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کلیٔه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکدٔه پولی و بانکی )وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسالممی ایالران  
 و هر نوع برداشت از آن با ذکر منبع بممانع است.

 چکیده 
 دشواریای هستند. با توجه به دچار مشکمت عدیده ،های رمزپایهگذاران در بازارهای مالی و پولی، در توافق در مورد داراییقانون

های رمزپایه به این موضوع تٔاکید بر دارایینظر در این زمینه، این گزارش با های رمزپایه و اختمفگذاری در داراییفرایند قانون
ها وجود دارد. ها و تعریف برای هریک از آنبندی آنرمزارزها، اختمفات شدیدی در طبقه زمینٔهاختصاص داده شده است. در 

های ای در مورد ریسککنندگان صادر و تحقیقات گستردههشدار مشترکی دربارٔه خطرهای ارزهای مجازی برای مصرفتازگی، به
تٔاکید بسیاری دیگر از ها مورد شده است. لزوم برقراری قوانین و مقررات در مورد این نوع از دارایی ها انجاماحتمالی این نوع دارایی

 ها خواهیم پرداخت. ه در این گزارش به بررسی آنک است، المللیهای بینسازمان
ماهیت و  ،ند. در این حوزهکشده توجه های رمزنگاریتفاوت رمزارز با دارایی در سطح بانک مرکزی باید به مسئلٔه گذارمقررات

و رویکردهای  ،و منفیهای مثبت های ساختاری و ابهامات حقوقی، جنبهبندی بسته به کارکردهای هریک اهمیت دارد. چالشطبقه
شده بازنمایی برانگیز در این زمینه است. دارایی رمزنگاریوکار با ارزهای دیجیتال ازجمله موضوعات بحثکسب مختلف حوزٔه

های خرد در کشور گذاریهای منجمد، فضایی جهت سرمایهشدن داراییکردن دارایی و فعالهاست که با توکنایزدیجیتالی از دارایی
اساسی برای ایجاد یک چهارچوب نظارتی قوی  یتواند مانعبندی میو طبقه ،، تعاریفکند. عدم اجماع در مورد اصطمحاتمی ایجاد

باشد و ممکن است مانع از هماهنگی بیشتر نظارتی در بازارهای مالی شود. با توجه به ماهیت ذاتی معاممت رمزنگاری، تفسیر 
 نظارتی ممکن است نظارت را تسهیل کند. واضح از اصطمحات در بین نهادهای

 جهتبرای ناظران  - المللیچه در سطح داخلی و بین - های رمزنگاریها در مورد فعالیتآوری دادهدیگر، بهبود جمع سویاز 
های داده مجموعٔهبگذارد، بسیار مهم است.  اثر هار اهداف نظارتی آندتوجهی قابلِطور بهتواند هایی که میها و فرصتدرک ریسک

 د.کرکنندگان در بازار و یا سایر نهادهای نظارتی تهیه توان مستقیماً از شرکتتر را میتر و دقیقتجربی گسترده
منظور بهبود مقررات، د. همچنین بهشها با رمزارزها مشخص در این گزارش، الزامات مقرراتی موجود بررسی و ارتباط آن

شده در گزارش هریک از رمزارزها المللی مطرحبا توجه به استانداردهای بیناصمحات موردنیاز و اقدامات پیشنهادی ارائه گردید. 
 ر آن اثرگذار است، نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت.دای که بسته به حوزه

انتخاب را های آن های مبادالتی و زیرساختکه بانک مرکزی کشور باید سامانه بیان کردعنوان پیشنهاد توان بهمی ،طور مشخصبه
برای مقاصد سوداگرانه رمزارزها د. همچنین، بانک مرکزی در کشور باید مانع از خریدوفروش ارز حاصل از استخراج کنریزی و پایه
 رود.شمار میاین حوزه نیز به اخذ مالیات در حوزٔه رمزارزها کلید شفافیت شود.
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 قدمه م
ند. کمبادله با استفاده از رمزنگاری طراحی شده است تا معاممت را ایمن  وسیلٔه عنوانبهارایی دیجیتال است که یک د رمزارز
های کدگذاری بسیار های رمزگذاری و یا سیستمبا استفاده از پروتکل رمزارزد. ناهای دیجیتالای از پولوعهها زیرمجمرمزارز
زدایی معنی نیز با تمرکز رمزارزسازد. خود را ایمن می ند، واحد مبادلٔهکای که انتقال اطمعات حساس را رمزگذاری میپیچیده

بلکه با  ،ی مرکزی و سایر مقامات نظارتیاهبانک های آگاهانٔهگیریتصمیم براساسهای مجازی نه . عرضه و ارزش پولیابدمی
شود. در ساخته شده است، کنترل میها آن های نظارتیای که در کدهای بسیار پیچیدهی کاربران و پروتکلهافعالیت
را مثال، بانک مرکزی  وجود ندارد که سیستم  عنوانبه، هیچ نهاد مرکزی )شدهرمزنگاریی هاداراییهای غیرمتمرکز در سیستم

رد سیستم را راهبری و نظارت شود که عملکهای داخلی جایگزین میی از پروتکلچهارچوبند و نهاد مرکزی با کمدیریت 
ها و تراکنش هاپرداختسازد و پذیر میگیرد، امکانهایی را که توسط اعضای همان سیستم صورت میتراکنش تٔاییدد و نکمی

توانند ها میرمزارز: ها وجود داردرمزارزکارکردهای مختلفی برحسب انواع  یرند.گاز طریق سیستم الکترونیکی صورت می
توانند ها میرمزارز. ندکنرا ایجاد  هاپرداختم نظات وانتقاالنقلتسهیل در  و های پرداخت تقویتمنظار درا رقابت و نوآوری 

 هستند. روروبهها و مسائل مختلفی البته در این مسیر با چالش ؛ابزار مالی جایگزینی برای ایجاد و توزیع پول شوند عنوانبه
طی  عبارتیاست. به ینوین مسئلٔهها رمزارزدر  یگذارمقررات مسئلٔه ،هارمزارزبا توجه به اهمیت موضوع و کارکردهای 

 بازارهایکنندگان مقررات در ناظران و تنظیمعنوان یک ابزار پرداخت در مبادالت، شدن رمزارزها بههای اخیر با مطرحسال
ها داشته باشند که این گزارش رمزارزبر در مورد چگونگی و نظارت  یات مشخصیمباید تصم و اندوارد شدهدر این حوزه  مالی

در است. به آن پرداخته  ،توسط نهادهای ناظر شدهانجامالمللی رخ داده است و تحلیل مطالعات با بررسی آنچه در سطح بین
براساس  گذاریمقرراتبه بررسی  ،۲ و در بخش ،ها در جهانرمزارزهای موجود در به بررسی پتانسیل، ۱این گزارش در بخش 

 شدهرمزنگارینظارت دارایی  چهارچوبو  هاریسک نیز ۴و  3 هایبخشدر پرداخته شده است.  المللیبیناستانداردهای 
های انتخابی کشورهای مختلف و بررسی قوانین و مقررات موجود نیز با تمرکز بر رویههای بعدی بررسی شده است. در بخش

 شده است. ارائه پیشنهادی  چهارچوب ،در ایران
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 هارمزارزهای موجود در تانسیلپ ۱
واسطه  فّناوریمعنای این است که این . عدم تمرکز به۲گسیختگیازهمو  ۱به دو چیز دست یافته است: عدم تمرکز فّناوریاین 

یک و بدون نیاز به  ،صورت ناشناسه، بابزار پرداخت عنوانبه تواندمی کوینبیت ،مثال عنوانبه ؛کندمیرا از معاممت خارج 
 . ۲۰۱8 ،3و ولف دمرتزیس) واسطه مورد استفاده قرار گیرد

نقدی بین دو  دهد. در معاملٔهارائه می خرج مجددبرای  یحل معتبرراه فنّاوریمعنای این است که این گسیختگی بهازهم
واسطه  ،وجود ندارد. در یک سیستم غیرمتمرکز خرج مجددو امکان  شودمیعامل، انتقال از کیف پول یکی به دیگری انجام 

. غالبًا این کار در بلوک معاممت انجام شودمیدر شبکه جایگزین  کنندگانشرکت غیرمتمرکز توسط همٔه تٔایید فرایندبا 
 از یکیاند. که به روش غیرمتمرکز ذخیره شده تشده اسییدتٔاای از معاممت زنجیره چیناصطمح بمک ،روازاین ؛شودمی
 دوبارٔه کردنخرج برای متقلبانه یروش این .استخرج مجدد  مقولٔه ند،اآن حل ازمندین پولی هایشبکه که مشکمتی ینترمهم
 یک کسی اینکه مانند شود، مصرف یا خرج باریک از شیب کییالکترون پول مشخصی مقدار یا وجه (است مشخص مبلغ یک
 مورداعتماد ثالث شخص یک که است آن موضوع این بردنازبین برای سنتی حلراه .)بفروشد نفر دو به زمانهم را نیزم
 منابع کنترل اساساً که است کسی وجود مستلزم همواره روش این هرچند ؛گیرد دستهب را کنترل و نظارت )مرکزی سرور(

 . ۲۰۱8 ،ولف و )دمرتزیس باشد ارشیاخت در شما شخصی اطمعات تمام اتیجزئ و مالی
، نیچبمک طریق از امر این دهند. انجام یکار است الزم شبکه اعضای تکتک کوین،تیب مانند رمتمرکزیغ شبکٔه یکدر 

 را هاحساب تراز ٔهیکل مشاهدٔه توانایی شبکه درون دافرا ٔهیکل ،جهینت در رد.یگمی صورت ،است همه برای دسترسقابلِ که
 کوین زانیم و پول فیک هایآدرس( کنندهدریافت و کنندهارسال عمومی دهاییکل حاوی فایل یک تراکنش هر داشت. خواهند
 . همان) است  شدهمنتقل

 مرکزی دفتر یک جایبه .آوردمی فراهم را اعتماد تمرکز، عدم و است غیرمتمرکز سوابق بر مبتنی جدید فنّاوری وعدٔه
 همان دیگر، عبارتبه ؛شودمی ضبط شدهتوزیع دفترچٔه یک روی اطمعات است، شده سپرده معتبر سسٔهمٔو یک در که متمرکز

  .شودمی اعتماد افزایش باعث تمرکز عدم این .شودمی ذخیره رایانه زیادی تعداد در زمانهم اطمعات
 شدهثبت معاممت سیستم به ورود ،نخست .دندهمی تشکیل را هارمزارز و فّناوری این واقعی افزودٔهارزش ویژگی دو این

 هاداده ردیابی به که مشاغلی برای که ایویژگی ؛نداقطعی تاریخی سوابق که است معنیبدان این ؛کرد دستکاری توانمین را
 برای هاییانگیزه غیرمتمرکز دفترچٔه یک در  ییدتٔا فرایند )یعنی اجماع اصل دوم، است. ارزشمند بسیار ،باشد متکی

 آن در که خوبی تعادل به دستیابی برای شدهتوزیع دفاتر بنابراین، است. کرده ایجاد صحیح گزارش جهت کنندگانشرکت
 که نداقدرتمندی هاینوآوری همه هااین است. داخلی ساختارهای دارای شود،می آشکار خود توسط صحیح اطمعات

 ببرند. پیش را اطمعات روزرسانیبه و ردیابیمسیر  توانندمی
 آورد.می فراهم مالی امور ازجمله هازمینه از بسیاری دررا  نوآورانه هایحلراه ارائٔه پتانسیل فنّاوری این دیگر، جهت از

 و هاشرکت و مالی مٔوسسات و بزرگ یهابانک است. موردبحث شدتبه مالی امور در فنّاوری این پتانسیل واقعی مقیاس
 فّناوری این که کنندمی ادعا فّناوری به مندانعمقه کنند.می یگذارسرمایه هافنّاوری این در چشمگیری طوربه انگذارسرمایه

 است ممکن فنّاوری این مزایای آوردندستبه که دانندمی بازار بازیکنان فزاینده، طوربه اما داد. خواهد تغییر را چیزهمه
 در و هاداده ذخیرٔه مورد در جدی هاینگرانی هاپرونده شدنتربزرگ ،همچنین باشد. ،شدمی تصور ابتدا در آنچه از ترسخت

                                                                                                                                                                                                                
1 Decentralisation 
2 Disintermediation 
3 Demertzis & Wolff  



 و بانکیپولی  ژوهشکدٔهپ
 

۴ 

 شده باعث امر این است. گیروقت بسیار بمدرنگو  مٔوثر پرداخت منظا تشکیل ،براینعموه کند.می ایجاد اینترنت باند نهایت
داده  معاممت تٔایید اجازٔه گره چند به فقط آن در که برگردد «متمرکز هایسیستم» به رمزنگاری فنّاوری از نسل آخرین است
 و )آبادی دارد بستگی واردشده اطمعات صحت به هنوز هادفترچه به ورود که است شده داده تشخیص ،همچنین .شودمی

  .۱8۲۰ ،۱برونرمایر
 د:کر اشاره زیر مواردبه  توانمی دیجیتالی ارزهای هایویژگی مورد در ،کلیطوربه
 است شده محافظت راتییتغ و ،تقلب جعل، از که است پرداخت برای تالییدیج موجودی رمزارز. 
 برد. بهره توانمی خاص رمزارز یک از، جدید واحدهای ایجاد کنترل نیهمچن و هاتراکنش صحت و تیامن برای  
 کردنی نیست.لغو شدهانجام اتیعمل 
 است دسترس در آزاد صورتبه معموالً شدهانجام اتیعمل مورد در اطمعات. 
 و کنترل مرکز و شوندمی درخواست و ،محاسبه د،یتول خارجی یا و داخلی کنترل گونهچیه بدون یرمزنگار ارزهای 

 ندارند. زیکییف تیواقع
 عموم برای و شودمی ثبت تراکنشی هر گرچها دهند. انجام را هاتراکنش ناشناس صورتبه دهدمی اجازه کاربران به 

 را مختلفی مبالغ موارد، گونهاین و ،آدرس نام، مانند شخصی اطمعات از استفاده بدون دتوانمی آید،درمی نمایش به
 .کند دریافت یا ارسال

 هاتراکنش کارمزد بودننیپای. 
 بازار در یگذارسرمایه است. انتشار درحال ایگسترده صورتبه فنّاوری این ،هارمزارز مورد در شدهبیان هایویژگی باوجود

 ۲۰۰ حدود به و یافته کاهش توجهیقابلِ طوربه ۲۰۱8 سال طی ،دالر میلیارد 8۰۰ از بیش اوج از پس رمزپایه یهادارایی
  . ۱ )شکل است رسیده دالر میلیارد
 

 
 ۲۰۱8 تا ۲۰۱3 از هارمزارز بازار .۱شکل 

 دالر  میلیارد واحد:) ۲۰۱8 اوت .www.coinmarketcap.com منبع:

 

                                                                                                                                                                                                                
1 Abadi & Brunnermeier  

http://www.coinmarketcap.com/
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 دالر میلیارد 836 اوج به و یافت افزایش شدتبه ۲۰۱8 ژانویٔه 7 تا شدهرمزنگاری یهادارایی بازار در یگذارسرمایه
 از بخش بیشترین رسید. دالر میلیارد ۲۰7 به ۲۰۱8 اوت ۱6 در و است یافته کاهش توجهیقابلِ طوربه زمان، آن از رسید.
  .۲ )شکل دارد را نقش بیشترین کوینبیت که هستند رمزنگاری ارزهای ،رمزپایه یهادارایی
 

 
 ۲۰۱8 تا ۲۰۱۰ از کوینبیت ارزش نوسان .۲شکل 

  .۲۰۱8 اوت،  www.coindesk.comمنبع:
 

 حدود روزانه ،اروپا مرکزی بانک مطالعات اساسبر است. اندک جهانی پرداخت معاممت در هارمزارز سهم ،باوجوداین
 یورو منطقٔه در فروشیخرده پرداخت میلیون 33۰ با مقایسه در که شودمی انجام جهان سطح در کوینبیت تراکنش ۲8۴٬۰۰۰

  .3 )شکل است محدود

 
 ۲۰۱8 تا ۲۰۱3 از رمزارزها ارزش وسانن .3شکل 

  www.localbitcoins.com منبع:

http://www.coindesk.com/
http://www.coindesk.com/
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 اواخر از است. داشته چشمگیری افزایش گذشته سال پنج در جدید شدٔهرمزنگاری ارزهای استخراج از حاصل درآمدهای
 در روزانه درآمد رسید. دالر میلیون 33 به دالر میلیون ۰٫7 از ۲۰۱8 ژوئیٔه ۱8 از استخراج روزانٔه درآمد متوسط ،۲۰۱3 آوریل
 روزانه معاممت در فردمنحصربه کاربر میلیون ۱٫6 از بیش و است بوده دالر میلیون ۴۴ از بیش متوسط طوربه ۲۰۱8 سال

  .۴ )شکل  ۲۰۱3 سال در ۱۱9٬۰۰۰ قابلم )در کنندمی شرکت

 
 ۲۰۱8 تا ۲۰۱3 از ارزرمزها بازار از سود کسب و گذارانسرمایه تعداد .۴شکل 

 www.coinmetrics.io منبع:

 
 برقراری یابد.می بیشتری اهمیت مالی ناظران و انگذارقانون رفتار ،مالی بازارهای در یشمولیت و گسترش چنین باوجود

 ،ادامه در دارد. آتی هایسال در فّناوری گسترش و برقراری در بسزایی نقش ساختار با تطبیق و زمینه این در مقررات و قوانین
  .شودمی پرداخته ایران در سپس و مختلف کشورهای در هارمزارز در یگذارمقررات فرایند بررسی به

 شرایط با تطبیق برای موجود نظارتی توانایی و مناسب نظارتی محیط مورد در را سٔواالتی رمزپایه یهادارایی سریع رشد
 رساندنحداقلبه و اقتصادی ثبات بلندمدت در مناسب صورتبه مالی خدمات یگذارمقررات تنظیم است. کرده ایجاد
  .۵ )شکل کندمی ترویج را اجتماعی یهاهزینه
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 ۲۰۱9 تا ۲۰۱3 ازشده رمزنگاری یهادارایی رشد .۵ شکل

 پول المللیبین صندوق، www.coinmarketcap.com منبع:

 
 دارند. قرار یبسیار خطرهای معرض در خدمات، دهندگانارائه همچنین و شدهرمزنگاری دارایی کاربران و گذارانسرمایه

 تنهانه را توجهیقابلِ خطرهای ،بودنناشناس و فنّاوری هایویژگی با هم کنار در ،شدهرمزنگاری یهادارایی باالی ثباتیبی ذاتاً 
 در موجود یهاریسک است شده سعی ،6شکل  در آورد.می وجودبه نیز خدمات دهندگانارائه برای بلکه ،گذارانسرمایه برای

 .شود داده نشان شدهرمزنگاری دارایی
 

 
 مرتبط هایریسک وشده رمزنگاری یهادارایی بازار ساختار. 6شکل 

 ۲۰۱9 ،پول المللیبین صندوق منبع:

http://www.coinmarketcap.com/
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 چینخط با ۱شدهرمزنگاری دارایی مبادلٔه هایعاملسیستم و پول کیف دهندگانارائه سایبری و عملیاتی ریسک
 ساختار در شدهرمزنگاری دارایی کنندٔهاحاطه یهاریسک این است. شده داده نشان 6شکل  در محصور  محیط ینتر)داخلی

   ۲۰۱9 ،۲همکاران و کوروو) است تٔاثیرگذار داراییاین 
 محصور  محیط ترینمیانی) مشکی خط با نیز توکن و سکه انتشاردهندگان یهاریسک و ،اعتباری ریسک ،بازار ریسک

 رمزنگاری مبادلٔه هایعاملسیستم و گذارانسرمایه و نداثباتبی بسیار رمزنگاری یهادارایی از بسیاری است. شده داده نشان
 خاکستری خط با شدهرمزنگاری دارایی خدمات دهندگانارائه و صادرکنندگان نقدینگی ریسک بازارند. ریسک معرض در
 و کوروو) دارد وجود شدهرمزنگاری دارایی ساختار تمام در ریسک این است. شده داده نشان بیرونی  محصور محیط)

 . ۲۰۱9 ،همکاران
 مورد ریسک بالقوه طوربه نیز شدهرمزنگاری یهادارایی در تروریسم مالی تٔامین با مبارزه و شوییپول با مبارزه ریسک

 ،براینعموه است. رمزنگاری یهادارایی در بودنناشناس مختلف سطوح علتبه این و کنندمی ایجاد راگرفتن قرار سوءاستفاده
 جهان سطح در بیشتری سرعت با تا دارند توانایی کاربران که است معنی این به و ندااینترنت بر مبتنی هاآن که است واقعیت این
 یهادارایی در معامله که کندمی فراهم کاربران برای را امکان این غیرمتمرکز فنّاوری از استفاده ،همچنین کنند. معامله را هاآن

 شدت ایجادبه صادرکنندگان و رمزنگاری یهادارایی دهندگانارائه در سیستمی ریسک دهند. انجام مالی هایواسطه بدون رمزپایه
 مبادلٔه هایعامل)سیستم رمزنگاری یهادارایی ایمبادله خدمات دهندگانارائه ند.اسنتی مالی مٔوسسات با تعامل در زیرا ،شودمی

 . همان) ندامالی مٔوسسات و مالی سنتی مشاغل درگیر فزاینده طوربه وکارگزاران  رمزنگاری
 
 

                                                                                                                                                                                                                
1 Crypto Trading Platform 
2 Cuervo et al.  
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 المللیبین استانداردهای براساس هارمزارز در یگذارمقررات ۲
 باارتباط  در دارند. مشکل رمزپایه یهادارایی نظارت و بندیبقهط مورد در توافق در پولی، و مالی بازارهای در انگذارقانون

 هشدارتازگی به اروپا نظارتی مقامات دارد. وجود اروپا اتحادیٔه در ازجمله هاآن بندیطبقه در شدیدی اختمفات ها،رمزارز
 کندمی استدالل EBA ۱) اروپا بانکی سازمان اند.کرده صادر کنندگانمصرف برای مجازی ارزهای خطرهای دربارٔه مشترکی

 باعث فنّاوری به مربوط یهاریسک زیرا ،بمانند باقی پرداخت خدمات دستورالعمل محدودٔه از خارج باید مجازی ارزهای که
 که کندمی بیان اروپا مرکزی بانک کند.می رد را «ارز» اصطمح از استفاده و شوند متمایز معمولی ارزهای از هاآن شودمی

 آینده در تواندمی مجازی ارزهای ماهیت که کندمشخص می ،همچنین .نددامین پول را مجازی ارزهای یا رمزنگاری ارزهای
 بسیاری تٔاکید مورد اروپا اتحادیٔه توسط مقررات و قوانین برقراری لزوم گیرد. قرار نظارت تحت باید بنابراین و کند تغییر
  پرداخت. خواهیم هاآن بررسی به ادامه در که است، المللیبین یهاسازمان از دیگر

 تواندمی چینبمک آنچه به نسبت فعلی پرداختهای نظام که کندمی اشاره واقعیت این به اروپا مرکزی بانکدر ضمن، 
 . ۱8۲۰ ،۲ریکو) است برتر آورد، دستبه

 ،آلمان قوانین تحت باوجوداین .هستند پول شدهرمزنگاری ارزهای که کندمی رد را نظر این نیز انگلیس مرکزی بانک
 نیستند پرداخت مورد در نظارتی چهارچوب مشمول مجازی ارزهای فرانسه، در است. خصوصی پرداخت ابزار نوعی کوینبیت

 اسپانیا در کهدرحالی ،دانندمی مبادله برای ایوسیله را آن ایتالیایی مقامات شوند. گرفته نظر در مالی ابزار کی توانندنمی و
 ثبات برای آورندهوجودبه هاینگرانی دلیلبه را کوینبیت استخراج چین اند.نشده تٔایید یا ،مجاز نشده، ثبت مجازی ارزهای

 . ۲۰۱8 ،ریکو) کندمی محدود مالی
 شوند. گرفته نظر در پول عنوانبه توانندنمی حاضر درحال رمزنگاری ارزهای که دکر بیان توانمی ،کلی ارزیابی در بنابراین

 ،همچنین ند.ااستفادهقابلِ ارزندٔه ارز یک نه و شوندمی محسوب مفید حساب یک نه مجازی ارزهای که داشت توجه باید
 . ۱8۲۰ ،3همکاران و کمیز) باالست بسیار نیز هاآن ارزشی نوسانات

 مورد در مختلفی نظرهای ،بنابراین دارند. شباهت سوداگرانه یهادارایی به احتماالً شدهرمزنگاری ارزهای حاضر، درحال
 در یگذارمقررات بحث کرد. خواهد روروبه بیشتری مشکمت با را یگذارقانون فرایند که دارد وجود هاآن ماهیت و هارمزارز
 و دمرتزیس) است کرده ایجاد جهانی مجامع در را اساسی هایینگران شدهرمزنگاری یهادارایی بر نظارت چگونگی مورد

 است: زیر موارد شامل هانگرانی این . ۲۰۱8 ،4گانترام
 فراهم دهد،می کاهش را مالیتٔامین هایهزینه که ،را مالیتٔامین نوآورانٔه منابع از استفاده میزان چه تا جدید فنّاوری ،اول

 چینبمک فنّاوری ،همچنین دارند. اروپا اقتصاد اعتبار تٔامین در مهمی نقش شدهرمزنگاری یهادارایی حاضر، حالدر کند.می
 را مالی مبادالت یمعاممت یهاهزینه را فراهم آورد و ترکوچک یهاشرکت برای مالی امور به دسترسیدر  گسترش تواندمی

 باشد. مالی ناظرانهمیشگی  موردتوجه بایداوری در این فنّ  نوآوری فضای حفظ ،لذا دهد. کاهش
کار به تخلف برایرا ها آن توانمی و گیردقرار می استفادهمورد  غیرقانونی یهافعالیت برای شدهرمزنگاری یهادارایی ،دوم

 سوءاستفاده هاآن از دتوانمی د،شو انجام ناشناس صورتبه ندتوامی شدهرمزنگاری یهادارایی در معاممت ازآنجاکه .برد
 در باید آن از سوءاستفاده کردنمحدود برای بسیاری اقدامات دارد، وجود امکان این نیز نقد پول مورد در که طورهمان شود.

