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هدفت هذه الدراسة الى بيان ماهية جريمة غسل األموال اإللكترونية وتحليلها وبيان أركانها ومصادرها ومقارنتها 

 بجريمة غسل األموال التقليدية، كما تم بيان موقف المشرع األردني والتشريعات المقارنة منها. 

واالجتماعي،  السياسي واالقتصاديلجانب وبما أن جريمة غسل األموال من الجرائم الحديثة الهامة التي تمس ا 

وعليه اشتملت وفروع، جاءت تلك الدراسة على نحو ثالثة فصول يحتوي كل فصل منها على عدة مباحث 

، ومن ثم تم بيان الطبيعة القانونية لها، كما كشفت ية جريمة غسل األموال لغة وفقها  الدراسة على التعريف بماه

جريمة، و بيان موقف بعض التشريعات األجنبية والعربية منها حيث جاء ذكر تلك الدراسة عن أركان تلك ال

، الرتكابهاموقف التشريع البريطاني والمصري واللبناني، ثم تالها  ذكر أهم الوسائل التقليدية واإللكترونية المتبعة 

الدراسة تم التطرق الى المعالجة  آخرحيث أن الوسائل تتنوع تبعا  لنمط الجريمة، تقليديا   كان أم الكترونيا ، وفي 

بيان قرارات لمحكمة التمييز االرنية الموقرة، كما جاء في هذه الدراسة  مة الوطنية لتلك الجريمة وكما تالتشريعي

ضرار ما ال يحصى، ة الناجمة عنها حيث أن لها من األذكر ألهم االثار االجتماعية واالقتصادية والسياسي



غسل األموال باهتمام واسع دوليا  وعالميا ، جعلها محط اهتمام االتفاقيات الدولية التي وعليه فقد حظيت جريمة 

، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير 2001منها اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 

 .، وغيرها1988المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية )اتفاقية فينا( لسنة 

 وأخيرا  خلصت الباحثة في تلك الدراسة إلى خاتمة تضمنت نتائج وعلى ضوئها تم التوصل الى توصيات.
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Abstract  

The study aimed at explaining was to explain the nature of the electronic money 

laundering, its analysis, the statement of its elements and sources and its comparison 

with conventional money laundering. 

 As the crime of money laundering is one of the most important modern crimes 

affecting the political, economic and social aspects, this study comes in three 

chapters; each of them contains several sections and parts. 

The study also revealed the nature of the crime of money laundering in accordance 

with it, its legal nature. The study also revealed the elements of that crime and the 

position of some foreign and Arab legislations, including the position of the British, 

Egyptian and Lebanese legislation, The most important traditional and electronic 

methods used to commit, since the methods vary depending on the pattern of crime, 



traditionally or electronically, and in the last study was dealt with the national 

legislative process of the crime was discussed by the distinguished Jordanian court 

of cassation, as stated in this study  The crime of money-laundering has attracted 

wide national and international attention, bringing it to the attention of the 

international conventions, including the Budapest Convention on Combating 

Cybercrime of 2001 and the United Nations Convention against Illicit Traffic In 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention) of 1988, and 

others. 

Finally, the researcher in the study concluded in this study to a conclusion that 

included results and in light of which recommendations were reached 

 

 


