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 (AML)مكافحة غسيل األموال 

الضغط الهائل لتقليل التكاليف و كذلك الحاجة للتوافق التام مع  وعوا عط معكعافعحعة            ;  غالبا ما تواجه إدارات االلتزام تحديين أثنين

حيث يراقب  دقة كل معامالت العمالء  استخدام (  AML) هو حل فعال لمكافحة غسيل األموال  Siron®AML نظام. غسيل األموال

يسعاععد     Siron®AMLنعظعام  .  سيناريوهات  حث محددة، و البيانات التاريخية و ملفات المجموعات لتحديد أنشطة غسيل األمعوال 

 .االلتزام على التوافق التام م  القوانين المتغيرة  استمرار  أقل التكاليف الممكنة/مسئولى مكافحة غسيل األموال

غسيل األموال يتيح للمجرمين اكساب صفة الشرعية على  األمىوال     

يريد المجرميىن غسىل     .  التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة

أموالهم غير المشروعة حت  يتمكنوا من تحويل أموالهم بحىريىة نو      

الخوف من المساءلة بأ  األمىوال اكىتىسىنىط عىن ألىريى  األ ى ىال                   

باإلضا ة إل  ذلك، يمىنىغ غسىيىل األمىوال مىن أ  يىتىم                   .  اإلجرامية

غسيل األموال يىتىكىو  مىن       .  مصانرتها من قنل سلطات إنفاذ القانو 

 .ثالثة مراحل، مرحلة اإليداع، ثم مرحلة التمويه، ثم مىرحىلىة اإلنمىا       

و ت تنر مرحلة اإليداع ه  أص ب مرحلة حيث يتم إيداع األمىوال  ىي     

المؤسسات المالية أو تحويل األموال السائىلىة إلى  صىكىول قىابىلىة               

أما مرحلة التمويه  يتم خاللها تحويل األموال بين سىلىسىلىة     .  للتداول

من الحسابات    محاولة إلخفاء مصانرها و تتم التحويالت غالنا إلى   

وبىمىجىرن    .  نول ال يوجد بها قوانين صارمة لمكا حىة غسىيىل األمىوال        

اإليداع  ي أحد الننول األجننية، يمكىن تىحىويىل األمىوال مىن خىالل                

و بسنب الحجم الكنير للتحويالت الت  تتىم  .  حسابات شركات وهمية

أما المرحلة األخيرة و هى     . يوميا يكو  من الص ب تتنغ هذه الحركات

نمج األموال المغسولة    الدورة األقتصانيىة  مرحلة اإلنما   تتضمن 

 سىتىطىيىغ مسىاعىدة الىنىنىول               Siron®AMLنظام. و النظام المصر  

و شركات التأمين    كشف عمليات غسيل األموال    أى مىرحىلىة    

 .من المراحل الت  تم ذكرها

 نظام لمكافحة غسيل األموال  التركيز على مصادر المخاطر

Siron®AML          هو نظام يهدف للكشف عن غسيل األمىوال و مىنى ىهىا .

Siron®AML             ي مل من منظور التركيز عل  مصىانر الىمىخىاألىر لىرصىد

 يىطىنى  الىنىظىام سىيىنىاريىوهىات               .  الم امالت و التحويالت المشنوهة

 و تحليالت نقيقة لنيانات ال ميل من كل إنارات و  روع الننك لتىحىديىد   

 .و تصنيف أى حركات مشنوهة آليا

 

سهولة و سرعة انشاء السيناريوهات المحعتعمعلعة لعغعسعيعل           

  األموال

و إل  جانب عملية التحليل اإلحصائىي لىنىيىانىات الى ىمىالء، يىمىكىن                  

لموظف  إنارة غسيل األموال وضغ و إنخال م ايير و نىمىاذ  مىوحىدة       

و يىتىم  ىحى          .     النظام لتحديد الخطط المحتملة لغسيل األمىوال 

 بيانات ال مالء و الم امالت و قا لهذه الم ايير و الىنىمىاذ  الىمىوحىدة            

و .  و    حالة وجون تطاب  يتم عرضها    النظام بىأنىهىا مشىنىوهىة          

يمكن النارة االلتزام تحديد و ت ديل هذه الم ايير و النماذ  الىمىوحىدة      

بطريقة سهلة من نو  أي برمجة أو أى نعىم مىن إنارة الىحىاسىب              

 .اآلل 

اعطاء تنبيهات  العمالء ذات الصعلعة  عمعععامعالت مشعتعركعة                

 مشبوهة

 ي حين أ  م ظم أنظم مكا حة غسيل األموال تقوم ب مل تننيىهىات   

 Siron®AMLلكل الم امالت المشنوهة من عميل واحىد  ى   نىظىام        

 يساعد المؤسسات المالية عل  عمل تننيهات مرتكزة عل  ال ىمىالء  

و لذلك يىتىم تىجىمىيىغ كىل            .  ذات الصلة بم امالت مشتركة مشنوهة

ال مالء ذات الصلة بم امالت مشتركة مشنوهىة  ىي تىنىنىيىه واحىد              

إلعطاء موظف  إنارت  االلتزام و مكا ىحىة غسىيىل األمىوال الصىورة             

هذا التننيه المرتنط يساعد بصورة كنيرة  ى  تىقىلىيىل عىدن             .  الكاملة

التننيهات و يخل  اتصاال بين األنشطة المشنىوهىة و الىتى  يىمىكىن              

 .مالحظتها بسهولة من منظور عالقة الحركات بن ضها

 رصد انحرافات العمالء وفقا الدراك المخاطر

تخلي  ملف عميل و لكل مىجىمىوعىة عىمىالء           Siron®AMLيقوم نظام

أى تغييىر  ى      .  لتسجيل سلول األ ران و المجموعات    كل األوقات

 سلول ال ميل أو انحرا ات غير ألنيى ىيىة يىتىم رصىدهىا  ى  الىحىال                  

 . و إرسالها النارة مكا حة غسيل األموال كحالة خطر محتملة
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 مستوى متقدم فى ادارة حاالت االشتعبعاو و اصعدار تعقعاريعر            

