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 چکیده
اگر به کمک اینترنت امکان تبادل اطالعات به  های مالی بوجود آورده است. ظهور بالک چین تحولی عظیمی در پرداخت

توانست نقش دریافت و تولید اطالعات را همزمان  1فراهم شد و هر فرد به عنوان یک نود نظیر به نظیرصورت غیر متمرکز  و 

شود. پس اگر تا انجام پذیر می واسطو بدون نیاز به  نظیر به نظیربه صورت  ید، در بالک چین نیز تبادل ارزش هاایفا نما

امروز برای تسویه پرداخت بین دو بازرگان باید بانک نقش واسطه را ایفا کرده و با انتقال وجه از حساب یکی به دیگری تسویه 

این تبادل بدون واسطه بانک انجام پذیر خواهد  بیشتری پیدا خواهد کرد وعمومیت استفاده از بالک چین  بارا انجام دهد، 

های خود نزد بانک مرکزی نخواهند داشت. به عبارت نیازی به انجام تسویه از طریق حساب دیگربانک ها  در نگاه اول،بود. 

حظه ضریب امنیت و قابلیت اتکاء اطالعات کارکرد شده و با افزایش قابل مال بی در انجام هر گونه تبادلی واسطدیگر نقش 

و به شده آنها خارج  واسطدلیل این امر آن است که ثبت اطالعات نیز از کنترل طرفین یک تراکنش و خواهد شد. همراه 

 مقاله این درگردد. ثبت می 2و اطالعات یکجا بر روی شبکه مستقر شده و در دفاتر توزیع شدهمی شود صورت خودکار انجام 

 بانک برای مشخص هایشاخص و معیارها و شده پرداخته چینبالک از استفاده با تسویه برای مرکزی بانک نقش بررسی هب

 امنیت و اندازه و کارایی بر تواندمی چارچوب این. است داده ارائه شده توزیع دفاتر و چین بالک از استفاده برای مرکزی

 .باشد تاثیرگذار مالی بازارهای
 

 دفاتر توزیع شده، بانک مرکزی، بالک چین  یدی:کلمات کل

 

 مقدمه  .1
یک دفتر دیجیتال به اشتراک گذاشته شده و غیر قابل دستکاری است که تراکنش ها را در یک شبکه در حقیقت بالک چین 

ها، در بلوکتر مداوما برای همه نودهای عضو توزیع شده در شبکه، اکند. دفعمومی یا خصوصی ثبت و ضبط می نظیر به نظیر

                                                 
1 Node 

2 Distributed Ledger Technology  
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های تراکنش دارای اعتبار و تایید شده، کند. همه بلوکسابقه تبادالت دارایی را که بین اعضا درشبکه رخ داده است ثبت می

از این رو برگزیده شده  اند، نام زنجیره بلوکی یا بالک چیناز شروع زنجیره تا آخرین بلوک جاری به هم پیوسته و زنجیر شده

هایی را که به خودشان مربوط توانند تنها آن تراکنشدر بالک چین، اعضا در یک شبکه زنجیره بلوکی میاست. بدین ترتیب 

به جای وابستگی به یک شخص ثالث برای واسطه گری تراکنش ها، همچون یک موسسه مالی، نودهای عضو در است ببینند. 

های رمزگذاری و تر استفاده می کنند، و هشاای دفیک شبکه زنجیره بلوکی از یک پروتکل اجماعی برای توافق بر محتو

 .گیرندامضاهای دیجیتال برای اطمینان از جامعیت تراکنش ها مورد استفاده قرار می
ی را های تقلبکند که دفاتر به اشتراک گذاشته شده دقیقا کپی یکدیگر هستند و ریسک تراکنشاین اجماع تضمین می

مچون های رمزگذاری، ههای بسیاری و دقیقا در یک آن رخ دهد. هشری باید در محلآورد، چرا که دستکاتر میپایین

 محاسبه اشجهنتی –حتی کوچکترین تغییر  -کنند که هر گونه دگرگونی در ورودی تراکنش الگوریتم محاسباتی تضمین می

 تضمین یجیتالد امضاهای.  باشد هداشت شده افتاده مخاطره به تراکنش ورودی از نشان تواندمی که است، متفاوت هش یک

 .نیست رکا در دغلی و( خصوصی کلیدهای با شده گذاری عالمت) گرفته نشات فرستادگان از ها تراکنش که کنند می
رکت شهی از کند که یک شرکت کننده فردی یا گروغیر متمرکز از این امر جلوگیری می نظیر به نظیرشبکه بالک چین 

ه همه کنندگان در شبکبنیاد زیرساخت را بر عهده بگیرند یا سیستم را تضعیف کنند. شرکتکنندگان بخواهند کنترل 

نواع ز همه این ااها یا ترکیبی توانند افراد، بازیگران دولتی، سازمانها میهای مشابه هستند. آنیکسان و متفق بر پروتکل

ها با نشعتبار تراکاکنش ها را با موافقت همه نودها بر این سیستم در هسته خودش، ترتیب زمانی ترا .کنندگان باشندشرکت

 مه اعضا درهوافق تاستفاده از مدل اجماعی انتخاب شده ثبت می کند. نتیجه، تراکنش هایی است که برگشت ناپذیر و مورد 

  .شبکه هستند
البته این توافق به . کنداده میاستف و استفاده از موافقت عمومی 1ها و سندهای کاریاز هشبالکچین برای برقراری امنیت 

های برگشتی به رد یا تایید یک تراکنش داده %۵1شده به تمام اعضا بیش از های ارسالاین معنا است که با فراخوانی کپی

 داللت کنند.

نماید و از شت میگاشخص نمهایی با اندازه ها با هر اندازه دلخواه را به دادهشود که دادهتابع هش به هر نوع تابعی اطالق می

ر ناپذیرند و هطرفه و برگشتصورت یکشود و این توابع و بهسازی و رمزنگاری اطالعات استفاده میهای پنهانآن در زمینه

 است که بر اساس آندر بالکچین الگوریتمی سندهای کاری، فرد دارد.دیتای مشخص یک هش مشخص و منحصربه

ا برای که ماینره م استگردد. با استفاده از این الگوریتدید ایجاد و به زنجیره اضافه میشوند و بالک جها تایید میتراکنش

 پردازند.انجام یک تراکنش به رقابت می

کنند و از سویی دیگر با بلوک را ایجاد میها و موسسات مالی از یک سو زنجیرهبانک مرکزی و سایر بانک بالک چین ها، در 

ها جدا سازد؛ در های کاربری، بانک مرکزی این امکان را دارد تا هویت کاربران را از تراکنشی حسابدهاتکا به پروتکل آدرس

های اضافی جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران جلوگیری کند؛ عالوه بر آن تواند از هزینهاین روش بانک مرکزی می

شود.ازجمله نتایج استفاده از این مدل بر مدل ارائه شده می های نظارتی باعث ایجاد نظارت خوبیها و الیهاستقرار دیتاسنتر

                                                 
1 - Proof of Work (PoW) 
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های تایید توسط ها و پروتکلها و ایجاد بلوکسازی تراکنشپیاده توان اشاره داشت که استفاده از فناوری موازی جهت می

POW شده است.فناوری  هاوری و کیفیت بسیار مناسب بوده است و باعث افزایش کیفیت و کاهش هزینهجهت افزایش بهره

شده جهت انجام طور استراتژی تعیینها شده و همینشده نیز باعث کارایی بیشتر گرهبندیهای خوشهاستفاده از گره

 شده مشکالت آن مرتفع گردیده است.است که در این مدل ارائهها امر مهمیتراکنش

نولوژی از این تک های مرکزیاتر توزیع شده به استفاده بانکچین و دفبنابراین، در ادامه مقاله با توجه به کاربردهای بالک

