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 چکیده
باشد. هدف از المللی میی نظام مالی بینهاچالشهای نوپا یکی از وکارکسبمالی  تأمین

وق هانی، صندجو تحلیل راهکارهای ارائه شده از سوی بانک  هاچالشر نیز تبیین پژوهش حاض
م های عطای واااصل، بین المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه است. نتیجه کلی ح

باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ها میوکارکسبمالی  تأمینجهت  تکفاین
باشد؟ فرضیه ه میو راهکارهای موجود در این زمینه چ تکفاینهای می اعطای واهاچالش

ی اطالعات ی اعطای این وام ها در حوزه جمع آورهاچالشین ترمهمموجود این است که 
ظ حریم ی مرتبط با حفهاچالشاعتبار و  تأمینمتقاضیان دریافت وام توسط شرکت های 

نادی اس  ها می باشد. پژوهش حاضر به روشخصوصی اشخاص در ذخیره و پردازش اطالعات آن
دوق و صن و رویکردی تجویزی با مطالعه تحلیلی راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی

یی در های تقنینی و اجراالملل پول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا، سیاستگذاریبین
ارآمد در و در تصویب مقررات کبسترهای نامتمرکز و قراردادهای هوشمند  سازیپیاده

عتبار ا تأمینای بر نحوه عملکرد شرکت ه دهیجهتاعتبارسنجی و نحوه تبادل ارزهای مجازی و 
 ی مذکور پیشنهاد نموده است.هاچالشرا به عنوان راهکارهای رفع 

 
 کلیدواژگان

ها و های خصوصی، بایستهتک، بسترهای نامتمرکز، حفاظت از دادهی فاینهاوام
 هاسیاستگذاری
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 مقدمه
 دارند، که مختلفی یهانیاز به بناها پاستارتا کوچک و یهاوکارکسب برای مالی منابع تأمین

در  مسأله این تحادیه اروپانظام حاکم بر ا در». گرددمی تلقی مالی نظام مسائل ینترمهم جمله از
 ددرص 99 بوده و ینه اعتباریکه فاقد پیش نوپا و کوچک یهاوکارکسب راستای توسعه و پیشرفت

 تدریاف و مالی تأمین منبعین ترمهمدارد.  بیشتری اهمیت دهند،می تشکیل را این نظام تجارت از
 وعوق از پس اعتبار، اعطای درها بانک رویکرد تغییر به توجه با. باشندمیها بانک کشورها در وام

 کوچک یهابانک ادغام و جذب به روعش بزرگ یهابانک آن پی در که متعدد مالی یهابحران
 از عموما که ردال 250000 از کمتر مبلغ با ییهاوام برای بسیاری یهامحدودیت نمودند؛ خود در

 نداشتند، را التربا مبالغ با وام اخذ جهت کافی اعتبار که کسانی یا کوچک یهاوکارکسب طرف
 دیدج منابع جستجوی در حقوقی و یقیحق اشخاص بنابراین(. Schweitzer, 2017: 8)«شد ایجاد
 . برآمدند خود مالی یهانیاز تأمینجهت  مالی

 مالی یهانیاز رفع برای تکفاینهای متعددی از جمله اعطای وام یهاراه یفناور میان این در
 تأمینکه قابلیت  شوندمی شناخته بانکی غیر ابزاری 1،تکفاین یهاآورد. وام وجود به اشخاص
خود  وکارکسبهای نو یا توسعه وکارکسبخاص فاقد اعتباری که به دنبال ایجاد مالی اش

 اعتبار، این اعطای سنتی یهاسیستم با مقایسه در سیستم این مشخصه ینترمهم» باشند را دارند.می
 چند با و میزان چه تا وام اعطای برای الزم اعتبار کسی چه اینکه درمورد یگیرتصمیم که است

اما علی رغم وجود مزایای  (.DiLorenzo, 2019: 9)«گیردمی انجام باال سرعت با دارد را دسو درصد
 یهاخالء نیز زمینه این در یگذارقانون و نگرفته قرار بررسی مورد پدیده این ماهیت بیان شده،

 یهاوکارکسب وها شرکت پیش از مالی بیش توان کاهش باعث که ای مسألهدارد.  بسیاری
 نارضایتی دلیل به ابزار این ناپایداری و تکفاین یهاشرکت جویی سود نتیجه در کوچک
 در متعدد یهاابهام و طرف یک از زمینه این در یگذارقانون لزوم. است شده آن متقاضیان
 از آن در قراردادی شرایط شفافیت عدم و اعتبار تأمین از نوع این سازوکار و ماهیت خصوص

 این ماهیت و کارایی مطالعه و قانونگذاری برای نیاز مورد یهازمینه سیبرر لزوم دیگر، طرف
اعتبار رخ  تأمینهای ها توسط شرکتامروزه، اعطای این نوع وام .سازدمی ضروری را پدیده

باشند که با دریافت مجوز از بانک مرکزی هایی میاعتبار، شرکت تأمینهای شرکت»دهد. می
های کوچک مطابق با ضوابط مقرر شده توسط مراجع وکارکسببه  مبادرت به ارائه تسهیالت

مالی  تأمینهای مذکور منحصرا در حوزه نمایند. ارائه تسهیالت شرکتسیاستگذار می
دهد. بسته به نوع فعالیت شرکت و های نوپا از طریق پرداخت ارز به آنها رخ میوکارکسب

                                                           
1-  Fintech 
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های وکارکسبه، امکان جذب منابع مالی توسط محدوده فعالیت وی در بازارهای پولی یا سرمای
 .(Palladino, 2019: 8)«باشدکوچک فراهم می

گزارشی در  2018 سال اکتبر در پول نیز مللیالبین صندوق و جهانی در این زمینه بانک
 فناوری باالیی سطح موضوعات مورد در را . این گزارش چارچوبی1خصوص فین تک ارائه دادند

این  .باشند داشته مدنظر خود داخلی سیاست به مربوط مباحث در باید کشورها هک دهدمی ارائه
با لحاظ این نکته مهم که رویکرد خاص کشورها به این مقوله بسته به نوع  کشورها بایستی

تواند متفاوت باشد، اقدام به اتخاذ تصمیم برای سیاستگذاری و تدوین خدمات مالی می
ایند. البته نظام حقوقی اتحادیه اروپا با توجه به موقعیت ژئوپولوتیک های مهم اجرائی  بنمراهبرد

خود در جهان همواره نقش حیاتی در پیشبرد جامعه جهانی به سمت نوآوری های درپیش گرفته 
در نظام درونی خود داشته است. اتحادیه اروپا همواره تالش هایی در جهت ارائه الگوهای جدید 

قدرت مدنی خود هم از چندجانبه گرایی در سطح بین الملل پیشگیری  داشته است تا با تکیه بر
نموده و هم قواعد حاکم بر نظام داخلی خود را در سطح بین الملل عرضه نماید. در این میان آنچه 
در مجامع سیاستگذاری این اتحادیه مورد تصویب قرار می گیرد، بر قواعد حاکم بر نظام داخلی 

( وجود این 125-124: 1395، قیشرشته است.)صدیق و یز ارجحیت داکشورهای عضو اتحادیه ن
 و سازوکار علی رغم مزایای فراوان، به کارگیری تدابیر اتخاذ شده در گزارشات بانک جهانی

در زمینه حفاظت  رواینپول در این اتحادیه را تحت الشعاع قرار داده است. از  مللیالبین صندوق
حادیه اروپا تابع مقررات مصوب این اتحادیه از جمله دستورالعمل از اطالعات، نظام حقوقی ات

در زمینه حفاظت از اطالعات خصوصی  20163و در حال حاضر آیین نامه مصوب  19952مصوب 
 اشخاص بوده است.

