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 یدهچک

قانونی جلوه دادن آنها تعریف سعی بر غیرقانونی و درآمدهاي هویت  پنهان کردن دراقدام یا الش ت نپولشویی به عنوا
 مجرمانه هاي فعالیت این مجموع 2016در سال  ،1دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد گزارش طبق .شود می
 هاي صورت گرفته، تنها با وجود تمامی تالش که است آمده گزارش این در همچنین .است رسیده دالر بیش از دو تریلیون به

با توجه به تأثیرات مخرب . شوند می متوقف و شناسایی جهان سراسر در غیرقانونی مالی هاي جریان از درصد 1 از تر کم
 .رسد می نظر به کننده نگران آمار اینهاي مالی و اقتصادي،  پولشویی بر زیرساخت

نهادهاي  المللی، بین سطح در .ردازندپ می 2مبارزه با پولشویی به ملی و المللی بین متعدد نهادهايه همین جهت ب
هاي  اي نیز در راستاي چارچوب نهادهاي ملی و منطقه. کنند هاي کالن را تدوین می ها و چارچوب حاکمیتی، سیاست

ها  اي زیادي را به بانک پیروي از این الزامات قانونی، بار کاري و هزینه کنند. هایی را سازماندهی و اجرا می شده، فعالیت تعیین
میلیارد دالر در  3,6هاي مبارزه با پولشویی از  ي برنامه ، هزینه3ي اجراي احکام جرائم مالی کند. به گزارش شبکه تحمیل می

ناتوانی در تطابق با الزامات قانونی نیز افزایش یافته است. از سوي دیگر،  2016میلیارد دالر در سال  18به  2008سال 
ها را به سمت جستجوي  هاي مبارزه با پولشویی، بانک هاي سنگینی در پی دارد. بدین ترتیب، روند رو به رشد هزینه جریمه
 هاي نوآورانه و مقرون به صرفه براي تطابق با مقررات فوق سوق داده است. روش

 
 ، شناخت مشتريمبارزه با پولشوییقراردادهاي هوشمند، شده،  یعچین، دفترکل توز واژگان کلیدي: بالك

 

 

1 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
2 Anti-Money Laundry (AML) 
3 Financial Crimes Enforcement Network (FECN) 
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 مقدمه

کنن و بعضاً  مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جرایم مالی هستند که اثرات مخربی بر اقتصاد جهانی وارد می
بارزه با این جرائم به منظور دهند. به همین جهت، مدیریت اثربخش فرایندهاي م ثبات مالی کشورها را مورد تهدید قرار می

هاي مبارزه با پولشویی  سفانه انجام فعالیتأبا این وجود، متحفظ یکپارچگی بازار و چارچوب مالی جهان بسیار ضروري است. 
، روند رو به رشد Accentureبه گزارش کند.  ها و موسسات مالی سراسر جهان تحمیل می هاي گزافی را بر بانک هزینه
 ارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شرح زیر است:هاي مب هزینه

 
 هاي اخیر فزاینده عملیات مبارزه با پولشویی طی سال نههزی – 1یرتصو

 
شونذ  هاي مجرمانه پولشویی در جهان شناسایی می درصد از فعالیت 2تا  1همچنان بین  ،هاي گزاف علی رغم این هزینه

همین جهت هایی ندارد. به  ه سیستم جاري مبارزه با پولشویی کارایی الزم را در رهگیري و کنترل چنین فعالیتو متاسفان
هاي عملیاتی و  اي که به کاهش هزینه چین به جهت امکان از میان برداشتن نهادهاي واسطه هایی نظیر بالك فناوري است که 

 شوند. هاي مبارزه با پولشویی محسوب می ب براي افزایش اثربخشی فعالیتاي مناس شوند، گزینه تسریع فرایند کاري منجر می
معرفی شد و به  3کوین بیت 2ي رمزپایهبه عنوان فناوري زیربنایی ارز  2008براي اولین بار در اکتبر سال  1چین بالك

صصان علوم کامپیوتر بود. با این هاي آغازین تنها مورد توجه متخ هاي بنیادي، در سال ي فناوري دلیل قرار گرفتن در مجموعه

1 Blockchain 
2 Cryptocurrency 
3 Bitcoin 
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وکار و اقتصاد  ي بلوغی مشابه اینترنت را پیمود و راه خود را به فضاي کسب چین نیز در طول چند سال، چرخه وجود، بالك
هر  و شوند می ثبت 1دفترکل یک روي که است داده هاي بلوك از اي زنجیره ساده، زبان به چین بالك فناوريجهانی گشود. 