                                                                                                                                                                                                                
1 European Banking Authority 
2 Coeuré 
3 Claeys et al. 
4 Demertzis & Guntram  
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 دقیق اقدامات ،شدهرمزنگاری یهادارایی در غیرقانونی فعالیت از جلوگیری و کردنمحدود برای شود. گرفته نظر
  است. الزم یگذارسیاست
 یهادارایی دیجیتالی ماهیت .شود بررسی دقتبه باید گذارسرمایه و کنندهمصرف از حمایت به مربوط مسائل ،سوم

 بسیاری دانش دیجیتالی نظر از افراد اینکه بر مشروط دهد،می قرار عموم دسترس در مستقیم طوربه را هاآن ،شدهرمزنگاری
 وام گزارش مثال، عنوانبه ؛داشت نظر در باید نیز را پذیرآسیب هایگروه اما ،است مطلوب گسترده دسترسی باشند. داشته

 دانشجویان کل از پنجمیک حدود ،آن در که کندمی نقل را نظرسنجی یک نتایج ۲۰۱8 مارس در متحده ایاالت دانشجویی
 هشدارهایی د.بودن کرده استفاده کوینبیت مانند رمزنگاری ارزهای در یگذارسرمایه برای مالی کمک پول از کنندهشرکت
 هاآن هاییگذارسرمایه و هارمزارز از بسیاری ،هاآن ماهیت براساس .اندکرده صادر رمزپایه یهادارایی خطرپذیری دربارٔه
 .است پرخطر

 مشکمت تواندمی بازار در قیمتی باالی نوسانات دارد. وجود هارمزارز از استفاده در مالی ثبات مسئلٔه به توجه ،چهارم
 نظام از زیادی حد تا و است ناچیز بسیار هنوز بازار زیرا ،نیست حاضر درحال واقعی تهدید یک این کند. ایجاد را مالی ثبات
 خطری حاضر درحال شدهرمزنگاری یهادارایی هک است کرده توافق مالی ثبات هیئت ،بنابراین است. شده جدا سنتی مالی
 حمایت و پشتیبانی اطمعاتی یهاشکاف و تحوالت سرعت به توجه با هوشیارانه نظارت از اما ندارند، جهانی مالی ثبات برای
 اجماع ، ۲۰۱8) بال کمیتٔه و  ۲۰۱8) پول المللیبین صندوق نظر با مطابق که داشت نظر در باید ،باوجوداین کند.می

 که شودمی تصور ،حالبااین است. امیدوارکننده و جالب شدهرمزنگاری یهادارایی در موجود فنّاوری که دارد وجود ایگسترده
اوری و تطبیق آن برای دنبال درک این فنّبه فقط ،مختلف هایبرنامه ظهور با و است حال تغییردر بسیار هم هنوز فنّاوری این

 که شودمین تصور بنابراین و است اندک شدهرمزنگاری یهادارایی کل ارزش هنوز ،حاضر درحال هستیم.مصارف مختلف 
 کند. ایجاد هابخش سایر برای واقع در یا مالی ثبات برایریسک بزرگی 

 بر مبتنی هاآن که هنگامی ویژهبه باشد، سازگار شدهرمزنگاری یهادارایی فنی ماهیت با باید مقررات تنظیم رویکرد ،پنجم
 بر نظارت ،بنابراین است. نشده فاش صادرکننده هویت فرایند این در ییجاهیچ باشند. غیرمتمرکز کامما  هایسیستم
 در دارد. وجود اینترنت در که است افزارینرم کد یک فقط زیرا ،نیست پذیرامکان ترتیباینبه شدهرمزنگاری یهادارایی
 ،بنابراین داد. قرار نظارت تحت ،کنندمی کار شدهرمزنگاری یهادارایی با که را اشخاصی از دسته آن همٔه توانمی عوض،
  باشد. آن با راستاهم و همگام و سازگار فنّاوری با باید مقررات تنظیم رویکرد
 تواندمی قانون این زیرا باشد، نامناسب کلی هایروش با شدهرمزنگاری یهادارایی بر نظارت است ممکن ،کلیطوربه
 توانایی کردنمحدود صورت در که داد افزایش بازار این دررا  هاواسطه بر نظارت توانمی ،همچنین .باشد نوآوریی برای مانع
 خودخودیبه مداخله این آید.می وجودبه اشکاالتی نیز شدهرمزنگاری یهادارایی در ،یگذارسرمایه برای مالیتٔامین یا هابانک
 دستیابی بدون ،ویژهبه ؛کند محدود هادارایی مستقیم نظارت از بیشتر بسیار را شدهرمزنگاری یهادارایی توسعٔه است ممکن

 هایاستفاده سمتبه بیشتر نوآوری ،ترتیببدین یابد. افزایش بازار رشد است ممکن انداز،پس و گذاریسرمایه هایصندوق به
 نظارت و تنظیم باید اکنون شدهرمزنگاری یهادارایی که کندمی حمایت دیدگاه این از کارنی مارک یابد.می سوق ایحاشیه
 به تواندمی هاآن تٔایید و شناسایی عدم و مالی بازارهای از هارمزارز جداسازی شود. جدا مالی عادی منظا از نباید اما شوند،
 . ۲۰۱8 ،۱گانترام و )دمرتزیس شود منجر مالی نظام در هارمزارز ترعمیق ادغام

 اجتماعی ارزش کهیصورتبه نه اما ،است معقول شدهرمزنگاری یهادارایی برابر در مالی مٔوسسات یهافعالیت کردنمحدود
 مورد در عمومی یگذارسیاست رویکرد اندازد.می خطر در را مالی ثبات ،باال مالی ریسک باوجود زیرا ،دهد کاهش را هاآن

                                                                                                                                                                                                                
1 Demertzis & Guntram 
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 یا تروریسم مالی تٔامین و شوییپول کردنمحدود دارد.نیاز  نظارت مورد در جهانی هماهنگی به شدهرمزنگاری یهادارایی
 ازآنجاکه ،اما است. شدهرمزنگاری یهادارایی دنیای در بیشتر حتی و المللیبین همکاری مستلزم مالیاتی فرار از جلوگیری
 مبادالت براینیز  گذارسرمایه و کنندهمصرف از حمایت دارد، نیاز اینترنت به تنها اساساً رمزنگاری مبادالت به دسترسی

 تدوین برای نهاد بهترین عنوانبه تواندمی ۱ده گروه و مالی ثبات هیئت ،بنابراین شوند.می مندبهره جهانی یرویکرد از رمزنگاری
 نهادهای مختلف الزامات و رهنمودها همچنین و المللیبین استانداردهای وجود به توجه با د.باش الزم المللیبین استانداردهای

 . 9۱۲۰ ،۲مالی ثبات هیئت) شودمی پرداخته هارمزارز مورد در رهنمودها این بررسی به ادامه در ،نظارت زمینٔه در المللیبین
 بیان ادامه در استانداردها این از هریک که دنکنمی بررسی را شدهرمزنگاری یهادارایی بر نظارتی اقدامات زیر یهاسازمان

  :است شده
 بال کمیتٔه (BCBS) 
 بهادار اوراق المللیبین کمیتٔه (IOSCO) 
 بازار یهازیرساخت و پرداخت کمیتٔه (CPMI) 
 مالی اقدام ویژٔه کارگروه (FATF) 
 توسعه و اقتصادی همکاری سازمان (OECD) 
 مالی ثبات هیئت (FSB)  
 حسابداری المللیبین استانداردهای تدوین هیئت (IASB) 

 المللیبین سازمان ، CPMI) بازار یهازیرساخت و پرداخت کمیتٔه ، BCBS) لبا بانکداری بر نظارت کمیتٔه
 و ، OECD) توسعه و اقتصادی همکاری سازمان ، FATF) مالی اقدام کارگروه ، IOSCO) بهادار اوراق یهاکمیسیون

 مهم هایجنبه که نداموضوع این با مرتبط هایپژوهش بررسی در فعال المللیبین مٔوسسات ازجملٔه (FSB) مالی ثبات هیئت
 دهند.می پوشش را شدهرمزنگاری یهادارایی یهاریسک
 3بال کمیتٔه )BCBS( 

 کمیته این است. شدهرمزنگاری یهادارایی به مربوط نظارتی و یگذارسیاست هایطرح از تعدادی پیگیری حالدر بال کمیتٔه
 تمرکز مالی ثبات تقویت هدف با جهان سراسر در هابانک عملکرد و ،نظارت گذاری،مقررات تقویت به مربوط هایجنبه بر

 است: زیر بخش سه شامل شدهرمزنگاری یهادارایی زمینٔه در بال کمیتٔه هایبررسی .دارد
 ؛بانکی نظام رد تحوالتی چنین تٔاثیر ارزیابی و رمزپایه یهادارایی بازار تحوالت بر کامل نظارت -۱
 خدمات و رمزنگاری یهادارایی به نسبت هابانک غیرمستقیم و مستقیم ریسک معرض در قرارگرفتن میزان تعیین -۲

 ؛ایدوره یهاداده آوریجمع هایدوره طریق از مرتبط
  .هابانک شدٔهرمزنگاری یهادارایی یهاریسک برابر در مناسب احتیاطی اقدامات ارزیابی -3
 بال کمیتٔه .است کرده منتشرگزارشی  شدهرمزنگاری یهادارایی با مرتبط یهاریسک مورد در بال کمیتٔه ،۲۰۱9 مارس در

 و مالی ثبات هاینگرانی که دارد را پتانسیل این شدهرمزنگاری یهادارایی مداوم رشدکه  است کرده نشانخاطردر این گزارش 
 برای را نظارتی انتظارات حداقل از ایمجموعهگزارش،  این دهد. افزایش هستند روروبه آن با هابانک که ییهاریسک
 است. کرده تصریح ند،اتصویب به مجاز که ییهابانک
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2 Financial Stability Board 
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 اهمیت احتیاطی چهارچوب یک کردنمشخص از پیش شدهرمزنگاری یهادارایی نوع که است عقیده این بر بال کمیتٔه
 ریسک ازجمله هابانک برای یبسیار یهاریسک هاآن هستند. نوسانات از باالیی درجٔه دارای شدهرمزنگاری یهادارایی دارد.

 ریسک و ،شوییپول سایبری ، خطرهای و کمهبرداری ازجمله) عملیاتی ریسک ،بازار ریسک ،اعتباری ریسک نقدینگی،
  کنند.می ایجاد شهرت و قانونی خطرهای و تروریسم مالی تٔامین

 یهادارایی ریسک معرض در قرارگرفتن به تصمیم و بانک یک بودنمجاز صورت در دارد انتظار کمیته اساس،براین
 کند: اتخاذ باید حداقل را زیر موارد مرتبط، خدمات ارائٔه یا شدهرمزنگاری
 باید مرتبط، خدمات ارائٔه یا شدهرمزنگاری یهادارایی ریسک معرض در قرارگرفتن از پیش بانک یک :کافی دقت 

 الزم و فنی تخصصاز  که یابد اطمینان باید بانک دهد. انجام موجود یهاریسک از جامعی هایتحلیل و تجزیه
 کند. ارزیابی مناسب طوربه را شدهرمزنگاری یهادارایی از ناشی یهاریسک تا است برخوردار

 برای که باشد داشته قوی و شفاف ریسک مدیریت جامع چهارچوب یک باید بانک ریسک: مدیریت و حاکمیت 
 نظارت و بودنناشناس به توجه با باشد. مناسب آن با مرتبط خدمات و شدهرمزنگاری یهادارایی ریسک با مواجهه
 شدهرمزنگاری یهادارایی برای بانکی ریسک مدیریت چهارچوب ،شدهرمزنگاری یهادارایی از بسیاری بر محدود

 مالی تٔامین با مبارزه و شوییپول با مرتبط موارد ازجمله ریسک مدیریت کلی هایفرایند با منطبق کامما باید
 از باالیی درجٔه با مطابق که کنند اجرا را ریسکی مدیریت هایفرایند هابانک رودمی انتظار بنابراین، باشد. تروریسم
 ارزیابی چهارچوب بر نظارت در مربوطه ارشد مدیریت رودمی انتظار است. شدهرمزنگاری یهادارایی ریسک
 ریسک مشخصات با مرتبط و موقعب اطمعات باید ارشد مدیریت و مدیرههیئت به باشد. داشته فعالی نقش ریسک
 معرض در قرارگرفتن به مربوط باال در شدهدادهشرح خطرهای ارزیابی شود. ارائه بانک شدٔهرمزنگاری یهادارایی
 هایفرایند و بانک داخلی سرمایٔه در باید خدمات سایر و غیرمستقیم و مستقیم شدٔهرمزنگاری یهادارایی ریسک
 شود. درج نقدینگی کفایت ارزیابی

 خدمات یا شدهرمزنگاری یهادارایی با مواجهه هرگونه خود، منظم مالی افشای از باید بانک یک :اطمعات افشای 
 با مطابق هامواجهه گونه این برای را مشخص حسابداری رفتار و کند افشا را آن و باشد داشته اطمع آن اب مرتبط
 کند. مشخص داخلی مقررات و قوانین

 مورد در موجود یهافعالیت از را مرجع این و اشدب ارتباط در خود نظارتی مرجع با باید بانک :نظارتی یکپارچگی 
 که کند حاصل اطمینان و سازد آگاه موقعب شدهریزیبرنامه و واقعی یگذارسرمایه یا و شدهرمزنگاری دارایی
 کاهش راهکارهای و است کرده ارزیابی کامل طوربه را موردنظر خدمات مرتبط خطرهای و فعالیت بودنمجاز

  د.نک بیان را چنینیاین هایریسک
 بیان زیر کلی اصول ،شدهرمزنگاری یهادارایی برای بال کمیتٔه نظارتی و محتاطانه رفتار یک تعیین چگونگی بررسی در
 است: شده

 ،بنابراین شود. اتخاذ محتاطانه چهارچوب ،آن با متناسب ریسک و فعالیت نوع با مشابه :مشابه رفتار فعالیت، ریسک،
 به مربوط خاص هایفنّاوری یهانوآوری یا ایجاد از صریحاً که شود طراحی احتیاطی چهارچوب ایگونهبه نباید

 از هریک فردمنحصربه یهاویژگی از ناشی یهاریسک با متناسب آید. عملبه جلوگیری شدهرمزنگاری یهادارایی
 شود. گرفته نظر در احتیاطی هایسیاست ،رمزپایه یهادارایی
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 و نداجهان سطح در کوچک نسبتاً  دارایی کمس یک در حاضر درحال رمزپایه یهادارایی ،شد گفته که طورهمان :سادگی
 اهمیت سیستم نظر از شدهرمزنگاری یهادارایی از خاصی انواع که دارد وجود پتانسیل این اما ندارند، ایگسترده کاربرد

 ؛باشد پذیرانعطاف و ساده ماهیت نظر از باید شدهرمزنگاری یهادارایی از احتیاطی رفتار طراحی ،روازاین کنند. پیدا
 رفتار ،لزوم صورت در و ،شود استفاده داخلی پیچیدٔه یهاروش از نباید ،نظارتی الزامات محاسبٔه برای مثال عنوانبه

  معادل. اقتصادی کارکردهای با رمزپایه یهادارایی برای ویژهبه ،شود بنا موجود چهارچوب براساس باید احتیاطی
 الزامات حداقلباید مشخص و  بال کمیتٔه توسط رمزپایه یهادارایی مشخصو  محتاطانه رفتار هرگونه :الزامات حداقل

  شود. اعمال ی نیزبیشتر کارانٔهمحافظه یا و اضافی اقدامات دتوانمی ،ضرورت صورت در د.شده برای آن اعمال شومشخص
 هم با نظارتی مقررات و هاریسک باید ،مالی نظام یکپارچگی از اطمینان برای است کرده تٔاکید بال کمیتٔه نظارتی اصول
 باید شدهرمزنگاری یهادارایی بودنقانونی مفهوم باشد. طرفبی فّناوری هایپیشرفت مورد در باید مقررات و باشندمتناسب 

 وجود آشکار ممنوعیت مقررات اینکه مگر ند،اقانونی هاحوزه از بسیاری در شدهرمزنگاری یهادارایی شود. تشریح واضح
 باشد. داشته

 است: شده بیان شدهرمزنگاری یهادارایی بر مٔوثر نظارت برای نیز زیر اساسی اصل پنج
 هایژهپرو از بسیاری .ه استبود همراه رویهبی اغراق و کمهبرداری با شدهرمزنگاری دارایی :سازنده تعامل -اول اصل
 است. شدهمنجر  گسترده کمهبرداری و انگذارسرمایه برای توجهیقابلِ زیان و ضرر و موفقیت عدم به شدهرمزنگاری دارایی
 و ناعادالنه نباید مقررات اند.داده ارائه را واقعی فّناوری یهانوآوری و آورده همراهبه مثبتی نتایج هاپروژه از بسیاری ،حالبااین

 یهادارایی از توانمی کهدرحالی .کند نابود را مالی تمهیدات در رمزپایه یهادارایی سازندٔه تعامل که باشد سختگیرانه
 پرداخت ابزار عنوانبه یرمزنگار دارایی از استفاده به باید مقرراتی اصول ،کرد استفاده غیرقانونی معاممت در شدهرمزنگاری

 باشد. داشته توجه
 بهادار اوراق رمزپایه، ارزهای ،هاتوکن در کاربردی صورتبه توانمی را شدهرمزنگاری یهادارایی :بندیطبقه -دوم اصل

 برانگیزبحث ایرمزپایه یهادارایی بندیطبقه کرد. بندیطبقه شدهرمزنگاری جمعی گذاریسرمایه هایطرح و ،شدهرمزنگاری
 کارکردهای به باید ،مقررات و قوانین برقراری در .شود لحاظ دیگری با متفاوت تواندمی بندیدسته این از هرکدام و است

 د.کر توجه شدهنگاریرمز دارایی
 اصول مشمول باید رمزنگاری یهادارایی به مربوط یهافعالیت نظارت :گذارسرمایه و کنندهمصرف از حمایت -سوم اصل

 یهادارایی از محافظت شفافیت، بازار، در منظم رفتار مالی، احتیاط صداقت، کلی اصول شامل هااین باشد. مالی مشاغل کلی
 قراردادهای تنظیم قوانین بر مبتنی کامما باید جدید مقررات و قوانین همچنین، است. منافع تضاد از جلوگیری و ،مشتری

 است. ضروری معاممت در قانونی اطمینان د.باش هاآن کاربردی و حقوقی محتوای دلیلبه هاسازمان غیرمتمرکز و هوشمند
 باشد. معمولیو متفاوت  مالی قراردادهای سایر با نباید شدهرمزنگاری یهادارایی به مربوط یهابدهی و مطالبات بودنقانونی
 نباشد. فّناوری براساس و باشد شدهرمزنگاری یهادارایی کارکردهای بر مبتنی دقیقاً باید مقررات :فنّاوری و رمزنگاری -۴

 شود. مالی نظارت کنندٔهتعیین نباید شدهتوزیع دفاتر فنّاوری
 بینیپیشقابلِ و ،پایدار ،شفاف باید مرتبط یهافعالیت و شدهرمزنگاری یهادارایی در مقررات و قوانین تنظیم :ثبات -۵

 شود. یکپارچگی و ثبات و نظم مانع است ممکن نظارتی چهارچوب مورد در قطعیت باشد.عدم
 بازار یهازیرساخت و پرداخت کمیتٔه (CPMI) 

 داشته ایویژه توجه پرداخت تسویٔه پرداخت، در نوآوری به خود، ٔهوظیف انجام دنبالبه بازار یهازیرساخت و پرداخت کمیتٔه



 و بانکیپولی  ژوهشکدٔهپ
 

۱۴ 

 ارزهای ازجمله دیجیتال هاینوآوری پیامدهای جدی طوربه بازار یهازیرساخت و پرداخت کمیتٔه گذشته، سال چند در است.
 و پرداخت کمیتٔه منظور، این برای .دهدقرار می ارزیابی مورد دقتبه را شدهتوزیع دفاتر و ،یسازتوکن دیجیتال،
 خود هایارزیابی در مرکزی یهابانک به کمک برای هاییچهارچوب و تحلیلی هایگزارش تهیٔه درحال بازار یهازیرساخت

 است. بوده
 تصفیه در نوآوری بر نظارت ،IOSCO با مشترک کارگروه یک طریق از بازار یهازیرساخت وکمیتٔه پرداخت  ،براینعموه

  کند.می بررسی را مالی بازار هایزیرساخت برای فعلی استانداردهای رد هاآن تٔاثیر و حسابتسویه و
 بررسی به و کرده بررسی ۲۰۱8 آوریل در را مالی بازار یهازیرساخت اصول IOSCO و CPMI مشترک کارگروه

  است. پرداخته حسابتسویه و تصفیه در شدهتوزیع دفاتر فنّاوری از استفاده با فعلی هاینوآوری ثیراتتٔا چگونگی
 ندازند.نی خطر به را ایمنی کهدرحالی ،هستند هاپرداخت در نوآوری تقویت برای هاییراه دنبالبه مرکزی یهابانک
 جهان سطح در مرکزی یهابانک ربیشت کهدرحالی دهدمی نشان بازار یهازیرساخت و پرداخت کمیتٔه در اخیر مطالعات

 معدودی تعداد فقط و است مفهومی اول درجٔه در هنوز کار این هستند، ملی یا مرکزی بانک دیجیتالی ارزهای اجرای دنبالبه
 ربیشت رسدمی نظربه که کندمی یادآوری ،همچنین کنند. صادر ملی دیجیتال ارز یک مدتمیان و مدتکوتاه در دارند قصد
 )عمدتاً  آن مزایای اندنشده قانع هنوز اما ،اندکرده شناسایی را ملی دیجیتال ارز یک اندازیراه یهاچالش مرکزی یهابانک

 بود. خواهدیشتر ب آن هایهزینه از پرداخت  در کارایی و ایمنی افزایش
 مالی ثبات هیئت  (FSB) 

 مستقیماً  و است شدهرمزنگاری یهادارایی بررسی و فعالیت درحال المللیبین مالی نهادهای سایر همراهبه مالی ثبات هیئت
 بازار، یکپارچگی گذاران،سرمایه از حمایت بر عمدتاً  هاآن ند.کمی بررسی را شدهرمزنگاری یهادارایی به مربوط موضوعات