 رغم علی مورد بحث در پژوهش حاضر این است که این خدمات نوین فناورانه، مسأله
آن امکان توسعه اقتصادی یک کشور را به جهت ایجاد فضای مزایایی که وجود  از برخورداری

نیز  ییهاچالش واجد آورد،های فعال در بازارهای پولی فراهم میوکارکسبگردش پول میان 
در نظام حقوقی کشورهای در حال توسعه مانند ایران را  سازوکاراین  سازیپیادهباشند که می

گرداند. هدف از پژوهش کارهای حقوقی و فناورانه میو ارائه راه هاچالشمنوط به تحلیل این 
های فناورانه و حقوقی الزم در این حلراهو ارائه کارآمدترین  هاچالشین ترمهمحاضر نیز تبیین 

                                                           
1 - International Monetary Fund; World Bank (2018); The Bali Fintech Agenda, working paper (2018/09/19),see at: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/390701539097118625/The-Bali-Fintech-Agenda-Chapeau-Paper  
2 - Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995. 
3 - General Data Protection Regulation (GDPR) 

 اده خواهد شد.های آتی مفصال توضیح دنامه در بخشدر خصوص این آیین

http://documents.worldbank.org/curated/en/390701539097118625/The-Bali-Fintech-Agenda-Chapeau-Paper
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های تقنینی و اجرایی در های موثری در زمینه سیاستگذاریباشد تا با انتشار آن، گامزمینه می
 م حقوقی ایران برداشته شود. در نظا سازوکارکارگیری این به

در  تکفاینهای ی اعطای وامهاچالشاین تحقیق با توجه به رویکرد سیاستگذارانه در تبیین 
المللی، در نالملل و سازوکار حاکم بر کشورهای توسعه یافته و مطالعه اسناد بینظام حقوقی بین

 در حال شورهایدر نظام حقوقی ک سازوکارارائه راهکارهایی در راستای بهبود به کارگیری این 
های مورد تحلیل در این باشد. همچنین دادهتوسعه مانند ایران، واجد روش تحقیق تجویزی می

رار قررسی پژوهش با روش جمع آوری اطالعات کیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای مورد ب
ر اعطای ی موجود دو راهکارها هاچالشاین است که  حاضر پژوهش اصلی گرفته اند. سوال

در نظام  ارسازوکاین  سازیپیادههای تقنینی برای چه بوده و چه سیاستگذاری تکفاینهای وام
وزه حمینه را در دو زی موجود در این هاچالشتوان حقوقی ایران الزم است؟ به طور شفاف می

ی ستای اعطارااعتبار در  تأمینی مرتبط با سازوکار جمع آوری اطالعات شرکت های هاچالش
الصه خوام به متقاضیان و حفظ حریم خصوصی اشخاص در پروسه ذخیره و پردازش اطالعات 

 له بالکرکز از جم، استفاده از فناوری بسترهای نامتمهاچالشنمود. فرضیه بحث برای رفع این 
 جمعدر  فافیتچین و انعقاد قراردادهای اعطای وام در قالب قراردادهای هوشمند جهت ایجاد ش

بعاد یان اآوری اطالعات و تصویب قوانین مرتبط با حفاظت از اطالعات اشخاص در راستای ب
 تأمینای به نحوه عملکرد شرکت ه دهیجهتجامع حقوقی سازوکار حفظ امنیت اطالعات و 

ن دا به بیافتار ابتگباشد. برای تشریح موارد بیان شده، مقاله حاضر در دو اعتبار و نظارت بر آنها می
 و پس از در رفع آنها پرداخته های فناورانه موجودحلراهها و ی اعطای این وامهاچالشو تحلیل 

ری این های تقنینی الزم در راستای به کارگیآن در قسمت نتیجه گیری به تبیین سیاستگذاری
 اقدام نموده است. سازوکار

 
 پیشینه پژوهش-1

دهای هوشمند و بالک چین مقاالتی مورد در زمینه ماهیت شناسی و اعتبارسنجی قراردا
توان به مقاله صادقی و ناصر منتشره در سال پذیرش و چاپ قرار گرفته است. از این حیث می

اشاره داشت که در آن نگارندگان مبادرت به تحلیل اعتبارسنجی و سازوکار خوداجرایی  1397
(. عالوه بر آن هاتفی و همکاران 159-156: 1397قراردادهای هوشمند نموده اند)صادقی و ناصر، 

با رویکردی اقتصادی با تکیه بر نمودارها و داده های آماری  1397در مقاله منتشره در سال 
مبادرت به تحلیل حباب های موجود در تبادالت مبتنی بر بیت کوین نموده اند)هاتفی و همکاران، 

با ارائه  2017مقاله منتشره در سال (. در سطح بین الملل نیز ژنگ و همکاران در 197-199: 1397
 بستر این فنی شناسی ساختار به آن عملکرد چگونگی و چین الگوریتم های تبادل داده در بالک

 مقاله در هاینتزه نیز اطالعات از حفاظت حوزه در.(Zheng & Others, 2017: 559-561)اند کرده اقدام
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 اروپا اتحادیه 2016 و 1995 مصوب اتمقرر میان تطبیقی رویکردی با 2017 سال در منتشره
 هویت پوشاندن جهت در اطالعات دارندگان به مستعار نام تخصیص پیشنهاد ارائه به مبادرت

. در کنار آن (Hintze, 2017: 2-3)است نموده اطالعات از سوءاستفاده از جلوگیری و آنها واقعی
وکار جبران جمعی خسارات ناشی از اقدام به تحلیل ساز 2018جانیکتو در مقاله منتشره در سال 

اتحادیه  2016نقض حریم خصوصی اشخاص و مقررات حاکم بر این پروسه در آیین نامه مصوب 
 .(Janciut, 2018: 9-11)اروپا کرده است

ان شده دهد، آنچه در مقاالت بیبررسی مجموع اسناد منتشره در حوزه حقوق مالی نشان می
چرا که  دارد.همپوشانی با مطالب بیان شده در این پژوهش ن مورد تحلیل قرار گرفته است هیچ

و  هاچالشو  تکفاینآنچه در این پژوهش مورد تحلیل نظری قرار گرفته تخصصا بحث 
 باشد. در حالی که در مقاالت منتشره مبحثی مذکور میهاچالشراهکارهای پیش روی رفع 

