
التجارة اإللكترونية

خصائصه ومجلس العقد , مفهوم العقد 
االلكتروني



مفهوم العقد االلكتروني
:االلكترونيالعقد

استخدامبدوليةاتصاالتشبكةعبر بالقبول االيجابفيهيتالقىالذيالعقدهو "
"تعاقديةالتزاماتانشاءوبقصدللبياناتااللكترونيالتبادل

:االلكترونيالتعاقد

عناالعالنو كالعروضالتجاريةاملعامالتمنالعديدعلىااللكترونيالتعاقديشتمل
الدفعر واوامااللكترونيةوالفواتير االلكترونيةالشراءوطلباتوالخدماتالسلع

.االلكترونية



خصائص العقد االلكتروني

افه -1 (مجلس عقد افتراض ي)يتم دون التواجد املادي الطر



خصائص العقد االلكتروني

يتم بإستخدام-2

الوسائل االلكترونية 



خصائص العقد االلكتروني

يتصف-3

بالطابع التجاري واالستهالكي



خصائص العقد االلكتروني

(.فهو يتم عبر الشبكة)يتصف بالطابع الدولي -4

.  يستخدم وسائل الدفع االلكترونية-5
.  البطاقات البنكية-أ

.االوراق التجارية االلكترونية-ب

(بتكوين)النقود االلكترونية -ج

.الذهب االلكتروني-د

.الشيك االلكتروني-ه



خصائص العقد االلكتروني

املستند االلكتروني -6

(ِحجية)والتوقيع االلكتروني 



خصائص العقد االلكتروني

ينفذ على الشبكة دون الحاجة لالتصال املادي -7

.  ع مبلغهعند شرائك لكتاب الكتروني يمكنك تحميله بمجرد دف: مثال 

.  العقد االلكتروني مقترن بحق العدول -8
م يعاين تنص بعض تشريعات الدول على حق العدول في العقد االلكتروني كون املستهلك ل

.السلعة وبالتالي يمكنه الزام الطرف البائع بارجاعها



مجلس العقد االلكتروني

ما هو مجلس العقد ؟ وهل يتم االعتبار بالزمان ؟ او املكان ؟ 

.يتم التعاقد اما بين حاضرين او غائبين
مثابة نص القانون العراقي على مكان ابرام العقد على اعتبار ان زمان ابرام العقد ب

.عقد بين حاضرين

 ؟فأين يكون العقد منعق, اذا تعاقد شخصان احدهما في بغداد واالخر في عمان /س
ً
دا

/  ج 



نظريات مجلس العقد االلكتروني
 
ً
نظرية اعالن القبول : اوال

.بموجبها يتم العقد بمجرد اعالن القبول وال اهمية بعد ذلك اذا علم املوجب بذلك او ال

:  االنتقادات 

 يصل قد ال تكون االرادتين متفقتين حال اعالن القبول فقد يرجع املوجب عن ايجابه وال -1
.الرجوع الى القابل

. علم بهاالن القبول ارادة واالرادة ال تنتج اثرها اال من وقت ال, ال ينتج القبول بمجرد اعالنه -2



نظريات مجلس العقد االلكتروني

 
ً
:  نظرية تصدير القبول : ثانيا

 
ً
الى املوجب اي ان يخرج من حيازة القابل وقام بتصديره, تشترط ان يكون االعالن باتا

.

:  االنتقادات 

له ؟ ماذا لو  لم يصل اعالن القبول الى املوجب ؟ ماذا لو اراد القابل الرجوع عن قبو 
ماذا لو اراد املوجب العدول ؟ 



نظريات مجلس العقد االلكتروني

 
ً
:نظرية تسليم القبول : ثالثا

.تفترض تمام العقد بمجرد تسليم القبول 

:االنتقادات 

ماذا لو لم يتم االطالع على مضمون رسالة القبول ؟ 

ع على كيف يتم تحميل االمر ملرسل القبول في حالة اهمال املوجب لالطال 
رسالة القبول ؟



نظريات مجلس العقد االلكتروني

 
ً
.نظرية العلم بالقبول : رابعا

.وجب بهبموجبها ال يتم العقد اال بعد اعالن القبول وصدوره ووصوله وعلم امل

ما هي االنتقادات بــــرأيـك ؟ 



العقد االلكترونيموقف اتفاقية فينا من تحديد مفهوم مجلس 

ما هو موقف االتفاقية من النظريات االنفة الذكر ؟ واي نظرية تم 
اعتمادها ؟ 

هل تتعارض هذه النظريات مع موقف اتفاقية التجارة الدولية / س
؟ ( فيينا)



END

THANK YOU ALL


