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 مقدمة

تعد مادة انظمة كقكانيف سياحية مادة تمييدية كمدخؿ ميـ لمعرفة التشريعات السياحية، حيث تزٌكد 
ضركرم مف المبادئ األساسية لمقانكف بشكؿ عاـ فرع ارشاد سياحي بالقدر ال الطالب في المرحمة الثانية/

ليستطيع مف خبلليا أف يبدأ خطكاتو األكلى بشكؿ سميـ لدراسة قكانيف  عمى كجو الخصكص، كاألنظمة السياحية
 فيك األساس الذم يقكـ عميو البناء القانكني ليا. ،السياحية كالمنظمات كأنظمة المؤسسات

، فبلبد أف كاالقتصادم كالمالي كالمجاؿ االجتماعيالحياة اليكمية كلككف القانكف يحكـ مختمؼ مجاالت 
يككف لكؿ شخص في المجتمع ثقافة قانكنية معينة كلك محدكدة، حتى يدرؾ ما لو مف حقكؽ كما عميو مف 

 كاجبات.

تشريعات بأىـ التعريفات الخاصة بالفقو كالقانكف، كالاف اليدؼ الرئيسي مف دراسة ىذه المادة ىك تعريؼ الطالب 
كبشكؿ خاص التعٌرؼ عمى قكانيف المؤسسات السياحية الحككمية كاألىمية كأنظمة السفر كآليات افتتاح السياحية، 

الفنادؽ تشريعات تشغيؿ العمؿ كأنظمة الصيرفة ك مساندة كقانكف كتعميمات شركات السفر كالسياحة كقكانيف 
 كانيف كاألنظمة المساندة لعمميا.كالمطاعـ كأنظمة عمؿ مؤسسات الطيراف المدني كبعض الق
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 الفصل األول

 مفاهيم عامة

 مفهوم الفقه:أواًل: 

 الفقه لغًة: .1

كالطالح في شتى نكاحي الحياة، يسعى جاىدان مف أجؿ التمييز بيف الصالح  االنساف المتحضرإٌف 
يسأؿ ما معنى كجكد  ، كربما يأتي سائؿىنا جاء الفقو لمبياف كالتكضيحمف ك  معرفة أحكاـ الحبلؿ كالحراـ،ك 

 مفيـك الفقو اك تعريفو في مادة التشريع؟

كالجكاب: اف الفقو أحد مصادر التشريع، كميمة الفقيو ىي شرح احكامو، كتفسير ما غمض مف  
نصكصو، كاستنباط اآلراء التي تبيف ما ينبغي اف يككف عميو التشريع، لتسييؿ عمؿ المشٌرعيف كالمطٌبقيف اك 

 المنٌفذيف لو.

 وي مى و فيبلنان أم أفيى قى ، كأفٍ ـى يً أم فى  ، فييقاؿ فىًقوى فيبلفه الفيـ العميؽ كالدقيؽ :أبسط معاني الفقو في المغة ىكى  مف ،
 .نياؼ الميراد مً رً وى فبلف المسألة أم عًقمىيا كفيميا كعى قً فى  كييقاؿي 

  ًالديف لشرفو، كغمب عمى عمـ فيو العمـ بالشيء، كالفيـ لو، كالفطنةىك:  الفاء بكسرقو الف (ُ). 

  الفقو: ىك التكصؿ الى عمـ غائب، بعمـ شاىد، فيك أخص مف العمـ(ِ). 

 حؿ بحكـ األفعاؿ الصادرة عنو، كمعرفة ما يجب عميو، كما يو عريففضؿ عمى المكمؼ مف خبلؿ تمفقو كل
 .حريـ عميولو اك 

 :ككرد معاني الفقو في القراف الكريـ كما في اآليات االتية 

ءً ىى   فىمىاؿً  - ًديثنا يىٍفقىييكفى  يىكىاديكفى  الى  اٍلقىٍكـً  ؤيالى  ﴾النساء  ٖٕ﴿ حى

رِّؼي  كىٍيؼى  اٍنظيٍر  -  ﴾األنعاـ  ٓٔ﴿ يىٍفقىييكفى  لىعىمَّييـٍ  اآٍليىاتً  نيصى

 ﴾األنعاـ  ٖٗ﴿ يىٍفقىييكفى  ًلقىٍكـو  اآٍليىاتً  ٍمنىافىصَّ  قىدٍ  -

 ﴾األعراؼ  ُٕٗ﴿ ًبيىا يىٍفقىييكفى  الى  قيميكبه  لىييـٍ  -

كا الًَّذيفى  ًمفى  أىٍلفنا يىٍغًمبيكا -  ﴾األنفاؿ  ٓٔ﴿ يىٍفقىييكفى  الى  قىٍكـه  ًبأىنَّييـٍ  كىفىري

ـى  نىاري  قيؿٍ  - يىنَّ رًّا أىشىد   جى  ﴾التكبة  ُٖ﴿ يىٍفقىييكفى  كىانيكا لىكٍ  حى

طيًبعى  - مىى   كى  ﴾التكبة  ٕٖ﴿ يىٍفقىييكفى  الى  فىييـٍ  ـٍ قيميكًبيً  عى

                                                           

 .1250م، ص2005بٌروت، مؤسسة الرسالة، ، 8، طلقاموس المحٌطا ي:آباد جد الدٌن الفٌروزم -1

 .40م، ص2002 ،دمشقدار القلم، ، 4الراغب االصفهانً: المفردات فً غرٌب القران، ط -2

https://www.almaany.com/quran-b/4/78/
https://www.almaany.com/quran-b/6/65/
https://www.almaany.com/quran-b/6/98/
https://www.almaany.com/quran-b/7/179/
https://www.almaany.com/quran-b/8/65/
https://www.almaany.com/quran-b/9/81/
https://www.almaany.com/quran-b/9/87/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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رىؼى  -  ﴾التكبة  ُِٕ﴿ يىٍفقىييكفى  الى  قىٍكـه  ًبأىنَّييـٍ  قيميكبىييـٍ  المَّوي  صى

دى  -  ﴾الكيؼ  ّٗ﴿ قىٍكالن  يىٍفقىييكفى  يىكىاديكفى  الى  قىٍكمنا ديكًنًيمىا ًمفٍ  كىجى

 ﴾الفتح  ُٓ﴿ قىًميبلن  ًإالَّ  يىٍفقىييكفى  الى  كىانيكا بىؿٍ  تىٍحسيديكنىنىا بىؿٍ  فىسىيىقيكليكفى  -

ًلؾى  -  ﴾الحشر  ُّ﴿ يىٍفقىييكفى  الى  قىٍكـه  ًبأىنَّييـٍ  ذى 

ًلؾى  - نيكا ًبأىنَّييـٍ  ذى  كا ثيَـّ  آمى مىى   فىطيًبعى  كىفىري  ﴾نافقكف الم ّ﴿ يىٍفقىييكفى  الى  فىييـٍ  قيميكًبًيـٍ  عى

لى ًكفَّ  -  ﴾المنافقكف  ٕ﴿ يىٍفقىييكفى  الى  اٍلمينىاًفًقيفى  كى

عىٍمنىا - مىى   كىجى ًفي يىٍفقىييكهي  أىفٍ  أىًكنَّةن  قيميكًبًيـٍ  عى ٍقرنا آذىاًنًيـٍ  كى  ﴾األنعاـ  ِٓ﴿ كى

 ﴾التكبة  ُِِ﴿ الدِّيفً  ًفي ًليىتىفىقَّييكا طىاًئفىةه  ًمٍنييـٍ  ًفٍرقىةو  كيؿِّ  ًمفٍ  نىفىرى  فىمىٍكالى  -

 ﴾ىكد  ُٗ﴿ تىقيكؿي  ًممَّا كىًثيرنا نىٍفقىوي  مىا شيعىٍيبي  يىا قىاليكا -

لى ًكفٍ  - ييـٍ  تىٍفقىييكفى  الى  كى  ﴾اإلسراء  ْْ﴿ تىٍسًبيحى

مىى   - ًفي يىٍفقىييكهي  أىفٍ  أىًكنَّةن  قيميكًبًيـٍ  عى ٍقرنا آذىاًنًيـٍ  كى  ﴾اإلسراء  ْٔ﴿ كى

عىٍمنىا ًإنَّا - مىى   جى ًفي يىٍفقىييكهي  أىفٍ  أىًكنَّةن  قيميكًبًيـٍ  عى ٍقرنا آذىاًنًيـٍ  كى  ﴾الكيؼ  ٕٓ﴿ كى

 ﴾طو  ِٖ﴿ قىٍكًلي يىٍفقىييكا -
 الفقه اصطالحًا: .2

  معرفة األحكاـ الشرعٌية : "فٌسري اصطبلحان عمى أمريف، كىيمايقع المعنى االصطبلحٌي لمفقو عمى نكعيف أك يي
ـ الشرعية مف . بمعنى معرفة االحكا(1) "الميكتسبة مف أدٌلتيا التفصيمٌيةالميتعٌمقة بأعماؿ الميكٌمفيف كأقكاليـ، ك 

ـى العبادات : ا، كأٌما المعنى اآلخر لمفقو فالمقصكد بوً أدٌلتيا التفصيمٌية ألحكاـ الشرعٌية نفسيا، أم أفَّ أحكا
 .كالميعامبلت بشٌتى أنكاعيا

 معرفة أحكاـ ا تعالى في أفعاؿ المكٌمفيف بالكجكب كالحظر كالندب  في الشريعة اإلسبلمية ىك: الفقو
نة، كما نصبو الشارع لمعرفتيا مف األدلة فإذا استيخرجت كالكراىة كاإلباحة، كىي متمٌقاة مف الكتاب كالس

 .(ِ)ان األحكاـ مف تمؾ األدلة قيؿ ليا فقي

 .الفقو: مجمكع اآلراء التي تصدر مف عمماء مختصيف بالتشريع، لشرحيا كتفسيره ليـ 

  

                                                           

 .6م، ص1222دمشق، دار القلم، ، 4، طالفقه المنهجً على مذهب اإلمام الشافعً :مجموعة من المؤلفٌن -1
، 2، ط)تارٌخ ابن خلدون( والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، دٌوان المبتدأ والخبر فً تارٌخ العرب: ابن خلدون -2

 .563، ص1288، بٌروتر، دار الفك

https://www.almaany.com/quran-b/9/127/
https://www.almaany.com/quran-b/18/93/
https://www.almaany.com/quran-b/48/15/
https://www.almaany.com/quran-b/59/13/
https://www.almaany.com/quran-b/63/3/
https://www.almaany.com/quran-b/63/7/
https://www.almaany.com/quran-b/6/25/
https://www.almaany.com/quran-b/9/122/
https://www.almaany.com/quran-b/11/91/
https://www.almaany.com/quran-b/17/44/
https://www.almaany.com/quran-b/17/46/
https://www.almaany.com/quran-b/18/57/
https://www.almaany.com/quran-b/20/28/
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شريعٌية إفَّ الفقو ييستمٌد مف أصكؿ ثابتة، كيستند إلى مصادر رئيسة ىي المصادر الت مصادر الفقه: .3
 اإلسبلمٌية، كلعٌؿ ىذًه المصادر تيجمؿ في أربعة مصادر رئيسٌية ىي:

 :ىك المصدر األكؿ لؤلحكاـ اإلسبلمية الشرعية فقد تطرؽ القراف الكريـ الى مئات المكاضيع  القراف الكريـ
 آية(. 6348آية( مف مجمكع ) ََٓقدر بحكالي )المختمفة كالذم يختص منيا باألحكاـ ي

 كىي قكؿ كفعؿ كتقرير الرسكؿ االكـر محمد )ص( كاالئمة االثني عشر )ع(. بكية كاالئمة:السنة الن 

 :أم اتفاؽ اراء عمماء المسمميف عمى مسألة. االجماع 

 :إذا صدر حكمان قطعيان في مكرد ما، إذا كاف الحكـ يقينان يصبح حٌجة. العقؿ 
 يدة منيا:عمى المتصدم لمفقو يجب اف يحيط بعمكـ عد معارف المتفّقه: .4

 .تفسير القراف الكريـ 

 .االدب العربي كالنحك كالصرؼ كالمغة كالببلغة 

 .عمـ الحديث كاقسامو 

 .عمـ المنطؽ 

 .عمـ الرجاؿ: أم معرفة أحكاؿ الركاة مف اجؿ التدقيؽ كالتمحيص 

 .عمـ األصكؿ 
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 : تعريف التشريع:ثانياً 

 التشريع لغًة: .1

عؿ الشرع اسمان التشريع لغةن مصدر: شرع، كالشرع، نيج الط ريؽ الكاضح، يقاؿ: شرعت لو طريقان، ثـ جي
 .(ُ) لمطريؽ النيِّج، فقيؿ لو: ًشٍرعه، كشىٍرعه، كشىريعةه 

 التشريع اصطالحًا: .2
 ىك سف القكاعد القانكنية كاخراجيا محددة بألفاظ بكاسطة سمطة مختصة التشريع كمصدر رسمي لمقانكف :

عامة مجردة ممزمة لؤلفراد يككف عمميا في ذلؾ تشريعان،  بذلؾ، فكؿ سمطة يحؽ ليا اف تصدر قكاعد
 .(ِ)كالسمطة التي تختص اساسان بيذا العمؿ تسمى سمطة تشريعية 

  كما تطمؽ كممة التشريع عمى نفس مجمكعة القكاعد العامة المجردة التي تصدر عف السمطة التشريعيةىك ،
ريع الضرائب كالتشريع المدني كالقكاعد التي يقاؿ تش القكاعد التي كضعت عف طريؽ ىذه السمطة مثبلن 

 تنظـ التجارة تسمى تشريعان، كالقكاعد التي تنظـ المركر تسمى تشريع كىكذا.
  ىك مجمكعة الشرائع كالقكانيف في بمد معيف، كما تطمؽ عمى عممية كضع القكانيف كاصدارىا، كاف

 :(ّ)اصطبلح التشريع يفيد في معنييف 
كاعد القانكنية البلزمة لتنظيـ العبلقات االجتماعية بيف الناس بغض النظر المعنى العاـ: كضع الق -

عف ككف تمؾ القكاعد نتجت عف مصدر معركؼ مف مصادر القاعدة القانكنية )العرؼ اك األحكاـ 
 القضاء( اك مف تفسير القكاعد القائمة.

لزاـ الناس المعنى الخاص: إرادة السمطة العامة المختصة في الدكلة بإصدار قاعدة ق - انكنية كا 
 باحتراميا.

 القكاعد المشتركة كافة كالتي يتألؼ منيا النظاـ القانكني سكاء تمؾ التي تتضمنيا كثيقة الدستكر اك  كيعني
 التي تتضمنيا القكانيف المختمفة اك التعميمات.

