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مقدمه
در دنیــای دیجیتــال امــروز ،مؤسســات مالــی کاهــش هزینههــا و بهینهســازی
کســبوکار را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد .بنابرایــن بــا اســتقبال خــود از
ف ّناوریهــای روز دنیــا ،منابــع جدیــدی درآمــدی را شناســایی و سیســتمهای
قدیمــی خــود را بازطراحــی میکننــد.
در حالــی کــه برخــی از ف ّناوریهــای عرصــه دیجیتــال ،بــه راحتــی توســط مشــاغل
و قانونگــذاران پذیرفتــه میشــوند؛ لیکــن برخــی از آنهــا ف ّناوریهــای نســبت ًا
پیچیدهتــری هســتند و نیــاز بــه درکــی عمیقتــر از ف ّنــاوری اصلــی و پیامدهــای
مرتبــط بــا آن وجــود دارد.
توکنســازی یــک راه حــل امیــدوار کننــده در تبدیــل حقــوق هــر شــخص و نهــاد
بــه یــک دارایــی منحصــر بــه فــرد در قالــب دیجیتــال اســت.
نشــریه پیــش رو [نخســتین نشــریه از] مجموعه نشــریات  EYاســت کــه کاربردهای
احتمالــی توکنســازی را از منظــر حقوقــی ،نظارتــی ،تجــارت ،حســابداری و ف ّنــاوری
روشــن میکنــد ،در قالــب ایــن نشــریه ،توضیحاتــی مقدماتــی و ســپس پیشــرفته
در دنیــای توکنســازی ارائــه شــده اســت .بــرای شــروع ،دو موضــوع اصلــی در
دنیــای مالــی انتخــاب شــدهاند ،تــا خواننــده از ســازوکار ایجــاد داراییهــای
منحصربهفــرد از طریــق توکنســازی بــر بســتر دفتــرکل توزیعشــده ()DLT
مطلــع شــده و چگونگــی بازطراحــی شــیوههای کس ـبوکار را نیــز دریابــد.
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توک

نوآوری ،کیفیت زندگی ،گستردگی و نیروی کار با تحصیالت تخصصی ،سوئیس را
به قطب جذابی برای تالشهای نوآورانه تبدیل کرده است.

سوئیس -
یک قلمــرو مطلوب
چرا سوئیس را برای راه اندازی کسب و کار
توکنسازی داراییها انتخاب کنیم؟

ویژه نامه ماهنامه ققنوس

|4

| 5

  توکنسازی داراییها

سوئیس یک مرکز جهاین بال کچنی و دفرتلک
توزیعشده است
ســوئیس یکــی از پیشــرفتهترین کشــورهای جهــان در زمینــه ســازگاری بــا بالکچیــن اســت .اینجــا یــک مرکــز
بیــن المللــی بــرای شــرکتهای مرتبــط بــا بالکچیــن اســت کــه شــامل یــک شــبکه گســترده و تخصصــی عمیــق
اســت .صنعــت مالــی نقــش مهمــی در ارتقــاء رشــد پایــدار بــازار  DLT / Blockchainدر ســوئیس ایفــا میکنــد.

از لحــاظ تاریخــی ،یــک مرکــز مالــی محلــی در ســوئیس بــا
روحیــه پویــا و زیرســاختهای بانکــی بســیار توســعه یافتــه
ایجــاد شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،دسترســی بــه حقــوق
صاحبــان ســهام و ســرمایهگذاری خطرپذیــر را ب ـرای شــرکتها
فراهــم میکنــد[ .بـرای مثــال در] بــورس اوراق بهــادار ســوئیس
( )SIXجهتگیــری ف ّناورانــه دنیــای مالــی ،بــر روی زیرســاختی
کامـاً یکپارچــه بـرای معاملــه و نگهــداری داراییهــای دیجیتال
( )SDXکار میکنــد.
زیرســاختها یکــی از عوامــل کلیــدی هنــگام تصمیمگیــری در
مــورد محــل اســتقرار شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات دیجیتــال
(یــا مشــابه) اســت .در ســوئیس ،یــک شــبکه پرســرعت قابــل
اعتمــاد و پیچیــده ،یــک اینترنــت بــا پهنــای بانــد وســیع و قابــل
اعتمــاد را فراهــم میکنــد کــه امــکان اتصــال جهانــی را فراهــم
میســازد.
قوانیــن و مقــررات منســجم کــه پتانســیل DLT / Blockchain
و ســایر تحــوالت دیجیتــال را بــه رســمیت میشناســد یکــی از
ویژگیهایــی اســت کــه ســالها اســت ســوئیس را بــه عنــوان
قطــب  DLT / Blockchainمعرفــی کــرده اســت .در ســال
 ،2019شــورای فــدرال ســوئیس الیحـهای را بـرای بهبــود بیشــتر
شــرایط چارچــوب  ،DLT/Blockchainکــه مــورد مشــورت
مشــروح کمیتــه اقتصــادی و مالیــات شــورای ملــی در مــاه مــه
 2020قـرار گرفتــه بــود ،قبــل از مشــورت پارلمانــی مــورد انتظار
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در تابســتان  2020تصویــب کــرد .ایــن پیشــنهاد بــا هــدف
افزایــش اطمینــان حقوقــی ،رفــع موانــع برنامههــای کاربــردی
مبتنــی بــر  DLTو کاهش خطــر ســوء اســتفاده ارائه شــد .اداره
بــازار مالــی ســوئیس ( )FINMAدســتورالعملهای  ICOرا
در ســال  2018و مکمــل آن بـرای کوینهــای پایــدار را در ســال
 2019منتشــر کــرد.
اســتانداردهای آموزشــی بــاال از توســعه مرکــز دانش و نــوآوری
در ســوئیس حمایــت کردهانــد .بــا داشــتن دانشــگاههای فنــی
پیشــرو و مــدارس تجــاری ،ســرمایه انســانی آگاه و بــا مهارتــی
بــه صــورت محلــی در دســترس اســت.

شــورای فــدرال متایــل دارد تــا از متــام فرصتهــای پیــش آمــده بـرای دیجیتالی
شــدن ســوئیس اســتفاده کــرده و میخواهــد رشایطــی را ایجــاد کنــد کــه
ســوئیس را بــه عنــوان کشــوری پیــرو ،نــوآور و باثبــات در حــوزه فینتــک و
رشکتهــای بالکچینــی ثبــت کنــد.
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مزایای متعدد
توکنسازی داراییها

اگرچــه فرصتهــای متفاوتــی ناشــی از توکنســازی داراییهــا بهوجــود میآیــد .بــا ایــن حــال ،بایــد چالشهایــی ماننــد

هزینههــای عملیاتــی بیشــتر و محــدود شــدن گزینههــای تأمیــن مالــی را در نظــر داشــت.

ثبــات اجتماعــی و سیاســی یــک کشــور عامــل اصلــی تصمیمگیــری در جســتجوی مــکان یــک شــرکت اســت .دموکراســی مدرن

ســوئیس بــرای دهههــا بــا ثبــات سیاســی و بــی طرفــی بیــن المللــی مشــخص شــده اســت .ایــن کشــور دارای یــک اقتصــاد

پایــدار و رو بــه رشــد اســت کــه ســطح باالیــی از زندگــی را تأمیــن میکنــد.

بهرهوری عملیاتی

با پیشــرفتهتر شــدن سیســتمهای ف ّنــاوری اطالعات ،زیرســاخت
بیــن همــه کاربـران و بــدون نیــاز به مشــارکت شــخص ثالــث به
راحتــی بــه اشتراکگذاشــته میشــود تــا هزینههــا بــه میــزان
قابــل توجهــی کاهش یابــد .بــا دیجیتالــی شــدن کارهای انســان،
رونــد اصــاح و تأییــد شــدن اطالعــات دگرگــون شــده و کارآمدی
افزایــش مییابــد.
عالوهبــر ایــن ،ارســال و دریافــت در تســویه معامــات میتواند
بــه صــورت ســاده و خــودکار انجــام شــده و امــکان انجــام
معامــات ســریع فراهــم شــود ،درحالــی کــه بــه طــور ســنتی بــه
ســاعتها یــا روزهــا زمــان نیــاز بــود.
هــر دو گزینــه مطــرح شــده در بــاال منجــر بــه افزایــش کارآیــی
در رســیدگی بــه انجــام یــک تراکنــش شــده و یــک بــازار خــود
تنظیمگــر را ایجــاد میکنــد .بــا حرکــت بهســوی داراییهــای
توکنایــزشــده ،بــازار کارآمدتــری نیــز شــکل گرفتــه و تبــادل
داراییهــا و خدمــات بــا ســهولت بیشــتری انجــام میشــود.

خردپذیری داراییها

دفتــرکل توزیعشــده بــه مــا اجــازه میدهــد تــا داراییهــا را بــه
قســمتهای کوچکتــر تقســیم کنیــم ،ایــن ویژگــی نقدینگــی
بیشــتری را فراهم میکنــد .با کاهــش موانــع ســرمایهگذاری ،طیف
گســتردهتری از مــردم میتواننــد یــک دارایــی را خریــده یــا روی آن
ســرمایهگذاری کننــد .در بازارهایی که قابلیت نقد شــوندگی نســبتاً
کمــی دارنــد (ماننــد امــاک و مســتغالت و هنرهــای زیبــا) ایــن
ف ّنــاوری بــه فروشــندگان کمــک میکنــد تــا آســانتر ب ـرای دارایــی
خــود خریــدار پیــدا کننــد.
همچنین با گشــایش بازار ســرمایهگذاری ب ـرای طیف وســیعتری از
ســرمایهگذاران ،امکان تأمیــن مالی گســتردهتری را فراهــم میکند.
پیــش از ایــن مشــارکت ســرمایهگذاران بــه دالیــل جغرافیایــی و
زیرســاختی یا به دلیل وجــود قانــون حداقل می ـزان ســرمایهگذاری،
محــدود بــوده اســت .از آنجایی کــه دیگر نیازی به واســطه نیســت،
اکنــون [ســرمایهگذاران] بــه فرصتهــای ســرمایهگذاری بیشــتری
دسترســی دارنــد .در حــال حاضــر ،دسترســی بــه بازارهــای مالــی
بــدون توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و اقتصــادی ســرمایهگذار
و بــا حداقــل ســرمایه مورد نیــاز بســیار آســان و فراگیر شــده اســت.
خردپذیــری داراییهــا همچنین مفهــوم مالکیــت شـراکتی را ایجاد
میکنــد کــه در آن چندیــن نفــر میتواننــد یــک دارایــی را بــا هــم
بخرنــد و از آن اســتفاده کننــد .بــه عنــوان مثــال ،مــردم میتواننــد با
هم یــک خانــه تعطیالتــی را بخرنــد و بین خــود تصمیــم بگیرند که
در چــه تاریخــی از آن اســتفاده خواهنــد کرد.
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شفافیت

ف ّنــاوری بالکچیــن بــه طور پیــش فــرض شــفافیت را بــه ارمغان
مــیآورد ،زیــرا همــه معامــات انجــام شــده در زیرســاخت
بالکچیــن بــرای تمامــی اعضــا در دســترس اســت (البتــه
ایــن مســئله محــدود بــه محیــط بالکچیــن اســت ،بــه ایــن
معنــی کــه همــه میتواننــد آن را در بالکچیــن عمومــی
مشــاهده کننــد در حالــی کــه در بالکچیــن خصوصــی فقــط
شــرکتکنندگان مجــاز میتواننــد بــه آن دسترســی داشــته
باشــند) همــه توکنهایــی کــه یــک دارایــی را روی بالکچیــن
نشــان میدهنــد از ایــن ویژگــی برخوردارنــد.
ایــن شــفافیت امــکان پیگیــری بهتــری را نیــز بـرای داراییهــای
فیزیکــی فراهــم کــرده و از مبــدأ تــا مقصــد تمامــی
فعالیتهــای انجــام شــده روی یــک دارایــی را ب ـرای کارب ـران
قابــل رصــد میکنــد .بنابرایــن مالکیــت فعلــی و ســابق ایــن
دارایــی بــه راحتــی قابــل اســتعالم اســت.
بــا ایــن حــال ،شــفافیت را بــه طــور پیشفــرض نمیتــوان ب ـرای
تمامــی سیســتم اعمــال کــرد و حتــی در برخــی مــوارد ،ایــن
ویژگــی بــا اهــداف مدیریــت دارایــی یــا رقابــت در یــک بــازار
تنگاتنــگ ،در تضــاد اســت .در ایــن مــوارد ،ب ـرای جلوگیــری از
افشــای هرگونــه اطالعــات حســاس بــه ســایر رقبــا میتــوان از
برخــی ف ّناوریهــای موجــود ب ـرای افزایــش حریــم خصوصــی
در شــبکه بالکچیــن اســتفاده کــرد.

زیستبومهای گسترده با منبعی واحد

چــه در گذشــته و چــه در دنیــای امــروز ،شــرکتها مقــدار قابل
توجهــی اطالعــات خــام بـرای هــر دارایــی بــه دســت میآورند،
امــا بــه نظــر میرســد کــه مدیریــت اطالعاتــی ماننــد مالکیــت
معنــوی ،حقــوق ،مجوزهــا و مالکیــت محصــوالت منحصــر بــه
فــرد دشــوار اســت .بدیــن ترتیــب ،اطالعــات عمدت ـاً بهصــورت
پراکنــده در دســترساند .ایــن پراکندگــی مدیریــت اقتصــادی
دارایــی را غیرقابــل کنتــرل کــرده و تالشهــای مضاعفــی را
بهوجــود مــیآورد؛ بنابرایــن بالکچیــن بــرای بــه اشــتراک
گذاشــتن اطالعــات میــان شــرکای تجــاری یــا حتــی رقیبــان،
یــک ســازوکار قابــل اعتمــاد را ارائــه میدهــد ،چندیــن بازیگــر
در یــک زیســتبوم اقتصــادی میتواننــد توســط یــک توکــن
دیجیتــال در تعامــل باشــند و زنجیــره همــکاری خــود را افزایش
داده و روشهــای جدیــدی از مدلهــای همــکاری را معرفــی
کننــد .بـرای نمونه ،طــی چنــد ســال گذشــته راهکارهــای جدید
و متنوعــی در صنعــت تأمیــن مالــی بهوجــود آمــده اســت تــا
شــرکتها بتواننــد اطالعــات مربــوط بــه داراییهایــی در
حــال انتقــال خــود در سراســر جهــان را بــه اشــتراک بگذارنــد،
در صــورت وجــود حجــم باالیــی از معامــات ،قراردادهــای
هوشــمند ،ایــن فراینــد را خــودکار و ســادهتر کردهانــد.
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توکنسازی را میتوان به عنوان یک نمایش دیجیتالی منحصر به فرد از یک
دارایی تعریف کرد .در حالی که مفهوم دیجیتالی شدن چیز جدیدی نیست و
ف ّناوری بالکچین تنها دریچه جدیدی را به روی آن گشوده است.

