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 إهداء

كل من : إلىأهدي هذا العمل المتواضع   

ة التحرٌر المجٌدة وكذا شهداء الواجب الوطنً،رحمهم هللا جمٌعاروشهداء ث  

 الى من قال فً حقهما تعالى  وقل رب ارحمهما كما ربٌانً صغٌرا

 والداي العزٌزٌن اللذٌن كان وراء وصولً لنٌل الدرجات العلٌا

زوجً الكرٌم الذي ساعدنً بتوجٌهاته القٌمة إلى  

مدٌرٌة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة لوالٌة الجلفة  موظفًكل   إلى  

منً فً مكتبتنا القانونٌة إثراءهؤالء جمٌعا ثمرة جهدي وعملً هذا  إلى  

األدباءفً مقدمة معجم   األصفهانًاهدي هذا العلم ذاكرا قول العماد  وإذ  

ولو زٌد لكان  أحسنقال فً غده لو غٌر هذا لكان  إالكتاب فً ٌومه  إنسانٌكتب  انه ال رأٌت أنً

العبر وهو دلٌل على  أعظموهذا من  أجملولو ترك هذا لكان  أفضلٌستحسن ولو قدم هذا لكان 

النقص على جملة البشر ءاستٌال  

 

 الساٌح نورة فوزٌة

 

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان

وال نشكر هللا على نعمته التً وهبها لنا وهً العقل الذي بفضله أ

ذي خلق باسم ربك ال معنى كلمة علم حٌث قال تعالً:اقرأعرفنا 

كرم* الذي علم بالقلم *علم من علق* اقرأ وربك األ اإلنسان*خلق 

مالم ٌعلم...... اإلنسان  

لً  أنارن كل م إلىبالشكر  والتقدٌر  أتقدم أن إالوال ٌسعنً 

لعروسً سلٌمان الذي قبل  ألستاذاشكر طرٌق العلم والمعرفة وأ

طٌر عملً بصدر رحب وعلى صبره   فً انجاز هذا البحثتأ  

 

 

ةـــورة فوزٌــح نــالساٌ                                                                
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ة:ـــــــــــــمقدم  

يعد قطاع السياحة في ىذا العصر من أبرز القطاعات ، في معظم دول العالم المتقدمة 
و الثقافي،لذا فإن معظم دول العالم عمى  االجتماعيو  االقتصاديسواء عمي المستوى والنامية،
متزايدة وذلك عمى المستويين الميني  أىميةمستوى تقدميا تولي صناعة السياحة  اختالف

،وتبرز أىمية ىذا القطاع نظرا لمساىمتو المباشرة في الناتج المحمي لتمك الدول،ىذا واألكاديمي
 عالوة عمى قدرتو عمى تحسين المستوى االقتصادي وتحقيق معدالت تنموية عالية.

ياحة بصفة كمية لم يصبح مجرد نشاط ترفييي وجد لسد أوقات الفراغ أو فترات كما أن مفيوم الس
العطل فقط،بل صارت تمثل صناعو حقيقية ىامة ليا وزنيا في االقتصاد العالمي لحجم المبادالت 
السياحية والتدفقات المالية الناجمة عنيا من جية ، والدور الذي تمعبو في تحريك األنشطة 

ى وفي خمق الثروة واستحداث مناصب الشغل وتييئة اإلقميم وتثمين الموارد االقتصادية األخر 
احة عناية خاصة في يالطبيعية وترقية التراث الثقافي من جية أخرى ،األمر الذي تولي الس

ليصبح من أىم قطاعات التصدير  االقتصاديبيذا النشاط  االرتقاءمخططاتيا التنموية مكنتيا من 
الصعبة ،حيث يعد االستثمار السياحي من الركائز  بالعممةيق إيرادات المعول عمييا في تحق

األساسية لمتنمية االقتصادية في المرحمة الحالية ،وقطاعا بديال ىاما معول عميو في مرحمة ما بعد 
 المحروقات.

تكون من  ت الكمية والنوعية التي تؤىميا ألنوالجزائر من بين الدول التي تحمل كل المواصفا
ستراتيجي ومساحتيا الشاسعة إلى جانب لميدان السياحي، نظرا لموقعيا اإلالدول األوائل في ا

تاريخيا العريق الذي تشيد لو مناطق أثرية معتبرة ،غير إن السياحة في الجزائر ظمت بعيدة عن 
كوناتيا محميا سياسة التنمية الوطنية لعدم االىتمام الذي حال دون االستفادة منيا والتعريف بم

 األضمنالقطاع  باعتباره االستقاللياتيا عمى قطاع المحروقات منذ ودوليا ،فقد ركزت جل توج
سياستيا السياحية عرفت تراجعا جراء الظروف والتغيرات  أنآنذاك لجمب العممة الصعبة ،كما 

يزداد توافد الزوار  الداخمية والخارجية في العشرية السوداء لكن بمجرد عودة االستقرار األمني بدأ
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جعل منيا وجية سياحية  إلى الجزائر ألنيا تتوفر عمى مؤىالت وشروط طبيعية وجغرافية وبشرية
 1رائدة

ات العاممة ن تنمية النشاط  السياحي بالجزائر بحاجة إلى تعاون كافة العناصر واإلمكانيوعميو فإ
 مختمفة اقتصاديةعديدة ونشاطات  يظم مرافقا اقتصاديفي الحقل السياحي ، ألن السياحة قطاع 

جل استخدام األماكن لوضع برامج من أتخطيط لمتنمية السياحية يجب أن ييدف  أين لذلك فإ
والمناطق لتكون مراكز سياحية ممتازة تجذب السائحين إلييا سواء كان مباشرة أو عبر اإلعالن 

تسيير ىذا القطاع اليام السياحي عن طريق وضع إطار ىيكمي من شانو توفير مرونة ونظام ل
 من الناتج المحمي الخام.بالمئة  5.1خاصة وكونو ال يساىم سوى 

توفير مناخ استثماري مالئم ،ىذا األخير الذي  إلىكما أن السمطات العمومية في الجزائر سعت 
نجاز المشاريع االستثمارية توفير ما يسمى بالعقار السياحي إلتحكمو عدة عوامل منيا ضرورة 

ميمة تنظيم العقار السياحي  إلييا.ومن أجل بموغ ىذا اليدف تم استحداث ىيئات وأجيزة أسندت 
ما الشك فيو أن تحقيق الموجو لالستثمار والتي تجسدت في الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ، وم

ممية االستثمارية ،األمر الذي يستدعي من خالل تفعيل الع إاللشاممة والدائمة ،لن يتجسد التنمية ا
توافر مجموعة من العوامل منيا ضرورة توفير األوعية العقارية السياحية ،فيذا األخير يعد أساسا 

 .العممية االستثمارية  إلنجاح

الكثير من  نيرىوقد كان العقار السياحي  في مرحمة سابقة قبل تعديل النصوص القانونية، 
المعقدة وغياب أجيزة مختصة في ىذا  اإلدارية فاإلجراءاتالمستثمرين ، العراقيل التي تواجو

حل من خالل اتخاذ  إليجادالمجال ،ففي مرحمة الحقة ،بادرت السمطات العمومية في الجزائر 
تدابير قانونية ومؤسساتية ،أين عممت من خالل سن النصوص القانونية المنظمة لمعقار السياحي 

عممية  إطار،واستحداث طرق مرنة لمتعامل مع المستثمرين لمنح األراضي في 
 االستثمار،باستحداث أجيزة مختصة في ىذا المجال.

