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 چكيده 
 

  درحیل چینبالک نیم  به  فراگیر و  جدید ا پدید  دیجیایلی فضتیهی  از نوین هی استااید  و هینوآور  راستای   در

  ا  زنجیر   حقیقت  در فنیور   این.  است  شد   تشکیل  زنجیر   و  بلوک  کلمه  دو  از  چینبالک.  بیشدمی  تکیمل  و  توسعه

  هی ستیتتا  بی آن تایوت.   استت  گزارش و اطالعیت  ثبت  ستیتتا  نوع  یک چینبالک  کلی  طور به.  هیستتبلوک  از

  گذاشتاه اشتاراک به  شتبکه  اعضتی   همه میین ستیتتا    نوع این رو   شتد   ذخیر  اطالعیت  که  استت  این  دیگر

  رشتد بی. استت  غیرممکن تقریبی  شتد  ثبت اطالعیت  دستاکیر  و  حذف امکین رمزنگیر    از استااید  بی و  وندشت می

  شتدت به  را قدیمی هی بالک  جدید    هی بالک.  روندمی فرو چینبالک  در  بیشتار و بیشتار  قدیمی  هی بالک زنجیر   

 بالک   بتی  مرتبط  دیاتی   حتیو   بالک  آخرین  هکت   چرا  کننتدمی  مشتتکتل خیلی  را  آنهتی  حتذف  یتی  تغییر  و  کننتدمی  ماراک 

 چین بالک  از و  بود فنیور  این از  کیربرد اولین کوین  بیت  .شتودمی تضتمین  هیداد  ایمنی  صتورت  این  به و  استت  قبلی

  افزار    نرم  کوینبیت  بیشد   عیمل  سیتا   یک  چینبالک  اگر.  برد  بهر  کیربران  دارایی  اطالعیت  ذخیر   برا   توانمی

 .  است عیمل سیتا  این رو 

  در  چینبالک توستعه بی حیضتر حیل  در که  دیجیایلی  ارزهی   دلیل به فقط نه   استت  بزرگی  کیر و  کتت  بلوکیزنجیر 

  مبانی کیربرد   هی برنیمه  و  فنیور  این  از  ا پییه  و جیمع  درک بی  بلکه  ؛است  شد  گذار سرمییه  بتییر  آن  خصوص

کشتورهی در جهت تنیی     .استت  گذاشتاه  جهینی  اقاصتید  بر  بتتییر  تأثیر دبیشت می  میلی صتنعت  از  فراتر  که آن بر

توان به کشتور فرانتته  اند. از جمله این کشتورهی میقواعد حیک  بر رمزارزهی اقدام به تدوین قوانین و مقررات نمود 

ز مقرراتی را در این ی نیاروپ. الباه اتحیدیه اشتیر  نمود که بی وضتع قوانینی در این خصتوص در اروپی اقدام نمود  استت

طرح عرضته   هیصتیدرکنندگین توکن   کیمل برا  یچیرچوب حقوق کی  «پَکت  قینوناستت.  خصتوص  تنیی  نمود  

قوانین مربوطه در فرانتتته     مجموعه  فرانتتته به ارمغین آورد.   را برا  رمز  هیییدارا   هیستتکّه و واستتط هیاوّل

عیلیای در این خصتوص   تی ضتمن انجیم هرگونه ف مورد توجه قرارداد ص  هی  بینکی و میلییتی را در این خصتوحوز 

 اخذ میلییت از دست اندرکیران نیز فراه  آید.

 

 چین  ارزهی  دیجیایلی.ارز مجیز   عرضه اولیه سکه  توکن  بالک  کلمیت کلید :
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 مقدمه 

و نیتیم پرداختت مرتبط بتی آن    3کوینبیتت موستتوم بته  2بلوکی بته عنوان شتتیلود  رمزارزیتی زنجیر   1چِینفنّتیور  بالک

در اوایل مورد بحث قرار گرفت و   2008ستیل در    4ستیتوشتی نیکیموتوبرا  اوّلین بیر در مقیله      ظهور نمود. این فنّیور 

امروز  بتتتییر  آید امّی  نوآورانه به حتتتیب می   کوین از چند نیر( اجرایی گردید. درحیلیکه بیت2009ستتیل بعد  

بتیشتتد. این کوین نبود  بلکته فنّتیور  بنیتیدین زنجیر  بلوکی میخود بیتت    رین نوآور  نتیکتیموتونتد کته مهاعقیتد  دار

بوستتیله    6صتتحّت تراکن  تأییدو بدون نییز به    5صتتورت همای بی همای  هی در شتتبکه بهفنّیور  امکین انجیم پرداخت

 ثیلث را فراه  نمود. شخص

بلوکی از دو ویژگی عمد  برخوردار استت  . زنجیر 8ز استتد  غیرمامرکیع شت توز  7بلوکی یک دفارکلاستیستی   زنجیر 

بود  و   9هی  نوشتاه شتد  در آن غیرقیبل ویرای کند. اوّال   داد هی تبدیل می گی  جذّاب دادکه آن را به یک ذخیر 

تتخه ثینیی   یک رونوشتت و ننمیید که تغییرپذیر نیتتت. ممیّز  از رویدادهی را فراه  میبدین ترتی  یک رکورد قیبل

یور  زنجیر  بلوکی  امکین گردد به همین علت استتت که فنّهی  متتتاقتل  حای میدقیق در تعتداد زیید  از مکتین

 .آوردثیلث فراه  می شخصهی  همای بی همای را بدون نییز به پرداخت

پیازا در نختتتاین تراکن  تجیر  در    میننتد خرید  - کوین برا  خرید کیالهیاز افراد استتااتید  از بیتتاکنون  برخی 

  FBI12یزمین توسّتط ست  2013که در ستیل    11ابریشت  موستوم به را   «10شتبکه ستیی  یی خرید دارو در بیزار   2010ستیل 

 کنند. تنهی به منزله گیم نختت تلقّی میرا   - تعطیل گردید

 « کیمال  در14هیآلت کوین که  د درحیلیان کوین شدبلوکی بیت« بیعث گتارش کیرکرد زنجیر 13هیکوینِمای 

 گردند. خیصّ خود اسااید  می بلوکیهی زنجیر 

.  ردهی  آن نیز مانوّع استتصترفی  محصتولی مشتخّص اشتیر  دارد و کیرببلوکی به یک فنّیور  و نه  بنیبراین  زنجیر 

برخوردار بود    16جهینی بلوکی از اهمیّت یکتتینی بی شتبکه گتتارد  بیین نمود  استت که فنّیور  زنجیر  15موگیییر

 
1 BlockChain Technology   
2 CryptoCurrency 

 .رمزارز یا ارز رمزی همان ارز دیجيتال است که امنيّت آن با استفاده از رمزنگاری تضمين می گردد 

3 Bit Coin   
4 Satoshi Nakamoto   
5 Peer-to-Peer   

6  Transaction  ایی به آدرس یا آدرس هایی دیگر. آدرس بازنمود علنی ازواج کليدهای عمومی و خصوصی است که برای ذخيره  ها از آدرس یا آدرس هتراکنش: انتقال سكه

 وجوه استفاده می شود.و انتقال سكّه ها استفاده می گردند. آدرس برای ارسال و دریافت 

7 Ledger   
 1964باران،  8

9 Immutable   
10 Dark Web   
11 Silk Road   
12 Federal Bureau of Investigation (FBI)   
13 MetaCoin 

دهد تا ميزان اندکی از بيت کوین نمایانگر دارایی دیگری باشد.ی ممتاکوین: سكّه ایجاد شده در فراز زنجيره بلوکی بيت کوین همراه با کارکردهای اضافی که امكان   

14AltCoin                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       کوین.                            : ارز رمزپایه غير از بيت آلت کوین

15 Mougayar  2016   
16 World Wide Web (WWW)   
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و   5  برابر 4محرمینگی   3  ایمنی2  آزاد 1یعنی بی تمرکززدایی- تواند اینارنت به شتکلی که قرار بود بیشتداستت و می

   آمد هی  فراه هییی استت که فرصتت. دولت انگلتتاین یکی از دولترا به می برگرداند  - بیشتار 6پذیر دستارستی

ط این فنّتیور  را تتأییتد می دیتدگتی  متبای در این خصتتوص    و همچنین اعضتتی  پتیرلمتین اروپتییی نیز7نمتییتدتوستتّ

 10ستیز   قیدر به ذخیر  2025ت که تی ستیل  بینی نمود  است پی   2015یل در ست  9. مجمع جهینی اقاصتید8اندداشتاه

از    بلوکی استتت که فنّیور  زنجیرخواهی  بود. گااه شتتد    بلوکیهی   در زنجیر   10از تولید نیخیلص داخلی  درصتتد

 جهینی برخوردار است.اهمیّت یکتینی بی شبکه گتارد  

نیگهینی فنّیور  میلی موستوم به  اند و همرا  بی آن رشتد  بلوکی نشتین داد ر   ز عالقه زیید  به فنّیور  زنجیهی نیبینک

ینک کز  اروپی و بامّی بینک مر  استت. درحیلیکه بینکدار  تجیر  هنوز نیرو  محرّک اصتلی رخ داد  استت  تک«فین 

حیث عمومی و    هی  بلوکی اززنجیر اند. انواع ا  پشتایبین فنّیور  زنجیر  بلوکی بود به طور محایطینه 11انگلتتاین

 مجیز بدین شرح است:خصوصی  مجیز و غیر

د  ییو تأ  که کیربرد آن به مشتیرکت کنندگین شتنیخاه شتد   استت بلوکی  یک زنجیر     زنجیر  بلوکی انحصتیر  یی مجیز

 بیشد.شد  محدود می

واستتاتیر استتااتید  از آن بتیشتتد   کته خکته برا  هر آن بلوکی زنجیر بلوکی ضتتدّ انحصتتیر  یتی بتدون مجوّز:   زنجیر 

 دسارسی است.قیبل

  را برا  تمتیمی  عمومی کته دستتارستتی و توانتییی خوان  بته منیور ایجتید تراکن  بلوکی عمومی: زنجیر   زنجیر 

 د.آورکیربران فراه  می

 سیزد.ن  را به کیربران خیصّی محدود میبلوکی که دسارسی خوا بلوکی خصوصی: زنجیر  زنجیر 

 چيناهيت فنّاوری بالکم

هتی   تراکن   ا  اع  ازتوان بته ستتیدگی نوعی روش غیرمامرکز برا  ثبتت هر داد بلوکی را می ین یتی زنجیر چبالک

لین اوّ 13  دانتتتت.و تغییرنتیپتذیر پتییتدار 12رکتل رمزگتذار  شتتد یتک دفاهتی در هتی  مرتبط بتی داراییلی  واگتذار متی

کوین صتتورت پذیرفت که رمزارز دیجیایل معرّفی شتتد  در ستتیل بلوکی بی ایجید بیتزنجیر کیربرد عمد  فنّیور  

ید  رمزارز دیجیاتیل و مجتیز  دیگر نیز بتی استتااتید  از فنّتیور  مشتتیبهی ایجت   700. اکنون بی  از 14می بتیشتتد 2009

بر یک فنّیور  غیرقیبل تغییر و کوین  ارز بیتا  که دربیر  مبانی بودن رمزدید  استت. به دنبیل شتنیخت گتتارد گر

 
1 Decentralised  
2 Open   
3 Secure  
4 Private   
5 Equitable   
6 Accessible  

 . 0162 ؛ واپلورت،  2015داری انگليس، وزارت خزانه  7

 . 2016 وان ویزاکر، 8
9 World Economic Forum   
10 Gross Domestic Product (GDP)  
11 Bank of England   
12 Encrypted Ledger   
13  Mougayar, William, The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology (1 st Edition, 

2016) p. 4. 
14  Gupta, Vinay, A Brief History of Blockchain (February 28, 2018, Harvard Business Review) https://hbr.org/2017/02/ a- brief- 

history- of- blockchain , last accessed on March 25, 2018. 
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هتییی غیر از پرداختت  هتی  نختتتت پیرامون نحو  کتیربرد فنّتیور  زنجیر  بلوکی در حیطته  بحتث1ایمن بته وجود آمتد

. کیربردهی  احامیلی 2هییی مینند اِتریوم بودق  پروژ رفت که نشتینگر ظهور ماعیصتورت گ  2002دیجیایل در ستیل  

  هتی  بهتداشتتای  کشتتایرانی و متیلکیّتهتییی غیر از رمزارزهتی ازقبیتل بیمته  مراقبتتر بخ دبلوکی   فنّتیور  زنجیر 

 پرداز  و ایجید گردید.بینی  اید ناعین گونیگون پی  فکر  در پرتو  همین مبیحتیت توسّط ذ

متتلله نحو  بلوکی بر  هی  عمد  حول فنّیور  زنجیر مت فوق نیز اشتیر  شتد  امروز  بحثدر قتت گونه که همین

هتی  کتیربرد  احامتیلی یعنی فراتر از ارزهتی  دیجیاتیل از منیر تجتیر  و بردار  از این فنّتیور  در ستتییر حیطتهبهر 

هتی  گونتیگون مرتبط بتی  احامتیلی در حیطتهلحتی  کتیربردهتی     بلوکی بتهبتیشتتد. فنّتیور  زنجیر فنّتیورانته مامرکز می

فکر  تی پیمودن متتیر قینونی  نّیور  از زمین وضتع اوّلیه حقوق میلکیّتفکر  بتتییر نویدبخ  استت. این ف  میلکیّت

یشتد. بارزشتمند گونیگون قیبل استااید  میستیز  چنین حقّی برا  دستاییبی به اهداف ثبت  لیتتین  و اجرایی

یدِ دستتاییبی به  نو  ؛ا  که این فنّیور  بی آنهی مواجه استتتیعی  قینونی  تنییمی و فنّیورانهاجامهی   رغ  چیل علی

مشتتوّقی مه  را   دهد؛را می یک نیتیم خودکیر  قیبل اطمینتین  کیرآمد و موثّر برا  حمتییت و مدیریت میلکیّت فکر 

را بته حقیقتت مبتدّل هتی  ین حیطتهبلوکی در ا  هتییی فراه  آورد  و اِدغتیم فنّتیور  زنجیر برا  غلبته بر چنین چتیل 

 سیزد.می

 وکی بل يشينه تاریخی زنجيرهپ

کوین: یک بیت بی عنوان    «ستیتوشتی نیکیموتو صتاحه ا  به قل   9بلوکی برا  اوّلین بیر در یک مقیله فنّیور  زنجیر 

اجرایی   بنییدین  شتیو  جدید  برا . نیکیموتو در این مقیله 3معرّفی گردید  «ستیتتا  پول الکارونیک همای به همای

دارا  دو  جدید   ستتیزد. این روش قیبل ردییبی و مطملن را مطرح میا  ستتیز  اناقیل ارزش بین هماییین به شتتیو 

  شتد  استتهی  اناقیل ارزش بین هماییین بلوکی و ستییر روش ویژگی عمد  استت که بیعث تمییز بین فنّیور  زنجیر 

بخ    یزستیزد. این عوامل تمیهی  اناقیل ارزشتی برجتتاه مییتتا وکی را در بین چنین ست لب و بدین ترتی  زنجیر 

 .گیرددر قتمت ذیل مورد بحث قرار می

کته عبتیرت    کردآورد امّتی بتییتد ختیطرنشتتین  نقطته آغتیزین ستتودمنتد  را برا  بحتث فراه  می    هرچنتد تعری  فوق

استت. هنگیم تالش برا  ماهوم ستیز  و شتنیخت    «4ضتی از تونییز  بدیهی و بی   « در حقیقت امر  بلوکی زنجیر  

هی در این زنجیر  هی را تصتتوّر نمود. هر یک از بلوکتوان یک زنجیر  حقیقی از بلوکمی  «زنجیر  بلوکی چیتتتای  

متیر مااتیوتی از تراکن دربرگیرنتد  اطاّلعتیت م  هتی  بلوک یتک بتیشتتد. بعتد از اینکته تمتیمی تراکن هتی میرتبط بتی شتتر

ا  تغییر یی اصتالح آن به هی  شتیو بلوکی افزود  شتد  و دیگر امکین  گردید  بلوک مذکور به ستیتتا  زنجیر  تأیید

هی  ماایوتی استت  نوعی اِستانید به بلوک یک را نیز در خود جی  داد   وجود ندارد. بلوک دو که مشتامل بر تراکن 

 
1 Tapscott, Don, Tapscott, Alex, Realizing the Potential of Blockchain , (June 2017, World Economic Forum,). 
2 Ethereum Foundation, https://www.ethereum.org/foundation , last accessed on May 6, 2018. 

