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Abstract 

THE CONCEPT OF LEGAL REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITEIS WITH 

DIFFERENT TYPES DESPITE WHOME IS PRACTISING IT ,IS AN IMPORTENT 

ISSUE TO FOCUSE ON THE MATTER OF PUBLIC CHARGES ,CONCERNING 

TO THE CIVIL AVIATION SERVISICE  ITS THAT PART OF PUBLIC 

ACTIVITIES WETHER INTERNAL NOR EXTERNAL NAVIGATION MAY 

SHOW THE POWER OF THE STATE TO PUT IN ACTION THE LAWS  OF 

PUBLIC FEES FOR ITS SERVICES IN THIS INESTITUTION.                       

                                                                                

                          

    . ٨/١/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ١٠/١٢/٢٠١٢(*) أستلم البحث  في 
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لعامة ، دار ابو المجد ، محمد حلیم عبدالكریم ، الوسیط في علم المالیة ا د. ینظر: )١(
  .٢٠١،ص ١٩٨٩، القاهرة

، لضرائب ، المؤسسة الحدیثة للكتابموازنة ا –فاطمة السویسي ، المالیة العامة  د. ینظر: )٢(
  .٥٦، ص٢٠٠٥لبنان ، 

(3) Cambridge Learners  dictionary , Camb , university press, p.244. 
زي عربي، دائرة المعاجم، قاموس الجیب في االقتصاد والتجارة انكلیوینظر 
  . ١٢٧ص- ٥١ص،١٩٩٩،بیروت
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(1) Cambridge Learners  dictionary, opcit,p109. 
 ١٤٨/ الباب التاسع من قانون الطیران المدني العراقي رقم  ١٣٥نص المادة  ینظر )٢(

  . ٣٠/١٢/١٩٧٤، المنشور في الوقائع العراقیة ، في  ١٩٧٤لسنة 
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بتعدیل قانون الطیران الخاص  ٢٠٠٠) ٥٥) من قانون رقم (١١) والمادة(١المادة ( ینظر )١(
في  ٣٨٤٨، المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد  ١٩٧٤لسنة  ١٤٨المدني العراقي رقم 

١٦/١٠/٢٠٠٠  .  
،  ١٩٨٠القاموس الجدید لـ علي بن هادي واخرون ، الشركة التونسیة للتوزیع ، تونس ، )٢(

  .١٣ص
  فذ.من قانون الطیران المدني العراقي النا ١٣٥المادة  ینظر )٣(
 النافذ ١٩٨٧)لسنة ٧١)من قانون العمل العراقي رقم (٤١المادة رقم( )٤(
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  من قانون الطیران المدني العراقي النافذ.  ١٣٥المادة  ینظر )١(
الخاص بالرسوم ومقابل خدمات الطیران المدني  ٢٠٠٣لسنة  ٩٣صدر القانون رقم  )٢(

 المصري النافذ .
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 I.C.A.O        
Charges For airport and navigations     

   Charges      



    –

                          

 ٢٠المدني االتحادي لدولة االمارات العربیة المتحدة رقم من قانون الطیران ٦٥المادة ینظر )١(
 .١٩٩١لسنة 

  بالنص على : ٢٠٠٤اذ نصت المنظمة على ذلك في سیاسة المنظمة التي اصدرتها عام  )٢(
 A charge: is a Levy That is designed and applied speaficaly to 
recover The of costs of providing facilities and services for civil 
aviation"I.C.A.O policies on charges for air port & air navigation 
services, 7th edition, 2004 , p.1 .                                                

في المؤتمر الدولي الذي صدرت عنه االتفاقیة المنشئة  ١٩٤٤و تأسست المنظمة عام 
   ،لتفاصیل قانون المنظمة راجع١٩٤٥ام للمنظمة في ع

