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نود أن نسمع رأيكم حول قوانيننا 
ملكافحة غسل األموال.

KEEP OUR
MONEY CLEAN
kia mā ā tātau moni

Logo
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This logo is an evolution from the previous iteration.
We believe this logo is more ownable because it has  
levels of meaning in each element that creates its shape 
vs the previous version.
 
It combines a koru which is representative of New 
Zealand, a money texture from New Zealand currency, 
money iconography and the shape of a coin.

What we have refined in this version is we have created 
more negative space and a thinner weighting of line in 
the money icon itself. The money texture also has more 
clear space, so it’s less condensed. That has helped the 
Koru to stand out better.
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ويف الحقيقة تكون التكلفة والتأثري أضعاف هذا الرقم عندما تفكر يف الجرائم 

التي تولد أمواالً ”قذرة“ والرضر الذي تلحقه باملجتمعات. يستخدم ممولو 

اإلرهاب أيضاً هذه األساليب إلرسال أموال تنفق يف أسباب العنف وإلخفاء من 

يقدم هذه األموال ويستلمها. 

هل يسبب لكم القانون أية مشاكل؟ الرجاء اخبارنا.

يف الوقت الذي تكون فيه قوانني مكافحة غسل األموال مهمة للغاية، فإننا نعلم 

أنها ميكن أن تجعل األمور أكرث صعوبة أو تتسبب بإحباط للبعض. نود أن نسمع 

عن تجربة األشخاص يف التعامل مع قوانني مكافحة غسل األموال، مثل رشاء أو 

بيع منزل أو التعامل مع مرصفهم. 

هل أصبح من الصعب عليك فتح حسابات بنكية أو االحتفاظ بها، أو أصبح من 

الصعب أو أكرث تكلفة إرسال األموال إىل العائلة واألصدقاء يف الخارج؟ قد يحدث 

هذا إذا مل يكن هناك وسيلة سهلة للوصول إىل املستندات التي تثبت هويتك أو 

مكان إقامتك.

هل لدينا التوازن الصحيح فيام يتعلق بحامية خصوصية األشخاص؟ تحتاج 

الرشكات إىل جمع قدر كبري من املعلومات الشخصية من عمالئها، ونود التأكد 

من أن القانون يحمي خصوصية األشخاص. 

يرجى إخبارنا عن رأيكم يف قوانيننا بشأن مكافحة غسل األموال، 

اذهب إىل: 

 www.justice.govt.nz/amlcft-review

نحتاج أن نسمع منكم قبل تاريخ 3 ديسمرب 2021.

وشكراً.

يعد غسل األموال ومتويل اإلرهاب جرمية

غسل األموال هي العملية التي يستخدمها املجرمون لـ ”تبييض“ األموال التي 

يكسبونها من جرائم مثل االحتيال وتجارة املخدرات املمنوعة والتهريب. 

ومن خالل جعل هذه األموال تبدو وكأنها تأيت من مصادر رشعية، يتمكن 

املجرمون من تغطية مساراتهم وتجنب التحريات عنهم. املنظامت اإلجرامية 

وكذلك األشخاص الذين ميولون اإلرهاب يستهدفون الرشكات والدول التي 

يعتقدون أن أنظمتها وضوابطها ضعيفة بحيث ميكنهم استغاللها.

تعد كل مرة يشرتي فيها شخٌص ما منزالً أو سيارة، أو ينقل األموال إىل بنوك 

مختلفة، أو يرسلها إىل وطنه األصيل، فرصة ً لغسل األموال غري املرشوعة.

لدينا منذ مثاين سنوات قوانني مكافحة غسل األموال، ملكافحة هذه الجرائم التي 

ميكن أن تلحق أرضاراً جسيمة بنظامنا املايل.

هل قوانيننا ملكافحة غسل األموال هي األفضل من نوعها؟

يف شهر يوليو، طلبت الحكومة من وزارة العدل مراجعة قوانني مكافحة غسل 

األموال. وتتيح لنا هذه املراجعة أن نسأل أنفسنا: هل قوانينا الحالية هي 

عىل أتم وجه؟

إن قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب )AML/CFT( لعام 2009 من 

شأنه أن يحافظ عىل نيوزيلندا آمنة من عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

من خالل جعل غسل األموال أو متويل اإلرهاب أمراً أكرث صعوبًة عىل املجرمني، 

فإننا أيضاً نجعل الجرائم ذات الدوافع الربحية، مثل بيع املخدرات أو االحتيال 

عىل الناس، أقل جاذبية.

غسل األموال يؤثر علينا جميعاً. ويحدث كل يوم يف جميع أنحاء بالدنا. وتشري 

التقديرات أن أكرث من مليار دوالر سنوياً يأيت من عائدات تجارة املخدرات 

واالحتيال، وميكن غسله من خالل الرشكات النيوزيلندية. 

http://www.justice.govt.nz/amlcft-review  
http://www.justice.govt.nz/amlcft-review  
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األسئلة الشائعة حول: مراجعة الحكومة لقانون 
)AML/CFT( مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

ما هو غسل األموال؟

غسل األموال هي العملية التي يستخدمها املجرمون لـ ”تبييض“ األموال التي 

يكسبونها من جرائم مثل االحتيال وتجارة املخدرات املمنوعة.