 
3 Nakamoto, Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, www.bitcoin.org, 2009, last accessed on May 8, 2018. 

widely regarded as the creator of the bitcoin protocol, has been the foundation of the bitcoin rai- son d’être which consists in “an 

electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with 

each other without the need for a trusted third party 
4 Self-Explanatory   
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یک تراکن  بر . عمومی   هر بیر که اِجمیعی حیصتل شتود   شتود تی این بلوک به بلوک یک وابتتاه بیشتدکه بیعث می

 .1فضییی برا  ذخیر  سیز  است    گردد که در واقعذخیر  می  «بلوک رو  یک  

  

 
1 Mougayar. (n 1) 20. 



 رانیا یبرا ییهاه یرمزارزها در چند کشور و توص د یدر تول یبلوک  یهارهیزنج یفناور یهایژگیو یرسبر

  

 

 بلوکی های زنجيرهویژگی فنّاوری 

 هتی  ادارات ثبتت عمومی و هتی  ثتیلتث متیننتد  بتینتکنیتیز  آن بته مشتتیرکتت طرف  بیبلوکی  مامتییزترین ویژگی زنجیر 

کت کنند  در تراکن  دربیر   اعابیر و ایمنی هی  مشیردهی مطلق به طرفمرا  بی اطمینینه  غیر  برا  اناقیل ارزش

هی  دخیل  بیعث اطمینین خیطر طرفبلوکی   ثبیت رمزنگیرانه صتحّت تراکن  در فنّیور  زنجیر بیشتد. اتراکن  می

رور مرکز  در پتییگتی   یکتهحتیلدر تراکن  از اعابتیر و امنیّتت یتک تراکن  استتت. در هتی  داد  ستتنّای بتییتد  یتک ستتِ

رمزنگیرانه هر   تأییدهی  موجود در این ستیتتا  توانییی بررستی و  قرار دهد امّی هر یک از گر   تأییدتراکن  را مورد  

جتی ِ کننتد قتیدر خواهنتد بود تتی بته بلوکی استتااتید  می بتیشتتد. هماتییتینی کته از فنّتیور  زنجیر تراکنشتتی را دارا می

ایجید     کنند  آن  اطمینین را بی اتّکی بر اِثبیت رمزنگیرانه به شیو  اِجمیعسِرور مرکز  و مقیم مرکز  ادار   اطمینین به

هییی را برطرف نمود  و نشتتینگر عیمل مشتتیرکت طرف ثیلث در چنین تراکن   و حای نمییند. این ویژگی نییز برا 

هی  داد  یی دفارهی  کل ستنّای بهر  ه از پییگی هییی استت کیتتا به ست   تمییزبخ  و بهبود دهند  عمد  نتتبت

استت  «  1گر  بلوکی هی  سِترور مرکز  ندارد. این ستیتتا  مشتامل بر تعداد زیید   برند. به عبیرت دیگر  زنجیر می

هی کی از این گر کنند و اینگونه نیتتت که تنهی تعداد اندمی  تأییدهی را ارزییبی و که پیوستاه اعابیر تمیمی تراکن 

هی  داد   هی  امنیّای که پییگی پذیر بلوکی  آستی  ین جنبه تمییزبخ  فنّیور  زنجیر چنین نقشتی را ایای کنند. ا

 .دهدیی حدّاقل  به طور جدّ  کیه  میمرکز  سنّای بی آنهی روبه رو هتاند را برطرف نمود   

 بلوکی هایزنجيرهعملكرد  

هی و عملکردهییی ع شتد  بدون واستطه استت  دارا  نق کل توزی ه یک دفار  بر اینکعالو  بلوکی فنّیور  زنجیر 

 :ینه و به سه شیو  ماایوت شرح دادتوان براسیس سه جنبه جداگکه آنهی را میاست  

 ؛نمییدفار کل توزیع شد  را علنی  حای میکه یک د 2فنّی: پییگی  داد  سمت سِرور

 ؛اناقیل ارزش بین همایهی   کت  و کیر: شبکه تبیدلی برا

 .3تراکن  که به کمک واسطه هی نییز ندارد  تأییدقینونی: یک سیزوکیر 

بلوکی از نقطه نیر قینونی  عالو  براین  یک جنبه جیل  توجّه دیگر نیز درخصتوص ایجید محصتوالت گونیگون زنجیر 

م افزار در یتک محیط مان بتیز ایجتید ردهنتدگتین نرا توستتعتهبلوکی    وجود دارد. بیشتتار محصتتوالت موجود زنجیر 

بلوکی بیت کوین و تغییرات و توستتعه یی روزآمدستتیز   ایجید کرد یی رمز پشتتایبین زنجیر  اند. به طور متیل   نمود 

رمز  که    ماکّی بود.  انجمن بیت کوین«ماعیق  آن توسّتط چندین شتخص صتورت گرفت امّی عمدتی  بر نق  وکمک 

به عنوان    5م.آ .تیذیلِ یک لیتتتین  اگردد به صتتورت رایگین و بر رو  آن اجرایی می 4کوینبلوکی بیت زنجیر 

 
1 Node   
2 Back-end Database  
3 Ibid., p. 4. 
4 See https://bitcoin.org/en/, last accessed on March 27, 2018. 
5 See https://opensource.org/licenses/mit-license. php, last ac-cessed on March 27, 2018. 

https://opensource.org/licenses/mit-license
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ستیتتا  به مشتیرکت کیربران آن   عملییت متتامر گیرد ولیتتینتتی مان بیز( در اخاییر هر یک از اشتخیص قرار می

 بتاگی دارد.

و هر یک از آنهی مشتامل    اندگردید  دیجبلوکی وجود دارد که در راستای  اهداف ماایوتی ای امروز   چندین زنجیر 

کوین برا  استااید  به عنوان یک رمزارز طرّاحی گردید  هی  مامییز  استت. به طور متیل  درحیلیکه بیتبر ویژگی

ی  هوشتمند که ستیز  قراردادهاستت که قیبلیّت اجرایی «2بلوکی تورینگ کیملیک  زنجیر    1زنجیر  بلوکی اِتریوم

متتیلل محیستبیتی  ستیزد را در خود جی  داد  استت که توانییی حلّ تمیمی انواع  هی را فراه  مییمهنوشتان برنامکین 

 بیشد.معقول را دارا می

هتی  بلوکی عمومی و انحصتتیر  مرتبط  بتی تمتییز موجود بین زنجیر بلوکی  هتی  مه  زنجیر بنتد یکی دیگر از طبقته

دن به گر  و تأیید یی پیکربند  نمود که به همگین امکین تبدیل شت    ابه شتیو توان بلوکی را می  استت. یک زنجیر 

اینارنای هتتاند  قیبل دستارستی    بلوکی برا  همه آنهییی که دارا  اتصتیلهی   زنجیر هی را بدهد. چنین  رد تراکن 

در    مشتیرکت  گردد آنگیبلوکی در یک تلان هوشتمند یی رایینه دانلود  یل در زنجیر ن فعپلیکیشت شتد. هرگی  ابیمی

پذیرد. بنیبراین درحیلیکه ستیتتا  از ایمنی به طور خودکیر تحقّق ییفاه و در پ  زمینه صتورت می  تأییدستیتتا   

کند  بین تمیمی  بلوکی آغیز به فعّیلیت می  زنجیر  ا  کهاز لحیهرا  بیالیی برخوردار استت  هر قطعه داد  ایجید شتد   

توان پیکربند  نمود. این بلوکی را به شیو  انحصیر  نیز میهی  زنجیر دیگر     . از جین گذاردمیهی به اشاراک گر 

شتدن به گر  در چنین  بیید برا  تبدیل    کنند. اشتخیصهی  خصتوصتی فعّیلیت میبلوکی براستیس شتبکههی  زنجیر 

ی( تنهی الزم استت تی وم عمکوین  بلوکی بیت ا   اجیز  ستیتتا  را به دستت آورند. به طور متیل  در زنجیر زنجیر 

 و آغیز گردد. ولی در زنجیر   تأییدرا از اینارنت دانلود نمود تی مشیرکت فرد در سیتا     «3کوینکی  پول بیت یک  

شتدن  وز دیگر  برا  مبدلبلوکی برا  ایجید یک کی  پول و احامیال  مج بلوکی انحصتیر  بیید اجیز  مدیر زنجیر 

بلوکی بته شتتیو  ترکیبی از نیر عمومی یتی هتی   زنجیر د. همچنین امکتین دارد  ردگ  تتأییتدا  در ستتیتتتا   بته گر 

ستیخان همگین برا  ایجید ص و در عین حیل قیدر  هی  مشتخی اِعطی  چنین مجوزهییی به حتتیبخصتوصتی بودن ب

 پیکربند  شوند.  حتیب و انجیم اقدامیت خیصیک 

  

 
1  Hildenbrandt, Everett, Saxena, Manasvi, Zhu, Xiao-ran, Rodrigues, Nishant, Daian, Philip, Guth, Dwight, and Ro ¸s u, Grigore, 

KEVM: A Complete Semantics of the Ethereum Virtual Machine (August 17, 2017) see https: 

//www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/97207/ hildenbrandt- saxena- zhu- rodrigues- guth- daian- rosu- 2017- tr_ 

0818.pdf, last accessed on April 12, 2018. 
2  Turing Complete Blockchain-  Sergey, Ilya, Kumar, Amrit, Hobor, Aquinas, Scilla: A Smart Con-tract Intermediate-Level 

Language Automata for Smart Contract Im-plementation and Verification , January 2, 2018, https://arxiv.org/pdf/ 1801.00687.pdf, 

last accessed on April 12, 2018- Harm, Julianne, Obregon, Josh, Stubbendick, Josh, Ethereum vs. Bitcoin , (Creighton University), 

see https://www.economist.com/ sites/default/files/creighton _ university _ kraken _ case _ study.pdf, last accessed on May 6, 

2018. 
3 Bitcoin Wallet. 
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 بلوکی  هایزنجيره یها و موانع پيش روالش چ 

توان آن را هنوز در مراحتل آغتیزین دهته داشتتاته و بته همین دلیتل نیز میبلوکی عمر  کمار از یتک    ور  زنجیر یفنّ

زنی دربیر   بلوکی در این مرحله تقریبی  مشتیبه بی گمینه حییت خوی  دانتتت. بنیبراین  صتحبت دربیر  آیند  زنجیر 

بوک توانتتت دربیر  شتکل فعلی فی گونه که کتتی نمیبیشتد. درستت همین  می میالد  80ند  اینارنت در دهه  آی

بلوکی   بینی ستیرِ آتی فنّیور  زنجیر پرداز  یی صتحبت کند  پی اید   1ریگینیی حاّی بینکدار  اینارنای در دور   

 جیر  ر نمود که فنّیور  زنتوان تصتوّستیل آیند  نیز بتتییر آستین نخواهد بود. بی این حیل  اکنون نیز می 30یی   20در  

( بتیزاریتیبی   2( فنّی ؛  1هتی  گونتیگونی روبته رو خواهتد شتتد:  یر چهتیر جنبته مااتیوت ذیتل بتی چتیل بلوکی حتدّاقتل از ن

 . 2( قینونی  تنییمی4( رفایر   آموزشی و  3کت  و کیر؛  

باوان این بی سترعای مرتبط استت که   در حیل حیضتر بی آن مواجه استتبلوکی   متتلله بنییدینی که فنّیور  زنجیر 

هی   بیپالتارم بلوکی در مقییتته بلوکی پردازش نمود. در حیل حیضتر  زنجیر هی را از طریق فنّیور  زنجیر  ن تراک

بلوکی بیت    خیلی سترعت کمار  دارد. به طور متیل  اگر ظرفیّت زنجیر   4«پِیپیل یی  3«ویزا تراکن  ستنّای مینند 

شتود  مشتیهد  بلوکی( برا  پردازش تراکن  بررستی   رین زنجیر رکیربردتترین و پپذیرفاه شتد کوین  به عنوان  

هی   اررمدرحیلیکه پالت  ؛استت 5تراکن  بر ثینیه(تراکن  در هر ثینیه    25کوین قیدر به رستیدگی به شتود که بیتمی

طر نشتین نمود  د خی. بیی6بیشتندتراکن  در هر ثینیه می 155و   56،000به ترتی  قیدر به پردازش    «پیپیل و  «ویزا 

کوین هتتاند. به طور متیل  اِتریوم کیر خود را  بلوکی بیت تر از زنجیر بلوکی دیگر ستریعهی  که  برخی از زنجیر 

 50- 100یّت را به  این ظرف 2017در ستتیل    آغیز نمود امّی 2015تراکن  در هر ثینیه در ستتیل   10بی ظرفیّت پردازش

گذار   تراکن  در هر ثینیه را هدف 50،000- 100،000تی نیز هی  آستتیل  برا   تراکن  در هر ثینیه نزدیک کرد و

 .  7نمود  است

 بلوکی هی  هی  قینونی زنجیر یل چ
ا  که شتییین ذکر استت  کمبود آشتکیر مقرّرات کیفی و فقدانِ هی  قینونی پی  رو نیز مینع عمد درخصتوص چیل 

بلوکی خیلی   هی  اخیر  فنّیور  زنجیر بیشتتد. در ستتیلی میبلوکهی  زنجیر یک چیرچوب قینونی منیستت  دربیر   

یت که ابهیم   نیز بروز ییفاه استت تر از اناییرهی ظهور و توستعه ییفاه استت و کیرکردهی  فراوان این فنّیور ستریع

ا   نتیگون بررزهتی  گوآورنتد. بته طور متتیل  استتااتید  از رمزاجتدیتد  را در پرتو  مقرّرات نتیکتیفی موجود بته وجود می

بلوکی ایجتید نمود. چنین رفاتیر    نختتتاین چتیل  تنییمی بود کته فنّتیور  زنجیر     هتی  غیرقتینونیانجتیم تراکن 

مقرّرات مشتتخّصتتی را در این حیطه برا  مبیرز  بی  عتنیچیر شتتوند به ستترگذاران که قینون  غیرقینونی بیعث شتتد

 
1 Reagan   
2 Mougayar, (n 1) 66. 
3 VISA 
4 PayPal 
5 Transaction Per Second   

 نرخ تراکنش بیت کوین براساس آمار سال های قبل بیان شده است. 6

see https://blockchain.info/en/charts/ transactions- per- second?daysAverageString=7&timespan=1year , last accessed on May 11, 

2018 
7 Mougayar, (n 1) 20. 
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 ایجید گردید که   2هیعرضته اوّلیه ستکّهقطعیت قینونی در نایجه   عالو  براین  موج دوّم عدم  .1پولشتویی اجرایی ستیزند

اتینته متیلی جمعی بتی استتااتید  از رمزارزهتی پتذیرفاته شتتد  بود. درحتیلهتی  تتیمینبته عنوان یکی از شتتیو    یکته ماتیستتّ

مشتیرکت     .هی به وقوع پیوستاه استتهی  اخیر درخصتوص عرضته اوّلیه ستکّهشتمیر  طی ستیلهی  بیکالهبردار 

عیت موجود حول عرضته  کنند  اوراق بهیدار( بی هدف آشتکیر نمودن وضت هی  تنیی هی  قینونگذار  خصتوصتی  مقیممیقم 

یور    انجیم شتد  استت. از آنجیلیکه فنمقیبل کالهبردارگذاران در  هی و تالش برا  محیفیت از سترمییهاولیه ستکه

هی  تنیی  کنند  درک نگردید  است  توسّط دساگی  سرعت در حیل تکیمل است و کیمال   پشایبین هنوز جوان و به

وضتع مقرّرات بدون شتنیخت کیمل پییمدهی  آن دشتوار و پرخطر خواهد بود. بی این حیل و مطیبق بی اناییرات موجود  

این فنّیور   بلوکی شتد  و نرخ پذیرش م قینونگذار  جیمع بیعث ایجید عدم قطعیّت دربیر  آیند  فنّیور  زنجیر عد

 هی  روزانه را کرند سیخاه است.هی  جهینی در عملیّیترکتویدبخ  توسّط شن

  

 
1  Novak, Nejc, “EU Introduces Crypto Anti–Money Laundering Reg-ulation”, see https://medium.com/@nejcnovaklaw/eu-

introduces- crypto- anti- money- laundering- regulation- d6ab0ddedd3 , last ac-cessed on May 6, 2018. 
2 Initial Coin Offering   
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 فرانسه  یمقررات مربوط به رمزارزها در نظام حقوق

 گذار ت ا  بر چیرچوب حقوقی و مقرّرامقدّمه
  2ترکاِن .  و قینون فرانتته از طریق جرای  میلی ایجید شتد  1نختتاین ارتبی  بین رمزارزهی همینند بتتییر  از کشتورهی  

استتت   4و تیمین میلی تروریتتت  3پولشتتویی که واحد اطاّلعیت میلی فرانتتته بی وظیاه مبیرز  بی کالهبردار  میلی  

  6گیر  حربیب بیت کوینن زمین رمزارزهی در جریین شتکل. در آ5کوین نیم بردختتاین مقیم فرانتتو  بود که از بیتن

   گر قرار گرفاند. بینک مرکز  فرانتته نهیدهی  تنیی قیق ستییر ت بررستی دتح  2013هی  نوامبر و دستیمبر در می 

مرجع نییرت     2014. در می  ژانویه  7مناشتر نمود «خطرات مرتبط بی توستعه ارزهی  مجیز  گزارشتی کوتی  دربیر   

را به  10که ارز قینونی  9ر فرانتته استت  بیین نمود موستتتیتیکه مقیم نیظر بینکدار  و بیمه د  8گیر احاییطی و تصتمی 

تی مجوّز  را برا  اراله   هتتاندکنند  ملزم نمییندگی از مشتاریین در ارتبی  بی خرید یی فروش رمزارزهی درییفت می

هی یی بتتتارهی و همچنین کیرگزاران مبیدله     پلَااررم2016دستتیمبر ستتیل در می     .11خدمیت پرداخت درییفت کنند

  2016. در ستیل 13کردنداز قوانین ضتدّ پولشتویی تبعیّت می یدکه بی  در فهرستت موستتتیتی قرار گرفاند  12رمزارز

از فنّتیور  زنجیر  بلوکی    هتی بتی استتااتید نیتی  رمزارزهتی مطرح گردیتد. آزمتیی بلوکی و دتمتییز  بین ماهوم زنجیر  

م به  هی  فرانتتو  به کنتترستیوم موستوکبرا  تتتهیل فرآیندهی  فنّیورانه گونیگون آغیز شتد. تعداد زیید  از بین

R3 یک   15هی و کیالهی(. صتندوق ستپرد نمودرا ایجید   14کوردابلوکی خصتوصتی به نیم   پیوستاند  که یک بتتار زنجیر

