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 چکیده
KYC و مشی ها خط .است بین المللی بانکی نظام در مهم بسیار مباحث از 

 به بانک ها شدن تبدیل احتمال کاهش طریق از ،KYC   صحیح رویه هاي
 فعالیت هاي سایر و تروریسم مالی تامین پولشویی، براي وسیله اي

 هزینه .می کند کمک بانکی سیستم یکپارچگی حفظ به غیرقانونی،
  تروریسم مالی تامین و پولشویی از جلوگیري براي جهانی تالش  هاي

  در موفقیت عدم براي سنگینی قانونی جریمه هاي و باال بسیار
 بودجه هاي دلیل همین به .دارد وجود مشتري شناسایی دستورالعمل

  کارآمد و موثر رویه هاي اجراي ضرورت بنابراین .است افزایش به رو انطباق
 نقش مقاله این در .است مشهود کامال بانک ها براي مشتري شناسایی
 .می گردد بررسی  KYC فرآیند بهبود به کمک در بالکچین تکنولوژي



 مقدمه
 یک  KYC .سازمان هاست و نهادها همه براي حیاتی عنصر یک اما است، انتزاعی کامال مفهوم یک هویت چه اگر

 و داللت ها داراي   KYC .می کند ثبت و تأیید را مشتریان آدرس و هویت که است مشتري شناسایی برنامه
 پذیرش .دارد تروریسم مالی تامین با مبارزه و پولشویی از جلوگیري از باالتر دیدگاهی و است مختلفی مفاهیم

 که بانک هایی .می شود محسوب بانک ها ریسک مدیریت شیوه از مهمی بخش مشتري، شناسایی استانداردهاي
 اعتباري ریسک بویژه بسیاري، ریسک هاي و حقوقی مشکالت با ندارند مناسبی مشتري شناسایی استانداردهاي

 به و پولشویی عملیات از گسترده تر منظر از مشتري شناسایی موثر رویه هاي به بایستی بنابراین .هستند روبرو
  آسیب با شهرت ریسک برابـر در بانک  ها .شود توجه بانکی ریسک هاي کارآمد مدیریت در مهمی عامل عنوان
 ریسک اندازه گیري امکان آنها روابط و مشتریان دقیـق شـناخت بدون همچنین .هستند روبرو بیشتري پذیري
 .دارد تمرکز ریسک با نزدیکی بسیار ارتباط خرد بانک هاي در بخصوص وجوه، ریسک طرفی از .ندارد وجود تمرکز
 اما می کند، برآورده نظارتی مقامات و بانک ها براي را عملکردي نیازهاي مشتري، شناسایی فعلی استاندارد فرایند

 و هزینه پر فزاینده اي طور به مشتري شناسایی فرایند مقررات، و قوانین تغییر و تکنولوژي توسعه دلیل به
 .می شود ارائه کشور در  KYCبراي بالك چین بر مبتنی مدلی مقاله این در .می شود پیچیده

 



 AMLهزینه جهانی تطبیق با    AMLهزینه مجازات هاي عدم تطابق با 

خارجیدارایی هاي ، دفتر کنترل آمریکاخزانه داري وزارت : منبع موسسه اکسنچر: منبع   
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 تطبیق بھ تفکیک  ھزینھ ھای 

 ھزینھ سربار

نظارت در پنج بانک جهانینظر مسئولین ارشد تطبیق و مبناي بر تجزیه و تحلیل   

 Quinlan & Associates: منبع  

kyc 

بیشتر ھزینھ ھا در 
بخش پذیرش مشتری 

 و نظارت است

 ضرورت تحقیق  



  kyc تقویت  : راهکار



KYC   
 

 ازاین فرایند شامل دریافت و بررسی مجموعه اي . تبادل اسناد بین مشتري و موسسه مالی استشامل   KYCفرآیند  •
 .هویت اساسی افراد جهت جلوگیري از فعالیتهاي غیرقانونی استاطالعات  

 
•KYC   استشده کارها ها، بیمه ها و سایر کسب و بانک تبدیل به یک بخش اجباري در. 