ده در زمینه دفاتر شه ئ، ترتیبات ارا2۰1۷پرداخته و در قسمت بعدی با توجه به معیارهای بانک تسویه بین المللی در سال 

ان به ه نظر خبرگجه با توگردد. در انتها نیز با استفاده از روش خبرگان فازی و سلسله مراتبی فازی بتوزیع شده ارایه می

 بندی این معیارها پرداخته می شود. اولویت

 

 های مرکزی کاربردهای  بالک چین و اقدامات بانک. ۲  

در ادامه به طور مختصر برخی کاربردهای مطرح تکنولوژی بالک چین خصوصا در حوزه فعالیت های بانکی و اقداماتی که 

گردد. این کاربردها به طور خالصه در سه سرفصل ر این زمینه انجام شده ارائه میهای مرکزی دها و یا بانکتوسط بانک

انتشار پول مجازی بومی، تسویه پرداخت های بین المللی و کاربرد بالک چین در ایجاد پلتفرم های الزم برای توسعه تامین 

 ارائه می گردد.  2و تامین مالی زنجیره تولید  1مالی تجارت

 

 مرکزی و انتشار پول مجازی بومی  . بانک های۲.1

ها و تهدید های خود را به های کسب و کار موجود فرصتانقالب ناشی از معرفی تکنولوژی بالک چین برای نهاد ها و مدل

توانند پول همراه دارد. بانک های مرکزی دیگر برای در جریان انداختن اسکناس نیازی به بانک ها نخواهند داشت و می

واسطه در اختیار مردم قرار دهند. به این ترتیب می توانند عالوه بر افزایش امنیت، افزایش کارایی د را ایجاد و بیخو 3مجازی

 نظام پرداخت و صرفه جویی در هزینه تولید اسکناس، سیاست های خود را در حوزه پولی با کارآیی باالتری به ثمر برسانند.

مجازی  انجام بررسی توجیه پذیری و طرح های پایلوت در زمینه انتشار پول های مرکزی در بسیاری کشورها درحالبانک

. چندین بانک مرکزی شامل بانک انگلستان، بانک فرانسه، بانک ملی چین، بانک کانادا، بانک مرکزی 4بومی خود هستند

مجازی مبتنی بر  پول روسیه، بانک مرکزی هلند، و فدرال رزرو در آمریکا در حال بررسی توجیه پذیری طرح انتشار

چین باشند. حتی کشورهایی همچون باربادوس، سنگال و تونس پول دیجیتال مبتنی بر بالکچین مخصوص به خود میبالک

های پرداخت بین بانکی بر های مرکزی کشورهای دیگر نیز قصد خود برای توسعه سیستماند. بانکخود را معرفی نموده

اند. بانک مرکزی اروپا اخیراً از راه اندازی یک پروژه مشترک تحقیقاتی در این زمینه با نمودهچین را اظهار اساس یک بالک

                                                 
1 Trade Finance 
2 Supply Chain Finance 
3 Central Bank Digital Money  

4 https://www.finextra.com/blogposting/13532/blockchain-and-central-banks-a-tour-de-table-part-ii 
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رئیس کل بانک مرکزی چین اعالم کرده است که این بانک  1است. اخیرا ژائو شیاوچوان همکاری بانک مرکزی ژاپن خبر داده

نی پول نقد، هم اکنون به مرحله آزمایش نتایج طرح رسیده ها کار در زمینه انتشار پول مجازی به منظور جایگزیپس از سال

. مقام ناظر پولی سنگاپور نیز اخیرا بررسی توجیه پذیری طرح انتشار پول مجازی خود را به پایان رسانده است. 2است

مجازی خاص همچنین بسیاری از بانک های مرکزی در کشورهای مختلف  با استفاده از تکنولوژی بالک چین نه تنها به پول 

 خود نظر دارند بلکه در پی استفاده از این تکنولوژی برای ارتقاء سامانه های پرداخت خود هستند.  

 . تسویه پرداخت های بین المللی و پول بدون مرز۲.۲

جود المللی با معرفی پول رمزگذاری شده غیر بومی، در واقع یک ارز بی مرز فراتر از ارزهای مودر حوزه پرداخت های بین

تواند معرفی شده تا تسویه پرداخت ها در مبادالت بین المللی بدون وابستگی به روابط کارگزاری بانکی که نسبتا زمان بر می

و نقش آفرینی آن در مبادالت بین المللی  و پر هزینه هستند انجام پذیرد. امکان پذیر بودن این مدل با گسترش بیت کوین

ی بانک های مرکزی چون بانک مرکزی ژاپن بیت کوین را به عنوان یک وسیله پرداخت اثبات شده است. اخیرا حتی برخ

 . 3قانونی در داخل کشور خود به رسمیت پذیرفته اند

های بین المللی چون سوئیفت بدنبال بهره گیری از بالک چین و ثبت بر اساس دفاتر حتی بازیگران اصلی در عرصه پرداخت

های خود هستند. برای مشتریان این شرکت که در پایان روز برای مدیریت نقدینگی مجبور به شبکه ای برای ارتقاء سرویس 

تواند ها میچین و کاهش زمان و هزینهانجام تعداد قابل توجهی تراکنش به ارزهای مختلف هستند، معرفی تکنولوژی بالک

های مدیریت ریسک تواند متعاملین را  از هزینهیها مبسیار جذاب باشد. عالوه بر این دقت باال در انجام و ثبت تراکنش

برحذر دارد. مجموعه این شرایط سبب شده که سوئیفت  انجام طرح ارزیابی  ۵هاو مخاطرات مربوط به مغایرت 4عملیاتی

 .  6توجیه پذیری بهره گیری از بالک چین را مد نظر قرارداده بر روی آن سرمایه گذاری نماید

 

 ارت  و تامین مالی زنجیره تولید. تامین مالی تج۲.3

الملل بشدت رو به افول بوده و در طی پنجاه سال های بیندر پرداخت واقعیت آن است که استفاده از روش اعتبارات اسنادی

درصد کل تراکنش ها را در تعامالت بین المللی شامل می شود تبدیل گشته  1۰اخیر از روش غالب به روشی که کمتر از 

دست به کار شده و اقداماتی را به منظور دیجیتاالیز   تبا همکاری اتاق بین المللی تجار امر سبب شده تا سوئیفتاست. این 

بوده  2۰13در سال  کردن فرآیندها در اعتبارات اسنادی صورت دهند. حاصل این پروژه معرفی  ابزار تعهد پرداخت بانکی

                                                 
1 Zhou Xiaochuan  
2 https://www.cryptocoinsnews.com/chinas-central-bank-completes-digital-currency-trial-blockchain/ 
3 https://www.cryptocoinsnews.com/japan-accepts-bitcoin-as-legal-payment-method-whats-next/ 
4 Operational Risk Management 
۵ Reconciliations 
6https://www.swift.com/news-events/press-releases/swift-explores-blockchain-as-part-of-its-global-payments-

innovation-initiative 



 

۵ 

 

محسوب می شود هنوز هم میانجی مرکزی در 1اسنادی و حساب باز  است. در این روش که ترکیبی از روش های اعتبارات

 قالب یک مرکز دیجیتالی تبادالت حضور دارد.   

در مقابل تحوالت در تامین مالی عرضه و تجارت به روش غیر متمرکز و بدون حضور میانجی به شدت با استفاده از بالک 

نه فقط عرضه کنندگان سنتی خدمات پرداخت و تسویه بین بانکی چین  در دهه اخیر رو به رشد بوده است. در این عرصه 

چون سوئیفت به ارزیابی قابلیت های این نواوری روی آورده اند، بلکه شاهد آن هستیم که بانک های مرکزی نیز، خود به 

 Bill of کردن اسناد چونها نه تنها امکان دیجیتاالیز توسعه پلتفرم های مبتنی بر بالک چین وارد شده اند. در این پالتفرم
Lading  ها نیز مطمئن تر، کم هزینه تر و سریعتر و تسویه پرداخت پذیر شده بلکه خدماتی چون شناخت مشتریانامکان

 گیرد.  صورت می

 

 . پیشینه تحقیق 3

ه از تر توزیع شددفاه برخی از بانکهای مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن بر این نتیجه دست یافته اند ک

روژه اندازی یک پراه بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن با بلوغ الزم برای استفاده از نظام های پرداخت بهره مند شده است.

