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  مدیریتی خالصه
 آن در که است یرمتمرکزغ روش به معامالت ییدتأ و ضبط یبرا یروش شده،توزیع دفترکل فن اوری از نوعی عنوانبه ،چینبالک فن اوری
 نقش در یاساس ییرتغ یلپتانس فن اوری ینا .ندارد وجود هاآن تغییر امکان و دارند کامل دسترسی معامالت سوابق به معامله یهاطرف
  .دهد کاهش را هاینههز و ندک ترساده را یمال یچیدٔهپ هایفرایند تواندیم و دارد را یهتسو و ،یهتصف تبادل، در موجود یِمال یهاواسطه

 از حجم این وجود .شوندیم عمل وارد مختلف مراحل در که ندایلدخ یمتفاوت یهاواسطه ،سرمایه و پول بازار یفعل ارزش یرٔهزنج در
 شودیم ادعا که است یحال در ینا دارد. همراهبه را ییباال هایینههز و یاتیعمل یسکر یین،پا سرعت بر عالوه ،ارزش یرٔهزنج در واسطه
 هایبورس و هابانک یل،قب ینا از ییهاوعده دلیلبه .شودیم حذف متعدد یهاواسطه کارمزد و کندیم یآن تقریباً را یهتسو چینبالک فن اوری
 یسک،ر کاهش ها،ینههز کاهش یبرا یراه عنوانبه چینبالک فن اوری از بهتر استفادٔه یچگونگ یبررس درحال جهان سراسر در بهادار اوراق
 هستند. یتامن یشافزا و ،ییکارا بهبود
 که صورتینا به ؛دهد ییرتغ را مالی و پولی بازارهای یفعل ساختار کامل طوربه تواندیم شدهیعتوز دفترکل فن اوری ی،افراط یویسنار یک در
 قراردادهای کمک با و کنند معامله یکدیگر با مرکزی واسط یک دخالت به الزام بدون و یماًمستق دهد اجازه یمال هایبازار در کنندگانشرکت به

 از خودکار صورتهب و منظم طورهب هاحساب همٔه و کنند مبادله یمال یهاواسطه دخالت بدون و یالحظه طوربه را وجوه و ییدارا هوشمند
 اتفاق هادارایی کردنتوکنایز طریق از چینبالک با واقعی دنیای اتصال مشابه، سناریوهای و سناریو این در شوند. ادغام ینترنتا یقطر
 .شوندمی تبدیل )توکن( دیجیتال هایدارایی به غیرفیزیکی( )و فیزیکی هایدارایی ،فرایند این در .افتدمی

 و ،یخصوص یمحر یداری،پا ی،همکار یتقابل باال، یریپذمقیاس قبیل از یمهم هایویژگی یبترک یبرا چینبالک سوم سلن
 یبسیار یتاهم سرمایه و پول بازارهای ارزش یرٔهزنج یبرا ناسبم اجماع یسممکان و چینبالک نوع انتخاب است. کرده ظهور یتیخودحاکم

 مشکالت ی،فن هاییرساختز یا یسازمان یآمادگ فقدان نظیر بسیاری ییاجرا یهاچالش چینبالک بالقوه، یایمزا وجودبا یکلطوربه دارد.
 یبرا مناسب حکمرانی مدل و یریتیمد هایراهبرد ینتدو ،یلدل ینهم به .دارد گذارییهسرما یبرا یادز یمال منابع به نیاز و ،یریپذنایاسمق
 که ندایلدخ یمتفاوت یارهایمع ،چینبالک نوع انتخاب یبرا دارد. ضرورت آن یایمزا از ینهبه استفادٔه با زمانهم ها،چالش ینا بر غلبه
 نوع آن، اجماع یسممکان آن، یاداده مدل (،ییدارا یٔهپا بر یا منظورههمه) چینبالک کاربرد مانند یواردم ؛گرفت نظر در را هاآن همٔه یدبا

 ینکها به توجه با که است ینا یگرد مهم نکتٔه .یردگ قرار مدنظر یدبا یریگیمتصم در یسینوبرنامه زبان و ،هوشمند قرارداد نوع دفترکل،
 خواهد فن اوری ینا از استفاده یزانم یینتع در یاساس یعامل یهمکار یتقابل شد، خواهند مستقر یمال یبازارها در یمتعدد هایچینبالک
 افزایش منظوربه باشد. داشته وجود یتیحاکم یاستانداردها و داده یارهایمع یدبا ،چینبالک یستماکوس چند یا دو یوستنپهمبه یبرا بود.
 به توجه .کنند حل را مشترک یتحاکم و ،داده یاستانداردها یت،هو مانند وکارکسب به مربوط مسائل یدبا ابتدا هاسازمان پذیرش، نرخِ
 را ناهمگن و یچندوجه یبیترک ینهاد یستمس یک بلکه کند،ینم یجادا همگن ینهاد یستمس یک چینبالک که است ضروری نکته این
 یاساده کار ،دارند را یکدیگر با یسازگار و تعامل یتقابل که مختلف یهاپلتفرم از ینهبه هاییبترک کردنیداپ ،بنابراین .آوردوجود میبه

 .بود نخواهد
 دفترکل از استفاده موارد از یکی کند.می ایجاد سرمایه و پول بازار در متعددی کاربردهای پتانسیل ،چینبالک فردمنحصربه هایویژگی

 فن اوری مانند ،نظارتی هایفن اوری یگرد شکالاَ از شدهتوزیع کلدفتر در نظارت است. مالی بازارهای بر نظارت حوزٔه ،چینبالک و شدهیعتوز
 بر ترمٔوثر نظارتِ یبرا یمصنوع هوش یا ینماش یادگیری از استفاده شانهدف که ،2«تِکساپ» یا نظارتی فن اوری و ۱«تِکرگ» یا یرگوالتور
 یرمتمرکزغ یبازارها در اعتماد یجادا و اجماع سازوکارِ بر یهتک با شدهیعتوز دفترکل با نظارت اصل .است متفاوت ،است یمال صنعت
 یمال یچیدٔهپ محصوالت ایجاد و ییدارا معاملٔه نحؤه ییرتغ باعث امر ینا شده،یعتوز دفترکل بر یمبتن یبازارها توسعٔه صورت در است.
 یبرا یفعل هایفرایند یگزینجا تواندیم ،شودیم ییدتأ متمرکزیرغ یاقتصاد اجماع با چینبالک در موجود اطالعات ازآنجاکه شود.می
 یهامجازات و مربوطه مقامات ،یحقوق منظا توسط هاداده یکپارچگی و صحت از یناناطم ،فعلی انطباق روند در شود. هاداده ییدتأ و یلتحو

                                                                                                                                                                                                                
1 Regulatory Technology (Reg Tech) 
2 Supervisory Technology (Sup Tech) 
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 کند.می تضمین را هاداده اعتبار یاقتصاد اجماع و یاقتصاد یهایزهانگ ،شدهیعتوز دفترکل بر یمبتن یبازارها در اما شود.یم ینتضم یقانون
 است. یتاهم حائز ارزش یرٔهزنج یساختار ییراتتغ با متناسب مقررات و ینقوان ییراتتغ ،بنابراین
 صورت باریک یتهو احراز ،چینبالک با .ستا مشترک هاسازمان تمام در که است یتهو احراز چینبالک دیگر مهم کاربرد یک

 بازار یه،سرما بازار ینب یپل ،نتیجه در ؛یستن جداگانه یتهو احراز به یازن و است استفاده قابلِ جاهمه در چینبالک هایتوکن و گیردیم
 یهسرما بازار تا پول بازار )از یمال یبازارها عرض در بهادار اوراق انتشار چینبالک کاربردهای یگرد از .شودمی ایجاد غیره و ،یمهب پول،

 بازار یاتعمل ،مثال عنوانبه ؛باشد نداشته وجود یمتمرکز سامانٔه یچه در آن یگریتول و شود یرشپذ بازارها این همٔه توسط که است (…و
 .شوند یسازیادهپ چینبالک یرو توانندیم یراحتبه گام اوراق و ۱باز

 صنعت خبرگان ،مثال عنوانبه است؛ آن استفادٔه بودن پذیرتوجیه و ضرورتاساسی  نکتٔه ،دارد ایگسترده هایکاربرد چینبالک اگرچه
 که ایعمده مشکل و دارند را الزم ییکارا یرانا پرداخت هایمنظا یراز کنند،ینم یهتوص ایران پرداخت صنعت در را چینبالک از استفاده
 نقش تواندمی چینبالک ،یقوثا بازار و اوراق بازار همچون پولی و یمال هایبازار در اما .ندارد وجود ید،برآ آن حل درصدد چینبالک
 کند. ایفا ییبسزا
 توانیم دارند، را خودشان یستمس در معامالت ثبت یتقاضازمان هم بورس سازمان و یمرکز بانک که یموارد در ویژه طوربه
یک به تنهایی و هیچ ،شود منتشر و یزتوکنا چینبالک همان در هم اوراق و شود ثبت آن در معامالت کلیٔه که کرد یطراح یچینبالک
 یفتعر چینبالک در گره عنوانبه سادگیبه شود، اضافه چینبالک به بخواهد که یگرید سازمان یا ارگان هرگری آن را نداشته باشند. تولی

  .کندیم یتفعال و شودیم
 یفتعر جهت ناظر مقام ورود یازمندن و دارد ترییجد یحقوق هاییامدپ که است شدهتوزیع دفترکل از استفاده ابعاد از یکی کردنیزتوکنا

 از یییامزا ،بودناییرواسطهغ از یناش یوربهره از حاصل سودِ بر عالوه یی،دارا کردنِیزتوکنا .است یحصح ینظارت و یحقوق چهارچوب
 تواندیم ییدارا کردنتوکنایز د.دار همراهبه ییدارا هاییژگیو و صادرکننده اطالعات و معامله یهاداده مورد در یتشفاف یشافزا قبیل

 خرد گذارانیهسرما ،ینبنابرا کند. یمتقس شودیم مشاهده قرضه اوراق و سهام در معموالً آنچه از ترکوچک یواحدها به را هاییدارا مالکیت
 داشت، اختصاص بزرگ گذارانیهسرما به قبالً که یمال یبازارها از ییهابخش یا و هبود هاآن توان از فراتر که هاییییدارا انواع به توانندیم

 .شودیم منجمد هایییدارا ینقدشوندگ و بازار یتکاپو باعث کار ینا کنند. شرکت یهسرما یبازارها در ییدارا حداقلِ با و نندک یداپ یدسترس
 استفاده شود.می حاصل یشتریب ارزش و یشترب شبکه راتیثأت شود، یشترب کردنتوکنایز یهاپلتفرم استفادٔه موارد و هاپلتفرم تعداد هرچه

 .باشد داشته یپ در یپول هاییاستس یحت و ،هاییدارا گذارییمتق ،ینگینقد یامدهایپ تواندیم یمال یبازارها در ییدارا کردنیزتوکنا از
 که است یاطالعات تقارن عدم کاهش تیشفاف مهم یایمزا از یکی شود.یم مندبهره یتشفاف یشافزا از شدهیزتوکنا یطمح یک در معامله

 ،بدهد بازار به یاضاف ینگینقد آوردن و مشارکت یشافزا یبرا هایییزهانگ گذارانیهسرما به بخشد، بهبود را یمتق کشف یسممکان تواندمی
  بخشد. بهبود را بازار در رقابت یطشرا ینهمچن و

 باشد. داشته ابزارها یگذاریمتق بر یگرید یامدهایپ تواندیم ،شدهیزتوکنا هایییدارا یرٔهزنج از خارج و داخل یبازارها ینب ارتباط
 در شود.یم انجام پلتفرم و شبکه ینچند در ساعت شبانه روز و هفت روز هفته 2۴ ،یرمتمرکزغ یایدن در شدهایزتوکن هایییدارا تجارت
 یهافرصت قطع طوربه ،(چینبالک از خارج و چینبالک )بومی یرهزنج از خارج و یرهزنج درون یهارابط ینب ارتباطات ودِنب صورت

 نامشخص یحقوق و ینظارت وضعیت .شودیم یجادا بازار در یگذاریمتق اختالف و ییدارا یگذارارزش نحؤه در یناهماهنگ و یتراژآرب
را  ینظارت مقامات توسط موجود مقررات و ینقوان یرتفس و یتشفاف که شودیم محسوب یسکر بازار فعاالن یبرا ،شدهیزتوکنا یهاییدارا
 عنوانبه قراردادها ینا کشورها یشترب در هنوز یراز است، نشده یفتعر کامل هنوز نیز هوشمند یقراردادها یحقوق وضعیت .طلبدمی

 موجود یحقوق یقراردادها یگزینجا کامالً  توانندمی هوشمند یقراردادها یاآ ینکها مورد در اما ؛شوندینم گرفته نظر در یحقوق یقراردادها
 الزم یشتریب تأمل یرند،گ قرار استفاده مورد است شده مشخص یحقوق یقراردادها در که یاتیعمل خودکار یاجرا یبرا فقط ینکها یا شوند

                                                                                                                                                                                                                
1 Open Market Operations 
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 فن اوری استحکام مورد در را یانگرانهیندهآ تسٔواال یجیتال،د فن اوری ینٔهزم در یعسر یهایشرفتپ که است ذکر شایان ،نهایت در .است
 ؛کندمی یجادا نامتقارن یرمزنگار یحت و متقارن یرمزنگار یبرا یکوانتوم یدهایتهد برابر در شدهتوزیع دفترکل بر یمبتن هاییرساختز

 چینبالک فن اوری کاربردی هایزمینه گزارش، این در است. یازنمورد ۱یپساکوانتوم ننامتقار یرمزنگار مورد در یشتریب یقاتتحق ،ینبنابرا
 را مترتب یهاچالش و هافرصت و یمال یبازارها در آن یامدهایپ و متأثر ابعاد همٔه کوشیممی و کرده یواکاو سرمایه و پول بازار در را

 فن اوری با یهتصف و ،یهتسو معامله، مالی؛ و پولی بازارهای در چینبالک از دیگر کشورهای استفادٔه بررسی شامل موارد ینا .کنیم شناسایی
 اوراق ؛یبده بازار در کردنیزتوکنا ؛بانک در یجیتالید توکن از استفاده ؛شدهیزتوکنا بهادار اوراق ی؛زکمر کبان ارزرمز ؛شدهتوزیع دفاتر
  .است کشور داخل در کردنیزتوکنا مورد یک و ؛چینبالک بستر بر صکوک ؛چینبالک بستر بر ریپو ؛یجهان بانک چینبالک قرضٔه

 .شودنمی توصیه کشور پولی و مالی بازار کل یبرا شدهیرمزنگار بهادار اوراق یفور ورود حاضر، درحال شد انجام که مطالعاتی به توجه با
 اتتأثیر بررسی برای 2ندباکسسَ و شدهمحافظت شرایط در یا و خاص یکارکردها و بازار خاصِ یهاقسمت یبرا فن اوری ینا از استفاده اما
 توقف مانند ی،معامالت هستٔه مشکالت یبرخ با یزن ج.ا.ا بهادار اوراق بورس ،رضحا درحال است. برخوردار سزاییب اهمیت از ،فن اوری این

 توصیه ،بنابراین است. مواجه یهتصف و یهتسو در یرختأ معامالت، در یتشفاف عدم فروش، و یدخر صف ساعات، یبرخ در معامالت
 همٔه واکاوی از پس و شود اجرا ابزار چند یا یک برای و بازار از کوچک بخش یک در باریناول یبرا شدهیرمزنگار بهادار اوراق شودمی

 یبازارها یادیبن تحول و فن اوری ینا گستردٔه اتخاذ که کرد تأکید یدبا ،یناوجودبا .شود اجرا یاصل یمال یابزارها با رابطه در ،متأثر ابعاد
 ییرتغ در یچابک ها،یرساختز یلقب از یمتعدد عوامل به یذهن یهامدل ینا بودنیاتیعمل ست.روروبه یتوجهقابلِ موانع با بهادار اوراق
 یتیحاکم و یفن یاستانداردها یدبا گسترده، یاسمق در یفن مختلف هاییطراح از قبل و دارد یبستگ یعموم یرشپذ و ،مقررات و ینقوان
 از استفاده و نیست حذفقابلِ و یضروریرغ کلیطوربه مالی و پولی بازارهای برای فعلی حاکمیت و تمرکز ،خالصه طوربه .شود ینتدو

شود.می پیشنهاد دارند، داعیه زمانهم مختلف هایارگان که یموارد در شدهتوزیع کل دفاتر فن اوری
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2 Sandbox 
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 مقدمه ۱
 فن اوری .است شدهتوزیع دفترکل فن اوری از ینوع چینبالک ،واقع در .است ۱شدهتوزیع دفترکل اجرای برای کاربردی یحلراه چینبالک
 و یشنهادپ امکان مختلف هایمکان در موجود هاییانهرا به که شودمی گفته یاکنندهیبانیپشت هاییرساختز و هاپروتکل به شدهتوزیع دفتر
 با یسهمقا در را چینبالک آنچه .(2۰۱7 الملل،ینب یٔهتسو )بانک دهدمی شبکه در همگام صورتبه را سوابق یروزرسانبه و معامالت ییدتأ
 محافظت یرمزگذار با و متصل یکدیگر به که ییهابلوک ؛است کوبل اب یدهسازمان و یبندگروه کندیم فردمنحصربه شدهتوزیع دفاتر یرسا
 بودنیکسان معنیبه این و شودمی پرداخته دو هر به گزارش این در ،است شدهتوزیع کلدفتر از ایمجموعهیرز چینبالک ازآنجاکه شوند.می
 توزیع و ،تولید ساخت، نحؤه به بیشتر هاداده تغییرناپذیری و ناشناس هایطرف بین اعتماد ایجاد در سیستم توانایی نیست. مفهوم دو این

 سوابقِ و است گرفته صورت واقعاً انتقال که کنندمی تأیید اعضا همٔه ،چینبالک با سرمایه یا دارایی مبادلٔه در .شودمی مربوط اطالعات
 کلیٔه شامل چینبالک کهدرحالی .نیست الزم واسطه و ثالث شخص دلیل، همین به ؛دشومی تأیید سیستم اعضای همٔه توسط پیوسته داده

 گذارانسرمایه مثال، عنوانبه ؛کندمی فراهم نیز را هاداده کامل یکپارچگی است، شده انجام تاکنون که است ایمعامله هر به مربوط اطالعات
 )آنی( لحظٔه در مشاهدٔه به قادر سهامداران .کنند شناسایی فوراً را مالکیت در تغییر هرگونه و مشاهده را بهادار اوراق مالکیت سابقٔه توانندمی

 معامالت در مشارکت برای مدیران توانایی و شوندمی کنترل سهامداران توسط تریدقیق نظارت با مدیران نتیجه، در .هستند مدیران معامالت
 داد تغییر بازگشتی صورتبه را هاآن تواننمی و است یزمان مهر دارای چینبالک هایپلتفرم به ورود زیرا ،یابدمی کاهش شدتبه پنهانی

 .(2۰۱7 ،2)سرتاکیس
 .شود بیشتر شفافیت به منجر و دهد تغییر را فعلی حسابتسویه و تصفیه چرخٔه اساسی طورهب تواندمی شدهتوزیع دفترکل فن اوری

 معامالت در تسویه و تصفیه برای الزم زمان شدنکوتاه و هاهزینه کاهش به منجر تواندمی بهادار اوراق بازارهای در فن اوری این از استفاده
 ،حاضر درحال (.2۰۱6 ،۳اروپا بهادار اوراق سازمان )گزارش کند تسهیل را بهادار اوراق مالکیت ردیابی و ثبت و شود بهادار اوراق

 .(2۰۱7 ،متحده یاالتا بهادار اوراق و بورس یسیونکم) دارند نیاز تسویه برای کاری روز سه الی یک به دنیا در بهادار اوراق معامالت
 یهتصف ی،تئور در اما شود.می منتقل خریدار به فروشنده از رسمی طوربه مالکیت و شوندمی درگیر متعددی هایواسطه تسویه، وقوع از پیش

 و پول بازارهای در معموالً که یانمتول هاییرهزنج شود. یآن (تقریباً) و جمع واحد مرحلٔه یک در تواندیم چینبالک از استفاده با یهتسو و
 یریجلوگ یاتیعمل مشکالت بروز صورت در ینگینقد مشکالت بروز از و ،یابدمی یشافزا هاآن یتشفاف شود،می کوتاه ندیردرگ سرمایه

 ارزش از درصد ۱۰ حداکثر ،2۰27 سال تا که زندمی ینتخم یحت (2۰۱۵) اقتصاد یجهان مجمع .(2۰۱9 ،4مالی ثبات )هیئت شودمی
 .(2۰2۰ ،5می)پر شود یرهذخ چینبالک در یجهان یداخل ناخالص یدتول

 شکالاَ با شدهتوزیع دفترکل در نظارت است. مالی بازارهای بر نظارت حوزٔه چینبالک و شدهتوزیع دفترکل از استفاده موارد از دیگر یکی
 بر ترمٔوثر نظارتِ یبرا یمصنوع هوش یا ینماش یادگیری از استفاده شانهدف که ،«تِکساپ» و «تِکرگ» مانند نظارتی، هایفن اوری یگرد

 سازوکارِ بر یهتک با شدهیعتوز دفترکل با نظارت اصل (.2۰۱8 ،6پرنیو و برودرز ؛2۰۱7 ی،مال ثبات یئته) است متفاوت ،است یمال صنعت
 ییرتغ باعث امر ینا شده،یعتوز دفترکل بر یمبتن یبازارها توسعٔه صورت در است. ینظارت اهداف یبرا یرمتمرکزغ یبازارها در اعتماد یجادا

 ییدتأ متمرکزیرغ یاقتصاد اجماع با چینبالک در موجود اطالعات ازآنجاکه شود.می یمال یچیدٔهپ محصوالت خلق و ییدارا معاملٔه نحؤه
 ،یحقوق منظا توسط هاداده ینانِاطم یتقابل ،فعلی انطباق روند در شود. هاداده ییدتأ و یلتحو یبرا یفعل هایفرایند یگزینجا تواندیم شود،یم

 اجماع و یاقتصاد یهایزهانگ ،شدهیعتوز دفترکل بر یمبتن یبازارها در اما شود.یم ینتضم یقانون یهامجازات یدتهد و ،مربوطه مقامات
 یرمتمرکزغ یبازارها در یتمسئول یینتع مورد در ینیقوان یدبا مقررات کنندگانتنظیم و ناظران کند.می تضمین را هاداده اعتبار کیفیت یاقتصاد
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 وهگر یمورد مطالعٔه و یتوانیل بانک چینبالک بر یمبتن سَندباکس (.2۰۱9 جهانی، تسویٔه )بانک کنند یمتنظ یرقانونیغ یتفعال صورت در
 است. زمینه این در مطالعات و هاآزمایش هاینمونه (،2۰۱9 وستون،ب رزرو فدرال )بانک بوستون رزرو فدرال بانک ینظارت

 هایفرایند هوشمند، یقراردادها یرشپذ با نسل ینا در دارند. حقوق یصِتخص و تبادل از فراتر یلیپتانس چینبالک دوم نسل هایهبرنام
 قرارداد داد. کاهش یزن را مقابل طرف یسکر و یاتیعمل یسکر زمان، بر عالوه و کرد ترینههزکم و کارآمدتر توانیم را یچیدهپ مراحل و برزمان

 تواندیم یقه،وث تحقق و ،خودکار خاتمٔه سهام، سود پرداخت مانند مشخص، یدادرو یک وقوع یا قرارداد یطشرا تحققِ صورت رد هوشمند
 ی،انسان تعامل بدون و ،یجادا یرمتمرکزغ یساختار تا شوند متصل هم به توانندیم متعدد هوشمند یقراردادها یحت ؛کند عمل خودکار طوربه

 صدور هایینههز کاهش باعث تواندیم یستماکوس ینا در هوشمند یقراردادها از استفاده .(2۰۱۵ ،۱فیلیپیدی و )رایت ندکن عمل کد مطابق
 )مانند یشرکت اقدامات تواندمی هوشمند قراردادهای شود. معامالت یسازساده و اجرا سرعت یشافزا ،معامالت ینٔههز کاهش ،بهادار اوراق

  کند. یلتسه را یقهوث یریتمد و وجوه( انتشار ،مثال عنوانبه) سپردن یباتترت ،دادن(یرأ ،سهام سود یا کوپن پرداخت
 کدامیچه چینبالک دو و یک نسل که نداهایییژگیو یتیخودحاکم و ،یخصوص یمحر یداری،پا ی،همکار یتقابل باال، یریپذیاسمق

 تا استکرده  ظهور هایژگیو ینا یبترک یبرا خود، هایینوآور با سوم نسل ،یلدل ینهم به دهند. پوشش را آن کل توانندینم ییتنهابه
 یانجر مبادلٔه جهت مختلف هایچینبالک ینب ارتباط ،سوم نسل چینبالک در باشد. سازگار فضا ینا ییرتغ درحال هایواستهخ با بتواند

  دارد. وجود هاچینبالک یگرد با ارتباط و هاتراکنش انجام توافقات، یریتمد یبرا مختلف هاییهال و شدهمطرح اطالعات
 بر دارایی مدیریت و ،تصفیه ،تسویه مبادله، ازجمله معامله مختلف مراحل همٔه ،چینبالک بر مبتنی بورس بازار یک در شودمی ادعا

 سطح به بازار که شد خواهد باعث امر این و شودمی انجام ثانیه از کسری در معامله ،شرایط این در .شود انجام تواندمی چینبالک بستر
 با خودکار طوربه غیره و ،حسابداری ها،ردیابی تمام .کندمی پیدا کاهش نیز یسیستم ریسک حالدرعین و برسد کارآمدی از باالتری

 نباشد، نیازی واسطه دیگر هایطرف بعضی و ،هاکنندهثبت انتقال، عوامل به شودمی باعث مسئله این .افتدمی اتفاق هوشمند قراردادهای
 بر مبتنی و دیجیتال کامالً سهام مبادلٔه ،طرفی از .شودمی انجام هوشمند قراردادهای با و شدهتوزیع دفاترکل از استفاده با هاآن کار زیرا

  دهد.می گسترش نیز را معامله ِقابل عناوین بلکه شود، فعلی هایریسک کاهش باعث تواندمی تنهانه چینبالک فن اوری
 کاهش را هاهزینه پرداختی، و ،حسابداری حقوقی، امور از بسیاری خودکارسازی و استانداردسازی طریق از است قادر هوشمند قرارداد

 سوابق از واحد نمایٔه یک و شودمی روزبه کبلو در خودکار صورتبه دارایی و بهادار ورق هر مالکیت وضعیت دهد. افزایش را کارایی و
  .(2۰۱6 ،2پیچ )فیلیپ کندمی فراهم اجماع هایمکانیسم از استفاده با را

 آورد: ارمغان به را زیر مزایای تواندمی چینبالک ،کلیطورهب
 ندارند. ثالث شخص دخالت به نیازی که چینبالک هایپلتفرم از استفاده واسطٔههب :معامله هزینه/زمان کاهش 
 ببیند. را آن تواندمی شخصی هر که است عمومی لکدفتر از ناشی شفافیت افزایش نتیجه ارزش: زنجیرٔه سراسر در دید بهبود  
 تأیید را تغییر مالک، اینکه مگر ؛است تغییرناپذیر هاآن مالکیت شوند، ثبت چینبالک در هادارایی که هنگامی دارایی: ردیابی 

 عنوانبه - چینبالک براین،عالوه .کرد جعل را مالکیت تاریخ تواننمی بنابراین و نیست تغییرقابلِ چینبالک در دفترکل .کند
 دهدمی اجازه خود کاربر به و کندمی ثبت و ردیابی را خاص دارایی یک هایمسیر کلیٔه اًدائم - شفاف و کامل دفترکل یک

 ردیابی بلکه کند،می جلوگیری تقلبی یا جعلی هایدارایی معاملٔه از تنهانه چینبالک ترتیب،ینابه .دکن ردیابی را خود دارایی
 .کندمی آسان نیز را زنجیره در دارایی

 جریان و معامالت از مشترک دید یک شامل :فیزیکی و دیجیتالی دنیاهای ادغام طریق از تجاری شرکای بین ارتباط بهبود 
 .(2۰۱7 ،)مکنزی است زنجیره در اطالعات
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 ۱الکترونیکی دادٔه تبادل مانند هاییفن اوری کمک با :زنجیره شرکای بین در ناپذیرغییرت هایداده تبادل تسهیل و ترسریع تعامل، 
 (.2۰۱7 ام،بی)آی شودمی تسریع و تسهیل تعامل ۳کاربردی نویسیبرنامه رابط و ،2یرپذتوسعه یگذارنشانه زبان

 سایبری جرایم فزایندٔه تهدید .(92۰۱ ،4)استاتیستا است بوده افزایش به رو گذشته دهٔه یک در سایبری جرایم سایبری: امنیت 
 خطر ،تهدیدی چنین با مقابله برای شماربی هایتالش باوجود .کند فلج را بهادار اوراق ارزش زنجیرٔه هایفعالیت تواندمی

 تهدیدات این تواندمی که است چینبالک فن اوری از استفاده ،استفادهقابلِ  حلراه یک .است نیافته کاهش هرگز سایبری جرایم
 شبکه در ایرایانه هر که واقعیت این و چینبالک در هاداده تغییرناپذیر ماهیت .برساند پایان به 5نقطهبهنقطه رمزگذاری با را
 و سایبری جرایم خطر کاهش برای عالی ابزاریبه  را چینبالک کند،می تأیید را شبکه روی شدهذخیره اطالعات مداوم طوربه

