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 ریسک مدیریت شیوه از مهمی بخش ،شناسایی مشتري شده شناخته استانداردهاي پذیرشدارد.  مبارزه با تامین مالی تروریسم
 بسیاري هاي ریسکو  حقوقی مشکالت با ی ندارندمناسب شناسایی مشتري استانداردهايکه  هایی بانک .شود محسوب می ها بانک
 بهاز عملیات پولشویی و  تر گسترده منظر از مشتري شناسایی موثر هاي رویه بهبنابراین بایستی  .هستند روبرو اعتباري ریسک بویژه

 خط یک تدوین مستلزم مشتري شناسایی حفاظتی تـدابیر. شود توجه بانکی هاي یسکر کارآمد مدیریت در مهمی عامل عنوان
 توجه با باید تر، ریسک پر هاي حساب. در این فرآیند، شناسایی مشتریان در است مشتریان هویت تعیین براي فرایند یک و مشی
 ها  بانکاز آنجا که . پذیرد صورت ها حساب روي باید بر تري فعال نظارتی اعمال مشکوك، فعالیتهاي درخصوص و شود انجام بیشتر

 محافظت خود شهرت از دقیق مشـتري شناسایی فرایند با باید ،هستند روبرو بیشتري پذیري آسیب با شهرت ریسک برابـر در
 آنها روابط و مشتریان دقیـق شـناخت بدون، مالی خدمات هاي شرکت و ها بانکبراي  تمرکـز ریسک خصوص در همچنین  .نمایند
 ریسک با نزدیکی بسیار ارتباط خرد هاي بانک در بخصوص وجوه ریسک طرفی از. ندارد وجود تمرکز ریسک گیري اندازه امکان
 تبدیلشناسایی مشتري  فرآیندهايبنابراین . باشد می تراکنشاطالعات  تحلیل و تجزیه الزمه مشتري دقیق شناسایی و دارد تمرکز

 هر در معمولی هاي شرکت توسط مشتریان شناسایی فرایندهاياگر چه  .است شدهها  بانک از بسیاريبراي  اجباري بخش یک به
 از دقیق اطالعات خواستار اي فزاینده طور به اعتباري هاي سازمان و گذاران بیمه ها، بانک اما گیرد می قرار استفاده مورد اي اندازه

  .هستند آن صحت تأیید و مشتریان

 توسعه دلیل به اما کند، می برآورده نظارتی مقاماتها و  بانک براي را عملکردي نیازهاي شناسایی مشتري، فعلی استاندارد فرایند
در این مقاله پیشنهاد  .شود می پیچیده و هزینه پر يا فزاینده طور به و مقررات، فرایند شناسایی مشتري قوانینتغییر  و تکنولوژي

 مشتري هاي حساب روابط و بر نظارت و شناساییباشد و   شناسایی مشتري مدیریت در کشور متولی صالح ذي مرجعشود یک  می
 نقش و پرداخته شناسایی مشتري در جهان و ایران سنتی فرآیند در همین راستا به بصورت متمرکز صورت پذیرد. کشور سطح در

مبتنی بر  دلیم نهایت در و گردد می بررسی ها هزینه کاهش ومشتري شناسایی  فرآیند زمان کاهش در بالکچین تکنولوژي
 .شود می ارائه کشور در مشتري شناسایی متمرکز مدیریت براي چین بالك

 . ادبیات موضوع:3

ه شد آغاز 1986 سال پولشویی کنترل قانون با که است مالی بانکداري و خدمات صنعت رشد به رو مقررات از بخشی KYCفرایند 
هاي  با رشد تغییر مقررات و تغییر سریع تکنولوژي باعث پیدایش یک شاخه جدید از فناوريهمراه  2007است. بحران مالی سال 

مالی به نام فناوري نظارتی گردید که ترکیبی از کلمات مقررات و تکنولوژي است. هدف فناوري نظارتی  بهبود اجرا و تطبیق با 
 تحلیل و ،   تجزیه2015ود است. آراسا و اوتیچیلو در سال مقررات است و تطبیق با مقررات در حوزه شناسایی مشتري بیشتر مشه

 78,3 که را معرفی کردند متغیر چهارآنها  ،دادند انجام کنیا تجاري هاي بانکدر  نیاز مورد پیچیدگی سطح اساس بر را KYC هزینه
 و تجزیه از استفاده براي مختلفی رویکردهاي بررموندي و کالدون  2017در سال  .دهند می توضیح را انطباق الزامات از درصد
کردند. ژوزه  کار جنایی بالقوه هاي فعالیت و مشکوك ،ناسازگار عملیات شناسایی براي مشتریان از اي شبکه روي بر اي خوشه تحلیل

معرفی  هایی را براي فرآیند شناسایی مشتري در سطح جهان مدل 5با استفاده از دفاتر ثبت توزیع شده 2017پارا و روز در سال 
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بالکچین  در توان می را مشتري شناختهاي   اظهاریه که کرد مطرح را قضیه اینروبو بانک  از بار اولین براي هولز کریسکنند.  می
 بررسی با 2016 سال در همکارانش و لوییهایی بود که در این زمینه مطرح بود.  چالش از یکی مشتري اطالعات امنیت .کرد ذخیره

 یک عنوان به بالکچین ،در هر صورت. کردند شناسایی را پذیري آسیب مورد 8333 ،چین مبتنی بر بالك هوشمند قرارداد 19366
 تغییر را اقتصاد و مالی امور در موجود عملیاتی هاي مدل تواند می است و اطالعات انتقال و ها داده سازي ذخیره در عمده پیشرفت

