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همچنین . ارز رمزي مبتنی بر بالك چین نوآوري، افزایش کارایی سیستم نقل و انتقال پول و افزایش شفافیت ایجاد می کند
چالش هاي جدیدي در زمینه فرصت هاي بسیاري براي چارچوب هاي مقرراتی و مکانیسم هاي نظارتی مرتبط با این فناوري  

 . جدید مورد توجه قرار می گیرد

 امکان دور زدن مقررات تطبیقی بدون شناسایی کاربران 

 امکان انجام تراکنش هاي بین المللی با هزینه عملیاتی بسیار پایین



 .رگوالتوري در حوزه بالکچین و تکنولوژي هاي زیر مجموعه آن در مراحل ابتدایی پیاده سازي است•
 کاهش تقلب ها، حفاظت از مشتریان، احترام به تحریم هاي اقتصادي: هدف رگوالتوري•
شرایط قانونی بودن پول هاي رمزي در کشورهاي مختلف متفاوت است و همچنان در بسیاري از کشورها نامشخص •

 .می باشد
 

 رگوالتوري پول رمزي

 2017اکتبر  2017ژوئن  2016نوامبر 



 بی طرفانه: رویکرد•
 :اهداف و وظایف•

 ایجاد شفافیت در جایگاه پول هاي رمزي در بازار مالی  •
 پولشوییمالی آمریکا در برابر استفاده هاي غیر قانونی و از سیستم محافظت •

 آمریکا

  (FINCEN-Financial Crime Enforcement Network)شبکه نظارت بر جرایم مالی : مسئولنهاد 
 



  Bitlicense Regulationتحت عنوان انتشار قوانین •
 مجازي   پول هايمرتبط با  فعالیت هايدر الزام به اخذ مجوز •

 نیویورك

  (NYDFS)نیویورك دپارتمان خدمات مالی : مسئولنهاد 
 

 الزامات اخذ مجوز 

   ضدپول شوییمکانیزم 

 مشتریان خود را کامال بشناسید

 مکانیزم حفاظت از مشتري

 برنامه هاي امنیت فضاي مجازي

 الزامات ممیزي

 الزامات تعلیق 

 انواع فعالیت هاي حوزه پول هاي مجازي در این قوانین 

 دریافت پول مجازي و انتقال آن از فردي به فرد دیگر

 ذخیره ، نگهداري و کنترل پول مجازي از طرف دیگري

 مجازي پول هايخرید و فروش 

 Exchangeارائه خدمات 

 تولید، کنترل و مدیریت پول مجازي



  (CBDC: central bank digital currencies)مرکزيدیجیتال بانک  پول هايتحقیقات در زمینه •
 
 
 
 
 

 ضرروت بررسی سه حوزه مقرراتی در خصوص پول هاي رمزي در انگلستان•
 

 در حوزه اقتصاد CBDCکاربردهاي 

 CBDCبراي ایجاد یک  بالك چینفنی استفاده از تکنولوژي  امکان سنجی

 انگلستان

 حمایت از مشتري

  پول شوییپیشگیري از 

 وضع مالیات



 و واحد پول  قابل مقایسه با ارز خارجی  (financial instrument)ابزار مالی یک •
  تهاتري معامالتپرداخت خصوصی در ابزار •
  (legal tender)رمزي به عنوان یک پول قانونی  پول هايقبول عدم •
 (e-money)الکترونیک مجازي به عنوان پول  پول هاي طبقه بنديعدم •
 :مجوزگیريالزامات •

 تبادالتدیجیتال به عنوان جایگزین پول نقد یا سپرده براي استفاده در  پول هاياز عدم نیاز به اخذ مجوز در استفاده •
 . می شوندکسب و کار خاص شامل اخذ مجوز و الزامات مربوطه  مدل هايو  پلت فرم هادیجیتال به عنوان یک تجارت و طبق  پول هايو فروش خرید •

 یا معامله miningاخذ مالیات از سود ناشی از فرآیند •

 آلمان
 (Federal Financial Supervisory Authority) (BaFin)ناظر بازار مالی آلمان نهاد : نهاد مسئول



