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کلیات تحقیق



دیجیتالی شدن ورقابت پول عمومی و پول خصوصی در عرصه 
موضع گیری بانک های مرکزی

لپورقابتدر،«ملیپولهایانتشارمتولی»عنوانبهمرکزیبانکهای•
پولهاینکازاطمینانبرایدیجیتالیشدنعرصهدرخصوصیپولوعمومی
باند،کحفظپولیسیستملنگرعنوانبهراخودعملکردمیتواندعمومی
معیارهایاساسبرونقد،پولساختاردردیجیتالیبهروزرسانیهدف
پول»توسعهوطراحیبهاقداممصرفکنندگاننیازازبرخواستهاساسی
.کردهاند«مرکزیبانکدیجیتال



مهمترین انگیزه ها  برای معرفی پول دیجیتال بانک مرکزی

دیجیتالپولعمومیبهعنوانلنگرپولیدردنیای•

پولیحفظحاکمیت•

خصوصیحفظحریم•

توسعهشمولمالی•



مرور پروژه های بانک های مرکزی جهانو  CBDCطراحی

•CBDCنقدلپویعنیمرکزی،بانکپولموجوداشکالدیجیتالیبسطبهعنوانمیتوانراها
هیبدیکعنوانبه.گرفتنظردرمرکزیبانکتسویهحسابهایو(مسکوکواسکناس)

تسویهحساببرایجدیدیابزاربهمیتوانندفروشیعمدههایCBDCمرکزی،بانکدیجیتال
بانکبدهییکهم(عمومییا)خردهفروشیهایCBDC.شوندتبدیلمالیموسساتمیان

.استدسترسیقابلهمهبرایکه«دیجیتالنقدوجه»ازشکلیهستند،مرکزی



؛ طراحی بر مبنای نیازهای مصرف کنندهCBDCهرم 

کهمیکندمعرفیرامدلیشده،انجام۲۰۲۰سالدرباوهمواوئرتوسطکهBISمطالعاتازیکی•
بانکبرایمرتبطCBDCیکطراحیانتخابهایرویبرراCBDCیکازکنندگانمصرفنیازهای
آندرکهدهدمیتشکیلرامراتبیسلسلهداردنام«CBDCهرم»کهطرحاین.میکندترسیممرکزی
پیداارتباطباالترسطحوبعدیتصمیماتبهکههستندطراحیتصمیماتدهندهنشانپایینالیههای
.میکنند



؛ طراحی بر مبنای نیازهای مصرف کنندهCBDCهرم 

نیازهاوانتظاراتمصرفکنندهازیک•
CBDCقراردرششدستهاصلیمطلوب
:میگیرند

پولهمانندهمتابههمتا»استفادهقابلیت1.
«نقد

«پرداختهایبالدرنگ»سهولت2.

پرداختهاامنیت3.

خصوصیحریم4.

دسترسیگسترده5.

فرامرزیاستفادهدرپرداختهایسهولت6.



؛ طراحی بر مبنای نیازهای مصرف کنندهCBDCهرم 

ایدردسترسبانکمرکزیبرانتخابهای•
ودرپاسخبهنیازهاCBDCطراحی

کنندهشاملچهارموردانتظاراتمصرف
:هستند

زینوعمعماریونقشعملیاتیبانکمرک1.

یکوDLTفناوریانتخاببین2.
مرکزیمتعارفزیرساختکنترل

برحسابییامبتندسترسیمبتنیبرتوکن3.

زیفرامرقابلیتاستفادهدرپرداختهای4.



نوع معماری و نقش عملیاتی بانک مرکزی

بهوجهتباعث«استفادهسهولت»و«نقدوجهمشابهامنیت»اساسینیازدو•
اینکهوعملیاتیمعماریانتخاب.میشودCBDCیکبرایاساسیطراحی

آیاکهمعنااینبهدهدپاسخراکنندهمصرفتقاضایچگونهوکسیچه
CBDCازتقیمغیرمسبدهیاینیااستمرکزیبانکازمستقیممطالبهیک
.میکندپیدااهمیتباشد،پرداختواسطههایطریق

بخشواسطههایومرکزیبانکعملیاتینقشکهکردمشخصبایدواقعدر•
.چیستCBDCبستردرپرداختهایدرخصوصی



نوع معماری و نقش عملیاتی بانک مرکزی

CBDCمختلفپروژههایرصداز(BIS)بینالمللیتسویهبانکبررسیهای•
شدهیادنیازبهپاسخدرمرکزیبانکهایکهمیدهدنشانجهاندر

CBDCکردهاندطراحیمختلف«مدلیامعماریچهار»درراخودهای.
مختلفانواعبین(BIS)تسویهبینالمللیبانکتحقیقاتدیگرعبارتبه•

معماریهایمبنایبر(rCBDC)خردسطحدرمرکزیبانکدیجیتالپول
.میشودقائلتمایز،غیرمستقیموواسطه ایترکیبی،مستقیم،



معماری مستقیم-۱

وتجاریبانکهایازاعمسنتیواسطههایودارندارتباطمرکزیبانکبامستقیماًمشتریان•
.دندارنجاییمرکزیبانکدیجیتالپولاکوسیستمدرپرداختخدماتارائهدهندگان

کردهمدیریتراخردتراکنشهایصرفا«الیهیک»ساختاریکدرمرکزیبانکمدلایندر•
بنابراینومیدهدانجامبالدرنگصورتبهراحوزهاینبهمربوطپرداختهایتمامو

.میداردنگهراخردهفروشیداراییهایتمامازرکوردی



معماری ترکیبی-۲

انندمواسطههایکسریمشارکتازومیداردنگهراکلدفترمرکزیبانک•
خدماتارائهدهندهشرکتهایعنوانتحتشرکتهایییاتجاریبانکهای
میبردبهرهCBDCگردشوتوزیعابزارعنوانبهCBDCپرداخت



معماری واسطه ای-۳

کاملیواگذارضمنومیکندنگهداریفروشیعمدهسطحدرراکلدفترفقطمرکزیبانک•
.میکندترمتنوعراخوددیجیتالپولاکوسیستمواسطهها،بهخردپرداختهایتسویهنقش

تمامازنسخهیکمیتواندمرکزیبانک(دوممدل)ترکیبیساختاردرکهتفاوتاینبا•
کلدفتریکفقط(سوممدل)واسطهایساختاردراماکندحفظراrCBDCداراییهای

.کنداجرارافروشیعمده



(با پشتوانه کامل)معماری غیرمستقیم -۴

یپولنهادطرفازپیشنهادیمدلیک(کاملپشتوانهبا)«غیرمستقیممدل»•
BIS)بینالمللیتسویهبانکنوآوریمرکزو(HKMA)هنگکنگ Innovation

Hub)ورماپروژه»عنوانتحتمشترکطرحیدرآنهاتحقیقاتازبرآمدهکهاست»
(Project Aurum)است.