 متمرکزند. مالی ثبات بر نظارت و ،بانکی یهاریسک ،شوییپول ضد عملیات
 بر نظارت است: شده متمرکز بخش دو بر شدهرمزنگاری یهادارایی زمینٔه در مالی ثبات هیئت هایبررسی و مطالعات

  .شدهرمزنگاری یهادارایی کنندگاننظارت و رگوالتورها از یفهرست تهیٔه و ،شدهرمزنگاری دارایی یهاریسک
 .است کرده بررسی را مالی غیرمتمرکز هایفنّاوری پیامدهای و نظارت مالی، ثبات بررسی در مالی ثبات هیئت کلی،طوربه
 یهادارایی هک است کرده اعمم ،۲۰۱8 مارس در مالی ثبات بر شدهرمزنگاری دارایی یهاریسک بررسی با مالی ثبات هیئت

 کم اندازٔه و حجم با دهدمی نشان ارزیابی این .کنندنمی ایجاد جهانی مالی ثبات برای ریسکی زمان آن در شدهرمزنگاری
 شدهرمزنگاری یهادارایی این اگر ،باوجوداین که ندارد وجود مالی بازارهای برای ریسکی ،بازار در شدهرمزنگاری یهادارایی

 که ،دده تغییر را هاارزیابی این دتوانمی د،یاب اتصال مالی نظام هایهسته با یا دگیر قرار استفاده مورد بیشتر توجهیقابلِ طوربه
 است. بوده مداوم نظارت خواستار ،بازارها این در سرعت و تغییر به توجه با نتیجه در

 دارایی وزیران به ۲۰۱9 آوریل در را آن و کرده تهیه را شدهرمزنگاری یهادارایی کنندگاننظارتفهرست  مالی ثبات هیئت
 و مربوطه کنندگاننظارت به مربوط اطمعات ارائٔه فهرست این از هدف است. داده تحویل مرکزی بانک سران و G20 گروه
 اشتراک به اطمعات ،فهرست در ذکرشده مقامات بین تماس یربرقرا با روازاین ؛است مالی هایحوزه در مقامات سایر

 شود.می گذاشته
 بهادار اوراق یهاکمیسیون المللیبین سازمان (IOSCO) 

 تسویٔه تجاری، یهافعالیت در شدهرمزنگاری یهادارایی مورد در هایینگرانی بهادار اوراق هایکمیسیون المللیبین سازمان
 یهادارایی به گذاریسرمایه وجوه قرارگرفتن ریسک معرض در و گریواسطه ثبت، و حسابداری ،هاپرداخت منظا
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 نوامبر در بهادار اوراق یهاکمیسیون المللیبین سازمان .کندمیاین موارد رسیدگی  همٔه به کمیته این که دارد شدهرمزنگاری
 .است کرده صادر  ICO) سکه اولیٔه عرضٔه خطرهای مورد در خود اعضای به را ایبیانیه ۲۰۱7
 یبرا یآموزش یمنبع عنوانبه را ICO یبانیپشت چهارچوب یک بهادار اوراق یهاکمیسیون المللیبین سازمان ،۲۰۱8 مه در
 بر المللیبین سازمان این اصلی تمرکز ند.ک کمک ICOs ارائٔه از یناش خطرهای با مقابله در را هاآن تا است داده ارائه اعضا

 با یگذارسرمایه هایصندوق به مربوط مباحث نیز ۲۰۱9 سال در است. بازار یکپارچگی و گذارسرمایه از حمایت پیامدهای
 .است کرده بررسی را رمزپایه یهادارایی معرض در قرارگرفتن

 مالی اقدام ویژٔه کارگروه (FATF) 
 این که کند روشن صریحاً تا دکر اعمال خود هاینامهواژه و هاتوصیه در تغییراتی مالی اقدام ویژٔه کارگروه ،۲۰۱8 اکتبر در

 یهادارایی» اصطمح از مالی اقدام ویژٔه کارگروه .شودمی اعمال مجازی یهادارایی شامل مالی یهافعالیت مورد در هاتوصیه
 یگذارسرمایه یا پرداخت مقاصد برای تواندمی و است انتقال یا معاملهقابلِ دیجیتالی صورتبه که کندمی استفاده «مجازی
 به فقط هااین است. ICO همچنین و غیرمتمرکز و متمرکز و ناپذیرتبدیل و پذیرتبدیل اشکال شامل که شود استفاده
 دهندگانارائه است الزم ،کارگروه این شدٔهاصمح توصیٔه با مطابق .شودمین محدود ،کنندمی تکیه رمزنگاری به که ییهادارایی

 ثبت یا باشند مجوز دارای ، AML/CFT) تروریسم مالی تٔامین با مبارزه و شوییپول دلیلبه مجازی یهادارایی خدمات
 مٔوثر نظارت برای دقیق اجرای الزامات تردقیق بیان با کارگروه این .گیرند قرار نظارت برای مٔوثر یهاسیستم مشمول و شوند

  دهد.می ارائه را مجازی دارایی خدمات دهندگانارائه رد
 توسعه و اقتصادی همکاری سازمان (OECD) 

 مالی بازارهای در DLT کاربردی هایبرنامه و رمزپایه یهادارایی بررسی و مطالعه درحال توسعه و اقتصادی همکاری سازمان
 در اعتبار تٔامین برای چینبمک بررسی هایبرنامه ترینبرجسته از یکی عنوانبه را ICOs کمیته ،گام یننخست عنوانبه .است
 برندها، تجارت و صدور تجاری، سرمایٔه تشکیل و ICOs از استفاده احتمالی مزایای که است داده تشکیل ۲۰۱8 اکتبر

 معرض در  SMEs) متوسط و کوچک هایبنگاه و انگذارسرمایه که یخطرهای همچنین و ،هاICO ساختار در هامحدودیت
 برای اعتبار تٔامین اصلی ابزار عنوانبه ICOs پتانسیل درک برای تحلیل و تجزیه ،همچنین .کندمی بررسی ،گیرندمی قرار آن

 است. سازمان این هدف تریناصلی ،کاررفتههب وکارکسب مدل یا پروژه نوع از نظرصرف متوسط، و کوچک یهاشرکت
 نظارتی رویکردهای است ممکن نیز شدهرمزنگاری دارایی بازارهای در فنّاوری سریع تکامل سازمان، این هایگزارش براساس

 کند. ایجاد ،دارند نیاز بیشتری نظارتی تمرکز به که ،را نظارتی یهاشکاف و دهد قرار تٔاثیرتحت را
 اروپا مرکزی بانک (ECB) 

 سال در مجازی ارز مورد در را خود گزارش اولین و کرده مطالعه را شدهرمزنگاری دارایی ،کارآغازبه زمان از اروپا مرکزی بانک
 در پاارو مرکزی بانک داخلی کارگروه است. داده انجام یبیشتر تحلیل و تجزیه ۲۰۱6 سال در آن از پس و کرده منتشر ۲۰۱۲
 تحقق برای و شده تٔاسیس شدهرمزنگاری یهادارایی و مجازی ارزهای پیرامون تحلیل و تجزیه کردنترعمیق با ۲۰۱8 مارس

  است: کرده تنظیم ستون سه در را خود تحقیقات وظیفه، این
  ؛مرتبط یهافعالیت و شدهرمزنگاری یهادارایی تعریف -الف
  ؛اقتصاد و مالی بخش به احتمالی خطرهای انتقال برای هاکانال تکامل و مرتبط یهافعالیت و شدهرمزنگاری یهادارایی بر نظارت -ب
 ی.خطرهای چنین کاهش برای احتمالی کنترل اقدامات شناسایی -ج
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 یایکار و ایمنی بر و بوده شدهرمزنگاری یهادارایی منفی تٔاثیر هرگونه مهار به کمک و ارزیابی برای هاتحلیل و تجزیه
 یهادارایی کندمی اذعان اروپا مرکزی بانک است. شده متمرکز مالی نظام در ثبات همچنین و بازار یهازیرساخت
 ایجاد را ییهاریسک کنندهمصرف از حمایت و تروریسم مالی تٔامین/شوییپول با ارتباط در بیشتر حاضر درحال شدهرمزنگاری

 برنامٔه راستای در  ESMA) اروپا بازارهای و بهادار اوراق بورس سازمان و اروپا بانکی سازمان راستا، این در کنند.می
 یهادارایی مورد دررا  اروپا اتحادیٔه مٔوسسات به خود هایتوصیه تازگیبه ، ۲۰۱8) اروپا کمیسیون تکفین اتاقدام

  اند.کرده منتشر رمزنگاری
 عدم به توجه با ندارد. وجود شدهرمزنگاری یهادارایی تعریف چگونگی مورد در المللیبین توافق هیچ ،حاضر درحال

 مجامع در یا مقامات سایر رویکرد با لزوماً پدیده این از توصیف ،شدهرمزنگاری یهادارایی مورد در شدهتوافق تعریف
 را پدیده این مشترک درک کوشدمی خود وظیفٔه محدودٔه دربانک مرکزی اروپا  ،روازاین ندارد. مطابقت مربوطه المللیبین

 شود. المللیبین هماهنگی هایتمش مانع و جلوگیری سطحی تعاریف تکثیر از تا کند تسهیل
 حسابداری المللیبین استانداردهای تدوین هیئت 

 تا است ضروری دارایی یک دنکرقانونمند و استانداردگذاری برای حسابداری ملی و المللیبین استانداردهای نظری مفاهیم
 و است شناخت برای الزم استانداردهای وجود معنیبه دارایی شکل و ماهیت شناسایی شود. شناسایی دارایی شکل و ماهیت

 سایر میان در جدید دارایی یک عنوانبه شدهرمزنگاریهای دارایی اهمیت باوجود حاضر درحال که است یحال در این
 از نوع این اهمیت و سریع رشد به یتوجه کنونی حسابداری استانداردهای گذشته، هایسال طی آن سریع رشد و هادارایی
 است. کرده منتشر خود وبسایت در دارایی از نوع این شناسایی جهت یسیراتف حاضر درحال و داشته دارایی

 استانداردهای تدوین هیئت کنند،می بیان  ۲۰۱9) یانگ و ارنست حسابرسی سسٔهمٔو آنچه براساس حاضر درحال
 میان را هادارایی از نوع این طبقٔه باید  نخستوهلٔه در ،شدهرمزنگاری ارزهای برای مستقل استاندارد تدوین جهت حسابداری

 جا آن در مفهوم که ایطبقه و مفهوم شناخت بر مبتنی زیرا ند،ک مشخص دارایی بندیطبقه و شناسایی مختلف طبقات
 فعلی استانداردهای در موجود نواقص به آنکه یا و دکر شناسایی را حوزه این در درگیر موجود استانداردهای توانمی ،گیردمی
 د.نک بررسی را شدهرمزنگاری ارزهای یافشا و ،گیریاندازه ،شناسایی جهت جدید استاندارد تدوین هایضرورت و زدپرداب

 7شکل  .درگیرند متنوعی استانداردهای و مفاهیم ارتباط این در موجود، استانداردهای بررسی اساسبر و حاضر درحال
 دهد.می نشان را شدهرمزنگاری ارزهای با مرتبط حسابداری مفاهیم

 
 شدههای رمزنگاریگیری داراییمرتبط با شناسایی و اندازه مفاهیم حسابداری .7شکل 

مفاهیم حسابداری مرتبط 

سیاست های 
حسابداری

دارایی  نامشهود موجودی ها ابزارهای مالی

ابزارهای سرمایه ای

سایر دارایی های مالی

مشتقات

وجه نقد و معادل نقد
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 آید،می دستبه استخراج طریق از که است دارایی از نوعی شدهرمزنگاری ارزهای آنکه باوجود است آن توجهقابلِ نکتٔه
 با شدهرمزنگاری دارایی ارتباط و طبقه تشخیص ندارد. ارتباطی مقوله این با 6 شمارٔه مالی گزارشگری المللیبین استاندارد
 دارایی از نوع این تواندمی ،ارتباطات و مفهوم از درست درک با دارایی نوع این دارندٔه که دارد اهمیت آنجا حسابداری مفاهیم

 که است 6 شمارٔه المللیبین استاندارد از استفاده عدم آن )نمونٔه ندک افشا خود مالی یهاصورت در را آن و شناسایی را
 و شناخت اهمیت عبارتی،به باشد . همراه ارزیابی و اکتشاف با استاندارد این عنوان هرچند ،ندارد موضوع با ارتباطی
 برای ویژههب ،دارایی از نوع این خصوص در شفافیت ایجاد و افشا در شدهرمزنگاری ارزهای ارزش درست گیریاندازه

 کنندگاناستفاده به مالی دورٔه یک طیرا  خود عملکرد و مالی وضعیت اندموظف که هاشرکت همچون حقوقی هایشخصیت
 چهارچوب» عنوان با ۲۵ بند ۱ شمارٔه حسابداری المللیبین استاندارد براساس است. بسیار ،گزارش دهند مالی اطمعات از

 و ،اقتصادی تجاری، یهافعالیت دربارٔه مالی یهاصورت از کنندگاناستفاده که شودمی فرض ،«مالی یهاصورت ارائٔه و تهیه
 گذاریارزش و شناسایی ،بنابراین ند.نک مطالعه را اطمعات منطقی، تمش انجام با ندامایل و دارند معقول آگاهی حسابداری

 تصمیمات در معقولی نحوبه چگونه کنندگاناستفاده که است آن تٔاثیرتحت آن یافشا نهایت در و مالی یهاصورت در اقمم
 کنندگاناستفاده منظر از مسئله که دارد اهمیت شدهرمزگذاری هایدارایی ارزیابی در پذیرند.می اثر اقمم این از خود اقتصادی

 .ارائه شود دارایی از نوع این ارزشیابی و شناسایی برای روش بهترین ،موجود استانداردهای براساس تا شود دیده
 ،مالی وضعیت دربارٔه شدهبندیطبقه و تلخیص اطمعاتی ٔهارائ از است عبارت مالی یهاصورت هدف دیگر، سوی از
 اتخاذ در مالی یهاصورت نندگانکاستفاده از گسترده طیفی برای هک تجاری واحد مالی پذیریانعطاف و ،مالی ردکعمل

 هک منابعی قبال در را هاآن حسابدهی یا مدیریت مباشرت وظیفٔه نتایج مالی یهاصورت .دشو واقع مفید اقتصادی تصمیمات
 غالباً  ،اقتصادی تصمیمات اتخاذ برای ،مالی یهاصورت نندگانکاستفاده ند.کمی سکمنع ،است گرفته قرار اختیارشان در

 مدیریت تحت تجاری واحد در موجود منابع مدیران اگر ،بنابراین .اندمدیریت حسابدهی یا مباشرت وظیفٔه ارزیابی خواهان
 و گیرد صورت مناسب و کافی یافشا خصوص این در دارد ضرورت باشند، دهکر هارمزارز استخراج یا خرید صرف را خود

 تصمیم گذاریسرمایه انجام قصد یا گذاریسرمایه نگهداری خصوص در منتشرشده اطمعات بر مبتنی بتوانندان گذارسرمایه
 و ساسابراین دارد. اهمیت هارمزارز شناسایی نحؤه خصوص در موجود حسابداری استانداردهای بررسی ،بنابراین بگیرند.
 در درگیر المللیبین استانداردهای ،شدهرمزنگاری هایدارایی یافشا برای مستقل استاندارد فقدان به توجه با حاضر درحال

 از: اندعبارت ترتیببه حوزه این
 ،نقد معادل و نقدوجه مفهوم -
 ،مالی ابزارهای عنوان با 9 شمارٔه مالی گزارشگری المللیبین استاندارد -
 ،جودیمو عنوان با ۲ شمارٔه حسابداری المللیبین استاندارد -
 ،نامشهود دارایی عنوان با 38 شمارٔه حسابداری المللیبین داردناستا -
 حسابداری، هایسیاست عنوان با 8 شمارٔه حسابداری المللیبین استاندارد تحت حسابداری هایسیاست توسعٔه -

 .حسابداری در خطاها و برآوردها در تغییرات
 شناخت، هایحداقل ،شدهرمزنگاری ارزهای برای یکتا استاندارد فقدان باوجود توانمی استانداردها این تحت ،بنابراین

 هایدارایی دارندگان استفادٔه جهت مالی گزارشگری و حسابداری المللیبین استانداردهای تحت افشا و ،گیریاندازه
 :شودمی پرداخته شدهرمزنگاری دارایی حسابداری ماهیت بررسی به ،ادامه در د.کر ارائه شدهرمزنگاری
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  نقد معادل و نقدوجه عنوانبه هارمزارز
 کاال فیزیکی ارزش براساس آن ارزش که طم مثل باارزش کاالی یک عنوانبه پول :دارد وجود طبقه سه پول برای ،اقتصاد در

 آنچه عنوانبه پول ،نهایت در و ؛مشارکت اوراق یا سهام هایبرگه مثل طرف دو بین قرارداد یک عنوانبه پول شود؛می مشخص
 وسیلٔه کشور یک در که ییهااسکناس همچون ؛باشد شده منتشر مرکزی بانک همچون گذارقانون نهاد توسط قانونی طوربه

 در که است شده معرفی نیز ینکوبیت همچون شدهرمزنگاری یا دیجیتال پول حاضر درحال که است یحال در این و ندامبادله
 گنجد.نمی تعاریف این از یکهیچ

 بالالا رتبطمال ثحالمبا اگرچالاله دارد. وجالود مبالاحثی شالدهرمزنگاری دارایالالی شالکل و ماهیالت شناسالالایی بالاب در ،حاضالر درحالال
 شالدهرمزگذاری هالایپول ،حسابداران از برخی دیدگاه از ،است نوین و جدید بسیار شدهرمزنگاری پول شکل و ماهیت شناسایی

 جالاری دارایی را نقد معادل و نقد ،7 شمارٔه حسابداری المللیبین استانداردهای 7 بند به استناد با حسابداران نقدند.وجه نوعی
 هکالنیا یبالرا شالود.می نگهداری اهداف سایر یا گذاریسرمایه هدف با نه و مدت،کوتاه نقدی تعهدات ایفای هدف با که دانندمی

 مکال آن ارزش تغییالر کسالیر و باشالد نقد معینی مبلغ به تبدیلقابلِ سرعتبه باید شود، شناخته نقد معادل عنوانبه گذاریسرمایه
 )مالثما مالدتکوتاه آن سررسالید کاله اسالت نقد هایمعادل عنوانبه شرایط واجد یزمان فقط معموالً گذاریسرمایه بنابراین، باشد.

 تیالماه اینکه مگر نیست، نقد معادل انهکمال ابزارهای در گذاریسرمایه دیگر، سوی از باشد. تحصیل  تاریخ از ماه سه حداکثر
  باشد. نقد معادل آن

 استاندارد در نقد معادل یا نقدوجه شدٔهتعریف شرایط هاپول این دهدمی نشان حسابداری استانداردهای در مفاهیم بررسی
 وسیلٔه عنوانبه ایگسترده سطح در هنوز زیرا ندارند، نقدی هایجریان صورت عنوان با را 7 شمارٔه حسابداری المللیبین

 منتشرها را آن مرکزی یهابانک است، نشده تعیین تقاضا و عرضه براساس هاآن ارزش و اندنگرفته قرار موردپذیرش مبادله
  .KPMG، ۲۰۱9) نیستند نقد معادل یا نقدوجه دریافت برای قراردادی حق دارای و، انددهکرن

 رودمی انتظار که است جاری دارایی از نوع آن گیردمی قرار جاری یهادارایی سرفصل در که نقدی معادل و نقد ،عبارتیبه
 با و باشد داشته را آن مصرف یا فروش قصد تجاری واحد یا شود تبدیل نقد به دارایی تجاری، واحد عادی عملیاتی چرخٔه در

 که است یحال در این و دنک ینگهدار است، شده تعیین تقاضا و عرضه بر مبتنی آن قیمت که آزاد بازار یک در مبادله هدف
 تعیین تقاضا و عرضه بر مبتنی و آزاد بازار یک در هاارز سایر همچون هاآن قیمت و نیستند عمومی مبادلٔه وسیلٔه هارمزارز
 است. نشده
 نیز حسابداری استانداردهای تدوین هیئت منظر از  شدهرمزنگاری دارایی بودننقد معادل یا )نقد مسئله این آنکه نهایت در

 همچون هاییویژگی با پولی یا ارز را شدهرمزنگاریدارایی  ،۱حسابداری المللیبین استانداردهای تفسیر کمیتٔه است. شده رد
 ناظر یا گذارقانون نهاد یک توسط -۲ است، شده توزیع باامنیت و شدهرمزنگاری بستر یک در که مجازی یا دیجیتال ارز -۱

 ربطذی نهادهای سایر با شدهرمزنگاری دارندٔه بین قرارداد ایجاد موجب -3 است، نشده منتشر مرکزی یهابانک همچون
 شامل را نقدوجه تعریف و نیست نقد معادل دارایی از نوع این بنابراین،  .IFRSIC وبسایت) است کرده معرفی شود،نمی
  شود.نمی

  مالی ابزار یک عنوانبه هارمزارز
 یک عنوانبه باید ارزش در باال نوسان دلیلبه دارایی از نوع این که باورند این بر حوزه این در نامفسر و نامتخصص از برخی
 شاید استاندارد، این از استفاده با و حالت این در شود. تعیین منصفانه ارزش براساس آن ارزش و شناسایی مالی ابزار نوع

                                                                                                                                                                                                                
1 IFRSIC 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 به را دارایی از نوع این توانمی شرایط این در و دارد وجود شدهرمزگذاری هایپول برای فعالی بازار که کنیم توجیه بتوانیم
 یا افزایش کهدرصورتی منصفانه، ارزش به دارایی ارزش شناسایی از پس استاندارد این تحت کرد. گیریاندازه منصفانه ارزش

  است. زیانو  سود صورت در شناساییقابلِ آن زیان یا سود ،شده باشد محقق شدهگذاریرمزارز ارزش در کاهشی
 طرف یک آن تحت که کندمی تعریف قراردادی را مالی ابزار 3۲ شمارٔه حسابداری المللیبین استاندارد ،ارتباط این در
 یک بودنمالی ابزار برای ،تعریف این تحت کند.می دریافت سرمایه ابزار یا مالی بدهی دیگر طرف و مالی دارایی قرارداد
 درآمد، بر مالیات مثل اقممی ،بنابراین باشد. آمده وجودبه طرف دو بین قرارداد براساس مالی ابزار دارد ضرورت دارایی
 بدهی ایجاد ازای در مالی دارایی قراردادها از نوع این تحت زیرا ،نیست مالی ابزار شرکت اختیار در ساختمان و ،طم شمش
 اقتصادی پیامدهای که است نفر دو از بیش یا دو بین توافق قرارداد عبارتی،به است. نیامده وجودبه ایسرمایه ابزار یا مالی

 است. شده بسته مربوطه مقررات و قوانین تحت قرارداد و پیامدها و کندمی ایجاد درگیر هایطرف از هریک برای را مشخصی
 این که اندشده ایجاد چینبمک بستر تحت شدهرمزنگاری هایدارایی مالی، ابزار شناخت برای قرارداد شرایط به توجه با
 دارایی در درگیر هایطرف عبارتی،به است. طرفین بین قراردادی روابط و قرارداد از خارج و خودکار شکلبه اتفاق

 واگذاری و فروش در و هستند دارایی مالک استخراج، اولیٔه مفروضات پذیرش صرف و ندارند قراردادی شدهرمزنگاری
 است. نشده خریداری کسی از مشخص قوانین با مشخص قرارداد تحت شدهرمزنگاری دارایی عبارتی،به آزادند. دارایی

 قرارداد نتیجٔه در مالی دارایی یک ،«مالی ابزارهای» عنوان با 9 شمارٔه مالی گزارشگری المللیبین استاندارد موجببه همچنین
 وجود قراردادی رابطٔه ،رمزارز مورد در کهدرحالی آید،می وجودبه دیگر شخص برای مالکانه ابزار یا مالی بدهی یک ایجاد و

 با حسابداری که اینجاست در و بشود دیگر طرف برای مالی بدهی یک و طرف یک برای مالی دارایی یک به منجر که ندارد
 شدهنگاریرمز ارزهای بنابراین، شود.میتبدیل  حسابداران برای یچالش به ،حسابداری در رمزارز یافشا و شناسایی بر تٔاکید

 دیجیتال بستر در مبادله دارایی یا پول از نوع این برای دارد ضرورت و گیرندنمی قرار مالی یهادارایی تعریف قالب در
 شود. سازیپیاده و تعریف هاموجودی یا نامشهود یهادارایی قالب دو از یکی در الزم مقررات و قوانین و استانداردها

 المللیبین استاندارد در مندرج نامشهود دارایی مفاهیم براساس حسابداری المللیبین استانداردهای تفسیر کمیتٔه ،بنابراین
  ند.کمی شناسایی نامشهود دارایی نوع یک عنوانبه را ارزرمز ،38 شمارٔه

 نامشهود دارایی عنوانبه هارمزارز
 یهادارایی تعریف در رمزارز دهدمی نشان نامشهود هایدارایی عنوان با 38 شمارٔه المللیبین استاندارد بررسی عبارتی،به

 غیرپولی دارایی رمزارز گفت توانمی ،38 المللیبین استاندارد مفروضات بر مبتنی بنابراین گیرد.می قرار نامشهود
 دارایی عنوانبه دارایی شناسایی و تفکیک برای ممک ینترمهم عبارتی،به ندارد. فیزیکی ماهیت که است تشخیصقابلِ

 داشت. برحذر مالی دورٔه یک طی کردهزینه یا دارایی از را آن بتوان تا باشد تشخیصقابلِ نامشهود دارایی که است آن نامشهود
 شخص یا تجاری واحد از جداشدن قابلیت و است تفکیکقابلِ دارایی داریم، نامشهود دارایی از که تعریفی تحت عبارتیبه

 همراه یا جداگانه صورتبه تشخیصقابلِ بدهی یا دارایی با معاوضه ،اجاره مجوز، اعطای انتقال، فروش، هدف با را حقیقی
 است. شده ایجاد حقوقی قراردادهای سایر یا و حقوقی قرارداد یک نتیجٔه در دارایی ،دیگر سوی از و دارد قرارداد با

 شدهتمام بهای به را هاآن باید حالت این در بگیریم، نظر در نامشهود یهادارایی عنوانبه را شدهرمزگذاری هایپول اگر
 ارزش نوسان از ناشی ارزش افزایش هرگونه آنگاه شد، ثبت آن شدٔهتمام بهای براساس دارایی ارزش چنانچه و کنیم گیریاندازه
 سود صورت در نیافتهتحقق سود شناسایی به منجر فقط و شودنمی شناسایی زیان یا سود صورت در و سود قالب در دارایی
 مالی دورٔه یک در فروش قصد با ارزرمز چنانچه است، کرده بیان تفسیر کمیتٔه آنچه با منطبق دیگر سوی از شد. خواهد جامع
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 تحت و موجودی مفاهیم براساس ارزرمز ،38 شمارٔه المللیبین استاندارد از استفاده جایبه باید آنگاه شود،می نگهداری
 یهادارایی ،38 شمارٔه المللیبین استاندارد 3 پاراگراف عبارتی،به شود. نگهداری ۲ شمارٔه حسابداری المللیبین استاندارد
 از دسته این است. کرده امستثن استاندارد این دامنٔه از را وکارکسب عادی شرایط در فروش برای شدهنگهداری نامشهود
 استاندارد ارچوبهچ در اند،دهکر استخراج را داراییاین  فروش قصد با که کارگزاران برای خصوصهب نامشهود یهادارایی

  د.گیرمی قرار هاموجودی عنوان با ۲ شمارٔه المللیبین

 کاال موجودی عنوانبه هارمزارز
 لحاظ نیز موجودی عنوانبه ۲ شمارٔه المللیبین استاندارد مفروضات تحت توانمی را فروش قصد با شدهرمزنگاری دارایی
 ،داریم را آن فروش قصد تولید فرایند در شود،می نگهداری فروش قصد با که است دارایی موجودی ،استاندارد این تحت کرد.