 Mu (. شود فناوري مالی منجر صنعت در صنعتی تغییرات و تکنولوژیکی هاي نوآوري از جدیدي دور به منجر است ممکن که دهد،

Qi-Guo 2016( 

 

 در حوزه عملیاتی:  .3-1

 جهان سراسر در مالی رسان پیام هاي سیستم بزرگترین از یکی سوئیفتنام برد.  6فتیتوان از رجیستري سوئ در حوزه عملیاتی می
 شبکه یک در ،استاندارد رسانی پیام آن کلیدي هاي ویژگی. کند می فراهم مالی موسسات براي را اطالعات دریافت و ارسال که است
 کردن استاندارد براي مشتري ورود مرحله در را مشتري شناسایی رجیستري یک سوئیفت .است با وسعت جهانی امن نسبتا

 .دهد پوشش را قانونی مختلف هاي حوزه الزامات با تطابق تا استارائه کرده  مشتري شناسایی کلیدي مدارك و اسناد از اي مجموعه
 KYC اسناد و ها داده از جامع اي مجموعه مصرف و گذاري اشتراك به براي آن از فراوانی، مالی موسسات و ها بانکبه این ترتیب 

 افزایش باعث ،براي موسسات ایمن و امن صورت به اطالعات انتقالفت از طریق این ابزار و فراهم کردن یئ. سوکنند می استفاده
 . گردد می حذف اضافی هاي هزینه سایر واسناد  مبادالت هزینه و حذف شفافیت

کرده و  تایید راوي  هویت و آوري جمع رامشتري  اطالعات Thomson Reuters Org ID نظیر خدمات دهندگان ارائه سایر
  .کند می فراهم را مشتري یک حقوقی وضعیت در تغییرات براي مستمر نظارت

 وجلوگیري از پولشویی  ارزش زنجیره مختلف ابعاد از گیري گزارش و نظارت هدف با نیز هاي مالی فناوري دیگر بازیگران از تعدادي
 شامل خدمات از وسیعی طیف ،Bottomline مثالبعنوان « .اند داده انجام را اقداماتی تراکنش سطح شناسایی مشتري تا  ارتقاي
 ها بانک .دهد می ارائه را نقد پول مدیریت و پرداخت خدمات مالی، هاي پیام مالی، اسناد اتوماسیون ریسک، مدیریت، اینترنتی تقلب

 پردازش براي خودکار کار گردش موثر، نقدینگی مدیریت ابزارهاي المللی، بین و داخلی هاي پرداخت براي Bottomline از
 ]1» [کنند می استفاده قانونی تطابق و رفتاري تحلیل و تجزیه ،گردش حساب بازبینی ،ها تراکنش

 موجود هاي زیرساخت از يباالتر در سطح که دهد می ارائه جانبه همه همکاري قابلیت با اطالعاتی الیه یک ،identitii شرکت 
 پرداخت پیام به مستندات و اطالعات پیوست براي ها توکن از ،identitii .کند فراهم  ها پرداخت براي را شده غنی اطالعات و است

 .کند می استفاده

swift kyc registry
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KYC-Chain دهد می اجازه کاربران به که است شده توزیع کل دفتر تکنولوژي مشتریان در امنیت و راحتی براي جدید فرمپلت یک 
 به قادرنیز از طریق این پلتفرم  مالی موسسات و تجاري هاي شرکت کنند، مدیریت امنیت و ا سهولتب را خود دیجیتالی هویت

  .هستند آسان و اعتماد قابل روش با مشتري هاي داده مدیریت

 در و باشد می کارها و کسب براي کارآمد و روان KYC فرآیند یک و ها رگوالتور توسط هوشمندانه نظارت اصلی این پلتفرم هدف
 خود اطالعات از بخش کدام که کنند انتخاب توانندو ب باشند خود هویت اطالعات صاحبانکاربران  که کند می فراهم فرصتی نهایت

  بگذارند. اشتراك بهشرایطی  چه تحت و کسی چه با را

نظارت و  هاي هزینه در) دالر میلیارد 1,28 ( سالیانه درصدي 40 کاهشاستفاده از بالکچین باعث  7لند طبق تخمین موسسه کین
 )دالر میلیون 180( ساالنه درصدي 20 کاهش، دهی گزارش هاي هزینه در) دالر میلیون 180( ساالنه درصدي 20 کاهشپایش، 

 در) دالر میلیارد 1,25( درصدي 50 کاهشو  تکنولوژي هاي درهزینه) دالر میلیون 900( ساالنه درصدي 30کاهش، در آموزش
 گردد. قوانین ضد پولشویی می انطباق نقض هاي جریمه

این  فناوري مالی از هاي شرکت و دارد وجودضد پولشویی  انطباق فرآیندهاي تسهیل براي عظیم فرصتی توان گفت می بطور کلی
 فناوري این از استفاده و کند کار موثر طور به بالکچینراهکارهاي مبتنی بر  این از یک هر اینکه براي اما .کنند می استفاده فرصت

 ها هزینه در بینی شده هاي پیش جویی صرفه که صورت این درو  است تر وسیع در سطح توافقی کار و ساز یک به نیاز باشد موثر
 .افتد می اتفاق

 

 ارتباط شناسایی مشتري با پولشویی: .3-2
 به با بانکی ترازنامه روي بر دارد . پولشویی عالوه بر تاثیر  ارتباط شناسایی مشتریان هاي روش با پولشویی کامال  عملیات ضد 

