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 چکیده
قانونگذاران در بازارهای مالی و پولی ،در توافق در مورد داراییهای رمزپایه ،دچار مشکمت عدیدهای هستند .با توجه به دشواری
فرایند قانونگذاری در داراییهای رمزپایه و اختمفنظر در این زمینه ،این گزارش با تٔاکید بر داراییهای رمزپایه به این موضوع
اختصاص داده شده است .در زمینٔه رمزارزها ،اختمفات شدیدی در طبقهبندی آنها و تعریف برای هریک از آنها وجود دارد.

بهتازگی ،هشدار مشترکی دربارٔه خطرهای ارزهای مجازی برای مصرفکنندگان صادر و تحقیقات گستردهای در مورد ریسکهای
احتمالی این نوع داراییها انجام شده است .لزوم برقراری قوانین و مقررات در مورد این نوع از داراییها مورد تٔاکید بسیاری دیگر از

سازمانهای بینالمللی است ،که در این گزارش به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

مقرراتگذار در سطح بانک مرکزی باید به مسئلٔه تفاوت رمزارز با داراییهای رمزنگاریشده توجه کند .در این حوزه ،ماهیت و

طبقه بندی بسته به کارکردهای هریک اهمیت دارد .چالشهای ساختاری و ابهامات حقوقی ،جنبههای مثبت و منفی ،و رویکردهای
مختلف حوزٔه کسبوکار با ارزهای دیجیتال ازجمله موضوعات بحث برانگیز در این زمینه است .دارایی رمزنگاریشده بازنمایی

دیجیتالی از داراییهاست که با توکنایزکردن دارایی و فعالشدن داراییهای منجمد ،فضایی جهت سرمایهگذاریهای خرد در کشور

ایجاد میکند .عدم اجماع در مورد اصطمحات ،تعاریف ،و طبقهبندی میتواند مانعی اساسی برای ایجاد یک چهارچوب نظارتی قوی

باشد و ممکن است مانع از هماهنگی بیشتر نظارتی در بازارهای مالی شود .با توجه به ماهیت ذاتی معاممت رمزنگاری ،تفسیر

واضح از اصطمحات در بین نهادهای نظارتی ممکن است نظارت را تسهیل کند.

از سوی دیگر ،بهبود جمعآوری دادهها در مورد فعالیتهای رمزنگاری  -چه در سطح داخلی و بینالمللی  -برای ناظران جهت

درک ریسکها و فرصتهایی که میتواند بهطور قابلِتوجهی در اهداف نظارتی آنها اثر بگذارد ،بسیار مهم است .مجموعٔه دادههای
تجربی گستردهتر و دقیقتر را میتوان مستقیماً از شرکتکنندگان در بازار و یا سایر نهادهای نظارتی تهیه کرد.

در این گزارش ،الزامات مقرراتی موجود بررسی و ارتباط آنها با رمزارزها مشخص شد .همچنین بهمنظور بهبود مقررات،

اصمحات موردنیاز و اقدامات پیشنهادی ارائه گردید .با توجه به استانداردهای بینالمللی مطرحشده در گزارش هریک از رمزارزها

بسته به حوزهای که در آن اثرگذار است ،نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت.

بهطور مشخص ،میتوان بهعنوان پیشنهاد بیان کرد که بانک مرکزی کشور باید سامانههای مبادالتی و زیرساختهای آن را انتخاب

و پایهریزی کن د .همچنین ،بانک مرکزی در کشور باید مانع از خریدوفروش ارز حاصل از استخراج رمزارزها برای مقاصد سوداگرانه
شود .اخذ مالیات در حوزٔه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز بهشمار میرود.
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مقدمه
رمزارز یک دارایی دیجیتال است که بهعنوان وسیلٔه مبادله با استفاده از رمزنگاری طراحی شده است تا معاممت را ایمن کند.
رمزارزها زیرمجموعهای از پولهای دیجیتالاند .رمزارز با استفاده از پروتکلهای رمزگذاری و یا سیستمهای کدگذاری بسیار
پیچیدهای که انتقال اطمعات حساس را رمزگذاری میکند ،واحد مبادلٔه خود را ایمن میسازد .رمزارز نیز با تمرکززدایی معنی
مییابد .عرضه و ارزش پولهای مجازی نه براساس تصمیمگیریهای آگاهانٔه بانکهای مرکزی و سایر مقامات نظارتی ،بلکه با
فعالیتهای کاربران و پروتکلهای بسیار پیچیدهای که در کدهای نظارتی آنها ساخته شده است ،کنترل میشود .در
سیستمهای غیرمتمرکز در داراییهای رمزنگاریشده ،هیچ نهاد مرکزی (بهعنوان مثال ،بانک مرکزی وجود ندارد که سیستم را
مدیریت کند و نهاد مرکزی با چهارچوبی از پروتکلهای داخلی جایگزین میشود که عملکرد سیستم را راهبری و نظارت
میکند و تٔایید تراکنش هایی را که توسط اعضای همان سیستم صورت میگیرد ،امکانپذیر میسازد و پرداختها و تراکنشها
از طریق سیستم الکترونیکی صورت میگیرند .کارکردهای مختلفی برحسب انواع رمزارزها وجود دارد :رمزارزها میتوانند
رقابت و نوآوری را در نظامهای پرداخت تقویت و تسهیل در نقلوانتقاالت نظام پرداختها را ایجاد کنند .رمزارزها میتوانند
بهعنوان ابزار مالی جایگزینی برای ایجاد و توزیع پول شوند؛ البته در این مسیر با چالشها و مسائل مختلفی روبهرو هستند.
با توجه به اهمیت موضوع و کارکردهای رمزارزها ،مسئلٔه مقرراتگذاری در رمزارزها مسئلٔه نوینی است .بهعبارتی طی
سالهای اخیر با مطرحشدن رمزارزها بهعنوان یک ابزار پرداخت در مبادالت ،ناظران و تنظیمکنندگان مقررات در بازارهای
مالی در این حوزه وارد شدهاند و باید تصمیمات مشخصی در مورد چگونگی و نظارت بر رمزارزها داشته باشند که این گزارش
با بررسی آنچه در سطح بینالمللی رخ داده است و تحلیل مطالعات انجامشده توسط نهادهای ناظر ،به آن پرداخته است .در
این گزارش در بخش  ،۱به بررسی پتانسیلهای موجود در رمزارزها در جهان ،و در بخش  ،۲به بررسی مقرراتگذاری براساس
استانداردهای بینالمللی پرداخته شده است .در بخشهای  3و  ۴نیز ریسکها و چهارچوب نظارت دارایی رمزنگاریشده
بررسی شده است .در بخشهای بعدی نیز با تمرکز بر رویه های انتخابی کشورهای مختلف و بررسی قوانین و مقررات موجود
در ایران ،چهارچوب پیشنهادی ارائه شده است.

۱

 ۱پتانسیلهای موجود در رمزارزها

این فنّاوری به دو چیز دست یافته است :عدم

تمرکز۱

و

ازهمگسیختگی.۲

عدم تمرکز بهمعنای این است که این فنّاوری واسطه

را از معاممت خارج میکند؛ بهعنوان مثال ،بیتکوین میتواند بهعنوان ابزار پرداخت ،بهصورت ناشناس ،و بدون نیاز به یک
واسطه مورد استفاده قرار گیرد (دمرتزیس و ولف. ۲۰۱8 ،3
ازهمگسیختگی بهمعنای این است که این فنّاوری راهحل معتبری برای خرج مجدد ارائه میدهد .در معاملٔه نقدی بین دو
عامل ،انتقال از کیف پول یکی به دیگری انجام میشود و امکان خرج مجدد وجود ندارد .در یک سیستم غیرمتمرکز ،واسطه
با فرایند تٔایید غیرمتمرکز توسط همٔه شرکتکنندگان در شبکه جایگزین میشود .غالب ًا این کار در بلوک معاممت انجام
میشود؛ ازاینرو ،اصطمح بمکچین زنجیرهای از معاممت تٔاییدشده است که به روش غیرمتمرکز ذخیره شدهاند .یکی از
مهمترین مشکمتی که شبکههای پولی نیازمند حل آناند ،مقولٔه خرج مجدد است .این روشی متقلبانه برای خرجکردن دوبارٔه
یک مبلغ مشخص است )وجه یا مقدار مشخصی پول الکترونیکی بیش از یکبار خرج یا مصرف شود ،مانند اینکه کسی یک
زمین را همزمان به دو نفر بفروشد( .راهحل سنتی برای ازبینبردن این موضوع آن است که یک شخص ثالث مورداعتماد
)سرور مرکزی( نظارت و کنترل را بهدست گیرد؛ هرچند این روش همواره مستلزم وجود کسی است که اساساً کنترل منابع
مالی و جزئیات تمام اطمعات شخصی شما در اختیارش باشد (دمرتزیس و ولف. ۲۰۱8 ،
در یک شبکٔه غیرمتمرکز مانند بیتکوین ،تکتک اعضای شبکه الزم است کاری انجام دهند .این امر از طریق بمکچین،
که قابلِدسترس برای همه است ،صورت میگیرد .در نتیجه ،کلیٔه افراد درون شبکه توانایی مشاهدٔه کلیٔه تراز حسابها را
خواهند داشت .هر تراکنش یک فایل حاوی کلیدهای عمومی ارسالکننده و دریافتکننده )آدرسهای کیف پول و میزان کوین
منتقلشده است (همان .
وعدٔه فنّاوری جدید مبتنی بر سوابق غیرمتمرکز است و عدم تمرکز ،اعتماد را فراهم میآورد .بهجای یک دفتر مرکزی
متمرکز که در یک مٔوسسٔه معتبر سپرده شده است ،اطمعات روی یک دفترچٔه توزیعشده ضبط میشود؛ بهعبارت دیگر ،همان
اطمعات همزمان در تعداد زیادی رایانه ذخیره میشود .این عدم تمرکز باعث افزایش اعتماد میشود.
این دو ویژگی ارزشافزودٔه واقعی این فنّاوری و رمزارزها را تشکیل میدهند .نخست ،ورود به سیستم معاممت ثبتشده
را نمیتوان دستکاری کرد؛ این بدانمعنی است که سوابق تاریخی قطعیاند؛ ویژگیای که برای مشاغلی که به ردیابی دادهها
متکی باشد ،بسیار ارزشمند است .دوم ،اصل اجماع (یعنی فرایند تٔایید در یک دفترچٔه غیرمتمرکز انگیزههایی برای
شرکتکنندگان جهت گزارش صحیح ایجاد کرده است .بنابراین ،دفاتر توزیعشده برای دستیابی به تعادل خوبی که در آن
اطمعات صحیح توسط خود آشکار میشود ،دارای ساختارهای داخلی است .اینها همه نوآوریهای قدرتمندیاند که
میتوانند مسیر ردیابی و بهروزرسانی اطمعات را پیش ببرند.
از جهت دیگر ،این فنّاوری پتانسیل ارائٔه راهحلهای نوآورانه را در بسیاری از زمینهها ازجمله امور مالی فراهم میآورد.
مقیاس واقعی پتانسیل این فنّاوری در امور مالی بهشدت موردبحث است .بانکهای بزرگ و مٔوسسات مالی و شرکتها و
سرمایهگذاران بهطور چشمگیری در این فنّاوریها سرمایهگذاری میکنند .عمقهمندان به فنّاوری ادعا میکنند که این فنّاوری
همهچیز را تغییر خواهد داد .اما بهطور فزاینده ،بازیکنان بازار میدانند که بهدستآوردن مزایای این فنّاوری ممکن است
سختتر از آنچه در ابتدا تصور میشد ،باشد .همچنین ،بزرگترشدن پروندهها نگرانیهای جدی در مورد ذخیرٔه دادهها و در
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نهایت باند اینترنت ایجاد میکند .عموهبراین ،تشکیل نظام پرداخت مٔوثر و بمدرنگ بسیار وقتگیر است .این امر باعث شده
است آخرین نسل از فنّاوری رمزنگاری به «سیستمهای متمرکز» برگردد که در آن فقط به چند گره اجازٔه تٔایید معاممت داده
میشود .همچنین ،تشخیص داده شده است که ورود به دفترچهها هنوز به صحت اطمعات واردشده بستگی دارد (آبادی و
برونرمایر. ۲۰۱8 ،۱
بهطورکلی ،در مورد ویژگیهای ارزهای دیجیتالی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


رمزارز موجودی دیجیتالی برای پرداخت است که از جعل ،تقلب ،و تغییرات محافظت شده است.



برای امنیت و صحت تراکنشها و همچنین کنترل ایجاد واحدهای جدید ،از یک رمزارز خاص میتوان بهره برد.



عملیات انجامشده لغوکردنی نیست.



اطمعات در مورد عملیات انجامشده معموالً بهصورت آزاد در دسترس است.



ارزهای رمزنگاری بدون هیچگونه کنترل داخلی و یا خارجی تولید ،محاسبه ،و درخواست میشوند و مرکز کنترل و
واقعیت فیزیکی ندارند.



به کاربران اجازه میدهد بهصورت ناشناس تراکنشها را انجام دهند .اگرچه هر تراکنشی ثبت میشود و برای عموم
به نمایش درمیآید ،میتواند بدون استفاده از اطمعات شخصی مانند نام ،آدرس ،و اینگونه موارد ،مبالغ مختلفی را
ارسال یا دریافت کند.



پایینبودن کارمزد تراکنشها.

باوجود ویژگیهای بیانشده در مورد رمزارزها ،این فنّاوری بهصورت گستردهای درحال انتشار است .سرمایهگذاری در بازار
داراییهای رمزپایه پس از اوج بیش از  8۰۰میلیارد دالر ،طی سال  ۲۰۱8بهطور قابلِتوجهی کاهش یافته و به حدود ۲۰۰
میلیارد دالر رسیده است (شکل . ۱

شکل  .۱بازار رمزارزها از  ۲۰۱3تا ۲۰۱8
منبع .www.coinmarketcap.com :اوت ( ۲۰۱8واحد :میلیارد دالر

Abadi & Brunnermeier

۴

1
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سرمایهگذاری در بازار داراییهای رمزنگاریشده تا  7ژانویٔه  ۲۰۱8بهشدت افزایش یافت و به اوج  836میلیارد دالر
رسید .از آن زمان ،بهطور قابلِتوجهی کاهش یافته است و در  ۱6اوت  ۲۰۱8به  ۲۰7میلیارد دالر رسید .بیشترین بخش از
داراییهای رمزپایه ،ارزهای رمزنگاری هستند که بیتکوین بیشترین نقش را دارد (شکل . ۲

شکل  .۲نوسان ارزش بیتکوین از  ۲۰۱۰تا ۲۰۱8
منبع ،www.coindesk.com :اوت .۲۰۱8

باوجوداین ،سهم رمزارزها در معاممت پرداخت جهانی اندک است .براساس مطالعات بانک مرکزی اروپا ،روزانه حدود
 ۲8۴٬۰۰۰تراکنش بیتکوین در سطح جهان انجام میشود که در مقایسه با  33۰میلیون پرداخت خردهفروشی در منطقٔه یورو
محدود است (شکل . 3

شکل  .3نوسان ارزش رمزارزها از  ۲۰۱3تا ۲۰۱8
منبعwww.localbitcoins.com :

۵
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درآمدهای حاصل از استخراج ارزهای رمزنگاریشدٔه جدید در پنج سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است .از اواخر
آوریل  ،۲۰۱3متوسط درآمد روزانٔه استخراج از  ۱8ژوئیٔه  ۲۰۱8از  ۰٫7میلیون دالر به  33میلیون دالر رسید .درآمد روزانه در
سال  ۲۰۱8بهطور متوسط بیش از  ۴۴میلیون دالر بوده است و بیش از  ۱٫6میلیون کاربر منحصربهفرد در معاممت روزانه
شرکت میکنند (در مقابل  ۱۱9٬۰۰۰در سال ( ۲۰۱3شکل . ۴

شکل  .۴تعداد سرمایهگذاران و کسب سود از بازار ارزرمزها از  ۲۰۱3تا ۲۰۱8
منبعwww.coinmetrics.io :

باوجود چنین گسترش و شمولیتی در بازارهای مالی ،رفتار قانونگذاران و ناظران مالی اهمیت بیشتری مییابد .برقراری
قوانین و مقررات در این زمینه و تطبیق با ساختار نقش بسزایی در برقراری و گسترش فنّاوری در سالهای آتی دارد .در ادامه،
به بررسی فرایند مقرراتگذاری در رمزارزها در کشورهای مختلف و سپس در ایران پرداخته میشود.
رشد سریع داراییهای رمزپایه سٔواالتی را در مورد محیط نظارتی مناسب و توانایی نظارتی موجود برای تطبیق با شرایط
ایجاد کرده است .تنظیم مقرراتگذاری خدمات مالی بهصورت مناسب در بلندمدت ثبات اقتصادی و بهحداقلرساندن
هزینههای اجتماعی را ترویج میکند (شکل . ۵

6

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

شکل  .۵رشد داراییهای رمزنگاریشده از  ۲۰۱3تا ۲۰۱9
منبع ،www.coinmarketcap.com :صندوق بینالمللی پول

سرمایهگذاران و کاربران دارایی رمزنگاریشده و همچنین ارائهدهندگان خدمات ،در معرض خطرهای بسیاری قرار دارند.
ذات ًا بیثباتی باالی داراییهای رمزنگاریشده ،در کنار هم با ویژگیهای فنّاوری و ناشناسبودن ،خطرهای قابلِتوجهی را نهتنها
برای سرمایهگذاران ،بلکه برای ارائهدهندگان خدمات نیز بهوجود میآورد .در شکل  ،6سعی شده است ریسکهای موجود در
دارایی رمزنگاریشده نشان داده شود.

شکل  .6ساختار بازار داراییهای رمزنگاریشده و ریسکهای مرتبط
منبع :صندوق بینالمللی پول۲۰۱9 ،

7
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ریسک عملیاتی و سایبری ارائهدهندگان کیف پول و سیستمعاملهای مبادلٔه دارایی رمزنگاریشده ۱با خطچین
(داخلیترین محیط محصور در شکل  6نشان داده شده است .این ریسکهای احاطهکنندٔه دارایی رمزنگاریشده در ساختار
این دارایی تٔاثیرگذار است (کوروو و همکاران۲۰۱9 ،۲
ریسک بازار ،ریسک اعتباری ،و ریسکهای انتشاردهندگان سکه و توکن نیز با خط مشکی (میانیترین محیط محصور
نشان داده شده است .بسیاری از داراییهای رمزنگاری بسیار بیثباتاند و سرمایهگذاران و سیستمعاملهای مبادلٔه رمزنگاری
در معرض ریسک بازارند .ریسک نقدینگی صادرکنندگان و ارائهدهندگان خدمات دارایی رمزنگاریشده با خط خاکستری
(محیط محصور بیرونی نشان داده شده است .این ریسک در تمام ساختار دارایی رمزنگاریشده وجود دارد (کوروو و
همکاران. ۲۰۱9 ،
ریسک مبارزه با پولشویی و مبارزه با تٔامین مالی تروریسم در داراییهای رمزنگاریشده نیز بهطور بالقوه ریسک مورد
سوءاستفاده قرارگرفتن را ایجاد میکنند و این بهعلت سطوح مختلف ناشناسبودن در داراییهای رمزنگاری است .عموهبراین،
این واقعیت است که آنها مبتنی بر اینترنتاند و به این معنی است که کاربران توانایی دارند تا با سرعت بیشتری در سطح جهان
آنها را معامله کنند .همچنین ،استفاده از فنّاوری غیرمتمرکز این امکان را برای کاربران فراهم میکند که معامله در داراییهای
رمزپایه بدون واسطههای مالی انجام دهند .ریسک سیستمی در ارائهدهندگان داراییهای رمزنگاری و صادرکنندگان بهشدت ایجاد
میشود ،زیرا در تعامل با مٔوسسات مالی سنتیاند .ارائهدهندگان خدمات مبادلهای داراییهای رمزنگاری (سیستمعاملهای مبادلٔه
رمزنگاری وکارگزاران بهطور فزاینده درگیر مشاغل سنتی مالی و مٔوسسات مالیاند (همان .
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قانونگذاران در بازارهای مالی و پولی ،در توافق در مورد طبقهبندی و نظارت داراییهای رمزپایه مشکل دارند .در ارتباط با
رمزارزها ،اختمفات شدیدی در طبقهبندی آنها ازجمله در اتحادیٔه اروپا وجود دارد .مقامات نظارتی اروپا بهتازگی هشدار
مشترکی دربارٔه خطرهای ارزهای مجازی برای مصرفکنندگان صادر کردهاند .سازمان بانکی اروپا (EBA