استت. بود   بلوکی   انداز  نمود که یک آزمییشتگی  نوآورانه زنجیر را را   LaBChainنهید میلی دولای( آزمییشتگی   

بلوکی برا  ثبتت    حقوقی را آغتیز نمود کته کتیربرد زنجیر  در همین زمتین  دولتت فرانتتته کتیر بر رو  یتک چتیرچوب

 17مدّتیبلوکی به اوراق قرضتته کوتی  اوراق بهیدار در زنجیر   ستتیخت. در آغیز  ثبترا امکین پذیر می  16اوراق بهیدار

ار  امّی به زود  گتارش ییفاه و تمیمی اوراق بهید  19اخاصیص داشت 18هی  کوچک و ماوسّطمحدود بود که به شرکت

 
1 Cryptocurrency   
2 Tracfin   
3 Money Laundering   
4 Terrorism Financing   
5 Tracfin, Rapport d’activité 2011 
6 Bitcoin Bubble   
7 Banque de France, Les dangers liés au développement des monnaies virtuelles: l’exemple du bitcoin, 5 December 2013. 
8 Prudential Supervision and Resolution Authority (ACPR)   
9 Entity   
10 Legal Currency   
11ACPR Position 2014-P-01,  

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/20140101_acpr_position_ bitcoin.pdf. 
12 Cryptocurrency Trading Platforms and Brokers  
13 Article 2 of Ordinance No. 2016-1635 of 1 December 2016, modifying Article L. 561-2 of the Monetary and Financial Code 

(MFC). 
14 Corda   
15 Deposits and Consignments Fund   
16 Securities   
17 Short-term Bonds   
18 Small and Medium-Sized Enterprise (SME) 
19 Ordinance No. 2016-520 of 28 April 2016. 
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   2017دربرگرفت. در ستیل    2017دستیمبر  8در تیریخ   2017- 1674را به موج  حرک  شتمیر     1ثبت نشتد  در بورس

کنند  و دولت  هی  تنیی موج  گردید تی دستاگی   2هی  عرضته اوّلیه ستکّهیب نیشتی از رمزارزهی  تیز  و طرححب

که یکی از   3پیِر الندو - ژان  مییند. دولت فرانتتهفرانتته کیر بر رو  ایجید یک چیرچوب حقوقی اخاصتیصتی را آغیز ن

تی گزارشتی را دربیر  رمزارزهی آمید  نمیید که در می  ژولیه ستیل    موظ  گردیدمدیران ارشتد ستیبق بینک مرکز  بود  

هی  عرضته اوّلیه  هییی را دربیر  طرحمناشتر شتد. سته گرو  کیر  در پیرلمین فرانتته تشتکیل شتد تی گزارش 2018

کننتد. عالو  براین  هَ  مقتیم نتیظر بتیزارهتی  متیلی فرانتتته و هَ  مرجع   و رمزارزهتی تهیّته  4هتی  بلوکیزنجیر   ستتکّته  

به عنوان  2016که در ستیل   هی  داخلی فنّیور  میلی را ایجید نمودندگیر  تعداد  از تی نییرت احاییطی و تصتمی 

 کردند.آفرینی مینق   «5مراکز نوآور  

. بعد از  6هی را مناشتر نمودا  برا  بحث دربیر  عرضته اوّلیه ستکّهلهمقی   مقیم نیظر بیزارهی  میلی   0172ارکابر در می  

د تی یک چیرچوب  رایزنی گتتارد  کیرشتنیستین و بیزیگران عرصته رمزارز و عرضته اوّلیه ستکّه نهییای  تصتمی  گرفاه شت 

ات موجود  هی در گتتار  مقرّرشتود تی این طرحاوّلیه ستکّه ایجید گردد و تالش  هی  عرضته  اخاصتیصتی برا  طرح

می  ِمی  22مورّخ   2019- 486پیرامون عرضته اوراق بهیدار گنجیند  نشتوند. این چیرچوب حقوقی در قینون شتمیر  

ف تتتهیل  که شتیمل تدابیر فراوانی بی هد  ( گنجیند  شتد7پَکت هی   قینوندربیر  رشتد و تحوّل شترکت 2019یل  ست 

بیشتد. قینون پَکت قبل  هی میکیرمندان و ستهیمداران بر شترکترل  و افزای  کناو ماوسّتط هی  کوچک  رشتد شترکت

هییی  برا  واسطه 9و سنی  فرانته مورد اصالح قرار گرفت و یک چیرچوب حقوقی مورد  8از تصوی  در مجمع ملّی

 که بی رمزارزهی سروکیر دارند نیز بدان افزود  شد.  

منتد گتذارانی کته بته رمزارزهتی  عالقتهتوجّته تعتداد زیتید  از قتینونفرانتتته بتی کمتک قتیبتل  در همین اثنتی،  جتیمعته رمزارز  

مرتبط بی   11ا سترمییهفرانتته پرداخاند. ستودهی   10ا  برا  منطبق نمودن رژی  میلییتیگر  گتتارد بودند به البی

گردیتد زیرا تبتدیتل   2017ر ستتیل رمزارزهتی بتی نرخ بتتتیتیر بتیال  متیلیتیتی مواجته بودنتد و این امر بته مشتتکتل مهمّی د

هتی  قضتتییی کته فرانتتته را ترک کرد  و وجو  نقتد خوی  را بته حوز  گتذاران تهتدیتد نمودنتدبتتتیتیر  از ستترمتییته

 2018دستتیمبر  28مورّخ  2018- 1317درنایجه  قینون شتتمیر   اناقیل خواهند داد.  12متتتیعدتر به لحتی  میلییتی

د نمود که میلییت بر ستودهی  سترمییه را بی نرخ ثیبت و ییتی خیص را ایج( یک رژی  میلی201913 قینون بودجه ستیل 

کرد. بعد از اینکه قینون پَکت و رژی  میلییتی جدید کیمال  اجرایی شتد  محیط قینونی  درصتد وضتع می 30  14یکنواخت

 
1 Unlisted Securities   
2 Initial Coin Offerings (ICOs)   
3 Jean-Pierre Landau   
4 Blockchain   
5 Innovation Hub   
6 AMF, ‘fte AMF publishes a discussion paper on Initial Coin Offerings and initiates its UNICORN programme’, 26 

October 2017:https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace 

%3A%2F%2FSpacesStore%2F5097c770-e3f7-40bb-81ce- db2c95e7bdae&langSwitch=true. 
7 PACTE Act   
8 National Assembly   
9 Ad Hoc   
10 Tax Regime   
11 Capital Gains  
12 Tax-friendly Jurisdiction   

13 2019 Budget Act   
14 Flat Rate   

http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-
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 ردید.اران ایجید گذگه اوّلیه سکّه و هر یک از سرمییههی  عرضتوکن  1صیدرکنندگین  هی  مبیدله رمزارز  برا  شرکت

 گذار  وراق بهیدار و قوانین سرمییها

 3هی  بهیدار اوراق بهیدار و صدور توکن 2وکنیزاسیون 
بررستی ماهوم نوظهور فنّیور     2017گیر  حربیب در اواخر ستیل  دولت فرانتته بیشتار از یک ستیل قبل از شتکل

بلوکی برا  نختتتاین بتیر در فرمتین   ماهوم زنجیر .  ( را آغتیز نمود4بلوکی  یتی فنّتیور  دفارکتلّ توزیع شتتد زنجیر 

یک چیرچوب اخاصتیصتی را برا   که   وارد قوانین فرانتته گردید 2016آوریل ستیل   28مورّخ  2016- 520شتمیر  

امکین صتدور     کرد. این فرمینایجید می 5دهی جمعیهی  کوچک و ماوسّتط از طریق بتتارهی  واممیلی شترکتتیمین

هی یی از برنآورد. ثبت و اناقیل مینیدهی هَمگرا را فراه  می( از طریق بتتتارهی  وام7برنمینیبه موستتوم    6ستتااه

هی توسّتط صتیدر کنند  یی بوستیله یک برندفار ثبت تمیمی دارندگین مینییعنی حای و روزآمدستیز   طریق ستنّای  

 .9دپذیر بویعنی یک دفارکلّ توزیع شد  امکین  8سیتا  مشارک ثبت الکارونیک

پذیر نمودن استااید  از یک دفارکلّ توزیع شتد  برا   بی امکین 2017دستیمبر  8مورّخ   2017- 1674فرمین شتمیر   

یک گیم خیلی بزرگار را برداشتت. این اوراق بهیدار معموال  به    صتدور  ثبت و اناقیل اوراق بهیدار ثبت نشتد  در بورس

تر  برا  آنهی دقیق  «10اوراق بهیدار توکنیز  شتد  نوان ید  از عچند استااشتوند هرهی  بهیدار اراله میتوکنعنوان 

توانند هی نمیشتد  به دنبیل عرضته اوّلیه ستکّههی  صتیدرخواهد بود؛ به هر صتورت  قینون پَکت تیکید نمود که توکن

 .11اوراق بهیدار بیشند

( در ستیتتا  مشتارک ثبت 12هویّتو اِحراز  یعنی ستط  امنیّتق تصتری  دارند که الزامیت فنّی  هر دو فرمین فو

زد  در این خصتوص  الکارونیک بیید در فرمین صتیدر  دولت مشتخّص شتود. دولت تصتمی  گرفت به جی  اقدام شتایب

بی کمیتتیون اروپی به رایزنی بپردازد و این کمیتتون نیز تعری  اراله شتد  توسّتط دولت از دفارکلّ توزیع شتد  را  

 .14مناشر شد 2018دسیمبر   24کشیدند نهییای  در  می اناییر آن رای که بتییر  فرمین  .13تأیید نمود

روند بیید چهیر شتر   برا  ثبت اوراق بهیدار به کیر می که دفارهی  کلّی توزیع شتد  که  شتد  استتاین فرمین  در  

 :15فنّی را به شرح ذیل رعییت نمییند

 اطاّلعیت ثبت شد  حای گردد؛  17که یکپیرچگی  «16اجرایی شوندپرداز  و  اید  ا  بیید به شیو  - ال 

 
1 Issuer  
2 Tokenisation   
3 Security Token   
4 Distributed Ledger   
5 Crowd-lending Platform   
6 Promissory Note   
7 Minibons   
8 Shared Electronic Recording System  
9 Article L. 223-12 and L. 223-13 of the MFC. 
10 Tokenised Securities   
11 Article L. 552-1 of the MFC. 
12 Authentication   
 17  کميسيون اروپا،  جزئيات ابالغيّه،  »فرمان استفاده از دستگاه های مشترک ثبت الكترونيكی برای ارائه و انتقال اوراق بهادار مالی«،  13

July 2018: http://ec.europa.eu/growth/ tools- databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=  

367&mLang=E. 
14 Decree No. 2018-1226 of 24 December 2018 
15 Article R. 211-9-7 of the MFC. 
16 Conceived and Implemented   
17 Integrity   

http://ec.europa.eu/growth/
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امکین شتنیستییی صتیحبین اوراق بهیدار و همچنین میهیّت و شتمیر این  «گونه متتاقی  یی غیرمتتاقی به بیید   - ب

 اوراق را فراه  آورند؛

 گیرد؛ وربرمیبیشند که یک سیتا  ثبت داد  بیرونی را د 1وکیربیید مشامل بر یک طرح متامر کت   - پ

هی  صتورت حتتیب تراکن  اند بیید قیدر بیشتند به گزارشاین دفیترکل ثبت شتد   ق بهیدار که درصتیحبین اورا  - ت

 دسارسی ییبند.

که آیی صتیدر کنند   متتلولیّت رعییت این الزامیت فنّی را برعهد  خواهد داشتت یی   ستیزداین فرمین مشتخّص نمی

نیز   2هتی  بلوکی خصتتوصتتی و عمومیجود بین زنجیر این  فرمتین متذکور بته تمتییز مودهنتد  فنّتیور ع عالو  برالتهار

متیننتد بلوکی عمومی    توجّهی نتدارد. هرچنتد فرمتین فوق امکتین صتتدور و ثبتت اوراق بهتیدار از طریق یتک زنجیر 

تر بلوکی عمومی پیچید   ر صورت اسااید  از زنجیر کند امّی رعییت برخی از این شرایط فنّی درا مناای نمی  3اِتریوم

 بود.خواهد  

 شدنپردازد تی امکین به رهن گذاشاهاوراق بهیدار می  4همچنین فرمین فوق به اصالح قواعد حیک  بر ترهین

 .5شد  و به شیو  کیرآمد فراه  گرددشد  در یک دفار کلّ توزیعاوراق بهیدار ثبت

کردن اوراق بهیدار  کنیز بی استتااید  از این فرمین تواکنون نیهی  بزرگ فرانتتتو  ه و شتترکت 6هی  نوپیشتترکت

اعالم  8و  دام رایتدِر 7کتیرتتیژاهتی   انتد. شتترکتت تبتدیتل کردن اوراق بهتیدار بته توکن یتی دارایی دیجیاتیل( را آغتیز نمود 

ردازند. در می   که قصتد دارند از طریق صتدور سهیم ثبت شد  در یک دفارکلّ توزیع شد  به کت  سرمییه بپ  نمودند

میلیون یورو که در زنجیر  بلوکی  100بی ارزش   10  اوراق قرضته پوشتشتی9ژنرال  ستوستیاه  شترکت  2019آوریل  

اِتریوم ثبت شد  بودند را به عنوان بخشی از یک پروژ  آزمییشی که این شرکت تنهی مشارک اوراق قرضه محتوب 

یلیون یورو  م   6.5شترکای که میلک ستیخامینی بی ارزش    12همی  سترمییه ست 2019. در می  ژولن 11شتد را صتیدر کردمی

 .14به دارایی دیجیایل تبدیل گردید 13اِکویتِی اسایرت آپ  در نزدیکی پیری  بود توسّط 

بلوکی تنهتی تتی حتدّ  ستتودمنتد استتت کته فرآینتدهتی  پرزحمتت یتی    ثبتت نمودن اوراق بهتیدار در زنجیر   بتی این حتیل  

تر  ستتید   اوراق بهتیدار ثبتت نشتتد   ا   بر  15گیر  در جلتتتیت عمومی یتی بتیزار ثتینویتهقبیتل ری گون از پرهزینته گونتی

الذکر خیلی مردرن  و فرمین فوق  2017دستیمبر  8مورّخ  درحیلیکه ثبت اوراق بهیدار ثبت نشتد  پیرو فرمین  گردند.

 
1 Business Continuity Plan   
2 Private and Public Blockchains   
3 Ethereum   
4 Pledging   
5 Article R. 211-14-1 of the MFC 
6 Start-up   
7  Carthagea- Chaineum, ‘Chaineum Acts as STO Advisor for Carthagea’, 14 March 2019: https://medium.com/@ 

Chaineum/chaineumacts-as-sto-advisor-for-carthagea-da428bdfa8e8. 
8  DomRaider-  DomRaider, ‘DomRaider to launch an Equity Token Offering and sell shares registered on blockchain’, 27 May 2019: 

https://www.domraider.com/en/equity-token-offering-shares-blockchain/. 
9 Societe Generale   
10 Covered Bonds   
11  Societe Generale, ‘Societe Generale issued the first covered bond as a security token on a public blockchain’, 23 April 2019: 

https://www.societegenerale.com/en/newsroom/first-covered-bond-as-a-security- 

token-on-a-public-blockchain 
12 Share Capital   
13 Equisafe  
14  Equisafe, ‘Equisafe réalise la première vente d’immeuble via la technologie blockchain en Europe pour un montant de 6,5 millions 

d’euros’, 25 June 2019: http://web.lexisnexis.fr/LexisActu/ CommuniquedepresseEquisafe.pdf 
15 Secondry Market -  

https://medium.com/%40
http://www.domraider.com/en/equity-token-offering-shares-blockchain/
http://www.societegenerale.com/en/newsroom/first-covered-bond-as-a-security-
http://www.societegenerale.com/en/newsroom/first-covered-bond-as-a-security-
http://www.societegenerale.com/en/newsroom/first-covered-bond-as-a-security-
http://web.lexisnexis.fr/LexisActu/


 رانیا یبرا ییهاه یرمزارزها در چند کشور و توص د یدر تول یبلوک  یهارهیزنج یفناور یهایژگیو یرسبر

  

بیشتد بدون تغییر بیقی هی میبع آنکنند  در ارتبی  بی ستهیمداران خوی  تید امّی تعهّدات دیگر  که یک صتیدرگردی

استت. مقرّرات گونیگونی  اع  از فرانتتو  و اروپییی(     مشتکالت عملی زیید  به وجود آمدترتی  اند و بدینمیند 

 ا  جذّاب مبدّل گردد.بلوکی به گزینه بیید اصالح شود تی ثبت اوراق بهیدار در یک زنجیر 

 2گذار  یهو سرمی 1هی  داراییدیران صندوقم
گذار  رمزارز را آغیز هی  ستترمییهروند ایجید صتتندوق  یگزین  هی  جیقمدیران صتتندو در طیّ دو ستتیل گذشتتاه  

   2017در متی  نوامبر ستتیل   موستتوم بته توبتیم 4  هتی  جتییگزینکته متدیر دارایی  3توبتیمکوین  انتد. صتتنتدوق بیتتنمود 

ظر از مقیم نی توبیم. بی این حیل  صتتندوق  5رمزارز اروپییی استتتانداز  نمود  مدّعی بود که نختتتاین صتتندوق   را

هتی  چتیرچوب  ک دستتاته دارایی در هی  یتک از دستتاتهمتیلی مجوّز نتداشتتت زیرا رمزارزهتی بته عنوان یت   بتیزارهتی 

