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 الملخص

للدولة بذلت الجهوود  االقتصاديةإدراكا من المشرع بأهمية السياحة في دعم الموارد 

لتنظيم الجهات القائمة على هذا النشاط وبما يؤمن جذب السياح نحوها من خالل العديد مون 

الوسائل ، ومنهوا حصور تنظويم الورحالت السوياحية وتقوديم موا يورتبط بهوا مون خودمات علوى 

جهووات محووددم متمبلووة بمكاتووب وشووركات السووياحة وكووذلي العموول علووى تهيئووة  شووخا  ذو  

كفاءم يعملون على مرافقة السياح وإرشوادهم للمواقوا السوياحية وتعوريفهم بهوا يطلو  خبرم و

عليهم المرشدين السياحيين . ويتم التعاون بين المكاتوب السوياحية وهوؤالء المرشودين للعمول 

على إرشاد عمالئهم السياح بواسوطة إتفوا  يعورع بعقود ادرشواد السوياحي ، والوذ  يتركو  

 نظامه القانوني في ظل القانون العراقي . هذا البحث على دراسة 

 الرحلة السياحية، االرشاد السياحي، الشركات السياحية. الكلمات المفتاحٌة:

 

Abstract 

Realizing the importance of tourism as an economic source for 

the country, the legislature has made serious efforts to regulate the 

entities responsible for such activity in order to attract tourists. This 

includes making organization of tourist trips and related services 

limited to certain business: tourism offices and companies; and 

working on preparing experienced, competent individuals who 

escort and guide tourists to tourism sites, known as tour guides. 

Tourism offices and such guides collaborate to guide their clients 
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through an agreement known as “tour guide contract”, legal system 

of which under Iraqi law is examined in this paper. 

Keyword: Tourism companies , guide tourists, attract tourists  

 

 المقدمة

 أوال : موضوع البحث 

الوضوا ادقتصواد  عموموا ووسوائل النقول بشوكل خوا  بفعل التطورات التي طر ت علوى 

 صووبإ إمكانيووة االرتحووال بقصوود السووياحة متاحوواا لجميووا افشووخا  علووى إخووتالع مسووتواهم 

المعيشي ، على النحو الذ  ت ايدت معه  عداد السوياح وتطلعواتهم ل يوارم المواقوا السوياحية 

مون صوروح تجسود حضوارتها  في مختلوع الودول البعيودم منهوا والقريبوة ، لمشواهدم موا فيهوا

وتعكووث بقافووة شووعبها ، افموور الووذ  جعوول موون المنافسووة بووين المكاتووب والشووركات السووياحية 

تصوول الووى ذروتهووا . لووذلي  خووذت تبحووث عوون وسووائل لجووذب السووياح للتعاقوود معهووا ، وذلووي 

بالعموول علووى توووفير خوودمات متنوعووة تضوومن ارتيوواح السووياح خووالل الرحلووة وتفوواد  مووا قوود 

مشاكل . ومن بينها مشكلة عدم معرفة السائإ بالمواقا السياحية الموجودم فوي  يواجههم من

البلد المقصود من الرحلة ليث من الناحية المكانية وحسوب بول مون الناحيوة البقافيوة ، افمور 

الذ  يدفعه لطلب مساعدم اآلخرين بحبا عن ضوالته ، وتو داد حجوم هوذم المشوكلة عنودما ال 

لدولة ، وهو ما يجعله بحاجة لمن يرافقه ويدله على المواقا السوياحية يتقن السائإ لغة تلي ا

المطلوبة لالستمتاع بالرحلة دون مضويعة للوقوت ويووفر لوه الحود المطلووب مون المعلوموات 

التعريفيوة الخاصوة بتلووي المواقوا . وقود عملووت مكاتوب السووياحة علوى حول هووذم المشوكلة موون 

ئهوا ، وذلوي مون خوالل اسوتعدادها لتووفير شوخ  خالل توفير خدمة ادرشاد السياحي لعمال

ذو خبرم بالمواقا السياحية يعرع بالمرشد السياحي ليتوولى مرافقوة السوياح عموالء المكتوب 

خووالل الرحلووة وإرشووادهم لتلووي المواقووا وتوووجيههم وت ويوودهم بالمعلومووات الال مووة عنهووا  . 

 ع بعقد ادرشاد السياحي .  وذلي بموجب اتفا  بين المكتب السياحي والمرشد السياحي يعر

 ثانٌاً : أهمٌة البحث 

مووا ان عقوود ادرشوواد السووياحي لوويث موون العقووود الحديبووة سيوور  ن  هميووة دراسووته تنبووا موون 

خطوورم  دور خدموة ادرشوواد السوياحي فوي كسووب بقوة السوياح بالسووياحة العراقيوة ، ذلووي  ن 

لوصووول السووياح الووى  مكاتووب السووياحة وان كانووت تعموول علووى تووأمين مووا يلوو م موون خوودمات

المواقا السياحية سير  نها ال ترافقهم فوي الرحلوة لتتواصول معهوم بشوكل مباشور وإنموا يقووم 
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بذلي المرشد السياحي، ليتولى بذلي ليث تمبيل المكتوب الوذ  يعمول لديوه وحسوب بول والبلود 

بيوا  و ذاته من خالل تعاملوه موا السوياح المرافو  لهوم ، والوذ  قود يتوري لوديهم انطباعوا إيجا

سلبيا عن جودم المكتب المنظم للرحلة وسمعة البلد في آن واحد . وت داد  هميوة الموضووع 

فووي ظوول المرحلووة الراهنووة القتصوواد البلوود وحاجتووه لتع يوو  مووواردم ادقتصووادية موون مختلووع 

القطاعووات ومنهووا السووياحي ، ومووا انفتوواح العوورا  علووى سيوورم موون الوودول يبوودو موون المهووم 

ائل التوي توؤمن جعلوه محوط  نظوار السوياح مون شوتى دول العوالم بتحسوين التركي  على الوس

 جودم الخدمات المقدمة لهم ومنها بطبيعة الحال خدمة ادرشاد السياحي .  

 ثالثاً : منهج البحث 

سنعتمد في دراستنا للنظام القانوني لعقد ادرشاد السياحي في العرا  على المونه  التحليلوي 

، وذلووي بالعموول علووى تحديوود مووا  وردم المشوورع موون قواعوود قانونيووة ذات الصوولة بهووذا العقوود 

 وشرحها وتحليلها لتحديد مدى صالحيتها للتطبي  وبيان ما قد يعتريها من قصور .  

كما يتضإ من عنوانها على القانون العراقي ، وما إتصوال جوانوب هوذا وتترك  الدراسة و 

العقد بالعديد من القوانين سيما المتعلقة منهوا بالنشواط السوياحي والشوركات يأخوذ الموضووع 

سعته التي تجعل مقارنته بالتشريعات في الدول افخرى متجاو م لحودود البحوث افكواديمي 

 التسليم بأهميته .  لذا استبعدنا المنه  المقارن ما 

 رابعا : نطاق البحث وخطة الدراسة 

يترك  نطا  الدراسة على الرابطة العقدية بين المرشود السوياحي والجهوات المجوا م بتنظويم 

الووورحالت وتهيئوووة مسوووتل ماتها مووون مكاتوووب وشوووركات ووكووواالت السوووفر والسوووياحة والتوووي 

بطووة وكيفيووة تكوينهووا ومووا يترتووب اختصوورنا تسووميتها بمكاتووب السووياحة لبيووان ماهيووة تلووي الرا

عليهوا مون آبووار. وعليوه سنسووتبعد مون نطووا  الدراسوة عالقووة مكتوب السووياحة بالسوائإ كونهووا 

تخضا لعقود آخور لوه خصوصويته متموبال بعقود الرحلوة وال يكوون المرشود طرفواا فيوه . وموا 

فوي حالوة تصور  مكان إبرام عقد ادرشاد السياحي بين المرشد السياحي والسائإ ذاتوه كموا 

اعتماد السائإ على جهوودم الذاتيوة فوي تنظويم رحلتوه دون وسواطة مكتوب السوياحة سيور  ننوا 

عودم وجوود تنظويم قوانوني بشوأن  أولهماااستبعدنا هوذم الصوورم مون نطوا  الدراسوة لسوببين 

شخصووية السووائإ كمتعاقوود وخضوووعه للقواعوود العامووة التووي تكتفووي بألشووتراط التمتووا بافهليووة 

شيوع إبورام عقود ادرشواد السوياحي بوين المرشود السوياحي  وثانٌهماان التعاقد القانونية دمك

 والمكاتب السياحية .

ودبرا  خصوصية عقد ادرشواد السوياحي اقتصورنا علوى دراسوة موا ينفورد بوه مون قواعود  

متجنبووين بووذلي البحووث فووي المسووائل التووي يشووتري فيهووا مووا سيوورم موون العقووود فووي الخضوووع 
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ذلوي ركون السوبب والمسوؤولية العقديوة المترتبوة عليوه والقوانون الواجوب  للقواعد العاموة مون

 التطبي  على هذا العقد . 

 ما خطة الدراسة فقد تو عت الى بالث مباحث ، خصصنا افول منهوا لدراسوة ماهيوة عقود 

ادرشاد السياحي ، وتناولنا فيه تعريع هذا العقد وما يتسم به مون خصوائ  ،  موا المبحوث 

صصنام دبرام عقد ادرشاد السياحي وتعرضنا فيه لبيان  طراع العقد مون مكتوب الباني فخ

السياحة والمرشد السياحي وافركان المطلوبة دنعقادم ،  موا المبحوث البالوث فبينوا فيوه آبوار 

 هذا العقد بعرض ادلت امات الملقام على عات  طرفيه .

                

I – المبحث االول 

 شاد السٌاحًمفهوم عقد اإلر 

لتعريفووه  لإلحاطووة بمفهوووم عقوود ادرشوواد السووياحي فألنووه ال سنووى موون التعوورض إبتووداءا 

لتحديد المقصود به وهذا ما سونتناوله بمطلوب  ول ليتسونى بعود ذلوي تعيوين موا يتسوم بوه هوذا 

العقوود موون خصووائ  تميوو م عوون سيوورم موون العقووود التووي تووؤد  بواسووطتها مكاتووب السووياحة 

 . خدماتها وذلي بمطلب بان  

I – المطلب األول  -أ 

 تعرٌف عقد اإلرشاد السٌاحً

إبتداءا  ن عقد ادرشاد السياحي يعد مون العقوود سيور المسومام ، ما نريد التنويه عليه 

افمر الذ  يعني بطبيعة الحال عدم تودخل المشورع لتنظويم هوذا العقود بقواعود خاصوة سوواء 

فيمووا يخوو  مضوومونه  و  حكامووه ، وال يقتصوور هووذا افموور علووى القواعوود العامووة المقووررم 

الخاصووة المعنيوة بالنشوواط السووياحي  يضوواا . بالقوانون الموودني وحسووب بول والقواعوود القانونيووة 

 فهي لم تعن  بتنظيم العالقة التعاقدية بين المرشد السياحي ومكاتب السفر والسياحة. 

وبمراجعووة نصووو  قووانون تنظوويم شووركات و مكاتووب ووكوواالت السووفر والسووياحة    

المعودل نجود  ن المشورع العراقوي لوم يوورد نصوو  خاصوة  3491لسنة  94العراقي رقم 

بتنظيم عقد ادرشاد السياحي ، وعلى مستوى التنظيم القانوني لنشاط ادرشواد السوياحي فوي 

مهنووة ادرشوواد السووياحي  وذلووي بتحديوود  العوورا  نجوود ان المشوورع قوود اقتصوور علووى تنظوويم

بواسطة التعليمات ذات الورقم   -المرشدين السياحيين  -الشروط الخاصة بافدالء السياحيين
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دون التعورض لتنظويم عالقوتهم موا السوياح  و المكاتوب السوياحية مون خوالل  3441لسنة  1

 عقد ادرشاد السياحي. 

المعنيوة بوالعقود لتنظويم العالقوة التعاقديوة ولعل تقدير المشرع بكفايوة القواعود العاموة 

بين مكاتب السوياحة والمرشودين السوياحيين هوو موا دفعوه لإلحجوام عون تنظويم عقود ادرشواد 

السياحي بقواعد خاصة ضمن إطار القوانين المعنيوة بالقطواع السوياحي . وموا ذلوي نجود  ن 

ظول شويوع إسوتخدامه فوي  هذا ال يقلل من  همية إيراد تعريع تشريعي لهذا العقود سويما فوي

المجال السياحي ، على النحو الذ   صبإ معه وجوود مرشود سوياحي فوي الرحلوة  دام فعالوة 

لتحفي  السياح للتعاقود موا مكتوب السوياحة ، وموا يؤيود ذلوي موا تعو  بوه ادعالنوات التجاريوة 

ب التووي تعرضووها مكاتووب السووياحة ، إذ يووأتي فووي مقدمووة الخوودمات التووي تعووول عليهووا المكاتوو

السووياحية فووي جووذب السووياح خدمووة ادرشوواد السووياحي ، والتووي تتمبوول بقيووادم وتنظوويم وإدارم 

الرحلووة السووياحية وتنفيووذ البوورام  السووياحية ومرافقووة السووياح ورعووايتهم منووذ وصووولهم حتووى 

مغادرتهم
(3)

 . وتقدم مكاتب السياحة هذم الخدمة بواسطة المرشد السياحي. 

جووه الفقووه يميوول نحووو التركيوو  علووى مضوومون خدمووة وعلووى الصووعيد الفقهووي نجوود تو   

ادرشاد السياحي وشخ  المرشد السياحي ذاته دون االهتمام بادطوار القوانوني الوذ  تقودم 

بمقتضام خدمة ادرشاد السياحي متمبال بعقد ادرشاد السياحي
(1)

  . 

قوي وفي ظل سياب التنظيم التشريعي الخا  بهذا العقد سويما فوي ظول القوانون العرا  

وبالنظر للجانوب العملوي لنشواط مكاتوب السوياحة واسوتناداا لصوفة  طوراع العقود والت امواتهم 

يمكننا تعريع عقد ادرشاد السياحي بأنه عبارم عن إتفا  بين طرفين هما المرشد السياحي 

ومكتووب السووياحة يتعهوود بمقتضووام المرشوود السووياحي بمرافقووة عمووالء المكتووب موون السووياح 

السياحية خالل الرحلة المنظمة من قبله لقاء ما يلتو م المكتوب بأدائوه مون  وإرشادهم للمواقا

  جر محدد لصالحه .

ففي الوقت الذ  تخت  فيه مكاتب السياحة بتنظيم الورحالت وتقوديم موا يلو م لوذلي  

من خدمات
(1)

فألنها قد تحتاج بصدد قيامها بنشاطها لخدمات بعض افشخا  . افمر الذ   

قووات قانونيووة متعووددم بكوول موون يهتمووون بالسووفر والسووياحة موون قريووب  و يوودفعها دقامووة عال

بعيوود
(9)

، كالناقوول ليتووولى عمليووة نقوول السووياح للمواقووا السووياحية ، وصوواحب الفنوود  ليوووفر  

للسووياح السووكن المناسووب خووالل الرحلووة ، وصوواحب المطعووم لت ويوودهم بالوجبووات سذائيووة . 