 
 .  در حال حاضر می تواند موجب تاخیر در انجام معامالت بانکی شود  KYCفرآیند  •

 
 .روز طول می کشد تا اطالعات در سطح رضایت بخشی کامل شود 50تا  30فرایند معموال این  •

      
 ;را براي مقامات تجاري و نظارتی برآورده می کنداستاندارد فعلی نیازهاي عملکردي فرایند 

 .می شودپرهزینه و پیچیده  ، به طور فزاینده ايتوسعه تکنولوژي و تغییر قوانیناما به دلیل 
  
 



 KYCبراي سه عنصر ضروري 

 مشتريسیاست پذیرش . 1
 
 مشتريشناسایی . 2
 
 مستمرنظارت . 3

 



 
 :استاندارد   KYCفرایند

 
 شخصی  اطالعات ارائه  -1
 و اعتبار سنجی  اطالعات دریافت   -2
 اسنادذخیره  -3
 مانیتور و بروز رسانی اسناد -4

 :مشکل
دوباره به اجرا درآید که نیاز به مراجعه مشتري و ارتباط بین باید براي هر خدمت جدید، این فرایند 

 .طرفین دارد
 



 فعلی KYC ناکارآمدي فرایند 

  بانک هر براي را مشابه مستندات باید مشتریان :مشتري تجربه•
 .کنند ارائه بار چندین جداگانه بطور

 جمع آوري براي توجهی قابل ساعتهاي نفر :باال عملیاتی هزینه•
 .می شود هزینه انطباق و حسابرسی و مرتبط اسناد

 موثر طور به اغلب پیچیده سیستم هاي :ناپذیر انعطاف فناوري•
 .نیستند سازگار قانونی شرایط تغییر با
 

 :به دالیل زیر ناکارآمد استفعلی استاندارد    KYCفرآیند



 یک راه حل
 براي اطالعات دریافت و ارسال جهت جهان سراسر در را مالی رسان پیام سیستم هاي بزرگترین از یکی سوئیفت•

 .می کند فراهم مالی موسسات
  .است امن نسبتا شبکه یک در استاندارد رسانی پیام آن کلیدي ویژگی هاي •
  تغییرات به توجه با خصوص به متعددي موارد در ،SWIFT مانند رسانی پیام سیستم هاي از گسترده پذیرش وجود با•

   .هستیم فعلی جهانی پرداخت زیرساخت هاي با ارتباط در محدودیت هایی شاهد ، AML / CTF مورد در مداوم نظارتی
 



 تغییرات مداوم نظارتیبا توجه به سیستم پیام رسان سوئیفت محدودیت هاي 
  پیام قالب ،می باشد رسانی پیام خصوصدر  ISO20022 XMLاستاندارد ظهور شاهد صنعت که حالی در :اطالعات ضبط محدودیت •

 .است بانک ها بین اطالعات از محدودي مقدار ارسال به قادر )MT103 مثال عنوان به( سوئفت "MT"رسان
 

  مجموعه که است معنی این به بانک ها پشتیبان سیستم هاي در همگونی فقدان :بانک ها پشتیبان سیستم هاي بین همکاري قابلیت عدم•
 .شود گذاشته اشتراك به بانک ها بین موثر طور به نمی تواند AML مقررات تغییر با تطبیق براي نیاز مورد غنی داده هاي

 
 .نشود شناسایی درستی به ارزش زنجیره امتداد در دیگر بانک هاي واقعی هویت است ممکن :طرف ها شناسایی دشواري •

 
 .می شود المللی بین پول انتقال براي توجه قابل زمانی تاخیر به منجر مستقیم پردازش انجام عدم :(STP) مستقیم پردازش عدم •

 
  بانک دالري میلیون 81 هک ،SWIFT پیام هاي جعل قابلیت براي مثال :اطالعات شدن مفقود و بودن نادرست دادن، تغییر قابلیت •

 .می باشد 2016 سال اوایل در بنگالدش مرکزي
 

 ها داده نگهداري به ملزم بانک ها  اینکه به توجه با .می کند ذخیره روز 180 مدت براي را پیام ها سوئیفت :اطالعات ضبط مدت در محدودیت•
 .باشند متکی خودشان اطالعات بازیابی و ذخیره سیستم بر باید هستند،  سال پنج تا زمان مدت براي

 

 



 
 

 راه حل؟
 



بالکچین   
 

جهانی در بستر فناوري بالك چین یک پایگاه داده غیرمتمرکز مبتنی بر یک دفترکل توزیع شده •
 .  است اینترنت

 
دفترکل بصورت غیرمتمرکز  در این افراد می تواند تمامی تراکنش ها و سوابق دارایی تاریخچه •

 .   شودنگهداري 
 

 و  P2P network سه فناوري بالك چین فناوري مبناي •
Cryptography and Digital Signature  وProgram (Blockchain Protocol) است. 

