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 چکیده )فارسی(

دند تا از شیافته بر آن های مرکزی کشورهای توسعهبا ورود تکنولوژی دفتر کل توزیع شده به عرصه علم و فناوری، بانک

در  عات بسیاریهای اخیر، مطالبرداری نمایند. لذا، طی سالمالی بهره هایی در صنعت بانکداری و امورمزایای چنین نوآوری

 اند. شده هدایت شدهاین حوزه به سوی تکنولوژی دفتر کل توزیع

وراق معامله ا پس از سازی در فرایند معامله وهدف اصلی مقاله حاضر، بررسی مزایا و معایب این تکنولوژی به منظور پیاده

دفترکل  کارگیری تکنولوژیبه عنوان یک مطالعه عملیاتی، نتایج پروژه جسپر کانادا با هدف به بهادار است. همچنین

 شوند. های کالن و همچنین تسویه اوراق بهادار، ارائه میشده در عملیات تهاتر و تسویه پرداختتوزیع

داخت تا تور پرهای مالی، از ثبت دسششده در تراکنکاربستن تکنولوژی دفترکل توزیعپذیرفته، بهبراساس مطالعات صورت

ویژه ست. بهاوردار پوشی نیز برخهای غیرقابل چشمپذیر است و در عین سودمند بودن، از معایب و چالشتسویه نهایی، امکان

ابل و غیرق وسشده بسیار ملمهای قابل دستیابی از تکنولوژی دفترکل توزیعبا یک اکوسیستم وسیع و با اعضای متنوع، مزیت

ی ولوژی براین تکنهای حاصل از به کارگیری اهای موجود و دشواری تخمین هزینهانکار است. علی ایحال، به دلیل پیچیدگی

 ل از فضایانتقا های متمرکز امروزی غیرممکن است و در واقع، بهینه بودننفعان مختلف، امکان قیاس دقیق آن با مدلذی

ته و یع یافوکاری است، به سیستمی توزگذاران و متخصصین علمی و کسببه سیاستها تجرمتمرکز امروزی، که حاصل سال

 غیرمتمرکز، نیازمند مطالعات بیشتری است.

 های کالناوراق بهادار، پرداخت تسویه تسویه،شده، زنجیره بلوک، نولوژی دفتر کل توزیعتک واژگان کلیدی:
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 چکیده )انگلیسی(

With the advent of distributed ledger technology (DLT) in various fields of science and 

technology, the central banks of the developed countries are seeking to exploit the benefits of 

such innovations in the banking and finance industry. So, in recent years, many studies have 

been directed towards the DLT.  

The main purpose of this paper is to examine the advantages and disadvantages of 

implementing DLT in trade and post-trade processing of securities. In addition, as an 

operational study, the early findings from Bank of Canada's Project Jasper, which is based on 

the usage of DLT in the process of clearing and settlement of large-value interbank 

payments, as well as, clearing and settlement of securities, are presented. 

According to the literature, it is possible to use DLT technology in financial transactions, 

from the time an order is agreed to the time it is finally settled; which, in spite of its potential 

benefit, it may have its own disadvantages and remarkable challenges. The study shows that 

with a broad ecosystem with diverse members, the benefits of DLT technology are very 

tangible and undeniable. However, due to the complexity and difficulty of estimating the 

costs of using such technology for various stakeholders, it is impossible to accurately 

compare it with today's centralized models. Indeed, the performance of migration from the 

centralized approach, which is the result of many years of experience of policy makers, 

business professionals and experts, into a decentralized system, is still ambiguous and 

requires further studies. 

Keywords: distributed ledger technology (DLT), block chain, settlement, securities 

settlement, large-value payments 

 

 مقدمه .1

 2(2009ناکاموتو ) مقاله در گردد، آن زمان که ساتوشی ناکاموتومیالدی بازمی 2009به سال  توزیع شده 1کنولوژی دفتر کلت

های الکترونیکی از یک شخص به شخص دیگر به آن، پرداخت طیتعریف کرد که الکترونیکی قال وجه روشی را برای انت

بار را برای اولینکوین بیتو رمزارز ، نرم افزار 2009در ژانویه  ویپذیرد. و بدون حضور موسسات مالی صورت  صورت مستقیم

تحت عنوان تکنولوژی  کوینبیتکه تکنولوژی مورد استفاده در بل ،متمرکز نیست کوینبیت بر صرفاً مقاله حاضر نمود. معرفی

ی گوناگون مالی هادر زمینهمردان بر آن بود تا بتوانند از این تکنولوژی تالش محققین و دولتکه بعدها  ،شدهدفتر کل توزیع

تکنولوژی دفتر کل  ی بخش مالیکاربردها. از جمله گیردمقاله مورد بررسی قرار می ، در ایننمایندبرداری و غیرمالی بهره

و همچنین بازار ایق های بازارهای مالی، ثبت وثالمللی، زیرساختهای بینپرداخت مندی از آن دربهره توان بهتوزیع شده می

  اشاره نمود.پردازیم، که در این پژوهش به آن میاوراق بهادار 

 دفتر کل توزیع شدهکارگیری تکنولوژی یافته بر بهرهای توسعههای اخیر بسیاری از مطالعات صورت پذیرفته در کشوطی سال

                                                 
1 Distributed Ledger Technology (DLT) 

2  Nakamoto (2009) 
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های های مالی از پرداخت تا تهاتر و تسویه تمرکز داشته است. در حقیقت دفتر کل توزیع شده در قیاس با مدلدر تراکنش