۱

استدالل میکند

که ارزهای مجازی باید خارج از محدودٔه دستورالعمل خدمات پرداخت باقی بمانند ،زیرا ریسکهای مربوط به فنّاوری باعث
میشود آنها از ارزهای معمولی متمایز شوند و استفاده از اصطمح «ارز» را رد میکند .بانک مرکزی اروپا بیان میکند که
ارزهای رمزنگاری یا ارزهای مجازی را پول نمیداند .همچنین ،مشخص میکند که ماهیت ارزهای مجازی میتواند در آینده
تغییر کند و بنابراین باید تحت نظارت قرار گیرد .لزوم برقراری قوانین و مقررات توسط اتحادیٔه اروپا مورد تٔاکید بسیاری
دیگر از سازمانهای بینالمللی است ،که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
در ضمن ،بانک مرکزی اروپا به این واقعیت اشاره میکند که نظامهای پرداخت فعلی نسبت به آنچه بمکچین میتواند
بهدست آورد ،برتر است (کویر. ۲۰۱8 ،۲
بانک مرکزی انگلیس نیز این نظر را رد میکند که ارزهای رمزنگاریشده پول هستند .باوجوداین تحت قوانین آلمان،
بیتکوین نوعی ابزار پرداخت خصوصی است .در فرانسه ،ارزهای مجازی مشمول چهارچوب نظارتی در مورد پرداخت نیستند
و نمیتوانند یک ابزار مالی در نظر گرفته شوند .مقامات ایتالیایی آن را وسیلهای برای مبادله میدانند ،درحالیکه در اسپانیا
ارزهای مجازی ثبت نشده ،مجاز ،یا تٔایید نشدهاند .چین استخراج بیتکوین را بهدلیل نگرانیهای بهوجودآورنده برای ثبات
مالی محدود میکند (کویر. ۲۰۱8 ،
بنابراین در ارزیابی کلی ،میتوان بیان کرد که ارزهای رمزنگاری درحال حاضر نمیتوانند بهعنوان پول در نظر گرفته شوند.
باید توجه داشت که ارزهای مجازی نه یک حساب مفید محسوب میشوند و نه یک ارز ارزندٔه قابلِاستفادهاند .همچنین،
نوسانات ارزشی آنها نیز بسیار باالست (کمیز و همکاران. ۲۰۱8 ،3
درحال حاضر ،ارزهای رمزنگاریشده احتماالً به داراییهای سوداگرانه شباهت دارند .بنابراین ،نظرهای مختلفی در مورد
رمزارزها و ماهیت آنها وجود دارد که فرایند قانونگذاری را با مشکمت بیشتری روبهرو خواهد کرد .بحث مقرراتگذاری در
مورد چگونگی نظارت بر داراییهای رمزنگاریشده نگرانیهای اساسی را در مجامع جهانی ایجاد کرده است (دمرتزیس و
گانترام . ۲۰۱8 ،4این نگرانیها شامل موارد زیر است:
اول ،فنّاوری جدید تا چه میزان استفاده از منابع نوآورانٔه تٔامینمالی را ،که هزینههای تٔامینمالی را کاهش میدهد ،فراهم
میکند .درحال حاضر ،داراییهای رمزنگاریشده نقش مهمی در تٔامین اعتبار اقتصاد اروپا دارند .همچنین ،فنّاوری بمکچین
میتواند گسترش در دسترسی به امور مالی برای شرکتهای کوچکتر را فراهم آورد و هزینههای معاممتی مبادالت مالی را
کاهش دهد .لذا ،حفظ فضای نوآوری در این ف ّناوری باید موردتوجه همیشگی ناظران مالی باشد.
دوم ،داراییهای رمزنگاریشده برای فعالیتهای غیرقانونی مورد استفاده قرار میگیرد و میتوان آنها را برای تخلف بهکار
برد .ازآنجاکه معاممت در داراییهای رمزنگاریشده میتواند بهصورت ناشناس انجام شود ،میتواند از آنها سوءاستفاده
شود .همانطور که در مورد پول نقد نیز این امکان وجود دارد ،اقدامات بسیاری برای محدودکردن سوءاستفاده از آن باید در
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نظر گرفته شود .برای محدودکردن و جلوگیری از فعالیت غیرقانونی در داراییهای رمزنگاریشده ،اقدامات دقیق
سیاستگذاری الزم است.
سوم ،مسائل مربوط به حمایت از مصرفکننده و سرمایهگذار باید بهدقت بررسی شود .ماهیت دیجیتالی داراییهای
رمزنگاریشده ،آنها را بهطور مستقیم در دسترس عموم قرار میدهد ،مشروط بر اینکه افراد از نظر دیجیتالی دانش بسیاری
داشته باشند .دسترسی گسترده مطلوب است ،اما گروههای آسیبپذیر را نیز باید در نظر داشت؛ بهعنوان مثال ،گزارش وام
دانشجویی ایاالت متحده در مارس  ۲۰۱8نتایج یک نظرسنجی را نقل میکند که در آن ،حدود یکپنجم از کل دانشجویان
شرکتکننده از پول کمک مالی برای سرمایهگذاری در ارزهای رمزنگاری مانند بیتکوین استفاده کرده بودند .هشدارهایی
دربارٔه خطرپذیری داراییهای رمزپایه صادر کردهاند .براساس ماهیت آنها ،بسیاری از رمزارزها و سرمایهگذاریهای آنها
پرخطر است.
چهارم ،توجه به مسئلٔه ثبات مالی در استفاده از رمزارزها وجود دارد .نوسانات باالی قیمتی در بازار میتواند مشکمت
ثبات مالی را ایجاد کند .این یک تهدید واقعی درحال حاضر نیست ،زیرا بازار هنوز بسیار ناچیز است و تا حد زیادی از نظام
مالی سنتی جدا شده است .بنابراین ،هیئت ثبات مالی توافق کرده است که داراییهای رمزنگاریشده درحال حاضر خطری
برای ثبات مالی جهانی ندارند ،اما از نظارت هوشیارانه با توجه به سرعت تحوالت و شکافهای اطمعاتی پشتیبانی و حمایت
میکند .باوجوداین ،باید در نظر داشت که مطابق با نظر صندوق بینالمللی پول ( ۲۰۱8و کمیتٔه بال ( ، ۲۰۱8اجماع
گستردهای وجود دارد که فنّاوری موجود در داراییهای رمزنگاریشده جالب و امیدوارکننده است .بااینحال ،تصور میشود که
این فنّاوری هنوز هم بسیار درحال تغییر است و با ظهور برنامههای مختلف ،فقط بهدنبال درک این فنّاوری و تطبیق آن برای
مصارف مختلف هستیم .درحال حاضر ،هنوز ارزش کل داراییهای رمزنگاریشده اندک است و بنابراین تصور نمیشود که
ریسک بزرگی برای ثبات مالی یا در واقع برای سایر بخشها ایجاد کند.
پنجم ،رویکرد تنظیم مقررات باید با ماهیت فنی داراییهای رمزنگاریشده سازگار باشد ،بهویژه هنگامی که آنها مبتنی بر
م غیرمتمرکز باشند .هیچجایی در این فرایند هویت صادرکننده فاش نشده است .بنابراین ،نظارت بر
سیستمهای کام ا
داراییهای رمزنگاریشده بهاینترتیب امکانپذیر نیست ،زیرا فقط یک کد نرمافزاری است که در اینترنت وجود دارد .در
عوض ،میتوان همٔه آن دسته از اشخاصی را که با داراییهای رمزنگاریشده کار میکنند ،تحت نظارت قرار داد .بنابراین،
رویکرد تنظیم مقررات باید با فنّاوری سازگار و همگام و همراستا با آن باشد.
بهطورکلی ،ممکن است نظارت بر داراییهای رمزنگاریشده با روشهای کلی نامناسب باشد ،زیرا این قانون میتواند
مانعی برای نوآوری باشد .همچنین ،میتوان نظارت بر واسطهها را در این بازار افزایش داد که در صورت محدودکردن توانایی
بانکها یا تٔامینمالی برای سرمایهگذاری ،در داراییهای رمزنگاریشده نیز اشکاالتی بهوجود میآید .این مداخله بهخودیخود
ممکن است توسعٔه داراییهای رمزنگاریشده را بسیار بیشتر از نظارت مستقیم داراییها محدود کند؛ بهویژه ،بدون دستیابی
به صندوقهای سرمایهگذاری و پسانداز ،ممکن است رشد بازار افزایش یابد .بدینترتیب ،نوآوری بیشتر بهسمت استفادههای
حاشیهای سوق مییابد .مارک کارنی از این دیدگاه حمایت میکند که داراییهای رمزنگاریشده اکنون باید تنظیم و نظارت
شوند ،اما نباید از نظام عادی مالی جدا شود .جداسازی رمزارزها از بازارهای مالی و عدم شناسایی و تٔایید آنها میتواند به
ادغام عمیقتر رمزارزها در نظام مالی منجر شود (دمرتزیس و گانترام. ۲۰۱8 ،۱
محدودکردن فعالیتهای مٔوسسات مالی در برابر داراییهای رمزنگاریشده معقول است ،اما نه بهصورتیکه ارزش اجتماعی
آنها را کاهش دهد ،زیرا باوجود ریسک مالی باال ،ثبات مالی را در خطر میاندازد .رویکرد سیاستگذاری عمومی در مورد
Demertzis & Guntram

۱۰

1

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

داراییهای رمزنگاریشده به هماهنگی جهانی در مورد نظارت نیاز دارد .محدودکردن پولشویی و تٔامین مالی تروریسم یا
جلوگیری از فرار مالیاتی مستلزم همکاری بینالمللی و حتی بیشتر در دنیای داراییهای رمزنگاریشده است .اما ،ازآنجاکه
دسترسی به مبادالت رمزنگاری اساساً تنها به اینترنت نیاز دارد ،حمایت از مصرفکننده و سرمایهگذار نیز برای مبادالت
رمزنگاری از رویکردی جهانی بهرهمند میشوند .بنابراین ،هیئت ثبات مالی و گروه ده ۱میتواند بهعنوان بهترین نهاد برای تدوین
استانداردهای بینالمللی الزم باشد .با توجه به وجود استانداردهای بینالمللی و همچنین رهنمودها و الزامات مختلف نهادهای
بینالمللی در زمینٔه نظارت ،در ادامه به بررسی این رهنمودها در مورد رمزارزها پرداخته میشود (هیئت ثبات مالی. ۲۰۱9 ،۲
سازمانهای زیر اقدامات نظارتی بر داراییهای رمزنگاریشده را بررسی میکنند که هریک از این استانداردها در ادامه بیان
شده است:
 کمیتٔه بال )(BCBS
 کمیتٔه بینالمللی اوراق بهادار )(IOSCO
 کمیتٔه پرداخت و زیرساختهای بازار )(CPMI
 کارگروه ویژٔه اقدام مالی )(FATF
 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )(OECD
 هیئت ثبات مالی )(FSB
 هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری )(IASB
کمیتٔه نظارت بر بانکداری بال ( ، BCBSکمیتٔه پرداخت و زیرساختهای بازار ( ، CPMIسازمان بینالمللی
کمیسیونهای اوراق بهادار ( ، IOSCOکارگروه اقدام مالی ( ، FATFسازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( ، OECDو
هیئت ثبات مالی ) (FSBازجملٔه مٔوسسات بینالمللی فعال در بررسی پژوهشهای مرتبط با این موضوعاند که جنبههای مهم
ریسکهای داراییهای رمزنگاریشده را پوشش میدهند.
 کمیتٔه بال(BCBS) 3
کمیتٔه بال درحال پیگیری تعدادی از طرحهای سیاستگذاری و نظارتی مربوط به داراییهای رمزنگاریشده است .این کمیته
بر جنبههای مربوط به تقویت مقرراتگذاری ،نظارت ،و عملکرد بانکها در سراسر جهان با هدف تقویت ثبات مالی تمرکز
دارد .بررسیهای کمیتٔه بال در زمینٔه داراییهای رمزنگاریشده شامل سه بخش زیر است:
 -۱نظارت کامل بر تحوالت بازار داراییهای رمزپایه و ارزیابی تٔاثیر چنین تحوالتی در نظام بانکی؛
 -۲تعیین میزان قرارگرفتن در معرض ریسک مستقیم و غیرمستقیم بانکها نسبت به داراییهای رمزنگاری و خدمات
مرتبط از طریق دورههای جمعآوری دادههای دورهای؛
 -3ارزیابی اقدامات احتیاطی مناسب در برابر ریسکهای داراییهای رمزنگاریشدٔه بانکها.
در مارس  ،۲۰۱9کمیتٔه بال در مورد ریسکهای مرتبط با داراییهای رمزنگاریشده گزارشی منتشر کرده است .کمیتٔه بال
در این گزارش خاطرنشان کرده است که رشد مداوم داراییهای رمزنگاریشده این پتانسیل را دارد که نگرانیهای ثبات مالی و
ریسکهایی که بانکها با آن روبهرو هستند افزایش دهد .این گزارش ،مجموعهای از حداقل انتظارات نظارتی را برای
بانکهایی که مجاز به تصویباند ،تصریح کرده است.

G10 Countries

۱۱

1

Financial Stability Board

2

BIS

3

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

کمیتٔه بال بر این عقیده است که نوع داراییهای رمزنگاریشده پیش از مشخصکردن یک چهارچوب احتیاطی اهمیت
دارد .داراییهای رمزنگاریشده دارای درجٔه باالیی از نوسانات هستند .آنها ریسکهای بسیاری برای بانکها ازجمله ریسک
نقدینگی ،ریسک اعتباری ،ریسک بازار ،ریسک عملیاتی (ازجمله کمهبرداری و خطرهای سایبری  ،پولشویی ،و ریسک
تٔامین مالی تروریسم و خطرهای قانونی و شهرت ایجاد میکنند.
برایناساس ،کمیته انتظار دارد در صورت مجازبودن یک بانک و تصمیم به قرارگرفتن در معرض ریسک داراییهای
رمزنگاریشده یا ارائٔه خدمات مرتبط ،موارد زیر را حداقل باید اتخاذ کند:
 دقت کافی :یک بانک پیش از قرارگرفتن در معرض ریسک داراییهای رمزنگاریشده یا ارائٔه خدمات مرتبط ،باید
تجزیه و تحلیلهای جامعی از ریسکهای موجود انجام دهد .بانک باید اطمینان یابد که از تخصص فنی و الزم
برخوردار است تا ریسکهای ناشی از داراییهای رمزنگاریشده را بهطور مناسب ارزیابی کند.
 حاکمیت و مدیریت ریسک :بانک باید یک چهارچوب جامع مدیریت ریسک شفاف و قوی داشته باشد که برای
مواجهه با ریسک داراییهای رمزنگاریشده و خدمات مرتبط با آن مناسب باشد .با توجه به ناشناسبودن و نظارت
محدود بر بسیاری از داراییهای رمزنگاریشده ،چهارچوب مدیریت ریسک بانکی برای داراییهای رمزنگاریشده
باید کامما منطبق با فرایندهای کلی مدیریت ریسک ازجمله موارد مرتبط با پولشویی و مبارزه با تٔامین مالی
تروریسم باشد .بنابراین ،انتظار میرود بانکها فرایندهای مدیریت ریسکی را اجرا کنند که مطابق با درجٔه باالیی از
ریسک داراییهای رمزنگاریشده است .انتظار میرود مدیریت ارشد مربوطه در نظارت بر چهارچوب ارزیابی
ریسک نقش فعالی داشته باشد .به هیئتمدیره و مدیریت ارشد باید اطمعات بموقع و مرتبط با مشخصات ریسک
داراییهای رمزنگاریشدٔه بانک ارائه شود .ارزیابی خطرهای شرحدادهشده در باال مربوط به قرارگرفتن در معرض
ریسک داراییهای رمزنگاریشدٔه مستقیم و غیرمستقیم و سایر خدمات باید در سرمایٔه داخلی بانک و فرایندهای
ارزیابی کفایت نقدینگی درج شود.
 افشای اطمعات :یک بانک باید از افشای مالی منظم خود ،هرگونه مواجهه با داراییهای رمزنگاریشده یا خدمات
مرتبط با آن اطمع داشته باشد و آن را افشا کند و رفتار حسابداری مشخص را برای این گونه مواجههها مطابق با
قوانین و مقررات داخلی مشخص کند.
 یکپارچگی نظارتی :بانک باید با مرجع نظارتی خود در ارتباط باشد و این مرجع را از فعالیتهای موجود در مورد
دارایی رمزنگاریشده و یا سرمایهگذاری واقعی و برنامهریزیشده بموقع آگاه سازد و اطمینان حاصل کند که
مجازبودن فعالیت و خطرهای مرتبط خدمات موردنظر را بهطور کامل ارزیابی کرده است و راهکارهای کاهش
ریسکهای اینچنینی را بیان کند.
در بررسی چگونگی تعیین یک رفتار محتاطانه و نظارتی کمیتٔه بال برای داراییهای رمزنگاریشده ،اصول کلی زیر بیان
شده است:
ریسک ،فعالیت ،رفتار مشابه :مشابه با نوع فعالیت و ریسک متناسب با آن ،چهارچوب محتاطانه اتخاذ شود .بنابراین،
نباید بهگونهای چهارچوب احتیاطی طراحی شود که صریحاً از ایجاد یا نوآوریهای فنّاوریهای خاص مربوط به
داراییهای رمزنگاریشده جلوگیری بهعمل آید .متناسب با ریسکهای ناشی از ویژگیهای منحصربهفرد هریک از
داراییهای رمزپایه ،سیاستهای احتیاطی در نظر گرفته شود.
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سادگی :همانطور که گفته شد ،داراییهای رمزپایه درحال حاضر در یک کمس دارایی نسبت ًا کوچک در سطح جهاناند و
کاربرد گستردهای ندارند ،اما این پتانسیل وجود دارد که انواع خاصی از داراییهای رمزنگاریشده از نظر سیستم اهمیت
پیدا کنند .ازاینرو ،طراحی رفتار احتیاطی از داراییهای رمزنگاریشده باید از نظر ماهیت ساده و انعطافپذیر باشد؛
بهعنوان مثال برای محاسبٔه الزامات نظارتی ،نباید از روشهای پیچیدٔه داخلی استفاده شود ،و در صورت لزوم ،رفتار
احتیاطی باید براساس چهارچوب موجود بنا شود ،بهویژه برای داراییهای رمزپایه با کارکردهای اقتصادی معادل.
حداقل الزامات :هرگونه رفتار محتاطانه و مشخص داراییهای رمزپایه توسط کمیتٔه بال باید مشخص و حداقل الزامات
مشخصشده برای آن اعمال شود .در صورت ضرورت ،میتواند اقدامات اضافی و یا محافظهکارانٔه بیشتری نیز اعمال شود.
اصول نظارتی کمیتٔه بال تٔاکید کرده است برای اطمینان از یکپارچگی نظام مالی ،باید ریسکها و مقررات نظارتی با هم
متناسب باشند و مقررات باید در مورد پیشرفتهای فنّاوری بیطرف باشد .مفهوم قانونیبودن داراییهای رمزنگاریشده باید
واضح تشریح شود .داراییهای رمزنگاریشده در بسیاری از حوزهها قانونیاند ،مگر اینکه مقررات ممنوعیت آشکار وجود
داشته باشد.
پنج اصل اساسی زیر نیز برای نظارت مٔوثر بر داراییهای رمزنگاریشده بیان شده است:
اصل اول -تعامل سازنده :دارایی رمزنگاریشده با کمهبرداری و اغراق بیرویه همراه بوده است .بسیاری از پروژههای
دارایی رمزنگاریشده به عدم موفقیت و ضرر و زیان قابلِتوجهی برای سرمایهگذاران و کمهبرداری گسترده منجر شده است.
بااینحال ،بسیاری از پروژهها نتایج مثبتی بههمراه آورده و نوآوریهای فنّاوری واقعی را ارائه دادهاند .مقررات نباید ناعادالنه و
سختگیرانه باشد که تعامل سازندٔه داراییهای رمزپایه در تمهیدات مالی را نابود کند .درحالیکه میتوان از داراییهای
رمزنگاریشده در معاممت غیرقانونی استفاده کرد ،اصول مقرراتی باید به استفاده از دارایی رمزنگاری بهعنوان ابزار پرداخت
توجه داشته باشد.
اصل دوم -طبقهبندی :داراییهای رمزنگاریشده را میتوان بهصورت کاربردی در توکنها ،ارزهای رمزپایه ،اوراق بهادار
رمزنگاریشده ،و طرحهای سرمایهگذاری جمعی رمزنگاریشده طبقهبندی کرد .طبقهبندی داراییهای رمزپایهای بحثبرانگیز
است و هرکدام از این دستهبندی میتواند متفاوت با دیگری لحاظ شود .در برقراری قوانین و مقررات ،باید به کارکردهای
دارایی رمزنگاریشده توجه کرد.
اصل سوم -حمایت از مصرفکننده و سرمایهگذار :نظارت فعالیتهای مربوط به داراییهای رمزنگاری باید مشمول اصول
کلی مشاغل مالی باشد .اینها شامل اصول کلی صداقت ،احتیاط مالی ،رفتار منظم در بازار ،شفافیت ،محافظت از داراییهای
مشتری ،و جلوگیری از تضاد منافع است .همچنین ،قوانین و مقررات جدید باید کامما مبتنی بر قوانین تنظیم قراردادهای
هوشمند و غیرمتمرکز سازمانها بهدلیل محتوای حقوقی و کاربردی آنها باشد .اطمینان قانونی در معاممت ضروری است.
قانونیبودن مطالبات و بدهیهای مربوط به داراییهای رمزنگاریشده نباید با سایر قراردادهای مالی متفاوت و معمولی باشد.
 -۴رمزنگاری و فنّاوری :مقررات باید دقیقاً مبتنی بر کارکردهای داراییهای رمزنگاریشده باشد و براساس فنّاوری نباشد.
فنّاوری دفاتر توزیعشده نباید تعیینکنندٔه نظارت مالی شود.
 -۵ثبات :تنظیم قوانین و مقررات در داراییهای رمزنگاریشده و فعالیتهای مرتبط باید شفاف ،پایدار ،و قابلِپیشبینی
باشد.عدم قطعیت در مورد چهارچوب نظارتی ممکن است مانع نظم و ثبات و یکپارچگی شود.
 کمیتٔه پرداخت و زیرساختهای بازار )(CPMI
کمیتٔه پرداخت و زیرساختهای بازار بهدنبال انجام وظیفٔه خود ،به نوآوری در پرداخت ،تسویٔه پرداخت توجه ویژهای داشته
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است .در چند سال گذشته ،کمیتٔه پرداخت و زیرساختهای بازار بهطور جدی پیامدهای نوآوریهای دیجیتال ازجمله ارزهای
دیجیتال ،توکنسازی ،و دفاتر توزیعشده را بهدقت مورد ارزیابی قرار میدهد .برای این منظور ،کمیتٔه پرداخت و
زیرساختهای بازار درحال تهیٔه گزارشهای تحلیلی و چهارچوبهایی برای کمک به بانکهای مرکزی در ارزیابیهای خود
بوده است.
عموهبراین ،کمیتٔه پرداخت و زیرساختهای بازار از طریق یک کارگروه مشترک با  ،IOSCOنظارت بر نوآوری در تصفیه
و تسویهحساب و تٔاثیر آنها در استانداردهای فعلی برای زیرساختهای بازار مالی را بررسی میکند.
کارگروه مشترک  CPMIو  IOSCOاصول زیرساختهای بازار مالی را در آوریل  ۲۰۱8بررسی کرده و به بررسی
چگونگی تٔاثیرات نوآوریهای فعلی با استفاده از فنّاوری دفاتر توزیعشده در تصفیه و تسویهحساب پرداخته است.
بانکهای مرکزی بهدنبال راههایی برای تقویت نوآوری در پرداختها هستند ،درحالیکه ایمنی را به خطر نیندازند.
مطالعات اخیر در کمیتٔه پرداخت و زیرساختهای بازار نشان میدهد درحالیکه بیشتر بانکهای مرکزی در سطح جهان
بهدنبال اجرای ارزهای دیجیتالی بانک مرکزی یا ملی هستند ،این کار هنوز در درجٔه اول مفهومی است و فقط تعداد معدودی
قصد دارند در کوتاهمدت و میانمدت یک ارز دیجیتال ملی صادر کنند .همچنین ،یادآوری میکند که بهنظر میرسد بیشتر
بانکهای مرکزی چالشهای راهاندازی یک ارز دیجیتال ملی را شناسایی کردهاند ،اما هنوز قانع نشدهاند مزایای آن (عمدت ًا
افزایش ایمنی و کارایی در پرداخت از هزینههای آن بیشتر خواهد بود.
 هیئت ثبات مالی )(FSB
هیئت ثبات مالی بههمراه سایر نهادهای مالی بینالمللی درحال فعالیت و بررسی داراییهای رمزنگاریشده است و مستقیم ًا
موضوعات مربوط به داراییهای رمزنگاریشده را بررسی میکند .آنها عمدت ًا بر حمایت از سرمایهگذاران ،یکپارچگی بازار،
عملیات ضد پولشویی ،ریسکهای بانکی ،و نظارت بر ثبات مالی متمرکزند.
مطالعات و بررسیهای هیئت ثبات مالی در زمینٔه داراییهای رمزنگاریشده بر دو بخش متمرکز شده است :نظارت بر
ریسکهای دارایی رمزنگاریشده ،و تهیٔه فهرستی از رگوالتورها و نظارتکنندگان داراییهای رمزنگاریشده.
بهطورکلی ،هیئت ثبات مالی در بررسی ثبات مالی ،نظارت و پیامدهای فنّاوریهای غیرمتمرکز مالی را بررسی کرده است.
هیئت ثبات مالی با بررسی ریسکهای دارایی رمزنگاریشده بر ثبات مالی در مارس  ،۲۰۱8اعمم کرده است که داراییهای
رمزنگاریشده در آن زمان ریسکی برای ثبات مالی جهانی ایجاد نمیکنند .این ارزیابی نشان میدهد با حجم و اندازٔه کم
داراییهای رمزنگاریشده در بازار ،ریسکی برای بازارهای مالی وجود ندارد که باوجوداین ،اگر این داراییهای رمزنگاریشده
بهطور قابلِتوجهی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد یا با هستههای نظام مالی اتصال یابد ،میتواند این ارزیابیها را تغییر دهد ،که
در نتیجه با توجه به تغییر و سرعت در این بازارها ،خواستار نظارت مداوم بوده است.
هیئت ثبات مالی فهرست نظارتکنندگان داراییهای رمزنگاریشده را تهیه کرده و آن را در آوریل  ۲۰۱9به وزیران دارایی
گروه  G20و سران بانک مرکزی تحویل داده است .هدف از این فهرست ارائٔه اطمعات مربوط به نظارتکنندگان مربوطه و
سایر مقامات در حوزههای مالی است؛ ازاینرو با برقراری تماس بین مقامات ذکرشده در فهرست ،اطمعات به اشتراک
گذاشته میشود.
 سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار )(IOSCO
سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار نگرانیهایی در مورد داراییهای رمزنگاریشده در فعالیتهای تجاری ،تسویٔه
نظام پرداختها ،حسابداری و ثبت ،واسطهگری و در معرض ریسک قرارگرفتن وجوه سرمایهگذاری به داراییهای
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رمزنگاریشده دارد که این کمیته به همٔه این موارد رسیدگی میکند .سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار در نوامبر
 ۲۰۱7بیانیهای را به اعضای خود در مورد خطرهای عرضٔه اولیٔه سکه ( ICOصادر کرده است.
در مه  ،۲۰۱8سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار یک چهارچوب پشتیبانی  ICOرا بهعنوان منبعی آموزشی برای
اعضا ارائه داده است تا آنها را در مقابله با خطرهای ناشی از ارائٔه  ICOsکمک کند .تمرکز اصلی این سازمان بینالمللی بر
پیامدهای حمایت از سرمایهگذار و یکپارچگی بازار است .در سال  ۲۰۱9نیز مباحث مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری با
قرارگرفتن در معرض داراییهای رمزپایه را بررسی کرده است.
 کارگروه ویژٔه اقدام مالی )(FATF
در اکتبر  ،۲۰۱8کارگروه ویژٔه اقدام مالی تغییراتی در توصیهها و واژهنامههای خود اعمال کرد تا صریحاً روشن کند که این
توصیهها در مورد فعالیتهای مالی شامل داراییهای مجازی اعمال میشود .کارگروه ویژٔه اقدام مالی از اصطمح «داراییهای
مجازی» استفاده میکند که بهصورت دیجیتالی قابلِمعامله یا انتقال است و میتواند برای مقاصد پرداخت یا سرمایهگذاری
استفاده شود که شامل اشکال تبدیلپذیر و تبدیلناپذیر و متمرکز و غیرمتمرکز و همچنین  ICOاست .اینها فقط به
داراییهایی که به رمزنگاری تکیه میکنند ،محدود نمیشود .مطابق با توصیٔه اصمحشدٔه این کارگروه ،الزم است ارائهدهندگان
خدمات داراییهای مجازی بهدلیل پولشویی و مبارزه با تٔامین مالی تروریسم ( ، AML/CFTدارای مجوز باشند یا ثبت
شوند و مشمول سیستمهای مٔوثر برای نظارت قرار گیرند .این کارگروه با بیان دقیقتر الزامات اجرای دقیق برای نظارت مٔوثر
در ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی را ارائه میدهد.
 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )(OECD
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه درحال مطالعه و بررسی داراییهای رمزپایه و برنامههای کاربردی  DLTدر بازارهای مالی
است .بهعنوان نخستین گام ،کمیته  ICOsرا بهعنوان یکی از برجستهترین برنامههای بررسی بمکچین برای تٔامین اعتبار در
اکتبر  ۲۰۱8تشکیل داده است که مزایای احتمالی استفاده از  ICOsو تشکیل سرمایٔه تجاری ،صدور و تجارت برندها،
محدودیتها در ساختار ICOها ،و همچنین خطرهایی که سرمایهگذاران و بنگاههای کوچک و متوسط ( SMEsدر معرض
آن قرار میگیرند ،بررسی میکند .همچنین ،تجزیه و تحلیل برای درک پتانسیل  ICOsبهعنوان ابزار اصلی تٔامین اعتبار برای
شرکتهای کوچک و متوسط ،صرفنظر از نوع پروژه یا مدل کسبوکار بهکاررفته ،اصلیترین هدف این سازمان است.
براساس گزارشهای این سازمان ،تکامل سریع فنّاوری در بازارهای دارایی رمزنگاریشده نیز ممکن است رویکردهای نظارتی
را تحتتٔاثیر قرار دهد و شکافهای نظارتی را ،که به تمرکز نظارتی بیشتری نیاز دارند ،ایجاد کند.
 بانک مرکزی اروپا )(ECB
بانک مرکزی اروپا از زمان آغازبهکار ،دارایی رمزنگاریشده را مطالعه کرده و اولین گزارش خود را در مورد ارز مجازی در سال
 ۲۰۱۲منتشر کرده و پس از آن در سال  ۲۰۱6تجزیه و تحلیل بیشتری انجام داده است .کارگروه داخلی بانک مرکزی اروپا در
مارس  ۲۰۱8با عمیقترکردن تجزیه و تحلیل پیرامون ارزهای مجازی و داراییهای رمزنگاریشده تٔاسیس شده و برای تحقق
این وظیفه ،تحقیقات خود را در سه ستون تنظیم کرده است:
الف -تعریف داراییهای رمزنگاریشده و فعالیتهای مرتبط؛
ب -نظارت بر داراییهای رمزنگاریشده و فعالیتهای مرتبط و تکامل کانالها برای انتقال خطرهای احتمالی به بخش مالی و اقتصاد؛
ج -شناسایی اقدامات کنترل احتمالی برای کاهش چنین خطرهایی.
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تجزیه و تحلیلها برای ارزیابی و کمک به مهار هرگونه تٔاثیر منفی داراییهای رمزنگاریشده بوده و بر ایمنی و کارایی
زیرساختهای بازار و همچنین ثبات در نظام مالی متمرکز شده است .بانک مرکزی اروپا اذعان میکند داراییهای
رمزنگاریشده درحال حاضر بیشتر در ارتباط با پولشویی/تٔامین مالی تروریسم و حمایت از مصرفکننده ریسکهایی را ایجاد
میکنند .در این راستا ،سازمان بانکی اروپا و سازمان بورس اوراق بهادار و بازارهای اروپا ( ESMAدر راستای برنامٔه
اقدامات فینتک کمیسیون اروپا ( ، ۲۰۱8بهتازگی توصیههای خود به مٔوسسات اتحادیٔه اروپا را در مورد داراییهای
رمزنگاری منتشر کردهاند.
درحال حاضر ،هیچ توافق بینالمللی در مورد چگونگی تعریف داراییهای رمزنگاریشده وجود ندارد .با توجه به عدم
تعریف توافقشده در مورد داراییهای رمزنگاریشده ،توصیف از این پدیده لزوماً با رویکرد سایر مقامات یا در مجامع
بینالمللی مربوطه مطابقت ندارد .ازاینرو ،بانک مرکزی اروپا در محدودٔه وظیفٔه خود میکوشد درک مشترک این پدیده را
تسهیل کند تا از تکثیر تعاریف سطحی جلوگیری و مانع تمشهای هماهنگی بینالمللی شود.
 هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری
مفاهیم نظری استانداردهای بینالمللی و ملی حسابداری برای استانداردگذاری و قانونمندکردن یک دارایی ضروری است تا
ماهیت و شکل دارایی شناسایی شود .شناسایی ماهیت و شکل دارایی بهمعنی وجود استانداردهای الزم برای شناخت است و
این در حالی است که درحال حاضر باوجود اهمیت داراییهای رمزنگاریشده بهعنوان یک دارایی جدید در میان سایر
داراییها و رشد سریع آن طی سالهای گذشته ،استانداردهای حسابداری کنونی توجهی به رشد سریع و اهمیت این نوع از
دارایی داشته و درحال حاضر تفاسیری جهت شناسایی این نوع از دارایی در وبسایت خود منتشر کرده است.
درحال حاضر براساس آنچه مٔوسسٔه حسابرسی ارنست و یانگ ( ۲۰۱9بیان میکنند ،هیئت تدوین استانداردهای
حسابداری جهت تدوین استاندارد مستقل برای ارزهای رمزنگاریشده ،در وهلٔه نخست باید طبقٔه این نوع از داراییها را میان
طبقات مختلف شناسایی و طبقهبندی دارایی مشخص کند ،زیرا مبتنی بر شناخت مفهوم و طبقهای که مفهوم در آن جا
میگیرد ،میتوان استانداردهای موجود درگیر در این حوزه را شناسایی کرد و یا آنکه به نواقص موجود در استانداردهای فعلی
بپردازد و ضرورتهای تدوین استاندارد جدید جهت شناسایی ،اندازهگیری ،و افشای ارزهای رمزنگاریشده را بررسی کند.
درحال حاضر و براساس بررسی استانداردهای موجود ،در این ارتباط مفاهیم و استانداردهای متنوعی درگیرند .شکل 7
مفاهیم حسابداری مرتبط با ارزهای رمزنگاریشده را نشان میدهد.
مفاهیم حسابداری مرتبط
وجهنقد و معادل نقد