گیري از سازوکار  چین با بهره شده، مستلزم تأیید سایر اعضاي شبکه است. بدین ترتیب، بالك ییر در این اطالعات ثبتگونه تغ
 .دکن می تضمین را دفترکل اطالعات صحت، 2اجماع عمومی

ا ثبت کنند و ها ر ي تمامی تراکنش چین، تاریخچه بالك 3ي شده گیري از فناوري دفترکل توزیع توانند با بهره ها می بانک 
که  4در هر لحظه گزارش کاملی در مورد هر یک از مشتریان خود تهیه نمایند. عالوه بر این، با استفاده از قراردادهاي هوشمند

هاي مشکوك مشتریان پرداخت و در  دهی فعالیت توان با دقت باالیی به پایش و گزارش شوند، می چین اجرا می بر بستر بالك
 ضروري را در زمان مناسب اتخاذ نمود. صورت لزوم، اقدامات

چین خواهیم پرداخت و پس از مروري اجمالی بر فرایند مبارزه با  در این مقاله به طور اجمالی به معرفی فناوري بالك
 هاي اجراي فرایند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم براساس ساختار فعلی، به بررسی موارد کاربرد پولشویی و هزینه

در پایان نیز یک نمونه راهکار پیاده سازي شده در  هاي اجرایی این فرایند خواهیم پرداخت. چین در بهبود کاستی فناوري بالك
 چین را بررسی خواهیم کرد. زمینه مبارزه با پولشویی مبتنی بر فناوري بالك

 ادبیات موضوع

 یست؟چ 5چین بالك

 ها تراکنش به مربوط هاي داده ،ها بلوك این درون در. است داده هاي بلوك زا اي زنجیره ساده، زبان به چین بالك فناوري
پس از اتمام تراکنش و در صورت  و گیرند می قرار بلوك یک درون ها داده این ها، تراکنش پردازش زمان در. شود می نگهداري

 آن در که است اي داده پایگاه چین، كبال واقع در. دشو می افزوده زنجیره انتهاي بهاین بلوك  تأیید سایر اعضاي شبکه،
اجرایی  مکانیزم. شوند می افزوده زنجیره به رخداد ترتیب به ها و این بلوك اند شده ذخیرهی های بلوك در داده مختلف هاي بخش
 بکه،ش به اتصال از پس کاربران تمامی و شوند می ثبت 6دفترکل یک روي ها تراکنش ي کلیه که است صورت این به چین بالك
 دفترکل یک بر مبتنی چین بالك که شود می گفته جهت این به. کنند می ذخیره خود دستگاه روي را دفترکل این از کپی یک

 شبکه روي را آن خود، دفترکل روي تراکنش انجام از پس کاربران از یک هر. است -کاربران تمام میان-7شده توزیع
 .فرستند می

1 Ledger 
2 General Consensus 
3 Distributed Ledger 
4 Smart Contracts 
5 Blockchain 
6 Ledger 
7 Distributed Ledger 

                                                 



                                                                                                        

4 
 

 مکانیزم براساس فوق عملیات ترتیب این به و کنند می تأیید صحت، صورت در و اهدهمش را تغییرات این کاربران سایر
 غیرمتمرکز صورت به ها تراکنش پردازش فرایند دیگر، . به عبارتشود می اجرا و شده نهایی شبکه اعضاي سایر 1عمومی اجماع

 آن به مربوط بلوك شد، تأیید اعضا سطتو تراکنش یک صحت که آن از پس و شود می انجام چین بالك اعضاي تمام توسط و
از این زمان به بعد، یعنی پس از افزوده شدن این بلوك به کل زنجیره، دیگر امکان  .شود می افزوده ها ي بلوك زنجیره انتهاي به

 راین از آنجایی کهروزرسانی کرد. بناب توان این اطالعات را با تأیید سایر اعضاي شبکه به حذف یا تغییر آن وجود ندارد و تنها می
 به اقدام اعضا سایر تأیید بدون تواند نمی کاربري هیچ دارد، نیازشبکه  اعضاي سایر تأیید به دفترکل، در تغییرات این اعمال
 .دشو می تضمین دفترکل اطالعات صحتبه این ترتیب بدون نیاز به هیچ مرجع ناظر متمرکزي،  و کند دفترکل تغییر
هاي شبکه به اشتراك  توان میان گره ها را می تراکنش  ، اطالعات مربوط به مالکیت و تاریخچهشده در دفترکل توزیع .

