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بازار شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
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اهمیت پژوهش

تاثیراتکهفناوری هاییازیکی

تصنعکسب وکارمدلبرگسترده ای

به.استبالک چینداردبانکداری

هارواردوکارکسبمجلهکهایگونه

رداینترنتکهتحولی":استمعتقد

است،کردهایجادرسانهصنعت

دایجامالیهایسیستمدربالک چین

."نمودخواهد

“Banking of the future: embracing technologies,” Ernst & Young )EY), 2018.
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بالک چین و ویژگی های کلیدی آن

بهنشداضافهازقبلتراکنشهر.می کندثبترامعامالتکهاستشبکهدرشدهتوزیعکلدفتریکبالک چین
می تواننراشدهضبطاطالعات.می شودتأییداکثریتاجماعسازوکاراساسبرشبکهگره هایتوسطزنجیرهبلوک های

.کردفراخوانیزمانهردردوبارهمی توانرامعاملههرتاریخچهونمودپاکیاودادتغییر

نامتمرکز

اعتماد و شفافیت

پایداری

کاهش تقلبامنیت باال

حفظ حریم 
خصوصی

سهولت 
حسابرسی

افزایش سرعتدسترسی برابر

کارایی باال

کیفیت

کاهش هزینه ها
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کاربردهای بالک چین در صنعت مالی

بالک چین

KYC

Remittance

کیف پول

قرارداد 
هوشمند

مدیریت سهام

ارزیابی ریسک
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مدل کسب وکار

هکاستمفهومیابزاریکسب وکارمدل
ارتباطاتوعناصرازمجموعه ایشامل
یککسب وکاریمنطقکهاستآن ها

املشمنطقاین.می کندبیانراشرکت
طرفازشدهارائهارزشازتوصیفی
ریانمشتازگروهچندیاویکبهشرکت
شرکاشبکه یوشرکتمعماریهدف،
زشاراینتحویلوبازاریابیایجاد،برای

درآمدیجریانیکخلقمنظوربه
.می باشدسودآوروپایدار

"(2005)آستروالدر"

شرکای کلیدی

فعالیت های کلیدی

منابع کلیدی

ارزش پیشنهادی

ارتباط با مشتریان

مشتریان هدف

ساختار هزینه کانال ارتباطیجریان درآمدی
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مدل های کسب وکارنوین بر تاثیر فناوری های 

رایی های تغییر در مدل کسب وکار هنگامی اتفاق می افتد که یک شرکت روش جدید برای تجاری سازی دا
.خود را می پذیرد

"(2010)گمباردال "

حویلتعنصرهمفناوریتغییرات.می شودکسب وکارمدلدرتغییربهمنجرمعموالفناوریتغییرات
ومینتابهمربوطعناصرهمو؛(اینترنتفناوری)می دهدتغییرراکسب وکارمدلدرمشتریبهارزش

.(ابریفناوری)می دهدقرارتاثیرتحتراکسب وکارمدلهزینه ینتیجهدر

"(2010)تیس"

که فناوری هایی مانند چاپ سه بعدی، نوآوری های علوم زیستی و یا فناوری ابری فناوری هایی بوده اند
.مدل  کسب وکارهای مرتبط با خود را تغییر داده اند

"(2012)ایسرت و دیگران "
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روش شناسی پژوهش

:  روش نمونه گیری
نمونه گیری غیر 

هدفمند-احتمالی

:روش تحلیل داده ها

تحلیل تم

:روش گردآوری داده ها

مصاحبه 
نیمه ساختاریافته

:روش تحقیق

توصیفی پیمایشی
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یافته های پژوهش

تم اصلی
(بلوک های مدل کسب وکار)

تم فرعی
(ویژگی های بالک چین)

کد اولیه
(کاربردهای بالک چین بر اساس نظر خبرگان)

ارزش پیشنهادی
حفظ حریم خصوصی مشتریان-حفظ حریم خصوصی

کاهش زمان تسویه حساب-افزایش سرعت

تحقق دسترسی برابرمشتریان هدف
برای تمامی اقشار( رمیتنس)امکان پرداخت بین المللی -
امکان پرداخت خرد بدون محدودیت-

افزایش امنیتمشتریانارتباط با 

مالیکاهش ریسک ارتباط مشتری با ارائه دهنده خدمات -
افزایش اعتماد مشتری به واسطه ی داده های رمزنگاری شده و حذف واسطه ها-
کاهش ریسک مسدود شدن سرمایه توسط بانک-
کاهش تقلب به واسطه ی غیر قابل تغییر بودن تاریخچه ی تراکنش ها-
داده هاریسک از دست رفتن اطالعات به واسطه ی غیر متمرکز بودن پایگاهکاهش -
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یافته های پژوهش

تم اصلی
(بلوک های مدل کسب وکار)

تم فرعی
(ویژگی های بالک چین)

کد اولیه
(کاربردهای بالک چین بر اساس نظر خبرگان)

افزایش کاراییفعالیت های کلیدی

قابلیت حسابرسی هوشمند-
کاهش عملیات دستی برای تلفیق-
تسهیل رفع مغایرت های بین بانکی-
AMLو KYCپیاده سازی پروتکل های -

تسهیل ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان-
امکان انعقاد قراردهای هوشمند بین بانک و شرکای تجاری-
تسهیل کنترل داخلی-

