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اینازاينسخه.دهندمیانتقالراارزشیککهتراکنشهایستتماماز(ledger)ثبتدفتریکچینبالك
دنهایکوجوديضرورتشده،توزیعدادهپایگاهاین.بودخواهدشبکهاعضايازیکدراختیارهرکل،دفتر

.سازدمیبرطرفراتراکنشتاییدبرايمرکزي

ادلتبامکاناینترنتکمکبهاگر.استآوردهبوجودمالیپرداختهايدرعظیمیتحولیچینبالكظهور
وافتدرینقشتوانستنودیکعنوانبهفردهروشدفراهمنظیربهنظیرومتمرکزغیرصورتبهاطالعات

بهیازنبدونونظیربهنظیرصورتبههاارزشتبادلنیزچینبالكدرنماید،ایفاهمزمانرااطالعاتتولید
ایفاراهواسطنقشبانکبایدبازرگاندوبینپرداختتسویهبرايامروزتااگرپس.میشودپذیرانجامواسط
یشتريبعمومیتچینبالكازاستفادهبادهد،انجامراتسویهدیگريبهیکیحسابازوجهانتقالباوکرده
انجامهبنیازيدیگرهابانکاول،نگاهدر.بودخواهدپذیرانجامبانکواسطهبدونتبادلاینوکردخواهدپیدا

ونهگهرانجامدرواسطنقشدیگرعبارتبه.داشتنخواهندمرکزيبانکنزدخودحسابهايطریقازتسویه
دلیل.دشخواهدهمراهاطالعاتاتکاءقابلیتوامنیتضریبمالحظهقابلافزایشباوشدهکارکردبیتبادلی

ودکارخصورتبهوشدهخارجآنهاواسطوتراکنشیکطرفینکنترلازنیزاطالعاتثبتکهاستآنامراین
.میگرددثبتشدهتوزیعدفاتردروشدهمستقرشبکهرويبریکجااطالعاتومیشودانجام

(Distributed Ledger Technology)

مقدمه



کاربردهای  بالک چین و اقدامات بانک های مرکزی 

بانک های مرکزی و انتشار پول مجازی بومی 

بهراخودتهدیدهايوفرصتهاموجودکاروکسبمدلهايونهادهابرايچینبالكتکنولوژيمعرفیازناشیانقالب
ولپمیتوانندوداشتنخواهندبانکهابهنیازياسکناسانداختنجریاندربرايدیگرمرکزي،بانکهاي.داردهمراه
کاراییشافزایامنیت،افزایشبرعالوهتوانندمیترتیباینبه.دهندقرارمردماختیاردربیواسطهوایجادراخودمجازي
.برسانندمرثبهباالتريکارآییباپولیحوزهدرراخودهايسیاستاسکناس،تولیدهزینهدرجوییصرفهوپرداختنظام

جازيمپولانتشارزمینهدرپایلوتهايطرحوپذیريتوجیهبررسیانجامدرحالکشورهابسیاريدرمرکزيبانکهاي
مرکزيانکبکانادا،بانکچین،ملیبانکفرانسه،بانکانگلستان،بانکشاملمرکزيبانکچندین.هستندخودبومی

ربمبتنیمجازيپولانتشارطرحپذیريتوجیهبررسیحالدرآمریکادررزروفدرالوهلند،مرکزيبانکروسیه،
برمبتنیدیجیتالپولتونسوسنگالباربادوس،همچونکشورهاییحتی.میباشندخودبهمخصوصبالكچین
بینتپرداخسیستمهايتوسعهبرايخودقصدنیزدیگرکشورهايمرکزيبانکهاي.نمودهاندمعرفیراخودبالكچین

ایندراتیتحقیقمشتركپروژهیکاندازيراهازاخیراًاروپامرکزيبانک.نمودهانداظهاررابالكچینیکاساسبربانکی
انتشاررحطپذیريتوجیهبررسیاخیرانیزسنگاپورپولیناظرمقام.استدادهخبرژاپنمرکزيبانکهمکاريبازمینه
ازاستفادهبامختلفکشورهايدرمرکزيهايبانکازبسیاريهمچنین.استرساندهپایانبهراخودمجازيپول