  کند.می مفید پرداخت و حسابرسی برای را آن چینبالک ایمن ماهیت خاص، طوربه .تبدیل کرده است شدنهک
 متمرکز چینبالک و ،شدهتوزیع دفترکل فن اوری از استفاده معایب و مزایا ه،پیشرفت هایتکنیک بر عمدتاً  موجود آکادمیک مطالعات

 ترگسترده قضایی و مالی تسٔواال و موجود کاربردی ادبیات به بیشتر ،شدهتوزیع دفاتر فن اوری کاربردهای به توجه با گزارش این است. شده
 .شودمی توجه نیز صنایع و ،هاواسطه ،جامعه ،کاربران به بلکه ،پردازدنمی هاپلتفرم تحلیل طحس به تنها گزارش این ،واقع در پردازد.می
 گزارش این ،کندمی مواجه فرصتی یا تهدید با را یمال بازار هاییرساختز اندازه چه تا فن اوری این نیست مشخص حاضر درحال کهجاییآناز
 نظرانصاحب ازآنجاکه .کند تغییر است ممکن هاآن کاروکسب هایالگو چگونه دهدمی نشان و کندمی بحث هاواسطه آیندٔه نقش مورد در

 نادر تصفیه و تسویه در شدهتوزیع دفاتر فن اوری نظارتی پیامدهای مورد در موضوع ادبیات و اندنکرده زیادی توجه نظارتی هایجنبه به هنوز
 دفاتر فن اوری اتخاذ یبرا را ینظارت یاحتمال موانع و یبترک یزن را یحقوق و یمال یاتادب به مربوط هایینشب کندمی سعی گزارش ینا است،
  .کند مستند شدهیعتوز

 این بر گذارانقانون است ممکن اگرچه کند.می مشخص دارند قانونی چهارچوب روزرسانیهب به نیاز که مواردی مطالعه این این،برعالوه
 هاییریسک یابد، تحقق کامالً فن اوری این که هنگامی است، زود فن اوری این کاربران یا و دهندگانارائه برای مقررات تنظیم که باشند باور
 تنظیم روند تواندمی الزامات و هاریسک این مورد در موقعب تأمل ،روایناز شود. برطرف قانونی اقدامات با بایستمی که کندمی ایجاد

 گذارقانون و ،مرکزی بانک بورس، سازمان مانند درگیر هایسازمان بین هماهنگی ،راستا این در بخشد. سرعت مقرر موعد دررا  مقررات
 تعبیر به ،دارایی هایکالس و بازار جدید هایشیوه تعریف با باید گذارانقانون است. ضروری مقرراتی آربیتراژ ایجاد از جلوگیری برای
 عدم با ،صورتاینغیر در ؛باشند داشتهنیاز  تکامل یا تغییر به جدید هایرویه تطبیق برای حقوقی مفاهیم ستا ممکن بپردازند. قانون

 هوشمند قراردادهای بین رابطه تعریف بود. خواهد روروبه بازار انتظارات و قانونی هایزیرساخت بین سازمشکل نظراختالف و شفافیت
 هایفن اوری از ناشی پیامدهای و یحقوق هایمٔولفه بیان برای زیرا ،است اهمیت حائز بسیار امن معامالت قانون و چینبالک بر مبتنی

  است. نیاز گذارانقانون به نوظهور
 هایدسترسی با شبکه شدٔهییدتأ اعضای و یهتسو یبرا یجیتالد ارز معامالتی، پلتفرم به نیاز بر عالوه شدهتوزیع کل دفتر سازیپیاده برای
گاهی  آن، باالی قیمت به توجه با بورس، بازار در امالک فروش و خرید برای مثال عنوانبه کرد؛ توکنایز باید نیز را هادارایی ،شدهتعریف
 فروش به معامالتی پلتفرم یک در و کرد ایزتوکن و یگذارارزش را هادارایی ینا توانمی ،اینبنابر ندارد. وجود کلی فروش یتموقع با بازار

 توانندیم افراد ،منجمد هاییهسرما درآوردن گردش به ضمن و شودمی منجمد هایییدارا ینقدشوندگ و بازار یتکاپو باعث کار این رساند.
 در و کندمی یبررس را آن یامدهایپ و یامزا ها،ییدارا کردنیزتوکنا ،گزارش این .ندنک گذارییهسرما حوزه ینا در خود ییدارا یزانم براساس
 شدهتوزیع کل دفاتر فن اوری از استفاده و نیست حذفقابلِ  و یضروریرغ کلیطوربه فعلی حاکمیت و تمرکز که رسدمی نتیجه این به نهایت

 یهداع بورس هم و یمرکز بانک هم که مواردی ،مثال عنوانبه کند؛می پیشنهاد ،دارند داعیه زمانهم مختلف هایارگان که یموارد در را
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5 End-to-End 
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 یهسرما و پول بازار ینب باز بازار مسئلٔه برد. نام بانکیو بازار بین ،، اوراق گامباز بازار عملیاتاحراز هویت،  از توانمی ،نمونه برای ؛دارند
 یهسرما بازار توسط هم و پول بازار توسط هم ،اوراق معامالت تا اوراق انتشار از ،باز بازار در استفاده مورد هایابزار .است گردش در
 توسط و چینبالک هایگره قالب در مختلف ارکان توسط معامله و انتشار تا کرد استفاده چینبالک از توانیم ،بنابراین .شود انجام تواندیم

  شود. انجام چینبالک یاعضا

 بهادار اوراق ارزش زنجیرٔه در چینبالک فن اوری نقش 2
 ،مخابرات یالمللبین یٔه)اتحاد است یستماکوس یک باشد، یکاربرد برنامٔه سطح در فن اوری یک ینکها از یشترب شدهتوزیع دفترکل فن اوری
 اوراق ارزش زنجیرٔه کل پوشش یبرا یدارپا و مناسب یحلراه شدهتوزیع دفترکل که اندنکرده اثبات هنوز یمال سساتمٔو اگرچه (.2۰۱9
 ارائه معامالت از پس و معامالت یستماکوس در یژهوبه را ۱مفهوم اثبات مستند ینچند است، حساب(یهتسو و ،یهتصف )معامالت، بهادار
 معامالت یشافزا ها،حسابیهتسو یباال سرعت باعث تواندیم فن اوری ینای مطرح است مبنی بر اینکه دهای زیاادعا (.2۰2۰)پریم، نداهداد
 به منجر تنهانه چینبالک فن اوری شود. یانسان یخطا کاهش و ،یاتعمل یکل یتشفاف یشافزا ،۳مقابل طرف یسکر کاهش ،2همتا به همتا

 سوق خدمات هاییشنهادپ گسترش و معامالت یفیتک بهبود سمتبه را هاواسطه بلکه ،شودمی معامله هایینههز در یتوجهقابلِ  کاهش
 مورد یک در جهان، در یمال بزرگ مٔوسسٔه 8۰ از یشب که است یزبرانگوسوسه یحدبه فن اوری ینا یهاوعده .(2۰2۰ ،4)فرولو دهدیم

 دفترکل پلتفرم یک یجادا به منجر یومکنسرس ینا تالش .گرفتند 5«۳آر» نام به یومیکنسرس یلتشک به یمتصم صنعت، گستردٔه یهمکار از نادر
 یگزارش براساس است. شده یطراح هوشمند یقراردادها یاجرا و یمال یعوقا ثبت یبرا که است شده 6«اردکو» نام به آزاد منبع شدهتوزیع
 در چینبالک فن اوری از جهان یهابورس ینترمهم از درصد ۵ د،کردن منتشر 2۰۱8 ژوئن یانپا در 8سلنت مشاورٔه شرکت و 7نزدک که

 و ؛شدندیم یکنزد آن به یاطاحت با اما ،کردندیم تحقیق فن اوری ینا رایاج روی هابورس کل درصد 7۰ ؛بودند کرده استفاده خود عملکرد
 .(2۰۱9 ،9)راسیک نداشتند کار ینا یبرا یابرنامه هاآن درصد 2۰ تا

 حد تا امر ینا گفت توانمی دارد. یاجاحت اعتمادقابلِ  ثالث شخص به یکربندی،پ و یماتتنظ متن در ،چینبالک که باورند ینا بر یاهعد
 هااییدار کردنیزتوکنا سطوح، از یاریبس در بودنیرواسطهغ یبرا چینبالک یلپتانس رغمبه دارد. یبستگ اجراقابلِ  ینظارت یطشرا به یادیز
 به خارج یایدن از ییدارا انتقال از یناناطم شامل تواندیم یمرکز مقام یک نقش دارد. یازن یناناطمقابلِ  و معتبر یمرکز مرجع یک وجود به

 یزن اننفعذی یرسا .شودینم محقق امر یانمتول توسط لزوماً نقش ینا باشد. هاییدارا مورد در اطالعات صحت از یناناطم و چینبالک
 در هامشوق یعتوز در یاساس ییرتغ تواندیم اندازه چه تا هانقش ییرتغ ینا یستن مشخص هنوز شوند. ظاهر عملکرد ینا یبرا توانندیم

 یموارد از یگرد یکی یر؟خ یا شودیم منتقل معامله فرایند یهابخش یرسا به کنندگان شرکت یهانقش یاآ ینکها یا کند، یجادا کنندگانشرکت
 د و شاملنگیریم قرار شبکه در که است هاییییدارا سرقت یا دادنازدست یتمستول باشد، داشته یازن تمرکز از یادرجه به است ممکن که

 فروشندگان و یدارانخر ،(2۰۱6) ۱۰ییپانا و یترزپ گفتٔه طبق ینهمچن .شودمی ثالث اشخاص توسط مخرب یتفعال یا شبکه یفن یخراب
 به معامله سپس کنند، یجادا ییدارا از مقدار آن انتقال یبرا را یامعامله و کنند اقدام (معامله سطح ر)د کارگزاران یقطر از ابتدا توانندیم

 یطمح یک در توانندیم معامالت و حساب(یهتسو و تصفیه ،مثال عنوانبه) همعامل از پس هایفرایند ،بنابراین شود. ییدتأ و منتقل شبکه
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3 Counterparty Risk 
4 Frolov 
5 R3 
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8 Celent 
9 Rosik 
10 Peters & Panayi 
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 ینوا)مال بود خواهد یکسان ویهتس و تصفیه مرحلٔه و معامله مرحلٔه که کنندیم استدالل محققان از یبرخ یحت شوند. یدهتن درهم یچینبالک
 بازار یهایرساختز نقش و داردن وجود معامله از پس و معامله ینب یزیتما یچه یگرد واقع در که است یمعنبدان ینا (.2۰۱6 ،۱پارک و

  .(2۰۱6 یی،پانا و یترز)پ یابدیم کاهش شدتبه معامالت از پس
 یمرکز رفٔهطدو یاپایپا اتاق است ممکن ،دشو ادهد توسعه شدهتوزیع ترکلدف فن اوری از استفاده با حسابیهتسو و تصفیه که شرایطی در

 یقطر از یماًمستق توانندیم یدارانخر و گذارانیهسرما و بهادار اوراق ناشر یراز ،نباشد الزم یگرد 2بهادار اوراق یمرکز یگذارسپرده یا
 طرف یسکر تواندمی شدهتوزیع دفترکل فن اوری ،همچنین (.Société Générale، 2۰۱7) دکنن معامله یکدیگر با مشترک دفتر یروزرسانبه

 قائل تفاوت یدسررس با معامالت و 4اسپات معامالت ینب یدبا ،۳اروپا یبازارها و بهادار اوراق سازمان عقیدٔه به اما .دهد کاهش را مقابل
 فن اوری این ،هستند ینطرف از یکهر تعهدات یبرا واحد حسابیهتسو و تصفیه دستورالعمل یک یدارا که اسپات معامالت یبرا شد.
 تعهدات ،یدسررس با مشتقه معامالت یبرا اما ؛دهد هشکا را بهادار اوراق یمرکز یگذارسپرده یا یمرکز دوطرفٔه یاپایپا اتاق نقش تواندیم
 رسدمی نظربه یدبع قراردادها، ینا یبرا دارد. وجود قرارداد یدسررس تا مقابل طرف ریسک کاهش به یازن و مانده یباق قرارداد مدت تمام در

 (.2۰۱6 ،5روتنبرگ و )پینا باشد یدمف مقابل طرف ریسک بردنازبین برای بتواند شدهتوزیع دفترکل فن اوری
 یطمح بر ابتدا یبترتینبد و کنند یمعرف گامبهگام صورتبه را فن اوری ینا دهند یحترج بازار فعاالن که دارد وجود احتمال ینا ،بنابراین

 کنند تمرکز دارد، وجود (یرهغ و ،یطوالن متولیان یهایرهزنج ،یدست پردازش ،مصالحه یعنی) هایناکارآمد یشترب که معامالت از پس
  (.2۰2۰)پریم،
 ینا از استفاده به شروع خودشان بهادار اوراق یمرکز هاییگذارسپرده یا یمرکز دوطرفٔه یاپایپا هایاتاق که است ینا یگرد حتمالا

 ینا از و شود برخوردار هایوابستگ به نسبت یبهتر یدگاهد از ،چینبالک از استفاده با تواندیم یمرکز دوطرفٔه یاپایپا اتاق کنند. فن اوری
  (.2۰۱7 همکاران، و 6)پالت آورد دستهب را شدهتأمینیشپ یهاییدارا سطح و ریسک بهتر ینتخم ییِتوانا یقطر

 که است ینا امر ینا یلدل .باشد شتهدا همراهبه 7فرابورس مشتقات برای یشماریب یایمزا تواندمی ینهمچن شدهتوزیع کل دفتر فن اوری
 ،یتمالک به مربوط سوابق ینگهدار مداوم، یابیارز جملهاز ینسنگ یکارها و یدست اقدامات شامل امروزه فرابورس مشتقات یٔهتسو و یهصفت
 در هوشمند یقراردادها دارد. یشتریب ینٔهزه یازنمورد یقٔهوث مقدار شیافزا دلیلبه فرابورس مشتقات معامالت است. تعهدات یبترت و

 (.2۰2۰)پریم، بخشند تحقق را بازار فعاالن یمال یهاینههز در ییجوصرفه یقطر ینا از و کنند ینهبه را محاسبه توانندیم چینبالک فضای
 یک توسعٔه درحال 8فیروم ییکانادا یپرتفو شرکت مثال، عنوانبه ؛است توسعه درحال یشیآزما مورد ینچند ،فرابورس مشتقات بازار در
 یبرا ینههز کاهش درصد ۳۰ تحقق هدف با فرابورس مشتقات یبرا یبانپشت یاتعمل یوناتوماس یبرا شدهتوزیع دفترکل بر یمبتن حلراه

 .است لیما محصوالت ینا یریتمد جهت یمال مٔوسسات
 یجتدربه و گامبهگام تکامل و بود نخواهد یانقالب چینبالک و شدهتوزیع دفترکل یسازیاتیعمل که دارد وجود صنعت در گسترده باور این
 یدبخش تحقق توانیم را یبازده یشترینب که کنند تمرکز ییهابخش بر ابتدا است ممکن بازار فعاالن که است یمعنبدان ینا ؛شودمی انجام

 یادز بالقوه یخطاها یا و ،است ینهپرهز و یطوالن یزمان جدول ،شودمی انجام یادیز یدست مداخلٔه هنوز که ییهابخش ،مثال عنوانبه)
 یورافن  ،یجیتدر یسازگار با ،(2۰۱6) آلمان یبانکدار صنعت یتٔهکم نظر طبق .ردک تمرکز چرخه کل بر توانمی ،بعد مرحلٔه در .است(
 .داشت خواهند جودو یندهآ سال ۳۰ تا 2۰ یبرا یمواز طوربه احتماالً یمیقد یهایستمس و چینبالک

                                                                                                                                                                                                                
1 Malinova & Park 
2 Central Securities Depositories (CSD( 
3 European Securities and Markets Authority (EMSA( 
4 spot transactions 
5 Pinna & Ruttenberg 
6 Platt 
7 Over the Counter Derivatives (OTC derivatives) 
8 Fairom 
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 سرمایه بازار مدل در چینبالک از ناشی تغییرات ۱.2
 بر مبتنی هایپلتفرم .دهد کاهش را عملیاتی هایفرایند از ناشی هایهزینه و ندک دگرگون را موجود عملیاتی هایفرایند تواندمی چینبالک
 و هاسفارش پردازش مثال، عنوانبه ؛دهند ارائه ارزش زنجیرٔه به را بیشتری (زمان و هزینه) بازده توانندیم بالقوه طوربه چینبالک فن اوری
 شدهبازسازی عملیاتیِ مدل این موجود، رویٔه برخالف شود. رمزگذاری چینبالک در ۱مستقر هوشمند قراردادهای عنوانبه تواندمی تسویه

 تلفن برنامٔه ،مثال عنوانبه) شدهارائه کاربری رابط از استفاده با را فروش و خرید عملیات مستقیماً تا دهدمی را امکان این گذارانسرمایه به
 انجام هوشمند قرارداد یقطر از خودکار صورتبه یرهغ و ،یهتسو ییدیه،تأ یت،هو احراز ،صورتدراین .دهند انجام (وب پورتال یا همراه

 نخواهد یاپایپا دفاتر به یازین شوند،یم ثبت چینبالک در و یزتوکنا هاییدارا که یهنگام .شودیم حذف یکبروکرات هایفرایند و شودیم
 یِمال یهایکیشناپل یشافزا با و کرد حذف چرخه ینا در توانیم را کارگزاران یرمتمرکز،غ یهایصراف و هوشمند یقراردادها وجودبا بود.
 نامهیگواه صدور پردازش، تهاتر، مثل یقانون و ییاجرا خدمات یبرا .شوندیم حذف چرخه ینا از یزن یتجار یهاشرکت سایر ،شدهتوزیع

 متخصصان از متشکل و متمرکزیرغ ایشبکه به توانیم را یمال امور یٔهکل و بود نخواهد یازین بورس کارگزاران به ی،مال یهاتراکنش یدالل و
  گرفت. فاصله یکبوروکرات و ناکارآمد یمیقد یهاشرکت از و کرد نتقلم ند،امرتبط هم به فن اوری توسط که ییهاشرکت و

 ویژهبه نامطلوب یشرایط ایجاد و این مسئله باعث شده دارواسطه بهادار اوراق ایجاد به منجر متولیان طوالنی زنجیرٔه ،فعلی شرایط در
 زیرا ،برد نام قانونی قطعیت عدم و راقاو بر نهایی گذارسرمایه کنترل عدم از توانمی ،نمونه عنوانبه ؛است شده رامرزیف معامالت مورد در

گووالس نیستند هماهنگ مختلف کشورهای در حاضر درحال بهادار اوراق قوانین  طوالنیِ هایزنجیره واقع، در (.2۰۱9 ،2سکیاییا و )آ
 حقوق هایبررسی است. کرده دشوارتر نهایی گذارانسرمایه برای را عمومی مجمع در ریگییرأ مانند حقوق بعضی از گیریبهره متولیان
 دده کاهش را گذارانسرمایه حقوق تواندمی باشد، کنندهکمک آنکه از بیشتر متولیان طوالنیِ هایزنجیره که دارد ینا بر داللت انگذارسرمایه
 دهدمی افزایش را یکاسیستم ریسک ،مرکزی پایاپای یهااتاق در ریسک غلظت ،4بورسفرا ٔهشدتسویه مشتقات مورد در (.2۰۱۵ ،۳)میشلر

گووالس  در معامالت توقف مانند معامالتی، هستٔه مشکالت برخی با نیز .ج.ا.ا بهادار اوراق بورس ،رحاض درحال (.2۰۱9 ،سیاییاک و )آ
 است. مواجه تصفیه و تسویه در خیرتأ معامالت، در شفافیت عدم فروش، و خرید صف ساعات، برخی

 اوراق تصفیٔه و تسویه برای عملیاتی عملکرد نظر از شدهتوزیع دفاتر فن اوری سیستم کدام نیست مشخص هنوز ،شد گفته کهطورهمان
 ،5بهادار اوراق ثبت دفترکل از نسخه یک توانندمی مشتریان کلیٔه است، غیرمتمرکز چینبالک سیستم ازآنجاکه اما ؛است ترمناسب بهادار

 )یعنی شوندمی معامله وارد مشتری دو وقتی .(2۰۱۵ ،6)اِسون باشند داشته را بهادار اوراق معامالت تاریخچٔه کل و ،مالکیت جزئیات
 به را مالکیت خود عمومی کلیدهای طریق از سپس و امضا را معامله ،خود خصوصی کلیدهای از استفاده با ابتدا هاآن معامالتی(، مرحلٔه
 اعضا سایر توسط اعتبارسنجی فرایند ،سپس شود.می منتشر سیستم کل در اعتبارسنجی منظوربه شدهامضا معاملٔه 7کنند.می منتقل یکدیگر
  دهند.می انجام کوینبیت سیستم یک در ماینرها که کارهایی مانند ؛شودمی انجام
 آنی فرایند یک در را حسابیهتسو و ،تصفیه ،معامله تواندمی شدهتوزیعدفترکل فن اوری که اندعقیده این بر (2۰۱6) 8درهایدون و میشلر

                                                                                                                                                                                                                
1 Deploy 
2 Kiayias 
3 Micheler 
4 Over-the-Counter 

 (.2۰)فینرا فیزیکی باشند های دارایی دیجیتالی از شبکٔههای دیجیتال ممکن است در خود شبکه ایجاد شوند یا ممکن است بازنماییهای دارایی 5
6 Swan 

 نفع(عنوان مثال ذیشود. گیرنده )بهمی ارزهای رمزنگاری استفادهشود، اغلب در مورد می رمزنگاری کلید نامتقارن، که در آن از یک کلید عمومی و خصوصی استفاده 7
که فرستنده پیام را با کلید عمومی ال کند، جاییجایی که دارایی دیجیتال در شبکه قرار دارد( برای فرستنده ارس« آدرس»)به نمایندگی از را تواند کلید عمومی خود می

دهد در هنگام مطابقت با کلید می کند )یعنی کدی که به دارندهمی شود و گیرنده آن را از طریق کلید خصوصی خود بازمی پیام ارسال ،کند. سپسمی گیرنده رمزگذاری
 ساس رمزنگاری منحنی بیضوی است.ااند، که اغلب برهم پیوستههعمومی مربوطه، به دارایی دسترسی یابد(. کلیدهای خصوصی و عمومی هر دو از لحاظ ریاضیاتی ب

شده  شناخته نفععکس. کلید خصوصی فقط برای ذیرعمومی مربوطه رمزگشایی کند و ب شده را فقط با کلیدتواند اطالعات رمزگذاریمی ین معنی که کلید خصوصیبه ا
 درستی محافظت کند.ود بهاست که از کلیدهای خصوصی خ دهد، بنابراین بسیار مهممی نفع کلید را از دست بدهد،حق دارایی خود را نیز از دستاست. اگر ذی

8 Von der Heyde 
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 است. الزم یشتریب یقاتتحق ،گسترده مقیاس در معامالت سکوی رد شدهتوزیع دفترکل فن اوری بالقؤه تأثیر یابیارز یبرا اما ؛کند ادغام
 فن اوری یاآ که شوند یتجرب یقتحق اردو یحقوق و یمفهوم هایبحث از فراتر توانندیم محققان ،یردگ قرار دسترس در یآمار هایداده وقتی

 در شدهتوزیع دفترکل فن اوری یهاحلراه مورد در هاداده یوقت ،همچنین یر.خ یا شودیم ارزش یجادا به منجر واقعاً شدهتوزیع دفترکل
 ۱(2۰۱۴) همکاران و کو مقالٔه در که یاخوشه یهاروش مانند ،نظارت بدون یادگیری یهاروش از توانندمی محققان ،باشند دسترس

 کنند. استفاده هاداده در یاساس یساختارها یافتن یبرا ،است شده داده یحتوض
 انجام برای (2۰۱9) همکاران و کو مقالٔه در موجود یهاروش مانند ماشین، یادگیری و کاویداده هایروش از توانندیم همچنین محققان
 هایروش 2کنند. استفاده غیرعادی رفتارهای سایر یا شوییپول مانند غیرقانونی اقدامات تشخیص برای کالن و خرد احتیاطیِ نظارتِ
 (.2۰۱9 همکاران، و )کو شود استفاده سیستماتیک ریسک به مربوط مسائل شناسایی برای تواندمی همچنین نماشی یادگیری

  اوراق معامالت تصفیٔه و تسویه در چینبالک تأثیر به مربوط پیامدهای ۱.۱.2
 مبادله مربوطه اسناد و ،تسویه معامله، از حاصل وجوه و ،محاسبه معامله طرفین تعهدات و حقوق آن طی که است یفرایند تصفیه و تسویه
 مرکزی گذاریسپرده شرکت در فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در معامالت انواع تصفیٔه و تسویه با مرتبط هایفعالیت شود.می

 .تهران( بهادار اوراق بورس معامالت وجوه تسویٔه شرکت وبسایت) پذیردمی صورت
 را فرایند ینا که دارد را یلپتانس ینا چینبالک دارد. یردرگ ینطرف کامل ییهمگرا به یازن و است یایچیدهپ هایفرایند شامل چرخه این

 شرکت در را یهتسو یروزها و یمال یابزارها ۱ جدول دهد. انجام آنی تقریباً و واسطه بدون را تسویه و کند یکپارچه و خودکار را آن و هدد ییرتغ
 هوشمند یقراردادها از استفاده و شدهتوزیع دفاتر فن اوری هاییستمس دهد.می نشان .ج.ا.ا وجوه تسویٔه و بهادار اوراق مرکزی گذاریسپرده

 تقریباً  و ناپذیر،ییرتغ شفاف، صورتبه را معامالت خودکار ثبت و معامله یقتطب و ییدتأ یت،مالک ییدتأ یتقابل شده،یزتوکنا هایییدارا یبرا
 حسابیهتسو چرخٔه شدنکوتاه و یچیدگیپ کاهش ،حسابیهتسو فرایند در ییاکار افزایش باعث تواندیم ینهمچن چینبالک فن اوری دارد. یفور
 شدهتوزیع دفاتر فن اوری از استفاده است. کاری روز سه یا دو شودیم اعمال حاضر درحال که یهتسو یهادوره شود. (T+0) یواقع زمان در
 (.2۰۱7 جهانی، تسویٔه )بانک کند یلتسه را هاداده تریعسر هماهنگی و دهد کاهش را هاداده تطابق عدم و یستاد هایینههز تواندیم

 بهادار اوراق انواع تسویٔه زمان .۱ جدول

 تسویه زمان بهادار اوراق نوع ردیف
 T+2 بورس سهام ۱

 T+2 فرابورس سهام 2

 T+2 سهام تقدم حق ۳

 T+2 سهام در یگذارسرمایه صندوق یگذارسرمایه واحدهای ۴

 T+2 مختلط یگذارسرمایه صندوق یگذارسرمایه واحدهای ۵

 T+1 ثابت درآمد با اوراق در سرمایه صندوق یگذارسرمایه واحدهای 6

 T+2 ساختمان و زمین هایصندوق یگذارسرمایه واحدهای 7

 T+2 مسکن تسهیالت از استفاده تقدم حق اوراق 8

 T+1 مشارکت اوراق 9

 T+1 اجاره صکوک ۱۰

 T+1 مرابحه صکوک ۱۱

 T+1 سپرده گواهی ۱2

 .ج.ا.ا وجوه تسویٔه و بهادار اوراق مرکزی گذاریسپرده تشرک سایتوب منبع:                     

                                                                                                                                                                                                                
1 Kou et al.  
2 Distributed ledger technology for securities clearing and settlement: Benefits, risks, and regulatory implications 
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 کندمی عمل معامله طرف دو هر در یمرکز دوطرفٔه یاپایپا اتاق عنوانبه مرکزی تصفیٔه و تسویه اتاق ،سنتی مالی بازارهای از بعضی در
 کاهش طرفین از یکی نکول یا قصور صورت در را مقابل طرف ریسک طریق این از و دارد تطبیق هم با معامالت که دهدمی اطمینان و
 متولیان کند.می استفاده معامالت ثبت برای بهادار اوراق مرکزی گذاریسپرده از و کندمی تأیید را معامالت هایداده اپاییپا اتاق ؛ددهمی

 مربوطه متعامل هایطرف از یکهر به وجوه و هادارایی انتقال یا امن تحویلِ  از تا کنندمی کار بهادار اوراق مرکزی گذاریسپرده با دارایی
 معامله طرف دو هر نیاز از معامله، از پس هایفرایند در مدیآناکار از بخشی دهند. انجام را معامالت حسابتسویه و کنند حاصل اطمینان
 شودمی ناشی قرارداد اجرای از همرحل هر در مصالحه هزینٔه و مقابل طرف از ناشی هایریسک و معامله پیرامون اطالعات سوابق حفظ برای
  (.2۰۱6 ،۱یلنم و یلی)مان

 غیرقابل تراکنش اطالعات با مشترک حالدرعین و منفرد دفترکل یک نگهداری امکان 2معامله از پس فرایند در چینبالک از استفاده
  است. دسترسیقابلِ  فوراً درگیر هایطرف همٔه توسط و شودمی رسانیروزبه ،فرایند از مرحله هر در که کندمی فراهم را تغییر

 یمال بازارهای در شدهتوزیع دفاتر فن اوری پذیرش برای مانعی تواندیم خود 4شوییپول ضد هایبررسی و ۳مشتری شناسایی به نیاز
 ،حساس هایداده ،5آنبردینگ هایفرایند و کنند پیدا دیجیتال هایهویت برای مشترک روشی شبکه یک در نندگانکشرکت اینکه مگر باشد،