ابزارهای مالی

موجودیها

دارایی نامشهود

سیاستهای
حسابداری

ابزارهای سرمایهای
سایر داراییهای مالی
مشتقات
شکل  .7مفاهیم حسابداری مرتبط با شناسایی و اندازهگیری داراییهای رمزنگاریشده
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نکتٔه قابلِتوجه آن است باوجود آنکه ارزهای رمزنگاریشده نوعی از دارایی است که از طریق استخراج بهدست میآید،
استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شمارٔه  6با این مقوله ارتباطی ندارد .تشخیص طبقه و ارتباط دارایی رمزنگاریشده با
مفاهیم حسابداری آنجا اهمیت دارد که دارندٔه این نوع دارایی با درک درست از مفهوم و ارتباطات ،میتواند این نوع از دارایی
را شناسایی و آن را در صورتهای مالی خود افشا کند (نمونٔه آن عدم استفاده از استاندارد بینالمللی شمارٔه  6است که
ارتباطی با موضوع ندارد ،هرچند عنوان این استاندارد با اکتشاف و ارزیابی همراه باشد  .بهعبارتی ،اهمیت شناخت و
اندازهگیری درست ارزش ارزهای رمزنگاریشده در افشا و ایجاد شفافیت در خصوص این نوع از دارایی ،بهویژه برای
شخصیتهای حقوقی همچون شرکتها که موظفاند وضعیت مالی و عملکرد خود را طی یک دورٔه مالی به استفادهکنندگان
از اطمعات مالی گزارش دهند ،بسیار است .براساس استاندارد بینالمللی حسابداری شمارٔه  ۱بند  ۲۵با عنوان «چهارچوب
تهیه و ارائٔه صورتهای مالی» ،فرض میشود که استفادهکنندگان از صورتهای مالی دربارٔه فعالیتهای تجاری ،اقتصادی ،و
حسابداری آگاهی معقول دارند و مایلاند با انجام تمش منطقی ،اطمعات را مطالعه کنند .بنابراین ،شناسایی و ارزشگذاری
اقمم در صورتهای مالی و در نهایت افشای آن تحتتٔاثیر آن است که استفادهکنندگان چگونه بهنحو معقولی در تصمیمات
اقتصادی خود از این اقمم اثر میپذیرند .در ارزیابی داراییهای رمزگذاریشده اهمیت دارد که مسئله از منظر استفادهکنندگان
دیده شود تا براساس استانداردهای موجود ،بهترین روش برای شناسایی و ارزشیابی این نوع از دارایی ارائه شود.
از سوی دیگر ،هدف صورتهای مالی عبارت است از ارائٔه اطمعاتی تلخیص و طبقهبندیشده دربارٔه وضعیت مالی،
عملکرد مالی ،و انعطافپذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ
تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود .صورتهای مالی نتایج وظیفٔه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که
در اختیارشان قرار گرفته است ،منعکس میکند .استفادهکنندگان صورتهای مالی ،برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ،غالب ًا
خواهان ارزیابی وظیفٔه مباشرت یا حسابدهی مدیریتاند .بنابراین ،اگر مدیران منابع موجود در واحد تجاری تحت مدیریت
خود را صرف خرید یا استخراج رمزارزها کرده باشند ،ضرورت دارد در این خصوص افشای کافی و مناسب صورت گیرد و
سرمایهگذاران بتوانند مبتنی بر اطمعات منتشرشده در خصوص نگهداری سرمایهگذاری یا قصد انجام سرمایهگذاری تصمیم
بگیرند .بنابراین ،بررسی استانداردهای حسابداری موجود در خصوص نحؤه شناسایی رمزارزها اهمیت دارد .برایناساس و
درحال حاضر با توجه به فقدان استاندارد مستقل برای افشای داراییهای رمزنگاریشده ،استانداردهای بینالمللی درگیر در
این حوزه بهترتیب عبارتاند از:
 مفهوم وجهنقد و معادل نقد، استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شمارٔه  9با عنوان ابزارهای مالی، استاندارد بینالمللی حسابداری شمارٔه  ۲با عنوان موجودی، استاندارد بینالمللی حسابداری شمارٔه  38با عنوان دارایی نامشهود، توسعٔه سیاستهای حسابداری تحت استاندارد بینالمللی حسابداری شمارٔه  8با عنوان سیاستهای حسابداری،تغییرات در برآوردها و خطاها در حسابداری.
بنابراین ،تحت این استانداردها میتوان باوجود فقدان استاندارد یکتا برای ارزهای رمزنگاریشده ،حداقلهای شناخت،
اندازهگیری ،و افشا تحت استانداردهای بینالمللی حسابداری و گزارشگری مالی جهت استفادٔه دارندگان داراییهای
رمزنگاریشده ارائه کرد .در ادامه ،به بررسی ماهیت حسابداری دارایی رمزنگاریشده پرداخته میشود:
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رمزارزها بهعنوان وجهنقد و معادل نقد

در اقتصاد ،برای پول سه طبقه وجود دارد :پول بهعنوان یک کاالی باارزش مثل طم که ارزش آن براساس ارزش فیزیکی کاال
مشخص میشود؛ پول بهعنوان یک قرارداد بین دو طرف مثل برگههای سهام یا اوراق مشارکت؛ و در نهایت ،پول بهعنوان آنچه
بهطور قانونی توسط نهاد قانونگذار همچون بانک مرکزی منتشر شده باشد؛ همچون اسکناسهایی که در یک کشور وسیلٔه
مبادلهاند و این در حالی است که درحال حاضر پول دیجیتال یا رمزنگاریشده همچون بیتکوین نیز معرفی شده است که در
هیچیک از این تعاریف نمیگنجد.
درحالال حاضالر ،در بالاب شناسالالایی ماهیالت و شالکل دارایالالی رمزنگاریشالده مبالاحثی وجالود دارد .اگرچالاله مباحالث مالرتبط بالالا
شناسایی ماهیت و شکل پول رمزنگاریشده بسیار جدید و نوین است ،از دیدگاه برخی از حسابداران ،پولهالای رمزگذاریشالده
نوعی وجهنقدند .حسابداران با استناد به بند  7استانداردهای بینالمللی حسابداری شمارٔه  ،7نقد و معادل نقد را دارایی جالاری
میدانند که با هدف ایفای تعهدات نقدی کوتاهمدت ،و نه با هدف سرمایهگذاری یا سایر اهداف نگهداری میشالود .بالرای اینکاله
سرمایهگذاری بهعنوان معادل نقد شناخته شود ،باید بهسرعت قابلِتبدیل به مبلغ معینی نقد باشالد و ریسالک تغییالر ارزش آن کالم
باشد .بنابراین ،سرمایهگذاری معموالً فقط زمانی واجد شرایط بهعنوان معادلهای نقد اسالت کاله سررسالید آن کوتاهمالدت (مالثما
حداکثر سه ماه از تاریخ تحصیل باشد .از سوی دیگر ،سرمایهگذاری در ابزارهای مالکانه معادل نقد نیست ،مگر اینکه ماهیالت
آن معادل نقد باشد.
بررسی مفاهیم در استانداردهای حسابداری نشان میدهد این پولها شرایط تعریفشدٔه وجهنقد یا معادل نقد در استاندارد
بینالمللی حسابداری شمارٔه  7را با عنوان صورت جریانهای نقدی ندارند ،زیرا هنوز در سطح گستردهای بهعنوان وسیلٔه
مبادله موردپذیرش قرار نگرفتهاند و ارزش آنها براساس عرضه و تقاضا تعیین نشده است ،بانکهای مرکزی آنها را منتشر
نکردهاند ،و دارای حق قراردادی برای دریافت وجهنقد یا معادل نقد نیستند (. ۲۰۱9 ،KPMG
بهعبارتی ،نقد و معادل نقدی که در سرفصل داراییهای جاری قرار میگیرد آن نوع از دارایی جاری است که انتظار میرود
در چرخٔه عملیاتی عادی واحد تجاری ،دارایی به نقد تبدیل شود یا واحد تجاری قصد فروش یا مصرف آن را داشته باشد و با
هدف مبادله در یک بازار آزاد که قیمت آن مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین شده است ،نگهداری کند و این در حالی است که
رمزارزها وسیلٔه مبادلٔه عمومی نیستند و قیمت آنها همچون سایر ارزها در یک بازار آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین
نشده است.
در نهایت آنکه این مسئله (نقد یا معادل نقدبودن دارایی رمزنگاریشده از منظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری نیز
رد شده است .کمیتٔه تفسیر استانداردهای بینالمللی حسابداری ،۱دارایی رمزنگاریشده را ارز یا پولی با ویژگیهایی همچون
 -۱ارز دیجیتال یا مجازی که در یک بستر رمزنگاریشده و باامنیت توزیع شده است -۲ ،توسط یک نهاد قانونگذار یا ناظر
همچون بانکهای مرکزی منتشر نشده است -3 ،موجب ایجاد قرارداد بین دارندٔه رمزنگاریشده با سایر نهادهای ذیربط
نمیشود ،معرفی کرده است (وبسایت  . IFRSICبنابراین ،این نوع از دارایی معادل نقد نیست و تعریف وجهنقد را شامل
نمیشود.
رمزارزها بهعنوان یک ابزار مالی

برخی از متخصصان و مفسران در این حوزه بر این باورند که این نوع از دارایی بهدلیل نوسان باال در ارزش باید بهعنوان یک
نوع ابزار مالی شناسایی و ارزش آن براساس ارزش منصفانه تعیین شود .در این حالت و با استفاده از این استاندارد ،شاید
IFRSIC
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بتوانیم توجیه کنیم که بازار فعالی برای پولهای رمزگذاریشده وجود دارد و در این شرایط میتوان این نوع از دارایی را به
ارزش منصفانه اندازهگیری کرد .تحت این استاندارد پس از شناسایی ارزش دارایی به ارزش منصفانه ،درصورتیکه افزایش یا
کاهشی در ارزش رمزارزگذاریشده محقق شده باشد ،سود یا زیان آن قابلِشناسایی در صورت سود و زیان است.
در این ارتباط ،استاندارد بینالمللی حسابداری شمارٔه  3۲ابزار مالی را قراردادی تعریف میکند که تحت آن یک طرف
قرارداد دارایی مالی و طرف دیگر بدهی مالی یا ابزار سرمایه دریافت میکند .تحت این تعریف ،برای ابزار مالیبودن یک
دارایی ضرورت دارد ابزار مالی براساس قرارداد بین دو طرف بهوجود آمده باشد .بنابراین ،اقممی مثل مالیات بر درآمد،
شمش طم ،و ساختمان در اختیار شرکت ابزار مالی نیست ،زیرا تحت این نوع از قراردادها دارایی مالی در ازای ایجاد بدهی
مالی یا ابزار سرمایهای بهوجود نیامده است .بهعبارتی ،قرارداد توافق بین دو یا بیش از دو نفر است که پیامدهای اقتصادی
مشخصی را برای هریک از طرفهای درگیر ایجاد میکند و پیامدها و قرارداد تحت قوانین و مقررات مربوطه بسته شده است.
با توجه به شرایط قرارداد برای شناخت ابزار مالی ،داراییهای رمزنگاریشده تحت بستر بمکچین ایجاد شدهاند که این
اتفاق بهشکل خودکار و خارج از قرارداد و روابط قراردادی بین طرفین است .بهعبارتی ،طرفهای درگیر در دارایی
رمزنگاریشده قراردادی ندارند و صرف پذیرش مفروضات اولیٔه استخراج ،مالک دارایی هستند و در فروش و واگذاری
دارایی آزادند .بهعبارتی ،دارایی رمزنگاریشده تحت قرارداد مشخص با قوانین مشخص از کسی خریداری نشده است.
همچنین بهموجب استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شمارٔه  9با عنوان «ابزارهای مالی» ،یک دارایی مالی در نتیجٔه قرارداد
و ایجاد یک بدهی مالی یا ابزار مالکانه برای شخص دیگر بهوجود میآید ،درحالیکه در مورد رمزارز ،رابطٔه قراردادی وجود
ندارد که منجر به یک دارایی مالی برای یک طرف و یک بدهی مالی برای طرف دیگر بشود و در اینجاست که حسابداری با
تٔاکید بر شناسایی و افشای رمزارز در حسابداری ،به چالشی برای حسابداران تبدیل میشود .بنابراین ،ارزهای رمزنگاریشده
در قالب تعریف داراییهای مالی قرار نمیگیرند و ضرورت دارد برای این نوع از پول یا دارایی مبادله در بستر دیجیتال
استانداردها و قوانین و مقررات الزم در یکی از دو قالب داراییهای نامشهود یا موجودیها تعریف و پیادهسازی شود.
بنابراین ،کمیتٔه تفسیر استانداردهای بینالمللی حسابداری براساس مفاهیم دارایی نامشهود مندرج در استاندارد بینالمللی
شمارٔه  ،38رمزارز را بهعنوان یک نوع دارایی نامشهود شناسایی میکند.
رمزارزها بهعنوان دارایی نامشهود