                                                           

 . 371 (، 1139، ن للنشر والتو ياافكاديميو)االردن:  اددارم السياحية الحديبةد. سمر رفقي الرحبي،  (3)

 عليه من مراجا فقهية معنية بالقطاع السياحي  . اطلعناعلى قدر ما (1)
 .3491لسنة  94( من قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة العراقي رقم 3بداللة المادم ) (1)

ارنووة فووي القووانون المصوور  وكوواالت السووفر والسووياحة الشووركات السووياحية دراسووة مقد. عبوود الفضوويل محموود  حموود،  ( 9)
 .31،  (1114،مكتبة الجالء الجديدم بالمنصورم)مصر:   والفرنسي



 (9102)السىة  -السادس عشرالعذد  –مجلة جامعة االوبار للعلوم القاوووية والسياسية 
ISSN: 2075 - 2024  

 

388 
 

جووأ مكتووب السووياحة للتعاقوود معووه ليتووولى عمليووة وكووذلي افموور بالنسووبة للمرشوود السووياحي إذ يل

مرافقة السياح وإرشادهم خالل الرحلة . فهذم الخدمات وسيرها  يتعذر على مكتب السياحة 

االتكووال علووى جهووودم الذاتيووة فووي توفيرهووا لووذلي يلجووأ للتعاقوود مووا عوودم  شووخا  كوول بحسووب 

 . اختصاصه

ور بأشوخا  محوددين قانونوا  ، وفي الحاالت التي يكون فيهوا تقوديم خدموةا موا محصو   

فألن تعاقد مكتب السياحة ما هؤالء افشخا  سيصوبإ امورا ال سنوى عنوه  لت ويود عمالئوه 

بتلووي الخدمووة . وهووذا مووا عليووه الحووال بالنسووبة لخدمووة ادرشوواد السووياحي إذ حصوور القووانون 

 إمكانيووة ممارسووتها علووى افشووخا  المرخصووين بووذلي مموون توووافر فوويهم الشووروط القانونيووة

المحددم
(5)

لذلي يتعذر على مكتب السياحة تقديم هذم الخدمة بنفسه لعمالئه فيلجأ للتعاقد موا  

مرشد مرخ  ليستعين به فوي إيفواء الت اموه تجوام عمالئوه بتووفير خدموة ادرشواد السوياحي 

 خالل الرحلة . 

Iالمطلب الثانً   -ـ ب 

 خصائص عقد اإلرشاد السٌاحً

لعقد ادرشاد السياحي خصوصيته التي يتماي  بها عن سيرم من العقود التي يبرمهوا 

مكتب السياحة بصدد  دائه لخدماتوه ، والتوي يكتسوبها مون خوالل موا يتسوم بوه مون خصوائ  

 نتولى تفصيلها تباعا  في اآلتي : 

 

 

I عقد اإلرشاد السٌاحً عقد تجاري  أوالً   –ـ ب : 

ى ذلووي العقوود الووذ  يبرمووه التوواجر بهوودع تسوويير شووؤون ينصوورع العقوود التجووار  الوو 

نشوواطه التجووار  ،
(6)

. وفووي الوقووت الووذ  تشووكل فيووه طبيعووة موضوووع العقوود و صووفة طرفيووه 

والغرض من التعاقد معيارا  ساسياا لتحديد صفة العقد وما إذا كان تجارياا فألن تقرير الصفة 

 من تلي الجوانب.  التجارية لعقد ادرشاد السياحي يعتمد على النظر إليه

وفي هذا الشوأن نجود  ن موضووع العقود محول الدراسوة ينصوب علوى خدموة ادرشواد   

السياحي والتي تمبل عتها عمالا تجاريواا بداللوة الموادم الخامسوة مون قوانون التجوارم العراقوي 

                                                           

 كما سيأتي تفصيلها في موضا الح  . ( 5)
 .  39،  (3491، دار النهضة العربية)القاهرم:  القانون التجار د. علي جمال الدين عوض،  ( 6)
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النافذ والتوي عودت مون خودمات مكاتوب السوياحة عموال تجاريوا  . وفوي  3499لسنة  11رقم 

ذ  لم يحدد فيه المشرع المقصود بتلي الخودمات ويحصورها بنطوا  محودد لوذا فوألن الوقت ال

الصفة التجارية تنطب  على جميا الخدمات التي تؤديها هوذم المكاتوب لعمالئوه بموا فيهوا مون 

خدمة ادرشاد السياحي ، وبصورع النظور عون طبيعوة العمول الوذ  تقووم بوه وهوو موا يبورر 

بهوودع حمايووة المتعوواملين معهووا
(7)

. ويحوود موون هووذا ادطووال  بطبيعووة الحووال لوو وم تقووديم تلووي 

الخدمات بقصد المضاربة دعتبارها تجاريوة ، وفوي الوقوت الوذ  تقودم فيوه مكاتوب السوياحة 

خدمة ادرشاد السوياحي لعمالئهوا بقصود مضواعفة  رباحهوا بواسوطة موا تضويفه مون تكواليع 

شوتراي فوي الرحلوة ، لوذا فوألن قصود مادية على مقودار افجورم التوي يتحملهوا السوائإ لقواء اال

تحقي  الربإ يعد متوافرا ومن بم تعد الخدمة عمال تجاريا . افمر الذ  يعني تووافر الصوفة 

 التجارية في موضوع عقد ادرشاد السياحي. 

العقوود تجاريووا إذ ينبغووي  يضووا توووافر  علووى  ن هووذا ال يكفووي بطبيعووة الحووال دعتبووار   

الصفة التجارية في طرفيه  و  حودهما ، وبوالرجوع لقوانون التجوارم العراقوي نجود  ن تووافر 

صووفة التوواجر فووي الشووخ  تتوقووع علووى ممارسووته عمووال تجاريووا بألسوومه ولحسووابه الخووا  

وعلووى وجووه ادحتووراع
(9)

اطا ، ولمووا  كانووت مكاتووب السووياحة توو اول بألسوومها ولحسووابها نشوو

تجاريا متمبال بتنظيم الرحالت وتقوديم موا يلو م مون خودمات سوياحية كحجو  التوذاكر والنقول 

وادرشاد سياحي وسيرها على وجه ادحتراع فهي تعد تاجرا  بطبيعة الحال . اموا بالنسوبة 

للمرشد السياحي فألن إنطبا  وصع التاجر عليه يتطلب إتخاذم من نشاط ادرشواد السوياحي 

يقوم به بصفة معتادم بألسمه ولحسابه الخا  . اما إذا كوان تعاملوه سيور منوتظم  مهنة  له بأن

 -ادرشواد السوياحي  –ومتقطا فال يكتسب صفة التاجر حتى وإن حق  ربحا  من هذا العمل 

 ، وما ذلي يبقى عمله محتفظا  بصفته التجارية. 

وضوووعه عمووال وفووي الوقووت الووذ  يتطلووب إعتبووار العقوود تجاريووا الووى جانووب كووون م     

تجاريا وإبرامه مون قبول التواجر ضورورم  ن يكوون الغورض منوه تسويير النشواط التجوار  ، 

يمكننا التوصل الى نتيجوة مفادهوا تمتوا عقود ادرشواد السوياحي بالصوفة التجاريوة . ويترتوب 

على إنضواء عقد ادرشاد السياحي ضمن طائفة العقود التجارية خضوعه للنظام  القوانوني 

ذم العقود ، والذ  تنسجم قواعدم ما متطلبات السرعة والبقوة والتوي تشوكل عمواد الخا  به

النشوواط التجووار  ومنهووا القواعوود المتعلقووة بسووعر الفائوودم وادفووالث وخضوووع المنا عووات 

المترتبة عليه لوالية القضاء التجار 
(4)

. 

Iثانٌاً : عقد اإلرشاد السٌاحً عقد خدمات        -ـ ب 
                                                           

 .64 (، 3441، دار الحكمة للطباعة والنشر )بغداد: القانون التجار د. باسم محمد صالإ ،  ( 7)
 بداللة المادم السابعة منه. ( 9)

 .14للتفصيل بشان النظام القانوني للعمل التجار  ينظر د. باسم محمد صالإ، مصدر ساب ،   ( 4)
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ات الى تلوي العقوود التوي يكوون محلهوا تقوديم الخودمات تمييو اا لهوا عون تنصرع عقود الخدم

تلي التي ترد على  شياء مادية والتي تعرع بعقود افموال
(31)

. وكموا يبودو فوألن محول العقود 

هووو الووذ  يحوودد طبيعتووه وفقوواا لهووذا التقسوويم ، فيكووون العقوود عقوود خدمووة عنوودما ينصووب التوو ام 

 ه بادعتماد على جهودم وخبرته. المدين على  داء خدمة لصالإ دائن

وبالنظر الى عقد ادرشاد السياحي نجد  نه ال ينصب علوى موال وإنموا خدموة يقودمها 

المرشد للسياح متمبلة بما يبذله من جهود شخصية في مرافقته للسياح واصطحابهم للمواقوا 

للقوول بألتسوام السياحية المحددم وموافاتهم بما يل م من معلوموات عنهوا افمور الوذ  يوصولنا 

 هذا العقد بصفة عقود الخدمات ، وخضوعه لما يحكمها من قواعد قانونية . 

وما تسليم الفقه بوجود عقود تستعصي بطبيعتها إدخالهوا ضومن فئوة عقوود الخودمات      

 و افموال بالنظر لطبيعة محلها كونه يرد على خدمة و مال في الوقوت ذاتوه كعقود المقاولوة 

لت للتفرقة بين هذين الفئتين من العقود  هميوة واضوحة تكمون فوي الت اموات ، سير  نه ال  ا

المدين ومسؤوليته المدنية
(33)

، ففي الوقت الذ  تنصب فيه عقود الخدموة علوى جهود المودين 

فألنه يتعذر إجبارم على التنفيذ في حال إمتناعه عون التنفيوذ إختيواراا لموا فوي ذلوي مون ضوغط 

لووى التنفيووذ بطريوو  التعووويض ، فووي حووين يجوود التنفيووذ العينووي علووى إرادتووه ، ولووذلي  يصووار ا

الجبر  مجاله الطبيعي في عقود افموال كونها ترد على شيء ماد  يمكن الحصوول عليوه 

على نفقوة المودين عنودما يمتنوا عون التنفيوذ اختيوارا وبمراعوام موا حوددم القوانون مون شوروط 

وإجراءات
(31)

  . 

I يتسوم العقود بأنوه قوائم عقد اإلرشاد السٌاحً قائم على اإلعتبار الشخصً :  -ثالثاً   –ـ ب

علوى ادعتبووار الشخصوي عنوودما تكوون شخصووية المتعاقود فيووه  و صوفة موون صوفاته عنصوورا 

جوهريا في التعاقود ، حتوى  ن هوذم الصوفة بمكوان  ن تكوون الباعوث الودافا الوى التعاقود
(31)

 .

د  ن شخصوية المرشود السوياحي ومودى كفاءتوه فووي وبوالنظر الوى عقود ادرشواد السوياحي نجو

مجال عمله محل إهتمام بالنسبة لمكتب السياحة ويتم  خذها بنظر ادعتبار عند التعاقود معوه 

. وفي الوقت الذ  يؤد  فيه مستوى الخدمة المقدمة من قبل المرشد دورا فاعالا فوي قيواث 

اد السوياحي واحودا مون هوذم كوون ادرشو -مستوى رضا السياح عن خدمات مكتب السوياحة 

لووذلي فموون الطبيعووي  ن تكووون شخصووية المرشوود السووياحي محوول إعتبووار بالنسووبة  -الخوودمات 

 لمكتب السياحة . 
                                                           

المكتبوة  :)القواهرم عقود الرحلوة دراسوة فوي الت اموات ومسوؤولية وكواالت السوياحة والسوفرد. احمد السوعيد ال قورد،  ( 31)

 .11  ،(1119 ،العصرية

 .91مصدر ساب ،   د. احمد السعيد ال قرد، (33)
الوجي  في نظرية االلت ام في القوانون المودني د. عبد المجيد الحكيم و  . عبد الباقي البكر  و  . محمد طه البشير،  ( 31)

 .19  (،  3491 ،و ارم التعليم العالي والبحث العلمي)بغداد:  العراقي

 .99،  (3447، منشأم المعارع )االسكندرية: اصول االلت اماتد. جالل علي العدو ،  ( 31)
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ويترتب على كون العنصر الشخصوي محول إعتبوار فوي عقود ادرشواد السوياحي ،  ن وقووع 

عقود لصوالإ المتعاقد في سلط بشأن شخصية العاقد اآلخر  و صفة صوفاته مون شوأنه وقوع ال

المتعاقد الذ  وقا في الغلط ، فيمكنه إجا م العقود  و نقضوه وفقوا لموا تقتضويه مصولحته
(39)

 .

وكووذلي تقييوود حوو  المتعاقوود فووي ادسووتعانة بغيوورم لتنفيووذ الت اماتووه بالحصووول علووى موافقووة 

المتعاقد اآلخر ، فال يمكون للمرشود السوياحي توكيول سيورم فوي القيوام بواجباتوه بغيور موافقوة 

 كتب السياحة. م

I تطل  تسمية العقود ال منوي علوى ذلوي عقد اإلرشاد السٌاحً عقد زمنً  :  -رابعاً   –ـ ب

النوع من العقوود الوذ  يكوون الو من عنصورا جوهريوا فيوه ، لموا يؤديوه مون دور فوي تحديود 

مقدار الت امات المتعاقدين ويعرع  يضا بعقد المدم . وعلى  ساث انتظام المدم التي يستمر 

خاللها تنفيوذ العقود يتفورع العقود ال منوي الوى عقود دور  التنفيوذ والوذ  يوتم فيهوا تنفيوذ العقود 

بشكل دور  ، وآخر مستمر التنفيذ يمتد تنفيذم طوال فترم العقد وبشكل مستمر
(35)

  . 

وبالنظر الى عقد ادرشاد السوياحي نجود  ن الو من يعود مون عناصورم افساسوية كموا      

ار ادلت امووات المترتبووة علووى عووات  طرفيووه . فالمرشوود السووياحي يووؤد  يوورتبط بتحديوودم مقوود

خدماته للسياح لمدم معينوة يورتبط تحديود  مودها عوادما بوذات مودم الرحلوة التوي سويقدم خاللهوا 

خدماتوووه والمقوووررم بموجوووب عقووود الرحلوووة الوووذ  يوووربط مكتوووب السوووياحة بعمالئوووه السوووياح ، 

د مون مكتوب السوياحة يتوقوع احتسوابه بشوكل ويتقاضى المرشد السياحي لقاء ذلي اجر محود

 ساث على  ساث تلي المدم ، افمر الذ  يوجب التسليم بألعتبار عقد ادرشاد السوياحي مون 

عقووود الموودم وكووذلي المسووتمرم التنفيووذ كووون تنفيووذم يمتوود خووالل موودم العقوود و بشووكل مسووتمر. 

منها افبر المترتوب علوى ويترتب على ذلي اآلبار المرتبطة بطبيعة هذم العقود بشكل عام و

فسخ العقود ال منوي. إذ يتعوذر عنود فسوخ العقود ال منوي إعوادم المتعاقودين لموا كانوا عليوه قبول 

التعاقد نظرا لعدم إمكان إعادم الوقت الذ  مضى من العقد لذلي ال يكون للفسخ  بر رجعوي 

بشأنها
(36)

. 