ة سنركز دراستنا عمى اإلطار العضوي والوظيفي ألىم وىو اإلدارة والمالي تخصصناوبحكم طبيعة 
قر بالدور ية السياحة،كون المشرع الجزائري أالييئات المنشئة حديثا وىي الوكالة الوطنية لتنم
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اإلطار اإلداري الوحيد المختص  بالموافقة  أعتبرىاكالة عمى غرار باقي الييئات حيث األساسي لمو 
العقار السياحي بعد النظر فيو من قبل الوالي المختص إقميميا أو الرفض عمى منح االمتياز عمى 

،كما تباع األراضي التابعة لألمالك الوطنية الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع 
ة الدولة إلى ممكية الوكالة من نقل  ممكي إنالسياحية، لموكالة الوطنية لتنمية السياحة وبذلك نقول 

دور المالك ودور الخبير ودور السمطة  ،دوارإدارة الدولة التي تمعب عدة أى نو فك العبء عمشأ
 العامة ودور المتعاقد.

سم ولحساب وأسندتو إلى الوكالة التي تعمل بإن الدولة قد أخرجت من يدىا دور المالك ميو فإوع
 وبإشراف الدولة ،ممثمة في وزارة السياحة .

 الدراسة: أهمية

يعد موضوع النظام القانوني لموكالة الوطنية لتنمية السياحة  ودورىا في توفير وتييئة العقار 
السياحي لما لموعاء العقاري عالقتو  وطيدة باالستثمار في نشاط التنمية السياحية من المواضيع  

ي يتعين اقتصادية خانقة تضرب اقتصاديات الدول ومنيا الجزائر والت أزمةالميمة اليوم في ظل 
من قطاع  تتأتي   إضافية مدا خيلعمييا مواكبة التطورات الحاصمة عالميا   لالستفادة من 

التي  األىميةنشاط االقتصادي السياحي  نجد النظم  الذيالتشريع  الجديد  إطارالسياحة وفي 
 .التي  يتوخى من خالليا  البحث عن موارد مالية جديدة  والمشرع الجزائري  تبناىا

الدراسة في كون المشرع الجزائري اصدر عديد النصوص التشريعية والتنظيمية التي  أىميةن تكم
 لكل عممية األساسيةتتعمق بالتنمية السياحية وعالقة ذلك بالوعاء العقاري الذي يعد الركيزة 

ىذا الموضوع يحوز اىتمام العديد من الميتمين بيدا  أناستثمارية ومنيا االستثمار السياحي  كما 
 . الشأن

 واإلطارالدراسة من خالل الحالة التي يعرفيا العقار السياحي  أىميةوعمى غرار ذلك تظير 
تؤرق جميع  إشكاالتالقانوني المنظم لو في ىذا المجال وما نتج عنو من عدم وفرتو من 

خواص وانعكاس ذلك عمى رغبات وطوح  أوعموميين ومتعاممين عقاريين  إدارةالمتدخمين من 
ذلك فان ىذا البحث  إلىويضاف  المواطن الجزائري في الحصول عمى خدمات سياحية راقية
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المحمية والمصالح من خالل تثمين  األطرمن خالل خمق نوع من الوعي لكافة  أىميتويستمد 
 المسيرة والمالكة كونو ثروة غير متجددة الثروة العقارية لمدولة والجماعات المحمية وكل المؤسسات 

 الدراسة: أهداف

 الدراسة في النقاط التالية: أىدافتتمثل 

قابل  االمتياز الغيرالتعرف عمى القواعد التي تنظم امتالك العقار الموجو لمنشاط السياحي ومنح -
 تنازل إلىلمتحويل 

 .وجوىري في االستثمار في النشاط السياحي أساسيدور الوعاء العقاري كعامل  إبراز-

 .الكشف عن النقائص والثغرات التي تعتري النصوص القانونية المنظمة لمنشاط السياحي-

 .عدم فعالية المنيجية المتبعة من قبل الوكالة الوطنية لتنمية السياحة أسبابالتعرف عمى -

 نطاق الدراسة:

 ص دراسة مقارنةالجزائري وال تخ بالقانون الدراسة تتعمق 

 الدراسة تخص فقط النظام القانوني لموكالة الوطنية لتنمية السياحة ودورىا في االستثمار السياحي

  صعوبات التي واجهتنا:

 ىذه المذكرة فيما يمي :  إعدادتتمثل الصعوبات التي واجيتني في 

، متخصص كونو موضوعالمتخصصة التي تتناول ىدا الموضوع  والمؤلفات والدراساتقمة المراجع 
 باألساسالجزائرية الديمقراطية الشعبية  الرسمية لمجميوريةعمى مراجع الجريدة  واقتصاره

 قمة المراجع الفقيية،وتدعيمو بالنصوص القانونية

عديدة في زمن متقارب  لمنصوص المؤطرة  تعديالتعدة  إصدارتضارب المشرع من خالل 
 لالستثمار بصفة عامة 
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 ر الموضوع:مبررات اختيا

منيا الذاتية ومنيا الموضوعية ويمكن تمخيص  أسبابعدة  إلىدراستنا ليذا الموضوع راجع  إن
 :اآلتيةذلك في الجوانب 

 :اتيةذ أسباب

سيما التنمية وأىميتو في النشاط االستثماري الرغبة من الباحث في دور  الوعاء العقاري السياحي 
السياحية وىي رغبة شخصية سعيت ليا منذ فترة طويمة نظرا لما يعانيو المتدخمون في ىذا المجال 

خاصة    أوكانت عمومية  سياحية سواءمن صعوبة الحصول عمى الوعاء العقاري لتجسيد مشاريع 
 مركبات معدنية  أومنتجعات  أوفنادق  آووسواء كانت قري سياحية 

بمديرية السياحة والصناعات التقميدية غذتو رغبتي  ةموظف أننيليذا الموضوع مبعثو  الميل أنكما 
الفعمية والرئيسية لعدم توفر العقار السياحي الموجع لمنشاط  األسبابالجامحة في معرفة 

الميول الذاتية ليذا القطاع والى دراسة المواضيع القانونية التي تفسح  إلى إضافةاالستثماري 
 متحميل والنقاش رغم قمة المراجع المتخصصة إن لم نقل ندرتياالمجال ل