  ت العامة كاالفراد ىك السنف المدكنة التي تتصؼ بالعمكمية كالتجريد كاإللزاـ كالتي تخضع لحكميا السمطاك
 .عمى حد سكاء

                                                           

 .450م، مادة شرع، ص1221، دار القلم، دمشق، 1الراغب االصفهانً: مفردات الفاظ القران، ط -1
، دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة، 1د. مفتاح خلٌفة عبد الحمٌد: التشرٌعات التً تنظم النشاط السٌاحً والفندقً، ط -2

 .40م، ص2012
 . 12م، ص2012، دار الكتب والوثائق القومٌة، القاهرة، 1ات السٌاحٌة والفندقٌة، طهانً عاطف: التشرٌع -3
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  كالتشريع بصكرة عامة: مجمكعة القكاعد القانكنية المكتكبة التي تصدرىا السمطة العامة المختصة في
 .الدكلة، كىي عادة السمطة التشريعية، كاستثناءن السمطة التنفيذية

 أهمية التشريع: :ثالثاً 

مقابؿ المصادر األخرل التي تضاءلت مف الناحية أىمية كبيرة في سف القكاعد القانكنية في  لمتشريع
العممية، كأصبحت مجرد خزيف يمجأ لو في الحاالت النادرة، اك نقص في التشريع عند نزاع معيف يعرض اماـ 

 :(ُ)القضاء، مما جعؿ التشريع يتعاظـ لمجمكعة مف األسباب أىميا 

 بسيكلة. كثرة مزايا التشريع كقمو عيكبو، مع إمكانية معالجة العيكب 
 .لجكء الدكؿ الحديثة الى التشريعات لغرض ادارتيا بشكؿ أكسع كضماف تركيز السمطة بيدىا 
  نضكج النظاـ الديمقراطي الذم يقكـ عمى مبدأ سيادة الشعب، كمف ثـ سيادة القانكف الذم يعبر فيو ممثمي

 الشعب عف ارادتيـ، فالتشريع ىك خير كسيمة لمتعبير عف إرادة الشعب.
  يع ىك الكسيمة المثمى إلقرار الحقكؽ كالحريات كحمايتيا في ظؿ دكلة القانكف.التشر 
  التشريع ىك كسيمة لضبط نظاـ المجتمع كمكاجية متطمباتو التي تتنكع بيا النشاطات االقتصادية

 كاالجتماعية المتنكعة لؤلفراد، لما يمتاز بو التشريع مف مكاكبة حركة التطكر في المجتمع.

 ير التشريع:: تفسرابعاً 

  ىي عممية تيدؼ إلى تحديد مضمكف القكاعد القانكنية تحديدان كاضحان كالكقكؼ عمى ما تتضمنو مف
 فركض كأحكاـ.

فيك عمؿ مف أعماؿ القضاء يقكـ بو بمناسبة ما يعرض عميو مف خصكمات، كىك مف عمؿ الفقياء 
ا يقكـ بو بتفسير بعض النصكص حيث يقكمكف بو في بحكثيـ، كىك أيضان مف أعماؿ المشرع مف خبلؿ م

 .القانكنية، فالتفسير بطبيعة الحاؿ ال يقع إال عبارات كألفاظ غير كاضحة لمعاني حيث يراد تحديد مدلكليا

  التفسير ىك: تحديد معنى القكاعد التشريعية التي تطبؽ عمى العبلقات االجتماعية كبياف المراد منيا دعمان
 لكاجب التطبيؽ.لبلستدالؿ عمى الحكـ القانكني ا

  

                                                           

 ، بتصرف.2م، ص2001د. علً المشهدانً: التشرٌعات السٌاحٌة والفندقٌة فً العراق، بال طبعة ودار نشر،  -1
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 خصائص التشريع:: خامساً 

مف خبلؿ مجمكعة التعريفات السابقة لمتشريع يتضح كجكد مجمكعة مف الخصائص الخاصة بو كىي 
 كاالتي:

قياـ سمطة عامة مختصة بكضعو، كتختمؼ ىذه السمطة مف دكلة الى أخرل تبعا لؤلنظمة السياسية،  .ُ
ىك مف اختصاص السمطة  التشريعإصداره، فإصدار لنكع التشريع المطمكب  كتختمؼ أيضا تبعان 

كلكف دكرىا يتسع كيضيؽ بحسب النظاـ  ،تساىـ بدكرىا في التشريع غير أف السمطة التنفيذية، التشريعية
 .السياسي السائد

اف يتضمف قكاعد قانكنية تشتمؿ عمى )العمكمية، التجريد، االلزاـ، كتنظيـ سمكؾ األشخاص في  .ِ
 المجتمع(.

تضفي عمى التشريع الكضكح كالتحديد كالثبات،  مدكنةفي شكؿ عبارات مكتكبة )فيك كثيقة اف يصدر  .ّ
كمف الكثيقة المكتكبة نستطيع التعرؼ عمى تاريخ ، بعد التشريع عف الغمكض كاإلبياـاألمر الذم يي 

ك صدكر التشريع كبالتالي تحديد نطاؽ سرياف القانكف في الزماف فيما لك صدر تشريع الحؽ يمغي أ
 .يخصص التشريع السابؽ، إذ سيككف تاريخ نفاذ التشريع البلحؽ محددان بطريقة يقينية مؤكدة

 : مزايا التشريع:سادساً 

يتمتع التشريع بمزايا جعمتو المصدر االساس لممنظكمة القانكنية التي تعتمدىا الدكؿ الحديثة كأداة لتنظيـ 
 ي:العبلقات االجتماعية كاالقتصادية، كىذه المزايا ى

الكضكح: مف خبلؿ كضعو في نصكص مكتكبة، كصياغتو صياغة فنية عممية دقيقة، باستخداـ لغة بعيدة  .ُ
 عف التعقيد، غير مبيمة، مع دقة كتحديد المضمكف كالكضكح في المعنى.

صدكره عف سمطة مختصة: ام اف التشريع يصدر عف سمطة مختصة في المجتمع يتكلى بيانيا كتحديد  .ِ
 .كراختصاصاتيا الدست

في ارجاء الدكلة كافة، كبذلؾ فأف التشريع يساىـ في تكحيد  نفادهسريانو عمى إقميـ الدكلة: كذلؾ مف خبلؿ  .ّ
النظاـ القانكني المطبؽ، كتحقيؽ الكحدة القانكنية كالسياسية كالمجتمعية، كبالتالي تكحيد اجزاء االمة، كتكثيؽ 

 ا.الركابط بيف فئات الشعب كتنمية التضامف بيف افرادى
سرعة سٌنو: يتميز التشريع بسرعة الكقت الذم يستغرؽ صنعو، مما يؤدم الى سرعة اإلنتاج القانكني الذم  .ْ

 يمبي حاجة المجتمع الى انشاء قكاعد اك الى تعديؿ ما ىك قائـ منيا كمما جد جديد في أكضاعو كمتطمباتو.
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التدخؿ كمما دعت الضركرة لجعؿ  كنيايم سيكلة تعديمو اك تبديمو اك الغائو: ام اف السمطة التي اصدرتو .ٓ
 المجتمع. التشريع يساير تطكرات

 :(1) عيوب التشريع: سابعاً 

عدـ االستجابة لحاجات المجتمع: ام انو يككف غير مبلئـ لممجتمع إذا تتحكـ في كضعو اداة استبدادية  .ُ
مى اصحابيا الف الطرؽ التي يتـ ظالمة ال تعٌبر عف االرادة الحقيقية لؤلفراد، ))لكف ىذه االنتقادات مردكدة ع

عف المصالح ذات الطبيعة  بيا اختيار الييئات كالمراحؿ التي يمر بيا التشريع حتى النفاذ تجعمو في منأل
 الشخصية اك الفئكية((.

عدـ المركنة كالجمكد: ام اف صدكر التشريع في شكؿ كثيقة مكتكبة كبألفاظ محددة يجعمو يتسـ بالجمكد  .ِ
ستعصي الغاؤه اك تبديمو، ))لكف ىذه االنتقادات بدكرىا مردكدة عمى اصحابيا الف التشريع القانكني مما ي

 ليس قانكنا أبدم كخالد بؿ ىك نصكص تبقى قابمة لئللغاء كالتغيير في ام كقت((.

، كعمكمان فاف ىذه العيكب )االنتقادات( ال تكجو الى التشريع بذاتو، كانما الى المؤسسة القائمة عمى اصداره
 .ام يناط بالسمطة التشريعية الكاعية اف تراعي في كضع تشريعات مبلئمة لمكاقع االجتماعي

 أنواع التشريع:: ثامناً 

يأتي ترتيبيا كتدرجيا تباعان، )الدستكر، القانكف ثـ المكائح(، حيث ال يجكز لمتشريع أنكاع  ةثبلثلمتشريع 
 االتي:األدنى اف يخالؼ التشريع األعمى كىي ك

 الدستور(:ب) اك ما يعرؼلمدولة: يع األساسي التشر  .1
 كيسمى القانكف األساسي، فيك الذم ىك التشريع الذم يضع األسس التي تقكـ عمييا الدكلة،  :كالدستكر

يحدد معالـ نظاـ الدكلة السياسي، كشكؿ حككماتيا، كعبلقات سمطاتيا الثبلث )التشريعية كالتنفيذية 
ا ككاجباتيا، كما يقرر ما لؤلفراد مف حريات عامة كحقكؽ ًقبؿ الدكلة كالقضائية(، كاختصاصاتيا كحقكقي

(ِ) . 
  :ـ كنظاـ الحك األعمى الذم يحدد القكاعد األساسية لشكؿ الدكلة )بسيطة أـ مركبة(، القانكف ىكالدستكر

ة )رئاسية أـ برلمانية(، كينظـ السمطات العامة فييا مف حيث التككيف لحككما )ممكي أـ جميكرم(، كشكؿ
كاالختصاص كالعبلقات التي بيف السمطات كحدكد كؿ سمطة كالكاجبات كالحقكؽ األساسية لؤلفراد 

 .السمطة كالجماعات كيضع الضمانات ليا تجاه
                                                           

 .، بتصرف43ص، ابقمصدر س. مفتاح خلٌفة عبد الحمٌد: التشرٌعات التً تنظم النشاط السٌاحً والفندقً، د -1

 .11، مصدر سابق، صد. علً المشهدانً: التشرٌعات السٌاحٌة والفندقٌة فً العراق -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
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  :كيسمى األساسي ألنو يرسي ذلؾ التشريع الذم يحتؿ قٌمة اليـر في النظاـ القانكني لمدكلةالدستكر ،
األسس كالقكاعد العامة التي يقكـ عمييا بناء الدكلة، كتككف نصكصو عادة بصيغة مبادئ عامة تحدد القيـ 

 السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي.األساسية كاإلطار العاـ لمنظاـ 
 القانون(:ب) اك ما يعرؼ: التشريع الرئيسي .2

 القانون لغًة: - أ
 إلى المغة اليكنانية، كيقاؿ إٌف المغة العربية استعارت ىذا المصطمح بكاسطة التكاصؿ مع  الكممة يعكد أصؿ

عمى النظاـ  داللةن  المغة اليكنانية، حيث تـ استعماؿ المصطمح بمعنى مسطرة أم عصى مستقيمة
 .(ُ)" يعني القاعدة، كالقاعدة ييقصد بيا النظاـ كاالستقرار عمى نمط معيف" ، كالقانكف لغةن كاالستقامة

 القانون اصطالحًا:  - ب
  ىك مجمكعة القكاعد التي تنظـ بصكرة ممزمة سمكؾ االفراد في المجتمع(ِ). 
  ماعي، كيتبعيا جزاء إما عمى شكؿ مجمكعة قكاعد عامة ممزمة كمجردة تنظـ السمكؾ البشرم االجتىك

ما عقكبة لمف ينفذىا أك يخالفيا، كيتـ ذلؾ مف ًقبؿ السمطة العامة في الدكلة  .(ّ) مكافأة كا 
 مجمكعة قكاعد قانكنية في منطقة كزمف معينيف، كيطمؽ عميو أيضان اسـ القانكف الكضعي؛ ألٌنو يكضع  ىك

 بإرادة السمطة المسيطرة في الببلد.
  مف القكاعد كاألحكاـ التي تصدر عف السمطة التشريعية في الدكلة.مجمكعة ىك 
  ىك عبارة عف مجمكعة قكاعد التصرؼ التي مف خبلليا يتـ إجازة  :في السياسة كعمـ التشريع القانكفك

كتحديد حدكد الحقكؽ كالعبلقات بيف الناس كالمؤسسات، باإلضافة إلى العبلقة التبادلية بيف الدكلة كاألفراد؛ 
 حديد العقكبات لؤلشخاص الذيف يخالفكف تمؾ القكاعد.كت

 فروع القانون: - ج

 مف فرعيف ىما:  )القانكف( يتألؼ التشريع الرئيسيك 

  :كيعرؼ:القانون العام 
، متعمؽ بتنظيـ أجيزة الدكلة كالمرافؽ العامة طابع ادارميتككف مف مجمكعة تشريعات ذات  -

لتعديؿ كالتغيير المستمر كي ينسجـ مع التطكر اإلدارم كالتشريعات العقابية، كتتسـ بخاصية يقرىا ا
 كاالقتصادم كاالجتماعي.

                                                           

 .61م، ص1222، القاهرة، مطبعة السعادة، 1د. عبد الناصر العطار: مدخل لدراسة القانون وتطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة، ط -1
 .2، صبقمصدر ساهانً عاطف: التشرٌعات السٌاحٌة والفندقٌة،  -2
 .14ص ،مصدر سابق. مفتاح خلٌفة عبد الحمٌد: التشرٌعات التً تنظم النشاط السٌاحً والفندقً، د -3
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المالية، كالجنائية، كالدستكرية، حيث ك  ،ىك مجمكعة القكاعد القانكنية التي تيتـ في القضايا اإلدارية -
عف  كالسمطات العامة فييا، كينظر في العقكبات المقررة بالنيابة اتشكؿ الدكلة كنكع الحككم ينظـ

المجتمع، ككذلؾ التشريع المالي الذم ينظـ اإليرادات العامة كالنفقات كنشاطات كعمؿ السمطة 
 ،الدكليإلى: )القانكف الحقكؽ كااللتزامات بيف الناس  حيث نقسـ مفكيالتنفيذية كالجياز اإلدارم، 

 القانكف اإلدارم(. ،الجنائيالقانكف  ،العقكباتقانكف 
  :ويعرف:القانون الخاص 

ذات طابع المدني تجارم كتتسـ كىي تنظـ العبلقات بيف االفراد، التي تشريعات المجمكعة ك ى -
 بصعكبة التعديؿ.

كالعمؿ، كالقانكف الدكلي  التجارٌية،، ك يتـ بالقكانيف المدنٌيةتمجمكعة مف القكاعد القانكنية التي  -
الحقكؽ كالكاجبات القانكنية الخاص، حيث ينظـ الحقكؽ كااللتزامات بيف أفراد المجتمع، كما يحدد 

لكٌؿ فرد في كافة األنشطة التي تربط األفراد مع بعضيـ مثؿ عقكد العمؿ، كعمميات اإلقراض 
قانكف )الحقكؽ كااللتزامات إلى:  مف حيثقسـ كينغيرىا، الزكاد كالنسب ك كاالقتراض، كشراء المنازؿ ك 

قانكف األحكاؿ  ،قانكف الشركات ،ف الضررقانك  ،قانكف العقكد كالتجارة ،قانكف المكاريث ،الممكية
 ة(.الشخصي

(، مضمكف النص القانكني) تطمؽ عمى شكؿ النص القانكنيك  ىي المكضكع القانكني :المادة القانونية - د
مف مصادر المادة القانكنية كتأخذ ي، كىك كصؼ يطمؽ لمداللة عمى مضمكف نص اك حكـ أك أثر قانكن

عمى شرط  )مادة(كما يطمؽ لفظ ، رم اك العقد االدارم اك االفراد بالعقدالمشرع بالتشريع اك القرار االدا
 قد.في ع

 التشريع الفرعي )األنظمة والتعميمات(: .3

كيسمى ايضان بػ)المكائح( التي تختص السمطة التنفيذية بكضعيا في حدكد اختصاصيا، ككف ليا خاصية 
تتناسب كتنفيذ العمؿ المككؿ الييا، كىي االقدر مف  خبرة في مسائؿ التنظيـ اإلدارم ككضع الصيغ كاالليات التي

 السمطة التشريعية الف االمر يتعمؽ ألمكر فنية ىي أدرل بيا، كلمتشريع الفرعي ثبلث أنكاع مف المكائح ىي:

 كىي تفاصيؿ تنفيذ القكانيف العادية. لوائح تنفيذية: -أ 
لتنظيـ أجيزة الدكلة كعمؿ المرافؽ العامة  كىي المكائح التي تضعيا السمطة التنفيذية الموائح التنظيمية: -ب 

 المختمفة.
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)لكائح الشرطة( / تيدؼ لممحافظة عمى األمف العاـ كالصحة العامة، كمثاؿ ذلؾ لكائح  لوائح الضبط: -ج 
تنظيـ المركر كالمكائح الخاصة بالمجاؿ المقمقة لمراحة أك المضرة بالصحة كالمكائح الخاصة بمراقبة 

 كليف، كغيرىا.األغذية كالباعة المتج

 هيئات سمطة الدولة:: تاسعاً 

يقصد بيا الجية التي تمتمؾ اصدار القكاعد القانكنية الممزمة التي تحكـ تصرفات  الهيئة التشريعية: .1
 الحكاـ كالمحككميف في نطاؽ الدكلة.

