل على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي«.
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الفرض الثالث: يوجد تأثير معنوي لصناعة الخدمات املالية على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.

تأثير  وحتى تتمكن الباحثة من اختبار معنوية هــذا الفرض قامت باستخدام تحليل االنــحــدار الخطى البسيط ملعرفة 
املتغير املستقل )صناعة الخدمات املالية( على املتغير التابع )االقتصاد الرقمي( بالسوق السعودي، ويلخص جدول )10( ذلك:

جدول )10(
تحليل االنحدار البسيط بين صناعة الخدمات املالية واالقتصاد الرقمي  بالسوق السعودي    )ن = 400(

املتغير التابعاملتغير املستقل
معامل 
االرتباط

R

التباين 
املشترك

R square

قيمة 
نسبة
 )F(

الداللة 
اإلحصائية

قيمة 
الثابت

Constant

وزن االنحدار 
العادي قيمة

B

وزن االنحدار 
املعياري قيمة

Beta
T الداللة قيمة

اإلحصائية 

0,910,83568,040,0071,400.130.9223.830.000االقتصاد الرقميصناعة الخدمات املالية

يتضح من جــدول )10( أن قيمة معامل التحديد )R2( )0,91( وهــو ما يعني أن املتغير املستقل )صناعة الخدمات 
التباين الكلى لتحسين مستوى االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي، كما يتضح وجــود عالقة  املالية( يفسر )91%( من 
ارتباطية قوية بين تقنية صناعة الخدمات املالية )املتغير املستقل( وبين االقتصاد الرقمي )املتغير التابع(، كذلك تتضح 
معنوية النموذج ككل من خالل مستوى )ف( والتي تساوي )صفر(، وهذا يدل على أن نموذج االنحدار ذات داللة إحصائية، 
وأن املتغير املستقل )صناعة الخدمات املالية( يسهم معنوًيا في التأثير على املتغير التابع )االقتصاد الرقمي(، ومما سبق يتم 

قبول الفرض »يوجد تأثير معنوي لصناعة الخدمات املالية على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي«.

النتائج والتوصيات 
النتائج

أسفرت أراء عينة الدراسة على أهمية وضرورة االستفادة من تقنية سالسل الكتل في غزو سوق الخدمات املالية - 
السعودي.

جاءت أراء عينة الدراسة مؤكدة على ارتفاع مستوى صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي.- 

أكدت أراء عينة الدراسة على وجود إجراءات من قبل املؤسسات املالية بالسوق السعودي لالهتمام باالقتصاد - 
الرقمي.

تؤثر تقنية سالسل الكتل تأثير معنوي على صناعة الخدمات املالية بالسوق السعودي.- 

تؤثر تقنية سالسل الكتل تأثير معنوي على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.- 

تؤثر صناعة الخدمات املالية تأثير معنوي على االقتصاد الرقمي بالسوق السعودي.- 

التوصيات 
ضــــرورة تبني تقنية ســالســل الــكــتــل فــي صــنــاعــة الــخــدمــات املــالــيــة واالقــتــصــاد الــرقــمــي بــالــســوق الــســعــودي واتــخــاذ - 

اإلجراءات الفعالة الالزمة لتدعيم تطبيقها.

التي تضمن استمرار الشركات وبقائها في ظل ما -  املالية  في تقديم الخدمات  ضــرورة االهتمام باألنظمة الحديثة 
تشهده بيئة األعمال سريعة التغير.

املزايا -  في نظم املعلومات املحاسبية لالستفادة من  الكتل  زيــادة اعتماد تكنولوجيا سالسل  ضــرورة السعي نحو 
والفرص التي تحققها.

التكنولوجيات -  ملواكبة  والتطور  التعلم  وزيـــادة  املنهي  والتزامهم  مهاراتهم  تطوير  نحو  املحاسبين  اهتمام  ضـــرورة 
الحديثة واالستعداد للتكييف مع األدوار املستقبلية وما يصاحبها من تحديات.

ضــرورة االهتمام باألنظمة الحديثة وخاصة سالسل الكتل من قبل مؤسسات السوق املالية السعودية، والتي - 
تضمن صناعة خدمات مالية متميزة.
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 ABSTRACT

The study dealt with the impact of blockchain technology on the financial services industry and 
its reflection on the digital economy in the Saudi market. Its fiscal year is on 12/31 of each year, whose 
financial reports and all data about it are available and are listed continuously without interruption in 
the Saudi financial market during the period from )2018/2021(, so the study sample amounted to )63( 
financial institutions with a total of )400( items. The researcher used the descriptive approach, and used 
the questionnaire as a basic tool for collecting study data.

The study proved the importance and necessity of benefiting from the technology of block chains in 
invading the Saudi financial services market. Block chains have a significant impact on the financial services 
industry and the digital economy in the Saudi market. The financial services industry has a significant 
impact on the digital economy in the Saudi market

Keywords: Blockchain Technology, Financial Services Industry, Digital Economy.