 فروش قصد با دارایی اینکه رفت. خواهد کارهب خدمات ارائٔه در یا پردازش تولید در مصرفی لوازم یا مواد شکلبه نهایت در و
 یا تولید فرایند در استفاده قصد با دارایی از نوع این ،اما ؛است مرتبط شدهرمزنگاری دارایی دارندٔه قصد به ،شودمی نگهداری

 بهای به دارایی از نوع این ۲ شمارٔه حسابداری المللیبین استاندارددر  .شودمین نگهداری قطعاً هاحساب در خدمات ارائٔه
 را ارزرمز بتوان شاید ،شرایط این در پس د.شومی گیریاندازه باشد، کمتر که هرکدام تحقق،قابلِ ارزش خالص یا شدهتمام

 نیز حالت این در که ،کرد گزارش موجودی یک عنوانبه را آن و تلقی فروش برای شدهنگهداری نامشهود یهادارایی عنوانبه
 سود صورت در آن منصفانٔه ارزش در تغییر از ناشی سود و نشده شناسایی منصفانه ارزش به هاپول این شد، گفته که طورهمان

 شود.نمی منعکس زیان یا
 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1


۲۱ 

 شدهرمزنگاری دارایی نظارتی ارچوبهچ 3
 برای است چتری مانند اصطمح در بلکه ،نیست همگن مفهومی «رمزنگاری» که داشت نظر در باید ،نظارتی چهارچوب در

 دارایی نوع و ماهیت به توجه با ؛گذاردمی نمایش به را خصوصیات از ایگسترده طیف که اهنشانه از ایمجموعه توصیف
 مشخص هاآن با مرتبط یهازیرساخت و عملکردها شناسایی و هابخش سایر با را دارایی آن ماهیتی ارتباط ،شدهرمزنگاری

 برای شدهرمزنگاری دارایی از استفاده احتمالی پیامدهای ،راستا این در شود. فراهم یگذارمقررات برای جامعی درک تا کندمی
 ایویژه اهمیت از نیز مالی بازارهای در موجود یهاریسک ارزیابی همچنین، شود.می بررسی کنندگانمصرف و انگذارسرمایه

  است. برخوردار
 دارایی ایجاد کارهایسازو شناسایی مسئلٔه به باید چهارچوب در شدهرمزنگاری دارایی ایجاد و توزیع نقش به توجه با

 ایجادکنندٔه یهاشرکت ثبت با مرتبط مسائل و شدهرمزنگاری دارایی توزیع هایکانال شناسایی د.کر توجه نیز شدهرمزنگاری
 شود. لحاظ نظارتی چهارچوب در باید شدهرمزنگاری دارایی

 توانندمی که باشند بازار این در فعال مالی انگرواسطه تواندمی شدهرمزنگاری دارایی در نظارتی چهارچوب اصلی هستٔه
 فعالیت ناظران تٔایید یا نامثبت بدون است ممکن بازار این در فعال گرانواسطه ند.نک فعالیت وسیعی سطح در و گسترده بسیار
 موجود مقررات ،باوجوداین .شودمی انجام ساده بسیار هافعالیت این ،موجود قانونی خلع دلیلبه موارد از بسیاری در کنند.
 سنتی مالی یهافعالیت با یمشابه عملکردهای که دلیل همان به ،دشو اعمال جدید هایواسطه برای اًمستقیم دتوانمی گاهی
 تجاری ماهیتی نظر از که کنندمی فعالیت ییهازمینه در آن گرانواسطه و شدهرمزنگاری یهادارایی از برخی ،البته دارد. وجود
 . 9۱۲۰ ،۱همکاران و بمندین) نگیرند قرار موجود مقررات تحت توانندمی دلیل همین به و نیستند

 یهادارایی در موجود وکارساز از باید ،شدهرمزنگاری دارایی در نظارتی اولیٔه چهارچوب تعیین برای بنابراین
 داشت. کافی شناخت شدهرمزنگاری
 الزم زیر موارد به توجه ،نظارتی چهارچوب در شدهرمزنگاری یهادارایی در حقوقی و قانونی ممحظات درنظرگرفتن برای

 رسد:می نظربه
  ،دارایی نوع و ماهیت -۱
 ،بازار در مبادالت و ،توزیع ایجاد، -۲
 .مرتبط خدمات دهندگانارائه و انگرواسطه نوع -3

 شده داده نشان زیر شکل در که طورهمان گذارند،می تٔاثیر یکدیگر رد و دارند ایپیوستههمبه ممحظات مجموعه سه این
 تٔاثیر آنبه  مرتبط یهافعالیت و شدهرمزنگاری دارایی بر نظارت نحؤه رد شدهرمزنگاری دارایی مفاهیم درک چگونگی است.
 اهمیت از بازار به مربوط یهافعالیت و شدهرمزنگاری یهادارایی از منسجم و جامع یدرک ایجاد بنابراین، گذاشت. خواهد
 . 9۱۲۰ ،۲همکاران و بمندین) است برخوردار حیاتی

 تغییر با است ممکن، البته است. نظارتی چهارچوب تعیین و هدایت برای مفید گام یننخست شدهرمزنگاری دارایی بندیطبقه
 را یمٔوثر هایگام و نماید فصل و حل تواندمی نیز را مشکمت از بسیاری آن باوجود ولی ،دکن تغییر هابندیطبقه این فنّاوری، در
 و گیرند قرار دسته دو در شدهرمزنگاری یهادارایی از برخی است ممکن ،هابندیطبقه این در بردارد. مقررات و قوانین تنظیم در
 ترجیح مقررات دیگر بر را مقررات و قوانین از برخی باید نیز موجود مقررات و قوانین با تطبیق در که دارد وجود امکان این یا

                                                                                                                                                                                                                
1 Blandine et al.  
2 Blandine et al. 
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 است. برتر هاویژگی سایر از بهادار اوراق یهاویژگی و دارد ارجحیت بهادار اوراق مقررات و قوانین با تطابق ،مثال عنوانبه ؛داد
 نظارتی چهارچوب و بود مرتبط مقررات و قوانین در همگرایی دنبالبه باید شدهرمزنگاری دارایی نظارتی چهارچوب در هرحالبه
   .7 )شکل دنک شناسایی خوبیبه را شدهرمزنگاری یهافعالیت هایپیچیدگی که دکر تعیین یصورتبه را

 

 
 رمزارزها نظارتی چهارچوب .8شکل 

 
 خصوصیات به حدودی تا شدهرمزنگاری دارایی گریواسطه یهافعالیت در درگیر نفعانذی با مرتبط یهاریسک
 برخی دارد. بستگی شدهرمزنگاری دارایی توزیع و ایجاد یا و ،شدهرمزنگاری دارایی نوع و ماهیت مانند شدهمشخص
 با گرانواسطه چنین اصل، در .است مالی سنتی دارایی یهافعالیت به شبیه چشمگیری طرزبه رمزنگاری ایواسطه یهافعالیت
 مورد ارشد مقام طرف از هاییراهنمایی با سادگیبه یا جزئی تغییر با گاه موجود، مقررات تحت توانندمی رمزنگاری دارایی
 وجودبه را جدیدی هایچالش که نداجدیدی کامما  هایویژگی دارای هافعالیت برخی دیگر، طرف از گیرند. قرار نظارت

 شود. ایجاد انگذارقانون و ناظران بیشتر تمش و پیشرفته دانش که آیدمی وجودبه نیاز این بنابراین و آورندمی
 که ییهافعالیت و رمزنگاری واقعی هایواسطه باید ،شدهرمزنگاری دارایی گرانواسطه بر نظارت چگونگی تعیین برای

 دنبالبه باید راستا این در ناظران شود. گرفته نظر در هافعالیت ماهیت و هدف همچنین و شناسینوع براساس ،دهندمی انجام
  ند.نک تدوین اساسبراین را خود نظارتی اهداف و اشندب بازار این در فعاالن برای ایجادشده هایفرصت و هاریسک شناسایی
 مناسبی طوربه شدهرمزنگاری یهادارایی یگذارمقررات در فعال یهاسازمان باید همچنین نظارتی چهارچوب بررسی برای
 .شوند شناسایی
 در ،دارند نقش شدهرمزنگاری یهادارایی یگذارمقررات در المللیبین و داخلی سطح در که ییهاارگان و هاسازمان انواع

 .است شده داده نشان 9 شکل

چهارچوب نظارتی

رمزارزها

ماهیت و نوع 
دارایی

واسطه گران و 
ارائه دهندگان خدمات

ایجاد و توزیع و 
مبادالت در بازار
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 ارزرمز بازار در درگیر نهادهای وها سازمان .9شکل 

  ۲۰۱9بمندین و همکاران،  منبع:

 
 
 دارای ولیها شدٔهرمزنگاری یهادارایی براساس مرکزی یهابانک ،کمبریج دانشگاه توسط شدهانجام هایبررسی به توجه با

 هایرده در دولت و مالی ناظر آن از دبع وه هستند شدرمزنگاری یهادارایی برای الزم هشدارهای و هابررسی در سهم بیشترین
  دارند. قرار بعدی

 دارایی زمینٔه در یگوناگون اصطمحات از ۲۰۱9 تا ۲۰۱3 هایسال طی ناظران ،شدهانجام مطالعات براساس
 ۲۰۱3 هایسال بین مختلف اصطمح ده حداقل از استفاده مقرراتی، مهم انتشارات و هابیانیه در اند.برده بهره شدهرمزنگاری

   .۱۰ )شکل است شده مشخص ۲۰۱9 و
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 ۲۰۱9 تا ۲۰۱3 از رمزارزها شناسیواژه .۱۰شکل 

 ۲۰۱9بمندین و همکاران،  منبع:

 
 رو ۲۰۱6 سال از آن از استفاده اگرچه است، بوده اصطمح ترینمحبوب کلیطوربه مجازی ارز که دهدمی نشان ۱۰ شکل

  ند.ااصطمحات ترینرایج از دیجیتال ارز و ،مجازی ارز رمزنگاری، اصطمحات که است ذکر شایان است. بوده کاهش به

 شدهرمزنگاری دارایی یگذارمقررات در تٔاثیرگذار یهاسازمان .۱ جدول
 اهداف نهادها و هاسازمان انواع

 بهینه رباتج گسترش و ،اطمعات تبادل نظارتی، هماهنگی فراملیتی
 بهینه رباتج گسترش و ،اطمعات تبادل نظارتی، هماهنگی دولتیبین

 دادگستری قؤه
 دادخواهی، کیفری ، و نظارتی )موارد دادگستری احکام ارائٔه
 مقررات و قوانین اصمح و تغییر

 مقررات و قوانین تصویب و تدوین مقننه قؤه

 مجریه قؤه

 دولت
 مالیاتی سازمان 
 هاوزارتخانه 

 مالیاتی قوانین اجرای و سیاستی یریزبرنامه 
 مالی شمول و بازار توسعٔه و کنندگانمصرف از حمایت 

 مستقل نظارتی نهاد

 مالی ناظر نهاد 
 مرکزی بانک 
 تٔامین و شوییپول ناظر 

 تروریسم مالی

 و گذارسرمایه از حمایت و شفافیت بازار، یکپارچگی 
 بازار توسعٔه و ،کنندهمصرف

 مالی و پولی ثبات 
 مالی یکپارچگی و شفافیت 
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 شدهرمزنگاری یهادارایی یهاریسک
 ایویژه اهمیت از حوزه این در موجود یهاریسک به توجه ،شدهرمزنگاری دارایی در یگذارمقررات بررسی فرایند در

 این در هاریسک به توجه ،المللیبین استانداردهای به مربوطپیشین  بخش در شدهارائه مباحث با مطابق البته است. برخوردار
 در است ممکن مالی نظام .شودمی پرداخته هاریسک این بررسی به ،بخش این در روازاین است. بوده تٔاکید مورد نیز حوزه

 ممکن نیز سرریز اثرات باشند. مرتبط هم به دو هر که باشد حدی تا شدهرمزنگاری یهادارایی از ناشی یهاریسک معرض
 عملکرد در و ،مالی ثبات پیامدهای است ممکن شدهرمزنگاری یهادارایی ،ویژهبه شود. منتقل واقعی اقتصاد به است

  .ECB ،۲۰۱9) باشند داشته دخالت پولی هایسیاست به مربوط پیامدهای همچنین و بازار یهازیرساخت و هاپرداخت
 توجه ،البته ؛ستهاآن ۲نشدٔهکنترل ماهیت و ۱ذاتی ارزش نداشتن از ناشی اول درجٔه در رمزنگاری یهادارایی یهاریسک

  آورد. فراهم آن پیرامون محیط و شدهرمزنگاری دارایی بر دیگری یهاریسک تواندمی نیز مدیریت رسمی ساختار یک ودِنب به
 آینده در نقدی پول داشتن حق مانندی ادعای هیچ شدهرمزنگاری یهادارایی که دارد اهمیت جهت آن از نداشتن ارزش ذاتی

 قرار گمان و حدس معرض در وکند می دشوار را هاآن ارزیابی مسئله این .ندارندتعهد در را  پرداختی هرگونه پرداخت یا و
 نتیجه در کنند، تجربه را ناپایداری  )خطر قیمت شدید حرکات است ممکن شدهرمزنگاری ایهدارایی نتیجه، در دهد.می

 به است ممکن راتیثٔات قیمت، احتمالی شدید نوسانات به بسته دهند. قرار بزرگی بالقؤه ضررهای معرض در را خود دارندگان
 )همان . ودش منتقل هادارنده طلبکاران

 که گیردمی قرار یرمزنگار دارایی یهاریسک در هابررسی موردتوجه جهت آن از هم شدهرمزنگاری دارایی نشدٔهکنترل ماهیت
 فعلی مقررات محدودٔه از خارج ترتیب، همین به و بخشند تحقق را مالی ابزارهای مشخصات توانندمی سختیبه هادارایی این
  برند.نمی بهره شدهتنظیم ابزارهای با مرتبط قانونی هایحمایت از هاآن دارندگان ها،آن کنترل عدم به توجه با گیرند.نمی قرار

 را اجازه این شدهرمزنگاری یهادارایی به چینبمک فنّاوری از استفاده ازآنجاکه نیز مدیریت رسمی ساختار یک نبودِ
 رمزنگاری یهادارایی بازار و ساختار در ریسک مدیریت و ،کاهش شناسایی، هایمسئولیت و هانقش دارد. اهمیت ،دهدمی
 تا تروریسم مالی تٔامین یهاریسک و شوییپول افزایش دیگر، طرف از و یابد اختصاص خاص ارگان یا نهاد یک به تواندنمی
و ریسک این  داردوجود  ،باشد نداشته وجود مشکوک تمعامم شناسایی و نظارت برای مرکزی نظارتی نهاد هیچ که وقتی

 امنیت خطرهای ازجمله عملیاتی خطرهای با مقابله رسمی، راهبری و مدیریت فقدان به توجه با دهد.ها را افزایش میدارایی
 و مالی نظام است ممکن ،شدهرمزنگاری یهادارایی گستردٔه اکوسیستم در باشد. دشوار است نکمم نیز تقلب خطر و سایبر

 شدهرمزنگاری یهادارایی خاص، شرایط تحت شوند. وابسته هم به شدهرمزنگاری یهادارایی خطرهای معرض در اقتصاد
 المللیبین هایحواله بازرگانان، بازپرداخت شامل آن استفادٔه موارد شوند. استفاده فروشیخرده یهاپرداخت برای است ممکن

 ممکن و است متغیر (M2M) ماشین به ماشین و خرد هایپرداخت تا ، B2B) تجارت به تجارت مرزی هایپرداخت و
 ذکر شایان و بوده روروبه باال یهاهزینه و هاپیچیدگی با معموالً هابخش این دستاوردهای شود. هدایت چینبمک با است
 واسطه بدون را رمزنگاری دارایی واحدهای ،شبکه به مستقیم دسترسی با توانندمی شدهرمزنگاری یهادارایی دارندگان است
  است. شدهرمزنگاری هایدارایی ازبیشتر  استفادٔه و خدمات دهندگانارائه ظهور باعث کاربر راحتی دهند، انتقال

 بازارهای و اقتصاد و سویک از رمزپایه یهادارایی بین اتصال که آورندمی فراهم را «درگاه» موجود و جدید هایواسطه
 باعث که دهندمی انجام را ییهافعالیت هادرگاه ،رمزنگاری یهادارایی به مربوط ترگسترده یهافعالیت در کند. تسهیل را مالی

                                                                                                                                                                                                                
1 Underlying Claim 
2 Unregulated Nature 
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 شود. وارد اقتصاد و مالی یهاسیستم به شدهرمزنگاری یهادارایی بازار از شدهرمزنگاری یهادارایی خروج و ورود شودمی
 بفروشند و بخرند را ایرمزپایه یهادارایی بتوانند که کنندمی فراهم کاربران برای را خاموش هایرمپ معاممتی یهاپلتفرم

   .شدهرمزنگاری یهادارایی سایر یا فیات ارزهای برابر )در
 زیرا ،باشد داشته مالی ثبات پیامدهای تواندمی شدهرمزنگاری یهادارایی معرض در مالی مٔوسسات یهادارایی قرارگرفتن

 ندارد. وجود مالی مٔوسسات شدٔهرمزنگاری یهادارایی با مواجهه برای مشخص احتیاطی اقدامات گونههیچ حاضر درحال
 بسیار نظارت معرض در هابانک که نکته این پذیرش ضمن ،شدهرمزنگاری یهادارایی مورد در خود بیانیٔه در بال کمیتٔه

 در .است کرده ارائه ،اندگرفته قرار شدهرمزنگاری یهادارایی معرض در که ییهابانک برای را انتظاراتی دارند، قرار محدودی
 به را خود جای فرضی صورتبه یورو الکترونیکی و نقدی پرداخت ابزارهای اگر که داشت نظر در باید ،افراطی سناریوی یک

 اقتصادی فعالیت و پولی هایسیاست برای مهمی پیامدهای تواندمی ،دهندب ردخ معاممت برای شدهرمزنگاری یهادارایی
 یهادارایی بینیپیش ،باال قیمت نوسانات ویژهبه رمزنگاری، یهادارایی پدیدٔه هایویژگی به توجه با ،حالبااین باشد. داشته

 است. دشوار دهندمی انجام نزدیک آیندٔه در را پولی دارایی یک نقش که رمزپایه
 یهادارایی ریسک - بهادار اوراق تسویٔه سیستم و پرداخت یهاسیستم ویژهبه - مالی بازار هایزیرساخت سرانجام،

 یهازیرساخت کنند. عمل مالی نظام طریق از خطرها این انتقال کانال عنوانبه است ممکن و رددا همراهبه را شدهرمزنگاری
 بازار نامناسب شرایط و یرندگ قرار شدهرمزنگاری یهاشرکت یهافعالیت از ناشی خطرهای معرض در است ممکن مالی بازار

 خطر به خود تعهدات انجام در را کنندگانشرکت توانایی است ممکن نامطلوب رویدادهای سایر یا شدهرمزنگاری یهادارایی
 به زیرساخت یک یا کنندهشرکت یک از توانندمی شدهرمزنگاری یهادارایی بر مبتنی ایههتکان ،حالت این در بیندازد.

