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بانکداریورود تکنولوژی دفتر کل توزیع شده به عرصه -تاریخچه 

2009
ارز رمز بیت کوینمعرفی 

2012

ه توجه حوزه های مختلف فناوری ب
دهتکنولوژی دفترکل توزیع ش

2015

رد توجه حوزه بانکداری به کارب
فناوری بالک چین

2016

ط تعریف پروژه های مرتب
دربانک DLTبا کاربرد 

های مرکزی کشورهای 
ه در زمینتوسعه یافته

ویهپرداخت، تهاتر و تس
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ادبیات موضوع

کاربرد تکلنولوژی دفترکل توزیع شده در زمینه پرداخت، تهاتر و تسویه؛(:2016)میلز و دیگران •

قیاس دو روش متمرکز سنتی و مدرن توزیع یافته از منظر هزینه؛(:2016)مانلی و میلن •

در تهاتر، تسویه، پرداخت های کالن بین بانکی و DLTبه کارگیری (:2016)بانک مرکزی کاناد در پروژه جسپر•
تسویه اوراق بهادار؛

گزارشی با هدف درک کامل تکنولوژی، استخراج ریسک ها و فرصت ها از BIS(2017 :)جهانیتسویهبانک•
طریق بررسی های موردی کاربردی؛

و کاربرد آن DLTتمرکز بر کاربری اقتصادی و سازمانی (:2017)و دیگران بنوسدرانگلستانمرکزیبانک•
در تسویه اوراق بهادار
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1-شده تکنولوژی دفتر کل توزیع 
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2-شده تکنولوژی دفتر کل توزیع 

بهرهمندیازتکنولوژیدفترکلتوزیعشدهدرتسویهاوراقبهادار 7

ساختار غیرمتمرکزدر مقابل ساختار متمرکز 



3-شده تکنولوژی دفتر کل توزیع 

بهرهمندیازتکنولوژیدفترکلتوزیعشدهدرتسویهاوراقبهادار 8

ساختار غیرمتمرکز 
در مقابل 

ساختار توزیع شده



4-شده تکنولوژی دفتر کل توزیع 
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ساختار انبارداده توزیع شدهمقابلدر ساختار دفترکل توزیع شدهویژگی های 

غیرمتمرکز مدیریت •

بی اعتمادی فضای در اعتماد قابلیت •

رمزنگاری•



شدهکل توزیع انواع مختلف دفتر 

مشاهده و خواندن •
توسط همه اعضا

عمومی

مشاهده و خواندن •
توسط اعضای مورد 

تایید
اختصاصی
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صحت سنجی و ویرایش•
اطالعات توسط اعضای 

معتمد
دارای مجوز

صحت سنجی و ویرایش•
توسط تمامی اعضا بدون مجوز

نحوه پیاده سازی 
اجماع عمومی سطح دسترسی

به اطالعات

بیت 

کوین

بیت 

کوین

بازار 

مالی

بازار 

مالی



اجماع عمومی درخصوص تراکنش های مالی

:لزوم بررسی•
موجودی حساب طرفین معامله•
عدم استفاده از موجودی در تراکنش دیگری به طور همزمان•

:اجماع عمومی•
پرهزینه، زمان بر عدم حفظ محرمانگی اطالعات(: Power-of-Proof)اثبات کار •
هزینه کمتر، سرعت باالتر، حفظ محرمانگی اطالعات، شفافیت کمتر(: Notary Node)عضو رسمی معتمد •
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بیت 

کوین

بازار 

مالی



فرآیندهای معامالت اوراق بهادار
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مدیریت 
سفارش

تصدیق و تایید 
معامله

محاسبه تعهدات 
طرفین معامله 

(تهاتر)

انتقال دارایی ها 
و وجوه مربوط 

(تسویه)

محاسبه سود 
دوره ای

واریز سود دوره ای



ارشده در معامالت اوراق بهادمزایای به کارگیری تکنولوژی دفتر کل توزیع 

داده هاکاهش هزینه های مدیریت اطالعات و تصحیح •

تسویهزمان قابل انعطاف •

خودکارتهاتر •
مستقیممالکیت •

شفافیت•

امنیت و مقاومت باال•
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چالش ها و معایب به کارگیری تکنولوژی دفتر کل توزیع شده