ها و وضعیت مالکیت  شده است و دفتري از تاریخچه تراکنش گذاشت. این توزیع اطالعات، سنگ بناي فناوري دفترکل توزیع
 کند که صحت آن مورد تأیید اعضاي شبکه است. ها ایجاد می دارایی

 چین قابلیت اجرایی شدن دارند: شده بر بستر بالك نوع دفترکل توزیعدو 

ها در  ): در این حالت فرایند اجرا و تأیید تراکنشPermissionless Ledgerدفترکل فاقد مجوز ( .1
هاي امنیتی در مورد آنها  هایی که محدودیت دسترس تمامی اعضاي شبکه قرار دارد. این نوع دفترکل براي فعالیت

 ندارد مانند تأیید مالکیت کاالها یا تأیید حقوق مالکیت معنوي کاربرد دارد.وجود 

): در این حالت دسترسی به فرایند اجرا و تأیید Permissioned Ledgerدفترکل داراي مجوز ( .2
شود. این نوع از دفترکل براي  ها کنترل شده است و این مجوز تنها به برخی اعضاي خاص شبکه اعطا می تراکنش

 سازي فرایندهاي مالی و بانکی که از حساسیت امنیتی زیادي برخوردارند، مناسب است. ادهپی

هستند. قرارداد هوشمند، یک  2سازي شده است، قراردادهاي هوشمند پیاده چین بالك بستر بر که امکاناتی از یکی
ایی کردن آن است. این قرارداد، یک ي کامپیوتري است که قادر به تعریف الزامات و توافقات یک قرارداد و اجر برنامه
هاي بیرونی و تنها در صورت برقراري  شود که بدون نیاز به کنترل اي را شامل می ي الکترونیک است و اصول منطقی نامه توافق
 هاي الزم براي اجرایی شدن هاي یک قرارداد و شرط شوند. به عبارت دیگر، تنها کافی است ویژگی هاي خاص، اجرایی می شرط

هاي مذکور،  آن به عنوان یک قرارداد هوشمند و در قالب قیدهاي منطقی تعریف شوند. پس از آن در صورت تحقق شرط
چین ایجاد  شود. قراردادهاي هوشمند روي بالك قرارداد خود به خود و بدون دخالت هیچ مرجع کنترل متمرکزي اجرایی می

ت آن را به عهده دارند. به همین جهت است که در اعمال الزامات و شوند و اعضاي شبکه، کنترل و تأیید صحت اطالعا می
 هایی که الزم است خود به خود اجرا شوند، کاربرد بسیاري دارند. شروط قانونی خاص یا کنترل

 
 
 

1 Consensus Mechanism 
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 پولشویی فرایند بر مروري

 :شود می حلهمر سه شامل است، شده آن به منجر که اي مجرمانه فعالیت نوع از نظر صرف پولشویی فرایند
ي رسمی و قانونی  ، در شبکهآمده دست به غیرقانونی طور به که پولی مرحله این در: ١جایگذاري .1

 د؛شو مالی تزریق می

 منبع تا شوند می توزیع متعدد هاي تراکنشاي از  هاي پیچیده الیه در مالی منابع این: ٢چینی الیه .2
 شود؛ پنهاناصلی آنها 

 هاي دارایی انواع سایر و نامه ضمانت وام، بانکی، هاي حساب قالب در اند، شده پولشویی هک مالی منابع: ٣سازي یکپارچه .3
هاي  و بدین ترتیب پوشش ظاهري مشروع و قانونی براي این دارایی شوند می یکپارچه قانونی مالی موسسات در مالی

 .یابد حاصل از منابع مجرمانه تحقق می
. پنهان بودن و پیچیدگی سرعت، ماندن، ناشناس: شود می خالصه عنوان چهار در کلی طور به پولشویی بناییرزی لواص

 ي مرحله طول در. است شده استحصال غیرقانونی هاي فعالیت طریق از زیرا بماند باقی ناشناس باید پول منبع که معنا این به
 منظور به اغلب. شود پنهان آنها واقعی تماهی تا شوند می ثبت قانونی هاي موجودیت نام به غیرقانونی مالی وجوه ،جایگذاري

. شوند می تقسیم موسسه چند میاندر قالب چند تراکنش  وجوه این باال، هاي حاوي مبالغ تراکنش به نسبت حساسیت کاهش
د پاي ر ترتیب این به و شود ایجاداي پیچیده  دنباله تا شود می انجام سرعت به ها تراکنش از اي مجموعه ،چینی الیه ي مرحله در

 به جا جهان، مختلف کشورهاي مقصد به  تراکنش باالي حجم این انجام با. جایگذاري پنهان شود ي مرحله در درگیر موسسات
 .دکن می دشواررا بسیار  آن رهگیري یابد که می پیچیدهماهیتی  غیرقانونی وجوه این جایی

