بنك تشٌن
مجموعة بنوك تعمل على استكشاف وبناء وتنفٌذ حلول تكنولوجٌا البلوك تشٌن
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فهم وتحليل تفاصيل حميع
المشروع من قبل األعضاء

اإلدارة الديمقراطية

فعاليات وتدريبات حصرية

 8مشاريع جارية

 33عضوا

لمحة عامة

تعتمد األسواق والمؤسسات المالٌة بشكل كبٌر على التكنولوجٌا
فً كل جزء من أعمالها .مواضع الشكوى الحالٌة فً التقنٌات
المالٌة:
 .1تكالٌف صٌانة ودعم عالٌة
 .2أنظمة تكنولوجٌا معلومات قدٌمة
 .3تحتاج إلى مالءمة بشكل ٌدوي
 .4األنظمة التً ال "تتحدث" مع بعضها البعض
بنك تشٌن هو مجموعة من البنوك تعمل على استكشاف وبناء
وتنفٌذ حلول تكنولوجٌا البلوك تشٌن .تم تأسٌس البنك تشٌن فً
فبراٌر  2017مع كون البنك الهندي الوطنً هو العضو
األول ،وٌضم اآلن  33عضواً عالمٌا ً.

ٌتم تشغٌل البنك تشٌن من قبل شركة "برٌمتشٌن تكنولوجً"،
وهً شركة عالمٌة رائدة فً مجال إنشاء تكنولوجٌا البلوك
تشٌن من أجل خلق عالم أفضل.

أعضاء البنك تشٌن
 .1البنك الهندي الوطنً
 .2بنك ICICI
 .3بنك DCB
 .4بنك Kotak
 .5فٌدرال بنك
 .6دوٌتشه بنك
 .7االمارات العربٌه المتحده للصرافة
 .8بنك اإلمارات دبً الوطنً
 .9اللولو للصرافة ذ.م.م
 .10بنك رأس الخٌمة الوطنً المعروف بـ (راك بنك)
 .11المصرف الهندي الجنوبً
 .12شركة الهند الوطنٌة للمدفوعات
 .13بنك Saraswat
 .14بنك RBL
 .15بنك TJSB Sahakari
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بنك برودا
ماهٌندرا وماهٌندرا المحدود للخدمات المالٌة
الفردان للصرافة
مصرف اندوسالند
مستثمري رٌفٌٌرا (شركات مالٌة غٌر مصرفٌة)
بنك أكسس
بنك ٌس
TBA
شركة أدهارشٌال إنرول سٌستٌم الخاصة المحدودة.
بنك دبً اإلسالمً
شركة إنتل
أدارش مجتمع اإلئتمان التعاونً ذ.م.م
مجموعة BFCالقابضة ذ.م.م
بنك ماهراشترا
بنك ظفار
مصرف سٌتً بنك

شركاء بنك تشٌن
يديرها ويشغلها :شركة برٌمتشٌن تكنولوجً المحدودة
شريك البنية التحتية :شركة سكاٌالرك لتكنولوجٌا المعلومات
الخاصة المحدودة

الشريك السحابي الحصري :ماٌكروسوفت
مستشار األمن اإللكتروني :مجلس أمن البٌانات الهندي

مستشار التكنولوجيا المفضل :إنتل
الشريك االستراتيجي :شركة MEDICIPrim Fintech
الخاصة المحدودة
المستشار القانوني المفضل :شركة جٌروم التجارٌة وشركاه
شريك التكامل :شركة آي بً إم

فوائد العضوٌة

ٌوبٌتشٌن مخصص

الوصول إلى المواد التدرٌبٌة
فهم وتحلٌل مشارٌع
البنك تشٌن

ٌمكن لألعضاء الترشٌح
لمختلف لجان البنك
تشٌن

فعالٌات حصرٌة
وبرامج تدرٌب فنً

مشارٌع البنك تشٌن
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

التحوٌالت المالٌة عبر الحدود
معرفة عمٌل المؤسسة وتسجٌل الرسوم
خطاب التفاهم والضمانات المصرفٌة وخطاب االعتماد واالعتمادات
المستندٌة األخرى
التحقق من خلفٌة الموظف
توثٌق المستندات والتحقق والتخزٌن
البائع الملتحق
اعرف عمٌلك (فردي)
إدارة دورة حٌاة األصول الذكٌة

للمزٌد من التفاصٌل ٌ ،رجى االطالع على:
http://www.bankchaintech.com/projects.php

إدارة البنك تشٌن
لجنة توجيه البنك تشين
ٌمكن لكل عضو ترشٌح شخص واحد فً لجنة توجٌه البنك تشٌن المسؤولة عن االتجاه العام لـلبنك
تشٌن.
لجنة تكنولوجيا البنك تشين
ٌمكن لكل عضو أن ٌرشح شخصٌن فً لجنة تكنولوجٌا البنك تشٌن المسؤولة عن االتجاه
التكنولوجً للبنك تشٌن.
لجنة تنظيم البنك تشين
ٌمكن لكل عضو أن ٌرشح شخصٌن فً لجنة تنظٌم البنك تشٌن التً تشرف على اآلثار التنظٌمٌة
وخصوصٌة البٌانات وتأثٌرات البٌانات الخاصة ألنشطة البنك تشٌن.
لجنة أعمال البنك تشين
ٌمكن لكل عضو ترشٌح شخصٌن فً لجنة أعمال البنك تشٌن والتً تحلل اآلثار التجارٌة ألنشطة
البنك تشٌن.