)األنظمة كالتشريع قد تمارسو الييئة التشريعية بمفردىا )األنظمة البرلمانية(، اك مشتركة مع الناخبيف 
 الديمقراطية شبو المباشرة(، اك يمارسيا الشعب )األنظمة الديمقراطية المباشرة(.

كىي الجية التي تضع القكاعد القانكنية مكضع التنفيذ، لذلؾ يعتبر دكر الييئة التنفيذية  الهيئة التنفيذية: .2
كؿ قد برز الى ذية في معظـ الدتابعان لمييئة التشريعية، اال اف مف المعركؼ حاليان اف دكر الييئة التنفي

ؿ دكر البرلماف بحيث أصبحت البرلمانات عاجزة عف تفيـ كثير مف المشركعات ءالصدارة بينما تضا
 القانكنية التي تقـك الحككمات بإعدادىا.

كىي الييئة المختصة بتفسير القكانيف كتطبيقيا عمى المنازعات التي تفرض عمييا،  الهيئة القضائية: .3
التنفيذية تقكـ بتنفيذ القانكف مف تمقاء نفسيا، اما القضاء ال يعمؿ اال إذا طرحت عميو منازعة )فالييئة 
 الخصكـ(.

فعمؿ الييئة القضائية ضركرم لكضع القانكف مكضع التنفيذ، كتقكـ الييئة التنفيذية بكضع 
كف كتفسيره اف كاف شركط التنفيذ التفصيمية بمكجب المكائح القانكنية، كميمة القضاء ىي تطبيؽ القان

 غامضان.
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 الثانيالفصل 

 تشريعات السياحيةال

 "العراقفي مع اإلشارة لمتشريعات السياحية "

 أواًل: تعريف التشريع السياحي: 

  ىك مجمكعة القكانيف كاألنظمة كالتعميمات التي شيرٌعت بقصد انشاء كتنظيـ النشاط السياحي كالفعاليات
 قات السياحية الدكلية كالمحمية. السياحة اك تصديؽ المعاىدات كاالتفاكاألنشطة المختمفة التي تخدـ 

  القكاعد القانكنية التي كضعيا المشرع لتنظـ عمؿ قطاع السياحة(ُ). 
  كالقكاعد القانكنية التي تنظـ السياحة، كمف ىذه القكاعد ما يتعمؽ بتطكير النشاط مجمكعة األنظمة ىك

لسائح، اك مينة السياحة، كمنيا ما يككف ىدفو التكفيؽ بيف السياحة السياحي، كحماية سمكؾ المستيمؾ ا
 .(ِ)كالنظاـ العاـ 

  التي تصدر عف السمطة التي تنظـ النشاط السياحي في العراؽ، ك ىك مجمكعة القكاعد العامة المجردة
 المختصة بالسياحة، كىي لجنة السياحة في البرلماف العراقي. التشريعية

 كاألنظمة كالتعميمات التي تنظـ عمؿ النظاـ السياحي في العراؽ، كالنظاـ السياحي  ىك مجمكعة القكانيف
ىك مجمكعة العناصر السياحية تتآلؼ مجتمعة لتحقيؽ ىدؼ السياحة، كتشمؿ: )السائح، الخدمات، منطقة 

 القصد(.

 أهمية التشريعات السياحية: ثانيًا: 

 كقد شرعت ألسباب عديدة أىميا:ىمية كبيرة ائح اكالقكانيف كالتعميمات كالمك  لمتشريعات السياحية

 انيا تمثؿ كسائؿ ضبط اجتماعي، حيث تشمؿ قكاعد عامة كشاممة لضماف حسف اجاء كظائفيا كتطبيقيا. .ُ
ضماف تنظيـ العبلقات بيف االفراد ككضع الحمكؿ البلزمة ألم مشكمة قد تكاجو النظاـ السياحي كفرض  .ِ

 العقاب خبلفيا.
 راد بتطبيقيا حرصا عمى حفظ الحريات كتحقيؽ التكازف كاالستقرار لنجاح اىداؼ السياحة.ضماف إلزاـ االف  .ّ
تحقيؽ االمف كالسبلـ العالمي كالمحمي مف خبلؿ فرض القانكف كتطبيؽ العدالة، مما يؤثر إيجابا عمى  .ْ

 حركة السياحة.

                                                           

 .122ص، مصدر سابق، د. علً المشهدانً: التشرٌعات السٌاحٌة والفندقٌة فً العراق -1
 .68ص ،سابق مصدر. مفتاح خلٌفة عبد الحمٌد: التشرٌعات التً تنظم النشاط السٌاحً والفندقً، د -2
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كـ ىائؿ مف القكاعد  اف صناعة السياحة صناعة مداخمة مع جميع القطاعات في البمد لذا تحتاج الى .ٓ
 كالتعميمات التي تنظميا كتيسر عمميا بشكؿ منتظـ.

 تمنح الجياز اإلدارم لمقطاع السياحي الصبلحية الكبيرة في تنفيذ ميامو تحت سقؼ القانكف. .ٔ
 حماية المستيمؾ السياحي )السائح( مف االستغبلؿ باختبلؼ طريقو كاساليبو. .ٕ
شطة المرتبطة بو عبر تقنينو كمتابعة تحديث التشريعات ضماف سبلمة النظاـ السياحي كنجاح األن .ٖ

 كالتعميمات الخاصة بو.
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 ة في العراق:يتشريعات السياحالثالثًا: 

 م(:1941لسنة  54التشريع األول: )قانون تأسيس مناطق المصايف وبيع العرصات االميرية رقم  .ُ

يعد ىذا التشريع ـ(، ك َُْٗ/ٓ/ُٓريخ )( في تإُٗٗنشر ىذا التشريع بالكقائع العراقية في العدد )
اكؿ تكجو حككمي لبلىتماـ بشؤكف السياحة في العراؽ، عندما شكمت اكؿ نكاة لبلىتماـ باألنشطة كالفعاليات 
السياحية، ككانت مرجعية ىذا القانكف الى كزارة االشغاؿ كالمكاصبلت العراقية، حيث اختص القانكف بتطكير 

عراؽ مف خبلؿ تنفيذ المشاريع السياحية الخاصة باإليكاء السياحي في المنطقة سياحة االصطياؼ في شماؿ ال
اختير في عاـ األكؿ، حيث  ككانت البداية لبلستثمار السياحي، )صبلح الديف، حاج عمراف، سرسنؾ( الشمالية
بعد كامتدت ، ليككف اكؿ مصيؼ في العراؽ كـ شماؿ مدينة اربيؿ( ِّبير مكركـ )مكقع عمى جبؿ  ـَُْٗ

كالمقاىي كدكر السينما  كالسكف السياحيكالفنادؽ جديدة كعديدة كنفذت مشاريع سياحية األخرل، ذلؾ المصايؼ 
 .كالعماؿكدكر المكظفيف 

كيعاب عمى التشريع االكؿ انو ناقصان، لككنو لـ يشمؿ أنكاع كانماط السياحة في العراؽ ككؿ بؿ اختص 
زء كاحد مف العراؽ )شماؿ العراؽ(، كما اف مرجعيتو لكزارة بسياحة كاحدة كىي سياحة االصطياؼ كفي ج

 االشغاؿ كالمكاصبلت العراقية ذات اختصاص شبو بعيد عف صناعة السياحة. 

 اهداف القانون:

 تأسيس مناطؽ مختصة بسياحة االصطياؼ مف خبلؿ إقامة الدكر كالمنشآت السياحية. -أ 
الكزراء كبرئاسة أحد الكزراء، عمى اف تختص انشاء لجنة تسمى )لجنة االصطياؼ( بقرار مف مجمس  -ب 

 كزارة المالية حصران ببيع العرصات االميرية لمراغبيف باالستثمار السياحي في شماؿ العراؽ.

 مسؤوليات لجنة االصطياف:

 اعداد تصاميـ لممناطؽ الخاصة بسياحة االصطياؼ. -أ 
 التصديؽ عمى خرائط التصميـ األساسي ليذه المناطؽ. -ب 
 بيع اك استئجار خاصة بيذه المناطؽ لممستثمر السياحي.إعطاء كثيقة  -ج 
 منح شيادة تثبت مف خبلليا ممكية ىذه األراضي لممستثمر السياحي العراقي. -د 
 تخصيص مدة ثبلث سنكات إلنشاء المشاريع السياحية. -ه 
 ة مسبقان مففي حاؿ االخبلؿ بالشركط أعبله تستطيع الدكلة الغاء العقد كاستحصاؿ األمكاؿ المقدم -و 

 المستثمر السياحي. 
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 م(:1956لسنة  73التشريع الثاني: )قانون مصمحة المصايف رقم  .ِ

لقد جاء ىذا القانكف بديبلن عف القانكف السابؽ، ألنو (، ك ُّٖٗنشر ىذا التشريع في الكقائع العراقية بالعدد )
اكؿ قانكف لتأسيس لـ يمبي الطمكح مف خبلؿ االستثمار الجيد لمناطؽ االصطياؼ في شماؿ العراؽ، كيعد 

مؤسسة سياحية ذات استقبلؿ مالي كادارم كارتبطت بشكؿ مباشر بكزارة االعمار، كقد كجيت ليذه المؤسسة 
ميمة تنفيذ المشاريع السياحية كتقديـ الخدمات السياحية المطمكبة، اال اف عمؿ ىذه المؤسسة لـ يكف بالمستكل 

، كقمة الدعـ الحككمي ليا(، مما جعؿ نشاطيا يختصر عمى المطمكب بسبب )قمة الككادر المتخصصة بالسياحة
تقديـ بعض الخدمات السياحية بشكؿ عشكائي كغير منظـ مف دكف أم دراسات مختصة بالجدكل االقتصادية 

 السياحية ليذه المشاريع. 

 اهداف القانون:

 تنمية كتشجيع سياحة االصطياؼ كتكفير التسييبلت السياحية لممصطافيف. -أ 
 ئة مركزية سياحية تسمى )مصمحة المصايؼ كالسياحة( كجعميا ضمف تشكيبلت كزارة االعمار.انشاء ىي -ب 

 مسؤوليات هيئة مصمحة المصايف والسياحة:

 القياـ بدراسة كافية لمناطؽ االصطياؼ. -أ 
كضع التصميـ المناسب لسياحة االصطياؼ كىذا التصميـ يشمؿ )الفنادؽ السياحية، الدكر السياحية،  -ب 

 ات العامة األخرل كالماء كالكيرباء كالطرؽ كأماكف الميك كالتسمية(.مرافؽ الخدم
 تحديد الية البيع ككيفية استيفاء األمكاؿ نقدان اك بالتقسيط. -ج 
 تمميؾ اك تأجير األراضي لسياحة االصطياؼ لمف يرغب بيا مف المستثمريف. -د 
 مع المستثمر.إدارة المرافؽ السياحية بصكرة مباشرة في حاؿ االخبلؿ بشركط االتفاؽ  -ه 
 م(:1961لسنة  123التشريع الثالث: )قانون مصمحة المصايف السياحية رقم  .ّ

يعد ىذا القانكف مشابو ـ(، ك َُٔٗ/َُ/ُٕبتاريخ ) (ِْٕ) عددفي الالكقائع العراقية التشريع الثالث بشر ن
 (َُٔٗ) لسنة (ُِّ)رقـ  اال اف االختبلؼ بينيما ىك اف القانكف ،لمقانكف السابؽ مف حيث التسمية كاليدؼ

جاء في العيد الممكي، باإلضافة الى اف ارتباط ىذا فقد جاء في العيد الجميكرم عمى خبلؼ التشريع الثاني 
، كقدـ ىذا التشريع دعمان اضافيان لمصمحة المصايؼ كالسياحة مف خبلؿ انكف مع كزارة الشؤكف االجتماعيةالق

تعفى المصمحة مف ، ك ة كالعقارات االميرية بدكف بدؿمحة المنقكللمحككمة اف تممؾ المص( منو )ُّ)  مادةنص ال
 ب(.كافة الرسكـ كالضرائ
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 اهداف القانون:

 تنمية كتشجيع سياحة االصطياؼ كتكفير التسييبلت السياحية لممصطافيف.  -أ 
 انشاء ىيئة مركزية سياحية تسمى )مصمحة المصايؼ كالسياحة( كجعميا مع كزارة الشؤكف االجتماعية. -ب 

 وليات هيئة مصمحة المصايف والسياحة:مسؤ 

 القياـ بدراسة كافية لمناطؽ االصطياؼ. -أ 
كضع التصميـ المناسب لسياحة االصطياؼ كىذا التصميـ يشمؿ )الفنادؽ السياحية، الدكر السياحية،  -ب 

 مرافؽ الخدمات العامة األخرل كالماء كالكيرباء كالطرؽ كأماكف الميك كالتسمية(.
 يفية استيفاء األمكاؿ نقدان اك بالتقسيط.تحديد الية البيع كك -ج 
 تمميؾ اك تأجير األراضي لسياحة االصطياؼ لمف يرغب بيا مف المستثمريف. -د 
 إدارة المرافؽ السياحية بصكرة مباشرة في حاؿ االخبلؿ بشركط االتفاؽ مع المستثمر. -ه 
 م:1967( لسنة 51التشريع الرابع: قانون المنشآت السياحية رقم ) .ْ

ـ(، كيعتبر اكؿ قانكف يعمؿ ُٕٔٗ/ٓ/ِٗبتاريخ ) (ُُْٕ) عددفي الالكقائع العراقية الثالث ب التشريعشر ن
 عمى تنظيـ المنشآت السياحية، كما انو جاء بتعريؼ بعض مف المنشآت السياحية الرئيسة مثؿ:

 ؼ لمنـك المكاف المعد لممناـ كتقديـ الطعاـ كالمشركبات اك لممناـ فقط كيحتكم عمى عشر غر ىك  فندؽ:ال
 .فأكثر

   كاالستراحة.الدار اك الشقة المؤثثة المعدة لمنكـ  السياحية:الدار 
  المكاف المعد لبيع الطعاـ اك المرطبات اك المشركبات اك جميعيا بقصد تناكليا في  العاـ:المحؿ السياحي

 .لمتسميةنفس المكاف كيشمؿ المميى كام محؿ معد 
   مة.ـ فيو العرائش اك المساكف المتنقذم تنصب فيو الخياـ اك تقاالمكاف المكشكؼ ال السياحي:المخيـ 

فتح معاىد كدكرات دراسية بالخدمات الفندقية مف خبلؿ )لممصمحة تضمنت المادة التاسعة منو دعمان كبيران كما 
، مميرة التعميـ العالي كالبحث العكالسياحية بمستكيات مختمفة معترؼ بيا مف قبؿ كؿ مف كزارة التربية ككزا

 المنشآتمف ىذه المادة في  ُيفضؿ استخداـ االشخاص المتخرجيف في المعاىد كالدكرات المبينة في الفقرة ك 
 (، كىذا خير دليؿ لمتخطيط الناضج لتنمية سياحية فاعمة.السياحية

 م(:1977لسنة  49)قانون المؤسسة العامة لمسياحة رقم التشريع الخامس:  .ٓ

كأفضؿ القكانيف السياحية في العراؽ، لككنو يبيف األىمية الحقيقية لمسياحة في  يعد ىذا القانكف كاحد مف اىـ
، كيبيف مدل اىتماـ الدكلة بالنشاط السياحي ككنو أحد النشاطات اليامة في العراؽ، كجاء ىذا انحائومختمؼ 
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يـ النفط، كزيادة بعد التطكر الكبير كاليائؿ في االقتصاد العراقي كبشكؿ خاص بعد تأم (ـُٕٕٗ) التشريع في
أسعاره، مما أدل الى زيادة معدالت دخكؿ االفراد، مما جعؿ المشرع السياحي يخرج بيذا القانكف، كجعؿ ارتباط 

 ىذه المؤسسة بكزارة االعبلـ كمف ثـ ارتباطيا بكزارة الثقافة كالفنكف. 