زم تفرم های الد پالچین در خصوص توسعه زیرساخت های بازار و ایجامشترک برای مطالعه موارد کاربرد بالقوه فناوری بالک

موده ود تاکید نخزارش گبانک مرکزی کانادا نیز بر زیرساختهای الزم برای پیاده سازی دفاتر توزیع شده در  .موافقت نمودند

 است. 

اده دنشان  سیارقه بفدرال رزرو آمریکا به بالک چین و آنچه که می تواند به واسطه آن برای بخش های مالی حاصل گردد عال

ند به بررسی س( و بالکچین منتشر کرده است. این DLTاتر توزیع شده )است. فدرال رزرو یک گزارش روی تکنولوژی دف

 از این که رح پسپردازد. این طپتانسیل ها و چالشهای تکنولوژی جدید برای اختالل و یا منفعت بر روی خدمات مالی می

 چین به عنوانبالک فناوری دردفاتر توزیع شده توان به پتانسیل تر میبا نگاهی دقیق» بانک مرکزی اروپا اعالم نمود که 

به فعلیت  ر حالد، ارائه شده است. این بانک «های مرکزی سراسر اروپا پی بردابزاری برای ابداعات بعدی در بین بانک

رنگ اخالص بالدنسویه تهای دیگر به منظور بازآفرینی و نوسازی سیستم فناوری دفاتر توزیع شده، در بین گزینه رساندن ایده

ی دفاتر توزیع شده و امنیت خود به استفاده از تکنولوژ 2۰1۷فدرال رزرو نیز در گزارش سال  رم اوراق بهادار اروپا است.و پلتف

 باشد. ولوژی مین تکنهای موجود برای استفاده از ایو کارایی آن در نظام های پرداخت تاکید نموده و در حال بررسی ظرفیت

ها در های مختلفی را برای کمک به بانکچین بسیارخوش بین بوده و پروژهکبانک مرکزی ژاپن خود به فناوری بال

 های موجود تعریف نموده است.در ماه فوریه سال گذشته بانک مرکزی روسیهچین در سیستمهای بالکسازی پلتفرمیکپارچه

های کاربردی در بودن برنامه چین در تالش برای درک و بررسی واقعیهم یک گروه کاری به منظور مطالعه فناوری بالک

ها امکان ثبت و ذخیره بازار مالی روسیه ایجاد نمود. این بانک در ماه آوریل گزارشی منتشر کرد که در نظر دارد به بانک

ها ، بانک روسیه کنسرسیومی از بانک2۰16چین بدهند. و در ماه جوالی سال های خود را در یک بالکهای تراکنشداده

                                                 
1 Open Account 
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( و رویال بانک MAS,2017بانک مرکزی سنگاپور ) آید.چین روسیه به شمار میاولین کنسرسیوم بالک کهتشکیل داد 

ها نموده اقدام به پیاده سازی دفاتر توزیع شده در نظام پرداخت 2۰1۷و  2۰16اسکاتلند نیز در مطالعات جداگانه در سال 

 است. 

های مرکزی را از دفاتر توزیع شده مورد بررسی قرار داده است. بانکهای ( در مطالعه خود، استفاده بانک2۰1۷) 1دل ریو

مرکزی دنیا اطالعات الزم برای استفاده از دفاتر توزیع شده را در اختیار داشته و با جذابیت های موجود در دفاتر توزیع شده 

درصد از  ۵6ش برای پیاده سازی بوده و به دنبال پیاده سازی آن هستند. اکثر بانکهای مرکزی در دنیا در حال بررسی و آزمای

 بانکهای مرکزی در دنیا پاسخ مثبت به استفاده از دفاتر توزیع شده در کشور خود داشته اند. 

های مرکزی به صورت آزمایشی اقدام به پیاده سازی دفاتر ( نیز تاکید داشته اند که دو سوم از بانک2۰1۷) 2هیلمن و راچز

 د نموده اند. توزیع شده در کشورهای خو

توان بخشهای تسویه و حل و فصل های مرکزی در بررسی عملکردهای دفاتر توزیع شده میهای بانکدر برنامه ها و پلتفرم

( و DFC( و انتشار پول دیجیتال )۵IM( و مدیریت احراز هویت )4RMو مدیریت ریسک ) (3PCSهای پرداخت) نظام

های مرکزی با ایجاد یک محیط نظارتی مناسب برای دفاتر توزیع شده و بانک( را در نظر داشت. TRگزارشگری تجاری )

تواند ها و موسسات مالی برای پذیرش دفاتر توزیع شده عالوه بر کاربردهای مورد نظر برای دفاتر توزیع شده میتشویق بانک

 های مالی نیز بیافزاید.  بر ثبات در نظام

، در حال کردن نظر گرفته شده برای دفاتر توزیع شده مراحل عدم جذابیت، مطرحدر جدول زیر، عالوه بر کاربردهای در

ه شده تا گرفت های مرکزی در نظربررسی، در حال آزمایش، در مقیاس کوچک در حال آزمایش، عملیاتی شده را برای بانک

ظر نرکزی مورد انک مبپاسخ نهایی  بتوان تحلیلی مناسب از اقدامات انجام شده را به تصویر کشاند. در ستون آخر جدول نیز

 سازی عملکردهای دفاتر توزیع شده نشان داده شده است. برای پیاده

 وسویه و حل تال و های مرکزی بیشتر در زمینه انتشار پول دیجیتهمانطور که در جدول زیر نیز نشان داده شده است، بانک

ده در نظر شوزیع تها چنین کاربردهایی را برای دفاتر ین بانکها مورد بررسی قرار گرفته و اکثر افصل در نظام پرداخت

 اند. گرفته

 

 های مرکزی جهان: استفاده از دفاتر توزیع شده در بانک1جدول 

مراحل استفاده  DLTعملکردهای استفاده از  ناحیه کشور

 DLTاز 
 پاسخ نهایی

 مثبت یدر حال بررس تسویه در نظام پرداخت  جنوبی امریکای آرژانتین 

                                                 
1 - Del Rio  
2 - Hileman , Rauchs 

3 -Payment Clearing and Settlement 
4 -Risk Management 

۵-Identity Management 



 

۷ 

 

