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عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
عنوان وملخص رسالة الدكتوراه (في حدود  051كلمة)
تتلخص رسالة الدكتوراة المعنونة "مسؤولية البنوك الناتجة عن الحواالت االلكترونية ،دراسة مقارنة بين القانون

البريطاني والقانون األمريكي" عن التكييف القانوني ألمر الدفع  Payment Orderالذي يوجه العميل للبنك

لغاياة إجراء حوالة مصرفية من حساب مصرفي الى حساب آخر ومدى مسؤولية البنك المطلوب منه التحويل
عن تعويض العميل طالب التحويل في حاالت عديدة منها عدم إجراء الحوالة بشكل نهائي او إجرائها بشكل

متأخر ،أو اجراءها بشكل متكرر خطأ أو تحويلها الى مستفيد أو حساب آخر غير المحدد في طلب التحويل

(أمر الدفع) .كذلك غطت الرسالة التعويض المستحق لعميل البنك في حال فشل البنك في تنفيذ طلب التحويل

بالوقت والطريقة المتفق عليها.
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