 مهم بانکی صنعت توسط KYC / AML تعهدات با تطابق .رساند می آسیب آن تمامیت و شهرت مانند بانکی هاي دارایی ترین ارزش
داشته  دخالت پولشویی هاي برنامه در مستقیم طور به آنها بانک خواهند نمی مشتریان و) Wuensch، 2007 و Geiger( است
 که است  چیزي اعتباري ریسک این و برساند آسیب بانک اعتبار تواند به می پولشویی). Reuter and Truman، 2005( باشد

 بانک حال، این با). 2009 لو، و هاروي( داشته باشد نظارت باید بر آن  مهم عنوان یک مسئله  به صنعت بانکداري دریافته است که
 Geiger and( کنند تقویت را خود شهرت ، منفی تأثیر رفع عالوه بر KYC / AML مقررات از استفاده با توانند می ها

Wuensch، 2007 .(،دارد. موثر نظارت و کنترل به نیاز بانک اعتبار از حفاظت بنابراین 

طی سالیان اخیر، مبارزه با پولشویی شتاب بیشتري یافتـه اسـت. کشـورها در یـک حرکت همگانی، اقدام به ایجاد واحدهاي  
اند که هدف غایی آنها، برخورداري از جهانی عاري از پولشویی است. از جمله سازمانهاي فعال در  مختلف و انعقاد معاهداتی نموده

Quinlan 
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شناسایی کافی مشتري از سوي بانکها از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداري ( .است ”   FATF8ویژه اقدام مالی گـروه “این زمینه، 
 )2001اکتبر  - المللی بال مستقر در بانک تسویه بین

 نمودار شماره یک نشان دهنده رشد جرایم عدم انطباق در زمینه پولشویی است. 

 

 

 1نمودار شماره 

 

 اکسنچر منتشر شده است.موسسه دهد که توسط  نمودار شماره دو هزینه جهانی رو به رشد تطبیق با مقررات پولشویی را نشان می

 

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
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 2نمودار شماره 

 

 روش تحقیق: -4
هاي بانک مرکزي و  نامه گیرد. سپس با استفاده از آیین سنتی شناسایی مشتري در دنیا مورد بررسی قرار میدر این مقاله فرآیند 

. سپس به تعریف تکنولوژي شود هاي فرایند فعلی بررسی می دیتبررسی و محدو ایران در مشتري نظر خبرگان بانکی، شناسایی
هاي هر یک از آنها را  انواع مختلف این تکنولوژي همراه با مزایا و محدودیتپردازیم و  بالکچین و نقش آن در صنعت بانکداري می

 کنیم. سپس براي پاسخ به سوال تحقیق: در رابطه با شناسایی مشتریان بررسی می

 تواند هزینه فرآیند شناسایی مشتري را کاهش داده و تجربه مشتري را بهبود بخشد؟ چین می آیا تکنولوژي بالك  

ها و بهبود تجربه مشتري در دنیا بررسی کرده  چین را در فرایند شناسایی مشتري بخصوص در کاهش هزینه لوژي بالكنقش تکنو 
 سوال به پاسخ منظور گردد. به چین براي ایران پیشنهاد می و در نهایت یک مدل شناسایی مشتري با استفاده از تکنولوژي بالك

 تحقیق 

 همکاران و 9هونر رویکرد DSR مشتري را در چارچوب مقررات نظارتی ارایه کند، از رویکرد طراحی یک مدل که فرایند شناسایی و
  دانش استفاده شده است. پایگاه و هاي اطالعاتی  سیستم  محیط، مولفه سه بر با تمرکز )2004(
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استفاده شده  2007همکاران و  11روش پیفرز اساس بر 10روند تحقیق علمی طراحی از پیشنهادي، حل راه کیفیت تقویت براي
. 1: شود می تقسیم زیر مراحل زیر به فرایند کند. این می هماهنگ اطالعاتی هاي سیستم با را طراحی علمی پردازش است که
 فرآیند آخر مرحله ي سه. مدل ارزیابی . و در نهایت5مدل  . نمایش4 مدل تعویض و .طراحی3هدف  . تعیین2 مشکل شناسایی

مدل بازطراحی شده  بازخورد، به توجه با شده و آوري خبرگان جمع از بازخورد شده و  تکرار حلقه یک در مجزا صورت به باید
 این فرایند در شکل زیر خالصه شده است.. است

 

 

 1تصویر 

 

 گذار قانون با کامل هماهنگی با باید بنابراین دارد، مالی به همراه بخش براي مهمی پیامدهاي سیستمی چنین سازي پیادهاز آنجا که 
 : است زیر فرض دو بر شناسایی مشتري متکی روند فعلی ناکارآمدي حل براي مقاله این در شده پیشنهاد روش .شود انجام

هستند و استانداردهاي  شناسایی مشتري مقررات یکسانی براي رعایت به موظف مالی مؤسسات ها و فرض اول اینکه همه بانک 
متولی اجراي  فرض دوم اینکه یک نهاد متمرکز. گردد شناسایی مشتري در تمامی موسسات یکسان پذیرفته شده و رعایت می

. کند می نهاد اتکابه آن  شفاف و کارآمد تأیید فرآیند یک براي مالی و موسسات صحیح این فرایند است

 یافته ها و نتایج: -5

 فرایند فعلی مدیریت شناسایی مشتري: .5-1
 هویت اطالعات از اي مجموعه شامل دریافت و بررسی فرایند این. است مالی موسسه و مشتري بین اسناد تبادل شامل KYC فرآیند
 یک قصد دارد با مشتري یک که شود می آغاز زمانی KYC فرایند .است جهت جلوگیري از فعالیتهاي غیرقانونی افراد اساسی
را انجام  ارزیابی فرایند کند تا بانک یا موسسه ارائه می مالی بانک یا موسسه الزم را براي مدارك مشتري .کند کار مالی موسسه