 مثبت در حال بررسی تسویه در نظام پرداخت اقیانوسیه استرالیا

تسویه در نظام پرداخت و مدیریت احراز  امریکای جنوبی برزیل

 هویت

 مثبت در حال آزمایش

 مثبت در حال آزمایش تسویه در نظام پرداخت امریکای شمالی کانادا

 مثبت در حال بررسی یت ریسکتسویه در نظام پرداخت و مدیر امریکای جنوبی شیلی

 مثبت در حال آزمایش انتشار پول دیجیتال آسیا چین 

تسویه در نظام پرداخت و انتشار پول  اروپا دانمارک

 دیجیتال

مثبت برای تسویه و منفی برای  در حال بررسی

 انتشار پول دیجیتال

 مثبت بررسی حال در دیجیتال پول انتشار اروپا استونی

 مثبت بررسی حال در تسویه در نظام پرداختها اروپا فنالند

 مثبت در حال آزمایش تسویه در نظام پرداخت  اروپا فرانسه 

تسویه در نظام پرداخت و انتشار پول  اروپا آلمان

 دیجیتال

مثبت برای تسویه و منفی برای  در حال آزمایش

 انتشار پول دیجیتال

 مثبت مطرح شده دیجیتال پول انتشار اروپا ایسلند

 مثبت بررسی حال در دیجیتال پول انتشار اسیا هند 

 مثبت در حال آزمایش تسویه در نظام پرداخت  آسیا ژاپن

 مثبت در حال بررسی تسویه در نظام پرداخت  اروپا هلند

 مثبت بررسی حال در دیجیتال پول انتشار اروپا نروژ

 بتمث در حال آزمایش تسویه در نظام پرداخت  اسیا روسیه
جنوبآفریقای

 ی
 مثبت مطرح شده دیجیتال پول انتشار افریقا

 مثبت در حال آزمایش انتشار پول دیجیتال اسیا کره جنوبی

 منفی مطرح شده تسویه در نظام پرداخت  اروپا اسپانیا

 مثبت بررسی حال در دیجیتال پول انتشار اروپا سوئد

ر پول تسویه در نظام پرداخت و انتشا اروپا انگلستان

 دیجیتال

 مثبت در حال آزمایش

تسویه در نظام پرداخت و انتشار پول  شمالیآمریکای امریکا

 دیجیتال

 مثبت در حال آزمایش

 .(2۰1۷منبع: یافته های مطالعه دل ریو )

 مورد رد حقیقت حال در ،مالی فراوان خود به دفاتر توزیع شده و کارایی آنها در صنعت یعالقه به توجه با مرکزی هایبانک

ود را خهای تسویه و پرداخت توانند سیستمها میپیاده سازی دفاتر توزیع شده هستند. از این طریق آن شدن پذیر امکان

 .بگیرند نظر در را دیجیتال ارز انواع از برخی انتشار اصالح نموده و حتی پیامدهای

 

 . ترتیبات و چارچوب الزم برای دفاتر توزیع شده ۴

 مورد در گیری تصمیم شامل معموال ترتیبات ای است. دارای اهمیت ویژه هاآن نهادی و طراحی فنی دفاتر توزیع شدهترتیبات 

 عناصر از یکی .است ترتیبات به آن دسترسی و عملیات مسئولیت جمله از کنند،مختلف بازی می نهادهای هایی است که نقش
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 از هستند، ترتیبات مدیریت این هایی مسئولچه سازمان یا سازمان که است این ترتیبات دفاتر توزیع شده نهادی طراحی مهم

. مشخص هاینقش انجام به منظور نهادها سایر برای مجوز و اجازه دسترسی منابع، کد و پروتکل رسانی روز به یا اصالح جمله

 و به عنوان کنندگان عملیاتی کند رکتش طرف از را نودها در ترتیبات تمام تواندمی واحد سازمان یک افراطی، حالت یک در

 شود، گذاشته اشتراک به هاسازمان از بسیاری در تواندمی پشتیبانی مقابل، در. باشد دفاتر این نگهداری مسئول سازمان تنها

 .مسئول هستند  مجاز وظایف انجام و دفاتر از کپی یک داشتن برای کدام هر

ای طراحی شوند ونهتوانند به گ می را در نظر داشت. ترتیبات (محدود یا دودیتمح بدون) ترتیبات به همچنین باید دسترسی

 محدودیتی هیچ که اندشده طراحی ایمحدودیت به گونه بدون ترتیبات کننده را در خود جای دهند. شرکت که هر تعداد

 گیرد،ورت میصراحتی  به رسیدست که ترتیباتی در. ندارد وجود ترتیبات در نودها نقش یا و ترتیبات به دسترسی برای

 ماتیتنظی نینچکنترل . شناخت نداشته باشند احتمال دارد که به یکدیگر هایی که در عملیات نودها شرکت دارندسازمان

کامپیوتر  پروتکل رد) "دفاتر بر" ابتدا در باید نودها بین تعامالت بر حاکم قوانین مجموعه تمام و باشد سخت است ممکن

 (BIS, 2017). باشد( باشدشده  کدگذاری

یز ننود  هر توسط شده بازی هاینقش نودها دارند، بلکه تعداد جمله از فناوری عناصر اساس بر تنظیم قابلیت تنها نه ترتیبات

ن آبرای ترتیبات  تاس ممکن که طراحی فناوری و سازمانی ترکیبی بالقوه هایاز موقعیت برخی زیر جدول.در آن اثرگذار است

. دهدیم روز را نشانام مالی اکوسیستم به نسبت قابلیت تغییر میزان همچنین جدول. دهدستفاده قرار بگیرد، نشان میمورد ا

 . دارد وجود مختلف ترتیبات از در نظر دارند، بسیاری خاصی هدف به بسته زیاد احتمال به

 : موقعیت بالقوه برای ترتیبات دفاتر توزیع شده ۲جدول 

دفاتر را  1ک سازمانی توضیح ترتیبات

پشتیبانی و بروزرسانی 

 کندمی

های تایید تنها سازمان

شده قابلیت استفاده از 

خدمات را دارند. 

هایی که سازمان

توانند نقشهای می

جداگانه و محدود 

 بپذیرند

های تایید تنها سازمان

شده قابلیت استفاده از 

خدمات را دارند. 

هایی که سازمان

را توانند هر نقشی می

 بازی کنند

تواند از هر سازمانی می

خدمات استفاده کند و 

 هرنقشی را بازی کند

مرکز عملیات 

 ترتیبات

 های متعددسازمان سازمان واحد

دسترسی به 

 عملیات

 نامحدود محدود

 فرق قائل نشدن فرق قائل شدن نقش فناوری نودها

با یک سازمان واحد یا  با یک سازمان واحد تایید و توافق

های توسط سازمان

 متعدد

 های متعددتوسط سازمان

                                                 
1 - Entity 
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 . 2۰1۷المللی، بانک تسویه بین منبع:

 دسترسی محدود بربرا در دسترسی نا محدود منفی و مثبت جوانب تعادل بین به ایجاد نیاز ترتیبات سطح، ترین ابتدای در

 بر تسویه و پرداخت های فعالیت برای توزیع شده دفاتر سازی پیاده که هستند توجه قابل کافی اندازه به مسائل این. دارد

 .گیردمی قرار موجود مقررات و قانونی چارچوب در که به طور دقیق است متمرکز محدود ترتیبات

 از سیعیو طیف برای رویکرد که تنها یک است این واقعیت دهندهدفاتر توزیع شده نشان رویکردهای از وسیعی طیف

 رند، نشانقرار دا 2 جدول اول ستون در که همچون مواردی ترتیبات. نیست تسویه مناسب پرداخت و های عملیاتچالش

 نهاد یک طریق زا اطالعات ثبت برای هایی استفرصت کننده منعکس و ذاتًا به شکل فزاینده است که است تغییراتی دهنده

 کوین بیت ترتیبات هدهند نشان که ،2 جدول ایینه ستون با مقایسه در این موضوع. گیردمی انجام امروزه که همانطور واحد،

 . دهندمی شانن خود متمرکز کامال ماهیت خاطر به را تر رادیکال تغییرات این، همچون هایی مدل. است، مغایرت دارد

 ائهار با تسویه اخت وپرد ترتیبات دفاتر توزیع شده برای مرتبط با مقامات سایر و مرکزی هایبانک به کمک برای چارچوب این

عات بانک تسویه براساس مطال .است شده طراحی آن، بالقوه خطرات مزایا و تحلیل و تجزیه به منظور ساختاری رویکرد یک

 اصلی عیارمسه  براساس این چارچوب های مشخصی باشد.ترتیبات باید دارای معیارها و شاخص 2۰1۷المللی در سال بین

 : است استوار

 برای درک ترتیبات توجه .است آن اجرای در موثر عوامل و آن خدمات ماهیت و قابلیت املش که ترتیبات درک: 1دامنه

