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 صـــــــملخ

 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني للمعامالت اإللكترونية المصرفية في ضوء القانون   
تطورها والطرق ومظاهر الت االلكترونية المصرفية وبيان آلية األردني من خالل تحديد مفهوم المعام

 خصائص الوالوسائل االلكترونية الحديثة التي تساعد على تنشيط المعامالت المصرفية اإللكترونية و 
لمعامالت االلكترونية المصرفية وبيان الية التعاقد بين البنك والعميل وكذلك الواجبات القانونية ل

المصرفية ماهية المعامالت اإللكترونية  وتناول الباحث عاتق البنك والعميل والمسؤوليات على
 .وخصائصها

للمعامالت اإللكترونية المصرفية من حيث بيان الطبيعة التكييف القانوني ت الدراسة تناولكما        
ت تناولو  رونية،القانونية للعقود المصرفية االلكترونية والحجية القانونية للمعامالت المصرفية االلكت

األثار الدراسة الطبيعة القانونية لفتح حساب مصرفي والطبيعة القانونية للخدمات المصرفية الكترونية و 
من حيث واجبات البنك والعميل في التعامالت االلكترونية القانونية للمعامالت المصرفية اإللكترونية 

وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة  ترونية،لعميل في التعامالت اإللكومسؤوليات البنك واالمصرفية 
المنهج الوصفي التحليلي. وقد استنتجت هذه الدراسة أن البنوك والمصارف قد اصبحت تقوم بالعديد من 

خالل الوسائل  ومنح االعتمادات وفتح الحسابات مناألعمال اإللكترونية وتقديم السلف األنشطة و 
 اإللكترونية. 

ة بمجموعة من التوصيات منها ضرورة وضع تنظيم قانوني مستقل ومتكامل وقد أوصت هذه الدراس  
وتعزيز دور البنك  من اجل تنظيم المعامالت المصرفية اإللكترونية ووضع ضوابط وقواعد ثابته لها

الرقابي على تصرف العميل واستخدام الوسائل االلكترونية وضرورة ان يتم معالجة لالثار السلبية التي 
 .معامالت االلكترونية المصرفية تتركها ال
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