 یا شدهرمزنگاری یهادارایی بر مبتنی محصوالت تسویٔه صورت در ،همچنین شود. منتقل دیگران یا و دیگر زیرساخت
 است ممکن مالی بازار هایزیرساخت ی،گذارسرمایه یا ،وثیقه حساب،سویهت برای شدهرمزنگاری یهادارایی از استفاده
 یهادارایی از استفاده یمٔوثر طوربه اروپا در حاضر درحال که طورهمان آورد. وجودبه را یخطرهای و یردگ قرار تٔاثیرتحت

 دارایی که کندمی تعیین را هاییگذاریسرمایه یا وثیقه الزامات و محدود شده است حسابتسویه برای شدهرمزنگاری
 یهادارایی تسویٔه برای اروپا اتحادیٔه در ،براینعموه کند. برآورده را شرایط این تواندمین حاضر درحال شدهرمزنگاری
 با ریسک مدیریت الزامات تحقق چگونه دهند نشان که دارند نیاز خود ملی مقامات از مجوزداشتن  به هاآن ،شدهرمزنگاری

 د.گیر می قرار موردتوجه خاص هایویژگی به توجه
 افزایش به منجر که آورد فراهم را فضایی است ممکن نهادی گذارانسرمایه برای رشد درحال تجاری و کارگزاری خدمات

 شدهرمزنگاری یهادارایی به نهادی گذارانسرمایه عمقٔه خدماتی، چنین نبودِ صورت در شود. رمزنگاری یهادارایی با مواجهه
 امکان این ،البته باشد. شده محدود فنی  نظر )از است ممکن شدهرمزنگاری یهادارایی بر مبتنی محصوالت جذب و توسعه و

 د.کن تغییر نیز قرارگرفتن ریسک معرض در و ارزیابی و دیدگاه این نزدیک ایآینده در که دارد وجود
 یهاریسک شامل تواندمی نیز شدهرمزنگاری یهادارایی بازار در موجود یهاریسک که دکر بیان توانمی ،کلیطوربه

 یهاریسک ازجمله ،هاریسک از برخی باشد. عملیاتی و فنی یهاریسک و ،اهرمی یهاریسک ناپایداری، ریسک نقدینگی،
 نقدینگی مانند سایر کهدرحالی ند،اتوجهقابلِ شدهرمزنگاری یهادارایی برای ویژهبه عملیاتی، و فنی یهاریسک و ناپایداری

 ند.امشترک هادارایی از بسیاری در اهرم، یهاریسک و بازار
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 نقدینگی ریسک
 دررا  کنندگانشرکت توانایی و کمک شدهرمزنگاری یهادارایی شکنندٔه و غیرقانونی بازارهای به است ممکن عوامل از تعدادی
 نسبتاً  کنندگانشرکتمیان  در رمزپایه یهادارایی مالکیت رسدمی نظربه کند. محدود رمزنگاری یهادارایی فروش یا خرید

 نیز بزرگ معاممت حجم تطبیق برای بازارها ظرفیت کاهش و بازار عمق کردنمحدود است. شده متمرکز بازار از معدودی
 در عملیاتی مسائل کنند. تشدید را ناپایداری و نوسانات از ناشی یهاریسک است ممکن نیز غیرنقد بازارهای دارد. وجود
 یا سرویس در اختمل با هاپلتفرم این از بسیاری شود. منجر بازار ساختار شکست به تواندمی همچنین معاممتی یهاپلتفرم
 آورد.می همراهبه را نقدینگی ریسک یا و نقدینگی هایمحدودیت که شده مواجه کردنهک

 ناپایداری ریسک
 قراردادی هیچ حمایت مورد که ییهادارایی مورد در ویژهبه نوسانات است. بوده ثباتبی بسیار رمزپایه یهادارایی قیمت
 زیاد نوسانات است. گمان و حدس معرض در بیشتر و شودمین ناشی ادعایی ارزش از هاآن ارزش زیرا ،دارد اهمیت نیستند

 نباشند. رونق سریع هایچرخه معرض در قرارگرفتن آمادٔه است ممکن انگذارسرمایه کند. ایجاد یبسیار هاینگرانی تواندمی
 سهام شدٔهتنظیم مبادالت برخمف ند.اقیمت ناگهانی شدید کاهش به ابتم مستعد ،کوینبیت ازجمله ،رمزپایه یهادارایی برخی

 نوسانات کاهش به کمک برای کنندگیقطع مانند اقداماتی رمزنگاری یهادارایی با معاممتی یهاپلتفرم از بسیاری مشتقات، و
 یا پرداخت برای هاآن استفادٔه مشکمت به است ممکن شدهرمزنگاری یهادارایی باالی ثباتیبی ،براینعموه ندارند. را قیمت
 .بیفزاید تسویه

 اهرمی یهاریسک
 و آورند فراهم خود انگذارسرمایه و دارندگان برای متعددی یهاریسک توانندمی نیز رمزپایه یهادارایی مالی، دارایی هر مانند

  باشد. خاص هایحمایت یا و بازار ریسک پوشش عدم از ناشی تواندمی این و کنند بیشتر را هاریسک انتقال است ممکن
 دارندگان اکثر که داشت توجه باید ،البته است. ناقص رمزنگاری دارایی بازارهای در اهرم نقش مورد در اطمعات

 با یا و فروشیخرده شکلبه تواندمی بدهی این اند.کرده استفاده بدهی از خریدها مالی تٔامین برای شدهرمزنگاری یهادارایی
 دقیقی اطمعات اهرمی یهاریسک مورد در ،حالبااین .باشد گرفته صورت خانه مسکن خرید هایوام یا اعتباری یهاکارت

  داشت. هااز آن دقیقی ارزیابی توانمین و یستن دسترس در

 یسایبر امنیتی خطرهای ازجمله عملیاتی و فنی یهاریسک
 دارای و غیرمتمرکزند که هاییآن ویژهبه رمزپایه، یهادارایی ند.اسایبری امنیتی یهاریسک ازجمله عملیاتی و فنی یهاریسک
 به مربوط مسائل و فّناوری هایمحدودیت .دهندمی ارائه را خاصی عملیاتی و فنی یهاریسک نیستند، محدود رسمی ساختار

 دارایی هایشبکه از بسیاری .کندمی ایجاد را ییهاریسک شدهرمزنگاری مختلف یهادارایی برای شبکه حاکمیت
 هاآن امر این ندارند. را زمانهم معاممت از زیادی تعداد سریع پردازش توانایی یا و دارند محدودی باند پهنای شدهرمزنگاری

 را فّناوری یهاریسک یا هامحدودیت رفع مدیریت، عدم و تمرکززدایی عدم دهد.می قرار عملیاتی یهاریسک معرض در را
 سایر و ،هک تقلب، معرض در موارد برخی در توانندمی مختلفی دالیلبه رمزنگاری یهادارایی یهاپلتفرم .کندمی دشوار

 اتخاذ هازمینه این در مشخصی تمهیدات باید که افزایدمی موجود یهاریسک بر خود که باشند داشته قرار سایبری حوادث
  .ECB ،۲۰۱9) دهد کاهش را هاریسک تا شود
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 مالی ثبات یهاریسک
 شدهرمزنگاری یهادارایی به مربوط منفی تحوالت شوند، تبدیل مالی نظام از مهمی بخش به شدهرمزنگاری یهادارایی اگر
 ،براینعموه کند. تضعیف را مالی هایکنندهتنظیم قدرت و شود گرفته نظر در مالی نظام اعتماد برای تهدیدی تواندمی

 انتقال هایکانال انواع طریق از مالی ثبات برای یپیامدهای تواندمی رمزنگاری دارایی بازارهای در موجود اصلی خطرهای
 یهادارایی مشتریان، به شدهرمزنگاری یهادارایی خدمات ارائٔه یا تجاری یهافعالیت از توانندمی هاشرکت باشد. داشته
 بازارهای در اصلی یهاریسک صورتاین در باشند، بزرگی کنندگانتٔامین سنتی مالی بازارهای در هابنگاه این اگر کنند. کسب
 به دهند. قرار تٔاثیرتحت ترسنتی بازارهای در را هاآن یهافعالیت و دوش منتقل هاآن به دتوانمی شدهرمزنگاری یهادارایی
 و رمزنگاری یهادارایی با معاممتی یهاپلتفرم در مالی خدمات سایر و اعتبار ارائٔه طریق از تواندمی مالی نظام ترتیب، همین
 با گیرد. قرار تٔاثیرتحت ،اندپذیرفته پرداخت وسیلٔه عنوانبه را شدهرمزنگاری یهادارایی که بنگاه یا و پول کیف دهندگانارائه
 بازارهای بین محدود ارتباط بودنمحدود و مالی بازارهای سایر به نسبت رمزنگاری دارایی بازارهای محدود اندازٔه به توجه

 تغییر صورت در نیستند. توجهقابلِ جهانی مالی ثبات به مربوط یهاریسک حاضر درحال ،شدهرمزنگاری دارایی با دارایی
 ،بازارها سایر با هاآن میان ارتباطات و شدهرمزنگاری یهادارایی نوسانات در تغییر یعنی مالی ثبات ریسکی عوامل از هریک

 شود. فراهم مالی ثبات خطرهای از مجدد ارزیابی باید
 استفادٔه ،مالی ثبات هیئت گزارش براساس که دکر بیان توانمی تسویه و پرداخت ابزار طریق از مالی ثبات ریسک مورد در

 ندارد. وجود فروشیعمده یا فروشیخرده برای هاحسابتسویه و هاپرداخت برای شدهرمزنگاری یهادارایی از گسترده
 نزدیک آیندٔه در تسویه و روزانه پرداخت برای هاآن فعلی شکلبه شدهرمزنگاری یهادارایی که رسدمی نظربه بعید ،براینعموه

 )همان . گیرند قرار گسترده استفادٔه مورد قانونی هایحوزه بیشتر در
 دشوار پایین ریسک با تسویه یا پرداخت وسیلٔه عنوانبه را عمومی اعتماد شدهرمزنگاری یهادارایی قیمت زیاد نوسانات

 و شود ناکافی حاکمیت به منجر تواندمی شدهرمزنگاری یهادارایی از بسیاری غیرمتمرکز ماهیت ،همچنین .است کرده
 حاضر درحال موجود رمزنگاری یهادارایی بیشتر ،براینعموه .کند فراهم هادارایی این از استفاده برای را یهاییکارآمدنا

 باشد. داشته پذیریمقیاس مشکمت آینده در است ممکن و بدیا افزایش پردازش سرعت تا گیرند قرار مورداستفاده توانندنمی
 کند.می دشوار را کلیدی مالی یهاریسک انتقال زمان تعیین تسویه، بودننهایی مورد در اطمینان عدم ،براینعموه

 عنوانبه ؛کند محدود هاپرداخت در را هاآن استفادٔه است ممکن شدهرمزنگاری یهادارایی مورد در قانونی رویکردهای
 را هاآن جذابیت و شدهرمزنگاری یهادارایی معاممت بودنناشناس باید AML/CFT المللیبین استانداردهای اجرای مثال،

 امنیت از محافظت یا و کنندهمصرف از حمایت ضدکمهبرداری، قوانین همچون رویکردهایی ،براینعموه دهد. کاهش
 بگذارد. تٔاثیر شدهرمزنگاری یهادارایی تجاری گسترش موارد رد است ممکن نیز سایبری
 تبدیل ایگزینه به است ممکن ارز المللیبین یهاپرداخت انجام برای شدهرمزنگاری یهادارایی از استفاده خاص، طوربه
 مشخص و دقیق اطمعات مسئله این با کشورها برخورد از هنوز ولی ،کند ترراحترا  بانکی خدمات یا فعلی پرداخت که شود
  نیست. دسترس در

 تجزیه است الزم اقتصاد، و مالی نظام رد هاآن احتمالی تٔاثیر و شدهرمزنگاری یهادارایی یهاریسک صحیح ارزیابی برای
 کلیطوربه رمزنگاری با چینبمک هایشبکه عمومی ماهیت طرف، یک از پذیرد. صورت یکمّ اطمعات با کیفی تحلیل و

 و غیرمتمرکز دیگر، طرف از است. آزاد عموم تٔایید و دیدن برای معامله یهاداده یعنی ؛کندمی تضمین را شفافیت
 و شخصی  کاربران تعداد مثال عنوانبه) خاص هایداده به دستیابی دارایی، رمزنگاری یهافعالیت بودنغیرقانونی
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 رمزنگاری یهادارایی قیمت که عمومی هایوبسایت زمینه، این در کند.می دشوار را هاداده آوریجمع هایتمش دهیسازمان
 یهادارایی مورد در موجود یهاداده کلی،طوربه .دهندمی ارائه را بازار روند از ناخوشایندی هاینشان تنها کنند،می ردیابی را

 کامماها و این دادهر، ازاینندها فراهم کنبرای سنجش ریسک توانند جزئیاتیبوده و نمی بازار روند بر نظارت منظوربه رمزپایه
 کنند.می پذیرامکان کشورها محدود بسیار تفکیک با را جهانی روندهای بر نظارت فقط هاآن ،براینعموه نیستند. اطمینانقابلِ

 یهادارایی شدٔهآوریجمع هایداده بررسی به مرکزی بانک باید ،شدهرمزنگاری دارایی یهاریسک بر بیشتر نظارت برای
 منابع هایداده سایر تکمیل و باکیفیت هایبررسی درنظرگرفتن با ،هاداده این بپردازد. مالی نظام با هاآن پیوندهای و رمزنگاری
 این بر نظارت برای اروپا مرکزی بانک رویکرد در نخستین گام عنوانبه را شدهرمزنگاری دارایی هایداده مجموعه اساس تجاری،

 از را ییهاداده خام، هایداده بودندردسترس و پوشش موجود، مستندات به توجه با اروپا مرکزی بانک دهد.می ارائه پدیده
 کاربردی هایداده کیفیت کنترل اقدامات ارائٔه دنبالبه و است کرده آوریجمع دردسترس تجاری و عمومی یهاداده دهندگانارائه

 است. اطمعات هماهنگی و ریزیبرنامه توسعٔه مستلزم سازگار هایشاخص تهیٔه .است سازگار هایشاخص محاسبٔه و
 هایبخش با آمیختگیدرهم باارتباط  در بزرگ شکاف یک ،هاآن با مرتبط اطمعات و هادارایی این ریسک بررسی در البته
 یهادارایی و مالی هایشرکت یا بانکی یهادارایی مستقیم واریز میزان به توجه ،زمینه این دارد.در وجود مالی و واقعی

 دیگر حوزٔه دارد. وجود شدهرمزنگاری یهادارایی در یگذارسرمایه اهداف برای وام به مربوط اطمعات و شدهرمزنگاری
 ارزش و ،شدهرمزنگاری یهادارایی پذیرش و فروش ،شدهرمزنگاری یهادارایی دارای یهاکارت با معاممت به مربوط

 یهاریسک بررسی در بنابراین، است. شدهرمزنگاری یهادارایی به وابسته خودپرداز هایدستگاه از شدهبرداشت معاممت
 میزان تا است نیاز ،ایالیه هایپروتکل از استفاده با معاممت به مربوط اطمعات تحلیل و تجزیه ،شدهرمزنگاری دارایی
  .ECB ،۲۰۱9) شود مشخص شدهرمزنگاری یهادارایی از استفاده واقعی

 هارمزارز یگذارمقررات هایچالش
 روروبه بسیاری هایچالش با شدهرمزنگاری یهادارایی پیرامون نظارتی موضوعات به پرداختن هنگام جهان سراسر در ناظران

 و هارمزنگاری بندیطبقه و سازیمفهوم با مرتبط ،کرد اشاره آن به توانمی زمینه این در که کلیدی موضوعات از برخی اند.شده
 مقررات اجرای و توسعه در احتمالی یهاشکاف شناسایی به ایمقایسه تحلیل و تجزیه آید.می وجودبه هطبومر یهافعالیت

 هایپیچیدگی از ایفزاینده طوربه زمینه این در مقررات و قوانین هایکنندهتنظیم و مالی ناظران است. کرده کمک رمزنگاری
 موردتوجه هنوز رمزنگاری فنی هایویژگی از برخی ،حالبااین دارند. کامل آگاهی چینبمک اصلی یهازمینه و هارمزنگاری

 در یگذارمقررات هایچالش ،کلیطوربه اند.نگرفته قرار موردتوجه زیادی حد تا صنعت بازیگران از برخی و نبوده نظارتی
 شود:می بیان زیر صورتبه شدهرمزنگاری یهادارایی

 هاداده کیفیت و اطمعات بودنندردسترس 
 یا ،اعتمادقابلِغیر ناقص، غالباً  مبادله، و ،توزیع ایجاد، با رابطه در ویژهبه رمزنگاری، یهافعالیت به مربوط اطمعات

 غالباً  ایجادشده تغییرات است. دشوار اغلب هاآن تٔایید و پراکنده هاسرویس از بسیاری بین اطمعات است. دسترسقابلِغیر
 شود. خاص پروژٔه یک وضعیت از نادرست مشاهدٔه به منجر است ممکن که شوند،نمی منعکس عمومی یهاداده منابع در

 از اعتمادقابلِ و کلی نمای یک گرفتن و است متفاوت دیگر پلتفرم به یپلتفرم از توجهیقابلِ طوربه مبادله یهاداده کیفیت
 چه رمزنگاری، یهافعالیت مورد در هاداده آوریجمع بهبود است. دشوار بسیار اکوسیستم از خارج و داخل در آن مالی جریان

 بسیار نظارتی اهدافشده برای دستیابی به ایجاد هایفرصت و هاریسک درک برای ناظران برای المللی،بین و داخلی سطح در
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 نهادهای سایر یا و بازار در کنندگانشرکت از مستقیماً توانمی را تردقیق و ترگسترده تجربی هایداده مجموعٔه است. مهم
 د.کر تهیه نظارتی

 کنندگاناستخراج و زیرساخت دهندگانارائه به نکردنتوجه 
 و ،کنندگاناستخراج ،دهندگانتوسعه مثال عنوانبه) اپراتورها و نگهدارنده رمزنگاری، هایزیرساخت دهندگانارائه از برخی

 و زیرساخت دهندگانتوسعه نقش .اندگرفته قرار نظارتی هایچهارچوب در کمتری موردتوجه تاکنون گره  اپراتورهای
 یعنی ؛اندشده متمرکز بسیار چینبمک یهاسیستم و هاپروتکل از برخی است. شده گرفته نادیده امروز به تا کنندگاناستخراج

 اصلی خصوصیات متعاقباً و باشند داشته را هابرنامه مجموعٔه در تغییر قدرت است ممکن اصلی دهندگانتوسعه از کمی تعداد
 شود. اعمال رمزنگاری اربرانک از محافظت و میتکحا شفافیت افزایش منظوربه تواندمی هاآن بر بیشتر نظارت باشند. آن
 واضح اصطمحات برای یکسان تعاریف فقدان 

 و باشد قوی نظارتی چهارچوب یک ایجاد برای اساسی یمانع تواندمی بندیطبقه و تعاریف ،اصطمحات مورد در اجماع عدم
 واضح تفسیر رمزنگاری، معاممت ذاتی ماهیت به توجه با شود. مالی بازارهای در نظارتی بیشتر هماهنگی از مانع است ممکن

 ،شدهرمزنگاری یهادارایی بندیطبقه به توجه با کند. تسهیل را نظارت است ممکن نظارتی نهادهای بین در اصطمحات از
 در ندتوانمی نیبنابرا و ددار شباهت یسنت یهاییدارا با تیماه نظر از هادارایی از ییک که بگیرند تصمیم توانندمی ناظران

 اقدامی چه و دارد وجود ییهاتفاوت چه هاآن یهازیرساخت در ،همچنین ؛دهند قرار را هاآن خود موجود یمیتنظ چهارچوب
 داد. انجام باید جدید زیرساخت ایجاد یا و تمایزها این بردنازبین برای را
 یکپارچه نظارت فقدان 

 امکان موضوع این و دارد وجود جهانی مجامع در رمزنگاری بازار در کنندگانشرکت به هماهنگ نظارتی یهاپاسخ فقدان
 المللیبین نظارتی هماهنگی و همکاری .آوردمی فراهم را سختگیرانه مقررات دورزدن و نظارتی ضعف نقاط از سوءاستفاده

 مضرات تر،هماهنگ و سازگارتر نظارتی چهارچوب یک ایجاد با قضایی، هایحوزه در اجرایی اقدامات بر عموه تواندمی
 ؛است موجود دولتیبین و ایهفرامنطق یهاارگان اصلی اهداف هااین دهد. کاهش را مقررات و قوانین تنظیم مورد در احتمالی

  کند. تسهیل خود عضو کشورهای بین را AML/CFT نظارتی هماهنگی دارد قصد FATF ،مثال برای
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 جهان کشورهای در شدهرمزنگاری دارایی در گذاریمقررات انتخابی هایرویه بررسی ۴
 تحلیل و تجزیه مختلف کشورهای دراین موضوع  ادامٔه در شدهرمزنگاری یهادارایی برای نظارتی چهارچوب بررسی در

 ،مقررات و قوانین مجدد تنظیم ،موجود مقررات از استفاده رویٔه سه ،پژوهش این در موردبررسی کشورهای در .شده است
 پیشنهادی چهارچوب ارائٔه در توانندمی هارویه این .است به کار رفته بیشتر مقررات و قوانین سفارشی و مشخص تنظیم و

 نظارت فرایند در جهان کشورهای ،شدهانجام مطالعات براساس باشند. راهگشا حوزه این در نظارتی نهادهای برای
 :اندکرده دنبال را زیر رویٔه سه شدهرمزنگاری یهادارایی
 ۱موجود مقررات از استفاده رویٔه 
 نظارتی هایراهنمایی از بسیاری .شودمی استفاده شدهرمزنگاری هاییایدار برای موجود مقررات یا قوانین از ،رویه این در
 و قوانین بر تمرکز حدودی تا که کرد بیان توانمی واست  شده ارائه موجود مقررات و قوانین اهمیت و کاربرد مورد در

 است. بوده پرداخت دهندٔهارائه قوانین و بانکی مقررات
 ۲مقررات و قوانین مجدد تنظیم 
 ند.ایرمزنگار یهافعالیت انواع از مورد چند یا یک برای موجود مقررات یا قوانین اصمح دنبالبه ناظران ،رویه این در

 یا قانون یا و ندکمی مشخص را یرمزنگار یهافعالیت حدود و دامنه که شودمی ارائه شدهاصمح نامٔهآیین یک ضمن اینکه
 دهد.می گسترش را موجود نامٔهآیین
 3مقررات و قوانین سفارشی تنظیم 
 را رمزنگاری یهافعالیت دامنٔه و حدود تا شودمی تنظیم یا تصویب خاص طوربه جدیدی نامٔهآیین یا قانون ،رویه این در

 یهافعالیت برای فقط که کندمی ایجاد ایجداگانه قانونی چهارچوب این رویٔه جدید ،معمول طوربه کند. مشخص
 اعمال یرمزنگار یهافعالیت از ایمجموعه برای مجزا نظارتی چهارچوب یکصورت، در این .شودمی اعمال رمزنگاری

 است. آن هایجنبه از یکی رمزنگاری یهافعالیت که ، Fintech یهافعالیت معموالً ) شودمی
 تغییرات و اهمیت، هاآن نظارتی فرایند انتخاب و کشورها از هریک نگاه به توجه با کشور بندیطبقه و بررسی با ،ادامه در

 گیرد.می قرار بررسی مورد شدهرمزنگاری دارایی یگذارمقررات در
 تهیه شدهرمزنگاری دارایی یهاچالش و هافرصت از یگزارش و پرداخته هارمزارز بررسی به ۲۰۱8 فوریٔه دراتحادیٔه اروپا 

 محصوالت میان در هاآن بندیطبقه و مجازی ارزهای خطرهای مورد در کنندگانمصرف به هشدارهایی ،البته است. کرده
  است. شده بیان ،نیستند نظارتی حمایت تحت رمزپایه یهادارایی اینکه به اشاره و نشدهکنترل و پذیرریسک بسیار
 پول جایگزین عنوانبه شدهرمزنگاری یهادارایی از استفاده و استخراج که کندمی بیان آلمانی مالی ناظر مقام آلمان، در

 گرفته نظر در کارگزار خدمات مجوز مشابه شدهرمزنگاری یهادارایی مبادالت ندارد. مجوز به نیازی معاممت مبادلٔه در
 است. شده

 بیشتر مشاورٔه ،شدهرمزنگاری دارایی نظارتی ارزیابی برای که گرفتند نتیجه انگلیس مقامات ،۲۰۱8 اکتبر در انگلستان در
 الکترونیکی پول اپراتور یک عملیاتی هایجنبه با بنابراین و آورده دستبه را الکترونیکی پول مجوز هارمزارز است. الزم

  است. شده داده مطابقت

                                                                                                                                                                                                                
1 Existing Regulation 
2 Retrofitted Regulation 
3 Bespoke Regulation 



 و بانکیپولی  ژوهشکدٔهپ
 

3۲ 

 را شدهرمزنگاری یهادارایی معاممت چین، ۲۰۱7 سپتامبر در .است کرده ممنوع را شدهرمزنگاری دارایی معاممت چین
 کرد. اعمم ممنوع
 شدهرمزنگاری دارایی معاممت حساب ثبت به مربوط هایمحدودیت و هاصرافی تردقیق تنظیم خواستار جنوبی کرٔه
 ،۲۰۱8 ژانویٔه در و دهند تغییر را خود حسابداری ثبت ایکره بزرگ یهابانک که دارد وجود انتظار این ،بنابراین است.