(با پشتوانه کامل)معماری غیرمستقیم -۴

برایاصلیکلدفتریکمرکزیبانکآندرواستخصوصیبخشمشارکتباغیرمستقیممدلیک•
rCBDCهبکهخودمخصوصتوکنهایاختصاصطریقازپرداخت،واسطارائهدهندگانومیکندفراهم

پرداختخدمات،هستندبرخوردار(rCBDCبهوابستهاستیبلکوینهای)rCBDCپشتیبانیازکاملطور
.دارندتعاملنهاییکاربرانباومیدهندارائهرااضافی

بانکدرCBDCدارایییکبهمربوطمطالبههرازکاملطوربهتاهستندموظفواسطههامدلایندر•
.یپردازدم(فروشیعمده)کالنپرداختهایسیستممدیریتبهتنهاهممرکزیبانک.کنندحمایتمرکزی



نوع معماری و نقش عملیاتی بانک مرکزی

درخودCBDCپروژههایتوسعهازکهاهدافیبهبستهمختلفمرکزیبانکهای•
وسیستماکاعضایسایرنقشکردنمحدودیاگسترشبامیکنند،دنبالخردسطح
بعددودرخودنقشآفرینیمیانموازنهایجاددرسعیپرداختنظامسنتی

.دارند«نظارتی»و«عملیاتی»



نوع معماری و نقش عملیاتی بانک مرکزی

بدونومستقیمطوربهراپولکیفوحسابمدیریتانتشار،خدماتمرکزیبانکهایمستقیم،مدلدر•
خردداریبانکسیستمشبیهفرآیندهاواسطهای،مدلدر.میدهندقرارمصرفکنندهاختیاردرواسطهایهیچ
مدلرد.هستندمواردسایروهویتاحرازوپولشوییضدمواردبررسیمسئولواسطههاآندرواستفعلی

اجازهواسطهبههممستقیمغیرمدلدر.داردوجودواسطهایومستقیممدلدوهرازجنبههاییهمترکیبی
Ledgerداشتناختیاردرباصرفاًمرکزیبانکعمالواسطهها،بهCBDCپشتوانهبااستیبلکوینهایانتشار
.داردعهدهبرراعملیاتینقشکمترین

rCBDCاصلی در هریک از معماری های مربوط به مسئولیت های 

ساختار معماری

مسئولیت 
نانتشار توک

(ICO)

مسئولیت 
بدهی 

(Claim 
on)

مسئولیت 
شناسایی 

مشتری
(KYC)

مسئولیت 
تسویه 

پرداخت های 
بالدرنگ خرد

ویه مسئولیت تس
پرداخت های 

کالن

ت و مسئولیت ثب
نگه داری 

تراکنش ها و 
مانده گیری

(Ledger)

بانکمرکزی-بانکمرکزیبانکمرکزیبانکمرکزیبانکمرکزیمستقیمیک الیه

دوالیه

/ بانکمرکزیواسطههابانکمرکزیبانکمرکزیترکیبی
واسطهها

بانکمرکزیبانکمرکزی

بانکمرکزیبانکمرکزیواسطههاواسطههابانکمرکزیبانکمرکزیواسطه ای
غیرمستقیم

ه با پشتوان)
(کامل

بانکمرکزی
واسطهها/ 

بانکمرکزیبانکمرکزیواسطههاواسطههاواسطهها

Project)اورمپروژه:منبع Aurum)،(۲۰۲۲)بین المللی،تسویهبانکنوآوریمرکز



rCBDCپروژه هایمعماری های بکارگرفته شده در 

هایترکیبیویاCBDCبهنظرمیرسدبسیاریازبانکهایمرکزیبااستفادهاز•
یاتیوازیکسوبهدنبالایجادموازنهمیاننقشآفرینیخوددرابعادعمل« واسطهای

ازیگرانعنوانببهنظارتیبودهوازسویدیگرمایلندنقشاصلیبخشخصوصی
.سنتیرادرپرداختهایخردوواسطهگریمالیهمچنانحفظکنند

مستقیم
2%

اترکیبیی
واسطهای

34%
چندگانه

8%

واسطهایو
مغیرمستقی

1%

نامشخص
55%

ژانویهپایانتامیدهدنشانBISاطالعات•
تنهاخردCBDCپروژه۸۷میاناز۲۰۲۳

کردهانداعالمصراحتبهآنهاازدرصد۲
.میکننداستفادهمستقیممعماریازکه

ایترکیبی»رویکردازدرصد۳۴مقابلدر•
معماریازهمدرصد۸و،«واسطهای
نوعیکازبیشانتشارامکان)چندگانه
.میبرندبهره(موازیساختارهایدرتوکن



rCBDCپروژه هایمعماری های بکارگرفته شده در 

CBDCتنهادوکشورایسلندودانمارکبهطورصریحمعماریمورداستفادهدر•
ارکدرسالخودرامدلمستقیممعرفیکردهاندکهالبتهپروژهکرونالکترونیکدانم

پروژهدیگریرادر۲۰۲۲بهحالتلغوشدهدرآمدهواینکشورازسال۲۰۱۷
.دستورکارقراردادهکهتاکنوندرفازپژوهشبهسرمیبرد

۲۰۲۳مستقیم تا پایان ژانویه ( مدل)با معماری rCBDCپروژه های جاری در حوزه لیست 
معماریپروژهکشورردیف

(Architecture)
زیرساخت

(Infrastructure)
دسترسی

(Access)
گستره

(Interlinkages)
لینکپروژه

ایسلند۱
(۲۰۱۸)

Rafkrónaملیرویکردترکیبی-مستقیم*رافکرونا

دانمارک۲
(۲۰۱۷)

کرونالکترونیک
*****

E-kroneملیرویکردترکیبی-مستقیم

۲۰۲۳در ژانویه ( ۲۰۲۰)دیتابیس به روزرسانی شده مربوط به مطالعه آور و دیگران : منبع
(Canceled)لغو شده ***** ، (Lunched)اجرایی شده **** ، (Pilot)نسخه آزمایشی *** ، (Proof of concept)طراحی اولیه ** ، (Research)فاز پژوهشی * 

https://www.cb.is/publications/publications/publication/2018/10/15/Special-publication-no.-12-Rafkrona-Interim-report/
http://www.nationalbanken.dk/en/publications/Pages/2017/12/Central-bank-digital-currency-in-Denmark.aspx


نوع معماری و نقش عملیاتی بانک مرکزی
۲۰۲۳ترکیبی تا پایان ژانویه ( مدل)با معماری rCBDCپروژه های جاری در حوزه لیست 

معماریپروژهکشورردیف
(Architecture)

زیرساخت
(Infrastructure)

دسترسی
(Access)

گستره
(Interlinkages)

لینک پروژه

Billete Digitalملیهتوکنپای/ناشناسمتعارفپایگاههایدادهترکیبیلبیلتیدیجیتااروگوئه۱
هریونیایاوکراین۲

الکترونیک
پایگاههایداده/DLTترکیبی

متعارف
حس/شناساییشده

ابپایه
E-hryvniaملی

بانکمرکزی۳
اروپا

وپایگاههایدادهDLTترکیبییورودیجیتال
متعارف

Digital euroبینالمللیرویکردترکیبی

وپایگاههایدادهDLTترکیبیسنددالرباهاما۴
متعارف

حس/شناساییشده
ابپایه

Sand Dollarملی

دالرتایوانجدیدتایوان۵
دیجیتال

وپایگاههایدادهDLTترکیبی
متعارف

 Digital newملیرویکردترکیبی
Taiwan dollar

حس/شناساییشدهمتعارفپایگاههایدادهترکیبیجمدکسجامایکا۶
ابپایه

JAM-DEXملی

وپایگاههایدادهDLTترکیبیروبلدیجیتالروسیه۷
متعارف

حس/شناساییشده
ابپایه

Digital roubleبینالمللی

حس/شناساییشدهDLTترکیبیکنایرایالکترونینیجریه۸
ابپایه

eNairaبینالمللی

۲۰۲۳ژانویهدر(۲۰۲۰)دیگرانوآورمطالعهبهمربوطشدهبه روزرسانیدیتابیس:منبع
(Canceled)لغو شده ***** ، (Lunched)اجرایی شده **** ، (Pilot)نسخه آزمایشی *** ، (Proof of concept)طراحی اولیه ** ، (Research)فاز پژوهشی * 

https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Billete_Digital_Piloto.aspx
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Analytical Report on E-hryvnia.pdf?v=4
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
https://www.centralbankbahamas.com/download/022598600.pdf
https://www.cbc.gov.tw/dl-150533-c0f398c10ec44986add6b674677fc773.html
https://boj.org.jm/a-primer-on-bojs-central-bank-digital-currency/
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf
https://www.cbn.gov.ng/Out/2021/CCD/CBN Press Release (CBDC) 30082021.pdf