 International Civil Aviation Conference: Final Act and 
Appendixesوthe American journal of international law vol 
39.no.2,p.111-143                                             
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لضرائب والرسوم وال تعدل وال تجبى وال / أوال : (ال تفرض ا ٢٨نصت على ذلك المادة  )١(
 ٤٠١٢تعفى منها إال بقانون ) دستور جمهوریة العراق المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد 

  ٢٨/١٢/٢٠٠٥في 
على (اداء الضرائب والتكالیف العامة واجب وفقًا للقانون) من دستور  ٦١نصت المادة  )٢(

 . ١٩٧١جمهوریة مصر العربیة لعام 
على (إنشاء الضرائب وتعدیلها  ١٩٧١من الدستور المصري النافذ لعام  ١١٩المادة  ) نصت٣(

أما الغاؤها ال یكون إال بقانون وال یعفى احد من ادائها اال في االحوال المبینة في القانون 
 وال یجوز تكلیف احد اداء غیر ذلك من الضرائب او الرسوم اال في حدود القانون). 
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  .١٩٧١من دستور دولة اإلمارات العربیة المتحدة لسنة ٤٢و ١١ن المادتی ینظر:) ١(
) منه على " للدولة السیادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي ٢نصت المادة ( إذ )٢(

  یعلو إقلیمها".  
  .  I.C.A.Oالفقرات الواردة في مقدمة قانون منظمة الطیران المدني الدولیة  ینظر:) ٣(
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  .١٩٧٤لسنة  ١٤٨من قانون الطیران المدني العراقي رقم  ١٧ك المادة ) نصت على ذل١(
) من قانون الطیران المدني االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة ٢) نصت على المادة (٢(

  النافذ.  
في ذلك د. محمد حلمي مراد ، مالیة الدولة ، مطبعة نهضة ، مصر ، القاهرة ،  ینظر:) ٣(

محمد عبداهللا العربي ، اصول علم المالیة العامة والتشریع المالي ،  ؛ د. ١٢٥،ص ١٩٦٧
  .  ٩٦، ص ١٩٥٣، القاهرة،  ٢الجزء االول ، ط



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦المجلد ( مجلة الرافدین للحقوق ،

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

١٠٩

 
          


           
–


       

–


           


––
         

         








        


                          

لسنة  ١٤٨)من قانون تعدیل قانون الطیران المدني العراقي رقم ٩) نصت على ذلك المادة (١(
وض ، مع مالحظة رمزیة المبلغ المفر ٢٠٠٠) لسنة ٥٥والذي صدر بالرقم ( ١٩٧٤
) خمسمائة دینار ٥٠٠داخل العراق ، ( في ) مائتان وخمسون دینار للمسافرین٢٥٠وهو(

  على من یسافر إلى المطارات العربیة واألجنبیة .
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 ١٩٧٤لسنة  ١٤٨من قانون الطیران المدني العراقي رقم  ١٣٥) نصت على ذلك المادة ١(
  والمعدل.

في هذا نجد لمدني العراقي النافذ ، و من قانون الطیران ا ١٣٦) نصت على ذلك المادة ٢(
 یة من العراق قد نصت في المادة االطار نجد ان االتفاقیة الخاصة بانسحاب القوات االمریك

) على اعفاء طائرات حكومة الوالیات المتحدة والطائرات المدنیة التي تعمل ٥( فقرة ٩
 =والرسوم الخاصةبموجب عقد مع وزارة الدفاع االمریكیة ، تعفى من دفع الضرائب 
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بالتحلیق والمالحة الجویة والهبوط او االنتظار في المطارات المدارة من الحكومة العراقیة =
  .   ٢٠٠٨نص اتفاقیة انسحاب القوات االمریكیة من العراق لعام  ینظر

من قانون الطیران المدني العراقي النافذ والمعدل بالقانون بالرقم  ١٣٨) نصت على ذلك المادة ١(
  .٢٠٠٠) لسنة ٥٥(
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فرض رسم على المهابط الخاصة ، الى جانب الرسوم المدفوعة مقابل اصدار او تجدید  إذ) ١(
جنیه سنویَا نصت على ذلك  الترخیص باستخدام المطار سنویًا ولحد خمسون الف