 مبادالت بانکی مشابه مقررات است قرار اما ،دکردن اعمم ممنوع را ناشناس افراد تجاری هایحساب ضبط و ثبت مقامات
 دهند. ارائه را شدهرمزنگاری یهادارایی

 حداقل و شفافیت تقویت برای ییهادستورالعمل ارائٔه به ۲۰۱8 فوریٔه در را خود کشور در فدرال مالی کنندٔهتنظیم سوئیس،
 مالی بازار مقررات و قانون که کندمی تٔایید دستورالعمل این .ده استکردر این زمینه مجبور  افشاگری استانداردهای

 مربوطه مقررات و قوانین تدوین نیازمند ،مورد هر به بسته و یستن شدهرمزنگاری دارایی و هاICO کلیٔه مورد در استفادهقابلِ
 هایتوکن میان و رددا تٔاکید شدهرمزنگاری یهادارایی انتقال قابلیت و توابع بر مالی نظارتی سازمان نظارتی اصول است و

 است. قائلتمایز  دارایی هایتوکن و ،ابزاری هایتوکن پرداخت،

 رمزارزها های انتخابی کشورها در خصوص نظارت بررویه مقایسٔه .۲ جدول

رویٔه انتخابی  توضیحات تعاریف اصطمحات کشور
 فرایند نظارت

 دارایی مجازی کنگهنک
Virtual Asset 

تواند به سه ارزش دیجیتالی که می
صورت رمزارز، دارایی 

شده، و توکن دیجیتالی رمزنگاری
 بندی شود.طبقه

  انجام اقداماتی الزم برای ارائٔه ۲۰۱9در مارس ،
چهارچوب پیشنهادی در آینده با توجه به 

 استانداردهای بال
 شده در ارائٔه دستورالعمل نظارتی دارایی رمزنگاری

 ۲۰۱8نوامبر 
 شویی و قانون درحال تغییر و اصمح در قانون پول

 شدهاوراق بهادار برای دارایی رمزنگاری

رویٔه استفاده از 
 مقررات موجود

 کرٔه جنوبی
 ارز مجازی

Vitual Currency 
 

بدون تعریف مشخص و 
شده بندی از دارایی رمزنگاریدسته

است و قانون بازار سرمایه و 
مالی این دارایی را با گذاری سرمایه

ماهیت اوراق بهادار پذیرفته است 
 و مشمول این قانون است.

 شویی و ها و قانون پولتغییر در قانون مالیات
 مالی تروریسمتٔامین

 های سوداگرانٔه ایجاد محدودیت برای فعالیت
 ها و مٔوسسات مالیرمزارزها در صرافی

  دارایی ایجاد سیستم معاممتی برای خریدوفروش
وانتقال شده )در این صورت خرید و نقلرمزنگاری

رمزارزها از طریق حساب بانکی و با نام مشخص 
 گیرد .صورت می

رویٔه استفاده از 
 مقررات موجود

 هند
 ارز مجازی

Vitual Currency 
 

بدون تعریف مشخص و 
شده بندی از دارایی رمزنگاریدسته

باوجود نبودِ قانون جدید، است. 
قوانین موجود بازار سرمایه  تحت

 و اوراق بهادار است.

 اصمح در قانون ابزارهای مالی 
 شوییها و پولاصمح در قانون سیستم پرداخت 
 هایی برای قانون مدیریت ارز در هند محدودیت

 فروش رمزارزها ایجاد کرده است.خریدو
 ریزی برای چهارچوب مشخص جهت درحال برنامه

 شدهمزنگاریوانتقال دارایی رنقل

رویٔه استفاده از 
 مقررات موجود

 چین
 ارز مجازی

Vitual Currency عدم تعریف 

  ارائٔه دستورالعمل نظارتی بانک مرکزی چین در
 مورد رمزارزها

 دهندٔه دارایی های ارائهممنوعیت قانونی پلتفرم
 شدهرمزنگاری

 شویی و مبارزه با تٔامین مالی اصمح قوانین پول
 تروریسم

 های مالیاصمح قوانین مرتبط با ریسک 
 اصمح قوانین فنّاوری اطمعات 

رویٔه استفاده از 
 مقررات موجود
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 ارز مجازی امریکا
Vitual Currency 

شده هنوز دارایی رمزنگاری
تعریف نشده است و تعاریف کلی 
از ارز مجازی وجود دارد. ارزش 

عنوان مبادله، واحد دیجیتالی که به
ذخیره که رواج حساب، ارزش 

 قانونی ندارد، ارائه شده است.
گذاری قانون بازار سرمایه و سرمایه

مالی این دارایی را با ماهیت 
اوراق بهادار پذیرفته است و 

 مشمول این قانون است.
 

 شوییتغییر در قوانین اوراق بهادار و قوانین پول 
 تغییر در قانون محرمانگی بانکی 
 ان خدمات دارایی دهندگنام ارائهاجرای ثبت

شده در شبکٔه اجرای جرایم مالی رمزنگاری
(FinCEN  

Financial Crimes Enforcement Network 
 
 
 

 

رویٔه استفاده از 
 مقررات موجود

 استرالیا
 ارز دیجیتال

Digital Currency 

ارزش دیجیتالی تعریف شده است 
عنوان وسیلٔه مبادله، تواند بهکه می

شده، و یا ذخیرهارزش اقتصادی 
واحد حساب باشد. این ارزش 

دیجیتالی در دسترس عموم بوده و 
 مورد تضمین نهاد دولتی نیست.

 تغییر ساختاری در قانون اوراق بهادار استرالیا 
 کنندهقانون حمایت از مصرف 
 شده در استرالیا ها )دارایی رمزنگاریقانون شرکت

 جزو محصوالت مالی و مشمول این قانون است 
 شویی و تٔامین مالی تروریسم تغییر در قانون پول

 شامل شناسایی و ثبت افرادی که در این زمینه
عالیت دارند و نگهداری اطمعات مالی و سوابق ف

 ها.وانتقال مخصوصاً در صرافینقل

رویٔه تنظیم مجدد 
 قوانین و مقررات

 کانادا
 ارز مجازی

Vitual Currency 

فیات نبوده و ارز دیجیتالی که پول 
توان از آن برای وسیلٔه مبادله می

استفاده کرد. این تعریف در قانون 
شویی بیان شده مبارزه با پول

 است.

  تغییر در قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق
 بهادار

 گذاری شامل ثبت و های سرمایهقوانین صندوق
 هانگهداری سوابق اطمعاتی توکن

  شویی و تٔامین مالی تروریسم پولتغییر در قانون
  .شامل شناسایی مشتریان و افراد فعال در این زمینه

رویٔه تنظیم مجدد 
 قوانین و مقررات

 سوئیس
 ارز مجازی

Vitual Currency 

 
 

ارزشی که در اینترنت قابلیت مبادله 
دارد و اگرچه توکن و نشانه است 

عنوان ابزار پرداخت تواند بهمی
برای کاال و خدمات استفاده شود. 

ها توسط قانون بندی توکنطبقه
شویی به سه صورت پول

Payment & Utility & Asset 
 انجام شده است.

  وجوه دریافتی ازICOsپردٔه ها در سوئیس مانند س
گذاری های حاصل از سرمایهبانکی نیست و سپرده

شده هم جدای از های رمزنگاریدر دارایی
 های بانکی است.سپرده

 شویی و تٔامین مالی تروریسم برای قانون پول
های کنندگان، و یا واسطه، استفادهدهندگانارائه

 شود.میشده اعمال مالی دارایی رمزنگاری
 چین نی فنّاوری بمکوجود چهارچوب قانو

رو تغییرات ها، ازاینبندی توکنبراساس طبقه
اساسی و یا قانون جدیدی برقرار نشده است، ولی 

های بازار مالی در این دنبال گسترش زیرساختبه
 زمینه هستند.

 
 
 

رویٔه تنظیم 
مجدد قوانین و 

 مقررات

 اتحادیٔه اروپا

 ارز مجازی
Vitual Currency 

و دارایی 
 شدهرمزنگاری

Crypto Assets 

ارزمجازی ارزش دیجیتالی است 
که توسط بانک مرکزی یا دولت 

عنوان ارز قانونی و صادر نشده و به
یا پول قانونی پذیرفته نشده است. 
تنها توسط عموم مردم پذیرفته 
شده و وسیلٔه مبادلٔه الکترونیکی 

 است.

  خود ارز مجازی نهاد بانکی اروپا در اصمح قوانین
شده تغییر داده است که این را به دارایی رمزنگاری

 نشان از مفهومی فراتر از ارز مجازی است.
 شده سازمان بورس اوراق بهادار اروپا دارایی رمزنگاری

 بندی کرده است:های زیر طبقهصورتبهرا 
o گذاری شده از نوع سرمایهدارایی رمزنگاری

 )شبیه به ابزار مالی 
o شده از نوع پرداخت )وسیلٔه رایی رمزنگاریدا

 چین پرداخت انواع محصوالت مبتنی بر بمک
o شده از نوعدارایی رمزنگاریutility   یا نشانه که

 غیر از ابزار پرداخت است.دارای کارکردهایی به
o ها را بندی توکنسازمان بانکی اروپا طبقه

، توکن صورت توکن ارز/مبادله/پرداختبه
 معرفی کرده است.  utilityگذاری، و توکنهسرمای

تنظیم مجدد 
 قوانین و مقررات
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o ارزیابی و اصمح قوانین پول الکترونیک 
o گذاری مالی در مورد تغییر در قانون سرمایه

 شدهگذاری دارایی رمزنگاریسرمایه
o عنوان اوراق بهادار شده بهدارایی رمزنگاری

انتقال و یا ابزار مالی باید تطبیق با قابلِ 
ثبت مجوز و شناسایی، دستورالعمل شفافیت، 

گذاری نامٔه تسویٔه نهایی، و قانون سپردهآیین
 اوراق بهادار داشته باشد.

 انگلستان
 رمزارز

Crypto Currency 

رمزارزها در انگلستان توسط کمیتٔه 
صورت ابزار پرداخت بهداری خزانه

ها در نظر گرفته شده است. آن
مرکزی صادر نشده و توسط بانک 

وانتقاالت الکترونیکی دارند. نقل
ها و کاربران آن بدون واسطٔه بانک

بانک مرکزی ذخیره و یا مبادله 
 دهند.میانجام 

 

 شویی و تٔامین تغییر و اصمح قانون مقررات پول
 مالی تروریسم

 تغییر و اصمح قوانین و مقررات پرداخت 
  پول الکترونیکیتغییر و اصمح قوانین و مقررات 
  سازمان نظارت مالی انگلستان دستورالعمل دارایی

تٔاکید بر سه با  ۲۰۱9شده را در سال رمزنگاری
 / utilityشده یعنی ارز/نوع دارایی رمزنگاری

 اوراق بهادار ارائه داده است.
 

تنظیم مجدد 
 قوانین و مقررات

 ارز مجازی سنگاپور
Vitual Currency 

عنوان ارز به ارزش دیجیتالی که
شود و ابزار پرداختی شناخته نمی

است که توسط عموم مردم 
صورت بهپذیرفته شده است و 

الکترونیکی قابلیت انتقال، ذخیره، 
 و معامله دارد.

نهاد پولی سنگاپور تغییرات در 
 کند.قوانین را دنبال می

 هاتغییر و اصمح اوراق بهادار دربارٔه توکن 
 شویی و تٔامین ن مقررات پولتغییر و اصمح قانو

 مالی تروریسم
  تغییر و اصمح قوانین و مقررات پرداخت

 کردن بستر مناسب برای مبادلٔه رمزارزها )فراهم
 
 
 

تنظیم مجدد 
 قوانین و مقررات

 شدهدارایی رمزنگاری آلمان
Crypto Assets 

ارزش دیجیتالی است که براساس 
اند. چین تنظیم شدهساختار بمک

بافین مرکز مالی آلمان مسئول 
تغییر قوانین و مقررات در آلمان 

 است.

 شده نیازی به ایجاد و استفاده از دارایی رمزنگاری
ها و مبادالت نیازمند نظارت ندارد، ولی پلتفرم

 اند.نظارت
 ها در ای جدید برای انواع توکنالزامات سرمایه

 آلمان برقرار شده است.

تنظیم مجدد 
 قرراتقوانین و م

 ارز مجازی ژاپن
Vitual Currency 

دو دسته از ارزهای مجازی 
صورت زیر در قانون مشخص به

 شده است:
ارز مجازی که وسیلٔه پرداخت  •

وانتقال الکترونیکی است و نقل
 دارد و ارز فیات نیست.

ارز مجازی که قابلیت تبدیل به  •
 دستٔه اول را دارد.

سازمان خدمات مالی ژاپن مسئول 
 تغییرات قوانین و مقررات است.

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

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

 ها مشخص شده است.اقدامات امنیتی برای آن
 شویی و تٔامین مقررات پول تغییر و اصمح قانون

 مالی تروریسم
 های کنترل داخلی و تعیین شرایط ایجاد سیستم

شویی جدید شناخت مشتری برای جلوگیری از پول
 و تٔامین مالی تروریسم

 تغییر در قانون ابزارهای مالی 
  شده براساس:رمزنگاریتغییر در مقررات حقوقی 

 هایهای مالی و ثبت گزارشتغییر در صورت -
 معاممت رمزارزها و افشای اطمعات

 تقویت اقدامات متقابل در برابر حممت هکری -
مقررات سختگیرانه در مورد دارایی  -

 شدٔه ناشناسرمزنگاری
ها و خدمات تغییر در قانون اسناد مالی و صرافی -

 پرداخت
تنظیم مقررات مربوط به حاشیٔه سود معاممت  -

 شدهدارایی رمزنگاری

تنظیم مجدد 
 قوانین و مقررات
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 روسیه
 شدهدارایی رمزنگاری

Crypto-Asset 

شده در قانون دارایی رمزنگاری
های مالی دیجیتال تعریف دارایی

شده است. طبق این قانون، دارایی 
مالی دیجیتال توسط 

کنندگان با حفظ قوانین شرکت
ثبت معاممت دیجیتالی ایجاد و 

 شود.ثبت می
قانون، ها نیز براساس این توکن

دارایی مالی دیجیتالی است که 
مٔوسسات حقوقی یا کارآفرینان 

منظور جذب سرمایه شخصی به
اند و ثبت و نگهداری صادر کرده

 ها وجود دارد.اطمعات آن

  اصمحات مشخص در قانون مدنی روسیه و قانون
 گذاری روسیهسرمایه

  چهارچوب حاکمیتی مشخص برای اپراتورهای
الی )اشخاص با مجوز قانونی بانک معاملٔه دارایی م

 مرکزی اجازٔه فعالیت دارند .
 
 
 
 
 
 

 

تنظیم سفارشی 
 قوانین و مقررات

 شدهدارایی رمزنگاری فرانسه
Crypto-Asset 

قانون جدید رشد و انتقال تجاری 
در فرانسه، هر دارایی نامشهود 

صورت دیجیتالی را که صادر و به
شود و مبتنی بر فنّاوری میثبت 

چین است، دارایی بمک
 شمارد.شده میرمزنگاری

عنوان عموم، این دارایی را به
وسیلٔه پرداخت در سطح 

 اند.الکترونیکی پذیرفته
عنوان ابزار شده بهدارایی رمزنگاری

 مالی در فرانسه پذیرفته شده است.

  ارائٔه چهارچوب فعالیتی و اخذ مجوز و صمحیت
برای کسانی که در زمینٔه از مرکز بازار مالی فرانسه 

 شده فعالیت دارند.دارایی رمزنگاری
 شده در چهارچوب برای اقدامات درنظرگرفته

 شناخت مشتری برای جلوگیری از ریسک بازار مالی
 شده در چهارچوب برای اقدامات درنظرگرفته

 شویی و مبارزه با تروریسمجلوگیری از پول
 ای شده در چهارچوب براقدامات درنظرگرفته

گذاری در جهت ایجاد ابزارهای مالی و سرمایه
 رقابت و کارایی

 
 
 
 
 

تنظیم سفارشی 
 قوانین و مقررات

 تایلند
 شدهدارایی رمزنگاری

Crypto-Asset 

شده تحت عنوان دارایی رمزنگاری
دادٔه الکترونیکی در سیستم 
الکترونیکی با هدف مبادله 

مشخص شده است. رمزارزها و 
دارایی دیجیتالی در ها هر دو توکن

 شوند.نظر گرفته می

 شده ارائٔه چهارچوب جدید برای دارایی رمزنگاری
 با درنظرگرفتن شرایط مشخص

 بودن افراد درگیر در چنین ها، مشخصثبت شرکت
های مالی هایی، گزارشگری صورتفعالیت
های فعال، الزامات افشای اطمعات، شرکت

مالی تروریسم، شویی و تٔامین رعایت قوانین پول
های خریدوفروش دارایی اخذ مجوز برای درگاه

 شده.رمزنگاری
 های فعال در زمینٔه دارایی کلیٔه شرکت

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

 بهادار مجوز داشته باشند.

تنظیم سفارشی 
 قوانین و مقررات

 
 بررسی در دارد. مختلف کشورهای در متنوعی رویکردهای شدهرمزنگاری یهادارایی در مقررات و قوانین نظیمت
 دارد وجود مقررات و قوانین هاآن با متناسب و شدهرمزنگاری دارایی برای ماهیت و عملکردها از گوناگونی انواع ،شدهانجام

 و نامثبت است. گرفته قرار بازبینی مورد مجوزدهی و نامثبت رژیم ،ژاپن در است. متفاوت مختلف کشورهای در که
 است. شده مشخص پرداخت خدمات قانون اصمح طریق از ۲۰۱7 سال در «مجازی صرافی اپراتورهای» طریق از مجوزدهی

 عنوانبه مجازی ارزهای در تجارت انجام برایرا  الزم هاینامثبت و مقررات و کرده تعریف را «مجازی ارزهای» قانون این
 کند.می تعیین مجازی ارز مبادلٔه خدمات
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 ارزهای» کنندٔهمبادله که است کرده ارائه را رهنمودی  FinCEN) ۱مالی جرایم اجرای شبکٔه ،3۱۲۰ مارس در امریکا در
 مبارزه قوانین از پیروی و ،مجوزاخذ  نام،ثبت مانند یمراحل به انجام و پیگیری موظف و ،پولی خدمات مشاغل شامل «مجازی

 سال در .شودمی لئقا تمایز غیرمتمرکز شدٔهرمزنگاری یهادارایی و متمرکز مجازی ارزهای میان رهنمود این .نداشوییپول با
 در هاآن بر نظارت کرد. بندیطبقه را رمزنگاری ابزارهای سایر و کوینبیت آتی معاممت و کاال معاممت کمیسیون، ۲۰۱۵
 یک دستکاری یا کمهبرداری وقتی یا شود استفاده مشتقه قرارداد یک در شدهرمزنگاری دارایی یک که شودمی انجام صورتی

  باشد. داشته وجود ایالتیبین تجارت در مجازی ارز

    هارمزارز حوزٔه در ایران در موجود مقررات و قوانین بررسی
 که هاسترمزارز و چینبمک پیدایش و ظهور اخیر هایسال در الکترونیکی بانکداری و تکفین صنعت اتفاقات ینترمهم از

 کشورهای در ،حوزه این در یگذارمقررات و پذیرش با ارتباط در است. شده الکترونیک پرداخت صنعت در تحول موجب
 قوانین سویبه رمزارزها یگذارمقررات برای یافتهتوسعه کشورهای ،مثال برای ؛است شده انجام متنوعی اقدامات مختلف
 یگذارمقررات که است یحال در این و ندنک ایجاد رمزارز حوزٔه در فعال یهاشرکت فعالیت برای را بستر تا اندرفته شفاف
 دستوری و گیرانهسخت قوانین وضع برای شرایط جانبٔههمه بررسی و کندی با همچنان توسعه درحال کشورهای در هارمزارز
  ند.نک حفظ را خود پول انتشار و تولید قدرت بتوانند ،رمزارزها مزایای از استفاده بر عموه طریق این از تا است انجام درحال
 وجود مقرراتی نه و بود حاکم محدودیتی نه آن تحت که بود خاکستری وضعیت هارمزارز زمینٔه در ،۱396 دی تا ایران در

 معاملٔه و استخراج ها،رمزارز معاملٔه زمینٔه در شوییپول با مبارزه عالی شورای توسط هامحدودیت اعمال با اما داشت،
  د.ش مواجه محدودیت با هارمزارز

 تحریم، زمان در مالی توانتقاالنقل به کمک قابلیت و اهمیت به توجه با حوزه این یگذارسیاست جریان ،هاتحریم باوجود
 اقدامات که دانست باید بعد به ۱396 از خصوصهب هارمزارز به ویژه توجه باوجود .است گرفته قرار ویژه موردتوجه

 در هارمزارز توسعٔه جهت بسیار کار جای و است بدیع و نوپا همچنان حوزه این در گذاریمقررات حوزٔه در گرفتهصورت
  دارد. وجود کشور
 ارتباطات وزارت بهادار، اوراق بورس سازمان مرکزی، بانک ازجمله ارگان ۱۴ با مجازی فضای ملی مرکز ،۱39۲ سال از

 منظوربه را جلساتی مجلس هایپژوهش مرکزو  فتا، پلیس انتظامی، نیروی یه،ئقضا قؤه اقتصاد، وزارت اطمعات، فّناوری و
 تٔاکید حوزه این در گذاریمقررات بر جلسات این در و هداد تشکیل چینبمک و هارمزارز با ارتباط در افزاییهم و هماهنگی

  است. شده فراوان
 که ،بود مجازی فضای ملی مرکز عهدٔه بر ایران در هارمزارز کلی هایسیاست تبیین و هماهنگی، ۱39۴ تا ۱39۲ سال از

 مرکز جلسات در امنیت و اقتصادی کارگروه دو توسط هارمزارز شرایط بدترین و بهترین ازجمله سناریو چند ،راستا همین در
 و شدهانجام هایپژوهش براساس نهایت در شد. نظرخواهی حوزه این در مرتبط یهاارگان از و مطرح مجازی فضای ملی

 این یدٔایت و تصویب جهت که دندکر آماده را اریرمزنگ ارزهای سند نویسپیش مجازی فضای ملی مرکز متعدد، جلسات
 سوی از هارمزارز استخراج فرایند نامٔهینیآ ارتباط این در حاضر درحال که گردید ارسال جمهوریریاست دفتر به نویسپیش

 وزارت نیرو، وزارت تجارت، و معدن صنعت، وزارت به خطاب دولت ،ابمغ این تحت است. شده ابمغ و تصویب دولت
 اصل براساس و مرکزی بانک و ،دارایی و اقتصاد امور وزارت اطمعات، وزارت نفت، وزارت اطمعات، فنّاوری و ارتباطات

 صورت متعاملین سوی از ریسک و خطرپذیری ولیتئمس پذیرش با هارمزارز از استفاده که کندمی بیان اساسی قانون ۱38
                                                                                                                                                                                                                
1 Financial Crimes Enforcement Network 
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 سوی از است. ممنوع کشور داخل مبادالت در آن از استفاده و نیست بانکی نظام و دولت ضمانت و حمایت مشمول و گرفته
 به را الزم اقدامات از برخی ابمغیه این تحت و است ممکن معدن و صنعت وزارت مجوز با تنها نیز هارمزارز استخراج ،دیگر

 و صنعت وزارت با هارمزارز استخراج ارتباط توجهقابلِ نکتٔه شود.می یادآور اطمعات فّناوری و ارتباطات و نیرو وزارت
 نیست. معدنی مواد یا کانی استخراج معنیبه اینجا در استخراج ها،رمزارز ماهیت به توجه با که است ابمغیه این در معدن

 سیاست است. حوزه این یگذارمقررات در پایدار وضعیت ایجاد راستای در دولت اقدامات ازجمله اقدامات این
 و استخراج صنعت ها،دانشگاه در فنی دانش ایجاد مجازی فضای ملی مرکز اقدامات به توجه با ایران در یگذارمقررات

  ست.هاحوزه این هایصرافی سیستٔا
 براساس - ملی رمزارز است. داده انجام اخیر سال چند در ایگسترده تحقیقات مرکزی بانک نیز ملی ارزرمز زمینٔه در
 که دارد را آن قابلیت و شودمی صادر و خلق مرکزی بانک توسط که است پولی همان الکترونیک شکل - مرکزی بانک تعریف
  شود. تبادل تپرداخ واسطِ نهاد هیچ دخالت بدون فرد به فرد صورتهب و شده توزیع بستر یک در رمزنگاری، اصول بر منطبق