نوع معماری و نقش عملیاتی بانک مرکزی
۲۰۲۳ترکیبی یا واسطه ای تا پایان ژانویه ( مدل)با معماری rCBDCپروژه های جاری در حوزه لیست 

معماریپروژهکشورردیف
(Architecture)

زیرساخت
(Infrastructure)

دسترسی
(Access)

گستره
(Interlinkages)

لینکپروژه

E-AUDملیهحسابپای/شناساییشدهDLTایترکیبییاواسطهیادالردیجیتالاسترالاسترالیا۱
E-shekelبینالمللی--ایترکیبییاواسطهشکلالکترونیکاسرائیل۲
Rupiah Digitalبینالمللیرویکردترکیبیمتعارفپایگاههایدادهایترکیبییاواسطهروپیهدیجیتالاندونزی۳
Digital Fiat Currencyبینالمللیهحسابپای/شناساییشدهDLTایترکیبییاواسطهرئالدیجیتالبرزیل۴
Digital pound---ایترکیبییاواسطهپونددیجیتالبریتانیا۵
وپایگاههایدادهDLTایترکیبییاواسطهباتدیجیتالتایلند۶

متعارف
Digital bahtملیرویکردترکیبی

وپایگاههایدادهDLTایترکیبییاواسطهیواندیجیتالچین۷
متعارف

e-CNYملیهحسابپای/شناساییشده

Digital yenبینالمللی--ایترکیبییاواسطهیندیجیتالژاپن۸
E-kronaملیرویکردترکیبیDLTایترکیبییاواسطهکرونالکترونیکسوئد۹

e-Cediبینالمللیرویکردترکیبیمتعارفپایگاههایدادهایترکیبییاواسطهسیدیالکترونیکغنا۱۰
وپایگاههایدادهDLTایترکیبییاواسطهتنگٔهدیجیتالقزاقستان۱۱

متعارف
Digital tengeبینالمللیتوکنپایه/ناشناس

DCashبینالمللیرویکردترکیبیDLTایترکیبییاواسطهدیکشیکارائیبشرق۱۲
وپایگاههایدادهDLTایترکیبییاواسطهدالرالکترونیککانادا۱۳

متعارف
E-dollarملیرویکردترکیبی

وپایگاههایدادهDLTایترکیبییاواسطهیاپزودیجیتالکلمبکلمبیا۱۴
متعارف

 Digital Colombian-رویکردترکیبی
peso

وپایگاههایدادهDLTایترکیبییاواسطهگورددیجیتالهائیتی۱۵
متعارف

--Digital Gourde

e₹-R-رویکردترکیبی-ایترکیبییاواسطهروپیدیجیتالهند۱۶
۲۰۲۳ژانویهدر(۲۰۲۰)دیگرانوآورمطالعهبهمربوطشدهبه روزرسانیدیتابیس:منبع

(Canceled)لغو شده ***** ، (Lunched)اجرایی شده **** ، (Pilot)نسخه آزمایشی *** ، (Proof of concept)طراحی اولیه ** ، (Research)فاز پژوهشی * 

https://www.rba.gov.au/publications/submissions/payments-system/financial-and-regulatory-technology/
https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/2021-5 A Bank of Israel Digital Shekel.pdf
http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP022017.pdf
https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/Currency-in-the-Digital-Era.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-challenges-and-design.pdf?la=en&hash=DFAD18646A77C00772AF1C5B18E63E71F68E4593
https://www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n1364.aspx
https://www.centralbanking.com/fintech/cbdc/7511376/some-thoughts-on-cbdc-operations-in-china
https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/data/rel201009e1.pdf
https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/e-krona
https://www.bog.gov.gh/wp-content/uploads/2019/11/23rd-Annual-Banking-Conference_Speech_Governor_final.pdf
https://nationalbank.kz/file/download/66539
https://www.eccb-centralbank.org/news/view/public-roll-out-of-the-eastern-caribbean-central-bankas-digital-currency-a-dcash
https://www.bankofcanada.ca/2020/02/contingency-planning-central-bank-digital-currency/
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/lvillar_seco_24_09_2021.pdf
https://www.brh.ht/wp-content/uploads/Gourde_Digitale_Sommet_2020-1.ppt
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/PSSBOOKLET93D3AEFDEAF14044BC1BB36662C41A8C.PDF


نوع معماری و نقش عملیاتی بانک مرکزی
۲۰۲۳چندگانه تا پایان ژانویه ( مدل)با معماری rCBDCپروژه های جاری در حوزه لیست 

معماریپروژهکشورردیف
(Architectu

re)

زیرساخت
(Infrastructure)

دسترسی
(Access)

گستره
(Interlinka

ges)

لینکپروژه

ایاالت۱
متحده

پروژه/ دالردیجیتال
همیلتون

پایگاههایدادهچندگانه
متعارف

--Digital dollar/ Project 
Hamilton

/  پوردالردیجیتالسنگاسنگاپور۲
پروژهارکید

وپایگاههایDLTچندگانه
متعارفداده

 Digital Singaporeملیرویکردترکیبی
dollar - Project 
Orchid

 Digital Kenyanبینالمللی--چندگانهکنیاشیلینگدیجیتالکنیا۳
shilling

Digital Gelبینالمللی--چندگانهجلدیجیتالگرجستان۴
eAriaryملی--چندگانهآریاریالکترونیکماداگاسکار۵
فورینتدیجیتالمجارستان۶

مجارستان
پایگاههایدادهچندگانه

متعارف
حسابپ/شناساییشده

ایه
 Digital Hungarianملی

forint
وپایگاههایDLTچندگانهکرونالکترونیکنروژ۷

متعارفداده
E-kroneبینالمللی-

دالرالکترونیکهنگکنگ۸
هنگکنگ

وپایگاههایDLTچندگانه
متعارفداده

e-HKDملیرویکردترکیبی

۲۰۲۳ژانویهدر(۲۰۲۰)دیگرانوآورمطالعهبهمربوطشدهبه روزرسانیدیتابیس:منبع

درپروژههایمهمیهمچونیورودیجیتالبانکمرکزیاروپاویواندیجیتالچین•
هدالرهمچنینپروژ. زمرهپروژههایبرخوردارازمعماریترکیبییاواسطهایهستند