ثراءخوض  إلىوقمة الدراسات في ىذا الموضوع وخاصة الجانب القانوني ىو ما دفع بنا  الجانب  وا 
من ذلك  اإلمكانالعممي والعممي لمموضوع عموما والقانوني خصوصا ومحاولة منا االستفادة قدر 

 شاد بو في الميدان العممي  واالستر 

 موضوعية: أسباب 

يجعل منيا  وعدم مرونتيا اإلطارالتي تمت عمى النصوص القانونية في ىذا  كثرة التغييرات إن-
 عمال منفرا لالستثمار في ىذا المجال 

قانونية جديدة تساىم في تقميص ىروب السياح   آلياتزيادة نسبة السكان يقتضي حتما ابتكار  إن-
بفتح المجال واسعا   إال يتأتىال  السياحية وىذانقص في المرافق  أولبعض الدول نتيجة انعدام 

 المبادرة الخاصة في مجال االستثمار السياحي أمام

 معرفة واقع العقار السياحي الموجو لنشاط االستثماري في السياحة-



 و
 

ومن العوامل الموضوعية التي دفعتنا إلى اختيار دراسة الموضوع ىو عدم االىتمام من طرف  
حيث الحظنا انو  السياحة،المختصين في القانون والممارسين أصحاب االختصاص في قطاع 

لو من أىمية اقتصادية. ،كما  السياحي لماموضوع جديد لم يسبق التطرق إليو كونو مرتبط بالعقار 
ىمية الموضوع في قيمتو العممية من خالل التعرف عمى أحد المؤسسات التي تيدف إلى تكمن أ 

حماية العقار السياحي إضافة إلى إن السياسة االقتصادية المنتيجة في الجزائر تيدف إلى تنويع 
المداخل بالعممة الصعبة من خالل إيجاد قطاعات بديمة لممحروقات واالستثمار في العقار 

 م ميزان المدفوعات في الدول النامية أكثر من قطاع أخر.السياحي يدع

الدور الذي  أىميةىنا تبرز  السياحة، ومنكما اعتبرىا ىيئة تنفيذية لمسياسة الوطنية لتييئة 
لوزارة السياحة والصناعة التقميدية ما  والضرورية األساسية اآلليةتضطمع بو الوكالة باعتبارىا 

 :يةاآلت اإلشكالية نطرحيجعمنا 

لمنح  ما مدى فاعميتيا كييئة حديثة،و موكالة الوطنية لتنمية السياحةالقانونية لطبيعة ال ىيما
 ؟حماية العقار السياحي و 

 منهج الدراسة:

ولتحقيق ذلك انتيجنا في دراسة الموضوع النيج الذي يتناسب مع طبيعة الموضوع فاعتمدنا  
المنيج الوصفي التحميمي، لجمع المعمومات عن الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ،وعمدنا إلى 
وصفيا وصفا يتناول طبيعتيا القانونية ومختمف اليياكل التي تتكون منيا وطرق عمميا وسيرىا 

ون الميام التي تقوم بيا ،كما استعممنا النيج التحميمي فعمدنا إلى تحميل محتوى بعض ومضم
من وراء إنجاز ىذا البحث  ما يخص األىداف الرئيسية المتوخاةالنصوص القانونية .أما في

 المتواضع فتتمثل في تقييم أداء الوكالة

والتساؤالت  اإلشكاليةعمى  اإلجابةومضامين الدراسة وبغية  أبعاد بأىم واإللمام اإلحاطةقصد 
وفقا  واإلداريةمقنعة  انطالقا من استعراض لممفاىيم القانونية  إجابات إلىالمرفقة بيا لموصول 

لمنصوص التشريعية والتنظيمية  المعتمدة في الجزائر وليس في القانون المقارن والتي تعالج 
تعالج  الموضوع بالربط مع النصوص  الموضوع وتحميميا بالربط مع النصوص القانونية التي



 ز
 

يظير من خالل وصف دور الوعاء  فاألولبيان الحاالت العممية ليا أو ذات  الصمة   األخرى 
 العقاري في مجال االستثمار السياحي 

 عمييا في ىذه الدراسة التي سنعتمدظير من خالل تحميل النصوص القانونية يالثاني ف أما

 خطة الدراسة:

 اخذ محتوياه في فصمين عمى النحو التالي: ارتأينابحيثيات البحث ومضامينو  اإللماموقصد 

 :بعنوان الوكالة الوطنية لمتنمية السياحة من الناحية التنظيميةاألولالفصل 

مفيوم وطبيعة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وفي المبحث : األولضمن المبحث  وتناولنا فيو
 الوطنية لتنمية السياحة الثاني:تنظيم وتسير الوكالة 

سياحة في تفعيل العقار تناولنا فيو :الصالحيات المقررة لموكالة الوطنية لتنمية ال الفصل الثاني أما
في تسيير العقار  كأداة:الوكالة الوطنية لتنمية السياحة األولتناولنا في المبحث  ذالسياحي ا

لتنمية وترقية مناطق التوسع  كأداةالسياحي وفي المبحث الثاني:الوكالة الوطنية لتنمية السياحة 
.والمواقع السياحية
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 :الوكالة الوطنية لتنمية السياحة من الناحية التنظيميةاألولالفصل 

 أخرى والدولة مف جية  ،المالكيف العقارييف مف جية إشراؾتتطمب  ،وجود سوؽ عقارية نشيطة إف
فاف السمطات ،نجاز المشاريع االستثمارية إتسييل  وألجلالخاصة ، العقارية أمالكياعف طريق ،

 ،التي تقع عمى العقار السياحي ،لمتكفل بكل العمميات القانونية ،إدارية أجيزةوضعت ،العمومية 
نجد الوكالة الوطنية  ،عمى المستوى الوطني ،الييئات المكمفة بتسيير العقار السياحي أىـومف 

لوزارة السياحة والصناعة التقميدية وتييئة  ،والضرورية األساسية اآلليةالتي تعتبر  ،لتنمية السياحة
 ،عمى تحديد مفيـو الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ،في ىذا الفصل ،،لذلؾ تنصب دراستنا اإلقميـ

المتاحة ليا مف اجل مباشرة  ،المادية والبشرية واإلمكانيات،بيدؼ معرفة طبيعتيا وخصائصيا 
مفيـو وطبيعة الوكالة ونعرض في المبحث ، األوؿ،حيث سنتناوؿ في المبحث مختمف مياميا 

 تنظيـ وسير الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. ،الثاني
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 :مفهوم وطبيعة الوكالة الوطنية لتنمية السياحةاألولالمبحث 

ياـ وزارة السياحة في القطاع السياحي مف خالؿ ق االستثمارت الدولة الجزائرية عمى تشجيع عمد
المؤرخ في  98/70منظـ بموجب المرسـو التنفيذي  إطاربخمق  اإلقميـوالصناعة التقميدية وتييئة 

المؤسسات التي اعترؼ  إحدىالوكالة الوطنية لتنمية السياحة وىي  إنشاءالمتضمف  21-02-98
جممة  االعتراؼىذا عقار السياحي ،ويترتب عمى بيا المشرع كييكل تنظيمي في تسيير وحماية ال

 تباعا  إلييامف النتائج سنتطرؽ 

الوكالة الوطنية لتنمية  ة، وطبيعبتعريف ونشأة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في المطمب األوؿ
الثاني،اما في المطمب الثالث، تطرقنا الى خضوع الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في المطمب 

 المزدوج.السياحة إلختصاص القضاء 

 :تعريف ونشأة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة األولالمطلب 

كانت تشكل المحور العمرانية،إف السياسة الوطنية التي تبنتيا السمطات العمومية مف أجل التييئة 
 األساسي والشغل الشاغل بالنسبة ليا .