 
 



 
بالکچیناصلی مولفه  هاي   

 
رمزنگاري یکطرفه، درخت  هش در بالك چین از تکنیک هاي مختلف رمزنگاري اعم از توابع : رمزنگاري•

 .مرکل و زیرساخت کلید عمومی با جفت کلید خصوصی استفاده می شود
 
 .در این شبکه اطالعات در یک سطح همتراز به اشتراك گذاشته می شود: شبکه همتا به همتا•

 
 .مرتبط شده اندشامل تمامی تراکنش ها همراه با بالك هایی که با رمزنگاري به هم :  کل توزیع شدهدفتر •

 
 .استشامل مجموعه اي از قوانین شبکه : و مکانیسم اجماعقوانین معتبر •

 



 چین درصنعت خدمات مالی  زمینه هاي کاربرد فناوري بالك 
 

دیجیتال پول (Digital Currency) 
 
هوشمند قراردادهاي (Smart Contract) 

 
بهادار اوراق )Securities( 

 
 سوابق نگهداري و ثبت )(Record Keeping 

KYC 

KYC 



 انواع اصلی  بالك چین به تفکیک مدل مجوز 
 

شبکه هاي توزیع شده وسیعی هستند که براي هر کسی در هر سطح  باز است و با اجماع  :بالك چین عمومی•
 بیت کوین: مثال. نگهداري می شوند

 
 .سیستم هاي بزرگ و توزیع شده هستند که نقش هاي افراد در داخل شبکه کنترل می شود: مجازبالك چین   •

 
در این نوع بالك چین عضویت به شدت تحت کنترل است و بیشتر براي کنسرسیوم هایی : بالك چین  خصوصی •

 .که اعضاء مورد اعتماد و اطالعات تجاري محرمانه دارند، مورد استفاده قرار می گیرد
 
 
 

 .شود دهی اعتبار باید شونده دعوت شخص و دارد دعوتنامه یک به نیاز عضویت براي اشخاص بالك چین، خصوصی شبکه یک در 
   

 .می شود تولید عمومی بالك چین هاي به نسبت بیشتر سرعت و پایین تر هزینه با خصوصی بالك چین



 در صنعت بانکداريجهت استفاده خواص بالك چین 

 شدنقابل دستکاري غیر •
 بودنو شفاف باز •
 )شناسایی، احراز هویت و مجوز(امن •
 سازگاري•

 اثبات وجود •
 گواهی عدم وجود •
 )برچسب زمانی(اثبات زمان  •
 )پیوستگی(اثبات نظم  •
 گواهی هویت •
 اثبات اصالت •
 اثبات مالکیت•

 

 استفادهعمده موارد 



 غیر قابل دستکاري بودن بالکچین
 .می گردد ایجاد جدید بالك یک و شده ترکیب قبلی هش کد با کد این که می شود تولید Hash  کد یک تراکنش هر با بالکچین در 
 تقریباً ردیابی، غیرقابل و نادرست اطالعات ایجاد و دست کاري دلیل همین به .است بفرد منحصر کاراکترهاي رشته و زمانی خطی، ترتیب یک ، داراي بالك هر 

 .است غیرممکن
 ارسال شبکه کل به و شده گروه بندي قبلی، اطالعات  با رمزنگاري طریق از و شده محافظت بالك یک داخل آن اطالعات می شود، ایجاد تراکنش یک هنگامی که 

   .است ممکن غیر تقریبا امر این که داد تغییر را آن از بعد بالك هاي کلیه باید بالك یک در تغییر براي بنابراین .می گردد



 
CASE STUDY 

 



 identitiiنحوه کار 
 

 پورتال یک عنوان به توکن این .شود پیوست جهانی پرداخت پیام هاي به می تواند که است کرده ایجاد توکن یک شرکت این•
 تحویل پرداخت فرآیند از مرحله هر در پرداخت پیام با همراه و می کند عمل شده توزیع کل دفاتر یا غنی داده هاي براي

 .می شود
 

 خود منابع از کننده پرداخت دقیق اطالعات جمله از اطالعات ارسال به قادر فرستنده بانک پرداخت، فرآیند یک ابتداي در •
 .می شود ذخیره مرکزي مخازن در که  می باشد شده توزیع کل دفتر به ،API طریق از یا و
 