نمودن اهم نقصان آن دهد و به ویژه در راستای مرتفع آفرینان مالی بر یک دفتر کل مرکزی را کاهش میسنتی، تکیه نقش

، به دلیل ذخیره شدن اطالعات در یک سرور مرکزی، عدم 3نظیر امنیت پایین و مخاطرات مرتبط با نقطه شکست واحد

ها تنها توسط یک واحد متمرکز و هزینه باال و سرعت پایین به علت حضور شفافیت ناشی از مدیریت و کنترل داده

شده پا در عرصه علم و فناوری نهاده و به  رو، دانش دفتر کل توزیعکند. از اینایفا می زاسهای واسط مرکزی، نقشی بهسازمان

 های مرکزی قرار گرفته است. های مالی مورد استقبال بانکویژه در تراکنش

یا و مزا دار وراق بهامندی از تکنولوژی دفتر کل توزیع شده در فرایندهای معامله در بازار اوبر نحوه بهره مقالهاین  در

 ر بخش دومپس از ارئه ادبیات موضوع، دساختار مقاله بدین شرح است که  .شودپرداخته می ،های مترتب بر آنچالش

و  ین معاملهندهای ح، مزایا و معایب به کارگیری این تکنولوژی در فرایگردد. سپسبیین میت ،کل توزیع شدهتکنولوژی دفتر

تایج ه فاز و نادا در سسازی پروژه جسپر کانروش پیادهدر بخش بعدی، گیرد. رسی قرار میپس از معامله اوراق بهادار مورد بر

گیری رای بهرهنهاد بگردد. در نهایت، بخش پایانی، به ارائه نتایج مطالعات صورت پذیرفته و پیشارائه می در پروژه حاصل

 بیشتر از این تکنولوژی اختصاص دارد.

 موضوعادبیات  .2

ستا صورت ر این رادحوزه پولی و مالی  گذارانقانونهای زیادی، به ویژه از سوی سیاستمداران و پژوهشو  تاکنون مطالعات

 پذیرفته است.

اند و کاربرد تکنولوژی دفتر کل توزیع شده را در زمینه پرداخت، تهاتر و تسویه مورد بررسی قرار داده 4(2016میلز و دیگران )

دست آمده، در موضوع براساس نتایج بهاند. سازی در درازمدت را تعیین نمودهرو در پیادههای پیشها و چالشتمامی فرصت

های مالی، ذخیره های جدیدی را برای انتقال و ثبت مالکیت داراییپتانسیل معرفی روش ،پرداخت، تکنولوژی موصوف

همچنین، این تکنولوژی قابلیت و پتانسیل  ست.صورت کامال ایمن و غیرقابل تغییر و نیز مدیریت هویت را دارا ااطالعات به

بینی تمامی این تغییرات در حال حاضر میسر نیست و با گذشت ایجاد تغییرات اساسی در بازارهای مالی را دارد که البته پیش

 .پذیر خواهد بودزمان، امکان

، قیاس دو روش سنتی ر گرفته استمورد توجه قرادر بسیاری از مقاالت های اخیر طی سالیکی دیگر از موضوعاتی که 

است. از جمله مطالعاتی که در این زمینه صورت  نفعانی اعمال شده بر ذیهامتمرکز و مدرن توزیع یافته از منظر هزینه

توزیع شده در اوراق بهادار را دفتر کل سازی تکنولوژی ، که پیادهموداشاره ن 5(2016توان به کار مانلی و میلن )پذیرفته می

های تراکنش درصدی را در هزینه 50کاهش بیش از  متمرکز سنتی، ها با روشاند و در مقایسه هزینهورد بررسی قرار دادهم

 اند.اوراق بهادار برآورد کرده

                                                 
3 Single Point of Failure 
4 Mills, et.al. (2016) 

5 Mainelli and Milne (2016)  
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 های مرتبطو سایر اورگانهای مرکزی قالب تحلیلی را برای بانک، 6(2017آی اس ) بیبانک تسویه جهانی در از سوی دیگر، 

هدف  به وجود آورند.را سازی تکنولوژی دفتر کل توزیع شده آورد تا بتوانند مقدمات مورد نیاز برای مطالعه و پیادهمی فراهم

 های کاربردی است.های آن از طریق بررسی موردها و فرصتاصلی این گزارش، درک کامل تکنولوژی، استخراج ریسک

، با تمرکز بر کاربری اقتصادی و سازمانی تکنولوژی دفترکل توزیع  7(1720در بنوس و دیگران )نیز بانک مرکزی انگلستان 

  کاربرد آن در تسویه اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داده است. شده

وده ات بعدی بز مطالعکه نتایج آن نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده و مبنای بسیاری ا ترین تحقیقاتاز مهم یکی

تسویه  هاتر وتسپر کشور کانادا است که با هدف به کارگیری تکنولووژی دفتر کل توزیع شده در عملیات پروژه ج ،است

روژه، پشمند این های ارزبا عنایت به یافته سازی شده است.های کالن بین بانکی و همچنین تسویه اوراق بهادار، پیادهپرداخت

 .اختصاص داردهای آن چالش ها ویک بخش از مقاله حاضر به جزئیات طرح و یافته

 مروری بر تکنولوژی دفتر کل توزیع شده .3

 پردازد.های سنتی میهای برجسته آن درقیاس با روشاین بخش به تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و ویژگی

 