الی که باشد. در حازوکار عملکرد آن میاصلی مقاله اول اعتبارسنجی قراردادهای هوشمند و س
طه یز از نقندهد. مقاله دوم که مقاله حاضر بحث کارکرد این قراردادها را مورد بررسی قرار می

ر دالی که در ح نظر مبانی اقتصادی به حباب های موجود در مبادالت بیت کوین اشاره کرده اند؛
 ر مقالهست. دقی مورد بررسی قرار گرفته امقاله حاضر اعتبارسنجی ارزهای مجازی از حیث حقو

رد عملک سوم نیز آنچه بنای پژوهش بوده است جنبه های فنی و تخصصی بالک چین و چگونگی
بران رم بحث جباشد که ارتباطی به مطالب مقاله حاضر ندارد. و نهایتا در مقاله چهااین بستر می

شود؛ در حالی که آنچه می خسارات در مرحله ای پس از نقض حریم خصوصی اشخاص طرح
 باشد.در این پژوهش ارائه شده است مربوط به چگونگی پیشگیری از نقض حریم خصوصی می

 
 مبانی نظریه پژوهش-2

نهادهای مرتبط و فعال در توسعه اقتصاد یک کشور منوط به فعالیت تمامی »در حقیقت، 
منوط همکاری خارجی است، مچنین ه .(57: 1388راستی، «)باشدبازارهای پولی و سرمایه می

 «ها موظفند برای تضمین توسعه و از بین بردن موانع آن با یکدیگر همکاری کننددولت» بنابراین،
(Ghaebi, 2018: 170). تأمینهای بزرگ و کوچک در زنجیره وکارکسبمالی  تأمینن میان در ای ،

های صنعت و های فعال در حوزهوکارکسبنماید. بسیاری از نقشی حیاتی در این زمینه ایفا می
ها و موسسات مالی اعتبار از بانک تأمینمنابع مالی مورد نیاز خود، مبادرت به  تأمینتجارت جهت 
ها جهت اعطای این در حالی است که از یک طرف، منابع مالی بانک»نمایند. و اعتباری می

باشد و از طرف دیگر این اعطای تسهیالت عموما به تسهیالت به موسسات مذکور محدود می
های های واجد پیشینه اعتباری در بازپرداخت تسهیالت که اطمینان از بازپرداخت سپردهشرکت

. در این (Omarova, 2019: 735-736)«پذیردد، صورت میدریافتی از سوی آنان وجود داشته باش
های وکارکسبمیان ضرورت وجود نهادهای خصوصی واجد مجوز جهت اعطای تسهیالت به 
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های کوچک جهت توسعه دامنه فعالیت خود یکی از مسائل ضروری در این وکارکسبنوپا یا 
 گردد. خصوص تلقی می

تواند با ن میاضیازارهای پولی و اعطای تسهیالت به متقاما فعالیت نهادهای مذکور در حوزه با
ر دقوقی کشورهای حدر نظام  سازوکاراین  سازیپیادهیی مواجه باشد که سیاستگذاری هاچالش

تواند مورد یی که در این زمینه میهاچالشین ترمهم»حال توسعه مانند ایران را نیز مختل نماید. 
ت، ررسی اطالعابی به مردم، کسب رضایت آنها در دریافت و بخشآگاهی مسألهطرح قرار گیرد، 

  (.Kaminski, 2019: 210)«باشدشفافیت در عملکرد نهادها و حفظ حریم خصوصی اشخاص می
د جمع ر موراینکه با چه سازوکاری اطالعات اشخاص متقاضی اعتبار مالی توسط نهادهای مذکو

رار قررسی ظ حریم خصوصی آنها باید مورد بآوری قرار گرفته و چه سازوکارهایی در جهت حف
ی قدام براباشند که نیاز به تحلیل دقیق نظری دارند. از طرف دیگر پیش از ایی میهاچالشگیرد 

اسب ه حل های مناین سازوکار در کشورهای در حال توسعه، ارائه را سازیپیادهسیاستگذاری 
ا بگردد. در مقاله حاضر نیز تلقی میجزو ضروریات آن نظام  هاچالشجهت پیشگیری از این 

 اضیان وهیالت به متقی مرتبط با عملکرد این نهادها در اعطای تسهاچالشیکرد، با بیان رواین
 سازیادهپیی مذکور و هاچالشرایی الزم در راستای رفع های تقنینی و اجکیفیت سیاستگذاری

 رد بحث،مو سألهمجمله ایران، به عنوان در نظام حقوقی کشورهای در حال توسعه از  سازوکاراین 
ین ده در اائه شمبادرت به تحلیل مشکالت موجود در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و راهکارهای ار

 زمینه شده است.
ام های ای ونکته قابل توجه آن است که رفع خالء های فنی و قانونی موجود در زمینه اعط

 ر گرفتهبیین قراتو اجرایی که در این پژوهش مورد  عالوه بر سیاستگذاری های تقنینی تکفاین
گیری  ی شکلاست، منوط به ارائه دیپلماسی آکادمیک نیز در این زمینه می باشد. آنچه مبنا

 مکاریدیپلماسی آکادمیک اتحادیه اروپا بوده است، ارتقای دانش و فناوری از طریق ه
ینه ی حادث در زمهاچالشبسیاری از آکادمیک کشورهای عضو می باشد. این امر می تواند از 

به کارگیری  رواین( از 2: 1397این سازوکار در این اتحادیه جلوگیری نماید.)طاهری،  سازیپیاده
رنده ربرداداین سازوکار در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز می تواند به نوعی 

  گاهی ایران نیز باشد.ضرورت همکاری آکادمیک ملی و بین المللی در جامعه دانش
 

 تاریخچه پژوهش-3
های فاین همانطور که در بخش پیشینه پژوهش بیان گردید، آنچه در این مقاله در حوزه وام

مورد تحلیل قرار گرفته است فاقد هرگونه پیشینه در اسناد منتشره در نشریات و مجالت کشور 
توان بیان داشت، آنجان المللی میمعتبر بینباشد. اما در بررسی منابع منتشره در نشریات ایران می
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های با ارائه تعریفی از وام 2019المللی در سال تاکور در مقاله ی منتشره در مجله واسطه گری بین
ها در نوسانات شاخص اقتصادی کشورها پرداخته و با به نقش و کارکرد این قرارداد تکفاین

 :Thakor, 2019)آنها در نظام حقوقی بوده است رویکردی مثبت متمایل بر ضرورت به کارگیری
عالوه بر مقاله بیان شده، لئوناردو پاالدینو در مقاله منتشره در مجله اقتصاد و سیاست در . (12-13
های فاین، از نقطه نظر با تاکید بر خالءهای قانونی موجود در زمینه اعطای وام 2020سال 

های موجود این سازوکار را به عنوان یک سکهای کوچک و ریوکارکسبی عملکرد هاچالش
و  (Palladino, 2020: 6-9)مالی این اشخاص معرفی نموده است تأمینراه حل مناسب در زمینه 

های با ساختار شناسی وام 2020نهایتا پیتر رودگیر در مقاله منتشره در مجله وال استریت در سال 
ن شیوع ویروس کرونا و چگونگی پیشگیری از ها در زمای اعطای این وامهاچالشبر  تکفاین