 گرفاند.گذار  حیک  بر مدیران دارایی قرار نمیمقرّرات

کت  نمود به نختاین   2018هی در سیل میلیون یورو را بعد از عرضته اوّلیه سکّه 10که حدود     6پللونآپ نیاستایرت

زارهی  میلی کتت  نمیید. اناییر  که توانتتت مجوّز مدیریت دارایی را از مقیم نیظر بی  آپ رمزارز تبدیل شتدیرتاستا

 .8انداز  شوندرا  2019در سیل    7گذار  شد هی  مقرّراترود نختاین صندوقمی

ا   گذاران  حرفهیهکه به سترمی 9ا گذار  تخصّتصتی حرفههی  سترمییهبه صتندوق  پَکتاکنون قینون   عالو  براین  

 هی  ثبت شد  در یک سیتا  مشارک ثبت الکارونیکی  یعنی یک زنجیر  دهد تی داراییاخاصیص دارند  اجیز  می

اجیز  می دهد تی حدّ    11ا هی  ستهیم اخاصتیصتی حرفههمچنین این قینون به صتندوق .10بلوکی( را خریدار  نمییند

. این دو نوع صتتنتدوق جزو  12گتذار  کننتدهتی  دیجیاتیلی ستترمتییتهخوی  را در دارایی  هتی درصتتد از دارایی  20

آنهی را مدیریت تواند می یل نیز تنهی یک مدیر دارایی مجیزگذار  بدیل هتتاند و به همین دلهی  سترمییهصتندوق

کیّت هی  تحت میل که متتلولیت نگهدار  از دارایی  13دارهی ملزم هتتاند تی یک امینتکند؛ بی این حیل  این صتندوق

که    هی  رمزارز نیز بیید امینت دارانی را پیدا کنندمدیران مجیز دارایی را برعهد  دارد( را منصتوب نمییند.صتندوق  

 د.مییل به نگهدار  رمزارزهی بیشن

  15گذاران خررد رمزارز نیز بی اتّخید اقدامیتی  حمییت از سترمییه 14همقیم نیظر بیزارهی  میلی درخصتوص ابزارهی  مشتاق

از قبیتل  مشتتاقته  بنتد  بر رمزارزهتی از طریق ابزارهتی   کته امکتین شتتر   دهتدرنمتیهتییی را افزای  مییبتل تتیدر مقت 

 
1 Asset Manager   
2 Investment Fund   
3 Tobam   

4 Alternative Asset Manager   
5  Tobam, ‘TOBAM launches first Bitcoin mutual fund in Europe’, 22 November 2017: https://www.tobam. fr/tobam-launches-

first-bitcoin-mutual-fund-in-europe/. 
6 Napoleon X   

7 Regulated   
8 Napoleon Group, ‘France authorizes Napoleon AM as first regulated Asset Manager expert on crypto solutions’, 8 December 

2018: https://medium.com/napoleonx-ai/france-authorizes-napoleon-am- 

as-first-regulated-asset-manager-expert-on-crypto-solutions-1212dbd01a59. 
9 Professional Specialised Investment Funds (FPSs)   
10 Article L. 214-154 of the MFC 
11 Professional Private Equity Funds (FPCIs)   
12 Article L. 214-160, II of the MFC. 
13 Depositary 
14 Derivatives   
15 Retail Investor   
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  مقیم نیظر بیزارهی  2018آورند. در می  فوریه  ( را فراه  می2معیمالتی بیینر هی   یی گزینه  1الاایوتقراردادهی  میبه

ذیلِ قینون فرانتته  مشتاقهواجد شترایط ابزارهی   3تتویه نقد که قراردادهی  ت  میلی بی اناشتیر یک تحلیل بیین نمود

آورند اکنون بیید مجوّز  ادار  رمزارز را فراه  می مشتاقه. درنایجه  بتتارهییی که امکین مبیدله ابزارهی  4هتتاند

 توانند سیکنین فرانتو  را در بیزارییبی آنالین خوی  هدف قرار دهند.را کت  نمییند و نمی

ندگی از مشتتاریین در فهرستتت  رمزارز به نمیی 5دیریت هر یک از ستتبدهی  ستترمییه گذار یز اکنون م در نهییت ن

. کتت  یک لیتتین  یی مجوّز برا  نهیدهییی که این ستروی  را  6خدمیت دارایی هی  دیجیایل گنجیند  شتد  استت

 د بود.ی نخواهننیز این نهیدهی تیبع هی  مقرّرات دهند اخاییر  است و معموال اراله می

 بینکدار  و اناقیل پول
که   اندنمود  ی  نیظر بینکدار  در فرانتته مکرّرا  این نکاه را به عموم مردم ییدآور همقیم  طیّ چند ستیل گذشتاه  

معاقتد   فران  گیر   ز  و مرجع نیتیرت احایتیطی و تصتتمی بتینتک مرک  رمزارزهتی پول واقعی نیتتتانتد. بته طور متتیل  

را به کیر   «7هی  رمز ییدهند به جی  آن عبیرت  داراگمرا  کنند  استت و ترجی  می  «رمزارز هتتاند که عبیرت  

 .8برند

ول محور استااید  از  بیشتد زیرا تنیی  خدمیت پرداخت در فرانتته حگیر  این نهید مه  میبدیهی استت که موضتع

شتود. تمیمی خدمیت پرداخت که کند( انجیم میکه یک کشتور متتاقل صتیدر می 9یعنی پول رایج قینونیارز قینونی  

اند  مشتامل بر استااید  از وجوهیت استت. به موج   تعری  گردید  10قینون پولی و میلی فرانتته 314- 1در میدّ  ذ.

لی  در بتیزار داخ  12 اتّحتیدیته اروپتی( دربتیر  ختدمتیت پرداختت  2015نوامبر    25مورّخ    2015 2366شتتمتیر     11رهنمود

ارونیکی مطتیبق بتی تعری  ارالته هتی و پول الکهتی و ستتکّتهاستتکنتیس از وجوهتیت    (  منیور2رهنمود ختدمتیت پرداختت   

بنیبراین  بر طبق یک قیعد  کلّی   .13«بیشتدکمیتتیون اروپی می 2009 110رهنمود شتمیر   2( میدّ  2شتد  در فقر   

یلِ قینون خدمیت  هی  ثیلث واجد شترایط یک ستروی  تنیی  شتد  ذدرییفت و ارستیل رمزارزهی به نمییندگی از طرف

 بیشد.پرداخت نمی

هی  پییدار بی   و بویژ  ستتکّه 14هی  پییدارگیر  رمزارزهی  بی ارزش ثیبت موستتوم به ستتکّهحیل  اخیرا  شتتکلبی این 

( موج  مبه  شتتدن مرز موجود بین ارزهی  قینونی و رمزارزهی گردید  استتت.  15پشتتاوانه ارز فییت یی دستتاور 

 
1 Contracts for Difference  
2 Binary Options   
3 Cash-Settled Contract   
4  AMF, Analysis of the legal qualification of cryptocurrency derivatives, 23 March 2018: https://www. amf-

france.org/en_US/Reglementation/Dossiers-thematiques/Marches/Produits-derives/Analyse-sur-la-qualification-juridique-

des-produits-d-riv-s-sur-crypto-monnaies?langSwitch=true. 

 
5 Portfolio   
6 Article L. 54-10-2, 5°, b) of the MFC. 
7 CryptoAssets  
8 Banque de France, L’émergence du bitcoin et autres crypto-actifs: enjeux, risques et perspectives, 5 March 2018. 
9 Legal Tender   
10 Monetary and Financial Code (MFC)   
11 Directive  
12 Payment Services  
13 Article 4(25) of the PSD 2. 
14 StableCoins   
15 Fiat   

http://www/
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بیین نمود    2019ژانویه   9ر  هی  رمز  ددارایی  در توصتتیّه خوی  پیرامون 1ینکدار  اروپیگونه که مقتیم نیظر بهمتین

محتتوب   3هتتاند هنگیمی به منزله پول الکارونیکی  2هی  پییدار برخوردار از پشتاوانه ارز فییت که بیزخریدنیستکّه

ا  از  ( نشتینگر مطیلبه3   ؛بیشتد  ( دارا  ارزش پولی2   ؛( به صتورت الکارونیکی ذخیر  گردد1  :شتوند که توکنمی

(  6و    ؛هی  پرداخت صتیدر گردد( بی هدف انجیم تراکن 5   ؛( هنگیم درییفت وجو  صتیدر شتود4   ؛صتیدر کنند  بیشتد

هی  پییدار که  ستکّه. درنایجه  امکین دارد برخی از صتیدرکنندگین  4توسّتط افراد  غیر از صتیدر کنند  پذیرفاه شتود

وردار هتاند  ملزم گردند تی مجوّزهی  پول الکارونیکی را برا  فعّیلیت مجیز در فرانته   برخاز پشاوانه ارز دساور

 کت  کنند.

بی شتتک و تردید دولت و بینک مرکز    6لیبراانداز  رمزارز  بی نیم برا  را   5بوک فی نهییای   اعالم برنیمه شتترکت  

تواند ستیتتا   می  بوکبیین نمودکه فِی   و میلی فرانتته    وزیر اقاصتید   7لومییر برونورو گردید  استت.  فرانتته روبه

فرانتتتوا   8پرداخت خیصّ خود را ایجید کند امّی تحت هی  شتترایطی مرجیز نیتتتت یک ارز متتتاقل را خلق نمیید.

که لیبرا در هر شرایطی به مجوّز مربوطه نییزمند خواهد    نیز بیین نمود   رلی  بینک مرکز  فرانته9ویلِرو  دوگیلهو

. همچنین فرانتتته اعالم کرد که یک کیرگرو  اخاصتتیصتتی  10بود تی از خدمیت پرداخت و بینکدار  برخوردار گردد

 .12ایجید خواهد شد  11پییدار در چیرچوب گرو  هاتهی  سکّه

 مقیبله بی پولشویی    
گزارش ستیلیینه    دند.غیرقینونی را آغیز نموهی   نییرت بر رمزارزهی در تراکن  2011مقیمیت فرانتتو  از اوایل ستیل  

هی  پولشتویی اخاصتیص کوین در طرحنحو  استااید  از بیتستروی  اطاّلعیتی ترکاِن به توضتی  دربیر     2011ستیل 

  کیرگروهی تحتت رهبر  ستتروی  ترکاِن گزارشتتی را دربیر  رمزارزهی مناشتتر نمود و 2014. در می  ژولن 13دارد

هی  پولشتویی یی تیمین میلی تروریتت   طرحستااید  از رمزارزهی در  ا بی هدف محدود نمودن اپیشتنهیدات گونیگونی ر

 .14اراله داد

دهد. آخرین گزارش ستیلیینه این نهید تشتری  ستروی  ترکاِن از نزدیک و بی دقّت رمزارزهی را مورد نییرت قرار می

هتی  و  کتیرت  (  17زد کَ یتی    16مونِرویننتد  و محرمتینته  مت   15نمود  استتت کته چگونته رمزارزهتی  غیرقتیبتل ردیتیبی

 
1 European Banking Authority (EBA)  
2 Redeemable  
3 Electronic Money   
4 EBA, Report with advice for the European Commission on crypto-assets¸ 9 January 2019, pp. 12–13. 
5 Facebook   
6 Libra   
7 Bruno Le Maire   
8  Bloomberg, ‘Facebook Token Runs Into Instant Political Opposition in Europe’, 18 June 2019: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-18/france-calls-for-central-bank-review-of-facebook- cryptocurrency 
9 Francois Villeroy de Galhau   
10  Cointelegraph, ‘French Central Bank: Facebook’s Libra May Need Banking License’, 25 June 2019: 

https://cointelegraph.com/news/french-central-bank-facebooks-libra-may-need-banking-license. 
11 G7 
12  fte Block, ‘France to create G7 stablecoin taskforce following Libra’s announcement’, 21 June 2019: 

https://www.theblockcrypto.com/tiny/france-to-create-g7-taskforce-on-cryptocurrency-stablecoin/. 
13 Tracfin, Rapport d’activité 2011, pp. 21–23. 
14  Ministry of Economy and Finance, Regulating virtual currencies – Recommendations to prevent virtual currencies from being 

used for fraudulent purposes and money laundering, June 2014: 

https://www.economie.gouv.fr/files/regulatingvirtualcurrencies.pdf. 
15 Untraceable  
16 Monero 
17 Zcash  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-18/france-calls-for-central-bank-review-of-facebook-
http://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-18/france-calls-for-central-bank-review-of-facebook-
http://www.theblockcrypto.com/tiny/france-to-create-g7-taskforce-on-cryptocurrency-stablecoin/
http://www.theblockcrypto.com/tiny/france-to-create-g7-taskforce-on-cryptocurrency-stablecoin/
http://www.economie.gouv.fr/files/regulatingvirtualcurrencies.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/regulatingvirtualcurrencies.pdf
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ط کالهبردارهتی و مرتبط هتتتانتد بته طور فزاینتد   2هتی  پول رمزارزکته بتی کی   1نتیمپرداختت شتتد  بیپی  ا  توستتّ

 .3گیرندپولشویین مورد اسااید  قرار می

فرانتته قرار داشتاند تی اینکه فرمین شتمیر    4رمزارزهی خیرج از حیطه قینون ضتدّ پولشتویی و تیمین میلی تروریتت 

ی  مبیدله رمزارز را نیز به فهرستت اشتخیص تیبع الزامیت  بتتارهی و کیرگزاره  2016دستیمبر    1مورّخ  1635-2016

 قینون فوق افزود.

  2018 843اروپی متتیلل پولشتویی و تیمین میلی تروریتت  بی استااید  از رمزارز را از طریق رهنمود شتمیر    اتّحیدیه

دربیر  جلوگیر  از کیربرد نییم میلی در    2015 849که رهنمود شتمیر    دادمورد توجّه قرار   2018می  ِمی   30مورّخ 

کرد و در آن بیین  ( را اصتالح می5پنجمین رهنمود ضتدّ پولشتوییپولشتویی یی تیمین میلی تروریتت   راستای  اهداف  

دستاور  و   دهندگین مبیدله ارزهی  مجیز  وکه ستروی  نمییندهی  عضتو بیید اطمینین حیصتل دولت که   شتد  بود

ارزهی  مجیز  را به عنوان   . پنجمین رهنمود ضتدّ پولشتویی  «ثبت شتد  بیشتند   6پوله کی همچنین ماولّیین عرضت 

 کند که توسّتط یک بینک مرکز  یی مرجع عمومی صتیدر یی تضتمین نشتد  استت نمود دیجیایلی ارزش تعری  می 

بیشتد بلکه اشتخیص حقیقی یی ز یی پول نمیت حقوقی ارارا  وضتعیّبه یک ارز رستمی قینونی مرتبط نیتتت و دلزومی  

 .«سیز  و مبیدله الکارونیکی را دارا استذخیر   پذیرند و قیبلیّت اناقیل  آن را به عنوان ابزار مبیدله می  7حقوقی

هییی که تیبع الزامیت ضتتدّ  فهرستتت موجودیّت  پولشتتویی  ستتیز  پنجمین رهنمود ضتتدّ  برا  اجرایی  پَکتقینون 

( صتیدرکنندگین  1:  بربگیرد  هی  ذیل را درریتت  هتتاند را گتتارش داد تی دستاهیی و تیمین میلی تروپولشتو

( ماولّیتین  2انتد؛  مقتیم نتیظر بتیزارهتی  متیلی را بته دستتت آورد  8یته اخایتیر تتأییتدهتی  عرضتته اوّلیته ستتکّته کته  توکن

در مقتیبتل ارز قتینونی را صتتیدر   هتی  دیجیاتیلییی کته اجتیز  خریتد یتی فروش دارایهتیهتی  دیجیاتیل و موجودیّتتدارایی

. قتینون پَکتت تعری  ارزهتی  مجتیز  را ذیتلِ پنجمین  9هتی  دیجیاتیلدهنتدگتین مرجتیز دارایی( ستتروی 3کننتد؛ و  می

هییی  هی  دیجیایل شیمل توکنی  دارایی تعر  10تهی  دیجیایل گنجیند  اسدّ پولشویی در تعری  داراییرهنمود ض

فرانتته به گشتودن    هی اند(. بی توجّه به اینکه بینکهی  عرضته اوّلیه ستکّه صتیدر شتد پیرو طرحه  ک  شتودنیز می

هی  مرتبط بی رمزارز به دلیل آشتکیر نبودن قینون ضتدّ پولشتویی و تیمین میلی تروریتت  حیک  بر حتتیب برا  شترکت

 مند خواهند شد.ینکدار  نیز بهر هی  فوق از دسارسی خیص و ویژ  به خدمیت بدساه ییلی ندارند  آنهی تم

تعجّ  برانگیز استت که قینون پَکت گتتار  الزامیت ضتدّ پولشتویی و تیمین میلی تروریتت  را به بتتارهی   بی این حیل  

ستتیزد تتی هتی  عضتتو را ملزم میگتتتارانتد هرچنتد پنجمین رهنمود ضتتدّ پولشتتویی دولتتمبتیدلته رمزارز نمی

درحقیقت  بتتتارهی     را ثبت کنند.  «رزهی  مجیز  و ارزهی  دستتاور له بین اهی  مبیددهندگین ستتروی اراله 

گیر   مقیم نییرت احاییطی و تصتمی  2014- ش- 01مبیدله رمزارز به ارز دستاور  در هر صتورت تیبع مقرّر  شتمیر  

 
1 Anonymous Prepaid Payment Card   
2 Cryptocurrency Wallet   
3 Tracfin, 2017–2018 – Money Laundering and Terrorist Financing Risk – Trends and Analysis, June 2019. 
4Anti-money Laundering and Terrorism Financing (AML/CFT)   
5 Fifth Anti-Money Laundering Directive  
6 Custodian Wallet Provider   
7 Natural and Legal Persons   
8 Optional Approval   
9 Licensed Digital Assets Services Providers- Article L. 561-2, 7° bis to 7° quater of the MFC. 
10 Article L. 54-10-1 of the MFC. 
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دهندگین مجیز اراله  تی مجوّز  را برا  اراله خدمیت پرداخت به دستتت آورند.  ستتیزدکه آنهی را ملزم می بیشتتندمی

 خدمیت پرداخت تیبع الزامیت ضدّ پولشویی  تیمین میلی تروریت  هتاند.