 تأکید (2۰۱7) اروپا اتحادیٔه یقٔهوث و بهادار اوراق یبرا بازار هاییرساختز در مشاوره گروه گزارش بگذارند. اشتراک به را هامسئولیت و
 در جدید فن اوری یک اتخاذ اگر و هستند الزم محدود هایشبکه گویی،پاسخ و صحیح حاکمیت از اطمینان برای زیاد احتمال به که کندمی
 حاکمیت باشد. داشته اصالحاتی به نیاز مقرراتی آربیتراژ از جلوگیری برای نظارتی چهارچوب است ممکن بگذارد، تأثیر تسویه هایمدل

 حقوقی اشخاص که شدهتوزیع دفاتر فن اوری شبکٔه وردم در حتی ؛است مهم آن ییاکار و ایمنی از اطمینان برای بازار زیرساخت هر مناسب
 دارند. را هاداده و هافرایند برخی حداقل مسئولیت مختلف
 هاداده ادارٔه به مربوط هایمسئولیت که شود حاصل اطمینان تا داردنیاز  مناسب حاکمیت تدوین به شدهتوزیع دفاتر فن اوری ذاتخا ین،همچن
 از ،عمومی منافع به را شبکه کنندگانمشارکت همٔه کامل تعهد که شود اتخاذ ایگونهبه باید سایبری پذیرانعطاف چهارچوب و است صحیح

 سطح در المللیبین توافق به دستیابی هدف ،نهایت رد کند. تضمین ،خارجی تهدیدات مقابل در هاداده از محافظت تا هاداده یکپارچگی
 امر این رازی بود، خواهد 7بهادار اوراق هایکمیسیون یالمللبین سازمان و 6بازار هایزیرساخت و پرداخت کمیتٔه رویکرد مورد در جهانی
 زیرا د،بو واسط سیستم یک فکر به باید ،چنینمه کند.می تسهیل جهان سطح دررا  بهادار اوراق بین ادغام و مدتطوالنی همکاری قابلیت
 تعدادی تئوری نظر از که است اهمیت حائز نکته این ذکر نباشد. کاربردی حل،راه یک عنوانبه تنهایی،به است ممکن شدهتوزیع دفاتر فن اوری

 تنظیم و طراحی درستیهب اقعی،و فضای در شدهتوزیع دفاتر فن اوری اتخاذ از پیش باید شدهتوزیع دفاتر فن اوری قابلیت با مالی بازار عناصر از
 .(2۰۱7 ،اروپا اتحادیٔه یقٔهوث و بهادار اوراق یبرا بازار یهایرساختز در مشاوره گروه) شوند

 کرد: خالصه زیر موارد در توانمی را بهادار اوراق ارزش زنجیرٔه در چینبالک بالقؤه مزایای
 شود. انجام 8اً یممستق تواندیم انگذارسرمایه ینب سهام یتمالک انتقال ،چینبالک با واسطه: بدون انتقال •
 در یادز یاربس ییجوصرفه موجب بهادار اوراق وفصلحل و یهتسو یبرا چینبالک از استفاده :یهتسو و پرداخت در یاثربخش •

  .شودیم مٔوسسات یاتیعمل هایینههز
. یابد کاهش تواندیم یریچشمگ طرزبه یستمیکس یسکر و یهسرما هایینههز و درصد 99 از یشب یهتسو یسکر :یسکر کاهش •

                                                                                                                                                                                                                
1 Mainelli & Milne 
2 Post-Trade 
3 Know Your Customer (KYC) 
4 Anti Money Laundering (AML) 
5 Onboarding 
6 Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) 
7 International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
8 Peer to Peer 
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 .دافتمی اتفاق لحظه در و خودکار یهتسو یراز ندارد، وجود مقابل طرف یبرا یسکیر یچه، هوشمند قرارداد از استفاده دلیلبه ینابرعالوه
 همان به .یابدیم کاهش هاآن با مرتبط یهاینههز و ثالث شخص یهاواسطه حذف دلیلبه صدور ینٔههز صدور: ینٔههز کاهش •

 .یابدیم کاهش یزن است یامرحلهو چند یدست عمدتاً که یفعل روند یاتیعمل یسکر و یادار یتمسئول ،یزانم
 یناناطم ینا. است دسترس در شبکه یشرکا ینب در کامل طوربه هفته روز 7 و ساعته 2۴ یستمس مکان: هر و زمان هر در یدسترس •

 باشد. نداشته وجود یرساختز یا دستگاه یک به یوابستگ یا شکست نقطٔه که دارد وجود
 اختالفات رفع و یقتطب به یازن :ناظر به اجرا از رگوالتور یفوظا تغییر و ،فساد کاهش ینان،اطم یتقابل یابی،رد یتقابل یت،شفاف •

 یحسابرس فرایند یک سوابق از واحد یشنما یک ،واقع در دارند. یکسانی یتمالک سابقٔه همه یراز ،یابدیم کاهش ینطرف ینب
 فساد از یشگیریپ ضلع سه که منافع تعارض منع و ،انحصار رفع یت،شفاف تحقق به، حالت این در دهد.یم ارائه را یکپارچه
 ناظر یاراخت در یآن و خودکار صورتبه هاگزارش کرده، ییرتغ ناظر به اجرا از رگوالتور یفوظا، ادامه در شود.می کمک هستند،

  .یابدیم کاهش شدتبه ینظارت هاییتفعال هزینٔه و گیردیم قرار
 فن اوری از آن در که یاصل یوهایسنار از یبرخ شود. اعمال یمختلف یهاروش به یمال بخش در تواندمی چینبالک فن اوری، کلیطوربه
 :است زیر شرح به ،شودمی استفاده بهادار اوراق ارزش زنجیرٔه در تحول یبرا

 معامالتی سکوهای و چینبالک 2.۱.2
 عنوانبه ؛یابدیم ظهور شود،یم انجام طرف دو ینب یممستق طوربه معامالت آن در که فرابورس کارراه یک عنوانبه هوشمند یقراردادها

 اثبات .داشت خواهیم همتا به همتا معامالتِ بازار یک در اندشده ثبت یزمان یبترت به که هایشنهادپ دادننشان یبرا داشبورد یک ،مثال
 وجوه یانجر بتوانند رانگمعامله که نحویبه دهد؛نشان می ۱هایپرلجر اساسو شفاف را بر ناپذیرییرتغ هایدفترکل یجادا امکان ،هامفهوم
 خودکار طوربه و کنندمی پیدا تطبیق هم با معامله انجام آغاز در معامله طرف دو، واقع در کنند. یابیرد را بهره یتوضع و فروش از پس ینقد
 نقد وجه مالک دیگری و دارایی دفترکل در بهادار اوراق مالک هاآن از یکی مثال، عنوانبه؛ دارد را معامله انجام امکان دیگری که یابندمیدر
 یا دارایی قفل بازکردن برای خود، خصوصی کلید کارگیریهب طریق از مشترک طوربه مشتری دو هر ،صورتایناست. در نقدوجه دفترکل در

 دفترکل در شدهامضا معاملٔه کنند.می امضا را معامله خود، عمومی کلید طریق از کنندهدریافت به مالکیت انتقال سپس و خود نقدوجه
 ؛گیرد صورت نقدوجه دفترکل برای مشابهی روزرسانیبه آن با همراه و شود ثبت بعدی روزرسانیبه در تا شودمی منتشر شدهتوزیع

 به مربوط یاواسطه خدمات از یاریبس در تقاضا یدشد افت به منجر چینبالک فن اوری چهاگر شود.می کمتر هاواسطه نقش صورتایندر
 نیز چینبالک فن اوری وجودبا شود،یم (یرهغ و ،اسناد یمحضر یکپ یٔهته ،وام یافتدر ،پول انتقال مثال عنوانبه) معامالت یٔهاول یجنتا اخذ

 درصد ۳ حدود کشور داخل یهایکارگزار کارمزد ،حاضر درحال .(2۰2۰ ،2)سینها کنند ارزش خلق توانندیم هاواسطه از یاریبس همچنان
 بردر را یگرید خدمت یا مشاوره گونهاست و هیچ بورس سامانٔه به معامله سفارش ارسال جهت صرفاً کارمزد ینا است. معامله ارزش
 کرده تغییر کالً هادادگاه و اختالف حل وظایف ،طرفی از .یابدمی کاهش نیز هاواسطه کارمزد واسطه، مشارکت کاهش تحال در گیرد.نمی
  شود.می حاکم شبکه در اجماع قوانین و

 وثیقه مدیریت ۳.۱.2
 موجود، قوانین براساس توانندمی قراردادهایی چنین کرد. استفاده هوشمند قراردادهای از توانمی ،چینبالک شبکٔه در وثیقه مدیریت برای

 .آورند فراهم را دارایی انتقال فرایند ردیابی مانند هاییقابلیت و دهند انجام خودکار صورتبه را معامالت انجام مانند هاییفعالیت

 رگوالتوری دهیگزارش ۴.۱.2
 هایفعالیت کارآمد شکلیبه و کنند نظارت هاتراکنش بر آنی صورتبه قادرند رگوالتورها دارند، هافرایند از واحدی نسخٔه اعضا همٔه اینکه دلیلبه

  د.شومی تسریع و تسهیل شوییضدپول و مشتری شناخت با مرتبط هایبررسی ،سیستم این در بگیرند. نظر تحت را تراکنش طرفین

                                                                                                                                                                                                                
1 Hyperledger 
2 Sinha 
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 مشتقه اوراق معامالت ۵.۱.2
 مبادله( شرایط یا ایحاشیه هاینامهتوافق )مانند معامله طرفین تعهدات شده،ریزیبرنامه پیش از هوشمند قراردادهای عنوانبه مشتقه، اوراق

 اتاق به وثیقه ارسال دهد.می را ریسک کردنخالص امکان گرانمعامله به ۱مرکزی تسویٔه اتاق یک طریق از معامله این .خواهند داشت دربر را
 هایدارایی تخصیص یا نقدینگی، کل دفتر در نقدوجه گذاشتنامانتبه طریق از یا متغیر و اولیه 2مارجین قالب در مرکزی، پایاپای و تسویه

 شود.می انجام وثیقه دفترکل یک به دارایی کل دفتر در شدهنگهداری
 دوباره کند،می مجدد محاسبٔه را ودیعه تغییر که توافق مورد خارجی اطالعات منابع به مراجعه با را هاریسک تواندمی هوشمند قرارداد

 پرداخت راهنمای معامله، پایان به نزدیک و شده محاسبه هوشمند قرارداد طریق از نهایی، تعهد خالص یک سررسید، زمان در .بزند تخمین
 .شودمی ایجاد نقدینگی کل دفتر در خودکار طوربه

 شبکٔه در هوشمند قراردادهای طریق از فرابورس هاینامهموافقت اجرای خودکارسازی حوزه این در چینبالک از استفاده مزایای
 باعث ،همچنین کند.می کوتاه فرابورس تجاری عملیات از را واسطه دست چینبالک همتای به همتا ساختار ،واقع در .است چینبالک
 رب خود هایگره طریق از قادرند نیز ناظر مقامات شود.می معامله انجام چرخٔه طی ،هاداده بر نظارت قابلیت کردنفراهم و شفافیت ایجاد
 کنند. نظارت چینبالک شبکٔه در شدهثبت هایداده

 کاربردی نویسیبرنامه رابط و غیرمتمرکز شبکٔه یک از استفاده با دارایی مدیریت 6.۱.2
 :است زیر شرح به ،۱شکل  مطابق ۳کاربردی نویسیبرنامه رابط و متمرکزغیر شبکٔه یک از استفاده با دارایی مدیریت فرایند
 فرستد.می 4اشتراک درخواست یک چینبالک برنامٔه رابط از استفاده با گذارسرمایه -۱
 عنوانبه) شودمی است، شده 5مستقر چینبالک روی که ،هاسفارش مدیریت هوشمندِ قرارداد تنظیم باعث گذارسرمایه درخواست -2
 .هوشمند( قرارداد یا 6سفارش مدیریت سیستم مثال،
 سفارش موفقیت، صورت در .دهدمی انجام سرمایه مشخصات و گذارسرمایه خصوصیات روی را الزم هایچک هوشمند قرارداد -۳
 شود.می آغاز حسابتسویه روند و شدهپذیرفته
 اعتبارسنجی، هایبررسی از پس شود.می ارسال چینبالک شبکٔه به و شودمی محاسبه یحسابدار توسط 7دارایی خالص ارزش -۴
 شوند.می روزبه هاحساب و شودمی تسویه معامله
 کند. پیگیری نهایی معامالت تأیید تا مرحله هر در را معامله وضعیت و ،مشاهده را مراحل کل تواندمی گذارسرمایه -۵

 

                                                                                                                                                                                                                
1 Central Counterparty Clearing House 
2 Margin  
3 Application Programming Interface (API) 
4 Subscription Order  
5 Deploy 
6 Order Management System (OMS) 
7 NAV 
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 یکاربرد یسینوبرنامه رابط و متمرکزیرغ شبکٔه یک از استفاده با ییدارا یریتمد فرایند. ۱ شکل

= CCP یمرکز دوطرفٔه یاپایپا اتاق 

 یمشتر ییشناسا هاب ۱.6.۱.2
 ییشناسا مرکز یک معرفی با تواندمی کار این .شودمی انجام مشتری هویت تأیید برای مشتری شناسایی و شوییپول ضد فرایند مشابه، طوربه

 باشد: زیر شرح به تواندمی کلی روند و شود انجام چینبالک بر مبتنی یمشتر
  .دهدمی قرار ۱«یمشتر ییشناسا هاب» نام به اعتمادقابلِ  سوم طرف یک اختیار در را الزم شناسایی جزئیات جدید گذارسرمایه یک -۱
 چینبالک در شدهرمزنگاری صورتبه را گذارسرمایه اسناد یمشتر ییِشناسا هاب )اولیه(، تأیید هایفرایند آمیزموفقیت اتمام از پس -2

 .دهدمی ارائه گذارسرمایه به را یفردمنحصربه دیجیتالی هویت و کندمی بایگانی
 احرازکنندگان به و دهد ارائه را دیجیتالی هویت سادگیبه تواندمی گذارسرمایه مجدد، مشتری شناسایی و شوییضدپول فرایند برای -۳
 .دهند انجام مراحل کل انجام بدون بار هر را الزم هایبررسی تا دهد اجازه هویت
 شناسایی جزئیات و کنند درخواست یمشتر ییشناسا مورداعتماد مرکز از مربوطه هاینامهآیین براساس توانندمی هم اعضا سایر -۴
 .کنند تأیید را گذارسرمایه
 مختلف، تجاری هایشبکه طریق از و باشد چینبالک چندین از بخشی تواندمی مشتری شناسایی هاب که است ضروری نکته این ذکر
 تجاری روابط پذیرش برای را پذیریواکنش و ،کاهش را انطباق هایهزینه تواندمی کار این .دهد ارائه گذارانسرمایه به را متفاوتی خدمات
 دهد. افزایش جدید
 شده:اصالح عملیاتی هایفرایند این
 ؛برندمی بین از را 2افزونگی 
 ؛دهندمی کاهش را معامالت انجام زمان 
 شوند.می دارایی مدیران و گذارانسرمایه برای ردیابی( قابلیت و یتشفاف با )همراه پذیریانعطاف باعث 

                                                                                                                                                                                                                
1 KYC Hub 
2 Redundancy 
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 چینبالک بستر بر صکوک سازیپیاده 7.۱.2
 شود.می سهام مالکیت در بیشتر شفافیت و خود سهامداران با هاشرکت ارتباط سهولت باعث شدهتوزیع دفترکل شد، مطرح کهطورهمان
 قرار چینبالک بستر در شدهتوزیع دفترکل یک در چینبالک بر مبتنی هوشمند قرارداد از استفاده با را مجوزها صادرکننده ،2شکل  طبق
 و هادارایی از واحد نمایٔه یک اعضا همٔه برای گیرد.می قرار هوشمند قرارداد در و شودمی کد به تبدیل قرارداد شروط و قوانین دهد.می

 صورتبه که قرارداد، شرایط انجام صورت در هوشمند قرارداد از استفاده با است. مشاهدهقابلِ  است، دهش انجام چینبالک در که معامالتی
  گیرد.می انجام خودکار صورتبه هاپرداخت ،است درآمده کد

 توکنِ  گذاران،سرمایه به هوشمند صکوک از استفاده با تواندمی ،است وجوه آوریجمع دنبالبه که مٔوسسه یک که است صورت این به فرایند
 خودکار طوربه وجوه این کند، پرداخت سود خواهدمی مٔوسسه که هنگامی .کند ارائه است، گذارسرمایه مالکیتِ دهندٔهنشان که را هوشمند صکوک

 پرداخت هوشمند صکوک توکن صاحبان به ها،واسطه یا متداول هایبانک به نیاز بدون و هوشمند قرارداد قوانین به توجه با ،چینبالک طریق از
 سراسر در هاتوکن که دهدمی اجازه استاندارد این کند، پشتیبانی ۱«2۰سیآرای»نام به استاندارد پروتکل یک از هوشمند صکوک توکن اگر .شودمی

 مدیریت هایزیرساخت و 2سرویس یک عنوانبه پلتفرم پذیریانعطاف با موفقیت این .گیرند قرار رمزارزها مختلف انواع مبادالت معرض در جهان
 حالی در این و دهندمی را راحت و ایمن معاملٔه و ،انتقال ذخیره، اجازٔه صکوک واحدهای به ۳چنل امنی هایپلتفرم .شودمی حاصل منبعه چند قوی

 .هستند هادارایی ارزیابی و (آنی) لحظه در واقعی هایگزارش مشاهدٔه به قادر زمانهم اسالمی انگذارسرمایه که ستا
 

 
  چینبالک بستر بر صکوک انتشار کالن تصویر. 2 شکل

 4یبرلج منبع:

                                                                                                                                                                                                                
1 ERC20 
2 Platform as a Services (PaaS) 
3 Omni-Channel 
4 Jibrel 
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 بهادار اوراق ارزش زنجیرٔه در چینبالک سازیپیاده هایچالش 2.2
 و ،یهمکار یتقابل ،یریپذیاسمق چالش هاآن ینترمهم که دارد وجود چینبالک سازیپیاده در مهمی هایچالش ،یادشده ایایمز رغمبه

 ممکن هادولت کند، جلوگیری هادولت دخالت از تواندمی که است متکی شدهتوزیع کلدفتر به چینبالک فن اوری ازآنجاکه و است مقررات
 فن اوری مزیت کار این از و دنده افزایش قانونی هایمحدودیت و مقررات مختلف اشکال طریق از فن اوری این کاربران بر را فشارها است

 .(2۰۱8 مین، )هاکی دهدمی کاهش هادارایی و معامالت خصوصی حریم حفظ و یکپارچگی از اطمینان برای را
 دفترکل بر یمبتن هاییستمس به یمیقد هاییستمس از انتقال یچیدگیپ مانند یخارج و یداخل مختلف موانعدرگیر  هنوز ،چینبالک

 ؛2۰۱۵ ،۱)اسون است حاکمیتی نامشخص مقررات و ،فن اوری یاصل یانجر در ینرسیا ،رمزارزها با مرتبط منفی یعموم دید ،شدهتوزیع
 بخش یک در یا دارند قرار یشیآزما مرحلٔه در یشترب چینبالک بر یمبتن خدمات ازآنجاکه(. 2۰۱6 ،۳اکسس گلدمن ؛2۰۱6 ،2یلنم و ینلیما

 را مهمی بسیار نکات ،اما .(2۰۱9 ،4سوبولوسکی و )آلسی یستن دسترس در هنوز گسترده مقیاس در آن دستاورد ،کنندمی یتفعال کوچک
 مکانیسم آن، 7ایداده مدل (،6دارایی پایٔه بر یا 5منظوره)همه چینبالک کاربرد مانند مواردی گرفت. نظر در چینبالک نوع انتخاب در باید

 مورد چینبالک که تصور این گیرد. قرار مدنظر باید حتماً گیریتصمیم در ،نویسیبرنامه زبان و هوشمند ادقرارد نوع دفترکل، نوع ،اجماع
 ،چینبالک نوع انتخاب برای است. نادرستی تصور باشد کوینبیت چینبالک مانند مجوز بدون و عمومی نوع یک حتماً باید استفاده

 یٔهپا بر که 8«امیبیآ» چینبالک رمفپلت از یااسترال بورس ،مثال عنوانبه گرفت؛ نظر در را هاآن همٔه باید که است دخیل متفاوتی معیارهای
 .کندیم استفاده ،است شده ساخته 9یکفابر یپرلجرها چینِبالک

  .دهدیم نشان را چینبالک هایپلتفرم انواع یزآنال 2 جدول

 نیچبالک یهاپلتفرم انواع یزآنال .2 جدول

 دفترکل نوع هوشمند قرارداد
 شدهتوزیع

 
 اجماع مکانیسم

 
 ایداده مدل

 
 اپلیکیشن

 
 اجرا زبان چینبالک پلتفرم

  ۱۱فترَ خصوصی بامجوز، ۱۰امویجی جاوا
 معامله بر مبتنی

 
 
 دیجیتال دارایی

 ۱2کوردا
 
 ۱۳++سی

 
 ۱4نیتیو

 مجوز،بی بامجوز،
 عمومی خصوصی،

 اعتبارسنجی
 ۱5مورداعتماد

 
 ۱6چینمالتی

 ۱7استالر حساب بر مبتنی استالر اجماع عمومی مجوز،بی - -

                                                                                                                                                                                                                
1 Swan 
2 Mainelli & Milne 
3 Goldman Sachshs  
4 Allessie & Sobolewski 
5 General Purpose 
6 Assets Base 
7 Data Model 
8 IBM  
9 Hyperledger Fabric 
10 JVM 
11 Raft 
12 Corda 
13 C++ 
14 Native 
15 Trusted Validators (Round Robin) 
16 Multichain 
17 Stellar 
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 ۱ریپل ریپل اجماع عمومی مجوز،بی - -
 
- 

 
- 

 
 عمومی مجوز،با

 
 اُتاآی اجماع

 2تنجل

 
 حساب بر مبتنی

 دیجیتال دارایی
 اینترنت بر متمرکز

 اشیا

 
 ۳اُتاآی

 سالیدیتی
 4الالال سرپنت.

 
 5امویای

 
 عمومی مجوز،بی

 اثبات و کار اثبات
 6سهم

 
 
 

 حساب بر مبتنی

 
 
 
 
 منظورههمه

 
 7اتریوم

 سالیدیتی
 الالال سرپنت.

 
 امویای

 
 مجوزدار،
 خصوصی

 اثبات از ترکیبی
 تحمل و سهم
 بیزانس خطای

 8عملی

 
 9موناکس

 مجوزدار، امویای ۱۰گوالنگ
 خصوصی

 ۱۱کوروم رَفت

 
 جاوا -گوالنگ

 
 ۱2داکرز

 
 مجوزدار،
 خصوصی

 خطای تحمل
 عملی بیزانس

 
 ۱۳کلیدی ارزش

 
 منظورههمه

 
 فابریک هایپرلجر

 2۰۱7 همکاران، و ۱4دینه منبع:

 همکاری قابلیت ۱.2.2
 هاچینبالک کلیٔه در همکاری قابلیت شد، خواهند مستقر مالی بازارهای در متعددی چینبالک اینکه به توجه با که است این دیگر مهم کتٔهن

 باال، پذیریمقیاس است. چالش این به پاسخی چینبالک سوم نسل بود. خواهد فن اوری این از استفاده میزان تعیین در اساسی یعامل
 آن کل توانندنمی تنهاییبه کدامهیچ دو و یک نسل که نداهاییویژگی خودحاکمیتی و ،خصوصی حریمحفظ  پایداری، همکاری، قابلیت

 درحال هایخواسته با بتواند تا است کرده ظهور هاویژگی این ترکیب برای خود، هاینوآوری با سوم نسل دلیل همین به دهند. پوشش را
 و شدهمطرح اطالعات جریان مبادلٔه جهت مختلف هایچینبالک بین ارتباط ،سوم نسل چینبالک در باشد. سازگار فضا این تغییر
 یا دو پیوستنهمبه برای (.۳شکل ) دارد وجود هاچینبالک دیگر با ارتباط و ،هاتراکنش انجام توافقات، مدیریت برای مختلف هایالیه
 به مربوط مسائل یدبا ابتدا هاسازمان باشد. داشته وجود یتیحاکم یاستانداردها و داده یارهایمع یدبا ،چینبالک اکوسیستم چند

  (.2۰۱9 ،۱5یتی)الس شود زیاد یرشپذ تا کنند حل را مشترک حاکمیت و ،داده یاستانداردها یت،هو مانند وکارکسب

                                                                                                                                                                                                                
1 Ripple 
2 IOTA’s Tangle Consensus 
3 IOTA 
4 Solidity, Serpent, LLL 
5 EVM 
6 Homestead: PoW (Etash) - Metropolis: PoS (Casper) 
7 Ethereum 
8 Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) 
9 Monax 
10 Golang 
11 Quorum 
12 Dockers 
13 Key-value 
14 Dinh 
15 lacity 
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 سینها،) آوردوجود میبه را ناهمگن و یچندوجه یبیترک ینهاد یستمس یک بلکه کند،ینم یجادا همگن ینهاد یستمس یک چینبالک
 نخواهد یاساده کار دارند، را یکدیگر با یسازگار و تعامل یتقابل که مختلف یهاپلتفرم از ینهبه هاییبترک کردنیداپ ،بنابراین .(2۰2۰

 .(2۰۱9 ی،سوبولوسک و ی)آلس بود
 روند د.کر یجادا را فابریک هایپرلجر و ،۳«کروم» ،2«اَسِت دیجیتال» ،«کوردا» ینب یهمکار یتقابل یهاگره یجادا باریناول یبرا ۱اکسنچر

 قبولقابلِ  اکمیتح و ،استانداردها ،هایاستس ،ینقوان تعریف وظیفٔه رهبران شود.یم آغاز چینبالک برنامٔه دو رهبران با گره یک یجادا
 اکسنچر شود.می استفاده توافق مورد یتجار منطق نظر از ادغام پروتکل یجادا یبرا یورود عنوانبه تفاهم ینا دارند. عهده بر را وکارکسب
 اکتبر در یسسرو این کند.یم یریجلوگ مضاعف یهاینههز از که کندیم کنترل را یهمکار یتقابل با گره و یردگمی را یسازیکپارچه پروتکل
 گذاشت اشتراک به چینبالک چند ینب را اطالعات توانمی که داد نشان اکسنچر ،خاص طوربه گرفت. قرار یشآزما مورد 2۰۱8 سال
 (.2۰۱9 ،4کرونان و ،مناستسل یتی،)الس

 

 
  اکسنچر یهمکار یتقابل با گره .۳ شکل

 2۰۱8 همکاران، و 5تریت منبع:

 نظارتی تحوالت 2.2.2
 و کنندمی کار متفاوت کامالً روشی به قدیمی هایسیستم با مقایسه در یچینبالک هایسیستم ،(2۰۱6) آلمان بانکداری صنعت کمیتٔه طبق

 که کندمی تأکید است، شده تأیید یالمللبین تسویٔه بانک توسط 2۰۱7 سال در که نظر این است. الزم متفاوت نظارتی رویٔه یک بنابراین
 هایچهارچوب به ها،داده مناسب کنترل و هاآن حاکمیت قدرتمندبودن ی،چینبالک تنظیمات قانونی زیربناهای بودنسالم از اطمینان برای

 دفترها در معامالت به مربوط اطالعات کلیٔه سیستم، به اعتماد و شفافیت افزایش منظوربه ازآنجاکه است. نیاز جدید هایمسئولیت و قانونی
 شود رقابت به مربوط مسائل یا خصوصی حریم نقض باعث است ممکن شفافیت این شود،می مشاهده سیستم کنندگانشرکت همٔه توسط

 همٔه از کنندگانشرکت همٔه زیرا ،(2۰۱6 ،6فیلیپی )د کندمی نقض را هاداده از حفاظت عمومی مقررات مانند اجراقابلِ قوانین نتیجه در و
 رییتغ ،نیبنابرا (.2۰۱6 ،ساکس )گلدمن دبو خواهند گاهآ شدهیداریخر یهاییدارا حجم و ارزش مانند هاآن یاتجزئ و موجود معامالت

 دارد. ضرورت ینظارت ٔهیرو در
 

                                                                                                                                                                                                                
1 Accenture 
2 Digital Asset 
3 Quorum 
4 Lacity, Steelma & Cronan 
5 Treat 
6 De Filippi 
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 مختلف کشورهای بورس در چینبالک از استفاده موارد ۳
 کاهش برای راهی عنوانبه ،چینبالک فن اوری از بهتر استفادٔه چگونگی بررسی درحال جهان سراسر در بهادار اوراق بورس هایسازمان
 در موفقیت با را چینبالک بر مبتنی هاینمونه پیشرو مالی هایسازمان و هستند امنیت افزایش و ،کارایی بهبود ریسک، کاهش ها،هزینه
 که کوردا فن اوری با چینبالک بر مبتنی بهادار اوراق تبادل فرمتپل از ۱آلمان بورس بازار ،مثال عنوانبه ؛نداهکرد اجرا خود تجاری هایفرایند
 نحؤه ارزیابی درحال نیز 2سوئیس بهادار اوراق بورس .(2۰2۰ ،۳)آر کندمی استفاده است، شده ارائه 3R یچینبالک کنسرسیوم توسط
 هایشرکت برای 4لینک نامبه نزدک چینبالک پلتفرم .است ۳«ایکسدیاس» دیجیتال مبادلٔه رمفپلت در چینبالک فن اوری از استفاده

 صدور ،2۰۱6 دسامبر در 6«استوک آور» آنالین فروشخرده .(2۰۱۵ ،5ویگنا پاول) است شده طراحی سهام و بدهی ٔهصادرکنند خصوصی
 ساختن هدف با روسیه مرکزی بهادار اوراق هایگذاریسپرده .کرد تکمیل چینبالک اختصاصی لتفرمپ یک روی را دیجیتال بهادار اوراق