 .(Rudegeair, 2020: 2-4)ها اشاره نموده استوکارکسبهمه گیری آن در 
 

 تکفاینهای اعطای وام سازوکاری مرتبط با هاچالشتبیین -4
، تکفاین یهاوام یکار اعطامرتبط با سازو یهاچالششود تا انواع در این بخش تالش می

 ر گیرد.مورد بررسی قرا
 تکفاینهای ی مرتبط با سازوکار جمع آوری اطالعات در اعطای وامهاچالش -4-1

 به قادر که هستند متقاضیانی دنبال به در اعطای وام، عموما اعتبار تأمینهای شرکت
 مدیران بر عهده وام متقاضیان اعتبار ارزیابی نقش سیستم این در .باشند اعتبار دریافتی بازپرداخت

 به مالی اتاطالع بر عالوه سنجی اعتبار مدیران چالش موجود این است که .است سنجی راعتبا
 با که را اطالعاتی غالبا نموده و تکیه وام متقاضی اعتبار خصوص در نیز خود احساسات

 توانداین امر می گیرند.می نادیده را است تناقض در وام متقاضی اعتبار از آنها اولیه یهابرداشت
 های مذکورشرکت که است اطالعاتی دیگر نوع مهم مسألهشود.  نادرست سنجی اعتبار هب منجر
 و خارجی ودوج که نهادی وارد وام متقاضی عموما. کنندمی آوری جمع سنجی اعتبار برای

عدم » کند.می پر را خود یهابدهی و دارایی، درآمد به مربوط یهافرم و شده دارد، فیزیکی
ذهن مدیران  دهیجهتزمان، منجر به  های مذکور در طولیل فرموجود صداقت در تکم

 ندها در توجه بیشتر به اطالعات ارائه شده توسط موسسات دسته بندی اطالعات مانشرکت
ها برای گردد. این شرکتتکمیل شده توسط متقاضی می یهافرم کنار در FICO هایشرکت

ر عتماد دابلیت اطالعات صحیحی دارند که از قا شناسایی میزان دقیق اعتبار متقاضیان نیاز به
داشته نذکور پردازش برخوردار بوده و نیازی به پرداخت هزینه دریافت اطالعات از موسسات م

 .(Herrine, 2015: 310)«باشند
شده است  بینیپیش تکفاینبانک مرکزی ایران در خصوص  1396ی مصوب هاسیاستدر 

مجازند تا در چارچوب مدیریت ریسک،  زیر ساختها و خدمات ها و موسسات اعتباری که بانک
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و عملیات بانکی خود را از طرق مختلف برون سپاری و به شرکتهای  هافعالیتفنی هر یک از 
واگذار نماید. اما نهادهای مذکور در برابر افشا، انتشار، دستکاری و سوء  تکفاینفعال در زمنیه 

 ریسک ان مسئول هستند. همچنین تاکید شده است که میزاناستفاده از اطالعات بانکی مشتری
شناسایی  مدل آن در شده گرفته کار به ابزار نوع اساس بر وکارکسب مدلهای از یک هر عملیاتی

 الزامی وکارکسب مدل انواع از یک هر در مربوط اجرایی و امنیتی چارچوب رعایت و شده
 .است

 از یک هر اعتباری ریسک ی میزانلزوم شناسای نک مرکزی،ی اعالمی باهاسیاستیکی از 
 پوشش جهت نیاز مورد وثایق تضامین و ارائه و مالی گردش میزان اساس بر وکارکسب مدلهای
ی هویت شناسایباشد. با توجه به اهمیت می وکارکسب مدل انواع از یک هر به مربوط ریسک

 همه اهلیت و هویت ت که احرازگیرندگان خدمت و کاربران در فضای مجازی، تاکید شده اس
 ارائه هرگونه از پیش و بوده ضروری ها،وکارکسب از یک هر نهایی( )کاربران کنندگاناستفاده
 1.شود انجام باید ایشان به خدمت

این سازوکار  سازیپیاده، تکفاینهای راه حل ارائه شده در راستای بهبود فرایند اعطای وام
اعتبار و  تأمینهای الب انعقاد قراردادهای هوشمند میان شرکتهای نامتمرکز در قدر بستر

باشد. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی هستند که در بسترهای نامتمرکز منعقد ها میوکارکسب
گردند. بسترهای متمرکز، شوند. بسترهای مجازی به دو دسته  متمرکز و نامتمرکز تقسیم میمی

های الکترونیکی در آنها حول محوریت کنترل کننده خیره داده پیامبسترهایی هستند که تبادل و ذ
پذیرد که تداوم این فرایند منوط به تداوم عملکرد کنترل کننده مزبور ای مرکزی صورت می

تواند منجر به ایجاد خلل در سرتاسر باشد. ایجاد هرگونه خلل در عملکرد کنترل کننده، میمی
باشد که حجم عظیمی از ترین بستر متمرکز میشناخته شده 2بستر شود. صفحه گسترده جهانی

ها در قالب اعتبار موجود در نهادهای مالی فعال در بازارهای پولی یا سرمایه در تبادالت داده پیام
های پذیرد. در مقابل بسترهای نامتمرکز جهت تبادل و ذخیره داده پیاماین بستر صورت می

های نهادهای مالی بکار ازی در محیطی غیر وابسته به سیستمالکترونیکی اعم از ارزهای مج
به دنبال توسعه فناوری  2015ترین این بسترها بالک چین نام دارد که از سال روند. شاخصمی

 .است یافته گسترش جهان های توسعه یافتهرمزنگاری داده ای در کشور
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https://www.cbi.ir/simplelist/16929.aspx  
2-  World Wide Web 

https://www.cbi.ir/simplelist/16929.aspx
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 1تمایز بسترهای متمرکز و نامتمرکز 1شکل 

 
Source: http://www.medium.com › centralized-ledgers-vs-distributed-ledgers 

 
 فاقد نامتمرکز جهت تبادل داده بسترهای است، مشخص فوق شکل مدل در که همانطور

 تقسیم 3عمومی و 2خصوصی نوع دو به چین بالک. باشندمی مرکزی کننده کنترل هرگونه
 سازیپیاده دولتی یا عمومی نهادهای سیستم در که است بستری خصوصی، چین بالک». شودمی

 چین بالک که حالی در. باشدمی منحصربه فرد یهاکد پین از برخورداری نیازمند آن به ورود و
 قابلیت کاربر هر و بوده ممکن اشخاص تمامی توسط آن به دسترسی که است بستری عمومی،
 .(Lopez & Martinez, 2018: 6)«اردد را آن در ذخیره شده اطالعات از رونوشت تهیه و مشاهده

 به. است آن شفافیت جهانی)وب(، گسترده صفحه با مقایسه در چین بالک اصلی شاخصه
. دارند را جامعه عموما توسط مشاهده قابلیت بستر این در شده ذخیره اطالعات دیگر عبارت