درخواستتت نمود تتی نحو  اِعمتیل    2از کتیرگرو  اقتدام متیلی  2018در متی  متیرس    201نهتییاتی   وزار  متیلی گرو   

قدام میلی بیتین رو  ا  کیرگ2018هی  رمز  را تبیین نمتیید. در می  ارکابر استتاتینداردهی  خوی  درخصتتوص دارایی

هتی  دیجیاتیل تتیبع مقرّرات ضتتدّ  دهنتدگتین داراییکته ستتروی   هتی بتییتد اطمینتین حتیصتتل نمتیینتدنمود کته  دادگتی 

ر  حای ستوابق  تتاند و متال  بررستی و شتنیستییی کیمل مشتار  شتیمل نییرت متتامپولشتویی  تیمین میلی تروریتت  ه

دهندگین بیید دارا  مجوز بود  یی ثبت شتد   این ستروی   ند.هدهی  مشتکوک را انجیم میدهی تراکن و گزارش

   2019 در ستتیل  .3 شتتود  تحت نییرت قرار گیرندبیشتتند و برا  تضتتمین اینکه مقرّرات از جین  آنهی رعییت می

رویکرد  ریتتتک مبنتی اتّختیذ  و  درخصتتوص دارایی  4کتیرگرو  اقتدام متیلی رهنمود خوی  برا   هتی  مجتیز  

هتی  دارایی مجتیز  را روزآمتد نمود. احامتیال  پنجمین رهنمود ضتتدّ پولشتتویی بتییتد مورد  وی دهنتدگتین ستترارالته

 اصالحیت بیشار  قرار گیرد تی این پیشنهیدات رعییت گردد.

که در حیل حیضتر در فهرستت اشتخیص تیبع الزامیت ضدّ پولشویی  تیمین میلی تروریت     مرتبط بی رمزارز هی شترکت

را به دادستاین کل گزارش دهند تی و  نیز آن را به اطّالع   5ید هر تراکن  مشتکوکچنین بیاند  همگنجیند  نشتد 

 سروی  ترکاِن برسیند.

  

 
1 G20  
2 Financial Action Task Force (FATF)   
3 FATF, Regulation of virtual assets, 19 October 2018. 
4 Risk-based Approach   
5 Suspicious Transaction   
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 هی  دارایی دیجیایل دهندگین سروی اراله گذار  مبیدالت و سییر نیی  و مقرّرات ت   

ن پَکتت ایجتید جیاتیل در قتینوهتی  دارایی دیدهنتدگتین ستتروی یتک چتیرچوب حقوقی جتیمع برا  ارالتهقبتل از اینکته  

از می  ژانویه ستتیل   گذار  بودند.برخی از بیزیگران صتتنعت رمزارز تیبع یک وضتتعیّت خیص به لحی  مقرّرات گردد  

ا  که وجوهی را در ارتبی  بی گیر  الزامی را مطرح نمود  است تی هر واسطهحاییطی و تصتمی   مرجع نییرت ا2014

هتی   یتک بتتتار مبتیدلته یتی کتیرگزار( بتییتد مجوّز  را برا  ارالته ستتروی کنتد  فتت میخریتد یتی فروش رمزارزهتی دریتی

 .  1پرداخت به دست آورد

هی  دیجیایل را  ییی هتتتاند که خدمیت مرتبط بی داراییههی  دیجیایل  جزو موجودیّتداراییدهندگین  ستتروی 

هی  مطیبق بی ( توکن1:  ذیل هتتاند  شتیمل موارد قینون پَکت  مطیبق بی تعری   هی  دیجیایل  دارایی آورند.فراه  می

که    هی  دیجیایل نیملموستیهی  یعنی  داراییتعری  اراله شتد  از این عبیرت در چیرچوب حقوقی عرضته اوّلیه ستکّه

شتوند(  نگهدار  و مناقل می مشتامل بر حقوقی هتتاند و در یک ستیتتا  مشتارک ثبت الکارونیک صتیدر  ثبت  

( هر نوع نمودِ دیجیایلی ارزش که توسّتط یک بینک مرکز  یی مرجع 2و  یط اَستنید میلی نبیشتند؛  میدامیکه واجد شترا

را  وضعیّت حقوقی ارز یی پول نی مرتبط نیتت و داعمومی صتیدر یی تضتمین نشتد  بیشتد  لزومی  بی یک ارز رستمی قینو

ستیز  و ذخیر   پذیرند و قیبلیّت اناقیل  بیشتد بلکه اشتخیص حقیقی یی حقوقی آن را به عنوان ابزار مبیدله می نمی

هتی  مجتیز  در  هتی  دیجیاتیل انتدکی از تعری  دارایی. این تعری  از دارایی2مبتیدلته الکارونیکی را دارا استتت

هی  رمز  و رمزارزهی تحت پوشت  . به هر صتورت  تمیمی دارایی3بیشتدتر میدقیقپیشتنهیدات کیرگرو  اقدام میلی 

نبتیشتتنتد نیز    4هتی کته ممکن استتت مبانی بر رمزنگتیر گیرنتد امّتی برخی از توکنل قرار مییجیاتیهتی  دتعری  دارایی

 توب شوند.مح 5توانند به عنوان دارایی دیجیایلمی

هی  ستترمییه هی  دیجیایل به ستتروی کنندگین قینون پَکت برا  ایجید فهرستتای از خدمیت مرتبط بی داراییتهیّه

هتی  دیجیاتیل بته محی اینکته در  انتد. بنتیبراین  ختدمتیت داراییالهتیم بخ  نگریتتتاته گتذار  ستتنّای بته عنوان منبع

 شوند :هی  ذیل میسروی   شیمل هی  دیجیایل اجرایی شوند  ارتبی  بی دارایی

 ؛6هی  دیجیایل یی کلیدهی  خصوصی رمزنگیر نگهدار  دارایی - ال 

 نونی؛هی  دیجیایل در مقیبل ارز قیخرید یی فروش دارایی  - ب

 هی  دیجیایل دیگر؛هی  دیجیایل در مقیبل داراییخرید یی فروش دارایی  - پ

 ایل؛ وهی  دیجیادار  نمودن یک بتار مبیدله دارایی  - ت

 
1 ACPR, Position 2014-P-01, 29 January 2014. 
2 Article L. 54-10-1 of the MFC. 

  ارا می باشد و در راستای اهداف دارایی مجازی نمودِ دیجیتالی ارزش است که قابلیّت مبادله یا انتقال دیجیتالی را د  ":    124کارگروه اقدام مالی،ص.  پیشنهادات  3

است.دارایی های مجازی شامل نمودهای دیجیتالی ارزهای فیات یا دستوری،اوراق بهادار و دارایی های مالی دیگر که در    پرداخت یا سرمایه گذاری قابل استفاده 

 . "می باشنددیگری از پیشنهادات کارگروه اقدام مالی تحت پوشش قرار گرفته اند، نبخش 
4 Cryptography   
5 Digital Assets   
6 Cryptographic Private Keys   
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هتی  دیجیاتیل مرتبط هتتتانتد  از جملته دریتیفتت و اناقتیل هتی  گونتیگون دیگر  کته بتی داراییانواع ستتروی   - ث

بیمه کردن  و عرضته اوراق   گذار   مدیریت ستبد ستهیم  مشتیور  سترمییه ث  هی  ثیلستایرشتیت به نمییندگی از طرف

 .2همرا  یی بدون تعهّد قطعی  1بهیدار

هی  دیجیایل در یک قینون اجرایی مورد توضتی  بیشتار قرار خواهند گرفت که قرار استت در  هی  داراییستروی 

 تصوی  گردد.  2019جریین تیبتاین 

هی دهندگین سترمییه گذار  تنیی  شتد  خواهند بود: آنستروی   ات معیدل بی تعهّداتهی  مجیز تیبع تعهّدموجودیّت

هی   دارا  ستیتتا   ا  را رعییت کنند(  را به دستت آورند  یی الزامیت سترمییه 3ا بیید اشتاراک بیمه متتلولیّت حرفه

ا طرح نمییند. ر 4ت منیفعهی  کیفی برا  مدیریت تعیرضتیفنّیور  اطاّلعیت بیشتند و ستییستتپذیر  ایمن و انعطیف

ا  که قصتد دارند  هی  تنیی  شتد دیجیایل مانیست  بی ستروی هی  دهندگین مجیز داراییعالو  براین  ستروی 

ارالته دهنتد بتییتد الزامتیت بیشتتار  را رعتییتت کننتد. بته طور متتیل  ماولّیتین مرجتیز ملزم خواهنتد بود یتک ستتیتیستتت  

و را(  هی  رمز  یی کلیدهی  یی هر دبیشند داراییکه هموار  قیدر می یصل گرددنگهدار  را ایجید نمییند تی اطمینین ح

 .5برا  مشاریین خوی  بیزگشت داد  و حتیب هی  مجزّایی را اجرایی کنند

گذار  که مبانی بر مجوّزهی  اخاییر  استت را به عنوان یک ستیتتا  هی  میلی این رویکرد مقرّراتمقیم نیظر بیزار

و عملکردهی  ستتیل  در    7گر ا این نهید بی تیکید بر مقرّرات غیرالزامی به ترویج حرفه  دهد.می الهار 6مشتتوّق مبنی

ا  کته ممکن استتت متینع نوآور  گردیتد  و ی  محتدود کننتد هت ر عین حتیل نیز از ایجتید چتیرچوببتیزار پرداخاته و د

محتتوب خواهند شتد و    «8در لیتتت ستاید کند. بیزیگران مجیز دهد نیز اجانیب میجذّابیّت فرانتته را کیه  می

ثبت شتدن موجودیّت   بی این حیل    مورد استااید  قرار دهند. 9عنوان یک ابزار بیزارییبیتوانند مجوّز خوی  را به می

هی  ضتتدّ پولشتتویی  که بویژ  در اثر پنجمین رهنمود ضتتدّ پولشتتویی  ظر بیزارهی  میلی به دلیل نگرانینزد مقیم نی

هی    خرید یی فروش داراییندگین ستترویدههی  دیجیاتیل و همچنین ارالهماولّیتین داراییبرا   اند(  مطرح شتتد 

دهندگین  بیشتد: ستروی ت این ثبت نیم خیلی پررزحمت نمیدیجیایل در مقیبل ارز قینونی الزامی خواهد بود. الزامی

را در اخاییر مقیم  و میلکین ذیناع خوی  ا  و اعابیر  مدیران هی  حرفهثبت شتد  بیید اطاّلعیتی دربیر  صتالحیّت

هی  درونی مورد نییز برا  رعییت شتدن قینون ضتدّ پولشویی را ر داد  و همچنین دستاورالعملی قرانیظر بیزارهی  میل

یه قبلی مرجع نییرت  تأییدهی موافقت خواهد نمود هرچند  زارهی  میلی بی ثبت این موجودیّتاجرا کنند. مقیم نیظر بی

 بیشد.ز میو تصمی  گیر  نیز مورد نیی  احاییطی

  

 
1 Placing   
2 Firm Commitment- Article L. 54-10-2 of the MFC. 
3 Professional Liability Insurance  
4 Conflicts of Interests  
5 Article L. 54-10-5 of the MFC. 
6 Incentive-based System   
7 Professionalism  
8 White-listed   
9 Marketing Tool   
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دستت آورند نیز هی  دیجیایل که مجوّز اخاییر  را بهدهندگین داراییرخصتوص ستروی لزامیت ضتدّ پولشتویی دا

یبی را خواهد داشتت  دهندگین عمدتی  نق  یک ابزار بیزاریهرچند کتت  مجوّز برا  این ستروی   اِعمیل خواهد شتد.

 مزایی  ذیل نیز برخوردار خواهند شد:یز از هی  مجامّی موجودیّت

 نه از گشودن یک حتیب بینکی و دسارسی به خدمیت بینکدار  عمد  منع نخواهند شد؛ وبه گونه خودسرا - ال 

( برا   1از طریق ایمیل یی بیزارییبی تلانیشتاریین بیلقوّ  در مقییستی بزرگ  اجیز  خواهند داشتت بی هر یک از م   - ب

دهندگین  . همچنین ستروی 3برقرار نمییندتمیس « 2تقیضتی  میلی یی بینکی خوی  براستیس رژی     بیزارییبی خدمیت

هی  دیجیایل قیدر خواهند بود خدمیت خوی  را به صتورت گتتارد  برا  عموم مردم تبلین نمود  و از  مجیز دارایی

هی  بیزارییبی برا  استااید  از این روشبه عنوان یک ابزار بیزارییبی استااید  کنند. از جین  دیگر    4پشتایبینی میلی

 ممنوع خواهد بود.    هندگین غیرمجیزدسروی 

بیشتتد. از آنجتیییکته این می 5کنتد فیقد هی  گونه تیثیر فرا ستترزمینیمجوّز  که مقتیم نیظر بیزارهی  میلی اِعطتی، می

دهنتدگتین  مورد ستتروی  بته فرانتتته استتت  هی  رژی  قتیبتل اِعمتیل دیگر  در  گتذار  منحصتترچتیرچوب مقرّرات

 دارد.هی  دیجیایل وجود ندارایی

گزارشتی درخصتوص احامیل الزامی شتدن مجوّز برا  تمیمی   کند تیدولت فرانتته را ملزم می  همچنین قینون پَکت  

 .6هی  دیجیایل را بی مدّنیر قرار دادن پیشنهیدات آتی کیرگرو  اقدام میلی آمید  کنددهندگین داراییسروی 

  

 
1 Cold Call   
2 Financial or Banking Solicitation  
3 Articles L. 341-1 et seq. of the MFC 
4 Sponsorship   
5 Extraterritorial   
6 Article 86, X of the PACTE Act. 
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 ساخراج کنندگین  انییت

رمزارز در فرانتته عمال    گذار  خیصّتی نیتتاند. صتنعت استاخراجرمزارزهی تیبع هی  رژی  مقرّرات  1کنندگیناستاخراج

هی  خیلی زیید برق طیّ چند ستیل گذشتاه موج  گردید  استت تی استاخراج رمزارز ستودآور  وجود ندارد زیرا قیمت

 کنند.مبیدرت می  3سرگرمی یی شغل جینبیک  به اساخراج رمزارزهی به عنوان ی. بی این حیل  بتییر  از افراد  2نبیشد

پیشتنهید داد  استت که استاخراج کنندگین فرانتتو    4دربیر  ارزهی  مجیز  2019ژانویه   30گزارش پیرلمینی مورّخ 

معیف    6رق نهیییگنجیند  شتوند و بدین ترتی  از میلییت داخلی بر مصترف ب «5صتنییع برق محور قینونی  در فهرستت  

فرانتته را برا  استاخراج    ستوّم کیه  دهد و در نایجههی  برق را به میزان یکتواند هزینهیفیّت میاین مع  گردند.

ا  مورد  محیطی استاخراج رمزارز به طور گتتارد اخیرا  تیثیرات زیتتت تر ستیزد. بی این حیل  رمزارز جذّاب  کنندگین

 این مزایی به اساخراج کنندگین رمزارز را بپذیرد. رسد دولت ریتک اِعطی،نیر می اناقید قرار گرفاه است و بعید به

 

 نیی  صیدر کنندگین ت

  7هی  برجتتاه عرضته اوّلیه ستکّه را جذب کند  ل گذشتاه در تالش بود  استت تی طرحدرحیلیکه فرانتته طیّ چند ستی

به یک حوز  قضتتییی  اند تی فرانتتتهاتّخیذ نمود  هی  فراوانی رار بیزارهی  میلی در این کشتتور گیمدولت و مقیم نیظ

متتیعد برا  عرضته اوّلیه ستکّه مبدّل گردد. دولت فرانتته و مقیم نیظر بیزارهی  میلی بعد از رایزنی عمومی که توسّتط 

هی  عرضته اوّلیه ستکّه را به جی  ترویج اند تی یک چیرچوب مورد  برا  طرحتصتمی  گرف    8این نهید انجیم شتد

 هی در چیرچوب قینون موجود عرضه اوراق بهیدار ایجید نمییند.یی گنجیندن این طرح 9  تجربیّیت موفقراهنمی

ط قینون پَکت را رعییت کنند  عرضتته اوّلیه توکنمقیم نیظر بیزارهی  میلی     تأیید هییی که الزامیت فراه  آمد  توستتّ

اییر  خواهد بود: هی   ه ستکّه اخر طرح عرضته اوّلییه این نهید برا  تمیمی صتیدرکنندگین دتأییدکتت    خواهد کرد.

تتته ممنوع نخواهد گردید هرچند  یه در فرانتأییدهی  عرضتته اوّلیه ستتکّه به دلیل عدم برخوردار  از یک از طرح

 
1 Miners   
2  Les Echos, ‘Blockchain: le français Bigblock Datacenter délocalise ses fermes de minage au Kazakhstan’, 11 March 2019: 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/blockchain-le-francais-bigblock-datacenter-delocalise-ses-fermes-de-minage-au-

kazakhstan-999360. 
3 Side Job   
4  National Assembly, Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information relative aux monnaies 

virtuelles, 30 January 2019. 
5 Electro-intensive Industries   
6 Domestic Tax on Final Electricity Consumption (TICFE)   

  22ميليون یورو درآمد داشته است درحاليكه مقادیر جهانی حاصل از این طرح ها به   80براساس آمار مقام ناظر بازارهای مالی، طرح های عرضه اوّليه سكّه در فرانسه تنها   7

 ميليارد دالر می رسد.

