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”cuckoo smurfing“
كيف تكتشف وتتجنب وتحمي نفسك من مخطط غسيل األموال هذا؟

إذا كنت تقوم بإرسال أو تَلقي أموال من الخارج مستخدماً شركة تحويل أموال، فقد تكون ُعرضة لخطر المجرمين الذين 
.”cuckoo smurfing“ يستهدفون حسابك المصرفي باستخدام

و Cuckoo smurfing هو أسلوب لغسيل األموال يستخدمه المجرمون لكسب األموال الناتجة عن أنشطة إجرامية والتي 
تظهر وكأنها جاءت من مصدر شرعي. يَستخدم المجرمون المنظمون عصابات غسيل األموال المحترفون الستهداف 

الحسابات المصرفية لألشخاص الذين يتلقون تحويالت مالية في أستراليا.
احِم نفسك من هذا النشاط اإلجرامي من خالل معرفة عالمات التحذير واإلبالغ عن نشاط مريب في الحساب.

ما هي عالمات التحذير؟
إنتبه وقم باالبالغ عن حركة غيرمتوقعة ومريبة تحدث في حسابك المصرفي، بما في ذلك:

إيداعات نقدية متعددة بمبالغ تقل عن 10000 دوالر	 
إيداعات نقدية متعددة في نفس اليوم أو خالل فترة قصيرة	 
إيداعات نقدية عبر فروع مختلفة وماكينات الصرافة اآللية، بما في ذلك عبر واليات مختلفة	 
إيداعات نقدية من أطراف ثالثة متعددة.	 

من الُمستهَدف؟
قد تكون في خطر إذا كنت تتوقع حوالة مالية من الخارج عن طريق مؤسسة تحويل أموال.

يتضمن هذا:
المغتربين االستراليين	 
المصّدرين االستراليين	 
الطالب الدوليين الذين يدرسون في أستراليا	 
المستثمرين الدوليين	 
المهاجرون الراغبون في االستقرار في أستراليا.	 

كيف تحمي نفسك؟
تَعاَمل فقط أو أطلب إرسال األموال عن طريق المؤسسات المالية الشرعية أو مؤسسات تحويل األموال 

إذا كنت تتوقع تلقي أموال من الخارج، راجع نشاط حسابك المصرفي وأبلغ عن أي معامالت مريبة.



اإلبالغ عن نشاط  مريب في الحساب.
إذا الحظت أي نشاط مريب يجري في حسابك المصرفي، بما في ذلك عالمات التحذير أعاله، يجب عليك أوالً إبالغ البنك 

الذي تتعامل معه على الفور، أو االتصال ب Crime Stoppers على 000 333 1800.
إذا حدث وعلمت بهذا النشاط، فمن المهم اإلبالغ عنه. يعني عدم اإلبالغ عن هذا النشاط بأنك قد تواجه احتمال المالحقة 

الجنائية أو مصادرة هذه األموال أو قيام البنك الذي تتعامل معه بإغالق حسابك )حساباتك(.
للمزيد من المعلومات قم بزيارة:

www.afp.gov.au/proceeds-crime
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وإليك كيف يجري ذلك:
1.  ينوي شخص بالخارج إرسال أموال 

إلى حساب أسترالي. ويعطي هذه األموال 
لمؤسسة تحويل أموال إلرسالها إلى 

أستراليا.
2.  في هذه األثناء، يحتاج عضو عصابة 
الجريمة في أستراليا الى تحويل األموال 

إلى الخارج.
3.  التقوم مؤسسة تحويل األموال في 
الخارج  بإرسال األموال الى أستراليا. 

بدالً من ذلك، يقدموا تفاصيل التحويل الى 
عصابة غسيل األموال. 

4.  تقوم العصابة بترتيب إيداع أموال 
مختلفة )ذات قيمة معادلة( في الحساب 

المصرفي األسترالي. و مصدر هذه 
األموال من أنشطة إجرامية.

5. تتيح مؤسسة تحويل األموال في 
الخارج للعصابة االجرامية الوصول الى 

األموال األصلية.

”cuckoo smurfing“

غالباً ما يتم إااليداع في الحساب األسترالي )“‘cuckoo‘s nest’”( بواسطة مهربوا النقد (’Smurfs‘ ( بمبالغ أقل من 
10000 دوالر. إنها جريمة جنائية القيام بتقسيم المعامالت الكبيرة عمداً الى مبالغ أصغر تقل عن 10000 دوالر، في 

محاولة لتجنب االبالغ عن تجاوز العتبة النقدية.