 طراحی، خدمات، ماهیت ها،قابلیت یابد. ترتیبات دفاتر توزیع شده به شکل قابل توجهی بهبه دامنه و حوزه آن اهمیت می

 ترتیبات. کندحفظ می را اطالعات که است یدفتر کل یک مرکز دفاتر توزیع شده در. بستگی دارد فرآیندها، و تکنولوژی

 یا دارایی انتقال( 2) ثبت اطالعات؛( 1: )دهندمی انجام دفتر کل حفظ و پشتیبانی برای را زیر کارکرد چند یا یک معموال

 رکد به نیاز ترتیبات، ماهیت و کارکرد درک از بخشی. اتوماسیون ابزارهای از استفاده( 3) و ترازنامه؛ روزرسانی به

 ترتیبات مثال، برای ارائه راه حل برای حل یک مشکل یا پیشرفت خدمات موجود در دفاتر توزیع شده، نیاز دارد. چگونگی

 به دسترسی دهد، کاهش را عملیاتی های هزینه بخشد، بهبود را اطالعاتی های جریان فرآیندها را تسهیل کند، تواندمی

 طریق از را انسان دخالت به تواند نیازترتیبات اما می. کند کمک مالی شارکتم افزایش به و بخشد بهبود را مالی خدمات

 نیاز داشته باشند که است ممکن ترتیبات. دقت را در پی داشته باشد و کارایی افزایش نتیجه در دهد و کاهش اتوماسیون

از طرف دیگر باید به . ا کننددست پید خاص نتیجه یک به کارایی تعادل ایجاد کنند که مزایای و پذیری انعطاف بین

 ارزش توجه نمود.  زنجیره از هاییبخش یا های اثربخشقسمت شناسایی

 به بازار در را یجدید مفهوم حد چه تا و ارزش که ترتیبات بروی آن اثرگذار هستند زنجیره از هاییبخش یا بخش شناسایی

 و عملکرد در را بیشتری وضوح( افزایشی نوآوری) بخشد یم بهبود را فعلی پیشنهادات یا( مخرب نوآوری) آوردمی وجود

 :جمله از کرد، تقسیم دسته چندین به توان می را ارزش زنجیره. آوردمی ارمغان به سرویس ماهیت
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 ضد الزامات ،خود مشتری قوانین شناخت با انطباق و دیجیتالی های هویت با مرتبط فرآیندهای: مشتری شناسایی 

 .تروریستی مالی د تامینض مقررات و پولشویی

 أییدت جمله از وظایف، ایرس یا انتقال دستورالعمل پرداخت، انتقال و تایید ایجاد، با مرتبط فرآیندهای: معامله از قبل 

 .تسویه برای ها داده پیوند و دارایی نگهداری

 ایجاد و عامالتم شبکه همچنین و معامالت تأیید موارد، بعضی در و تطبیق انتقال، با مرتبط فرآیندهای: تسویه 

 .فصل و حل برای نهایی موقعیت

 توسط وظیفه انجام یا مالی، ابزار یا دارایی انتقال با مرتبط فرایندهای: فصل و حل FMI آن کنندگانکتشر یا 

 .قرارداد شرایط با مطابق

 ثبت ادغام، جمله از شوند،می انجام فصل و حل از پس که خاصی اقدامات به مربوط فرآیندهای: پس از حل و فصل 

 قراردادهای مثال) قرارداد شرایط اجرای و( بهره و مبلغ اصلی پرداخت مثال) دارایی خدمات ها، فعالیت گزارش و

  (.هوشمند

 به مربوط ایفراینده و فناوری ای دارد. طراحی،مربوطه نیز اهمیت ویژه فرآیندهای و طراحی، فناوری همچنین شناخت

 ساختار اوری،فن توسعه شده، ارائه خدمات ماهیت کنندهمنعکس هاتفاوت این. است متفاوت توجهی قابل طور به ترتیبات

 و خاص مشکالت با اطارتب در عوامل این درک. است قانونی عوامل سایر و محلی بازار های شیوه و ساختار ترتیبات، سازمانی

 .است همواره مورد توجه بهبودی یا

 ایمنی و ارآییک برای بالقوه پیامدهای شناخت های ترتیبات برایتاثیر کمک تحت بازار انکاربر و کنندگانشرکت شناخت

 گیرد.  می مالی قرار سیستم

 ملشا ترتیبات از رخیب نیز اهمیت ویژه ای دلرد.  بگذارند تأثیر ترتیبات از استفاده و توسعه بر است ممکن که فاکتورهایی

 بهره زیرا د،دارن صنعت نیاز توسط گسترده پذیرش به سایرین. است هاسازمان از کوچک گروه یک یا و واحد سازمان یک

 تغییرات به ز بیشترینیا است ممکن سازی پیاده این، بر عالوه. باشد شبکه به وابسته است ممکن دیگر مزایای و بالقوه وری

 یرز مالی و فناوری حیطی،م عوامل. بازار های شیوه و قراردادها در تغییرات جمله از باشند، داشته بازار در ساختاری و اساسی

 :باشند اثر داشته ترتیبات اجرای در است ممکن

 ها، شیوه و زارساختار با اندازه، عواملی همچون شود،جدید می فناوری سازمانی پذیرش شامل این عامل: محیطی عوامل •

 .است صنعتی هماهنگی سطح و حقوقی و قانونی شرایط

فناوری  تصویب در ،فرایندهای موجود و ها سیستم با آن همکاری قابلیت و فناوری بلوغ مانند مالحظاتی: فناوری عوامل •

 .هستند مؤثر

 دو را هر یا بالقوه درآمدهای هزینه، در جویی صرفه طریق از گذاری در سرمایه بیشتری بازده که هاییپروژه: مالی عوامل •

 .شونداتخاذ می بازارها و دهانها توسط زیاد احتمال به دهند، می ارائه
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 گیرد. در این زمینه بسیاری کارایی در این بخش مورد توجه قرار می برای ترتیبات مفاهیم تحلیل و تجزیه: 1کارایی

 شامل که است وسیع مفهوم یک کارایی. هستند بازار کارایی بهبود برای بالقوه توان معتقدند که دفاتر توزیع شده دارای

 سنجیده دارایی انتقال چرخه کل هزینه و سرعت با زمینه، این در کارایی. شودمی منابع ترتیبات نیاز و قابلیت طراحی،

 های هزینه و پیامد سرعت دو هر گرفتن نظر در با. است بازار نیازهای پاسخگوی ترتیبات چطور که این و است شده

 .بود خواهند مهمی یهاویژگی اتوماسیون و نقدینگی و اعتبار مدیریت ادغام، مرتبط،

یبات تر معامالت در ترتاغلب به عنوان تسویه سریع ها باید توجه داشت که دفاتر توزیع شدهاز پایانه پردازش در زمینه سرعت

 اطالعات ذاریگ اشتراک به اصطکاک در کاهش با را موجود فرآیند هایجریان توانندمی دفاتر توزیع شده. شودشناخته می

اکوسیستم مورد  سطح در هاپایانه پردازش سرعت در بالقوه بهبود این که است مهم. کند تسهیل کنندگان شرکت میان در

. باشد ندترک است ممکن خود زیرساخت در معامالت فصل و حل سرعت و( ارزش زنجیره سراسر در یعنی) بررسی قرار گیرد

 برای یشتریب زمان ،(RTGS) پرداخت های سیستم اب مقایسه در ترتیبات دفاتر توزیع شده است ممکن مثال، عنوان به

 طور به توزیع شده، دفاتر در توافق به رسیدن و معامله تأیید روند فنی، لحاظ از زیرا باشند، داشته فصل و حل به رسیدن

  مرکزی است. نهاد یک از تر پیچیده بالقوه

 سایر و فعلی هاینههزی با شده توزیع دفتر یک زرسانیرو به و پشتیبانی کلی های پردازش نیز باید هزینه در مساله هزینه