 8(1964منبع: باران ) -سازی اطالعاتمقایسه ساختاری انواع الگوی ذخیره -1 یرتصو

مدیریت و  شود و کنترل،سنتی، اطالعات در یک سرور مرکزی ذخیره و نگهداری می های متمرکزمعماری انبارداده در

 پذیرد.ها توسط یک مدیریت متمرکز صورت میاطمینان از یکپارچگی داده

های مختلف شبکه 9نها در گرهاست که اطالعات اصلی و یا کپی آ ایگونههای غیرمتمرکز توزیع شده، ساختار بهانباردادهدر 

 پذیرد.ها همواره توسط مدیریت متمرکز صورت میشوند، لیکن کنترل دادهنگهداری و توزیع می

ی شبکه یک نسخه از اطالعات گردد که هر گرهای اطالق میمقابل، دفتر کل توزیع شده، به انبار داده توزیع شدهدر 

 های توزیع شده سنتی اختالف دارد: در سه ویژگی اساسی زیر با انباردادهرا در اختیار دارد ولی  10سازی شدهگامهم

                                                 
6 BIS (2017) 

7 Benos, et.al. (2017) 
8 Baran, P (1964) 

9 Node 
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یش کردن ویرا ومدیریت غیرمتمرکز: کنترل و مدیریت اطالعات نیازی به یک واحد متمرکز ندارد و قابلیت خواندن  -

طمینان از رای ااطالعات در اختیار تمامی و یا بخشی از اعضای شبکه قرار دارد. هیچ نیازی به مدیریت متمرکز ب

سنجی های صحتهای اجماع عمومی و یا پروتکلها وجود ندارد، و تمامی این فرایندها از طریق روشیکپارچگی داده

 پذیرد.صورت می

 به یکدیگر کامل اعتمادی: فرایند اجماع عمومی در فضایی که اعضا ممکن است به طورقابل اعتماد بودن در فضای بی -

 کند.ها را تایید می، انسجام و یکپارچگی دادهاعتماد نداشته باشند

شده، های متقلبین و کالهبرداران در دفتر کل توزیعبه منظور اطمینان از امنیت و جلوگیری از حمله :11رمزنگاری -

 گیرند.مندی قرار میابزارهای رمزنگاری مورد بهره

 سنجیدسترسی و صحت 3.1

 !Errorدارد )شده انواع گوناگونی به شرح زیر ع عمومی، دفتر کل توزیعسازی اجمابر مبنای سطح دسترسی و نحوه پیاده

Reference source not found.). 

 بندی براساس سطح دسترسی به اطالعات:تقسیم

ند )نظیر ا داردسترسی عمومی: در دفتر کل توزیع شده عمومی، تمامی کاربران اجازه مشاهده و خواندن اطالعات ر -

 کوین(؛کار رفته در ارزرمز بیتنولوژی بهتک

 ا دارند.رعات دسترسی اختصاصی: در دفتر کل توزیع شده اختصاصی، تنها اعضای مورد تایید، مجوز دسترسی به اطال -

 سازی اجماع عمومی )صحت سنجی(:بندی براساس نحوه پیادهتقسیم

سنجی، ورود و ه صحتای از کاربران معتمد اجازوه ویژهمدل دارای مجوز: در دفتر کل توزیع شده دارای مجوز، تنها گر -

 اصالح اطالعات در دفتر کل را دارند؛

 ل را دارندفتر کدمدل بدون مجوز: در دفتر کل توزیع شده بدون مجوز، تمامی افراد اجازه ساخت و تایید رکوردهای  -

 کوین(.بیت )نظیر تکنولوژی

ر از دفتر راق بهاداویه اوهای مورد استفاده در تسارت قانونی قرار دارند، در مدلنظر به اینکه بازارهای مالی همواره تحت نظ

ها، موسسات توانند بانکها( ی شبکه را میشود. درحقیقت، اعضا )گرهکل توزیع شده اختصاصی و دارای مجوز استفاده می

و یا  ک مرکزییید یک واحد مرکزی )بانمورد تا های بازار مالی و حتی در برخی موارد کاربران نهاییمالی، زیرساخت

 گذاری مرکزی اوراق بهادار( تشکیل دهند.سپرده

 

 

 

                                                                                                                                                        
10 Synchronised 

11 Cryptographic encryption 
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 های اجماع عمومیمکانیزم 3.2

ها، صحت و سقم اطالعات واردشده و یا تغییرات اعمال شده در هر دفتر کلی باید ارزیابی همچون روال معمول تمامی انبارداده

هر تراکنش، باید موجودی طرفین معامله بررسی شود، که اوال برای تسویه کافی باشد و ثانیا در  شود. به عنوان مثال، در

زمان مورد استفاده قرار نگرفته باشد. در تکنولوژی دفتر کل توزیع شده، این مهم از طریق اجماع تراکنش دیگری به طور هم

پذیرد. به عنوان مثال، در بیت کوین اجماع یید تراکنش، صورت میگروهی از اعضای شبکه و یا تمامی آنها بر تایید و یا عدم تا

های توزیع بر است و برای دفترکلپذیرد که فرایندی بسیار پرهزینه و زمان صورت می 12عمومی از طریق فرایند اثبات کار

انادا، از روش عضو رسمی شده اختصاصی دارای مجوز مزیتی ندارد. لذا، در چنین شرایطی، به عنوان مثال در پروژه جسپر ک