I يعوود عقوود ادرشوواد السووياحي موون  عقااد اإلرشاااد السااٌاحً عقااد رضااائً  -خامساااً  –ـاا ب :

العقود الرضائية ، إذ  نه يبرم بمجرد توافو  إرادم طرفيوه علوى العناصور الجوهريوة للعقود، 

دون حاجووة دجووراء شووكل محوودد . ومووا  ن المشوورع العراقووي لووم يتطوور  لتنظوويم هووذا العقوود 

بشوكل خووا  سيور  ن عوودم وجووود نو  قووانوني يفورض شووكل محوودد دبراموه  و يجعوول موون 
                                                           

 . 3453لسنة  91من القانون المدني العراقي رقم  339/1ينظر المادم  ( 39)

القوانون الوجي  في نظرية االلتو ام فوي  د. عبد المجيد الحكيم و  . عبد الباقي البكر  و  . محمد طه البشير،  ينظر ( 35)
 .19 (، 3491 ،و ارم التعليم العالي والبحث العلمي، )بغداد: المدني العراقي

للتفصيل بشوأن اآلبوار المترتبوة علوى التمييو  بوين العقود الفوور  والمسوتمر التنفيوذ  د. عبود المجيود الحكويم و  . عبود  ( 36)

 -19، مصدر ساب ،   قانون المدني العراقيالوجي  في نظرية االلت ام في الالباقي البكر  و  . محمد طه البشير، 
14. 
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سليم المعقوود عليوه ركنوا دبراموه يعنوي إخراجوه مون طائفوة العقوود الشوكلية وكوذلي العينيوة ت

 وإدخاله ضمن فئة العقود الرضائية وهو ما يتف  ومتطلبات التعامل التجار  .

 II  ًالمبحث الثان 

 إبرام عقد اإلرشاد السٌاحً  

ركوان المطلوبوة ، وعليوه يبرم عقد ادرشاد السياحي بواسطة  طرافه بعد اجتمواع اف    

سنقسم الدراسة في هذا المبحوث الوى مطلبوين نخصو  افول منهوا فطوراع العقود واآلخور 

 فركانه.

II –المطلب األول -أ 

 أطراف عقد اإلرشاد السٌاحً

يبوورم عقوود ادرشوواد السووياحي بووين طوورفين همووا المرشوود السووياحي ومكتووب السووياحة،   

 ستقل لكل منهما.والذين سنتعرع عليهما بتخصي  فرع م

II – مكـتب السٌاحة -اوالً  –أ 

تخضووا مكاتووب السووياحة بشووكل عووام لتنظوويم قووانوني يحوودد ماهيتهووا وكيفيووة تكوينهووا   

والوودور المنوووط بهووا ، لمووا لهووا موون تووأبير بووالي علووى القطوواع السووياحي . ولإلحاطووة بمكتووب 

إبتووداءا بمقصوود  ول، السووياحة كطوورع فووي العقوود محوول الدراسووة ينبغووي تناولووه بووالتعريع 

 .  وتوضيإ ما فرضه القانون من شروط وإجراءات لم اولة نشاطه بمقصد بان 

II – ضفى التنظيم القوانوني للقطواع السوياحي بظاللوه تعرٌف مكتب السٌاحة :  -1-اوالً  –أ 

على نشاط تنظيم الرحالت السياحية ، فلم يعد ممارسة هذا النشاط متاحاا لكول شوخ  قوادر 

تكاليفه المالية ، بل  وكل ادختصا  بشأنه الى جهوات مرخصوة قانونوا متمبلوة  على تحمل

بشركات ومكاتب ووكاالت السياحة وهي تخضا دشراع ورقابة جهة حكومية معينة
(37)

  . 

وما  ن المشرع العراقوي  خوذ بتسومية شوركات ومكاتوب ووكواالت السوفر والسوياحة 

التووي تقوودم للووراسبين فووي السووفر بقصوود  افموور الووذ  يفيوود بشوومول نشوواطها جميووا الخوودمات

السياحة  و السفر فسراض العمل  و الدراسة وسير ذلي ، سيور  ننوا رجحنوا تسومية مكاتوب 

السووياحة كونهووا مختصوورم موون جهووة ومقبولووة قانونووا موون جهووة اخوورى، فهووي التسوومية التووي 

                                                           

تتمبل هذم الجهة الحكوميوة وفو  القوانون العراقوي بهيئوة السوياحة وهوي عبوارم عون هيئوة مرتبطوة بمجلوث الوو راء  ( 37)

تتولى إدارم وتوجيه ومراقبة الشؤون السياحية في العرا  وتكون الجهة المسؤولة عن القطواع السوياحي فوي العورا . 
 النافذ. 1131لسنة  39ت ذلي المادم االولى من قانون هيئة السياحة رقم كما بين
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 عتمدها المشرع العراقي بقانون التجارم العراقي
(39)

قواعود  فضال عون  ن المشورع فورض 

واحوودم للحصووول علووى ادجووا م الال مووة دمكانيووة تنظوويم نشوواط السووفر والسووياحة سووواء تووم 

ممارسته بصيغة شوركة  و مكتوب  و وكالوة ودون االعتوداد بوالغرض الشخصوي للمتعواملين 

 معها وما إذا كان بهدع السفر  و السياحة كما سيأتي. 

ا إتخوذ المشورع مون الودور وقد حظي تعريع مكاتب السياحة بألهتموام تشوريعي، كمو 

المنوووط بهووا عنصوورا  ساسوويا فووي تعريفهووا كمووا يالحووظ ذلووي . فقوود عرفهووا المشوورع العراقووي 

بالمادم االولى من قوانون تنظويم شوركات ومكاتوب ووكواالت السوفر والسوياحة بأنهوا الجهوات 

هووا التوي تقووم بتنظوويم الورحالت ل فوراد والجماعووات وتقوديم الخودمات والنشوواطات المتعلقوة ب

 . داخل القطر وخارجه وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة العامة للسياحة

وتعد مكاتب السياحة بمبابة الحلقة التي تصل السياح بالمواقا السوياحية داخول الوبالد      

وخارجها ، فالسائإ لم يعد مضوطرا لتكليوع نفسوه مشوقة حجو  توذكرم السوفر والتعاقود علوى 

د  مناسب ليقيم فيه خوالل رحلتوه والتنقول بوين المواقوا السوياحية واسطة نقل والبحث عن فن

دون دليل يرشدم إليها ، إذ يمكنه الحصول على هوذم الخودمات وسيرهوا عون طريو  مكاتوب 

السياحة ومن بم ادفادم من خبرتها في مجال السياحة للحصول علوى رحلوة ناجحوة لقواء موا 

 يتحمل به من  جر.

وعليوووه فوووألن مكاتوووب السوووياحة هوووي الجهوووة المختصوووة قانونووواا بم اولوووة نشووواط تنظووويم     

الوورحالت السووياحية وتقووديم الخوودمات الال مووة للسووياح ، وبووالنظر لمووا يسووتل مه القيووام بهووذا 

النشاط من  عمال عدم فقد    تسوتعين هوذم المكاتوب بغيرهوا مون افشوخا  فوي سوبيل تقوديم 

سياحي بحكم تخص  افخير فوي مجوال ادرشواد السوياحي تلي الخدمات ، ومنهم المرشد ال

. إذ يلجووأ مكتووب السووياحة للتعاقوود معووه بقصوود ادسووتعانة بووه لتووأمين توووفير خدمووة ادرشوواد 

 السياحي لعمالئه خالل الرحلة. 

II – الشروط واإلجراءات القانونٌة للترخٌص بإنشاء مكتب للسٌاحة -2 -اوالً  –أ 

فر مجموعووة موون الشووروط وادجووراءات التووي يتعووين  كود المشوورع علووى ضوورورم توووا  

مراعاتهووا ليتسوونى للشووخ  انشوواء شووركة  و وكالووة  و مكتووب للسووفر والسووياحة يوو اول موون 

خالله نشواط تنظويم الورحالت السوياحية. وسونتولى توضويإ تلوي الشوروط  وال وادجوراءات 

 المقررم في هذا الشأن بانيا.

 ء مكتب للسٌاحةالشروط القانونٌة للترخٌص بإنشا -أوال

                                                           

 .3499لسنة  11من قانون التجارم العراقي رقم  7/ 5ينظر المادم  ( 39)
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فرض المشرع العراقي مجموعة من الشروط يتعين مراعاتها في الشخ  دمكوان م اولوة 

نشاط تنظيم الرحالت السياحية من خالل إنشاء مكتوب  و شوركة  و وكالوة للسوفر والسوياحة 

 والتي يمكن عدها بمبابة افساث الذ  تشيد عليه تلي الجهات بنائها والتي تتمبل باآلتي :

:  تاح المشورع إمكانيوة ممارسوة نشواط تنظويم  إتخاذ الشخص للشكل المطلوب قانوناً  – 1 

الوورحالت السووياحية وتقووديم الخوودمات المرتبطووة بهووا ل شووخا  الطبيعيووة وكووذلي المعنويووة 

متمبلة بالشركات
(34)

. وهو ما يتيإ للفورد إمكانيوة القيوام بهوذا النشواط  موا مون خوالل جهوودم 

للسياحة  و من خالل التعاون سيرم من افشخا  في تكووين مشوروع الذاتية بألفتتاح مكتب 

اقتصوواد  لتكوووين شووركة تجاريووة ، وفووي ظوول حصوور ممارسووة هووذا النشوواط علووى اففووراد 

والشركات يصبإ من المتعذر على المؤسسات االخرى من جمعيات وسيرهوا ممارسوة هوذا 

 النشاط بصفتها تلي .

بغووي فووي الشووخ  الراسووب بافتتوواح مكتووب للسووياحة  ن ينالتمتااب باألهلٌااة القانونٌااة :  – 2 

يكووون  هووال لممارسووة هووذا النشوواط وتحموول مووا ينشووأ عنووه موون مسووؤولية . وتخضووا افهليووة 

الال مووة لممارسووة النشوواط التجووار  عمومووا ومنهووا نشوواط خوودمات مكاتووب السووياحة فحكووام 

اريووة والتووي ينبغووي القواعوود العامووة ، باعتبووار ان خوودمات مكاتووب السووياحة موون افعمووال التج

لم اولتهووا توووافر افهليووة القانونيووة الكاملووة والتووي تخضووا بوودورها للقواعوود العامووة المقووررم 

بالقانون المدني العراقي شأنها وسائر المسائل التي لم يرد بشأنها نو  خوا  وفقوا فحكوام 

القانونيوة  المادم الرابعة من قانون التجارم . وعليوه ينبغوي لتمتوا الشوخ  الطبيعوي بافهليوة

الكاملوة بلوسوه السون المقورر للرشود دون  ن يعتريوه عوارض موا، وان يكوون هوذا التصورع 

داخال في عقد إنشائه بالنسبة للشركة
(11)

  . 

إقتضت ضرورات بسط سلطة الدولة على الجهات القائموة التمتب بالجنسٌة العراقٌة :  -3 

حصوور ممارسووته علووى مووواطني  بنشوواط تنظوويم الوورحالت السووياحية وتووأمين  دائهووا فهوودافها

/  وال من قوانون تنظويم شوركات ومكاتوب ووكواالت  6وفي هذا الشأن  كدت المادم  الدولة .

السفر والسياحة العراقي على انه يشترط في طالب ادجا م )  ن يكوون عراقيوا ومون  بووين 

تسوجيل  عراقيين بالوالدم وإذا كوان الطالوب شوركة فوأن يكوون مسواهموها كوذلي ( . ويمكننوا

، تشدد المشرع بشأن اشتراط الجنسية بالنسبة للفورد الطبيعوي  أوالهامالحظتين على الن  

، فلم يكتع  بأن يكون عراقيا وحسب ، بل ومون  بووين عوراقيين  يضوا  . علموا  ن حو  الودم 

                                                           

 ينظر المادم السادسة من قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة. ( 34)
 المدني العراقي.( من القانون 316و )( 99/9)ينظر المواد  ( 11)
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المنحدر من جهة افب آنذاي كان كافيا بحد ذاته للتمتا بالجنسوية العراقيوة وإن لوم تكون افم 

اقيةعر
(13)

. 

،  ن التأكيد على ل وم على شرط الجنسية بالنسبة للشوركات لوم يكون واضوحا. ذلوي ثانٌهما 

 ن تمتووا مسوواهميها بالجنسووية العراقيووة ال يكفووي بذاتووه لتمتعهووا بالجنسووية العراقيووة ، وإنمووا 

تكتسوووب جنسوووية الدولوووة التوووي تأسسوووت بمقتضوووى قانونهوووا وبصووورع النظووور عووون جنسوووية 

 عضوائها
(11)

يبيوور التسواؤل عمووا إذا كووان المشوورع بوذلي  جووا  للشووركات افجنبيووة  . وهووو مووا

مباشرم هذا النشاط طالما كان مساهميها من العوراقيين   وإذا صوإ القوول بانصوراع قصود 

المشرع لذلي فافمر ال يخلو من الحاجة لتقرير المعاملوة بالمبول كشورط لمباشورم الشوركات 

 افجنبية لهذا النشاط الحيو  .

ال يخفووى ان حصوور نشوواط تنظوويم الوورحالت م الضاامانات المالٌااة المقااررن قانونااا : تقاادٌ -4

السياحية على الجهات الكفوءم ممن تتوافر لديها ادمكانوات الماديوة الكافيوة مون شوأنه توأمين 

مصالإ المتعاملين معها ولعل هذا ما حودا بالمشورع للتأكيود علوى لو وم امتالكهوا للضومانات 

 أولهماالمنحها ادجوا م . وقود جسود مضومون هوذا الشورط فوي  مورين  المالية الكافية كشرط

وضا حد  دنى لمقدار ر ث المال الال م إمتالكه من قبل الشخ  القائم على تقديم خدمات 

وفوي هوذا الشوأن يالحوظ  ن  السفر والسياحة سواء كان بصويغة شوركة  و مكتوب  و وكالوة .

ال لمباشرم هوذا النشواط يفوو  الحود افدنوى المشرع العراقي قد تطلب حد  دنى من ر ث الم

المقوورر لتأسوويث شووركة مووا
(11)

، فيتمبوول بضوورورم تقووديم كفالووة مصوورفية ماليووة أمااا ثانٌهمااا. 

محددم ، وتضمن الوفاء بالت اماتها المترتبة على ممارسة نشاطها
(19)

  . 