بهعبارتی ،بررسی استاندارد بینالمللی شمارٔه  38با عنوان داراییهای نامشهود نشان میدهد رمزارز در تعریف داراییهای
نامشهود قرار میگیرد .بنابراین مبتنی بر مفروضات استاندارد بینالمللی  ،38میتوان گفت رمزارز دارایی غیرپولی
قابلِتشخیص است که ماهیت فیزیکی ندارد .بهعبارتی ،مهمترین ممک برای تفکیک و شناسایی دارایی بهعنوان دارایی
نامشهود آن است که دارایی نامشهود قابلِتشخیص باشد تا بتوان آن را از دارایی یا هزینهکرد طی یک دورٔه مالی برحذر داشت.
بهعبارتی تحت تعریفی که از دارایی نامشهود داریم ،دارایی قابلِتفکیک است و قابلیت جداشدن از واحد تجاری یا شخص
حقیقی را با هدف فروش ،انتقال ،اعطای مجوز ،اجاره ،معاوضه با دارایی یا بدهی قابلِتشخیص بهصورت جداگانه یا همراه
با قرارداد دارد و از سوی دیگر ،دارایی در نتیجٔه یک قرارداد حقوقی و یا سایر قراردادهای حقوقی ایجاد شده است.
اگر پولهای رمزگذاریشده را بهعنوان داراییهای نامشهود در نظر بگیریم ،در این حالت باید آنها را به بهای تمامشده
اندازهگیری کنیم و چنانچه ارزش دارایی براساس بهای تمامشدٔه آن ثبت شد ،آنگاه هرگونه افزایش ارزش ناشی از نوسان ارزش
دارایی در قالب سود و در صورت سود یا زیان شناسایی نمیشود و فقط منجر به شناسایی سود تحققنیافته در صورت سود
جامع خواهد شد .از سوی دیگر منطبق با آنچه کمیتٔه تفسیر بیان کرده است ،چنانچه رمزارز با قصد فروش در یک دورٔه مالی
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نگهداری میشود ،آنگاه باید بهجای استفاده از استاندارد بینالمللی شمارٔه  ،38رمزارز براساس مفاهیم موجودی و تحت
استاندارد بینالمللی حسابداری شمارٔه  ۲نگهداری شود .بهعبارتی ،پاراگراف  3استاندارد بینالمللی شمارٔه  ،38داراییهای
نامشهود نگهداریشده برای فروش در شرایط عادی کسبوکار را از دامنٔه این استاندارد مستثنا کرده است .این دسته از
داراییهای نامشهود بهخصوص برای کارگزاران که با قصد فروش این دارایی را استخراج کردهاند ،در چهارچوب استاندارد
بینالمللی شمارٔه  ۲با عنوان موجودیها قرار میگیرد.
رمزارزها بهعنوان موجودی کاال

دارایی رمزنگاریشده با قصد فروش را میتوان تحت مفروضات استاندارد بینالمللی شمارٔه  ۲بهعنوان موجودی نیز لحاظ
کرد .تحت این استاندارد ،موجودی دارایی است که با قصد فروش نگهداری میشود ،در فرایند تولید قصد فروش آن را داریم،
و در نهایت بهشکل مواد یا لوازم مصرفی در تولید پردازش یا در ارائٔه خدمات بهکار خواهد رفت .اینکه دارایی با قصد فروش
نگهداری میشود ،به قصد دارندٔه دارایی رمزنگاریشده مرتبط است؛ اما ،این نوع از دارایی با قصد استفاده در فرایند تولید یا
ارائٔه خدمات در حسابها قطعاً نگهداری نمیشود .در استاندارد بینالمللی حسابداری شمارٔه  ۲این نوع از دارایی به بهای
تمامشده یا خالص ارزش قابلِتحقق ،هرکدام که کمتر باشد ،اندازهگیری میشود .پس در این شرایط ،شاید بتوان رمزارز را
بهعنوان داراییهای نامشهود نگهداریشده برای فروش تلقی و آن را بهعنوان یک موجودی گزارش کرد ،که در این حالت نیز
همانطور که گفته شد ،این پولها به ارزش منصفانه شناسایی نشده و سود ناشی از تغییر در ارزش منصفانٔه آن در صورت سود
یا زیان منعکس نمیشود.

۲۰

 3چهارچوب نظارتی دارایی رمزنگاریشده

در چهارچوب نظارتی ،باید در نظر داشت که «رمزنگاری» مفهومی همگن نیست ،بلکه در اصطمح مانند چتری است برای
توصیف مجموعهای از نشانهها که طیف گستردهای از خصوصیات را به نمایش میگذارد؛ با توجه به ماهیت و نوع دارایی
رمزنگاریشده ،ارتباط ماهیتی آن دارایی را با سایر بخشها و شناسایی عملکردها و زیرساختهای مرتبط با آنها مشخص
میکند تا درک جامعی برای مقرراتگذاری فراهم شود .در این راستا ،پیامدهای احتمالی استفاده از دارایی رمزنگاریشده برای
سرمایهگذاران و مصرفکنندگان بررسی میشود .همچنین ،ارزیابی ریسکهای موجود در بازارهای مالی نیز از اهمیت ویژهای
برخوردار است.
با توجه به نقش توزیع و ایجاد دارایی رمزنگاریشده در چهارچوب باید به مسئلٔه شناسایی سازوکارهای ایجاد دارایی
رمزنگاریشده نیز توجه کرد .شناسایی کانالهای توزیع دارایی رمزنگاریشده و مسائل مرتبط با ثبت شرکتهای ایجادکنندٔه
دارایی رمزنگاریشده باید در چهارچوب نظارتی لحاظ شود.
هستٔه اصلی چهارچوب نظارتی در دارایی رمزنگاریشده میتواند واسطهگران مالی فعال در این بازار باشند که میتوانند
بسیار گسترده و در سطح وسیعی فعالیت کنند .واسطهگران فعال در این بازار ممکن است بدون ثبتنام یا تٔایید ناظران فعالیت
کنند .در بسیاری از موارد بهدلیل خلع قانونی موجود ،این فعالیتها بسیار ساده انجام میشود .باوجوداین ،مقررات موجود
گاهی میتواند مستقیماً برای واسطههای جدید اعمال شود ،به همان دلیل که عملکردهای مشابهی با فعالیتهای مالی سنتی
وجود دارد .البته ،برخی از داراییهای رمزنگاریشده و واسطهگران آن در زمینههایی فعالیت میکنند که از نظر ماهیتی تجاری
نیستند و به همین دلیل میتوانند تحت مقررات موجود قرار نگیرند (بمندین و همکاران. ۲۰۱9 ،۱
بنابراین برای تعیین چهارچوب اولیٔه نظارتی در دارایی رمزنگاریشده ،باید از سازوکار موجود در داراییهای
رمزنگاریشده شناخت کافی داشت.
برای درنظرگرفتن ممحظات قانونی و حقوقی در داراییهای رمزنگاریشده در چهارچوب نظارتی ،توجه به موارد زیر الزم
بهنظر میرسد:
 -۱ماهیت و نوع دارایی،
 -۲ایجاد ،توزیع ،و مبادالت در بازار،
 -3نوع واسطهگران و ارائهدهندگان خدمات مرتبط.
این سه مجموعه ممحظات بههمپیوستهای دارند و در یکدیگر تٔاثیر میگذارند ،همانطور که در شکل زیر نشان داده شده
است .چگونگی درک مفاهیم دارایی رمزنگاریشده در نحؤه نظارت بر دارایی رمزنگاریشده و فعالیتهای مرتبط به آن تٔاثیر
خواهد گذاشت .بنابراین ،ایجاد درکی جامع و منسجم از داراییهای رمزنگاریشده و فعالیتهای مربوط به بازار از اهمیت
حیاتی برخوردار است (بمندین و همکاران. ۲۰۱9 ،۲
طبقهبندی دارایی رمزنگاریشده نخستین گام مفید برای هدایت و تعیین چهارچوب نظارتی است .البته ،ممکن است با تغییر
در فنّاوری ،این طبقهبندیها تغییر کند ،ولی باوجود آن بسیاری از مشکمت را نیز میتواند حل و فصل نماید و گامهای مٔوثری را
در تنظیم قوانین و مقررات بردارد .در این طبقهبندیها ،ممکن است برخی از داراییهای رمزنگاریشده در دو دسته قرار گیرند و
یا این امکان وجود دارد که در تطبیق با قوانین و مقررات موجود نیز باید برخی از قوانین و مقررات را بر دیگر مقررات ترجیح
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داد؛ بهعنوان مثال ،تطابق با قوانین و مقررات اوراق بهادار ارجحیت دارد و ویژگیهای اوراق بهادار از سایر ویژگیها برتر است.
بههرحال در چهارچوب نظارتی دارایی رمزنگاریشده باید بهدنبال همگرایی در قوانین و مقررات مرتبط بود و چهارچوب نظارتی
را بهصورتی تعیین کرد که پیچیدگیهای فعالیتهای رمزنگاریشده را بهخوبی شناسایی کند (شکل . 7

ماهیت و نوع
دارایی

چهارچوب نظارتی
رمزارزها
ایجاد و توزیع و
مبادالت در بازار

واسطهگران و
ارائهدهندگان خدمات

شکل  .8چهارچوب نظارتی رمزارزها

ریسکهای مرتبط با ذینفعان درگیر در فعالیتهای واسطهگری دارایی رمزنگاریشده تا حدودی به خصوصیات
مشخصشده مانند ماهیت و نوع دارایی رمزنگاریشده ،و یا ایجاد و توزیع دارایی رمزنگاریشده بستگی دارد .برخی
فعالیتهای واسطهای رمزنگاری بهطرز چشمگیری شبیه به فعالیتهای دارایی سنتی مالی است .در اصل ،چنین واسطهگران با
دارایی رمزنگاری میتوانند تحت مقررات موجود ،گاه با تغییر جزئی یا بهسادگی با راهنماییهایی از طرف مقام ارشد مورد
م جدیدیاند که چالشهای جدیدی را بهوجود
نظارت قرار گیرند .از طرف دیگر ،برخی فعالیتها دارای ویژگیهای کام ا
میآورند و بنابراین این نیاز بهوجود میآید که دانش پیشرفته و تمش بیشتر ناظران و قانونگذاران ایجاد شود.
برای تعیین چگونگی نظارت بر واسطهگران دارایی رمزنگاریشده ،باید واسطههای واقعی رمزنگاری و فعالیتهایی که
انجام میدهند ،براساس نوعشناسی و همچنین هدف و ماهیت فعالیتها در نظر گرفته شود .ناظران در این راستا باید بهدنبال
شناسایی ریسکها و فرصتهای ایجادشده برای فعاالن در این بازار باشند و اهداف نظارتی خود را برایناساس تدوین کنند.
برای بررسی چهارچوب نظارتی همچنین باید سازمانهای فعال در مقرراتگذاری داراییهای رمزنگاریشده بهطور مناسبی
شناسایی شوند.
انواع سازمانها و ارگانهایی که در سطح داخلی و بینالمللی در مقرراتگذاری داراییهای رمزنگاریشده نقش دارند ،در
شکل  9نشان داده شده است.
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شکل  .9سازمانها و نهادهای درگیر در بازار رمزارز
منبع :بمندین و همکاران۲۰۱9 ،

با توجه به بررسیهای انجامشده توسط دانشگاه کمبریج ،بانکهای مرکزی براساس داراییهای رمزنگاریشدٔه اولیه دارای
بیشترین سهم در بررسیها و هشدارهای الزم برای داراییهای رمزنگاریشده هستند و بعد از آن ناظر مالی و دولت در ردههای
بعدی قرار دارند.
براساس مطالعات انجامشده ،ناظران طی سالهای  ۲۰۱3تا  ۲۰۱9از اصطمحات گوناگونی در زمینٔه دارایی
رمزنگاریشده بهره بردهاند .در بیانیهها و انتشارات مهم مقرراتی ،استفاده از حداقل ده اصطمح مختلف بین سالهای ۲۰۱3
و  ۲۰۱9مشخص شده است (شکل . ۱۰
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شکل  .۱۰واژهشناسی رمزارزها از  ۲۰۱3تا ۲۰۱9
منبع :بمندین و همکاران۲۰۱9 ،

شکل  ۱۰نشان میدهد که ارز مجازی بهطورکلی محبوبترین اصطمح بوده است ،اگرچه استفاده از آن از سال  ۲۰۱6رو
به کاهش بوده است .شایان ذکر است که اصطمحات رمزنگاری ،ارز مجازی ،و ارز دیجیتال از رایجترین اصطمحاتاند.
جدول  .۱سازمانهای تٔاثیرگذار در مقرراتگذاری دارایی رمزنگاریشده
اهداف

انواع سازمانها و نهادها
فراملیتی

هماهنگی نظارتی ،تبادل اطمعات ،و گسترش تجارب بهینه

بیندولتی

هماهنگی نظارتی ،تبادل اطمعات ،و گسترش تجارب بهینه
ارائٔه احکام دادگستری (موارد نظارتی و کیفری  ،دادخواهی،

قؤه دادگستری

تغییر و اصمح قوانین و مقررات

قؤه مقننه
دولت

تدوین و تصویب قوانین و مقررات


 حمایت از مصرفکنندگان و توسعٔه بازار و شمول مالی
برنامهریزی سیاستی و اجرای قوانین مالیاتی


 وزارتخانهها

سازمان مالیاتی


 بانک مرکزی
 ناظر پولشویی و تٔامین
نهاد ناظر مالی

قؤه مجریه
نهاد نظارتی مستقل

مالی تروریسم
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ریسکهای داراییهای رمزنگاریشده

در فرایند بررسی مقرراتگذاری در دارایی رمزنگاریشده ،توجه به ریسکهای موجود در این حوزه از اهمیت ویژهای
برخوردار است .البته مطابق با مباحث ارائهشده در بخش پیشین مربوط به استانداردهای بینالمللی ،توجه به ریسکها در این
حوزه نیز مورد تٔاکید بوده است .ازاینرو در این بخش ،به بررسی این ریسکها پرداخته میشود .نظام مالی ممکن است در
معرض ریسکهای ناشی از داراییهای رمزنگاریشده تا حدی باشد که هر دو به هم مرتبط باشند .اثرات سرریز نیز ممکن
است به اقتصاد واقعی منتقل شود .بهویژه ،داراییهای رمزنگاریشده ممکن است پیامدهای ثبات مالی ،و در عملکرد
پرداختها و زیرساختهای بازار و همچنین پیامدهای مربوط به سیاستهای پولی دخالت داشته باشند (. ۲۰۱9 ،ECB
ریسکهای داراییهای رمزنگاری در درجٔه اول ناشی از نداشتن ارزش ذاتی ۱و ماهیت کنترلنشدٔه ۲آنهاست؛ البته ،توجه
به نبودِ یک ساختار رسمی مدیریت نیز میتواند ریسکهای دیگری بر دارایی رمزنگاریشده و محیط پیرامون آن فراهم آورد.
نداشتن ارزش ذاتی از آن جهت اهمیت دارد که داراییهای رمزنگاریشده هیچ ادعایی مانند حق داشتن پول نقدی در آینده
و یا پرداخت هرگونه پرداختی را در تعهد ندارند .این مسئله ارزیابی آنها را دشوار میکند و در معرض حدس و گمان قرار
میدهد .در نتیجه ،داراییهای رمزنگاریشده ممکن است حرکات شدید قیمت (خطر ناپایداری را تجربه کنند ،در نتیجه
دارندگان خود را در معرض ضررهای بالقؤه بزرگی قرار دهند .بسته به نوسانات شدید احتمالی قیمت ،تٔاثیرات ممکن است به
طلبکاران دارندهها منتقل شود (همان .
ماهیت کنترلنشدٔه دارایی رمزنگاریشده هم از آن جهت موردتوجه بررسیها در ریسکهای دارایی رمزنگاری قرار میگیرد که
این داراییها بهسختی میتوانند مشخصات ابزارهای مالی را تحقق بخشند و به همین ترتیب ،خارج از محدودٔه مقررات فعلی
قرار نمیگیرند .با توجه به عدم کنترل آنها ،دارندگان آنها از حمایتهای قانونی مرتبط با ابزارهای تنظیمشده بهره نمیبرند.
نبودِ یک ساختار رسمی مدیریت نیز ازآنجاکه استفاده از فنّاوری بمکچین به داراییهای رمزنگاریشده این اجازه را
میدهد ،اهمیت دارد .نقشها و مسئولیتهای شناسایی ،کاهش ،و مدیریت ریسک در ساختار و بازار داراییهای رمزنگاری
نمیتواند به یک نهاد یا ارگان خاص اختصاص یابد و از طرف دیگر ،افزایش پولشویی و ریسکهای تٔامین مالی تروریسم تا
وقتی که هیچ نهاد نظارتی مرکزی برای نظارت و شناسایی معاممت مشکوک وجود نداشته باشد ،وجود دارد و ریسک این
داراییها را افزایش میدهد .با توجه به فقدان مدیریت و راهبری رسمی ،مقابله با خطرهای عملیاتی ازجمله خطرهای امنیت
سایبر و خطر تقلب نیز ممکن است دشوار باشد .در اکوسیستم گستردٔه داراییهای رمزنگاریشده ،ممکن است نظام مالی و
اقتصاد در معرض خطرهای داراییهای رمزنگاریشده به هم وابسته شوند .تحت شرایط خاص ،داراییهای رمزنگاریشده
ممکن است برای پرداختهای خردهفروشی استفاده شوند .موارد استفادٔه آن شامل بازپرداخت بازرگانان ،حوالههای بینالمللی
و پرداختهای مرزی تجارت به تجارت ( ، B2Bتا پرداختهای خرد و ماشین به ماشین ) (M2Mمتغیر است و ممکن
است با بمکچین هدایت شود .دستاوردهای این بخشها معموالً با پیچیدگیها و هزینههای باال روبهرو بوده و شایان ذکر
است دارندگان داراییهای رمزنگاریشده میتوانند با دسترسی مستقیم به شبکه ،واحدهای دارایی رمزنگاری را بدون واسطه
انتقال دهند ،راحتی کاربر باعث ظهور ارائهدهندگان خدمات و استفادٔه بیشتر از داراییهای رمزنگاریشده است.
واسطههای جدید و موجود «درگاه» را فراهم میآورند که اتصال بین داراییهای رمزپایه از یکسو و اقتصاد و بازارهای
مالی را تسهیل کند .در فعالیتهای گستردهتر مربوط به داراییهای رمزنگاری ،درگاهها فعالیتهایی را انجام میدهند که باعث
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میشود ورود و خروج داراییهای رمزنگاریشده از بازار داراییهای رمزنگاریشده به سیستمهای مالی و اقتصاد وارد شود.
پلتفرمهای معاممتی رمپهای خاموش را برای کاربران فراهم میکنند که بتوانند داراییهای رمزپایهای را بخرند و بفروشند
(در برابر ارزهای فیات یا سایر داراییهای رمزنگاریشده .
قرارگرفتن داراییهای مٔوسسات مالی در معرض داراییهای رمزنگاریشده میتواند پیامدهای ثبات مالی داشته باشد ،زیرا
درحال حاضر هیچگونه اقدامات احتیاطی مشخص برای مواجهه با داراییهای رمزنگاریشدٔه مٔوسسات مالی وجود ندارد.
کمیتٔه بال در بیانیٔه خود در مورد داراییهای رمزنگاریشده ،ضمن پذیرش این نکته که بانکها در معرض نظارت بسیار
محدودی قرار دارند ،انتظاراتی را برای بانکهایی که در معرض داراییهای رمزنگاریشده قرار گرفتهاند ،ارائه کرده است .در
یک سناریوی افراطی ،باید در نظر داشت که اگر ابزارهای پرداخت نقدی و الکترونیکی یورو بهصورت فرضی جای خود را به
داراییهای رمزنگاریشده برای معاممت خرد بدهند ،میتواند پیامدهای مهمی برای سیاستهای پولی و فعالیت اقتصادی
داشته باشد .بااینحال ،با توجه به ویژگیهای پدیدٔه داراییهای رمزنگاری ،بهویژه نوسانات قیمت باال ،پیشبینی داراییهای
رمزپایه که نقش یک دارایی پولی را در آیندٔه نزدیک انجام میدهند دشوار است.
سرانجام ،زیرساختهای بازار مالی  -بهویژه سیستمهای پرداخت و سیستم تسویٔه اوراق بهادار  -ریسک داراییهای
رمزنگاریشده را بههمراه دارد و ممکن است بهعنوان کانال انتقال این خطرها از طریق نظام مالی عمل کنند .زیرساختهای
بازار مالی ممکن است در معرض خطرهای ناشی از فعالیتهای شرکتهای رمزنگاریشده قرار گیرند و شرایط نامناسب بازار
داراییهای رمزنگاریشده یا سایر رویدادهای نامطلوب ممکن است توانایی شرکتکنندگان را در انجام تعهدات خود به خطر
بیندازد .در این حالت ،تکانههای مبتنی بر داراییهای رمزنگاریشده میتوانند از یک شرکتکننده یا یک زیرساخت به
زیرساخت دیگر و یا دیگران منتقل شود .همچنین ،در صورت تسویٔه محصوالت مبتنی بر داراییهای رمزنگاریشده یا
استفاده از داراییهای رمزنگاریشده برای تسویهحساب ،وثیقه ،یا سرمایهگذاری ،زیرساختهای بازار مالی ممکن است
تحتتٔاثیر قرار گیرد و خطرهایی را بهوجود آورد .همانطور که درحال حاضر در اروپا بهطور مٔوثری استفاده از داراییهای
رمزنگاریشده برای تسویهحساب محدود شده است و الزامات وثیقه یا سرمایهگذاریهایی را تعیین میکند که دارایی
رمزنگاریشده درحال حاضر نمیتواند این شرایط را برآورده کند .عموهبراین ،در اتحادیٔه اروپا برای تسویٔه داراییهای
رمزنگاریشده ،آنها به داشتن مجوز از مقامات ملی خود نیاز دارند که نشان دهند چگونه تحقق الزامات مدیریت ریسک با
توجه به ویژگیهای خاص موردتوجه قرار می گیرد.
خدمات کارگزاری و تجاری درحال رشد برای سرمایهگذاران نهادی ممکن است فضایی را فراهم آورد که منجر به افزایش
مواجهه با داراییهای رمزنگاری شود .در صورت نبودِ چنین خدماتی ،عمقٔه سرمایهگذاران نهادی به داراییهای رمزنگاریشده
و توسعه و جذب محصوالت مبتنی بر داراییهای رمزنگاریشده ممکن است (از نظر فنی محدود شده باشد .البته ،این امکان
وجود دارد که در آیندهای نزدیک این دیدگاه و ارزیابی و در معرض ریسک قرارگرفتن نیز تغییر کند.
بهطورکلی ،میتوان بیان کرد که ریسکهای موجود در بازار داراییهای رمزنگاریشده نیز میتواند شامل ریسکهای
نقدینگی ،ریسک ناپایداری ،ریسکهای اهرمی ،و ریسکهای فنی و عملیاتی باشد .برخی از ریسکها ،ازجمله ریسکهای
ناپایداری و ریسکهای فنی و عملیاتی ،بهویژه برای داراییهای رمزنگاریشده قابلِتوجهاند ،درحالیکه سایر مانند نقدینگی
بازار و ریسکهای اهرم ،در بسیاری از داراییها مشترکاند.
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ریسک نقدینگی