سامانهرتقاءابرايتکنولوژياینازاستفادهپیدربلکهدارندنظرخودخاصمجازيپولبهتنهانهچینبالكتکنولوژي
.هستندخودپرداختهاي



تسویه پرداخت های بین المللی و پول بدون مرز

زافراترمرزبیارزیکواقعدربومی،غیرشدهرمزگذاريپولمعرفیبابینالمللیهايپرداختحوزهدر
طرواببهوابستگیبدونبینالمللیمبادالتدرپرداختهاتسویهتاشدهمعرفیمیتواندموجودارزهاي

بیتسترشگبامدلاینبودنپذیرامکان.پذیردانجامهستندهزینهپروبرزماننسبتاکهبانکیکارگزاري
بانکونچمرکزيبانکهايبرخیحتیاخیرا.استشدهاثباتبینالمللیمبادالتدرآننقشآفرینیوکوین

.اندتهپذیرفرسمیتبهخودکشورداخلدرقانونیپرداختوسیلهیکعنوانبهراکوینبیتژاپنمرکزي
برثبتونچیبالكازبهرهگیريبدنبالسوئیفتچونبینالمللیپرداختهايعرصهدراصلیبازیگرانحتی
برايوزرپایاندرکهشرکتاینمشتریانبراي.هستندخودهايسرویسارتقاءبرايايشبکهدفاتراساس

نولوژيتکمعرفیهستند،مختلفارزهايبهتراکنشتوجهیقابلتعدادانجامبهمجبورنقدینگیمدیریت
ثبتوانجامدرباالدقتاینبرعالوه.باشدجذاببسیارمیتواندهزینههاوزمانکاهشوبالكچین
رحذربمغایرتهابهمربوطمخاطراتوعملیاتیریسکمدیریتهزینههايازرامتعاملینمیتواندتراکنشها

راچینكبالازگیريبهرهپذیريتوجیهارزیابیطرحانجامسوئیفتکهشدهسببشرایطاینمجموعه.دارد
.نمایدگذاريسرمایهآنرويبرقراردادهنظرمد



تامین مالی تجارت  و تامین مالی زنجیره تولید

اخیرالسپنجاهطیدروبودهافولبهروبشدتبینالمللپرداختهايدراسنادياعتباراتروشازاستفادهکهاستآنواقعیت
امرینا.استگشتهتبدیلشودمیشاملالمللیبینتعامالتدرراهاتراکنشکلدرصد10ازکمترکهروشیبهغالبروشاز

درفرآیندهاردنکدیجیتاالیزمنظوربهرااقداماتیوشدهکاربهدستتجارتالمللیبیناتاقهمکاريباسوئیفتتاشدهسبب
کهروشایندر.استبوده2013سالدربانکیپرداختتعهدابزارمعرفیپروژهاینحاصل.دهندصورتاسنادياعتبارات
یدیجیتالمرکزیکقالبدرمرکزيمیانجیهمهنوزشودمیمحسوببازحسابواسنادياعتباراتهايروشازترکیبی
.داردحضورتبادالت

چینكبالازاستفادهباشدتبهمیانجیحضوربدونومتمرکزغیرروشبهتجارتوعرضهمالیتامیندرتحوالتمقابلدر
سوئیفتونچبانکیبینتسویهوپرداختخدماتسنتیعرضهکنندگانفقطنهعرصهایندر.استبودهرشدبهرواخیردههدر
مبتنیفرمهايپلتتوسعهبهخودنیز،مرکزيبانکهايکههستیمآنشاهدبلکه،آوردهاندروينواورياینهايقابلیتارزیابیبه
چوناتیخدمبلکهشدهامکانپذیرمالیاسنادکردندیجیتاالیزامکانتنهانهپالتفرمهاایندر.اندشدهواردبالكچینبر

.میگیردصورتسریعتروترهزینهکم،مطمئنترنیزپرداختهاتسویهومشتریانشناخت



ازشدهتوزیعدفاترکهاندیافتهدستنتیجهاینبرژاپنمرکزيبانکواروپامرکزيبانکمانندمرکزيبانکهايازبرخی
روژهپیکراهاندازيباژاپنبانکواروپامرکزيبانک.استشدهمندبهرهپرداختهاينظامازاستفادهبرايالزمبلوغ