 دهد. 
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شود و این فرایند تکراري باعث صرف  می تکرار کند، کار جدید مالی بانک یا موسسه یک با دارد قصد مشتري که بار هر روند این
 کند چند بانک کار با دارد نظر در مشتري یک زمانی که دهد که می نشان را اي نمونه یک شود. شکل زمان و هزینه چند برابر می

 فرایند را در هر موسسه مجددا تکرار کند. یک باید 

)با استفاده از دفاتر کل توزیع شده kycبهینه سازي  2017ژوزه پارا و عمري رز ( منبع:  2شکل 

 عمومی و استاندارد مدیریت شناسایی مشتري سنتی: فرایند .5-2

 دهد. ارائه را غیره و منبع پول آدرس، نام، باید مشتري شخصی: اطالعات کسب -1

 شده ارائه اسناد دستی صحتو بطور  دقت با باید موسسه: اعتبار سنجی دستی اطالعات دریافتی توسط بانک یا موسسه مالی  -2
 .کند بررسی را مشتري توسط

 .است که در صورت لزوم قابل دسترسی کند می ذخیره سیستم در را اسناد موسسه: شخصی اطالعات ذخیره -3

 .کند می روز به شود می درخواست تغییرات که هنگامی را اسناد دستی صورت به : موسسه نظارت بر تغییرات -4

 سنتی به دالیل زیر ناکارآمد استاندارد KYC درآید. بنابراین فرآیند اجرا به دوباره باید جدید، خدمت دریافت هر براي فرایند این
 است:
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 کمی الزامات با اغلب بار، مشابه را چندین مستندات باید جدید، مشتریان نام ثبت فرآیند هر ضعیف: با مشتري تجربه
 .کنند ارسال متفاوت،

 انطباق حسابرسی و مرتبط اسناد آوري  براي جمع توجهی را  قابل ساعتهاي نفر باید موسسات باال: عملیاتی هزینه
  بسیار بیشتر است.  یگذاري کنند و در بانکداري خرد این زمان براي موسسات حقوق سرمایه
 .نیستند سازگار قانونی شرایط تغییر با موثر طور به اغلب پیچیده هاي ناپذیر: سیستم انعطاف فناوري

 فرایند فعلی مدیریت شناسایی مشتري در ایران: .5-3

 چگونگی اعتباري بانک مرکزي ج.ا.ا  دستورالعمل موسسات و بانکها بر نظارت کل در مدیریت بانکی مقررات و مطالعات اداره
در  جمهوري اسالمی ایران مرکزي ابالغ کرد. که طبق دستورالعمل بانک 1387اعتباري را در سال  موسسات مشتریان شناسایی

 شوند: ها موارد زیر را شامل می ها و رویه سیاستخصوص چگونگی شناسایی مشتریان، 

 مشتري پذیرش سیاست -1

 مشتري هاي شناسایی رویه  -2

 ها حساب مستمر بر نظارت  -3

 مدیریت ریسک -4

حقوقی متفاوت تشریح شده است. در خصوص  هاي شناسایی مشتري براي انواع  مشتریان حقیقی و ، رویهآیین نامه این در
کشور ضروري است. براي مشتریان  احوال ثبت سازمان برخط با ارتباط طریق از مشتري، ملی شناسایی مشتریان استعالم شماره

نک شود. در آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن با می استعالم از ثبت اسناد ،حقوقی جهت رعایت سقف تسهیالت و تعهدات کالن
ست که انجام فرآیندهاي ا ) شناسایی روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی تشریح شده است. آنچه مهم است این1388مرکزي ج.ا.ا (

شناسایی مشتري و روابط بطور جداگانه توسط هر بانک مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار باالیی است. بخصوص در شناسایی 
 مشترك میتواند نقش بسزایی در شفافیت و شناسایی موثر روابط داشته باشد. روابط مشتري استفاده از یک دفتر کل 

مزایا و محدودیت هاي  سیستم پیام رسان سوئیفت در رابطه با  شناسایی مشتري: .5-4

 KYC بانک به عضویت آن درآمده و مستندات 4000بیش از  2017است که تا سال  کرده ایجاد را KYC رجیستري یک سوئیفت
 هاي داده مبادله و مدیریت براي مشترك و کارآمد پلتفرم یک به نیاز سوئیفت، KYC رجیستري اند، گذاشته اشتراك به را خود

کرده  فراهم موسسات سایر با آن گذاري اشتراك و بارگزاري اسناد براي را امکان این و کرده برآورده را شناخت مشتري استاندارد
 .است
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داده  اطالع مشتري به داشته باشد، رسانی بروز به نیاز یا باشد ناقص اگر شده و ارزیابی دقیق بطور ،در پلتفرم سوئیفت ها داده
 اطالعات خصوصی حریم و امنیت به مربوط مسائل .ندک می ارسال اعضا به را هشدارها کند، تغییر اطالعات که زمان هر و شود می

 نگرانی شود، گذاشته خصوصی بالکچین یک در شناسایی مشتري اسناد تمامی که زمانی اما داشت، خواهد وجود KYC مشتري
 رسد. می به حداقل مشتري نظر از امنیتی مسائل بابت