الخاص بفرض الرسوم مقابل الخدمات المقدمة من  ٢٠٠٣لسنة  ٩٣) من قانون ١المادة(
 ي المصري .الطیران المدن

 المصري النافذ ، المصدر السابق  ٢٠٠٣لسنة  ٩٣) من قانون ٦) نصت على ذلك المادة (٢(
 ) ، القانون ذاته . ٧) نصت على ذلك المادة (٣(
 ) من القانون ذاته .٨) نصت على ذلك المادة (٤(



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦المجلد ( مجلة الرافدین للحقوق ،

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

١١٣





        


    

            


            


     



           

 
  

 


           


                          

مدني االماراتي لوائح الطیران المدني في االمارات على موقع الهیئة العامة للطیران ال ینظر) ١(
GCAA : رسوم رسومات الخدمات /  

www.gcaa.gov.ae/epublication 
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dangerous goods

 
  

 




                          

من قانون الطیران المدني االماراتي  –/ الباب االول ١٣) نصت على هذه البضائع المادة ١(
  النافذ.

(االسلحة البیضاء والعصي  على وفق اآلتي) وقد حدد القانون السوداني البضائع الخطرة ٢(
لمعبأ تحت الضغط ،المواد السائلة القابلة لالشتعال، المواد الممغنطة ، المواد والغازات ا

المؤكسدة ، المواد السامة والمعدیة والجراثیم ،المواد الحارقة واالكلة والمخترقة ، الجثث 
وبموجب الشروط الخاصة بالنقل ، الحیوانات والحشرات اال بعد اتخاذ االحتیاطات الالزمة 

الرحلة وتامین صحة الركاب وسالمتهم ،أي اشیاء اخرى تحظر السلطة نقلها لتامین سالمة 
الفصل الخامس من قانون سالمة الطیران  - / أ ٤٩بموجب امر تصدره ) انظر المادة 

  .  ٢٠١٠المدني السوداني لسنة 
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) نص على ذلك نظام رسوم الخدمات االماراتي المنشور على موقع هیئة الطیران المدني ١(
  اتي ، مصدر سابق.االمار 

  د). -جـ  –ب  –من قانون الطیران المدني االماراتي النافذ(الفقرات أ  ٦٦المادة  ینظر:) ٢(
  ) من قانون الطیران المدني االماراتي النافذ .٦٦الفقرة (هـ) من المادة  (  ینظر:) ٣(
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مقابل استعمال  ١٩٧٤لسنة  ١٤٨)  قانون الطیران المدني العراقي رقم ٣٩ت المادة () إذ قر ١(
المطارات المفتوحة لالستعمال العام او إشغال اجزاء منها ، تحدید االیجارات للمكاتب 
والمخازن واألراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتسمي طریقة 

  .تأجیرها
مطارات ) أوصى مجلس منظمة الطیران المدني الدولیة بهذه االسس في مؤتمر اقتصادیات ال٢(

، وقد سبقه كذلك في الوثیقة  ٢٠٠٨وخدمات المالحة الجویة في مونتلایر / كندا في عام 
الصادرة من منظمة الطیران المدني الدولیة والخاصة باحتساب مقابل الخدمات والمالحة 

  :االتي على العنوان وتنظیمها الجویة
Icos policies on charges for airports and air navigation services, 
7th edition ,I.C.A.O, 2009, P7 .   
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 المصري النافذ . ٢٠٠٣لسنة  ٩٣) من قانون ٣) نصت على ذلك المادة (١(
  ) من القانون ذاته .٥المادة ( ینظر) ٢(
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(1) Christopher M. Blanchard, ,Iraq : Oil and Gas Legislation ,revenue 
sharing and U.S policy, Congressional Research service.p;2. 
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الفقرة ثالثا من قانون األقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم  -٧) نصت على ذلك المادة ١(
 .٢٠٠٨لسنة  ٢١رقم 
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