 پذیرش فرآیند از بخشی در که باشد مشتري مشترك گواهینامه یک شامل می تواند فرستنده بانک اصلی اسناد از نمونه هایی•
 .است آمده دست به مشتري

 
 .دارند دسترسی ذینفع یا و فرستنده داده هاي و شده پیوست توکنِ به پرداخت، فرایند طول در بانک ها•

 



 identitiiنحوه کار 



 identitii Serra  
 dentitii Serra  قابل و دستکاري غیرقابل مجوز  یک از که است فدرال داده پایگاه مدیریت سیستم یک 

 تبادل امکان ، ارتباطی پایگاههاي و distributed ledger  تکنولوژي از استفاده با .می کند پشتیبانی اطمینان
 .می آورد فراهم را موسسات و شعب سیستمها، بین اطمینان قابل و امن
 



 identitii Serra  
 .می کنددریافت هویتی   DLTبانک نهایی  یک توکن معامله منحصر به فرد از  -1

 

 .می کندمتصل شمارنده ها بانک فرستنده هرگونه اطالعاتی را که الزم بداند به  -2

 

 SWIFTدستورالعمل پرداخت از طریق شبکه هاي پرداخت موجود، به عنوان مثال  -3
MT103 ارسال می شود. identitii   می تواند پیام هايMT   به راISO20022   براي

  UETRتوکن هاي می توانند ارجاعات  .کندتجزیه  MX قابلیت همکاري با استانداردهاي 
 .ارائه شده اند، فهرست بندي کنند SWIFT GIP که تحت را 

 

با استفاده از نشانه موجود در پیام پرداخت، طرف دریافت کننده ممکن است اطالعات  -4
 .در خواست کند identitiiاضافی را روي الیه هاي اطالعاتی 

 

 .اطالعات به طور ایمن به موسسه اعتماد منتقل می شود -5



 
 

Architecture  Serra 
  
 



 هزینه
   

 
 مرحله                          

  
 فعلیهزینه هاي 

  
 با بالکچین  KYCهزینه هاي 

  
 صرفه جویی

 
 مشتريپذیرش 

 
 میلیارد دالر 4,05

 
 دالر میلیارد  3,24

 

  
 ٪20 

 
 نظارت

 
 میلیارد دالر 3,15

 
 میلیارد دالر 1,89

 
٪40 

 
 گزارش دهی

 
 میلیارد دالر 0,90

 
 میلیارد دالر 0,72

 
٪20 

 
 آموزش

 
 دالرمیلیارد  0,90

 
 میلیارد دالر 0,72

 
٪20 

 هزینه با تکنولوژي بالکچینبینی صرفه جویی در جزئیات پیش 

 Quinlan & Associates: منبع  

32 جویی صرفه ظرفیت بالك چین تکنولوژي می شود زده تخمین



 KYCمشکالت موجود در کشور در خصوص 
 

عدم یکپارچگی اطالعات، پراکندگی اطالعات در دستگاه هاي مختلف و عدم وجود یک متولی مشخص، 

گزارش دهی می شود و امکان و  باعث صرف هزینه و زمان بسیار زیادي براي تایید هویت، اعتبارسنجی 

 .جعل هویت وجود دارد

 
 

 
 
 

 



 :سوال تحقیق
 
 فرآیند هزینه می تواند بالك چین تکنولوژي آیا 

 را مشتري تجربه و داده کاهش را مشتري شناسایی
 ؟بخشد بهبود

 :فرضیات
 
 هستند مشتري شناسایی براي یکسانی مقررات رعایت به موظف مالی مؤسسات و بانک ها همه -1
   . گردد رعایت و شده پذیرفته یکسان بصورت موسسات تمامی در مشتري شناسایی استانداردهاي و
 KYC  فرآیند یک براي مالی موسسات و بوده فرایند این صحیح اجراي متولی متمرکز نهاد یک -2
  .می کند اتکا نهاد آن به کارآمد 

 

   
  

 ارزیابی مدل معرفی مدل بھ خبرگان طراحی یک مدل تعریف هدف شناسایی مشکل



 فرایند ثبت اولیه 
  نهاد یا اعتماد مورد کننده تنظیم یک با مشتري یک توسط خصوصی اسناد :شخصی اطالعات ارائه -1

 .می شود گذاشته اشتراك به دولتی
 
 یک سپس .می کند تایید را اسناد صحت و بررسی را اسناد اعتماد مورد شخص :اطالعات اعتبارسنجی -2