.دیجیتالفدرالرزروایاالتمتحدههمازمعماریچندگانهاستفادهمیکند

https://www.bostonfed.org/news-and-events/press-releases/2020/the-federal-reserve-bank-of-boston-announces-collaboration-with-mit-to-research-digital-currency.aspx
https://www.mas.gov.sg/news/speeches/2021/the-future-of-money-finance-and-the-internet
https://www.centralbank.go.ke/2020/11/19/governor-patrick-njoroge-speaks-at-georgetowns-dc-fintech-week/
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=708&lng=eng
https://www.banky-foibe.mg/admin/wp-content/uploads/projet-eAriary-One-pager.pdf
https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2021/road-to-the-future-mnb-study-volume-on-the-21st-century-money-revolution
https://static.norges-bank.no/contentassets/79181f38077a48b59f6fbdd113c34d2c/nb_papers_2_19_cbdc.pdf?v=06/27/2019121511&ft=.pdf
https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2021/06/20210608-4/


یا پایبندی به پایگاه های داده متعارف؟( DLT)گذار به دفتر کل توزیع شده 

یکهکاستمعنیاینبهنقدی«پرداختامنیت»بهنسبتمصرفکنندهدغدغه•
CBDCدرکهبلباشد،اماندرواسطههافنینقصیاورشکستگیازبایدتنهانه

.باشدمصونبایدنیزمرکزیبانکسمتازخطاووقفهبروزازحالعین
یکبرزیرساختاینآیاکهمیشودمطرحپرسشایندغدغه،اینبهپاسخدر•

درکهDLTفناوریبرآنجایبهیاشودمتمرکز«شدهکنترلمتعارفدادهپایگاه»
کرد؟تکیهاست،متفاوتاطالعاتازمحافظتدرجهوکارایی

نپذیرامکازمانیتنهارابطهایندرتصمیمگیریکهاستایناینجادرمهمنکته•
کهراچ.باشدشدهتصمیمگیری(هرمنخستالیه)معماریمورددرابتداکهاست

همینهبلذا.استپذیرامکانعملیاتیتنظیماتازبرخیبرایفقطDLTفناوری
دومالیهدر(DLTیاسنتیپایگاهدادهازاستفاده)زیرساختانتخابکهاستدلیل
.استنهفتههرم



یا پایبندی به پایگاه های داده متعارف؟( DLT)گذار به دفتر کل توزیع شده 

وبارچندینرادادههااغلبDLTبرمبتنیزیرساختهایومتعارفدادهپایگاههای•
هنحودرآنهامیاناصلیتفاوت.میکنندذخیرهجداگانهفیزیکیمکانهایدر

.استدادههابهروزرسانی
ربدادههاذخیرهبامعموالًانعطافپذیریوپایداریمتعارف،دادهپایگاههایدر•

بهیشوند،مکنترلمعتبرباالدستینهادیکتوسطکهفیزیکی،گرهچندینروی
.میآیددست

توسطمشترکطوربهکلدفتر،DLTبرمبتنیسیستمهایازبسیاریدرمقابل،در•
.شودمیمدیریتباالییگرهچنینبدونوغیرمتمرکزصورتبهمختلفنهادهای

نامبهیالگوریتمهایازاستفادهبااغلببایدکلدفتربهروزرسانیهرنتیجه،در
عموماًمسألهاینکهشودهماهنگاعضاهمهگرههایبین«اجماعمکانیسمهای»

شدنافهاضازقبلپیاممرحلهچندینطیپاسخانتظارواشتراکگذاریبهمستلزم
.استکلدفتربهتراکنشقطعی



پایگاه های داده متعارف؟یا پایبندی به ( DLT)گذار به دفتر کل توزیع شده 

دادهپایگاههایبهنسبتهاDLTکمترتراکنشتواناصلیدلیلامرهمین•
براینمیتوانندفعلیهایDLTحداقلکهمیدهدنشانواستمتعارف
.باشندبرخوردارالزمکاراییازمستقیمCBDCدراستفاده

اینومیکندثبتراثانیهدرتراکنش۷تا۳بینبیتکوینبالکچین:مقایسهبرایومثالعنوانبه•
.داردراثانیهدرتراکنش۶۵۰۰۰ظرفیتویزاکارتشبکهکهاستدرحالی



rCBDCپروژه هایبکارگرفته شده در زیرساخت  های 

اساساًفناوریاین.شودسنجیدهدقتبهDLTازاستفادهمزایایوهزینههابایدکلی،طوربه•
External)خارجیتأییدکنندگان»بهرامرکزیبانکترازنامهدرمطالباتتنظیماختیار

validators)»شبکهاینبهاعتماداینکهاستسودمندصورتیدرتنهاکهمیکند،سپاریبرون
.میکندعملمرکزیبانکبهنسبتبیشتریاطمینانباکهگیردشکل

بانکهایازدرصد۹تنهاتصریح•
درDLTازصرفبهرهگیریبهمرکزی
یکازپروژههایشانمعماریساختار

بانکهایدرصدی۱۲سهموسو
وتکنولوژیاینبهبیتمایلمرکزی
ازیحاکمتعارف،ساختارهایبهپایبند
درزیادبسیاراحتیاطوجود

گیریبهرهبهنسبتقطعیموضع گیری
.استزیرساختهااینازهریکاز

پایگاههایداده
متعارف

12%

عدفترکلتوزی
(DLT)شده

9%

هردو
نامشخص17%

62%



متعارف؟داده پایگاه های یا ( DLT)دفتر کل توزیع شده 

۲۰۲۳پایان ژانویه تا  DLTبا زیرساخت rCBDCپروژه های جاری در حوزه لیست 
معماریپروژهکشورردیف

(Architect
ure)

زیرساخت
(Infrastructure)

دسترسی
(Access)

گستره
(Interlinkages)

لینکپروژه

استرالیا۱
(۲۰۲۲)

دالردیجیتال
*استرالیا

ترکیبییا
واسطهای

DLTملیشناساییشدهE-AUD*

برزیل۲
(۲۰۲۲)

ترکیبییا**رئالدیجیتال
واسطهای

DLTبینالمللیشناساییشدهDigital Fiat 
Currency

بوتان۳
(۲۰۲۱)

 DigitalبینالمللینامشخصDLTنامشخص*لانگولترومدیجیتا
Ngultrum

سوئد۴
(۲۰۲۲)

ترکیبییا**کرونالکترونیک
واسطهای

DLTناشن/شناساییشده
اس

E-kronaملی

کارائیب۵
شرقی

(۲۰۲۲)

ترکیبییا***دیکش
واسطهای

DLTناشن/شناساییشده
اس

DCashبینالمللی

کرهجنوبی۶
(۲۰۲۲)

ترکیبییا**وونالکترونیک
واسطهای

DLTملینامشخصE-won*

نیجریه۷
(۲۰۲۲)

eNairaبینالمللیشناساییشدهDLTترکیبی***نایرایالکترونیک

۲۰۲۳ژانویهدر(۲۰۲۰)دیگرانوآورمطالعهبهمربوطشدهبه روزرسانیدیتابیس:منبع
(Canceled)لغو شده ***** ، (Lunched)اجرایی شده **** ، (Pilot)نسخه آزمایشی *** ، (Proof of concept)طراحی اولیه ** ، (Research)فاز پژوهشی * 

https://www.rba.gov.au/publications/submissions/payments-system/financial-and-regulatory-technology/
https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/Currency-in-the-Digital-Era.pdf
https://www.rma.org.bt/pressrelease/PRESS RELEASE CBDC.pdf
https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/e-krona
https://www.eccb-centralbank.org/news/view/public-roll-out-of-the-eastern-caribbean-central-bankas-digital-currency-a-dcash
http://www.bok.or.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200690&atchFileId=FILE_000000000016885&fileSn=2
https://www.cbn.gov.ng/Out/2021/CCD/CBN Press Release (CBDC) 30082021.pdf