 :جهانی پرداخت سیستم در چین بالك .5-5
 و نقل و پرداخت فضاي  در که حالی در. دارد جهانی پرداخت سیستم ارتقا در را افزایشی به رو و مهم نقش چین بالك فناوري
 فضاي هستیم، شده توزیع ثبت دفاتر و چین بالك بر مبتنی هاي حل راه زمینه در خوبی هاي پیشرفت شاهد بهادار اوراق انتقال

 مشتري شناسایی مدیریت خصوص در بالکچین استفاده مورد. است رشد اولیه ي مرحله در هنوز چین بالك با مشتري شناسایی
 . است هویت و اطالعات گردش مورد در بیشتر

 طالیی منبع یک بالقوه طور به شود،  نگهداري ها رایانه از شبکه یک توسط تواند می متمرکز، مقام یک جاي به چین بالك که آنجا از
 کمک پول گردش بر نظارت و پول منبع مشتري، هویت شناسایی براي ها بانک به تواند می و کند می ایجاد را اشتراکی هاي داده
 .دهد کاهش را مصالحه به نیاز و خطاها و کند

 تعریف تکنولوژي بالکچین: .5-5-1
چین یک  در واقع بالك .بود اطالعات گذاري اشتراك به و ساخت چگونگی براي رایانه علم اصطالح فقط یک چین در ابتدا ، بالك

 طبق تعریف تینا الرنس . شود ادغام جهان سراسر در افزارها سخت ها و عامل با همه سیستم تواند که می است تمام عیار تکنولوژي
 در را آن و کرده فراهم را ها داده دیجیتالی کل دفتر یک ایجاد امکان که است اي داده ساختمان چین یک بالك 2017در سال 

 داده پایگاه از جدید نوع یک چین بالك« گیلدن گرینسپن طبق تعریف] 2[.گذارد می اشتراك به مستقل طرفین از شبکه یک میان
 حتی دهد تغییر ایمن و امن صورت به را آن بتواند و دنبگذار اشتراك به را داده پایگاه تا سازد می قادر را اشخاص متعددي که است

 ] 3[».نداشته باشند اعتماد یکدیگر این اشخاص به اگر

 یکدیگر به خود عمومی کلید طریق از کاربران و کنند می شناسایی را یکدیگر خود IP آدرس از استفاده در بالك چین با ها گره«
 ]4[.»شود می پیام و ارسال آن استفاده رمزنگاري براي کاربر یک به مربوط خصوصی کلید. کنند می مراجعه

 شبکه یک توسط ها داده است چون گره پایگاه ساختار از مرکزي قدرت چین حذف بالك ویژگی ترین قدرتمند و مهمترین از یکی
 شوند، می ثبت چین بالك در ها داده شوند. ویژگی مهم دیگر آن این است که وقتی می مرتبط یکدیگر بانظیر به نظیر  ارتباطی

  .است دشوار بسیار آن حذف یا تغییر
 اجراي و براي دشو می استفاده رمزنگاري که در همه آنها  براي مدیریت امنیت اسناد از .دارد چین وجود بالك از مختلفی انواع

 مرکزي نیازي ندارند. مقام قوانین به یک
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 چین عبارتند از: اجزاي اصلی بالك .5-5-2
 
 شود. بالك بر روي آخرین بالك ساخته می ها است. هر اي از بالك چین متشکل از  زنجیره : بالك12بالك -1
 دهند. شوند و تشکیل یک زنجیره می ها به یکدیکر متصل می زنجیره: بالك -2
 است. شبکه: شامل تمامی گره ها -3
 

 هاي اصلی بالکچین عبارتند از:  مولفه .5-5-3
 

و زیرساخت کلید  14، درخت مرکل13هاي مختلف رمزنگاري اعم از توابع هش رمزنگاري یکطرفه چین از تکنیک رمزنگاري: در بالك
 شود. عمومی با جفت کلید خصوصی استفاده می

 

 شود. همتراز به اشتراك گذاشته میدر این شبکه اطالعات در یک سطح  15شبکه نظیر به نظیر:
 

 این بر کند. در این اجماع و وفاق فرض می تعیین رقابتی محیط یک در را ها تراکنش ترتیب است که : الگوریتمی16اجماع مکانیسم
 باشد. صادق کننده شرکت هر که نیست

 
 اند. به هم مرتبط شدههاي که با رمزنگاري  بالك با همراه ها تمامی تراکنش شامل : توزیع شده کل دفتر

 
 روز به چگونگی اعتباردهی به یک تراکنش و یا چگونگی مثال، عنوان به شبکه است قوانین اي از معتبر: شامل مجموعه قوانین
 دفترکل رسانی

 
 :مجوز مدل تفکیک چین به انواع اصلی  بالك .5-5-4

با  و هستند باز منبع باز است و در واقع  سطح در هر کسی هر که براي هستند وسیعی شده توزیع هاي شبکه: عمومی چین بالك
 فن هاي شرکت و ها دولت ها، بانک مانند قدرتمند هاي واسطه توسط چین اعتماد در این نوع بالك .شوند نگهداري می اجماع
 شود. میدر روي بالکچین ایجاد  هوشمندانه هاي کد و جمعی هاي همکاري طریق از بلکه شود، نمی ایجاد آوري

 نشانه یک از آنها شود. کنترل می شبکه داخل در هاي افراد نقش که هستند شده توزیع و بزرگ هاي سیستم: مجاز هاي چین بالك 
 .نباشد باز منبع است چین ممکن این نوع بالك اصلی کد. کنند می استفاده بومی