الزمهايمپلتفرایجادوبازارهايزیرساختتوسعهخصوصدربالكچینفناوريبالقوهکاربردمواردمطالعهبرايمشترك
نمودهاکیدتخودگزارشدرشدهتوزیعدفاترسازيپیادهبرايالزمزیرساختهايبرنیزکانادامرکزيبانک.نمودندموافقت
.است
فصلوحلوتسویهبخشهايمیتوانشدهتوزیعدفاترعملکردهايبررسیدرمرکزيبانکهايپلتفرمهايوهابرنامهدر

و(DFC)دیجیتالپولانتشارو(IM)هویتاحرازمدیریتو(RM)ریسکمدیریتو(PCS)پرداختنظامهاي
وهشدتوزیعدفاتربرايمناسبنظارتیمحیطیکایجادبامرکزيبانکهاي.داشتنظردررا(TR)تجاريگزارشگري

میتواندشدهتوزیعدفاتربراينظرموردکاربردهايبرعالوهشدهتوزیعدفاترپذیرشبرايمالیموسساتوبانکهاتشویق
.بیافزایدنیزمالینظامهايدرثباتبر

-Payment Clearing and Settlement

-Risk Management

-Identity Management

-Digital Fiat Currency

-Trade Reporting

پیشینه تحقیق



پاسخ نهاییDLTمراحل استفاده از DLTعملکردهای استفاده از ناحیهکشور

مثبتبررسیحالدرپرداختنظامدرتسویهامریکای جنوبیآرژانتین
مثبتبررسیحالدرپرداختنظامدرتسویهاقیانوسیهاسترالیا

مثبتآزمایشحالدرهویتاحرازمدیریتوپرداختنظامدرتسویهجنوبیامریکایبرزیل

مثبتآزمایشحالدرپرداختنظامدرتسویهشمالیامریکایکانادا
مثبتبررسیحالدرریسکمدیریتوپرداختنظامدرتسویهجنوبیامریکایشیلی
مثبتآزمایشحالدردیجیتالپولانتشارآسیاچین

جیتالدیپولانتشاربرایمنفیوتسویهبرایمثبتبررسیحالدردیجیتالپولانتشاروپرداختنظامدرتسویهاروپادانمارک

مثبتدر حال بررسیانتشار پول دیجیتالاروپااستونی
مثبتدر حال بررسیپرداختهانظامدرتسویهاروپافنالند

مثبتآزمایشحالدرپرداختنظامدرتسویهاروپافرانسه
جیتالدیپولانتشاربرایمنفیوتسویهبرایمثبتآزمایشحالدردیجیتالپولانتشاروپرداختنظامدرتسویهاروپاآلمان

مثبتمطرح شدهانتشار پول دیجیتالاروپاایسلند
مثبتدر حال بررسیانتشار پول دیجیتالاسیاهند
مثبتآزمایشحالدرپرداختنظامدرتسویهآسیاژاپن
مثبتبررسیحالدرپرداختنظامدرتسویهاروپاهلند
مثبتدر حال بررسیانتشار پول دیجیتالاروپانروژ

مثبتآزمایشحالدرپرداختنظامدرتسویهاسیاروسیه
مثبتمطرح شدهانتشار پول دیجیتالافریقاآفریقای جنوبی

مثبتآزمایشحالدردیجیتالپولانتشاراسیاجنوبیکره
منفیشدهمطرحپرداختنظامدرتسویهاروپااسپانیا

مثبتدر حال بررسیانتشار پول دیجیتالاروپاسوئد
مثبتآزمایشحالدردیجیتالپولانتشاروپرداختنظامدرتسویهاروپاانگلستان