 ههزین کاهش برای اآنه پتانسیل برای ترتیبات دفاتر توزیع شده انواع بررسی حال در صنعت اصل، در. شود ها مقایسهگزینه

 نیز اجتماعی ایه ههزین و بازار های هزینه روی بر باید اثرات آن این، بر عالوه. است ارزش زنجیره خاص های بخش در ها

 شرکت بین هاهتخصیص هزین نحوه در تغییرات به منجر تواند می دفاتر توزیع شده ترتیبات این، بر عالوه. بررسی شود

 دهد که می جازها مشترک، دفتر یک روزرسانی به و پشتیبانی در کنندگان شرکت ترتیبات توزیع مثال، برای. شود کنندگان

کند، انجام می منتقل کنندگان شرکت را به هزینه که ،FMI مانند نهاد، یک یوسیله به امستقیم ها به جای آنکه هزینه

  گذاشته شود. اشتراک کنندگان به شرکت میان در شود، پشتیبانی از آن

 داخلی اسناد همسان بودن از سازگاری نیز در ترتیبات اهمیت دارد. سازگاری بدین معنی است که در شفافیت و سرعت

 شامل زیرا است گیر زمان فرایند یک معموال این اقدام. مربوطه اطمینان حاصل شود طرفین برای معامله یک به مربوط

توان از اختالف در این کار می با. است مختلف اشکال در اطالعات آن ذخیره و ضبط و مختلف دفاتر در اطالعات سازگاری

 شرکت میان تمامی در است ممکن سازگار شده اطالعات زا بخشی یا تمام همچنین اطالعات دفاتر توزیع شده کاست.

 را سازگاری هزینه و سرعت که اطالعات گذاری اشتراک به حال، این با گذاشته شود. اشتراک شفافیت به برای کنندگان بازار

 دازشپر همچون هایی متعادل شود. پیشرفت خصوصی حریم حفظ و ها داده از حفاظت به توجه با باید بخشد می بهبود

 در واقعی زمان به نزدیک یا واقعی زمان در بیشتر معامالت افزایش به منجر است ممکن سازگاری کاهش اقدامات و تر سریع

 فصل و حل و تسویه پرداخت، فعالیت با مرتبط نقدینگی و اعتباری نیازهای بر است ممکن پیشرفت این. شود خاص بازارهای

 نقدینگی و کنند، تر دریافتسریع را بهادار اوراق و وجوه کنندگان هم شرکت که شودمیباعث  تر سریع انتقال. بگذارد تاثیر
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 واقعی معامالت به منجر دفاتر توزیع شده الزاما ترتیبات تمامی البته،. کند می آزاد شود،نگه داشته می وثیقه به عنوان که را

 را نقدینگی و اعتبار اندازپس های ویژگی بر آنها تاثیر باتترتی این برای مهم است که. شد نخواهد واقعی زمان به نزدیک یا

 . نمود درک

. است های خاصکارکرد سازی بهینه برای آن ریزی برنامه قابلیت دفاتر توزیع شده، تکنولوژی کلیدی هایویژگی یکی از

 کند تسهیل و اجرا را توافق زا خاصی های بخش عملکرد تواند می( هوشمند قراردادهای جمله از) خودکار قرارداد ابزارهای

 که دهند می ه اجازهدفاتر توزیع شد(. وام قرارداد یک بهره و پرداخت اصل و خاص تاریخ یک توافق برای مثال، عنوان به)

 کارایی تواندمی راردادق در اتوماسیون. دهد می را خود های برنامه اجرای اجازه که شوند، تعبیه یک دفتر مرکزی در اطالعات

 دهد.  را کاهش انسانی خطای احتمال بخشد و بهبود معامالت اجرای در انسان دخالت با حذف را

 عنوان به. نندک ایجاد مالی اکوسیستم برای جدیدی را هایریسک و ها چالش توانندمی خودکار های برنامه حال، عین در

 اه داده یکپارچگی ود،ش اجرا کد خطا که مواردی در. در امان نیستند معیوب یا مخرب کد از خودکار قرارداد ابزارهای مثال،

 همزمان خودکار اجرای این، بر عالوه. را داشته باشد توجهی قابل تأثیرات و گیرد قرار سوال مورد تواند می دفتر مرکزی در

 کند ایجاد مالی اکوسیستم در بینی پیش غیرقابل و نامطلوب رفتاری الگوهای تواند می قراردادها بین

 سیاست اصلی در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. هدف امنیت برای ترتیبات مفاد تحلیل و تجزیه: 1تامنی 

ناشی شود را  آنها از است ممکن که مادی های ریسک که است این فصل و حل و تسویه پرداخت، ترتیبات برای عمومی

 منبع یک تواندمی همچنین اما کند کمک بهتر الیم به طرح عملیاتی تواندمی آوری فن. مدیریت کند و نظارت شناسایی،

جدید  خطرات ارائه همچنین و فصل و حل و تسویه پرداخت، ایمنی افزایش دفاتر توزیع شده ظرفیت ترتیبات. باشد ریسک

 . را دارد

 توزیع شده، دفاتر رایاج اصلی دالیل از یکی اطمینان افزایش یابد.  قابلیت و پذیریدر مقابله با ریسکهای موجود باید انعطاف

 و شده هماهنگ زیدفتر مرک چند از استفاده با آن، توزیع ماهیت. است اطمینان و پذیری انعطاف تقویت در هاآن توانایی

 گره یا رکزیمیک دفتر  اگر. دهد کاهش کامل طور به شکست ینقطه یک از را ریسک تواند می چندگانه، پردازش های گره

 افانعط قابلیت رتقاءا. عمل کنند پردازش معامالت ادامه برای توانندمی دیگر های گره باشد، ستفادها غیرقابل ترتیبات در

 حال، این با. ددار خاصی اهمیت اینترنتی تهدیدات از به هدف حفاظت مقامات، برای ویژه به اطمینان، قابلیت و پذیری

ت دسترسی به اطالعا ایمنی و تا کند ایجاد را مخرب بازیگران ورود اضافی نقاط توانددر ترتیبات می بسیار های گره داشتن

 .بیاندازد خطر به موجود در دفتر مرکزی را

از  عملیاتی اهمیت دارد. ظرفیت فصل و حل و تسویه ترتیبات برای پرداخت، پذیری نیز در تنظیممقیاس و عملیاتی ظرفیت

 پاکسازی پرداخت، فعالیت امنیت توانداقع بحران و نوسانات میروزانه و پاسخگویی در مو صورت به زیادی حجم نظر پردازش

 از دارد، متعددی عوامل به بستگی ترتیبات مشخص یک پذیری تضعیف و یا تحت تاثر قرار دهد. مقیاس را فصل و حل یا

                                                 
1 - safety 
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ای تنظیم ترتیبات تمرکز که باید در نظر بر درجه و شده توافق اجماع سازوکار سوابق، در شده نگهداری هایداده نوع جمله

 قرار گرفته شود. 

 رب است. عالوه الیم معامالت به دادن و پایان پردازش کردن کوتاه توانایی دفاتر توزیع شده، شده برای ذکر اغلب مزایای

 ایمنی بر گذاریتاثیر برای ظرفیت دارای دفاتر توزیع شده همچنین فصل، و حل و پاکسازی پرداخت، کارایی بر اثرگذاری

 یاتیعمل تسویه نگیچگو فصل، و حل های تسویه پذیر پ چگونگی انتقال آنها دردارایی تسویه بستگی به راستا، این در .است

  تسویه در چارچوب قانونی را دارد.  رساندن پایان به چگونگی و

 بلقا و شفاف ،روشن بر،عتم قانونی مبنای یک در زمینه ریسک قانونی نیز باید در ترتیبات در معیار امنیت توجه نمود. داشتن

 ریسک تواندع شده میتکنولوژی دفاتر توزی. است دفاتر توزیع شده ترتیبات در  تسویه پرداخت و اصلی عناصر از یکی اجرا،

 ژیتکنولو این از ستفادها وجودداشته باشد، قانونی مبنای مورد در اطمینان عدم یا ابهام که صورتی در دهد افزایش را قانونی

قررات قوانین و م می تواند مسائل متعددی را در کل سیستم و در تطبیق با سایر تسویه و پاکسازی عملیات رداخت،پ برای

 ایبر. گیرد قرار دهاستفا مورد قانونی ریسک کاهش به کمک برای تواند می البته تکنولوژی دفاتر توزیع شده فراهم آورد. 