تعدادی از عوامل ممکن است به بازارهای غیرقانونی و شکنندٔه داراییهای رمزنگاریشده کمک و توانایی شرکتکنندگان را در
خرید یا فروش داراییهای رمزنگاری محدود کند .بهنظر میرسد مالکیت داراییهای رمزپایه در میان شرکتکنندگان نسبت ًا
معدودی از بازار متمرکز شده است .محدودکردن عمق بازار و کاهش ظرفیت بازارها برای تطبیق حجم معاممت بزرگ نیز
وجود دارد .بازارهای غیرنقد نیز ممکن است ریسکهای ناشی از نوسانات و ناپایداری را تشدید کنند .مسائل عملیاتی در
پلتفرمهای معاممتی همچنین میتواند به شکست ساختار بازار منجر شود .بسیاری از این پلتفرمها با اختمل در سرویس یا
هککردن مواجه شده که محدودیتهای نقدینگی و یا ریسک نقدینگی را بههمراه میآورد.
ریسک ناپایداری

قیمت داراییهای رمزپایه بسیار بیثبات بوده است .نوسانات بهویژه در مورد داراییهایی که مورد حمایت هیچ قراردادی
نیستند اهمیت دارد ،زیرا ارزش آنها از ارزش ادعایی ناشی نمیشود و بیشتر در معرض حدس و گمان است .نوسانات زیاد
میتواند نگرانیهای بسیاری ایجاد کند .سرمایهگذاران ممکن است آمادٔه قرارگرفتن در معرض چرخههای سریع رونق نباشند.
برخی داراییهای رمزپایه ،ازجمله بیتکوین ،مستعد ابتم به کاهش شدید ناگهانی قیمتاند .برخمف مبادالت تنظیمشدٔه سهام
و مشتقات ،بسیاری از پلتفرمهای معاممتی با داراییهای رمزنگاری اقداماتی مانند قطعکنندگی برای کمک به کاهش نوسانات
قیمت را ندارند .عموهبراین ،بیثباتی باالی داراییهای رمزنگاریشده ممکن است به مشکمت استفادٔه آنها برای پرداخت یا
تسویه بیفزاید.
ریسکهای اهرمی

مانند هر دارایی مالی ،داراییهای رمزپایه نیز میتوانند ریسکهای متعددی برای دارندگان و سرمایهگذاران خود فراهم آورند و
ممکن است انتقال ریسکها را بیشتر کنند و این میتواند ناشی از عدم پوشش ریسک بازار و یا حمایتهای خاص باشد.
اطمعات در مورد نقش اهرم در بازارهای دارایی رمزنگاری ناقص است .البته ،باید توجه داشت که اکثر دارندگان
داراییهای رمزنگاریشده برای تٔامین مالی خریدها از بدهی استفاده کردهاند .این بدهی میتواند بهشکل خردهفروشی و یا با
کارتهای اعتباری یا وامهای خرید مسکن خانه صورت گرفته باشد .بااینحال ،در مورد ریسکهای اهرمی اطمعات دقیقی
در دسترس نیست و نمیتوان ارزیابی دقیقی از آنها داشت.
ریسکهای فنی و عملیاتی ازجمله خطرهای امنیتی سایبری

ریسکهای فنی و عملیاتی ازجمله ریسکهای امنیتی سایبریاند .داراییهای رمزپایه ،بهویژه آنهایی که غیرمتمرکزند و دارای
ساختار رسمی محدود نیستند ،ریسکهای فنی و عملیاتی خاصی را ارائه میدهند .محدودیتهای فنّاوری و مسائل مربوط به
حاکمیت شبکه برای داراییهای مختلف رمزنگاریشده ریسکهایی را ایجاد میکند .بسیاری از شبکههای دارایی
رمزنگاریشده پهنای باند محدودی دارند و یا توانایی پردازش سریع تعداد زیادی از معاممت همزمان را ندارند .این امر آنها
را در معرض ریسکهای عملیاتی قرار میدهد .عدم تمرکززدایی و عدم مدیریت ،رفع محدودیتها یا ریسکهای فنّاوری را
دشوار میکند .پلتفرمهای داراییهای رمزنگاری بهدالیل مختلفی میتوانند در برخی موارد در معرض تقلب ،هک ،و سایر
حوادث سایبری قرار داشته باشند که خود بر ریسکهای موجود میافزاید که باید تمهیدات مشخصی در این زمینهها اتخاذ
شود تا ریسکها را کاهش دهد (. ۲۰۱9 ،ECB
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ریسکهای ثبات مالی

اگر داراییهای رمزنگاریشده به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند ،تحوالت منفی مربوط به داراییهای رمزنگاریشده
میتواند تهدیدی برای اعتماد نظام مالی در نظر گرفته شود و قدرت تنظیمکنندههای مالی را تضعیف کند .عموهبراین،
خطرهای اصلی موجود در بازارهای دارایی رمزنگاری میتواند پیامدهایی برای ثبات مالی از طریق انواع کانالهای انتقال
داشته باشد .شرکتها میتوانند از فعالیتهای تجاری یا ارائٔه خدمات داراییهای رمزنگاریشده به مشتریان ،داراییهای
کسب کنند .اگر این بنگاهها در بازارهای مالی سنتی تٔامینکنندگان بزرگی باشند ،در اینصورت ریسکهای اصلی در بازارهای
داراییهای رمزنگاریشده میتواند به آنها منتقل شود و فعالیتهای آنها را در بازارهای سنتیتر تحتتٔاثیر قرار دهند .به
همین ترتیب ،نظام مالی میتواند از طریق ارائٔه اعتبار و سایر خدمات مالی در پلتفرمهای معاممتی با داراییهای رمزنگاری و
ارائهدهندگان کیف پول و یا بنگاه که داراییهای رمزنگاریشده را بهعنوان وسیلٔه پرداخت پذیرفتهاند ،تحتتٔاثیر قرار گیرد .با
توجه به اندازٔه محدود بازارهای دارایی رمزنگاری نسبت به سایر بازارهای مالی و محدودبودن ارتباط محدود بین بازارهای
دارایی با دارایی رمزنگاریشده ،درحال حاضر ریسکهای مربوط به ثبات مالی جهانی قابلِتوجه نیستند .در صورت تغییر
هریک از عوامل ریسکی ثبات مالی یعنی تغییر در نوسانات داراییهای رمزنگاریشده و ارتباطات میان آنها با سایر بازارها،
باید ارزیابی مجدد از خطرهای ثبات مالی فراهم شود.
در مورد ریسک ثبات مالی از طریق ابزار پرداخت و تسویه میتوان بیان کرد که براساس گزارش هیئت ثبات مالی ،استفادٔه
گسترده از داراییهای رمزنگاریشده برای پرداختها و تسویهحسابها برای خردهفروشی یا عمدهفروشی وجود ندارد.
عموهبراین ،بعید بهنظر میرسد که داراییهای رمزنگاریشده بهشکل فعلی آنها برای پرداخت روزانه و تسویه در آیندٔه نزدیک
در بیشتر حوزههای قانونی مورد استفادٔه گسترده قرار گیرند (همان .
نوسانات زیاد قیمت داراییهای رمزنگاریشده اعتماد عمومی را بهعنوان وسیلٔه پرداخت یا تسویه با ریسک پایین دشوار
کرده است .همچنین ،ماهیت غیرمتمرکز بسیاری از داراییهای رمزنگاریشده میتواند منجر به حاکمیت ناکافی شود و
ناکارآمدیهایی را برای استفاده از این داراییها فراهم کند .عموهبراین ،بیشتر داراییهای رمزنگاری موجود درحال حاضر
نمیتوانند مورداستفاده قرار گیرند تا سرعت پردازش افزایش یابد و ممکن است در آینده مشکمت مقیاسپذیری داشته باشد.
عموهبراین ،عدم اطمینان در مورد نهاییبودن تسویه ،تعیین زمان انتقال ریسکهای مالی کلیدی را دشوار میکند.
رویکردهای قانونی در مورد داراییهای رمزنگاریشده ممکن است استفادٔه آنها را در پرداختها محدود کند؛ بهعنوان
مثال ،اجرای استانداردهای بینالمللی  AML/CFTباید ناشناسبودن معاممت داراییهای رمزنگاریشده و جذابیت آنها را
کاهش دهد .عموهبراین ،رویکردهایی همچون قوانین ضدکمهبرداری ،حمایت از مصرفکننده و یا محافظت از امنیت
سایبری نیز ممکن است در موارد گسترش تجاری داراییهای رمزنگاریشده تٔاثیر بگذارد.
بهطور خاص ،استفاده از داراییهای رمزنگاریشده برای انجام پرداختهای بینالمللی ارز ممکن است به گزینهای تبدیل
شود که پرداخت فعلی یا خدمات بانکی را راحتتر کند ،ولی هنوز از برخورد کشورها با این مسئله اطمعات دقیق و مشخص
در دسترس نیست.
برای ارزیابی صحیح ریسکهای داراییهای رمزنگاریشده و تٔاثیر احتمالی آنها در نظام مالی و اقتصاد ،الزم است تجزیه
و تحلیل کیفی با اطمعات کمّی صورت پذیرد .از یک طرف ،ماهیت عمومی شبکههای بمکچین با رمزنگاری بهطورکلی
شفافیت را تضمین میکند؛ یعنی دادههای معامله برای دیدن و تٔایید عموم آزاد است .از طرف دیگر ،غیرمتمرکز و
غیرقانونیبودن فعالیتهای رمزنگاری دارایی ،دستیابی به دادههای خاص (بهعنوان مثال تعداد کاربران شخصی و
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سازماندهی تمشهای جمعآوری دادهها را دشوار میکند .در این زمینه ،وبسایتهای عمومی که قیمت داراییهای رمزنگاری
را ردیابی میکنند ،تنها نشانهای ناخوشایندی از روند بازار را ارائه میدهند .بهطورکلی ،دادههای موجود در مورد داراییهای
رمزپایه بهمنظور نظارت بر روند بازار بوده و نمیتوانند جزئیاتی برای سنجش ریسکها فراهم کنند ،ازاینرو این دادهها کامما
قابلِاطمینان نیستند .عموهبراین ،آنها فقط نظارت بر روندهای جهانی را با تفکیک بسیار محدود کشورها امکانپذیر میکنند.
برای نظارت بیشتر بر ریسکهای دارایی رمزنگاریشده ،باید بانک مرکزی به بررسی دادههای جمعآوریشدٔه داراییهای
رمزنگاری و پیوندهای آنها با نظام مالی بپردازد .این دادهها ،با درنظرگرفتن بررسیهای باکیفیت و تکمیل سایر دادههای منابع
تجاری ،اساس مجموعه دادههای دارایی رمزنگاریشده را بهعنوان نخستین گام در رویکرد بانک مرکزی اروپا برای نظارت بر این
پدیده ارائه میدهد .بانک مرکزی اروپا با توجه به مستندات موجود ،پوشش و دردسترسبودن دادههای خام ،دادههایی را از
ارائهدهندگان دادههای عمومی و تجاری دردسترس جمعآوری کرده است و بهدنبال ارائٔه اقدامات کنترل کیفیت دادههای کاربردی
و محاسبٔه شاخصهای سازگار است .تهیٔه شاخصهای سازگار مستلزم توسعٔه برنامهریزی و هماهنگی اطمعات است.
البته در بررسی ریسک این داراییها و اطمعات مرتبط با آنها ،یک شکاف بزرگ در ارتباط با درهمآمیختگی با بخشهای
واقعی و مالی وجود دارد.در این زمینه ،توجه به میزان واریز مستقیم داراییهای بانکی یا شرکتهای مالی و داراییهای
رمزنگاریشده و اطمعات مربوط به وام برای اهداف سرمایهگذاری در داراییهای رمزنگاریشده وجود دارد .حوزٔه دیگر
مربوط به معاممت با کارتهای دارای داراییهای رمزنگاریشده ،فروش و پذیرش داراییهای رمزنگاریشده ،و ارزش
معاممت برداشتشده از دستگاههای خودپرداز وابسته به داراییهای رمزنگاریشده است .بنابراین ،در بررسی ریسکهای
دارایی رمزنگاریشده ،تجزیه و تحلیل اطمعات مربوط به معاممت با استفاده از پروتکلهای الیهای ،نیاز است تا میزان
واقعی استفاده از داراییهای رمزنگاریشده مشخص شود (. ۲۰۱9 ،ECB
چالشهای مقرراتگذاری رمزارزها

ناظران در سراسر جهان هنگام پرداختن به موضوعات نظارتی پیرامون داراییهای رمزنگاریشده با چالشهای بسیاری روبهرو
شدهاند .برخی از موضوعات کلیدی که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد ،مرتبط با مفهومسازی و طبقهبندی رمزنگاریها و
فعالیتهای مربوطه بهوجود میآید .تجزیه و تحلیل مقایسهای به شناسایی شکافهای احتمالی در توسعه و اجرای مقررات
رمزنگاری کمک کرده است .ناظران مالی و تنظیمکنندههای قوانین و مقررات در این زمینه بهطور فزایندهای از پیچیدگیهای
رمزنگاریها و زمینههای اصلی بمکچین آگاهی کامل دارند .بااینحال ،برخی از ویژگیهای فنی رمزنگاری هنوز موردتوجه
نظارتی نبوده و برخی از بازیگران صنعت تا حد زیادی موردتوجه قرار نگرفتهاند .بهطورکلی ،چالشهای مقرراتگذاری در
داراییهای رمزنگاریشده بهصورت زیر بیان میشود:
 دردسترسنبودن اطمعات و کیفیت دادهها

اطمعات مربوط به فعالیتهای رمزنگاری ،بهویژه در رابطه با ایجاد ،توزیع ،و مبادله ،غالب ًا ناقص ،غیرقابلِاعتماد ،یا
غیرقابلِدسترس است .اطمعات بین بسیاری از سرویسها پراکنده و تٔایید آنها اغلب دشوار است .تغییرات ایجادشده غالب ًا
در منابع دادههای عمومی منعکس نمیشوند ،که ممکن است منجر به مشاهدٔه نادرست از وضعیت یک پروژٔه خاص شود.
کیفیت دادههای مبادله بهطور قابلِتوجهی از پلتفرمی به پلتفرم دیگر متفاوت است و گرفتن یک نمای کلی و قابلِاعتماد از
جریان مالی آن در داخل و خارج از اکوسیستم بسیار دشوار است .بهبود جمعآوری دادهها در مورد فعالیتهای رمزنگاری ،چه
در سطح داخلی و بینالمللی ،برای ناظران برای درک ریسکها و فرصتهای ایجادشده برای دستیابی به اهداف نظارتی بسیار
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مهم است .مجموعٔه دادههای تجربی گستردهتر و دقیقتر را میتوان مستقیماً از شرکتکنندگان در بازار و یا سایر نهادهای
نظارتی تهیه کرد.
 توجهنکردن به ارائهدهندگان زیرساخت و استخراجکنندگان

برخی از ارائهدهندگان زیرساختهای رمزنگاری ،نگهدارنده و اپراتورها (بهعنوان مثال توسعهدهندگان ،استخراجکنندگان ،و
اپراتورهای گره تاکنون موردتوجه کمتری در چهارچوبهای نظارتی قرار گرفتهاند .نقش توسعهدهندگان زیرساخت و
استخراجکنندگان تا به امروز نادیده گرفته شده است .برخی از پروتکلها و سیستمهای بمکچین بسیار متمرکز شدهاند؛ یعنی
تعداد کمی از توسعهدهندگان اصلی ممکن است قدرت تغییر در مجموعٔه برنامهها را داشته باشند و متعاقباً خصوصیات اصلی
آن باشند .نظارت بیشتر بر آنها میتواند بهمنظور افزایش شفافیت حاکمیت و محافظت از کاربران رمزنگاری اعمال شود.
 فقدان تعاریف یکسان برای اصطمحات واضح

عدم اجماع در مورد اصطمحات ،تعاریف و طبقهبندی میتواند مانعی اساسی برای ایجاد یک چهارچوب نظارتی قوی باشد و
ممکن است مانع از هماهنگی بیشتر نظارتی در بازارهای مالی شود .با توجه به ماهیت ذاتی معاممت رمزنگاری ،تفسیر واضح
از اصطمحات در بین نهادهای نظارتی ممکن است نظارت را تسهیل کند .با توجه به طبقهبندی داراییهای رمزنگاریشده،
ناظران میتوانند تصمیم بگیرند که یکی از داراییها از نظر ماهیت با داراییهای سنتی شباهت دارد و بنابراین میتوانند در
چهارچوب تنظیمی موجود خود آنها را قرار دهند؛ همچنین ،در زیرساختهای آنها چه تفاوتهایی وجود دارد و چه اقدامی
را برای ازبینبردن این تمایزها و یا ایجاد زیرساخت جدید باید انجام داد.
 فقدان نظارت یکپارچه

فقدان پاسخهای نظارتی هماهنگ به شرکتکنندگان در بازار رمزنگاری در مجامع جهانی وجود دارد و این موضوع امکان
سوءاستفاده از نقاط ضعف نظارتی و دورزدن مقررات سختگیرانه را فراهم میآورد .همکاری و هماهنگی نظارتی بینالمللی
میتواند عموه بر اقدامات اجرایی در حوزههای قضایی ،با ایجاد یک چهارچوب نظارتی سازگارتر و هماهنگتر ،مضرات
احتمالی در مورد تنظیم قوانین و مقررات را کاهش دهد .اینها اهداف اصلی ارگانهای فرامنطقهای و بیندولتی موجود است؛
برای مثال FATF ،قصد دارد هماهنگی نظارتی  AML/CFTرا بین کشورهای عضو خود تسهیل کند.
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 ۴بررسی رویههای انتخابی مقرراتگذاری در دارایی رمزنگاریشده در کشورهای جهان

در بررسی چهارچوب نظارتی برای داراییهای رمزنگاریشده در ادامٔه این موضوع در کشورهای مختلف تجزیه و تحلیل
شده است .در کشورهای موردبررسی در این پژوهش ،سه رویٔه استفاده از مقررات موجود ،تنظیم مجدد قوانین و مقررات،
و تنظیم مشخص و سفارشی قوانین و مقررات بیشتر به کار رفته است .این رویهها میتوانند در ارائٔه چهارچوب پیشنهادی
برای نهادهای نظارتی در این حوزه راهگشا باشند .براساس مطالعات انجامشده ،کشورهای جهان در فرایند نظارت
داراییهای رمزنگاریشده سه رویٔه زیر را دنبال کردهاند:
 رویٔه استفاده از مقررات

موجود ۱

در این رویه ،از قوانین یا مقررات موجود برای داراییهای رمزنگاریشده استفاده میشود .بسیاری از راهنماییهای نظارتی
در مورد کاربرد و اهمیت قوانین و مقررات موجود ارائه شده است و میتوان بیان کرد که تا حدودی تمرکز بر قوانین و
مقررات بانکی و قوانین ارائهدهندٔه پرداخت بوده است.
 تنظیم مجدد قوانین و

مقررات ۲

در این رویه ،ناظران بهدنبال اصمح قوانین یا مقررات موجود برای یک یا چند مورد از انواع فعالیتهای رمزنگاریاند.
ضمن اینکه یک آییننامٔه اصمحشده ارائه میشود که دامنه و حدود فعالیتهای رمزنگاری را مشخص میکند و یا قانون یا
آییننامٔه موجود را گسترش میدهد.
 تنظیم سفارشی قوانین و

مقررات 3

در این رویه ،قانون یا آییننامٔه جدیدی بهطور خاص تصویب یا تنظیم میشود تا حدود و دامنٔه فعالیتهای رمزنگاری را
مشخص کند .بهطور معمول ،این رویٔه جدید چهارچوب قانونی جداگانهای ایجاد میکند که فقط برای فعالیتهای
رمزنگاری اعمال میشود .در اینصورت ،یک چهارچوب نظارتی مجزا برای مجموعهای از فعالیتهای رمزنگاری اعمال
ال فعالیتهای  ، Fintechکه فعالیتهای رمزنگاری یکی از جنبههای آن است.
میشود (معمو ً
در ادامه ،با بررسی و طبقهبندی کشور با توجه به نگاه هریک از کشورها و انتخاب فرایند نظارتی آنها ،اهمیت و تغییرات
در مقرراتگذاری دارایی رمزنگاریشده مورد بررسی قرار میگیرد.
اتحادیٔه اروپا در فوریٔه  ۲۰۱8به بررسی رمزارزها پرداخته و گزارشی از فرصتها و چالشهای دارایی رمزنگاریشده تهیه
کرده است .البته ،هشدارهایی به مصرفکنندگان در مورد خطرهای ارزهای مجازی و طبقهبندی آنها در میان محصوالت
بسیار ریسکپذیر و کنترلنشده و اشاره به اینکه داراییهای رمزپایه تحت حمایت نظارتی نیستند ،بیان شده است.
در آلمان ،مقام ناظر مالی آلمانی بیان میکند که استخراج و استفاده از داراییهای رمزنگاریشده بهعنوان جایگزین پول
در مبادلٔه معاممت نیازی به مجوز ندارد .مبادالت داراییهای رمزنگاریشده مشابه مجوز خدمات کارگزار در نظر گرفته
شده است.
در انگلستان در اکتبر  ،۲۰۱8مقامات انگلیس نتیجه گرفتند که برای ارزیابی نظارتی دارایی رمزنگاریشده ،مشاورٔه بیشتر
الزم است .رمزارزها مجوز پول الکترونیکی را بهدست آورده و بنابراین با جنبههای عملیاتی یک اپراتور پول الکترونیکی
مطابقت داده شده است.