شود و عالوه بر طرفین یک معامله )فروشنده و خریدار(، تنها عضو معتمد به تمامی ها استفاده میبرای تایید تراکنش 13معتمد

اطالعات تراکنش دسترسی دارد. مزیت چنین الگویی در حفظ محرمانگی اطالعات نیز هست، زیرا اعضای شبکه به جز 

ها دسترسی دارند؛ که البته به طور واضح شفافیت شبکه در قبال ها به بخشی از اطالعات ضروری تراکنشنفعان معامله، تنذی

 یابد.حفظ اطالعات محرمانه کاهش می

                                                 
12 Power-of-Proof (PoF)  

13 Notary node 

 

جوز انواع دفتر کل توزیع شده، براساس سطح دسترسی به اطالعات )دیاگرام باالیی( و برمبنای م -2 یرتصو

 های مالی، دفتر کل توزیع شدهدر تراکنش -)دیاگرام پایینی( هاتایید تراکنشعملیات اجماع عمومی و 

 گیرد.اختصاصی دارای مجوز مورد استفاده قرار می
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اوراق  15و پس از معامله 14کاربرد تکنولوژی دفتر کل توزیع شده در فرایندهای حین معامله .4

 بهادار

رات ها و مخاطهای یک معامله به همراه چالشرگیری دانش دفترکل توزیع شده در فرایندکاهای بهدر این بخش، مزیت

 گیرد. اساسی موجود، مورد بحث قرار می

، ویه نهاییمان تسزگیری یک معامله تا گری و زیرساختی است که از آغاز شکلچرخه معامله شامل فرایندها و عملیات واسطه

تر( و امله )تهافین معبارتند از: مدیریت سفارش، تصدیق و تایید معامله، محاسبه تعهدات طرپذیرد. این فرایندها عصورت می

 ها و وجوه مربوط )تسویه(.انتقال دارایی

 کارگیری تکنولوژی دفتر کل توزیع شده:مزایای به 4.1

ت اوراق بهادار در سازی شده از مالکیهای همگام: توزیع پروندههاهای مدیریت اطالعات و تصحیح دادهکاهش هزینه -

تواند بسیاری از فرایندهای پس از معامله جاری را تسهیل و خودکار کند. در تکنولوژی بین اعضای منتخب، می

                                                 
14 Trade 

15 Post-trade 

 

 از آغاز فرایند تا خاتمه بروزرسانی -شده فرایند بروزرسانی دفتر کل توزیع -3 یرتصو



 

8 

 

های پشتیبانی متمرکز وجود ندارد. تخمین میزان کاهش ها و سیستمدفترکل توزیع شده، نیازی به تصحیح داده

صورت گرفته که از جمله  دشوار است؛ لیکن مطالعاتی در این زمینه های سنتی، کاری بسها در قیاس با روشهزینه

های اوراق تراکنش درصدی را در هزینه 50اشاره کرد، که کاهش بیش از  16(2016توان به کار مانلی و میلن )می

 اند.بهادار برآورد کرده

های اوراق نشتراک د زمان تسویه را برایتوانسازی تکنولوژی دفتر کل توزیع شده میپیاده :زمان قابل انعطاف تسویه -

لت طوالنی عت که بهادار، به دلخواه اعضا و به منظور کاهش ریسک تسویه کاهش دهد. البته ذکر این نکته ضروری اس

سازمانی نهای فنی نیست، بلکه به واسطه فرایندهای دروبودن زمان تسویه در شرایط کنونی ناشی از محدودیت

های متمرکز نیز در مدل T+0مدیریت نقدینگی است. در حقیقت، امکان کاهش زمان تسویه به  ها، مقررات وبانک

های له در حسابمعام سازی آن قراردادن اوراق بهادار و مبلغ مورد معامله قبل از انجاممیسر است، لیکن الزمه پیاده

ا وزیع شده بکل ت ن مشکل را تکنولوژی دفترها تاثیرگذار باشد. ایتواند بر مدیریت نقدینگی بانکتسویه است که می

 سازد.یمانعطاف پذیری زمان تسویه برای آن دسته از کاربرانی که متقاضی کاهش ریسک تسویه هستند، ممکن 

راق قد و یا اونل وجه : تهاتر به فرایند محاسبه وضعیت بدهکاری و بستانکاری طرفین معامله برای انتقاتهاتر خودکار  -

پذیرفته های صورتگردد که معموال توسط واحدی مرکزی که تمامی اطالعات تراکنشز تسویه اطالق میبهادار در رو

، با توجه ع شدههای دفترکل توزیپذیرد. حال در مدلتوسط اعضای شبکه را در اختیار دارد، قبل از تسویه صورت می

لیات د، عمنجام گرفته در کل شبکه هستنهای ابه اینکه تک تک اعضای منتخب دارای اطالعات مربوط به تراکنش

د وضعیت تعه حاسبهپذیرد. لذا، عدم نیاز به یک مرکز برای مزمان با معامله به صورت خودکار صورت میتهاتر نیز هم

راهم فها را بدهکاری و بستانکاری اعضا موجبات سرعت بخشیدن به فرایند پس از معامله و همچنین کاهش هزینه

 آورد.می

های انکبا از طریق ه آنهگذاران مالکین مستقیم اوراق بهادار نیستند بلک: در بازار سرمایه فعلی، سرمایهمستقیم مالکیت -

یجاد ضوع ااندازی تکنولوژی دفترکل توزیع شده، مومتولی حساب، مالک غیرمستقیم اوراق خویش هستند. با راه

 عالیتفهای ناشی از عملیاتی و قانونی و هزینه هایشود و همچنین بخشی از ریسکمالکیت مستقیم تسریع می

 یابد.های متولی حساب کاهش میواسط

 ه نوع دفتربکند، بسته های غیرقابل تغییری را ثبت میکه تکنولوژی دفتر کل توزیع شده، پرونده: از آنجاییشفافیت -

 ا به راحتیرربوط الت اوراق و وجوه متوانند تاریخچه نقل و انتقاکل، تمامی اعضا و یا اعضای منتخب و معتمد، می

 رصد کنند.