مباین توکـنسـازی
توکنسازی چیست و این ف ّناوری
چگونه عمل میکند؟
ویژه نامه ماهنامه ققنوس
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از فلزات تا مجوزها ،جهان توکنسازی میشود

فرآینــد توکنســازی یــک پــل میــان داراییهــای دنیــای واقعــی و انتقــال آنهــا در دنیــای دیجیتــال اســت .اصــول پایــه ایــن
ف ّنــاوری بــا اســتفاده از ف ّنــاوری بالکچیــن تعریــف شــده اســت.

در خالصهتریــن حالــت ،توکنســازی ارزش ذخیــره شــده در یــک دارایــی
مشــهود یا نامشــهود را بــه توکنی تبدیــل میکند کــه معموالً در سیســتم
بالکچیــن قابــل مدیریــت اســت .بــه عبــارت ســاده ،توکــن میتوانــد
تقریبــاً هــر دارایــی اعــم از حقیقــی یــا مجــازی را بــه یــک نمایــش
دیجیتالــی تبدیــل کنــد و امــکان انتقــال ،مالکیــت و ذخیــره دیجیتــال را
بــدون نیــاز بــه شــخص ثالــث یــا واســط فراهــم کنــد.
توکــن یــک دارایــی دیجیتــال اســت کــه مرجــع ایــن دارایــی منحصــر

بــه فــرد بــوده و ویژگیهــای حقوقــی و قانونــی خــود را دارد.
عالوهبرایــن ،قســمتهای مشــابه ایــن نــرم افــزار را میتــوان روی
بالکچیــن اجــرا و پیادهســازی کــرد و ایــن امــر ،توکنســازی را از
ســایر روشهــای دیجیتالــی کــردن متمایــز میکنــد .اســتفاده از
بالکچیــن ب ـرای ایجــاد یــک توکــن دیجیتــال ،همــکاری شــرکتهای
مختلــف را امــکان پذیــر میکنــد کــه بــه نوبــه خــود اطالعــات
پراکندهشــده را در یــک توکــن دیجیتــال گــرد هــم م ـیآورد .عــاوه

تجهیزات پزشکی
اتوموبیلها

دستگاههای الکترونیک

مجموعهها /دستگاهها (اجسام منحصربهفرد)

هنرهای زیبا
مجموعههای مجازی

طال
فلزات گرانبها

اشیاء فیزیکی و محصوالت مالی
سهام

پالتین [طالی سفید]

مجوزها

ابزار مالی

امالک و مستغالت

نقره

غذا و نوشیدنی
درآمد ثابت

مواد مصرفی
قهوه
داروسازی
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دالر
یورو

اتریوم
رمزارزها

ارز فیات (ارزهایی با پشتوانه دولتی)

بیتکوین

فرانک سوئیس

گزینههای پرداخت
ارز فیات دیجیتال

یورو دیجیتال بانک مرکزی فرانسه

امتیاز وفاداری

امتیازات شرکتی
ارز دیجیتال بانک مرکزی
فرانک دیجیتال سوئیس

Meal points

کپیرایت

ثبت اختراعات

مالکیت معنوی

داراییهای نامشهود

مزایا و امتیازها

حقوق مختلف

مجوزها
عالئم تجاری
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فلزات گرانبها
طــا نقدشــوندگی نســبتاً باالیــی دارد ،امــا نقــد شــوندگی ســایر
فل ـزات گرانبهــا (بــه عنــوان مثــال پاالدیــوم) پاییــن بــوده و حتــی
بــه نقــد نشــدن میــل میکنــد .در بازارهــای غیــر نقدشــونده،
شــرکتهای بزرگتــر میتواننــد بــا عقــد توافقنامههــای دوجانبــه،
کشــف قیمــت را انحصــاری کــرده و ســبب عــدم شــفافیت اطالعات
شــوند .موانع متعــدد ســرمایهگذاری ،دسترســی بــازار بـرای تعدادی
از شــرکتکنندگان را محــدود میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،در ســالیان
اخیــر مقــررات بیــن المللــی ســختگیرانهای در زمینــه ردیابــی
فلــزات از تولیــد تــا مشــتری نهایــی در کل زنجیــره تأمیــن اعمــال
شــده اســت.
[از آنجایــی کــه] توکنســازی امــکان خردپذیــری را فراهــم میکنــد؛
بنابرایــن موانــع ســرمایهگذاری را کاهــش داده و دسترســی فعــاالن
کوچکتــر را بــه بازارهــای جدیــد افزایــش میدهــد .افزایــش
مشــارکت منجــر بــه افزایــش نقدینگــی در بــازار میشــود .بــا ایــن
حــال ،تعــداد بیشــتری از ســرمایهگذارن در بــازار از معامــات
دو جانبــه بــه ســمت معامــات چنــد جانبــه میرونــد .در
حالــی کــه ایــن امــر در بازارهــای ســنتی پیچیــده اســت DLT ،از
قراردادهــای هوشــمند و مبــادالت خردپذیــر پشــتیبانی کــرده و
امــکان تسویهحســاب امــن و فــوری حتــی در معامــات پیچیــده
و چندجانبــه را فراهــم میکنــد[ .هــر چنــد] اجــرای حقوقــی
قراردادهــای هوشــمند هنــوز در ســطح جهانــی روشــن نیســت ،امــا
راهکارهــای قانونــی وجــود دارد کــه مانــع از لغــو ایــن معامــات
میشــود.
تحــوالت اخیــر بــازار آنقــدر متنــوع اســت کــه میتــوان بــا ارائــه
یــک راه حــل امــن و غیــر متمرکــز ارتبــاط بــی واســطه اطالعــات
بیــن مؤسســات تجــاری کاال در زیس ـتبوم را امــکان پذیــر کــرده و
رابطــه میــان شــرکتها بــا شــرکتهای بازرســی و اشــخاص ثالــث
را تقویــت کــرد.

یــک قانونگــذار ایتالیایــی قانونــی را بــه شــاره  2018/135معرفــی کــرد کــه
قراردادهــای هوشــمند ملــزوم را مشــخص میکند .قــوه قضاییــه انگلســتان بیانیهای
قانونی درمــورد داراییهــای رمزنــگاری شــده و قراردادهــای هوشــمند منترشکرد که
در آن اعــام میکنــد کــه قراردادهــای هوشــمند تحــت رشایــط خاصــی متفــاوت از
قراردادهــای معمــول تلقــی منیشــوند.
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گزینههای پرداخت

ارزدیجیتال بانک مرکزی
در اقتصادهــای پیشــرفته اســتفاده از اســکناس در حــال کاهــش اســت و
ایــن امــر نقــش بانکهــای مرکــزی را کمرنگتــر از گذشــته میکنــد.
بــا ایــن حــال در کشــورهای در حــال توســعه بــا پیشــرفت ف ّنــاوری
جایگزینهایــی ماننــد ســرویسهای پرداخــت بــا تلفــن همـراه در حال
ظهــور اســت .عــاوه بــر ایــن ،در پــی اکتشــاف بالکچیــن پروژههایــی
توســط بانکهــای مرکــزی درحــال پیــاده ســازی اســت [کــه از آن جملــه
میتــوان بــه ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی اشــاره کــرد].
ارزهــای دیجیتال بانــک مرکــزی ( )CBDCشــکل جدیــدی از پول اســت
کــه توســط بانکهــای مرکــزی بــه صــورت دیجیتــال منتشــر میشــوند.
اساسـاً پــول شــکل خاصــی از ابـزار پرداخــت اســت و بــه عنــوان واســطه
مبادلــه عمــل میکنــد .بــا ایــن وجــود پــول نقــد فیزیکــی ســطح خاصی
از حریــم خصوصــی را ارائــه میدهــد کــه پــول دیجیتــال از آن برخــوردار
نیســت.
 CBDCمیتوانــد مبتنــی بر حســاب یا توکــن باشــد ،به صــورت متمرکز
یا غیــر متمرکز صــادر شــود و عمومـاً بر اســاس اهــداف تجــاری متفاوت
بــه دو دســته اصلی تقســیم میشــود:
 CBDCعمده:

عمدتــاً کارایــی معامــات مالــی را در بیــن شــرکای منتخــب افزایــش
میدهــد ،اگرچــه آزمایــش اولیــه هنــوز مزایــای قابــل توجهــی را اثبــات
نکــرده اســت CBDC .عمــده فروشــی هــدف پــردازش حجــم زیــاد بــا
معامــات انــدک ،در تاریخهــای خــاص اســت.
 CBDCخرد:

تصــور میشــود کــه ب ـرای عمــوم مــردم پذیــرش گســتردهتری دارد ،بــه
عنوان مثــال بـرای تســهیل پرداختهــای خــرده فروشــی و [بـرای نمونه
میتوانیــد نگرانیهــا را کاهــش داده] و الزامــات مربــوط بــه مبــارزه بــا
پولشــویی و تأمین مالــی تروریســم را افزایش دهید .همچنیــن CBDC
بایــد تعــداد زیــادی از معامــات را بــا حجــم نســبی کــم انجــام دهد.
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مطالعــه اواخر ســال  2019توســط صنــدوق بیــن املللی پــول ( )IMFو
بانــک مرکــزی انگلســتان بــه بررســی مــوارد دیگــر پرداختــه اســت [که
در ادامــه بــه آن اشــاره میشــود]
گزینههای طراحی:

• بــا بهــره صفــر ب ـرای جلوگیــری از رقابــت مســتقیم بــا ســپردههای
خــرد بانکــی
• بــا نرخبهــره مثبــت یــا منفــی کــه رقابــت مســتقیم بــرای پــول و
ســپرده ایجــاد میکنــد امــا میتوانــد راه جدیــدی را ب ـرای مدیریــت
سیاســتهای پولــی بــاز کنــد.
 70درصــد از بانکهــای مرکــزی در حــال تحقیــق بــر روی  CBDCبــوده
یــا ب ـهزودی خواهنــد بــود .تصویــب  CBDCبســتگی بــه ســود خالــص
دریافــت شــده از آن دارد .ارزهــای دیجیتــال میتواننــد تــا حــدودی
نقشهــای ســنتی پــول (واحــد حســاب ،روش پرداخــت و ذخیــره ارزش)
را ایفــا کننــد.
در حــال حــارض ،اکــر تحقیقــات انجــام شــده چالشهــای پیــش روی
 CBDCرا اعــم از نحــوه ایجــاد تعــادل بیــن نگرانیهــای مربــوط بــه
حریــم خصوصــی ،قوانیــن محرمانــه بــودن بانــک و افزایــش شــفافیت
پوشــش میدهنــد ،بــه عنــوان مثــال در حــال حــارض دامنــارک و ســوئیس
تعییــن کردهانــد کــه هزینههــای  CBDCخــرد از مزایای آن بیشــر اســت.
سیســتمهای ســنتی نیــز بــا گذشــت زمــان بهینــه شــدهاند .سیســتمهای
پرداخــت رسیــع ( )FPSدر حال حــارض در  55حــوزه فعالیــت میکنند .در
ســال  SWIFT 2019نشــان داد کــه پرداختهــای بــرون مــرزی را میتوان
در کمــر از  25ثانیــه تکمیــل کــرد.
بــا ایــن حــال( FSP ،سیســتمهای پرداخت رسیــع) انگلســتان ،که  10ســال
اســت در ایــن حــوزه فعالیــت میکنــد ،بهطــور رسانــه  30پرداخــت در
ســال  2018را پــردازش کــرده اســت.
 CBDCاغلــب بــا ف ّنــاوری بالکچیــن مرتبــط اســت ،بــا ایــن حــال ،ایــن
بــدان معنــا نیســت کــه منیتــوان آن را بــا اســتفاده از یــک ف ّنــاوری متمرکز
متــداول ایجــاد کــرد.

مثالهایی از پروژههای CBDC
مجری

محصول

بانک مرکزی کانادا

پروژه یاسپر  -یک طرح تحقیقاتی مشترک بین بخشهای دولتی و خصوصی است تا درک شود که چگونه
 DLTمیتواند سیستم پرداخت عمده فروشی را متحول کند.

بانک مرکزی فرانسه،
بانک مرکزی اروپا ()ECB

برای آزمایش همراه با بانک مرکزی اروپا و سایر بانکهای مرکزی یوروسیستم ،به ویژه در مورد CBDC
عمده فروشی ،کامالً آماده است.

گروه بانکهای مرکزی

بانک کانادا ،بانک انگلستان ،بانک ژاپن ،بانک مرکزی اروپا Sveriges Riksbank ،و بانک ملی سوئیس،
به همراه بانک تسویه حسابهای بین المللی ( ،)BISگروهی را برای به اشتراک گذاشتن تجربیات ارز
دیجیتال بانک مرکزی ( )CBDCدر حوزه قضایی خود .ایجاد کردهاند.

بانک مرکزی برزیل

 - Project Saltدر حال بررسی  DLTبرای یک سیستم احتمالی و انعطاف پذیری پرداختهای بین بانکی
و همچنین یک پلت فرم تبادل اطالعات غیر متمرکز است.

بانک مرکزی ایسلند

پروژه  - Rafkrónaدر حال کاوش است

بانک مرکزی باهاماس

 - Sand Sandlarدر  27.12.2019با هدف تسریع در اصالح سیستم پرداختها ،پذیرش دستههای جدید
ارائه دهندگان خدمات مالی و استفاده از زیرساختهای پرداختهای دیجیتالی برای در دسترس قرار دادن
خدمات بانکی سنتی برای همه اقشار مردم معرفی شد .بسیاری از مزایای معرفی ارز دیجیتال هنوز قابل
تعیین نیست .با این حال ،آنها ممکن است شامل سرکوب بالقوه هزینههای اقتصادی مرتبط با استفاده از
پول نقد و مزایای دولت از بهبود هزینهها و سیستمهای مالیاتی باشند.

بانک مرکزی تونس

دینار الکترونیک برای مطالعه فرصتها و خطرات ذاتی این ف ّناوریهای جدید ،به ویژه از نظر امنیت
سایبری و ثبات مالی استفاده میشود.

بانک مرکزی اروپا ،بانک
ژاپن

پروژه استال  -بررسی میکند که آیا ف ّناوری بالکچین میتواند پرداختها و تسویه حسابهای بین بانکی
داخلی را بهبود بخشد و تجارت سریع بین بانکی و تسویه اوراق بهادار به صورت نقدی را تسهیل کند.

بانک مرکزی آلمان

نمونه اولیه  BLOCKBUSTERو سایر تالشها در حال بررسی  DLTبرای اهداف متعدد از جمله برای بهبود
کارایی و کاهش ریسک در فرایندهای تسویه اوراق بهادار بین بانکی است.

نهاد پولی سنگاپور

پروژه یوبین  -یک پروژه مشارکتی با بخش بانکی است که به بررسی استفاده از  DLTبرای تسویه
پرداختها و اوراق بهادار و همچنین روشهای جدید انجام پرداختهای فرامرزی با استفاده از CBDC
میپردازد.

بانک خلق چین

پرداخت الکترونیکی ارز دیجیتال ( - )DCEPیک سیستم دو الیه پیشنهاد شده است که به صورت مرکزی
منتشر میشود و با ارز فیات پشتیبانی میشود.