 در آنها سازیپیاده رتضرو که دارند خاصی یهاسازوکار به نیاز انعقاد برای هوشمند قراردادهای
 رکن ینترمهم. است صحیحی اجرایی و تقنینی یهاسیاستگذاری نیازمند کشور یک حقوقی نظام

 ارزهای تملک مجوز و دیجیتالی امضاهای از برداری بهره مجوز اعطای قراردادها این انعقاد در
و 2014های بخش به مستند اتحادیه اروپا در مذکور یهامجوز اعطای سازوکار. باشدمی مجازی

 شناسایی بر 2مجازی ارزهای بر مبتنی معامالت سازی یکنواخت کنوانسیون 2 ماده 2031و 2025
                                                           

1 - For More Information, See: World Crypto Index, (2020), Advantages and Disadvantages of Decentralized 
Blockchains, https://www.worldcryptoindex.com/advantages-disadvantages-decentralized-blockchains/ 
2 - Private/Permissioned 
3 - Public/Permission Less 
4 - (URVCBA Article2): SECTION 201: A person may not engage in virtual-currency business activity, or hold 
itself out as being able to engage in virtual-currency business activity, with or on behalf of a resident unless the 
person is:  
 (1) licensed in this state by the department under Section 202;  
 (2) licensed in another state to conduct virtual-currency business activity by a state with which this state has a 
reciprocity agreement and has qualified under Section 203;  
 (3) registered with the department and operating in compliance with Section 207; or  
 (4) exempt from licensure or registration under this [act] by Section 103(b) or (c). 
5-  SECTION 202.  LICENSE BY APPLICATION.    
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 وی حقوقی وضعیت کلی طور به و ورشکستگی و کیفری سوابق ،دارایی شخص، مالی وضعیت
 توسط و ذخیره چین بالک در شفاف صورت به ارزیابی این از حاصل اطالعات که باشدمی
 چین، بالک در شده ذخیره اطالعات شفافیت. داشت خواهد را مشاهده قابلیت جامعه ومعم

 زمینه و نیاز بی بندی رتبه موسسات از اطالعات هرگونه دریافت از را اعتبار تأمین یهاشرکت
 .نمایدمی اعطا را آنها مدیران و هاوکارکسب مالی وضعیت شناسایی

 ثبت مقدماتی ملیاتع انجام مسأله امروزه. است مواجه نیز ییهاچالش با شده بیان سازوکار اما
 است شده بدلم ثبتی نظامات یهادغدغه ینترمهم از یکی به اشخاص مایملک شناسایی و امالک

 کشور در جودمو اراضی و امالک از بسیاری پروسه، این بودن طوالنی و باال هزینه جهت به که
 جهت در تقنینی ذاریسیاستگ نیازمند چالش این حل رندگاننگا نظر به. باشندمی رسمی سند فاقد

 و مالیاتی یهامعافیت ثبتی، اعطای اظهارنامه ارائه جهت مالکان برای مشخص زمانی مدت تعیین
 مدت در ثبت مقدماتی عملیات انجام صورت در حکومت بر ثبتی یهاهزینه از بخشی تخصیص

 .باشدمی مالک توسط شده تعیین زمان
 مجازی به عنوان یکی از ارکان انعقاد قراردادهای هوشمند ارزهای اعتبارسنجی یگرد چالش

ارزهای  کرد؟ تلقی« ارز» را دیجیتالی ابزارهای توان اینمی آیا که است این مهم سوال. است
گردند. گونه ای توسط حاکمیت کشورها تولید و گونه دوم توسط مجازی به دو دسته تقسیم می

                                                                                                                                       
(a) Except as otherwise provided in Section 203, an application for a license under this [act]:  
(1) must be made in a form and medium prescribed by the department or the registry;  
(2) except as otherwise provided in subsection  
(b), must provide the following information relevant to the applicant’s proposed virtual-currency business activity: 
(A)…(S)  
1 - SECTION 203.  LICENSE BY RECIPROCITY: (a) Instead of an application required by Section 202, a person 
licensed by another state to conduct virtual-currency business activity in that state may file with the registry an 
application under this section . (b) When an application under this section is filed with the registry, the applicant 
shall notify the department in a record that the applicant has submitted the application to the registry and shall 
submit to the department  :1- a certification of license history from the agency responsible for issuing a license in 
each state in which the applicant has been licensed to conduct virtual-currency business activity ;2- a nonrefundable 
reciprocal licensing application fee in the amount [required by law of this state other than this [act]or specified by 
the department by rule  ;]3- documentation demonstrating that the applicant complies with the security and net 
worth reserve requirements of Section 204; and  4- a certification signed by an executive officer of the applicant 
affirming that the applicant will conduct its virtual-currency business activity with or on behalf of a resident in 
compliance with this [act] .(c) The department may permit conduct of virtual-currency business activity by an 
applicant that complies with this section. 
2  - Uniform Regulation Virtual Currency Business Act, July2017 (URVCBA) 
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از بسترهای نامتمرکز استخراج و در بازارهای پولی عرضه  1ن ارزهای مجازیاستخراج کنندگا
 است، نموده ارز تعریف به مبادرت که قانونی سند تنها حقوقی بعد از ایران، کشور شوند. درمی

 رایج پول» را ارز ماده این. باشدمی 1394مصوب  ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 1 ماده
 در که الکترونیکی یا مکتوب اسناد سایر و ارزی حوالجات اسکناس، از عما خارجی، کشورهای

 کشور رایج پول» به ارز نیز پولی اقتصاد بعد از. است نموده تعریف «باشد داشته کاربرد مبادالت
 ،«گردد عرضه پولی بازارهای در سکه یا اسکناس قالب در و تولید کشور آن حاکمیت توسط که

. باشدمی کشور حاکمیت توسط ارز عرضه و تولید شده بیان تعاریف باهتش وجه. شودمی اطالق
 توسط عرضه و تولید عدم جهت شوند بهمی استخراجها ماینر توسط که مجازی ارزهای لذا

 شده تولید یهاارز خصوص در اما. ندارند را ایران حقوق در ارز عنوان اطالق قابلیت حاکمیت
 .شد تفصیل به قائل ازتوان میها کشور حاکمیت توسط

 «از اعم» عبارت از نظر انامع با ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 1 ماده مفاد با مطابق اینکه اول
 در گذارقانون توسط تبادل مورد الکترونیکی اسناد سنجی اعتبار به توجها ماده، صدر در موجود

 مورد نیز افراد طتوس و آمده وجود به کشور حاکمیت توسط نیز ارزها این که آنجا از مرقوم، ماده
 .نمود پیاده ابزارها این بر را ارز عنوان بتوان گیرند،می قرار مبادله

 از قانون این در نونگذارقا آنچه. باشدمی ایراد واجد ابزارها نوع این بر ارز عنوان اطالق دوم
 این توان ازنمی و اشتهد قانون این مقررات به اختصاص منحصرا است، نموده تعریف ارز عبارت

 که کشور بانکی و پولی قانون 2 ماده که چرا. نمود برداشت را ارز عنوان از کلی تعریف عبارت،
 رایج پول شود،یم شناخته پولی بازارهای در فعال نهادهای عملکرد حوزه در مبنا قانون عنوان به