 تاریخچه مقررات مبارزه با پولشویی

میالدي توسط ریچارد نیکسون تصویب شد. پس از آن الزامات تدوین شده  1970اکتبر  26قانون رازداري بانکی در 
هاي معین و افراد حقیقی یا  دهی در مورد تراکنش و گزارش ها تراکنش  یخچهنگهداري تارو توسط این قانون در راستاي ثبت 

 ها اجرا شد. ها توسط موسسات مالی و بانک در این تراکنش حقوقی درگیر
المللی  هاي پولی و بین هاي مشکوك، گزارش حساب ها، گزارش فعالیت گزارش تراکنش زامات قانونی مواردي ماننداین ال

هزار دالر (شامل واریز، برداشت، معامله یا هر نوع  10هاي بیش از  شود. موسسات مالی موظفند گزارش تراکنش را شامل می
ر هر روز کاري را به نیابت از مشتریان اعالم کنند. البته برخی هاي پرداخت) د نقل و انتقال دیگري از طریق سیستم

دهند، از این قاعده مستثنی هستند و  هایی را انجام می وکار، چنین تراکنش وکارها که به طور معمول و بنا به نیاز کسب کسب
 شود. هایی توسط آنها جزء موارد مشکوك به پولشویی محسوب نمی انجام چنین تراکنش

1 Placement 
2 Layering 
3 Integration 
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وکارها مواردي را که خالف قوانین تعیین شده در مورد مبارزه با پولشویی یا  ی که موسسات مالی یا سایر کسبدر صورت
ها براي هر  این این گزارش  شود. تدوین و ارائه هاي مشکوك تهیه می قانون رازداري بانکی است تشخیص دهند، گزارش فعالیت

 هزار دالر مشارکت دارد، الزامی است. 10مبلغ بیش از  فرد حقیقی یا حقوقی که در نقل وانتقال وجوه با
میالدي تصویب شد.  2001اکتبر  26میهن دوستی در   میالدي، الیحه 2001سپتامبر  11س از حمالت تروریستی پ

ا کند تا رهگیري و پیشگیري تأثیرگذارتري در مبارزه ب بخش سوم این الیحه، تغییراتی در قانون رازداري بانکی ایجاد می
پولشویی و تأمین مالی تروریس محقق شود. یکی از این موارد تغییر، فرایند شناخت مشتري است. طبق تغییرات منتج از 

هاي  ها و سیاست ها، رویه ها را به تدوین و اجراي کنترل الیحه میهن پرستی، قانون رازداري بانکی جدید موسسات مالی و بانک
 سازد. موارد و مصادیق پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملزم می دهی ضروري به منظور رهگیري و گزارش

اندازي کردند  ي جدید براي شناسایی مشتري را راه ها یک برنامه میالدي نیز تمامی موسسات مالی و بانک 2003در سال 
 شد: که حداقل سه بخش را شامل می

 ها، هایی براي شناسایی ماهیت تمامی صاحبان حساب رویه .1

 ي تمامی مستندات و مدارك به کار گرفته شده جهت تعیین هویت مشتري، تاریخچه .2

کند که مشتري موردنظر در هیچ فعالیت یا  شود و تأیید می ي مالی صادر می گواهی که از سوي موسسه .3
 سازمان تروریستی مشارکت نداشته است.

میالدي تدوین  2014فدرال در نوامبر سال طبق آخرین قوانین مبارزه با پولشویی که از سوي شوراي سنجش موسسات مالی 
 هاي مشکوك مشتریان را گزارش دهند. ي فعالیت شده است، موسسات مالی مکلفند به طور جدي کلیه

 روش تحقیق

 پولشویی با مبارزهتسهیل در  ینچ بالك نقش

هاي  ه صورت دستی و فناوريفرایند جاري مبارزه با پولشویی از دو جهت داراي کاستی است: انجام بخشی از  فرایندها ب
 قدیمی مورد استفاده.