جمهوری جزایر مارشال

پس از صدور قانون ارز دولتی در سال  ،2018یک ارز جدید مبتنی بر بالکچین به نام )’Sovereign (‘SOV
معرفی شد.

بانک مرکزی سوئد

کرون الکترونیک -یک پروژه یک ساله در سال  2020راه اندازی شد تا نگرانیهای مربوط به منسوخ شدن
پول نقد فیزیکی در سوئد و پیامدهای آن را برطرف کند.

بانک مرکزی سوئیس

بورس سوئیس ( )SIXو بانک ملی سوئیس ( )SNBدر حال کار بر روی اثبات مفهومی برای بررسی چگونگی
استفاده از پول بانک مرکزی دیجیتال در تسویه داراییهای توکن بین شرکتکنندگان در بازار هستند.

مزایای احتاملی :CBDC
• هزینه صدور را کاهش میدهد
• آسانتر از ارز فیات توزیع میشود
• قابلیت برنامه ریزی (کارآمدتر و انعطاف پذیرتر)
• انتقال زمان واقعی (با هزینه کم)
• پاکسازی و فرایند تسویه بهرت
• افزایش قابلیت ردیابی و نظارت
• جمع آوری دادههای زمان واقعی ،مانند ایجاد ،حسابداری و گردش پول ،مرجع مفیدی برای
سیاست گذاران پولی است
• رسیدگی به عواقب کاهش نقدینگی
• بهبود دسرتسی و قابلیت استفاده از پول بانک مرکزی
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چگونیگ توکنسازی
داراییهای دنیای
واقعی؟

در ایــن مقالــه میتوانیــد
ببینیــد کــه چگونــه توکنهــای
بیتــا( )NFTsمیتواننــد ب ـرای
رشکتهــا و رسمایهگذاریهــا
خلــق ارزش کننــد.

توکنســازی توکنهــای غیرمثلــی کــه نشــانگر داراییهــای
دنیــای واقعــی ماننــد هــر یــا امــاک اســت ،بــا شــتاب فزاینــدهای
در حــال رشــد هســتند .امــروزه رایجتریــن کاربــرد توکنهایــی کــه
در بالکچیــن وجــود دارنــد ،توکنهایــی هســتند کــه طبیعت ـاً قابــل
تعویــض یــا توکــن مثلــی هســتند ،ماننــد ارزهــای رمزنــگاری شــده یــا
شــمش طــا .توکــن مثلــی بــه ایــن معنــی اســت کــه هــر واحــد کاال
بــا هــر واحــد دیگــر قابــل تعویــض اســت .بنابرایــن ،بـرای مثــال یــک
کیلــو طــای خالــص قابــل تعویــض بــا هــر کیلــو طــای خالــص دیگــر
اســت.
بــا ایــن حــال ،یــک مفهــوم کاربــردی جدیــدی تحــت عنــوان
توکنســازی داراییهــای دنیــای واقعــی باعــث ایجــاد رس و صــدای
زیــادی شــده و رشــد چشــمگیری داشــته اســت .برخــاف توکنهــای
قابــل تعویــض (مثلــی) ،ایــن توکنهــای جدیــد بــه اصطــاح غیرقابــل
تعویــض ( )NFTداراییهــا و اقالمــی را ارائــه میدهنــد کــه از
نظــر تعریــف منحــر بــه فــرد ،غیرقابــل جایزگزینــی و غیرقابــل
تعویضانــد.
ویژگیهایــی کــه توســط  NFTsارائــه داده میشــوند میتواننــد
متفــاوت باشــند .از یــک ســو شــامل شناسـههایی منحــر بــه فردنــد
و از ســویی دیگــر ،اطالعــات کاملتــری ماننــد مــکان ،انــدازه یــا
درجــه اصالــت محصــول را شــامل میشــود.
منونههــای اولیــه محصــوالت ارائــه شــده توســط توکنهــای بیتــا
( )NFTروی بالکچیــن ،مــوارد فیزیکــی ماننــد ،جواهــرات یــا
داروهــا هســتند کــه بخشــی از یــک زنجیــره تأمیــن اســتاندارد از
تولیــد کننــده تــا مــرف کننــده را شــامل میشــوند .توکنســازی
اقــام ،امــکان ردیابــی در زمــان واقعــی محصــوالت را فراهــم میکنــد
و تولیدکننــده را قــادر میســازد تــا کالهربداریهــای احتاملــی را
تشــخیص دهــد.
صنعــت مالــی و بهویــژه بخــش مدیریــت دارایــی ،عالقــه زیــادی بــه
کاربــرد توکنهــای بیتــا بــرای مهندســی یــا منایندگــی محصــوالت
رسمایهگــذاری نشــان میدهــد .امــاک و مســتغالت یــک منونــه
خــوب از داراییهــای واقعــی هســتند کــه میتواننــد بــا اســتفاده
از توکنهــای بیتــا نشــان داده شــوند .بــر ایــن اســاس ،مالکیــت
مســتقیم زمیــن میتوانــد در توکنهــای بیتــا بــا رعایــت مقــررات
شــکل گرفتــه ،تقســیمپذیر باشــد.
بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه مترکــز بــازار روی آثــار هرنمنــدان قدیمــی
بــه عنــوان وســیلهای بــرای رسمایهگــذاری ،توکنهــای بیتــا رشوع
بــه جــذب عالقهمنــدان ایــن حــوزه میکننــد .بــا منایــش آثــار هــری
روی توکنهــا ،معامــات مربوطــه میتوانــد گــروه گســردهتری از
رسمایهگــذاران را شــامل شــود .عــاوه بر ایــن ،مراحــل احـراز هویت،
ردیابــی فرآیندهــای حمــل و نقــل ،ترمیــم و همچنیــن تجــارت آنهــا
میتوانــد ســادهتر شــود.
از آنجــا کــه اکــر داراییهــای جهــان منحرصبهفــرد هســتند،
توکنهــای بیتــا نقــش مهمــی در راه انــدازی عــر بعــدی اقتصــاد
دیجیتــال و حامیــت از تصویــب قوانیــن مرتبــط بــا بالکچین توســط
رشکتهــا بـرای ارائــه دیجیتالــی داراییهــای خــود خواهنــد داشــت.
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توکنسازی مستلزم
یک زیرساخت محکم است
توکنســازی باعــث ایجــاد تحوالتــی در زنجیــره ارزش معامــات اوراق بهــادار خواهــد شــد .در حالــی کــه رویــه کلــی بــدون تغییــر
باقــی میمانــد ،روندهــای فــردی ممکــن اســت متفــاوت باشــد .تفاوتهــای عمــده مربــوط بــه ویژگیهــای ف ّنــاوری بالکچیــن
اســت کــه اجــازه ورود بــه مدلهــای تجــاری و شــرکتکنندگان جدیــد را بــه بــازار میدهــد.

6

7

نگهداری

خدمات مالی اضافی

4

5

تسویه

توافق

خدمات بانکی اضافی

• خدمــات مالــی اضافــی بنیادیــن
مانند مالیات ،گ ـزارش ،حســابداری،
اقدامــات رشکــت و مدیریــت وثیقه
از نظــر اصولــی بیــن رویکرد ســنتی
و جدیــد تفاوتــی نــدارد.
• بــا ایــن حــال ،پــل جدیــدی از
خدمــات میــان رویکــرد ســنتی و
رویکــرد توکنســازی ایجــاد شــده
بــه عنــوان مثــال :مبــادالت توکــن-
ســهام
• ســایر خدمــات مرتبــط با ف ّنــاوری
مبتنــی بــر زیرســاخت بالکچیــن
میتوانــد در آینــده منایــان شــود،
زیرا تحــت تحقیقات ق ـرار میگیرد.
ماننــد خدمــات مربــوط بــه هــارد
فــورک یــا ریســکهای حکومتــی
7

ویژه نامه ماهنامه ققنوس

تجارت (خرید و فروش)

• بایســتی اوراق بهــادار را در
محــل امنــی خودگــردان یــا تحــت
نظــارت ذخیــره کنیــد ،بــه عنــوان
مثــال .موسســه مالــی یــا ســپرده
گــذاری

• انتقــال اوراق بهــادار از فروشــنده
بــه خریــدار در مقابــل پرداخــت
بــرای انجــام تعهــدات منــدرج در
قــرارداد.

• توکــن دیجیتــال را میتوان توســط
شــخص ثالــث  /رسپرســتان مــورد
اعتــاد یــا توســط صاحبان موسســه
یــا فــرد ذخیــره کــرد.
• روشهــای مختلف ذخیــره Token
را میتــوان بــه صــورت آنالیــن یــا
آفالیــن انجــام داد ،بســته بــه ایــن
کــه  Tokenدر دســتگاهی متصــل
بــه اینرتنــت ذخیــره شــود یــا خیــر.

• بر اســاس ویژگیهای اصلــی DLTو ف ّنــاوری Blockchainتســویه حســاب و توافق نیازی
بــه اشــخاص ثالــث مرکــزی نــدارد .در عــوض هــر دو توســط خــود ف ّنــاوری اداره میشــوند.
• بر اســاس ویژگیهــای اصلــی DLTو ف ّنــاوری Blockchainتســویه حســاب و توافق نیازی
به اشــخاص ثالث مرکــزی نــدارد .در عــوض هر دو توســط خــود ف ّنــاوری اداره میشــوند.

6
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• بایســتی اطمینــان حاصــل کنیــد که
طرفهــای درگیــر ،تعهــدات منــدرج
در قــرارداد را انجــام میدهنــد.
• دادههــای خریــدار و فروشــنده را
بایســتی بـرای هــر معاملــه مطابقت
دهیــد.

4

3

تجارت

1

2

خاستگاه

توزیع

انتشار

• بــازار ثانویــه توســط بورسهــای
اوراق بهــادار و مؤسســات تحــت
کنــرل ماننــد رشکــت رسمایهگــذاری
و کارگزاریهــا اداره میشــود.
• اج ـرای معامالت تنهــا از طریــق بازههای
زمانــی خاص امــکان پذیر اســت.

• توزیــع توســط موسســه
صادرکننــده انجــام میشــود
• دسرتســی بــه بــازار اولیــه فقــط
ب ـرای رسمایهگــذاران مجــاز امــکان
پذیــر اســت.

• بــازار انتشــار اوراق بهــادار
محدودشــده اســت و تــا حــد زیادی
توســط بانکهــای رسمایهگــذاری
اداره میشــود.
• متدولــوژی بالغ برای انتشــار اوراق
بهــادار

• بــورس اوراق بهــادار و داراییهــای
دیجیتــال هنــوز یــک رشکــت کننــده
مهم در بــازار هســتند ،امــا معامالت
بــه دلیــل ماهیــت همتــا بــه همتــا
محــدود بــه مؤسســات مســتقر
نیســت.
•امکانانجاممعامالت 24ساعته

• توزیــع را میتــوان بــدون واســطه
از طریــق کانالهــای دیجیتــال
انجــام داد.
• دسرتســی اولیــه بــه بــازار فقــط بر
اســاس محیــط مقــررات اســت ،نــه
محــدوده فنــی.

• صــدور فقــط بــه بازیگــران
ســنتی محــدود منیشــود ،در
عــوض بازیگــران جدیــدی ماننــد
مشــاور هها ،رشکتهــای کوچــک
و متوســط ف ّنــاوری و رشکتهــای
خودشــان را نشــان میدهنــد.
• قــرارداد هوشــمند مبتنــی بــر
بالکچیــن روشهــای جدیــد راه
انــدازی را ایجــاد میکننــد.
مانندDeFi

3

2

زنجیره ارزش سنتی

واقعیت جدید:
زنجیره ارزش
توکنسازی

1
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رویکرد فین برای توکنسازی داراییها

ف ّنــاوری بالکچیــن بــه شــا امــکان میدهــد تــا داراییهــای دیجیتالــی خــود را از طریــق توکنســازی ایجــاد کنیــد .ایــن فراینــد تفــاوت چندانــی
بــا ســایر پروژههــای ف ّنــاوری اطالعــات کــه در آن داراییهــا یــا کاالهــای شــا بــه صــورت دیجیتالــی منایــش داده میشــدند ،نــدارد .بــا ایــن حــال،
ب ـرای در نظــر گرفــن ویژگیهــای ف ّنــاوری بالکچیــن بایــد برخــی مالحظــات را انجــام داد.
بــه زبــان ســاده ،توکنســازی داراییهــا ،شــامل ایجــاد یــک کــد اطالعاتــی اســت کــه ویژگیهــای کلیــدی دارایــی شــا را منایــش میدهــد و
بــه کاربــر اجــازه میدهــد بــا منایشهــای دیجیتــال دارایــی دیگ ـران هــم در تعامــل باشــد .در بالکچیــن اتریــوم ،ایــن کــد اطالعاتــی در زبــان
برنامهنویســی  Solidityتوســعه یافتــه اســت.
از نظر فنی ،این فرایند را میتوان به  4مرحله اصلی تقسیم کرد:
مرحله  :1انتخاب مدل برای نشان دادن داراییها:

اســتانداردهای متعــددی از توکنســازی در خانــواده اتریــوم بــه وجــود
آمــده اســت کــه امــکان ارائــه انــواع مختلــف داراییهــا را فراهــم
میکنــد .معرفــی ایــن اســتانداردها پذیــرش بالکچیــن را آســان کــرده
و قابلیــت همــکاری بیــن چندیــن طــرح بالکچینــی را امکانپذیــر
میکنــد .ایــن طــرح اجــازه میدهــد تــا توکنهایی کــه از یــک اســتاندارد
(از یــک خانــواده) هســتند ،از برخــی از قراردادهــای هوشــمند عمومــی
اســتفاده کننــد یــا در برخــی از کیــف پولهــای پرکاربــرد کــه امــکان

ذخیــره مالکیــت اطالعــات را فراهــم میکننــد ،ذخیــره شــوند.
یک اســتاندارد توکن شــامل مجموع ـهای از توابــع و ویژگیهــای از پیش
تعریف شــده اســت کــه میتوانــد عمدتـاً بـرای نشــان دادن ویژگیهای
هــر دارایــی اج ـرا شــود .ب ـرای در نظــر گرفــن اینکــه کــدام اســتاندارد را
انتخــاب کنیــد ،بایــد ویژگیهــای کلیــدی دارایــی (بـرای مثــال :مثلــی یــا
غیرمثلــی) را ارزیابی کنیــد .گســردهترین اســتانداردهای توکــن به رشح
زیــر اســت:

استاندارد ERC20
توکنهای مثلی :مانند اتریوم

استاندارد ERC1400
توکنهای اوراق بهادار ( مانند
حفاظت از داده و حریم خصوصی)

استاندارد ERC721
توکنهای غیرمثلی :مانند
کریپتوکیتیز

انتقال ارزش بین کاربران
اجازه میدهید که هر کس از طرف خود
ارزش خرج کند

انتقال مالکیت یک رمز امنیتی بین
کاربران ،نیازمند گواهی
برای یک توکن اوراق بهادار یکسان ،بین
چندین پارتیشن تقسیم میشود.