1

Existing Regulation
Retrofitted Regulation
3 Bespoke Regulation
2

3۱

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

چین معاممت دارایی رمزنگاریشده را ممنوع کرده است .در سپتامبر  ،۲۰۱7چین معاممت داراییهای رمزنگاریشده را
ممنوع اعمم کرد.
کرٔه جنوبی خواستار تنظیم دقیقتر صرافیها و محدودیتهای مربوط به ثبت حساب معاممت دارایی رمزنگاریشده
است .بنابراین ،این انتظار وجود دارد که بانکهای بزرگ کرهای ثبت حسابداری خود را تغییر دهند و در ژانویٔه ،۲۰۱8
مقامات ثبت و ضبط حسابهای تجاری افراد ناشناس را ممنوع اعمم کردند ،اما قرار است مقررات مشابه بانکی مبادالت
داراییهای رمزنگاریشده را ارائه دهند.
سوئیس ،تنظیمکنندٔه مالی فدرال در کشور خود را در فوریٔه  ۲۰۱8به ارائٔه دستورالعملهایی برای تقویت شفافیت و حداقل
استانداردهای افشاگری در این زمینه مجبور کرده است .این دستورالعمل تٔایید میکند که قانون و مقررات بازار مالی
قابلِاستفاده در مورد کلیٔه ICOها و دارایی رمزنگاریشده نیست و بسته به هر مورد ،نیازمند تدوین قوانین و مقررات مربوطه
است و اصول نظارتی سازمان نظارتی مالی بر توابع و قابلیت انتقال داراییهای رمزنگاریشده تٔاکید دارد و میان توکنهای
پرداخت ،توکنهای ابزاری ،و توکنهای دارایی تمایز قائل است.
جدول  .۲مقایسٔه رویههای انتخابی کشورها در خصوص نظارت بر رمزارزها
کشور

اصطمحات

توضیحات

تعاریف

رویٔه انتخابی

فرایند نظارت

 در مارس  ،۲۰۱9انجام اقداماتی الزم برای ارائٔه

چهارچوب پیشنهادی در آینده با توجه به

ارزش دیجیتالی که میتواند به سه
هنککنگ

دارایی مجازی

Virtual Asset

استانداردهای بال

صورت رمزارز ،دارایی

 ارائٔه دستورالعمل نظارتی دارایی رمزنگاریشده در

رمزنگاریشده ،و توکن دیجیتالی

نوامبر ۲۰۱8

طبقهبندی شود.

رویٔه استفاده از

مقررات موجود

 درحال تغییر و اصمح در قانون پولشویی و قانون
اوراق بهادار برای دارایی رمزنگاریشده
 تغییر در قانون مالیاتها و قانون پولشویی و

بدون تعریف مشخص و
کرٔه جنوبی

ارز مجازی

Vitual Currency

تٔامینمالی تروریسم

دستهبندی از دارایی رمزنگاریشده
است و قانون بازار سرمایه و

سرمایهگذاری مالی این دارایی را با
ماهیت اوراق بهادار پذیرفته است

 ایجاد محدودیت برای فعالیتهای سوداگرانٔه
رمزارزها در صرافیها و مٔوسسات مالی

 ایجاد سیستم معاممتی برای خریدوفروش دارایی
رمزنگاریشده (در این صورت خرید و نقلوانتقال

و مشمول این قانون است.

هند

بدون تعریف مشخص و

صورت میگیرد .

 اصمح در قانون ابزارهای مالی

ارز مجازی
Vitual Currency

است .باوجود نبودِ قانون جدید،
و اوراق بهادار است.

مقررات موجود

رمزارزها از طریق حساب بانکی و با نام مشخص

دستهبندی از دارایی رمزنگاریشده
تحت قوانین موجود بازار سرمایه

رویٔه استفاده از

 اصمح در قانون سیستم پرداختها و پولشویی

 قانون مدیریت ارز در هند محدودیتهایی برای
خریدوفروش رمزارزها ایجاد کرده است.

 درحال برنامهریزی برای چهارچوب مشخص جهت

رویٔه استفاده از
مقررات موجود

نقلوانتقال دارایی رمزنگاریشده
 ارائٔه دستورالعمل نظارتی بانک مرکزی چین در
مورد رمزارزها

 ممنوعیت قانونی پلتفرمهای ارائهدهندٔه دارایی
چین

ارز مجازی

Vitual Currency

عدم تعریف

رمزنگاریشده

 اصمح قوانین پولشویی و مبارزه با تٔامین مالی
تروریسم
 اصمح قوانین مرتبط با ریسکهای مالی
 اصمح قوانین فنّاوری اطمعات
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رویٔه استفاده از

مقررات موجود

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
دارایی رمزنگاریشده هنوز

تعریف نشده است و تعاریف کلی
از ارز مجازی وجود دارد .ارزش

دیجیتالی که بهعنوان مبادله ،واحد
امریکا

ارز مجازی

Vitual Currency

حساب ،ارزش ذخیره که رواج

 تغییر در قوانین اوراق بهادار و قوانین پولشویی
 تغییر در قانون محرمانگی بانکی
 اجرای ثبتنام ارائهدهندگان خدمات دارایی
رمزنگاریشده در شبکٔه اجرای جرایم مالی
(FinCEN

قانونی ندارد ،ارائه شده است.

قانون بازار سرمایه و سرمایهگذاری

Financial Crimes Enforcement Network

رویٔه استفاده از

مقررات موجود

مالی این دارایی را با ماهیت
اوراق بهادار پذیرفته است و
مشمول این قانون است.

استرالیا

ارزش دیجیتالی تعریف شده است

 قانون حمایت از مصرفکننده

ارز دیجیتال

که میتواند بهعنوان وسیلٔه مبادله،
ارزش اقتصادی ذخیرهشده ،و یا

 قانون شرکتها (دارایی رمزنگاریشده در استرالیا

Digital Currency

واحد حساب باشد .این ارزش

 تغییر در قانون پولشویی و تٔامین مالی تروریسم

جزو محصوالت مالی و مشمول این قانون است

دیجیتالی در دسترس عموم بوده و

شامل شناسایی و ثبت افرادی که در این زمینه

مورد تضمین نهاد دولتی نیست.

فعالیت دارند و نگهداری اطمعات مالی و سوابق

ارز مجازی
Vitual Currency

رویٔه تنظیم مجدد
قوانین و مقررات

نقلوانتقال مخصوصاً در صرافیها.

 تغییر در قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق

ارز دیجیتالی که پول فیات نبوده و
کانادا

 تغییر ساختاری در قانون اوراق بهادار استرالیا

بهادار

میتوان از آن برای وسیلٔه مبادله

 قوانین صندوقهای سرمایهگذاری شامل ثبت و

استفاده کرد .این تعریف در قانون

نگهداری سوابق اطمعاتی توکنها

مبارزه با پولشویی بیان شده

 تغییر در قانون پولشویی و تٔامین مالی تروریسم

است.

رویٔه تنظیم مجدد
قوانین و مقررات

شامل شناسایی مشتریان و افراد فعال در این زمینه.
 وجوه دریافتی از ICOsها در سوئیس مانند سپردٔه
بانکی نیست و سپردههای حاصل از سرمایهگذاری

در داراییهای رمزنگاریشده هم جدای از
ارزشی که در اینترنت قابلیت مبادله
دارد و اگرچه توکن و نشانه است

سوئیس

ارز مجازی

Vitual Currency

میتواند بهعنوان ابزار پرداخت

سپردههای بانکی است.

 قانون پولشویی و تٔامین مالی تروریسم برای
ارائهدهندگان ،استفادهکنندگان ،و یا واسطههای
مالی دارایی رمزنگاریشده اعمال میشود.

برای کاال و خدمات استفاده شود.

 وجود چهارچوب قانونی فنّاوری بمکچین

طبقهبندی توکنها توسط قانون
پولشویی به سه صورت

براساس طبقهبندی توکنها ،ازاینرو تغییرات

Payment & Utility & Asset

اساسی و یا قانون جدیدی برقرار نشده است ،ولی

انجام شده است.

بهدنبال گسترش زیرساختهای بازار مالی در این

رویٔه تنظیم
مجدد قوانین و
مقررات

زمینه هستند.

 نهاد بانکی اروپا در اصمح قوانین خود ارز مجازی
را به دارایی رمزنگاریشده تغییر داده است که این
نشان از مفهومی فراتر از ارز مجازی است.

 سازمان بورس اوراق بهادار اروپا دارایی رمزنگاریشده

ارزمجازی ارزش دیجیتالی است
ارز مجازی

Vitual Currency
اتحادیٔه اروپا

و دارایی

را بهصورتهای زیر طبقهبندی کرده است:

که توسط بانک مرکزی یا دولت

صادر نشده و بهعنوان ارز قانونی و
یا پول قانونی پذیرفته نشده است.

رمزنگاریشده

تنها توسط عموم مردم پذیرفته

Crypto Assets

شده و وسیلٔه مبادلٔه الکترونیکی

 oدارایی رمزنگاریشده از نوع سرمایهگذاری
(شبیه به ابزار مالی

 oدارایی رمزنگاریشده از نوع پرداخت (وسیلٔه
پرداخت انواع محصوالت مبتنی بر بمکچین
 oدارایی رمزنگاریشده از نوع  utilityیا نشانه که

است.

دارای کارکردهایی بهغیر از ابزار پرداخت است.

 oسازمان بانکی اروپا طبقهبندی توکنها را
بهصورت

توکن

ارز/مبادله/پرداخت،

توکن

سرمایهگذاری ،و توکن  utilityمعرفی کرده است.
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قوانین و مقررات
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 oارزیابی و اصمح قوانین پول الکترونیک

 oتغییر در قانون سرمایهگذاری مالی در مورد
سرمایهگذاری دارایی رمزنگاریشده

 oدارایی رمزنگاریشده بهعنوان اوراق بهادار
قابلِانتقال و یا ابزار مالی باید تطبیق با
دستورالعمل شفافیت ،ثبت مجوز و شناسایی،

آییننامٔه تسویٔه نهایی ،و قانون سپردهگذاری
اوراق بهادار داشته باشد.

رمزارزها در انگلستان توسط کمیتٔه
خزانهداری بهصورت ابزار پرداخت
در نظر گرفته شده است .آنها

انگلستان

توسط بانک مرکزی صادر نشده و

رمزارز

 سازمان نظارت مالی انگلستان دستورالعمل دارایی

کاربران آن بدون واسطٔه بانکها و

رمزنگاریشده را در سال  ۲۰۱9با تٔاکید بر سه

بانک مرکزی ذخیره و یا مبادله

ارزش دیجیتالی که بهعنوان ارز

 تغییر و اصمح اوراق بهادار دربارٔه توکنها

 تغییر و اصمح قانون مقررات پولشویی و تٔامین

است که توسط عموم مردم
سنگاپور

قوانین و مقررات

اوراق بهادار ارائه داده است.

شناخته نمیشود و ابزار پرداختی

مالی تروریسم

پذیرفته شده است و بهصورت

Vitual Currency

تنظیم مجدد

نوع دارایی رمزنگاریشده یعنی ارز/utility /

انجام میدهند.

ارز مجازی

مالی تروریسم

 تغییر و اصمح قوانین و مقررات پرداخت
 تغییر و اصمح قوانین و مقررات پول الکترونیکی

نقلوانتقاالت الکترونیکی دارند.

Crypto Currency

 تغییر و اصمح قانون مقررات پولشویی و تٔامین

الکترونیکی قابلیت انتقال ،ذخیره،

 تغییر و اصمح قوانین و مقررات پرداخت
(فراهمکردن بستر مناسب برای مبادلٔه رمزارزها

تنظیم مجدد

قوانین و مقررات

و معامله دارد.

نهاد پولی سنگاپور تغییرات در
قوانین را دنبال میکند.

آلمان

دارایی رمزنگاریشده

ارزش دیجیتالی است که براساس

 ایجاد و استفاده از دارایی رمزنگاریشده نیازی به

ساختار بمکچین تنظیم شدهاند.

نظارت ندارد ،ولی پلتفرمها و مبادالت نیازمند

بافین مرکز مالی آلمان مسئول

Crypto Assets

نظارتاند.

 الزامات سرمایهای جدید برای انواع توکنها در

تغییر قوانین و مقررات در آلمان
است.

تنظیم مجدد

قوانین و مقررات

آلمان برقرار شده است.

 تغییر و اصمح در قانون خدمات پرداخت در زمینٔه
ثبت فعاالن در این سیستمها و ثبت سرمایٔه

شرکتهای فعال در این زمینه انجام شده است.
شرایط حمایت از مشتری و تبادل اطمعات و

اقدامات امنیتی برای آنها مشخص شده است.

 تغییر و اصمح قانون مقررات پولشویی و تٔامین

دو دسته از ارزهای مجازی

مالی تروریسم

بهصورت زیر در قانون مشخص

 ایجاد سیستمهای کنترل داخلی و تعیین شرایط

شده است:

•
ژاپن

ارز مجازی

جدید شناخت مشتری برای جلوگیری از پولشویی

ارز مجازی که وسیلٔه پرداخت

و تٔامین مالی تروریسم

است و نقلوانتقال الکترونیکی

Vitual Currency

 تغییر در قانون ابزارهای مالی

دارد و ارز فیات نیست.

•

تنظیم مجدد

 تغییر در مقررات حقوقی رمزنگاریشده براساس:

ارز مجازی که قابلیت تبدیل به

 -تغییر در صورتهای مالی و ثبت گزارشهای

دستٔه اول را دارد.

معاممت رمزارزها و افشای اطمعات

سازمان خدمات مالی ژاپن مسئول

 -تقویت اقدامات متقابل در برابر حممت هکری

تغییرات قوانین و مقررات است.

 -مقررات

سختگیرانه

در

مورد

دارایی

رمزنگاریشدٔه ناشناس

 تغییر در قانون اسناد مالی و صرافیها و خدماتپرداخت

 تنظیم مقررات مربوط به حاشیٔه سود معاممتدارایی رمزنگاریشده

3۴

قوانین و مقررات

پژوهشکدٔه پولی و بانکی
دارایی رمزنگاریشده در قانون

 اصمحات مشخص در قانون مدنی روسیه و قانون

داراییهای مالی دیجیتال تعریف
شده است .طبق این قانون ،دارایی
مالی دیجیتال توسط

سرمایهگذاری روسیه
 چهارچوب حاکمیتی مشخص برای اپراتورهای

معاملٔه دارایی مالی (اشخاص با مجوز قانونی بانک

شرکتکنندگان با حفظ قوانین

روسیه

دارایی رمزنگاریشده
Crypto-Asset

مرکزی اجازٔه فعالیت دارند .

ثبت معاممت دیجیتالی ایجاد و

تنظیم سفارشی

ثبت میشود.

قوانین و مقررات

توکنها نیز براساس این قانون،
دارایی مالی دیجیتالی است که

مٔوسسات حقوقی یا کارآفرینان
شخصی بهمنظور جذب سرمایه

صادر کردهاند و ثبت و نگهداری
اطمعات آنها وجود دارد.
قانون جدید رشد و انتقال تجاری

 ارائٔه چهارچوب فعالیتی و اخذ مجوز و صمحیت

در فرانسه ،هر دارایی نامشهود

از مرکز بازار مالی فرانسه برای کسانی که در زمینٔه

بهصورت دیجیتالی را که صادر و

دارایی رمزنگاریشده فعالیت دارند.

ثبت میشود و مبتنی بر فنّاوری

فرانسه

بمکچین است ،دارایی

دارایی رمزنگاریشده
Crypto-Asset

 اقدامات درنظرگرفتهشده در چهارچوب برای
شناخت مشتری برای جلوگیری از ریسک بازار مالی

رمزنگاریشده میشمارد.

 اقدامات درنظرگرفتهشده در چهارچوب برای

عموم ،این دارایی را بهعنوان

جلوگیری از پولشویی و مبارزه با تروریسم

وسیلٔه پرداخت در سطح

 اقدامات درنظرگرفتهشده در چهارچوب برای

الکترونیکی پذیرفتهاند.

دارایی رمزنگاریشده بهعنوان ابزار
مالی در فرانسه پذیرفته شده است.

ابزارهای مالی و سرمایهگذاری در جهت ایجاد

تنظیم سفارشی
قوانین و مقررات

رقابت و کارایی

 ارائٔه چهارچوب جدید برای دارایی رمزنگاریشده
با درنظرگرفتن شرایط مشخص

 ثبت شرکتها ،مشخصبودن افراد درگیر در چنین

دارایی رمزنگاریشده تحت عنوان
تایلند

فعالیتهایی،

گزارشگری

صورتهای

مالی

دارایی رمزنگاریشده

دادٔه الکترونیکی در سیستم
الکترونیکی با هدف مبادله

شرکتهای فعال ،الزامات افشای اطمعات،

Crypto-Asset

مشخص شده است .رمزارزها و

اخذ مجوز برای درگاههای خریدوفروش دارایی

رعایت قوانین پولشویی و تٔامین مالی تروریسم،

رمزنگاریشده.

توکنها هر دو دارایی دیجیتالی در

 کلیٔه

نظر گرفته میشوند.

شرکتهای

فعال

در

زمینٔه

تنظیم سفارشی
قوانین و مقررات

دارایی

رمزنگاریشده جزو مٔوسسات مالی هستند و باید از
وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس اوراق

بهادار مجوز داشته باشند.

تنظیم قوانین و مقررات در داراییهای رمزنگاریشده رویکردهای متنوعی در کشورهای مختلف دارد .در بررسی
انجامشده ،انواع گوناگونی از عملکردها و ماهیت برای دارایی رمزنگاریشده و متناسب با آنها قوانین و مقررات وجود دارد
که در کشورهای مختلف متفاوت است .در ژاپن ،رژیم ثبتنام و مجوزدهی مورد بازبینی قرار گرفته است .ثبتنام و
مجوزدهی از طریق «اپراتورهای صرافی مجازی» در سال  ۲۰۱7از طریق اصمح قانون خدمات پرداخت مشخص شده است.
این قانون «ارزهای مجازی» را تعریف کرده و مقررات و ثبتنامهای الزم را برای انجام تجارت در ارزهای مجازی بهعنوان
خدمات مبادلٔه ارز مجازی تعیین میکند.
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در امریکا در مارس  ،۲۰۱3شبکٔه اجرای جرایم مالی FinCEN( ۱رهنمودی را ارائه کرده است که مبادلهکنندٔه «ارزهای
مجازی» شامل مشاغل خدمات پولی ،و موظف به انجام و پیگیری مراحلی مانند ثبتنام ،اخذ مجوز ،و پیروی از قوانین مبارزه
با پولشوییاند .این رهنمود میان ارزهای مجازی متمرکز و داراییهای رمزنگاریشدٔه غیرمتمرکز تمایز قائل میشود .در سال
 ،۲۰۱۵کمیسیون معاممت کاال و معاممت آتی بیتکوین و سایر ابزارهای رمزنگاری را طبقهبندی کرد .نظارت بر آنها در
صورتی انجام میشود که یک دارایی رمزنگاریشده در یک قرارداد مشتقه استفاده شود یا وقتی کمهبرداری یا دستکاری یک
ارز مجازی در تجارت بینایالتی وجود داشته باشد.
بررسی قوانین و مقررات موجود در ایران در حوزٔه رمزارزها

از مهمترین اتفاقات صنعت فینتک و بانکداری الکترونیکی در سالهای اخیر ظهور و پیدایش بمکچین و رمزارزهاست که
موجب تحول در صنعت پرداخت الکترونیک شده است .در ارتباط با پذیرش و مقرراتگذاری در این حوزه ،در کشورهای
مختلف اقدامات متنوعی انجام شده است؛ برای مثال ،کشورهای توسعهیافته برای مقرراتگذاری رمزارزها بهسوی قوانین
شفاف رفتهاند تا بستر را برای فعالیت شرکتهای فعال در حوزٔه رمزارز ایجاد کنند و این در حالی است که مقرراتگذاری
رمزارزها در کشورهای درحال توسعه همچنان با کندی و بررسی همهجانبٔه شرایط برای وضع قوانین سختگیرانه و دستوری
درحال انجام است تا از این طریق عموه بر استفاده از مزایای رمزارزها ،بتوانند قدرت تولید و انتشار پول خود را حفظ کنند.
در ایران تا دی  ،۱396در زمینٔه رمزارزها وضعیت خاکستری بود که تحت آن نه محدودیتی حاکم بود و نه مقرراتی وجود
داشت ،اما با اعمال محدودیتها توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی در زمینٔه معاملٔه رمزارزها ،استخراج و معاملٔه
رمزارزها با محدودیت مواجه شد.
باوجود تحریمها ،جریان سیاستگذاری این حوزه با توجه به اهمیت و قابلیت کمک به نقلوانتقاالت مالی در زمان تحریم،
موردتوجه ویژه قرار گرفته است .باوجود توجه ویژه به رمزارزها بهخصوص از  ۱396به بعد باید دانست که اقدامات
صورتگرفته در حوزٔه مقرراتگذاری در این حوزه همچنان نوپا و بدیع است و جای کار بسیار جهت توسعٔه رمزارزها در
کشور وجود دارد.
از سال  ،۱39۲مرکز ملی فضای مجازی با  ۱۴ارگان ازجمله بانک مرکزی ،سازمان بورس اوراق بهادار ،وزارت ارتباطات
و فنّاوری اطمعات ،وزارت اقتصاد ،قؤه قضائیه ،نیروی انتظامی ،پلیس فتا ،و مرکز پژوهشهای مجلس جلساتی را بهمنظور
هماهنگی و همافزایی در ارتباط با رمزارزها و بمکچین تشکیل داده و در این جلسات بر مقرراتگذاری در این حوزه تٔاکید
فراوان شده است.
از سال  ۱39۲تا  ،۱39۴هماهنگی و تبیین سیاستهای کلی رمزارزها در ایران بر عهدٔه مرکز ملی فضای مجازی بود ،که
در همین راستا ،چند سناریو ازجمله بهترین و بدترین شرایط رمزارزها توسط دو کارگروه اقتصادی و امنیت در جلسات مرکز
ملی فضای مجازی مطرح و از ارگانهای مرتبط در این حوزه نظرخواهی شد .در نهایت براساس پژوهشهای انجامشده و
جلسات متعدد ،مرکز ملی فضای مجازی پیشنویس سند ارزهای رمزنگاری را آماده کردند که جهت تصویب و تٔایید این
پیشنویس به دفتر ریاستجمهوری ارسال گردید که درحال حاضر در این ارتباط آییننامٔه فرایند استخراج رمزارزها از سوی
دولت تصویب و ابمغ شده است .تحت این ابمغ ،دولت خطاب به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت نیرو ،وزارت
ارتباطات و فنّاوری اطمعات ،وزارت نفت ،وزارت اطمعات ،وزارت امور اقتصاد و دارایی ،و بانک مرکزی و براساس اصل
 ۱38قانون اساسی بیان میکند که استفاده از رمزارزها با پذیرش مسئولیت خطرپذیری و ریسک از سوی متعاملین صورت
Financial Crimes Enforcement Network