ليسووت ادمكانووات الماديووة وحوودها هووي التووي التخصااص  ااً مجااال الخاادمات السااٌاحٌة :  -5

تؤهل الشخ  دنشاء مكتب  و شركة  و وكالة للسفر والسياحة ، وإنما ال بد مون تع ي هوا 

                                                           

الملغوي ) يعتبور عراقيوا مون ولود فوي  3461لسونة  91/  ( من قانون الجنسية العراقية رقوم  9وفقا لما بينته المادم ) ( 13)

العرا   و خارجه فب متمتا بالجنسية العراقية (علماا  ن المشرع عمد الى تغيير نهجوه بشوأن مونإ الجنسوية العراقيوة 
  الدم وذلوي بالمسواوام موا بوين افب وافم دون التمييو  بينهموا ، وذلوي  بمقتضوى الموادم افصلية لالبن على  ساث ح

النافووذ ويووأتي هووذا التوجووه فووي المسوواوام بينهمووا اسووتجابة  1116لسوونة  16/   ( موون قووانون الجنسووية العراقيووة رقووم 1)
ر استاذنا الدكتور عباث العبوود  . ينظ 1119للتغييرات ادقتصادية واالجتماعية والسياسية التي ظهرت بعد  حداث 

والمووطن ومركو  افجانوب ، دراسوة مقارنوة فوي نطوا   1116لسونة  16شرح  حكام قانون الجنسية العراقيوة رقوم ، 
 .71،   ( 1131 ،مكتبة السنهور  ، بغداد)،  القانون الدولي الخا 

 .لمعدلا 3447لسنة  13من قانون الشركات العراقي رقم  11بداللة المادم   ( 11)
فقد تطلب قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة العراقي  ن ال يقل ر ث الموال المسوتغل فسوراض (11)

 لع دينار عراقي ( في الوقت الوذ  كوان فيوه الحود افدنوى لور ث موال الشوركة  15السفر والسياحة حد  دنى بمقدار )
الملحو  بقوانون الشوركات الملغوي  3ذلي طبقا لما بينه الجودول رقوم و لع دينار عراقي (،  35آنذاي ما ال يقل عن ) 

والووذ  كووان سوواريا وقووت صوودور القووانون المووذكور ، علمووا ان مقوودار الحوود افدنووى لوور ث مووال  3491لسوونة  16رقووم 
فقود وضوا المشورع بمقتضوام حود  3447لسونة  13الشركات قد تغير  بر صدور قانون الشركات العراقي النافوذ رقوم 

 منه . 15لكل نوع منها ينظر المادم   دنى
 ( من قانون تنظم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة العراقي  .  9/ 6ينظر المادم ) ( 19)
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بادمكانات الفنية الناتجوة عون الخبورم والمؤهول العلموي . فقود اشوترط المشورع العراقوي فوي 

الشخ  الراسب بم اولة هذا النشاط )  ن يكوون موؤهال للعمول فوي المجوال السوياحي ومون 

ذو  الخبرم فيها (
(15)

. وقد بين المشرع مضمون هوذا الشورط بالموادم االولوى مون تعليموات 

شركات ومكاتوب ووكواالت السوفر والسوياحة المعدلوة رقوم  الشروط الخاصة بألجا م  وتنظيم

، والتووي تطلووب بمقتضوواها  ن تكووون للشووخ  وفضووال عوون معرفووة بألحوودى 3443لسوونة 5

ي  و باالختصاصوات ذات العالقوة اللغات افجنبية خبرم في مجال العمل السوياحي او الفنودق

لموودم تتنوواق  مووا ارتفوواع المؤهوول العلمووي للشووخ  ، فهووي تتمبوول بموودم ال تقوول عوون بووالث 

سوونوات بالنسووبة للحاصوولين علووى شووهادم الوودبلوم  و البكووالوريوث ، و مووا ال يقوول عوون عشوور 

د الخبورم سنوات بالنسبة للحاصلين على شهادم الدراسة ادعداديوة او موا يعادلهوا ، ويوتم تأييو

بتأييود موقوا مون رئويث الودائرم التوي موارث الشوخ   و الممارسة المطلوبوة لهوذا الغورض 

العموول فيهووا وموون رابطووة مكاتووب السووفر والسووياحة فووي العوورا 
(16)

، هووذا بالنسووبة للشووخ  

ان الطبيعي .  ما إذا كان المتقدم بطلب الحصول علوى ادجوا م شوركة فقود  وجوب المشورع 

رم ) موون معرفووة إحوودى اللغووات افجنبيووة، والمؤهوول العلمووي ، وموودم تتوووفر الشووروط المووذكو

%( موون 55الخبوورم ( فووي احوود المسوواهمين او  كبوور علووى ان ال تقوول نسووبة المسوواهمة عوون )

ر سمال الشركة)
17
)   . 

: ينبغوي علوى الشوخ  الراسوب فوي  تخصٌص مقر عمل مناسب لنشاط مكتب السٌاحة -6

ة إتخاذ مكان مناسب يكون بمبابة مقر خوا  لشوؤون م اولة نشاط تنظيم الرحالت السياحي

تجارته تلي . يمكن من خالله التواصول موا عمالئوه السوياح بشوكل مباشور فوي مقور بابوت ، 

والتعوورع علووى مووا يطرحووه موون عووروض سووياحية افموور الووذ  يشووعر المتعوواملين بجديووة 

النسووبة لمكتووب الشووخ  القووائم بهووذا النشوواط. ولعوول مووا يحققووه وجووود هووذا المقوور موون فوائوود ب

السياحة والسوياح فوي الوقوت ذاتوه هوو موا دفوا المشورع دعتبوارم شورطا ال سنوى عنوه لمونإ 

ادجووا م ، فقوود ورد التأكيوود علووى هووذا الشوورط صووراحة بالمووادم السادسووة بفقرتهووا البالبووة موون 

قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة العراقي بوالن  علوى لو وم )إتخواذ 

 ئ  مستقل استقالال ماليا وإداريا(.مكتب ال

ومون الواضوإ انصوراع قصود المشورع بووذلي الوى تخصوي  مكوان محودد لممارسووة      

نشاط تنظيم الرحالت السياحية وموا يورتبط بهوا مون خودمات دون    نشواط آخور قود ي اولوه 

ادسوتقالل صاحب المكتب وهو ما يؤمن استقالل إدارم مكتب  و شركة السياحة .  ما بشأن 

المووالي فهووو يهوودع لمنووا تووداخل افموووال المخصصووة فسووراض نشوواط السووفر والسووياحة مووا 

                                                           

 / بانيا من قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة العراقي.6وذلي بالمادم  ( 15)
 من قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة 39ينظر بشأن هذم الرابطة واختصاصها المادم  ( 16)
 ( من التعليمات المذكورم.1، 3/ ب / 1كما بينت ذلي المادم ) ( 17)
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 مواله افخرى بغية حماية المتعواملين معوه . وهوذا موا ال يمكون الوصوول اليوه عنودما يكوون 

المتقدم بطلب الحصول على ادجا م شخصا طبيعيا تبعا لوحدم ذمته المالية ، خالفا فيما لو 

، إذ يعد ر ث مالها ضمانا عاما لدائنيها دون دائني المساهمين فيها افمور الوذ   كان شركة

يكفل تحقي  شرط ادسوتقالل اددار  والموالي فوي الوقوت ذاتوه . وعليوه نعتقود  ن الصوياسة 

التشريعية لهذا الشرط بمقتضى الون  المتقودم حالوت دون إمكوان تطبيقوه حرفيوا فوي الواقوا 

افولى ادكتفاء بالتأكيد على اتخاذ مقور عمول بابوت والئو  لممارسوة العلمي ، و نه كان من 

نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة . ولعل هذا ما حدا بالمشرع التركيو  علوى المواصوفات 

الفنية لهذا المقر عند تناوله لهوذا الموضووع فوي تعليموات الشوروط الخاصوة بألجوا م وتنظويم 

. 3443لسنة  9ة رقم شركات ومكاتب ووكاالت السفر ولسياح
(19)

  

 ثانٌا : اإلجراءات القانونٌة للترخٌص بإنشاء مكتب للسٌاحة

 ن إفتتاح مكتب للسياحة يتطلب حصوول الشوخ  القوائم بهوذا النشواط علوى ادجوا م 

 و التووورخي  المطلووووب قانونوووا قبووول البووودء بممارسوووة نشووواطه ، وهوووذا ال يوووتم بغيووور إتبووواع 

 ادجراءات اآلتية :

 تقدٌم طلب الى الجهة المختصة  -1

على من يرسب في م اولوة نشواط تنظويم الورحالت السوياحية  ن يفصوإ عون رسبتوه   

تلي بألتخاذ إجراء شكلي يتمبل بتقديم طلب الوى الجهوة المختصوة معو  ا بالوبوائ  المطلوبوة 

قانونا
(14)

. 

لمطلوبوة بهوذا وبهدع ضمان توحيود المعلوموات اوفيما يخ  مضمون هذا الطلب نجد انه  

الصوودد فقوود  كوود المشوورع صووراحة علووى قيووام الجهووات المختصووة بألعووداد نموووذج لطلووب موونإ 

   إجا م دفتتاح شركة  و مكتب  و وكالة سفر وسياحة.

بشأن الجهة المختصة بنظر هذم الطلبات وإصدار ادجا م المطلوبة . فقد لوحظ  ما 

بالمنشووأم العامووة للسووفر والسووياحة  توودرج موقووع المشوورع بهووذا الشووأن فقوود  نوواط هووذا افموور

بمقتضوى الموادم البالبووة مون قوانون تنظوويم شوركات ومكاتوب ووكوواالت السوفر والسوياحة ، بووم 

 3443لسنة  9 وكل هذا ادختصا  فمانة بغداد بمقتضى تعليمات رقم 
(11)

، وبهذا يكون 

حي و ناطوه المشرع قود  خورج هوذا النشواط الهوام مون سولطة الجهوات المعنيوة بالقطواع السويا

بجهة إدارية بعيدم عن هذا القطاع موا موا لوذلي مون  بور فوي ضومان تووافر الخبورم الال موة 
                                                           

 كما ورد بالمادم البامنة منها.  ( 19)

 ( من قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة العراقي .9ينظر المادم ) ( 14)
البانية من التعليموات الموذكورم بنصوها علوى انوه ) تتوولى الجهوة السوياحية المختصوة وهوي  مانوة هذا ما بينته المادم  ( 11)

 بغداد والمحافظات في المناط  االخرى منإ ادجا م للشركة او المكتب او الوكالة (.
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لتقدير التبعات ادقتصادية لهذم الطلبات . ولعل هذا ما  دركه المشرع ، بعدولوه عون موقفوه 

هووذا وإعووادم ادختصووا  للجهووة المسووؤولة عوون القطوواع السووياحي فووي العوورا  متمبلووة بهيئووة 

وذلي بموجب قانون هيئة السياحة النافذ السياحة
(13)

  . 

 ن تقووديم الطلوب السواب  ال يؤهول بحوود ذاتوه الشوخ  دفتتوواح الحصاول علاى اإلجاازن :  -2

مكتووب للسووفر والسووياحة مووا لووم يسووتتبا طلبووه قوورارا موون الجهووة المختصووة بمنحووه ادجووا م . 

قهوا مون إسوتيفائه للشوروط وتصدر هذم ادجا م لمن وافقت الجهة المعنية على طلبه بعد تحق

 1139لسوونة  3المطلوبووة ، وقوود  ناطووت تعليمووات تشووكيالت هيئووة السووياحة و قسووامها رقووم 

لوودائرم المجوواميا السووياحية مهمووة التوصووية بموونإ إجووا م ممارسووة النشوواط لشووركات السووفر 

والسياحة وتجديدها وإلغائها
(11)

             . 

د دراسوة الطلبوات ووفقوا لموا تمليوه متطلبوات وتصدر اللجنة المذكورم توصوياتها بعو     

ويالحظ في هذا الشوأن  ن المشورع العراقوي قود  سفول  تطوير القطاع السياحي في العرا  .

لوم يبوين  كموا انوه. تحديد المدم التي يجب على الجهة المختصة البت في الطلب المقدم إليهوا 

ما إذا كان قراراتها الصادرم بالرفض قطعية من عدمه
(11)

. وبحصول الشخ  علوى قورار 

ادجا م يقوم بتببيت ادجا م فوي مقور مكتبوه السوياحي  و الشوركة الوكالوة التوي يموارث مون 

خاللها عمله ، وعندئذ يمكنه البدء بمباشرم نشاطه والتعاقود موا سيورم لتوأمين موا يل موه مون 

د السوياحي خدمات ومنها خدموة ادرشواد السوياحي ، والتوي توتم مون خوالل اتفاقوه موا المرشو

 والذ  سنتعرع عليه في الفرع اآلتي. 

 

II – المرشد السٌاحً  -ثانٌاً  –أ 

لإلحاطووة بشخصووية المرشوود السووياحي سوونتولى التعريووع بووه بمقصوود  ول ، ونوضووإ 

 الشروط وادجراءات الال مة لم اولة مهنة المرشد السياحي بمقصد بان

II – تعرٌف المرشد السٌاحً - 1 -ثانٌاً   –أ 

ان اسووتخدامنا لتسوومية المرشوود السووياحي علووى الشووخ   ابتووداءيوود التنويووه عليووه مووا نر

القائم بعملية إرشاد السياح يوأتي مون كونهوا التسومية الشوائعة مون الناحيوة العمليوة والمسوتمدم 

                                                           

 ينظر المادم التاسعة منه. ( 13)
  /  وال /   من التعليمات المذكورم. 1كما بينت ذلي المادم  ( 11)
خالفا لما كان عليه الحال عندما كان النظر بهذم الطلبات من مهام المؤسسة العامة للسفر والسياحة، إذ  كدت المادم  ( 11)

الرابعة من قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة العراقوي علوى إمكوان الطعون بقورار الورفض لودى 
 .ويكون قرار الرئيث الصادر بهذا الشأن قطعياا ( يوم من تاريخ التبليي  35رئيث المؤسسة خالل )
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من نشاط ادرشاد السوياحي موا  ن المشورع العراقوي  سومام بالودليل السوياحي، وموا ذلوي ال 

سوومية المرشوود والوودليل ، فالمرشوود إنمووا يوودل السووائإ علووى المواقووا نوورى  هميووة للتفرقووة بووين ت

السياحية المطلوبة ويوضوإ لوه موا يلو م مون معلوموات عنهوا ، والقوائم بهوذا العمول إنموا يعود 

 دليال  و مرشدا. 

وتعتبر مهنة ادرشاد السياحي من  ركان صوناعة السوياحة فوي الودول ذات المقاصود 

لوووذ  يمارسوووه المرشووود السوووياحي فوووي إنجووواح الرحلوووة السوووياحية، وذلوووي فوووي ضووول الووودور ا

السووياحية
(19)

، وهووو مووا جعلهووا محووط إهتمووام المشوورع وذلووي بوضووعه للقواعوود القانونيووة التووي 

تؤمن م اولتها بموا يخودم القطواع السوياحي ومون بوم الصوالإ العوام إدراكواا منوه بأهميتهوا فوي 

جذب السياح
(15)

دجوا م افدالء السوياحيين . وما التفوات المشورع لتنظويم الشوروط الخاصوة 

سيور انوه لوم يبوين المقصوود بالودليل السوياحي، موا موا  3441لسونة  1بالتعليمات ذات الرقم 

لذلي من  همية علوى نحوو يوؤمن تعيينوه ويحوول دون اختالطوه بغيورم مون افشوخا  الوذين 

يستعين بهم مكتوب السوياحة فوي تقوديم خدماتوه السوياحية . وعلوى  يوة حوال تشوير النصوو  

الووواردم فووي هووذم التعليمووات  ن المرشوود السووياحي شووخ  حاصوول علووى إجووا م موون جهووة 

مختصة ومتخص  بنشاط محدد متمبال بتوجيه السياح وإرشادهم للمواقا السياحية ويعمول 

 لدى مكاتب السياحة مقابل  جر معين.

وعلى الصعيد الفقهي، عورع المرشود السوياحي بأنوه الشوخ  الوذ  يموارث  عموال     

السووياح وموورافقتهم فموواكن ال يووارم المختلفووة وت ويوودهم بالمعلومووات عنهووا إرشوواد
(16)

وموون  

الواضإ مدى تركي  التعريع على المهوام التوي تنواط بالمرشود خوالل الرحلوة دون االلتفوات 

لمسألة التخص  في ممارسوة نشواط ادرشواد السوياحي وهوو موا ركو  علبوه ر   فوي الفقوه 

 –مون الجهوة المختصوة  –لشوخ  الحاصول علوى تورخي  بتعريفه للمرشد السياحي بأنه ا

لممارسووة  عمووال إرشوواد ومرافقووة السووياح فووي  موواكن الجووذب السووياحي ) طبيعيووة وترفيهيووة 

وحضارية وسيرها ( في البلد المطلوب
(17)

  . 