 انجام فرایندها به صورت دستی

مشکل اصلی در اجراي فرایندهاي مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن است که این فرایندها به نیروي کار 
هاي  ها و موسسات مالی هزینه ما بانکشود، ا بسیار زیادي نیاز دارند. اگرچه بخشی از این فرایند به صورت مکانیز انجام می

توان  پردازند که از آن جمله می پردازند که به انجام بخش بزرگی از فرایند فوق به صورت دستی می پرسنلی میبسیاري را براي 
 کرد.اره شا هاي مشکوك و شناسایی پرداخت به فرایند شناخت مشتري

آوري  ادي از اطالعات ورودي سیستم به صورت دستی جمعدر حال حاضر در مراحل مبارزه با پولشویی، بخش زی
کند، فرایند شناخت مشتري آغاز  ود. براي نمونه، اولین بار که بک مشتري براي افتتاح حساب به یک بانک مراجعه میش می

هاي مختلف، بررسی موارد تحریم و ارزیابی ریسک مشتري  شده و تشخیص هویت مشتري، بررسی وضعیت مالکیت حساب
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 .کند پذیرد. اجراي مراحل فوق، نیروي انسانی بسیاري را طلب می انجام می
درصد موارد توسط سیستم انجام  90شود، اگرچه تولید گزارش در  هاي مدیریتی که تهیه می به عالوه در گزارش

پذیرد. طبق  می ها توسط نیروي انسانی و به صورت دستی انجام شود، تهیه و ورود اطالعات ضروري جهت تهیه گزارش می
ها باید جزئیات  موسسات مالی و بانکمیالدي توسط گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد،  2016پیشنهادهایی که در ژوئن 

المللی تمامی مشتریان خود را گزارش دهند. طبیعی است تهیه  داخلی و بینسال گذشته  5هاي حداقل  ها و تراکنش حساب
 کند. ها تحمیل می اري بسیاري به نیروي انسانی بانکاین حجم انبوه از اطالعات بار ک

 هاي قدیمی مورد استفاده فناوري

شود، فاقد کارایی  افزار و به صورت مکانیزه انجام می نیز که در ظاهر با استفاده از نرماز سوي دیگر بخشی از این فرایند 
شود، نیازمند بررسی و اصالح  صورت مکانیزه انجام می ند ارزیابی ریسک مشتري نیز که در ظاهر بهالزم است. براي مثال فرای

هاي فوق در مرحله شناخت  درصد از هشدارهایی که سیستم 80شود که حدود  توسط نیروي انسانی است. تخمین زده می
 هشدار را خود شخصاً بررسی کنند. دهند، اشتباه است و الزم است کارکنان بانک موارد مشتري می

رسانی و ایجاد آگاهی پس از بروز رخدادها  ماهیت اطالع ،شوند هایی که به صورت مکانیزه تهیه می اغلب گزارشهمچنین 
هاي پیشگیرانه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. به  و اطالعات حاصل از آنها فاقد قابلیت اقدامرا دارند 
هاي خاص مخاطبان به  شود تا توجه گروه هاي فوق انجام نمی العات گزارشگذاري روي اط بندي یا نشانه گونه طبقه هیچعالوه، 
هاي مذکور با حجم بزرگی از اطالعات  هاي مورد توجه گزارش جلب شود و به همین جهت، اغلب مدیران در گزارش بخش

 شوند که فاقد استفاده کاربردي در زمینه افزایش اثربخشی مبارزه با پولشویی است. مواجه می
ترین مقررات ضد  چین در فرایند مبارزه با پولشویی الزم است با دو گروه از اصلی بررسی چگونگی تأثیرگذاري بالكدر 

میالدي براي  1970مصوب اکتبر سال  3. قانون رازداري بانکی2و مبارزه با پولشویی 1پولشویی آشنا شویم: شناخت مشتري
هاي مبارزه با پولشویی را اعالم کرد و هدف آن را شناسایی منابع پولشویی، رهگیري  اولین بار شروع اعمال کنترل

ها،  دهی به نهادهاي ناظر عنوان کرد. این گزارش ها و گزارش ي این فعالیت هاي منابع مالی از طریق ثبت تاریخچه جایی جابه
دهند و  ها را انجام می شده باشد، افرادي که این تراکنش هاي تعیین هاي یک حساب که بیش از حداقل تراکنش فهرست
گیرد. از سوي دیگر، شناخت مشتري اغلب به عنوان بخشی از فرایند مبارزه با  هاي حساب فوق را در بر می ي تراکنش تاریخچه

لی است که موسسات مالی به منظور شناسایی و تأیید هویت یک مشتري شود و به طور کلی، شامل مراح پولشویی شناخته می
آوري اطالعات  دهند. این کار از طریق شناسایی مشتري و جمع و حصول اطمینان از ماهیت قانونی وجوه مالی وي انجام می

برخی مشتریان و بررسی  پذیرد. در موارد خاص، موسسات مالی مجاز به تشکیل پرونده در مورد ضروري در مورد وي انجام می
و  یقیحق هاي موجودیتها نیز وجود دارد و تمامی  تر رفتارهاي مالی آنها هستند. عالوه بر این مقررات، فهرستی از تحریم دقیق