AMF, French ICOs – A New Method of Financing, 14 November 2018: https://www.amf-france.org/en_US/Publications/Lettres-

et-cahiers/Risques-et-tendances/Archives?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F27604d2f-6f2b-4877-98d4-

6b1cf0a1914b&langSwitch=true). 

8  AMF, ‘fte AMF publishes a discussion paper on Initial Coin Offerings and initiates its UNICORN programme’, 26 October 

2017:https://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace  
%3A%2F%2FSpacesStore%2F5097c770-e3f7-40bb-81ce- db2c95e7bdae&langSwitch=true. 
9 Best Practices Guide  

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/blockchain-le-francais-bigblock-datacenter
http://www.amf-france.org/en_US/Publications/Lettres-et-cahiers/Risques-et-tendances/Archives?docId
http://www.amf-france.org/en_US/Publications/Lettres-et-cahiers/Risques-et-tendances/Archives?docId
http://www.amf-france.org/en_US/Publications/Lettres-et-cahiers/Risques-et-tendances/Archives?docId
http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-
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مقیم نیظر بیزارهی  میلی اناییر    بیشتد.هی  بیزارییبی میعرضته اوّلیه ستکّه تیبع محدودیّت  نشتد  برا  تأییدهی  طرح

ه جهینی این نهید نشتتینگر زیرا وجه  یه را اراله کنندتأییده اوّلیه ستتکّه  درخواستتت درییفت  رد تی حیمیین عرضتت دا

هتی   هتی  خوی  در حوز کنتد تتی بته بتیزاریتیبی عرضتته اوّلیته ستتکّتهبتیشتتد و بته آنهتی کمتک می  آنهتی میپتذیراطمینتین

به صتتورت آزادانه برا  ستترمییته  هی  خوی  را وکندهد تیتقضتتییی خیرجی بپردازند و همچنین به آنهتی اجیز  می

 گذاران فرانتو  به فروش برسینند.

هی  عرضته اوّلیه ستکّه به وضتوح از عرضته اوراق بهیدار مجزّا گردید  استت. هی  نوع عرضته ذیلِ قینون پَکت  طرح

بیهت  هیی  موج  شیژگیاوراق بهیدار به شکل یک طرح عرضه اوّلیه سکّه مجیز نخواهد بود. صدور یک توکن که و

 نخواهد شد.  1هیتوکن اوراق بهیدار( موج  اِعمیل مقررات مربو  به حقوق شرکتگردد  یعنی آن بی اوراق بهیدار می

یه مقیم نیظر بیزارهی  میلی بیید یک ستتند  تأییتدصتتیدرکننتدگین توکن در طرح عرضتته اوّلیته ستتکّه برا  کتتت  

این ستند مشتامل بر  .3ضته و صتیدر کنند  استت را درج نمییندگونی دربیر  عرکه دربرگیرند  جزلییت گونی 2اطاّلعیتی

ستتیز   هی و روش مورد استتااید  برا  ایمناطاّلعیت میلی و حقوقی خواهد بود امّی برخی اطاّلعیت فنّی دربیر  توکن

نیز در  (  5هوشمند  قراردادهی  4هی  پول چند امضتیییکی  هی  رمز  به دستت آمد  در جریین عرضته  یعنیدارایی

گمرا  کنند  نبود  و به زبین ستید  نوشتاه شتود و  این ستند وجود خواهد داشتت. ستند اطاّلعیتی بیید دقیق بیشتد  

همچنین بیید خطرات همرا  بی عرضته توکن را نیز توضتی  دهد. تی حدود   ستند اطاّلعیتی مشتیبه یک گزارش دقیق  

در صتورت لزوم از طریق   - اهد شتد تی در فرانتته متتاقر بیشتدملزم خو  عالو  براین  صتیدرکنند  خواهد بود. 6و جیمع

 .8یی شعبه 7یک وابتاه

بیزارهی  میلی بیزنگر  خواهد   دهد نیز توسّتط مقیم نیظرموضتوعیت بیزارییبی که صتیدر کنند  مورد استااید  قرار می

دهد تی به صتتیدر کنند  اجیز  نمی  نیر   رو شتتد زیرا به لحی   این الزام بی اناقید جیمعه رمزارز فرانتتته روبه.  9شتتد

رستینی  ستت چند می  به طول انجیمد اطّالعکه ممکن اتأیید  تصتمی  خوی  برا  عرضته را قبل از پییین ییفان فرآیند 

 نمیید.

  یک میدّ  اخاصتیص ییفاه به عرضته اوّلیه ستکّه به قینون عمومی مقیم نیظر بیزارهی  میلی افزود  2019در می  ژولن 

  گذار  هی  سترمییهنی که مشتامل بر مواد ماصّتلی دربیر  عرضته اوراق بهیدار  بیزارهی  سترمییه  صتندوق قینوشتد  

صتیدر    2019ژولن  6همچنین مقیم نیظر بیزارهی  میلی  دستاورالعملی را در تیریخ   .10دهندگین مجیز و غیر (ستروی 

 .11کردعیتی را اراله میو محاوا  سند اطّال تأییدکه جزلییت بیشار  از فرآیند  نمود

 
1 Corporate Law   
2 Information Document   
3 Article L. 552-4 of the MFC. 
4 Multi-Signature Wallet   
5 Smart Contract   
6 White Paper   
7 Subsidiary   
8 Article L. 552-5 of the MFC. 
9 Article L. 552-5 of the MFC. 
10 Article 711-1 et seq. of the Règlement général de l’AMF. 

گام  بازارهای مالی هن  تی برای تائید توسّط مقام ناظردرباره طرزالعمل بررسی تقاضا و ایجاد یک سند اطاّلعا  2019-06  شماره   بازارهای مالی،رهنمود  مقام ناظر  11

 . 2019ژوئن  6 عرضه اوّلیه سکّه،
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دهندگین  بی تبعیت کتت  مجوّز توسّتط ستروی   یه مقیم نیظر بیزارهی  میلی خیلیتأییدپییمدهی  حقوقی کتت  

 هی  دیجیایل شبیهت دارد.دارایی

 هی  عرضه اوّلیه سکّه:شد  توکن تأییدصیدر کنندگین  

 خدمیت بینکدار  عمد  منع نخواهند شد و  به گونه خودسرانه از گشودن یک حتیب بینکی و دسارسی به - ال 

لیغیت آنالین یی تب هی  خوی  را از طریق تقیضتتی  میلی یی بینکی  اجیز  خواهند داشتتت تی خدمیت و ستتروی   - ب

ا  برا  عموم مردم تبلین نمییند. همچنین  استااید  از این روش  یی هر سته مورد( به طور گتتارد پشتایبینی میلی  

 هی  عرضه اوّلیه سکّه ممنوع خواهد بود.نشد  توکن  تأیید  صیدرکنندگین  هی  بیزارییبی برا

لیه ستکّه از الزامیت ضتدّ پولشتویی  تیمین میلی تروریتت   هی  عرضته اوّشتد  توکن تأییدعالو  براین  صتیدرکنندگین  

 بعیّت خواهند کرد.گذاران در جریین عرضه توکن  تسرمییه  ازهی  درییفت شد   امّی صرفی  در ارتبی  بی تراکن 

فرا   تتیثیرفتیقتد    هتی  دیجیاتیل  دهنتدگتین دارایییته مقتیم نتیظر بتیزارهتی  متیلی درخصتتوص ستتروی تتأییتدنهتییاتی  نیز  

 و قیدر به فراتر رفان از مرزهی  درون اتّحیدیه اروپی نیتت. استزمینی  سر

 1الهبردار  و ضمینت اجرا  کیار  و مدنی ک
ا  در ارتبتی  بتی رمزارزهتی صتتیدر نگردیتد   ایی کیار  یتی متدنی عمتد ک  اجر  هی  حرطبق آخرین اطالعتیت حتیصتتلته

 است.

هی  هی  ستیلیینه ستروی  ترکاِن ذکر گردد. این گزارشهی در گزارشهی  مجرمینه مرتبط بی رمزارزامکین دارد فعّیلیت

ربتیر   عموال   اطاّلعتیتی درمزارزهتی استتت امّتی م   هتی  جرای  متیلی بتی استتااتید  ازهتی  گونتیگونی از طرحشتتیمتل شتترح

 .2هی  کیار  را دارا نمی بیشددادخواهی دعو  در دادگی 

 میلییت 
که در خصتتوص   2018عمدتی  زمینی طرح گردید که قینون مورد  ستتیل   3هی  ابزار رژی  میلییتی رمزارزهی و توکن

دار  که در خصتوص صتیدرکنندگین  تصتوی  گردید و قینون مقرّرات حتتیب گذاران اناراد  اِعمیل پذیر بود  سترمییه

فرانتته  4حتتیبدار پذیر بود توسّتط مقیم نیظر استاینداردهی  عمیلا گذارانهی  عرضته اوّلیه ستکّه و سترمییهتوکن

 هییی وجود دارد.همچنین عدم قطعیّت بی این حیل   .ANC)5مناشر شد  قینون 

 

 گذاران اناراد وضع میلییت بر درآمد در مورد سرمییه - ال 

درصد یکی از بدترین حوز  هی   60بی داشان نرخ میلییتی   2019احامیال  فرانتته تی زمین تصتوی  قینون بودجه ستیل 

 6درصتد بر عوالد سترمییه ا    30گذاران اناراد  در رمزارزهی بود  استت. اکنون نرخ ثیبت پی برا  سترمییهقضتییی ارو

هی  تراکن  ین بیشتار از برخی کشتورهی  همتتییه استت.که همچن 7شتودگذاران وضتع میرمزارز هر یک از سترمییه

 
1 Criminal and Civil Enforcement   
2 See, for example, Tracfin, 2017–2018 – Money Laundering and Terrorist Financing Risk – Trends and Analysis, June 2019, p. 62 
3 Utility Tokens   
4 Accounting Standards Authority (ANC)  
5  ANC Regulation No. 2018-07 of 10 December 2018 modifying ANC Regulation No. 2014-03 of 5 June 2014 on the 

national accounting code. 
6 Capital Gains   

7 Article 150, VH bis of the Tax Code. 
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عمال   وضتتع متیلیتیت تتی زمتینی بته تعویق . 2گیردقرار می  ختیرج ازحیطته متیلیتیت بر عتییتد  ستترمتییته  1رمزارز بته رمزارز

ار ارز قتینونی بته فروش رفاته یتی برا  خریتد کتیال یتی ختدمای مورد استتااتید  قر    خواهتد افاتید تتی رمزارزهتی یتی در مقتیبتل

گردد هرچنتد هر یتک از  میدهی متیلیتیتی  این اقتدام موجت  تتتتهیتل فوق العتید  حتتتیبتدار  وگزارش  گیرنتد.

هتی  خوی  را بته صتتورت دقیق ردگیر  نمتیینتد تتی باواننتد عوالتد خوی  را  گتذاران همچنتین بتییتد تراکن ستترمتییته

 توجیه کنند.

یورو در ستتیل افزای  نیتیبد  مشتتمول    305آنهتی از  دهنتدگین در صتتورتی که عیید عالو  براین  هر یک از میلیتیت

 نخواهند بود.  3میلییت بر درآمد

کنندگین و هی  دیجیایل اِعمیل خواهد شتد. مبیدلهد  تنهی در خصتوص فروش مورد  داراییدرصت   30نرخ میلییت 

نرخ ماغیّر کته بته  خواهنتد بود  یعنی یتک    4ا  همچنتین تتیبع رژی  متیلیتیت بر درآمتد عمومیکننتدگتین حرفتهاستتاخراج

 آنهی بتاگی دارد(. 5درآمد مشمول میلییت

 

 لیه سکّهکنند و مشارکین عرضه اوهییی که رمزارزهی را خریدار  میتموجودی - هیمیلییت بر درآمد شرکت  - ب

هییی که ماعیق  عرضته اوّلیه ستکّه صتیدر  اِعمیل در خصتوص توکن قیبل قواعد حتتیبدار   ANCبه موج  قینون  

برا  هدف  هی بیشتتد. براستتیس این قینون  اگر رمزارزهی یی توکنمیقیبل اِعمیل  اند در خصتتوص رمزارزهی نیز گردید 

ثبت خواهند    6گذار  نگهدار  شوند  در یک حتیب تیز  گشود  شد  ذیلِ دساه سندهی  میلی کوتی  مدّتسرمییه

هد گرفت. تیثیر یی عدم تیثیرگذار  این ستودهی یی آنهی نیز هر ستیل مورد ارزییبی مجدّد قرار خوا 7شتد و ارزش بیزار 

 وز مشخّص نشد  است.هی  تحقّق نییفاه از منیر میلییتی هنزیین

هییی که قرار استتت تی زمین اراله شتتدن خدمیت مربو  به آنهی یی تحویل داد  شتتدن کیالهی توکنهی  ابزار   توکن

 ثبت گردید   8هی  نیملموساییعنوان دار اند بهنگهدار  شوند( که توسّط یک شرکت خریدار  شد 

 شوند.واجه میم   10یی تنزّل بهی 9و برهمین اسیس نیز بی اساهالک

 

  

 
1 Crypto-to-Crypto Transaction   
2 Article 150, VH bis, II, A of the Tax Code. 
3 Income Tax   
4 General Income Tax Regime  
5 Taxable Income  
6 Short-term Financial Instruments  
7 Market Value   
8 Intangible Assets  
9 Amortise  
10 Depreciate  
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 صیدرکنندگین در طرح عرضه اوّلیه سکّه - میلییت بر درآمد شرکت  - پ

ه به  هی به حقوق و تعهّدات مرتبط بی توکن بتتتاگی دارد کدر جین  صتتیدرکنندگین نیز برخورد حتتتیبدار  بی توکن

 شرح ذیل هتاند :

وام و  ستیز  شتوند  به عنوان شتبیه  1حاّی به صتورت موقّای( بی دِین یی بدهی قیبل پرداختهی  اگر توکن -

 ثبت خواهند گردید؛ «2دیون مشیبه

به عنوان درآمد پی   گردند  که در آیند  اراله یی تحویل می  هی نمییینگر خدمیت یی کیالهییی بیشتنداگر توکن -

 ثبت خواهند شد؛ یی  3د پرداخت ش

 صتریحی در مقیبل صتیحبین توکن نداشتاه بیشتد  هرگی  صتیدر کنند  هی  تعهّد ضتمنی یی   در غیر اینصتورت   -

 وجو  گردآور  شد  توسّط صیدرکنند  به عنوان درآمد ثبت خواهد گردید.

  هند شتد. آنگی  کند در نهییت به عنوان درآمد ثبت خوادر بیشتار موارد  وجوهی که صتیدرکنند  وصتول می -

و میلییت بر درآمد    4لییت بر ارزش افزود می هرچند هنوز هی  قینون خیصّتی دربیر  این موضتوع وجود ندارد  

 بیید توسّط صیدرکنند  پرداخت شود.

 رژی  میلییت بر ارزش افزود   - ت

ط دیوان دادگتتتار  اتّحیدیه آرا،  یکی از 2015در ستتیل   که خرید یی فروش  نمود  تأیید  5اروپیصتتیدر شتتد  توستتّ

 .6بیشدمعیف میرمزارزهی در مقیبل ارز قینونی از میلییت بر ارزش افزود  

هی  ابزار  نیز قواعد میلییت بر ارزش افزود  بیید  به لحی  نیر   هنگیمی که خدمیت یی کیالهییی در خصتوص توکن

نگردید  استت  ل فنّی گونیگون هنوز آشتکیر  بی این حیل  متتیل  اِعمیل شتوند.  در اِزا  توکن  اراله یی تحویل گردند  

دهد معموال  در زمین عرضته اوّلیه ستکّه نیشتنیخاه  صتیدرکنند  توکن اراله مییعنی  ارزش حقیقی سترویتتی که   

 .بیشد(می

  

 
1 Reimbursable Debt   
2 Loans and Similar Debts   
3 Prepaid Income   
4 Value-Added Tax (VAT)   
5 Court of Justice of the European Union (CJEU)   
6 Court of Justice of the European Union, 22 October 2015, C-264/14, Skatteverket/David Hedqvist. 
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 ییر متیلل س 

 دسارسی به خدمیت بینکدار  
هی  فرانتتو  مرتبط بی رمزارز  هی  طوالنی یکی از مجیدالت عمد  شترکتدستارستی به خدمیت بینکدار  برا  مدّت

هی  نیظر تنهی رمزارزهی را در ارتبی  بی جرال  میلی  پولشتویی یی تیمین میلی بود  استت. در طیّ ستیلیین مدید   مقیم

تروریتت  مورد اشتیر  قرار داد  بودند و بدین ترتی   قیبل درک استت که کیرمندان بینک در این خصتوص بتتییر  

نک برا  افاایح ین  ستییستت داخلی ضتدّ پولشتویی بینک  اغل  اوقیت توانییی کیرمندان بیمحای  بیشتند. عالو  برا

شتدن بی دهند از مواجههی  فرانتتو  ترجی  میبتتییر  از بینک  کند.هی را محدود میحتتیب برا  این شترکت

نه اقدامیت ضتدّ پولشتویی  دهی خوی  به مقیمیت نیظر در زمیهی  مرتبط بی رمزارزهی اجانیب کنند تی گزارشفعّیلیت

 تیمین میلی تروریت  را تتهیل نمییند.