های توزیع شده به دلیل مبرا بودن از نقطه واحد شکست، از مقاومت باالیی دربرابر : سیستمامنیت و مقاومت باال -

های توزیع شده، امکان برگشت به وضعیت د. از سوی دیگر، معماری انباردادهبرخوردارن 17هاای به گلوگاهحمالت نقطه

مندی از بخشد. در کنار این مورد، موضوع امنیت باال نیز به واسطه بهرهدی پس از چنین حمالتی را سرعت میعا

 تکنولوژی رمزنگاری، قابل دسترسی خواهد بود.

                                                 
16 Mainelli and Milne (2016)  

 
17 Single-node attack 
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 کارگیری تکنولوژی دفتر کل توزیع شده:ها و معایب بهچالش 4.2

هادار به عنوان دفتر رسمی ثبت اوراق، هرگونه های مدیریت متمرکز اوراق ب: درخصوص سامانه18ویژگی رسمیت داشتن -

گردد. حال آنکه درخصوص دفتر کل و انتقال مالکیت، به درستی در سامانه ثبت می اوراق منتشر شده و هرگونه نقل

شود که در این خصوص نیز واحدی مورد اعتماد برای توزیع شده، صحت رکوردها توسط خود دفتر کل تایید می

های منتشره مورد نیاز است که انتخاب موجودیت مناسب جهت اجرای این وظیفه خطیر از چالشسنجی اوراق صحت

تواند سازمانی سازی سامانه مدیریت اوراق بهادار بر اساس فناوری دفتر کل توزیع شده خواهد بود. واحد مزبور میپیاده

 رد اعتماد در چرخه اقتصادی کشور باشد.ای از موسسات موگذاری مرکزی اوراق بهادار و یا مجموعههمچون سپرده

وجود در مهای بازمانده دارایی نیازمند ایجاد یکپارچگی بین شده: مهاجرت به دفتر کل توزیع گذاریویژگی سپرده -

ن است که ز توکهایی، استفاده اها است. یک راه حل برای انتقال چنین داراییگذاریهای متولی حساب و سپردهبانک

ها، نیاز نونی توکناه قاها و نیز تعیین وضعیت و جایگها و داراییالبته به یک مرکز معتمد برای تایید ارتباط بین توکن

 است. 

بایست به شده می تحویل در قبال پرداخت، دفتر کل توزیع فرایند : به منظور فراهم آوردن19ویل در قبال پرداختتح -

 سازی است:های دربرگیرنده وجوه نقد نیز در تعامل باشد. این امر از دو روش زیر قابل پیادهزمان با حسابصورت هم

شوند و انتقال اوراق ر در یک دفتر کل نگهداری میمدل تک دفتر کل: در این مدل وجه نقد و اوراق بهادا -

پذیرد. مدلی مشابه آنچه در بستر یکپارچه سامانه بهادار و تسویه وجوه نقد هر دو در یک تراکنش صورت می

 افتد.، اتفاق می220اوراق بهادار تارگت

ه منظور شوند و بثبت میمدل دو دفتر کل مجزا: در این مدل، وجه نقد و اوراق بهادار در دو دفتر کل مجزا  -

ل از مدل او های این مدل بیشبایست ارتباطی بین دو دفتر برقرار باشد. لذا، پیچیدگیانجام عملیات تسویه می

 است.

سازی بهینه مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است. در موضوع نهایی شدن تسویه برای پیاده :تسویه شدننهایی  -

ستفاده در دفتر کل توزیع شده، متاسفانه مبحث نهایی شدن هنوز به صورت های اجماع مورد اخصوص مکانیزم

، 21ای شدنکوین به واسطه امکان رخداد فرایند شاخهصددرصدی قابل اعتماد نیست؛ به عنوان مثال در تکنولوژی بیت

رسد، به صفر می های ثبت شده، ممکن است از چرخه خارج شوند. که البته با گذر زمان این احتمالبرخی از تراکنش

 اما به هر حال الزمه انجام تسویه، نهایی بودن قطعی آن است. 

های کارگیری رکوردهباعتبار قانونی داشتن نقل و انتقاالت صورت پذیرفته در دفاتر کل توزیع شده و  :مالکیت قانونی -

 یرد.رار گقت مورد بررسی بایسثبت شده در این دفاتر به عنوان اسناد مالکیت اوراق بهادار و وجوه نقد، می

                                                 
18 Notary function 

19 Delivery versus Payment 
20 TARGET2-Securities 

21 Forking 
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یدار ر..( از سوی خاد و .انطباق اقالم اطالعاتی ارسالی )نظیر تاریخ، قیمت، تعد :مدیریت خطاانطباق اطالعات معامله و  -

، هنوز ع شدهی تایید و نهایتا تسویه آن است. درخصوص تکنولوژی دفتر کل توزیو فروشنده در یک معامله الزمه