انتقال مالکیت بر یک دارایی خاص بین
کاربران
به اپراتور اجازه میدهد دارایی خاصی را
از طرف شخص دیگری منتقل کند.

به اپراتور اجازه دهید تا یک کد امنیتی را
از طرف شخص دیگری منتقل کند

به اپراتور اجازه میدهد همه داراییها را
از طرف شخص دیگری منتقل کند

اسناد مرتبط را با یک توکن اوراق بهادار
مدیریت میکنید
انتقال یا بازخرید یک دارایی (توسط
کنرتل کننده)
توجه بــه این نکتــه رضوری اســت که نحــوه توکــن شــدن دارایی تنهــا به خــود دارایی بســتگی نــدارد بلکه بایــد فرآینــد تجــاری آن را کــه از طریــق بالکچین
دیجیتالــی شــده اســت ،درنظــر گرفتــه شــود .در نتیحــه بســته بــه کاربــرد مــورد نظــر ،میتــوان یــک دارایــی را بــه صورتهــای متفاوتــی توکنســازی کــرد.
بســته بــه مــورد اســتفاده ،داراییهــای یکســان ،میتواننــد متفــاوت ارائــه شــوند و بــه طــور بالقــوه از مدلهــای مختلــف توکن اســتفاده میشــود.
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یکــی دیگــر از مالحظــات مهــم هنــگام انتخــاب نحــوه توکــن شــدن
دارایــی ،مدیریــت حریــم خصوصــی اســت .بالکچیــن به طــور پیش
فــرض شــفافیت را در اختیــار میگــذارد امــا این شــفافیت بـرای همه
مــوارد اســتفاده و صنایــع قابــل قبــول نیســت .در حقیقــت ،برخــی
مــوارد محدودیتهــای نظارتــی نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد (بــه
عنــوان مثــال ،مقــررات ضــد افشــای اطالعــات) .در چنیــن مــواردی،
ف ّناوریهــای افزایــش حریــم خصوصــی وجــود دارد کــه میتوانــد
ب ـرای کاهــش شــفافیت و مبهــم ســازی اطالعــات اســتفاده شــود تــا
بــه رشکتهــا اجــازه دهــد معامــات بالکچیــن را بــه روشــی قابــل
اعتــاد و بــدون افشــای اطالعــات حســاس انجــام دهنــد.
اثبــات دانــش صفــر یکــی از ف ّناوریهایــی اســت کــه امــکان انجــام

معامــات خصوصــی بالکچیــن را فراهــم میکنــد ،امــا اســتفاده از آن
نیــاز بــه تجدیــد نظــر کامــل در نحــوه منایــش داراییهــا دارد EY .یک
پروتــکل مبتنــی بــر مــدارک دانــش صفــر ایجاد کــرده اســت کــه اجازه
میدهــد انتقــال خصوصــی مالکیــت بــر روی شــبکه اصلــی اتریــوم،
 Nightfallنامیــده شــود[.این مؤسســه] در ســال Nightfall[ 2019
را] بــه عنــوان اب ـزاری ب ـرای کمــک بــه رشکتهــا در اتخــاذ ف ّنــاوری
بالکچیــن در حــوزه عمومــی عرضــه کــرد.
ارزیابــی نحــوه مدیریــت حریــم خصوصــی بایســتی از ابتــدا ب ـرای
در نظــر گرفــن مــدل مناســب بــرای توکنســازی داراییهــا در
نظــر گرفتــه شــود تــا از نیــاز بــه بازســازی ابتدایــی همــه چیــز
اجتنــاب شــود.

پیشگامان سوئیس -توکنیزه کردن سهامهای موجود

هامن اصولی کــه در مثــال صنعــت خودروســازی وجــود دارد بر صنعــت خدمــات مالی نیز صــدق میکنــد .رشکت سوئیســی مونــت پلرین یکی
از اولیــن مؤسسـههایی بود کــه متام ســهامهای خــود را بر بســر اتریــوم توکنیــزه کــرد .در این مــورد ،فراینــد توکنســازی مترکز زیــادی بــر دریافت
اطالعات خریــداران ســهامهای توکنیــزه شــده ،داشــته اســت ،از ایــن رو مراحل ایــن فرایند اساســی به صــورت زیر جمع بندی شــده اســت:
• ثبتنام انفرادی سهامداران مونت پلرین پس از امتام فروش سهام
• احراز هویت و شناسایی افراد
• نگهــداری از دادههــای ســهامداران خصوصــی کــه بــا بالکچیــن و دفــر کل توزیــع شــده جایگزیــن نشــدهاند( .اگــر چــه توکنســازی امــکان
دیجیتالــی کــردن بســیاری از فرایندهــای رشکتــی را اعــم از ثبــت نقــل و انتقــال ســهام و شناســایی ســهامداران گرفتــه تــا برخــی اقدامــات رشکتی
فراهــم میکنــد)
• انتقــال رایــگان توکنهــای ســهام ،بــا ایــن حال یــک خریــدار بالقــوه بایــد به نــارش درخواســت دهــد تــا در دفــر ثبــت ســهامداران ثبت شــود ،از
جملــه فرایند احـراز هویــت کامــل AML/KYC
تصادفــی نیســت کــه یکــی از اولیــن رشکتهایــی کــه ســهامهای خــود را توکنیــزه کــرد در ســوئیس واقــع شــده اســت .در ســال  2018انجمــن
تکنولــوژی و بــازار رسمایه ســوئیس طرحــی درمــورد توکنیــزه کــردن ســهامهای رشکتهای ســوئیس بــا اســتفاده از ف ّنــاوری دفــرکل توزیع شــده
منترش کــرد .در این طــرح ،انجمــن دســتورالعملهایی با جزئیــات درمــورد چگونگی توکنیــزه کــردن اوراق بهــادار رشکتهای ســوئیس و ســاختار
ایــن فراینــد ارائــه کــرد .ایــن طــرح روی ســهامهایی کــه مطابــق بــا قوانیــن رشکتهــای ســوئیس تایید نشــده بودنــد و قبــا منتــر شــده بودند،
مترکــز داشــت .بــه ایــن ترتیــب ســهامها و توکنهــای دیجیتــال بهــم مرتبــط میماننــد و ســهامها تنهــا بایــد هم ـراه بــا توکــن مربوطــه منتقــل
میشــدند.
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مرحله  :2مدلسازایی دارایی

قبــل از اجــرای شــیوه توکنســازی انتخــاب شــده بــرای منایــش
داراییهــا ،بایــد چنــد ســؤال را طــرح کنیــد کــه پاســخ ایــن ســؤاالت
در اینکــه کــدام اطالعــات در زنجیــره ذخیــره شــود و کــدام اطالعات
در پایگاههــای داده خــارج از زنجیــره ذخیــره شــوند ،تأثیــر
میگــذارد .نــکات زیــر بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد:
• آیــا محدودیتهــای قانونــی یــا نظارتــی (ماننــد حریــم خصوصــی
و حفاظــت از دادههــا ،و غیــره) وجــود دارد؟
• میزان اعتامد مورد نیاز به دادهها چقدر است؟
• فراینــد کســب و کار چگونــه اســت؟ کــدام اطالعــات ب ـرای انجــام
صحیــح فرآینــد رضوری اســت و کــدام یــک حــاوی اطالعــات مفیــد
اســت؟
• الزامــات مــورد نیــاز بــرای مقیــاس پذیــری (حجــم دادههــا)
چیســت ؟

Deployment
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ایــن اقدامــات میتوانــد شــامل مدیریــت اطالعــات ،افــزودن برخــی
عملکردهــا بـرای مطابقــت بــا الزامــات تجــاری ،شخصیســازی برخــی از
عملکردهــای عمومــی و غیــره باشــد .بــه عنــوان مثــال ،اگــر داراییهــای
مالــی در نظــر گرفتــه شــود ،انتشــار و مدیریــت نقدینگــی یــا نحــوه
ارزشگــذاری آنهــا در بازارهــای اولیــه و ثانویــه بایــد به درســتی مهندســی
شــود.
همچنین توجه بــه این نکتــه رضوری اســت که مســتندات عملکــرد توکن
برای اطمینــان از پذیــرش و اســتفاده از ایــن دارایی کلیدی اســت :بــه ویژه
در مورد انتشــار داراییهــای مالــی ،یــک برگــه دوره ( )Term sheetاغلب
بـرای کمــک بــه رسمایهگــذاران و کاربـران منتــر میشــود تــا عملکــرد و
مفاهیــم اصلــی اساســی دارایــی را درک میکننــد .ایــن برگــه دوره (Term
 )sheetهمچنیــن ممکن اســت بـرای تنظیــم کنندهها بـرای تأیید انتشــار
و صــدور دارایــی دیجیتالــی مــورد نیــاز باشــد ،بــه عنــوان مثــال در برخــی
از  STOهــا.

Review

مرحله  :3بررسی فنی و امنیتی کد اطالعات

مرحله  :4استقرار کد اطالعاتی

قبل از اســتقرار و اســتفاده از یک توکــن ،برخی اقدامــات احتیاطی را
بایــد بــه دلیــل تغییرناپذیــری بالکچیــن و برگشــت ناپذیری توســعه
انجــام داد .در واقــع ،هنگامــی کــه کــد نحــوه رفتــار دارایــی شــا در
بالکچیــن منتــر شــد ،دیگــر امــکان بازگشــت وجــود نــدارد.
منونـهای کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ،اتفاقــی اســت کــه در ژوئن
 2016بـرای  DAOکــه یــک ســازمان دیجیتالــی غیرمتمرکــز مســتقل
بــود ،افتــاد .ایــن ســازمان از طریــق جمــع آوری رسمایــه بــه عنــوان
رسمایهگــذاری خطرپذیــر ،بیــش از  150میلیــون دالر جمــعآوری
کــرد ،برخــی از هکرهــا از مســائل آســیبپذیری اســتفاده کردنــد و
بیــش از  50میلیــون دالر در آن زمــان رسقــت کردنــد.
بنابرایــن انجــام برخــی از بررســیهای امنیتــی ،یــا بــا اســتفاده از
ابزارهــای اســتاندارد یــا الــزام بــه اشــخاص ثالــث تخصصــی بــرای
انجــام یــک بررســی و [ســپس] انتشــار توکــن ،بســیار رضوری اســت.
 EYیــک اب ـزار بررســی ق ـرارداد هوشــمند ایجــاد کــرده اســت کــه
بــه وســیله آن میتــوان کــد خــود را در برابــر مجموعــه اســتاندارد
چکهــا آزمایــش کــرد و طیفــی از خدمــات ســایربی ف ّنــاوری
اطالعــات را بـرای بــه حداقــل رســاندن خطـرات امنیتــی برنامههــای
کاربــردی در حــال توســعه قــرارداد هوشــمند ارائــه داد.

پــس از بررســی امنیتــی ،کــد را میتــوان بــه ســادگی در بالکچیــن
عمومــی یــا خصوصــی در نظــر گرفته شــده ،بســته به مــورد اســتفاده
و محیــط در نظــر گرفتــه شــده ،مســتقر کــرد.
ایــن توکنهــا میتواننــد پــس از طراحــی ،بــه صــورت خــودکار یــا
دســتی اجرا شــده و توســط یــک یا چنــد کاربــر صــادر شــوند .کاربران
میتواننــد بــا اســتفاده از تابــع منترششــده ،بــا ایــن توکنهــا در
ارتبــاط باشــند .آنهــا همچنیــن میتواننــد ایــن داراییهــا را در
کیــف پــول خــود ذخیــره کــرده و دارایــی خــود را در بالکچیــن
متولــی نگهدارنــد.
بــه منظــور پیگیــری چرخــه عمــر ایــن داراییهــا و بســته بــه اینکــه
چطــور و چگونــه حریــم خصوصــی اجــرا شــده اســت ،میتــوان
بــه ابزارهــای نظــارت بالکچیــن اعتــاد کــرد EY .یــک تحلیلگــر
بالکچیــن ایجــاد کــرده اســت کــه امــکان ردیابــی چرخــه عمــر
داراییهــا و دسرتســی بــه داشــبوردها را داشــته و همچنیــن ابزارهای
تجزیــه و تحلیــل بــرای درک آنچــه در بالکچیــن اتفــاق مــی افتــد
را دارد.

Asset Model

Token Model

Technical

Getting started

Business
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توکنسازی جنبههای مختلفی دارد .با این حال ،نوآور یهای تکنولوژیکی نیاز به
یک دیدگاه جامع ،شامل ف ّناوری ،حقوقی ،نظارتی ،مالیاتی ،حسابداری و دیدگاه
تجاری دارد.

زمینههای تمرکز
با توجه به فرصتهای متعددی که
توکنسازی ارائه میدهد ،چه چیزی را
سازمان شما باید بداند؟
ویژه نامه ماهنامه ققنوس
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جذب سرمایه

مقایسه تأمین مالیهای مبتنی بر توکن در
مقایسه با رویکردهای سنتی
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توکنهای اوراق بهادار چه چیزی را پیشنهاد میدهند؟

یــک توک ـن اوراق بهــادار ب ـرای عرضــه عمومــی اســت کــه نشــاندهنده یــک اوراق بهــادار
اســت .مالــک توکــن طبــق وعدههــای داده شــده ،حقوقــی را در رشکــت و ادعاهــای
ق ـراردادی در مــورد داراییهــا بدســت م ـیآورد .اساس ـاً ،توکنســازی موجــب میشــود تــا
اســتارتآپها بــدون نیــاز بــه واســطهها رسمایــه الزم خــود را دریافــت کننــد.