متعارف؟داده پایگاه های یا ( DLT)دفتر کل توزیع شده 
۲۰۲۳تا پایان ژانویه متعارف با زیرساخت پایگاه های داده rCBDCپروژه های جاری در حوزه لیست 

معماریپروژهکشورردیف
(Architecture)

زیرساخت
(Infrastructure)

دسترسی
(Access)

گستره
(Interlinkages)

لینکپروژه

اروگوئه۱
(۲۰۱۷)

/  پزوالکترونیک
لبلیتدیجیتا

***

Billete Digitalملیناشناسمتعارفپایگاههایدادهترکیبی

اکوادور۲
(۲۰۱۷)

کدینروالکترونی
*****

 Dineroملیشناساییشدهمتعارفپایگاههایدادهنامشخص
Electrónico

اندونزی۳
(۲۰۲۲)

Rupiah Digitalبینالمللیناشناس/شناساییشدهمتعارفپایگاههایدادهترکیبییاواسطهای*روپیهدیجیتال

هایاالتمتحد۴
(۲۰۲۰)

*Digital dollarنامشخصنامشخصمتعارفپایگاههایدادهچندگانه*دالردیجیتال

جامایکا۵
(۲۰۲۲)

JAM-DEXملیشناساییشدهمتعارفپایگاههایدادهترکیبی****جمدکس

وکوراسائو۶
مارتینسن

(۲۰۱۸)

 Digital Curaçaoبینالمللیناشناسمتعارفدادهپایگاههایواسطهای*دیجیتالگیلدر
and Sint Maarten 
Guilder

کالکترونیسهدی(۲۰۲۱)غنا۷
***

e-Cediبینالمللیناشناس/شناساییشدهمتعارفدادهپایگاههایواسطهاییاترکیبی

مجارستان۸
(۲۰۲۲)

الدیجیتفورینت
**

 Digitalملیشناساییشدهمتعارفدادهپایگاههایچندگانه
Hungarian 
forint*

۲۰۲۳ژانویهدر(۲۰۲۰)دیگرانوآورمطالعهبهمربوطشدهبه روزرسانیدیتابیس:منبع
(Canceled)لغو شده ***** ، (Lunched)اجرایی شده **** ، (Pilot)نسخه آزمایشی *** ، (Proof of concept)طراحی اولیه ** ، (Research)فاز پژوهشی * 

ازمیانبانکهایمرکزیمعتبرجهان،حضورفدرالرزرووپروژهدالردیجیتالدرزمره•
.تاستفادهمیکنند،قابلتوجهاسمتعارفپروژههاییکهاززیرساختپایگاههایداده

https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Billete_Digital_Piloto.aspx
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/769-produbanco-grupo-prom%C3%A9rica-suscribe-acuerdo-para-sumar-1197-puntos-de-servicio-financiero-al-sistema-de-dinero-electr%C3%B3nico
http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP022017.pdf
https://www.bostonfed.org/news-and-events/press-releases/2020/the-federal-reserve-bank-of-boston-announces-collaboration-with-mit-to-research-digital-currency.aspx
https://boj.org.jm/a-primer-on-bojs-central-bank-digital-currency/
https://cbcs.spin-cdn.com/media/press_releases/20190317_pb2018_033_mou_cbcs_bitt_inc_eng.pdf
https://www.bog.gov.gh/wp-content/uploads/2019/11/23rd-Annual-Banking-Conference_Speech_Governor_final.pdf
https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2021/road-to-the-future-mnb-study-volume-on-the-21st-century-money-revolution


اب؟صیانت از حریم خصوصی؛ دسترسی بر پایه توکن یا حس

انتخابشد،اینسوالمطرحCBDCهنگامیکهمعماریوزیرساخت•
ومینالیهازاینس. میشودکهچگونهوبهچهکسیبایددسترسیداشتهباشد

.استCBDCهرم
دوجنبهازحریمخصوصیبسیارمهمCBDCطورکلیبرایطراحییکبه•

.است
هاولمیزاناطالعاتشخصیاستکهطرفینمعاملهدرموردیکدیگرب•

،دستمیآورند
میادومخطرنقضگستردهدادههاینگهداریشدهتوسطاپراتورسیست•

. واسطهها



اب؟صیانت از حریم خصوصی؛ دسترسی بر پایه توکن یا حس

بهرامالکیتونمودپیرویمعمولیحسابمدلازکهاستاینگزینهاولین•
بانکیحسابیکماننددرستکهترتیببدین.زدگرههویتیک

ارجاعباهمراهراارزشکهمیشونددادهنشاندادهایپایگاهدرمشخصات
شناسهکیتنهاویکبهفردهررویکرداینمبنایبر.میکندثبتهویتبه
.بودخواهدوابستهپرداختسیستمکلدر

برای«قوی»هویتهایاحرازبهرویکرداینکهآنجاازهاCBDCمورددر•
«اییقضقلمروهای»ازبرخیدرمیتوانددارد،بستگیحسابدارندگانهمه

.می کنداختاللدچارراجهانیدسترسیبنابراینوکنندایجادچالش



اب؟صیانت از حریم خصوصی؛ دسترسی بر پایه توکن یا حس

تالدیجیتوکن هایکردندرگیرو«رمزنگاری»دانشازاستفادهدومگزینه•
امضایمیتواندکسیهرتوکنبرمبتنیسیستمیکدرکهآنجااز.است

طوربهوتاسشدهتضمینتقریباجهانیدسترسیباشد،داشتهدیجیتالی
.میشودارائهآندرخوبیخصوصیحریمپیشفرض

دستازباالیریسکآنها،ازیکی.داردوجودهمچالشهاییزمینهایندر•
خودیخصوصکلیدنتوانندنهاییکاربرانکهاستصورتیدرسرمایهدادن
مینتأوپولشوییبامبارزه»چالش هایاین،برعالوه.دارندنگهمخفیرا

وجودهبسیستمیچنینبرایموثرچارچوبیکطراحیدر«تروریسممالی
یاذینفعانشناساییبرایجستجوهنگامقضاییضابطینکهنحویبهمیآید
.میشوندمواجهمشکلبامشکوکجریاناتکردندنبال



مرکزیبانک های رویکردهای شناسایی و دسترسی در پروژه های 

ازمشتریشناساییمسألهمیدهدنشانمرکزیبانکهایجاریپروژههایبررسی•
صراحتاپروژههااینازدرصد۵درتنهاکهنحویبهاستبرخوردارزیادیاهمیت
فعالیتبکهشدرتوکنبرمبتنیصرفاًوناشناسکامالطوربهکاربرانکهشدهاعالم

.داشتخواهند

درصدی۳۰سهممجموع•
وحساببرمبتنیرویکرد
غدغهدبیانگرترکیبیرویکرد
ردمرکزیبانکهایتوجهقابل
.پرداختهاستامنیتزمینه

شناساییشده
مبتنیبر)

(حساب
13%

بیرویکردترکی
17%

رمبتنیب)ناشناس
…(توکن

نامشخص
65%



متعارف؟داده پایگاه های یا ( DLT)دفتر کل توزیع شده 

صرفاچهاربانکمرکزیکهعموماًهمدرزمرهنهادهایپولیمعتبربینالمللی•
کنکاربراندرطبقهبندینمیشوندبرناشناسبودنودسترسیصرفاًمبتنیبرتو