واحد  ست یکاسازی فرایند انطباق اطالعات، صورت نپذیرفته است. لذا، همچنان ضروری هترتیب مشخصی برای پیاد

 اشد.بمرکزی، به منظور انجام عملیات انطباق اطالعات پیش از ثبت اطالعات در دفاتر کل، وجود داشته 

دار تنها اوراق بها هایدر تکنولوژی دفتر کل توزیع شده، حفظ محرمانگی اطالعات که محتویات تراکنش :محرمانگی -

زم ع عمومی، الاجما سازی مکانیزمگردد. زیرا به منظور پیادهنفعان معامله قابل رویت باشد، رعایت نمیباید توسط ذی

لبته اهای هر معامله داشته باشند؛ که ها( دسترسی کامل به اطالعات تراکنشاست چندین عضو )نودها/گره

رکز مه یک بنهاد شده است از جمله اینکه موضوع اجماع عمومی تنها محدود هایی نیز برای این چالش پیشحلراه

 نفعان معامله باشد.معتمد و ذی

وراق ریت ادرحال حاضر مدیریت دسترسی و احراز هویت به صورت مرکزی توسط سامانه یکپارچه مدی :احراز هویت -

مورد  مرکز تواند توسط یکئولیت مزبور میشده مرکزی نیز مسپذیرد، که درخصوص دفتر کل توزیعبهادار صورت می

ی بایست راه حلاعتماد همچون بانک مرکزی، صورت پذیرد. لیکن، درخصوص دفتر کل توزیع شده نامتمرکز، می

یت توسط از هومناسب برای احراز هویت و مدیریت دسترسی اعضای شبکه برگزیده شود. بعالوه، چنانچه فرایند احر

های مزبور ن کلیدپذیرد، الزم است مکانیزمی قابل اعتماد برای صدور و جایگزین کردنجام کلیدهای رمزنگاری شده ا

 ریزی گردد.  طرح

کانادا  های مالیتراکنش درتوزیع شده تکنولوژی دفتر کل  کارگیریبه سنجیامکانپروژه  .5

(Jasper) 

و تسویه در کشور کانادا، و با پشتوانه قانونی الزم های ملی پرداخت متولی ایجاد سامانه عنوانه ب 22کانادا هایپرداخت شرکت

-دفترکل توزیع شده، روش های نوین پرداخت، بر آن شد تا با استفاده از فناوریها و روشی فناوریدرخصوص تسهیل توسعه

سال های پرداخت آتی را تحت آزمون و بررسی قراردهد. بر همین اساس در ابتدای های ممکن درخصوص تسهیل فناوری

ی جسپر را با هدف پروژه ،اروپایی بزرگ بانک یتعدادو  233R، طی همکاری با بانک مرکزی کانادا، کنسرسیوم مالی 2016

ی پژوهشی که بانکی آغاز نمود. این پروژههای کالن بینبررسی کاربرد فناوری دفترکل توزیع شده جهت تسویه پرداخت

گذاری استفاده از فناوری اشاره شده بوده است، آغاز مسیری طوالنی و و سیاستتمرکز آن بر روی مفاهیم عملیاتی، قانونی 

شود، چرا که برای اولین بار بانک مرکزی یک کشور در آزمون عملیاتی کاربرد فناوری سخت در صنعت پرداخت تلقی می

 نماید. دفترکل توزیع شده با بخش خصوصی مشارکت می

های فعلی دفتر کل سازی نسخهابتدا در دو فاز تعریف شده بود، حاکی از آن است که پیاده دست آمده از پروژه که درنتایج به

های متمرکز امروزی درخصوص تسویه وجوه نقد کالن، از مزیت چشمیگیری برخوردار نیست؛ توزیع شده در قیاس با مدل

                                                 
22 Payments Canada 

اندازی های بزرگ است که با هدف تحقیق و توسعه تکنولوژی دفتر کل توزیع شده برای بخش مالی راهانجمنی از بانک 3Rالمللی کنسرسیوم بین 23

ا، بانک رویال کانادا، لی کاناد، بانک مHSBCمونترال، بانک تجاری پادشاهی کانادا،  BMO های کانادیی عضو کنسرسیوم شامل بانکشده است. بانک

 کانادا هستند که همگی عضو شرکت پرداخت و سامانه تسویه ناخالص آنی کانادا نیز هستند. TDاسکاتیبنک و بانک 
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های مالی، همچنان نیازمند اجرا توسط تراکنش های تعریف شده در تکنولوژی مزبور در موردها و نقشزیرا بسیاری از فعالیت

 های معتمد متمرکز هستند. سازمان

ن یابی از ایهای قابل دستتر، مزیتتر و با اعضای متنوععلی ایحال، با یک اکوسیستم مبتنی بر دفتر کل توزیع شده وسیع

جسپر  وم، پروژهدن فاز ا، پس از به اتمام رسیدتر خواهد بود. لذتکنولوژی که همواره رو به رشد و توسعه است، بسیار ملموس

وه امله و وجورد معوارد فاز جدیدی شد که تمرکز آن بر روی کاربرد دانش دفتر کل توزیع شده در تسویه همزمان دارایی م

 گردند.  نقد، قرار گرفت. در ادامه فازهای مختلف پروژه به اختصار تبیین می

 فاز اول 5.1

کند، صدور رسید دیجیتالی سازی دفتر کل توزیع شده را در تسویه وجوه نقد بررسی میان پیادهدر فاز اول پروژه که امک

