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Factsheet

هل تعرف عمالئك؟
أول خطوة فى عمليات الجرائم المالية يقوم المجرمون بإيداع النقود فى أى بنك ،و غالبا يستخدمون اسماء و عنواين مزيفة .بعد
ذلك يتم تحويل األموال إلى حسابات أخرى لشراء البضائع و الخدمات .هذه التحويالت ستبدو شرعية و سيكون من الصعب تتبع
مصدرها .القوانين مثل قانون الواليات المتحدة ( ، )Patriotو قانون السرية المصرفية ( ،)Bank Secrecy Actو قانون غسيل
األموال ( )Third EU Money Laundering Directiveو كافة القوانين العالمية تجبر البنوك ليس فقط على كشف حاالت غسيل
األموال أو االحتيال بل أيضا منع المجرمين من استخدام البنوك الرتكاب مثل هذه الجرائم.
إن التعر

على العميل و التصديا عليه كعميل موثوق هحيحه يحعحتحبحر

األساسية عن العميل ،و مصدر األموال ،و األعمال التجارية ،و محلحل

بمثابة عملية دقيقة لل اية للماية البنك من أن يتح استخحدامحه هحى

سكنه و المنتجات المالية التى يستخدمها من أجحل هحهحح ححلحيح

األنشطة االجرامية .عندما يسجل البنك عميل جديد ،هإنه بحذلحك قحد

لمصادر المخاطر التى قد يشكلها هذا العميل الملتمل .و اآلن يمكحن

أعطى العميل امكانية الدخول إلى البنك ملليا و دوليا .و لذلك هحمحن

عحالحيحة

الطبيعى أن البنوك يفهمون الوضع المالى و الظرو

مواجهة كل التلديات الخاحة بمعرهة العميل و ادارتها بكفحاة

و مصحدر الحثحرو

لعمالئهح اللاليين و الملتملين و ذلك لللصول على نظحر

هى نظام واحد مركزى غنى بالمزايا.
®

شحامحلحة

 Siron KYCيمد المؤسسات بالقدر المطلوبة لتحلحقحيحا سحيحاسحة

للمخاطر التي قد تواجههح.
تتطلب اللوائ

االلتزام مع تلسين و رهع كفاة عملية مراهقة العمحيحل .بحاسحتحخحدام

أن تقوم البنوك من التأكد من أنها تتبع معاييحر محعحرهحة

 Siron ® KYCيمكنكح تلديد العمالة الذين قد يشكلوا خطرا كبيرا على

عمالئها (  )KYCو إجراة التقصى الالزم لمعرهة كل البيانات التفصيلحيحة

البنك مثل:

للعمالة (  )CDDخالل كامل دور حيا العمالة  -محن قحبحول الحعحمحالة



حتى إنهاة عالقة العميل مع البنك .إن القيام بذلك عبر قاعد

عحمحالة

واسعة يمثل تلديا.
نظام  Siron®KYCهو حل يقدم خدمة متكاملة الدار عمليحة محعحرهحة




العمالة Siron®KYC .يأتى مع مجموعة معرهة محن االسحتحفحسحارات
االستقصائية عن العميل و التى يمكن تعديلها بما يناسب متطحلحبحات



البنك اللالية و المستقبلية لتلقيا أهداهحه هحى محعحرهحة الحعحمحالة
و التقصى الالزم لمعرهة كل البيانات التفصيلية للعمالة ( .)KYC/CDD
يمكن استخدام  Siron®KYCإما كلل مستقل أو كجزة من إطار حلحول
 TONBELLERليقدم لكح كاهة المتطلبات المستقبلية الدار االلتزام.
نظام متوافق خالل كامل دورة حياة العمالء
مرحلة قبول أو رهض العميل هى أسهل مرحلة يمكن عندها تحجحنحب
خطر التعامل مع األموال غير المشروعة .و بالتالي ،قحبحول الحعحمحيحل
يصب

الخطو األولى هي السيطر

عحلحى ححاالت غسحيحل األمحوال

وتمويل اإلرهاب .و لذلك من الضرورى أن تقوم المؤسسات بحتحجحمحيحع
المعلومات

1

شركات خارج اللدود ( وهى هذا الخصوص ،يتح تحوجحيحه تحنحبحيحه
لقائمة العمالة الممنوعين للمجموعات المحالحيحة لحلحدول الح حيحر
متعاونة و كذلك لقوائح العمالة المحمحنحوعحيحن األخحرى و قحوائحح
الترقب)
األشخاص السياسيون
األشخاص المقيمين هى دول معروهة بممارسة غسيل األمحوال
أو بها نسبة هساد مرتفعة
المشتبه بأنهح مشتركين هى أعمال تجارية أو قطاعات محعحرو
عنها أنها عرضة ل سيل األموال
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مزايا Siron®KYC

السمات العامة لنظام Siron®KYC

 Siron®KYCيساعد على تلديد مصحادر االخحطحار الحمحلحتحمحلحة محن



يقوم بالمراجعة أثناة قبول العميل و يقدم استبحيحان لحلحتحقحصحى

العمالة ،و قليل التكلفة ،و ذو كفاة عالية هى عملية قبحول الحعحمحيحل

الالزم عن العميل لتلديد العمالة ذوى التصنيفات الخطير

و هى التقصى الالزم عن العمالة:

السياسيين أو االشخاص و المنظمات الخاضعين لعقوبات

المزايا:





برنامج لتصميح الستبيانات العمالة قابل للتطويع وهقا لمتطلحبحات
البنك




تصنيف المخاطر



واجهات لتطبيقات طر



مراقبة و هلص متكامل لح PEP



مراجعة قوائح العمالة الممنوعين و قوائح الترقب



مقارنة البيانات األولية للعميل مقابل سلوك العميل الحلحقحيحقحى

سهولة بناة االستبيانات وهقا لمتطلبات الحمحؤسحسحة لحمحعحرهحة
العميل و ذلك لتلديد معدل المخاطر للعميل الملتمل



تجميع بيانات العميل

محثحل

سهولة ههح مصادر المخاطر للعمالة طوال دور حيحا

الحعحمحيحل

مما يجنب المؤسسة التعامل مع العمالة الحخحطحريحن أو اتحخحاذ
قرارات بها نسبة خطور



ثالث

يمكن مراجعتها بدقة و التعديل هيها الستيفاة متطلبات االلتزام و
المراجعة






مراجعة آلية



رقابة مزدوجة



تكامل تام مع عمليات المصر

االعتماد على تلليالت Siron®KYCيلد من المعالجة اليدويحة و
يقلل المخاطر و يقوى عملية التقصى الالزم لبيانات العميل

المتتبع من أنظمة مكاهلة غسيل األموال ()AML/CTF
تسجيل و مراجعة المنتفعين

هى عملية البلث عن بيانات العميل يمدك  Siron®KYCببيحانحات



المراقبة المستمر للبيانات األولية للعميل مثل بيانات اللسحاب
و سلوك اللركات مقابل السلوك اللقيقى المحرححود بحواسحطحة
أنظمة مكاهلة غسيل األموال و تمويل االرهاب
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تسجيل بيانات المنتفعين للمؤسسات االعتبارية هى االستبيحان
و مقارنة هذه البيانات آليا مع تطبيقات طر
الممنوعين و المراقبين

ثالث محثحل قحوائحح