1 Know Your Customer (KYC) 
2 Anti-Money Laundering (AML) 
3 The Bank Secrecy Act 
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 اند. ها و مبادالت مالی با آنها منع شده شود که موسسات مالی از انجام تراکنش را شامل می یحقوق
المللی به منظور افزایش امکان  و سایر نهادهاي بین 1ي اقدام مالی هایی نظیر گروه ویژه ازمانبا وجود الزامات قانونی که س

ي بسیاري میان پیشگیري از پولشویی و اجرایی کردن این  اند، هنوز فاصله پیشگیري از پولشویی براي کشورها وضع کرده
ها تطبیق دهند  تري، مبارزه با پولشویی و فهرست تحریممقررات وجود دارد. موسسات مالی باید خود را با الزامات شناخت مش

هاي ساختاري برخی کشورها، اجرایی کردن این الزامات را دشوار ساخته است. اینجاست که وجود یک بستر  اما محدودیت
د. موسسات مالی ها ایفا کن تواند نقشی موثر در غلبه بر این محدودیت چین می مشترك، قابل اعتماد و قابل رهگیري مانند بالك

چین، قوانین ضد پولشویی را اجرایی کنند، به اشتراك گذاشتن اطالعات را  هاي مبتنی بر بالك توانند با ایجاد سیستم می
 هاي پیروي از مقررات مبارزه با پولشویی و شناخت مشتري را کاهش دهند. هاي اجراي برنامه تسهیل کنند و دشواري

هایی که صاحبان حساب آنها با سایر  هاي موسسات مالی، این موسسات از سایر تراکنش اي سیستم به دلیل ماهیت جزیره
کند. همچنین  دهند، ناآگاهند. این امر، شناسایی و رهگیري رفتار مشتریان را دشوار می موسسات مالی در سراسر دنیا انجام می

شود، ناتوانی در پایش  مراحل پولشویی محسوب می هاي متعدد مالی در کشورهاي مختلف یکی از از آنجایی که انجام تراکنش
دهد. به عالوه، اولین الزام  المللی، ریسک بروز اقدامات پولشویی را افزایش می و رهگیري رفتارهاي مشتریان در سطح بین

توانند  قانونی که موسسات مالی باید در مورد تمامی مشتریان اجرا کنند، فرایند شناخت مشتري است. اگرچه موسسات می
براي دستیابی به این اطالعات در موارد خاصی از منابع دیگر نیز کمک بگیرند، مسئولیت نهایی این اطالعات با خود آنها است. 

ي تأیید فرایند شناخت مشتري، کمک گرفتن از موسسات مالی دیگر است. به این ترتیب، در عین این  بنابراین بهترین شیوه
توانند صحت ادعاهاي مشتریان جدید را از طریق  قبال شناخت مشتري خود مسئولند، میکه موسسات مالی همچنان در 

 اند، کنترل کنند. ي این اطالعات با اطالعات سایر موسسات مالی که با این مشتریان فعالیت داشته مقایسه
کنند، با مشکالتی  ت میهایی که از موسسات مالی مختلف دریاف هاي نظارتی نیز در تحلیل داده از سوي دیگر، سازمان

 سازي و سپس تحلیل کنند. آوري، یکپارچه هاي فوق را از موسسات متعدد جمع ها مجبورند داده مواجهند زیرا این سازمان
چین به عنوان زیرساختی در جهت تسهیل ارتباط میان موسسات مالی کشورهاي مختلف و همچنین به  اینجاست که بالك

ها را در یک  تواند تمامی این داده چین می ي بالك شده یابد. یک دفترکل توزیع آنها کاربرد می گذاري اطالعات میان اشتراك
درنگ  هاي رفتاري نیز به صورت بی پایگاه داده جمع کند و به این ترتیب، در طول فرایند بررسی رفتارهاي مشتریان، تحلیل

 شوند. روي دفترکل انجام می
، پایش و گزارشگري رفتارهاي مشتریان را با به کارگیري قراردادهاي هوشمند مبتنی توان شناخت، رهگیري به عالوه می

اي از  افزاري، همواره بروز مجموعه هاي نرم تر، قراردادهاي هوشمند در قالب برنامه چین مکانیزه کرد. به طور دقیق بر بالك
ورت صحت یافتن این قیدها، به طور خودکار کنند و در ص ها که توسط مقررات ضدپولشویی تعیین شده را کنترل می شرط

هاي مشکوك و  هایی از این فعالیت شوند. به عنوان مثال، این که در صورت بروز رفتارهاي خاصی الزم است گزارش اجرایی می
ی هاي بزرگ توسط حساب تهیه شوند. اگر بتوان این رفتارها را در قالب منطق محاسبات هایی نیز از انجام تراکنش گزارش