لما تقدم يمكن القول بأن المرشود كطورع فوي عقود ادرشواد السوياحي هوو  وباالستناد

ادرشوواد السووياحي والووذ  يلتوو م تجووام مكتووب السووياحة  الشووخ  الموورخ  بممارسووة نشوواط

                                                           

 .179 (، 1115 ،منشأم المعارع)االسكندرية:   حكام التشريعات السياحية والفندقية د. سامي جمال الدين، ( 19)
علوى الودور الهوام لخودمات  1131لسونة  31 كد المشرع العراقي صراحة في قوانون و ارم السوياحة واآلبوار رقوم  ( 15)

سياحي في هذا المجال ، فقد ورد بالموادم الرابعوة منوه  نوه ) تعتمود الوو ارم الوسوائل اآلتيوة لتحقيو   هودافها ادرشاد ال
 وال إدارم المرافوو  السووياحية المملوكووة للووو ارم بمووا يكفوول تحقيوو  افهووداع السووياحية وتطوووير تلووي المرافوو  وخوودمات 

 ادرشاد السياحي فيها لجذب السياح إليها (.
 .66،  (1137 ،دار الخلي  للطباعة)االردن:  مبادئ إدارم مكاتب السياحة والسفرسليم بطرث جلدم،  ( 16)

 .379د. سمر رفقي الرحبي، مصدر ساب ،   ( 17)
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بمرافقة عمالئه السياح خوالل تنفيوذ الرحلوة وإرشوادهم للمواقوا السوياحية مقابول موا يتقاضوام 

 من المكتب من  جر.

II – شروط وإجراءات الترخٌص بمزاولة مهنة المرشد السٌاحً - 2 -ثانٌاً   –أ 

ياحي لقواعوود قانونيووة تفوورض دمكووان قيووام اخضووا المشوورع العراقووي نشوواط ادرشوواد السوو

 الشخ  بمهنة المرشد السياحي شروط نتعرع عليها  وال وإجراءات نبينها بانياا : 

 أوال : الشروط القانونٌة للترخٌص بمزاولة مهنة المرشد السٌاحً

بمووة شووروط فوورض المشوورع ضوورورم توافرهووا فووي الشووخ  حتووى يتسوونى لووه القيووام 

 التي نبينها تباعاا:بعمل المرشد السياحي و

يحتوواج نشوواط ادرشوواد السووياحي لشووخ  ذو خبوورم تؤهلووه أن ٌكااون شخصااا طبٌعٌااا :  -1

لمعرفة المواقا السياحية والقدرم على مرافقة السياح بنفسوه وإرشوادهم إليهوا وت ويودهم بموا 

يتصل بها من معلومات افمر الذ  يتطلب ضرورم كونه شخصا طبيعيا ذكرا كان ام  نبوى 

خل بشكل مباشر في تأدية هذم المهام . وما  ن المشرع العراقي لم يؤكد صوراحة علوى ليتد

هذا الشرط افمر الذ  قد يفهم منه إمكانية مباشرته مون قبول الشوخ  الطبيعوي و المعنوو  

سيوور  ن هووذا االسووتنتاج ال يمكوون افخووذ بووه وذلووي لسووبب رئيسووي يتمبوول بووأن الشووروط التووي 

ن تعليمووات شووروط إجووا م افدالء السووياحيين ال تووتالئم مووا طبيعووة تضوومنتها المووادم البانيووة موو

الشخ  المعنو  سيما ما يفرض منها ضرورم بلوو  المرشود لسوناا معينواا وكوذلي ضورورم 

امتالكه لمؤهل علمي وما يتصل منهوا بسوالمته الصوحية. كموا  ن عودم وجوود موانا صوريإ 

ن كوان قود يفيود السوماح لوه بوأن من ممارسة الشوخ  المعنوو  لنشواط االرشواد السوياحي وا

يكون مرشدا سير انه ال يعقل في الوقت ذاته  ن يتوري المشورع الشوخ  المعنوو  يموارث 

 هذا النشاط دون إخضاعه لشروط تؤمن الحفاظ على مصالإ المتعاملين معه .

ينبغووي  ن يكووون طالوب المرشوود عوواقال رشويدا قووادرا علووى التمتاب باألهلٌااة القانونٌاة :  – 2

واجباته ومستعدا لتحمل ما ينشأ عون م اولتوه لمهنوة ادرشواد السوياحي مون مسوؤولية .  داء 

ولم يكتع المشرع باشتراط المتقدم بطلب الحصول على إجا م الدليل السياحي  ن يكون قد 

بلي السن المقرر للرشد والتمتا بافهلية القانونية الكاملة وإنموا تطلوب  ن ال يقول عمورم عون 

عشرين سنة
(19)

. 

                                                           

 .3441لسنة  1ينظر المادم البانية / بانيا من تعليمات الشروط الخاصة بافدالء السياحيين رقم  (19)
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 كوود المشوورع علووى لوو وم التمتووا بالجنسووية العراقيووة فووي التمتااب بالجنسااٌة العراقٌااة :  - 3

الراسووب بممارسووة نشوواط ادرشوواد السووياحي فووي العوورا 
(14)

. ونعتقوود بووأن هووذا الشوورط يجوود 

تبريرم بغايات ذات صولة وبيقوة بالصوالإ العوام ، فوالمواقا السوياحية تمبول تواريخ وحضوارم 

مان حر  المرشدين على سمعتها وموا فيهوا مون مواقوا سوياحية ، الدولة لذلي ال بد من ض

وهذا ما يمكن تأمينه الى حد موا بواسوطة حصورهم بموواطني الدولوة ذاتهوا ، كموا  نهوم  كبور 

درايووة موون افجانووب بحضووارم بلوودهم ومواقعووه السووياحية ، لووذا فهووم افقوودر موون سيوورهم علووى 

 تمبيله  مام السياح .

: يمبل المرشد السياحي شأنه وسائر العواملين مؤهل علمً  ً المجال السٌاحً  إمتالك -4

في المجال السياحي واجهة البلود السوياحي افمور الوذ  يتطلوب مراعوام الكفواءم والبقافوة فوي 

اختيارهم
(91)

، وبما يؤهله ديصال صورم واضحة عن معوالم الدولوة للسوياح المرافو  لهوم . 

ن تعليموات الشوروط الخاصوة بوافدالء السوياحيين فوي العورا  لوم وفي هذا الشأن نشير الى  

تشوترط مراعووام تخصو  الشووخ  فوي مجووال السوياحة ليتسوونى لوه ممارسووة نشواط ادرشوواد 

السياحي وإنما  وجبت ضرورم إخضاعه لدورات خاصة ينبغوي اجتيا هوا بنجواح للحصوول 

ال علووى شووهادم علووى إجووا م الوودليل السووياحي ، فقوود  كوودت علووى  ن يكووون الشووخ  حاصوو

الدراسة ادعدادية كحد  دنى وان يحسن إحدى اللغات افجنبية حتى يتواح لوه االشوتراي فوي 

دورات افدالء السياحيين المقامة من قبل رابطة مكاتب السفر والسياحة تحت إشراع هيئة 

السياحة
(93)

 . 

ادالء ومون جانبنووا نجوود  ن مراعووام التخصوو  العلمووي موون شووأنه  ن يسووهم فووي إيجوواد     

 كفاء وهذا ما  سفله المشرع عنودما اكتفوى بألخضواع افشوخا  لودورات افدالء السوياحيين 

دون  ن يحوودد حتووى نطاقهووا ال منووي واكتفووى بتحصوويلهم الدراسووي عنوود حوود شووهادم الدراسووة 

ادعدادية.  فهذا المستوى مون التعلويم ال يتناسوب موا متطلبوات الوضوا الحوالي للسوياحة فوي 

متناسبا الى حد ما ما الظروع العامة للبلد آنذاي وواقا السوياحة العراقيوة العرا  وإن كان 

 في  وائل تسعينات القرن الماضي.

مووا تقوودم يمبوول ابوور  الشووروط التووي اوجووب المشوورع توافرهووا فووي المرشوود السووياحي 

ونالحظ تجاهل المشرع للجانب التربو  للشخ  فلم يفرض  يوة قيوود علوى سولوي المتقودم 

                                                           

 .3441لسنة  1من تعليمات الشروط الخاصة بافدالء السياحيين رقم (ينظر المادم البانية / اوال 14)
،   (3479 ،مطبعوة صوادر -الودار اللبنانيوة للنشور )بيوروت:السوياحة صوناعة وعالقوات عاموة د. حسن الحسون،  ( 91)

359. 

نهوا آليوة تحديود منواه  (ينظر المادم افولى من تعليمات الشروط الخاصة بافدالء السياحيين ، كما بينت المادم لبانيوة م93)

 دورات افدالء السياحيين وكيفية اختيارم .



 (9102)السىة  -السادس عشرالعذد  –مجلة جامعة االوبار للعلوم القاوووية والسياسية 
ISSN: 2075 - 2024  

 

423 
 

ي دورات افدالء السياحيين واكتفى بالتأكيد علوى ضورورم سوالمته البدنيوة الوى بالمشاركة ف

جانب الشروط المتقدمة
(91)

. 

 

  

 ثانٌا ً : إجراءات الترخٌص بمزاولة مهنة المرشد السٌاحً

ينبغي على الشخ  الراسب في ممارسة مهنة المرشد السياحي مراعام ادجوراءات 

   -اآلتية :

ال سنى عن تقديم طلب يعرب فيه الشخ  عون نيتوه المختصة :  تقدٌم طلب الى الجهة -1

بممارسووة مهنووة المرشوود السووياحي، مشووتمال علووى بيانووات مقدمووه) موون اسوومه وسوونه وجنسوويته 

ومحل والدته وعنوانه ومؤهلوه العلموي ( ومرفقوا بموا يلو م مون مسوتندات ويقودم الوى الجهوة 

علووى وضووا الجهووة المختصووة  وفووي هووذا الشووأن يالحووظ  ن بمووة تغيوورات طوور ت.  المختصووة

بشأن إجا ات افدالء السوياحيين ، فقود كوان هوذا افمور مون إختصوا   مانوة بغوداد بالنسوبة 

لحوودودها والمحافظووة بالنسووبة للمحافظووات لتقوووم بموونإ ادجووا م ل شووخا  الووذين اجتووا وا 

الموادم  وفقوا لموا بينتوه وبنجاح دورم افدالء السياحيين المعدم مون قبول رابطوة مكاتوب السوفر

. وقوود  وكوول 3441لسوونة  1البالبووة موون تعليمووات الشووروط الخاصووة بووافدالء السووياحيين رقووم 

مون خوالل شوعبة ادجوا ات -ادختصا  مؤخرا بهذا الشأن الوى دائورم المجواميا السوياحية 

 1139لسونة  3وهي إحدى تشكيالت هيئة السياحة وذلي بصدور تعليمات رقوم  -التابعة لها

هيئة السياحة الخاصة بتشكيالت
(91)

 . 

الخاصة بتشوكيالت  1139لسنة  3ويالحظ بهذا الشأن سموض موقع تعليمات رقم       

لسونة  1   تعليمات الشوروط الخاصوة بوافدالء السوياحيين رقوم -هيئة السياحة إ اء سابقتها 

، فما  نها تبنت بعض افحكام المغايرم لها سويما موا يخو  منهوا الجهوة المختصوة  -3441

ن سير  نها لوم تبوين موا إذا كانوت ناسوخة لهوا كليواا مون عدموه. بمنإ إجا ات افدالء السياحيي

والواقووا ال يمكوون اعتبارهووا ناسووخة ولووو ضوومنا ، فهووي لووم تعووال  جميووا المسووائل المتعلقووة 

بالترخي  للمرشودين السوياحيين كالشوروط وادجوراءات الال موة لوذلي بول اقتصورت علوى 

ء السياحيين وحسب ، وذلي بألعطواء إيجاد تغييرات على الجهة المختصة بمنإ إجا م افدال

ادختصا  بهذا الشأن لدائرم المجاميا السياحية بودال مون  مانوة بغوداد كموا اتضوإ دون ان 

                                                           

(فقد ورد بالمادم البانية منها  نه ) يشترط فيمن يقبل بالدورم ان يكون .. بالبا سالما من افموراض والعاهوات الجسومية 91)

 التي تؤبر على ممارسته للمهنة (.
 .1139/ 3/4بتاريخ  9515نشرت هذم التعليمات بالوقائا العراقية رقم  ( 91)
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تورد موا يوضوإ آليوة عمول هوذم الودائرم لمونإ ادجوا م المطلوبوة . افمور الوذ  يفيود بكونهوا 

وقوت ذاتوه بألتبواع ذات تعليمات معدلة للتعليمات السابقة وليست ناسخة ، وهو موا يفيود فوي ال

اآلليوة التوي وضوعتها التعليموات السوابقة طالموا ال يوجود نو  بخالفهوا ، والمتمبلوة بألخضواع 

افشخا  الراسبين بممارسة مهنة المرشد السياحي لدورات خاصوة واختبوار يترتوب علوى 

 اجتيا م بنجاح الحصول على إجا م تؤهلهم للقيام به.

( موون تعليمووات 7مشوورع العراقووي صووراحة بالمووادم ) كوود ال الحصااول علااى اإلجااازن  : -2

الشووروط الخاصووة بووافدالء السووياحيين علووى عوودم جوووا  ممارسووة مهنووة الوودليل السووياحي فووي 

العرا  إال لمن كان مجا ا بذلي . وتصدر هذم ادجوا م لمون وافقوت الجهوة المختصوة علوى 

المطلوبوة وجدارتوه ، فألذا وجودت مون خوالل دراسوتها للطلوب اسوتيفاء مقدموه للشوروط طلبه 

لم اولة نشاط ادرشاد السياحي فهذا ما يدفعها للموافقة على الطلب ومنإ مقدموه ادجوا م ، 

وبخالفه سيتم رفض الطلب وعندئذ ال يكوون صواحبه  هوال لوئن يكوون مرشودا سوياحيا . وال 

لوي يوجد في القانون العراقي ما يفيد بألمكانية االعتراض على القرار الصادر برفض مونإ ت

ادجا م  و حتى يل م الجهة المختصة بيان سبب رفض الطلب ، افمر الذ  يعنوي  تصواع 

 القرار الصادر في هذا الشأن بالصفة القطعية.

ممووا تقوودم يتبووين لنووا  ن المرشوود السووياحي هووو الشووخ  المجووا  قانونوواا بم اولووة مهنووة 

بالتعاقود موا مكتوب السوياحة  إرشاد السياح في المواقا السياحية ويتولى تقديم خدماته للسياح

 المنظم للرحلة.

II – المطلب الثانً ب 

 أركــــــــــان عقــــــــــد اإلرشاد السٌــــــــــــاحً  

يرتبط وجود عقد ادرشاد السوياحي بتووافر  ركانوه مون رضوا ومحول وسوبب ، شوأنه 

فوي عقود ادرشواد وسائر العقود الرضائية االخرى ، وفي الوقت الذ  ال يتمي  ركن السبب 

السووياحي بأيووة خصوصووية تووذكر وجوودنا موون المناسووب ادحالووة بشووأنه للقواعوود العامووة
(99)

 ،

 واالكتفاء بدراسة ركني الرضا والمحل بتخصي  فرع مستقل لكل منهما.

II – الرضا -اوالً  –ب 

                                                           

 ( من القانون المدني العراقي.  311 نظر المادم ) ( 99)



 (9102)السىة  -السادس عشرالعذد  –مجلة جامعة االوبار للعلوم القاوووية والسياسية 
ISSN: 2075 - 2024  

 

425 
 

. بمعنووى  ن تتوافوو  إرادتهمووا  ينبغووي لوجووود    عقوود تراضووي  طرافووه علووى إنعقووادم  

علووى إحووداث  بوور قووانوني ، وهووو مووا يسووتل م تطوواب  اديجوواب الصووادر عوون  حوودهما بووالقبول 

الصادر عن اآلخر وبهذا  يوجد التراضي
(95)

. 