ویژه نامه ماهنامه ققنوس
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بازارهای رسمایه جدید
به گزینههای معامالیت رسیعرت
نیاز دارند
افزایش محبوبیت توکنهای دارایی ،شکاف بین بازارهای سرمایه سنتی و جدید را کاهش میدهد .ارائه یک توکن اوراق بهادار
( )STOتکامل جمع آوری کمکهای مالی است .چیستی و چگونگی سرمایهگذاری خطرپذیر ( ، )VCعرضه اولیه عمومی ( )IPOیا
ارائه اولیه سکه ( )ICO؟

پیــش از ایــن ،رشکتهــای اســتارتاپ ایــن فرصــت را داشــتند کــه بــا
رشکتهــای رسمایهگــذاری خطرپذیــر یــا رسمایهگــذاران فرشــته در
متاس باشــند؛ امــا مشــاغل تثبیــت شــده از ایــن امتیــاز برخــودار بودند
کــه از طریــق عرضــه اولیــه ســهام بــه بــازار عمومــی برونــد.
رسمایهگــذاران خطرپذیــر یــا VCهــا معمــوالً بــه دنبــال رسمایهگذاری
در رشکتهــای نوپــای نویدبخــش و همچنیــن مشــاغل کوچــک و
متوســط هســتند کــه بــه اعتقــاد آنهــا پتانســیل عمومــی شــدن دارنــد
یــا احتــاالً توســط یــک رشکــت بزرگــر خریــداری میشــوند .بنابراین،
بــرای بنیانگــذاران ،رسمایهگــذاری بــا رسمایهگــذاری خطرپذیــر
میتوانــد یــک نعمــت یــا نفریــن باشــد ،زی ـرا VCهــا دارای رشایــط
و ضوابطــی هســتند کــه اغلــب ب ـرای خــود آنهــا مفیدتــر از صاحبــان
مشــاغل اســت.
1
[در حالــی کــه] رسمایهگــذاران فرشــته بیشــر درگیــر میشــوند و
ارتبــاط بهــری برقـرار میکننــد و بــا افزایــش ریســک پذیــری VCهــا
و مترکــز خــود بــر رسمایهگــذاری در مراحــل بعــدی ،دسرتســی خــود
را در ســطح آغازیــن افزایــش میدهنــد .ف ّنــاوری ،مکانیســمهای
جدیــدی ماننــد تأمیــن رسمایــه جمعــی را فعــال کــرده اســت ،کــه
در حــال تغییــر محیــط تأمیــن مالــی در مراحــل اولیــه تولیــد اســت.
رسمایهگــذاران فرشــته میتواننــد منبــع مالــی ارزشــمندی بــرای
اســتارتاپهای اولیــه باشــند ،زیــرا فرشــتههای راســتین همچنیــن
میتواننــد درهــا را ب ـرای رسمایهگــذاران یــا رشکای جدیــد بــاز کننــد
در صورتــی کــه در تجــارت رشکــت بــه خوبــی ارتبــاط داشــته باشــند.
مشــابه VCهــا ،انتخــاب فرشــتههایی کــه مناســب تجــارت هســتند

و رشایــط رسمایهگــذاری بیــش از حــدی را درنظــر منیگیرنــد ،رضوری
اســت.
بــا «عرضــه عمومــی» از طریــق  ،IPOدر ازای رسمایــه جدیــد ،یــک
رشکــت ســهام را بــه رسمایهگــذاران میفروشــد .بـرای انجام یــک ،IPO
یــک رشکــت معمــوالً بایــد ابتــدا بــا یــک بیمهگــذار (بــه عنــوان مثــال
بانــک) همــکاری کنــد تــا عرضــه عمومــی آن را پشــتیبانی کنــد .ســپس
ایــن رشکــت بایــد بررسـیهای الزم را انجــام دهــد تــا اطمینــان حاصــل
شــود کــه ســهام درج شــده در بــورس اوراق بهــادار عمومــی مجــاز
اســت .بـرای یــک  IPOموفــق ،یــک رشکــت معمــوالً بایــد تــا آنجــا کــه
ممکــن اســت رسمایهگــذاران نهــادی را جــذب کنــد .از آنجــا کــه IPO
هــا بســیار قانونگــذاری شــده هســتند ،بســیار پرهزینــه و وقــت گیــر
هســتند و بنابرایــن برای مشــاغل کوچک و متوســط مناســب نیســتند.
تأمیــن مالــی از طریــق  STOدارای تفــاوت ســاختاری قابــل توجهی در
مقایســه بــا روشهــای ســنتی جمــع آوری کمکهــای مالــی اســت و
مزایــای مختلفــی را ارائــه میدهــد (به عنــوان مثــال ،دسرتســی جهانی
بــه توزیــع دیجیتالــی توکنهــا ،تحقــق رسیــع منابــع مالــی  )STOو
معایــب همچــون (عــدم قطعیتهــای قانونــی و نظارتــی ،غیرقابــل
اعتــاد اولیــه پروژههــای مرحلــهای)
زمانــی کــه رسمایهگــذار ســهام ســنتی خریــداری میکنــد ،اطالعــات
مالکیــت آنهــا در یــک ســند فیزیکــی نگهــداری میشــود و بــه عنــوان
گواهــی صــادر میشــود .برخــاف منابــع ســنتی تأمیــن مالــیSTO ،
لزوم ـاً بــه واســطه مالــی نیــاز نــدارد ،بلکــه میتوانــد بــه عنــوان یــک
مکانیــزم همتــا بــه همتــا طراحــی شــود.

 angel investor .1رسمایهگــذاران فرشــته افـرادی هســتند کــه متایــل دارنــد روی اســتارتاپها رسمایهگــذاری کننــد .این اشــخاص معمــوالً در
فازهــای اولیــه (فــاز هســته) رسمایهگــذاری میکننــد .رسمایهگــذار فرشــته شــخصی اســت بــا رسمایــه خالــص بــاال و از رسمایــه شــخصیِ خــود
ب ـرای رسمایهگــذاری اســتفاده میکنــد و ب ـرای ایــن امــر تنهــا بــه تصمیــات خــود متکــی اســت .هــر رسمایهگــذار فرشــته در حــوزه خاصــی
از کســب و کار فعــال اســت و می ـزان رسمایهگــذاری آنهــا معمــوالً مبالغــی بیــن  ۴۰میلیــون تــا  ۲میلیــارد تومــان اســت .همچنیــن بهواســطه
ســندیکاها ایــن مبالغ تــا  ۸میلیــارد تومــان نیــز میرســد .رسمایهگــذاران فرشــته بهدنبــال رســیدن بــه اهــداف رسمایهگــذاریِ خــود در فرایندی
 ۳تــا  ۸ســالهاند .رسمایهگــذاری فرشــته یکــی از مهمتریــن منابــع رسمایهگــذاری در اســتارتاپها و کس ـبوکارهای نوپاســت .ازآنجایــی کــه
بیشــر رسمایهگــذاران فرشــته بهصــورت شــخصی رسمایهگــذاری میکننــد ،تعییــن مبلــغ دقیــق رسمایهگــذاری تــا حــدی دشــوار اســت.
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دیدگاه تنظیم کننده از نظر
ف ّناوری بیطرفانه است
اگرچه داراییهای توکن شده در دنیای دیجیتال نشان داده میشوند ،اما ماهیت و اهداف واقعی آنها
چیزی است که برای تنظیم کننده سوئیس اهمیت دارد.

عرضــه اولیــه توکــن اوراق بهــادار یــک عرضــه عمومــی اســت کــه نشــان
دهنــده یــک اوراق بهــادار اســت .مالــک توکــن بــه عنــوان مثــال ،حقوق
یــک رشکــت یــا مطالبــات ق ـراردادی داراییهایــی را کــه توســط اوراق
بهــادار وعــده داده شــده اســت ،دریافــت میکنــد .در اصل ،توکنســازی
بــه اســتارتاپها ایــن امــکان را میدهــد تــا تأمیــن مالــی خــود را
ب یواســطه انجــام دهنــد.
بــا ظهــور  ،DLTپیشــنهاد عرضــه اولیــه ســکه ( )ICOظاهر شــد .تعداد
ICOهــا و حجــم بودجــه بــه رسعــت افزایــش یافــت .در نهایــت تعــداد
زیــادی از افـراد و ســازمانها توانســتند با رسمایه بســیار اندک مشــارکت
کنند ،بنابراین خطر را تقســیم کــرده و حتــی در ســبدهای رسمایهگذاری
کوچــک نیــز متایــز ایجــاد کــرد .دسرتســی بــه بــورس اوراق بهــادار دیگــر
رضوری نبــود و تقریب ـاً از هــر دســتگاهی کــه بــه اینرتنــت متصــل بــود
امــکان معاملــه وجــود داشــت و هزینه بســیار کمــی نیــز بایــد پرداخت
میشــد .در ســه ماهــه ســوم ســال  2017حجــم  ICOبیــش از دو برابــر
حجــم رسمایهگــذاری خطرپذیــر بــود.
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یکــی از عوامــل محــرک اصلــی بــرای صادرکننــدگان توکــن ،ICO
مشــکل در یافــن پــول نقــد در مراحــل اولیــه بــود ،زیـرا گزینههــا کامـاً
محــدود بــه وامهــای بانکــی ،کمکهــای دولتــی و خصوصــی و VC
بــود .هنگامــی کــه بــازار  ICOظهــور کــرد ،طــرح اصلــی توکــن مــورد
اســتفاده بــه اصطــاح توکــن کاربــردی بــود کــه دسرتســی بــه محصــول
یــا خدمــات بالقــوه را بــه صاحــب آن ارائــه م ـیداد .بــا ایــن حــال ،ایــن
نــوع توکــن هیــچ تضمینــی بـرای رسمایهگــذاران بـرای بــه دســت آوردن
نــرخ بازگشــت رسمایــه مالــی در کوتاهمــدت ،میانمــدت یــا بلندمــدت
ارائــه منیدهــد.
تفــاوت اصلــی بیــن روش جمــع آوری کمکهــای ســنتی و ایــن
راه حلهــای جدیــد جمــع آوری کمکهــای مالــی مبتنــی بــر
بالکچیــن ایــن اســت کــه مــورد دوم بــه پروژههــای اولیــه کــه نیــاز بــه
رسمایهگــذاری باالیــی دارنــد ،اشــاره میکنــد کــه در بســیاری از مــوارد
تنهــا توســط بانــک یــا  VCارائــه منیشــود .در واقــع ،پروژههایــی مانند
اتریــوم ،تلگ ـرام یــا بایننــس بــا هــدف ایجــاد زیرســاختهای ف ّنــاوری

جهانــی ،یعنــی هــدف ق ـرار دادن مقیــاس جدیــد بــا اســتفاده
از مترکززدایــی و تأمیــن مالــی همتــا بــه همتــا ،انجــام شــده
اســت.
در حالی که توکن اوراق بهادار شــبیه یک ســهام دیجیتالی
اســت  -به موجب آن رسمایهگــذار که توکــن را خریداری
میکنــد ،ســهامدار نهــادی اســت کــه آن را خریــداری
کــرده اســت  -ارزش توکــن ICOاز اســتفاده از توکن
در زیسـتبوم ایجاد شــده توســط ســازمان ناشــی
میشــود.
توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه
عرضــه اولیــه ســکه ( ،)ICOعرضــه اولیــه
توکــن اوراق بهــادار ( ،)STOعرضــه اولیه
رصافــی ( ، )IEOعرضــه اولیــه رصافــی
غیــر متمرکــز ( )IDOیا ســایر م ـوارد
بــه معنــای انتشــار توکــن اســت.
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آیا  STOها راهحلهای مقرون
به رصفه و مطمنئ هستند؟
شاخص
ریسک

هنگام مقایسه IPOهاSTO ،ها و ICOها مشخص میشود که کارآیی هزینه
و تالش برای امنیت همیشه با هم هماهنگ در یک راستا نیستند.

هزینه
صادرشده
صادرکننده

 IPO، STOو  ICOدر مقابل یکدیگر

پلتفرم

اولیــن صــدور توکــن ممکــن اســت در چندیــن وجــه و نــام
باشــد ،ماننــد پیشــنهاد دیجیتــال اولیــه ( ،)IDOپیشــنهاد
مبادلــه اولیــه ( )IEOو مــوارد دیگــر .از دیــدگاه حقوقــی و
نظارتــی ســوئیس ،بــا اعــال اصــل ذاتــی یــک فــرم ،طبقــه
بنــدی اساســاً بــر اســاس آن اســتوار اســت .در ایــن راســتا
مــا از طبقــه بنــدی  FINMAدر "دســتورالعملهای "ICO
پشــتیبانی میکنیــم.

مشارکت
وجوه پذیرفتهشده
آغاز به کار
ملزومات مستندسازی
حقوق سرمایهگذاران
مرجع کنترل
اساس
سود سهام
اعتبار
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مقایسه نمونه IPO، STOو - ICOاز آنجا که ساختار این گزینههای تأمین مالی ممکن است متفاوت باشد،
مقایسه جامع امکان پذیر نیست .برای اثبات اهداف ICO ،به عنوان ابزار صدور توکن در جدول زیر تلقی میشود.

IPO

IPO

ICO

کم

متوسط

زیاد

زیاد

متوسط

کم

توکن نشان دهنده اوراق بهادار

سهام
رشکت سهامی عام
بورس
عمومی ،از طریق کارگزاریها
ارز فیات

توکن کاربردی

رشکت سهامی عام ،استارتاپSME ،،
رشکتهای بزرگ

رشکت سهامی عام ،استارتاپSME ،،

پلتفرم دیجیتال

پلتفرم دیجیتال

مستقیم

مستقیم

ارز فیات  /رمزارز

ارز فیات  /رمزارز

راه اندازی مستقیم برای عموم بدون شخص ثالث
متمرکز (به استثنای )IEO
اطالعنامه ،پرکردن فرم ،ثبت نام در نزد رگوالتور،
وبسایت
به طور کلی ،حق رأی ،سود سهام
(اگر ساختار مشابه سهام داشته باشد)

بانک رسمایهگذاری برای پذیره نویسی IPO
اطالعنامه ،پرکردن فرم ،ثبت نام در نزد رگوالتور
به طور کلی ،حق رأی ،سود سهام

راه اندازی مستقیم برای عموم بدون شخص ثالث
متمرکز (به استثنای )IEO
سپیدنامه ،وبسایت
به طور کلی ،محدود به دسرتسی دیجیتالی به
رسویس  /برنامه است

رگوالتور

رگوالتور

فاقد

دارایی

دارایی

فاقد

بله

وابسته به ساختار توکن

زیاد

فاقد

متوسط

کم

برترین STO, ICO, SPOهای جهانی (مارس )2020
IPO

ICO

STO

 4( EOS .1میلیارد دالر)
 .2تلگرام ( 1.7میلیارد دالر)
 .3سکه اژدها ( 320میلیون دالر)
 .4هووبی ( 320میلیون دالر آمریکا)

 134.0( tZero .1میلیون دالر آمریکا)
 .1آرامکو عربستان ( 25.6میلیارد دالر)
 100.0( Proxima Media .2میلیون دالر آمریکا)  .2علی بابا ( 21.8میلیارد دالر)
 .3سکه بولتون ( 67.8میلیون دالر آمریکا)
 21.3( SoftBank Corp .3میلیارد دالر)
 52.5( Nexo .4میلیون دالر آمریکا)
 18.0( NTT Mobile .4میلیارد دالر)
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سؤاالت حقویق مرتبط با
عرضه توکن اوراق بهادار

توکنهای اوراق بهادار تحت قانون بازار مالی
سوئیس چگونه طبقه بندی میشوند؟

آیا الزامات اطالعیهها برای  STOها اعمال
میشود؟

تنظیــم کننــده  FINMAاز اصطــاح "توکــن دارایــی" اســتفاده میکنــد
و نــه "توکــن ائـراق بهــادار" .توکــن دارایــی نشــان دهنــده داراییهایــی
ماننــد بدهــی یــا مطالبــات خالــص نــارش اســت .بعــاوه ،آنهــا بهطــور
مثــال ســهمی در درآمدهــای آینــده رشکــت یــا جریــان رسمایــه آینــده
رشکــت را تضمیــن میکننــد .از نظــر عملکــرد اقتصــادی ،آنهــا شــبیه
ســهام ،اوراق قرضــه یــا مشــتقات هســتند .توکنهایــی کــه امــکان
معاملــه داراییهــای فیزیکــی را در بالکچیــن فراهــم میکننــد نیــز در
ایــن دســته قـرار میگیرنــد .هنگامــی کــه یــک توکــن بــه عنــوان توکــن
دارایــی شــناخته میشــود ،طبــق قانــون بــازار مالــی ســوئیس توســط
 FINMAبــه عنــوان توکــن اوراق بهــادار طبقــه بنــدی میشــود.