(SAR/STR) 

 Suspicious Activity Report (SAR) -تقرير األنشطة المشنوهة 

 Suspicious Transaction Report  -تقرير الم امالت الىمىشىنىوهىة          

(STR)  

يتم عرض الم امىالت الىمىشىنىوهىة الىتىي تىم رصىدهىا بىواسىطىة                         

مىلىل اسىم و عىنىوا             ) مغ كل التفاصيل األخىرى        Siron®AMLنظام

ال ميل المشكول  يه، و مدير الخدمة، و كل الىنىيىانىات الىمىصىر ىيىة              

حيث يمكن لمىوظىف انارة غسىيىل األمىوال            (  األخرى و  ئات ال ميل

يقوم النظام بتوثي  كا ىة إجىراءات جىمىغ         . الدخول عل  هذه النيانات

هذه الىتىقىاريىر     .  النيانات بالكامل  ضال عن اإلجراءات المتخذة ب د ذلك

الشاملة تدعم موظف مكا حة غسيل األمىوال  ىي عىمىلىيىة إعىدان              

/SAR) التقارير الدورية و التاريخية وكذلك  ي إنشاء تننيهات االشتناه   

STR.) 

  الكامل خالل دورة العمل( KYC)التعرف على العمالء 

و قا للنيانات األولىيىة مىن      "  منخفض المخاألر" عندما يصنف ال ميل كى 

، سيقوم الننك ب نراجه    قائمة ال مالء الىغىيىر مشىكىول        KYCنظام 

و عىلى  الىجىانىب األخىر تىقىوم                 .   يهم و ي تنر ال القة جديرة باللىقىة  

المؤسسة المالية بفح  و مراقنة سلول ال ىمىالء الىمىصىنىفىيىن كى             

و عل  هذا األساس يقوم الىمىجىرمىو  بىمىحىاولىة           ".  عال  المخاألر" 

اعطاء الننك بيانات غير صحيحة أثناء عملية قنول ال مالء  قىط لىيىتىم       

و لسوء الحظ،     م ظم أنظمة مكا حة غسيل األمىوال  .  الوثوق بهم

الىتىكىامىل بىيىن         .  ال املة اآل  ال تتكامل مغ بيانات  ىتىح الىحىسىابىات        

Siron®KYC  و نظامSiron®AML         يسمح للمستخدمين بىمىقىارنىة مىا

يقدمه ال ميل من بيانات أولية لفتح الحساب و بين السلول الحقيق  

بمجرن أ  يكتشف الىنىنىك  ىرق       .  لل ميل الذى تظهره عملية المراقنة

كنير بين السلول اليوم     م امالت ال ميل و بين ما يىقىدمىه مىن       

بيانات أولية باالضا ة ال  حاالت مشابهة تم رصدها مىن قىنىل انارة          

و ب د التننيىه يىتىم تىحىلىيىل هىذه               .  االلتزام يقوم النظام باعطاء تننيه

الحاالت و قا لقواعد المؤسسة مما يؤنى لتصنيف ال ىمىيىل كى ىالى          

 .المخاألر

 Siron®AMLالسمات العامة لنظام 

     و تىمىويىل      التوا   مغ القوانين الدولية لمكا حة غسيل األمىوال

، و قىانىو  بىاتىريىوت            3rd EUتوجيهات غسيل األموال ) االرهاب 

للواليات المتحدة األمريكية، و قانو  سرية المصارف، و تىوصىيىات    

FATF 40+9) 

 الحركات و بيانات ال مالء تقلل األخىطىاء و      ألرق م تمدة لمراقنة

االسناب الحقيقية و الت  قد تشكىل  و ذلك بتحديد  قط التكلفة 

 تهديد خطيرا عل  المؤسسة المالية

          تحليالت لل مالء لفهم مصدر الخطر لغسيل األمىوال أو تىمىويىل

 االرهاب الذى قد يشكله كل عميل

              التكامل    انارة حاالت االشتناه من خالل آلىيىة سىيىر عىمىل

 م ر ة و محدنة

  تقريىر األنشىطىة الىمىشىنىوهىة، و تىقىريىر                    توليد آل  للتقريرين

 بالشكل الذى يتناسب مغ كل نولةالم امالت المشنوهة 

        سهولة تخلي  و تطويغ اعدانات النظام و سيناريوهىات الىنىحىث

عن غسيل األموال أو تمويل االرهاب مما يىؤنى إلى  مىواكىنىة            

 التغييرات المستقنلية و كفاءة رصد الحاالت

         امكانية ت ريف سيناريوهات محدنة للنحث عن حىاالت غسىيىل

 األموال أو تمويل االرهاب

 بين الحركات و ال مالء و الحسابىات و     وضغ تصور لحاالت االرتناط

 المواقغ للكشف السريغ عن حاالت غسيل األموال

 واجهات لكل أنظمة المصارف األساسية 
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