Block 
Oneway hash functions 

Merkle trees 
Peer 2Peer Network 

Consensus-based 
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اعضاء مورد   که هایی است و بیشتر براي کنسرسیوم کنترل تحت به شدت چین عضویت در این نوع بالك: خصوصی هاي چین بالك 
 گیرد. استفاده قرار می مورد دارند، محرمانه تجاري اطالعات و اعتماد

 
 تفاوت بین بالکچین عمومی و خصوصی:

 اجماع تواند پروتکل است و می شبکه در شرکت به مجاز کسی چه این است که به مربوط خصوصی و عمومی چین بین بالك تمایز
 یک معموال شبکه این.  کند شرکت شبکه در تواند می کسی هر و است باز کامل طور به بالکچین عمومی شبکه یک. کند اجرا را

 بزرگترین از یکی حاضر حال در کوین بیت .دارد شبکه به پیوستن جهت بیشتر کنندگان شرکت تشویق براي انگیزشی مکانیزم
 .است عمومی هاي شبکه

 خاص، طور به. است الزم وسیع مقیاس در که است محاسباتی قدرت از توجهی قابل میزان عمومی، چین بالك اشکاالت از یکی
 .کند حل کار اثبات نام به را پیچیده رمزنگاري مسئله یک باید شبکه یک در گره هر توافق، به رسیدن براي

 مهمی مالحظات خصوصی در آن ضعیف است و این موارد حریم رعایت که است چین عمومی این هاي بالك ضعف از دیگر یکی«
 هاي چین بیشتر نسبت به بالك سرعت و تر پایین هزینه با خصوصی چین بالك .هستند چین سازمانی از بالك استفاده موارد براي

 ) (Praveen Jayachandran 2017 .»شود می تولید عمومی

دعوت  توسط شخص دعوت شونده باید و دارد دعوتنامه یک به ازاشخاص براي عضویت نی چین، خصوصی بالك شبکه در یک 
 را مجاز شبکه توانند، یک می خصوصی چین بالك ها با ایجاد یک سازمان. دهی شود اعتبار شبکه، قوانین از اي مجموعه یا کننده

 شود. در این نوع شبکه یک توسط سازمان یا اجماع و توافق شرکت کنندگان تعیین سطوح دسترسی مکانیزمبطوریکه ایجاد کنند 
 Fabric. کند عوض را تصمیمات تواند می کنسرسیوم یک کند و یا صادر را مشارکت براي مجوز تواند می نظارتی مقام

Hyperledger لینوکس توسط طراحی شده و سازمانی نیازهاي تامین است که براي چین مجاز یک چارچوب بالك از اي نمونه 
  .شود می میزبانی
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 مجوز:   مدل تفکیک چین به بالك اصلی انواع

ك
بال

ع  
نوا

ا
 

ین
چ

 

 مثال تعهد نوشتن قابلیت خواندن قابلیت 
 

 باز
 17کوین و اتریوم بیت همه همه براي همه عمومی بدون مجوز

 تعدادي یا تمام اعضاي مجاز براي همه مجوز عمومی با 
 مجاز اعضا از

 18ساورین

 
 
 

 بسته

 
 کنسرسیوم

 یک به محدود
 اعضا از مجاز مجموعه

 تعدادي یا تمام اعضاي مجاز
 مجاز اعضا از

بانکهاي متعددي که 
یک دفتر ثبت مشترك 

 دارند.
خصوصی با مجوز 

 (سازمانی)
 یا خصوصی کامال

 مجموعه به محدود
 مجاز اعضاي از اي

 اپراتور فقط
 شبکه

ثبت داخلی بانک  دفتر 
 و مادر بین شرکت

 به تابعه هاي شرکت
 گذاشته اشتراك

 شود می
 

 20صفحه  2017منبع: کتاب مطالعه جهانی بالکچین نوشته گریک هیلمن و میکائیل راش  1 جدول 

 :پیشنهادي راهکار .5-6
 با استفاده از بررسی تجربیات ارایه کنندگان راهکار شناسایی مشتري مبتنی بر بالکچین در دنیا و مصاحبه با خبرگان در کشور

 . داشته باشد کنندگان براي پذیرش شرکت را شرط سه باید شده پیشنهاد سیستم که مشخص شد

یافته و ثالثا با  شناسایی مشتري کاهش فعلی روند هاي هزینه باید اوال محرمانگی و امنیت در این فرایند کامال رعایت شود. ثانیا،
 حفظ یکپارچگی به بهبود تجربه مشتري و حذف افزونگی و عملیات تکراري منجر شود. 

رسمی صورت پذیرفت و محدودیت و مشکالت فرایند  غیر مختلف در جلسات مشتري شناسایی خبرگان مصاحبه با اول در مرحله
 به شرح ذیل مطرح شد: 2فعلی طبق مرحله یک از شکل 

 تعریف مشکل:

 مشکالت عدم پکپارچگی در اطالعات مشتري
 عدم وجود متولی براي شناسایی مشتري در کشور 

 ضرورت استعالم از ادارات مختلف مانند ثبت احوال و یا اداره ثبت اسناد 
 هاي مختلف تکرار روند شناسایی مشتري براي بانک

Ethereum 
sovrin 
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 ف هدف براي مرحله دو انجام گرفت. تعری 1شکل  هاي فوق بعنوان شناسایی مشکل در مرحله یک بررسی شد و طبق محدودیت

 تمام و نگهداري مشتریان چین، جهت شناسایی بالك بر مبتنی حل راه متولی ایجاد یک عنوان به از یک نهاد مرجع هدف: استفاده
عالوه  مشتري گذشته فعالیتهاي ردیابی تسهیل منظور به سازي یک مرکز ذخیره در رمزنگاري شده بصورت یکپارچه و امن اسناد