(Notary function)داشتن ویژگی رسمیت •
سپرده گذاریویژگی •

پرداختتحویل در قبال •

تسویهنهایی شدن •

قانونیمالکیت •

خطاانطباق اطالعات معامله و مدیریت •

محرمانگی•

احراز هویت•
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در تراکنش های مالیDLTبکارگیری -جسپرکاناداپروژه 

و تعدادی بانک بزرگ اروپاییR3شرکت پرداختهای کانادا، بانک مرکزی کانادا، کنسرسیوم مالی •
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فاز اول

یپرداخت کالن بین بانک•

صدور رسید دیجیتالی•

توافق حداکثری اعضای •
کنسرسیوم

ت ارسال تراکنش و مدیری•
حساب توسط تمام اعضا

فاز دوم

ارتقای کارآیی•

ارزیابی مقیاس •
پذیری و انعطاف 

پذیری

انتقال از زیرساخت •
اتریوم به کوردا

فاز سوم

بررسی قابلیت راه•
اندازی تسویه اوراق 

بهادار 



فاز اول-جسپرکاناداپروژه 

و تعدادی بانک بزرگ اروپاییR3شرکت پرداختهای کانادا، بانک مرکزی کانادا، کنسرسیوم مالی •

پرداختهای کالن بین بانکی به صورت انفرادی، ناخالص و آنی•

بانکها: اعضای شبکه•

صدور رسید دیجیتالی سپرده اعضا، توسط بانک مرکزی•

به عنوان اعضای معتمدR3توافق حداکثری اعضای کنسرسیوم مالی : اجماع عمومی•

ارسال تراکنش و مدیریت حساب: دسترسی بانکها به گره ویژه خود•

تبدیل رسید دیجیتالی به دالر کانادا و واریز به حساب عضو ذینفع: نهایی شدن تسویه•

دفترکل توزیع شده اختصاصی دارای مجوز بر بستر تکنلوژی اتریوم•

14: تراکنش های پردازش شده در هر ثانیه•

بهرهمندیازتکنولوژیدفترکلتوزیعشدهدرتسویهاوراقبهادار 16



فاز دوم-جسپرکاناداپروژه 

تمرکز بر افزایش کارایی، مدیریت نقدینگی، ارزیابی مقیاس پذیری و انعطاف پذیری•

قرار گرفتن در صف انتظار( 2آنی و یا ( 1: دو انتخاب برای تسویه•

کاهش هزینه ها و افزایش سرعت: انتقال تکنولوژی به بستر کوردا•

طرفین معامله، یک گره نظارتی و یک گره معتمد رسمی: اجماع عمومی توسط•

افزایش تراکنش های پردازش شده در هر ثانیه•

افزایش ریسک نقطه شکست واحد•
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فاز سوم-جسپرکاناداپروژه 

همکاری بورس اوراق بهادار تورنتو و شرکت مشاوره ای اکسنچر•

تسویه اوراق بهادار و وجوه مورد معامله•

نشانه گذاری و صدور توکن های اوراق بهادار و ارزی•

انتقال مستقیم توکنها از حساب خریدار به حساب فروشنده•

ان نهایی بانک مرکزی، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، بانکها ، کارگزاران، دالالن، مصرف کنندگ: ذینفعان•
(مشتریان)

:اعضای کلیدی•
:  کانادانشانه گذاری وجه نقد؛ شرکت پرداختهای: نشانه گذاری اوراق؛ بانک مرکزی کانادا: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار•

اعطای اعتبار به غیراعضا؛ عضو رسمی : LVTSنقش در تراکنشهای تسویه؛ اعضای : نظارت تراکنش های تسویه؛ کارگزاران
تایید تراکنش: معتمد
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نتیجه گیری

لکترونیکشفافیت مزایای بهره گیری از تکنولوژی دفترکل توزیع شده در زیرساخت های بانکداری ا•

وجود نقاط تاریک و مبهم در حوزه های مختلف کاربری این فناوری•

مطالعات گسترده بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته در زمینه کاربرد این فناوری•

توجه محققان به حوزه های کاربری فراتر از پرداخت همچون تسویه اوراق بهادار•

تمرکز تحقیقات به ارتقای کارآیی در کاربری فناوری دفترکل توزیع شده•

توزیع شدهضرورت توسعه تحقیقات و مطالعات بانک مرکزی ایران در زمینه کاربردهای فناوری دفترکل•

ایجاد زیرساخت های الزم جهت ورود استارتاپ ها به حوزه تجاری سازی کاربرد این فناوری•
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