 اهداف القانون: 

 .تطكير المناطؽ السياحية بالعراؽ كاستثمارىا استثمار أمثؿ -أ 
 رفع المستكل السياحي بما يكفؿ تقديـ أفضؿ الخدمات كالتسييبلت السياحية. -ب 
 تكسيع حركة السياحة في العراؽ. -ج 
تشجيع كتركيج الحركة السياحية بالعراؽ باعتبارىا كظيفة )اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، إعبلمية  -د 

 كسياسية(.

 وسائل تحقيق اهداف ومسؤوليات المؤسسة العامة لمسياحة:

 يـ التسييبلت كقركض مصرفية لممستثمر العراقي بدكف فائدة.تقد -أ 
 تسييؿ الحصكؿ عمى اجازات استيراد خاصة بمستمزمات المشاريع السياحية. -ب 
 كضرائب الدخؿ كالعقار لجميع المشاريع السياحية. الجمركيةمنح اإلعفاءات مف الرسـك كالضرائب  -ج 
 كالكيرباء( باعتبارىا أجكر مدعكمة مف قبؿ الدكلة.معاممة المشاريع مثؿ مشاريع الصناعة )أجكر الماء  -د 
 تسييؿ دخكؿ كخركج األمكاؿ بالعممة األجنبية. -ه 
 تمميكؾ اك تأجير األراضي الصالحة لبلستثمار. -و 
 تشجيع المستثمريف العراقييف بالدخكؿ بمشاريع مشتركة مع المؤسسة العامة لمسياحة. -ز 
 ي.العمؿ عمى جمب الككادر المتخصصة بالنشاط السياح -ح 

  



 مصطفى عبد الصمد .م 0020-0202 سياحية وقىانين أنظمة

18 
 

 م(:1996لسنة  14: )قانون هيئة السياحة رقم السادسالتشريع  .ٔ

مف اىـ كأفضؿ التشريعات السياحية في العراؽ عمى الرغـ مف ككنو جاء بعد فترات امتدت طكيبلن مف 
 كىي)ىيئة السياحة(: الحركب كالحصار االقتصادم عمى العراؽ، كنتيجة ليذه الظركؼ فقد برزت ضركرة كجكد 

ية كاحدة تتكلى المسؤكلية الكاممة عف النشاط السياحي في العراؽ، مف اجؿ االرتقاء بمستكل الخدمات ىيئة مركز 
 .كالتسييبلت السياحية المقدمة لمسياح

 تشكيالت هيئة السياحة:

 تتألؼ تشكيبلت ىيئة السياحة مف الدكائر كالتقسيمات التالية:

 دائرة المجاميع السياحية. -أ 
 .دائرة المرافؽ السياحية -ب 
 الدائرة اإلدارية كالمالية. -ج 
 دائرة المتابعة كالتفتيش. -د 

 اهداف القانون: 

 تطكير المناطؽ السياحية في جميع انحاء العراؽ. -أ 
 تكجيو النشاط السياحي كتنميتو. -ب 
 ـ األنشطة السياحية بمختمؼ اشكاليا.عد -ج 
 إدارة المرافؽ السياحية كالتعاقد مع المستثمريف كمكافقة مجمس الكزراء. -د 
 تكل المرافؽ السياحية كتقديـ أفضؿ الخدمات كالتسييبلت.رفع مس -ه 

 وسائل تحقيق اهداف قانون هيئة السياحة:

 تمثيؿ العراؽ في المنظمات العربية كالدكلية المختصة بالنشاط السياحي. -أ 
 كضع الخطط العامة لممناطؽ السياحية كتطكيرىا. -ب 
 تجديد المناطؽ التي تصمح لبلستثمار السياحي. -ج 
 ى تصميـ المرافؽ السياحية لمقطاع االشتراكي كالخاص.المكافقة عم -د 
 تأسيس المشاريع السياحية سكاء كانت قطاع عاـ اك خاص اك مختمط. -ه 
 تقديـ الخدمات االستثمارية كالفنية كاليندسية الى مختمؼ القطاعات مقابؿ اجر معيف. -و 
 تقديـ أفضؿ الخدمات السياحية كاالشراؼ عمييا. -ز 
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 ياحية.تنظيـ انشاء المرافؽ الس -ح 
 انشاء المرافؽ السياحية كمرافؽ الخدمات العامة. -ط 
 مراقبة كتفتيش المرافؽ السياحية كاتخاذ اإلجراءات بحؽ المخالؼ ألحكاـ قانكف الييئة. -ي 
 االشراؼ عمى شركات كمكاتب السفر. -ك 
 تنظيـ السفرات داخؿ كخارج العراؽ. -ل 
 تنظيـ اإلقامة الخاصة بالكفكد. -م 
 بث الكعي السياحي. -ن 
 عارض كالميرجانات كاالحتفاالت داخؿ كخارج العراؽ.إقامة الم -س 
 تنظيـ الندكات السياحية كالمشاركة فييا. -ع 
 انشاء المعاىد كالكميات التي تعمؿ عمى تخريج ككادر متخصصة بالنشاط السياحي. -ف 
 االشراؼ عمى المنظمات المينية العاممة في القطاع السياحي. -ص 
 م(:2112لسنـة  13رقم  ثاروزارة السياحة واآلالتشريع السابع: )قانون  .ٕ

في العراؽ بعد سقكط النظاـ البعثي السابؽ  تأسيس كزارة لمسياحة ٌرع ىذا القانكف كأكؿ قانكف يخصشي 
(، كقد َُِِ/ّ/ُِ) بتاريخ( ِِّْبعددىا ) جريدة الكقائع العراقيةـ(، كقد نشر نصو في ََِّفي عاـ )

نيا مف تحقيؽ األىداؼ المرسكمة ليا كالنيكض بالكاجبات رض استحداث كزارة السياحة كاآلثار، كتمكيجاء لغ
المنكطة بيا، كمف أجؿ استجبلء صكرة لمعراؽ تجمع بيف الماضي كالحاضر: الماضي حيث التراث الحضارم 
الضارب في القدـ كالغني بالذخائر النفيسة، كالحاضر حيث المرتكزات المضيئة كالمثابات المؤدية الى استعادة 

خي الريادم، كمف أجؿ النيكض بالحركة السياحية، كتييئة ظركؼ أفضؿ لقطاعي السياحة كاآلثار، دكره التاري
كلتحقيؽ المزيد مف التخصص في النشاط السياحي كالتراثي، كمف أجؿ الكشؼ عف المكركث الحضارم العراقي 

 .ثاركالتعريؼ بو كالمحافظة عميو، كبغية تحقيؽ نكع مف التكامؿ بيف قطاعي السياحة كاآل

 اهداف القانون )اهداف تأسيس الوزارة(:

 إدارة كتكجيو كمراقبة كتطكير النشاط السياحي كاآلثارم في العراؽ بما يحقؽ كظيفتو الثقافية كالحضارية .ُ
 .كالتربكية كاإلعبلمية كاالقتصادية، كتحقيؽ التكامؿ الفاعؿ بيف قطاعي السياحة كاآلثار

ة عمييما بكصفيما مف الثركات الكطنية النفيسة كالتمكيف مف الكشؼ االىتماـ باآلثار كالتراث كالمحافظ .ِ
 .عنيما كالتعريؼ بيما باعتبارىما امتدادان لحضارة العراؽ اإلنسانية
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االىتماـ بالسياحة كالنيكض بكاقعيا كتطكير مناطؽ الجذب السياحي كالمناطؽ األثرية كالمراكز الدينية  .ّ
تصاد الكطني، كتعزيز دكر القطاع الخاص كتشجيع االستثمارات باعتبارىا رافدا ميما مف ركافد االق

 .الكطنية كاألجنبية فييا، بالتنسيؽ مع األقاليـ كالمحافظات غير المنتظمة في إقميـ

 وسائل تحقيق اهداف قانون وزارة السياحة واالثار:

طكير تمؾ المرافؽ كخدمات إدارة المرافؽ السياحية المممككة لمكزارة بما يكفؿ تحقيؽ األىداؼ السياحية كت .ُ
 .اإلرشاد السياحي فييا لجذب السياح الييا

قامة المتاحؼ العصرية لمتعريؼ بالمكركث  .ِ تعييف المكاقع األثرية كصيانتيا كحمايتيا كالتنقيب فييا كا 
 .الحضارم كالتاريخي لمعراؽ

كاآلثارية الكطنية  يةكالمنظمات السياحالعراؽ كالدكؿ  كاآلثارم بيفتطكير عبلقات التعاكف السياحي  .ّ
 .كالدكلية، كالعمؿ عمى استعادة اآلثار العراقية المسركقة بالتنسيؽ مع أجيزة الدكلة ذكات العبلقة

اإلشراؼ كالرقابة عمى المرافؽ السياحية المممككة لمدكلة كالقطاعيف )المختمط كالخاص( بما ينسجـ مع  .ْ
 .ة، كتحفيز االستثمارات الكطنية كاألجنبية فييااألغراض السياحية كفقا لمقكانيف كالتعميمات النافذ

كضع خطط كسياسات سياحية كآثارية تتبلءـ مع األكضاع االجتماعية كالحضارية لمبمد خدمة لمناطؽ  .ٓ
 .الجذب السياحي كحماية لآلثار كالتراث

ت االختصاص االرتقاء بكفاءة المبلكات السياحية كاآلثارية كتأىيميا مف خبلؿ إنشاء كتطكير المعاىد ذكا .ٔ
 .كمراكز إعداد كتدريب تمؾ المبلكات

اإلشراؼ عمى الخدمات ذكات الطبيعة السياحية في المكاقع اآلثرية كالتراثية بما يكفؿ تأميف إيرادات  .ٕ
لمخزينة كيؤمف في الكقت نفسو حماية تمؾ المكاقع مف خطر المساس بمعالميا نتيجة ارتيادىا مف قبؿ 

 .السياح
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 الفصل الثالث

 مة وقوانين الشركات ومكاتب السفر والسياحةأنظ

 الشركة:مفهوم اواًل: 

 مقدمة: .1

عرفت المجتمعات المختمفة عمى مر العصكر فكرة الشركة، ففكرة الشركة ليست كليدة العصر الحديث، 
إالٌ أنو نتيجة لتطكر المشاريع االقتصادية التي أصبحت كبيرة كبحاجة إلى رؤكس أمكاؿ ضخمة كأماـ عجز 

حجاميـ عف تحمؿ عناء القياـ بيا كؿ لكحده، ازدادت األ فراد عف القياـ بيذه المشاريع االقتصادية الضخمة، كا 
الحاجة إلى مختمؼ أنكاع الشركات التي أصبحت تمعب دكران ىامان في الحياة االقتصادية لممجتمعات الحديثة، 

تعاظمت ىذه األىمية لدرجة أصبحت معيا كأصبحت بذلؾ األداة المثمى لمنيكض االجتماعي كاالقتصادم، بؿ ك 
الكثير مف ىذه الشركات تتمتع بإمكانات كبرل ال نجدىا إال عند الدكؿ الكبرل. كشكمت ىذه الشركات كخاصة 
التجارية منيا قكة اقتصادية ىامة مما اضطرت الدكؿ إلى مراقبتيا كتكجيييا بما يخدـ المصمحة العامة. كسٌنت 

 ليذا الغرض قكانيف خاص.

  تعريف الشركة: .2

الشركة عقد يمتـز بو شخصاف أك أكثر بأف يساىـ كؿ منيـ في مشركع اقتصادم بتقديـ حصة مف ماؿ أك  
 .(ُ) مف عمؿ القتساـ ما ينشأ عنو مف ربح أك خسارة

 :ةخصائص الشرك .3
 عقد الشركة.  
 شخص مف أكثر اشتراؾ.  
 عمؿ أك ماؿ مف حصة تقديـ.  
 الخسائر. أك األرباح اقتساـ 

 انواع الشركات التجارية: .4
ىي الشركات التي تقكـ عمى االعتبار الشخصي، كتتككف أساسان مف عدد قميؿ مف  شركات األشخاص: -أ 

األشخاص تربطيـ صمة معينة كالقرابة أك الصداقة، كيثؽ كؿ منيما في اآلخر كفي قدرتو ككفاءتو، لذلؾ 

                                                           

  (.2004لسنة )( المعدل 1222( لسنة )21رقم )العراقٌة ( من قانون الشركات 4نص المادة ) -1
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. كيشمؿ ىذا انسحابوأك  إفبلسوأك  ر عميوالحجأك  كفاة أحد الشركاءفي األصؿ عمى  حؿ الشركةيترتب 
 :النكع مف الشركات ما يمي

 ف: ىي النمكذج األمثؿ لشركات األشخاص حيث يككف كؿ شريؾ فييا مسؤكالن لتضامشركة ا 
 تضامنية، كفي جميع أمكالو عف ديكف الشركة كما يكتسب كؿ شريؾ فييا صفة التاجر. مسؤكلية

 ة: كتتككف مف فريقيف مف الشركاء متضامنكف يخضعكف لنفس القكانيف التي شركة التكصية البسيط
يخضع ليا الشركاء في شركة التضامف، فيككنكف مسؤكليف مسؤكلية تضامنية كغير محددة عف 

كة كيكتسبكف صفة التاجر، كشركاء مكصكف ال يسألكف عف ديكف الشركة إال في حدكد ديكف الشر 
 حصصيـ، ال يكتسبكف صفة التاجر كال يشارككف في إدارة الشركة.

 ة: كىي شركة تجارية تنعقد بيف شخصيف أك أكثر يمارس أعماليا شريؾ ظاىر محاصشركة ال
يتعامؿ مع الغير، بحيث تككف الشركة مقتصرة عمى العبلقة الخاصة بيف الشركاء عمى أنو يجكز 

 إثبات الشركة بيف الشركاء بجميع طرؽ االثبات، تتككف مف طرفيف كبغرض قضاء اشياء مشتركة.
ىي شركات تقـك عمى اعتبار مالي كال يككف فييا أثر لشخصية الشريؾ، فالعبرة ىك ما شركات األموال:  -ب 

يقدمو كؿ شريؾ مف ماؿ ليذا، ال تتأثر الشركة بما قد يحصؿ لمشريؾ مف كفاة أك إفبلس أك غيرىما مف 
بمة أشكاليا شركات المساىمة كىي الشركات التي يقسـ رأس الماؿ فييا إلى أسيـ متساكية القيمة كقا

لمتداكؿ بالطرؽ التجارية، الشركاء فييا ال تطمؽ عمييـ تسمية التاجر كال يسألكف عف ديكف الشركة إال في 
 حدكد قيمة األسيـ التي شارككا بيا.