التراب الوطني ،لخمق ولتكريس ىذا المشروع في الميداف ،بذلت جيود معتبرة عمى مستوى كافة 
أقطاب النشاطات المختمفة ،بيدؼ المساىمة في تطوير المساحات المخصصة لمبالد قصد إنجاز 

جراءاتاألىداؼ الكبرى ،المسطرة في مجاؿ السياحة والتييئة العمرانية ،لذلؾ اتخذت تدابير   وا 
الوكالة  إنشاءتقرر تشجيعية وىياكل قاعدية مف أجل ترقية االستثمار السياحي ،وبيذا الخصوص 

 .ونشأتيا في الفرع الثاني  األوؿبالتعريف  في الفرع  والتي سنتناوليا الوطنية لتنمية السياحة .

 

 

 

 

 :تعريف الوكالة الوطنية لتنمية السياحةاألولالفرع 
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لقد ساىمت المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية في بناء االقتصاد الوطني وذلؾ مف خالؿ 
دورىا الفعاؿ واالستراتيجي لمدفع بيذا االقتصاد إلى التطور و االزدىار, خاصة بعد فترة االستقالؿ 

س تأسيس المؤسسات العمومية الصناعية ىو المستعمر الفرنسي و ذلؾ لي إلىفأوؿ مف بادر 
دواليب استغالؿ الثروات الطبيعية التي تزخر   لتدعيـ إنمالخدمة المصالح االقتصادية الجزائرية و 

 بيا الوطف قصد تمبية النقص الذي يعاني منو اقتصاد الدولة المستعمرة

تأسيس العديد مف المؤسسات  إلىوبناء عمى ذلؾ ومنذ بداية القرف الماضي لجأ ىذا المستعمر 
ارية في كل مف القطاع المعدني و قطاع المواصالت, و بصفة عامة كل ما يخدـ الصناعية التج

 نقل خيرات البالد نحو دولة المستعمر

ىذه بإنشاء تيتـ بشكل كبير  األخيرةبدأت ىذه  ألتدخميأما بعد استقالؿ الجزائر و بفضل الدور 
و القطاعات و بذلؾ لعبت دورا ىاما في  األنشطةتميزت بتعددىا نظرا لتعدد  إذالمؤسسات 

 .اإلنتاج

 1998فيفري  21ؿ  ، الموافق1418شواؿ  24المؤرخ في  98/70بموجب المرسـو التنفيذي 
 األساسي، فيالوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونيا  إنشاءالمتضمف 

وىو تنمية السياحة ىي مؤسسة عمومية موجودة ليدؼ خاص  الوكالة. 9.8.7.6.5.4.3مواده.
 أيضامف اجمو وىي تشمل  أنشأتتحيد عف الغرض الذي  االختصاصات ال،تناط بيا جممة مف 

الضرورية  األراضيالسير عمى حماية مناطق التوسع السياحي وتطويرىا والحفاظ عمييا باقتناء 
اطات السياحية اليياكل السياحية وممحقاتيا ،والقياـ بالدراسات والتييئة المخصصة لمنش إلنشاء

 ترقية مناطق التوسع السياحي وتطويرىا ...الخ. أعماؿوالفندقية والحمامات المعدنية والقياـ بكل 

ذا كاف القانوف قد حدد لموكالة جممة مف االختصاصات أو المياـ التي تقـو بيا عمى وجو  وا 
لنشاطات التي كافة ا إحصاءالخصوص فذلؾ التحديد لـ يرد بشكل حصري ألنو مف غير الممكف 

نمامف شأنيا أف تنمي السياحة ، شرط  األساسيةتعداد جممة مف االختصاصات  إلىعمد المشرع  وا 
 الخروج عف مبدأ التخصص. إلىيؤدي ذلؾ  أال

 .:نشأة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة الثانيالفرع 
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المرافق السياحية األساسية ، والمنشات  شاط السياحي يتطمب موارد كبيرة إلنشاءأف الن إلىنظرا 
السياحية التي تخدـ القطاع  السياحي ،ونظرا ألف االستثمارات السياحية تتطمب دراسات ومتابعة 
 1ومعاينة السيما ما تعمق منيا بالعقار السياحي ،حيث تعمل المؤسسة الوطنية لمدراسات السياحية

النشاطات  سيوتقيالقياـ  بالدراسات السياحية  إلىالسياسة الوطنية لتنمية السياحة،  إطار،في 
 السياحية

وقد ترتب 2002-11-05المورخ في02/367وقد تـ حل ىذه األخيرة بموجب المرسـو التنفيذي 
عف حل المؤسسة الوطنية لمدراسات السياحية المنصوص عميو في المرسـو تحويل أمالؾ 

 إلىبطيف بعمل ،وتسيير ىياكميا ووسائميا يا المرتالمؤسسة وحقوقيا ووسائميا والتزاماتيا ومستخدمي
وتبقى حقوؽ مستخدمي المؤسسة والتزاماتيـ خاضعة لألحكاـ  2المؤسسة الوطنية لمتنمية السياحية 

أنشأ شخصا القانونية أو التعاقدية المطبقة عمييـ عند تاريخ التحويل،واستنادا مع ىذه االعتبارات 
 وترتب عف ذلؾ نتائج أىميا: ليا وحدات جيوية الوطنية لتنمية السياحةمركزيا مرفقيا ىو الوكالة 

  خضوع الوكالة الوطنية لتنمية السياحة لمبدأ التخصص ، ويقصد بو أنيا ال تتمتع
 إنشائياكاف في ذلؾ تحقيق لميمتيا المحددة في سند  إذا إال باختصاصبصالحيات أو تقـو 

أف الوكالة يجب أف تتقيد بالغرض الذي أنشئت مف أجمو عند ممارسة نشاطيا  آخر،بمعنى 
،فالوكالة أذا مؤسسة عمومية موجودة ليدؼ خاص ىو تنمية السياحة ،والسير عمى حماية مناطق 

 التوسع السياحي وتطويرىا والحفاظ عمييا...الخ.