 قرارداد یک در که ایبهره خودکار پرداخت مانند) قانونی های نامهموافقت شرایط و خاص شرایط سازی خودکار مثال،

 .(است شده مشخص

 یبات دفاترر ترتحاکمیت و ساختار آن نیز به گسترش امنیت ترتیبات دفاتر توزیع شده کمک می نماید. چگونگی ساختار ب

ری ر تصمیم گیبکمیت می گردد. ساختار حا توزیع شده اثر گذاشته و به هنوان یک عامل مهم در ترتیبات دفاتر توزیع منظور

هم توجه به س ع شدهو مدیریت ریسک و پاسخگویی در مواقع بحران تاثیرات عمده ای داشته و در طراحی ترتیبات دفاتر توزی

 بدون هاستفاد وردم چندین به مربوط اخیر مدیریتی های در اختیار داشتن اطالعات در حاکمیت نیز باید منظور گردد. چالش

 مدیریت و ییرتغ مورد در حکومتی های توافق از صحیح درک یک داشتن برای حیاتی اهمیت از دفاتر توزیع شده محدودیت

 .است کرده برجسته را حکومتی تصمیمات اجرای و حوادث

 به و رینگهدا ثبت، ها دارد. چگونگی داده گذاریاشتراک به و نگهداری ثبت، بستگی به چگونگی هاداده حفاظت و مدیریت

 هر برای اساسی الزام یک. است فصل و حل و پاکسازی پرداخت، هایفعالیت ایمنی پیامدهای دارای ها داده گذاریاشتراک

 مربوطه تاریخ تواندمی قانونی بخش هر که است ایگونه به آن نگهداری و است ساختاری سوابق داشتن اسناد، ثبت سیستم

 که دارد این به نیاز ردیابی این، بر عالوه. باشد داشته را ها داده ردیابی اجازه باید سیستم دیگر، عبارت به .کند تایید را ثبت

 .است حیاتی بسیار ایمنی برای ها داده یکپارچگی. نیافتند دست دستکاری یا و رساندن آسیب رفتن، دست از به ها داده

 تامین مقررات و پولشویی ضد مقاصد شناخت مشتری، انینقو با انطباق برای مهم الزام یک است ممکن ردیابی این، بر عالوه

 خاص و اطالعات حفظ به نیاز را در نظر داشته باشد و خصوصی حریم باید ردیابی حال، این با .باشد تروریستی ضد مالی

 در است، ممکن و دارند دسترسی لجستگی از کپی یک به ها گره تمام ترتیبات، از برخی را با اهمیت تلقی نماید. در محرمانه

 ممکن کنندگانشرکت مالی، بخش در دفاتر توزیع شده از استفاده در حال، این با. ببینند را معامالت تاریخ تمام لزوم، صورت

 شود محدود است ممکن اطالعات به دسترسی مواردی چنین در. نباشند ها داده از کامل دید ارائه به مجاز یا بخواهند است

 آنها دارند اجازه که بینندمی را صفحه از عناصری تنها هاگره که طوری به شوند رمزگذاری است ممکن هاداده مثال، عنوان به
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 به مربوط که را هایی داده فقط است ممکن ها گره موارد، بعضی در. کند حفظ را دفاتر کل از کپی یک اگر حتی ببینند، را

 که باشید داشته اختیار در را مناسب های کنترل که است مالز خصوصی، حریم سطح از نظرصرف. کند حفظ هستند آنها

 دفترچه یک وضعیت مورد در توافق به رسیدن برای هاگره دهدمی اجازه که حالی در کند،می محدود را ها داده به دسترسی

 .شوند محدود معامالت، اعتبار و

از  ای استفادهلی برکتوان چارچوب یارهای هر بخش میبنابراین با توجه به معیارهای اصلی دامنه، کارایی و امنیت و زیرمع

ستفاده از بندی با اها در هر معیار به دنبال اولویتدفاتر توزیع شده را بررسی نمود و در بخش بعدی با تعیین شاخص

 های آماری خواهیم بود. روش

 

 . روش شناسی تحقیق 5

رای برتبط است و این تحقیق با در نظر گرفتن عوامل م روش تحقیق مورد نظر در این تحقیق توصیفی پیمایشی بوده

وری برای گردآ تحقیق در اجرای اینباشد. بندی عوامل در این زمینه میترتیبات دفاتر توزیع شده به دنبال شناسایی و رتبه

ان می شنامه که نشپرسر اطالعات، به صورت میدانی انجام شده و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. برای تعین روایی یا اعتبا

صصین و ، متخگیرد که مورد نظر بوده است، نظر اساتیددهد یک ابزار اندازه گیری تا چه حد آن چیزی را اندازه می

 ه است.نظران در مورد پرسشنامه طراحی شده، مورد توجه قرار گرفتصاحب

 یهاوزن ینیانگش مرو ینارائه نموده است. در ا یارا با استفاده از اعداد ذوزنقه یفاز یمراتب( روش سلسله198۵) باکلی

 یعداد فازااز  با استفاده یفاز یمراتبسلسله یلروش تحل البتهمحاسبه خواهد شد. یهندس یانگینمحاسبه شده بر اساس م

لسله وش سمختلف ر یهااند. در طول سالشده ریزییهپا یمثلث یاست و توابع بر اساس اعداد فاز یقابل بررس یزن یمثلث

را ارائه  هاییتمگوریقرار گرفته و ال یدیجد یمفهوم هاییدها ی(، مبنا1999و همکاران ) ی( و ل1999توسط دنگ ) یمراتب

 هاییتئور از یاساس کاربرد یننموده  و بر ا یلتبد یرا به صورت کم یفاز یطمح یرملموسملموس و غ یاینمودند تا مزا

 یبندو رتبه ییها با شناسا. آنیندنما یجادا یاقتصاد هاییابیو ارز  یمراتبسلسله یلرا در ساختار تحل یفاز یهامجموعه

به  AHP ر روشدوزن  محاسبه اند.را ارائه نموده یمناسب هاییلرا محاسبه نموده و تحل یحاتو ترج رتبه یفاز یهاشاخص

زن وطلق، بدست آمده و وزن م یزوج اتیسمقا یساز ماتر ی. وزن نسبپذیردیو وزن مطلق صورت م یدو صورت وزن نسب

 AHP ای FAHPروش  در. گرددیمحاسبه م یزوج یساتجداول مقا ینسب یهاوزن یقاز تلف باشد،یم ینههر گز یینها

ه محاسب یارعمو  هینهر گز یی،محاسبه وزن نها یتو در نها یزوج یساتمقا یسماتر یاعداد فاز یبا محاسبه وزن نسب ی،فاز

رفته ظر گندر  یربخشز هایینهها( و گز)شاخصیارهاهدف، مع یروش با در نظر گرفتن ساختار سه سطح ین. در اگرددیم

سبه خواهد وم محاموجود در سطح د یهااز شاخص یکهر  یرتحت تأث هایینهگز یانارتباط م قراریبا بر یارها،مع یشده برا

 شد.