 .می شود تأیید خصوصی بلوك یک روي بر که شده تولید مدارك رمزنگاري اثبات از دیجیتالی امضاي
 
  براي می تواند که می شود ایجاد مشتري براي شده رمزنگاري توکن یک : KYCتوکن کردن صادر -3 

 .شود استفاده  KYC فرایند از مرحله هر در اعتبار و اسناد اعتماد، مورد شخص امضاي صحت تأیید
 

 شده معرفی کار گردش یک می شوند، نامعتبر یا منسوخ اسناد از بعضی که آنجا از :مداوم رسانی بروز -4
 .می گیرد انجام اسناد این اعتبار اثبات براي بلوك زنجیره در اعتماد قابل طرف یک توسط بروزرسانی ها و

 



 دفعات بعدي
در مراجعات بعدي براي دریافت  از آنجا که مشتري قبال اسناد خود را تأیید کرده است، : ارائه توکن. 1

 .  توکن را به عنوان اثبات رمزنگاري ارائه دهد خدمات از بانکها یا موسسات مالی دیگر کافی است
 

 .بالك چین انجام می شودامضا شده در و هش هاي با استفاده ازتوکن : تأیید هویت. 2
 
سیگنال  بانک می تواند ، کردجدید، توکن مشتري را تأیید بانک پس از آنکه : به روز رسانی توکن. 3

تأیید صحت اعتبار مشتري را به بالك چین ارسال کند و به مشتري یک توکن به روز شده می دهد  
 .که حاوي رکوردهاي اضافی اعتبار سنجی است

 



 بر بستر بالکچین KYCپیشنهاد 
 .شود انجام مشتري هر براي  رسمی نهاد یک توسط KYC فرایند•

 
•KYC statements  نیاز بدون معتبر سازمان هاي سایر و بانک ها توسط و شده ذخیره بالکچین در 

  دارد وجود مزیت این مشتري براي بنابراین .شود استفاده فرایند مجدد شروع براي مشتري مراجعه به
 و )باشند داشته بروزرسانی به نیاز که زمانی تا( دهند ارائه را KYC مدارك باید بار یک فقط که

 به نیازي دیگر سازمان هاي زیرا نمی شوند، افشا )اصلی نهاد استثناي به( وجه هیچ به آنها اطالعات
 .می کنند تکیه بالك چین تأییدیه به فقط و ندارند شخص ID  اسناد بررسی و دیدن

 
  و گرفته اند قرار تأیید و بررسی مورد مستقل صورت به مشتري هویت اسناد که می دانند سازمان ها •

  و اجرایی مسئولیت هاي کاهش به منجر مدل این بنابراین نیست، KYC فرآیند مجدد انجام به نیازي
 .می شود دولتی هزینه هاي صرفه جویی کلی بطور و آنها هزینه هاي

 
 



 مدل پیشنهادي



 مزایاي مدل پیشنهادي
 

 به را هویت شناسه یک اصلی، اسناد جاي به بعدي، دفعات براي مشتري : یافته بهبود مشتري تجربه•
 .می گذارد اشتراك

 به ،داده ها دستکاري عدم از اطمینان براي رمزنگاري مکانیزم هاي از مجموعه اي با :اعتبار و کارایی امنیت،•
 با و خصوصی حریم انداختن خطر به بدون هویت، مدارك اشتراك گذاري به جهت اعتماد قابل منبع یک عنوان
 .شود استفاده نظارتی بررسی هاي و ممیزي ها براي می تواند و شده فراهم ،داده ها یکپارچگی حفظ

 براي و می شوند ردیابی خودکار صورت به و ذخیره بالك چین در تراکنش ها تمام تاریخی سابقه :شفافیت•
 .می گیرد قرار استفاده مورد نظارتی درخواست هاي با تطابق

 .می شود رسانی بروز جدید مقررات و قوانین با خودکار طور به مراحل تمام :یافته بهبود انطباق•
  و گزارش دهی براي نیاز مورد زمان شده، ذخیره اطالعات به دسترسی سهولت به توجه با :بیشتر سرعت•

 .می یابد کاهش شدت به اعتبارسنجی
 .می شود تقلب و دستکاري کاهش باعث شده، رمز اطالعات جاسازي :باال دقت•
  پولشویی فعالیت هاي و تقلب بررسی مشتري، شناسایی انجام براي دستی فعالیت هرگونه :هزینه ها کاهش•

 .می گردد هزینه ها کاهش به منجر نهایت در که یافته کاهش مشکوك
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