 :ىي شركات تقكـ عمى االعتبار المالي كالشخصي في آف كاحد كتشمؿ ما يمي الشركات المختمطة: -ج 
 ـ: تتألؼ شركة التكصية باألسيـ مف فئتيف مف الشركاء ىماشركة التكصية باألسي: 
نيف يسألكف في امكاليـ الخاصة عف ديكف الشركة شركاء متضامنكف: ال يقؿ عددىـ عف اث -

 كااللتزامات المترتبة عمييا.
شركاء مساىمكف: ال يقؿ عددىـ عف ثبلثة، كيسأؿ كؿ شريؾ منيـ بمقدار مساىمتو عف ديكف  -

 .الشركة كالتزاماتيا
 ة: ش.ذ.ـ.ـ. كأحيانا يكتفى باختصار ذ.ـ.ـ. كىي شركة تتألؼ مف شركة ذات مسؤكلية محدكد

ات المترتبة عمييا كخسائرىا شخصيف أك أكثر، كتككف مسؤكلية الشريؾ فييا عف ديكنيا كااللتزام
بمقدار حصتو في رأس ماليا، كتنتقؿ حصة الشريؾ إذا تكفى إلى كرثتو أك مف يكصي ليـ بأم 

 .حصة، كال يزيد عدد الشركاء في ىذه الشركة عف خمسيف شريكان 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9
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س يضاؼ إلى ىذه األنكاع مف الشركات نكعاف ال تعرفيما معظـ التشريعات العربية كىما الشركة ذات رأ
تضامف، تكصية بسيطة، -الماؿ المتغير كالشركة التعاكنية، ففي الشركة ذات رأسماؿ متغير يمكف لكؿ شركة 

أف تنص في العقد أف رأسماليا قابؿ لمتغيير فتصبح حينيا -تكصية باألسيـ أك مساىمة ذات مسؤكلية محدكدة 
 إلخشركة تضامف ذات رأسماؿ متغير أك شركة تكصية ذات رأسماؿ متغير...

 لغرضفيي تقكـ عمى مبدأ التعاكف كالتكافؿ كالتضامف بيف مجمكعة مف األفراد  الشركات التعاونيةأما 
 :اآلتية االىداؼخدمة مصالحيـ كبجيكدىـ المشتركة لتحقيؽ 

تخفيض ثمف تكمفة أك ثمف شراء أك ثمف بيع بعض المنتجات أك الخدمات كذلؾ بمزاكلة الشركة أعماؿ  -
 طاء.المنتجيف أك الكس

تحسيف صنؼ المنتجات أك مستكل الخدمات التي تقدميا الشركة إلى الشركاء أك التي يقدميا ىؤالء إلى  -
 المستيمكيف.

أم أنيا شركة ذات رأس ماؿ متغير كتصدر أسيمان قابمة لبلسترداد مف قبؿ الشركة ذاتيا بسعر يتجدد 
كقت باسترداد ىذه االسيـ بناء عمى طمب المساىـ  كفقا لقيمة صافي مكجكداتيا المتداكلة، كتمتـز الشركة في أم

 .السكؽكحسب االسعار التي يجب عمى الشركة أف تعمنيا كؿ اسبكع بمعرفة 
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 األركان الموضوعية لعقد الشركة: .5
 األركان العامة:  -أ 

 :كىك التعبير عف إرادة المتعاقديف المتمثمة في اإليجاب كالقبكؿ كيجب أف يككف صحيحان خاليان  الرضا
 العيكب كالغمط كاإلكراه كالتدليس. مف

كنظران ألف عقد الشركة يعتبر مف التصرفات الدائرة بيف النفع كالضرر فإنو ال يكفي كجكد الرضا إلبراـ 
سنة  ُٖعقد الشركة، بؿ البد أف يككف ىذا الرضا صادران عف ذم أىمية أم أف يككف أىبلن لتصرؼ )بمكغ سف 

 عمييـ بسبب سفو أك جنكف(.كاممة، كأف يككف ممف لـ يحجر 

 :ىك مكضكع الشركة الذم يتمثؿ في المشركع المالي الذم يسعى الشركاء إلى تحقيقو، كيجب  المحل
 أف يككف ىذا المحؿ ممكنا كمشركعان، كغير مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة.

 :ثؿ في استغبلؿ مشركع كىك الباعث الدافع عمى التعاقد، كيتمثؿ في تحقيؽ غرض الشركة المتم السبب
مالي معيف، يكمف االختبلؼ بيف المحؿ كالسبب في ككف محؿ الشركة أم مكضكعيا ىك المشركع 
المالي، أما السبب ىك استغبلؿ المشركع بغرض تحقيؽ الربح شريطة أف يككف مشركعا في جميع 

 .األحكاؿ
 األركان الخاصة: -ب 

نما تنشأ بي - ف أفراد ليـ الرغبة في إنشاء ىذا الشخص المعنكم، إف الشركة ال تنشأ عرضان أك جبران كا 
 .فيي في حالة إرادية قائمة عمى الثقة قصد تحقيؽ اليدؼ المنشكد

كجكد تعاكف إيجابي بيف الشركاء مف خبلؿ اتخاذ كؿ المظاىر قصد تحقيؽ غرض الشركة كتقديـ  -
مخاطر المشتركة التي قد الحصص كتنظيـ إدارة الشركة كاإلشراؼ عمييا كمراقبة أعماليا، كقبكؿ ال

 .تعترض المشركع
المساكاة بيف الشركاء في المراكز القانكنية، فبل تككف بينيـ عبلقة التبعية بحيث يعمؿ أحدىـ لحساب  -

اآلخر كما ىك الحاؿ في عبلقات العمؿ إذ نجد تابع كمتبكع، بؿ يتعاكف الجميع في العمؿ عمى قدـ 
 .خبلؿ الشخص المعنكمالمساكاة قصد تحقيؽ اليدؼ المسطر مف 

ىك بذؿ الجيكد كالتعاكف بيف الشركاء عمى  نّية المشاركة:و المشاركة،  ةقكاـ نيٌ تمثؿ ىذه العناصر ك 
 .اقتسامو بيف الشركاءتحقيؽ غرض مشترؾ يتمثؿ في تحقيؽ الربح ك 
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 األركان الشكمية: -ج 
و مف بيانات تيـ الشركاء يشترط في العقد الكتابة لصحتو، كذلؾ حتى يسيؿ إثبات ما تضمن :الكتابة -

 .أنفسيـ كما تيـ الغير ام يتعامؿ مع ىذه الشركة
إجراءات الشير تتمثؿ في القيد بالسجؿ التجارم كنشر ممخص العقد التأسيسي لمشركة في  :الشهر -

 النشرة الرسمية لئلعبلنات القانكنية ككذلؾ نشر ىذا الممخص في جريدة يكمية.
 أسباب انقضاء الشركات: .6
 :ب العامةاألسبا -أ 

 .انتياء األجؿ المحدد لمشركة كالغرض الذم قامت مف أجمو 

 .ىبلؾ ماؿ الشركة 

 .اتفاؽ الشركاء عمى إنياء الشركة 

 .إفبلس الشركة 

 .حؿ الشركة بحكـ قضائي 

 :األسباب الخاصة  -ب 

 .مكت أحد الشركاء أك الحجر عميو أك إفبلسو 

 .انسحاب أحد الشركاء مف الشركة غير محددة المدة 

 ة.فصؿ أحد الشركاء مف الشرك 
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 ثانيًا: شركات ومكاتب السفر والسياحة:

)مكتػب، ككالػة(: ىػي جيػػة تقػـك بتنظػيـ رحػبلت شػػاممة كتسػكيقيا كتقػديـ خػدماتيا فػػي  تعريـف شـركة الســفر: .1
اثنػػاء الرحمػػة لمسػػياح لسػػد حاجػػاتيـ، كتتحمػػؿ الشػػركات مسػػؤكلية طبػػع المنشػػكرات كاالعػػبلف كالتػػركيج الخػػاص 

، الطعػاـ، التسػمية، )االيػكاءمة كالقياـ بحجػز المقاعػد فػي كسػائؿ النقػؿ المختمفػة، كتنظػيـ خػدمات أخػرل: بالرح
 العبلج كغيرىا(، كخدمات تكميمية: )الداللة السياحية كسمات الدخكؿ(.

ىػػك الشػػخص اك المكتػػب الػػذم يعمػػؿ كسػػيطان بػػيف المجيػػز الرئيسػػي لمختمػػؼ خػػدمات  تعريــف وكيــل الســفر: .2
رم السػػػفر، كىػػػك يمثػػػؿ شػػػركات النقػػػؿ )بػػػرم، بحػػػرم، جػػػكم(، كمنػػػاطؽ إقامػػػة كمنتجػػػي رحػػػبلت السػػػفر كمشػػػت

 كغيرىا.
  :النموذجية اقسام شركات السفر .3
 قسـ السياحة الداخمية. -أ 
 قسـ السياحة الخارجية. -ب 
 قسـ الحجز )طيراف، سيارات، بكاخر، فنادؽ، مطاعـ(. -ج 
 العبلقات العامة. -د 
 السياحة الدينية )الحج كالعمرة(. -ق 
 ناؾ أقساـ أخرل تكجد في البعض كال تكجد في البعض اآلخر.كى -ك 
 مصدر دخل شركات ومكاتب السفر: .4

كشػػركات تػػأجير  ط الجكيػػةالخطػػك  يػػأتي معظػػـ دخػػؿ شػػركات كككػػاالت السػػفر مػػف العمػػكالت التػػي تػػدفعيا
السيارات كالفنادؽ، كمػديرك المؤسسػات التػي تخػدـ المسػافريف، كتػدفع ىػذه المؤسسػات عمكلػة عمػى كػؿ حجػز 
تقػكـ بػػو أيػػة ككالػػة سػػفر، أك عمػػى أيػػة تػػذكرة تبيعيػا، كال يػػدفع المسػػافركف أم مبمػػغ عػػف معظػػـ الخػػدمات التػػي 

سػػطان مػػف المػػاؿ مقابػػؿ التخطػػيط لػػرحبلت سػػياحية فرديػػة تيقػػدـ ليػػـ. كلكػػف ككػػاالت السػػفر يمكػػف أف تتقاضػػى ق
خاصة تستمـز كثيران مف كقتيا كجيدىا، كتعمؿ ككاالت السفر فػي معظػـ أقطػار العػالـ، كتكػكف مسػؤكلة عنيػا 

تممػػؾ كػػؿ ككػػاالت  األكركبيػػة الشػػرقية فػػي معظػػـ األحيػػاف جيػػات خاصػػة، إال أف الحككمػػات فػػي بعػػض الػػدكؿ
السػػفر كتػػػدير أعماليػػػا، كالشػػػؾ أف األنظمػػػة التػػػي أممتيػػػا الصػػناعة نفسػػػيا قػػػد سػػػاعدت عمػػػى تأسػػػيس مقػػػاييس 

مقي يمتـز بيا أصحاب ككاالت السفر  .لمسمكؾ الخي

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 ثالثًا: تشريعات شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة العراقية:

 م:1961( لسنة 21قانون تنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة رقم ) .1

 اهداف القانون:

 اإلشراؼ العاـ عمى شركات كككاالت السفر كتنظيميا. -أ 
 كاألمف.تكجيو الشركات كمراقبة النشاط السياحي بالشكؿ الذم يخدـ مصمحة الشعب  -ب 
 رفع مستكل كسائؿ النقؿ كتشجيع السياحة في الجميكرية. -ج 

 اعمال شركات ووكاالت السفر والسياحة في هذا القانون:

 تقديـ خدمات السفر كبيع أك صرؼ التذاكر كتيسير نقؿ األمتعة. -أ 
 حجز المحبلت )المقاعد( بكسائؿ النقؿ المختمفة. -ب 
 كر مشتركة تشمؿ ما يحتاج اليو المسافر مف خدمات.تنظيـ الرحبلت الفردية كالجماعية كالسفر بتذا -ج 
 القياـ بعمميات تبادؿ النقد لمسائحيف. -د 
 م:1967( لسنة 47قانون تنظيم شركات ووكاالت السفر والسياحة رقم ) .2

لمتطكرات السياحية المنتظػرة  َُٔٗلسنة  َِجاء ىذا القانكف لعدـ مبلئمة االحكاـ الكاردة في القانكف رقـ 
الضػػركرم كجػػكد التناسػػؽ بػػيف أكضػػاع شػػركات كككػػاالت السػػفر كالسػػياحة فػػي الػػدكؿ العربيػػة كبػػيف  كلمػػا كػػاف مػػف

 الجميكرية العراقية فقد شرع ىذا القانكف.

 اهداف القانون:

 اح.يتأميف الخدمات السياحية المتعمقة بسفر كاقامة الس -أ 
 تنظيـ الرحبلت الفردية كالجماعية ليـ. -ب 

 سياحة في هذا القانون:اعمال شركات ووكاالت السفر وال

 بيع أك صرؼ تذاكر السفر كتيسير نقؿ االىمية كحجز المحبلت في كسائؿ النقؿ المنتظـ. -أ 
 حجز الغرؼ في الفنادؽ كغير ذلؾ مما يتصؿ بإقامة المسافر اك السائح. -ب 
 ت.مف خدما ة تشمؿ ما يحتاج اليو المسافر اكتنظيـ الرحبلت الفردية كالجماعية كالسفر بتذاكر مشترك -ج 
 القياـ بخدمات خاصة لممسافريف اك لمسائحيف كتأشيرة السفر كالخركج. -د 
 بما ال يتعارض كقكانيف كانظمة كتعميمات مراقبة التحكيؿ الخارجي.تبادؿ النقد لممسافريف  تسييؿ عمميات -ه 
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 القياـ بعمميات التأميف لصالح المسافريف اك السائحيف لدل شركات التأميف المسجمة في العراؽ. -و 
 اـ بأية خدمات اخرل يحتاجيا المسافر اك السائح ال تتعارض مع االنظمة كالتعميمات المرعية.القي -ز 
 المعدل: 1983( لسنة 49قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة رقم ) .3

 اهداف القانون:

 االىمية الكبيرة لتنظيـ كتاميف الخدمات السياحية المتعمقة بسفر كاقامة السياح. -أ 
 ـ السفرات الفردية كالجماعية ليـ داخؿ القطر كخارجو.تنظي -ب 
 تكجيو الفعاليات كاألنشطة السياحية مركزيا بشكؿ يخدـ تطكير الحركة السياحي. -ج 

 اعمال شركات ووكاالت السفر والسياحة في هذا القانون:

 بيع كصرؼ تذاكر السفر داخؿ القطر كخارجو. -أ 
 تقكـ بتنظيـ الرحبلت لؤلفراد كالجماعات. -ب 
 ديـ الخدمات كالنشاطات المتعمقة بيا داخؿ القطر كخارجو.تق -ج 

 تشريعات مكاتب تأجير السيارات لمسواح األجانب في القطر:رابعًا: 

 م:1981( لسنة 59قانون مكاتب تأجير السيارات لمسياح االجانب رقم ) .1
 :ف بتأجير كؿ مكتب مجاز كفقا ألحكاـ ىذا القانك  تعريف مكتب تأجير السيارات لمسياح األجانب

سيارات الصالكف لمسياح االجانب كحصران لفترة ال تتجاكز المدة المقررة رسميا إلقامتو في العراؽ. 
عمى اف يتكلى السائح المستأجر قيادة السيارة المستأجرة بنفسو اك باستخداـ سائؽ كفؽ الشركط 

 ن.المنصكص عمييا في ىذا القانك
 :اهداف القانون 

تأميف تقديـ خدمات متطكرة لمسياح لمتعرؼ عمى تراث العراؽ تنمية الحركة السياحية ك  -أ 
 كحضارتو.