 سایبري. حمالت به توجه افراد با خصوصی حریم بر احراز هویت مشتري و محافظت از

 باز تعریف فرآیند شناسایی مشتري: .5-6-1
 نزدیک هماهنگی در باید بنابراین و دارد مالی بخش براي مهمی پیامدهاي مشتري شناسایی فرآیند جدید سیستم یک سازي پیاده

. دارد بستگی مرکزي بانک ابالغی هاي دستورالعمل و ها نامه آیین به سیستم ابعاد از بسیاري این، بر عالوه. شود انجام گذار قانون با
 امکان سپس و است قانونگذار نظارت تحت کشور قانونی مالحظات به توجه با که شود می معرفی مدل یک بخش این در اینرو از

 .کنیم می بررسی را ها طرح این نتایج و ها چالش و آن اجراي

 :شناسایی مشتري یک مدل طراحی .5-6-2
 در. دهد می توضیح با دو بانک تعامل دارد، که مشتري یک از استفاده با را جدید KYC فرآیند 4 شکل در شده پیشنهاد سیستم
 استفاده یک با بانک. کند ارائه می ارزیابیاحراز هویت و  براي را نیاز مورد مدارك بانک اول مراجعه کرده و به مشتري اول، مرحله

دفتر ثبت  از خارج را مشتري شده است، اسناد نصب ها بانک از یک هر مشارکتی در برنامه کاربردي که براي بررسی اسناد از
 هش د،ش  پردازش اول بانک توسط سند هر کند. پس از آنکه خود ذخیره می محلی داده پایگاه آنرا در بررسی و شده توزیع اسناد
 . شود می ذخیره در پایگاه داده مشترك با مجوز سند

 شود. ارزیابی فرد ایجاد می دهنده وضعیت مدارك نشان تمام شامل اسناد مشتري بسته توسط بانک اول، هویت مشتري پس از تایید
مشتري با  بنابراین. کند ارائه کند، کار دیگري موسسه با هر دارد اسناد را هر زمانی که قصد بسته این به دسترسی تواند می مشتري

پس از  تکرار فرایند شناسایی و ارزیابی ندارد و بانک دوم براي تایید هویت مشتري به مراجعه به یک بانک یا موسسه مالی دیگر نیاز
آورد. همچنین بانک دوم  بدست را مشتري وضعیت تا کند برقرار ارتباط هوشمند قرارداد تواند با میگرفتن مجوز از مشتري 

 خود داده پایگاه در محلی صورت به را آن از نسخه هاي بعدي پس از کسب اجازه از مشتري یک ولت دسترسیجهت سهتواند  می
 .کند ذخیره

بدلیل اینکه در بالکچین عمومی ممکن است اشکاالتی مانند مهندسی معکوس منجر به افشاي اطالعات شود، در این مدل 
 یک عنوان به کننده شود. همچنین تنظیم می استفاده خصوصی بالکچین از اطالعات امنیت و محرمانگی حفظ برايپیشنهادي، 

 دهد. مدل مذکور را نشان می 3شکل شماره  . دارد عهده به را مهمی و یا متولی اصلی نقش) TTP( 19اعتماد مورد ثالث شخص

 

 

trusted third party (TTP) 
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 بانک دوم 

 

 قرارداد هوشمند

 چین خصوصی بالك

 

 ارایه مدارك  -1

  تایید یا رد مدارك -2

رمزنگاري شناسه  براي بانک کاربردي برنامه
 و مدارك مشتري و تایید/رد مشتري 

 

برنامه کاربردي بانک براي رمزنگاري شناسه 
 و مدارك مشتري و تایید/رد مشتري 

 

ذخیره اسناد  -3  استعالم تایید هویت -8 
  شناسایی مشتري

ذخیره بسته  -4
 اسناد  مشتري

 ذخیره  اسناد رمزنگاري شده    -5

ارایه کلید دسترسی  -6
 به بسته اسناد

دادن مجوز دسترسی   -7
 به بسته اسناد

 پاسخ استعالم  -9

دسترسی به  -10
 بسته اسناد

ذخیره اسناد  -11
  شناسایی مشتري

 گذار قانون

نظارت و ابالغ قوانین و  
 مقررات جدید  استعالم 

تایید یا رد   -12
 در خواست
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 مزایاي مدل پیشنهادي: .5-6-3

جهت  رمزنگاري هاي مکانیزم از اي شود. این منبع با مجموعه فراهم می تایید هویت براي اعتماد قابل منبع در این مدل یک
 حریم انداختن خطر به شود و بدون نظارتی استفاده هاي بررسی و ها ممیزي براي تواند می ها، داده دستکاري عدم از اطمینان
 هویت تایید براي امنیتی هاي  مکانیزم ایجاد به دلیل اینکه بادر مدل پیشنهادي،  .کند  ها را فراهم داده یکپارچگی حفظ ،خصوصی
را با  یدجد هاي يمشتر توانند یم یها و موسسات مال بانکشود،  رفته و تایید مشتري تسهیل می بین از پذیرش موانع دیجیتال،
 ها و اطالعات غیر داده مجاز  و استفاده از رمزنگاري، داده. همچنین با ذخیره اطالعات در یک پایگاه کنند یرشپذ یشترياعتماد ب

 را زیر هاي بخش در مشتري شناسایی هزینه در جویی صرفه ظرفیت مدل پیشنهادي کلی بطور .خواهند بود دستکاري و تغییر قابل
 :دارد