از پرسشنامه استفاده شده است. در پرسشنامه امکان مقایسه  به منظور کسب نظرات خبرگان در ماتریس مقایسه های زوجی

زوجی میان معیارها و زیرمعیارها در نظر گرفته شده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از نرخ سازگاری استفاده شده است 

های ریسمشهود است، با بررسی مات 3درصد مناسب بوده است.همان طور که در جدول  ۰.1که نرخ سازگاری کمتر از 
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 ۰6۵9/۰تجمیع شده مقایسات زوجی برای تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی ترتیبات دفاتر توزیع شده، نرخ سازگاری معادل 

های تجمیع شده مقایسات باشد. همچنین در بررسی ماتریسهای تهیه شده میبه دست آمده که گویای روایی پرسشنامه

 نماید.بوده که مجدداً روایی پرسشنامه را تأیید می ۰1/۰سازگاری کمتر از  شود که نرخزوجی زیرمعیارها مشاهده می

ضرب صلاز مجموع حا یزن ینههر گز ییوزن نها ی،زوج یساتمقا هاییسعناصر ماتر یاز به دست آوردن وزن نسب پس

از  ی،ازفبر اساس روش  هاینهگز یینها یهاوزن یبندرتبه ی. براشودیمحاسبه م هاینهگز یدر وزن نسب یارهامع یتاهم

شود. نجام میادو قسمت جداگانه روش سلسله مراتبی فازی به محاسبة وزن در  .شودیاستفاده م یفاز یبندرتبه یهاروش

قایسة ماتریس م. وزن نسبی از باشد( مینهایی) وزن نسبی و وزن مطلقهای در نظر گرفته شده در این بخش شامل دو وزن

یکی از . گرددمی های نسبی محاسبهدرحالی که وزن مطلق، رتبة نهایی هر گزینه است که از تلفیق وزنآمده دست  زوجی به

 های تقریبی است. های ناسازگار، استفاده از روشهای محاسبة وزن نسبی در ماتریسراه

 

 کزیهای پیاده سازی ترتیبات دفاتر توزیع شده  در بانک مر: وزن نهایی معیارها و شاخص3جدول 

 وزن معیار رتبه  وزن نهایی شاخص شاخص معیار 

 عملکرد دامنه

 ماهیت خدمات

۰.33۵8 

۰.6642 

2 

1 
۰.149۵ 

 سرعت پردازش کارایی

 هزینه پردازش

 شفافیت در تطبیق

 هزینه اعتبار و نقدینگی

۰.1۰13 

۰.32۰1 

۰.3۰۰۵ 

۰.2۷81 

4 

1 

2 

3 

۰.36۰2 

 مقابله با ریسک عملیاتی  امنیت

 احل تسویه ابزارها و مر

 مقابله با ریسک قانونی

 ساختار حاکمیت 

 حفاظت و مدیریت داده

۰.12۰4 

۰.2۰39 

۰.189 

۰.23۵۵ 

۰.2۵12 

۵ 

3 

4 

2 

1 

۰.49۰3 

 منبع: یافته های تحقیق 

 

شود، براساس نظر خبرگان در معیار امنیت وزن نسبی بیشتری نسبت به سایر معیارها مشاهده می 3گونه که در جدول همان

های توان اهمیت امنیت را با توجه به زیرمعیارهای و شاخصه و در رتبه بعدی معیارهای کارایی و دامنه قرار دارند.میداشت

آن توضیح داد. زیرمعیارهایی همچون حفاظت و مدیریت داده و ساختار حاکمیتی  از نظر خبرگان اهمیت بیشتری داشته و 

های شناخت های سیستمحفاظت و مدیریت داده با توجه به مبانی در زمینه اند.بر اهمیت نسبی معیار امنیت نیز افزوده

ای برای ها و توانایی ردیابی و الزامات برای ثبت و ضیط اطالعات از اهمیت ویژهمشتری و پولشویی و تغییرناپذیری داده
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 در را اصلی نقش رمزنگاری هایابزار. است مهم مالی سیستم ثبات و ایمنی برای ترتیبات امنیتخبرگان برخوردار است. 

 .دارد ترتیبات دفاتر توزیع شده در حیاتی اهمیت و کندمی بازی موجود های سیستم امنیت تضمین

افیت در تطبیق بیشترین اهمیت و پس از آن عامل شف 32۰1/۰در خصوص معیار کارایی، عامل هزینه پردازش با وزن نسبی 

ر پردازش نیز با دباشد. عامل سرعت اهمیت نسبی دوم را دارا می 3۰۰۵/۰ن نسبی مورد توجه قرار گرفته است که دارای وز

  ترین اهمیت نسبی را داشته است.کم1۰13/۰وزن نسبی 

 

 . جمع بندی۷  

 ماهیت که است آورینو یک این. دهدمی ارائه مالی معامالت پیگیری و انجام برای متفاوت اساسا روش یک دفاتر توزیع شده،

 دوران در هنوز هدفاتر توزیع شد حال، این با. کشد می چالش به را مرکزی های بانک در موجود مالی های یستمس متمرکز

 مراحل به هتوج با. گیرندمی نظر در آن از استفاده جهت در را مختلفی هایروش مرکزی های بانک و است، خود کودکی

 امنیت، ردازش،پ هزینه سرعت، همچون مواردی شامل ن تکنولوژیای پذیرش و توسعه برای هاچالش از شماری فناوری، اولیه

 .مد نظر قرار گرفته است پذیریمقیاس قانونی، پایش خصوصی، حریم و شفافیت

 نای .کند اطمینان قابل و پذیرانعطاف کارآمد، را آن و دهد، تغییر را مالی بخش اساسا تواندمی شده توزیع دفاتر تکنولوژی

 آنجاییکه از. هدد تغییر را مالی بخش ذینفعان هاینقش و دهد تغییر را مالی بخش در مداوم هایچالش دتوانتکنولوژی می

 المللی بین وسعهت برای آن از استفاده مورد در کلی های توصیه جهانی بانک گروه است، رشد حال در هنوز تکنولوژی این

 لقوهبا طور به ه آورد.را به همرا انتقال های هزینه کاهش و فزایشا را کارایی تواندمی دفاتر توزیع شده نهایت، در. ندارد

 .بخشدمی بهبود هستند، مالی سیستم از خارج حاضر حال در که بانک بدون هایجمعیت برای را مالی دسترسی

های مشخص صخو شا چین پرداخته شده و معیارهادر این مقاله به بررسی نقش بانک مرکزی برای تسویه با استفاده از بالک

ندازه و اکارایی و  تواند بربرای بانک مرکزی برای استفاده از بالک چین و دفاتر توزیع شده ارائه داده است. این چارچوب می

شتری زن نسبی بینیت وبراساس نظر خبرگان در معیار ام امنیت بازارهای مالی تاثیرگذار باشد. در روش سلسله مراتبی فازی،

ه با با توجه رمنیت توان اهمیت ارها داشته و در رتبه بعدی معیارهای کارایی و دامنه قرار دارند.مینسبت به سایر معیا

ظر ناز   های آن توضیح داد. زیرمعیارهایی همچون حفاظت و مدیریت داده و ساختار حاکمیتیزیرمعیارهای و شاخص

ر دبه مبانی  توجه اند. حفاظت و مدیریت داده باودهخبرگان اهمیت بیشتری داشته و بر اهمیت نسبی معیار امنیت نیز افز

 ثبت و ضیط برای های شناخت مشتری و پولشویی و تغییر ناپذیری داده ها و توانایی ردیابی و الزاماتزمینه های سیستم

 زارهایاب. ستا مهم مالی سیستم ثبات و ایمنی برای ترتیبات امنیتای برای خبرگان برخوردار است. اطالعات از اهمیت ویژه

 ر توزیع شدهترتیبات دفات در حیاتی اهمیت و کندمی بازی موجود هایسیستم امنیت تضمین در را اصلی نقش رمزنگاری

 .دارد
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