 شناسایی طرق ینا به تنها را دین پرداخت به تعهد و تعبیر سکه و اسکناس قالب در تنها را کشور
 هب نسبت باید ذارانسیاستگ باشد، قانونی تعاریف در ارز عنوان بازشناسی به نیاز اگر و است نموده

 . نمایند اقدام بانکی و پولی قوانین اصالح
 قانون 1 ماده در مقرر تعریف تسری روز، مقتضیات و جامعه بر حاکم شرایط در تدبر اما
 طرف از. نمایدمی بایجا ایران پولی بازارهای در ارز شناسایی در را ارز و کاال ققاچا با مبارزه
 ماده که چرا. است شتبردا قابل نیز کشور بانکی و پولی قانون 7 و 5 مواد در تدبر با نظر این دیگر

 ادهم طبق ارز را بازار در منتشره یهااسکناس برابر در مرکزی بانک «ارزی» یهادارایی از یکی ،5
 خارجی بهادار داسنا را مرکزی بانک ارزی یهادارایی از یکی نیز 7 ماده ح بند. است برشمرده 7

 رمذکو ابزارهای تولید به توجها رواین از. است داده قرار بانک آن قبول مورد ارز به تبدیل قابل
 قبول درمو ارزهای به تبدیل امکان که آنها بودن بهادار و خارجی کشورهای حاکمیت توسط
 .نمود طاستنبا را ابزارها این بودن توان ارزمی نماید،می اعطا آنها به را یورو جمله از مرکزی بانک
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 وسیله عنوان به بازار در جامعه عرف توسط که آنچه هر به ارز اروپا اتحادیه حقوقی نظام در
 آنچه. شودمی بیان باشد گردش حال در پولی بازارهای در و تلقی خدمات دریافت یا کاال مبادله

 هر بر ارز عنوان اطالق از نشان گردید، بیان ارزها این تبادل کار سازو و مجازی ارزهای ماهیت از
 در تجار عرف توسط ارز گونه دو هر که چرا. باشدمی اروپا اتحادیه در مجازی ارزهای گونه دو

 با همچنین». باشدمی اتحادیه ینا پولی بازارهای در گردش حال در و گرفته قرار تبادل مورد بازار
 اتحادیه مرکزی بانک 2013 سال در که تعریفی به توجها اروپا پارلمان 2018 مورخ گزارش توجه
 را پولی بازارهای در تبادل قابلیت باشد کهمی بهاداری برگه هر ارز، است، نموده ارز از 1اروپا

 مسامحه از ناشی بهادار برگه عبارت دگاننگارن نظر به .(Houben & Etc., 2018: 22)«باشد داشته
 اطالق در که دارد اشاره کاغذی ارزهای بر سازمان آن تاکید بر و بوده گزارش دهنده ارائه مقام

 خصوصیت الغای آن توان ازمی دیجیتالی غیر یا دیجیتالی ابزارهای انواع دیگر بر مزبور تعریف
. دارند را مختلفی ابزارهای در ذخیره قابلیت مجازی ارزهای گردد کهمی نشان خاطر اما نمود.
 از برخورداری باها برگه این». باشندمی Paper Wallets به موسوم ییهابرگه ابزارها این از یکی

 میزان که باشند مجازی ارز جمله از پیام داده مشخصی انواع بردارنده توانند درمی QR کدهای
 آنها در شده ذخیره یهاپیام داده ارزش اساس بر پولی رهایبازا درها برگه این تبادل مورد ارزش
 تبادل قابلیت و بازار درها برگه این بودن بهادار جهت به . لذا(Alkadri, 2019: 79) «گرددمی تعیین
 .است اشکال از خالیها برگه گونه این بر ارز عنوان اطالق آنها بر خدمات یا کاال

 تکفاینهای یم خصوصی اشخاص در اعطای وامی مرتبط با حفظ حرهاچالش -4-2
 برایها داده از وسیعی طیف از تکفاین وام اعطاکننده یهاشرکت»الزم به توجه است که  

 «کنندمی استفاده پیشنهادی سود نرخ و آن تمدید یا وام اعطای خصوص در یگیرتصمیم
(Perkins, 2018: 2)خصوص در یگیرتصمیم برای هگانچند یهاداده از استفاده که . هرچند 

 اعتبار استعالم عمومی، سوابق متقاضی، قبلی یهاوام بازپرداخت همچون اطالعاتی از وام، اعطای
 کندمی سپری خود خانه و کار محل در شخص که زمانی مدت و درامد میزان ، مختلف مراجع از

 که است این اساسی مشکل اما گردد، تأمینتواند می فرد، اعتبار خصوص در گزارش تهیه برای
 اشخاصی چنین ندارند. اگر امتیاز نمودار تهیه برای کافی اعتباری پیشینه جامعه افراد از بسیاری

 برای که داشت خواهند نیاز اعتبار امتیازات نمودار به کنند ایجاد اعتبار پیشینه خود برای بخواهند
راه حل ارائه شده »بپردازند.  باالیی یهاهزینه و مراجعه سنجی اعتبار یهاشرکت به باید آن تهیه

 یهاداده همچون افراد، شخصی اطالعات جهت رفع مشکل موجود، جایگزینی شناسایی و تحلیل
 و اجتماعی یهارسانه در مستمر یهافعالیت روزانه، فروش و خرید یهارسید همراه، تلفن
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حلیل اطالعات شخصی افراد ت (.Packin, Lev-Aretz, 2016: 340)«باشدمی شخصی یهاعادت
 تواند زمینه نقض حریم خصوصی اشخاص را فراهم آورد. می

رضایت و آگاهی دارنده اطالعات از  مسألهی موجود در این زمینه هاچالشین ترمهماز 
اعتبار فعال  تأمینهای باشد. از طرف دیگر شرکتهای مورد ارزیابی وی میکمیت و کیفیت داده

انند به هر ترتیب از جمله وجود قرارداد متقابل میان کشور متبوع دارنده تودر یک کشور می
اعتبار، مجوز فعالیت خود را از کشور متبوع خود دریافت و به عنوان  تأمیناطالعات و شرکت 

یک شرکت خارجی در کشور متبوع دارنده فعالیت نمایند. در این صورت دسترسی به اطالعات 
تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم آورد. در کنار این بیگانه میشخصی اشخاص توسط یک شرکت 

های های مذکور به شرکتموارد، ممکن است سازوکار پردازش اطالعات دریافتی توسط شرکت
ها به عنوان یک شرکت به اصطالح پردازنده اطالعات محول گردد که در صورتی که این شرکت

ایند یا حتی در کشوری خارج از کشور متبوع دارنده خارجی در کشور متبوع دارنده فعالیت نم
دارای شعبه بوده و اطالعات را در آن کشور پردازش نمایند، امکان نقض حریم خصوصی و 