 ضماف حسف سير اعماؿ مكاتب تأجير السيارات الى السياح. -ب 
تأميف االشراؼ عمييا مف قبؿ المنشأة العامة لمسفر كالخدمات السياحية لتحديد حقكؽ كالتزامات  -ج 

 اصحاب العبلقة بالشكؿ المطمكب.
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  التأجير:شروط اجازة فتح مكتب 
 عراقيا بالكالدة كمف ابكيف عراقييف بالكالدة. -أ 
 معركفان بحسف السيرة كالسمكؾ. -ب 
 متفرغان إلدارة المكتب. -ج 
 سنة. ُِعمره ال يقؿ عف  -د 
 مالكان لسيارات صالكف حديثة كمكيفة. -ه 

 م:1981لسنة  59قانون تعديل قانون مكاتب تأجير السيارات لمسياح االجانب رقم  .2

( لكثرة المخالفات التي تقكـ بيا مكاتب تأجير السيارات لمسياح األجانب ُُير مادة رقـ )جاء ىذا التعديؿ لتغي
كعدـ تناسب مبمغ الغرامة المعركضة عمى ىذه المكاتب مع العائدات التي تحصؿ عمييا مف جراء قياميا بتأجير 

نكف كالتعميمات الصادرة سيارات غير مجازة مف قبؿ المنشأة كما تشكمو ىذه الظاىرة مف مخالفة صريحة لمقا
 بمكجبو.
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 الفصل الرابع

 لمنشاط السياحي أنظمة وقوانين مساندة

 قانون إقامة االجانب:اواًل: 

 مصطمحات عامة: .1
 :ـى  معنى إقامة في المغة ـى لػ، كأقا ـى في / أقا ـى بػ / أقا ـى / أقا بالمكاف: أم لىًبثى فيو كاتَّخذه  مصدر أقا

 كطنا.
  ًؿَّ سيٍكناهي. :معنى إقامة في اصطالحا ًتًو: مىحى ؿَّ إقامى يَّرى مىحى  غى
 :العراؽجميكرية جنسية يحمؿ كؿ مف ال  األجنبي. 
 :ىي المكافقة عمى دخكؿ االجنبي اراضي جميكرية العراؽ، تؤشر في جكاز سفره مف  سمة الدخول

قية في الخارج، القنصؿ العراقي في بمده، اك مف يقكـ مقامو، اك اية جية ترعى مصالح الجميكرية العرا
 اك مف يخكلو الكزير.

 :صادرة مف سمطة عراقية  ،ضمف االذف لؤلجنبي باإلقامة في العراؽتىي الكثيقة التي ت وثيقة اإلقامة
 مختصة.

 :ىي مكافقة السمطة المختصة عمى مغادرة االجنبي اراضي جميكرية العراؽ تؤشر في  سمة المغادرة
 جكاز سفره.

 :لمختصة مف أجنبي مقيـ في جميكرية العراؽ، بصكرة مشركعة الخركج ىك طمب السمطة ا االبعاد
 منيا.

 :إعادة االجنبي الذم دخؿ اراضي جميكرية العراؽ بصكرة غير مشركعة الى خارج الحدكد  اإلخراج
 بقرار مف السمطة المختصة.

 :ىك العراقي المياجر الذم يحمؿ جنسية دكلة أخرل. المغترب 
  :2117لسنة  76عراق وفق قانون اقامة االجانب رقم أنواع سمات الدخول الى ال .2

 سمات الدخكؿ الى جميكرية العراؽ كىي:اكالن( أنكاع -ٕجاء في المادة رقـ )
 :مف تاريخ  ( يكمان َٔ)العراؽ مرة كاحدة خبلؿ أراضي جميكرية تخكؿ حامميا دخكؿ  سمة اعتيادية

 .كاإلقامة فييا المدة المذككرةمنحيا 
  مف تاريخ  ( يكمان َّ)العراؽ مرة كاحدة خبلؿ أراضي جميكرية ؿ حامميا دخكؿ تخك  مرور:السمة

 اياـ. (ٕ)مدة ال تزيد عمى  امنحيا كاالقامة فيي
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  تخكؿ حامميا المركر مف االراضي العراقية تحت اشراؼ السمطات المختصة  مرور بدون توقف:السمة
 ف تاريخ منحيا.م ( يكمان َّ)مرة كاحدة خبلؿ كلبدكف تكقؼ ( أياـ ّخبلؿ )

 :تمنح بتعميمات يصدرىا كزير الخارجية عمبل بمبدأ المقابمة بالمثؿ. سمة سياسية 
 :تمنح لؤلشخاص الذيف يحممكف جكازات سفر خدمة بتعميمات يصدرىا كزير الخارجية  سمة خدمة

 .بالتنسيؽ مع كزير الداخمية اك مف يخكلو
 :العراؽ مرة أراضي جميكرية تخكؿ حامميا دخكؿ ينية ك تمنح لزيارة المناطؽ السياحية كالد سمة سياحية

( يكمان، كتككف بكفالة المؤسسات َّ)مف تاريخ منحيا كاالقامة فيو مدة  ( يكمان َٔ)كاحدة خبلؿ 
كالييئات كالشركات العاممة في مجاؿ السياحة، كال يحؽ لحامميا العمؿ في أم مكاف سكاء كاف بأجر اك 

 .إذا كانت السياحة بصكرة فردية اك عائمية بدكف اجر، كال تشترط الكفالة
  مف تاريخ منحيا  ( يكمان َٗ)العراؽ مرة كاحدة خبلؿ أراضي جميكرية تخكؿ حامميا دخكؿ  زيارة:السمة

 كال حؽ لصاحبيا العمؿ في أم مكاف في العراؽ سكاء بأجر اك بدكف اجر. يكمان  (َّ)كاالقامة فيو مدة 
 :دخكلو كلـ  العراؽ قاصدان أراضي جميكرية امة لؤلجنبي الذم يصؿ يمنحيا ضابط االق سمة اضطرارية

 .مباشرةن بذلؾ  العاـ عمى اف يخبر المدير ،يكف حائزان عمى سمة الدخكؿ

 ثانيًا: قانون المرور:

يتحكـ بحركة المركر كتنظيـ سير المركبات، بينما تتضمف قكاعد  القانكف كىك تعريف قانون المرور: .ُ
 قكانيف المركر كالقكاعد غير الرسمية المتعارؼ عمييا التي تطكرت عبر الزمف لتسييؿ الطريؽ استخداـ

السيؿ االنسيابي المنظـ لحركة المركر. كتشمؿ حركة المركر المنظمة بشكؿ عاـ أكلكيات ثابتة كمسارات 
 .كالتحكـ بحركة المركر عند التقاطعات كأكلكية المركر أك حؽ الطريؽ

 تحديد مجمكعة مف النقاط يتـ تنظيـ حركة المركر مف خبلؿ كثير مف القكانيف تطبؽ بكاسطة( :
شارات مركر ضكئيطرقات، تقاطعات، تقاطعات جانبية،  مسارات، ممتقى  ، الفتات مركرية(.كا 

 دراجات النارية كاليكائية، مشاة(.تصٌنؼ حركة المركر حسب نكع المركبات: )خاصة كعامة، ثقيمة ، 
 كممة Traffic نكميزية مشتقة مف كممة "ترافىؽى" العربية كالتي تعني السير قيديمان معان اإل. 
ككسػائؿ  السػيارات : تشػمؿ حركػة المشػاة كالحيكانػات المرككبػة أك الميسػاقة كالمركبػات أكحركة المرورمعنى  .2

، كىػػي تتحػػرؾ عمػػى الطرقػػات العامػػة إمػػا منفػػردة أك مػػع بعضػػيا بعضػػا بيػػدؼ الطرقػػات النقػػؿ األخػػرل عمػػى
 التنقؿ أك السفر.

 المعدل: 2114لسنة  86قانون المرور العراقي رقم  .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
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 ُُٕٗلسنة  ْٖىذا القانكف سكؼ يقـك بسحب كالغاء قكانيف المركر السابقة كىي: قانكف المركر رقـ اف 
 كتعديبلتو أيان كاف مصدرىا كمف ضمنيا قرارات مجمس قيادة الثكرة ككزارة الداخمية كدكائر مديرية المركر العامة.

 تعاريف عامة في القانون:

 :تسحب بأم كسيمة عدا التي تسير  كاي اك بقكة جسدية كؿ كاسطة ذات عجبلت بمحرؾ آل المركبة
منيا عمى السكة الحديدة كتشمؿ )السيارة الخاصة كالعامة كالحمؿ، المركبة الزراعية كاالنشائية، الدراجة 

 النارية كاليكائية، العربة بجيد حيكاني(.
 :كؿ شخص يقكد مركبة بإجازة. السائق 
  :م يصدرىا ضابط االجازات.كثيقة قيادة المركبة الذإجازة السوق 
 :ىي المعدة لتسجيؿ جميع المعامبلت المتعمقة بإجازة السكؽ. حاسبة اجازة السوق 
  التسجيؿ الى مالؾ المركبة التي تخص تسجيؿ كثيقة التي يصدرىا ضابط ال :التسجيل )السنوية(اجازة

نكانو، رقـ الشاصي، رقـ ، كتتضمف المعمكمات )رقـ المركبة كنكعيا، اسـ المالؾ كعالمركبة كمالكيا
 .(المحرؾ، المكف، تاريخ اإلصدار كالنفاذ، عدد الركاب

 :مدير المركر العاـ اك مف يخكلو صبلحية اصدار اجازة التسجيؿ اك السكؽ. ضابط التسجيل 
 :لكحة معدنية تحمؿ ما يميز المركبة عف غيرىا مف المركبات. لوحة التسجيل 
 :بد مصمـ اك تستخدـ بشكؿ طبيعي لممركبات اك المشاة، ربما ىك كؿ حيز معبد اك غير مع الطريق

 يقسـ الى خطكط مركر متعددة لمسير في نفس االتجاه اك متعاكس.

 : قانون العمل:ثالثاً 

كؿ جيد انساني فكرم اك جسماني يبذلو العامؿ لقاء اجر سكاء كاف بشكؿ دائـ اـ عرضي  تعريف العمل: .1
 اـ مؤقت اـ جزئي اـ مكسمي.

كؿ شخص طبيعي سكاء كاف ذكران اـ انثى يعمؿ بتكجيو كاشراؼ صاحب العمؿ كتحت  العامل:تعريف  .2
ادارتو، بعقد مكتكب اـ شفيي، صريح اـ ضمني، اك عمى سبيؿ التدريب اك االختبار اك يقـك بعمؿ فكرم 

 اك بدني لقاء اجر أيان كاف نكعو. 
ة، كما ترتب عمى استخداـ الثكرة الصناعي بلقد نشأت فكرة قانكف العمؿ في أعقا تأريخ قانون العمل: .3

ب اآلالت الحديثة مف ظيكر طبقة العماؿ، التي تعرضت لظمـ اجتماعي فترة مف الزمف نتيجة سيادة المذى
الفردم كما يقرره مف حرية التعاقد، لكف تقدـ الصناعة كما أدل إليو مف زيادة قكة الطبقة العاممة، كمناداتيا 
المستمرة بضركرة تدخؿ الدكلة لتنظيـ عبلقات العمؿ بصكرة تحفظ لمعماؿ حقكقيـ، كتحمييـ مف تعسؼ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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دؼ إلى حماية الطبقة العاممة، أصحاب العمؿ، األمر الذم أدل إلى إصدار تشريعات في ىذا الصدد تي
ثـ ما لبثت ىذه التشريعات أف ككنت فرعان مستقبلن مف فركع القانكف الخاص، كىك ما يطمؽ عميو قانكف 

 العمؿ.
ييدؼ قانكف العمؿ إلى تنظيـ عدة مسائؿ تتعمؽ جميعيا بحماية حقكؽ طائفة  اهداف القانون بشكل عام: .4

ضـ القكاعد التي تنظـ عقد العمؿ الفردم كعقد العمؿ المشترؾ، العماؿ في مكاجية أصحاب العمؿ، فيك ي
حد أدنى  فيحدد ساعات العمؿ، كحؽ العامؿ في اإلجازات األسبكعية كاإلجازات السنكية بأجر، كيضع

ال يجكز النزكؿ عنو، كما يؤكد عمى عدـ تشغيؿ النساء كاألحداث في بعض األعماؿ، كيبيف  لؤلجكر
أيضان طريقة إنياء عقد العمؿ دكف تعسؼ مف صاحب العمؿ، كتعكيض العامؿ إذا تعسؼ صاحب العمؿ 

ـ النقابات العمالية التي تتكلى تنظيـ العماؿ في استعماؿ حقو في الفصؿ "الفصؿ التعسفي"، كذلؾ ينظٌ 
لعمؿ خكفان مف تحايؿ أصحاب ا اآلمرة كالدفاع عف مصالحيـ كتغمب عمى معظـ قكاعد قانكف العمؿ الصفة

عمى قكاعد قانكف العمؿ، كبالتالي ال يجكز الخركج عمييا كال االتفاؽ عمى ما يخالؼ حكميا كلك برضاء 
 العامؿ، الميـ إال إذا كاف الخركج لمصمحتو.

يضم القواعد التي تنظم نشأ ىذا القانكف في أحضاف قانكف العمؿ، فيك  قانون التأمينات االجتماعية: .5
تي تضمن لمعامل الحق في الحصول عمى دخل يتعيش منه عند البطالة أو التأمينات االجتماعية ال

ف كانت ىذه القكاعد بدأت حديثان تنفصؿ عف قانكف العمؿ اإلصابة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة ، كا 
مككنة فرعان جديدان ىك قانكف التأمينات االجتماعية، الذم ييدؼ إلى تأميف المخاطر التي تيدر العماؿ 

 مقابؿ اشتراكيـ لدل ىيئة التأمينات االجتماعية التي تتكلى نظاـ التأمينات برمتو. أساسان 
 م:2115لسنة  37قانون العمل العراقي رقم  اهداف .6

 :ييدؼ ىذا القانكف الى

 .تنظيـ العمؿ بيف العماؿ كأصحاب العمؿ كمنظماتيـ بيدؼ حماية حقكؽ كبلن منيما -أ 
ى العدالة االجتماعية كالمساكاة كتأميف العمؿ البلئؽ لمجميع مف تحقيؽ التنمية المستدامة المستندة ال -ب 

 .دكف أم تمييز لبناء االقتصاد الكطني
يف الراغبيف بالعمؿ في العراؽ ممألساسية كتنظيـ عمؿ األجانب العاتحقيؽ حقكؽ األنساف كالحريات ا -ج 

 كتنفيذ اتفاقات العمؿ العربية كالدكلية.