 )پولشوییدستورالعمل چهارم اقدامات ضد ( 4th AMLDهاي مجازي در پول شناسایی •
 تروریسمحفاظت از تامین مالی به ویژه جهت تصمیم به ایجاد قوانین در این حوزه •
 :  و ذکر الزامات قانونی EBAتوسط  پروپوزالیارایه •

 لزوم وجود استاندارد هاي کنترلی•
 اجراي تحریم ها•
 ضدپولشوییقوانین  پیاده سازي•
 مالیاتی فرارهايمقابله با راهکارهاي •

 اتحادیه اروپا  
 :  نهاد مسئول

 (European Central Bank)مرکزي اروپا بانک 
 (European Banking Authority)نهاد بانکداري اروپا 

 (European Securities and Market Authority)نهاد اوراق بهادار و بازارهاي مالی اروپا 
  (European Commission)اروپا کمیسیون 



 نقش پیشگیرانه در قانون•
 :این قوانین در سه دسته کلی قوانین مالی ژاپن جاي می گیرند•

 (Fund settlement Law)قوانین تسویه وجوه •
 (Banking Act)فعالیت هاي بانکی •
 (Anti Money Laundering Laws) پولشوییقوانین ضد •

 ژاپن  



و بنابراین نظارت بر آن در چارچوب قانون  نمی شودعنوان یک پول الکترونیک در نظر گرفته به به لحاظ قانونی •
 .  نیست امکان پذیر

 : مجازي پول هايو سایر  بیت کویناستفاده از  ریسک هايانتشار اطالعیه و هشدار نسبت به •
  تراکنش ها برگشت ناپذیريریسک عملیاتی باال به دلیل •
 دیجیتال  پول هايریسک سرقت یا مفقود شدن کیف  •
 معامالت طرف هاياستفاده هاي غیرقانونی به دلیل عدم احراز هویت •

 ترکیه
  (BDDK: Banking Regulation and Supervision Agency)آژانس نظارت و تنظیم مقررات بانکی : نهاد مسئول



 مجازي در دنیا  پول هايارایه اولین قانون مالیات بر •
 :  رمزي پول هايهمراه  ریسک هايفعالیت در خصوص به حداقل رساندن •

   پولشویی•
 تامین مالی تروریسم•

 

 توس بانک مرکزي کانادا  بالك چینروي تکنولوژي  CadCoinارایه نسخه دیجیتال دالر کانادا تحت عنوان •

 کانادا
  (Bank of Canada)کانادا بانک : نهاد مسئول



 رویکرد نهاد تنظیم مقررات کشور
 حوزه مقررات

Taxation AML KYC 

 FinCEN آمریکا
  

    مجاز

    مجاز NYDFS نیویورك

       مجاز   کالیفرنیا

 FCA انگلستان
HMRC 

 - -  مجاز

       مجاز BaFin  آلمان

     مجاز   کانادا

 اتحادیه اروپا
ECB 
EBA 

ESMA 
     مجاز

 - - - نامعلوم بانک مرکزي امارات امارات متحده عربی 

        ژاپن 

 - - - محتاطانه بانک مرکزي روسیه روسیه 
 - - - مجاز بانک مرکزي مالزي  مالزي 
 - - - غیرمجاز PBOC چین 

 - - - مجاز  BDDK ترکیه 

 پول هاي رمزي در کشورهاي مختلف  رگوالتوري  -جمع بندي 

 (Financial Crime Enforcement Network)شبکه نظارت بر جرایم مالی 
 (New York Department of Financail Services)دپارتمان خدمات مالی نیویورك 

 (Financial Conduct Autourity)نهاد نظارت بر عملیات مالی 
 (HM Revenue & Customs)سازمان دارایی و گمرك سلطنتی 

 (Federal Financial Supervisory Authority)نهاد ناظر بازار مالی آلمان 
 (European Central Bank)بانک مرکزي اروپا 

 (European Banking Authority)نهاد بانکداري اروپا 
 (European Securities and Market Authority)نهاد اوراق بهادار و بازارهاي مالی اروپا 

Bank Negara Malaysia 
 (People Bank of China) بانک مرکزي چین 

 (Banking Regulation and Supervision Agency)آژانس نظارت و تنظیم مقررات بانکی 
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