والخطوم االولى دمكان وجود الرضا هو إختيار كل من الطرفين لشوخ  اآلخور ،      

تووولى تقووديم خدمووة ادرشوواد السووياحي للسووياح بووأن يجوود مكتووب السووياحة الشووخ  المناسووب لي

خالل الرحلة . ويالحظ في هذا الصدد تقيد إرادم كول منهموا بموا يفرضوه القوانون مون لو وم 

حصولهما على ادجا م لمباشورم نشواطه ، فمكتوب السوياحة ال يتعاقود موا    شوخ  للقيوام 

قانونوابذلي وإنما يل م بالتعامول موا مرشود سوياحي حاصول علوى إجوا م نافوذم 
(96)

. ويجودر  

بمكتب السياحة  ن ُيحسن فوي اختيوارم لشوخ  المرشود السوياحي ، لموا لسولوكه موا السوياح 

من تأبير كبير على مودى رضواهم بجوودم خودمات مكتوب السوياحة . وال يقتصور هوذا افمور 

بطبيعة الحال على المرشد السياحي وحسب بل على سائر افشخا  الذين قد يسوتعين بهوم 

خدماته كالناقل وصاحب المطعوم وصواحب الفنود في تقديم 
(97)

وسيورهم ، لموا يورتبط بهوذا  

االختيار من تبعات ذات صلة بكفاءته في السو  السياحية . تسوليما بطبيعوة سوائر الخودمات 

السياحية كونها منتجوات تتبواين فيهوا المعلوموات بشوكل كبيور وال يمكون قيواث جودتهوا بغيور 

التجربة
(99)

  . 

التراضووي  باتجووامد مكتووب السووياحة المرشوود المناسووب تبوود  خطوووم اخوورى ومووا  ن يجوو     

وذلي بأن تتواف  إرادتهما على مضومون العقود الموراد إبراموه ، وهوو موا يسوتوجب اتفاقهموا 

على عناصرم الجوهرية  من قبيل مدم الرحلة وعدد السياح المطلووب إرشوادهم ، والمواقوا 

لرحلووة وموودم ادقامووة فووي كوول موقووا ومقوودار مووا السووياحية المقوورر  يارتهووا ، وموعوود بوودء ا

سيحصل عليه المرشد السياحي من اجر ، فهذم المعلومات وسيرها تحدد ادطار العوام لعقود 

بشأنها تحق  وجود التراضي . وفي الوقت الذ  يلو م  االتفا ادرشاد السياحي ومتى ما تم 

لمتعاقودين بافهليوة القانونيوة فيه تحق  صحة التراضي الى جانب وجودم ، فال بد من تمتا ا

وخلو إرادتهما من العيوب ، ومن خالل دراستنا لطرفي العقد وجودنا  ن تووافر هوذا الشورط 

                                                           

القانون المدني  الوجي  في نظرية االلت ام في د. عبد المجيد الحكيم و  . عبد الباقي البكر  و  . محمد طه البشير،  ( 95)
 .13، مصدر ساب ،  العراقي

 9وتنظيم شركات ومكاتوب ووكواالت السوفر والسوياحة رقوم  بألجا م( من تعليمات الشروط الخاصة 9بداللة المادم ) ( 96)

المعدلووة والتووي جوواء فيهووا ) علووى الشووركة  و المكتووب  و الوكالووة القيووام بمووا يووأتي ... بامنووا اسووتخدام  دالء  3443لسوونة 
 سياحيين مجا ين(.

الموؤتمر   ،"الوكاالت السياحية والدور المنوط بهوا فوي تنشويط حركوة السوياحة"ي، ينظر د.  حمد محمد فتحي الخول ( 97)
 .14  ،(1136 ،جامعة طنطا) العلمي البالث لكلية الحقو 

موؤتمر العلموي البالوث ال  ،"واالجتماعيوة االقتصواديةالسياحة ودورها في مجال التنمية  " حسام عبد الحليم عيسى ، ( 99)
 .9   (،1136 ،طنطاجامعة ) لكلية الحقو 
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يعد  مراا مفروسا منه . ما بشأن خلو إرادتهما مون العيووب ، فنحيول بشوأنها فحكوام القواعود 

 العامة.

II – المحل  -ثانٌاً  –ب 

إرادم طرفيه على اختيارم محال له، ويتمبول هوذا لكل عقد موضوع يرد عليه تتواف  

المحوول فووي عقوود ادرشوواد السووياحي بخدمووة ادرشوواد السووياحي التووي يقوودمها المرشوود للسووياح 

وتتمبوول خدمووة ادرشوواد  عمووالء مكتووب السووياحة وافجوور الووذ  يلتوو م بووه المكتووب لصووالحه .

الل الرحلوة مون خوالل السياحي بالجهود التي يبذلها المرشد بهودع تيسوير شوؤون السوياح خو

مرافقتهم وإرشادهم للمواقا السياحية وت ويدهم بالمعلومات الال مة عنها . ويبوور التسواؤل 

بشأن هذم الخدمة عموا إذا كوان المكتوب السوياحي ملو م بتوفيرهوا للسوياح خوالل الرحلوة مون 

ذا تعهود عدمه  والواقا  ن مكتب السياحة ال يلت م بتوفير مرشود سوياحي خوالل الرحلوة إال إ

بووذلي صووراحة فووي عقوود الرحلووة ذاتووه . وفووي هووذا المقووام يبوودو موون المفيوود معرفووة مووا إذا كووان 

وجووود خدمووة ادرشوواد السووياحي ضوومن العووروض المعلوون عنهووا موون مكتووب السووياحة ُيوودخلها 

 ضمن عداد الخدمات السياحية افساسية من عدمه  

خوودمات  ساسووية و خوورى  وفووي هووذا الشووأن نجوود ان الخوودمات السووياحية تصوونع الووى     

عنهووا خووالل  االسووتغناءتكميليووة . وتتمبوول افساسووية منهووا بالخوودمات التووي ال يمكوون للسووائإ 

الرحلووة ، ومووا عووداها يكووون تكميليووا ، بمعنووى  ن الخوودمات افساسووية تكووون ال مووة بطبيعتهووا 

لتنفيذ رحلة آمنة ومنها خدمات النقل واديواء والطعام
(94)

خدموة  . وإذا شوئنا معرفوة موضوا

ادرشوواد السووياحي بووين هووذين الصوونفين نجوود  ن افموور موورتبط بمعرفووة مووا إذا كووان بألمكووان 

السياح التخلي عنها خالل الرحلة من عدمه . وهذا موا يختلوع وبواختالع ظوروع الرحلوة، 

فووالمواقا السووياحية المقصووودم موون الرحلووة قوود تكووون ذات خصوصووية تجعوول السووياح بحاجووة 

قتهم إليهووا. كووأن تكوون منطقووة خطوورم بطبيعتهوا  و تكووون منطقووة لمرشود سووياحي يتووولى موراف

دينية  و تاريخيوة ينبغوي لودخولها مراعوام طقووث معينوة ، فهوذم  العتباراتذات خصوصية 

الظروع وسيرها تجعل من خدمة ادرشاد السياحي في مصاع الخدمات افساسوية التوي ال 

جووب علووى مكتووب السووياحة توفيرهووا تقوول  هميووة عوون خدمووة النقوول واديووواء . افموور الووذ  يو

للسياح حمايةا لمصالحهم
(51)

 . 

                                                           

دور إسووتراتيجية التووروي   فووي تكييووع وتحسووين الطلووب السووياحي الج ائوور  مووا مسووتوى "ينظوور عموويي سووميرم،  ( 94)

والتجاريووة  االقتصوواديةكليووة العلوووم  ، طروحووة دكتووورام) "1135 -3345الخوودمات السووياحية المتاحووة خووالل الفتوورم 
 .54،  (1135وعلوم التسيير التجارية، الج ائر، 

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية وكالة السياحة والسفر عن تركها فوجاا سوياحيا فوي منطقوة  ( 51)

ال قورد، مصودر احمود السوعيد  ، نقال عون د. 3477/  5/ 1خطرم بدون مرشد سياحي وذلي بحكمها الصادر بتاريخ 
 . 97ساب ،  
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وخدمووة ادرشوواد السووياحي كمحوول لعقوود ادرشوواد السووياحي ينبغووي  ن تتوووافر فيهووا       

الشروط التي يفرضها القانون بشأن محل العقد عموما من كونوه موجوودا  و ممكون الوجوود 

مشوروعاومعينا  و قابال للتعيين  وقابال للتعامل فيوه    
(53)

. وعليوه يجوب  ن تكوون الخدموة 

موجودم  و ممكنة الوجود ، فال يصإ التعاقد ما مرشد سوياحي لتقوديم خدموة مسوتحيلة كوأن 

يطلب منه إرشاد السياح لمنطقة محظور دخولها قانوناا ، والبد  ن تكون هذم الخدموة معينوة 

ا السوياحية الموراد إرشواد بأن يتم تحديدها بموا ال يبيور الشوي وهوو موا يتطلوب معرفوة المواقو

السياح إليها ومدم ادقامة فيها ، وعدد السياح الذين ستقدم لهم الخدمة وسيرهوا مون المسوائل 

التي ت يل الجهالة عن الخدمة المطلوبة . كموا ينبغوي  ن تكوون الخدموة مشوروعة بوأن تتفو  

شواد السوياح الوى ما القانون والنظام العام ، فوال يصوإ التعاقود موا مرشود سوياحي ليتوولى إر

 موواكن لممارسووة القمووار  و لت ويوود السووياح بمعلومووات ماسووة بووأمن الدولووة وسووالمتها .صووفوم 

القووول  ن خدمووة ادرشوواد السووياحي ينبغووي  ن تكووون موجووودم ومعينووة ومشووروعة وبخالفووه 

 سيكون عقد ادرشاد السياحي باطال تبعا لبطالن محله. 

والووى جانووب خدمووة ادرشوواد السووياحي يشووكل افجوور محووال لعقوود ادرشوواد السووياحي      

افداء الووذ  يوورد عليووه التوو ام الموودين ) مكتووب السووياحة ( ويتمبوول بالمقابوول النقوود   باعتبووارم

الذ  يتعهد مكتب السياحة بأدائه للمرشد السياحي لقاء ما يقدمه من خدمة لعمالئه السوياح ، 

وعلوووى سووورار خدموووة ادرشووواد السوووياحي ينبغوووي  ن يتووووافر فيوووه شووورط الوجوووود والتعيوووين 

قدوالمشروعية كشرط لصحة الع
(51)

و   خلل بهذم الشرط من شانه  ن يتسوبب فوي بطوالن  

 العقد. 

III  -  المبحث الثالث 

  آثــار عقــد اإلرشــاد السٌــاحـً

يعد عقد ادرشاد السياحي من العقود التبادلية لوذا فهوو يرتوب بصوفته هوذم الت اموات     

( تشكل حقوقا بالنسبة متقابلة على عات  كل من طرفيه ) المرشد السياحي ومكتب السياحة 

للطوورع اآلخوور وعليووه سوونبين الت امووات المرشوود السووياحي بمطلووب  ول ، والت امووات مكتووب 

 السياحة بمطلب بان . 

III –  المطلب األول   -أ 

 التزامات المرشد السٌاحً

                                                           

 .المدني العراقي( من القانون 316بداللة المادم ) ( 53)
 سن يد موضوع افجر بحبا لدى التعرع على الت امات مكتب السياحة في موضا الح . ( 51)
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تتمبل االلت امات الملقام على عات  المرشد السياحي بمقتضى عقد ادرشاد السياحي 

بمكتوب السوياحة بمجموعوة مون الخودمات التوي سويؤديها المرشود للسوياح خوالل الذ  يربطوه 

 الرحلة والتي سنبينها تباعا بتخصي  فرع مستقل لكل منها .

III –  االلتزام بمرا قة السٌاح الى المواقب السٌاحٌة  -اوالً  –أ 

ادرشواد  يتولى المرشد السياحي مرافقة السياح الى المواقا السياحية بناء على عقود     

السووياحي الووذ  يربطووه بمكتووب السووياحة ، ويتطلووب تنفيووذ المرشوود دلت امووه هووذا بالضوورورم 

حضورم بنفسه والتواجد موا السوياح خوالل  يوارتهم للمواقوا السوياحية وكوذلي تونقالتهم مون 

، ضبط وتنظيم الرحلوة .  ألولموقا آلخر .ويمكن تشخي  فائدم هذا ادلت ام في هدفين ، ا

ياحي بطبيعة الحال يضم  شخا  متنوعين في البقافوات والظوروع افمور الوذ  فالفوج الس

رسبواتهم والتوي قود تونعكث سولبا علوى  داء الرحلوة، افمور الوذ  يبورر  اخوتالعيحتمل معوه 

الحاجة للمرشد السياحي ليتولى ضبط مسار الرحلة وإتباع البرنام  السياحي المعد من قبول 

يتمبل في تأمين وصول السياح للمواقا السياحية . مون خوالل فأما الثانً ، مكتب السياحة . 

ما يقوم به المرشد من  عمال لتذليل ما يواجه وصول السوياح مون عقبوات . فوافمر ال يخلوو 

من إحتمال مواجهة السياح  بناء تنقالتهم بين المواقوا السوياحية لمشوكلة موا فسوباب فنيوة  و 

د السوياحي والوذ  يعمول علوى مواجهوة هوذم المشوكلة  منية ، وهنا تبدو الحاجة قائموة للمرشو

بغيووة وصووول السووياح للمواقووا السووياحية ، وهووو مووا يفيوود بووأن وجووود المرشوود السووياحي برفقووة 

 السياح من شأنه  ن يبعث الطمأنينة في نفوسهم .

ولتووأمين مرافقووة المرشوود السووياحي للسووياح بشووكل كاموول قوود يووتم ادتفووا  مووا مكتووب        

انتقاله معهوم فوي ذات واسوطة النقول المخصصوة لنقول الفووج السوياحي ليتوولى السياحة على 

إصطحابهم للموقا المقصود ، كما قود يعهود للمرشود السوياحي بقصود مرافقتوه للسوياح مهموة 

نقول السوياح بنفسوه بنواءا علوى اتفوا  مسوب  موا مكتوب السوياحة ، وعندئوذ يوؤد  الوى جانوب 

واحد ، ويسمى المرشد عندئوذ بالمرشود  و الودليل دورم كمرشد سياحي دور الناقل في وقت 

السائ  ، إذ تلجأ مكاتب السياحة للتعاقد ما المرشد ليتولى قيادم المجموعة السوياحية وقيوادم 

واسطة النقل لغرض اقتصاد الوقت والمال سيما عندما يكون عدد السياح قليال
(51)

 . 