شده، به صورت خودکار اجرا شود و  توان یک قرارداد هوشمند ایجاد کرد که در صورت بروز رفتارهاي تعریف تعریف کرد، می

1 The Financial Action Task Force (FATF) 
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 هاي موردنظر را فوراً براي نهادهاي ذیربط ارسال کند. گزارش
مرکز کنترل متمرکز را از چین و اتکاي آن بر فرایند اجماع عمومی، نیاز به وجود یک  از سوي دیگر، ماهیت غیرمتمرکز بالك

کند. بنابراین، برخالف تصور عمومی، اجرایی  دارد و در عین حال، صحت اطالعات موجود بر این بستر را تأیید می می میان بر
توانند به جاي ایجاد مراکز داده و  ي باالیی در بر ندارد. موسسات مالی می چین به هیچ وجه ریسک و هزینه کردن بالك

گذار  کند، آنها را با نهادهاي قانون ها را ذخیره می چینی باشند که داده ي بالك نحصاري خود، عضوي از شبکههاي ا سیستم
 کند. دهد و در صورت لزوم، هشدارهاي الزم را اعالم می تطبیق می

 Identitiiمطالعه موردي: شرکت 

هنگ کنگ شرکت کرد و با  Accenture Fintech Innovation Labمیالدي در  2015در سال  identitiiشرکت 
هاي در فرایند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریس همکاري  هاي پیشِ روي بانک چالشهاي متعددي در زمینه  بانک

سازي فرایند مبارزه با پولشویی ارائه کرده است. در  داشت. پس از آن، این شرکت دو راهکار در زمینه اثبات مفهوم براي بهینه
و اوایل سال  2016یک راهکار مبتنی بر اثبات مفهوم برسوئیفت عرضه کرد که در اواخر سال  Identitiiمیالید،  2016ژوئیه 
 میالدي اجرایی شد. 2017

المللی است. این توکن به  طراحی شده که قابل اتصال به پیغام پرداخت بین identitiiدر این راهکار، توکنی توسط شرکت 
کند و در تمامی مراحل پرداخت با پیغام پرداخت همراه است. در ابتداي فرایند  ع شده عمل میعنوان یک دفترکل توزی

افزار ثالث دیگري در بانک، در این  نرم APIپرداخت، بانک مبدأ اطالعات پرداخت کننده را به صورت دستی یا از طریق 
داخت مشارکت دارند، اطالعات ضمیمه به توکن فوق را هاي دیگري که در این فرایند پر کند. بانک وارد می دفترکل توزیع شده

 کنند. بررسی و ارزیابی می

رود و فرایند پرداخت نیز به علت حذف موارد فوق، با  کاري در فرایند شناسایی مشتري از میان می به این ترتیب نیاز به دوباره
، فرایند APIیافت اطالعات مشتري از طریق از سوي دیگر، به علت فراهم شدن امکان در پذیرد. سرعت بیشتري انجام می

پذیرد و هر زمان تغییري در اطالعات مشتري ایجاد شود، دفترکل  شناخت مشتري در لحظه و با به روزترین اطالعات انجام می
 هاي حاضر در فرایند پرداخت، در هر لحظه به به روزترین شود و بانک موردنظر با همان توکن در لحظه به روزرسانی می

 دسترسی خواهند داشت.اطالعات مشتریان پرداخت موردنظر 

 بندي جمع

هاي فعال در  المللی قرار گرفته و سازمان هاست ضرورت مبارزه با پولشویی مورد توجه خاص نهادهاي ملی و بین سال
هاي بزرگی  مشتري گام هاي پیروي از مقررات مبارزه با پولشویی و شناخت ي برنامه گذاري، در تبیین و توسعه ي قانون عرصه

هاي  ها قرار دارد و محدودیت هاي بسیاري فراروي موسسات مجري این برنامه اند. با این وجود، مشکالت و محدودیت برداشته
زیرساختی و فناوري موجود، شکاف بزرگی میان اقدامات مدون موردانتظار نهادهاي ناظر و توان اجرایی نهادهاي مجري ایجاد 

 کرده است.
ي قابل توجهی را براي موسسات مالی در اجراي قوانین مبارزه با  چین، راهکارهاي بالقوه یت غیرمتمرکز فناوري بالكماه