بانکی را از طریق رسید  ای که اعضای شبکه بتوانند تسویه بینگونهاعضا توسط بانک مرکزی کانادا معرفی شد. به 24سپرده

شود که رسید انجام دهند. تسویه زمانی نهایی می دیجیتالی، که پشتوانه آن مانده حساب اعضا نزد بانک مرکزی است،

نفع واریز گردد. تسویه هر تراکنش همچون روالی مشابه آنچه دیجیتالی تبدیل به دالر کانادا شده و به حساب تسویه عضو ذی

ر کیف پول دهد، به صورت انفرادی و ناخالص، براساس مانده حساب دیجیتالی موجود ددر سامانه تسویه ناخالص آنی رخ می

 پذیرد.اعضا که در دفتر کل توزیع شده ثبت شده است، انجام می

سنجی قابل دسترسی است و عملیات صحت R3در این فاز، نسخه کامل دفتر کل توزیع شده تنها توسط اعضای کنسرسیوم 

ها از طریق دسترسی به پذیرد. لیکن، تمامی بانک)اجماع عمومی( توسط آنها )توافق حداکثری اعضای کنسرسیوم( صورت می

برداری، دفتر کل توزیع شده گره ویژه خود قادر به ارسال تراکنش و مدیریت حساب خود هستند. درواقع مدل مورد بهره

 تعریف شده است.  25اختصاصی دارای مجوز است که بر بستر تکنولوژی اتریوم

زینه هفاز اول  رسی دری پرهزینه پشتیبانی، مدل مورد برهاغالبًا، به دلیل تسهیم اطالعات بین اعضا و عدم نیاز به سیستم

نین با ها و همچهای متمرکز خواهد داشت. هرچند که به دلیل نامعلوم بودن میزان کاهش هزینهکمتری در قیاس با مدل

های مدل سبت بهنتوجه به بدون پاسخ ماندن برخی معایب و نواقص این سیستم، در این فاز دلیلی بر ارجح دانستن آنها 

 سنتی یافت نشده است.

 فاز دوم 5.2

پذیری آن است. هدف اصلی این فاز، پذیری و انعطافتمرکز فاز دوم پروژه بر افزایش میزان کارایی سیستم و ارزیابی مقیاس

اب ها با حداقل نقدینگی و یا کمترین ارز دیجیتالی صادره در شبکه است. بدین منظور، دو انتخسنجی تسویه پرداختامکان

و انجام تسویه  26هاسازی پرداختشود: تسویه آنی و یا قرار گرفتن در صف انتظار به منظور خالصبرای تسویه به اعضا اعطا می

 با تاخیر. 

                                                 
24 Digital Depository Receipt 

 باز فناوری زنجیره بلوک است. -( یکی از بسترهای عمومی متنEthereumاتریوم ) 25

26 Offsetting payments 
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، 27توان به انتقال تکنولوژی از بستر اتریوم به کوردااز جمله اقدامات فنی مهم در راستای دستیابی به اهداف مدنظر پروژه، می

پذیرد، . در این فاز، فرایند تایید تراکنش توسط طرفین معامله، یک گره نظارتی و یک گره معتمد رسمی صورت میاشاره نمود

بوده است در این فاز میسر شده است؛ در  14که در فاز اول  28های پردازش شده در هر ثانیهلذا، امکان افزایش تعداد تراکنش

 یابد.مقابل، ریسک نقطه شکست واحد نیز افزایش می

توانست نمچنان هخصوصی تکنولوژی بوده است، لیکن پذیری و رعایت حریمدرحالیکه فاز دوم پروژه قادر به افزایش مقیاس

ه ستای تسویدر را های متمرکز امروزیتر بودن تکنولوژی دفتر کل توزیع شده در قیاس با مدلاثباتی مدون مبنی بر بهینه

 وجوه، ارئه دهد. 

 فاز سوم 5.3

ای برای تسویه اوراق بستر یکپارچه 30ای اکسنچرو شرکت مشاوره 29سوم پروژه، با همکاری بورس اوراق بهادار تورونتودر فاز 

 بهادار و وجوه مورد معامله برمبنای دفترکل توزیع شده، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. 

گذاری دهگذار مجزا )سپرتقل و تحت دو مقام قانوننظر به اینکه در شرایط فعلی، اوراق بهادار و وجوه نقد در دو دفتر کل مس

ک، مبادا ل مشترمرکزی اوراق بهادار و بانک مرکزی( قراردارند، توجه به این نکته که قرار دادن آنها در یک دفتر ک

 هایی را به همراه داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است.قانونیها و بیپیچیدگی

های اوراق بهادار و ارزی است. و صدور توکن 31گذاریهمزمان اوراق بهادار و وجوه نقد، نشانه سازی فرایند تسویهالزمه پیاده

نحوه تسویه همزان اوراق و وجوه نقد در تکنولوژی دفتر کل توزیع شده با مدل انتقال در قبال پرداخت متفاوت است؛ در 

 شود.شنده منتقل میها مستقیماً از حساب خریدار به حساب فروحقیقت در این مدل، توکن

نی از کن اطمیناست، لیهای اوراق بهادار اسازی دفتر کل توزیع شده در تسویه تراکنشترین یافته فاز سوم، قابلیت پیادهمهم

ها، ، بانکگذاری مرکزی اوراق بهادارنفعان مختلف، شامل بانک مرکزی، سپردههای حاصل از آن برای ذیکاهش هزینه

آن  ه پشتوانهکمروزی کنندگان نهایی، وجود ندارد. در واقع، انتقال از دنیای متمرکز او یا حتی مصرف کارگزاران، دالالن

عات ات و مطالتحقیق ای نیست و نیازمند انجامها تجربه و مطالعه است، به جهانی توزیع شده و غیرمتمرکز، تغییر سادهسال

 بیشتری است. 