 هاي تالش رساندن حداقل به و مشتري شناسایی روند تسهیل شاهد مشترك داده پایگاه از استفاده توانایی به توجه با: مشتري ورود
 .بود خواهیم ها هزینه کاهش و در نتیجه مختلف هاي بانک در مشتري یک براي تکراري

 مشتري هاي داده بر نظارت و ضبط توانایی شامل. این بهبود شود می تراکنش اطالعات سازي مدل پیشنهادي باعث غنی: نظارت
 در بیشتر شفافیت. شود ضمیمه فرد به منحصر مشتري هاي شناسه توسط که است حقوقی و حقیقی شخصیت اطالعات مانند

 کاهش را مشکوك معامالت بررسی براي انطباق هاي تیم نیاز مورد دستی هاي چک توجهی قابل طور به تواند می تراکنش بر نظارت
 .دهد

 و دهی گزارش براي نیاز مورد زمان کل، دفتر یک روي بر شده ذخیره اطالعات به دسترسی سهولت به توجه با: دهی گزارش
 .یابد می کاهش شدت به اعتبارسنجی

 قانونی الزامات که این از اطمینان حصول جهت شده صرف مالی مخارج و زمان شامل انطباق هاي هزینه: پرسنلی هزینه کاهش
 و نظارت انطباق، کارکنان شامل کارکنان کل جویی صرفهو  تطبیق کارکنان تعداد کاهش باعث و یافته کاهش اند شده رعایت
 . گردد می دهی گزارش

 هاي فعالیت بیشتر شناسایی به کهشده،  ردیابی و حسابرسی هاي قابلیت بهبود باعث پیشنهادي مدل: گذار قانون هاي مجازات
  هزینه دار معنی کاهش شاهد کلی بطور و شود می منجر پولشویی انطباق نقض هاي جریمه کاهش به نهایت در و مشکوك
 .بود خواهیم انطباق نقض به وابسته  شهرت ریسک و اعتباري ریسک کاهش همچنین و پولشویی با انطباق هاي عدم مجازات
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 جمع بندي:. 6
یک رویه  .کند تدوین را شفافی هاي رویه و ها سیاست مشتري شناسایی مدیریت براي جداگانه بطور تواند می بانک هر کلی بطور
 ریسک کلی مدیریت در، مضر بالقوه هاي فعالیت شناسایی طریق از توجهی قابل طور به تواند می براي فرایند شناسایی مشتري موثر

 بین فرآیند شناسایی مشتري مدیریت این اگر .کند کمک  بانک قانونی و حقوقی ریسک و عملیاتی ریسک تمرکز، ریسک اعتباري،
 تروریسم مالی تامین و پولشویی تقلب، کاهش به و گردیده هزینه و زمان در جویی صرفه باعث باشد مشترك کشور هاي بانک تمامی
شناسایی  تواند فرآیند می مالی موسسه و بانک هر چین نیز بدون تکنولوژي بالكذکر این نکته ضروري است که . کند می کمک

 براي فرد به منحصر شناسایی شماره یک کرده و ارسال مرکزيدفتر ثبت  به را اسناد و شده تأیید اطالعات دهد و انجام را مشتري
 هر تا کنند پیدا دسترسی شده ذخیره هاي داده به توانندب ها بانک مرجع، شماره این از استفاده سپس با .شود ذخیره مشتري هر

 فرایند بهبود براي توجهی قابل پتانسیل داراي بالکچین فناورياما  کنند، درخواست جدید خدمت یک براي مشتریان که زمان
 باشد: می ذیل شرح به آن کلیدي مزایاي از تعداديکه  است جهانی فعلی پرداخت سیستم در مشتري شناسایی

 با تطابق براي و شوند می ردیابی خودکار صورت به و ذخیره چین بالك در معامالت تمام از تاریخی سابقه: اطمینان قابلیت افزایش
 .گیرد قرار استفاده مورد نظارتی هاي درخواست

 .دهد کاهش مشتري شناسایی براي را تکراري هاي تالش و دوگانگی تواند می چین بالك تکنولوژي: کمتر دوگانگی

 .کند فراهم را مرزي برون هاي پرداخت در تر سریع پرداخت براي الزم هاي زیرساخت تواند می چین بالك تکنولوژي: بیشتر سرعت

 .شود تقلب و خطاها شناسایی و پرداخت شفافیت افزایش باعث تواند می چین بالك شده، رمز اطالعات جاسازي با: باال دقت

 و تقلب بررسی، مشتري شناسایی انجام براي نیاز مورد دستی فعالیت هرگونه به نیاز تواند چین می بالك تکنولوژي: ها هزینه کاهش
 خطاي همچنین. گردد می ها هزینه کاهش به منجر نهایت در که دهد کاهش توجهی قابل طور به را مشکوك پولشویی هاي فعالیت

 و مشتري تجربه بهبود باعثتوان گفت مدل پیشنهادي  در نهایت می شود. می قانونی هاي مجازات هاي هزینهباعث کاهش ، کمتر
 .گردد می ها هزینه کاهش و تکراريي ها فعالیت کاهش
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https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/financial-crime-%20%20compliance/our-kyc-solutions/the-kyc-registry?AKredir=true
https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/financial-crime-%20%20compliance/our-kyc-solutions/the-kyc-registry?AKredir=true
http://www.emeraldinsight.com/author/Wuensch%2C+Oliver
https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/05/the-difference-between-public-and-private-blockchain/
https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/05/the-difference-between-public-and-private-blockchain/
https://www.esma/
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