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 للنشر فورا  
 

شراكة بين نت غارديانز ومصارف الستشارات األعمال واألنظمة في 
 الشرق األوسط

 مصارف تقدم الدعم المحلي لكل من التنفيذ والتحالف

 
في شراكة مع  نت غارديانزدخلت الشركة السويسرية الرائدة في تكنولوجيا المال واألعمال  – 2017ديسمبر 11إيفردون ليه باين، 

. ستعطي هذه الشراكة لتنمية األعمال في الشرق األوسط، التي ستقدم بدورها الدعم الميداني مصارف الستشارات األعمال واألنظمة
المؤسسات المالية إمكانية معززة للوصول إلى تكنولوجيا فريدة من نوعها لمكافحة االحتيال، وخدمات من الطراز األول لمنع 

 االحتيال من نت غارديانز.

 من التقدير والثقة لتنفيذها األنظمة المصرفية األساسية تحظى مصارف، بخبرتها القوية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بمستوى عال  
T24  والخدمات ذات القيمة المضافة.  وتأتي نت غارديانز، باعتبارها من مزودي الحلول التكميلية "تيمينوس" لمنع االحتيال، بحلول

 تتالءم تماماً مع تخصص مصارف وخبرتها الرائدة.

لمخاطر الشركات، والتي تمنع االحتيال المصرفي وتضفي الطابع الرقمي على اشتراطات  اشتهرت نت غارديانز بمنصتها المبتكرة 
( حاصالً على براءة اختراع لربط وتحليل السلوكيات عبر منظومة البنك، Big Dataاالمتثال. يستخدم هذا الحل نموذج بيانات ضخمة )

 دون تدّخل.ويطبق قدرات تحليلية متطورة على وسائل الرقابة المحددة سلفاً 

وقد صّرح الدكتور محمد جنيد، رئيس مجلس إدارة مصارف، قائالً: "نحن على يقين أن هذه الشراكة ستكون مثمرة للغاية. فسوف يتمتع 
أخيراً براحة البال التي تضمنها أفضل وسائل الحماية من االحتيال".  وأضاف  T24المزيد من البنوك والمؤسسات المالية التي تستخدم 

د/ أحمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة مصارف، قائالً: "بالتعاون مع نت غارديانز سنساعد المؤسسات المالية في الشرق السي
 األوسط على استيفاء متطلباتها التي تكتنفها التحديات".

أردف أوليفييه ترانكارت، مدير وعضو مجلس إدارة نت غارديانز، قائالً: "االحتيال شاغل متزايد حول العالم، والشرق األوسط ليس 
استثناء. لذا نؤمن بأن خبرة نت غارديانز قادرة على إحداث تأثير إيجابي بحق. وسيساعد عملنا مع شريك محلي صاحب سمعة قوية على 

بنك الكويت ، والجزيرة كابيتال، وبنك اإلنماءعلى نحو كفء وفعال". يشمل عمالء نت غارديانز حالياً في المنطقة  زيادة قاعدة العمالء
 .الوطني

واتفق السيد/ عبد هللا جديد، مدير تنمية أعمال الشرق األوسط في نت غارديانز، مع السيد/ ترانكارت في إشادته بمصارف، حيث قال: 
ت المصرفية التقليدية للخدما T24"كانت مصارف خياراً بديهياً كشريك محلي نظراً لتخصصها في األنظمة المصرفية األساسية تيمينوس

 واإلسالمية، والتي يتكامل معها نظامنا بسرعة وسالسة".
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 من اليسار إلى اليمين:
 عبد هللا جديد، مدير تنمية أعمال الشرق األوسط في نت غارديانز

 الدكتور محمد جنيد، رئيس مجلس إدارة مصارف
 غارديانزأوليفييه ترانكارت، مدير وعضو مجلس إدارة نت 

 مايكل جنجنز، رئيس الخدمات المتخصصة في نت غارديانز

 

 نبذة عن مصارف الستشارات األعمال واألنظمة

استشارياً على  35في الشرق األوسط. تضم مصارف  T24تعتبر مصارف من كبار شركاء شركة تيمينوس في تنفيذ نظام تيمينوس 
لمصرفية المحلية والمتطلبات المصرفية الخاصة في المنطقة والتي تحظى بها درجة عالية من التخصص. كانت المعرفة بالمنتجات ا

المحلية في البلدان التي تغطيها مصارف بالخبرات الالزمة. تشمل  T24مصارف محورية في تطوير إطار قُطري لتزويد بنوك النموذج 
ي ترفع تقارير إلزامية. حصلت مصارف على جائزة عمليات التطوير الموسعة لمصارف، البنك المركزي المحلي وشركات المرافق الت

 .2015أحسن منفّذ أعمال مصرفية أساسية في مصر لسنة 

 االتصال:

 طارق حمود

 مدير العمليات

t.hamoud@masaref-bsc.com 
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 نبذة عن نت غارديانز

بنهجها الفريد من نوعه في حلول مكافحة االحتيال وتأمين نت غارديانز شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المال واألعمال، وهي معروفة 
( لربط وتحليل السلوكيات عبر منظومة البنك بأكملها، ال على مستوى Big Dataالمخاطر، وتستخدم برمجياتها البيانات الضخمة )

سواء المتعلقة بمكافحة االحتيال أو  المعامالت فحسب. وتمّكن وسائل الرقابة المحددة مسبقاً البنوك من استهداف المتطلبات المعينة،
التنظيمية.  تضمن خدمة تحديث وسائل الرقابة استفادة المؤسسات المالية من الحماية المستمرة في مواجهة تحديات المخاطر المتطورة 

 باستمرار. وتمتلك الشركة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها مكاتب في كينيا وسنغافورة وبولندا.

 

 االتصال:

 ن فورنيرودمي
 مدير التسويق العالمي
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