 میلیون ۱۰ ارزش به بهادار اوراق انتشار برای چینبالک بر مبتنی بستر یک ایجاد خواستار نوآورانه، محصول یک برای چینبالک زیرساخت
 هایهزینه و کندمی تضمین را معامالت شفافیت و ،محرمانگی امنیت، است، شده ساخته فابریک هایپرلجر با که سیستم این شد. دالر
 حداقل به را تقلب خطر ،کندمی تضمین را هاداده بین ارتباطات امنیت کار این دهد.می کاهش را قرضه اوراق صادرکنندٔه توسط شدهانجام
 بانک و جهانی بانک .(2۰۱7 )تمنوس، دکنمی فراهم را بهادار اوراق به سریع دسترسی امکان و ،خودکار را بهادار اوراق انتقال ،رساندمی

 پذیرامکان چینبالک فن اوری از استفاده با را ثانویه بازار بهادار اوراق معامالت ثبت که 8«آی بوند» اندازیراه برای نیز 7استرالیا المنافعمشترک
 و ،مقابل طرف و تسویه هایریسک کاهش صدور، عملیات در تسریع صدور، هایهزینه کاهش برای حلراه این شدند. متحد کند،می

  (.2۰۱7 ،یااسترال المنافعمشترک بانک) ستهاقیمت نوسانات کاهش همچنین
 بهترند. عملکرد برای چینبالک فن اوری از استفاده درحال که زیمنداامی مختلف کشورهای بهادار اوراق هایبورس از برخی به اجمالی نگاهی ،ادامه در

  نزدک مریکا،ا ۱.۳
 بر چینبالک زیرساخت زمینٔه در پیشتاز )شرکت 9«چین» با همکاری وارد 2۰۱۵ ژوئن در یکا،امر بهادار واقرا یبازارها از یکی نزدک،
 و نزدک ،2۰۱7 هم در شد. خصوصی هایشرکت سهام انتقال و اوراق صدور تسهیل و چینبالک پلتفرم از استفاده برای (۱۰ابر فضای
 عمومی اعالم را «چین» یکپارچٔه پرداخت حلراه ،است یکاییمرا یمال خدمات شرکت و یتیچندمل یگذاریهسرما بانک یک که ،۱۱سیتی
 با نزدک همکاری برد.می کاربه رخودکا گیریمغایرت و پرداخت هایدستورالعمل ارسال و ضبط برای را شدهتوزیع دفترکل که کردند

 برای نزدک مانند هاییوکارکسب به و کندمی تسهیل را معامله طرفین بین پرداخت هایتراکنش «سیتی تجاری و داریخزانه راهکارهای»
 در را ۱2«لینک نزدک» نام به خود چینبالک فن اوری نزدک کند.می کمک خصوصی بهادار اوراق در نقدینگی با مرتبط هایچالش مواجهٔه
 ،۱4«کام داتچین» مانند هایینام شامل که ،را خود خصوصی شرکت مشتریان از فهرستی حتی و گذاشت نمایش به 2۰/2۰۱۳ مانی رویداد

                                                                                                                                                                                                                
1 Deutsche Börse 
2 SIX Swiss Exchange 
3 SDX 
4 Linq 
5 Paul Vigna 
6 Overstock 
7 Commonwealth Bank 
8 Bond-i 
9 Chain 
10 Cloud Blockchain 
11 Citi 
12 Nasdaq Lin 
13 Money 20/20 
14 Chain.com 



  یاستیس یهاهیتوص و ارائٔه یتجارب جهان یابی: ارزهیدر بازار پول و سرما نیبالکچ یاوراستفاده از فن   
 

۱7 

 انتشار امکان تا کرد یاندازراه را لینک نزدک داد. قرار نمایش معرض در نیز بود 5«وِرا» و ،4«تانگو» ،۳«سینَک» ،2«نووا پییر» ،۱«تریپ چنج»
 .(2۰۱6 ،6ویشنا و )پیتر کند فراهم را یخصوص بهادار اوراق

 استرالیا بهادار اوراق بورس 2.۳
 با 8معامله از پس هایفرایند انجام برای پایه فن اوری عنوانبه را چینبالک کامل طوربه است کرده اعالم 7استرالیا بهادار اوراق بورس
 معامالت یٔهتسو و یهتصف یبرا شدهتوزیع دفترکل از استفاده هدف با استرالیا بهادار اوراق بورس است. کرده ادغام خود فعلی هایسیستم
 برای را چینبالک فن اوری دارد، عهده رب را فن اوری بخش که ،۱۰«اَسِت دیجیتال» و 9«ویر ام وی» فن اوری شرکت با همکاری در سهام

 فراهم را امکان این چینبالک است. داده قرار استفاده مورد ۱2ی(پایاپا دفتر الکترونیکی نامثبت )سیستم ۱۱چِس فعلی سیستم جایگزینی
  (.2۰۱7 ،۱۳داول)مک دهد کاهش نیز را هاهزینه و شود انجام ترایمن و ترسریع معامالت که کندمی

 تنهانه فن اوری این که داد نشان استرالیا بهادار اوراق بورس همکاری با شرکت این اَسِت،دیجیتال مدیرعامل ،۱4مسترز بلیت گفتٔه طبق
 در را خود چینبالک فرمپلت امبیآی شرکت نیز 2۰۱9 سال در بخشد. هویت حیاتی مالی زیرساخت الزامات به تواندمی بلکه کند،می کار

 دهند توسعه شرکت این ابری پردازش فضای روی را خود هایاپلیکیشن بتوانند طریق این از کاربران تا کرد عرضه عمومی صورتبه ملبورن
 چینبالک توسعٔه بازمتن پروژٔه پایٔه بر امبیآی چینبالک فرمپلت کنند. استفاده آن از ها،داده حاکمیت حق به بوطمر الزامات براساس و

  دارد. عهده بر را آن توسعٔه و پشتیبانی وظیفٔه لینوکس بنیاد اصل در کهاست  شده ساخته فابریک هایپرلجر

  جنوبی کرٔه ۳.۳
 بازار در هاآپاستارت سهام مبادلٔه برای را بازاری که است کرده یاندازهرا را ۱5کره آپاستارت بازار سرویس جنوبی کرٔه در بهادار اوراق مبادلٔه مرکز
 هم که است پلتفرمی «استککوین» .است هکرد اجرا اسناد و اشخاص هویت احراز برای را ۱6«استککوین» چینبالک فن اوری و فراهم آزاد

 بر مبتنی توابع راحتیبه تا سازدمی قادر را هاشرکت و کندمی پشتیبانی را اتریوم بر مبتنی هوشمند قراردادهای هم و چینبالک بر مبتنی هایقرارداد
 «استک کوین» از ،آپاستارت بازار بهتر عملکرد برای کره بهادار اوراق بورس ،حاضر درحال کنند. اعمال خود هایسرویس روی را چینبالک

  .کندیم یبانیپشت ینکویتب چینبالک در موجود یهاپروتکل و هابرنامه انواع تمام از و دارد سروکار یابر روش با «استک ینکو» کند.می استفاده

 روسیه ۴.۳
 استانداردهای با و ارتقا فن اوری این ،2۰۱۵ آوریل در و شد معرفی ۱8«پراکسی-ای» فن اوری ،۱7یمل یٔهتسو یگذارسپرده در 2۰۱۴ اوت در

                                                                                                                                                                                                                
1 ChangeTip 
2 PeerNova 
3 Synack 
4 Tango 
5 Vera 
6 Peter & Vishnia 
7 ASX 
8 Post Trade 
9 VMware 
10 Digital Asset  
11 CHESS 
12 Clearing House 
13 McDowell 
14 Blythe Masters 
15 Korea Startup Market 
16 Coinstack 
17 National Settlement Depository (NSD) 
18 E-proxy 
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 آزمایش مورد آمیزموفقیت طوربه چینبالک بر مبتنی الکترونیکی پروکسی از اولیه نمونٔه یک ،2۰۱6 آوریل در .شد هداد مطابقت ایزو جهانی
 ایجاد با است. مالی نوآورانٔه محصول هر برای چینبالک هایزیرساخت ساخت روسیه یمل یٔهتسو یگذارسپرده نهایی هدف گرفت. قرار

 خواهد رود،می کاربه هوشمند قراردادهای توسط کهرا  خدماتی و مالی محصوالت از مختلفی انواع ارائٔه توانایی ،چینبالک هایزیرساخت
 عنوانبه روسیه، 2رایفیسن انکب است. کرده شرکت بورس معامالت پلتفرم اولیٔه نمونٔه توسعٔه در نیز ۱«آلتوروس» افزارینرم شرکت .داشت
 دومین ،۳مگافون دالری میلیون ۱۰ قرضٔه اوراق تا است کرده استفاده بهادار اوراق اولیٔه معامالتی پلتفرم از آزمایشی، اجرای از بخشی
 شده مشخص آزمایش، این هکوتا زمان باوجود ،روسیه یمل یٔهتسو یگذارسپرده گفتٔه طبق کند. خریداری را روسیه همراه تلفن شبکٔه شرکت
 در چینبالک از استفاده ارزیابی زمان در روسیه بهادار اوراق مرکز تیم است. مٔوثر شفاف و ساده فرایند حفظ در پلتفرم این فن اوری است

 نسخٔه مسکو ورسب ،همچنین کرد. صرف محرمانگی حفظ مشکل حل برای کارراه یک ارائٔه برای زمان ماه شش بهادار، اوراق معامالت
  .است داده انجام موفقیت با 2۰۱7 سال در را «ملی تسویٔه خزانٔه» بخش در سهام صاحبان از الکترونیکی گیرییرأ پروژٔه آزمایشی

 لوکزامبورگ بورس ۵.۳
 بایگانی 4«شده تعیین رسمی مکانیسم» طریق از را اطالعات حاوی اسناد دهدمی اجازه هاآن نمایندگان یا و ناشران به لوکزامبورگ بورس
 ناشران ،2۰۱6 سال از د.دار قرار عموم دسترس در واست  شده بایگانی لوکزامبورگ بورس وبسایت در عمومی طوربه اسناد این کنند.
 در متعددی ابتکارات است. دسترس در اضافی هزینٔه هیچ پرداخت بدون قابلیت این کنند. استفاده اتریوم چینبالک فن اوری از توانندمی

 این از خوبی هایمثال است. بازار هایزیرساخت و سرمایه مدیریت هایسرویس آیندٔه نسل و چینبالک فن اوری کشف درحال لوکزامبورگ
از  صنعت بزرگ بازیگران و شده آغاز «7اِیاس اسکورچین» شرکت توسط فاندچین هستند. 6«تیالدی فاند» و 5«فاندچین» ابتکارات قبیل
 فاند» بین همکاری نتیجٔه تیالفانددی است. کرده معرفی 8«یاِ تی اسمارت» نام به «مفهوم اثبات» یک آپاستارت این د.کننمی پشتیبانی آن

دفترکل  فن اوری براساس غیرمتمرکز هایسفارش پردازشِ موتورِ تیالفانددی است. لوکزامبورگ ۱۱«جیامپیکی» و ۱۰«تکاین» ،9«اسکوئر
 .است هوشمند قراردادهای و ،دیجیتال هایتوکن ،شدهتوزیع

  شیلی 6.۳
 اولین به نتیجه، در و کرد اندازیراه بهادار اوراق سیستم برای چینبالک از استفاده با را نوآورانه برنامٔه یک 2۰۱8 سال در ۱2سانتیاگو بورس
 و یافته توسعه «مابیآی» توسط جهانی سطح در کاربردی برنامٔه این کند.می استفاده فن اوری این از که شدتبدیل  التین مریکایا در بورس

 هایفرایند هایهزینه و زمان توجهیقابلِ طوربه تا کندمی کمک جدید پلتفرم این است. لینوکس «هایپرلجر فابریک» باز منبع حلِراه براساس
 یابد. کاهش بهادار اوراق با مرتبط مدیریتی

  ژاپن بورس 7.۳
 هستند. سهام مبادلٔه بازارهای در معامالت در استفاده برای چینبالک فن اوری پتانسیل آزمایش برای تالش درحال امبیآی و ژاپن بورس

                                                                                                                                                                                                                
1 Altoros 
2 Raiffeisen Bank 
3 MegaFon 
4 Officially Appointed Mechanism (OAM)  
5 Fundchain 
6 FundsDLT 
7 Scorechain S.A 
8 SmartTA 
9 Fundsquare 
10 InTech 
11 KPMG 
12 SSE 
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 برای امبیآی جهانی منابع از استفاده درحال است کرده اعالم ،ژاپن بهادار اوراق بورس جدید وکارکسب توسعٔه مدیر ،۱سانتو آتسوشی
 هستند. حجمکم ترافیک برای فروش از پس خدمات برای چینبالک بالقؤه توان و فنی هایمحدودیت بررسی

 کانادا 8.۳
 برای روش یک عنوانهب را چینبالک فن اوری کانادا پرداخت انتفاعیغیر سازمان و ،کانادا مرکزی بانک ،2تورنتو بهادار اوراق بورس اپراتور
 دفترکل یک از استفاده با را یکپارچه پرداخت و بهادار اوراق پرداخت پلتفرم یک هاآن کردند. آزمایش موفقیت با بهادار اوراق تسویٔه
 ۳«جاسپر پروژٔه» نام با ایپروژه مرحلٔه آخرین آزمایش این اند.کرده ایجاد کوینبیت مانند شدهرمزنگاری ارزهای مشابه فن اوری با شدهتوزیع
 مالی مٔوسسات تالش هاده از یکی جاسپر کرد. اندازیراه 5کانادا پیمنتز و 4«ایکسامتی» با ارتباط در گذشته سال کانادا مرکزی بانک که بود
 در امنیت و ،شفافیت کارایی، افزایش برای چینبالک فردمنحصربه فن اوری از استفاده برای هاییراه پیداکردن برای جهان سراسر در

 است. مالی معامالت

  آلمان 9.۳
 پروژٔه اصلی عضو آلمان بورس است. شدهتوزیع دفترکل و چینبالک فن اوری به مربوط اولیه نمونٔه چند روی بر کار درحال 6آلمان بورس

 شدهتوزیع دفترکل فن اوری از استفاده با ایپیشرفته خدمات معرفی و توسعه در توجهیقابلِ  هایگذاریسرمایه و است لینوکس بنیاد 7هایپرلجر
 برای کاربردی نمونٔه یک توسعٔه و المللیبین بهادار اوراق انتقال برای یجامع کارراه توسعٔه آن اخیر هایفعالیت از یکی است. داده انجام
 انتقال ،9«کولکو» نام با دیگر آزمایشی پروژٔه یک است. 8آلمان مرکزی بانک با همکاری در چینبالک بر مبتنی بهادار اوراق معامالت تسویٔه
  .است کرده پذیرامکان را صفر ریسک با سرمایه بازار مٔوسسات به تجاری هایبانک از پول

  نیویورک مریکا،ا ۱۰.۳
 معامالت هایبینیپیش روی بر بورس این است. بازار سرمایٔه لحاظ از جهان در بهادار اوراق بورس ترینبزرگ نیویورک بهادار اوراق بورس
 گرانمعامله برای صرفاً که سازمانی جامع زیرساخت یک از استفاده با «بَککت» کنند.می کار ۱۰«بَککت» نام به فرمیتپل و کوینبیت آتی

 از تریقوی نسخٔه به شدنتبدیل پلتفرم این اندازچشم کند.می فراهم را رمزارزها مبادلٔه و ،فروش خرید، امکان است، شده طراحی رمزارزها
 سرمایه صحیح مدیریت برای بزرگ گذارانسرمایه موردنیاز پیچیدٔه ابزارهای و گذاریسرمایه خدمات ارائٔه به و است ۱۱«بیسکوین»

 بیمه امنیت، نگهداری، مانند دیجیتال، ارزهای کلیطوربه و رمزارزها فروش و خرید نظارتی و عملیاتی هایریسک کلیٔه بَککت، پردازد.می
 و بورس گذارانسرمایه برای را امن مبادالت برقراری بستر قانونی، چهارچوب یک ارائٔه با و گیردمی نظر در را هاتراکنش کلیٔه تسویٔه و

  کند.می فراهم دیجیتال ارزهای

  انگلیس ۱۱.۳
 اوراق بورس گروه .است چینبالک فن اوری از استفاده با تجارت فضای بهبود برای هاییراه ٔهئارا درحال نیز لندن بهادار اوراق بورس

                                                                                                                                                                                                                
1 Atsushi Santo 
2 Stock Exchange Operator TMX Group (X.TO) 
3 Project Jasper 
4 TMX 
5 Payments Canada 
6 Deutsche Börse 
7 Hyperlegger 
8 Deutsche Bundesbank 
9 CollCo 
10 Bakkt 
11 Coinbase 
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 است. کرده گذریسرمایه سهام، صاحبان حقوق و بدهی توکنایزکردن برای ،2نیوااورا آپ استارت روی دالر میلیون 2۰ ۱لندن بهادار
 را مالی ابزارهای نیوااورا، پلتفرم طریق از کند.می فراهم را سهام و ،وام قرضه، اوراق مدیریت و ،انتشار صدور، بسترِ نیوااورا فرمپلت
 اوراق بورس گروه کرد. وفصلحل ،چینبالک در توکنایزشده هایدارایی عنوانبه یا و موجود تسویٔه هایزیرساخت از استفاده با توانمی

 همکاری متوسط و کوچک هایشرکت سهام دیجیتالی صدور منظوربه چینبالک بر مبتنی پلتفرم یک ارائٔه برای ،امبیآی با ۳لندن بهادار
 قبالً که منابعی به بتوانند کوچک هایشرکت تا گیردمی کمک چینبالک از نیز لندن بهادار اوراق بورس گروه تابعٔه شرکت یک کند.می
 مبادلٔه و ردیابی برای تالش در و آزمایش و ساخت درحال پلتفرم این .یابند یدسترس ،بوده عمومی و بزرگ هایشرکت اختیار در فقط

  است. سهامداران اطالعات

 امارات ۱2.۳
 ۵۰۰ ارزش به صکوک، همان یا شریعت، با سازگار قرضٔه اوراق ،چینبالک فن اوری از استفاده با ابوظبی در واقع الهالل بانکتازگی، به

 مختلف هایپروژه در جیبرل شد. انجام نتورک جیبرل یسیئسو شرکت کمک با پروژه این است. کرده منتشر ثانویه بازار در را دالر میلیون
 دارد. مشارکت منطقه در

 عربستان ۱۳.۳
 هایبانک برای چینبالک راهکارهای توسعٔه هدف با اینامهتوافق 4تونس تکفین شرکت و سعودی عربستان در اسالمی توسعٔه بانک

 هایشیوه وبچارهچ در را بانکیبین مسائل و تسهیل را آنی معاملٔه که است پلتفرمی توافق این محصول اولین اند.دهکر منعقد اسالمی
 باشد. منطبق نیز شرعی موازین با که ایگونهبه ،کندمی حل اسالمی و متعارف

 مالزی ۱۴.۳
 تحت مجاز چینبالک فن اوری توسعٔه برای مالزی دولت مشورتی کمیتٔه با نامهتفاهم یک جنوبی کرٔه چینبالک آزمایشگاه ،2۰۱8 یلورآ در

 «اجتماعی الزامات» که کندمی کار غیرمتمرکز کاربردی برنامٔه و چینبالک پلتفرم یک توسعٔه زمینٔه در سازمان این کرد. امضا شریعت قانون
  کند.می برآورده را شریعت کمیسیون مدنظر

 اندونزی ۱۵.۳
 یبرا چینبالک از استفاده و چینبالک یرو یعتشر با سازگار قرضٔه اوراق یا صکوک صدور درصددِ  یاندونز در یننسفا بلوسوم مالی مٔوسسٔه
 یسازاستاندارد یقطر از و کندیم استفاده یوماتر چینبالک هوشمند یقراردادها از هوشمند صکوک پلتفرم است. یاجتماع یهاپروژه یمال تأمین

 صکوک پلتفرم است. یدهگرد صکوک به یدسترس سهولت و ییکارا یشافزا باعث ی،پرداخت و یحسابدار ی،حقوق امور از یاریبس سازیِ دکارخو و
 .کندیم یافتدر را گذاریهسرما سود سهم درصد 2۰ عوض، در اما ،کندینم یافتدر گذارانیهسرما یا و مٔوسسات از اییهاول ینٔههز یچه هوشمند

 به ارخودک طوربه هاپرداخت ،هاواسطه یا متداول یهابانک به یازن بدون و هوشمند قرارداد ینقوان به توجه با ،چینبالک بستر بر پلتفرم ینا در
 مٔوسسات به یازین خود ترازنامٔه به رمزارزها کردناضافه یبرا یچینبالک محصوالت ،ینهمچن .شودیم انجام هوشمند صکوک توکنِ  صاحبان

  .کندیم یبانیپشت یمحل رمزارز در یعتشر با سازگار قرضٔه اوراق صدور از هوشمند صکوک یراز ندارند، یمال

 بهادار اوراق بورس و چینبالک زمینٔه در فعال هایشرکت ۴
 یهاآپاستارت و ناشران و هاصادرکننده سمت در فعال یهاآپاستارت نوع دو به بهادار اوراق بورس و چینبالک ینٔهزم در فعال یهاشرکت
 شوند.می تقسیم تبادل ینٔهزم سمتِ در فعال

                                                                                                                                                                                                                
1 London Stock Exchange Group (LSEG) 
2 Nivaura 
3 London Stock Exchange Group Plc 
4 IFTS 



  یاستیس یهاهیتوص و ارائٔه یتجارب جهان یابی: ارزهیدر بازار پول و سرما نیبالکچ یاوراستفاده از فن   
 

2۱ 

  ناشران و هاصادرکننده سمت در فعال هایآپاستارت ۱.۴

  نئوفاند ۱.۱.۴
 هاتوکن این است. 2«توکن اکوئیتی» اتریومِ چینبالک در هوشمند قرارداد از استفاده با بهادار، اوراق اولیٔه ارائٔه برای پلتفرم یک ۱نئوفاند

 و حقوقی هایفن اوری در کلیدی تخصص دارای پلتفرم این دهند.می افزایش را سهام تجارت و خرید سهولت کیتکنولوژی لحاظ از
  است. رجیستری

  بالکِکس 2.۱.۴
 مبتنی را بازخرید و ،وفصلحل تبادل، صدور، ایجاد، شامل دیجیتال هایدارایی عمر چرخٔه تمام ،۳بالکِکس دیجیتال دارایی مبادلٔه پلتفرم

  است. کارگزاری افزارنرم و ،رجیستری ،تصفیه تسویه، مبادله، دیجیتال، دارایی ایجاد ابزار شامل و کندمی مدیریت چینبالک بر

 جیبرل ۳.۱.۴
 فن اوری و، شدهتوزیع دفترکل رمزنگاری، در هانوآوری آخرین ایجاد هاآن هدف است. هوشمند قرارداد توسعٔه یچینبالک شرکت یک جیبرل
 سازگار قرضٔه اوراق نتورک، جیبرل یسیئسو شرکت کمک با ابوظبی الهالل بانک .است آینده مالی هایشبکه ساختن برای هوشمند قرارداد

 انجام نتورک جیبرل سوئیسی شرکت کمک با پروژه این است. کرده منتشر ثانویه بازار در را دالر میلیون ۵۰۰ ارزش به )صکوک( شریعت با
 دارد. مشارکت منطقه در مختلف هایپروژه در جیبرل شد.

 استوکبالک ۴.۱.۴
  کند.می فراهم متوسط و کوچک هایشرکت برای توکنایزشده بهادارِ اوراق ایجاد در را کلیدی خدمات 4استوکبالک

  سکیوریتیگو ۵.۱.۴
 با تنظیمقابلِ و سازگار کامالً طوربه کارها گردش کند.می فراهم 6سهام وانتقالنقل سفارش برای را فنی پلتفرم یک 5سکیوریتیگو

 هستند. شوییپول با مبارزه و ریمشت شناسایی هایدستورالعمل

  تبادل زمینٔه در فعال هایآپاستارت 2.۴

  جیبرالتر چینبالک بر مبتنی بهادار راقوا بورس ۱.2.۴
 یک عنوانبه دارد قصد و است شده ساخته عمومی اجماع و تمرکز عدم اصول براساس 7جیبرالتر چینبالک بر مبتنی بهادار اوراق بورس
 باشد. دیجیتال هایدارایی تبادل و جهانی سطح در تجاری اسناد فروش پلتفرم

  بالتکرید 2.2.۴
 باالترین دارای بالتکرید کند.می متصل مرتبط و متحد بازار یک به را شدهرمزنگاری هایدارایی و چینبالک بر مبتنی هایفن اوری 8بالتکرید
 .است تطبیققابلِ  سختگیرانه محافظتی قوانین با که است یکپارچگی و ،ردعملک هدایت امنیتی، هایویژگی

                                                                                                                                                                                                                
1 Neufund 
2 Equity token 
3 Blockex 
4 Blockstocks 
5 GoSecurity 
6 Stock Transport Order 
7 Gibraltar Blockchain Exchange 
8 Blottekrade 
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  آرچاکس ۳.2.۴
 از استفاده با و شده طراحی هاسازمان برای خاص طوربه و دهدمی ارائه سنتی گذاریسرمایه فضای و یچینبالک دنیای میان یپل ۱آرچاکس
 است. شده یکپارچه سازمانی کاری جریان برای و ساخته باال کارایی با پذیر،مقیاس و پذیرانعطاف هایزیرساخت

 هادارایی توکنایزکردن ۵
 هااعتبارسنج ها،گره بر لمشتم چینبالک اکوسیستم کرد. بررسی را اکوسیستم این اعضای و ابعاد همٔه باید ،چینبالک تأثیر بررسی برای
 امضای هوشمند، قرارداد پول، کیف مثل ابزارهایی و عامل هایبانک ثانویه، و اولیه بازار مانند نهادهایی حقوقی، و حقیقی افراد شامل

 که است یفرایند توکنایزکردن است. توکنایزکردن شود بررسی باید که مواردی از یکی است. آن بر حاکم قوانین و توکنایزکردن دیجیتال،
 (2۰۱9) مالی ثبات هیئت (.2۰۱7 ،2راوش و )هیلمن دهدمی نشان شدهتوزیع دفترکل یک روی بر را واقعی دارایی یک دیجیتالی صورتبه

 یا ،وثیقه سبد یک ،مالی ابزارهای ،مثال عنوانبه ؛کندمی تعریف شدهتوزیع دفاتر فن اوری در سنتی هایدارایی نمایندٔه را توکنایزکردن
  واقعی. هایدارایی

 از خارج در همچنان که هاییدارایی برای 4«زنجیره روی» محیط و مالی( بازار سنتی های)زیرساخت ۳«زنجیره از خارج» بین ارتباط
 نشان شدهتوزیع دفترکل یک در هادارایی این حقوق و کرد توکنایز توانمی را دارایی هر تئوری، در است. مهم بسیار دارند وجود زنجیره
 شدهتوزیع دفترکل فن اوری مبنای بر پلتفرم یک ققنوس شبکٔه برد. نام ققنوس از توانمی هاپلتفرم نوع این ایرانی نمونٔه برای ؛شودمی داده
 قادر و دارند عهده بر غیرمتمرکز صورتبه را شبکه این ادارٔه غیرمتمرکز هایمیزبان است. شده تشکیل غیرمتمرکز هایمیزبان از که باشدمی
 انتشار توانایی مذکور شبکٔه دکننمی ادعا شبکه این ایجادکنندگان ند.اکاربران عملیات و هاتراکنش کلیٔه ثبت و ،سنجیصحت نظارت، به

 کرد. توکنایز شدهتوزیع دفترکل فن اوری از استفاده با را مختلف هایدارایی توانمی آن وسیلٔههب و رددا را معتمد ناشران توسط هاتوکن انواع

 چینبالک بومی هایدارایی دنتوکنایزکر ۱.۵
 بومی هایتوکن شود. ایجاد تمایز باید ،هستند چینبالک بومی که هاییتوکن و زنجیره از خارج در موجود شدٔهرمزگذاری هایدارایی بین

 و شدهرمزنگاری ارزهای سایر و کوینبیت .دارند وجود شدهتوزیع کلدفتر در انحصاری طوربه و اندشده ساخته زنجیره روی مستقیماً
 است. بومی هایتوکن از دیگری نمونٔه 5سکه اولیٔه عرضٔه عنوانبه صادرشده هایتوکن ند.ابومی هایتوکن از هایینمونه پرداخت هایتوکن
 سرمایه آوریجمع اهداف برای سرمایه ازای در هاآن توزیع و نوپا هایشرکت توسط دیجیتالی هایتوکن ایجاد شامل سکه اولیٔه هایعرضه
 یک توسط و شوندمی تولید زنجیره داخل در سکه اولیٔه عرضٔه در صادرشده هایتوکن .(2۰۱9 ،توسعه و یاقتصاد یهمکار سازمان) است
 بخش از مستقل سکه اولیٔه عرضٔه در صادرشده هایتوکن اینکه به توجه با .شوندنمی پشتیبانی دیگر دارایی ای زنجیره از خارج بهادار اوراق

  .دارد بازار حاکمیت و ساختار برای مهمی پیامدهای امر این هستند، بازار ایغیرزنجیره و متعارف

 توکنایزکردن مزایای 2.۵
 معامالت نتیجه در و ندارد نیاز اعتمادقابلِ متمرکز هایواسطه به ارزش، انتقال برای دارایی رمزگذاری در شدهتوزیع دفاتر فن اوری از استفاده
 صدور هایهزینه کاهش باعث تواندمی اکوسیستم این در نیز هوشمند قراردادهای از استفاده شود.می اصطکاک بدون و ،ترارزان تر،سریع
 شود. معامالت سازیساده و ،اجرا سرعت افزایش ،معامالت هزینٔه کاهش ،بهادار اوراق