المرتبطة بميمتيا وكذا  وال يتنافى خضوع الوكالة لمبدأ التخصص قياميا بجميع النشاطات
الخروج عف مبدأ  إلىتؤدي ذلؾ  أالالنشاطات المكممة أو الممحقة بنشاطاتيا األساسية شرط 

 3التخصص

 فمف خالؿ قراءة النصوص متنمية السياحة لمسمطة الوصائيةخضوع الوكالة الوطنية ل،
القانونية المتعمقة بالوكالة الوطنية لتنمية السياحة نجد أف القانوف احتفع لمسمطة المركزية بحق 

والتي تختمف في  اإلداريةعمى تسميتيا بالوصاية  اإلداري الرقابة عمييا أو كما اصطمح عميو الفقو 
                                                           

المؤسسة  إنشاء،الذي ٌتضمن 1998مارس  11الموافك ل  1418ذي المعدة  11المؤرخ فً  98/94من المرسوم التنفٌذي رلم  11المادة  1

  الوطنٌة للدراسات السٌاحٌة

الذي ٌتضمن حل المؤسسة الوطنٌة للدراسات  2112نوفمبر  15المؤرخ فً  12/367من المرسوم التنفٌذي رلم  2المادة  2

 لى الوكالة الوطنٌة لتنمٌة السٌاحة ومستخدمٌها إ والتزاماتهااحٌة وتحوٌل أمالكها وحمولها ووسائلها السٌ
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 98/70مف المرسـو التنفيذي  02ادة وبالرجوع لمم 1ةالنواحي عف السمطة الرئاسيعديد مف ال
تبعية الوكالة لموزير  تظيرالوكالة الوطنية لتنمية السياحة في قانونيا األساسي  إنشاءالمتضمف 

المكمف بالسياحة وذلؾ مف خالؿ نصيا عمى أنو توضع الوكالة تحت تصرؼ وصاية الوزير 
فيفري  21المؤرخ في  98/70مف المرسوـ التنفيذي رقـ  02نصت المادة المكمف بالسياحة

شاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونيا األساسي ،عمى مايمي ن،المتضمف ا1998
:"توضع الوكالة تحت تصرؼ وصاية الوزير المكمف بالسياحة ويكوف مقرىا محافظة  الجزائر 

 وصية." مف التراب الوطني بقرار مف السمطة ال كبرى ويمكف نقمو إلى أي مكاف أخرال

 المطلب الثاني: طبيعة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة 

مؤسسات ذات طابع  إلى أساسامف حيث طبيعة النشاط الذي تقـو بو  العامةتنقسـ المؤسسات 
ومؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري أو مؤسسات اقتصادية كما يسمييا البعض  إداري 

،ويخضع كل نوع مف ىذه المؤسسات لنظاـ قانوني مختمف يتناسب وطبيعة النشاط الذي تمارسو 
  كل مؤسسة ، والغرض المراد تحقيقو .

ي النشاط الذ يتناسب حسب تقديرىا معي ذالتكييف القانوني ال إعطاءوقد تولت السمطة العامة 
 التنفيذيوالثانية مف المرسـو  األولىالمادتيف  يوجبتقوـ بو الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ودلؾ 

،حيث نصت  األساسيالوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونيا  أشاءالمتضمف  98/70رقـ 
تتمتع بالشخصية  ات طابع صناعي وتجاري األولى منو عمى :"تنشأ مؤسسة عمومية ذالمادة 

المعنوية واالستقالؿ المالي ،تسمى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة "وتدعى في صمب النص"الوكالة 
 ويترتب عف ىدا االعتراؼ جممة مف النتائج نعرضيا تباعا في ثالث فروع كما يأتي:

 -األوؿالفرع -ات طابع صناعي وتجاري سة ذالوكالة الوطنية لتنمية السياحة كمؤس

  أما-الفرع الثاني– السياحة فيلموكالة الوطنية لتنمية  الشخصية المعنويةو 

                                                           

،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر ،كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة ،لسم المانون الخاص ،فرع لانون رالوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثما، إٌمانلعمٌري 3

 28ص2116متنوري ،لسنطٌنة،األعمال ،جامعة األخوة 
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فيو  الرابع نتناوؿالفرع  أماالمالية لموكالة الوطنية لتنمية السياحة. الذمةتناولنا فيو –الفرع الثالث -
 األخرى التمييز بيف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومع المرافق العمومية 

 الفرع األول:الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ذات طابع صناعي وتجاري 

ولكف مع التطور  اإلداريةولدت المؤسسة العامة الصناعية والتجارية متميزة عف المؤسسة العامة 
والحرب العالمية  الثانية  1929االقتصادية لعاـ  األزمةاالقتصادي واالجتماعي وخاصة بعد 

لية لمتدخل لممارسة نشاطات ذات طابع صناعي وتجاري وتمارس ىذه دفعت الدولة الميبرا
 1المؤسسة نشاطات ذات طبيعة خاصة وتدار كمؤسسة خاصة وذلؾ رغـ اعتبارىا ىيئة عامة

حقيقية بظيور المؤسسات العامة ذات طابع الصناعي  أزمةعرؼ مفيوـ المؤسسة العامة  
فبعد أف  établissement publique à caractère industriel et commercial. ( EPIC)، والتجاري 

المفاىيـ التقميدية تحديدا كونو يشتمل مؤسسات محددة تخضع لنظاـ قانوني  أكثركاف ىذا المفيـو 
المؤسسات العامة اكتسحت  إفتحيدا،ذلؾ  األقلو  اضطرابا األكثرمف المفاىيـ  أصبحموحد ،

 اإلداري تخضع لنظـ قانونية مختمفة متخطية في ذلؾ حدود القانوف  توأصبحمجاالت جد واسعة 
 تتولىالتي  اإلداريةوبيذا لـ يعد مفيـو المؤسسة العامة مقتصرا عمى المؤسسات ،التقميدي 
نما اإلداري بحتة وتخضع بصفة كمية لقواعد القانوف  إداريةنشاطات   تتعداه لنطاؽ واسع. وا 

(والمؤسسة العامة ذات الطابع EPA) اإلداري مة ذات الطابع واف كانت كل مف المؤسسة العا
كل منيما واف اشترؾ في  أف إالنماذج المؤسسة العامة ، أىـ(مف EPICالصناعي والتجاري )

الخضوع لنظاـ  أيعف القانوف الذي يطبق عمييا  أخرى بعض الجوانب فأنو يختمف مف جوانب 
المؤسسة  العاـ وبعض أحكاـ القانوف الخاص.قانوني مزدوج يتألف مف بعض أحكاـ القانوف 

 :العمومية الصناعية التجارية

 األشخاصىي المؤسسات التي تمارس نشاطيا صناعيا أو تجاريا بشكل مماثل لمنشاط الذي تتواله 
أي نظاـ  قانوف الخاص معا كل في نطاؽ محدد،الخاصة و ىي تخضع في القانوف العاـ و ال