له شخصياا وبذله ما يل م مون وفي الحالتين فألن  داء المرشد دلت امه هذا يوجب تدخ

جهووود لمرافقووة السووياح الووى المواقووا السووياحية . فووال يصووإ  ن يسووتغني المرشوود عوون قيامووه 

بواجبووه هووذا بوسوويلة اخوورى كووأن يكتفووي بت ويوود السووياح بخوورائط  و مخططووات دالووة علووى 

الطري   و يتري مهموة مرافقوة الفووج السوياحي لغيورم مون افشوخا  كالناقول . كموا ينبغوي 

لووى المرشوود السووياحي خووالل  دائووه دلت امووه فووي مرافقووة السووياح وكووذلي سووائر الت اماتووه ع
                                                           

 .46د. مبنى طه الحور ، مصدر ساب ،   ( 51)
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افخرى مراعام ما يفرضه القانون من قواعد بشأن مظهرم الخوارجي  . فالمرشود السوياحي 

ينبغي  ن يكون حسن المظهر كونه يمارث دورا في حمول الرسوالة الحضوارية للسوياحة
(59)

 

لذلي ينبغي  ن يكون جديراا بأداء هذا الدور حتى من الناحية الشكلية  وفي هذا الشوأن نؤكود 

على حر  المشرع على إبرا  صورم المرشد السياحي بوالمظهر الالئو  والملفوت لالنتبوام 

خالل مرافقته للسياح
(55)

. 

III –  االلتزام بإرشاد السٌاح  -ثانٌاً  –أ 

 ام ايجووابي يتطلووب موون المرشوود السووياحي القيووام بأعمووال وااللتوو ام بادرشوواد هووو التوو  

معينة بغية إهداء السياح للمواقا السياحية وتووجيههم بموا يلو م القيوام بوه مون  عموال لتحقيو  

الهوودع المنشووود موون الرحلووة السووياحية
(56)

. ويتفوو  هووذا ادلتوو ام مووا مهنووة المرشوود السووياحي 

      التي اشتقت منها تسميته بالمرشد.بشكل عام كونه يقوم بمهمة ادرشاد والتوجيه و

ففضووال عوون مرافقتووه للفوووج السووياحي  بنوواء  يووارتهم للمواقووا السووياحية ، فألنووه ينبغووي      

على المرشد السياحي  ن يدلهم بنفسه على المكان الذ  يوجد فيه الموقا السياحي المطلوب 

دخوول الموقوا السوياحي  وتوجيههم لما يل م إتباعه من إجوراءات قبول دخولهوا ، فقود يخضوا

المقصود لتعليمات تفورض ضورورم القيوام بوألجراء موا كودفا الرسووم ،  و تفتويي السوائإ  و 

ارتووداء لبوواث محوودد ، وسيرهووا لووذا ينبغووي علووى المرشوود توجيووه السووياح للتقيوود بهووا سوويما فووي 

لمواقوا الحاالت التوي ال يوتقن فيهوا السوياح لغوة البلود افمور الوذ  قود يعيو  إمكانيوة دخوولهم ل

السياحية . وهو ما يوجوب علوى المرشود فوي الوقوت ذاتوه التودخل دفهوامهم بضورورم شورح 

ماهيووة تلووي ادجووراءات وكيفيووة إتباعهووا ليتسوونى لهووم الوودخول للموقووا السووياحي المطلوووب 

 وتمكينهم من ادستمتاع بمشاهدته والتعرع عليه عن قرب.

بألرشوواد السووياح يتحوودد بنطووا   وبطبيعووة الحووال فووألن  داء المرشوود السووياحي دلت امووه

 مكاني معين يقتصر على المواقا السياحية المحددم بالبرنام  السياحي وحسب .

III –  اإللتزام بإعالم السٌاح -ثالثاً  –أ 

بموجووب االلتوو ام بووادعالم يتووولى المرشوود السووياحي تعريووع السووياح المرافوو  لهووم  

قدموه لهوم مون معلوموات عنهوا ، فلوو كوان بالمواقا السياحية المقصودم من الرحلة  عبر ما ي

                                                           

 .66سليم  بطرث جلدم، مصدر ساب ،   ( 59)
انه ) يلت م الودليل السوياحي ( من تعليمات الشروط الخاصة بافدالء السياحيين على 5وفي هذا الشأن  كدت المادم ) ( 55)

 عند ممارسته لمهنته بحسن القيافة والمظهر وحمل شارم باج المكتب السياحي الذ  يعمل لحسابه (. 
  رشودم : بمعنوى هودام،  -وهو ما يتف  ما المعنى اللغو  لمصطلإ ادرشاد ذاته كونه مصدر مشت  من الفعول رشود ( 56)

، نقال عن تاج العروث من جواهر القاموث ، للمؤلع: محمد بن محمد بن عبد  و دله  رشدم إلى افمر  و عليه  و له
 .319الر ا  المرتضى ال بيد ،   
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الموقا السياحي متمبال بصرح عمراني فال سنى للسائإ عن معرفة اسم المدينة التوي يوجود 

فيها ، وتاريخ بنائه ، وشخصية من قام بتشييدم ، وما يجاورم من منشآت، و هميتوه بالنسوبة 

وموات وسيرهوا تووفر لوه للدولة . لذا حر  بالمرشد السياحي إطوالع السوياح علوى هكوذا معل

 الحد افدنى من المعرفة. 

فالسوائإ سالبوا موا يكوون  جنبيوا عون البلود الوذ  يقووم ب يارتوه ، لوذا فهوو بحاجوة لموون      

يرشدم للمواقا السياحية الكائنة فيها والمقرر  يارتها ، ويوافيوه بالمعلوموات الخاصوة بهوا ، 

حي بووألعالم السووائإ . ونعتقوود  ن الحاجووة افموور الووذ  يوودل علووى  هميووة التوو ام المرشوود السوويا

للمعلومووات ال تقتصوور علووى السووائإ افجنبووي وإنمووا السووياح عمومووا وان كووانوا موون مووواطني 

الدولة ذاتها ، ذلي  ن المرشد السياحي بحكم تخصصه وخبرتوه فوي مجوال عملوه يمكنوه فوي 

ياحية . كموا  ن دعوالم الغالب إبراء بقافة السوائإ بالمعلوموات المفيودم المتعلقوة بوالمواقا السو

السووائإ بعووداا آخوور يتصوول بووألبرا  الوجووه الحضووار  للبلوود المقصووود موون الرحلووة ، سوويما اذا 

تضمن البرنام  السياحي  يارم مواقا تمبول المعوالم التاريخيوة للدولوة مون متواحع ومواقو ا 

 بريووة . إذ يمكوون فووي هووذا الشووأن للمرشوود السووياحي التووروي  المباشوور للتووراث الحضووار  

والبقافي في بلودم وذلوي مون خوالل المعلوموات التوي يو ود السوياح بهوا عون بلودم وبموا يظهور 

جمال وتنوع مواقعه السياحية ويكسب بقتهم فيها
(57)

  . 

والووى جانووب المعلومووات الخاصووة بووالمواقا السووياحية المقوورر  يارتهووا يتوجووب علووى      

المرشد السياحي إعالم السياح بموا يلو م مون معلوموات لتجنوب موا يصويبهم مون ضورر، مون 

ذلي المعلومات الخاصة ببقافة البلد المقصود من الرحلة وعادات سكانه وتوجيههم بما يل م 

لسياحية . كتحذيرهم من اففعوال التوي تشوكل مخالفوة كالكتابوة للحفاظ على اآلبار وافماكن ا

علووى الجوودران  و التصوووير فووي افموواكن الممنوعووة . وبصوودد تقووديم المعلومووات فووأن عوودد 

السياح الذين يرافقهم المرشد من شأنه التأبير علوى مسوتوى  داء المرشود دلت اموه هوذا فوألذا 

حيث تقديم المعلومات وذلي خالفا لما إذا كان الفوج صغيرا فيمكن خدمته بشكل  فضل من 

كان مكونا من عدد كبير من السياح
(59)

. 

III –  االلتزام بالمواعٌد المحددن -رابعاً  –أ 

تعمل مكاتب السياحة على تنظيم الرحالت وتقديم ما يل م مون خودمات لل بوائن وفو    

تطبي  البرنوام  بشوكل برنام  سياحي محدد لذا يجب على المرشد السياحي المحافظة على 

كامل ودقي  وبكفاءم عالية
(54)

لضومان نجواح الرحلوة . وهوو موا يقتضوي ضورورم احتراموه  

                                                           

 .379د. سمر رفقي الرحبي، مصدر ساب ،   ( 57)
 .64سليم بطرث جلدم، مصدر ساب ،   ( 59)
 .67سليم بطرث جلدم، مصدر ساب ،   ( 54)
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لمواعيد االنطال  والوصول المحددم ومدم التواجود فوي كول موقوا سوياحي، لوذا يتعوين عليوه 

إرشاد السياح الى المواقا السياحية المحددم فوي سضوون الجودول ال منوي المحودد، ومرافقوة 

سووياح داخوول الموقووا بحوودود الوقووت المقوورر، وينطبوو  افموور نفسووه عنوود ادنتقووال موون موقووا ال

آلخر.على  ن التقيد بالمواعيد المقررم بهذا الشوكل ال ينفوي بطبيعوة الحوال إحتموال الخوروج 

عنها ، كأن تحول ظروع طارئة دون تمكن المرشد السياحي مون إرشواد السوياح للمعورض 

حه  و يطلب المرشد السياحي من السياح مغادرم الموقوا السوياحي المقرر  يارته وقت إفتتا

قبوول انقضوواء الموعوود المقوورر بغيووة الحفوواظ علووى سووالمتهم موون خطوور محوود  نتيجووة ظووروع 

 طبيعية  و  منية.

ويحق   داء المرشد دلت امه بالمواعيد المحددم رعاية مصلحة السياح بتمكيونهم مون   

بالرحلة وتجنيبهم كل ما يحول دون ذلي . كاالنتظار سير المبرر  و عودم مونحهم  ادستمتاع

الوقووت الكووافي لمشوواهدم الموقووا السووياحي. وفضووال عوون مصوولحة السووياح فووألن تقيوود المرشوود 

بالبرنام  السياحي يعود بالفائدم على مصولحة مكتوب السوياحة والمرشود ذاتوه ، فكلموا تمكون 

لسياح ا دادت بقتهم بكفاءم المكتب المونظم للرحلوة افمور المرشد السياحي من كسب رضا ا

الووذ  ي يوود موون فوور  االشووتراي فووي رحالتووه مسووتقبال ، كمووا  ن قناعووة المكتووب بحوور  

المرشد على تأدية واجباته سيكون حواف ا للتعاقود معوه مجوددا لودى تنظويم رحوالت الوى ذات 

هوذا بول وسوائر  اللت اموهالمرشود المواقا السياحية ، وبالطبا هوذا ال يوأتي فقوط مون مراعوام 

 الت اماته التعاقدية االخرى. 

III –  المطلب الثانً  –ب 

 التزامات مكتب السٌاحة 

تتمبل الت امات مكتب السياحة بأعبواء ماليوة يتحملهوا المكتوب مقابول موا حصول عليوه 

، والتوي من منفعة نتيجة خدمة ادرشاد السياحي التي قدمها المرشد السياحي لعمالئه السياح

 نبينها بتخصي  فرع مستقل لكل منها .

 III –  بد ب األجرن االلتزام -اوالً  -ب 

الرئيسي الذ  يرتبه عقد ادرشاد السياحي على عات  المكتب السياحة  االلت امويعد     

.فقد سب  التأكيد على  ن المكتب يحتاج بصدد تنفيذم للرحلوة الوى مون يسواعدم فوي ذلوي مون 

ناقوول وصوواحب الفنوود  وسيوورهم ، ويعموول هووؤالء مقابوول اجوور يتحموول مسووؤولية  دائووه مكتووب 

ضوي بغيور ذلوي . وهوو فورض نوادر خاصوة فوي السياحة  ما لم يتضمن عقد الرحلة نصوا يق
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الوورحالت الشوواملة التووي يتعاقوود بمقتضوواها المكتووب والسووائإ علووى الرحلووة بووبمن إجمووالي
(61)

 .

والمرشد السياحي من هؤالء افشوخا  إذ يتعاقود معوه مكتوب السوياحة لإلفوادم مون خدماتوه 

لمكتوب مقوابال مون في مجال ادرشاد السوياحي  بنواء الرحلوة ، وفوي الوقوت الوذ  يأخوذ فيوه ا

عمالئه السياح عن حصولهم على خدموة ادرشواد السوياحي
(63)

، لوذا عليوه  داء تكواليع هوذم 

 الخدمة بأن يدفا للمرشد  جر ذلي.

فالمرشد السياحي ال يعمل بالمجان وإنما يتخذ من مهنته تلي نشاطا تجاريا للتكسب      

خودمات  داء  جرتهوا للمرشود . منه وعلى مكتب السياحة الراسب في الحصوول علوى تلوي ال

 االلت اموواتموا مكتوب السوياحة شووأنها فوي ذلوي وسوائر  باالتفووا ويتحودد مقودار تلوي افجورم 

بينهموا علوى قيموة هوذا افجور و موان  االتفوا التعاقدية كونها وليدم إرادم المتعاقدين . إذ يتم 

احي العديوود موون ومكووان  دائووه وطريقووة دفعووه . ويووؤبر فووي تحديوود مقوودار  جوور المرشوود السووي

العواموول سوويما موودم الرحلووة التووي سوويقدم خاللهووا المرشوود خدماتووه ، وعوودد السووياح ، وماهيووة 

 المواقا السياحة المقرر  يارتها. 

وعليووه فووان مكتووب السووياحة هووو الملتوو م تجووام المرشوود السووياحي بووأداء  جرتووه ، وال     

لوي ، بألعتبوار  ن عقود ادرشواد يتحمل الفوج السياحي المراف  له  ية تكاليع ماديوة بسوبب ذ

السياحي انعقد بين المرشد السوياحي ومكتوب السوياحة دون السوائإ
(61)

. فالسوائإ لويث طرفوا 

فيوه وهووو يشووتري فووي الرحلووة بمقتضووى عقوود الرحلوة المبوورم مووا مكتووب السووياحة مقابوول بموون 

منهوا إجمالي يدفعه للمكتب يغطي جميوا الخودمات السوياحية التوي سوتقدم لوه خوالل الرحلوة و

 خدمة ادرشاد السياحي.

 III –  اإللتزام بد ب المصارٌف   -ثانٌاً  –ب 

يلقي عقد ادرشاد السياحي الت اما على عات  مكتوب السوياحة بورد موا  نفقوه المرشود 

السياحي من مصاريع خالل الرحلة ، وينبغي ابتداء تحديد نطا  تلي المصاريع بما  نفقوه 

بمناسبة تقديم خدماته للسياح المراف  لهم ، فهوي ال موة درشواد المرشد السياحي من اموال 

السياح وتوجيههم . ويترتب على ذلي خروج سيرها من المصاريع من نطا  هذا االلتو ام 

،  من قبيل مصاريع إبرام العقد وتلي التوي  نفقهوا المرشود السوياحي الحتياجاتوه الشخصوية 

 ر ال مة فداء واجبه في إرشادهم وتوجيههم. و حتى الحتياجات السياح ، طالما كانت سي

                                                           

 .311ساب ،  ال قرد، مصدر ينظر د. احمد السعيد  ( 61)

  يتمبل بمقدار ما يتم إضافته من اموال لبمن االشتراي في الرحلة.  ( 63)
اموا فوي الحواالت التوي يبورم فيهوا عقود (باعتبارها الصورم الشائعة لعقد االرشاد السياحي والتي رك نا على دراستها ، 61)

  .لملت م بأداء افجراالرشاد السياحي بين المرشد والسائإ ذاته فال شي ان السائإ سيكون هو ا
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فقد يتطلوب دخوول المواقوا السوياحية  داء رسووم ماليوة يتوولى المرشود دفعهوا لتمكوين    

الفوج السياحي المراف  له من الدخول لتلي المواقا ، كما قد يلجا المرشد السوتخدام وسوائل 

عن المواقا السياحية كوالخرائط توضيحية بغية إرشاد السياح وت ويدهم بالمعلومات الوافية 

فهذم المصاريع يسوتفيد منهوا مكتوب السوياحة . والصور والتقارير وسيرها من المطبوعات 

بشكل سير مباشر من خالل مساهمتها الفاعلة فوي كسوب رضوا السوياح بشوأن قودرم المكتوب 

السووياحي علووى تقووديم خوودمت متكاملووة لعمالئووه وهووو مووا يصووب فووي صووالإ المكتووب السووياحي 

ي يوود موون قدرتووه التنافسووية فووي السووو  السووياحية . لووذا يتعووين علووى المكتووب ردهووا للمرشوود و

 السياحي ما لم يوجد اتفا  بينهما يقضي بخالع ذلي.  