 انتشار ،مثال عنوانبه) سپردن ترتیبات ،دادن(رأی ،سهام سود یا کوپن پرداخت )مانند شرکتی اقدامات دنتوانمی هوشمند قراردادهای
 تواندمی درگیرند سنتی بهادار اوراق در معموالً  که متولیان هایزنجیره کند. تسهیل را مالکیت( منافع مبادلٔه )مانند وثیقه مدیریت و وجوه(

                                                                                                                                                                                                                
1 Archax 
2 Hileman & RauchS 
3 Off-Chain 
4 On-Chain 
5 Initial Coin Offering (ICO) 
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 ی،مال ثبات یئت)ه شود جلوگیری عملیاتی مشکالت بروز صورت در نقدینگی مشکالت بروز از و ،یابد افزایش هاآن شفافیت ،شود کوتاه
 و مقاومت بر تواندمی ،رمزنگاری از استفاده و دفترکل تغییرناپذیری کنار در واحد، شکست نقطٔه بدون ،شبکه شدٔهتوزیع ماهیت .(2۰۱9
 تواندمی که دارد شدهتوزیع دفاتر فن اوری هر حکمرانی مدل و اجراقابلِ  اجماع مکانیسم به بستگی مسئله این ،البته .بیفزاید هازیرساخت ایمنی
 انشعاب(. ریسک )مثالً کند ایجاد را دیگری هایپذیریآسیب

 در شفافیت افزایش مزایای تواندمی ،است آن بودنایغیرواسطه پتانسیل از ناشی که وریبهره از حاصل سود بر افزون دارایی، توکنایزکردن
 همراهبه را پیشرفته اطالعات گذاریاشتراکبه و ضبط طریق از دارایی هایویژگی و صادرکننده پیرامون اطالعات و ایمعامله هایداده مورد
 ذاتی ویژگی که ،خودکار حسابرسی قابلیت همچنین و امنیت و ،تغییرناپذیری ها،داده یکپارچگی از تواندمی مالی بازارهای .باشد داشته

 و شفافیت تواندمی شدهتوزیع دفاتر فن اوری بر مبتنی ثبت براین،عالوه شوند. مندبهره است، چینبالک بر مبتنی هایسیستم از بسیاری
 حاصل هاکنندهتنظیم با تعامل و نظارتی تطبیق نظر از نیز بیشتر شفافیت کند. فراهم زمان هر در اطمینان با را مالکیت از روشن ایسابقه
 از ها،محدودیت تغییر هنگام تواندمی کنندهتنظیم شوند،می اعمال خودکار طوربه شدهریزیبرنامه نظارتی هایمحدودیت ازآنجاکه شود.می

 سیارب شوندمی وارد چینبالک به که هاییداده کیفیت داشت توجه باید ،حالبااین دهد. اطالع خودکار طوربه ،هوشمند قراردادهای طریق
 مطرح چینبالک به اطالعات ورود از پیش هاداده صحت ییدتأ برای ینظارت ینهادها وجود به یازن ادعای ،توکنایزکردن یایدن در است. مهم

 نمونٔهسکه  اولیٔه عرضٔه کند. فراهم را یهثانو و یهاول یبازارها به انگذارسرمایه یممستق یدسترس امکان تواندمی ییدارا توکنایزکردن است.
 سنتی یمعنابه یاواسطه عملکرد گونهیچه بدون و هاپلتفرم در فن اوری هایشرکت توسط گذارانیهسرما یبرا اًیممستق که بود ییهاتوکن بارز

 .(2۰2۰ ،توسعه و یاقتصاد یهمکار سازمان) شدمی صادر
 قرضه راقاو و سهام در معموالً آنچه از ترکوچک واحدهای به یتمالک یمتقس :کند یمتقس را هاییدارا تواندمی ییدارا توکنایزکردن

 مشارکت ،مثال عنوانبه) باشد هاآن توان از فراتر است ممکن که ییدارا هایکالس به توانندمی خرد انِگذارسرمایه ،ینبنابرا .شودمی مشاهده
 در و کنند یداپ یدسترس داشت، اختصاص بزرگ انگذارسرمایه به قبالً که یمال یبازارها از ییهابخش و (یخصوص سهام هایصندوق در

 کنند. شرکت دارایی حداقل با یهسرما یبازارها
 یفور یعسر انتقال از یناش یعسر بالقؤه صفیٔهت و یهتسو به مربوط بازار فعاالن یبرا ییدارا توکنایزکردن ؤهبالق و یرمستقیمغ یتمز یک
 تواندمی یهتسو و یهتسو هایفرایند در ییاکار یشافزا شود.می روزبه معامله هر با که است دفتر مداوم مصالحٔه و چینبالک در یتمالک
 یهایسکر کاهش به منجر تواندمی و باشد یمال یبازارها به مربوط ساختارشکنانٔه پیامدهای با ییدارا توکنایزکردن وردادست ینتربزرگ
 .(2۰۱9 ی،مال ثبات یئت)ه شود مجوز با یهاچینبالک در یاتیعمل و مقابل طرف
 در مشارکت از و کرد درک را یشتریب شبکٔه راتیثأت توانمی ،شود بیشتر توکنایزکردن هایپلتفرم استفادٔه موارد و هاپلتفرم تعداد هرچه
  دهد.می نشان قرمز و آبی هایرنگ به را توکنایزکردن هایریسک و مزایا ۴ شکل آورد. دستهب یشتریب ارزش پلتفرم
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  توکنایزکردن هاییسکر و یازام .۴ شکل

 2۰2۰توسعه، و یاقتصاد یهمکار سازمان منبع:

 مالی بازارهای در دارایی توکنایزکردن ساختاری تأثیر چگونگی ۳.۵
 گذاریقیمت معامالت، رد تواندمی ،همچنین .باشد داشتهپی در نقدینگی پیامدهای تواندمی مالی بازارهای در دارایی توکنایزکردن از استفاده
 بگذارد. تأثیر نیز پولی هایسیاست حتی و ،بهادار اوراق تصفیٔه و تسویه ها،دارایی

 شود: برقرار بهادار اوراق زمینٔه در زیر ساختار دو بین تمایزی باید ،ایپدیده چنین از بازارها احتمالی اختالالت بررسی هنگام
 نیز ایزنجیره خارج رتصوبه که یبهادار اوراق ،مثال عنوانبه ؛دارد وجود نیز زنجیره از خارج در که بهادار اوراق رمزگذاری -الف
  ؛زنجیره روی فقط انتقال و رمزگذاریقابلِ بهادار اوراق با ،شودمی معامله
 متعارف. فرم در بهادار اوراق انتشار بدون یعنی ،چینبالک بومی و مستقیم صورتبه شدهرمزگذاری صورتبه بهادار اوراق انتشار -ب

 نقدینگی پیامدهای ۴.۵
 ند،کن کسب نقدینگی و شوند معامله عمومی بازارهای در توانندمی که ییهادارایی تنوع و داتعد ها،دارایی توکنایزکردن گسترش سناریوی در

 امکان حاضر درحال شدهتوزیع دفاتر فن اوری زیرساخت دهندگانارائه کرد. توکنایز توانمی را دارایی هر تئوری، در د.کنمی پیدا افزایش
 مجاز مشابه هایپروتکل و هازیرساخت همان از استفاده با را نامشهود و ملموس هایدارایی مختلف انواع سفید برچسب با توکنایزکردن

 باشد. ینگینقد رد یمنف و مثبت اتتأثیر با دولبه یرشمش یک تواندیم ییدارا توکنایزکردن ۱دانند.می

 بازار کافی عمق از اطمینان برای الزم شرایط و نقدینگی مزایای ۱.۴.۵
 /خصوصی سهام هایصندوق یا متوسط و کوچک اقتصادی هایبنگاه بهادار اوراق مثال عنوانبه نقدناپذیر، هایدارایی توکنایزکردن

 کنند. تأمین نقدناپذیر تقریباً دارایی هایکالس برای کافی نقدینگی توانندمی ،2پذیرخطر گذاریسرمایه هایصندوق

                                                                                                                                                                                                                
1 https://polymath.network/ or https://tokeny.com/ 
2 Securities or Private Equity/Venture Capital (PE/VC) funds, 

https://polymath.network/
https://polymath.network/
https://tokeny.com/
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 از برخی دارد. را دارایی هایکالس این در نقدینگی بهبود نوید نیز محدود نقدینگی با هادارایی رمزگذاری ،ترتیب همین به
 را معامالت حجم نقدناپذیر، هایدارایی یورو تریلیون چند بازگرداندن با تواندمی توکنایزکردن که زنندمی تخمین صنعت کنندگانمشارکت

 .(2۰۱9 ،۱دیلویت) دهد فزایشا شدتبه
 نیز قیمت کشف به کهیدرحال ،است مهم بسیار نقدینگی برای شود، توکنایز که هنگامی ها،دارایی گونهاین برای ثانویه بازار معامالت

 جریان تواندمی دارایی هایکالس در نقدینگی افزایش غیرمستقیم سود پتانسیل شود.می سرمایه بیشتر گیریشکل باعث و کندمی کمک
  است. ضروری واقعی اقتصاد و متوسط و کوچک هایسازمان اعتبار تأمین برای که دهد افزایش یگذارسرمایه سمتبهرا  وجوه

 یگذاریمتق یامدهایپ ۵.۵
 ،البته شود.می مندبهره شدهتوزیع دفترکل فن اوری بر یمبتن هایشبکه در شدهارائه یتشفاف یشافزا از ایزشدهتوکن یطمح یک در معامله

 .افتدمی اتفاق یرهزنج از خارج در حاضر درحال معامالت یشترب یراز ،خیر یا است شده محقق امر ینا حاضر درحال یاآ که یستن مشخص
 انگذارسرمایه به ،بخشد بهبود را یمتق کشف یسممکان تواندیم که است یاطالعات تقارن عدم کاهش یت،شفاف بهبود مهم یایمزا از یکی
 ،حالینابا بخشد. بهبود را بازار در رقابت یطشرا ینهمچن و ،بدهد بازار در یاضاف ینگینقد آوردن و مشارکت یشافزا یبرا ییهایزهانگ

 هاآن گمنامی و بودنناشناس که یکنندگانشرکت یبرا است ممکن چینبالک در معامالت یذات یتشفاف سطح یشافزا که است ذکر شایان
 بر یگرید یامدهایپ تواندمی ایزشدهتوکن هایییدارا یرٔهزنج از خارج و داخل یبازارها ینب رتباطا باشد. نداشته یتیجذاب ،دارد ارزش

 ینچند در ساعت شبانه روز هفت روز هفته، 2۴ ،یرمتمرکزغ یایدن در ایزشدهتوکن یهاییدارا تجارت باشد. داشته ابزارها یگذاریمتق
 آربیتراژ هایفرصت قطع طوربه ،یایرهزنج از خارج و یایرهزنجدرون هایرابط ینب ارتباطات ودِنب صورت در شود.یم انجام پلتفرم و شبکه

  شود.می ایجاد بازار در گذاریقیمت اختالف و دارایی گذاریارزش نحؤه در یناهماهنگ و

 توکنایزکردن و غیرمتمرکز دنیای در هاچالش 6.۵
 هنوز یریپذیاسمق شد. خواهد روروبه یربناییز فن اوری ارتباط در ویژههب یادیز هایچالش با یعوس یاسمق در ییدارا توکنایزکردن پذیرش

 تواندمی هم هنوز ،یقطع پرداخت و رگشتبقابلِ یرغ یٔهتسو یعنی حساب،یهتسو بودنیینها .است شدهتوزیع دفترکل فن اوری چالش یک
 مختلف هایشبکه ینب یهمکار یتقابل یدبا ،بازارها به اتصال امکان یبرا همچنین باشد. هاچینبالک از یبرخ گستردٔه پذیرش یبرا یمانع
 به مربوط مسائل ،درصد ۵۱ حمالت و هک خطر ،یبریسا هایریسک شبکه، یداریپا شامل یاتیعمل هایریسک یرسا کرد. ینتضم را

 یطمح یک به مهاجرت به مربوط وکارکسب هایریسک ینهمچن و مجوز بدون و یعموم هایچینبالک خصوص در یژهوبه یت،حاکم
  است. مطرح همچنان شدهتوزیع دفترکل فن اوری

 فن اوری بر یمبتن هاییرساختز فن اوری استحکام مورد در را یانگرانهیندهآ تسٔواال ،یجیتالد فن اوری ینٔهزم در یعسر هایپیشرفت
 .(2۰۱۵ ،یلورمن)س کندمی یجادا نامتقارن یرمزنگار یبرا یحت و متقارن یرمزنگار یبرا یکوانتوم یدهایتهد برابر در شدهتوزیع دفترکل
 است. یازموردن یانتومکواپس نامتقارن یرمزنگار مورد در یشتریب یقاتتحق ،بنابراین
 یرتفس و شفافیت با که شودمی محسوب یسکر بازار فعاالن یبرا و شدهایزتوکن هایییدارا یبرا نامشخص یحقوق و ینظارت یتوضع

 است، نشده یفتعر هنوز هوشمند یقراردادها یحقوق یتوضع .کرد یدگیرس آن به توانمی ینظارت مقامات توسط موجود مقررات و ینقوان
  شوند.ینم گرفته نظر در یحقوق یقراردادها عنوانبه قراردادها ینا کشورها یشترب در هنوز یراز

 هاداده یسازیرهذخ و ،یگذاراشتراکبه استفاده، به مربوط مقررات و هاآن یخصوص یمحر و هاداده از محافظت مورد در یزن یتسٔواال
 ،اروپا اتحادیٔه 2دادٔه از حفاظت یعموم قرراتم مانند ،اهداده یخصوص یمحر حفظ مقررات یدارا کشورهای در یژهوبه امر ینا دارد. وجود

 مجوزدار هایچینبالک در توانیم ینوعبه که هاستداده حقوق یریتمد مٔوثر هاییستمس وجود و یترضا یریتمد هایفرایند یازمندن

                                                                                                                                                                                                                
1 Deloitte 
2 General Data Protection Regulation (GDPR) 
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 است شده ثابت ،یناباوجود ۱.است چینبالک یریناپذییرتغ با متناقض ،کل در ،داده کردنپاک یبندها ،حالینباا کرد. برطرف را هاآن
 معامله یاتجزئ توانندمی مربوطه هایطرف فقط که که ایگونهبه ،کرد فراهم شدهتوکنایز هاییطمح در توانیم را معامالت یخصوص یمحر
و  ارنست) ۳ وایای صفر دانش اثبات یخصوص معامالت پروتکل ؛2 فاز ،2یوبین پروژٔه سنگاپور پول ادارٔه ،مثال عنوانبه؛ دکنن مشاهده را

 (.2۰۱9 ،4یانگ
 مربوط هایریسک .دیرگ قرار یبررس مورد یدبا یزن گسترده یاسمق در یجیتالد یتهو یریتمد و یتهو یرامونپ ترگسترده موضوعات

 که توکنایزکردن یبازارها در یژهوبه و است برجسته شدهتوزیع ترکلدف فن اوری بر یمبتن هاییستمس در یسمترور یمال تأمین و ییشوپول به
 گروه ،2۰۱9 سال در .است یادز یاربس ،دهدمی را کاربران ماندنناشناس اجازٔه پروتکل و هستند مجوز بدون یعموم چینبالک بر یمبتن
 است کرده صادر خدمات گونهاین دهندگانارائه و یمجاز ییدارا هاییتفعال تعهدات مورد در یمهم ودهایرهنم یمال اقدام یژٔهو
 .(2۰۱9 ،5افتیایاف)

 در هادارایی توکنایزکردن ،سطوح از بسیاری در بودنغیرواسطه برای چینبالک پتانسیل رغمبه که اندعقیده این بر ایعده ،بنابراین
 شخص د،کنمی برقرار ارتباط واقعی دنیای با شدهتوزیع دفترکل که هنگامی دارد. نیاز اطمینانقابلِ و معتبر مرکزی مرجع یک وجود به نهایت
 از اطمینان شامل تواندمی مرکزی مقام یک نقش (.2۰۱7 ،شراو و )هیلمن است الزم ارتباط ینا برقراری برای معموالً اعتمادقابلِ  ثالث
 متولیان توسط لزوماً نقش این باشد. دارایی مورد در اطالعات صحت از اطمینان و چینبالک به زنجیره از خارج دنیای از دارایی انتقال
 تواندمی اندازه چه تا هانقش تغییر این نیست مشخص هنوز شوند. ظاهر عملکرد این برای توانندمی نیز اننفعذی سایر شود.نمی محقق امر

 منتقل معامله فرایند هایبخش سایر به کنندگانشرکت هاینقش آیا اینکه یا کند، ایجاد کنندگانشرکت در هامشوق توزیع در اساسی تغییر
 سرقت یا دادنازدست مسئولیت به مربوط ،باشد داشته نیاز تمرکز از ایدرجه به است ممکن که مواردی از دیگر یکی .خیر یا شودمی

 ینقوان ،همچنین ثالث. اشخاص توسط مخرب فعالیت دلیلبه یا شبکه فنی خرابی طریق از چه گیرد،می قرار شبکه در که است هاییدارایی
 یتمسئول به توانیم ،مثال عنوانبه ؛(2۰۱7 ،همکاران و 6زتس) باشد حاکم کنندگانشرکت ینب تعامالت بر که شود یجادا یدبا یزن یدیجد

 قرارداد، بودنکد به توجه با کند.می قانطبا و یسکر یریتمد هاییستمس یاجرا به ملزم را کاربران که کرد اشاره ینیقوان و کنندگانشرکت
 توسط که باشد ینیقوان دهندٔهنشان تواندمی یتحاکم الزامات است. یازموردن اختالفات حل و کد ییرتغ به مربوط هایفرایند و هایازمندین

 د.شویم دنبال یستمس کاربران و ،هااعتبارسنج کد، کنندٔهیمتنظ ینطرف
 هایچهارچوب یدبا کنندگانشرکت خود که مورد این در (2۰۱7) همکاران و زتس با (2۰۱7) 7اروپا یبازارها و بهادار اوراق سازمان
 الزامات اندازٔه به شدهتوزیع دفترکل فن اوری یستمس کل یبرا مناسب یتیحاکم چهارچوب یک .است موافق ،کنند یجادا را یمناسب یحکمران
 یبازارها و بهادار اوراق سازمان .است مهم ،کنند یرویپ آن از یدبا هاآن کنندگانشرکت و متمرکز بازار هاییرساختز که یفعل یتیحاکم
 استفاده ریسک کاهش هاییکتکن از مجاز کنندگانشرکت ،بامجوز شدٔهتوزیع دفترکل چهارچوب یک در که است معتقد ینهمچن اروپا
 مورد درهمچنین  دارند. 8بهادار اوراق مرکزی گذاریسپرده و یمرکز دوطرفٔه یاپایپا اتاق کنندگانشرکت حاضر درحال آنچه مشابه ،کنند
 گذارانقانون از یکم تعداد ،حاضر درحال (.2۰۱6 ،روتنبرگ و ینا)پ است یازن یشتریب یحاتتوض به ،هوشمند یقراردادها یحقوق یتوضع
 یقانون نظر از توانندمی هوشمند یقراردادها و بخشدمی یقانون یگاهجا هوشمند یقراردادها به که اندکرده وضع را یقانون یزوناآر یالتا مانند

                                                                                                                                                                                                                
است که با اثبات دانش صفر  یایرهو خارج از زنج یایرهزنجهای درونیسماز مکان یبیشامل استفاده از ترک یخصوص یممسائل مربوط به حر یبرا یحل عملراه یک ۱

را  یقاطالعات دق ینکهارائه دهد بدون اکل دفتررا به  ینریباهای تواند پاسخمی «یگواه» یادعا یاشخص ثالث  یتهو دهندٔهارائه یک، عنوان مثالبه ؛شودمی یتتقو
 .فاش کند

2 Ubin 
3 EY’s Zero-Knowledge Proof (ZKP) Private Transaction Protocol of Project Nightfall 
4 Ernst & Young (EY) 
5 FATF 
6 Zetzsche 
7 European Securities and Markets Authority (EMSA) 
8 Central Securities Depository (CSD) 
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 یا شوند موجود یحقوق یقراردادها یگزینجا کامالً توانندیم هوشمند یقراردادها یاآ ینکها مورد در اما ؛باشند مٔوثر قراردادها یرسا مانند
 .است الزم یشتریب تأمل ،یرندگ قرار مورداستفاده است شده مشخص یحقوق یقراردادها در که یاتیعمل خودکار یاجرا یبرا فقط ینکها

 متمرکز بهادار اوراق صدور کلی شمای 7.۵
  کرد: بندیطبقه فعالیت کلی گروه سه در توانمی را بهادار اوراق بازار در هاواسطه توسط شدهانجام کارکردهای

 ؛نظارتی و قانونی تطابق الزامات و متعامل طرف هویت ؛آن خصوصیات و دارایی وجود تأیید -۱
 ؛معامالت همٔه برای سوابق حفظ و ،هاداده تطبیق معامالت، به مربوط هایداده ثبت -2
 (.2۰۱6 ،میلن و مانیلی) پول مجدد خرج از جلوگیری مثال عنوانبه معامالت و هایدارای از محافظت -۳

 حدودی تا ندتوامی ،همچنین .است سوابق نگهداری و ،تطبیق ،هاداده ثبت به مربوط توابع کردنجایگزین به قادر شدهتوزیع دفاتر فن اوری
 حل همانند ؛شود انجام هاواسطه توسط باید که است تابعی هادارایی از حفاظت اما ۱؛بدهد را مقررات رعایت و معامله طرفین تأیید اجازٔه

  .گذارسرمایه حقوق اجرای و اختالف
 .دهدمی نشان را متمرکزغیر شدٔهیزتوکنا بهادار اوراق صدور یکل یشما 6شکل  و متمرکز بهادار اوراق صدور یکل یشما ۵ شکل

 
 

 
 متمرکز بهادار اوراق صدور کلی شمای. ۵ شکل

 2۰2۰ توسعه، و یاقتصاد یهمکار سازمان منبع:

                                                                                                                                                                                                                
 1400ERCدر استاندارد  2.۱کادر  ۱
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 توکنایزشده بهادار اوراق صدور کلی شمای 8.۵

 
 

 شدهیزتوکنا بهادار اوراق صدور یکل یشما .6 شکل

 2۰۱9 ،توسعه و اقتصادی همکاری سازمان منبع:

 داشتهرا  شودمی ینگهدار متولی یک توسط که ییهاتوکن یتمالک دهدمی اجازه گذارسرمایه به فن اوری ینا که کندمی فرض فوق ساختار
 در فن اوری ینچن شود. تعبیر حقوق یرسا یا دادنیرأ اعمال یبرا جداگانه پول یفک آدرس یک در تواندمی ینا ،فن اوری لحاظ از باشد.
 است. خود توسعٔه یٔهاول مراحل

 پولی بازارهای در چینبالک 6
 فن اوری .است شده انجام هاحسابیهتسو و هاپرداخت یبرا شدهتوزیع کلدفتر فن اوری از استفاده در بسیاری یهاکاوش ،گذشته هٔهد طی

 به کمک یبرا .است برانگیخته را یاستیس مسائل یلتحل و یهتجز و یقاتتحق ا،هیشآزما ها،ینوآور از یموج شدهتوزیع دفترکل
 تواندیم که گرفت هاپروژه ینا از یادیز یهادرس توانمی ،شدهتوزیع دفترکل یاحتمال هایخطر و یامزا مورد در صنعت و گذارانیاستس
 مطالعاتی ،تاکنون کند. ینتضم عموم منافع جهت در را ییکارا و یمنیا تا بگذارد تأثیر یمال یهایرساختز یبرا یالمللبین یاستانداردها در
 یساختارها ،آنی حسابیهتسو سمتبه حرکت یبرا یمال یهایرساختز یلپتانس به ،است گرفته صورت شدهتوزیع دفترکل خصوص در که

 امکان یحدود تا بهادار اوراق حسابیهتسو و کالن پرداخت هاینظام در یشآزما دارد. اشاره یجهان یدسترس و ،توالیم یاتعمل مسطح،
 افزایش ،یریپذانعطاف ،یاتیعمل یتظرف با مرتبط موضوعات هاپروژه ینا است. داده نشان یدجد یطمح ینا یبرا را شدهتوزیع دفترکل یفن

 ینهمچن شدهتوزیع دفترکل بر یمبتن هایحلراه دادند. قرار یلتحل و یهتجز مورد را یخصوص یمحر و ،حسابیهتسو بودنیینها ،ینگینقد
 یلتسهرا  کارآمد یِمرزفرا هایپرداخت و ،یارز معامالت 2پرداخت مقابل در پرداخت ،۱بهادار اوراق پرداخت مقابل در یلتحو توانندمی

 که یدندرس یجهنت ینا به شدهیبررس یهاپروژه همٔه است. شده انجام فن اوری بر متمرکز و شدهکنترل هاییطمح در هایشآزما یشترب کنند.
 عدم به نسبتها نظر یبرخ اما است، یرپذامکان یحد تا ۳کالن ارزش با پرداخت منظا یرساختز یبرا یایهپا عنوانبه شدهتوزیع دفترکل

                                                                                                                                                                                                                
1 Delivery versus Payment (DvP) 
2 Payment versus Payment (PvP) 
3 Large-Value Payment System (LVPS) 
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 یاستانداردها برابر در موجود هایریسک یقدق و صراحتبه هاپروژه از یکم تعداد دهند.می هشدار فن اوری ینا یهمکار یتقابل عدم و بلوغ
 شامل هاپروژه از یکیچه تقریباً اند.کرده یابیارز بهادار اوراق حسابهیتسو هاییستمس و کالن ارزش با هایپرداخت یبرا را یالمللبین
 توانندمی شدهتوزیع دفترکل بر یمبتن یا یافتههبودب یمیِقد یهایستمس از یککدام آینده در ینکها مورد در و نبودند سود و ینههز یلتحل و یهتجز
 حسابیهتسو شدنیینها معامالت، در یرختأ ،یاعتبار ،ینگینقد یاتی،عمل هایریسک .است نشده هگرفت اییجهنت باشند، یکارآمدتر ینٔهگز
 یهاپرداخت در عمده ییراتتغ شامل یاصل موضوعات کنند. ییرتغ یدجد یطمح یک در مختلف درجات در توانندمی یزن مقابل طرف و

 یدجد یهایرساختز سمتبه تکامل بگذارد. بازارها و ،کنندگانشرکت کاربران، در یادیز تأثیر تواندمیا هحسابیهتسو یبترت و یجار
 و شدهتوزیع یدفترها یبرا معامالت زمانهم مصالحٔه هاییوهش بازار، یقراردادها ،یستمس ینقوان در یبازنگر ،اننفعذی مشاورٔه مستلزم
 .(2۰2۰ ،۱یمال و یپول یالمللبین یتٔهکم) است سال روزهای کل در روزشبانه ساعات تمام در توالی یاتعمل رد تأثیر یلتحل و یهتجز

 مرکزی بانک دیجیتال پول ۱.6
 ی،خصوص بخش در آن به مربوط تحوالت و نقد پول از استفاده کاهش دارند، پرداخت یهامنظا در یاساس ینقش یمرکز یهابانک ازآنجاکه

 گستردٔه تالش کاربردها، و هامدل یگستردگ به توجه با .باشند داشته یترفعال نقش و بگذارند مگا عرصه این به که کندمی وادار را هاآن
 جداگانه ساختار شامل مرکزی بانک دیجیتال پول .(2۰۱9 ،۳وارد) دارد وجود 2مرکزی بانک دیجیتال پول صدور امکان یابیارز یبرا یجهان

 ،4نووان و )کومهوف کرد خواهد ارائه را متمایز خدماتی و کندمی دنبال را متفاوت هدفی که است مرکزی بانک پول اشکال سایر از مجزا و
 درحال جهان سراسر در یمرکز یهابانک که است ینا یجهنت ینترمهم هستند، خود ولیٔها مراحل در هنوز هاپروژه اکثر ازآنجاکه (.2۰۱8
 یجنتا اگر شوند.یم شامل را مرکزی بانک دیجیتال پول هرم در موجود بالقؤه یهاطرح از یعیوس یفط و ندایهاول یهانمونه روی یقتحق

 مرکزی بانک دیجیتال پول یبرا مناسب فن اوری هایینهگز از ترواضح یریتصو ،شود شتهگذا اشتراک به یالمللینب سطح در هایشآزما ینا
 به یلتما مطالعات .(2۰2۰ جهانی، تسویٔه )بانک باشد داشته یبستگ کشور هر خاص یطشرا به است ممکن ینهبه یطراح شود.می پدیدار

 برای یاتیعمل و ،یتیامن ،یاقتصاد ،یحقوق ،یفن هایریسک شامل که درندا یهفرض یابتدا به نسبت یشتریب هایریسک آشکارسازی
 (.2۰۱9 وارد،) است یپول هاییاستس

 آنکه اول :است مطرح عمده پیشنهاد دو ندارد. وجود مرکزی بانک دیجیتال پول یطراح هایینهگز و یفتعر برای یمشترک اجماع هنوز
 این دوم گزینٔه و شود صادر ،باشد دسترس در یتجار یهابانک توسط صرفاً که یمرکز بانک یرذخا صورتبه یمرکز بانک یجیتالد پول
 یهابانک اهداف هب یمرکز بانک یجیتالد پول صدور ،طرفی از شود. یزمتما یمرکز بانک یرذخا از یمرکز بانک یجیتالد پول که است
 ینهادها یی،قضا نظام فعال مشارکت و است گذارتأثیر کشور اقتصادی نظام کل رد و دارد یبستگ کشور هر یاقتصاد یطشرا و یمرکز
 یمل بانک و ،Sveriges Riksbank اروپا، یمرکز بانک ژاپن، ،یسانگل ،کانادا هایانکب ،راستا این در طلبد.می را ینظارت و یگذارقانون
  اند.کرده ایجاد یمرکز بانک یجیتالد ارزب راتج گذاشتناشتراک به یبرا را یگروه المللینب یٔهتسو بانک با همراه ،یسسوئ