                                                           
 الجزائر ص     2116سنة ،دمحم عرب صاصٌال  دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،طبعة رابعة –ترجمة  د  اإلدارٌةاحمد محٌو ،محاضرات فً المؤسسات 1

452-451ص    
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قتيا مع الدولة و نظاميا الداخمي و ىي تخضع لقواعد القانوف العاـ قانوني مزدوج فيما يخص عال
 :تعريف المشرع الجزائري  أما،تخضع لمقانوف الخاص فإنياأما عالقتيا مع الغير 

 بأنياتعريفيا 19881-01-12المؤرخ في  01-88مف القانوف رقـ  44حسب القانوف المادة 
كميا عف طريق عائد بيع  أواالستغاللية جزئيا  ءىاأعباالمؤسسة العمومية التي تتمكف مف تمويل 

و النفقات  األعباءتجاري يحقق طبقا لتعريفة معدة مسبقا و لدفتر الشروط العامة الذي يحدد  إنتاج
التي تعود عمى عاتق المؤسسة و الحقوؽ و الصالحيات المرتبطة بيا و كذا عند اقتضاء حقوؽ 

 وواجبات المستعمميف

 الفرع الثاني:الشخصية المعنوية للوكالة الوطنية لتنمية السياحة 

بالشخصية القانونية فتسمى  األمواؿأو لمجموعات  األشخاصقد يعترؼ القانوف لمجموعات مف 
 اإلنسافاالعتبارية أو المعنوية والتي تقابل الشخصية الطبيعية التي يتصف بيا  حينئذ بالشخصية

 أىميةتكتسي  أنيا إالنظرية مشتركة بيف القانوف العاـ والقانوف الخاص ،وتعد الشخصية المعنوية 2
قياء اكبر في نطاؽ القانوف العاـ ،القانوف العاـ ،وقد ساىـ في دراستيا العديد مف الف

لكف يعود الفضل في صياغتيا  في شكل نظرية ومحددة المعالـ لمفقيو   JEZEوDUGUITأمثاؿ
 وأشخاصمعنوية عامة  أشخاص إلىالمعنوية  األشخاصوتنقسـ  3(MICHAUDالفرنسي )

المعنوية حيث  األشخاصمف القانوف المدني الجزائري تحديدا 49معنوية خاصة،وقد تناولت المادة 
 االعتبارية ىي : األشخاص.4أفنصت عمى 

 

 .البمديةالوالية،الدولة، 

 ػالمؤسسات والدواويف العامة ضمف الشروط التي يقررىا القانوف.

 وكل مجموعة يمنحيا القانوف شخصية اعتبارية" ، الجمعياتػالمؤسسات االشتراكية والتعاونيات

                                                           
12للمؤسسات العمومٌة االلتصادٌة ج ر رلم المتضمن المانون التوجٌهً 1988-11-12المؤرح فً 11-88المانون رلم 

1
  

،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر ،كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة ،لسم المانون الخاص ،فرع لانون األعمال رلتطوٌر االستثما،الوكالة الوطنٌة  إٌمانلعمٌري 1

17ص 2116،لسنطٌنة، متنوري،جامعة األخوة   
729،ص1993المانونٌة )النظرٌة العامة للمانون والنظرٌة العامة للحك،دار الجامعٌة ،بٌروت توفٌك حسن فرج ،المدخل للعلوم 

3
  

1975ماي  13،المؤرخة فً 78، المتضمن المانون المدنً ،الجرٌدة الرسمٌة عدد 1975سبتمبر  26،المؤرخ فً 75/58من األمر  49المادة  3   
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 ليا المشرع بالشخصية أعترؼالوكالة الوطنية لتنمية السياحة أحد المؤسسات التي وبيذا تعد 
ويوفر ليا الوسائل التي تساعدىا عمى مباشرة  االستقالؿالمعنوية حتى يحقق ليا أكبر قدر مف 

 .أىدافيانشاطيا وبموغ 

 المالي للوكالة الوطنية لتنمية السياحة  االستقاللالفرع الثالث:

الوكالة الوطنية الوطنية لتنمية السياحة لمشخصية المعنوية تمتعيا بذمة مالية  اكتسابيترتب عف 
الجزائري مف  القانوف المدنيمف  50المادة  وبيذا الخصوص نصت1مستقمة عف مالية الدولة

ما كاف مالـز لصفة  إالالقانوف المدني الجزائري عمى:"يتمتع الشخص االعتباري بجميع الحقوؽ 
 ...يكوف ليا خصوصا:ػ ذمة مالية...".اإلنساف

والذمة المالية ىي :"مجموع ما لمشخص مف حقوؽ وما عميو مف التزامات ذات قيمة مالية،والحقوؽ 
مف المرسـو  األولىااللتزامات فتكوف الجانب السمبي وقد نصت المادة  أماتشكل الجانب االيجابي 

 ألساسياالوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونيا  إنشاءالمتضمف  98/70التنفيذي رقـ 
عمى:"تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ 

 المالي ...".

ويتجسد تمتع الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بذمة مالية مستقمة بوجود ميزانية مستقمة تتحدد فييا 
ونفقات غير عادية أو نفقات ونفقاتيا ،وتشمل النفقات عمى نفقات عادية ونفقات تسيير  إيراداتيا

فتضـ نتائج مبيعات األراضي ،فوائض القيمة المحققة وعائدات الخدمات  اإليراداتتجييز ،أما 
مياـ الوكالة ،عائدات التكاليف التي يدفعيا المتعامموف بمقتضى تسيير  إطارالمقدمة في 

دالمساحات المشتركة الشائعة والتابعة لممناطق السياحية المعنية  الدولة المرتبطة  إعانات، ارتياوا 
 ليا صمة بنشاط الوكالة. أخرى موارد  وأيةبتكاليف تبعات الخدمة العمومية ،اليبات والوصايا 

المقتناة و  األراضيوالمصاريف المرتبطة بتييئة  األراضيأما النفقات فتكوف مف مصاريف اقتناء 
 مصاريف التسيير والتجييز.