.پروژههایخودتأکیدداشتهاند

۲۰۲۳تا پایان ژانویه ( ناشناس)با دسترسی صرفاً مبتنی بر توکن rCBDCلیست پروژه های جاری در حوزه . ۸جدول 
معماریپروژهکشورردیف

(Architecture)
زیرساخت

(Infrastructure)
دسترسی

(Access)
گستره

(Interlinkages)
لینکپروژه

اروگوئه۱
(۲۰۱۷)

لیتب/ پزوالکترونیک
Billete Digitalملیناشناسپایگاههایدادهمرسومترکیبی***دیجیتال

۲
آفریقای
جنوبی

(۲۰۲۱)
ملیناشناسنامشخصنامشخص*کیپولرایجالکترونی

Electronic legal 
tender

۳
کوراسائوو
سنمارتین

(۲۰۱۸)
بینالمللیناشناسپایگاههایدادهمرسومواسطهای*گیلدردیجیتال

Digital Curaçao 
and Sint 
Maarten 
Guilder

قزاقستان۴
وپایگاههایDLTهایترکیبییاواسط**تنگٔهدیجیتال(۲۰۲۲)

Digital tengeبینالمللیناشناسدادهمرسوم

۲۰۲۳ژانویهدر(۲۰۲۰)دیگرانوآورمطالعهبهمربوطشدهبه روزرسانیدیتابیس:منبع
لغو شده ***** ، (Lunched)اجرایی شده **** ، (Pilot)نسخه آزمایشی *** ، (Proof of concept)طراحی اولیه ** ، (Research)فاز پژوهشی * 
(Canceled)

https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Billete_Digital_Piloto.aspx
https://www.resbank.co.za/content/dam/sarb/publications/media-releases/2021/cbdc-/Feasibility study for a general-purpose retail central bank digital currency.pdf
https://cbcs.spin-cdn.com/media/press_releases/20190317_pb2018_033_mou_cbcs_bitt_inc_eng.pdf
https://nationalbank.kz/file/download/66539


گستره کاربری تا کجا؟

کنندگانمصرفدسترسینحوههمچنینوCBDCیکپیکربندیکههنگامی•
طفقآنازمیتوانآیاکهمیشودمطرحسوالاینشد،مشخصآنبهمقیم
CBDCهرمالیهباالتریناین.دیگرجاهایدریاکرداستفادهکشورداخلدر

.است
ایبرتقاضابینالمللی،عرصهدرالکترونیکتجارترشدموازاتبه•

گریگردشورمیتنسنظیراهدافیباارزانویکپارچهفرامرزیپرداختهای
بهپاسخدرهمCBDCسیستمیکازانتظاراتبنابراین.استیافتهافزایش

.داردوجوددستاینازتقاضاهایی



گستره کاربری تا کجا؟

ارزیشتراکنیکمستلزمفرامرزیپرداختیکامروزی،حساببرمبتنیسیستمهایدر•
دیلتبمقصدکشوردرنیازموردارزبهداخلیپولازنیازموردوجهآندرکهاستمرتبط
.استمیانایندرواسطهچندبعضاًیایکحضورنیازمندمعموالمسألهاینکهشود

رانامطلوبارزنرخهایواضافیهزینههایمیتواندمیکندپردازشرامعاملهکهواسطهای•
رجخازقبلوپیشازراخارجیارزخریدامکانمصرفکنندگاناگرمقابل،در.کنداعمال
اقاتفنقدپولازاستفادهدرکهآنچههمانند)باشندداشتهکشورازخارجدرآنکردن
.کنندجداارزیمعاملهازراپرداختمیتوانند،(میافتد

طریقازدهنداجازهمصرفکنندگانبهمیتوانندهاCBDCکهمیرسدنظربهاینجادر•
درراارزچندینخارجیارزرقابتیبازارهایبافروشیخردهپولهایکیفمستقیمارتباط
دهندانجامراخودفرامرزیپرداختهایوباشندداشتهاختیار



مرکزیبانک های پروژه های ها در CBDCگستره کاربری 

اگرهکطوریبه.داردبستگیملیسطحدردسترسیچارچوببهزیادیحدتامسألهاین•
خارجیساکنانبرایفرضپیشطوربهباشد،دیجیتالتوکنهایبرمبتنیملیسیستمیک
تخابانیکهمکاریقابلیتباشد،حساببرمبتنیاگراما.بودخواهددسترسیقابل

.شودهماهنگوطراحینیزبینالمللیسطحدرمیتواندکهبودخواهد

مرکزیبانکهایپروژههایدر•
تمایلآنهاازدرصد۲۷جهان

درCBDCازاستفادهبه
ودارندفرامرزیپرداختهای

گسترههمدرصد۲۵مقابلدر
ملیسطحدرراخودفعالیت
.کردهاندتعریف

بینالمللی
27%

ملی
25%

نامشخص
48%



گستره کاربری تا کجا؟

نظردرکلیحالتدوبهمیتوانراهاCBDCبافرامرزیپرداختهایکلیبهطور•
.گرفت

کشور،)قضاییقلمرویکدرشدهمنتشر(rCBDC)خردهفروشیCBDCیک-۱
مرکزیبانک هایبینخاصیهماهنگیبدونخاص(...یااتحادیهمنطقه،

.دمیگیرقرارکاربراندسترسدرقضاییقلمروآنازخارجوداخلدرصادرکننده،
عمدهفروشییا/وخردهفروشیهایCBDCبینحسابتسویهودسترسیترتیبات-۲
(wCBDC)زیمرکبانک هایبینقویهمکاریاساسبرکهاستشدهایجادمختلف

.استشدهپایهریزی



گستره کاربری تا کجا؟

وکجااینکهمورددرمحدودیتیهیچبدونمیتواندCBDCاولسناریویدر•
امکاناگرحالتایندر.شودطراحیمیشوداستفادهکسیچهتوسط

رایبپیشفرضطوربهباشد،فراهمنقدپولمانندناشناسپرداختهای
.بودخواهددسترسیقابلهمخارجیساکنان

زیمرکبانکهایازکمیتعدادعمل،درشدبررسیکههمانطورحالاینبا•
.یرندمیگنظردررا(توکنبرمبتنیصرفاً)ناشناسکامالًسیستمهای



گستره کاربری تا کجا؟

رمنجمیتواندمرکزیبانکهایبینهمکاریوهماهنگیدوم،سناریویدر•
میتواندهمسألاین.شودباالترامنیتباومخربکمتررویکردهایتوسعهبه
رایبهمپیمانقضاییقلمروهاییاکشورهاازاتباعسایربهدادناجازهبا

نوانعباکهچندجانبهترتیباتازاستفادهبایاداخلیCBDCبهدسترسی
mCBDC(Multiple CBDC)بیفتداتفاقمیشود،شناخته.