 مرکزی بانک دیجیتال ارزهای بندیطبقه ۱.۱.6
 چین، سوئد، انگلیس، مرکزی هایبانک تمرکز شود.می تقسیم 6کالن و 5خرد نوع دو به یمرکز بانک یجیتالد ارز ،بندیطبقه یک در

 ،سنگاپور ،کنگهنگ امارات، عربستان، تایلند، کانادا، مرکزی هایبانک تمرکز و خرد مرکزی بانک دیجیتال ارز بر اوکراین و ،سوئیس
 .است کالن مرکزی بانک دیجیتال ارز بر اروپا اتحادیٔه و ،فریقاا

                                                                                                                                                                                                                
1 International Monetary and Financial Committee (IMF) 
2 Central Bank Digital Currency (CBDC) 
3 Ward 
4 Kumhof & Noone 
5 Retail CBDC 
6 Wholesale CBDC 
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 شود.می تقسیم 4محورحساب یا ۳«سپرده شبه» و 2محورتوکن یا ۱«پولشبه» نوع دو به مرکزی بانک دیجیتال ارز ،دیگر بندیطبقه یک در
 یمرکز بانک در دفاترکل و هاحساب کلیٔه ،محورحساب نوع در اما ؛کندمی صادر مردم برای دیجیتالی توکن مرکزی بانک ،محورتوکن نوع در

  .شودیم انجام یمرکز بانک یقطر از مستقیم طوربه انتقال و ینگهدار
 یکلطوربه .کنند اتخاذ یمرکز بانک یجیتالد ارز یاتیعمل مدل یبرا شدهیبندطبقه یکردیرو 7شکل  همانند توانندمی یمرکز یهابانک

شکل ) کاربر یهاپول یفک تا یمرکز بانک یجیتالد ارز صدور از ؛دهدمی انجام را مربوطه یفوظا تمام یمرکز بانک ،یهالتک مدل یک در
 بخش به پرداخت و یعتوز خدمات اما کند،یم یدبازخر و صادر را خود یجیتالد ارز یمرکز بانک ،یهچندال مدل یک در .یک( پنل ،7

 انتخاب مورد در یینها یمتصم. کندمی عمل یمفهوم چهارچوب یک عنوانبه یاتیعمل مدل (.۳ و 2 هاینل)پ شودمی یضتفو یخصوص
 یاستانداردها ،یمال یکپارچگی استحکام ،یمال بخش عمق و یگستردگ به موارد ینا دارد. یبستگ کشور خاص یطشرا به عمل در مدل
 .(2۰2۰ ،یمال و یپول یالمللبین یتٔهکم) دارد بستگی یتظرف و منابع یتمحدود و نظارت و ،یمال بازار یرساختز

 
 

 
  یمرکز بانک یجیتالد ارز یاتیعمل مدل بندیطبقه .7 شکل

 2۰2۰ ،یمال و یپول یالمللبین یتٔهکم منبع:

 
 یهنجارها با یدبا ییتنهابه یمرکز بانک ،اییهالیک یستمِاکوس یک در بود. خواهد یمهم ینظارت یامدهایپ یدارا یتجار مدل انتخاب

 یانمشتر از تا یرندبگ قرار یقو نظارت تحت متعهد ثالث اشخاص باید ،یهچندال یستماکوس یک در اما ؛باشد داشته مطابقت ینظارت
  .(2۰2۰ ،5همکاران کیف و) شود یریجلوگ یمال ثبات هایریسک از و محافظت

                                                                                                                                                                                                                
1 Cash-Like 
2 Token Based 
3 Deposit-Like 
4 Account Based 
5 Kiff  
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 توانندیم یمعمار سه هر که گیردمی قرار ترکیبی یا هیبرید و غیرمستقیم، مستقیم، بندیدسته سه در مرکزی بانک دیجیتال ارز معماری
 با کنندهمصرف ،یرمستقیمغ مرکزی بانک دیجیتال پول مدل در کنند.یم کار مختلف هاییرساختز در و باشند توکن یا حساب بر یمبتن
 با یممستق ارتباط یک ،(یمرکز )پنل یممستق مدل در کند.می یگیریپ را عمده هایحساب فقط یمرکز بانک و است ارتباط در واسطه یک
 یممستق مطالبات یبرا یبیترک مدل کند.می رسانیروزبه معامله هر با را آن و دارینگه را هامانده تمام سابقٔه که دهدمی نشان را یمرکز بانک

 .(2۰2۰ ،جهانی تسویٔه )بانک دهند انجام را هاپرداخت هددمی اجازه هاواسطه به کهیدرحال ،است یمرکز بانک از
 

 

  مرکزی بانک خرد دیجیتال ارز معماری انواع .8 شکل

 2۰2۰ ،۱بوهم و آئور :منبع

 بر پروژه پنج .یستن یرپذامکان کامل طوربه هاآن بندیطبقه و ندایمتعدد یهاینهگز یبررس درحال هنوز یمرکز یهابانک از یاریبس
 یبررس را طرح ینچند پروژه ۱۰ و دارند تمرکز یرمستقیمغ مرکزی بانک دیجیتال پول بر پروژه دوو  ،یممستق مرکزی بانک دیجیتال پول
 پنج کهیدرحال است، متمرکز شدهغیرتوزیع فن اوری یک بر پروژه یک فقط ،یرساختز مورد در .اندکردهن مشخص را یمعمار یا کنندمی

 دارند. تمرکز شدهتوزیع دفترکل بر پروژه
 دیجیتال پول مقابل، در دارد. همراهبه را امروز یستمس با مشابه یهامسئولیت یرمستقیمغ مرکزی بانک دیجیتال پول ،یمرکز بانک یراب
 یکتراف حجم و کندیم پردازش شخود را معامالت همٔه یمرکز بانک یراز دارد، یازن فن اوری گستردٔه یهاییتوانا به یممستق مرکزی بانک

 تعادل یمرکز بانک یراز است، تریچیدهپ یرمستقیمغ مدل به نسبت یبیترک مرکزیِ بانک دیجیتال پول ساختار کند.می کنترل را هاپرداخت
 یارز مناطق ینتربزرگ در یحت متوسط نسبتاً یرساختز با و امروز فن اوری از استفاده با توانمی ،اینوجودبا کند.یم حفظ را یفروشخرده
 .(2۰2۰ ،جهانی تسویٔه )بانک کرد یسازیادهپ گسترده یاسمق در را آن ،جهان

                                                                                                                                                                                                                
1 Auer & Böhme 



های سیاستیتوصیه چین در بازار پول و سرمایه: ارزیابی تجارب جهانی و ارائٔهاوری بالکاستفاده از فن   
 

۳2 

 شدهتوزیع دفترکل که کرد خاطرنشان 2۰۱8 سال در Sveriges Riksbank است. نبوده نندهکامیدوار یشههم چینبالک فن اوری با تجربه
 یچه شدهتوزیع دفترکل فن اوری که گرفت یجهنت نیز (2۰۱9) یناوکرا یمل بانک است. نشده اثبات یریپذیاسمق و لکردعم لحاظ از هنوز
 یطوالن قطع صورت در که کندمی خاطرنشان نیز (2۰2۰) ۱یشرق یبکارائ یمرکز بانک ندارد. متمرکز صدور یستمس در یاساس یتمز

 پس (2۰۱6) فکومهو و 2یرردبا اما ؛کند حاصل یناناطم نقد پول مانند یریپذانعطاف از تواندینم شدهتوزیع دفترکل فن اوری ،برق مدت
 اربزا دنکرهمافر با یمرکز بانک لیجیتاد پول که رسیدند نتیجه این به ،یمرکز بانک لیجیتاد پول از دهستفاا دیقتصاا نکال رثاآ تحلیل از

 .کندمی کمک رکاوکسب چرخهٔ در تثبا به ی،مرکز بانک لیجیتاد پول قیمت یا کمیت ایغیرچرخه کنترل و ثانویه گذاریمشیخط

 مرکزی بانک دیجیتال ارز ینظارت حظاتمال 2.۱.6
 هاریسک و یامزا هم کندمی کمک مقامات به ینظارت هایسندباکس یا یشیآزما هایپروژه یقطر از مرکزی بانک دیجیتال ارز یجیتدر توسعٔه

 یتاهم یشترینب یممستقیرغ یاتیعمل یهامدل در هاسندباکس و پایلوت هایپروژه .کنند کمک یداخل یتظرف یجادا به هم و کنند درک را
 یتٔهکم) دهدمی پوشش را یدجد مٔوسسات و هالیتفعا ،نظارت و ،مقررات ،ینقوان که شود حاصل یناناطم باید زیرا ،داشت خواهند را
  دهد.می نشان را مرکزی کنبا دیجیتال ارز ریسک اندازچشم 9شکل  .(2۰2۰ ،یمال و یپول یالمللبین
 

 
 مرکزی بانک دیجیتال ارز ریسک اندازچشم. 9 شکل

  2۰2۰ ،یمال و یپول یالمللبین یتٔهکم منبع:

                                                                                                                                                                                                                
1 Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)  
2 Barrdear 
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 مرکزی بانک دیجیتال ارز خصوص در مختلف کشورهای مرکزی هایبانک مواضع ۳.۱.6
 کند.می خالصه 2۰۱9 یٔهژانو در یمرکز بانک یجیتالد یارزها قبال دررا  کشورها یمرکز بانک مواضع ۳ جدول

 (2۰۱9 یٔه)ژانو (CBDC) یمرکز بانک یجیتالد یارزها قبال در یمرکز بانک مواضع .۳ جدول

 ارزش شناسایی
 دیجیتال پول بالقؤه

 مرکزی بانک

 سوئد. ،نروژ :قدن پول از استفاده کاهش صورت در یمرکز بانک یتمسئول به یعموم یدسترس حفظ •
 .یلاسرائ ،مارتن ینس و کوراسائو :نقدزدایی یلتسه •
 انگلستان. ،سنگاپور ،یسعود عربستان ،کنگهنگ ،کانادا :یمرزبرون معامالت هاییستمس بهبود •
 .یلندتا ،سنگاپور جهانی، تسویٔه بانک :یانکبینب حسابیهتسو یهایستمس یسازمدرن •
 باهاما. :خدمتکم یبازارها شناسایی •

 یاجرا با مخالفت
 بانک دیجیتال پول

 مرکزی

 ،ژاپن ،یلاسرائ ،هند ،کنگهنگ ،آلمان ،یاستون ،اروپا یمرکز بانک ،دانمارک ،یااسترال ،یجانآذربا
 یکامرا متحدٔه یاالتا ،یسسوئ ،یجنوب کرٔه ،نروژ ،یوزیلندن

 دارادامه مطالعات
 یلپتانس یبرا

 مدتیطوالن

 متحدٔه یاالتا ،انگلستان ،یعرب متحدٔه امارات ،سنگاپور ،نروژ ،یلاسرائ ،یاندونز ،ینچ ،کانادا ،یلبرز
 (.FMI) ژاپن و ،اروپا یمرکز بانک ،یکامرا

 هایآزمایش درحال
 جدی

 امارات ،یناوکرا ،یلندتا ،سوئد ،یجنوب یقایفرا ،یهروس ،یلیپینف ،قزاقستان ،یشرق یبکارائ ،باهاما
 اروگوئه. ،یعرب متحدٔه

 بانک دیجیتال پول
 یاتیعمل مرکزی

 ونزوئال ،تونس ،سنگال ،مارشال یرجزا ،یرانا

 2۰۱9 وارد، اورال: منبع      

 

 چین مرکزی بانک دیجیتال زار ۴.۱.6
 یپول یالمللبین یتٔهکم و جهانی تسویٔه بانک با همکاری و کرد سیستأ را یجیتالد پول یقاتیتحق مٔوسسٔه 2۰۱7 لاس در چین مرکزی بانک

 به وابستگی کاهش برای قبالً ینچ خلق بانک دارد. نام ۱«یکالکترون خدمات یجیتالد ارز» چین دولت یجیتالد ارز داد. گسترش را یمال و
 یارتقا به نظرانصاحب از بسیاری عقیدٔه به که بود کرده اندازیراه المللیبین معامالت پردازش برای را بانکیینب پرداخت منظا یفت،سوئ

 غیررسمی اطالعات اما ندارد؛ وجود یکالکترون خدمات یجیتالد ارز خصوص در رسمی گزارش کند.می شایانی کمک چین پولی حاکمیت
 ی،تجار یهابانک دوم الیٔه و چین یمرکز بانک اول یٔهال دارد. هیدوال یاتیعمل میستس کی یکالکترون خدمات یجیتالد ارز دهدمی نشان

 انواع با مقابله برای ،کافی سرمایٔه و فن اوری داشتن بر عالوه باید که ندهست ینآنال یهاپرداخت کنندگانتأمین و ،یمخابرات یاپراتورها
 دیجیتال، توکن -الف اصلی ءجز سه به پولی منظا این کنند. رعایت را هاداده خصوصی حریم از محافظت و شوییپول با مبارزه ها،ریسک

 با مبارزه و مشتری شناسایی لئمسا ادارٔه جهت مدیریت، مرکز -ج و تجاری، هایبانک و چین خلق بانک مدیریت تحت داده پایگاه -ب
  شود.می تقسیم شوییپول

 عربی متحدٔه امارات و سعودی عربستان مشترک دیجیتال ارز ۵.۱.6
 که کردند آغاز 2۰۱9 سال از را 2«ربِآ» نام با یمشترک یجیتالد ارز پروژٔه یعرب متحدٔه امارات یمرکز بانک همکاری با عربستان پول ادارٔه
 ،اول مرحلٔه شد: تعریف مرحله سه در پروژه این است. شدهتوزیع کل دفتر فن اوری از استفاده با کشور دو مالی هایحوزه اتصال آن هدف
 انجام شرح ،سوم مرحلٔه و ؛یتجار بانک سه ینب یداخل حسابیهتسو یبررس ،دوم مرحلٔه ی؛مرکز بانک دو ینب یفرامرز یٔهتسو در کاوش

 .یجیتالد ارز از استفاده با یتجار یهابانک ینب یفرامرز معامالت

                                                                                                                                                                                                                
1 Digital Currency Electronic Payment (DCEP) 
2 Aber 
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 فرامرزی هایپرداخت 2.6
 شبکٔه و بستر یک فقدان ،یفن منظر از ،کالن ارزش با هایپرداخت خصوص در کارآمد یِمرزینب حسابیهتسو یلتسه در یاساس چالش یک

 ارزش با یمرز هایپرداخت یبرا کاربرد و شدهتوزیع دفترکل فن اوری یمرکز هایبانک از بسیاری .است یدسترس برای حسابیهتسو مشترک
 اند:کرده یبررس را باال

 یهاپرداخت در نقص رفع یبرا یگزینجا هایمدل مطالعه، یک در 2۰۱8 سال در یسانگل بانک و ،سنگاپور پول سازمان ،کانادا بانک
 دیجیتال پول از استفاده یبرا یسنت یا یفعل فن اوری با یداخل یبانکینب پرداخت هایمنظا بهبود شامل مطالعه این کردند. یبررس را یمرزبرون
 یاساس یالگو ییرتغ یک شد، مشخص هایکاست از یبرخ رفع یبرا یدجد فن اوری یهاپلتفرم کهیدرحال است. کالن حوزٔه در مرکزی بانک

 گرفت. قرار بررسی مورد ترجامع یدگاهد و
 ارز از استفاده با و یمرزبرون یهاپرداخت کردنفعال یبرا را خود یتجرب یداخل پرداخت هایشبکه ۱سنگاپور پول سازمان و کانادا بانک

 مقابل در حسابیهتسو که کرد متصل را مختلف شدٔهتوزیع دفترکل فن اوری پلتفرم دو یشآزما این .اندکرده متصل یکدیگر به یمرکز بانک یجیتالد
 در تحویل) شود جامان آنی و لحظه در حسابتسویه اینکه برای .کندمی یلتسه واسطه عنوانبه اعتمادقابلِ ثالث شخص به یازن بدون را پرداخت
 زمانمدت بدون پرداختی مبلغ اینکه برای دارند. زمانهم مالکیت تغییر به نیاز مربوطه هایپرداخت و شدهمعامله بهادار اوراق ،(پرداخت مقابل
 یرو شدهیزتوکنا ارز یک که است نیاز ،معامله مبلغ پرداخت برای و شود مبادله رهزنجی از خارج هایواسطه گران هایهزینه یا پردازش طوالنیِ 
 ارز یک وجود ،ددارن قرار چینبالک روی بهادار اوراق ازآنجاکه گیرد. قرار استفاده مورد و باشد دسترس در هاعملیات گونهاین در چینبالک

 هایپلتفرم مفهوم، اثبات هایپروژه و سندباکس از خارج در دهد.می را واقعی زمان در حسابتسویه و تحویل دربارٔه اطمینان امکان توکنایزشده
  کنند.می استفاده شدهتوزیع دفاتر فن اوری هایشبکه در حسابتسویه پرداخت برای 2کویناستیبل از ،توکنایزکردن خدمات دهندٔهارائه

 از گروهی است. بهادار اوراق تسویٔه در پرداخت مقابل در یلتحو برای توکنایزشده ارز از استفاده از اینمونه سنگاپور در وبینی پروژٔه
 کاربران آن در که اندکرده ایجاد شدهتوزیع دفاتر فن اوری از استفاده با را پرداخت سیستم اولیٔه نمونٔه ،سنگاپور پولی مقام حمایت با ها،بانک
 مقام و )دیلویت دهند قرار شدهتوزیع اتردف روی را سنگاپور دالر از توکنایزشده فرم یک و کنند مبادله چینبالک روی را ارز توانندمی بانک
  .(2۰۱7 ،سنگاپور یپول

 خدمت آن هدف تنها و شودیم صادر یک به یک مبلغ با پول یازا در که است محدود کاربرد با کوپن یک سنگاپور دالر یجیتالید توکن
 شانن را یمرکز بانک پول یبرا آورالزام مطالبٔه یک توکن هر ندارد. هدف ینا از خارج یارزش یچه و است یبانکینب یهایبده یٔهتسو در
دفترکل  نگهدارندگان کهیدرحال شود،یم یبانیپشت ،کندیم ینگهدار یمتول که سنگاپور دالر دیجیتالی یهاتوکن معادل مقدار با و دهدیم

 تهیه یبانکینب یهاپرداخت یبرا کانادا، بانک توسط که است شده گرفته الهام ۳جاسپر پروژٔه از یوبین کنند.ینم یافتدر یابهره شدهتوزیع
 اجرای برای ازیموردن مراحل عمالً تواندمی شدهتوزیع دفاتر فن اوری بر یمبتن ستمیس یک هک داد نشان جاسپر پروژٔه سوم مرحلٔه .است شده
 .(2۰۱8 کانادا، )بانک دهد انجام را زیکمر کبان زیوار برابر در سهام ریناپذبرگشت ٔهیتسو

 .است مشترک کل دفتر یک به متعلق هایطرف بین پرداخت مقابل در یلتحو حسابِتسویه جریان آمیزموفقیت اجرای شامل پروژه این
 دیجیتالی مطالبات منتج، هایِتوکن و شده توکنایز 4دیجیتال سپردٔه رسید مدل به توجه با سهام هم و نقدوجه هم پروژه، این چهارچوب در

 انتقال سیستم عضو باید نقد پول توکنایزکردن برای کنندگانشرکت ،جاسپر مفهوم اثبات مثال در .دهدمی نشان اصلی دارایی برای را ایمن
 د.نباش سهام توکنایزکردن به قادر باید 6کانادا بهادار اوراق گذاریسپرده اعضای و باشند 5کانادا یباال ارزش با وجوه

                                                                                                                                                                                                                
1 Monetary Authority of Singapore (MAS) 
2 Stablecoin 
3 Jasper 
4 Digital Depository Receipt 
5 Canadian Large Value Transfer System (LVTS) 
6 Canadian Securities Depository (CDS) 
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 در یلتحو حسابِتسویه طی در بهتر دارایی تعامل به منجر مشترک دفترکل در سهام و نقد پول توکنایزکردن که داد نشان جاسپر پروژٔه
 بودنفوری براین،عالوه .ستباال ارزش با وجوه انتقال یستمس و کانادا بهادار اوراق یگذارسپرده سیستم به نسبت پرداخت مقابل
 را نقدینگی وریبهره ،تئوری در که است شده سهام هایتوکن و نقد هایتوکن از فوری مجدد استفادٔه امکان به منجر نهایی حسابتسویه
 .(2۰۱8 ،کانادا بانک) دهدمی افزایش

 .است افتاده اتفاق نیز دیگر کشورهای در ،کنندمی آزمایش را شدهتوزیع دفاتر فن اوری کاربرد مزایای و سنجیامکان که مشابهی هایپروژه
 که (2۰۱8 ،2ژاپن بانک و اروپا مرکزی بانک) ۱استال پروژٔه ویر ژاپن مرکزی بانک و اروپا مرکزی بانک مشترک تحقیقاتی پروژٔه مانند
 2۰۱9 سال در .داد نشان را ۳لجر کراس و منفرد کل دفتر در پرداخت مقابل در یلتحو موفقیت از مفهومی تحلیل و تجزیه و تجربی نتایج

 یهایژگیو ،پروژه چهارم فاز و 2۰2۰ سال در و شد پرداخته چینبالک از استفاده با مرزیبرون هایپرداخت به پروژه، این سوم فاز و
  .شد رسیبر یرگالتور وظایف یابیارز و معامالت بودنمحرمانه از یناناطم یاساس

 هایسپرده مبلغ یادعا ینقد یهاتوکن .کنندیم یرویپ یجیتالد سپردٔه وصول اعالم مدل از دو هر سهام صاحبان حقوق و پول توکنایزکردن
 انتقال یستمس عضو یک ست.کانادا بهادار اوراق گذاریسپرده در سهام یبرا ییادعا ،سهام هایتوکن و است یبانک یهاحساب در ییکانادا دالر
 را ینقد توکن بانک ،سپس .کند دریافت کانادا بانک از را ینقد هایتوکن بانک، در خود حساب از نقدوجه تعهد با تواندیم باال ارزش با وجوه
 کند.می یزوار 4«استخر بحسا» یک به کنندهدرخواست حساب از را مبلغ همان و کندمی صادر شدهگذاشته گرو مبلغ یبرا

 یزوار استخر حساب از که خود، حساب در نقدوجه یافتدر یازا در تواندیم ،باال ارزش با وجوه انتقال یستمس عضو یک ،مشابه طوربه
 کانادا بهادار اوراق گذاریسپرده یاعضا مشابه، روش یک در کند. بازپرداخت دارد یاراخت در کانادا بانک در که را ینقد یهاتوکن شود،یم
 اوراق یگذارسپرده از را سهام یهاتوکن ،هاتوکن ینا خریدباز و بهادار اوراق یگذارسپرده حساب در سهام صاحبان حقوق تعهد با توانندیم

  .کنند دریافت کانادا بهادار
 یتحما مربوطه استخر در مقدار همان با و است برابر سهام صاحبان حقوق و نقد وجه یزانم ،زمان هر در که کندمی ینتضم یکردرو این

  دهد.می نشان را فرایند این ۱۰شکل  .(۳ فاز جاسپر) شودمی
 

 
 جاسپر پروژٔه ،کانادا بانک در سهام و پول توکنایزکردن .۱۰ شکل

 2۰۱8، کانادا بانک منبع:

                                                                                                                                                                                                                
1 Stella 
2 ECB and BoJ 
3 Cross-Ledger 
4 Pool Account 
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 یهتسو وضعیت معامله ینا خورد.می شکست کامل طوربه یا است، آمیزیتموفق کامالً یا که شودمی اجرا صورتیهب تسویه ،حالت این در
 مصرف را هایورود ،یتموفق صورت در کند.یم وارد یورود عنوانبه را یهتسو یبرا یازموردن سهام یهاتوکن و ینقد یارزها ینهمچن و
 یخروج یچه و معتبرند هایورود همٔه ،یتموفق عدم صورت در .کندیم یفتعر جدید یتموقع مطابق را یدجد سهام و ینقد یهاتوکن و
 .شودمی حاصل ینمع یتموقع یبرا نقد پول و سهام یینها و یفور مبادلٔه یعنی پرداخت مقابل در تحویل معاملٔه ،یجهنت در شود.ینم یدتول
 دهد.می نشان را تسویه ۱۱شکل  است. ینقد دیجیتال سپردٔه شودمی یهتسو معامله پرداخت سمت یبرا که ینقد ییدارا

 
 پرداخت مقابل در یلتحو تسویٔه. ۱۱شکل 

 2۰۱8 ،جاسپر ۳ فاز سپیدنامه نبع:م

 هابانک در دیجیتالی توکن از استفاده ۳.6
 ریسک بدون یننهمچ و هاواسطه یا متمرکز اعتماد بدون هادارایی تبادل برای جدید معامالتی پلتفرم یک چینبالک با تواندمی بانک یک
 صادر معتبر مرکزی مقام یک توسط مربوطه دیجیتالی توکن شود،می ایجاد ارزش یک که هنگامی عمل، در .کند یاندازراه مجدد خرج
 صورتبه دیجیتالی توکن ،رسدمی فروش به و شده خریداری کاال که بار هر سپس .کندمی محصولمبدأ  اعتبار تأیید به اقدام که شودمی

  .شود منعکس و ایجاد دیجیتال توکن آن چینبالک تاریخچٔه توسط واقعی دنیای در مالکیت زنجیرٔه تا شودمی منتقل موازی
 پس .است کاغذ یک از ترسخت بسیار آن جعل یا سرقت که مزیت این با ؛کندمی عمل مجازی ۱«اعتبار گواهی» عنوانبه دیجیتالی توکن

 .کند بررسی ،ایجاد اولیٔه زمان تا را حضانت زنجیرٔه تواندمی محصول نهایی گیرندٔه ،دیجیتال توکن دریافت از
 که است دیجیتالی توکن یک کوین پیجی .اندکرده ایجاد را ۳«کوین پیجی» دهیوام بخش در مهندسان ،2«مورگانپیجی» بانک در
 تا است شده ایجاد دیجیتالی توکن این شود.می استفاده عمده پرداخت وکارهایکسب ایهمشتری بین معامالت فوری حسابویهتس برای
 و ،هابانک ،هاشرکت مانند مورگانپیجی عمدٔه هایمشتری فقط ،کوینبیت برخالف و کند حسابتسویه هامشتری بین اندبتو فوراً

 کنند. استفاده هاتوکن از توانندمی ،اندگرفته قرار نظارتی هایکنترل تحت که گرانواسطه
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 ایاالت دالر یک با بازپرداختقابل« پیجی» سکٔه هر دارد. وجود کوینبیت و بانک این شدٔهرمزنگاری توکن بین دیگری کلیدی هایتفاوت
 از پس د.شومی صادر هاتوکن بانک، در دالر واریز از پس باشد. داشته نوسان نباید آن رزشا ،هاکوینیبلاست مشابه بنابراین ،است متحده
 دهد.می دالر تعداد همان اب متناسب مشتریان به و بردمی بین از را هاتوکن بانک ،چینبالک در خرید یا و پرداخت برای هاتوکن از استفاده

 یبرخ یٔهتسو یبرا چینبالک از نیز ۱پاکسوز است، یتاستروال یهابانک در چینبالک یشگامانپ از یکی که ،مورگانپیجی بر عالوه
کرا و کندیم استفاده آنی تقریباً و یواقع زمان در سهام معامالت  نشان متحده، یاالتا یدارخزانه صندوق در یجیتالد سهام ارائٔه با نیز 2آ

 کند. کمک یمال امور یسازساده به تواندیم شدهتوزیع دفترکل فن اوری که دهدیم

 توکنایزشده معامالت عملی هاینمونه موردی: مطالعات 7

 اتریوم( پایٔه بر نیوآاورا بهادار اوراق یمورد بررسی) بدهی بازار در توکنایزکردن ۱.7
 که کرد صادر را توکنایزشده بهادار اوراق انگلستان 4«اِیسیاف» سندباکس از استفاده با هک که بود شرکتی اولین ۳نیوآاورا تکفین شرکت
 برای را مدلی که 5«کنترل قرضٔه اوراق» است: قرضه اوراق دو صدور شامل پروژه این .بود عمومی چینبالک روی آن ثبت و ،پایاپا تسویه،

 یک در کامل طوربه که است شدهرمزنگاری قرضٔه اوراق اولین نمایندٔه که 6آزمایشی قرضٔه اوراق و کندمی فراهم فیات پول رمزگذاری
  .(2۰۱8 ،همکاران و )کوهن شودمی تسویه هوشمند قراردادهای از استفاده با و عمومی باز چینبالک
 هاسیستم این و دارد را مٔوثر حسابرسی و مصالحه از پشتیبانی پتانسیل شدهتوزیع دفاتر فن اوری که شد ثابت شفافیت، افزایش نتیجٔه در

 پرداخت و صدور که دهدمی نشان پروژه این دوم مرحلٔه دهند. افزایش هادارایی مالکیت باارتباط  در را وضوح و ،دقت ،شفافیت توانندمی
 شرکت ،اوراآنیو اما است. پذیرامکان مالی بازار در متعارف هایزیرساخت از استفاده بدون عمومی چینبالک یک در قانونی مالی ابزار یک
 (.2۰۱8 ،همکاران و )کوهن رداند شدهداشتهنگه پول و دارایی تخصیص بر مستقیمی کنترل کند،می تسهیل را اوراق صدور که تکیفین