                                                           

.18المرجع نفسه،ص  إٌمانلعمٌري  1
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 تنفيذطبيعييف يباشروف نشاطيا ويتولوف  أشخاص إلىـ بوظائفيا وتحتاج المؤسسة مف اجل القيا
مياميا ،وتحدد صفة العامميف بالمؤسسة تبعا لطابعيا القانوني ،فيكوف العامموف بيا عمومييف 

 إذاويكونوف خاضعيف لمقانوف الخاص  إداري كانت المؤسسة ذات طابع  إذاخاضعيف لمقانوف العاـ 
 أىدافيانجاح المؤسسة في بموغ  أفوعمى اعتبار .1عي وتجاري كانت المؤسسة ذات  طابع صنا

مف  إليووكفاءة العنصر البشري في انجاز ما أوكل  قدرةوتحقيقيا يتوقف بشكل كبير عمى مدى 
مياـ ،فانو مف الضروري وضع نظاـ قانوني يضمف حسف اختياره ويوفر لو حياة وظيفية كريمة 

 2بعيدة عف كل الحسابات السياسية والصراعات الحزبية  وآمنة

 21المؤرخ في  90/11ويعد عماؿ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة خاضعيف ألحكاـ القانوف رقـ 
المتعمق بعالقات العمل حسب ماجاء في النظاـ الداخمي لموكالة والقواعد الواردة بو  1990أفريل 

 والتي تتعمق ب:

عالقة العمل، الراحة القانونية،  إنياءقد العمل، مدة العمل، تعميق عالقة العمل، عالقات العمل ،ع
 العطل السنوية، حفع الصحة وطب العمل....

المؤرخ في  90/290المسيرة الخاضعة لممرسـو رقـ  اإلطاراتويستثنى مف ىدا القانوف 
داخمي لموكالة الوطنية وىدا حسب ما ورد في المادة الثانية مف أحكاـ النظاـ ال 29/09/1990

 .لتنمية السياحة

 
 

 اإلداريةالفرع الرابع: التمييز بين المؤسسات العمومية الصناعية التجارية و المرافق العمومية  

 األتي:نتناوليا في  أراء سوؼظيرت عدة  اإلطارفي ىذا 

 إلىكاف المشروع ييدؼ  إذا: مف الفقو ميز بينيا عمى أساس الغرض أو اليدؼ حيث األولالرأي 
 إداري كاف العكس فيو مرفق عاـ  إذاالربح فإنيا المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية و 

                                                           

38نفسه ص المرجع، لعمٌري إٌمان
1
  

...21المرجع نفسه ص.
2
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اتحد شكل المشروعات أعتبر مف  فإذا: يميز بينيما عمى أساس شكل المشروع الرأي الثاني -
لسمطة العامة فانو يعتبر كاف المشروع يدار بواسطة ا إذاالمؤسسات العمومية الصناعية التجارية و 

 إداريامرفقا عاما 

كانت  فإذا: يميز بينيما عمى أساس النظاـ القانوني الذي تخض لو المؤسسات الرأي الثالث  -
كانت تخضع لمقانوف  إذاتخضع لمقانوف الخاص اعتبرت مؤسسة عمومية صناعية و تجارية و 

دور الذي تمعبو المؤسسات العمومية نظرا لمإدارية )العاـ( اعتبرت مرافق عمومية  اإلداري 
الصناعية التجارية خاصة أنيا مصدر ميـ لمدخل الوطني أصبح االىتماـ بيا و تطويرىا و الحث 
 عمى إنشائيا ضرورة ممحة الشيء الذي استدعى النظر في تحدياتيا و الدفع بيا نحو ركب التنمية

الراجح الذي ميز بيف المؤسسات العمومية الصناعية و  الرأيبعد ىذا االختالؼ في اآلراء جاء 
 عمى أساس أف المؤسسة العمومية اإلداريةالتجارية و المرافق العمومية 

المنصوص  األنشطةكاف النشاط الذي تمارسو يدخل بطبيعتو ضمف  إذاتعتبر صناعية و تجارية 
 اعتبرت مرفقا عموميا إالعمييا في القانوف التجاري و 

 :خضوع الوكالة الوطنية لتنمية السياحة الختصاص القضاء المزدوجالثالثالمطلب 

 أشخاصتخضع المؤسسة العامة التجارية والصناعية لنظاـ قانوني مزدوج ،فيي كشخص مف 
،في كل ما يتعمق  اإلداري القانوف العاـ ،تخضع ألحكاـ القانوف العاـ ، وبالتالي لصالحية القضاء 

لغوتنظيميا  بإنشائيا واستخداميا ألساليب القانوف العاـ في حيف أنيا تخضع لقواعد القانوف  ائياوا 
المتضمف  88/01مف القانوف 45ونصت المادة  1الخاص، في كل ما يتعمق بممارسة نشاطيا

ات الطابع دية عمى:" تخضع الييئة العمومية ذالقانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصا
مع الدولة وتعد تاجرة في عالقتيا مع  عالقتيافي  اإلدارةالصناعي والتجاري لمقواعد المطبقة عمى 

متميزة وموازنة خاصة طبقا  ذمةالغير وتخضع لقواعد القانوف التجاري ويكوف ليا في حياتيا 
 2لألحكاـ القانونية والتنظيمية المطبقة في ىدا الشأف 

                                                           
192،صالماضً ٌوسف الجمٌل والماضً زٌاد أٌوب،المانون اإلداري الخاص ،منشورات الحلبً الحمولٌةد/البرت سرحان ، 11  

المتضمن المانون التوجٌهً للمؤسسات العمومٌة السابك الذكر.88/11من المانون  45المادة 
2
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الوكالة الوطنية لتنمية  إنشاءالمتضمف 98/70ي مف المرسـو التنفيذ 2لفقرة ألولى انصت المادة ا
في عالقتيا مع الدولة وتعد تاجرة في  اإلدارةالسياحة عمى :"تخضع الوكالة لمقواعد المطبقة عمى 

  1عالقتيا مع الغير

يامة التي يعد االختصاص في مجاؿ المنازعات القضائية المتعمقة بالعقار السياحي مف األمور ال
عف الفصل في المنازعة العقارية المطروحة  المسؤولةيجب الفصل فييا ،لتحديد الجية القضائية 
كوف الوكالة  إلى إليو إضافةمما سبق التطرؽ  2 إداري أماميا سواء كاف قضاء عادي أو قضاء 

الوطنية لتنمية السياحة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري فيي تخضع الختصاص 
 القضاء المزدوج.

  اإلداري :منازعات الوكالة الوطنية لتنمية السياحة الخاضعة للقضاء األولالفرع 

في نص  في عالقتيا مع الدولة وىذا حسب ما جاء اإلدارةتخضع الوكالة لمقواعد المطبقة عمى 
مف قانوف  800السابق ذكره،كما تنص المادة 98/70ي نفيذمف المرسـو الت 2فقرة  1المادة 

ىي جيات الوالية العامة في المنازعات  اإلداريةعمى :"المحاكـ  واإلداريةالمدنية  اإلجراءات
لدولة تختص بالفصل في أوؿ درجة بحكـ قابل لالستئناؼ في جميع القضايا ،التي تكوف ا اإلدارية

طرفا فيو، سواء كانت  اإلداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة  إحدىأو الوالية أو البمدية أو 
م توزٌع االختصاص بٌن المضاء العادي والمضاء االداري  بواسطة ٌت اذ 3مدعية أو مدعى عمييا.