ما هً تكنولوجٌا البلوك تشٌن؟
 .1إن البلوك تشٌن هو عبارة عن شبكة بٌن األقران تقوم بمعالجة
المعامالت الزمنٌة عن طرٌق تجزئتها إلى سلسلة مستمرة من
خوارزمٌات دلٌل العمل المستندة إلى التجزئة .البلوك تشٌن هً
تكنولوجٌا تعمل على تشغٌل العملة المشفرة البٌتكوٌن.

 .2البلوك تشٌن هو مزٌج مبتكر من التقنٌات القدٌمة التً تم اختبارها منذ
عقود  ،بما فً ذلك التشفٌر باستخدام المفتاح العام (فً السبعٌنات)
ودالة هاش التشفٌرٌة (فً السبعٌنات) وخوارزمٌة دلٌل العمل (فً
التسعٌنات).

تكنولوجٌا دفتر
حسابات موزع

البلوك تشٌن

 .3إن البلوك تشٌن غٌر قابل للتغٌٌر على األرجح وٌم ِّكن من التحوٌل
السرٌع وتبادل التوكٌن المشفر (التً ٌمكن أن ٌمثل األصول) دون
الحاجة إلى عملٌات منفصلة للتصفٌة والسداد والتسوٌة.
جمٌع البلوك تشٌن (قواعد البٌانات المتسلسلة) هً دفاتر حسابات موزعة.
جمٌع دفاتر الحسابات الموزعة لٌست بلوك تشٌن.

ما هً تكنولوجٌا البلوك تشٌن؟
ٌ .4مكن أن تقوم تقنٌة البلوك تشٌن بتمكٌن األشخاص المستبعدٌن من
دخول االقتصاد العالمً وحماٌة خصوصٌة المشاركٌن والسماح
لألشخاص "بتحوٌل معلوماتهم إلى أصول نقدٌة" وتوفٌر القدرة على
ضمان تعوٌض المبدعٌن عن ملكٌتهم الفكرٌة.

 .5الملتً تشٌن هً واحدة من أكثر هٌاكل البلوك تشٌن األكثر شعبٌة.
ٌ .6مكن أن تكون حلول البلوك تشٌن:

•

مسموح بها (ٌمكن للكٌانات المحددة فقط االتصال)ٌ .مكن أن
تكون البلوك تشٌن المسموح بها خاصة (عنصر واحد ٌتحكم فً
المراكز) أو مشتركة (عناصر متعددة تتحكم فً المراكز)

•

غٌر مسموح بها (ٌمكن ألي كٌان االتصال)

غٌر مسموح
بها

مسموح بها

مشتركة

خاصة

لماذا البلوك تشٌن؟
01

تكنولوجٌا البلوك تشٌن تزٌل قابلٌة التكرار الال نهائً من األصول
الرقمٌة ،فهً تؤكد أنه تم نقل كل وحدة من القٌمة مرة واحدة فقط  ،مما
ٌؤدي ذلك إلى حل مشكلة اإلنفاق المزدوج التً طال أمدها.

02

ٌمكن أن ٌقوم البلوك تشٌن بتعٌٌن حقوق الملكٌة حٌث أنها توفر سجالً
ٌفرض اإلٌجاب والقبول.

03

من خالل تخزٌن البٌانات عبر شبكتهاٌ ،قوم البلوك تشٌن بإلغاء
المخاطر التً تنتج عن البٌانات التً ٌُحنقظ بها مركزٌا.

04

ٌقلل البلوك تشٌن نقاط الضعف المركزٌة التً ٌمكن للمتطفلٌن
استغاللها ،فلٌس لدٌه فشل فً النقطة المركزٌة.

11

1

أعلى أمانا ً

أقل تكلفة

2
3
4

التسوٌة التلقائٌة

الشفافٌة

اتصل بنا
شركة برٌمتشٌن تكنولوجً الخاصة المحدودة
 410المقر األعلى،
طرٌق مومباي  -بنغالور السرٌع،
بالقرب من معرض أودي،
بانٌر
بونه ( 411045 -الهند)
الهاتف91-7798004980 :
البرٌد اإللكترونًinfo@primechain.in :
موقع الوٌبwww.primechaintech.com :