عالوه بر موارد بیان شده، دارندگان اطالعات عموما توانایی مطالعه و »گردد. امنیت داده فراهم می
های خود را ندارند. مضافا اینکه یت پردازش دادهها بر کیفنظارت بر نحوه عملکرد این شرکت

اعتبار و دارندگان اطالعات به صورت الحاقی  تأمینهای عموما قراردادهای منعقده میان شرکت
گردد که ماهیت قرارداد مذکور و عدم وجود قدرت چانه زنی در طرف دیگر قرارداد منعقد می

تواند به ری از شروط غیرمنصفانه گردد که این امر میتواند منجر به انعقاد قراردادی با برخوردامی
 Lipman, Lieberman and) «عنوان یکی از مقدمات نقض حریم خصوصی اشخاص قلمداد شود

Wiersch, 2019: 18). 
ی مرتبط با حریم خصوصی در حقوق اتحادیه اروپا، هاچالشراه حل ارائه شده جهت رفع 

به  2016باشد. مقررات مذکور که در سال می 1اتتصویب مقررات عمومی حفاظت از اطالع
برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه الزم االجرا گردیده  2018تصویب رسیده، در ماه می سال 

پیمان عملکرد اتحادیه اروپا از تاریخ الزم االجرا شدن  12به حکم مقررات ماده  روایناست. از 
مقررات مذکور در نظام داخلی خود بوده و از  یسازپیادهاین مقررات، کشورهای عضو موظف به 

المللی مورد تصویب قرار گرفته اند، بر قوانین داخلی آنجا که این مقررات توسط مرجعی بین
کشورهای عضو نیز ارجحیت دارند. این مقررات واجد دو سازوکار نظارت شخصی و سازمانی بر 

 باشند. نحوه پردازش اطالعات خصوصی اشخاص می
باشد. ار نظارت شخصی واجد مقرراتی در جهت شناسایی حقوق دارنده اطالعات میسازوک

اعتبار  تأمینهای مقررات مذکور، پردازش اطالعات اشخاص توسط شرکت 6مطابق با مفاد ماده 
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های پردازنده تنها در صورت کسب رضایت موردی دارنده و در محدوده عملکرد یا شرکت
به نظر نگارندگان یکی از نتایج تصریح بر کسب  1پذیرد.می اعتبار صورت تأمینهای شرکت

های خصوصی فرد در هر یک تواند حق بر جلوگیری از پردازش دادهمی« رضایت موردی دارنده»
تواند موجبات از مراحل پروسه مذکور باشد که نقض درخواست دارنده توسط شرکت می

این مقررات، در  20دیگر مطابق با مفاد ماده  مسئولیت مدنی نهاد مذکور را فراهم آورد. از طرف
اعتبار، به پردازنده به  تأمینهای خصوصی اشخاص توسط شرکت صورتی که پردازش داده

ها از پردازنده مذکور به پردازنده دیگر را خصوصی محول گردد، دارنده از حق تبادل داده
 2برخوردار خواهد بود.

نها ارسال اطالعات به پردازنده ای را مورد پذیرش قرار این مقررات، ت 45عالوه بر این ماده 
داده است، که نهاد مذکور از کشور متبوع خود واجد تاییدیه تضمین امنیت اطالعات بوده و از 

ها و های در دسترس خود جهت پیشگیری از دستبرد هکرسطح امنیتی کافی برای حفاظت از داده
گارندگان هرگونه سوءاستفاده از اطالعات خصوصی اشخاص به نظر ن 3ها برخوردار باشد.بد افزار

اعتبار و  تأمینهای تواند منجر به مسئولیت تضامنی شرکتتوسط نهادهای پردازشگر، می
پردازشگر در جبران خسارات باشد. چرا که نهادهای مذکور به منزله نماینده قانونی دارنده در 

ود نمایندگی به منزله دسترسی بدون مجوز و نگهداری و پردازش اطالعات وی تلقی و نقض حد
در »گردد که دربردارنده مقررات تضامن در جبران خسارت است. غاصبانه آنها به اطالعات می

کنار این موارد، رفع مشکالت ناشی از انعقاد قراردادهای واجد شروط غیر منصفانه در حقوق 
ید نهادهای حاکمیتی کشور متبوع دارنده صورت اتحادیه اروپا با تعلیق اعتبار این قراردادها به تای

                                                           
1  - Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies: the data subject has 
given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes 
2-  The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has 
provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit 
those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been 
provided, where:  
1) the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2) or on a contract 
pursuant to point (b) of Article 6(1); and 
2( the processing is carried out by automated means. 
 In exercising his or her right to data portability pursuant to paragraph 1, the data subject shall have the right to have 
the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible. 
3 - Art. 45 GDPR Transfers on the basis of an adequacy decision: A transfer of personal data to a third country or an 
international organisation may take place where the Commission has decided that the third country, a territory or 
one or more specified sectors within that third country, or the international organisation in question ensures an 
adequate level of protection. 2Such a transfer shall not require any specific authorisation. 
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. لذا تا زمانی که چنین تاییدیه ای از سوی حاکمیت کشور (Sullivan, 2019: 388)« پذیرفته است
 متبوع دارنده صورت نپذیرد، قرارداد مذکور قابلیت اجرایی نخواهد داشت. 

حفاظت از  راتی در جهتقانون تجارت الکترونیکی واجد مقر 59و  58در حقوق ایران، مواد 
جمع  این قانون، 58باشند. ماده حریم خصوصی اشخاص در سازوکار پردازش اطالعات آنها می

نیز در  59ده آوری، ذخیره و پردازش اطالعات را منوط به رضایت صریح دارنده نموده است. ما
 ه بهک صورت وجود رضایت دارنده، پردازش اطالعات را تنها در حیطه اهداف تعیین شده

ورد پردازش امکان دسترسی به اطالعات م  صورت واضح به دارنده شرح داده شده باشد، به شرط
وی تواند به نحیمو جلوگیری از این پروسه در هر زمانی را اعطا نموده است. اگرچه این مقررات 

، انعقاد ایران زارج اخاز سوءاستفاده از اطالعات جلوگیری نماید، اما در زمینه انتقال اطالعات به 
باشد. ی میقراردادهای الحاقی و کیفیت نظارت بر عملکرد پردازندگان فاقد هرگونه مقررات

 پردازش داده را منوط به رضایت گذارقانونگردد که از یک طرف مشکل از آنجا ناشی می
ر منج رداد،صریح دارنده و آگاهی کامل او قرار داده است و از طرف دیگر الحاقی بودن قرا

 ه افزودنگردد تا در صورتی که دارنده رضایتی بر پردازش اطالعات خود نداشته یا تمایل بمی
 گذارانونقحکام احق شرط در قرارداد داشته باشد، عمال قراردادی منعقد نگردد تا زمینه اجرای 

 نندهاعطاکهای فراهم گردد. ضمن اینکه در اعطای تسهیالت مالی، برتری نسبی موقعیت شرکت
کور را تواند عمال تحقق اهداف مذها بر دریافت منابع مالی نیز میوکارکسبتسهیالت و نیاز 