مثبتآزمایشحالدردیجیتالپولانتشاروپرداختنظامدرتسویهآمریکای شمالیامریکا

استفاده از دفاتر توزیع شده در بانک های مرکزی جهان



موردردتصمیمگیريشاملمعموالترتیبات.استویژهاياهمیتدارايآنهانهاديطراحیوشدهتوزیعدفاترفنیترتیبات
مهمعناصرازیکی.استترتیباتآنبهدسترسیوعملیاتمسئولیتجملهازمیکنند،بازيمختلفنهادهايکهاستنقشهایی
جملهازند،هستترتیباتاینمدیریتمسئولسازمانهایییاسازمانچهکهاستاینشدهتوزیعدفاترترتیباتنهاديطراحی
یکرد.مشخصنقشهايانجاممنظوربهنهادهاسایربرايمجوزودسترسیاجازهمنابع،کدوپروتکلرسانیروزبهیااصالح
سازماننهاتعنوانبهوکندعملیاتیشرکتکنندگانطرفازراترتیباتدرنودهاتماممیتواندواحدسازمانیکافراطی،حالت

برايکدامرهشود،گذاشتهاشتراكبهسازمانهاازبسیاريدرمیتواندپشتیبانیمقابل،در.باشددفاترایننگهداريمسئول
.هستندمسئولمجازوظایفانجامودفاترازکپییکداشتن

کهشوندیطراحگونهايبهمیتوانندترتیبات.داشتنظردررا(محدودیامحدودیتبدون)ترتیباتبهدسترسیبایدهمچنین
برايمحدودیتیهیچکهشدهاندطراحیگونهايبهمحدودیتبدونترتیبات.دهندجايخوددرراشرکتکنندهتعدادهر

کهسازمانهاییرد،میگیصورتراحتیبهدسترسیکهترتیباتیدر.نداردوجودترتیباتدرنودهانقشیاوترتیباتبهدسترسی
باشدسختتاسممکنتنظیماتیچنینکنترل.باشندنداشتهشناختیکدیگربهکهدارداحتمالدارندشرکتنودهاعملیاتدر
.باشد(اشدبشدهکدگذاريکامپیوترپروتکلدر)"دفاتربر"ابتدادربایدنودهابینتعامالتبرحاکمقوانینمجموعهتمامو

BISشده براساس توصیه های و چارچوب الزم برای دفاتر توزیع ترتیبات 



:استاستواراصلیمعیارسهبراساسچارچوباین•

دركبراي.استآناجرايدرموثرعواملوآنخدماتماهیتوقابلیتشاملکهترتیباتدرك:scopeدامنه
ابلیت ها،قبهتوجهیقابلشکلبهشدهتوزیعدفاترترتیبات.مییابداهمیتآنحوزهودامنهبهتوجهترتیبات
کهاستیکلدفتریکشدهتوزیعدفاترمرکزدر.داردبستگیفرآیندها،وتکنولوژیطراحی،خدمات،ماهیت
:میدهندجامانکلدفترپشتیبانیوحفظبرايرازیرکارکردچندیایکمعموالترتیبات.میکندحفظرااطالعات

.اتوماسیونابزارهايازاستفاده(3)وترازنامه؛بروزرسانییاداراییانتقال(2)اطالعات؛ثبت(1)

اینرد.میگیردقرارتوجهموردبخشایندرکاراییبرايترتیباتمفاهیمتحلیلوتجزیه:Efficiencyکارایی
مفهومیککارایی.هستندبازارکاراییبهبودبرايبالقوهتواندارايشدهتوزیعدفاترکهمعتقدندبسیاريزمینه
کلنههزیوسرعتبازمینه،ایندرکارایی.میشودترتیباتمنابعنیازوقابلیتطراحی،شاملکهاستوسیع
هررفتنگنظردربا.استبازارنیازهايپاسخگويترتیباتچطورکهاینواستشدهسنجیدهداراییانتقالچرخه

.بودخواهندمهمیویژگیهاياتوماسیونونقدینگیواعتبارمدیریتادغام،مرتبط،هايهزینهوسرعتپیامددو

BISشده براساس توصیه های و چارچوب الزم برای دفاتر توزیع ترتیبات 



سیاستاصلیهدف.گیردمیقراربررسیموردبخشایندرامنیتبرايترتیباتمفادتحلیلوتجزیه:safetyامنیت
راودشناشیآنهاازاستممکنکهماديهايریسککهاستاینفصلوحلوتسویهپرداخت،ترتیباتبرايعمومی