برد المصواريع مون افعبواء الماليوة التوي يتحملهوا مكتوب السوياحة  االلت اموإذا كان     

ا ادتفوا  علوى موا يخوالع ذلوي ، بوأن لحساب المرشد السياحي ، فألنه ال يوجد ما يمنا قانونو

يتفوو  الطرفووان ) المرشوود السووياحي ومكتووب السووياحة ( علووى  ن يتحموول المرشوود السووياحي 

 المصروفات الال مة لقيامه بواجب إرشاد السياح خالل الرحلة السياحية. 

III –  ل اإللتزام بتو ٌر الخدمات الالزمة لقٌام المرشد السٌاحً بواجباته خال -ثالثاً  –ب

 الرحلة

وبمقتضام يتعين على مكتب السياحة تأمين جميوا الخودمات الال موة لتمكوين المرشود    

السياحي من تقديم خدمة ادرشاد السياحي للفوج السياحي المراف  لهم خوالل الرحلوة . فموا 

 ن المرشد السياحي من مواطني الدولة التي يمارث فيها عمول ادرشواد السوياحي
(61)

. فهوذا 

بطبيعة الحال  ن المواقا السوياحية الموجوودم فوي الدولوة دائموا موا تكوون قريبوة مون ال يعني 

محل سكنام ، مما يعني انه بحاجة لواسطة نقل تصله لتلي المواقا وتنقله من موقوا سوياحي 

آلخر ، وما التسوليم بتفواوت المسوافات بوين تلوي المواقوا فوألن الوصوول إليهوا والتجوول فيهوا 

جتووه للعديوود موون الخوودمات التووي تقتضوويها طبيعتووه البشوورية، سوويما وان يسووتل م فووي الغالووب حا

البوورام  السووياحية التووي تنظمهووا مكاتووب السووياحة تتضوومن عووادم  يووارم العديوود موون المواقووا 

السووياحية المتنوعووة والتووي تتووراوح مووا بووين افبريووة والدينيووة والترفيهيووة ، وهووو مووا يتطلووب 

  للسياح التنقول معهوم الوى تلوي المواقوا . وخوالل بطبيعة الحال من المرشد السياحي المراف

هذا التنقل يحتاج المرشد الى خدمات عودم منهوا شخصوية كالغوذاء والسوكن والعوالج  ن لو م 

 افمر وخدمات ذات صلة بمهنته كوسائط للنقل  و للتواصل ما السياح والمكتب السياحي.  

وفي الوقت الذ  يعمول فيوه المرشود السوياحي لودى مكتوب السوياحة فيقوا علوى عوات  

المكتب مسؤولية توفير ما يل م المرشد السياحي من خدمات خالل الرحلة لتمكينوه مون  داء 

عمله . وهذا  ما  كدم المشرع العراقي بالن  على الت ام مكاتب وشركات ووكاالت لسوفر 
                                                           

 ان التمتا بجنسية الدولة من الشروط الال مة لمنحه ادجا م للمرشد السياحي كما سب  التأكيد. باعتبار ( 61)
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ديواء والطعام ل دالء السياحيين ((والسياحة ))بتوفير النقل وا
(69)

. والمالحوظ علوى الون  

تحديوودم للخوودمات التووي يوفرهووا المكتووب بمووا ورد فيووه وحسووب ، وفووي الوقووت الووذ  تعوود فيووه 

الخدمات المذكورم بمبابة الخدمات افساسية التوي يحتاجهوا المرشود السوياحي خوالل الرحلوة 

خوودمات اخوورى تبعوا لظوورع  و آلخوور علووى سيور  ن افموور قوود ال يخلوو موون احتمووال حاجتوه ل

الطورفين  التفوا سرار الخدمات الطبية ، وهو ما يدفعنا لتفضيل توري تحديود تلوي الخودمات 

 دون تحديدها بن  قانوني. 

والت ام مكتب السياحة بتوفير الخدمات للمرشد السياحي خوالل الرحلوة شوأنه وسوائر 

علوى تحديود  االتفا د السياحي يمكن فطرافه التعاقدية المترتبة على عقد ادرشا االلت امات

نطاقووه و حكووام الوفوواء بووه وفقووا لمووا تقتضوويه مصوولحتهما ، بووأن تحوودد ماهيووة الخوودمات التووي 

سيحصل عليها المرشد خالل الرحلة الى جانب  جوورم ، و قود يتفو  علوى  ن يأخوذ المرشود 

لوى نفقوة المكتوب  و السياحي مسؤولية تأمين ما يل مه مون خودمات خوالل الرحلوة بنفسوه وع

 على نفقته وبحسب افحوال.

 

 الخاتمــــــــــــــــة

سنتناول  هم النتائ  التي تم التوصل لها خالل البحث  والا ، لنتولى بانياا تقديم بعض 

المقترحات والتي نهيب بالمشرع العراقوي  خوذها بعوين االعتبوار لتنشويط واقوا السوياحة فوي 

 العرا  

ن خووالل دراسووة النظووام القووانوني لعقوود ادرشوواد السووياحي يمكننووا التوصوول موو أوال : النتااائج :

 للنتائ  اآلتية :

ان عقد ادرشاد السياحي من العقود التي تبرمها مكاتب السياحة لت ويد عمالئها بخدموة  -3

رشاد السياحي والتوي بودورها يحضور ممارسوتها علوى سيور افشوخا  المجوا ين قانونوا اد

حيين . وهو من طائفة العقود التجارية وله من الخصائ  ما يمي م عن من المرشدين السيا

سيرم مون العقوود كونوه مون عقوود الخدموة وقوائم علوى ادعتبوار الشخصوي الوى جانوب كونوه 

 رضائيا و منيا .

ينحصور نشوواط تنظوويم الوورحالت السووياحية وتقووديم الخوودمات المرتبطووة بهووا علووى الجهووات  -1

شووروط المقووررم ومووا التغييوورات التووي طوور ت علووى الجهووة المجووا م مموون تتوووافر فيهووا ال

المختصة بمنإ ادجا م وجدنا  ن المشرع لوم يضوا سوقع  منوي للبوت فوي طلبوات ادجوا م  
                                                           

كما ورد بالفقرم التاسعة من المادم البامنة من تعليمات الشروط الخاصوة بألجوا م تنظويم شوركات ومكاتوب ووكواالت  ( 69)

 .3443لسنة  9السفر والسياحة رقم 
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كما لم يبين ما إذا كانت قورار الجهوة المختصوة الصوادرم بهوذا الشوأن يتصوع بالقطعيوة مون 

 عدمه .

م اولوة نشواط تقوديم الخودمات  سموض موقع المشرع بشأن ح  الشركات افجنبية فوي -1

الال مة للسفر والسياحة في العرا  من خالل اكتفائوه بالتأكيود علوى تمتوا مسواهمي الشوركة 

 بالجنسية العراقية ما  ن هذا ال يكفي بذاته لتمتعها بالجنسية العراقية .

لوحظ وجود قصوور تشوريعي فوي تنظويم خدموة ادرشواد السوياحي موا موا لهوا مون دور   -9

على النشاط السياحي فقد اقتصر المشرع على إيراد تعليمات متعلقة بتنظيم الشوروط خطير 

الخاصووة بألجووا م افدالء السووياحيين تاركووا ادلت امووات الملقووام علووى عوواتقهم تجووام المكاتووب 

 السياحية والسياح لإلتفا  ما مكاتب السياحة دون تحديدها بنطا  قانوني .

مرشد السياحي وجدنا عدم تأمينهوا لتأهيول مرشودين وبخصو  الشروط المطلوبة في ال -5

ذو  كفاءم وقادرين على تمبيل حضارم بالدهم تجام السياح ، وهذا ما ال يتحق  بغيور رفوا 

المؤهوول العلمووي للمشوواركين فووي دورم افدالء السووياحيين عوون الحوود سيوور المناسووب المقوورر 

 روط االخرى المقررم .قانوناا و اشتراط حسن السيرم والسلوي فيهم الى جانب الش

ما اهتمام المشرع بالمظهر الخارجي للمرشد السياحي سير انوه لوم يلتفوت الوى الجانوب   -6

التربو  له فلم يورد  ية قيود بهذا الشوأن منعوا لموا قود يقووم بوه المرشودين مون تصورفات قود 

لووبعض  تخول بحمايووة السووياح  و سووالمة البلود موون قبيوول محاولووة اسوتغالل السووياح  و التووروي 

 اففكار التي تهدم وحدم البلد .

نجد  ن تفعيول دور المرشود السوياحي فوي جوذب السوياح مون خوالل عقود ثانٌا : التوصٌات : 

ادرشووواد السوووياحي الوووذ  تخصووو  هوووذا البحوووث بدراسوووة نظاموووه القوووانوني يتطلوووب افخوووذ 

 بالتوصيات اآلتية :

تفعيوول خدمووة ادرشوواد السووياحي ، وإيالئهووا افهميووة التووي تتناسووب ودورهووا فووي تنميووة  -3

السياحة وهذا ما ال يؤمنه التنظيم القانوني الحالي متمبال بتعليمات الشروط الخاصة بألجوا م 

يكفول إعوداد لذا نجد ضورورم وضوا قوانون خوا  بالمرشودين السوياحيين افدالء السياحيين 

وقوادراا علوى حمايوة المتعواملين معهوم مون  ، يحودد الت امواتهم وحقووقهم مرشدين ذو  كفاءم

 السياح ومكاتب السياحة .
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منعا لتراكم طلبات ادجا م بافتتاح مكاتب وشركات ووكاالت السوفر والسوياحة وحفاظوا  -1

على مصالإ المتقدمين بهوا ينبغوي وضوا سوقع  منوي للنظور بهوا، وإلو ام الجهوة المختصوة 

 رفض الطلب و إتاحة الفرصة لصاحب الطلب للطعن به.   بتسببيب قرار

 

ندعو المشرع الى فتإ باب التنافث ما الشركات افجنبية للقيام بنشاط تنظيم الورحالت  -1 

السووياحية وتهيئووة مسووتل ماتها داخوول العوورا  مووا تووأمين مسووتل مات الحفوواظ علووى مصووالإ 

بالمبل وتقديم الضمانات المالية الكافيوة  المتعاملين معها والمصلحة العامة بألشتراط المعاملة

. 

العمل على التطوير المتواصل لمهارات المرشودين السوياحيين المجوا ين بالتأكيود قانونوا  -9

على ضرورم إخضواعهم لودورات تقويوة لتع يو  خبوراتهم فوي التعامول موا السوياح ورفودهم 

 بأحدث المستجدات في مجال ادرشاد السياحي .

ور ادعالمي الذ  يؤديوه المرشود السوياحي فوي نقول بقافوة بلودم الوى السوياح االهتمام بالد -5

افجانب من خالل وضا إطار قانوني اللت امه بادعالم يحدد نطا  المعلومات التوي يتعوين 

عليه إيصالها للسائإ وما يحظور عليوه نقلوه مون معلوموات كتلوي الماسوة بوأمن البلود ووحدتوه 

 طار . منعا لما يترتب على ذلي من  خ

ندعو الى ضرورم وضا حود قوانوني  علوى ينبغوي التقيود بوه فوي عقود ادرشواد السوياحي  -6

لعدد افشخا  المكونين للفوج السياحي الذ  يقوم المرشد بمرافقتهم خالل الرحلوة ضومانا 

 لقيام المرشد السياحي بواجباته في ادرشاد على نحو  مبل . 

 

 

 

 المصـــــــــــــــــــادر  

افكووووواديميون للنشووووور االردن: . اددارم السوووووياحية الحديبوووووةسووووومر رفقوووووي الرحبوووووي.  -3

 .1139،والتو يا

وكاالت السوفر والسوياحة الشوركات السوياحية دراسوة مقارنوة عبد الفضيل محمد  حمد.  -1

   .1114 ،مكتبة الجالء الجديدممصر: . في القانون المصر  والفرنسي

 .3491دار النهضة العربية،القاهرم:  .القانون التجار علي جمال الدين عوض.  -1
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 .3441 ،دار الحكمة للطباعة والنشربغداد: . القانون التجار باسم محمد صالإ.  -9

عقوود الرحلووة دراسووة فووي الت امووات ومسووؤولية وكوواالت السووياحة  .احموود السووعيد ال قوورد -5

  .1119، المكتبة العصريةالقاهرم:  .والسفر

الووجي  فوي نظريوة عبد المجيد الحكيم و  . عبد الباقي البكر  و  . محمود طوه البشوير.  -6

و ارم التعلوويم العووالي والبحووث العلمووي، بغووداد: . االلتوو ام فووي القووانون الموودني العراقووي

3491. 

 . 3447، منشأم المعارعاالسكندرية: . . اصول االلت اماتجالل علي العدو  -7

الووجي  فوي نظريوة د الباقي البكر  و  . محمود طوه البشوير.  . عب وعبد المجيد الحكيم  -9

 ،و ارم التعلوويم العووالي والبحووث العلمووي بغووداد: .االلتوو ام فووي القووانون الموودني العراقووي

3491. 

والمووطن  1116لسونة  16شرح  حكام قانون الجنسوية العراقيوة رقوم عباث العبود .  -4

مكتبووة بغووداد: . دولي الخووا دراسووة مقارنووة فووي نطووا  القووانون الوو -ومركوو  افجانووب

 .1131،السنهور 

منشوووأم االسوووكندرية: . . إحكوووام التشوووريعات السوووياحية والفندقيوووةسوووامي جموووال الووودين  -31

 .1115 ،المعارع

دار الخلوووي  االردن: . مبوووادئ إدارم مكاتوووب السوووياحة والسوووفر .سوووليم بطووورث جلووودم  -33

 .1137 ،للطباعة

 ،الووودار اللبنانيوووة للنشوووربيوووروت: . السوووياحة صوووناعة وعالقوووات عاموووةحسووون الحسووون.   -31

3479. 

" الوكاالت السياحية والدور المنوط بهوا فوي تنشويط حركوة   حمد محمد فتحي الخولي.  -31

 .95-11 (،1136،جامعة طنطا)المؤتمر العلمي البالث لكلية الحقو    "،السياحة

 االقتصوووواديةحسووووام عبوووود الحلوووويم عيسووووى ." السووووياحة ودورهووووا فووووي مجووووال التنميووووة   -39

-5،  (1136 ،جامعوة طنطوا) العلموي البالوث لكليوة الحقوو  المؤتمر" ،واالجتماعية

11. 
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التووروي   فووي تكييووع وتحسووين الطلووب السووياحي  اسووتراتيجيةدور "  .عموويي سووميرم  -35

" . 1135 -3345الج ائوور  مووا مسووتوى الخوودمات السووياحية المتاحووة خووالل الفتوورم 

 ،والتجاريوووة وعلووووم التسووويير التجاريوووة االقتصووواديةكليوووة العلووووم  ، طروحوووة دكتوووورام

 .1135الج ائر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