 گیرینتیجه .6

گذاران مالی را بر آن داشته است تا از گذاران و سیاستزیع شده به عرصه علم و فناوری، قانونورود تکنولوژی دفتر کل تو

های مرکزی کشورهای توسعه یافته برداری نمایند. لذا، بانکهایی در صنعت بانکداری و امور مالی بهرهمزایای چنین نوآوری

                                                 
برای ثبت، مدیریت و خودکار کردن قراردادهای حقوقی  3Rبازی است که توسط کنسرسیوم -( تکنولوژی دفتر کل توزیع شده متنCordaکوردا ) 27

ته های مالی قرار گرفها، مورد استقبال بخشوکارها طراحی شده است که به دلیل خودکار کردن بسیاری فرایندها و درنتیجه کاهش هزینهبین کسب

 ت.اس
28 Transactions per second (tps) 

29 TSX 
30 Accenture 

31 Tokenization 
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توان به مطالعات بانک مرکزی اروپا، اند. از آن جمله میادههای اخیر، مطالعات بسیاری را به این حوزه اختصاص دطی سال

ای را تحت عنوان پروژه ژاپن، کانادا، انگلستان، ایاالت متحده امریکا و آلمان اشاره نمود. از این میان بانک مرکزی کانادا، پروژه

های کالن بین بانکی و رداختجسپر با هدف به کارگیری تکنولووژی دفتر کل توزیع شده در عملیات تهاتر و تسویه پ

 سازی کرده است. همچنین تسویه اوراق بهادار، پیاده

های مالی، از نشر تراککاربستن تکنولوژی دفتر کل توزیع شده دبراساس نتایج بدست آمده از پروژه عملیاتی جسپر کانادا، به

پوشی نیز شمچهای غیرقابل دن، از معایب و چالشپذیر است و در عین سودمند بوثبت دستور پرداخت تا تسویه نهایی، امکان

ش ز بودن بخمتمرک های کالن، با توجه به لزومبرخوردار است. به ویژه در خصوص عملیات مربوط به تهاتر و تسویه پرداخت

با  ضایدود اعهای تعریف شده در تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و همچنین تعداد و تنوع محها و نقشزیادی از فعالیت

کوسیستم ا یک ابرسد. در مقابل، سازی این تکنولوژی چندان جذاب به نظر نمیدسترسی کامل به اطالعات دفتر کل، پیاده

نک طوریکه با تر خواهد بود؛های قابل دستیابی از تکنولوژی دفتر کل توزیع شده ملموستر، مزیتتر و با اعضای متنوعوسیع

نقاط قوت  وررسی کند نیز ب کنولوژی اشاره شده را در تسویه همزمان اوراق بهادار و وجوه نقدمرکزی کانادا را بر آن داشت تا ت

سویه تده در سازی دفتر کل توزیع شترین یافته این بخش از پروژه، قابلیت پیادهو ضعف آن را استخراج نماید. مهم

 نک مرکزی،امل بانفعان مختلف، شاز آن برای ذی های حاصلهای اوراق بهادار است، لیکن اطمینانی از کاهش هزینهتراکنش

هینه ر واقع، بددارد. کنندگان نهایی، وجود نها، کارگزاران، دالالن و یا حتی مصرفگذاری مرکزی اوراق بهادار، بانکسپرده

به  است،وکاری گذاران و متخصصین علمی و کسبها تجربه سیاستبودن انتقال از فضای متمرکز امروزی، که حاصل سال

 سیستمی توزیع یافته و غیرمتمرکز، همچنان مبهم بوده و نیازمند مطالعات بیشتری است.

ی عملیاتی طرح، سازی نموده است، جهت بررسجسپر پیاده یشود، مطابق آنچه کشور کانادا در پروژهدرخاتمه پیشنهاد می

صورت هه بلوک ببهادار و منطبق بر فناوری زنجیرهای آزمایشی پرداخت و تسویه با تمرکز بر مبادالت اوراق زیرساخت

ت و ی نقاط قوعملیات سنجی استقرار طرح مزبور و بررسیهای الزم به منظور امکانتحقیقاتی در کشور مستقر گردیده و آزمون

بیقی تط تطالعاانجام م مبادالت اوراق بهادار، مورد بررسی متقن عملیاتی قرار گیرد. درکنار این مهم، ضعف موضوع در حوزه

ا بررسی ها همراه بهای مالی سایر کشورگیری عملیاتی از فناوری زنجیره بلوک در زیرساختدر خصوص میزان بهره گسترده

وضوع با مطالعه دست آمده، پیش از آغاز اقدامات عملیاتی، در کنار تشکیل کارگروهی جهت بررسی و ممزایا و معایب به

-ستارتاپوری و اهای فناگذاری، شرکتها، موسسات مالی و سرمایهداخت در کشور )شامل بانکنفعان حوزه پرحضور کلیه ذی

 هاینظام یت ادارههای نظارتی و حقوقی در بانک مرکزی( با تولهمراه حوزههای فعال در حوزه فناوری زنجیره بلوک، به

 شود.پرداخت، به جد توصیه می
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