ثوع وبر نحوه  ضرورت سیاستگذاری تقنینی بر ورود دولت و نظارت رواینغیرممکن نماید. از 
 گردد.این فرایند احساس می

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه

ی جدید در راستای اعطای تسهیالت به رسازوکا، تکفاینهای سازوکار اعطای وام
های مختلف های کوچک فعال در حوزهوکارکسبهای نوپا یا کمک به توسعه وکارکسب

اعتبار با دریافت مجوز از بانک  تأمینهای ، شرکتسازوکارباشد. در این صنعت و تجارت می
رچه وجود این فرایند در باشند. اگمرکزی کشور متبوع خود، قادر به اعطای وام به متقاضیان می

تواند منجر به توسعه نظام اقتصادی گردد، اما به کارگیری آن با نظام مالی یک کشور می
های متناسب فناورانه مورد بررسی حلراهحاضر به همراه  مقالهیی مواجه است که در متن هاچالش

 پول مللیالبین ندوقص و جهانی بانک 2018پژوهشگران قرار گرفته است. در گزارش اکتبر سال 
های نوین در خصوص اجرای فناوری سیاستگذاری پیشنهادی طرح  12، تکفاین در خصوص

 بخش پذیری انعطاف از پیشرفته، اطمینان آوری فن کردن فعال به مربوط مالی از جمله موضوعات
ها این طرحمللی ارائه شده است. یکی از البین یهاهمکاری ارتقاء و خطرات به پرداختن مالی،

ناظر به لزوم بازبینی و به روز کردن مقررات ملی در جهت ایجاد بستر حقوقی مناسب برای استفاده 
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های ارائه شده در این حلراهعلی رغم بیان  .های مالی و رفع خالهای قانونی استاز این فناوری
ر این پژوهش پژوهش، عملی نمودن این پیشنهادها و پیشگیری از بروز مشکالت بیان شده د

 باشد.های تقنینی و اجرایی به شرح ذیل مینیازمند برخی سیاستگذاری
رچه در اگ باشد.اولین مورد سیاستگذاری تقنینی در راستای اعتبارسنجی ارزهای مجازی می

م ما عدامتن پژوهش، در خصوص اعتبارسنجی ارزهای مجازی استدالالت الزم ارائه گردید، 
در این  گذارقانوننی در جهت تعیین تکلیف در خصوص نظر نهایی وجود هرگونه حکم قانو

 نه تنها تواند منجر به ارائه نظرات مختلف در این موضوع گردد که وجود این نظراتزمینه می
گردد، بلکه اثر های مطروحه میمنجر به وجود اختالف در رویه قضایی در رسیدگی به پرونده

لی و رهای پور بازانظام مالی در استفاده از این نوع ابزارها دعملی دیگر این بحث بی ثباتی در 
 باشد.سرمایه می

ریم حاز  دومین مورد سیاستگذاری تقنینی در جهت تصویب مقررات الزم در راستای صیانت
تی مقررا همانطور که بیان گردید مواد قانون تجارت الکترونیکی واجد خصوصی اشخاص است.

باشد. اما وجود مقررات های الکترونیکی میرندگان داده پیامدر جهت حمایت از حقوق دا
های ادهددازش مذکور به هیچ شکل قادر به پاسخگویی به مسائل روز به وجود آمده در زمینه پر

های تبادل اطالعات به خارج از محدوده صالحیت سرزمینی کشور خصوصی از جمله حوزه
 تصویب درضرورت تحلیل قوانین جدیدال چنینی مبین باشد. وجود ابهامات اینمتبوع دارنده نمی

انین الملل از جمله مقررات عمومی حفاظت از اطالعات اتحادیه اروپا و تصویب قوسطح بین
 باشد.جدید متناسب با مقتضیات حاکم بر جامعه امروزی می

 اشد.بمجازی می سازوکار تبادل ارزهای بینیپیشسومین نکته سیاستگذاری تقنینی در جهت 
 تواند از بسیاری ازاعطای تسهیالت در قالب قراردادهای هوشمند می سازوکار سازیپیادهاگرچه 
ترهای ت در بسی امنیتی بیان شده در متن پژوهش، پیشگیری نماید؛ اما اعطای تسهیالهاچالش

این  سنجیتباراع مسألهباشد. از آنجا که نامتمرکز نیازمند اعطای انها در قالب ارزهای مجازی می
ارها به باشد و از طرف دیگر استخراج و عرضه این ابزارزها نیازمند سیاستگذاری تقنینی می

صورت  پذیرد، در صورتی که این عمل بهبازارهای پولی بدون هرگونه پشتوانه مالی صورت می
ر ک کشومتداوم توسط ماینرها انجام شود، تبعات منفی فراوانی بر رشد شاخص اقتصادی ی

به  دهیهتجضرورت سیاستگذاری تقنینی در این زمینه در راستای  رواینهد داشت. از خوا
 گردد.فعالیت این اشخاص احساس می

 تأمینهای سازوکار فعالیت شرکت بینیپیشچهارمین مورد سیاستگذاری تقنینی در جهت 
ها و موسسات مالی از آنجا که منابع مالی بانک است. تکفایناعتبار و مقررات گذاری در زمینه 

 تواند از نهادهای خصوصیباشد، دولت میها محدود میوکارکسبدر جهت اعطای تسهیالت به 
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باشند که اعتبار می تأمینهای و غیر دولتی در این زمینه بهره مند گردد. یکی از این نهادها شرکت
ی توسعه یافته بر ها در کشورهاوکارکسبمنابع مالی  تأمینامروزه نقش گسترده ای در جهت 
ها در هر کشوری نیازمند نظارت مقامات صالحیت دار و البته عهده دارند. اما فعالیت این شرکت

باشد که این امر نیازمند سیاستگذاری تفنینی است. در این راستا دریافت مجوز فعالیت می
و نظارت ضرورت دارد که مقررات گذاری الزم در خصوص چگونگی فعالیت اینگونه شرکتها، 

بر عملکرد آنها و حدود مسئولیت بخش نظارت، ارائه دهندگان خدمات مالی فناورانه، اشخاصی 
که در فرایند این نوع خدمات به اطالعات دسترسی دارند و مشتریان و کاربران و ضمانت 

 اجراهای حقوقی الزم، انجام شود. 
ی به بخشآگاهی ی نامتمرکز وبسترها سازیپیادهپنجمین مورد سیاستگذاری اجرایی در جهت 

ر تمرکز دبسترهای نام سازیپیادهاز آنجا که انعقاد قراردادهای هوشمند نیازمند  باشد.مردم می
ن کشور آاین بستر نیز از جمله ضروریات  سازیپیادهباشد، سیاستگذاری نظام حقوقی کشورها می

ی به بخشآگاهید اردادهای هوشمند نیازمنتفاده از این بستر و انعقاد قرگردد. اما نحوه استلقی می
مر ه این اباشد کمردم در خصوص سازوکار انعقاد این قراردادها و عملکرد بسترهای نامتمرکز می

های اجتماعی این امر های آموزشی در ابزارهای ارتباط جمعی یا شبکهتواند با طراحی برنامهمی
 محقق گردد.
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