که بینک ماوجّه شتد    استت  هی  نوپی گزارش دادند حتتیب بینکی آنهی هنگیمی متتدود گردیدر  از شترکتبتتیی

رو  امکین دارد حتیب آنهی برا  درییفت وجو  مرتبط بی رمزارزهی اسااید  شود. افراد گونیگون بی مشکل یکتینی روبه

هتی  بتینکی مرتبط بتی بته حتتتیب  1ی حوالته پولگتذاران خررد گزارش دادنتد کته بتینتک آنهت بودنتد و بتتتیتیر  از ستترمتییته

هی  شترکت  بتتییر  از . در نایجه  4را ماوقّ  نمود  استت 3بِی   کوینیی   2کراکِنبتتارهی  مبیدله رمزارز از قبیل  

هی  متتاقر در سییر کشورهی  اروپییی بپردازند  حتتیب در بینک فرانتتو  مرتبط بی رمزارز نیگزیر بودند تی به افاایح

 دهند.هی  مرتبط بی رمزارز انجیم مینییرت کمار  بر فعّیلیتکه  

 بتتار مبیدله رمزارز که    MtGox  یک شترکت فرانتتو  که حواله پولی از مشتاریین اروپییی پلَاارم  2011در ستیل 

که بیید از حقّ   د بی موفّقیت در مقیبل بینک مرکز  استادالل نمودورشتکتتاه شتد( درییفت نمود  بو 2014در ستیل  

قتینون پولی و متیلی فرانتتته برخوردار شتتود درحتیلیکته این متیدّ  در آغتیز برا    312- 1افااتیح حتتتیب ذیتلِ متیدّ  ر.

عنوان یک   . بی این حیل  بینک بعدا  توانتتت بی این ادّعی که شترکت مذکور به5دمتتااید شتدن افراد گنجیند  شتد  بو

 6حتیب بینکی شرکت را متدود کند. کرد  است  هی  پرداخت غیرمجیز فعّیلیت میاراله دهند  سروی 

قینون  ترین موادهی ِ ذیل یکی از مه دستارستی خیص به خدمیت بینکدار  اِعطی، شتد  به سته دستاه از موجودیّت

یه اخاییر  مقیم نیظر بیزارهی  میلی را  تأییده که هی  طرح عرضته اوّلیه ستکّ( صتیدرکنندگین توکن1پَکت می بیشتد:  

هی  دیجیایل در  هییی که امکین خرید یی فروش داراییهی  دیجیایلی و موجودیّت( ماولّیین دارایی2کتت  کردند؛  

اعد هی بیید بی وضتع قوهی  دیجیایلی. بینکدهندگین مجیز دارایی( ستروی 3آورند؛ و  مقیبل ارز قینونی را فراه  می

یی   به گشتودن حتتیب بیشتند  هی بیید قیدرو مانیست  تعیین کنند که آیی این موجودیّت 7هدفمند  غیرتبعیی آمیز

 
1Wire Transfer   
2 Kraken   
3 Coinbase  
4 Les Echos,  Quand une banque interdit à son client d’investir en crypto-monnaies, 24 May 2019: 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/quand-une-banque-refuse-a-son-client-dinvestir-en-crypto-

monnaies-1023752. 

5 Court of Appeal of Paris, 26 August 2011, No. 11/15269. 

 
6 Court of Appeal of Paris, 26 September 2013, No. 12/00161. 
7 Non-discriminatory   

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/quand-une-banque-refuse-a-son-client
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د  جلوگیر  هی به خدمیت بینکدار  عمدسارسی موجودیّت  بینک نبیید از  خیرع هنگیمی که یک حتیب افاایح شد  

هی  مرتبط بی در طرح عرضته اوّلیه ستکّه و شترکتکند. این مواد مشتوّق نیرومند  را برا  صتیدر کنندگین توکن 

آورد تی مجوّز اخاییر  را به جی  تداوم دادن به فعّیلیت تنیی  نشتد  خوی  کتت  کنند زیرا حقّ  رمزارز فراه  می

 مجوّز مرتبط خواهد بود.  یه ییتأییدهی  بینکی بی این دسارسی به حتیب

هی حقّ افاایح حتتتیب را ندهد بیید دلیل تصتتمی  خوی  را به مقیم  تاگر بینک به یکی از این موجودیّ  عالو  براین  

هییی که از افاایح حتتیب بینکی گیر  اِطّالع دهد. موجودیّتی یی مقیم نییرت احاییطی و تصتمی نیظر بیزارهی  میل

 خواهند بود به تصمی  بینک اعاراض کنند.اند نیز قیدر  محروم شد 

 1از داد  رعییت مقرّرات عمومی حایظت  - ب

ت از داد  از قبیل  هی  بلوکی عمومی بی برخی از حقوق تضمین شد  در مقرّرات عمومی حایظرسد زنجیر به نیر می

 .5آنهی در تعیرض بیشند 4و حقّ مخیلات بی پردازش 3حقّ اصالح    2حقّ پیک کردن  اطاّلعیت(

  هی در فرانتته استت  ت که مرجع حایظت از داد اینارن  6  کمیتتیون ملّی اناورمیتیک و آزاد 2018در می  ستپایمبر 

را صتتیدر  هی  داد  مقرّرات عمومی حایظت از  بی 7مجوّزدار هی  بلوکی عمومی وتحلیلی دربیر  قیبلیّت انطبیق زنجیر 

که متتیلل خیصّتی در ارتبی  بی  هی  بلوکی خصتوصتی خیطرنشتین نمود این کمیتتیون درخصتوص زنجیر  8نمود

آنهی معموال  به صتورت طرّاحی شتد    9شتود زیرا ویژگی تغییرنیپذیر هی مطرح نمییظت از داد مقرّرات عمومی حا

 تضمین نگردید  است(.

شتتد  مقرّرات هی  شتتخصتتی بیبلوکی دارا  داد که هرگی  یک زنجیر    ودکمیتتتیون اناورمیتیک و آزاد  بیین نم

مامرکز استت که ممکن استت به     هی  شتخصتیداد  برهی اِعمیل خواهد شتد. این کمیتتیون  عمومی حایظت از داد 

بلوکی     مینند یک دیپل ( در یک زنجیر ا  برا  حصتول اطمینین از قیبلیّت ردییبی اَستنید دنیی  واقعیعنوان شتیو 

ج در مقرّرات عمومی حایظت  شتوند امّی ظیهرا  کمیتتیون مذکور تعیرض موجود بین برخی از الزامیت مندر بیرگذار 

  دهد.هی  بلوکی عمومی را تأیید و مورد شنیسییی قرار میهی و میهیّت زنجیر   از قبیل حقّ پیک کردن داد هیازداد 

شخصی رمزگذار  نشد  در یک زنجیر  هی  دهد تی داد و آزاد  پیشنهید می  به هر صتورت  کمیتیون اناورمیتیک

هی  بلوکی  زنجیر  هی  مطرح شتد  توسّتطه چیل ک  همچنین این کمیتتیون اعالم نمود ستیز  نشتوند.بلوکی ذخیر 

 قرار گیرد.  بررسی الحیه وم   هی بیید در سط  اتّحیدیه اروپی مورددر خصوص حایظت از داد 

  

 
1 General Data Protection Regulation (GDPR)  
2 Right to Erasure   
3 Right to Rectification   
4 Right to object to processing   
5 Regulation (EU) 2016/679. 
6 National Commission on Informatics and Liberty (CNIL)   
7 Permissioned   
8 CNIL, Blockchain and the GDPR :   2018 راه حلهایی برای استفاده مسئوالنه از زنجيره بلوکی در خصوص داده های شخصی، 6 نوامبر 
9 Immutability   
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 لزامات قانونی رمزارز در ایران ا

گر  بالکچین بی دو ستند مصتوبه هییت دولت در خصتوص  هی  تنیی اولین گیم    در کشتور جمهور  استالمی ایران

  الزامیت و ضتوابط تحت عنوان  نیمه بینک مرکز  در خصتوص رمزارزهینوی  ستییستتپی ستاخراج رمزارزهی و ا

گر کشتور جمهور  استالمی ایران نتتبت به ارزهی   برداشتاه شتد. الباه رویکرد اولیه نهیدهی  تنیی   «رمزارزهی

 به   1396 دیمی  نه  تیریخ ام خود دردر جلتته ستی پولشتویی بی مبیرز  عیلی مجیز  منای بود به طوریکه شتورا 

 نمود و حوز  اعالم را ممنوع کشتور میلی و پولی مراکز تمیمی در مجیز  ارزهی  ستییر و کوینبیت ابزار کیرگیر 

 به ممنوعیت موضتتوع مجیز    ارزهی  طریق از جرال  وقوع از پیشتتگیر  توجیه بی نیز مرکز  بینک نییرت

 شتورا  مصتوبه اعالم کنند  به عنوان مرکز  بینک عمومی روابط  .کرد ابالغ هیینکب به را مجیز  ارزهی  کیرگیر 

 از بیید هیصترافی و اعابیر  مؤستتتیت و هیبینک تیبعه واحدهی  و شتع  تمیم که کرد اعالم پولشتویی بی مبیرز  عیلی

 شتد  یید ارزهی  ترویج یی و تتتهیل به که اقدامی هرگونه انجیم یی و مذکور ارزهی  فروش و خرید انجیم هرگونه

  2طور ختیص بتینتک مرکز  نیز تتی پی  از   دولتت ایران و بته  (.1397 رجبی     کننتد اجانتیب جتد بته طور بینجتیمتد  

این تیریخ   در هی اعالم نکرد  بود  امیرمزموضتع مشتخصتی غیر از هشتدارهییی برا  خرید ارز 1397می    اردیبهشتت

را در تمتیم مراکز پولی و متیلی کشتتور ممنوع اعالم کرد. الباته بته گااته  رزهتیرمزاکوین و ستتییر کتیرگیر  ابزار بیتتبته

بود و نهتی  دیجیاتیلی   نوین بتینتک مرکز   این ممنوعیتت ستتیتیستتت نهتییی بتینتک مرکز  در پولهتیمعتیون فنتیور 

 .اهد شدگذار گرفاه خو  تصمی  نهییی در این رابطه توسط نهید قینون1397تی اواسط سیل اعالم شد  بود که  

هی  پردازشتی ج فرآورد بی استاخرا 1398می   مرداد 6ت وزیران به رییستت دکار حتتن روحینی رلی  جمهور در  هیأ

رمزنگیر  شتد  یی میینینگ رمزارزهی به عنوان یک فعیلیت صتنعای و بی اخذ مجوز از وزارت صتنعت  معدن و تجیرت  

ی صترفی  بی قبول متتلولیت ریتتک از ستو  ماعیمالن بود  و به موج  این تصتمی   استااید  از رمزارزه موافقت کرد.

گیر  از آن در مبیدالت داخل کشتور نیز مجیز شتود و بهر بینکی نمیمشتمول حمییت و ضتمینت دولت و ستیتتا  

هی  صتنعای  مشتمول میلییت خواهد بود و شتمول معیفیت از  همچنین این فعیلیت همچون ستییر فعیلیت نیتتت.

رمزارزهی و یی جزلییت    .صتتدور رمزارز و بیزگرداندن ارز حیصتتله به چرخه اقاصتتید  کشتتور استتتمیلییت  منو  به  

 .استدیگر  از خود این مصوبه بیین نشد  

بی امی    .رار داد  شتتداعطی  مجوز فعیلیت برا  استتاخراج رمزارز بر عهد  وزارت صتتنعت  معدن و تجیرت ق  بنیبراین

هی  الزم از وزارت نیرو و وزارت ارتبیطیت  ییدیهأی  بیند منیست   بیید تبرق و پهن توجه به نییز این کتت  و کیرهی به

الزم استت تجهیزات مورد نییز دارا  برچتت  انرژ  بود  و از تجهیزات   و همچنین  ؛و فنیور  اطالعیت درییفت شتود

تبط در زمینه  از جمله شترایط درییفت این مجوز  فعیلیت شتخصتیت حقوقی بی موضتوع مر  .به روز در این زمینه بیشتد

 .فنیور  اطالعیت و جذب ماخصصین این حوز  است

هی صترفی  بی درییفت انشتعیب برق از شتبکه ستراستر  یی تیمین برق ماقیضتیین استاخراج رمزارز نیمه  طبق این آیین

هی  گیرد. تعرفه برق ماقیضتیین استاخراج فرآورد صتورت می  احداث نیروگی  جدید خیرج از شتبکه ستراستر 

هی بی قیمت ماوستط رییلی برق صتیدراتی بی نرخ تتتعیر ستیمینه نیمی که توستط وزارت  شتد  رمزارزرمزنگیر   پردازشتی

 .گردد  محیسبه و اعمیل خواهد شدنیرو تعیین و اعالم می
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از برق تولید  خیرج از شتبکه وزارت نیرو  بی قیمت هااید   کنند تعرفه ستوخت گیز مورد نییز ماقیضتیین استااید 

%( ماوستط رییلی گیز صتیدراتی بی نرخ تتتعیر ستیمینه نیمی استت و تعرفه ستوخت مییع نیز بی قیمت ماوستط ۷۰درصتد  

گردد  محیستبه و رییلی ستوخت مییع صتیدراتی بی نرخ تتتعیر ستیمینه نیمی که توستط وزارت نات تعیین و اعالم می

 .یل خواهد شداعم

هی  نیرو ممنوع استت. وزارتخینه    هی در ستیعیت و زمین اوج مصترفمصترف برق و گیز برا  استاخراج رمزارز همچنین

هی  تیبع و نمییند و از طریق شرکتو نات  حتت  مورد( ستیعت و زمین اوج مصترف در طی سیل را تعیین و ابالغ می

 .نمییندقدام میمصرف در این سیعیت اوابتاه بی نص  کناور هوشمند نتبت به کنارل 

نیمه مجیز شتد  در این تصتوی هی  تعیینهی صترفی  بی ارایه مجوزاستااید  از انشتعیب برق و گیز جهت استاخراج رمزارز

بیشتد و هرگونه استااید  از انشتعیب برق و گیز مصترف خینگی  عمومی  کشتیورز   صتنعای و ستییر مصتیرف برا   می

تیبع و وابتتاه نتتبت به     هیهی  نیرو و نات موظاند از طریق شترکتنهممنوع استت. وزارتخی  هیاستاخراج رمزارز

کنندگین غیرمجیز آب و آور  انشتعیبیت فیقد مجوز اقدام و مطیبق قینون مجیزات استااید شتنیستییی  قطع و جمع

شتد  ی  پردازشتی رمزنگیر هماقیضتیین استاخراج فرآورد  .عمل نمییند - ۱۳۹۶مصتوب -  برق  تلان  فیضتالب و گیز

 .تیبع قوانین و مقررات مربو  و ضوابط وزارت نیرو هتاند   هی در صورت اسااید  از منیبع تجدیدپذیر و پیکرمزارز

هی نتتتبتت به شتتنتیستتییی و اعالم مراکز  هی و فرمیندار و استتاتیندار  هی  ارتبتیطیت و فنترور  اطالعیتوزارتختینه 

مراکز استتاخراج    .نمتیینتدهتی بتی وزارت نیرو همکتیر  میرزی رمزنگتیر  شتتد  رمزاهتی  پردازشتت استتاخراج فرآورد 

هی  واحدهمچنین   .شتد  و مشتمول مقررات میلییتی خواهند بود  رمزارزهی  به عنوان واحد تولید صتنعای شتنیخاه

ر  استالمی ییدشتد  در صتورتی که محصتول خود را صتیدر و ارز حیصتل از آن را بر استیس ضتوابط بینک مرکز  جمهو

 .چرخه اقاصید  کشور بیزگردانند  مشمول میلییت بی نرخ صار خواهند بودایران به 

غ کرد که بر استیس را برا  اجرا ابال رمزارزهی ا  احکیم میلییتی مراکز استاخراجدر بخشتنیمه  نیز  ستیزمین امور میلییتی

  .  در صتورت بیزگشتت ارز حیصتل از صتیدرات رمزارزهی به چرخه اقاصتید   مشتمول میلییت بی نرخ صتار خواهند بودآن

 .هی  متاقی  سیزمین امور میلییتی ابالغ شد  استاین بخشنیمه در شش  شهریور توسط معیون میلییت

هی  پردازشتی رمزنگیر  شتد   رآورد ر واحدهی  استاخراج فاستاقرا  ۲بند    ۲بر استیس این بخشتنیمه  بر استیس تبصتر   

کیلومار  مراکز ستییر   ۳۰کیلومار  شتهر اصتاهین و  ۵۰کیلومار  شتهر تهران    ۱۲۰رمزارزهی شتیمل محدودیت 

این مصتوبه  مراکز استاخراج رمزارزهی  به عنوان واحد تولید صتنعای    ۶همچنین بر استیس بند    .هی نیتتتاستاین

همچنین براستیس تبصتر  این بند  واحدهی  میینینگ در    .خواهند بود شتمول مقررات میلییتیشتنیخاه شتد  و م 

صتورتی که محصتول خود را صتیدر و ارز حیصتل از آن را براستیس ضتوابط بینک مرکز  به چرخه اقاصتید  بیزگردانند  

 .مشمول میلییت بی نرخ صار خواهند بود

  

https://mihanblockchain.com/what-is-cryptocurrency-coin-token/
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 ی ري گ جهينت

دفار کل رمزنگیر  و غیرمامرکز ستوابق اطالعیتی غیر قیبل تغییر استت که در هر    چین که به زبین ستید  یکبالک

هی     موج  شتد  استت که بتتییر  از تحوالت و برنیمهنییر به نییر تکرار و توزیع شتد عضتو گر  یک شتبکه  

دهند  اولین نشتین هی  مجیز   یی دیجیایل(ارز هی  نیشتی ازارز بیشتد. امی چیل رمزکیربرد  بیلقو  فراتر از متتلله 

 آور  جدید را افزای  داد  است.  کنندگین مربوطه به این فنبحث قینونی است که توجه تنیی 

توستط ستیتوشتی نیکیموتو  منجر به چندین شتکییت    2008ستیل   کوین از زمین آغیز آن درتوستعه ارز مجیز  بنیم بیت

کوین ایجید ییر  از ارزهی  مجیز  دیگر غیر از بیت  بتت 2008  استت. از ستیل شتد آندر اییالت ماحد  و خیرج از  

ماعدد  در خصتوص آنهی اتخیذ شتد  استت. بی توجه به اینکه این ارزهی  مجیز    اند و مواضتع عمومی نییرتشتد 

صتید  آنهی عدم هی  قینونی و اقااند  هنوز در مورد صتالحیتهی ایجید نشتد تیکنون توستط یک نهید دولای یی بینک

 توان به دو دساه تقتی  کرد؛ارزهی  مجیز  را می . اسیسی 1وجود دارداطمینین 

کوین( که دارا  ارزش معتیدل ارز واقعی هتتتانتد و بی پول ارزهی  مجتیز  قیبل تبتدیل یی بیز  برا  متتیل بیتت -1

 واقعی از یک سو به سو  دیگر قیبل تبیدل هتاند.