وهذا من خالل جعل هذه األموال تبدو وكأنها تأيت من مصادر رشعية، ليتمكنوا 

من تغطية مساراتهم وتجنب التحريات عنهم. املنظامت اإلجرامية وكذلك 

األشخاص الذين ميولون اإلرهاب يستهدفون الرشكات والدول التي يعتقدون أن 

أنظمتها وضوابطها ضعيفة بحيث ميكنهم استغاللها.

تعد كل مرة يشرتي فيها شخص ما منزالً أو سيارة، أو ينقل األموال إىل بنوك 

مختلفة، أو يرسلها إىل وطنه األصيل، أو يعطيها ألحد األقرباء فرصة ً لغسل 

األموال غري املرشوعة.

ما هو متويل اإلرهاب؟

يدعم عدد قليل من األشخاص اإلرهاب من خالل توفري األموال أو املوارد 

لإلرهابيني. ميكن أن يشمل ذلك األشخاص الذين يريدون ارتكاب هجوم إرهايب أو 

دعم منظمة إرهابية وتخصيص أموال لهذا الغرض. 

يعد متويل اإلرهاب جرمية، وغالباً ما يستخدم ممولو اإلرهاب أمواالً من مصادر 

مختلفة منها األموال املكتسبة من مصادر مرشوعة )مثل األجور أو التربعات( 

وكذلك من األموال غري املرشوعة. ونتيجة لذلك، سيستخدم ممولو اإلرهاب 

تقنيات مامثلة لغاسيل األموال لتغطية مساراتهم وتجنب عمليات التحري عنهم. 

يف حني أن احتامل متويل اإلرهاب هو أقل يف نيوزيلندا من غريها، إال أن العواقب 

املحتملة ميكن أن تكون وخيمة. وميكن أن يتم استغالل النيوزيلنديني عن غري 

قصدهم من قبل اإلرهابيني.

ما هو قانون مكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب )AML/CFT(؟

إن قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب )AML/CFT( لعام 2009 من 

شأنه أن يحافظ عىل نيوزيلندا آمنة من عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

من خالل جعل غسل األموال أو متويل اإلرهاب أمراً أكرث صعوبًة عىل املجرمني، 

فإننا أيضاً نجعل الجرائم ذات الدوافع الربحية، مثل بيع املخدرات أو االحتيال 

عىل الناس، أقل جاذبية ونحمي نيوزيلندا من اإلرهاب.

هل هذا مهم؟

غسل األموال يؤثر علينا جميعاً. ويحدث كل يوم يف جميع أنحاء بالدنا. وتشري 

التقديرات أن أكرث من مليار دوالر سنوياً يأيت من عائدات تجارة املخدرات 

واالحتيال، وميكن غسله من خالل الرشكات النيوزيلندية. 

ويف الحقيقة تكون التكلفة والتأثري أضعاف هذا الرقم عندما تفكر يف الجرائم 

التي تولد أمواالً ”قذرة“ والرضر الذي تلحقه باملجتمعات. يستخدم ممولو 

اإلرهاب أيضاً هذه األساليب إلرسال أموال تنفق يف أسباب العنف وإلخفاء من 

يقدم هذه األموال ويستلمها. 

ملاذا تراجع الحكومة القانون؟

لدينا منذ مثاين سنوات قوانني مكافحة غسل األموال، ملكافحة جرائم ميكن أن 

تدمر نظامنا املايل.

 AML/CFT رشع معايل وزير العدل، السيد كريس فافوي، البدء مبراجعة قانون

يف 1 يوليو 2021. تقدم هذه املراجعة فرصة إللقاء نظرة عىل السنوات الثامين 

املاضية ونسأل أنفسنا: 

هل هذه القوانني عىل أتمِّ وجه أم تحتاج إىل تحسني؟ 	 

هل يحقق النظام أغراضه بشكل فعال وبأفضل الطرق من حيث التكلفة؟ 	 

ما الذي ميكننا أن نقوم به بشكل أفضل؟ 	 

ما الذي ميكننا أن نتخىل عن القيام به؟	 

تقود وزارة العدل هذه املراجعة. وبدعم من الوكاالت الحكومية األخرى التي 

تشارك املسؤولية يف قوانني مكافحة غسل األموال واإلرهاب AML/CFT، وهي: 

وزارة الشؤون الداخلية 	 

هيئة األسواق املالية،	 

دائرة الجامرك النيوزيلندية، 	 

الرشطة النيوزيلندية، و 	 

بنك االحتياطي النيوزيلندي. 	 
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كيف ميكن أن أتأثر بعمليات مكافحة غسل 

األموال ووقف متويل اإلرهاب؟

 جميع النيوزيلنديني معرضني لتأثريها. ميكن أن يحدث غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب بعدة طرق. ميكن أن تنطوي كل عملية رشاء ملنزل أو سيارة أو قارب 

عىل غسل أموال؛ كذلك الحال بأي معاملة مرصفية محلية أو دولية. يتأثر بها 

أصحاب املهن واملنظامت أيضاً. لذلك، إذا كنت تعمل يف بنك أو كازينو، أو كنت 

محامياً أو وكيل عقارات أو محاسباً أو بائع سيارات، فسوف تتأثر.