36

1

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

گرفته و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست و استفاده از آن در مبادالت داخل کشور ممنوع است .از سوی
دیگر ،استخراج رمزارزها نیز تنها با مجوز وزارت صنعت و معدن ممکن است و تحت این ابمغیه برخی از اقدامات الزم را به
وزارت نیرو و ارتباطات و فنّاوری اطمعات یادآور میشود .نکتٔه قابلِتوجه ارتباط استخراج رمزارزها با وزارت صنعت و
معدن در این ابمغیه است که با توجه به ماهیت رمزارزها ،استخراج در اینجا بهمعنی استخراج کانی یا مواد معدنی نیست.
این اقدامات ازجمله اقدامات دولت در راستای ایجاد وضعیت پایدار در مقرراتگذاری این حوزه است .سیاست
مقرراتگذاری در ایران با توجه به اقدامات مرکز ملی فضای مجازی ایجاد دانش فنی در دانشگاهها ،صنعت استخراج و
تٔاسیس صرافیهای این حوزههاست.
در زمینٔه رمزارز ملی نیز بانک مرکزی تحقیقات گستردهای در چند سال اخیر انجام داده است .رمزارز ملی  -براساس
تعریف بانک مرکزی  -شکل الکترونیک همان پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و صادر میشود و قابلیت آن را دارد که
منطبق بر اصول رمزنگاری ،در یک بستر توزیع شده و بهصورت فرد به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسطِ پرداخت تبادل شود.
رمزارز ملی نوعی رمزارز غیرقابلِاستخراج است که دو ویژگی متمرکزبودن و حاکمیتیبودن از ویژگیهای بااهمیت آن و
جنبٔه افتراق این نوع ارز با رمزارزهای بینالمللی دیگر است .یکی از مهمترین ویژگیهای ارزهای دیجیتال رایج در دنیا
خاصیت غیرمتمرکزبودن آنهاست؛ به اینصورت که وظیفٔه پردازش تراکنشها ،خریدوفروشها ،ارائٔه بستر پرداخت ،و
تٔایید تراکنشها بر عهدٔه کابران خواهد بود و تحت اختیار قدرت خاصی نیست .همین امر موجب گسترش برونمرزی
ارزهای دیجیتال و بهتبع گسترش پولشویی از این طریق در سطح بینالمللی خواهد شد ،اما در مورد ارز ملی کامما برعکس
است ،زیرا این ارز بر بستر خصوصی بمکچین توسعهیافته و تنها توسعهدهنده میتواند به حسابها ،تراکنشها و…
دسترسی داشته باشد.
از طرف دیگر در ارائٔه توکنها در ایران ،میتوان به ققنوس اشاره کرد .در ایران ،شبکٔه ققنوس پلتفرمی جهت توکنایزهکردن
انواع داراییهاست؛ بهطور مثال ،ملکی را تصور کنید که خریدن آن توسط افراد معدودی در جامعه ممکن بود و تا پیداشدن
مشتری که توانایی خرید آن را داشته باشد ،آن ملک برای دارنده نیز ارزش نقدپذیری نداشت و بهعبارتی بهعنوان دارایی راکد
محسوب میشد؛ بدینترتیب ،اگر  ۱۰۰نفر همزمان تصمیم به خرید این ملک بگیرند ،احتماالً پول کافی برای خرید آن ملک
را خواهند داشت.
راهحلی که شبکٔه ققنوس ارائه میکند این است که ملک موردنظر ،پس از تبدیل به واحدهای کوچکتر ،به اسم توکن عرضه
میشود و همٔه افرادی که تمایل به سرمایهگذاری دارند میتوانند با خرید توکنها صاحب ملک شوند .در شبکٔه ققنوس ،توکن
اولیه با پشتوانٔه طم صادر میشود و بهدنبال توکنایزکردن اممک و اموال مازاد بانکها ،سازمانها ،و سایر کاربردهای مبتنی بر
بمکچین است .شبکٔه ققنوس با حضور شش میزبان اولیه فعالیت خود را آغاز کرده است .مٔوسسان ققنوس عبارتاند از
شرکتهای گروه دادهپردازی بانک پارسیان ،سرمایهگذاران فنّاوری تک وستا ،فنّاوری اطمعات و ارتباطات پاسارگاد آریان،
دادهورزی سداد ،گروه فنآوران هوشمند بهسازان فردا که با سرمایهگذاری در فنّاوری بمکچین و ایجاد شبکٔه ققنوس ،شرایط
بهکارگیری مشترک این فنّاوری را فراهم کردهاند .دارایی پایٔه شبکٔه ققنوس پیمان است .هر پیمان دارای پشتوانٔه  3۰سوت
طمی  ۲۴عیار خواهد بود .شبکٔه ققنوس یک پلتفرم چندارزی ۱یا چندتوکنی ۲یا چند دارایی 3است که امکان ساختن انواع
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توکنهای رمزینه روی آن مقدور است .واحد خرد پیمان ،پیناتس ۱نام دارد و مقدار آن  ۱۰به توان منفی  7یک پیمان خواهد
بود؛ هزینٔه هر تراکنش معمول در شبکٔه ققنوس در حدود  ۲۰۰پیناتس است .پیمان یک توکن با پشتوانٔه طمست که بهعنوان
دارایی پایٔه شبکٔه ققنوس شناخته میشود .نقدشوندگی این توکن توسط همٔه میزبانها تضمین شده و بهعنوان یک دارایی
واسط جهت تسهیل مبادالت سایر داراییها در شبکٔه ققنوس بهکار میرود .پرداخت کارمزد تراکنشهای درون شبکه نیز فقط
با استفاده از پیمان امکانپذیر است و هر شخص باید حداقل مقدار کمی پیمان در حساب خود داشته باشد تا بتواند در شبکه
تراکنش انجام دهد .توکن دارایی پیمان بر بستر ققنوس  -که حاصل همکاری بمکچینی بانکهای ملی ،ملت ،پارسیان ،و
پاسارگاد است  -با پشتوانٔه طم به میزان سی ( 3۰سوت و عیار ( ۲۴حداقل استاندارد  99۵است که نقدشوندگی آن از
سوی همٔه میزبانها ،طبق شرایط سپیدنامه تضمین میشود و برای تسهیل معاممت سایر توکنها ،اعم از توکن گواهی یا توکن
دارایی در شبکه بهکار میرود؛ این دارایی تنها گزینٔه وصول کارمزد تراکنشهای درونشبکه شناخته میشود.
همچنین ،بانک مرکزی بنا بر وظایف مشخصشده در حوزٔه پولی و بانکی ،برای آن بخش از حوزههایی که میتوانند در
سیاستهای پولی و مالی کشور تٔاثیرگذار باشند ،سیاستهای مربوطه را تدوین میکند و براساس همین استدالل وارد حوزٔه
مقرراتگذاری رمزارزها شده است ،هرچند هنوز در ابتدای راه است .برایناساس ،بانک مرکزی از طریق معاونت فنّاوریهای
نوین ادارٔه نظامهای پرداخت ،ضوابط و الزامات حوزٔه رمزارزها را در سال  ۱397ابمغ کرد .بهعبارتی ،با هدف گسترش
استفاده از رمزارزها و تٔاثیرات بالقؤه آن در سیاستهای پولی و ارزی کشور ،این ضوابط منتشر شده است تا همراه با ایجاد
فرصتهای جدید ،افراد متوجه تهدیدات این نوع از دارایی نیز باشند .بنابراین ،بانک مرکزی بهمنظور ممانعت از بروز
صدمات ،حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،و تسهیل کسبوکار در این حوزه ،چهارچوب اولیٔه مقررات مرتبط با رمزارزها را
که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده ،اعمم کرده است که تحت آن بهطور شفاف انواع مختلف رمزارزها تعریف شدهاند.
حوزههای شاملشده در این سند عبارتاند از:
 oعرضٔه اولیٔه سکه (، ICO
 oصرافیهای رمزارزی و سامانههای مرتبط،
 oکیف پول رمزارزی،
o

استخراج رمزارز.

با توجه به جدیدبودن این فنّاوری در کشور ،بانک مرکزی رصد مستمر این حوزه را در دستور کار خود دارد و با توجه به
بازخورد دستورالعملها و تحوالت مٔوثر در این حوزه ،در بازههای ششماهه ،بازنگری در مقررات و اطمعرسانی را در این
سند منظور کرده است و عموهبرآن با توجه به دامنٔه وسیع تٔاثیر حوزٔه رمزارزها و ریسکهای مربوطه ،توجه سایر نهادهای
مرتبط را نسبت به صدور دستورالعمل و سیاستگذاری در حوزههایی همچون قوانین حقوقی ،قضایی ،و راهبری بازار سرمایه
ضروری میداند.
در ارتباط با ضوابط رمزارز ملی ،بانک مرکزی مجوز انتشار رمزارز ملی را تنها به بانک مرکزی محول کرده است .همچنین،
رمزارز ملی تنها در بانکهای مجاز و بانک مرکزی قابلِتبادل است و میتوان از آن بهعنوان ابزار پرداخت در کشور استفاده
کرد .عموهبراین ،این نوع رمزارز قابلیت استخراج ندارد.
با توجه به رصد انجامشده در حوزٔه استخراج رمزارزها و تٔاثیرات فعلی آن در نظام پولی و بانکی کشور ،درحال حاضر
استخراج رمزارزها در کشور بهعنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است ،بنابراین مقرراتگذاری در این حوزه از حیطٔه
1 Peanuts
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وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است .در زمینٔه تٔایید اصالت رمزارزها نیز بانک مرکزی هیچگونه تضمینی ارائه نمیدهد
و برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ سازوکاری اعمال نمیکند .بنابراین ،ریسک تمام معاممت و خطرهای ناشی از
سرمایهگذاری در این حوزه تماماً با خود سرمایهگذاران است.
در حوزٔه مقرراتگذاری ،بانک مرکزی اقدام به تعیین مقررات صرافیها در این حوزه کرده است که تحت آن صرافی بتواند
رمزارزها را معامله کند .تحت این مقررات ،صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسممی ایران ،پس از احراز
شرایطی که توسط بانک مرکزی اعمم میشود ،مجاز به ارائٔه خدمات صرافی رمزارزی هستند .بانک مرکزی امکان اعطای
مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را (در زمان مقتضی بررسی میکند و نتایج آن را به اطمع عموم خواهد رساند .مسئولیت
صحت عملکرد پلتفرم صرافیها و تضمین ممحظات امنیتی آن بر عهدٔه مالکان صرافی خواهد بود و در صورت هرگونه نقض
امنیتی پلتفرم ،صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است و عموهبرآن ،بانک مرکزی ج.ا.ا .فهرست
رمزارزهای قابلِمبادله در صرافیهای رمزارزی را تعیین و در بازههای سهماهه به صرافیهای رمزارزی ابمغ خواهد کرد .این
صرافیها ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان خواهند بود و خریدوفروش رمزارز بهصورت فردی
تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدلشدن اطمعات هویتی و اسناد و اطمعات مربوط به منشٔا منابع مالی یا رمزارز
مجاز است .صرافیهای رمزارزی موظفاند کلیٔه اطمعات مربوط به خریدوفروش ،مشتریان ،و همچنین دالیل و منشٔا
معاممت را ثبت کنند و در صورت درخواست ،در اختیار بانک مرکزی قرار دهند .در نهایت ،سقف تبدیل ریال به رمزارزها و
بالعکس ،تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد بود.
قانون مبارزه با پولشویی مصوب  ،۱386اولین قانون در زمینٔه مبارزه با پولشویی کشور ایران ،و مواد قانونی  ،۵ ،۴و 6
این قانون ،کلیٔه اشخاص حقیقی (تبصرٔه  ،3مادٔه  ۴و حقوقی بهویژه بانکها و مٔوسسات مالی و اعتباری را مکلف به رعایت
آییننامههای این قانون کرده است .شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی
مسئولیت تدوین آییننامهها و اجرای مفاد این قانون را برعهده دارد .طبق بند «ه» مادٔه  ۱آییننامٔه اجرایی قانون مبارزه با
پولشویی مصوب  ،۱388مٔوسسات اعتباری به اینصورت تعریف شدهاند« :بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و
نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسممی ایران  ،مٔوسسات اعتباری غیربانکی ،تعاونیهای اعتبار ،صندوقهای
قرضالحسنه ،شرکت لیزینگ ،شرکتهای سرمایهپذیر ،صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطهگری وجوه
اقدام مینمایند».
طبق بند «ب» مادٔه  ۱آییننامه نیز اربابرجوع به اینصورت تعریف شده است« :مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل،
وکیل ،یا نمایندٔه قانونی که برای برخورداری از خدمات ،انجام معامله ،نقلوانتقال وجوه ،و اموال گرانقیمت (نظیر طم،
جواهرات ،عتیقه و آثار هنری گرانبها ،و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه مینماید» .مادٔه  7قانون
مبارزه با پولشویی و مادٔه  ۲آییننامٔه اجرایی ،تکالیف الزم برای مبارزه با پولشویی ازجمله ثبت و گزارش اطمعات
اربابرجوع را به آنها تکلیف کرده است .بهنظر میرسد با توجه به تجارب جهانی ،دبیرخانٔه شورای عالی مبارزه با پولشویی
تکلیف قانونی الزم برای کنترل مراکز مبادلٔه پول مجازی با پول رایج کشور را بر عهده دارد .ممکن است این شورا به برخی
ال در سطح هیئت وزیران قابلِرفع است ،اما در جلسٔه سیام شورای
اختیارات برای حکمرانی بهتر نیاز داشته باشد که احتما ً
عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ  9دی  ،۱396بهکارگیری بیتکوین سایر رمزارزها در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع
اعمم شد .حوزٔه نظارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیشگیری از وقوع جرایم از طریق رمزارزها ،موضوع ممنوعیت بهکارگیری
رمزارزها را به بانکها ابمغ کرد.

39

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

براساس درنظرگرفتن رمزارزها بهصورت ابزار مالی در کشور ،در این حوزه مقام ناظر سازمان بورس اوراق بهادار کشور
است که باید اقدام به مقرراتگذاری در این حوزه کند .همکاری این سازمان با بانک مرکزی برای تعیین ماهیت و تدوین
مقررات در این زمینه گامهای مٔوثری برای هماهنگی و کاهش ریسکها در این حوزه فراهم میآورد.
در مادٔه  ۲۴قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسممی ایران مصوب  ۱38۴آمده است که« :اوراق بهادار هر نوع ورقه یا
مستندی است که متضمن حقوق مالی قابلِنقلوانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد .شورا نهادی است که اوراق بهادار
قابلِمعامله را تعیین و اعمم خواهد کرد .مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون معادل هم در نظر گرفته شده است
و عبارت شورا در مادٔه مذکور به شورای عالی بورس و اوراق بهادار اشاره دارد .طبق این قانون ،شورای عالی بورس و اوراق
بهادار از این اختیار برخوردار است که ارزهای مجازی قابلِتبدیل به پول دنیای واقعی را بهعنوان ابزار مالی طبقهبندی کند .در
اینصورت ،امور مربوط به سیاستگذاری و سرمایهگذاری در رمزارزها در حوزٔه اختیارات این شورا قرار خواهد گرفت.
در حوزٔه مالیاتی نیز سازمان مالیاتی کشور و سازمان برنامه و بودجه در دولت میتوانند ازجمله نهادهای تٔاثیرگذار در این
زمینه محسوب شوند .تدوین قوانین و مقررات در این حوزه باوجود قوانین و مقررات مالیاتی و همکاری با بانک مرکزی و
سازمان بورس اوراق بهادار میتواند مٔوثر واقع شود .قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱39۴مجلس شورای اسممی در
زمینٔه مالیات بر درآمد در زمینٔه ارزهای مجازی در کشور قابلِاعمال خواهد بود .سازمان امور مالیاتی متولی اصلی اجرای این
قانون است .شورای عالی مالیاتی میتواند آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون
مالیات بر ارزشافزوده را تهیه و به رئیسکل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند .مالیات قابلِاعمال بر ارزهای مجازی یا تحت
فصل چهارم (مالیات بر مشاغل یا تحت فصل ششم قابلِمحاسبه است.
در مادٔه ( 93این قانون آمده است« :درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد
مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند ،پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر
درآمد مشاغل میباشد» .ازآنجاکه نام رمزارزها در سایر فصلهای قانون نیامده است ،درآمدهای ناشی از خرید آن میتواند در
این ماده استنباط شود.
در مادٔه ( 9۴این قانون نیز آمده است که «درآمد مشمول مالیات مٔودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کاال
و خدمات به اضافٔه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهمکات
مربوطه» .با توجه به تجربٔه دیگر کشورها ،فروش ارز مجازی بهعنوان فروش کاال درآمدی خواهد داشت که میتواند بهعنوان
درآمد مشمول مالیات شخص حقیقی محاسبه شود.
طبق مادٔه ( 97این قانون ،سازمان امور مالیاتی میتواند نحؤه اخذ مالیات از رمزارزها را مدیریت کند .مادٔه ( ۱3۱قانون
نیز نرخ مالیات متعلقه را نشان میدهد و در بخش ششم مالیات بر درآمدهای اتفاقی میتواند در شرایط نوسانات باالی نرخ
رمزارزها مورد استناد قرار گیرد.
درحال حاضر ،در این حوزه احکام مالیاتی تدوین و ابمغ شده است .بهعبارتی براساس تبصرٔه  ،۲بند  ۲بخشنامٔه احکام
مالیاتی مراکز استخراج رمزارزها ،استقرار واحدهای استخراج فراوردههای پردازشی رمزنگاریشدٔه رمزارزها (ماینینگ یا
استخراج رمزارزها شامل محدودیت  ۱۲۰کیلومتری شهر تهران ۵۰ ،کیلومتری شهر اصفهان ،و  3۰کیلومتری مراکز سایر
استانها نیست و براساس بند  6این مصوبه ،استخراج رمزارزها بهعنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات
مالیاتی بهخصوص مالیات بر درآمد خواهد بود .همچنین براساس تبصرٔه این بند ،واحدهای استخراج درصورتیکه ارز خود را
صادر کنند و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخٔه اقتصادی بازگردانند ،مشمول مالیات با نرخ صفر
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خواهند بود که این مسئله اقدامی در جهت انجام پرداخت با رمزارزها و ورود ارز سایر کشورها ازجمله دالر در چرخٔه
اقتصادی ایران با هدف کنترل تٔاثیرات تحریم است.
اخذ مالیات از فعالیتهای استخراج رمزارز بسیار اهمیت دارد .بهعلت حجم باالی معاممت روزانٔه رمزارزها ،اخذ مالیات
و کارمزد از تراکنشها میتواند منابع درآمدی مناسبی را برای دولت و بانکها فراهم کند .باید توجه داشت که بررسی میزان و
شیؤه اخذ مالیات از استخراج رمزارزها در ایران اهمیت بیشتری از تعرفٔه برق آنها دارد؛ مضاف بر اینکه ایجاد موانع
غیرضروری ازجمله تعرفٔه ناعادالنٔه برق ممکن است کشور را از درآمدهای مالیاتی محروم کند .اگرچه مادٔه  ۱۴۱قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱39۴و مادٔه  ۱3قانون مالیات بر ارزشافزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی
رسمی را صفر منظور کرده است ،ازآنجاکه وضع نرخ ثابت برای تعرفٔه برق استخراج منطقی نیست ،بنابراین پیشنهاد میشود
استخراج رمزارزها از مالیات بر درآمد معاف نباشند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسممی. ۱398 ،
استخراج رمزارز و درآمد حاصل از آن با استفاده از برق و منابع کشور انجام میشود .در ایران ،مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی  ۲۵درصد درآمد خالص آنهاست .زمانی که مدل تجهیزات استخراج رمزارز مشخص باشد و برق مصرفی و زمان
استفاده از برق نیز مشخص باشد ،با احتساب شاخصهای فنی مثل نرخ سختی استخراج ،میتوان با تخمین خوبی میزان
رمزارز استخراجشده را محاسبه کرد .سازمان امور مالیاتی میتواند با کنار هم قراردادن تعداد رمزارز حاصل از استخراج هر
استخراجکننده و نرخی که رمزارز حاصله در سامانٔه نیما یا مراکز مبادلٔه رمزارز مورد تٔایید بانک مرکزی مبادله شده است،
مالیات این فعالیتها را بهصورت خودکار و علیالرأس توسط صرافیها یا بانکهای دخیل در سامانٔه نیما محاسبه و دریافت
کند و استخراجکنندگان با استعمم آنی هزینٔه برق مصرفی و سایر هزینهها ،مابهالتفاوت مالیات را از سازمان امور مالیاتی
دریافت کنند.
بدینمنظور ،باید بانک مرکزی امکان پوشش رمزارزهای معتبر جهانشمول در مبادالت بینالمللی را توسط سامانههای نیما
و مراکز مبادلٔه رمزارز مجاز فراهم کند و اطمعات الزم برای محاسبٔه مالیات را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند .فقط مراکز
مبادلٔه رمزارزی که بتوانند از خریدوفروش سوداگرانٔه رمزارز ممانعت کنند و همٔه حقوق دولتی را ایفا کنند ،باید بتوانند از بانک
مرکزی مجوز فعالیت کسب کنند.
در کشور ،وزارت نیرو نیز در خصوص برق مصرفی جهت استخراج رمزارزها دستورالعملهایی را تعیین کرده است .تحت
مادٔه  3این مصوبه ،بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارز برابر با  96۵۰تومان تعیین شده است که
بسته به مصرف در ساعات پرمصرف قابلِنوسان است .عموهبراین بها نیز سایر هزینهها مثل آبونمان ،تجاوز از قدرت،
عوارض برق ،مالیات بر ارزشافزوده ،و عوارض از استخراجکنندگان اخذ خواهد شد .بهعبارتی ،در اجرای اختیارات و
تکالیف ناشی از قانون تٔاسیس وزارت نیرو مصوب سال  ،۱3۵3وزارت نیرو میتواند تعرفٔه برق استخراج رمزارزهای انرژیبر
را با تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مکانهایی که استخراج رمزارز در آنها مجاز است  -مانند شهرکهای
اختصاصی  -تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرایندهای اداری مازاد با تکیه بر فرایند خوداظهاری در سامانٔه گمرک،
نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسبوکارها به آنها اختصاص یابد .طبق مادٔه  ۱قانون
تٔاسیس وزارت نیرو مصوب  ،۱3۵3وزارت نیرو متولی تدوین تعرفهها و آییننامههایی است که در آن مقررات و شرایط
فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف مشخص شده است .طبق تبصرٔه « »۱بند «ج» مادٔه  ۱قانون هدفمندکردن
یارانهها مصوب  ۱388نیز دولت مجاز شده است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،نوع ،میزان ،و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی
برق را اعمال و در آییننامههای اجرایی اعمم کند .قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضمب ،و
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گاز مصوب  ۱396نیز مجازاتهایی مالی برای استفادٔه غیرمجاز از برق مشخص کرده است .استخراج رمزارزها تولید گرما
میکند و بهاینترتیب بهتر است در مناطق کوهستانی که سرد است انجام شود .بنابراین ،شناسایی دقیق استخراجکنندگان از
طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری
استخراجکنندگان در کنار اعمال جرایم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعمم مناطق جغرافیایی که استخراج
رمزارزهای انرژیبر در آنها مجاز یا ممنوع است ،باید با همکاری مشترک وزارت نیرو ،وزارت ارتباطات و فنّاوری اطمعات،
و بانک مرکزی انجام شود (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسممی. ۱398 ،
عموه بر این موضوع ،اصمح تعرفٔه برق مصرفی انگیزٔه مشارکت در تولید برق را در کشور ایجاد میکند .بخش خصوصی
کشور میتواند با تٔامین تجهیزات الزم ،برق موردنیاز خود را برای استخراج فراهم کند .البته ،باید توجه داشت که در
اینصورت هم سوخت مصرفی یارانهای خواهد بود .از سوی دیگر ،اگر استخراج رمزارز در کشور به رسمیت شناخته شده
باشد ،بخش خصوصی انگیزٔه الزم برای تولید برق خواهد داشت .حتی در ساعات اوج مصرف ،برق تولیدی نیروگاههای
بخش خصوصی قابلِخریداری خواهد بود و این بخش میتواند در بقیٔه ساعات از برق تولیدی خود برای استخراج رمزارز
استفاده کند.
در کشور ایران ،استخراجکنندگان عمدٔه رمزارز از ظرفیت مناطق صنعتی ،که قبما صنایع با مصرف باالی برق و تعرفٔه برق
صنعتی در آنها قرار داشتهاند ،استفاده میکنند که لزوم ًا مناطق سرد کشور نیستند .پراکندگی جغرافیایی تولیدکنندگان رمزارز
میتواند سرمایهگذاری جمعی آنها را برای ایجاد نیروگاه برای تٔامین مصارف خودشان از صرفٔه اقتصادی خارج کند .لذا،
جایابی مناطق مستعد استخراج رمزارز باید با توجه به ممحظات کشور از سوی وزارت صنعت و معدن و با همکاری وزارت
نیرو انجام شود تا گسترش بازار استخراج رمزارز به تقویت بازار برق کشور نیز منجر شود.
در اجرای بند « »۱مصوبٔه شمارٔه  97۴۰۵مورخ  ۱397/۰7/۲3شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات
کمیتٔه بند « »»۲مصوبٔه یادشده ،دستورالعمل نحؤه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخٔه اقتصادی کشور از سوی بانک
مرکزی ابمغ شد .در این دستورالعمل تٔاکید شده است که همٔه صادرکنندگان کاال و خدمات به ارائٔه تعهد برگشت ارز حاصل
از صادرات خود به چرخٔه اقتصادی کشور مکلفاند .بانک مرکزی مکلف است صرف ًا برای واردات کاال و خدمات آن دسته از
صادرکنندگان تخصیص و تٔامین ارز کند که نحؤه بازگشت ارز آنها به چرخٔه اقتصادی کشور مشخص باشد (مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسممی. ۱398 ،
بانک مرکزی ج.ا.ا .طبق بستٔه سیاستی نحؤه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال  ،۱398صادرکنندگان را موظف کرده
است ظرف مدت حداکثر چهار ماه حداقل  ۵۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و حداکثر ۲۰
درصد این داراییها را نیز بهصورت اسکناس میتوانند وارد کشور کنند و مابقی صادرات خود را باید واردات به داخل کشور
انجام دهند .در مورد رمزارزها ،باید بازگشت سرمایه بهصورتی باشد که نیازهای وارداتی کشور از این طریق رفع شود و از
رمزارزها برای مقاصد سوداگرانه استفاده نشود .بازگشت ارز حاصل از صادرات با خود رمزارزها یا فروش رمزارز در خارج
کشور و بازگرداندن ارز حاصل از آن به داخل کشور ممکن است .حتی اجارٔه توان رایانشی بهازای ارزهای دولتی نیز میتواند در
دستور کار باشد ،اما بهاینترتیب از قابلیت رمزارزها برای تسهیل مبادالت بینالمللی برای کسبوکارهای خرد و جایگزینی نیاز
مسافران به اسکناس نمیتوان استفاده کرد .بانک مرکزی در پیشنویس الزامات و ضوابط حوزٔه رمزارزها بهمن ۱397
استخراج رمزارز را «صنعت» معرفی کرده و مقرراتگذاری در این حوزه را خارج از حیطٔه وظایف خود دانسته است.
درصورتیکه نظارت بر بازگشت ارز صادراتی ازجمله ارز حاصل از استخراج رمزارز طبق مصوبٔه شمارٔه  97۴۰۵شورای عالی
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اقتصاد و بستٔه سیاستی نحؤه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال  ۱398بر عهدٔه بانک مرکزی و ابزارهای اجرایی آن یعنی
سامانٔه نیما و مراکز مبادلٔه رمزارز مجاز قرار دارد .برای تحقق هدف مبارزه با پولشویی و فرار سرمایٔه حاصل از استخراج
رمزارز ،بانک مرکزی باید بسط سامانٔه نیما و ایجاد مراکز مبادلٔه مجاز برای دربرگرفتن رمزارزهای معتبر در کنار دیگر ارزهای
جهانشمول در مبادالت بینالمللی را اجرایی کند و باید همکاری دقیقی با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از استخراج
شکل گیرد.
چهارچوب پیشنهادی مقرراتگذاری در رمزارزها