 این ،توکنایزکردن گزینٔه همراهبه ،همتا به همتا بهادار اوراق صدور عمر چرخٔه فرایند اتوماسیون که داد نشان آزمایشی اوراق صدور
 پیچیدگی و قانونی هایهزینه ،برآنعالوه .کند ترکوتاه را بازار به عرضه زمان و هدد کاهش را هزینه توجهیقابلِ  طوربه که دارد را پتانسیل
 و )کوهن یابدمی کاهش یگذارسرمایه برای متولیان طوالنی زنجیرٔه و حذف پرداخت واسطٔه ،اتریوم پایٔه بر بهادار اوراق در یابد.می کاهش

 بود. نظارتی الزامات با مطابق کامالً ،اِییسفا سندباکس هایپروژه سایر مانند یزن نیوآاورا پروژٔه (.2۰۱8 ،همکاران
 ،موردنیاز مستندات تعداد کردنساده درگیر، طرفین تعداد کاهش ساختار، کردنترساده با تا دهدمی اجازه اوراق رمزگذاری ،قفو موارد به توجه با

 ساختارهایی چنین که است این ممه نکتٔه شوند. مدترآکار اوراق صدورو  هزینه، و زمان پیچیدگی، در جوییصرفه ،هافرایند از بسیاری سازیخودکار
 به مربوط دارد وجود زمینه این در که هاییمحدودیت کنند.می فراهم متوسط و کوچک هایشرکت از تریوسیع طیف برای را سرمایه افزایش
 است. خصوصی حریم مالحظات و، عملکرد هایمحدودیت، هوشمند قراردادهای در ناپذیربرگشت هایپذیریآسیب ،پذیریمقیاس

 جهانی بانک چینبالک قرضٔه اوراق 2.7
 کرد منتشر ،بود چینبالک بر مبتنی بدهی ابزار یک و 8جهانی بانک چینبالک قرضٔه اوراق کهرا  7«آی بوند» جهانی بانک ،2۰۱8 سال در
 جهانی بانک شد. ایجاد شدهدفترکل توزیع فن اوری از استفاده با آن عمر چرخٔه کل مدیریت و ،انتقال تخصیص، تولید، از مراحل کل که

  کرد. موظف اوراق این کنندٔهتنظیم عنوانبه را استرالیا المنافعمشترک بانک
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 ،جهانی )بانک کرد ایجاد سیدنی نوآوری مایشگاهآز در را یآبوند چینبالک پلتفرم ،یااسترال المنافعمشترک بانک ۱چینبالک تعالی مرکز
 دسترسی به مجاز یااسترال المنافعمشترک بانک و جهانی بانک فقط و شودمی اجرا مجوزدار خصوصی چینبالک یک روی یآبوند پلتفرم (.2۰۱8

 د.وشمینجام ا ،محاسبه و پرداخت ،صدور عامل عنوانبه یااسترال المنافعمشترک بانک توسط حسابتسویه هستند. معامالت اعتباردهی و
 هستند مشارکت به مایل که انگذارسرمایه (.2۰۱9 ،2جهانی بانک داری)خزانه دوشمی انجام زنجیره از خارج صورتبه نقدی هایحسابتسویه
 جهانی بانک کنند. استفاده وب رابط طریق از پلتفرم به هاپیشنهاد واردکردن برای خود اعتبار تأیید کلید از سپس و دیرنگب مجوز قبل از باید
 و هادپیشنها )فقط ایلحظه صورتبه را خود تخصیص و قیمت انگذارسرمایه و هشد نهایی گذاریقیمت ؛است گرمشاهده آنالین صورتبه

 که ،نقدی هایحسابتسویه .رددا هاتخصیص و هاپیشنهاد همٔه به آنی دسترسی پلتفرم دهندٔهارائه اما ؛کنندمی مشاهده خودشان( هایتخصیص
 مکانا هوشمند قراردادهای شود.می یااسترال المنافعمشترک بانک ثبت دفتر در حقوقی عنوان انتقال به منجر شود،می انجام زنجیره خارج صورتبه

 (.2۰۱8 ،جهانی بانک داری)خزانه دهندمی شدهتعیینازپیش قوانین براساس را ها(کوپن )مانند هاپرداخت اتوماسیون
 

 

 
 

 جهانی کبان Bond-I فرایند .۱2 شکل

 2۰۱8 ،یجهان بانک یدارخزانه منبع:
 

 به نیاز که چینبالک روی اطالعات استقرار لحاظبه ییکارا ها،فرایند سازیساده و اتوماسیون از است عبارت شدهمشاهده مزیت ترینمهم
 خودکار دهیگزارش همچنین و صادرکنندگان و انگذارسرمایه برای ایلحظه اطالعات افزایش طریق از شفافیت کند،می حذف را مصالحه

 .(2۰۱8 ،جهانی بانک) دهدمی نشان را مشترک و منفرد حقیقت منبع یک که تغییرناپذیر پلتفرم یک و

 (Société Générale پروندٔه) پوشش تحت اوراق توکنایزکردن ۳.7
Générale Société یورو میلیون ۱۰۰ ۳پوشش تحت قرضٔه اوراق (یگذارسرمایه به مربوط تعهدات lhabitat de یا OFH) یک عنوانبه را 
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 ۱مودی توسط بعدی هایتوکن (.Générale Société، 2۰۱9) شد ثبت اتریوم چینبالک در اًمستقیم که کرد صادر توکنایزشده بهادار اوراق
 بهادار اوراق صدور برای سازگار و ،قانونی ،اعتمادقابل حلراه یک چینبالک که بود این اثبات معامله این از هدف شدند. بندیرتبه 2فیچ و

 فرایند یک طریق از هاواسطه تعداد و ،هاهزینه کاهش ،ثانویه قرضٔه اوراق معامالت و صدور برای را جدیدی استاندارد معاملٔه و است
 و کامپیوتری کد اتوماسیون ساختار ،بازار به عرضه زمان کاهش ،محصول پذیریمقیاس شامل یافتهتحقق مزایای .کندمی پیشنهاد ترکارآمد
 .(2۰۱9 ،۳)پیکوس است ترسریع حسابتسویه و ،انتقال ،بهتر شفافیت بنابراین
 قانونی حقوق کلیٔه حاوی شود صادر که توکنی شود.می تسویه توکن مقابل در نقد وجوه ،Société Générale مشمول اوراق مورد در
 بر مبتنی اوراق عاملیت .است گرفته قرار بازرسی مورد خارجی و داخلی حسابرسان توسط هوشمند قرارداد کد .است اوراق به شدهپیوست

 کلیدهای که است این متولی وظیفٔه ،بنابراین .نیست بهادار اوراق یمرکز یگذارسپرده به نیازی که معنی این به ؛است 4«عاملیخود» حلراه
 شفافیت از ناشی صادرکنندگان برای افزودهارزش .کند فراهم معامله ییدتأ برای قوی حاکمیت یک و دارد نگه ایمن را چینبالک دسترسی
 معامالت همچنین و فرابورس بازارهای در بهتر قیمت کشف اصل در انگذارسرمایه افزودٔهارزش است. ثانویه بازار در و انگذارسرمایه
 .است ترسریع

 سهام بازارهای در توکنایزکردن ۴.7
 شدهتوزیع دفاتر فن اوری طریق از را خود سهم مالکیت دیجیتالی صورتبه تا کردند استفاده «لینکنزدک» چینبالک از خصوصی هایشرکت
 که داد را امکان این صادرکننده به نزدک ،معامله اولین در .(2۰۱۵ )نزدک، کنند ثبت را خصوصی بهادار اوراق معامالت و دهند نشان
 نیاز و داده کاهش را حسابتسویه زمان توجهیقابل طوربه اینکه ضمن دهد، نشان «لینک» از استفاده با را مالکیت سابقٔه دیجیتالی طوربه
 امکان انگذارسرمایه و صادرکنندگان برای خود، سهام مدیریت عملکرد بر عالوه ینکلزدکن کند.می برطرف را کاغذی سهام هایگواهی به

  کند.می فراهم آنالین صورتبه را مشترک اسناد اجرای
 صادرکنندگان و دارد نیاز پرهزینه و دستی مرحلٔه چندین به خصوصی هایشرکت سهام انتقال مانند نیز معامالت و مالکیت ردیابی
 سوابق ثبت در ایلحظه شفافیت خصوصی هایشرکت صادرکنندگان برای ینکلزدکن استفادٔه دهد.می قرار خطا معرض در را خصوصی

 دهد.می کاهش را آن به مربوط هایهزینه و دستی مالکیت شدتبه و کندمی فراهم را سهامداران و سهام معامالت فعالیت یا
 25 تارگت بهادار اوراق سکوی به را خود حسابتسویه خدمات اروپایی بهادار اوراق مرکزی هایگذاریسپرده بزرگ اکثریت ،امروزه

 هدف شد. عملیاتی 2۰۱۵ سال در و اندازیراه 2۰۰8 سال در اروپایی پلتفرم این کنند.می سپاریبرون ،شودمی اداره یوروسیستم توسط که
 ،یکپارچه مدل این اروپاست. در حسابتسویه مرکزیت طریق از بهادار اوراق هماهنگ و یکپارچه تسویٔه زیرساخت یک به دستیابی آن اصلی
 در را مرزیبرون یهاحسابتسویه دارد قصد ،اندپیوسته هم به واحد فرمپلت یک طریق از بهادار اوراق مرکزی هایگذاریسپرده آن در که

 را خود هایحساب مچنانه ،2 تارگت بهادار اوراق سکوی به متصل بهادار اوراق مرکزی هایگذاریسپرده کند. پذیرامکان اروپا داخل
 نظارتی و قانونی چهارچوب عهدٔه بر قانونی طوربه نهایی دفترکل د.شومی روزبه خودکار طوربه یشانهادفترچه در موجود هایمانده و دارند
  (.2۰۱6 ،روتنبرگ و )پینا است بهادار اوراق مرکزی گذاریسپرده
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 T2S تسویٔه دستورالعمل عمر چرخٔه روند یانجر و یرساختز بر یمرور .۱۳ شکل
 ژاپن بانک و اروپا یمرکز بانک مشترک یقاتیتحق روژٔهپ استال، DUFK 2018 - منبع:

 متولیان هایزنجیره و معامالت عمر چرخٔه است. متمرکز نهادهای تسلط تحت مالی صنعت فعلی ساختار شد، گفته کهطورهمان
 یکدیگر اطالعات با که معامالت هستنددر  خود اختصاصی اطالعاتی هایبانک با شماریبی هایواسطه باشد. طوالنی تواندمی

 سوابق که دارند نیاز غالباً معامله، از پس ارزش زنجیرٔه در کنندگانشرکت شود.می زیاد یکیشنداپل به منجر و این دارند، همپوشانی
 نگهداری زنجیرٔه در متفاوتی سطح در طرفین سوابق در که تغییری هر با را هاآن تا کنند روزرسانیهب دستی صورتبه را خود دیجیتالی

 در (.2۰۱6 ،ساکس گلدمن ؛2۰۱6 ،روتنبرگ و )پینا شودمی منجر توجهقابلِ عملیاتی ریسک یک به کار این و دهند تطبیق داده، رخ
 تحویل متمرکز ویٔهتس ارائٔه آن هدف که است اروپایی بهادار اوراق تسویٔه موتور یک ،2 تارگت بهادار اوراق سکوی گفت توانمی ،واقع
 گذاریسپرده یک 2 تارگت بهادار اوراق یسکو که است مهم نکته این به توجه اروپاست. بهادار اوراق بازارهای تمام در پرداخت قابلم در

 افزایش را خود رقابت بتوانند بهادار اوراق مرکزی هایگذاریسپرده شودمی باعث که است پلتفرمی بلکه نیست، بهادار اوراق مرکزی
 کاهش هدف با اروپا در پراکنده بهادار اوراق حسابتسویه هایزیرساخت سازیهماهنگ و ادغام هپروژ اساسی هدف چون و دهند
 بنابراین، اروپاست در املهمع از پس خدمات دهندگانارائه بین انتخاب و رقابت افزایش همراهبه مرزی بهادار اوراق تسویٔه هاینههزی
 2 تارگت بهادار اوراق یسکو برداریبهره و توسعه بود. خواهد اروپا اتحادیٔه در مالی خدمات واحد بازار ایجاد جهت در مهم گام یک
 وجود مشترک پلتفرم یک ،2 تارگت بهادار اوراق سکوی اب است. شده تفویض اسپانیا و ،لیاایتا ،آلمان ،فرانسه مرکزی بانک چهار به

 انتقال اروپا سراسر در انگذارسرمایه بین هماهنگ هایرویه و قوانین از استفاده با را نقد پول و بهادار اوراق توانمی آن اساس بر که دارد
 مرکزی بانک با که حسابی از استفاده با هابانک کنند.می استفاده 2 تارگت بهادار اوراق یسکو از اروپایی کشور 2۰ ،حاضر درحال داد.
 بانک پول شود،می استفاده معامالت تسویٔه برای که پولی بنابراین ؛دهندمی انجام پلتفرم روی را بهادار اوراق برای پرداخت دارند، خود

 یابد.می کاهش بسیار معامالت ریسک نتیجه، در است. مرکزی
 بحث مورد مالی بازارهای در گسترده طوربه 2۰۱۵ سال از بهادار اوراق معاملٔه از پس محیط در شدهتوزیع دفاتر فن اوری پذیرش احتمال

 در بحث ،است شده متمرکز فنی هایویژگی رب زیادی حد تا شدهتوزیع دفاتر فن اوری پذیرش مورد در بحث کهیدرحال است. گرفته قرار
 است. مقدماتی مرحلٔه در هنوز مالی بازار ادغام در شدهتوزیع دفاتر فن اوری بالقؤه تأثیر مورد
 ،2 تارگت بهادار اوراق سکوی اننفعذی جامعٔه رد شدهتوزیع دفاتر فن اوری احتمالی تأثیر و ارتباط ارزیابی منظوربه ،2۰۱6 ژوئیٔه در
 است، مالی ادغام و هماهنگی در فن اوری نوآوری احتمالی تأثیر شامل که 2 هماهنگی رهبری گروه دستورالعمل مورد در ۱آن مشورتی گروه

                                                                                                                                                                                                                
1 Advisory Group (AG) 
2 Harmonisation Steering Group (HSG) 
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 تأثیر تا کرد تأسیس را ۱شدهتوزیع هایفن اوری کارگروه هماهنگی رهبریِ گروه شده،اصالح دستورالعملِ این اساس بر .کردند نظر تجدید
 چنین چگونه کند بررسی و کند آنالیز بهادار اوراق معامالت از پس محیط در را شدهتوزیع دفاتر فن اوری مانند فن اوری هاینوآوری احتمالی
 مورد در مشورتی گروه دهد. قرار تأثیرتحت را 2 تارگت بهادار اوراق سکوی اننفعذی جامعٔه سازیهماهنگ هایتالش تواندمی نوآوری

 فن اوری احتمالی کاربردهای به مربوط هایجنبه از ایگسترده طیف که است کرده تهیه گزارشی وثیقه و بهادار اوراق برای بازار هایزیرساخت
  شود.می شامل گزارشگری و سایبری امنیت ازجمله متنوعی مباحث تا صدور به مربوط هایفرایند از را شدهتوزیع دفاتر
 با بهادار اوراق تسویٔه هایسیستم رابط برای 2 تارگت بهادار اوراق سکوی بهادار اوراق مرکزی هایگذاریسپرده به که هاییحلراه
 ممکن ،دهندمی را 2واقعی زمان در ناخالص تسویٔه استاندارد طریق از پرداخت مقابل در تحویل اجازٔه ،شدهتوزیع دفاتر فن اوری قابلیت
  باشد. داشته جدید سازیهماهنگ هایفعالیت تعریف به نیاز است

 هایسیستم بین فنی همکاری قابلیت از اطمینان ضرورت شدهتوزیع دفاتر فن اوری بر مبتنی پرداخت هایسیستم انواع احتمالی معرفی
 بینیپیش یورو منطقٔه در مرکزی بانک پول حوزٔه در مالی ادغام رد منفی تأثیر هیچ طلبد.می را تجاری بانک پول با معامله جدید و قدیمی
 مشترک مدل یک شوند، تلقی استفادهقابلِ  یوروسیستم بازار هایزیرساخت برای آینده در شدهتوزیع دفاتر فن اوری اگر زیرا ،است نشده

 شود.می ایجاد شدهتوزیع دفاتر فن اوری
 تواندمی ،2 تارگت بهادار اوراق سکوی سازیهماهنگ هایفعالیت رد آن تأثیر از فراتر ،شدهتوزیع دفاتر فن اوری از استفاده پتانسیل
 را2۰۰22۳ ایزو ٔهیالحاق بخواهد است ممکن بازار ،خاص طوربه باشد. داشته اروپا اتحادیٔه مالی بازار ادغام برای توجهیقابلِ  پیامدهای

 بازار هاییرساختز در مشاوره گروه) بگیرد نظر در شدهتوزیع دفاتر فن اوری خاص مفاهیم و هوشمند قراردادهای رمزگذاری و آغاز برای
 .(2۰۱7 اروپا، مرکزی بانک ایقوث و بهادار اوراق یبرا

 احتماالً شدهتوزیع دفاتر فن اوری مدل چه و دارند کاربردهایی چه آینده در شدهتوزیع دفاتر فن اوری که نیست مشخص هنوز کهازآنجایی
 صریح صورتبه باید سناریوها باشد. مختلف اجرای سناریوهای حول باید تحلیل و تجزیه شد، خواهد اتخاذ بازار در کنندگانشرکت توسط

 و فعلی هایفرایند در شدهتوزیع دفاتر فن اوری اتخاذ بالقؤه تأثیر خصوص در را تحلیل و تجزیه تا گیرند قرار استفاده مورد ضمنی یا
 دهند. نشان شدهتوزیع دفاتر فن اوری اتخاذ با ارائهقابلِ  جدید هایفرایند

 هاآن تأثیر و شدهتوزیع دفاتر فن اوری اتخاذ مختلف هایمدل هایویژگی ممکن وجه بهترین به که باشد شده تعریف ایگونهبه باید سناریوها
 است: مفید مختلف موضوعات در سناریو هر کاربرد تعریف برای زیر هایویژگی دهد. نشان بهادار اوراق بازارهای کارایی و هماهنگی دررا 
 شود؟می استفاده هازیرمجموعه برخی برای فقط یا بهادار اوراق بازار کل برای شدهتوزیع دفاتر فن اوری آیا اینکه؛ است اهمیت حائز کار دامنٔه 
 است: زیر «زیرمشخصات» بر تمرکز ،دوم تحال در

 :معامله(قابلِ بهادار )اوراق مالی بازار تنظیم اصلی هایقسمت مشمول بهادار اوراق برای شدهتوزیع دفاتر فن اوری آیا رگولیشن 
 شود؟می استفاده شده مقررات تنظیم کمتر که 4نیش بازار برای آن از یا است

 شود؟می استفاده سهام یا و قرضه اوراق برای شدهتوزیع دفاتر فن اوری شبکٔه آیا ،مثال عنوانبه دارایی: کالس 
 در موجود بهادار اوراق نمایندٔه یا کندمی ثبت را بومی دیجیتالی هایدارایی شدهتوزیع دفترکل آیا :شدهتوزیع دفاتر فن اوری دارایی 

 کند؟می ثبت نیز را شدهتوزیع دفترکل از خارج
 خدمات برای فقط اینکه یا شود ارائه شدهتوزیع دفاتر فن اوری از استفاده با بهادار اوراق بازار عملکردهای همٔه آیا خدمات: پوشش 

 شود؟ اعمال دارایی( سرویس یا ،تسویه صدور، مثال عنوانبه) خاص

                                                                                                                                                                                                                
1 Distributed Ledger Technologies (DLT-TF) 
2 Standard Real-Time Gross Settlement (RTGS) 
3 ISO 20022 
4 Nich 
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 یا اپراتور ،مثال عنوانبه) کنندگانشرکت و شدهتوزیع دفاتر فن اوری بهادار اوراق مجموعٔه آیا شبکه: جغرافیایی دسترسی 
 است؟ خاصی جغرافیای به محدود اعتباردهندگان(

 :یا و ،مالی هایواسطه مالی، بازار هایزیرساخت توسط ،شدهتوزیع دفاتر فن اوری شبکٔه در اعتبارسنجی یا و حاکمیت مسئولیت 
 شود؟می تأمین غیرمالی اشخاص

 اطمینان رویکرد دو بین همکاری قابلیت از باید باشند، داشته همزیستی آن غیر و شدهتوزیع دفاتر فن اوری ایکارهراه است قرار اگر
 به نیاز ،است آن غیر و شدهتوزیع دفاتر فن اوری حساب یک دارای کنندهشرکت یک که شرایطی در باشد الزم است ممکن شود. حاصل
 باشد. انطباق فیلدهای ۱«ادهاک» آوردنفراهم

 شدهتوزیع کلدفتر شبکٔه مختلف انواع ۱.۴.7
 نوع سه حداقل توانمی شود،می بازی مختلف هایگره وسطت که هایینقش و شدهتوزیع دفاتر فن اوری شبکٔه به کاربران دسترسی به توجه با

 کرد: شناسایی را شدهتوزیع دفاتر فن اوری شبکٔه از مختلف
 ناشناخته موجودیت هر که دیگر مجازی ارزهای از بسیاری و کوینبیت اصلی هایسیستم مانند محدودیت بدون هایسیستم -الف

 کند. پیدا دسترسی هاآن به نقشی هر به دستیابی منظوربه تواندمی
  است. محدود گوپاسخ و شدهشناخته اشخاص به مشارکت اما ؛کنند ایفا را نقشی هر توانندمی کاربران کلیٔه که ،2گراتساوی محدود سیستم -ب
 هریک که هایینقش بین بلکه ،دکنمی محدود گوپاسخ و شدهشناخته اشخاص به را مشارکت تنهانه که ،۳محدود ایالیه هایسیستم -ج

  .دهدمی اعتباردهی امکان کاربران از یرخب به فقط ،مثال عنوانبه ؛شودمی قائل تفاوت د،کن ایفا شبکه در تواندمی کنندگانشرکت از
 نندکمی فراهم را ابزاری محدود هایسیستم است. ایدهگستر پیامدهای دارای شدهتوزیع دفاتر فن اوری سیستم یک مختلف تنظیم سه این

 نیست. گونهاین محدودیت بدون هایسیستم هکیدرحال باشند، دفترکل در خود فعالیت گوییپاسخ مسئول قانونی نظر از نندگانکتکشر هک
  کرد. تعریف گوپاسخ حقوقی اشخاص به مسئولیت تخصیص برای محدود هایسیستم در توانمی را ضوابط و شرایط
 شوند: عملی توانندمی زیر سناریوهای بگذاریم، کنار را اجراقابلِ  نظارتی مالحظات اگر
 کند.می صادر نظارتی احتمالی هایمحدودیت به توجه با ،شدهتوزیع دفترکل یک در مستقیماً را بهادار اوراق صادرکننده 
 به مربوط ترتیببه این شود.می توزیع هاگره نامحدود یا و مجاز و محدود تعداد بین آن محتوای اعتباردهی و دفترکل به دسترسی 

 است. نامحدود یا محدود شدٔهتوزیع دفترکل نوع
 شدهتوزیع دفترکل هایروزرسانیبه از استفاده با صادرکننده نمایندٔه از یا صادرکننده از را بهادار اوراق باراولین برای گذارانسرمایه 

 کنند.می دریافت
 شوند.می محسوب شرایط واجد سهامدار  انگذارسرمایه ،شود منتقل سهامداران به شدهتوزیع دفاتر فن اوری در بهادار اوراق وقتی 
 اوراق نوع هر یا قرضه اوراق یا سهام شرایط واجد تواندمی ،اجراقابلِ  قانون به بسته شدهتوزیع دفترکل در موجود هایموقعیت 

 باشد. دیگری بهادار
 آید.می وجود به نیز هاییچالش اما یابد، بهبود است ممکن بازار بازده ،مالی بازارهای در شدهتوزیع دفاتر فن اوری از گسترده استفادٔه صورت در

 یگذارسپرده مقررات مانند نظارتی الزامات توانندمی اپراتورها چگونه ،شدهتوزیع دفاتر فن اوری مدل به بسته هک شودمی مشخص ،خاص طوربه
 ،شدهتوزیع دفاتر فن اوری از خارج در فیات بهای پرداخت برای نند.ک برآورده را متولی تعهدات یا 5یهتسو یینها دستورالعمل و 4یمرکز بهادار اوراق

                                                                                                                                                                                                                
1 Ad hoc 
2 Restricted Egalitarian System 
3 Restricted Tiered Network 
4 Central Securities Depository Regulation (CSDR) 
5 Settlement Finality Directive (SFD) 

 .اوراق بهادار یٔهپرداخت و تسو یهامنظاحساب در یهبودن تسوییدر مورد نها ۱998مه  ۱9 یپارلمان اروپا و شورا EC / 98/26 بخشنامٔه
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 شود. برقرار شود، اجرا ناپذیربرگشت صورتبه باید که نقدی پرداخت و شدهتوزیع دفترکل در بهادار اوراق تحویل دستورالعمل بین پیوند باید
 بین پیوند باید شود،می استفاده بهادار اوراق تسویٔه برای که شدهتوزیع دفاتر فن اوری شبکٔه از خارج در فیات ارزی هایپرداخت برای

 شود، اجرا و راهنمایی ناپذیربرگشت صورتبه باید که نقدی پرداخت و شدهتوزیع دفترکل به واردشده بهادار اوراق تحویل دستورالعمل
 صنعت فعاالن از ایعده است. مهم بسیار نظر این از پرداخت مقابل در تحویل امنیت تأمین و هاسیستم بین متقابل همکاری شود. انجام
 در .هستند مفید کارگزاران هنوز ،غیرمتمرکز هایمحیط در بزرگ هایاندازه در هاسفارش اجرای برای که اندعقیده این بر بهادار اوراق
 این گیرد.یم تعلق شدهتوزیع شبکٔه یبرا یرساختز دهندگانارائه و پروتکل یساننوبرنامه به یعیطب طوربه یوربهره یسودها از یبخش عمل،
 توکنایزشدٔه بازار یک ظهور برای مناسب هایانگیزه چقدر و است مطلوب تمرکززدایی میزان چه که دارد اشاره مهم پرسش این به مسئله
 عدم سطح قبیل از ؛دارد بستگی مختلفی موارد به شبکه در کنندگانشرکت بین وریبهره سود توزیع نحؤه دارد. وجود غیرمتمرکز کامالً
 اعتبارسنجی هایمکانیسم، (مجوز بدون یا مجوزدار) شدهتوزیع دفاتر فن اوری نوع ،(متمرکز مبادالت یا غیرمتمرکز کامالً هایشبکه) تمرکز

 هوشمند. قراردادهای از استفاده و ،ماینر به نیاز عدم یا نیاز ،معامالت تأیید برای اجراقابلِ  تأیید فرایند و
 ۱.شودمی انجام رمزنگاری معامالت متمرکز سکوهای در امروز هاتوکن ثانویٔه معامالت اتفاق به قریب اکثریت واقع، در

  ایران کشور در هادارایی توکنایزکردن نمونٔه 8
 از که است شدهیعتوز دفترکل فن اوری یمبنا بر پلتفرم یک ققنوس شبکٔه برد. نام ققنوس از توانمی هاپلتفرم نوع این ایرانی نمونٔه برای
 نظارت، به قادر و دارند عهده بر یرمتمرکزغ صورتبه را شبکه ینا ادارٔه یرمتمرکزغ یهایزبانم است. شده تشکیل یرمتمرکزغ یهایزبانم

 و رددا را معتمد ناشران توسط هاتوکن انواع انتشار توانایی شبکه این هستند. کاربران یاتعمل و هاتراکنش یٔهکل ثبت و ،یسنجصحت
 .کرد توکنایز شدهیعتوز دفترکل فن اوری از استفاده با را مختلف هایییدارا توانیم آن وسیلٔههب

 یهابرنامه ی،معمار ینا براساس که است شده سازییادهپ استالر شبکٔه فن اوری سازییژهو با و مجوزدار و یعموم چینبالک از ققنوس
 در که ققنوس یهاهسته .ندشویم متصل ققنوس فعال گره هستٔه به هایسسرو واسط یقطر از وشده  فراهم هایزبانم توسط که یکاربرد
 د.کشمی تصویر به را ققنوس شبکٔه کالن معماری مدل ۱۴شکل  شود.یم فراهم هایزبانم توسط ،دهندیم یلتشک را ققنوس شبکٔه هم کنار
 

 
 ققنوس شبکٔه کالن معماری مدل .۱۴ شکل

 ققنوس سایت منبع:
                                                                                                                                                                                                                
1 Centralised Crypto-Asset Trading Platforms such as Coinbase, Poloniex, etc. 
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 ققنوس یستماکوس دهندٔهیلتشک یاجزا ۱.8
 یسسرو ،4انطباق یسسرو ،۳پل یسسرو ،2واسط یسسرو ،۱هسته یسسرو -۱ :از نداعبارت ققنوس یستماکوس دهندٔهیلتشک یاجزا
 .6یگانیبا یسسرو و ،5یونیفدراس یدهآدرس
 از: نداعبارت هسته یسسرو یاصل یجزاا

 است. 7استالر اجماع یتمالگور بر یمبتن پروتکل این :ققنوس اجماع پروتکل  
 است. هسته هاییسسرو یرسا و ققنوس اجماع یتمالگور ینب واسط :8واسط مدیریت 
 دارد. عهده بر را هاآن یتوضع ینآخر از اطالع و اطالعات تبادل ها،گره یرسا با ارتباط یبرقرار وظیفه :9آورلی 
 کندیم منتقل شبکه به را اجزا یرسا یرخدادها و فراهم اجماع یتمالگور به ارائه جهت را هاتراکنش مجموعٔه که کل:دفتر. 