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9
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 م:2115آت والمرافق السياحية العراقية : تعميمات تشغيل المنشرابعاً 

 يقصد بالمرافؽ السياحية ما يأتي: تصنيف المرافق السياحية: .1
 .بأنكاعيا الفنادؽك  المطاعـ -أ 
 محبلت الميك كالمقاىي السياحية كالسينمات. -ب 
 صاالت الحفبلت كقاعات المناسبات. -ج 
 محبلت بيع المشركبات الكحكلية بالجممة كالمفرد. -د 
 .مدف األلعاب -ق 
 يمات السياحية.المخ -ك 
 محبلت بيع التحؼ كالمنتكجات التراثية داخؿ المرفؽ السياحي. -ز 

 الشروط العامة لتشغيل المرافق السياحية: .2

 يسمح بتشغيؿ المنشآت كالمرافؽ السياحية المصٌنفة بمكجب ىذه التعميمات بعد تكفر الشركط اآلتية:

 حبلت جمع كتصريؼ النفايات( كنظافة النظافة العامة لمراكز الخدمة )المخازف، دكرات المياه، م
مستمزمات التشغيؿ )األجيزة، المعدات، األثاث، ادكات المائدة( في مختمؼ مراحؿ اعداد الطعاـ كفقان 

 لمتعميمات التي تصدرىا السمطات الصحية المختصة.
  اجراء الفحص الطبي لمعامميف في المنشآت كالمرافؽ السياحية بصكرة دكرية كحسب ما تطمبو

 سمطات الصحية المختصة كالسماح بتشغيؿ مف تثبت سبلمتو بمكجب شيادة الفحص الطبي.ال
  تأميف الشركط الصحية في خزف المكاد الغذائية كالمشركبات في مخازف مبردة اك مجمدة اك جافة

 حسب طبيعة كؿ منيا مع مبلحظة فترة صبلحيتيا كاتبلؼ ما تجاكز فترة صبلحيتو.
 ضد القكارض كالحشرات بما يضمف خمك المنشأة اك المرفؽ السياحي منيا. إجراء المكافحة الدكرية 
  ارتداء المضيفيف في مطاعـ الدرجات الممتازة كاالكلى كالثانية كالثالث زيان يميزىـ عف الزبائف كعف

 سكاىـ مف العامميف.
  في فنادؽ تأميف غرؼ خاصة مع مرافؽ صحية كدكاليب الستخداميا مف العامميف في تبديؿ المبلبس

 كمطاعـ الدرجات الممتازة االكلى كالثانية بسعة تتناسب كعدد العامميف في كؿ منيا.
  تكفير صيدلية في المرفؽ السياحي مزكدة بالمكاد كاالدكية الضركرية لئلسعافات االكلية مثبتة في

 مكاف بارز.
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 تدريب العامميف عمى  تأميف منافذ كسبللـ لئلخبلء عند الطكارئ كتكفير عدد مف مطافئ الحريؽ مع
طريقة استخداميا كحسب متطمبات الدفاع المدني، مع تكفر جياز انذار في كؿ طابؽ مف طكابؽ 
الفندؽ مع لكائح بكافة غرؼ الفندؽ كاالماكف العامة بتزكيد الضيكؼ بالشركط الكاجب اتباعيا في 

 حالة كقكع حريؽ اك أم طارئ آخر.
 يقدميا المرفؽ السياحي في مكضع بارز يسيؿ االطبلع  كضع لكحة بأسعار جميع الخدمات التي

 عمييا مف الضيكؼ.
  االلتزاـ بالضكابط الخاصة بالمشركبات الكحكلية كبقكاعد التصنيؼ الخاصة بالمرافؽ السياحية

 الصادرة مف الييئة.
 و تتكلى ادارة المرفؽ السياحي مف لو خبرة في ىذا المجاؿ متخرج مف دكرة تخصصية كيفضؿ مف لدي

 شيادة جامعية بشأف ذلؾ.
 .كجكد لكحة مضاءة تحمؿ اسـ المرفؽ السياحي كدرجة تصنيفو في مكقع بارز عند المدخؿ 
  تكفر سجؿ خاص بكؿ مرفؽ سياحي تثبت فيو فرؽ التفتيش مبلحظاتيا لمتأكد مف مدل التزاـ المرفؽ

 بالضكابط كالتعميمات النافذة.

 عمالت األجنبية:: الصيرفة وتعميمات بيع وشراء الخامساً 

ىػػػك اجػػػراء العمميػػػات المصػػػرفية بطػػػرؽ يدكيػػػة اك الكتركنيػػػة لتقػػػديـ مجمكعػػػة متنكعػػػة  تعريـــف الصـــيرفة: .1
كاألىميػة، محػاؿ بيػع المالية، كتككف عمى اشكاؿ متنكعة مثؿ )المصارؼ الحككمية  الخدمات ككاسعة مف

 كشراء العممة الخاصة/ الصرافة(.
ٌؽ. تعريف الصرَّاف: .2  مف ييبدِّؿ نقدنا بنقد، أك المستأمف عمى أمكاؿ الخزانة يقبض كيصرؼ ما ييستحى
 تأسيس وعمل شركات التوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية: .3

بيع كشراء العمبلت االجنبية برأس  يسمح قانكف الشركات العراقي النافذ بتأسيس شركات محدكدة لمتكسط
 ماؿ محدد مسبقان كحسب رغبة الشركة، ككفؽ شركط عامة أىميا:

  اف يحمؿ نصؼ اعضاء الشركة في االقؿ شيادة جامعية اكلية كيفضؿ اف تككف لدل العضك خبرة
 مالية كمصرفية.

 .اف يككف عضك الشركة حامبل لمجنسية العراقية كمف ابكيف عراقييف بالكالدة 
 يككف اعضاء الشركة مف االشخاص الطبيعييف المقيميف في العراؽ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
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  تعمف الشركة يكميا عمى لكحة تعمؽ في مدخؿ الشركة اسعار االفتتػاح كالغمػؽ لمعمػبلت االجنبيػة لميػـك
 الطبلع المتعامميف عمييا.

 م:2117تعميمات بيع وشراء العمالت األجنبية لسنة  .4

ـ، كتخػتص بالمصػارؼ المجػازة شػركات َُِٕم العراقػي فػي تمػكز/صدرت ىذه التعميمػات مػف البنػؾ المركػز 
التحكيػػػؿ المػػػالي كشػػػركات الصػػػرافة المجػػػازة، كذلػػػؾ لتنظػػػيـ عمميػػػا مػػػف جػػػؿ النيػػػكض بكاقػػػع مصػػػرفي متقػػػدـ فييػػػا 
مجمكعة مف التعميمػات اليامػة كقائمػة بالمعػامبلت المسػمكح بتمكيميػا مػف ارصػدة المصػارؼ فػي الخػارج كالنمػاذج 

 في عمميات الدخكؿ الى نافذة بيع كشراء العممة األجنبية. التي ستعتمد
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 الفصل الخامس

 سياحية دولية ومنظماتأنظمة 

 :(IATA) أواًل: االتحاد الدولي لمنقل الجوي

ية: اإلنجميز كىك مختصر الكممة ( IATA) يعرؼ االتحاد الدكلي لمنقؿ الجكم بػ)اإلياتا( مقدمة: .1
(International Air Transport Association ) ـ( لمكاجية ُْٓٗ/نيساف/ُٗتأسس في )ك

 ة.الحرب العالمية الثاني المشاكؿ التي قد تنجـ عف التكسع السريع لخدمات الطيراف المدني في أعقاب
ـ(، كىك ُُٗٗ/اب/ِٖ، إذ سبقو اتحاد مماثؿ في )الطيراف كلـ يكف تأسيسو سػابقة فريػدة فػي عالـ

ا، كمف ثـ فقد انتيى األمر، أكركب االتحاد الدكلي لمحركة الجكية. ككاف ميمتو تنحصر أساسان داخؿ قارة
 .ُّٗٗعقب تكسع أعمالو، عاـ 

را، ؼ/ سكيسجني كالمكتب الرئيسي لبلتحاد بمدينة مكنتريػاؿ/ كندا، كمكتب تنفيذم رئيسي في
 ف.ككاشنط ،كسنغافكرة ،كريك دم جانيرك ،كلندف ،كدكار ،كبرككسؿ ،افمٌ عى  في: كمكاتب إقميمية

 اهداف إياتا:  .2
 لتحقيؽ الزيادة في معدالت العالـ تطكير النقؿ الجكم اآلمف، كالمنتظـ، كاالقتصادم لصالح شعكب ،

 نمك التجارة الدكلية، كحؿ مشاكؿ النقؿ.
  ،تقديـ كسائؿ التعاكف بيف شركات كمؤسسات النقؿ الجكم العاممة، بطريقة مباشرة أك غير مباشرة

 في خدمات النقؿ الجكم الدكلي.
 العالمية كاإلقميمية، كثيقة الصمة  المنظمات التعاكف مع منظمة الطيراف المدني الدكلي، كغيرىا مف

 بأمكر الطيراف المدني كالنقؿ الجكم.
 تككف عضكية إياتا مفتكحة أماـ شركات الطيراف بشركط:عضوية إياتا:  .3

 أك أكثر لنقؿ )الركاب، البضائع، البريد(. أف يككف لمشركة خط جكم منتظـ بيف دكلة 
 إيكاك أف تحمؿ الشركة جنسية دكلة يجكز ليا االنضماـ لمنظمة الطيراف المدني الدكلي "ICAO". 

كما يجكز لمشركات المحمية ليذه الدكؿ أف تنضـ لبلتحاد كأعضاء غير عامميف، كيبمغ عدد 
 .شركة طيراف( ِٓٔاألعضاء حاليان )

تباشر إياتا أعماليا، مف خبلؿ عدد مف المجاف، كيحدد المؤتمر السنكم العاـ، الذم يعقد  اعمال إياتا: .4
يا المجنة التنفيذية، المككنة مف سنكيان، خطكط السياسة العامة لبلتحاد، أما األعماؿ اليكمية فتضطمع ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%A7%D8%B3%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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لجاف متعددة مثؿ المجنة التنفيذية أعضاء ينتخبيـ المؤتمر العاـ كؿ ثبلث سنكات، كما تتفرع عف 
المجنة: )المالية، القانكنية، الفنية، الطبية، كالمجنة االستشارية لمحركة(، كتشرؼ المجنة التنفيذية عمى 

حركة الجكية التابعة لبلتحاد اإلشراؼ عمى عقد االتفاقيات الدكلية أعماؿ ىذه المجاف، كتتكلى مؤتمرات ال
كتخضع قرارات المؤتمر بالضركرة لمكافقة الحككمات التي تتبع ليا  .المتعمقة باألجكر كاألسعار الدكلية

 ىذه الشركات، كال يمكف تعديميا بمعرفة أم تنظيـ آخر تابع إلياتا. عمى أف ىناؾ فركعان إدارية لمؤتمرات
، بينما يكجد مكتب التسكيات كسنغافكرة، كباريس ،نيكيكرؾ الحركة قائمة في شكؿ مكاتب فرعية في

ك. كتمكؿ ميزانية االتحاد مف كريك دم جانير  ،كبانككؾ ،لندف كمكاتب لبلتصاؿ الفني في لندف في
االشتراكات، التي يدفعيا األعضاء، كفقان لمنسبة المقررة لكؿ عضك في االتحاد، كلكؿ مؤسسة لمنقؿ 

 .االتحاد، دكف اعتبار لحجـ العمميات التي تقـك بيا الجكم صكت كاحد في مؤتمرات
بيدؼ تنشيط كتدعيـ  العالـ تتكلى إياتا ميمة تنسيؽ العمميات المختمفة لشركات الطيراف فيمهام إياتا:  .5

كة النقؿ الجكم في العالـ، كتحقيؽ أعمى مستكل ممكف لمتشغيؿ االقتصادم، مع الكفاءة كتأميف حر 
سبلمة الركاب، كدراسة كافة المشاكؿ المتعمقة بذلؾ. كمف ثـ يعد في جميع األكقات خادمان لمؤسسات 

 .النقؿ الجكم، كالجميكر العاـ
الجكية، كفقان ألعمى المستكيات الفنية. كما يعمؿ  : تكفؿ إياتا تشغيؿ الخطكطدور إياتا بالنسبة لمجمهور .6

عمى تحقيؽ أقصى راحة ممكنة، كتبسيط إجراءات السفر. كمف ناحية أخرل، يعمؿ عمى تحديد أجكر 
كأسعار مبلئمة لمجميكر، كمسايرة لمتشغيؿ االقتصادم، الذم يكفؿ اطراد التقدـ لمؤسسات النقؿ الجكم، 

 .لتمكينيا مف تحسيف خدماتيا
 شطة إياتا:أن .7
تفتح المجنة الفنية إياتا مجاالت التعاكف بيف مؤسسات النقؿ الجكم في العالـ، فيما  النشاط الفني: -أ 

يتعمؽ بأمكر التشغيؿ، مف خبلؿ المؤتمر الٌسنكم الفني العالمي كالمحمي. كالنشاط الفني لبلتحاد قائـ 
ف. كمف ىذه البيانات تستخرج شركات الطيرا عمى أساس التبادؿ الحر الكامؿ لممعمكمات كالخبرات بيف

مؤسسات النقؿ الجكم المختمفة، المتطمبات العامة كالمبلحظات التي مف شأنيا العمؿ عمى تكحيد 
عيا إلى المستكيات القياسية، كتحدد مدل مساعدتيا العممية لحككماتيا، كتعد نكاحي نشاطيا، كرف

عبلمات عمى طريؽ التنمية المرتقبة في المستقبؿ بالنسبة لمنقؿ الجكم. كتشرؼ المجنة الفنية لبلتحاد، 
عمى تعبئة خبراء شركات الطيراف في مختمؼ التخصصات الفنية، ليشترككا في حؿ مشكمة معينة. 

إلى أقصى حد أثناء اإلقبلع  الصكت ثمة ذلؾ، تطكير اإلجراءات الخاصة بتقميؿ مشكبلتكمف أم
ة كاليبكط. يتعاكف االتحاد مع المنظمات األخرل، مثؿ االتحاد الدكلي لممكاصبلت البلسمكية، كالييئ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%A7%D8%B3%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA
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الدكلية لؤلرصاد الجكية، كفضبلن عما تقدـ فإف مؤسسات النقؿ الجكم مف خبلؿ االتحاد، مع 
الحككمات كمع الدكؿ، التي تشكؿ منطقة معينة في حؿ المشاكؿ المحمية، مثؿ تثبيت نمط جيد 

، أك في تعاكف التحكـ في الحركة الجكية في إقميـ تأميف سبلمة الطيراف المطارات لمحركة الجكية في
 .المدني، أك قارة بأكمميا

إف دكر االتحاد األكثر تعقيدان، يكمف في مجاؿ عمؿ المجنة االستشارية الخاصة  النشاط التجاري: -ب 
لنقؿ الجكم. كيختص االتحاد عمى بالحركة الجكية. كيقصد بذلؾ األنشطة، التي تمارسيا مؤسسات ا

كجو الخصكص بالترتيبات المتشابكة بينيا، كتحديد مستكيات األشكاؿ، كاإلجراءات، كاتفاقيات 
التسكية، كالعكامؿ األخرل، التي تمكِّف مف التبادؿ، كتكفر السرعة كالسيكلة لمحركة الجكية، بيف 

كت بقرارات االتحاد، فيما يتعمؽ باألسعار مؤسسات النقؿ الجكم. كالجدير بالذكر أف الحككمات تمسٌ 
جراءات التفتيش، قبمتيا الشركات،  كاألجكر. كما أقر االتحاد نظمان قياسية، فيما يتعمؽ بالتذاكر كا 

 .كاتخذت منيا أساسان لعممياتيا الجكية
اإلشراؼ عمى كؿ التسكيات كالحسابات، بيف مؤسسات النقؿ الجكم،  النشاط المالي لالتحاد: -ج 

عماؿ التي يقكمكف بيا فيما بينيـ. كفضػبلن عف ذلؾ، فيي تيتـ بالمشكبلت المشتركة لشركات لؤل
الطيراف المختمفة، بالنسبة لمنقد، كالضرائب، كالرسكـ، كالتأميف كاإلحصاء. كتيعد المجنة المالية دراسات 