منبعیکدمیتوانهمچنیناماکندکمکبهترمالیعملیاتیطرحبهمیتواندآوريفن.کندمدیریتونظارتشناسایی،
خطراتهارائهمچنینوفصلوحلوتسویهپرداخت،ایمنیافزایشظرفیتشدهتوزیعدفاترترتیبات.باشدریسک
.داردراجدید

توزیعدفاتراجراياصلیدالیلازیکی.یابدافزایشاطمینانقابلیتوانعطافپذیريبایدموجودریسکهايبامقابلهدر
ماهنگهمرکزيدفترچندازاستفادهباآن،توزیعماهیت.استاطمینانوپذیريانعطافتقویتدرآنهاتواناییشده،
تردفیکاگر.دهدکاهشکاملطوربهشکستنقطهيیکازراریسکتواندمیچندگانه،پردازشهايگرهوشده

ارتقاء.نندکعملمعامالتپردازشادامهبرايمیتواننددیگرهايگرهباشد،استفادهغیرقابلترتیباتدرگرهیامرکزي
.داردخاصیاهمیتاینترنتیتهدیداتازحفاظتهدفبهمقامات،برايویژهبهاطمینان،قابلیتوپذیريانعطافقابلیت

ویایمنتاکندایجادرامخرببازیگرانوروداضافینقاطمیتواندترتیباتدربسیارهايگرهداشتنحال،اینبا
.بیاندازدخطربهرامرکزيدفتردرموجوداطالعاتبهدسترسی

BISشده براساس توصیه های و چارچوب الزم برای دفاتر توزیع ترتیبات 



وزن معیاررتبه وزن نهایی شاخصشاخصمعیار 
عملکرددامنه

ماهیتخدمات
0.3358
0.6642

2
10.1495

سرعتپردازشکارایی
هزینهپردازش

وسازگاريتطبیقشفافیتدر
هزینهاعتبارونقدینگی

0.1013
0.3201
0.3005
0.2781

4
1
2
3

0.3602

مقابلهباریسکعملیاتیامنیت
ابزارهاومراحلتسویه
مقابلهباریسکقانونی
ساختارحاکمیت

حفاظتومدیریتداده

0.1204
0.2039
0.189
0.2355
0.2512

5
3
4
2
1

0.4903

بانک مرکزیدر وزن نهایی معیارها و شاخص های پیاده سازی ترتیبات دفاتر توزیع شده 



جمع بندی

یکنای.میدهدارائهمالیمعامالتپیگیريوانجامبرايمتفاوتاساساروشیکشده،توزیعدفاتر•
.شدکمیچالشبهرامرکزيهايبانکدرموجودمالیهايسیستممتمرکزماهیتکهاستنوآوري

فیمختلروشهايمرکزيهايبانکواست،خودکودکیدوراندرهنوزشدهتوزیعدفاترحال،اینبا
يبراچالشهاازشماريفناوري،اولیهمراحلبهتوجهبا.میگیرندنظردرآنازاستفادهجهتدررا

حریموشفافیتامنیت،پردازش،هزینهسرعت،همچونموارديشاملتکنولوژياینپذیرشوتوسعه
.استگرفتهقرارنظرمدمقیاسپذیريقانونی،پایشخصوصی،

قابلوذیرانعطافپکارآمد،راآنودهد،تغییررامالیبخشاساسامیتواندشدهتوزیعدفاترتکنولوژي•
نقشهايودهدتغییررامالیبخشدرمداومچالشهايمیتواندتکنولوژياین.کنداطمینان
انکبگروهاست،رشدحالدرهنوزتکنولوژياینآنجاییکهاز.دهدتغییررامالیبخشذینفعان
توزیعردفاتنهایت،در.نداردالمللیبینتوسعهبرايآنازاستفادهمورددرکلیهايتوصیهجهانی
سیدستربالقوهطوربه.آوردهمراهبهراانتقالهايهزینهکاهشوافزایشراکاراییمیتواندشده
.خشدمیببهبودهستند،مالیسیستمازخارجحاضرحالدرکهبانکبدونجمعیتهايبرايرامالی



با تشکر فراوان