 و آن بااهمیت هایویژگی از بودنحاکمیتی و بودنمتمرکز ویژگی دو که است استخراجقابلِغیر رمزارز نوعی ملی رمزارز
 دنیا در رایج دیجیتال هایارز هایویژگی ینترمهم از یکی است. دیگر المللیبین هایرمزارز با ارز نوع این افتراق جنبٔه

 و ،پرداخت بستر ارائٔه ،هاروشخریدوف ها،تراکنش پردازش وظیفٔه که صورتاین به ؛ستهاآن بودنغیرمتمرکز خاصیت
 مرزیبرون گسترش موجب امر همین .نیست خاصی قدرت اختیار تحت و بود خواهد کابران عهدٔه بر هاتراکنش تٔایید

 برعکس کامما ملی ارز مورد در اما شد، خواهد المللیبین سطح در طریق این از شوییپول گسترش تبعبه و دیجیتال ارزهای
 …و هاتراکنش ها،حساب به تواندیم دهندهتوسعه تنها و یافتهتوسعه ینچبمک خصوصی بستر بر ارز این زیرا است،

  .باشد داشتهدسترسی 
 کردنتوکنایزه جهت پلتفرمی ققنوس شبکٔه ایران، در د.کر اشاره ققنوس به توانمی ،ایران در هاتوکن ارائٔه در دیگر طرف از
 پیداشدن تا و بود ممکن جامعه در معدودی افراد توسط آن خریدن که کنید تصور را ملکی ،مثال طوربه ؛ستهادارایی انواع

 راکد دارایی عنوانبه عبارتیبه و نداشت نقدپذیری ارزش نیز دارنده برای ملک آن باشد، داشته را آن خرید توانایی که مشتری
 ملک آن خرید برای کافی پول احتماالً بگیرند، ملک این خرید به تصمیم زمانهم نفر ۱۰۰ اگر ،ترتیببدین شد؛می محسوب

 داشت. خواهند را
 عرضه توکن اسم به ،ترکوچک واحدهای به تبدیل از پس ،موردنظر ملک که است این کندمی ارائه ققنوس شبکٔه که حلیراه

 توکن ،ققنوس شبکٔه در شوند. ملک صاحب هاتوکن خرید با توانندمی دارند گذاریسرمایه به تمایل که افرادی همٔه و شودمی
 بر مبتنی کاربردهای سایر و ،هاسازمان ،هابانک مازاد اموال و اممک کردنتوکنایز دنبالبه و شودمی صادر طم پشتوانٔه با اولیه
 از اندعبارت ققنوس مٔوسسان است. کرده آغاز را خود فعالیت اولیه میزبان شش حضور با ققنوس شبکٔه .است چینبمک

 آریان، پاسارگاد ارتباطات و اطمعات فّناوری وستا، تک فّناوری گذارانسرمایه پارسیان، بانک پردازیداده گروه یهاشرکت
 شرایط ققنوس، شبکٔه ایجاد و چینبمک فنّاوری در گذاریسرمایه با که فردا بهسازان هوشمند آورانفن گروه سداد، ورزیداده
 سوت 3۰ پشتوانٔه دارای پیمان هر است. پیمان ققنوس شبکٔه پایٔه دارایی اند.کرده فراهم را فنّاوری این مشترک کارگیریبه

 انواع ساختن امکان که است 3دارایی چند یا ۲چندتوکنی یا ۱چندارزی پلتفرم یک ققنوس شبکٔه بود. خواهد عیار ۲۴ طمی
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 خواهد پیمان یک 7 منفی توان به ۱۰ آن مقدار و دارد نام ۱پیناتس پیمان، خرد واحد است. مقدور آن روی رمزینه هایتوکن
 عنوانبه که طمست پشتوانٔه با توکن یک پیمان است. پیناتس ۲۰۰ حدود در ققنوس شبکٔه در معمول تراکنش هر هزینٔه ؛بود

 دارایی یک عنوانبه و شده تضمین هامیزبان همٔه توسط توکن این نقدشوندگی شود.می شناخته ققنوس شبکٔه پایٔه دارایی
 فقط نیز شبکه درون هایتراکنش کارمزد پرداخت رود.می کاربه ققنوس شبکٔه در هادارایی سایر مبادالت تسهیل جهت واسط

 شبکه در بتواند تا باشد داشته خود حساب در پیمان کمی مقدار حداقل باید شخص هر و است پذیرامکان پیمان از استفاده با
 و ،پارسیان ملت، ملی، یهابانک چینیبمک همکاری حاصل که - ققنوس بستر بر پیمان دارایی توکن .دهد انجام تراکنش
 از آن نقدشوندگی که است  99۵ استاندارد )حداقل ۲۴ عیار و سوت  3۰) سی میزان به طم پشتوانٔه با - است پاسارگاد

 توکن یا گواهی توکن از اعم ها،توکن سایر معاممت تسهیل برای و شودمی تضمین سپیدنامه شرایط طبق ها،میزبان همٔه سوی
  .شودمی شناخته شبکهدرون هایتراکنش کارمزد وصول گزینٔه تنها دارایی این رود؛می کاربه شبکه در دارایی

 رد توانندمی که هاییحوزه از بخش آن برای بانکی، و پولی حوزٔه در شدهمشخص وظایف بر بنا مرکزی بانک ،همچنین
 حوزٔه وارد استدالل همین براساس و دنکمی تدوین را مربوطه هایسیاست د،نباش تٔاثیرگذار کشور مالی و پولی هایسیاست
 هایفّناوری معاونت طریق از مرکزی بانک اساس،براین است. راه ابتدای در هنوز هرچند است، شده هارمزارز یگذارمقررات

 گسترش هدف با عبارتی،به د.کر ابمغ ۱397 سال در را هارمزارز حوزٔه الزامات و ضوابط پرداخت، هاینظام ادارٔه نوین
 ایجاد با همراه تا است شده منتشر ضوابط این کشور، ارزی و پولی هایسیاست رد آن بالقؤه تٔاثیرات و رمزارزها از استفاده
 بروز از ممانعت منظوربه مرکزی بانک بنابراین، باشند. نیز دارایی از نوع این تهدیدات متوجه افراد جدید، هایفرصت

 را رمزارزها با مرتبط مقررات اولیٔه چهارچوب حوزه، این در وکارکسب تسهیل و ،کنندگانمصرف حقوق از حمایت صدمات،
 اند.شده تعریف هارمزارز مختلف انواع شفاف طوربه آن تحت که است کرده اعمم رسیده، اعتبار و پول شورای تصویب به که

 :از اندعبارت سند این در شدهشامل هایحوزه
o سکه اولیٔه عرضٔه (ICO ،  
o مرتبط هایسامانه و رمزارزی هایصرافی،  
o رمزارزی پول کیف، 
o  رمزارز استخراج. 

 به توجه با و دارد خود کار دستور در را حوزه این مستمر رصد مرکزی بانک کشور، در فنّاوری این بودنجدید به توجه با
 این در را رسانیاطمع و مقررات در بازنگری ،ماههشش هایبازه در حوزه، این در مٔوثر تحوالت و هادستورالعمل بازخورد

 نهادهای سایر توجه مربوطه، یهاریسک و هارمزارز حوزٔه ثیرتٔا وسیع دامنٔه به توجه با برآنعموه و است کرده منظور سند
 سرمایه بازار راهبری و ،قضایی حقوقی، قوانین همچون هاییحوزه در یگذارسیاست و دستورالعمل صدور به نسبترا  مرتبط

  داند.می ضروری
 ،همچنین .است دهکر محول مرکزی بانک به تنها را ملی رمزارز انتشار مجوز مرکزی بانک ،ملی رمزارز ضوابط با ارتباط در
 استفاده کشور در پرداخت ابزار عنوانبه آن از توانمیو  است تبادلقابلِ مرکزی بانک و مجاز یهابانک در تنها ملی رمزارز

 ندارد. استخراج قابلیت رمزارز نوع این ،براینعموه د.کر
 حاضر درحال کشور، بانکی و پولی نظام در آن فعلی ثیراتتٔا و رمزارزها استخراج حوزٔه در شدهانجام رصد به توجه با

 حیطٔه از حوزه این در گذاریمقررات بنابراین است، شده گرفته نظر در صنعت یک عنوانبه کشور در رمزارزها استخراج
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 دهدنمی ارائه تضمینی گونههیچ مرکزی بانک نیز رمزارزها اصالت تٔایید زمینٔه در است. خارج مرکزی بانک نظارت و وظایف
 از ناشی خطرهای و معاممت تمام ریسک بنابراین، کند.نمی اعمال سازوکاری هیچ هاآن قیمت ثبات و مدیریت برای و

  است. گذارانسرمایه خود با تماماً حوزه این در گذاریسرمایه
 ندبتوا صرافی آن تحت که است کرده حوزه این در هاصرافی مقررات تعیین به اقدام مرکزی بانک گذاری،مقررات حوزٔه در
 احراز از پس ایران، اسممی جمهوری مرکزی بانک از مجوز دارای هایصرافی ،مقررات این تحت د.نک معامله را هارمزارز

 اعطای امکان مرکزی بانک هستند. رمزارزی صرافی خدمات ارائٔه به مجاز د،شومی اعمم مرکزی بانک توسط که شرایطی
 مسئولیت رساند. دخواه عموم اطمع به را آن نتایج و کندمی بررسی مقتضی  زمان )در را رمزارزی صرافی جدید مجوزهای

 نقض هرگونه صورت در و بود خواهد صرافی مالکان عهدٔه بر آن امنیتی ممحظات تضمین و هاصرافی پلتفرم عملکرد صحت
 فهرستج.ا.ا.  مرکزی بانک ،برآنعموه و است کاربران به خسارت پرداخت به موظف مذکور صرافی پلتفرم، امنیتی

 این د.کر خواهد ابمغ رمزارزی هایصرافی به ماههسه هایبازه در و تعیین را رمزارزی هایصرافی در مبادلهقابلِ رمزارزهای
 فردی صورتبه رمزارز خریدوفروش و بود خواهند ریانمشت شناسایی و شوییپول با مبارزه قوانین رعایت به ملزم هاصرافی

 رمزارز یا مالی منابع منشٔا به مربوط اطمعات و اسناد و هویتی اطمعات شدنوبدلدر و هویت کامل احراز صورت در تنها
 منشٔا و دالیل همچنین و ،مشتریان خریدوفروش، به مربوط اطمعات کلیٔه نداموظف رمزارزی هایصرافی است. مجاز

 و هارمزارز به ریال تبدیل سقف نهایت، در دهند. قرار مرکزی بانک اختیار در ،درخواست صورت در وکنند  ثبت را معاممت
 بود. خواهد کشور ارزی قوانین عمومی مقررات تابع بالعکس،
 6، و ۵، ۴ قانونی مواد و ،ایران کشور شوییپول با مبارزه نٔهیزم در قانون اولین ،۱386 مصوب شوییپول با مبارزه قانون

 رعایت به لفکم را اعتباری و مالی مٔوسسات و هابانک ویژهبه حقوقی و  ۴ مادٔه ،3 )تبصرٔه قییحق اشخاص ٔهیکل ،قانون این
 دارایی و اقتصادی امور وزیر تیمسئول و ریاست به شوییپول با مبارزه عالی شورای است. کرده قانون این هاینامهنیآی

 با مبارزه قانون اجرایی نامٔهآیین ۱ مادٔه «ه» بند طبق .دارد برعهده را قانون این مفاد اجرای و هانامهنیآی تدوین تیمسئول
 و شعب و ایرانی یهابانک از )اعم هابانک» اند:شده تعریف صورتاین به اعتباری مٔوسسات ،۱388 مصوب شوییپول

 هایصندوق اعتبار، هایتعاونی ی،کربانیغ اعتباری مٔوسسات ایران ، اسممی جمهوری در مستقر خارجی یهابانک نمایندگی
 وجوه گریواسطه امر به که حقوقی و قییحق اشخاص سایر و هاصرافی پذیر،سرمایه یهاشرکت زینگ،یل شرکت الحسنه،قرض
  «.نمایندمی اقدام

 ل،یاص از اعم شخص هر یا و مشتری» است: شده تعریف صورتاین به رجوعارباب نیز نامهآیین ۱ مادٔه «ب» بند طبق
 طم، ری)نظ متیقگران اموال و ،وجوه وانتقالنقل معامله، انجام خدمات، از برخورداری برای که قانونی نمایندٔه یا ،لیوک

 قانون 7 مادٔه «.نمایدمی مراجعه قانون مشمول حقوقی و قییحق اشخاص به ره یغ و ،گرانبها هنری آثار و قهیعت جواهرات،
 اطمعات گزارش و ثبت ازجمله شوییپول با مبارزه برای الزم فیالکت ،اجرایی نامٔهآیین ۲ مادٔه و شوییپول با مبارزه
 شوییپول با مبارزه عالی شورای رخانٔهیدب ،جهانی رباتج به توجه با رسدمی نظربه است. کرده فیلکت هاآن به را رجوعارباب

 برخیبه  شورا این است نکمم دارد. عهده بر را کشور رایج پول با مجازی پول مبادلٔه مراکز کنترل برای الزم قانونی فیلکت
 شورای امسی جلسٔه در اما است، رفعقابلِ وزیران ئتیه سطح در احتماالً  که باشد داشته ازین بهتر مرانیکح برای اراتیاخت

 ممنوع کشور مالی و پولی مراکز تمام در هارمزارز سایر کوینبیت رییکارگبه ،۱396 دی 9 تاریخ در شوییپول با مبارزه عالی
 رییکارگبه تیممنوع موضوع ها،رمزارز طریق از میجرا وقوع از رییشگیپ هیتوج با زین مرکزی بانک نظارت حوزٔه شد. اعمم
 د.کر ابمغ هابانک به را هارمزارز
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 کشور بهادار اوراق بورس سازمان ناظر مقام حوزه این در ،کشور در مالی ابزار صورتبه هارمزارز درنظرگرفتن براساس
 تدوین و ماهیت تعیین برای مرکزی بانک با سازمان این همکاری د.نک حوزه این در یگذارمقررات به اقدام باید که است

  .آوردمی فراهم حوزه این در هاریسک کاهش و هماهنگی برای یمٔوثر هایگام زمینه این در مقررات
 یا ورقه نوع هر بهادار اوراق» که: است آمده ۱38۴ مصوب ایران اسممی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون ۲۴ مادٔه در

 بهادار اوراق که است نهادی شورا باشد. آن منفعت یا و نیع مالک برای وانتقالنقلقابلِ مالی حقوق متضمن که است مستندی
 است شده گرفته نظر در هم معادل قانون این متن در بهادار اوراق و مالی ابزار مفهوم کرد. خواهد اعمم و نییتع را معاملهقابلِ

 اوراق و بورس عالی شورای ،قانون این طبق دارد. اشاره بهادار اوراق و بورس عالی شورای به مذکور مادٔه در شورا عبارت و
 در د.نک بندیطبقه مالی ابزار عنوانبه را واقعی اییدن پول به تبدیلقابلِ مجازی ارزهای که است برخوردار اریاخت این از بهادار

  گرفت. خواهد قرار شورا این اراتیاخت حوزٔه در هارمزارز در گذاریسرمایه و گذاریاستیس به مربوط امور ،صورتاین
 این در تٔاثیرگذار نهادهای ملهزجا توانندمی دولت در بودجه و برنامه سازمان و کشور مالیاتی سازمان نیز مالیاتی حوزٔه در
 و مرکزی بانک با همکاری و مالیاتی مقررات و قوانین باوجود حوزه این در مقررات و قوانین تدوین شوند. محسوب زمینه

 در اسممی شورای مجلس ۱39۴ مصوب میمستق هایاتیمال قانون شود. واقع مٔوثر تواندمی بهادار اوراق بورس سازمان
 این اجرای اصلی متولی اتییمال امور سازمان بود. خواهد اعمالقابلِ کشور در مجازی ارزهای نٔهیزم در درآمد بر اتیمال نٔهیزم

 قانون و میمستق هایاتیمال قانون اجرای به مربوط هایبخشنامه و هانامهنیآی تواندمی اتییمال عالی شورای است. قانون
 تحت یا مجازی ارزهای بر اعمالقابلِ اتیمال د.نک شنهادیپ اتییمال امور سازمان کلسیرئ به و هیته را افزودهارزش بر اتیمال

  است. محاسبهقابلِ ششم فصل تحت یا مشاغل  بر اتی)مال چهارم فصل
 موارد از ریغ دیگر عناوین به یا مشاغل به اشتغال طریق از قییحق شخص که درآمدی» :است آمده قانون این  93) مادٔه در
 بر اتیمال مشمول قانون این در مقرر هایتیمعاف کسر از پس ،کند لیتحص ایران در قانون این هایفصل سایر در مذکور
 در تواندمی آن خرید از ناشی درآمدهای است، امدهین قانون هایفصل سایر در هارمزارز نام ازآنجاکه «.باشدمی مشاغل درآمد

 شود. استنباط ماده این
 کاال فروش کل از است عبارت فصل این موضوع مٔودیان اتیمال مشمول درآمد» که است آمده زین قانون این  9۴) مادٔه در

 استهمکات و هاهزینه کسر از پس نشده شناخته دیگر فصول اتیمال مشمول که آنان درآمدهای سایر اضافٔه به خدمات و
 عنوانبه تواندمی که داشت خواهد درآمدی کاال فروش عنوانبه مجازی ارز فروش کشورها، دیگر تجربٔه به توجه با «.همربوط
 شود. محاسبه قییحق شخص اتیمال مشمول درآمد

 قانون  ۱3۱) مادٔه کند. مدیریت را ارزهارمز از اتیمال اخذ نحؤه تواندمی اتییمال امور سازمان ،قانون این  97) مادٔه طبق
 نرخ باالی نوسانات شرایط در تواندمی اتفاقی درآمدهای بر اتیمال ششم بخش در و دهدمی نشان را متعلقه اتیمال نرخ زین

 .ردیگ قرار استناد مورد هارمزارز
 احکام بخشنامٔه ۲ بند ،۲ ٔهتبصر براساس عبارتیبه است. شده ابمغ و تدوین مالیاتی احکام حوزه این در حاضر، درحال

 یا )ماینینگ هارمزارز شدٔهرمزنگاری پردازشی هایوردهافر استخراج واحدهای استقرار ها،رمزارز استخراج مراکز مالیاتی
 سایر مراکز کیلومتری 3۰ و ،اصفهان شهر کیلومتری ۵۰ تهران، شهر کیلومتری ۱۲۰ محدودیت شامل ها رمزارز استخراج

 مقررات مشمول و شده شناخته صنعتی تولید واحد عنوانبه هارمزارز استخراج مصوبه، این 6 بند براساس و نیست هااستان
 را خود ارز کهدرصورتی استخراج واحدهای بند، این تبصرٔه براساس همچنین بود. خواهد درآمد بر مالیات خصوصهب مالیاتی
 صفر نرخ با مالیات مشمول بازگردانند، اقتصادی چرخٔه به مرکزی بانک ضوابط براساس را آن از حاصل ارز و ندنک صادر
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 چرخٔه در دالر ازجمله کشورها سایر ارز ورود و هارمزارز با پرداخت انجام جهت در اقدامی مسئله این که بود خواهند
  است. تحریم راتیثٔات کنترل هدف با رانیا اقتصادی
 مالیات اخذ ،هارمزارز روزانٔه معاممت باالی حجم علتبه دارد. اهمیت بسیار رمزارز استخراج یهافعالیت از مالیات اخذ

 و میزان بررسی که داشت توجه باید د.نک فراهم هابانک و دولت برای را مناسبی درآمدی منابع تواندمی هاتراکنش از کارمزد و
 موانع ایجاد اینکه بر مضاف ؛دارد هاآن برق تعرفٔه از بیشتری اهمیت ایران در رمزارزها استخراج از مالیات اخذ شیؤه

 قانون ۱۴۱ مادٔه اگرچه کند. محروم مالیاتی درآمدهای از را کشور است ممکن برق عادالنٔهنا تعرفٔه ازجمله غیرضروری
 مبادی از غیرنفتی صادراتی درآمد از مالیات اخذ افزودهارزش بر مالیات قانون ۱3 مادٔه و ۱39۴ مصوب مستقیم هایمالیات
 شودمی پیشنهاد بنابراین ،نیست منطقی استخراج برق تعرفٔه برای ثابت نرخ وضع ازآنجاکه است، کرده منظور صفر را رسمی

 . ۱398، اسممی شورای مجلس هایپژوهش مرکز) نباشند معاف درآمد بر مالیات از زارزهارم استخراج

 اشخاص درآمد بر مالیات ،ایران در شود.می انجام کشور منابع و برق از استفاده با آن از حاصل درآمد و رمزارز استخراج
 زمان و مصرفی برق و باشد مشخص رمزارز استخراج تجهیزات مدل که زمانی هاست.آن خالص درآمد درصد ۲۵ حقوقی
 میزان خوبی تخمین با توانمی ،استخراج سختی نرخ مثل فنی هایشاخص احتساب با ،باشد مشخص نیز برق از استفاده
 هر استخراج از حاصل رمزارز تعداد قراردادن هم کنار با تواندمی مالیاتی امور سازمان کرد. محاسبه را شدهاستخراج رمزارز

 است، شده مبادله مرکزی بانک تٔایید مورد رمزارز مبادلٔه مراکز یا نیما سامانٔه در حاصله رمزارز که نرخی و کنندهاستخراج
 دریافت و محاسبه نیما سامانٔه در دخیل یهابانک یا هاصرافی توسط الرأسعلی و خودکار صورتبه را هافعالیت این مالیات

 مالیاتی امور سازمان از را مالیات التفاوتمابه ،هاهزینه سایر و مصرفی برق هزینٔه آنی استعمم با کنندگاناستخراج و کند
 .کنند دریافت

 نیما هایسامانه توسط را المللیبین مبادالت در شمولجهان معتبر رمزارزهای پوشش امکان مرکزی بانک باید ،نظورمبدین
 مراکز فقط کند. ارائه مالیاتی امور سازمان به را مالیات محاسبٔه برای الزم اطمعات و کند فراهم مجاز رمزارز مبادلٔه مراکز و

 بانک از بتوانند باید ،کنند ایفا را دولتی حقوق همٔه و کنند ممانعت رمزارز سوداگرانٔه خریدوفروش از بتوانند که یرمزارز مبادلٔه
 .کنند کسب فعالیت مجوز مرکزی
 تحت .است کرده تعیین را هاییدستورالعمل هارمزارز استخراج جهت مصرفی برق خصوص در نیز نیرو وزارت کشور، در
 که است شده تعیین تومان 96۵۰ با برابر رمزارز استخراج مراکز مصرفی برق ساعت وات کیلو هر بهای ،مصوبه این 3 مادٔه
 قدرت، از تجاوز بونمان،آ مثل هاهزینه سایر نیز بها براینعموه است. نوسانقابلِ پرمصرف ساعات در مصرف به بسته

 و اختیارات اجرای در عبارتی،به شد. خواهد اخذ کنندگاناستخراج از عوارض و ،افزودهارزش بر مالیات برق، عوارض
 بریانرژ هایرمزارز استخراج برق تعرفٔه تواندمی نیرو وزارت ،۱3۵3 سال مصوب نیرو وزارت تٔاسیس قانون از ناشی تکالیف

 هایشهرک مانند - است مجاز هاآن در رمزارز استخراج که هاییمکان تجارت، و معدن صنعت، وزارت تشخیص با را
 ،گمرک سامانٔه در خوداظهاری فرایند بر تکیه با مازاد اداری هایفرایند و جدید مجوز ایجاد بدون و کند تعیین - اختصاصی

 قانون ۱ مادٔه طبق یابد. اختصاص هاآن به وکارهاکسب این خاص برق کنتورهای تا کند اقدام حوزه این دهیسامان به نسبت
 شرایط و مقررات آن در که است هایینامهآیین و هاتعرفه تدوین متولی نیرو زارت، و۱3۵3 مصوب نیرو وزارت تٔاسیس
 کردنهدفمند قانون ۱ مادٔه «ج» بند «۱» تبصرٔه طبق است. شده مشخص مصارف انواع بهای احتساب طرز و برق فروش
 ترجیحی هایقیمت مصرف زمان و ،میزان نوع، جغرافیایی، مناطق لحاظ با است شده مجاز دولت نیز ۱388 مصوب هایارانه
 و ،فاضمب تلفن، ،برق آب، از غیرمجاز کنندگاناستفاده مجازات قانون کند. اعمم اجرایی هاینامهآیین در و اعمال را برق
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 گرما تولید رمزارزها استخراج است. کرده مشخص برق از غیرمجاز استفادٔه برای مالی هاییمجازات نیز ۱396 مصوب گاز
 از کنندگاناستخراج دقیق شناسایی ،بنابراین. شود انجام است سرد که کوهستانی مناطق در است بهتر ترتیباینبه و کندمی