 ، كاألجكر، كما إلى ذلؾ مف أمكر مماثمة. كالضرائب ،التأميف كاسعة لممشاكؿ الخاصة، التي تنجـ عف
كمستشاريف، تابعيف  أطباء عدة تتككف المجنة الطبية التابعة لبلتحاد، مفالنشاط الطبي الوقائي:  -د 

لمؤسسات النقؿ الجكم. كتختص ىذه المجنة بدراسة العكامؿ الفسيكلكجية كالنفسية، التي قد تؤثر عمى 
كالركاب. كما تختص ىذه المجنة بالطب الكقائي، الذم يدكر  الطائرة سبلمة، كراحة، ككفاءة طاقـ

حكؿ مدل إمكاف األطفاؿ، كالكيكؿ، كالمرضى أف يسافركا لمسافات طكيمة مف طريؽ الجك، كبسرعة 
اف الحديثة. ككذلؾ تيعد المجنة كاسطة لتعاكف ىائمة، كعمى ارتفاعات شاىقة، تقتضييا عمميات الطير 

 .كالحككمات، بشأف األمكر الصحية صحة العالميةمنظمة ال مؤسسات النقؿ الجكم، مع
تتكلى المجنة القانكنية لبلتحاد دراسة كتنفيذ المعاىدات الدكلية، في مجاؿ القانكف  النشاط القانوني: -ه 

العاـ كالخاص، كتنازع القكانيف كالتحكيـ؛ كسبيميا إلى ذلؾ مبناه أساسان، استقرار رأم الشركات فيما 
اف األساسية، التي تتناكؿ مسؤكلية الناقؿ الجكم، كعبلقاتيا بالركاب، كعبلقاتيا يتعمؽ بمعاىدات الطير 

ض. كما تختص ببياف الحقكؽ عمى الطائرة، فيما يخص التشغيؿ الدكلي األر  بالغير عمى سطح
المكاد النككية، كما يتصؿ بيا مف مكضكعات متشابية. كبما أف بيع التذكرة، كالنكاحي القانكنية، بنقؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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أك صدكر استمارة الشحف تيعد عقدان فيما بيف شركة الطيراف كالعميؿ، فمف المحتـ أف يككف متفقان 
 .، مع مختمؼ األنظمة القانكنية السائدة في العالـقانكفال كأحكاـ

 ثانيًا: الطيران المدني:

بػؿ يشػمؿ  السػفر ىك أحد أساليب النقؿ الحديثة، كلكف مصطمح الطيػراف ال يػدؿ فقػط عمػى تعريف الطيران: .ُ
خطػػكط  ، شػػركات النقػػؿ الجػػكم مػػفكالمدنيػػة منيػػا العسػػكرية ت الجكيػػة، الطػػائرات كأنكاعيػػا،بػػذلؾ الصػػناعا

كشػػػػركات ترفيػػػػو، المطػػػػارات كالعمػػػػـك المختصػػػػة فػػػػي الطيػػػػراف، كمػػػػا أف ىنػػػػاؾ أنشػػػػطة جكيػػػػة أخػػػػرل  طيػػػػراف
 ال تستعمؿ فيو آالت معقدة كلكنو يدخؿ ضمف النشاط في األجكاء. القفز بالمظمة مثؿ

ـــدني: .ِ ـــران الم ، منيػػػا العسػػػكرم التػػػي تمثػػػؿ جميػػػع الطيػػػراف غيػػػر لمطيػػػراف ىػػػك إحػػػدل فئتػػػيف رئيسػػػيتيف الطي
التػي مػف ك  المنظمػة الدكليػة لمطيػراف المػدني القطاعيف الخاص كالتجارم. معظػـ دكؿ العػالـ ىػـ أعضػاء فػي

 خبلليا يتـ العمؿ عمى كضع معايير مشتركة كممارسات مكصى بيا لمطيراف المدف.
 فئات الطيران المدني: .3

 الجكيػػػة لنقػػػؿ الركػػػاب كالشػػػحف التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى خطػػػكط  : جميػػػع الػػػرحبلتطيػػػراف المسػػػافريف التجػػػارم
 كمكاعيد منتظمة.

 جميع رحبلت الطيراف المدني األخرل، خاص أـ تجارمالطيراف العاـ :. 
ىػػك نقػػؿ بضػػائع أك بريػػد أك ركػػاب مػػف منطقػػة فػػي بمػػد )أ( إلػػى منطقػػة فػػي بمػػد )ب(  النقــل الجــوي الــدولي: .ْ

 كيجب أف يككف مقابؿ تعكيض مالي.
 انواع النقل الجوي العالمي إلى: .5

 شروطه:واهم ، عبارة عف مجمكعة مف الرحبلت المنتظمة كليس رحمة كاحدةنقل جوي منتظم:  -أ 
 أقاليـ البمداف المختمفة. يجب أف يككف النقؿ دكليان يدخؿ في مجاؿ جكم أك 
 .ال يجب أف يككف النقؿ ألىداؼ إنسانية 
 يتضػػػمفجػػػب أف يكػػػكف جػػػدكؿ الػػػرحبلت متػػػاح لمجميػػػكر بشػػػكؿ عمنػػػي ي ( الرحمػػػةflying time )

 (.extra flight( كقد تكجد ىناؾ رحبلت إضافية )landing( كاليبكط )departureكاإلقبلع )
نقػؿ  ،نثػر البػذكر، لمبيػدات لمكافحػة اآلفػات الزراعيػةرش ا)رحػبلت كيشمؿ نقل جوي غير منتظم:  -ب 

 .كتعتبر رحبلت عامة )نقؿ عاـ( (الحرائؽ إطفاء، اإلنشاءات
 يتأثر النقل الجوي باألمور التالية: .6

 .التطكر االقتصادم كالتجارم العالمي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 .ازدحاـ المطارات كازدحاـ المجاؿ الجكم كازدحاـ الركاب 
 .مسائؿ حماية البيئة 
  شركات الطيراف مف الكقكد.ما تصرفو 
 .الحاجة إلى االستثمارات الحديثة 

 :(ICAO) ثالثًا: المنظمة الدولية لمطيران المدني

 ( مختصػػػػػر الكممػػػػػة اإلنكميزيػػػػػةICAOتعػػػػػرؼ المنظمػػػػػة الدكليػػػػػة لمطيػػػػػراف المػػػػػدني بػػػػػػ )إيكػػػػػاك( ) مقدمـــــة: .1
(International Civil Aviation Organization) ( كىػي ُْٕٗسػاف/ / نيْ، حيث أيسِّسػت فػي ،)ـ

، يقػع مقػر المنظمػة الرئيسػي فػي القسػـ الػدكلي فػي مدينػة مكنتريػػاؿ/ كنػدا، األمػـ المتحػدة إحدل منظمػات
ىي تطكير اسس أك تقنيات المبلحة الجكيػة كالتخطػيط ليػا. كالعمػؿ عمػى تطػكير صػناعة النقػؿ  كميمتيا

ىك رمز لجميع المطارات حكؿ العػالـ كيتكػكف مػف اربعػة  ICAO الجكم لضماف امنيا كسبلمتيا كنمكىا،
يميا حػػركؼ إنجميزيػػة، كتقػػـك المنظمػػة بتنظػػيـ عمميػػات المبلحػػة بػػيف الػػدكؿ كعمميػػات عبػػكر الحػػدكد كتسػػي

 كمنع المخالفات كىي التي تعرؼ كتضع أنظمة التحقيؽ في الحكادث الجكية.
مكاتػب إقميميػة  ٕ( عضػكان، كيمثميػا َُٗـ( )ََِٕانضـٌ إلى منظمة اإليكاك فػي عػاـ )  أنشطة إيكاو: .2

س(، كتنتخب الييئة العامة كػؿ باريي، نيركبك، مكسيكا، ليمة، القاىر ر، داكاؾ، بانكك ) منتشرة في كؿ مف
( دكلة، كيىدعـ مف قبؿ لجنة فنيػة )لجنػة المبلحػة الجكيػة( كتتكػكف ّٔثبلث سنكات مجمسان يضـ ممثمي )

( أقساـ، كىي )المبلحة الجكيػة ٓب حرفيتيـ. تىككف األمانة العامة )( عضكان، كيتـ اختيارىـ حسُٗمف )
 كالنقؿ الجكم كالتعاكف التقني كالميمات القانكنية كاإلدارة(.

 ( اتفاقية الطيران المدني الدولي:1944قواعد اتفاقية مؤتمر شيكاغو عام ) .3
مطمقػة عمػػى مجاليػا الجػػكم عمػى كػػؿ دكلػة أف تعتػرؼ بسػػيادة دكلػة أخػرل كلمدكلػػة السػيادة ال السـيادة: -أ 

 كاإلقميمي في داخؿ حدكد الدكلة.
 : بنكد ىذه االتفاقية تخضع لمطيراف المدني كالتجارم كليس لؤلغراض العسكرية.الطيران المدني -ب 
تجنػػب اسػػتعماؿ بنػػكد ىػػذه االتفاقيػػة لمعمػػؿ عمػػى خػػبلؼ مصػػمحة االتفاقيػػة كذلػػؾ  مصــالح االتفاقيــة: -ج 

شػػػاعة جػػػك مػػػف التفػػػاىـ كالصػػػداقة بػػػيف األمػػػـ كالشػػػعكب كتجنػػػػب بتنظػػػيـ الطيػػػراف المػػػدني الػػػدكلي ك  ا 
 الخبلفات كسكء التفاىـ كيجب اف يبمغ )مجمس الطيراف المدني اإليكاك( في حالة نشكء أم حرب.

يحؽ لمدكلة تحديد حدكد الدكلة األخرل كمسمؾ الخطكط الجكية كتحديدىا كالمطػارات  تحديد الحدود: -د 
 لدكلة األخرل.كخطكط المبلحة التي تستعممو ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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 يحؽ لكؿ دكلة تفتيش أم طائرة دكف تأخير غير مبرر. تفتيش الطائرات: -ه 
عمى كؿ دكلة أف تضع دليؿ فػي مجمػس الطيػراف المػدني الػدكلي )اإليكػاك( يبػيف  دليل مسار الطائرة: -و 

 مسار رحبلتيا.
العسػػكرية كغيػػر فػػي الحػػاالت االسػػتثنائية الحػػؽ لمطػػائرة النػػزكؿ فػػي المطػػارات  الحــاالت االســتثنائية: -ز 

 الجمركية.
يحػؽ لمبمػد إخضػاع طػاقـ الطػائرة لمتفتػيش كالتأكػد مػف شػيادات صػيانة الطػائرة  تفتيش طاقم الطـائرة: -ح 

 كالطاقـ كككنيا صالحة اـ ال كتفتيش الركاب كداخؿ الطائرة.
 ال يجكز نقؿ مكاد حربية أك عسكرية أك متفجرات إال بترخيص مف الدكلة. -ط 
 الطائرة دكف المركر بالمناطؽ العسكرية مف دكف إعاقة المبلحة الجكية. يحؽ لمدكلة تحديد مسار -ي 
 يحؽ لمطائرة في الحاالت االستثنائية تحديد سير المبلحة الجكية. -ك 
 . حريات الطيران: 4

  :)كؿ إلى أخرل.الحرية األولى )الطيران العابر  حٌؽ شركًة طيراف لمطىيىرىٍاف فكؽ ببلًد كاحدة لمكيصي
 .بغداد إلى بيركت عبر الخطكط الجكية العراقية، تيحمؽ فكؽ أجكاء سكرياؿ: رحمة مف مثا

  :)حٌؽ شركًة طيراف لمييبيكط في الببلًد األخرل لمتكٌقؼ التقني )كقكد، الحرية الثانية )التوقف الفني
 صيانة، الخ.( لكف أىٍف ال ينزؿ أىك يصعد الركاب مركران فقط )ألغراض غير تجارية(.

 .لرياض إلى لكس أنجمكس عبر الخطكط السعكدية، تتكقؼ لتعبئة الكقكد في لشبكنةؿ: رحمة مف امثا
 الحؽ الذم تمحنو دكلة ما لطائرات تابعة لدكلة أخرل لميبكط في )تفريغ الحركة(: الحرية الثالثة

 .مطاراتيا النزاؿ الركاب أك البضائع، كباختصار: ىي حرية السفر مف بمد الشركة األـ الى ام دكلة
 .رحمة مف طيراف إلى بغداد عبر الخطكط االيرانيةمثال: 

  :)الحؽ الذم تمنحو دكلة ما لطائرات تابعة لدكلة أخرل ألخذ ركاب الحرية الرابعة )شحن الحركة
كبضائع متجية إلى الدكلة التي تتبعيا الناقمة. كباختصار: ىي حرية السفر مف أم دكلة الى دكلة 

 .الشركة األـ
 .مف بغداد إلى طيراف عبر الخطكط االيرانيةرحمة  مثال:

 :)ليها الحؽ الذم تمنحو دكلة ما لطائرات دكلة أخرل ال نزاؿ  الحرية الخامسة )النقل من دولة ثالثة وا 
كأخذ ركاب أك بضائع قادمة مف دكلة ثالثة، كباختصار: ىي حرية السفر بيف دكلتيف أجنبيتيف خبلؿ 

 األـ.رحمة تبدأ أك تنتيي ببمد الشركة 
 .رحمة مف الرياض إلى باريس ثـ إلى نيكيكرؾ عبر الخطكط السعكدية مثال:
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 :)الحؽ الذم يتعمؽ بعممية النقؿ بيف دكلتيف  الحرية السادسة )نقل الحركة عن طريق الدولة األم
مختمفتيف عف طريؽ الدكلة األـ لمناقؿ، كتعتمد عمييا بعض الشركات اعتمادان تامان، مثؿ اإلماراتية 

 .القطرية كغيرىا، كباختصار: ىي حرية السفر بيف دكلتيف أجنبيتيف مع التكقؼ في بمد الشركة األـك 
 .رحمة مف جاكرتا إلى دبي ثـ إلى جدة عمى الخطكط اإلماراتية مثال:

  في الطيراف بيف دكلتيف أجنبيتيف  الحؽ السابعة )التشغيل من دولة ثانية إلى/من دولة ثالثة(:الحرية
شمؿ خط الرحمة أم نقطة في إقميـ الدكلة التي تتبعيا الطائرة، كباختصار: ىي حرية السفر بدكف أف ي

 بيف دكلتيف أجنبيتيف بدكف الكقكؼ في بمد الشركة األـ.
 .رحمة مف ركما إلى مدريد عبر الخطكط العراقيةمثال: 

 دكلة ما لطائرات تابعة لحؽ الذم تمنحو الحرية الثامنة )نقل الحركة بين نقطتين في دولة أجنبية(: ا
لدكلة أخرل لمنقؿ الداخمي بيف نقطتيف لخط يبدأ أك ينتيي في إقميـ الدكلة التابعة لمناقؿ، كباختصار: 

 ىي حرية السفر بيف أكثر مف مطار في بمد أجنبي خبلؿ الرحمة مف أك إلى بمد الشركة األـ.
 .العراقية طكطرحمة مف ميكنيخ إلى فرانكفكرت ثـ إلى بغداد عبر الخمثال: 

  :)الحؽ في الطيراف بيف نقطتيف في بمد أجنبي بدكف الحرية التاسعة )التشغيل فقط في دولة أجنبية
إكماؿ الرحمة إلى بمد الشركة األـ، أك ما نسميو السماح لشركة طيراف أجنبية بالنقؿ الداخمي في دكلة 

نبي بدكف إكماؿ الرحمة إلى بمد أخرل، كباختصار: ىي حرية السفر بيف أكثر مف مطار في بمد أج
 الشركة األـ.

 

 
 