 .دارد عهده بر یگانیبا و یرهذخ یستل در را هاتراکنش بستٔه درج یفٔهوظ ،همچنین
 است. دارعهده شبکه از خارج یرٔهذخ منبع یک به را کل دفاتر و هاتراکنش انتشار وظیفٔه :۱۰تاریخچه 
 ممانعت جهت ها،آن هش کنترل و هایسکد یریتمد یفٔهوظ است. ییدشدهتأ دفاتر یبرا سازییرهذخ منبع که :۱۱لیست باکِت 

 دارد. عهده بر یزن را تکرار از
 :دارد. عهده بر را تراکنش یساختارها انواع سازییادهپ تراکنش 

 چینبالک بستر بر ریپو 9
 برای ابزاری و گیردمی قرار استفاده مورد عمده مالیتأمین بازارهای در گسترده طوربه شود،یم شناخته یزن یپور نام با که ۱2بازخرید نامٔهتوافق
 مدتکوتاه اعتبار تأمین نوعی ریپو داراست. را جهانی بانکی منظا در اصلی نقش و بوده مالی مختلف مٔوسسات نقدینگی نیاز و بودجه تأمین
 کندمی موافقت و فروشدمی گذارسرمایه یک به را دولتی( قرضٔه اوراق )معموالً بهادار اوراق کارگزاری، یک معموالً گیرنده،وام آن در که است
 دارند. عهده بر را معامله تسویٔه مسئولیت طرفین ،دوجانبه هایبازپرداخت در کند. تبازپرداخ مشخص قیمت و تاریخ یک در را هاآن که

 باشد داشته پیچیدگی و عملیاتی هایهزینه کاهش در مهمی نقش تواندمی دوجانبه بازپرداخت بازار در که است داده نشان چینبالک
 قیمت با «سررسید» آیندٔه در معینی تاریخ در هاآن دمجد خرید و بهادار اوراق فروش برای اینامهتوافق ریپو ازآنجاکه ۱۳.(2۰2۰ مایاداس،)
 توانمی را اقتصادی ریپوی است. اقتصادی مختلف نیازهای با مالی بازارهای کاربران برای مالقات محل بنابراین ،است شدهتوافق پیش از
 کنند.می کار ۱4استانداردشده جهانی خرید ٔهنامتوافق از استفاده با ریپو بازارهای دانست. وثیقه برابر در شدهتضمین وام عنوانبه

 هایبندیرتبه رفتن زوال به رو با کند.می ایفا را بازار بین مختلف مالتمعا میان ایواسطه و اصلی نقش بانکی منظا بازار، فعلی روش در
 شد. چالش دچار نقش این سه، بازل در ویژهبه جدید، مقررات نتیجٔه در بانکی ترازنامٔه شدنکوچک و بانکی اعتباری

                                                                                                                                                                                                                
1 Core Service 
2 Interface Service 
3 Bridge Service 
4 Compliance Service 
5 Federation Service 
6 Archiving Service 
7 Stellar Consensus Protocol (SCP) 
8 Herder 
9 Overlay 
10 History 
11 Bucket List 
12 Repurchase Agreement 
13 Mayadas 
14 Global Master Repurchase Agreement (GMRA) 
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  کریپتوریپو ۱.9
 روزافزون تنوع است. دیجیتال عصر به مدرن مالی امور مدرن ابزار ورود در یچشمگیر پیشرفت دهندٔهنشان ۱کریپتوریپو بازار توسعٔه
 یابد. رونق تواندمی کریپتوریپو آن در که کندمی ایجاد جدید اکوسیستم یک رمزپایه، جدید هایدارایی ایجاد و بازار در کنندگانشرکت

 فعاالن باشند. داشته درآمد کسب یبرا هاییدارا ینا دادنقرض یبرا یفرصت یدبا باال، عمر طول با شدهیرمزنگار یهاییدارا دارندگان
 .(2۰۱8 اکسیژن، )سپیدنامٔه شوندمی مندبهره کوتاه مالی یاهیتموقع آوردندستبه یبرا هاییدارا ینا گرفتنوام از بازار یاحرفه
 و محدود ،هستند دسترس در شدهیرمزنگار یهاییدارا دادنقرض یا گرفتنوام یبرا بازار فعاالن یبرا حاضر درحال که ییهاینهزگ

 یجادا یبرا فرصتی ،شدهتوزیع کل دفتر فن اوری با هستند. مبادالت مقابل طرف ریسک معرض در یهرمزپا یارزها دارندگان و نداریسکپر
 ریپو کاربران و 2یقتصادا کارکرد ۳ جدول .دارد وجود یمیقد هاییرساختز یتمحدود بدون ،یرمتمرکزغ فن اوری بر یمبتن یپتوریپوکر بازار
 دهد.می نشان را کریپتوریپو و

 کریپتوریپو و ریپو کاربران و یقتصادا کارکرد .۴ جدول

 
 اقتصادی عملکرد

 ریپو

 کریپتوریپو و ریپو بالقؤه کاربران و فعلی کاربران

 بانک
 صندوق

 گذاریسرمایه
 ریسک پوشش

 وجوه
 بازار
 پول

 و هابیمه
 قصندو

 بازنشستگی

 مدیران
 دارایی

 هایشرکت
 بزرگ

 اشخاص
 حقیقی

 صندوق

 گذاریسرمایه

 خطرپذیر

 هایصرافی

 کریپتو

 پایین ریسک
 برای

 در گذاریسرمایه
 نقد هایدارایی
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 2۰۱8 یژن،اکس یدنامٔهسپ منبع: 

 

 کریپتوریپو در هوشمند قراردادهای و اتریوم از استفاده 2.9
 تواندمی حافظه، بودنکافی فرض با که است معنیبدان بودنکامل تورینگ است. چینبالک بر مبتنی و باز منبع ۳تورینگ ماشین یک اتریوم

 هوشمند قرارداد یک تواندمی کریپتوریپو پلتفرم یک کنند. سازیپیاده را پیچیده منطق سازدمی قادر را کاربران و کند محاسبه را هرچیزی
 قراردادهای .کنندمی عمل پایاپا و تسویه سیستم عنوانبه هم و متولی عنوانبه هم هوشمند قراردادهای .باشد اتریوم شبکٔه در همتا به همتا

                                                                                                                                                                                                                
1 CryptoRepo 
2 Economic Functions 
3 Turing 
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 برقرار سالیدیتی زبان در شدهتعیین فردمنحصربه الگوریتم یک توسط را ایرابطه ،باشد اجراقابلِ  قانون توسط اینکه جایبه اتریوم هوشمند
 هوشمند قرارداد در رکورد یک پلتفرم ،شد توافق ریپو یک برای که هنگامی است. معامالت پردازش هستٔه همچنین هاقرارداد این کنند.می
 ثابت آدرس از استفاده با کاربران ،بعد به نقطه آن از (.کندمی «ایزنجیرهدرون» را معامله )یعنی کندمی مستقر اتریوم چینبالک شبکٔه در را

 هوشمند، قرارداد آدرس به هاآن انتقال با را وام و وثیقه هایدارایی دهندهوام و گیرندهوام کنند.می برقرار ارتباط هوشمند قرارداد با اتریوم،
 را انجام درحال معامالت کلیٔه و فرستدمی گیرندهوام اتریوم آدرس به را وام دارایی کند،می قفل را وثیقه هوشمند قرارداد کنند.می تسویه
 نیست. تغییرقابلِ  طرف دو متقابل توافق بدون آن شرایط و نیست متکی ثالث شخص به مرحله هر در هوشمند قرارداد اجرای کند.می ردیابی
 ندارد. دسترسی انکاربر هایدارایی به مذکور فرمپلت و شوندمی نگهداری ۱مشتری سمت هایبرنامه توسط کاربران خصوصی کلیدهای کلیٔه

 یپتوریپوکر پلتفرم اصلی اجزای ۳.9
 ثبت پلتفرم روی را خود هایحساب دهندهوام و گیرندهوام که هنگامی کند.می ترکیب را اتریوم هوشمند قراردادهای و وب هایبرنامه پلتفرم
 با مبارزه و مشتری شناسایی بررسی باید شوند،می پلتفرم عضو کاربران وقتی .دشونمی کار گردش وارد سیستم کلیدی اجزای بیشتر کنند،
 را معامله انجام برای دسترسی مجوز کاربران شد، انجام یمشتر ییشناسا هایبررسی اینکه محض به کنند. طی پلتفرم روی را شوییپول

 مرحلٔه در است. دارایی هایکالس کلیٔه برای معامله از پس و ،معامله معامله،پیش مشترک مرحلٔه سه شامل دسترسی این که داشت خواهند
 معامله مرحلٔه ،هاسفارش هماهنگی از پس کنند.می بارگذاری تطبیق موتور در را خود هایدرخواست دهندهوام و گیرندهوام معامله، از پیش
 کاربر بندیرتبه معامله، از پس مرحلٔه در کند.می ارسال پلتفرم هوشمند قراردادهای به را ایزنجیرهدرون معاملٔه یک پلتفرم و شودمی شروع
  د.کنمی تنظیم را گیرندهوام امتیاز معامله، نتیجٔه به بسته

 تروریسم مالی تأمین و شوییپول با مبارزه هایفرایند ۱.۳.9
 هایسرویس با باید پلتفرم ،کاربران پروفایل به مربوط چینبالک هایآدرس و ،شوییپول ریسک ارزیابی ،کاربر زمینٔهپیش بررسی منظوربه

 .باشد تعامل در یسمترور یمال تأمین و ییشوپول با مبارزه خصوص در اعتمادقابلِ  خارجی

 تطابق موتور 2.۳.9
 را چت اتاق یک که است مذاکره ابزار یک شامل موتور این کند.می تسهیل را دادنوام و گرفتنوام هایسفارش بین تطبیق ،طابقت موتور
 مذاکرٔه که هنگامی است. ماوس کلیک یک با معامله پایان یا شروع کنند. مذاکره دقیق لهمعام جزئیات مورد در تا کندمی فراهم همتایان برای

 و کندمی ارسال اتریوم شبکٔه در هوشمند قرارداد به ایزنجیرهدرون درخواست یک برنامه این ،شود انجام معامله و یابد پایان کاربران
 گران تاًنسب زنجیره روی بر جداگانه طوربه سفارش هر واردکردن کنند. تأیید خود خصوصی کلیدهای با را آن باید فقط مقابل هایطرف
  دهد.می کاهش توجهیقابلِ میزان به را معامالت هایهزینه رویکرد این و است

 است قدرتمندی جویوجست موتور به مجهز اعالنات یتابلو کرد. خواهد عمل مشتریان برای اعالنات تابلوی عنوانبه تطبیق موتور
 کند. پیدا سفارش مطابق را مقابل طرف تواندمی راحتیبه شدهتنظیم پارامترهای از استفاده با که

 هوشمند قرارداد ۳.۳.9
 کرد: مستقر توانمی اتریوم شبکٔه در هوشمند قرارداد دو

 ؛ثابت سررسید تاریخ با قرارداد یک «دارمدت یریپو» •
 قبل اینکه بر مشروط یابد، خاتمه طرفین از هریک توسط تاریخ هر در تواندمی که ثابت سررسید تاریخ بدون قرارداد یک «باز یریپو» •

 کنند. اعالم شدهتوافق روزانٔه مهلت از

                                                                                                                                                                                                                
1 Client-Side Applications 
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 انکاربر بندیرتبه سیستم ۴.۳.9
 کاربر اتریوم هایآدرس در موجود هایدارایی میزان کاربر بندیرتبه .باشد کاربر بندیرتبه یرمتمرکزِغ دلِم یک دارای باید موردنظر پلتفرم

 رتبه ،نکول صورت در ؛یابدمی افزایش کاربر رتبٔه ،شود انجام موفقیت با معامله یک اگر گیرد.می نظر در را پلتفرم در کاربر سابقٔه و
 یابد.می کاهش

 .۱کلوزآوت مدیریت سیستم و ریسک مدیریت ابزار مانند دارد: وجود نیز پلتفرم فتٔهپیشر هایمٔولفه سایر
 کند.می فراهم را بازار ریسک بر نظارت و ،معامالت بر نظارت ،وثیقه بر نظارت ،ریسک مدیریت ابزار یک

 :است زیر شرح به مراحل
 خود هایدرخواست مشتریان ،مرحله این در .کنندمی پیدا دسترسی پلتفرم به ،معامله هدف با مشتریان معامله(: از )پیش صفر مرحلٔه

 شامل معامله از ایگسترده پارامترهای تا کنندمی چت کاربران سایر با و کنندمی استفاده پلتفرم جویوجست ابزار از هاآن کنند.می منتشر را
  کنند. تعیین را سررسید و ،وثیقه ،بهره نرخ

 کند.می پیدا را تطبیق بیشترین دارای هایتقاضا ،معامله تطبیق الگوریتم (:معامله) یک مرحلٔه
 دهند.می انجام را معامله و کنندمی توافق معامله دقیق جزئیات با دهندهوام و گیرندهوام (:معامله) 2 مرحلٔه
 اتریوم در مستقر هوشمند قرارداد در طرفین، بین شدهتوافق شرایط براساس را جدیدی معاملٔه خودکار طوربه پلتفرم (:معامله) ۳ مرحلٔه

 به گیرندهوام اتریومِ آدرس از را وثیقه هایتوکن و کندمی عمل تسویه سیستم یک عنوانبه اتریوم در مستقر هوشمند قرارداد کند.می ایجاد
 به مستقیماً  دهندهوام اتریوم آدرس ازرا  شدهگرفتهوام هایتوکن و کندمی قفل را وثیقه هوشمند قرارداد کند.می منتقل خود اتریومِ آدرس
 فرستد.می گیرندهوام پول کیف

 گرداند.میباز را شدهتوافق بهرٔه ضافٔهابه شدهگرفتهوام توکن گیرندهوام سررسید، زمان در (:معامله) ۴ مرحلٔه
 کیف به را شدهگرفتهوام دارایی هوشمند قرارداد کند.می دریافت را صحیح بازپرداخت مبلغ ،هوشمند قرارداد (:معامله) الف ۵ مرحلٔه

 گرداند.میباز گیرندهوام به را وثیقه و دهندهوام پول
 هوشمند قرارداد باشد، داشته وجود بخشودگی دوره یک اگر کند.نمی دریافت را صحیح بازپرداخت مبلغ هوشمند قرارداد ب: ۵ مرحلٔه

 یکی زیر گزینٔه سه از تواندمی دهندهوام و است کرده نکول گیرندهوام ،باشد نداشته وجود هنوز صحیح مبلغ اگر ماند.می آن پایان منتظر
 کند. انتخاب

 شود.می آغاز دوباره معامله و شود ایجاد هوشمند قرارداد در جدید معاملٔه کند. قبول را معامله جدید شرایط :۱-ب ۵ مرحلٔه
 کند. دریافت را گیرندهوام وثیقٔه :2-ب ۵ مرحلٔه
 ،است داده وام که دارایی با اعتمادقابلِ  ثالث شخص یا غیرمتمرکز صرافی طریق از گیرندهوام وثیقٔه که کند درخواست :۳-ب ۵ مرحلٔه

 شود. مبادله
 شود.می روزبه معامله نتیجٔه براساس طرفین هایبندیرتبه و معامالت تاریخچٔه (:معامله از )پس ششم مرحلٔه

 .کندمی ارسال ربطذی گوالتورر یا ناظر مقام برای را معامله گزارش لزوم صورت در وجود(: صورت در ،معامله از پس) *
 یالمللبین انجمن مانند منتشرشده 2هایروشبه از و باشد واقعی دنیای در شدهآزمایش چهارچوب یک براساس باید هوشمند قرارداد

 سایر با یکپارچگی از کندمی کمک جهانی بازخرید نامٔهتوافق استاندارد هایفرایند و مستندات با آشنایی کند. استفاده ۳سرمایه بازارهای
  د.شو حاصل اطمینان شدهغیررمزنگاری هایدارایی
 :باشد سنتی یریپو هایویژگی از بسیاری شامل باید ریپو هوشمند قرارداد
 ؛باشد سررسید تاریخ بدون و آزاد بازپرداخت یک یا ثابت تاریخ یک تواندمی «مدت» •

                                                                                                                                                                                                                
1 Close out 
2 Best Practice 
3 International Capital Markets Association (ICMA) 
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 ؛«2 ۱قهیوث سرک » / «اولیه حاشیٔه» •
 ؛«بهره نرخ» •
 ؛شودانجام می پذیریانعطاف از اطمینان برای «وثیقه جایگزینی» •
 ؛دهدمی موجود قرارداد اصالح مورد در متقابل توافق برای را ایگزینه طرف دو هر به «قرارداد اصالح» •
 ؛نکول مدیریت •
 .کرد توافق فرضپیش موارد سایر یا پرداخت عدم برای توانمی ابتدا ازرا  «پرداخت عدم مهلت» -
 .شودبینی میپیش نامناسب مالی وضعیت با گیرندگانوام از دهندهوام از محافظت برای «نکول انتقال» -
 توسعٔه هزینٔه ،انحالل سناریوی به ورود جایبه معامالت در است. طرف دو هر مجدد رٔهکمذا برای ایگزینه پیشنهاد برای «مشاوره» -

  کرد. تأمین توکن فروش طریق از توانمی را پلتفرم
 حلیراه ارائٔه و ارزش از مطمئن انتقال یک آوردنفراهم امکانِ چینبالک در ذاتی دیجیتالی فردمنحصربه و ناپذیری تغییر مشابه، طوربه
 از استفاده با نیز تجاری معامالت در همتایان بین در هاداده خصوصی حریم حفظ چالش .کندمی تأیید را تجارت مالی تأمین مسئلٔه برای

 امن بستر یک در همچنان را مالی، معامالت ویژهبه معامالت، ترینمحرمانه تواندمی امر این .شودمی برطرف چینبالک یرمزگذار فن اوری
 .دهد انجام معامالت

  بندیجمع
 دررا  آن یامدهایپ و متأثر ابعاد همٔه دیمکر سعی و یواکاو سرمایه و پول بازار در را چینبالک فن اوری کاربردی هایزمینه گزارش، این در

 بازارهای در چینبالک از دیگر کشورهای استفادٔه بررسی شامل موارد ینا .کنیم شناسایی مترتب یهاچالش و هافرصت و یمال یبازارها
 یجیتالید توکن از استفاده شده؛یزتوکنا بهادار اوراق ی؛زکمر کبان رمزارز ؛شدهتوزیع دفاتر فن اوری با یهتصف و ،یهتسو معامله، مالی؛ و پولی
 مورد یک و ؛چینبالک بستر بر صکوک ؛چینبالک بستر بر ریپو ؛یجهان بانک چینبالک قرضٔه اوراق ی؛بده بازار در توکنایزکردن بانک؛ در

 .است کشور داخل در توکنایزکردن
 با بهادار اوراق بورس خصوص در بگذارد. تأثیر مالی و پولی بازارهای کل در شفافیت و واسطه حذف با تواندیم چینبالک ،یکلطوربه
 این با شدهیزتوکنا بهادار اوراق قالب در بهادار اوراق انتشار ی،رسم مٔوسسات و یخصوص یهاشرکت با مرتبط یفاتتشر یٔهکل بردنینازب

 کارمزد و شودیم ترمطمئن و کارآمدتر یه،تسو و مبادله تا انتشار از قاورا عمر چرخٔه یریتمد فرایند یب،ترتینابه .شودمی فراهم فن اوری
 هیتسو سرعت یشافزا یبرا خصوصاً - یدها ینا بالقؤه یایمزا دنبالبه دنیا در بازار مهم گرانیباز اگرچه شود.می حذف متعدد هایواسطه

 این برای که مطالعاتی به توجه با .یستن عموم دسترس در کامل طوربه ییهابرنامه ینچن یاتجزئ ،نندکیم یگذارسرمایه - مترک نٔهیهز و
 فن اوری ینا از استفاده اما ؛شودنمی توصیه کشور بازار کل یبرا ،شدهیرمزنگار بهادار اوراق یفور ورود حاضر، درحال ،شد بررسی گزارش

 اهمیت از ،فن اوری این اتتأثیر بررسی برای سندباکس و شدهمحافظت شرایط در یا و خاص یکارکردها و بازار خاص یهاقسمت یبرا
 ابزار، چند یا یک برای و بازار از بخش یک در باریناول یبرا شدهیرمزنگار بهادار اوراق شودمی توصیه ،همچنین است. برخوردار سزاییب

 ینا گستردٔه اتخاذ که کرد تأکید یدبا ،اینباوجود .شود اجرا یاصل یمال یابزارها با رابطه در ،متأثر ابعادِ همٔه واکاوی از پس و شود اجرا
 یجادا هب منجر آنی حسابیهتسو به ییرتغ مثال، عنوانبه ؛ستروروبه یتوجهقابلِ  موانع با بهادار، اوراق یبازارها یادیبن تحول و فن اوری

 را یفعل مشاغل هایفرایند ییرتغ و موجود یموروث هاییستمس یگزینیجا چالش ین،براعالوه شود.یم یتجار هایفرایند در یقعم ییراتتغ
 .گرفت درنظر باید نیز
 کشور در چینبالک واضح کاربرد یک است. پذیرتوجیه مواردی چه در چینبالک از استفاده که استپرسش  ینا به پاسخ مهم یاربس نکتٔه
 توانیم بنابراین، ؛دارند را خودشان یستمس در معامالت ثبت یتقاضا دیگر هایسازمان و یمرکز بانک که باشد یموارد در تواندمی

                                                                                                                                                                                                                
1 Hair Cut 

، که در فارسی از عبارت کسر وثیقه و شودبیان می هایقهاز ارزش وث صورت درصدیهکه ب یدر روز ریپو با مقدار وجوه نقد دریافت هایقهوث یازارفاوت میان ارزش بت 2
 شود.هیرکات استفاده می
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 ،صورتدراین شود. منتشر و یزتوکنا چینبالک همان در نیز اوراق و ثبت آن در یمرکز بانک و هابانک معامالت که کرد یطراح یچینبالک
 چینبالک در، مشخص نقش تعریف با و نود یا گره عنوانبه سادگیبه شود، اضافه چینبالک به بخواهد که یگرید سازمان یا ارگان هر
 خبرگان برد. نام پرداخت صنعت از توانمی ،نیست پذیرتوجیه چینبالک که مواردی برای ،مثال عنوانبه ؛کندیم یتفعال و شودیم یفتعر

 ایعمده مشکل و دارند را الزم ییکارا یرانا پرداخت هایمنظا یراز کنند،ینم یهتوص ایران پرداخت صنعت در را چینبالک از استفاده صنعت
 ؛کند ایفا ییبسزا نقش تواندمی چینبالک یق،وثا بازار و اوراق بازار ،یمال بازار در اما .ندارد وجود ید،برآ آن حل درصدد چینبالک که
 یهاسامانه مورد ینا در اگرچه کرد. استفاده مختلف موارددر  و یمتقس را آن و یزتوکنا توانیم را سهام( یا )ملک یقهوث یک ،مثال عنوانبه

 سٔوال محل باشد لهئمس ینا یمتول متمرکز نهاد کدام که مسئله این ند،ادخیل سازمان چندین اینکه به توجه با ،هستند گوپاسخ هم متمرکز
 تعریف چینبالک در مشخص نقش با مربوطه هایارگان همٔه که نحویبه ،کند یزتوکنا را یقوثا تواندیم یراحتبه چینبالک کهیدرحال ؛است
  شوند. یسازیادهپ چینبالک توسط توانندیم سادگیبه که نداییابزارها ازجمله یجمع یمالتأمین و اوراق انتشار شوند.

 یدبا ،متمرکز مرسوم فن اوری در .دارد بیشتری یتشفاف و یتامن ی،پردازش نظر از متمرکز، مرسومِ فن اوری به نسبت چینبالک ،کلیطوربه
 از .شودیم وفصلحل یتمالگور با و یافتگییعتوز با چینبالک در یهقض ینا کهیدرحال ،شود گرفته نظر در یگرهمد با فن اوری مختلفِ وجوه
 یکربندیپ به محدود و یینپا سیارب آن از استفاده ینٔههز یجهنت در ،است دسترس در باز منبع صورتبه حاضر درحال چینبالک فن اوری ،یطرف
  .یستن سامانه یک سازییادهپ و یطراح به یازین و است یکربندیپ سطح در یسازیبوم و

 احراز چینبالک با است. دیگر هایسازمان و ،یمهب پول، بازار یه،سرما بازار ینب یپل مثابٔهبه و هاستسازمان تمام مشترک وجه یتهو احراز
 .یستن جداگانه یتهو احراز به یازن و است استفادهقابلِ جاهمه در توکن و گیردیم صورت باریک یتهو

 یاسامانه یعاد تحال در گذاشت، یقهوث بانک در بتوان را عمر یمٔهب ینکها یبرا ،مثال عنوانبه ؛است یقوثا مورد در یگرد مهم کاربرد
 کرد یزتوکنا را عمر یمٔهب توانیم چینبالک با اما ؛است سٔوال محل آن گریتولی و باشد متصل بانک به هم و یمهب به هم که است یازموردن

 توکنایزکردن کرد. استفاده را یقهوث یهاتوکن مختلف موارد در و یزتوکنا توانیم یزن را سهام ،همچنین شود. استفاده یقهوث عنوانبه هاتوکن و
 تواندیم یلیاردیم 2۰ ملک یک ،مثال عنوانبه است؛ دیگر نمونٔه نیز کرد استفاده یقهوث ینا از مختلف موارد در که نحویبه یرهن سند
  شود. ادهاستف یلیاردیم ۵ وام ۴ یبرا و شود یزتوکنا

 داشته کاربرد (…و یهسرما بازار تا پول بازار )از یمال یبازارها عرض در که است یبهادار اوراق انتشار برد، نام توانیم که یگرید کاربرد
 یمتمرکز سامانٔه یچه در آن یگریتول و شود یرشپذ مذکور یبازارها همٔه توسط که کرد منتشر یاوراق توانیم چینبالک وسیلٔههب .باشد
  شوند. یسازیادهپ چینبالک یرو توانندیم یچیدگیپ بدون و یراحتبه گام اوراق و باز بازار یاتعمل ،مثال عنوانبه ؛باشد نداشته وجود

 دوم یستمس با اول یستمس ارتباط برای ینبنابرا ،دارند یمتفاوت یارتباط یهاروش و متفاوت هایفن اوری مختلف هاییستمس کهازآنجایی
 یستمس اگر اما ؛بود خواهد پیچیده و دشوار ارتباط ،دارند جداگانه پروتکل یک هرکدام چون که بگذارند اکاشتر به را یشانهاپروتکل یدبا

 یواسط چینبالک ولی، .شودیم الوصفیدزا یچیدگیپ ،چهارم یستمس ورود با و شودیم برابر ینچند یچیدگیپ ینا ،شود وارد هم سوم
 .شودیم حذف هایچیدگیپ ینا و کندیم برقرار ارتباط یانم ینا در توکن که دارد توکن نامبه
 یعامل هاچینبالک یٔهکل در یهمکار یتقابل شود، مستقر یمال یبازارها در چینبالک یک فقط که است یدبع یاربس کهییازآنجا ،کلیطوربه

 در داشت. خواهند وجود همچنان یموروث یهایستمس ،یوسنار ینترمحتمل در بود. خواهد فن اوری ینا از استفاده یزانم یینتع در یاساس
 یناناطم یزن یموروث هاییستمس و شدهتوزیع دفاترکل ینب یهمکار یتقابل از یدبا ،هستند فن اوری ینا اتخاذ دنبالبه که بازار فعاالن یجه،نت

 کنند. حاصل
 اتخاذ ،دارد وجود سهام بازار مانند باال حجم با یبازارها در شدهدفترکل توزیع فن اوری پذیریمقیاس مورد در یمهم یدهایترد اینکه دلیلبه
 است. وابسته یاتیعمل ییراتتغ و فن اوری در یگذارسرمایه ینٔههز یگرد یسو از و فن اوری ینا یایمزا یقدق یلتحل و یهتجز به فن اوری ینا

 دارد بستگی عمومی پذیرش و ،مقررات و قوانین تغییر در چابکی ها،زیرساخت قبیل از متعددی عوامل به ذهنی هایمدل این بودنعملیاتی
 یهاطرح در یهمکار یتقابل از تا شود ینتدو یتیحاکم و یفن یاستانداردها یدبا ،گسترده یاسمق در یفن مختلف یهایطراح از قبل و

  شود. یلتسه یاتیعمل خدمات و شود حاصل یناناطم مختلف
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 ،دارند گریتولی یٔهداع زمانهم مختلف یهاارگان که یموارد در شدهتوزیع دفاترکل فن اوری از استفاده یران،ا کشور یبرا خالصه طوربه
 باز بازار مسئلٔه برد. نام توانمی را باز بازار ،دارند گریتولی یٔهداع بورس هم و یمرکز بانک هم که یموارد ،مثال عنوانهب ؛شودیم یشنهادپ
 هم و پول بازار توسط هم ،اوراق معامالت تا اوراق انتشار از باز، بازار در مورداستفاده یابزارها است. گردش در یهسرما و پول بازار ینب

 معامله و انتشار ،باشد یانم در یاواسطه ینکها بدون و کرد استفاده چینبالک از توانیم ،ینبنابرا شود. انجام تواندیم یهسرما بازار توسط
 .شود انجام چینبالک یاعضا توسط و چینبالک یهاگره قالب در مختلف ارکان توسط
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