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مراقبة قوائم العمالء الممنوعين
مكافحة تمويل اإلرهاب لم تعد قاصرة على السلطات األمنية الوطنية و الشرطة و الجيش ،و لكن أيضاا أصاباحات أات أهاماياة
متزايدة في البنوك و شركات التأمين و المؤسسات الصناعية و التجارية .و االلتزامات القانونية التي يفرضها المشرعايان ساو
تزيد مع استمرار وجود لإلرهاب .ال توجد مؤسسة مالية أو مؤسسة تجارية دولية تستطيع أن تتجاهل القوانين المعمول بها فاى
مجال مكافحة اإلرهاب ألن ألك يفقدها سمعتها.



و من أشكال الحظر ،قد تقضى القوانين الوطنية و الدولييية قيييقيييييد

قائمة األشخاص و المرموعات و المتسيبيات اليييى تصيدرهيا

أو حظر الواردات والصادرات أو عالقات األعمال اليييرياراية اليميحي ييية،

سياسة األمن الخارجى المشيرك ( )CFSPو المعرضين لعقوقيات

و اليعامل مع قعض المنيرات و كذلك رأس المال و عيمي يييات اليد يع.

مالية من االتحاد االورقى

عم يات اليقييد و الحظر هذه قد تنبع من طبيعة البضائيع ،أو قبيبي
ق دهم األص ي ،أو طبيعة االسيخدام ،أو قبب
و ى مراالت العمل المصر ى الذ

احيو

الشيرايك اليييريار .

عي يى ميعياميالت د يع،

و أوراق المالية ،و ترارة ،و معامالت النقد األجينيبيي ،و ميتسيبيات
صناعية و تراراة ،ار

أو المنظمات ايرهاقية من ت قى أ



الررادة الرسمية اللمانيا االتحاداة
®

القوائم الرسمية امكن لنيظيام  Siron Embargoميعياليرية

قوائم اخر

مورد اقيييصياد

خاصة قموردان تراراين مثيل (  ،World- Checkو Dow

أصول مالية سواء مباشرة أو غير ميبياشيرة .و كيل هيذا

 ،Jones Factivaو  .)World Complianceو و قا ليميصيدر اليبيييانيات،

مقارنة المعامالت الواردة والصادرة ققوائم الممنوعين الحيالييية

امكن آلييا تيحيدايا قيوائيم اليميمينيوعييين اليميبيييخيدمية .ايقيوم

أو اميالك أ
ايط



القائمة الموحدة لالمم الميحددة قرارات 1267

و قران

اعيماد أنظمة منياسيبية ليمينيع ايرهياقييييين
أموال أو يح أ



قائمة )Her Majesty‘s Treasury (HMT

و قطع االتصال قين االرهاقيين و أ

®

 Siron Embargoقيخزان القواعد اليى تيحكم ى اسييخيدام قيوائيم

حباقات .تم تصميم هذا اليني ي

لمنع النشاط االقيصادي لشبكة االرهاب العالمى.

الممنوعين .ع ى سبيل الميثيال ليميراجيعية حيركية د يع قياليدوالر

التزام آمن  -مراجعة قوائم الممنوعين

األمراكى ،امكن ل متسبة آليا اسيييخيدام قيائيمية وزارة اليميالييية

 Siron®Embargoهو نظام احدد األشخاص و المنظمات اليميوجيوداين

األمراكية  -مكي

ع ى قوائم الممنوعين .اقوم النظام قيحداد و منع الحركات من و إليى

المراقبة اآللية لحركات الدفع
ار

هتالء األشخاص أو المنظمات الواردة اسمائ م يى هيذه اليقيوائيم.

مراقبة األصول األجنبية (.)OFAC

مراقبة جميع الحركات الحيمال أن تكون ع يى صي ية قيايرهياب

ليقيوئيم

الدولي ،وعند الضرورة ،وقف ا .ارصد الينيظيام ميا إاا كيانيت قيييانيات

الممنوعين الوطنية و الدولية .ايم رصد و مراقبة حركات الد يع قصيورة

المرسل /المبيقبل مطاققة مع أ

قيانات ى قوائم الممنوعين مثيل

لحظية ومباشرة وقت حدوث ا.