 خوداظهاری سازوکار ایجاد با دهیسامان کنار در هاآن اینترنتی ترافیک تحلیل و برق مصرف الگوی بررسی طریق
 استخراج که جغرافیایی مناطق اعمم و نکنند خوداظهاری که کسانی برای بازدارنده میجرا اعمال کنار در کنندگاناستخراج

 ،اطمعات فّناوری و ارتباطات وزارت نیرو، وزارت مشترک همکاری با باید است، ممنوع یا مجاز هاآن در برانرژی رمزارزهای
  . ۱398، اسممی شورای مجلس هایپژوهش مرکز)د شو انجام مرکزی بانک و

 خصوصی بخش کند.می ایجاد کشور در را برق تولید در مشارکت انگیزٔه مصرفی برق تعرفٔه اصمح موضوع، این بر عموه
 در که داشت توجه باید ،البته کند. فراهم استخراج برای را خود موردنیاز برق الزم، تجهیزات تٔامین با تواندمی کشور

 شده شناخته رسمیت به کشور در رمزارز استخراج اگر ،دیگر سوی از بود. خواهد اییارانه مصرفی سوخت هم صورتاین
 هاینیروگاه تولیدی برق مصرف، اوج ساعات در حتی داشت. خواهد برق تولید برای الزم انگیزٔه خصوصی بخش باشد،
 رمزارز استخراج برای خود تولیدی برق از ساعات بقیٔه در تواندمی بخش این و بود خواهد خریداریقابلِ خصوصی بخش

 .کند استفاده
 برق تعرفٔه و برق باالی مصرف با صنایع قبما که ،صنعتی مناطق ظرفیت از رمزارز عمدٔه کنندگاناستخراج ،ایران کشور در
 رمزارز تولیدکنندگان جغرافیایی پراکندگی نیستند. کشور سرد مناطق لزوماً  که کنندمی استفاده اند،داشته قرار هاآن در صنعتی

 ،لذا کند. خارج اقتصادی صرفٔه از خودشان مصارف تٔامین برای نیروگاه ایجاد برایرا  هاآن جمعی یگذارسرمایه تواندمی
 وزارت همکاری با و معدن و صنعت وزارت سوی از کشور ممحظات به توجه با باید رمزارز استخراج مستعد مناطق جایابی

 . شود منجر نیز کشور برق بازار تقویت به رمزارز استخراج بازار گسترش تا شود انجام نیرو
 تصمیمات حسب و اقتصادی هماهنگی عالی شورای ۲3/۰7/۱397 مورخ 97۴۰۵ شمارٔه مصوبٔه «۱» بند اجرای در
 بانک سوی از کشور اقتصادی چرخٔه به صادرات از حاصل ارز بازگشت نحؤه دستورالعمل یادشده، مصوبٔه ««۲» بند کمیتٔه
 حاصل ارز برگشت تعهد ارائٔه به خدمات و کاال صادرکنندگان همٔه که است هشد تٔاکید دستورالعمل این در. شد ابمغ مرکزی

 از دسته آن خدمات و کاال واردات برای صرفاً  است مکلف مرکزی بانک ند.امکلف کشور اقتصادی چرخٔه به خود صادرات از
 )مرکز باشد مشخص کشور اقتصادی چرخٔه به هاآن ارز بازگشت نحؤه که کند ارز تٔامین و تخصیص صادرکنندگان

  .۱398، اسممی شورای مجلس هایپژوهش
 کرده موظف را صادرکنندگان، ۱398 سال در صادرات از حاصل ارز برگشت نحؤه سیاستی بستٔه طبقج.ا.ا.  مرکزی بانک

 ۲۰ حداکثر و بازگردانند کشور به را خود صادرات از حاصل ارز از درصد ۵۰ حداقل ماه چهار حداکثر مدت ظرف است
 کشور داخل به واردات باید را خود صادرات مابقی و کنند کشور وارد توانندمی اسکناس صورتبه نیز را هادارایی این درصد
 از و شود رفع طریق این از کشور وارداتی نیازهای که باشد یصورتبه سرمایه بازگشت باید ،رمزارزها مورد در دهند. انجام

 خارج در رمزارز فروش یا رمزارزها خود با صادرات از حاصل ارز بازگشت .نشود استفاده سوداگرانه مقاصد برای رمزارزها
 در تواندمی نیز دولتی ارزهای ازایبه رایانشی توان اجارٔه حتی است. ممکن کشور داخل به آن از حاصل ارز بازگرداندن و کشور
 نیاز جایگزینی و خرد وکارهایکسب برای المللیبین مبادالت تسهیل برای رمزارزها قابلیت از ترتیباینبه اما ،باشد کار دستور

 ۱397 بهمن هارمزارز حوزٔه ضوابط و الزامات نویسپیش در مرکزی بانک .کرد استفاده تواننمی اسکناس به مسافران
 است. دانسته خود وظایف حیطٔه از خارج را حوزه این در یگذارمقررات و کرده معرفی «صنعت» را رمزارز استخراج
 عالی شورای 97۴۰۵ شمارٔه مصوبٔه طبق رمزارز استخراج از حاصل ارز ازجمله صادراتی ارز بازگشت بر نظارت کهدرصورتی
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 یعنی آن اجرایی ابزارهای و مرکزی بانک عهدٔه بر ۱398 سال صادرات از حاصل ارز بازگشت نحؤه سیاستی بستٔه و اقتصاد
 استخراج از حاصل سرمایٔه فرار و شوییپول با مبارزه هدف تحقق برای دارد. قرار مجاز رمزارز مبادلٔه مراکز و نیما سامانٔه
 ارزهای دیگر کنار در معتبر رمزارزهای دربرگرفتن برای مجاز مبادلٔه مراکز ایجاد و نیما سامانٔه بسط باید مرکزی بانک ،رمزارز
 استخراج از مالیات اخذ برای مالیاتی امور سازمان با دقیقی همکاری باید و کند اجرایی را المللیبین مبادالت در شمولجهان
 گیرد. شکل

 هارمزارز در گذاریمقررات پیشنهادی چهارچوب
 و ناظران همچنین و شدهرمزنگاری یهادارایی یا و هارمزارز ماهیت به توجه با موردنظر پیشنهادی چهارچوب در

 مرکزی بانک در مربوطه مقررات و قوانین به مراجعه ،زمینه این در .شد قائل را یهایتفکیک باید هارمزارز کنندگانتنظیم
 بر است. شده استفاده هارمزارز حوزٔه در مرکزی بانک ضوابط و الزامات از ،هارمزارز ماهیت بخش در باشد. راهگشا تواندمی

 رمزارز ملی، رمزارز روا،جهان رمزارز شامل موارد این است. شده گرفته نظر در هارمزارز برای تفکیک هفت ،قانون این مبنای
 در است. شده معرفی طم پشتوانٔه مبنای بر توکن و ،دارایی پشتوانٔه با توکن ،ارزی هایتوکن ریالی، یهاتوکن ای،منطقه

 هریک کارکردهای است. شده استفاده یگذارمقررات چهارچوب در هارمزارز کارکردهای ،بال کمیتٔه نظر مطابق با صورتاین
 ابزار و ،مبادله استخراج، کارکردهای ،3 جدول با مطابق است. شده بیان مرکزی بانک طرف از ضوابط این در هارمزارز این از

 مرکزی بانک ضوابط در مواردی در کارکردها این از برخی ،البته است. شده گرفته نظر در هارمزارز این از هریک برای پرداخت
  است. شده گرفته نظر در ممنوع و محدود

 مرکزی بانک نامٔهآیین با مطابق رمزارز حوزٔه در بازیگران و کارکردها .3 جدول

 دارایی
 شدهرمزنگاری

 حوزه این در بازیگران و ناظران رمزارز کارکرد رمزارز انواع

 رواجهان رمزارز
 گذارانسرمایه و مردم عموم استخراج
 مجاز هایصرافی مبادله

 غیرقانونی پرداخت ابزار

 ملی رمزارز
 مرکزی بانک انتشار و صدور

 کشور یهابانک مبادله
 قانونی پرداخت ابزار

 ایمنطقه رمزارز
 مرکزی بانک انتشار و صدور

 هاصرافی و ،کشور یهابانک مرکزی، بانک مبادله
 قانونی پرداخت ابزار

 ریالی هایتوکن
 مرکزی بانک انتشار و صدور

 کشور یهابانک مرکزی، بانک مبادله
 قانونی پرداخت ابزار

 ارزی هایتوکن
 مرکزی بانک از مجوز دارای یهابانک انتشار و صدور

 هاصرافی و هابانک مبادله
 غیرقانونی پرداخت ابزار

 دارایی پشتوانٔه با توکن
 بهادار اوراق بورس سازمان انتشار و صدور

 بهادار اوراق بورسسازمان  مبادله
 غیرقانونی پرداخت ابزار

 طم پشتوانٔه با توکن
 هابانک ضمانت و مرکزی بانک از مجوز اخذ انتشار و صدور

 هاصرافی و کشور یهابانک مبادله
 غیرقانونی پرداخت ابزار
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 با مطابق است توانسته هارمزارز ماهیت دنکرمشخص و شناسایی با خوبیبه مرکزی بانک نامٔهآیین ،راستا این در
 و تٔاثیرگذار نهادهای از هریک د.نک معرفی قانونی یا و محدود را هارمزارز انواع از یکره کارکردهای ،المللیبین استانداردهای

 این در گذارمقررات و رابط نهادهای و هاارگان ،در این راستا است. شده مشخص خوبیبه نیز رمزارز یهافعالیت بر ناظر
 در فعاالن و بازیگران به توجه با نهادها سایر و مرکزی بانکاز  بخش هر در باید ،اساسبراین است. شده مشخصنیز  هاحوزه
 کشورهای بیشتر در پذیرد. صورت باید متعددی هایپژوهش هنوز حوزه این در که ندنک یگذارمقررات به اقدام بخش این

 در توانمی کلیطوربهرا  هارویه این است. گرفته صورت مختلفی نظارتی هایرویه ،گزارش این در قبلی بخش در یموردبررس
 پیشنهادی نظارتی چهارچوب د.کر بندیتقسیم جدید مقررات و قوانین تدوین یا و مقررات و نقوانی اصمح و تغییر بخش دو

 با باید مرکزی بانک ،دیگر عبارتبه د.شومی ارائه زیر صورتبه ورهاکش سایر در تطبیقی هایبررسی در رویه دو براساس
  دهد. گسترش حوزه این در را خود نظارتی چهارچوب ،رویه دو این بر تکیه و اتخاذ

 رمزارزها نظارتی چهارچوب .۴ جدول

 چهارچوب
 دارایی نظارتی

 شدهرمزنگاری

 جدید مقررات و قوانین تدوین

 درگیر: مقررات و قوانین

 و شوییپول قوانین مالیاتی، قوانین تجاری، قوانین
 ثبت الزامات ،هاپرداخت نظام قوانین پول، انتقال
 گزارشگری، الزامات وزدهی،مج الزامات ،هاشرکت
سازمان  مقررات و قوانین بانکی، مقررات و قوانین

 هاصرافی قوانین بهادار، اوراق سبور
 مقررات و قوانین اصمح و تغییر

 

 استخراج و ،پرداخت ابزار مبادله، یعنی هاآن کارکردهای براساس باید هارمزارز حوزٔه در یگذارمقررات چهارچوب
 و قوانین لیست، ۵ جدول در کشور، تمقررا و قوانین با توجه به گزارش این در شدهانجام هایبررسی در .پذیرد صورت
  .است شده ئهارا هارمزارز در یگذارمقررات چهارچوب در هاآن اصمح و زمینه این در مرتبط مقررات

 نهادهای به هارمزارز خصوص در دولت ابمغیٔه البته و مالیاتی سازمان استثنای به دهدمی نشان موجود مقررات بررسی
 بانک ارتباط، این در است. نشده انجام هارمزارز حوزٔه در شفاف گذاریمقررات خصوص در رسمی اقدام تاکنون ربط،ذی

 سازمان همچون گذارقانون نهادهای سایر و است ایران در آن حقوقی و فنی هایجنبه خصوص در هیاول مطالعات درحال
 پایٔه بر که است محصوالتی از یکی هارمزارز ،رحالهبه است. نداده انجام حوزه این در یمٔوثر اقدام نیز بهادار اوراق بورس

 را خود خاص یافشا و شناسایی استانداردهای و ،مقررات ها،سیاست باید و گرفته شکل چینبمک رمتمرکزیغ هایستمیس
 سوهم نیز اطمعات فّناوری و ارتباطات وزارت رودمی انتظار ،برآنعموه باشد. داشته مختلف ناظر نهادهای الزامات براساس

  د.نک فراهم کشور در هارمزارز توسعٔه برایرا  مناسب بستر و زیرساخت ،تغییرات با
 بانک باشد. داشته باید را خود قانونی متولی نهاد است، اثرگذار آن رد که یحوزهای به بسته هارمزارز از هرکدام ،بنابراین

 نیز کنترل و نظارت حوزٔه در بنابراین .دنک اقدام زمینه این در یگذارمقررات به ،مرتبط نهادهای سایر با همکاری با باید مرکزی
 کند. تٔامین را حوزه این مقررات و وارد شود تواندمی صنعت وزارت و اقتصاد وزارت با مشترک همکاری در مرکزی بانک
  باشد. نظارت و مقررات تدوین دارپرچم بخش این در مرکزی بانک که است آن دارد اهمیت آنچه

 از استفاده با مالیاتی امور سازمان خوشبختانه که رودمی شماربه نیز حوزه این شفافیت کلید هارمزارز حوزٔه در مالیات اخذ
 و نیما و سنا هایسامانه اطمعات و خوداظهاری سامانٔه اطمعات از استفاده با مالیات اخذ خصوص در خود اختیارات
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 استخراج بر مالیات ،حوزه این در شدهتنظیم مقررات بر مبتنی تواندمی استخراج، سختی مانند هارمزارز عام اطمعات
 شرکت از آنی استعمم و کنندگاناستخراج از هزینه مدارک دریافت با و ندک دریافت الرأسعلی و خودکار صورتبه را هارمزارز

 و صنعت وزارت نیرو، وزارت با مالیاتی سازمان همکاری به موضوع این بازگرداند. هاآن به را اضافی مالیات گمرک، و برق
  .داردنیاز  مرکزی بانک و ،اطمعات فنّاوری و ارتباطات وزارت ،معدن

 این در نظارتی نهادهای و هاسازمان ترموفق هایهمکاری به تواندمی ارزهارمز حوزٔه انگرواسطه و بازیگران دقیق شناسایی
  د.کن کمک حوزه

 چهارچوب پیشنهادی برای نظارت بر رمزارزها .۵جدول 

 
 

چهارچوب 
نظارتی دارایی 

 شدهرمزنگاری

انواع کارکرد در 
 رمزارزها

 اقدامات نظارتی موجودقوانین و مقررات 

 مبادله
 
 

 هاقوانین و مقررات عمومی صرافی -
شویی در دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول -

  3۱8۲ت/۱8۱۴3۴ها )بخشنامٔه صرافی
  3939۵ت/۲۱۱8۱۵مستندسازی جریان وجوه ) -
  6۰-۱۰۱3/۱39۱مجموعه مقررات ارزی ) -
ناسنامٔه ملی اشخاص حقیقی و حقوقی ش -

و مصوبٔه شمارٔه فراگیر   39۲7۱ت/۱6۱69)
  ۴۰۲66ت/۱6۱73اتباع خارجی )

 الزامات مرتبط با سامانٔه نظارت بر ارز )سنا  -
مقررات بازار سرمایه در صورت مبادله در بازار  -

 بورس اوراق بهادار
وانین و مقررات بانکی در صورت مبادله در ق -

 هابانک
 IFRS32 IFRS8مقررات گزارشگری مالی ) -

IFRS3 IFRS9  

تدوین مقررات مبادالتی در رمزارزها  -
)قوانین حاکم بر معاممت شامل 

شویی و شناسایی مقررات پول
 مشتری 

های الکترونیک جهت ایجاد زیرساخت -
 مبادلٔه رمزارزها جدای از سامانٔه سنا

 دوین قوانین و مقررات مالیاتیت -
براساس تراکنش در رمزارزها برای 

 اهها و صرافیکسب درآمد در بانک
تدوین قوانین و مقررات جدید بازار  -

ها منظور خریدوفروش توکنسرمایه به
 در بورس اوراق بهادار

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ابزار پرداخت
 
 

 شویی کل کشورقانون مبارزه با پول -
 IFRS2المللی گزارشگری مالی مقررات بین -
نامٔه طرز ها در آییناطمعات تراکنش -

نگهداری اسناد و دفاتر بانکی، 
(8۰۲۲3/89-۱386  

شویی در دستورالعمل رعایت مبارزه با پول -
 نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک

دهندگان خدمات مقررات حاکم بر ارائه -
 پرداخت

سیاست بانک مرکزی در خصوص فنّاوری  -
 مالی و ضوابط پرداخت یاران

 قانون پولی و بانکی کشور -
های بانک مرکزی برای الزامات و بخشنامه -

 هابانک

شویی در فرایند تدوین مقررات پول -
 سویه و پرداخت رمزارزهات

سازی سامانٔه تسویه و فراهم -
ویژه برای پرداخت ویژٔه رمزارز به

 رمزارز ملی
تدوین مقررات شناسایی مشتریان  -

 ویژٔه رمزارزها
 
 
 
 
 
 
 

 استخراج 

 های صنعتقوانین و بخشنامه -
امور قانون نحؤه واگذاری مالکیت و ادارٔه  -

 های صنعتیشرکت
قانون صدور مجوز و فعالیت یک واحد  -

های آوری دادهجمع -
برق کنندگان بر مبنای ستخراجا

 مصرفی
الزامات شناسایی و ثبت  -
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 صنعتی
دستورالعمل وزارت نیرو و قیمت استخراج  -

  ۱۰۰/۲۰/36376/98ارزهای دیجیتال )
های پردازشی نامٔه استخراج فراوردهیینآ -

شده )هیئت وزیران رمزنگاری
  ۱398-۵۵637ت/۵8۱۴۴

های فعال در زمینٔه استخراج شرکت
 رمزارز

تغییر قوانین و مقررات مالیاتی بر  -
 مبنای استخراج رمزارز

های ارتباطی در گسترش زیرساخت -
 زمینٔه بهبود استخراج

تنظیم مقررات صدور جواز و پروانٔه  -
های فعال در برداری شرکتبهره

 زمینٔه استخراج
 

 سیاستی هایتوصیه و بندیجمع
 ،حوزه این در .دنک توجه شدهرمزنگاری یهادارایی با رمزارز تفاوت مسئلٔه به باید مرکزی بانک سطح در گذارمقررات
 و مثبت هایجنبه حقوقی، ابهامات و ساختاری هایچالش دارد. اهمیت هریک کارکردهای به بسته بندیطبقه و ماهیت
 است. زمینه این در برانگیزبحث موضوعات ازجمله دیجیتال ارزهای با وکارکسب حوزٔه مختلف رویکردهای و ،منفی

 فضایی منجمد، یهادارایی شدنفعال و دارایی کردنتوکنایز با که ستهادارایی از یدیجیتال بازنمایی شدهرمزنگاری دارایی
 کاهش موجب مالی ابزار عنوانهب شدهرمزنگاری دارایی از استفاده کند.می ایجاد کشور در خرد هایگذاریسرمایه جهت
 درحال همچنان رمزنگاری یهادارایی کهدرحالی شد، خواهد کشور هایسرمایه انحراف از جلوگیری و پول خلق بحران

  ند.اتحول و ،تغییر توسعه،
 املک بررسی از ناشی هک باشند مقررات مورد در نگرلیک و پیشگیرانه رویکردی دنبال باید کشور در نظارتی مقامات

 انجام را هاریسک تحلیل و تجزیه دقتبه تا بگیرند نظر در را تحوالت بر نظارت باید گذارانمقررات باشد. موجود یهاریسک
 خواهد وجودبه توانایی این بازار، با مستمر تعامل در کنند. تعیین را هااولویت و مشخص را هاپذیریآسیب ینترمهم و هندد

 توسط شدهانتخاب رویکرد باشند. مناسب اقدامات دنبالبه فعاالنه و کنند بینیپیش را بازار یهاریسک بتوانند مقامات تا آمد
 و هااولویت براساس باید نظارتی هایچهارچوب تدوین باشد. متفاوت محتاطانه خرد صورت در تواندمی قضایی حوزٔه هر

 کنندگانتنظیم کلیٔه و باشد جامع باید راهبردی ریزیبرنامه و هاریسک مداوم ارزیابی اما ،شود انجام متوالی صورتبه منابع
 از روشن تخصیص ربطذی مقامات همٔه مناسب و منظم هماهنگی کند. خود درگیر را ربطذی مقامات سایر و مالی بخش

  کند.می مشخص را رو پیش هایمسئولیت
 ،هابانک دولت، غیرمستقیم و مستقیم مشارکت ریسک شمول،جهان رمزارزهای ارزش باالی نوسانات که داشت توجه باید

 خصوصی بخش در ارز مصوبات رمز استخراج دهیسامان برای دهد.می افزایش را حوزه این در اعتباری و مالی مٔوسسات و
 و نباشد جدید قوانین وضع به نیازی کنونی شرایط در رسدمی نظربه و کندمی کفایت زیادی حد تا فعلی قانونی زیرساخت هم

 و ایران در گذاریمقررات است الزم ،ارتباط این در است. تدوین و اصمحقابلِ دولت طریق از موردنیاز نهادی بسترهای
 کند: دنبال را زیر اهداف آن نظارتی چهارچوب تدوین
 ،بانکی و مالی نظام کارایی و ایمنی از اطمینان -
 ،خارجی گذارانسرمایه و کنندهمصرف از حمایت -
 ،ارزی کنترل مقررات و قوانین دورزدن با مبارزه نظارتی مقررات دورزدن هایفرصت رساندنحداقلبه -
 ،تروریسم مالیتٔامین و شوییپول و غیرمالی هایجریان با مبارزه -
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 ،مالیاتی فرار با مبارزه -
 .اورانهفنّ  هایپیشرفت و مالی شمولیت از حمایت -

 مقررات، بهبود منظوربه همچنین د.ش مشخص رمزارزها با هاآن ارتباط و بررسی موجود مقرراتی الزامات گزارش، این در که
 از هریک ،گزارش در شدهمطرح المللیبین استانداردهای به توجه با گردید. ارائه پیشنهادی اقدامات و موردنیاز اصمحات

 داشت. خواهد را خود خاص قانونی متولی نهاد است، اثرگذار آن رد که ایحوزه به بسته هارمزارز
 خریدوفروش از مانع باید همچنین، ؛دکن ریزیپایه و انتخاب را آن یهازیرساخت و مبادالتی هایسامانهباید  مرکزی بانک

  شود. سوداگرانه مقاصد برای استخراج از حاصل ارز
 حوزه این در نظارت فرایند بهبود رد تواندمی هارمزارز مختص مشتریان شناسایی و کنندگاناستخراج دقیق شناسایی

 مرکزی بانک و ،معدن و صنعت وزارت اطمعات، فنّاوری و ارتباطات وزارت نیرو، وزارت مشترک همکاری باشد. تٔاثیرگذار
 رسد. نظر میالزم و ضروری به زمینه این در

 :شود انجام زیر هایحوزه در تواندمی نظارتی پیشنهادی اقدامات اهمّ
 ،هارمزارز حوزٔه در کشور گذارقانون نهادهای و هاسازمان همکاری -۱
 ،مبادالت  و خدمات دهندٔهارائه یها)شرکت حوزه این در فعال بازیگران و انگرواسطه نظارت و شناسایی -۲
 ،انبوه هایداده تشکیل و بازار این در عاالنف و مشتریان شناسایی -3
 ،مرکزی بانک توسط ارزهارمز ایمبادله هایسامانه گسترش -۴
 .کشور مالیاتی سازمان توسطارزها رمز از مالیات اخذ سازوکار اجرای -۵
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