قانون خدمــات مالــی ســوئیس ( )FinSAوظیفــه دارد دفرتچه حقوق
عمومــی را پیــش بینــی کنــد .بــر اســاس چنیــن وظیفــهای ،نــارشان
اوراق بهــادار بایــد بــه عنــوان یــک قاعــده ،دفرتچ ـهای منتــر کننــد
تــا توســط یــک نهــاد بازبینــی مجــاز توســط  FINMAبررســی و تأیید
شــود .ایــن مــورد در مــواردی کــه  FinSAیــک اســتثنا را تعییــن کــرده
اســت اعــال منیشــود.

استثنائات شامل
( )iپیشنهادات به سرمایهگذاران حرفهای،
( )iiپیشنهادات به کمتر از  500سرمایهگذار،
( )iiiپیشنهادات به سرمایهگذاران که بیش از  100,000فرانک سوئیس سرمایهگذاری میکنند،
( )ivعرضه اوراق بهادار که حداقل ارزش آنها  100,000فرانک سوئیس و
( )vپیشنهاداتی که به مبلغ کل  8میلیون فرانک سوئیس محدود میشود.
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آیا الزامات  KYC / AMLبرای  STOها اعمال
میشود؟

چه موارد حقوقی دیگری باید مورد توجه قرار
گیرد؟

طبــق نظــر صادرکننــدگان دارایــی توســط  ،FINMAبــه ترتیــب
توکنهــای اوراق بهــادار عمومـاً تحــت قوانیــن  AMLســوئیس قـرار
منیگیرنــد .بــا ایــن حــال ،ایــن مــورد بایــد بــه صــورت مــوردی مــورد
ارزیابــی قــرار گیــرد ،از جملــه اینکــه توکنهــای مــورد بحــث نیــز
ممکــن اســت بــه عنــوان توکنهــای پرداخــت شــناخته شــوند و در
نتیجــه مقــررات  AMLاعــال شــود.

 STOنــه تنهــا ممکــن اســت باعــث اعــال قوانیــن بــازار مالــی
ســوئیس شــود کــه در بــاال ذکــر شــد .در عــوض ،هــر  STOبایــد بــا
توجــه بــه مفــاد بیشــر قوانین بــازار مالــی نیــز مــورد تجزیــه و تحلیل
قـرار گیــرد .ایــن احــکام شــامل قوانیــن بانکــی ،مقــررات مربــوط بــه
فروشــندگان اوراق بهــادار و همچنیــن جنبههایــی فراتــر از وظیفــه
دفرتچــه طرحهــای رسمایهگــذاری جمعــی و  FinSAاســت.

در  27نوامــر  2019شــورای فــدرال ســوئیس قوانینــی را در مــورد بهبــود بیشــر رشایــط چارچــوب بالکچیــن تصویــب کــرد .بــه دلیــل رویکــرد بــی
طــرف ســوئیس از نظــر ف ّنــاوری ،چارچــوب قانونــی در حــال حــارض ب ـرای  DLTمناســب اســت ،بنابرایــن ایــن اصالحیــه عمدت ـاً بــر قوانیــن فــدرال
کــه قب ـاً تصویــب شــده اســت تأثیــر میگــذارد:
• در قانــون تعهــدات ســوئیس ،امــکان ثبــت الکرتونیکــی حقــوق ایجــاد میشــود کــه میتوانــد عملکــرد اوراق بهــادار را تضمیــن کنــد .ایــن امــر
باعــث افزایــش اطمینــان قانونــی در انتقــال داراییهــای مبتنــی بــر  DLTمیشــود.
• در قانــون فــدرال جمــع آوری بدهــی و ورشکســتگی ،تفکیــک داراییهــای مبتنــی بــر رمزنــگاری در صــورت ورشکســتگی بایــد رصیح ـاً تنظیــم
شــود ،همچنیــن اطمینــان قانونــی افزایــش مییابــد.
• در قانــون زیرســاختهای بازارهــای مالــی ،یــک دســته مجــوز جدیــد بـرای اصطــاح "امکانــات تجــاری  "DLTایجــاد میشــود .تســهیالت تجــاری
 DLTبایــد معامــات چنــد جانبــه اوراق بهــادار اســتاندارد  DLTرا بیــن فعــاالن بــازار مالــی تنظیــم شــده و همچنیــن مشــریان خصوصــی انجــام
دهــد .عــاوه بــر ایــن ،بایــد اجــازه ارائــه خدمــات حفاظتــی را بدهــد.
• همچنیــن در آینــده میتــوان مجــوز فعالیــت یــک مرکــز تجــاری ســازمان یافتــه را بــه عنــوان یــک رشکــت اوراق بهــادار دریافــت کــرد .ایــن امــر
مســتلزم تطبیــق قانــون مؤسســات مالــی در آینــده اســت.
فراخور این حوزه ،مسائل مربوط به قرارداد ،رشکتها ،حفاظت از دادهها و قوانین مالیاتی در رابطه با STOها بوجود میآید.
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نگاههای متفاوت
به یک توکن
گزینههای مختلف جذب سرمایه بر اساس توکنهای مختلف است .هر توکن ویژگیهای خاص خود را دارد.
بسته به اینکه دیدگاه مالیاتی ،اینکه مالیات مستقیم یا مالیات غیرمستقیم اعمال شود ،یک توکن میتواند
طبقه بندی متفاوتی داشته باشد.

شــخصیت یــک توکــن در چشــم بیننــده اســت .ایــن عبــارت غنایــی
هــدف زیــر را دنبــال میکنــد :حســابداری صحیــح و رفتــار مالیاتــی
یــک توکــن بســتگی بــه طبقــه بنــدی ،رشایــط و ضوابــط و همچنیــن
مــورد اصلــی آن دارد .ایــن امــر از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت
زی ـرا جمــع آوری کمکهــای مالــی میتوانــد بــه روشهــای مختلــف
ماننــد  IPO، ICO، STOیــا بــا اشــکال ترکیبــی مــوارد فــوق انجــام
شــود .بــه عبــارت دیگــر ،گزینههــای مختلــف جمــع آوری کمکهای
مالــی بــر اســاس توکنهــای متنــوع ،مختلــف اســت.
بــرای درک نحــوه رفتــار بــا توکنهــا بــرای اهــداف حســابداری و
مالیاتــی ،ابتــدا بایــد ویژگیهــای آن را مشــخص کــرد .بــا ایــن حــال،
هامنطــور کــه قب ـاً ذکــر شــد ،شــخصیت یــک توکــن بــه شــدت بــه
دیــدگاه ناظــر بســتگی دارد .یــک متخصــص حســابداری یــا مالیــات
مســتقیم بــه طــور معمــول روی پرونــده تجــاری اصلــی کــه بــا یــک
توکــن خــاص نشــان داده میشــود مترکــز میکنــد .برعکــس ،یــک
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کارشــناس مالیــات بــر ارزش افــزوده ،ارزیابــی خــود را از هرگونــه
عواقــب مالیاتــی غیرمســتقیم یــک توکــن بــر اســاس جریانــات نقــدی
واقعــی و گــردش مالــی ناشــی از معامــات مربــوط بــه یــک توکــن
خــاص تعییــن میکنــد .در نهایــت ،اهــداف رسمایهگــذار در تعییــن
رفتــار حســابداری یــک توکــن ،تعییــن کننــده خواهــد بــود.
بنابراین ،تعجــب آور نیســت کــه در برخی از کشــورها مانند ســوئیس
دســتورالعملهای مجزایــی بـرای مقامات مربوطــه برای حســابداری،
مالیــات مســتقیم و همچنیــن مالیــات بــر ارزش افــزوده صــادر شــده
اســت .متأســفانه ،ایــن امــر بــه درجــه بــاالی پیچیدگــی توکنهــای
میافزایــد ،زیــرا شــبکههای طبقــه بنــدی نســبتاً ســفت و ســخت
هســتند و بنابرایــن محــدود بــه محــدوده خاصــی از تغیی ـرات توکــن
هســتند .بنابرایــن ،در عمــل ،طبقــه بنــدی توکــن میتوانــد یــک کار
دلهــره آور باشــد ،امــا تعییــن حســابداری مناســب و رفتــار مالیاتــی
بســیار مهــم اســت.

در یــک گـزارش غیررســمی بــا ســازمان امــور مالیاتــی ســوئیس در ســال  2019کــه مؤسســه ارنســت یانــگ نیــز در آن حضــور داشــت،
رســیدگی مالیاتــی پروژههایــی کــه از فنــاوری بالکچیــن و دفــرکل توزیعشــده اســتفاده میکننــد بیشــر مــورد بحــث ق ـرار گرفــت.
هرچنــد جــا بـرای توضیــح بیشــر در حوزههــای مختلــف وجــود دارد ،نرشیــات رســمی زیــر میتواننــد کمــی راهنامیــی کننــد .هرچند
الزم بــه ذکــر اســت کــه در هــر پــروژهای کــه از ف ّنــاوری بالکچیــن و دفــرکل توزیعشــده اســتفاده میکنــد ،بهــر اســت درمــورد
رســیدگیهای مالیاتــی توکنهــا بــا مقامــات مالیاتــی صحبــت شــود.
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هنگام انتخاب گزینه تأمنی مایل از دیداگه
رصفاً تکنولوژییک ،به طور لکی دو تصمیم
اصیل باید در نظر گرفته شود:
%94

بسته به اینکه کدام گزینه تأمین مالی ( IPO، STOیا
 )ICOاعامل میشود ،افزایش رسمایه با صدور توکنهای
مبتنی بر  DLTدارای پیامدهای فنی متفاوتی است.
برخالف  IPOهایی که جنبههای فنی توسط خود رشکت
اداره منیشود ،صادرکنندگان  STO / ICOموظفند
صدور توکنهای فنی را به تنهایی مدیریت کنند.

 .1انتخاب بالکچین زمینهای که توکن در آن صادر
میشود

تفــاوت عمــده بیــن گزینههــای ســنتی جمــع آوری کمــک مالــی
(بــه عنــوان مثــال )IPO ،و  STOایــن اســت کــه بـرای دومــی چندین
سیســتم عامــل بالکچیــن در دســرس اســت .ایــن انتخــاب میتوانــد
تأثی ـرات قابــل توجهــی از نظــر فنــی داشــته باشــد.
طبــق تعریــف ،زیرســاخت بالکچیــن انتخــاب شــده بایــد شــامل
ویژگیهــای توکنســازی باشــد و در حالــت ایــده آل بایــد یــک
بالکچیــن عمومــی و بــدون مجــوز باشــد تــا دسرتســی جهانــی
بــدون نیــاز بــه مشــارکت بازیگ ـران اضافــی تضمیــن شــود (برخــی
محدودیتهــا ممکــن اســت بـرای مالحظــات قانونــی اعــال شــود).
ایــن شــامل انــواع بالکچیــن ،ماننــد ،)Ethereum، Corda (R3
 Tezos، NEO، Stellar EOS، WeOwnو دیگــران اســت.
از آنجــا کــه زیرســاخت بالکچیــن ســتون فق ـرات یــک زیس ـتبوم
 STO / ICOاســت ،برخــاف  IPOهایــی کــه جنبههــای فنــی
توســط خــود رشکــت انجــام منیشــود ،صادرکننــدگان STO / ICO
موظفنــد صــدور توکنهــای فنــی را بــه تنهایــی یــا از طریــق رشکــت
تخصصــی ،بــه عنــوان مثــال رشکــت مشــاوره مبادلــه داراییهــای
دیجیتــال یــا ارائــه دهنــده ف ّنــاوری انجــام دهنــد .هنــگام انتخــاب
گزینــه تأمیــن مالــی از دیــدگاه رصف ـاً تکنولوژیکــی ،بــه طــور کلــی
دو تصمیــم اصلــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود .انتخــاب بالکچیــن
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دستورالعمل توزیع عرضه
اولیه توکن اوراق بهادار

%1
%4

زمینــهای کــه در آن توکــن مالکیــت توکنهایــی صــادر میشــود
کــه فقــط در آن نشــان داده شــده اســت ،اتــکا بــه ارائــه دهنــدگان
زیرســاخت بالکچیــن بســیار مهــم اســت .در نتیجــه ،مشــاغل و
رسمایهگــذاران تنهــا در صورتــی عالقــه منــد بــه اســتفاده از ایــن
توکنهــا خواهنــد بــود کــه نســبت بــه بالکچیــن مــورد اســتفاده
اطمینــان حاصــل شــود ،زی ـرا ایــن اعتــاد بــا پذیــرش کاربــر ،ارزش
کل مدیریــت شــده و الگوریتــم اجــاع ایــن بالکچیــن ارتبــاط دارد.
مالحظــات اضافــی ممکــن اســت شــامل مقیــاس پذیــری (بــه عنــوان
مثــال مقــدار تراکنــش انجــام شــده) ،ویژگیهــای حریــم خصوصــی
یــا ســهولت اســتفاده ب ـرای توســعه دهنــدگان باشــد.
بــا نگاهــی بــه ف ّناوریهایــی کــه بیشــر بــرای  STO/ICOهــا
اســتفاده میشــود ،اتریــوم از نظــر تعــداد پروژههــا بــا بیــش از 94
درصــد از  STOهــای انجــام شــده در ژوئــن  2019بــه عنــوان رهــر
فعلــی ظاهــر میشــود .بــا ایــن حــال ،برخــی دیگــر از بالکچیــن
بــه عنــوان مدعیــان ظاهــر میشــوند ،بــه عنــوان مثــال  Tezosکــه
بیــش از  3میلیــارد دالر ارزش  STOدارد ،اعــام شــده اســت کــه بــر
اســاس ایــن پروتــکل انجــام میشــود و برخــی بازیگـران اصلــی اعالم
میکننــد کــه  Tezosرا ب ـرای انجــام توکنســازی ترجیــح میدهنــد
یــا حتــی حاظرنــد از اتریــوم بــه  Tezosمنتقــل شــوند.
عملکرد مقیــاس پذیــری آن و همچنیــن توانایــی آن برای انجــام تأیید
رســمی اجـرای قراردادهــای هوشــمند کــه اعتــاد و امنیت بیشــری
را بــه ارمغــان مـیآورد ،عوامــل اصلــی متایز هســتند.