( األسماء أو األسماء المبيعارة لإلرهاقيين أو اسيمياء اليمينيظيميات

التكامل مع قائمة الممنوعين الدولية و المحلية

ايرهاقية أو المررمين) .ى حالة تطاقق البيانات مع قوائم الممنوعين

لمواج ة ميط بات اليموال اليعياليميي ليميكيا يحية ايرهياب ،ايييييح

اقوم النظام قيرميد الحركة مما امنع اليحوال أو تغيير المي يكييية .أميا

 Siron®Embargoواج ات تيكامل مع مرميوعية كيبيييرة مين قيوائيم

الحركات الغير مشبوهة ييم تحرارها و عيودتي يا ليعيمي ييية اليد يع

وامكن اليحقق من حيازات العمالء لضمان اليوا ق و االليزام

الطبيعية.

الممنوعين الوطنية و الدولية مثل:



قائمة وزارة المالية األمراكية :مكي

مراقبية األصيول األجينيبييية

()OFAC
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السمات العامة لنظام Siron®Embargo

بحث دقيق لنتائج حقيقية
ال اقوم نظام  Siron®Embargoقط قيحداد أ

تيطياقيق ايريده يى



قائمة الممنوعين قل اقوم قبحا تقرابى و منطقى ليييييعيرى عي يى

))EU Regulations 2580/2001 and 881/2002لمكيا يحية االرهياب

األجزاء المعكوسة ى األسماء و االخيصارات و اليبداالت و اليعرايفيات
المخي فة أو أ

الدولى عن طراق ترميد األصول.

حذى تم ى االسم .احدد المبيخدم يي إعيدادات



النظام األساسية أقل تطاقق اراده قين قيانات الراسيل/اليميبيييقيبيل

(CFSP), (HMT),

اليعراف ألقل تطاقق ايم تصفيي ا قواسيطية  .Siron ® Embargoوهيذا



الكااقة قاسيخيدام اليقيواعيد



من ق ا من اشخاص و ا راد) مما ابمح لمداران االلييزام قياليييركيييز

آليات قحا شام ة :قحا دقيق ل بيانات ل يعرى ع ى اليحيركيات
المالية اليى ل ا ص ة قاالرهاقيين

الحقيقية قط.



 SWIFTو  non-SWIFTو حركات الدفع SEPA
ابمح نظام  Siron®Embargoقمعالرة اشكال مخي فة من الحركات:
) .SWIFT MX, SWIFT MT, ISO 20022 (SEPAاعال
االشكال االخر

اعال

كل حركات رسائل البوافيت ))SWIFT MX, SWIFT MT

و غير سوافت ( )Merva, WBI-FNو )SEPA (ISO 20022

و اليعداالت الريدة ( اسيخدام مثال القوائم البيضاء السيبعاد ميراجيعية
ع ى النيائ

الفحص المباشر و ال حظى لبيانات الراسل و المرسل ل حيركيات
المالية مقاقل قوائم العمالء الممنوعين العالمية مثيل )OFAC),

و االسماء ى قائمة الممنوعين .كل الحركات اليى تقيع تيحيت هيذا
امكن أن اق ل كثيرا من عدد من النيائ

اقدم الميط بات القانونية لمكا حة الررائم المالية:

حركات الراسل /المرسل المشبوهة ايم عرض يا ميع اليبيييانيات
المطاققة ل ا ى قائمة الممنوعين لذلك ايم معاليرية اليحياالت

الينيظيام أاضيا

قكفاءة و سرعة

من الحركات مثل  Mervaو WBI-FNحيييا ايقيوم



النظام قاتاحة واج ات قياسيية .تيم مينيح  Siron ® Embargoعيالمية

قوائم قيضاء و قواعد عمل خاصة قاال راد ليق يل النيائ

اليكيااقية

و تق يل المراجعة

( )SWIFT Ready Applicationو اليى تش د قأنه ايوا ق ك يا مع كيل



معااير سوافت و اضمن االتصال مع كل اشكال حركات الد ع الخياصية

تبريل كل الحاالت لمراجعي ا ى أ

وقت

قبوافت.
وثائق مراجعة لكل االجراءات و القرارات
ادعم  Siron®Embargoتبريل كل المراجعات اليى اقوم ق ا النظيام
و كذلك خطوات العمل و القرارات لكل الحاالت .و قاني اء الحيالية ايييم
تخزان النيائ
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ى م ف pdfالتاحة امكانية اصدار الييقياراير .و ايعينيى

الك أن المبيخدمين امكن م ى أ

وقت مياقعة كيف و ليميااا تيم

حص حالة معينة.
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