ملاذا يجب عيل االهتامم؟

نحن نفخر كنيوزيلنديني بأننا نعيش يف واحد من أقل البلدان فساداً يف العامل. 

ونريد أن نجعل نيوزيلندا من أصعب األماكن لعمل الجامعات اإلجرامية 

املنظمة، وال نريد أن يدمر املجرمون نظامنا املايل واقتصادنا أو يشوهوا منسمعتنا 

حول العامل مع البلدان التي نتاجر معها. 

يغذي غسل األموال االقتصاد اإلجرامي. إنه النظام املايل لسوق املخدرات 

املمنوعة الذي يؤدي إىل مزيد من الجرائم.

نريد دولة آمنة من اإلرهابيني. نحن جميعاً معاً يف هذا األمر ملحاربة غاسيل 

األموال واإلرهابيني.

ماذا عليك أن تعرف؟

نود أن نتأكد من أن ما يحاول القانون فعله ال يزال وثيق الصلة بنيوزيلندا 

ونطرح أسئلة حول غرض وأهداف القانون.

يتكون حالياً القانون من ثالثة أهداف: 

إبعاد الغري عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب واكتشاف هذه العمليات 	 

عند حصولها، 

الوفاء بالتزاماتنا الدولية، و 	 

التأكد من ثقة الشعب بأن أعاملنا تجري بشكل قانوين. 	 

بينام يهدف القانون إىل الحفاظ عىل نيوزيلندا آمنة، إال أنه قد يجعل يف بعض 

األحيان من الصعب عىل األشخاص مامرسة حياتهم اليومية. عىل سبيل املثال، 

نعلم أن القانون قد َصّعب عىل بعض األشخاص أمر فتح حسابات مرصفية. ميكن 

أن يجعل هذا من الصعب عىل الناس املشاركة يف املجتمع وميكن أيضاً أن يجعل 

من الصعب عليهم إرسال األموال إىل الخارج ألسباب وجيهة.

نريد أن نفهم كيف ميكن للقانون أن يتسبب يف تحديات لألفراد والرشكات. 

ونريد معرفة فيام إذا كان القانون قد َصّعب عىل النيوزيلنديني أمر فتح حسابات 

مرصفية أو االحتفاظ بها، أو أصبح من الصعب أو أكرث تكلفة عليهم إرسال 

األموال إىل العائلة واألصدقاء يف الخارج. نريد أيضاً معرفة ما إذا كان األشخاص 

قد واجهوا أي تحديات أو إحباطات لعدم استطاعتهم من الوصول بسهولة إىل 

املستندات التي تثبت هويتهم أو املكان الذي يعيشون فيه.

كم من الوقت ستستغرق هذه املراجعة؟

ستنتهي املراجعة بحلول 30 يونيو 2022، مع تقديم الوزارة تقريراً إىل وزير 

العدل حول كيفية أداء القانون وما إذا كان يجب تغيري أي يشء فيه. ومن هناك، 

سيتم نرش التقرير عىل املأل.

من نواٍح عديدة، نرى املراجعة كبداية لعملية إصالح محتملة، وبداية لحوار 

حول كيفية القيام بعملنا بشكل أفضل. يف حني أننا قد نويص بتغيري لألمور، 

فمن املحتمل أن يستغرق ذلك ما ال يقل عن سنتني إىل ثالث سنوات إلحداث 

أي تغيريات ترشيعية. قد نتمكن من إجراء بعض التغيريات يف مرحلة مبكرة 

باستخدام اللوائح أو ”الترشيعات الثانوية“. 

كيف ومتى ميكنني املشاركة؟

تم إصدار وثيقة استشارة عامة مطولة تحتوي عىل جميع القضايا واملجاالت 

املحتملة للتغيري التي حددتها الوزارة. كام ونرشنا أيضاً وثيقة تلخص النقاط 

الرئيسية التي نتعامل معها. ميكن تحميل هذه الوثائق من موقع الوزارة 

https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/ :هنا

 /key-initiatives/aml-cft

ميكنكم مشاركة آرائكم عن طريق ملء منوذج عرب اإلنرتنت أو إرسال رسالة 

إلكرتونية أو رسالة بريدية إىل فريق املراجعة. ميكنك اإلجابة عن أي عدد من 

األسئلة تشاء سواء قلَّت أو كرثت. 

مبجرد إغالق عمليات التقديم، سنجري مزيداً من املشاركات مع القطاع الخاص 

والجاليات من فرباير 2022 إىل ابريل 2022 للمساعدة يف تشكيل التوصيات.

ما هو الوقت املتاح يل لتقديم آرايئ ومقرتحايت؟

نحتاج أن نسمع منكم بحلول 3 ديسمرب 2021.

لدي سؤال مع من ميكنني أن أتحدث؟

 aml@justice.govt.nz :راسلنا عىل

https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/aml-cft
https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/aml-cft
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