قالبدرمرکزیبانکهایمیانهمکاریهایوهماهنگیهاواقعدر•
mCBDCهکمعنیاینبه.بگیردصورتارزهاتبدیلتامیشودباعث

معادلگیرندهودهدانجامCBDCیکدرراپرداختیمیتواندپرداختکننده
.کنددریافتدیگرCBDCیکدرراآن



گستره کاربری تا کجا؟

مکانیسمهایدرمیتوانندنیز(wCBDC)عمدهفروشیهایCBDCهمچنین•
.گیرندقراراستفادهموردکشوریبین

خودهایwCBDCتوسعهوتعریفبهاقدامجهانمرکزیبانکهایازبرخی•
قالبدرهمراچندچانبهاییادوپیمانهایمواردبرخیدروکردهاندهم

.کردهاندتعریفمشترکپروژههای



CBDC های عمده فروشی(wCBDC ) مکانیسم های بین کشوریدر
۲۰۲۳تا پایان ژانویه wCBDCپروژه های جاری در حوزه لیست 

mCBDCعضویتدرwCBDCنامپروژهکشورردیف
Project AberMultiple CBDC (mCBDC) Bridgeآبرپروژهامارات۱
e-CNYMultiple CBDC (mCBDC) Bridgeدیجیتالیوانچین۲
Inthanon-LionRockMultiple CBDC (mCBDC) Bridgeالینراک-اینثنانپروژههنگکنگ۳
Inthanon-LionRockMultiple CBDC (mCBDC) Bridgeالینراک-اینثنانپروژهتایلند۴
E-AUD (wholesale)Project Dunbarاسترالیادیجیتالدالراسترالیا۵
Project DunbarProject Dunbarدانبارپروژهمالزی۶
Project UbinProject Dunbarاوبینپروژهسنگاپور۷
Project KhokhaProject Dunbarخوخاپروژهجنوبیآفریقای۸
Project StellaProject Stellaاستیالپروژهاروپااتحادیه۹

Project StellaProject Stellaاستیالپروژهژاپن۱۰
-Projekt DELPHIدلفیپروژهاتریش۱۱
-Real Digital (wholesale)دیجیتالرئالبرزیل۱۲
-Digital Ngultrumدیجیتالانگولترومبوتان۱۳
-Project Jasperجاسپرپروژهکانادا۱۴
-Project Helvetiaهلوتیاپروژهسوئیس۱۵
-Digital Colombian Peso (wholesale)کلمبیادیجیتالپزوکلمبیا۱۶
-Digital euro (wholesale)دیجیتالیورواسپانیا۱۷
-Digital euro (wholesale)دیجیتالیوروفرانسه۱۸
-Cross-border interbank payments and settlementsدیجیتالپوندبریتانیا۱۹
-Digital Gourdeدیجیتالگوردهائیتی۲۰
-Digital Hungarian forint (wholesale)دیجیتالفورینتمجارستان۲۱
-Rupiah Digital (wholesale)دیجیتالروپیهاندونزی۲۲
-Digital rupee (wholesale)دیجیتالروپیهند۲۳
-Digital euroدیجیتالیورولوکزامبورگ۲۴
-Digital Mauritian rupee (wholesale)موریسدیجیتالروپیموریس۲۵
-Digital Namibian dollarنامیبیادیجیتالدالرنامیبیا۲۶
-Digital Sol (wholesale)دیجیتالسولپرو۲۷
-CBDCPhProject CBDCPhپروژهفیلیپین۲۸
-Digital Zloty (wholesale)دیجیتالزلوتیلهستان۲۹
-Project Aberآبرپروژهعربستان۳۰
-E-lilangeni (wholesale)الکترونیکلیالنگنیاسواتینی۳۱
-Digital new Taiwan dollar (wholesale)تایواندیجیتالدالرتایوان۳۲
-Digital Tanzanian Shilling (wholesale)تانزانیادیجیتالشیلینگتانزانیا۳۳
-Project Hamiltonدیجیتالدالرمتحدهایاالت۳۴

۲۰۲۳ژانویهدر(۲۰۲۰)دیگرانوآورمطالعهبهمربوطشدهبه روزرسانیدیتابیس:منبع

https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2020-11/Aber Report 2020 - EN_4.pdf
https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/mcbdc_bridge.htm
https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/insight/2020/12/20201204/
https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/mcbdc_bridge.htm
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/financial-infrastructure/Report_on_Project_Inthanon-LionRock.pdf
https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/mcbdc_bridge.htm
https://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-functions/financial-infrastructure/Report_on_Project_Inthanon-LionRock.pdf
https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/mcbdc_bridge.htm
https://www.rba.gov.au/publications/submissions/payments-system/financial-and-regulatory-technology/index.html
https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/wcbdc.htm
https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/wcbdc.htm
https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/wcbdc.htm
https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/project-ubin
https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/wcbdc.htm
https://www.resbank.co.za/content/dam/sarb/publications/media-releases/2018/8491/SARB_ProjectKhokha-20180605.pdf
https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/wcbdc.htm
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews190604.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews190604.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews190604.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews190604.en.html
https://www.oenb.at/en/Media/20210630.html
https://www.bcb.gov.br/en/pressdetail/2433/nota
https://www.rma.org.bt/pressrelease/PRESS RELEASE CBDC.pdf
https://www.bankofcanada.ca/research/digital-currencies-and-fintech/projects/
https://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20201203/source/pre_20201203.en.pdf
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/lvillar_seco_24_09_2021.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe051222.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/03/30/fact_sheet_-_central_bank_digital_currency_30_march_2020.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/ProjectUbin/Cross-Border-Interbank-Payments-and-Settlements.pdf?la=en&hash=5472F1876CFA9439591F06CE3C7E522F01F47EB6
https://www.brh.ht/wp-content/uploads/Gourde_Digitale_Sommet_2020-1.ppt
https://www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2021/road-to-the-future-mnb-study-volume-on-the-21st-century-money-revolution
http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP022017.pdf
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/03AR_11022020510886F328EB418FB8013FBB684BB5BC.PDF
https://www.bcl.lu/fr/Recherche/publications/technicalpapers/2020_BCL_Technical-Paper_DCB-Services.pdf
https://www.bom.mu/media/speeches/shaping-new-banking-landscape
https://www.bon.com.na/CMSTemplates/Bon/Files/bon.com.na/2d/2dce8be2-b81b-4350-b75e-10e659cf90bd.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-178/moneda-178-01.pdf
https://www.bsp.gov.ph/SitePages/MediaAndResearch/SpeechesDisp.aspx?ItemId=915
https://www.nbp.pl/en/system_platniczy/Central-Bank-Digital-Currency_2021.pdf
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2020-11/Aber Report 2020 - EN_4.pdf
https://www.centralbank.org.sz/wp-content/uploads/2021/04/CBE-Cenfri-CBDC-Diagnostic_Phase1-.pdf
https://www.cbc.gov.tw/dl-150533-c0f398c10ec44986add6b674677fc773.html
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/08/05/United-Republic-of-Tanzania-Request-For-a-40-Month-Arrangement-Under-The-Extended-Credit-521867


آموزه هایی برای ریال دیجیتال

عرصهدرتحوالتباهمگام•
بانکمیرسدنظربهبینالمللی
همایران،اسالمیجمهوریمرکزی
مرکزیبانکهایدیگرهمچون
هعرضبرخودکنترلحفظبرای
ازحمایتیبرنامههایاجرایوپول
وسعهتبهناگزیرکشور،عمومیپول
میدانتاهستخوددیجیتالپول
اقتصادرشدبهروعرصهدر

شدهرمزگذاریارزهایبهدیجیتال
پولاشکالدیگروغیرمتمرکز
یحکمرانونشودسپردهخصوصی

.نیافتدخطربهملیپول



آموزه هایی برای ریال دیجیتال

نتشاراوتوسعهبرایایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکدرشدهاتخاذتصمیماتبهتوجهبا•
در«یتالدیجریال»بررسیگذشتهسالچندازکشور،مالینظامدرمرکزیبانکدیجیتالپول

«رمزریال»امنباپیشترکهپروژهاینبهمربوطاطالعات.استگرفتهقراربانکاینکاردستور
ردجهانمرکزیبانکهایپروژههایدیگرمیانوبینالمللیعرصهدرهماکنونبودهجریاندر
CBDCوBISپایگاهدو Trackerاستدسترسدرزیرشرحبه.