افزایش شفافیتشرکای کلیدی
امکان انعقاد قراردهای هوشمند بین بانک و شرکای تجاری-
امکان رصد آنی فعالیت بانک توسط قانونگذار-
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یافته های پژوهش

تم اصلی
(بلوک های مدل کسب وکار)

تم فرعی
(ویژگی های بالک چین)

کد اولیه
(کاربردهای بالک چین بر اساس نظر خبرگان)

کاهش هزینه های عملیاتی بانک-کاهش هزینه هاساختار هزینه

تحقق دسترسی برابرمدل درآمدی
 NPLکاهش ریسک اعتباری به واسطه ی کاهش نرخ -

برای تمامی اقشار( رمیتنس)امکان پرداخت بین المللی -
امکان پرداخت خرد بدون محدودیت-
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جمع بندی

فرصت

تهدید

(تهدید-فرصت ) دوگانه 

استراتژی
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فرصت

با«هزینهساختار»و«کلیدیشرکای»،«کلیدیفعالیت»بلوک هایارتباطبهتوجهبا

ارائهایراهکارهبهبودوتوسعهمنظوربهبالک چینزیرساختازاستفادهبانک،داخلیفرآیندهای

رقابتیتمزیایجادوفرصت هاازبهره برداریامکانالکترونیکی،بانکداریوشعبدربانکیخدمات

رمنظوبهبالک چینزیرساختازاستفادهمثالعنوانبه.داشتخواهدهمراهبهرابانک  هابرای

فرآیندهایازیکیکهمشتری،شناختفرآیندبهبودامکانمشتریریسکپروفایلاشتراک گذاری

بهمربوطبین المللیاستاندارهایازتعدادیکسبالزمه یکهپراهمیتحالعیندروپرچالش

.می سازدفراهمرااستبانکحوزه ی
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تهدید

عنوانبهبانکوجودیماهیتبا«مشتریباارتباط»و«هدفمشتریان»،«پیشنهادیارزش»بلوک های

توسطبالک چینبرمبتنیمالیخدماتارائه یهرگونهوخورده اندگرهمشتریانبهمالیخدماتارائه دهنده

تهدیدابرابانککسب وکارمدلبالک چین،ذاتیمزیت هایبهتوجهبافردبهفردصورتبهیاوموازیکسب وکارهای

.ساختخواهندمواجه

سیستمازاستفادهبهتوجهبااستذکربهالزمRTGSافزایشایران،درمشتریباحسابتسویهسیستمعنوانبه

رایبتهدیدیونمی کندایجادایراندرافزوده ایارزشبالک چینبرمبتنیکسب وکارهایدروجهانتقالسرعت

.نمی گرددمحسوبایرانبانکداریصنعت

ومی باشدهشبکگره هایتعدادبهوابستهبالک چینبلوک هایبودنتغییرغیرقابلاینکهبهتوجهباآنبرعالوه

تفرمپلپیاده سازیحاضرحالدرمی دهد؛افزایشرابالک چینشبکهپیاده سازیهزینه یبیشترگره هایتعداد

.ندارداقتصادیتوجیهمتمرکزبانکداریسیستمبامقایسهدر«امنیتافزایش»منظوربهبالک چین
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(تهدید-فرصت)دوگانه 

ود؛می شمنعکسآن«درآمدیجریان»بلوکدرکسب وکارهرنهاییخروجیاینکهبهتوجهبا

دردهشایجادتهدیدواسطه یبهطرفیکاز.داشتخواهدبلوکاینبردوگانهتاثیریبالک چین

دستازریسکو«مشتریباارتباط»و«هدفمشتریان»،«پیشنهادیارزش»بلوک های

کهفرصت هاییبهتوجهبادیگرطرفازوگرفتخواهندقرارتهدیدمعرضدرمشتریدادن

واریاعتبریسککاهشباعثمی سازدمهیابانک هابرایمشتریشناختراستایدربالک چین

.شدخواهدبانک هادرآمدافزایشنتیجهدر
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استراتژی

نخواهندیمنفتاثیرایرانبانکداریصنعتروینزدیکآیندهدربالک چینتهدید هایاینکهبهتوجهبا•
:داشتخواهندبالک چینفناوریباارتباطدررویکرددوبانک هاداشت،

حوزهاینبهورودعدموبالک چینازاستفادهمزایایگرفتننادیده1.

دیداببانکعملیاتیفرآیندهایدرآنفرصت هایازاستفادهمنظوربهبالک چینحوزه یبهورود2.
آیندهدرشدهایجادپلتفرمرویبرمشتریانبهخدماتارائه یبلندمدت

خواهدچالشبهرابانککسب وکارهستهبخش هایهمه یتقریبابالک چینفناوریاینکهبهتوجهبا•
بامقابلرد.نمی رسدنظربهمنطقیبالک چینجانبازبانکداریهسته یتهدیدگرفتننادیدهکشید،
معدحوزه،اینبهورودبرایباالهزینه یحوزه،ایندرقانون گذاریوجودعدمنظیرمسائلیبهتوجه
ورودبرایک هابانریسکفناوریاینبهنسبتکسب وکارمحیطشفافیتعدمکلیطوربهوفناوریبلوغ

سایرازشکلمتکنسرسیوم هاییایجادمی توانندبابانک هامیانیرویکردیدر.می باشدباالحوزهاینبه
.نددهکاهشراحوزهاینبهورودریسکصنعتبازیگرانسایروفین تک هامالی،شرکت هایبانک ها،
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با تشکر از توجه شما
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