چین،  ي بالك شده گیري از فناوري دفترکل توزیع توانند با بهره کند. این موسسات می پولشویی و شناخت مشتري فراهم می
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هاي موردنیاز تطابق با الزامات ضدپولشویی را  اد فنی و نیروي انسانی، زیرساختهاي کالن در ابع گذاري بدون نیاز به سرمایه
ایجاد کنند و به این ترتیب به منبع اطالعاتی مشترکی میان تمامی موسسات مالی، دسترسی فوري داشته باشند. عالوه بر این، 

به دلیل غیر قابل حذف بودن این اطالعات،  شود و چین ثبت می ها در این سیستم مبتنی بر بالك ي تمامی تراکنش تاریخچه
هاي هر یک از مشتریان خود تهیه  ي تمامی تراکنش موسسات مالی خواهند توانست در هر لحظه گزارش کاملی از تاریخچه

 نمایند.
با  هاي پیروي از مقررات مبارزه هاي برنامه ها و کنترل عالوه بر این، قراردادهاي هوشمند قابلیت اجرایی کردن شرط

توان با دقت باالیی به پایش  کنند. با استفاده از این قراردادها، می پولشویی و شناخت مشتري را براي موسسات مالی فراهم می
هاي مشکوك مشتریان پرداخت و در صورت لزوم، اقدامات ضروري را در زمان مناسب اتخاذ  دهی در مورد فعالیت و گزارش

 نمود.
گذار قرار دارد، فهرستی از  ت مبارزه با پولشویی مورد توجه نهادهاي ناظر و قانوني دیگري که در اقداما جنبه
اند. با قرار دادن فهرست این  هاي حقیقی و حقوقی است که موسسات مالی از انجام مبادالت مالی با آنها منع شده موجودیت

هاي مالی اعمال کرد و به این  جدید بر تراکنش هاي توان این موارد را نیز به عنوان کنترل چین می موارد تحریم روي بالك
چین قابلیت اجرایی  هاي پیروي از مقررات مبارزه با پولشویی و شناخت مشتري نیز بر بستر بالك ترتیب، بخش سوم برنامه

 یابند. می
شود و  ود نمیهاي پیروي از مقررات مبارزه با پولشویی و شناخت مشتري محد چین تنها به اجراي برنامه پتانسیل بالك

هاي ابتدایی ورود  چین در گام تر در کل سیستم بانکی را دارد. با این وجود، با توجه به این که بالك قابلیت ایجاد تحولی بزرگ
ي این فناوري بنیادي  وکارها در به کار گیري گسترده وکار جهانی قرار دارد، احتیاط موسسات و صاحبان کسب به فضاي کسب

نظر  چین صرف هاي مالی بر بستر بالك توان فعالً از انتقال کل سیستم بانکی و تراکنش به همین دلیل، می قابل پذیرش است.
صنعت مالی و بانکداري را با به کار گیري آن در مبارزه با پولشویی آغاز نمود. بدیهی است  چین به فضاي  کرد و ورود بالك

هاي ضروري و منحصر  ت مبارزه با پولشویی و شناخت مشتري یکی از چالشهاي اثربخش پیروي از مقررا ایجاد و اجراي برنامه
چین در بخش خدمات مالی و به ویژه در  چین قابلیت تحقق آن را دارد. مزایاي به کار گیري بالك  به فردي است که بالك

 ضاي خدمات مالی، قابل انکار باشد.تر از آن است که به دلیل تردید در ورود این فناوري به ف ي مبارزه با پولشویی بزرگ زمینه

Application of Blockchain technology in combating money laundering 

Money laundering is defined as an attempt to hide illegal financial transactions and trying to 
legitimize them. Regarding the United Nations Office on Drugs and Crime report, these 
criminal activities has reached more than $ 2 trillion in total by the end of 2016. The report 
has also stated that despite all efforts, only less than 1% of these illegal financial flows are 
identified and ceased. Given the destructive effects of money laundering on financial and 
economic infrastructure, these statistics seem alarming. 

Therefore, numerous international and national institutions try to counter money laundering. 
At the international level, policies and frameworks are formulated by governing bodies. 



                                                                                                        

11 
 

National and regional institutions also organize and implement activities in line with the 
established frameworks. Compliance with these legal requirements imposes a heavy load of 
work and cost on banks. The cost of anti-money laundry programs has increased from $ 3.6 
billion in 2008 to $ 18 billion in 2016, according to the Financial Crimes Enforcement 
Network. On the other hand, the inability to comply with the legal requirements also results 
in heavy penalties. As a result, the growing cost of money laundering has pushed banks to 
seek innovative and cost effective solutions to comply with the above rules. 

Keywords: Blockchain, Distributed Ledger, Smart Contracts, Anti Money Laundering 
(AML), Know Your Customer (KYC) 
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