 .2نمایش فنی توکن

هامنطــور کــه در رویکــرد فنــی ایــن بخــش بــرای توکنســازی
داراییهــا گفتــه شــد ،میتــوان از مدلهــای مختلــف توکــن هنــگام
صــدور توکــن اســتفاده کــرد.
رایجتریــن اســتاندارد توکنــی کــه ب ـرای ICOهــا اســتفاده میشــود
 20-ERCاســت کــه متامیــز کننــده اصلــی بالکچیــن اتریــوم بــوده
و منجــر بــه انتخــاب آن بـرای اکــر ICOهــا شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه STOهــا مالحظــات بیشــری را در نظــر
میگیرنــد ،بــه ویــژه در بخــش نظارتــی ،اســتاندارد دیگــری بــرای
نشــان دادن توکنهــای صــادر شــده در اتریــوم 1400-ERC ،ظاهــر
شــده اســت ،کــه شــامل ویژگیهــای اضافــی ماننــد امــکان کنــرل
اجبــاری در انتقــال دارایــی اســت.
عــاوه بر انتخــاب توکــن ،فــرد همچنیــن بایــد با اســتفاده از شــخصی
ســازی ،عملیــات پیــاده ســازی اســتاندارد بـرای مطابقــت بــا نیازهای
تجــاری ،توکــن مــورد اســتفاده را طراحــی کــرده و توســط متخصصان
امنیتــی بررســی شــود ســپس در نهایــت آن را بــر روی زیرســاخت
بالکچیــن انتخــاب شــده ق ـرار دهــد.
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استیبل کوین و تسخری بازار
معامالت دارایی ایجاد شده
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مفهوم استیبل کوین
چیست و چگونه در
بازارهای مستقر لحاظ
میشود؟
ارزش استیبل کوین اغلب به یک دارایی اساسی مرتبط است .هدف معمول چنین پروژههایی به حداقل
ً
لزوما مشمول کاهش نوسان قیمت
رساندن نوسان قیمت معمولی توکنهای موجود است .استیبل کوین
نمیشوند و به خودی خود سرمایهگذاری ایمن نیستند .خطرات برای سرمایهگذاران همیشه به محصول
خاص و ساختار دقیق بستگی دارد .الزامات تحت قانون نظارت بسته به داراییهای مختلف (به عنوان مثال،
ارزها ،کاالها ،امالک یا اوراق بهادار) استیبل کوین و حقوق قانونی دارندگان آن ممکن است متفاوت باشد.

از طــرف رسمایهگــذاران و صادرکننــدگان  ICO، IEOو  STOیــک
مســئله کلیــدی توانایــی ایجــاد یــک پــل پولــی پایــدار ،قابل اعتــاد و
قابــل دسرتســی دیجیتالــی بیــن رمزنــگاری و دنیای ســنتی فیــات بود.
ایــن ســؤال خیلــی زود توســط رسمایهگــذاران مطــرح شــد کــه
میخواســتند خطــرات خــود را کاهــش دهنــد و از عــدم قطعیــت
پرداخــت مالیــات بــه دلیــل عــدم وجــود مقــررات جلوگیــری کننــد.
بــه همیــن روی اولیــن اســتیبل کویــن ماننــد (جمینــی ،دای) ایجــاد
شــد کــه ارزش آنهــا را بــا تضمیــن  1بــه  1( 1ســکه جمینــی = )$ 1
تضمیــن میکــرد.
آنهــا در مــوارد بســیار کمــی نیــز بــه عنــوان جایگزینــی ب ـرای بیــت
کویــن طراحــی شــده بودنــد تــا توکنهایــی را کــه فقــط در بیــت
کویــن قابــل تبدیــل بودنــد بــه دســت آورنــد .از طــرف دیگــر ،ســایر
ارزشهــای دیجیتالــی توکــن کــه ماننــد طــا منتقــل میشــوند نیــز
بــه عنــوان راه حلــی بالقــوه بـرای ایجــاد شــکاف بیــن جهــان فیزیکی
و جهــان توکــن شــده مــورد بررســی ق ـرار گرفتنــد.
ســایر اقدامــات پرداخــت اســتیبل کویــن بــه صــورت خصوصــی آغــاز
شــده اســت ،کــه در بیشــر مــوارد باهــدف پرداخــن بــه مســائل
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فرامــرزی یــا ســایر مــوارد مالــی اســت.
پرداخت خرده فروشی استیبل کوین
•
پرداخت عمده استیبل کوین
•
 Finalityهمچنیــن ســکه خــودUtility Settlement( ،
•
 ))Coin (USCرا منتــر کــرده اســت ،امــا آن را بعنــوان اســتیبل
کویــن منیشناســد بلکــه بــه عنــوان ســکه تســویه حســاب اســت کــه
میتوانــد بــه عنــوان وســیله ترخیــص و تســویه بیــن رشکتهــا و
مؤسســات مالــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
اما همــه ایــن ابتــکارات بــا چالــش حفــظ ارزش پایــدار روبــرو بودند
زیــرا نــارشان [آنهــا] بانکهــای مرکــزی نبودنــد .همــه اســتیبل
کوینهــا هنــوز در تــاش بــرای حفــظ معــادل  1بــه  1در نوســان
هســتند ،امــا نوســان آنهــا کمــر از داراییهــای رمزنــگاری شــده
ماننــد بیــت کویــن اســت زیـرا ارزش خــود را از دارایــی اصلــی خــود
بــه دســت میآورنــد .از ســوی دیگــر ،اســتیبل کویــن بــا توجــه بــه
گســردگی جهانی خــود ،رشوع بــه تأثیرگــذاری بــر پولهــای تاریخی
تاریخــی و موقعیــت بانــک مرکــزی بــر انتشــار و تضمیــن ارزش پــول
کــرده اســت.

پایاپای

ارز دیجیتال
بانک مرکزی

فلزات گرانبها

تکامل پول در زمان
کارکردهای پول:
• ابزار پرداخت
• ذخیره ارزش
• واحد محاسبه
پول الکترونیکی

اسکناس

کارت اعتباری

ارز دیجیتال بانک مرکزی ()CBDC

اخیــرا ً بســیاری از بانکهــای مرکــزی در حــال آزمایــش فرصــت راه
انــدازی  ،CBDCچــه بــه صــورت عمــده و چــه بــه صــورت خــرده
فروشــی هســتند ،اما تأثیــر آنهــا بــر زنجیــره ارزش پرداخــت میتواند
بــا توجــه بــه حوزههــای قضایــی بســیار متفــاوت باشــد و هنــوز در
دســت مطالعــه اســت .صنــدوق بیــن املللــی پــول ،بانــک مرکــزی
اروپــا ،بانــک مرکــزی انگلســتان تأثیــر  CBDCرا بــا نــرخ بهــره یــا
نــرخ بهــره صفــر مطالعــه کردهانــد ،کــه دومــی بــه طــور بالقــوه در
موقعیتــی اســت کــه ســپردههای خــرده فروشــی را بــه چالش بکشــد.
ایــن  CBDCنبایــد اســتیبل کویــن در نظــر گرفتــه شــود زیـرا آنهــا در
یــک منایــش دیجیتــال از پــول فیــات موجــود قـرار دارنــد :آنهــا بایــد
بیشــر بــه عنــوان ابزارهــای پرداخــت دیجیتالــی تلقــی شــوند.
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پاسخهای بنیالملیل به
چالشهای جدید
در حال حاضر ،برخورد قانونی با استیبل کوین منوط به بحث در سطح جهانی است .توسعه استانداردهای
نظارتی بین المللی برای اداره پروژههای استیبل کوین در دستور کار تنظیم کنندههای کشورهای مختلف و
هیئتهای بین المللی قرار دارد.

اســتیبل کویــن میتوانــد از نظــر حقوقــی ،فنــی ،عملکــردی و
اقتصــادی بســیار متفــاوت باشــد FINMA .ترصیــح کــرد کــه اســتیبل
کویــن در حــال حــارض تحــت هیــچ مقــررات خاصــی ،چــه در ســطح
جهانــی و چــه در ســوئیس اداره منیشــود .رویکــرد فعلــی آن بــر
عملکــرد اقتصــادی و هــدف یــک توکــن متمرکــز اســت و از اصــل
"ریســک یکســان ،قوانین یکســان" پیروی میکنــد FINMA .دریافت
کــه پروژههــای اســتیبل کویــن اغلب مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی را
ایجــاد میکنــد و الزامــات بالقــوه مجــوز را تحــت قانــون بانکــداری،
قانــون طرحهــای رسمایهگــذاری جمعــی یــا قانــون زیرســاخت بــازار
مالــی افزایــش میدهــد.
هیئــت ثبــات مالــی ( )FSBبــر اهمیــت پروژههــای اســتیبل
کویــن بــا گســره و گســره بالقــوه جهانــی ب ـرای بــرآوردن باالتریــن
اســتانداردهای نظارتــی و تحــت نظــارت و نظــارت احتیاطــی ،بــه
عنــوان یــک اولویــت تاکیــد کــرد FSB .در حــال بررســی شــکافهای
نظارتــی و نیــاز بــه پاس ـخهای چنــد جانبــه اســت و در 14.04.2020
یک ســند مشــورتی صــادر کــرد .بــا ایــن حــال FSB ،همچنیــن از اصول
 FINMAبــا عنــوان "فعالیــت مشــابه  -قوانیــن یکســان" و رویکــرد
خنثــی از ایــن ف ّنــاوری پشــتیبانی میکنــد.
شــورای فــدرال ســوئیس قبــاً در زمینــه پروژههــای اســتیبل کویــن
اعــام کــرده اســت کــه از بحــث و تبــادل نظــر بــه منظــور توســعه
اســتانداردهای بیــن املللــی در رابطــه بــا کاربــرد ف ّناوریهــای جدیــد،
بــه ویــژه در  G20اســتقبال میکنــد .گــروه کاری  G7در مورد اســتیبل
کویــن در اکتــر  2019اعــام کــرد کــه بــه دلیــل ارتبــاط ارزش آنهــا
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بــا مجموعــهای از داراییهــا ،میتوانــد بــه عنــوان وســیلهای بــرای
پرداخــت و ذخیــره ارزش عمل کنــد .امــا تنها در صــورت رفــع خطرات
قابــل توجــه ،زیــرا اســتیبل کویــن بــا مقیــاس جهانــی میتوانــد
خطـرات ثبــات مالــی و سیســتم پولی بیــن املللــی را بــه همراه داشــته
باشــد.
منونــهای بــرای یــک واکنــش جهانــی میتوانــد توصیههــای
 FATFبــرای مقابلــه بــا پولشــویی و خطــر تأمیــن مالــی تروریســم
داراییهــای مجــازی باشــد FATF .اخی ـرا ً تشــخیص داده اســت کــه
اســتیبل کویــن و شــبکهها و پلتفرمهــای جهانــی پیشــنهادی آنهــا
میتوانــد بــه طــور بالقــوه باعــث تغییــر در زیســتبوم دارایــی
مجــازی شــود و پیامدهایــی بـرای پولشــویی و خطـرات تأمیــن مالــی
تروریســم داشــته باشــد.
واقعــاً مهــم اســت کــه نــه اســتیبل کویــن و نــه ارائــه دهنــدگان
خدمــات آن از محــدوده مقــررات  AMLخــارج نشــوند .بنابرایــن،
 FATFاکنــون نیــاز بــه شــفاف ســازی اســتاندارد خــود و همچنیــن
اجــرای کشــورها را ارزیابــی میکنــد.
شــورای اروپــا در  5دســامرب  2019بیانیــه مشــرکی را تصویــب کــرد و
هشــدار داد که هیــچ پــروژه جهانــی اســتیبل کویــن نبایــد در اتحادیه
اروپــا انجــام شــود "تــا زمانــی کــه چالشهــا و خطــرات قانونــی،
نظارتــی و نظارتــی بــه طــور مناســب شناســایی و برطــرف نشــوند".
واکنــش بیــن املللــی چندیــن بازیگــر درگیــر نشــان دهنــده نیــاز بــه
یافــن یــک رویکــرد جهانــی مشــرک بـرای کنــرل خطـرات بــا ف ّنــاوری
نوظهــور اســت.
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  توکنسازی داراییها

چرخه عمر استیبل کوین
تعینی کننده است

ً
عمدتا به سه عامل بستگی دارد :دارایی اصلی استیبل کوین،
رفتار مالیاتی و حسابداری استیبل کوین
وضعیت آنها در چرخه عمر معمولی هر سکه و همچنین گردش مالی مربوطه.

• صدور حقوقی :ایجاد قرارداد هوشمند برای وثیقه و تعریف واحد کاال.
• صــدور فنــی :ذخیــره در کیــف پــول فنــی صادرکننــده ب ـرای خریــد توســط
مشــری ،ســپس در صــورت خریــد بــه کیــف پــول مشــری منتقــل میشــود.

مشرتی توکن را در کیف شخصی خود نگه میدارد.

توکــن بــه کیــف پــول شــخصی دیگــری از هامن مشــری
منتقــل میشــود  /بــدون پرداخــت.

معاملــه در بالکچیــن ثبــت میشــود و توکــن از کیــف
شــخصی فروشــنده بــه کیــف شــخصی خریــدار دیگــر
منتقــل میشــود.

• توکن به کیف فنی صادر کننده منتقل میشود.
• دارایی اصلی به کاربر تحویل داده میشود.
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انتشار

نگهداری

چرخه عمر
استیبل کوین

انتقال

فروش

بازخرید

هامنطــور کــه در فصلهای قبــل ذکر شــد ،اســتیبل کوین ممکن اســت
به روشهــای مختلــف مورد اســتفاده قـرار گیــرد .بــه منظــور اطمینان
از تجزیــه و تحلیــل کامــل روش حســابداری قابــل اجــرا و همچنیــن
پیامدهــای احتاملــی مالیاتــی ،مراحــل زیــر را میتــوان به عنــوان نکات
راهنامیــی بــه کار بــرد:
• ویژگیهــای اصلــی چرخــه عمــر مفیــدی کــه توســط اســتیبل کویــن
ارائــه شــده اســت.
• بومی سازی مرحله مربوطه در چرخه زندگی استیبل کوین.
• تعریف کلیه طرفهای درگیر و گردش مالی مربوطه
ماننــد هــر پــروژه توکــن ،حســابداری و تجزیــه و تحلیــل مالیــات بــا
توصیــف داراییهایــی کــه ق ـرار اســت توکــن شــوند ،آغــاز میشــود.
در مرحلــه دوم ،بخــش مربوطــه چرخــه حیــات بایــد تعییــن شــود تــا
روشهــای مختلــف پرداخــت و انتقــال دارایــی در هــر یــک از مراحــل
چرخــه عمــر رخ دهــد.
بر ایــن اســاس ،بســته بــه نقطه نظــر طــرف مربوطــه  -بــه عنــوان مثال
رسمایهگــذار ،ارائــه دهنــده پلــت فــرم و/یــا صادرکننــده  -حســابداری
و مالیــات بایــد ب ـرای هــر مرحلــه از چرخــه عمــر بــه طــور جداگانــه
تجزیــه و تحلیــل شــود.
اســتفاده از اســتیبل کویــن بــه عنــوان مناینــده داراییهــای واقعــی در
پلتفرمهــای معامــات دیجیتالــی راهــی جدیــد بــرای ســاختاربندی
مشــاغل و فرآیندهــای رسمایهگــذاری اســت .مقــررات حســابداری
وضــع شــده و قوانیــن مالیاتی بــا محدودیــت کاربــرد آنها روبرو اســت.
اگرچــه برخــی از دســتورالعملهای قانونی بـرای مقاصد حســابداری و
مالیاتــی توســط قانونگــذاران مربوطــه ارائــه شــده اســت.
بــا ایــن حــال ،هامنطــور کــه در جهــان مقــررات ،توســعه اصــول
راهنــای جدیــد در حــوزه مالیــات و حســابداری در ســطح ملــی و
بیــن املللــی هنــوز در حــال پیرشفــت اســت .راه انــدازی کامــل یــک
پــروژه توکــن ،شــامل مراحــل ذکــر شــده ،میتوانــد بــه عنــوان فرصتــی
ب ـرای بــه دســت آوردن "یــک کلمــه" مــورد اســتفاده ق ـرار گیــرد ،در
رونــد قانونگــذاری و همچنیــن در بحثهــای نظارتــی جــاری .بــه طــور
کلــی تجزیــه و تحلیــل حســابداری و مالیــات اســتیبل کویــن شــامل
جنبههــای زیــادی اســت و میتوانــد یــک کار چالــش برانگیــز باشــد.
بنابرایــن ،در ادامــه ،دو حــوزه بــا جزئیــات بیشــری ارائــه میشــود کــه
در تجربــه نویســندگان ایــن مجلــه بایــد در هــر پــروژه اســتیبل کویــن
بــه دقــت مــورد توجــه قـرار گیــرد .از یــک ســو ،اصــول اساســی تعییــن
کننــده مالیــات بــر ارزش افــزوده اســتیبل کوین توضیــح داده میشــود
کــه راهنامییهایــی در مــورد نحــوه برخــورد بــا ایــن موضــوع ارائــه
میدهــد ،زیـرا این بخــش اصلی هنــگام تصمیــم گیــری در مــورد نحوه
ایجــاد یــک پــروژه اســتیبل کویــن اســت .از ســوی دیگــر ،نقــش تعیین
کننــده در انتخــاب مــدل حســابداری صحیــح بــا جزئیــات بیشــری