۲۰۲۳تا پایان ژانویه  CBDC TrackerوBISایران در پایگاه های داده وضعیت 
معماریپروژهکشورردیف

(Architecture)
زیرساخت

(Infrastruct
ure)

دسترسی
(Access)

گستره
(Interlinkag

es)

لینک
پروژه

۱
 Digitalبینالمللی---*ریالدیجیتالBIS( ۲۰۱۸)ایران

Rial

----**رمزریالCBDC Tracker( ۲۰۲۲)ایران
Crypto
-Rial

CBDCپایگاهو۲۰۲۳ژانویهدر(۲۰۲۰)دیگرانوآورمطالعهبهمربوطشدهبه روزرسانیدیتابیس:منبع Tracker
(Canceled)لغو شده ***** ، (Lunched)اجرایی شده **** ، (Pilot)نسخه آزمایشی *** ، (Proof of concept)طراحی اولیه ** ، (Research)فاز پژوهشی * 

https://www.cbi.ir/showitem/21652.aspx
https://nationalbank.kz/file/download/66539


آموزه هایی برای ریال دیجیتال

•BISباخودبررسیهایدر
اگرامیاینستپستبهاستناد

زیمرکبانکوقترئیسکل
وایراناسالمیجمهوری
درآنانعکاسآنمتعاقب

مرکزیبانکوبسایت
درایراناسالمیجمهوری

شروعبرمبنی۱۳۹۷سال
مورددرتحقیقاتیکار

بانکدیجیتالپولطراحی
زنیراایرانکشور،درمرکزی

موردکشورهایزمرهدر
.استدادهقرارخودبررسی



آموزه هایی برای ریال دیجیتال

دردسترسیوزیرساختمعماری،نوعنظیرمواردیدسترس،دراطالعاتبهتوجه•
وشداشارهنآگسترهبودنبینالمللیبهتنهاونیستمشخصدیجیتالریالپروژه
هبداخلدرشدهانجامموضع گیری هایوانتظاراتازناشیاحتماالًهممسألهاین

ریمتحشرایطدربین المللیپرداخت هایدرابزاراینظرفیتازاستفادهجهت
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آموزه هایی برای ریال دیجیتال

دبایکهاستمستقلیتصمیماتCBDCانتشاروطراحیکهاستآنواقعیت•
رتمشوبامرکزیبانکهایدیگرعبارتبه.شوداتخاذکشورهرتوسط

یعیطبروایناز.گرفتخواهندخودکشورهایبرایراتصمیمایندولتها
نکباجملهازمرکزیبانکهایازبسیاریمقطعایندرکهمیرسدنظربه

درراخودپروژههایاززیادیجزئیاتایراناسالمیجمهوریمرکزی
.نگذارنداشتراکبهمختلفمحافل

اریصورتگرفتهدراینمقالهازمرورپروژههایجبررسیهایبااینوجود•
انکبانکهایمرکزیدرخصوصمعیارهایچهارگانهطراحیپولدیجیتالب

ر،میتواندبهعنوانحقایقیآشکارشدهدرمسیCBDCمرکزیبرمبنایهرم
.توسعهپروژهریالدیجیتالبهکارگرفتهشود

مرورازحاصلآموزههایمهمترینعنوانبهرازیرموارداساساینبر•
:نمودمعرفیمیتوانکشورهادیگرپروژههای



آموزه هایی برای ریال دیجیتال

با میدان دادن به بخش خصوصی CBDCاکوسیستم توسعه -۱

کشورهایهایCBDCدررفتهکاربهمعماریهایبررسیدرکههمانگونه•
بیترکیمدل هایانتخاببامرکزیبانک هایغالبشد،مشخصمختلف

رانبازیگعنوانبهراخصوصیبخشاصلینقشتامایلندواسطه ایو
.کنندحفظهمچنانمالیگریواسطهوخردپرداخت هایدرراسنتی

خودنقش آفرینیمیانموازنهحفظبهمنجردیگرسویازمسألهاین•
.میشودنیزنظارتیوعملیاتیابعاددرمرکزیبانک های
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DLTرویکرد محتاطانه در بکارگیری تکنولوژی -۲

شدنهاضافازقبلپیاممرحلهچندینطیپاسخانتظارواشتراکگذاریبه•
هاDLTرکمتتراکنشتوانعمدهدالیلازیکیکلدفتربهتراکنشقطعی
هایDLTحداقلکهمیدهدنشانواستمرسومدادهپایگاههایبهنسبت
برخوردارالزمکاراییازمستقیمCBDCدراستفادهبراینمی توانندفعلی

.باشند
برایاستممکنDLT«سازمانینسخه های»اینکهازنتایجیبهتوجهبااما•

اندمیتونوعاینظرفیتبررسی،باشنداجراقابلCBDCترکیبیمعماری
DLTباشدکنندهکمکها.
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توکنی بر اهمیت شناسایی مشتری و پرهیز از اتکا صرف به دسترسی مبتن-۳

نهادرشناساییمشتریازاهمیتزیادیبرخورداراستبهنحویکهتمسأله•
ناسدرصدازاینپروژههاصراحتااعالمشدهکهکاربرانبهطورکامالناش۵

،مجموعدرمقابل. وصرفاًمبتنیبرتوکندرشبکهفعالیتخواهندداشت
ترکیبیورویکرد( مبتنیبرحساب)درصدیرویکردشناساییشده۳۰سهم

.تپرداختهاسبیانگردغدغهقابلتوجهبانکهایمرکزیدرزمینهامنیت
بودنسناشنابرمبنیکاربرانمیاندرگرفتهشکلانتظاراتتعدیللذا•

زهارمزارمبادالتفضایازناشینظربهکهدیجیتالریالدرتراکنش ها
هبضروریفرهنگ سازیوآموزشهمچونمختلفیکانال هایازمی باشد،

.میرسدنظر
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رویکردهای همکارانه در عرصه بین الملل الزمه توسعه بعد فرامرزی -۴
CBDC

هایسیستمبهدسترسیدرعموماکهیافتهتوسعهکشورهایمشارکت•
مواجهخاصیاصطکاکهایومشکالتبامتعارفبینالمللیپرداخت
ابقهسهمچنینوکشورهادیگرباچندجانبهپروژههایتعریفدرنیستند،

کهاشدبامرایندهندهنشانمیتواندبینالمللیمقرراتبهپایبندیدرآنها
-سیاسیرایزنی هایبرعالوهCBDCیکبین المللیبعدنمودنفعال

ازریبسیابهپایبندیوهمکارانهرویکردهایاتخاذمستلزماقتصادی،
.می باشدبین المللیمقررات

واماراتچین،هنگکنگ،کشورچهارهرmBridgپروژهدرمثالطوربه•
مالیتأمینوپولشوییبامبارزهمربوطمقرراترعایتبهطرفینالزامتایلند،

مورد(FATF)مالیاقدامویژهگروهتوصیههایچارچوبدرراتروریسم
.دادهاندقرارتأکید



باتشکرازتوجهشما