در چهارچوب پیشنهادی موردنظر با توجه به ماهیت رمزارزها و یا داراییهای رمزنگاریشده و همچنین ناظران و
تنظیمکنندگان رمزارزها باید تفکیکهایی را قائل شد .در این زمینه ،مراجعه به قوانین و مقررات مربوطه در بانک مرکزی
میتواند راهگشا باشد .در بخش ماهیت رمزارزها ،از الزامات و ضوابط بانک مرکزی در حوزٔه رمزارزها استفاده شده است .بر
مبنای این قانون ،هفت تفکیک برای رمزارزها در نظر گرفته شده است .این موارد شامل رمزارز جهانروا ،رمزارز ملی ،رمزارز
منطقهای ،توکنهای ریالی ،توکنهای ارزی ،توکن با پشتوانٔه دارایی ،و توکن بر مبنای پشتوانٔه طم معرفی شده است .در
اینصورت مطابق با نظر کمیتٔه بال ،کارکردهای رمزارزها در چهارچوب مقرراتگذاری استفاده شده است .کارکردهای هریک
از این رمزارزها در این ضوابط از طرف بانک مرکزی بیان شده است .مطابق با جدول  ،3کارکردهای استخراج ،مبادله ،و ابزار
پرداخت برای هریک از این رمزارزها در نظر گرفته شده است .البته ،برخی از این کارکردها در مواردی در ضوابط بانک مرکزی
محدود و ممنوع در نظر گرفته شده است.
جدول  .3کارکردها و بازیگران در حوزٔه رمزارز مطابق با آییننامٔه بانک مرکزی
انواع رمزارز
رمزارز جهانروا

رمزارز ملی

رمزارز منطقهای
دارایی
رمزنگاریشده

توکنهای ریالی

توکنهای ارزی

توکن با پشتوانٔه دارایی

توکن با پشتوانٔه طم

کارکرد رمزارز

ناظران و بازیگران در این حوزه

استخراج

عموم مردم و سرمایهگذاران

مبادله

صرافیهای مجاز

ابزار پرداخت

غیرقانونی

صدور و انتشار

بانک مرکزی

مبادله

بانکهای کشور

ابزار پرداخت

قانونی

صدور و انتشار

بانک مرکزی

مبادله

بانک مرکزی ،بانکهای کشور ،و صرافیها

ابزار پرداخت

قانونی

صدور و انتشار

بانک مرکزی

مبادله

بانک مرکزی ،بانکهای کشور

ابزار پرداخت

قانونی

صدور و انتشار

بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی

مبادله

بانکها و صرافیها

ابزار پرداخت

غیرقانونی

صدور و انتشار

سازمان بورس اوراق بهادار

مبادله

سازمان بورس اوراق بهادار

ابزار پرداخت

غیرقانونی

صدور و انتشار

اخذ مجوز از بانک مرکزی و ضمانت بانکها

مبادله
ابزار پرداخت

۴3

بانکهای کشور و صرافیها
غیرقانونی
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در این راستا ،آییننامٔه بانک مرکزی بهخوبی با شناسایی و مشخصکردن ماهیت رمزارزها توانسته است مطابق با
استانداردهای بینالمللی ،کارکردهای هریک از انواع رمزارزها را محدود و یا قانونی معرفی کند .هریک از نهادهای تٔاثیرگذار و
ناظر بر فعالیتهای رمزارز نیز بهخوبی مشخص شده است .در این راستا ،ارگانها و نهادهای رابط و مقرراتگذار در این
حوزهها نیز مشخص شده است .برایناساس ،باید در هر بخش از بانک مرکزی و سایر نهادها با توجه به بازیگران و فعاالن در
این بخش اقدام به مقرراتگذاری کنند که در این حوزه هنوز پژوهشهای متعددی باید صورت پذیرد .در بیشتر کشورهای
موردبررسی در بخش قبلی در این گزارش ،رویههای نظارتی مختلفی صورت گرفته است .این رویهها را بهطورکلی میتوان در
دو بخش تغییر و اصمح قوانین و مقررات و یا تدوین قوانین و مقررات جدید تقسیمبندی کرد .چهارچوب نظارتی پیشنهادی
براساس دو رویه در بررسیهای تطبیقی در سایر کشورها بهصورت زیر ارائه میشود .بهعبارت دیگر ،بانک مرکزی باید با
اتخاذ و تکیه بر این دو رویه ،چهارچوب نظارتی خود را در این حوزه گسترش دهد.
جدول  .۴چهارچوب نظارتی رمزارزها
قوانین و مقررات درگیر:
چهارچوب

تدوین قوانین و مقررات جدید

قوانین تجاری ،قوانین مالیاتی ،قوانین پولشویی و

نظارتی دارایی

انتقال پول ،قوانین نظام پرداختها ،الزامات ثبت

رمزنگاریشده

شرکتها ،الزامات مجوزدهی ،الزامات گزارشگری،
قوانین و مقررات بانکی ،قوانین و مقررات سازمان

تغییر و اصمح قوانین و مقررات

بورس اوراق بهادار ،قوانین صرافیها

چهارچوب مقرراتگذاری در حوزٔه رمزارزها باید براساس کارکردهای آنها یعنی مبادله ،ابزار پرداخت ،و استخراج
صورت پذیرد .در بررسیهای انجامشده در این گزارش با توجه به قوانین و مقررات کشور ،در جدول  ،۵لیست قوانین و
مقررات مرتبط در این زمینه و اصمح آنها در چهارچوب مقرراتگذاری در رمزارزها ارائه شده است.
بررسی مقررات موجود نشان میدهد به استثنای سازمان مالیاتی و البته ابمغیٔه دولت در خصوص رمزارزها به نهادهای
ذیربط ،تاکنون اقدام رسمی در خصوص مقرراتگذاری شفاف در حوزٔه رمزارزها انجام نشده است .در این ارتباط ،بانک
درحال مطالعات اولیه در خصوص جنبههای فنی و حقوقی آن در ایران است و سایر نهادهای قانونگذار همچون سازمان
بورس اوراق بهادار نیز اقدام مٔوثری در این حوزه انجام نداده است .بههرحال ،رمزارزها یکی از محصوالتی است که بر پایٔه
سیستمهای غیرمتمرکز بمکچین شکل گرفته و باید سیاستها ،مقررات ،و استانداردهای شناسایی و افشای خاص خود را
براساس الزامات نهادهای ناظر مختلف داشته باشد .عموهبرآن ،انتظار میرود وزارت ارتباطات و فنّاوری اطمعات نیز همسو
با تغییرات ،زیرساخت و بستر مناسب را برای توسعٔه رمزارزها در کشور فراهم کند.
بنابراین ،هرکدام از رمزارزها بسته به حوزهایی که در آن اثرگذار است ،نهاد متولی قانونی خود را باید داشته باشد .بانک
مرکزی باید با همکاری با سایر نهادهای مرتبط ،به مقرراتگذاری در این زمینه اقدام کند .بنابراین در حوزٔه نظارت و کنترل نیز
بانک مرکزی در همکاری مشترک با وزارت اقتصاد و وزارت صنعت میتواند وارد شود و مقررات این حوزه را تٔامین کند.
آنچه اهمیت دارد آن است که بانک مرکزی در این بخش پرچمدار تدوین مقررات و نظارت باشد.
اخذ مالیات در حوزٔه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز بهشمار میرود که خوشبختانه سازمان امور مالیاتی با استفاده از
اختیارات خود در خصوص اخذ مالیات با استفاده از اطمعات سامانٔه خوداظهاری و اطمعات سامانههای سنا و نیما و
۴۴

پژوهشکدٔه پولی و بانکی

اطمعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج ،میتواند مبتنی بر مقررات تنظیمشده در این حوزه ،مالیات بر استخراج
رمزارزها را بهصورت خودکار و علیالرأس دریافت کند و با دریافت مدارک هزینه از استخراجکنندگان و استعمم آنی از شرکت
برق و گمرک ،مالیات اضافی را به آنها بازگرداند .این موضوع به همکاری سازمان مالیاتی با وزارت نیرو ،وزارت صنعت و
معدن ،وزارت ارتباطات و فنّاوری اطمعات ،و بانک مرکزی نیاز دارد.
شناسایی دقیق بازیگران و واسطهگران حوزٔه رمزارزها میتواند به همکاریهای موفقتر سازمانها و نهادهای نظارتی در این
حوزه کمک کند.
جدول  .۵چهارچوب پیشنهادی برای نظارت بر رمزارزها
انواع کارکرد در

قوانین و مقررات موجود

رمزارزها

اقدامات نظارتی

 -قوانین و مقررات عمومی صرافیها

 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی درصرافیها (بخشنامٔه /۱8۱۴3۴ت3۱8۲

 مستندسازی جریان وجوه (/۲۱۱8۱۵ت3939۵ مجموعه مقررات ارزی (6۰-۱39۱/۱۰۱3چهارچوب
نظارتی دارایی

مبادله

 شناسنامٔه ملی اشخاص حقیقی و حقوقی(/۱6۱69ت 39۲7۱و مصوبٔه شمارٔه فراگیر

مقررات

پولشویی

و

شناسایی

مشتری
 ایجاد زیرساختهای الکترونیک جهتمبادلٔه رمزارزها جدای از سامانٔه سنا

 -تدوین قوانین و مقررات مالیاتی

براساس تراکنش در رمزارزها برای

اتباع خارجی (/۱6۱73ت۴۰۲66

رمزنگاریشده

 -تدوین مقررات مبادالتی در رمزارزها

(قوانین حاکم بر معاممت شامل

 -الزامات مرتبط با سامانٔه نظارت بر ارز (سنا

 مقررات بازار سرمایه در صورت مبادله در بازاربورس اوراق بهادار

 قوانین و مقررات بانکی در صورت مبادله دربانکها

کسب درآمد در بانکها و صرافیها
 تدوین قوانین و مقررات جدید بازارسرمایه بهمنظور خریدوفروش توکنها
در بورس اوراق بهادار

 مقررات گزارشگری مالی ( IFRS32 IFRS8IFRS3 IFRS9

 -قانون مبارزه با پولشویی کل کشور

 مقررات بینالمللی گزارشگری مالی IFRS2 اطمعاتنگهداری

تراکنشها
اسناد

آییننامٔه

در

دفاتر

و

طرز

بانکی،

(89-۱386/8۰۲۲3
 دستورالعمل رعایت مبارزه با پولشویی درنظام پرداخت و بانکداری الکترونیک

ابزار پرداخت

 تدوین مقررات پولشویی در فرایندتسویه و پرداخت رمزارزها
سامانٔه

 -فراهمسازی

تسویه

و

پرداخت ویژٔه رمزارز بهویژه برای

رمزارز ملی
 تدوین مقررات شناسایی مشتریانویژٔه رمزارزها

 مقررات حاکم بر ارائهدهندگان خدماتپرداخت

 سیاست بانک مرکزی در خصوص فنّاوریمالی و ضوابط پرداخت یاران

 قانون پولی و بانکی کشور الزامات و بخشنامههای بانک مرکزی برایبانکها

 قوانین و بخشنامههای صنعتاستخراج

 قانون نحؤه واگذاری مالکیت و ادارٔه امورشرکتهای صنعتی

 -قانون صدور مجوز و فعالیت یک واحد

۴۵

دادههای

 -جمعآوری

استخراجکنندگان بر مبنای برق
مصرفی

 -الزامات

شناسایی

و

ثبت
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شرکتهای فعال در زمینٔه استخراج

صنعتی
 دستورالعمل وزارت نیرو و قیمت استخراجارزهای دیجیتال (98/36376/۲۰/۱۰۰

 آییننامٔه استخراج فراوردههای پردازشیرمزنگاریشده

(هیئت

وزیران

/۵8۱۴۴ت۱398-۵۵637

رمزارز
 تغییر قوانین و مقررات مالیاتی برمبنای استخراج رمزارز

 گسترش زیرساختهای ارتباطی درزمینٔه بهبود استخراج

 تنظیم مقررات صدور جواز و پروانٔهبهرهبرداری شرکتهای فعال در

زمینٔه استخراج

جمعبندی و توصیههای سیاستی

مقرراتگذار در سطح بانک مرکزی باید به مسئلٔه تفاوت رمزارز با داراییهای رمزنگاریشده توجه کند .در این حوزه،

ماهیت و طبقهبندی بسته به کارکردهای هریک اهمیت دارد .چالشهای ساختاری و ابهامات حقوقی ،جنبههای مثبت و
منفی ،و رویکردهای مختلف حوزٔه کسبوکار با ارزهای دیجیتال ازجمله موضوعات بحثبرانگیز در این زمینه است.
دارایی رمزنگاریشده بازنمایی دیجیتالی از داراییهاست که با توکنایزکردن دارایی و فعالشدن داراییهای منجمد ،فضایی
جهت سرمایهگذاریهای خرد در کشور ایجاد میکند .استفاده از دارایی رمزنگاریشده بهعنوان ابزار مالی موجب کاهش
بحران خلق پول و جلوگیری از انحراف سرمایههای کشور خواهد شد ،درحالیکه داراییهای رمزنگاری همچنان درحال
توسعه ،تغییر ،و تحولاند.
مقامات نظارتی در کشور باید دنبال رویکردی پیشگیرانه و کلینگر در مورد مقررات باشند که ناشی از بررسی کامل
ریسکهای موجود باشد .مقرراتگذاران باید نظارت بر تحوالت را در نظر بگیرند تا بهدقت تجزیه و تحلیل ریسکها را انجام
دهند و مهمترین آسیبپذیریها را مشخص و اولویتها را تعیین کنند .در تعامل مستمر با بازار ،این توانایی بهوجود خواهد
آمد تا مقامات بتوانند ریسکهای بازار را پیشبینی کنند و فعاالنه بهدنبال اقدامات مناسب باشند .رویکرد انتخابشده توسط
هر حوزٔه قضایی میتواند در صورت خرد محتاطانه متفاوت باشد .تدوین چهارچوبهای نظارتی باید براساس اولویتها و
منابع بهصورت متوالی انجام شود ،اما ارزیابی مداوم ریسکها و برنامهریزی راهبردی باید جامع باشد و کلیٔه تنظیمکنندگان
بخش مالی و سایر مقامات ذیربط را درگیر خود کند .هماهنگی منظم و مناسب همٔه مقامات ذیربط تخصیص روشن از
مسئولیتهای پیش رو را مشخص میکند.
باید توجه داشت که نوسانات باالی ارزش رمزارزهای جهانشمول ،ریسک مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دولت ،بانکها،
و مٔوسسات مالی و اعتباری در این حوزه را افزایش میدهد .برای ساماندهی استخراج رمز مصوبات ارز در بخش خصوصی
هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت میکند و بهنظر میرسد در شرایط کنونی نیازی به وضع قوانین جدید نباشد و
بسترهای نهادی موردنیاز از طریق دولت قابلِاصمح و تدوین است .در این ارتباط ،الزم است مقرراتگذاری در ایران و
تدوین چهارچوب نظارتی آن اهداف زیر را دنبال کند:
-

اطمینان از ایمنی و کارایی نظام مالی و بانکی،

-

حمایت از مصرفکننده و سرمایهگذاران خارجی،

-

بهحداقلرساندن فرصتهای دورزدن مقررات نظارتی مبارزه با دورزدن قوانین و مقررات کنترل ارزی،

-

مبارزه با جریانهای غیرمالی و پولشویی و تٔامینمالی تروریسم،
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-

مبارزه با فرار مالیاتی،

-

حمایت از شمولیت مالی و پیشرفتهای ف ّناورانه.

که در این گزارش ،الزامات مقرراتی موجود بررسی و ارتباط آنها با رمزارزها مشخص شد .همچنین بهمنظور بهبود مقررات،
اصمحات موردنیاز و اقدامات پیشنهادی ارائه گردید .با توجه به استانداردهای بینالمللی مطرحشده در گزارش ،هریک از
رمزارزها بسته به حوزهای که در آن اثرگذار است ،نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت.
بانک مرکزی باید سامانههای مبادالتی و زیرساختهای آن را انتخاب و پایهریزی کند؛ همچنین ،باید مانع از خریدوفروش
ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.
شناسایی دقیق استخراجکنندگان و شناسایی مشتریان مختص رمزارزها میتواند در بهبود فرایند نظارت در این حوزه
تٔاثیرگذار باشد .همکاری مشترک وزارت نیرو ،وزارت ارتباطات و فنّاوری اطمعات ،وزارت صنعت و معدن ،و بانک مرکزی
در این زمینه الزم و ضروری بهنظر میرسد.
اهمّ اقدامات پیشنهادی نظارتی میتواند در حوزههای زیر انجام شود:
 -۱همکاری سازمانها و نهادهای قانونگذار کشور در حوزٔه رمزارزها،
 -۲شناسایی و نظارت واسطهگران و بازیگران فعال در این حوزه (شرکتهای ارائهدهندٔه خدمات و مبادالت ،
 -3شناسایی مشتریان و فعاالن در این بازار و تشکیل دادههای انبوه،
 -۴گسترش سامانههای مبادلهای رمزارزها توسط بانک مرکزی،
 -۵اجرای سازوکار اخذ مالیات از رمزارزها توسط سازمان مالیاتی کشور.
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