رشح داده میشــود ،زی ـرا اســاس هــر رفتــار مالیاتــی مســتقیم و غیــر
مســتقیم توســط رفتــار حســابداری اساســی دارایــی تعییــن میشــود.
مالیات بر ارزش افزوده

هنــگام تعییــن یــک توکــن از دیــدگاه مالیــات بــر ارزش افــزوده ،مهــم
اســت کــه بــه خاطــر داشــته باشــید کــه لفظگــذاری  FINMAلزوم ـاً
بــر صالحیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده ســوئیس تأثیــر منیگــذارد.
هامنطــور کــه در فصــل جمــع آوری کمکهــای مالــی ذکــر شــد،
توکنهــا بــه طــور کلــی بـرای اهــداف مالیــات بــر ارزش افــزوده طبقه
بنــدی میشــوند .بــا ایــن حــال ،عمــل و دســتورالعملها در مــورد
توکنهــا و مالیات بــر ارزش افــزوده هنــوز بســیار جدید اســت و مانند
همیشــه در مــورد مالیــات بــر ارزش افــزوده ،جزئیــات زیــادی باقــی
مانــده اســت.
بنابرایــن هــر توکــن بایــد جداگانــه از دیــدگاه مالیــات بــر ارزش افزوده
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گیــرد ،زیــرا حتــی کوچکرتیــن تفــاوت
در ویژگیهــا میتوانــد منجــر بــه نتیجــه مالیــات بــر ارزش افــزوده
متفــاوت شــود.
یــک مثــال کامــل در ایــن زمینــه توکنهــای هیربیــدی اســت .تعییــن
روش مالیــات بــر ارزش افــزوده توکنهــای ترکیبی بســتگی بــه عملکرد
توکــن دارد SFTA .بــه طــور کلــی فرض میکنــد کــه ارزش غالــب توکن
در عملکــرد دارایــی (پشــتیبان) آن نهفته اســت و بنابراین بایــد با توکن
مطابق بــا نحوه برخــورد بــا دارایــی زیربنایــی از نظــر مالیات بــر ارزش
افــزوده رفتــار کــرد .بــا ایــن حــال ،در دنیــای مالیــات بــر ارزش افــزوده،
جریــان کارمــزد به هــان انــدازه مهم اســت کــه یکــی از مبانــی مالیات
بــر ارزش افــزوده این اســت کــه معاملــه تنهــا در صورتــی میتوانــد در
محــدوده مالیــات بــر ارزش افــزوده قـرار گیــرد کــه «عرضــه» در مقابل
«مالحظــه /پرداخــت» وجود داشــته باشــد.
مدل ارزشیابی مناسب را انتخاب کنید

هــر تجزیــه و تحلیــل مالیاتــی اســتیبل کویــن بایــد بــر اســاس روش
حســابداری زیربنایــی صحیح باشــد .بســته بــه طبقــه بندی یــک توکن
و اصــل ارزش گــذاری قابــل اج ـرا ،ارزش گــذاری یــک توکــن میتوانــد
چالــش برانگیــز باشــد ،بــه ویــژه بــرای توکنهایــی کــه داراییهــا
را بــدون قیمــت قابــل مشــاهده بــازار نشــان میدهنــد .ایــن امــر
بــه دارنــده توکــن و همچنیــن نــارش مربــوط میشــود .بــه ویــژه
«توکنهــای کاربــردی» کــه نشــان دهنــده حــق آینــده دارایــی اســت
کــه ممکــن اســت هنــوز در دســت توســعه باشــد ،ایــن ســؤال را ایجــاد
میکنــد کــه آیــا رزرو یــک ذخیــره از نظــر حســابداری موجــه اســت و
توســط مقامــات مالیاتــی پذیرفتــه شــده اســت.
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مفهوم پشت
استیبل کوین
استیبل کوین را میتوان به طور کلی به سه دسته اساسی بر اساس مکانیزم اصلی تثبیت اولیه تقسیم کرد:
الگوریتمی ،وثیقه داراییهای سنتی و وثیقه داراییهای دیجیتال.

مکانیزمهــای تثبیــت ،ســه دســته اصلــی اســتیبل کوینهــا بــر اســاس
مکانیزمهــای تثبیــت هســتند .مکانیزمهــای تثبیــت ثانویــه کــه در مقالــه بانــک
مرکــزی اروپــا ذکــر شــده اســت را میتــوان بــه کار بــرد کــه شــامل کارمــزد،
واحدهــای ثانویــه ،رشطبنــدی ،محدودیتهــای بازخریــد میشــود.

ories of
Coins
الگوریتمی

یــک اســتیبل کویــن بــدون وثیقــه یکــی از جدیدتریــن روشهــا
اســت .مکانیســم تثبیــت بــر اســاس مداخــات الگوریتمــی و ریاضی
اســت .بانــک مرکــزی اروپــا در تحلیلــی تــا اوت  2019بیــان کــرد کــه
رابطه بین نــوآوری نــوع خاصی از اســتیبل کویــن و ظرفیــت آن برای
محدود کــردن نوســان قیمــت در واحد پــول مرجــع ،رابطــه معکوس
دارد ،بــه ایــن معنــی کــه اســتیبل کویــن پدیدآورنــده قیمــت ناپایدار
اســت .در حــال حــارض هنــوز شــواهدی مبنــی بــر اینکــه اســتیبل
کویــن الگوریتمیــک قــادر بــه تحمل شــوکهای بــازار و حفــظ ارزش
پایــدار در واحــد پــول مرجــع اســت ،وجــود نــدارد.
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Ethereum
وثیقه داراییهای دیجیتال
Digital Tokens

بــه جــای اینکــه توســط وثیقههــای دنیــای واقعــی ضمیمــه شــود ،ممکــن اســت یــک توکــن بــا
یک یــا چنــد ارز رمزنــگاری شــده یــا دارایــی رمزنــگاری ارتبــاط داشــته باشــد .در نتیجــه ،ارزش
اســتیبل کویــن بـرای ارز دیجیتــال - /دارایــی اصلی ثابت اســت .ایــن یک سیســتم غیــر متمرکز
اســت کــه میتوانــد رسیــع و ارزان بــه عنــوان وثیقــه رمزنــگاری شــده نقــد شــود ،زی ـرا ایــن
فقــط بــه یــک معاملــه در بســر بالکچیــن نیــاز دارد .ایــن بســیار شــفاف اســت ،زی ـرا همــه
میتواننــد بــه راحتــی نســبت وثیقــه اســتیبل کویــن را در هــر زمــان از زمــان بررســی کننــد .در
صــورت افــت شــدید قیمــت ،میتــوان آن را بــه طــور خــودکار بــه وثیقــه اصلــی تبدیــل کــرد.
بــا ایــن حــال ،قیمــت آن نســبت بــه فیــات کمــر اســت .ایــن اســتیبل کویــن نســبتاً خطرنــاک
اســت ،زی ـرا بــه ســامت یــک ارز رمزنــگاری شــده خــاص (یــا ســبد ارزهــای رمزنــگاری شــده)
مرتبــط اســت.

Catego
StableC

Currencies
Commodities
Real estate

Securities

وثیقه داراییهای سنتی

انتظــار مــیرود کــه پروژههــای دارای وثیقــه اســتیبل کویــن داراییهایــی را
داشــته باشــند که توکــن آنها بــه اصــل دارایــی (بــه عنــوان مثــال ،فیــات ،فلزات
گرانبهــا) چســبانده شــده اســت ،بــه عنــوان مثــال ،یــک متولــی معتمــد ملــزم
بــه نگهــداری دارایــی اصلــی بـرای جلوگیــری از آســیب پذیــری در برابــر رسقت
آجــر و مــات اســت .ایــن امــر بــا الــزام ممیزیهــای منظــم بــرای اطمینــان
از شــفافیت مشــریان همــراه اســت .ایــن اســتیبل کویــن بــا پیوســن بــه
وثیقههــای دنیــای واقعــی نســبت بــه نوســانات زیــاد مقــاوم اســت .مثالهــای
بیشــر ب ـرای وثیقــه در دنیــای واقعــی عبارتنــد از امــاک فــردی ،اوراق بهــادار
امــاک و اوراق بهــادار.

| 51

توکنسازی داراییها

نتیجهگریی
داراییهای توکن شده ممکن است به عنوان مکمل داراییهای «سنتی» فعلی در دنیای مالی شکوفا شود و
به شرکتهای کوچکتر امکان دسترسی به تأمین مالی بازار سرمایه را میدهد.

رمزگــذاری داراییهــا آینــده نیســت  -/زمــان حــال اســت .عمیق ـاً
دگرگــون کننــده اســت و امکانــات هیجــان انگیــزی را بــه ویــژه برای
بازارهــای مالــی ارائــه میدهــد.
رمزگــذاری داراییهــا ،امکانــات امیدوارکننــدهای بــرای افزایــش
رسمایــه ارائــه میدهــد .امکانــات جمــع آوری کمکهــای مالــی
جدیــد ،ماننــد STOهــا ،درجــه باالتــری از مقــررات و شــفافیت
را بــرای رسمایهگــذاران فراهــم میکنــد .عــاوه بــر ایــنSTO ،
یــک روش کارآمــد بــرای جمــع آوری رسمایــه از یــک مجموعــه
رسمایهگــذاری وســیعتر از روشــهای ســنتی جمــع آوری کمــک
اســت .بــا ایــن حــال ،هنــوز در مراحــل ابتدایــی اســت و پذیــرش
بــازار هنــوز بــه زمــان نیــاز دارد .علیرغــم افزایــش روزافــزون عالقه
بــه داراییهــای توکــن ،مؤسســات مالــی ســنتی و مقامــات ملــی
هنــوز بــا احتیــاط بــه توکــن دارایــی نزدیــک میشــوند .بــا ایــن
حــال ،کشــورهایی ماننــد ســوئیس ،کــه بــه دلیــل موضــع دوســتانه
خــود در زمینــه نــوآوری مشــهور هســتند ،بــه افزایــش و تقویــت
پتانســیل قابــل توجــه داراییهــای توکــن کمــک خواهنــد کــرد.
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اگرچــه چارچوبهــای بیــن املللــی چنــد ســال دیگــر طول میکشــد
تــا بــه مثــر برســد ،امــا توکنســازی داراییهــا بــه احتــال زیــاد
نقــش مهمــی در مدیریــت و تجــارت داراییهــای غیــر نقــد در بلند
مــدت ایفــا میکنــد .اگــر اســتیب کویــن و  CBDCهــا بــه خوبــی
طراحــی شــده باشــند ،میتواننــد بـرای پرداختهــای بــرون مــرزی
بهــر مؤثــر باشــند .همــکاری بیــن املللــی بـرای معامــات فرامــرزی
داراییهــای توکــن بــه منظــور محــدود کــردن آربیــراژ قانونــی الزم
اســت .بــه احتــال زیــاد بانکهــای مرکــزی ب ـرای انجــام کارهــای
اثبــات کننــده و پروژههــای آزمایشــی در زمینــه پرداختهــای
فرامــرزی و ترتیبــات تســویه اوراق بهــادار بــا یکدیگــر همــکاری
خواهنــد کــرد.
کلیــد آینــده توکنســازی ایجــاد قابلیــت همــکاری بــا سیســتمهای
موجــود بــه منظــور امــکان پذیــرش گســردهتر اســت .همــه
رشکتکننــدگان در زنجیــره ارزش بایــد بــه یکدیگــر نزدیــک شــوند
و بــه دنبــال راههایــی ب ـرای پیونــد بخــش مالــی ســنتی بــا مشــاغل
جدیــد مرتبــط بــا  DLTباشــند.
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Anti Money Laundering
Bank of International Settlements
Central Bank Digital Currency
Combatting the Financing of Terrorism
Virtual collectibles on the Ethereum Blockchain

اختصارات
AML
BIS
CBDC
CFT
CryptoKitties

Counter Terrorism Financing

CTF

Decentralized Autonomous Organization

DAO

Digital Currency Electronic Payment

DCEP

Distributed Ledger Technology

DLT

European Central Bank

ECB

Ethereum Request for Comments

ERC

European Union

EU

Financial Action Task Force
Governmental issued legal tender
Swiss Financial Market Authority
Swiss Financial Services Act

FATF
FIAT
FINMA
FINSA

Fast Payment System

FPS

Financial Stability Board

FSB

General Data Protection Regulation
Initial Coin Offering
Initial Decentralized Exchange Offering

GDPR
ICO
IDexO

Initial Digital Offering

IDO

Initial Exchange Offering

IEX

International Monetary Fund

IMF

Intellectual Property

IP

Initial Public Offering

IPO

Know Your Customer

KYC

Non-fungible Token

NFT

Organization for Economic Co-operation and Development
Swiss Digital Exchange
Swiss Federal Tax Administration
Swiss Stock Exchange

OECD
SDX
SFTA
SIX

Swiss national Bank

SNB

System and Organization Controls

SOC

Security Token Offering

STO

Utility Settlement Coin

USC

Value-Added Tax

VAT
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Venture Capital

VC

جدول اختصارات

واژه انگلیسی