خاص یک دامنه یی دنیی  مجیز  خیص بیشتد  به قیبل برگشتت یی بتتاه که قرار استت م ارزهی  مجیز  غیر  -2

 مبیدله شود.  تواند بی ارزهی  دیگر( و طبق قوانین حیک  بر اسااید  از آن  نمی2هی  کیوعنوان متیل سکه

ند کنارل الزم را  کشتور فرانتته یکی از کشتورهییی استت که در این خصتوص اقدامیت تقنینی انجیم داد  استت تی باوا

طرح عرضته   هیتوکنصتیدرکنندگین     کیمل برا  یچیرچوب حقوق کیپَکت   قینون  داشتاه بیشتد.  بر رو  این پدید 

  هیعرضه اوّل  یریاخا  هیتأییدرود  یفرانته به ارمغین آورد. اناییر م   را برا  رمز  هیییدارا   هیسکّه و واسط  هیاوّل

   اقاصید رمزارز کی جیدیو ا  دبیش  زیآم  تیقکیمال  موفّ ایلیجید  هیییدهندگین دارا یسرو  یریسکّه و مجوّز اخا

انجیم    ل  یاز جمله موارد ذ   یدیاصتالحیت ز  دیحیل  هنوز بی نی. بی ادینمی  قیشتد  و ستیزگیر را در فرانتته تشتو   یتنی

 شود :

گردد و    ستتیزستتید   توانتدیم  گرددیاعمتیل م    گتذاران انارادهیت کته نتتتبتت بته ستترمتی  ییتیت متیل   هتیشگزار  -  ال

 برخوردار شوند. ییتیمیل  یبده  قیشرکت بی اسااید  از رمزارز از تعو کی  یمیل  نیباوانند هنگیم تیم   دیان بیسهیمدار

بر مصترف    یداخل یتیمعیف شتدن از میل   بی اجیز  دادن به استاخراج کنندگین برا دیصتنعت استاخراج رمزارز بی  - ب

 .ردیقرار گ  یبینیمورد پشا   برق  یینهی

 یزمنتد یت اروپی ن  هیت اتّحتید   از مقرّرات و رهنمودهی  یدر برخ  بهتیدار به اصتتالحیت فور   هیصتتنعتت نوظهور توکن - پ

اوراق   رایکند زیم   ریشتگیپ   بهیدار به گونه موثّر  هیتوکن   برا هیبیزار ثینو   ریگاستت. مقرّرات موجود از شتکل

ثبت اوراق  یزمندین  زیمکین ن  نیا  هتتتانتد و مبیدله در  یدلهشتتد  قیبل مبت    یتنی یمکتین مبتیدالت کیت بهتیدار تنهتی در  

    برا   «یبلوک  ر یزنج همتتین بی   یتتامیعدم وجود ست   ن  یاستت. عالو  برا   مرکز  عیتود  تتا یست   کیبهیدار نزد 

بی  دیهی همچنین بینقد تراکن     یعنیگردد  یم   بهیدار   هیتوکنهی بی  تراکن  هیشتدن تتتود یچیوجو  نقد موج  پ

ه  اکنون    یگونیگون  کیر   هیانجیم شتود(. گرو  نیشت یپ  در چیرچوب نییم بینکدار  «ر یخیرج از زنج   یتتامیست 

 اند.د یگرد  لیمتیلل تشک نیاروپی دربیر  ا هیدر سط  کشور فرانته و اتّحید زین

 
1 P. Mortimer-Lee, “Big picture: Macroeconomic implications of Bitcoin”,  BNP Paribas Economic Desknotes, 16 November 2017. 

2Q Coins  
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ر  د یملّ   هتی یرژ ریختیطرنشتتین نمود کته تکت  ییاروپتی  مقتیم نتیظر بر اوراق بهتیدار و بتیزارهتی  نکتهیبعتد از ا  ت  یت نهتی در

را   یمیتنی  اراژیآرب یی  گررا به وجود آورد  و واستطه   نیبرابر  یرقیبا  طیاروپی ممکن استت شترا  هیچیرچوب اتّحید

   یتصتو   اروپی برا هیاعالم نمود که فرانتته از اتّحید 2019  لیآور ی در م  یو میل   وزارت اقاصتید  د  ینمی قیتشتو

 نکه یا  شتاریب   یوضت تکند.  یم  یبینیپشتا د  یگرد جیدیکت اکه توسّتط قینون پَ  یمشتیبه بی چیرچوب یچیرچوب قینون

ستتود   ییرت. به عبشتتودیگااه م   اراژیهی آربمتیکتتت  ستتود از تایوت ق  برا ییدارا کیزمین  ه  دوفروشیت خر

ختیص در دو قتیلت  مااتیوت    در موارد  ییت مشتتیبته در دو بتیزار مخال     کتیال کیت کته   شتتودیم  جتیدیا یزمتین  اراژیآرب

 جید یا  یزم ینیکیرآمد بودن بیزار استتت و مکین جهینا  اراژیندارد. وجود آرب یکتتتینی  هیمتیامی ق  دشتتویعرضتته م 

 در درازمدت منحرف نشوند. شینیاز ارزش منصاینه و واقع  یتوجههی به طرز قیبلمتیق  شودیکه موج  م   کندیم 

د و جوان  آن مورد مطیلعه قرار گیرد.  در ایران نیز شتییتتاه استت که موضتوع بی یک نگی  کلی و بررستی تمیمی ابعی

هی نییز به وضتتع قوانین و مقررات دارد. شتتنیستتییی و یی عدم چرا که ابعید مخال  این موضتتوع در تمیمی عرصتته

بیشتد. چرا که اگر این موضتوع مورد شتنیستییی قرار گرفاه استت ییی این پدید  در ریس تمیمی این متتییل میشتنیست 

داند بیید یت آن نیز پییبند بود. چنینچه قینونگذار ایرانی تولید رمزارز را قینونی و معابر میبیید نتبت به تمیمی الزام 

ود  و بر همین استیس قینونگذار  نمیید. همینطور که در کشتور  به آثیر نیشتی از آن در تمیمی کتت  و کیرهی توجه نم

 ود  است.فرانته شنیسییی این پدید  را متالزم توجه به تمیمی آثیر آن نیز نم
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 یک: تعاریف يوستپ -12

  کیت ورود کتیربر    کوچتک استتت کته برا   افزار( ستتختتSecurity Token   یاامنینشتتینته  ییت  یایامن: توکِن  توکن

  یریاستت که در اخا یکیزیدستاگی  ف کیدستاگی     نیا  گر  ی. به عبیرت درودیکیر م به ستیمینه به   اینهیرا  یسترو

داد    صیهی تشتخآن  تیهو   وتریمپکی  تتا یست   کی ازاستااید     باوانند برا  یتی به راحا ردیگیکیربران مجیز قرار م 

به    ی به عنوان متیل نحو  دسارس  شتودیاستااید  م   یکیفرد به صتورت الکارون  تیاثبیت هو  برا یایشتود. توکن امن

که خواهین    مشتتار  تیاحراز هو  براآن   به جی یی یعمولاز را  دور(. از توکن به عالو  رمز عبور م  یحتتتیب بینک

عمل   یدستارست   برا یکیالکارون  دیکل کیبه عنوان    گری. به عبیرت دشتو؛یم  ید استاااستت   تتا یورود به ست 

 .کندیم 

متل اثرانگشتت را در حیفیه خود   کیوماریو اطالعیت ب  ایلیجیمینند امضتی د  رمزنگیر  دهییهی کلاز توکن یبعضت 

( و آغیز برنیمه  PIN code   ییشتنیستی  یوارد کردن شتمیر  شتخصت    برا  دیهی شتیمل چند کلتوکن نی. اکنندیم   ر یذخ

و بلوتوث    USBتوکن به صتورت ارتبی   نیاز ا  یمخصتوصت   یرمز عبور هتتاند. طراح  جیدیا یتیانجیم عمل   توکن برا

 دخیلت دارند.  تا یشد  به س  دیرمز تول  دیهی در اناقیل کلروش نیاست که ا

افراد  ییشنیسی   ... برا هی وبینک  یبرخ    یرانین و دفارارکینون ستردفا  حیل حیضتر ستیزمین امالک و استنید کشتور    در

 دارد. ییبیال تیکنند که امنیاسااید  م   تا یس  نیاز را  دور از ا  ینشینیو مشار

    برا   یو فرصتا  هیجذب سترمی   برا  ی(  روشت ICO   اویست  همین آ  یی(  Initial Coin Offeringستکه   هیاول عرضته

پروژ  فروخاته    انتدازاز را    یپروژ   پ  کیت (  اتیلیجید   هتی  همتین ارزهتیاستتت کته در آن توکن   گتذارهیت ستترمتی

هی  ICO   ریگشتیهد اوج  ۲۰۱۷یل . در ست کنند  گذارهیهی در آن سترمیتوکن  دنیبی خر توانندیو افراد م   شتوندیم 

 یر یبتت   هی عالو  بر امکین ستودآورICOدر     گذارهیهی بی شتکتتت مواجه شتدند. سترمیاز آن  یریکه الباه بتت   یبود

 .رسدینم ییبه جی  تیهی در نهیدرصد پروژ   90دارد چراکه حدود    ییبه شدت بیال  تکیر

 ون یزاستت یتوکن   اتیلیجید   هتیییختدمتیت بته دارا ییت اقالم  کتیالهتی و   لیت تبتد  نتدیآفر بته بیتین ستتید  بته :ونیزاستت یتوکن

 ک یکه ارزش آن    دیهتتا   اشتمی صتیح  مزرعه  دیفرض کن به عنوان متیل ند  یآفر نیدرک بهار ا   . براندیگویم 

گتیو  مرغ و خروس و   بتی تعتداد لتهیطو  کیت      مزرعته و در کنتیر محصتتوالت کشتتیورز  نیدر ا ت؛تومتین استت   یردیت لیم 

بدستت آوردن     که برا  دیبه پول دار یزیشتد  و فورا  ن د یچیپ  یلیشتمی بنی به دال  یمیل  طیگوستاند وجود دارد. شترا

 ی تتتایکیر بی نیا   . برادیفروخاه و به اصتتطالح به آن چوب حراج بزن یامزرعه خود را در قیل  ستتن دیتوانیآن  م 

و  دیبه توافق برس داریبی خر یتایپ  از آن بی  د؛یمنیست  بیش  داریرا پشتت ستر گذاشتاه و منایر خر  کیغذ بیز  یکل

  یزیکه ن  دین. حیال فرض کدیکن  یفتیخود را در یزیپول مورد ن ت  یتی در نهی  دیرا پشتتت ستتر بگذار گریمراحل د  یکل

خود    که بخ  اعی  مزرعه را برا  دیدهینم  یترج طیشترا نیدر ا ییتومین استت؛ آ  یردیلیم  کیتر از  شتمی ک  یمیل

 دعیدار  نگه

توکن  هر واحد آن  نیشتمی وجود دارد و بی صتدور ا   بی نمید  گیو« برا ایلیجیکه امکین صتدور توکن د  دیکن  تصتور

 ی عنیشتمی   ییمشتخص از دارا   درصتد ند یهر توکن نمی  ط  یشترا  نیشتمیستت. در ا ییدرصتد از کل دارا  کیبرابر بی 

در قیل     نیشتبکه بالک چ  که بر رو  دیدهیم  ستعهرا تو  یامیشتمی الگور  قیطر نیاز ا   یفن دگی یمزرعه استت. از د

 یت یخصتوصت  یم کنند  تمی   یتعر  ا یالگور نی. اشتودی( به اجرا گذاشتاه م Smart Contractقرارداد هوشتمند   کی
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توکن  گیو«    دیکه باوان نیا   مشخصیت آن خواهد بود. برا ریارزش  تعداد  نیم  نمید و ستی  ریتوکن مورد نیر شتمی  نی

  یزین  زیاز هر چ   یپ د  یبورس مخال  فراه  آ  و بیزارهی هییعرضه کرد  تی امکین فروش آن در صراف مومع   را برا

  وم یاتر  نیچحتیضتتر  بالک  . در حتیلکنتدیم   یبتینیپشتتا    هوشتتمنتد   یخواهتد بود کته از قراردادهت   یبته پلاارم 

 Ethereumنکاه دیگر آن .  دهدیشتمی قرار م  یریامکین را در اخا  نیاستت که ا   بتتار نیو کیرآمدتر نیتر( محبوب

  وم یپول اتر  یک ینشتتین  کیمان و   گر یرایبه قیل  خیم قرارداد هوشتتمند  و یزیستتیخت توکن  ن  برا استتت که

 اهد بود.خو

و برخالف پول  ردیگیاش م استت که ارزش خود را از دولت صتیدرکنند  یپول قینون کی پشتاوانهیپول ب یی  یتیف  ارز

در   کننتد نییعیمل تع کنتد  یرا چیپ م   یتیت که پول ف  یندارد. دولا یبتتتاگ یکیزیف  کیال کیت ارزش آن به     ییکیال

و   گذارهیکیال  خدمیت  سترمی دیخر  برا یتیارز ف تتا یست   از کشتورهی از  یریارزش آن استت. در حیل حیضتر بتت 

پول     شتد  استت. ییاستایندارد طال و پول کیال نیگزیدر واقع جی  یپول  تتا یست  نی. اکنندیاستااید  م    گذارستپرد 

استت که    ی( پولیتی(  پول فFiat Currency:یتت ی به انگل   پول اعابیر یی   پول دستاور   یحکم پول پشتاوانه  یب

انجیم    دیبگذار  یبه معن یتیف نیقینون بیشتد. نیم آن از واژ  الت یی  یاز دستاور دولا ینبود  و تنهی نیشت  یشت  ذاتارز

طال   ریفلزات گرانبهی نی  کیال  معموال   کیاستت که در آن   اایوتم  یینوع پول بی پول کیال نیاستت. ا  شتود گرفاه شتد 

  .ردیگیو نقر ( به عنوان پول مورد اسااید  قرار م 

نقی    یبعض  طور مانیوب دراست و از آن زمین به  بود   الدیم   ۱۰۰۰در سیل   نینوع پول در چ  نیاسااید  از چن نیاول

ونه  وجود هرگ عدم  لیآور به دلنوع پول  تورم ستترستتیم نیخطر ا  نیتراستتت. مه   مورد استتااید  قرار گرفاه ییدن

 است.  ینگیبر حج  نقد تیمحدود

بتیشتتد.    ییهتتتانتد کته قتیبتل معتیملته و قتیبتل تعو ییبهتیدار نمود هرگونته دارا   هتیمجموع  توکندر   بهتیدار   هتیتوکن

هی در  توکن  نیبلکه ا تتتیهی( نWhite paper   یبی شترح فن  یطوالن یلیبهیدار  گزارشتیت تاصت    هیپشتاوانه توکن

 اند.شد  جیدیا نیچبالک  هتاند که رو یاصل سهیم 

 

Abstract : 

In the light of new innovations and new uses of digital space, a new and pervasive phenomenon 

called the blockchain is evolving. The blockchain is created from two words: block and chain. This 

technology is actually a chain of blocks. In general, the blockchain is a type of information logging 

and reporting system. The difference with other systems is that information stored on this type of 

system is shared among all members of the network and it is almost impossible to delete and 

manipulate the recorded information using encryption. With the growth of the chain, old blocks 

are moving more and more into the blockchain. New blocks greatly compress old blocks and make 

it difficult to modify or delete them because the last block contains data associated with the 

previous block, thus ensuring data security. blockchain can be used to store users' asset 

information. If blockchain is an operating system, Bitcoin is software on that operating system. 

The blockchain is big business, not just because of the digital currencies that are now heavily 

invested in blockchain development. Rather, it has had a profound impact on the global economy 

through a comprehensive understanding of this technology and its applications beyond the 

financial industry. Countries have adopted laws and regulations to regulate the rules governing 
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digital currencies. France is one of those countries that has adopted laws in Europe in this regard. 

The European Union, of course, also has regulations in place. Packta law provided France with a 

complete legal framework for producers of tokens and intermediaries of token assets. The relevant 

set of laws in France has introduced banking and taxation to ensure that taxpayers are able to 

take any action. 
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