 معاٌٌر محتلفة المصدر  والنوع بحٌث ٌمكن ان تكون هذه االخٌرة لانونٌة او تاخذ 

 بالمعٌار العضوي او المادي او بهما  ،وترتبط مسالة توزٌع االختصاص بٌن المضاء االداري 

والمضاء العادي  بمجموعة من  المفاهٌم العامة حول طبٌعة مجال االختصاص ،درجته ،ومكانته 
، وكٌفٌة تطبٌك لاعدة االختصاص

4 

                                                           
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنٌة لتنمٌة السٌاحة ،السابك اذكر. 98/71من المرسوم التنفٌذي  2فمرة 1المادة  2  

اري منى حنٌش ،النظام المانونً والمؤسساتً للعمار السٌاحً فً الجزائر ،مذكرة نهاٌة الدراسة للحصول على شهادة ماستر ،تخصص المانون العم 3

91،ص2113كلٌة الحموق ،المدٌة ،جامعة الدكتور ٌحً فارس   

، المؤرخة فً  21، الجرٌدة الرسمٌة عدد2118فبراٌر  25المتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة المؤرخ فً  18/19من المانون  811المادة  4

2118أبرٌل 23   
2112نة جلوفً رشٌد،المضاء االداري،تنظٌم واختصاص ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،طبعة االولى س

4
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بالعقار السياحي التي تكوف كل المنازعات المتعمقة  اإلداري وعيو تكوف مف اختصاص القضاء 
ممارستيا لنشاطيا طرفا  إطارالوكالة الوطنية لتنمية السياحة باعتبارىا شخص معنوي عاـ في 

 .1فييا مع الدولة

 :منازعات الوكالة الوطنية لتنمية السياحة الخاضعة للقضاء العادي الفرع الثاني

فييا الوكالة الوطنية لتنمية السياحة تكوف مف اختصاص القضاء العادي كل المنازعات التي تكوف 
قد تعاممت مع غير الدولة وذلؾ باعتبارىا تخضع لقواعد القانوف الخاص ،طبقا لنص المادة األولى 

الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد  إنشاءالمتضمف  98/70ي لفقرة الثانية مف المرسـو التنفيذا
في عالقتيا مع  اإلدارةلوكالة لمقواعد المطبقة عمى قانونيا األساسي التي جاء فييا :"تخضع ا

أو بمناسبة قياـ  تنشأ بسببوعميو فاف المنازعات التي  2الدولة وتعد تاجرة في عالقتيا مع الغير 
الوكالة الوطنية لتنمية السياحة باقتناء ألي عقار سياحي مف الخواص ،أو بمناسبة تسييرىا أيضا 

 3جاراإليالبيع أو  إعادةفي حالة 

 المبحث الثاني: تنظيم وتسيير الوكالة الوطنية لتنمية السياحة 

التي تمكنيا مف القياـ بمياميا،وىو يبيف المستويات  واإلدارةيشكل الييكل التنظيمي كياف المؤسسة 
المختمفة وتوزيع السمطات والمسؤوليات عمييا كما يبيف وسائل االتصاؿ الرسمي بينيا  اإلدارية

تضع ىيكال تنظيما يتناسب  أفعمييا ،لذا يتعيف عمى كل مؤسسة عامة  اإلشراؼومستويات 
وطبيعة العمل الذي تقوـ بو  وحجمو.وباستقراء النصوص القانونية المتعمقة بالوكالة الوطنية لتنمية 

غير  وأخرى ىياكل مركزية  إلىالسياحة ال نجدىا تنص مباشرة عمى أف ىذه األخيرة مقسمة 
ورد بخصوص الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،حيث يظير مف خالؿ قراءة  مركزية عكس ما

المتعمق بترقية االستثمار  01/03مف األمر رقـ  24و  23النصوص القانونية السيما المادتيف 
المتضمف صالحيات الوكالة الوطنية لترقية  01/282ي رقـ مف المرسـو التنفيذ 6ادة والم

شعباف المتعمق بتنظيـ الوكالة الوطنية لتطوير  27ىا والقرار المؤرخ في االستثمار وتنظيميا وسير 
 االستثمار ،وىذه التقسيمات مبينة في الرسـ التخطيطي لموكالة .

                                                           
91منى حنٌش ،المرجع نفسه ص

1
  

السابك الذكر. 98/71الفمرة الثانٌة للمادة األولى من المرسوم التنفٌذي  1  

19ص2113عٌاد وهاب ،العمار السٌاحً ،مذكرة نهاٌة التكوٌن ،المعهد الوطنً للمضاء ،الجزائر ، 3  
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  اإلدارةالمطلب األول:مجلس 

يترتب عمى تمتع الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بالشخصية المعنوية استقالليا المالي مف الناحية 
المؤسسة وتسييرىا بحرية ،ويتضمف  إدارةمستواىا أجيزة تتمتع بسمطة  تنشأ عمى أفبمعنى  اإلدارية
العضوية واختصاصاتيا  تعيينيا وتشكيمتياوطرؽ  األجيزة تمؾلممؤسسة تحديد  األساسيالقانوف 

تتوزع عموما بيف جياز  اإلدارةوميما يكف االختالؼ بيف فئات المؤسسات العمومية فأف سمطة 
وجياز تنفيذي  األساسيةجماعي يتولى وضع السياسة العامة لمؤسسة وتحديد توجياتيا  تداولي

 1يعمل عمى تطبيقيا 

 اإلدارةوفيما يأتي سنتناوؿ الييكل المركزي لموكالة الوطنية لتنمية السياحية تباعا وىي :مجمس 
 الممثل فيو المدير العاـ . التنفيذي،الجياز 

ويتولى  أمورىادارة السمطة العميا المييمنة عمى شؤوف المؤسسة العمومية وتصريف يعد مجمس اإل
ما يراه مناسبا مف قرارات لتحقيق  اتخاذعامة التي تسير عمييا ومف سمطتو السياسة ال اقتراح

تطمق عمى الجياز  أفوقد تختمف التسميات التي يمكف 2 جمو المؤسسةمف أ أنشئتالغرض الذي 
 اختالؼيؤدي  أفدوف  إدارةالؼ المؤسسة فيسمى جمعية أو لجنة أو مجمس  التداولي باخت

 3تطبيق نظاـ خاص  إلىالتسميات 

نعرض تشكيمتو  فأنو مف الضروري جياز في الوكالة فإ أعمىىو  اإلدارةوباعتبار مجمس 
 ونظاـ سيره. دوراتوبموجب النصوص القانونية ثـ  إليوالعضوية ثـ الصالحيات التي تؤوؿ 

لموكالة الوطنية لتنمية السياحة تـ تحديدىا بموجب المادة  اإلدارةالتشكيمة العضوية لمجمس  إف
 الوكالة  إنشاء( المتضمف 1998فبراير 21)98/70مف المرسـو التنفيذي رقـ 11

 تتشكل مف : األساسيالوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونيا 

 ػ ممثل الوزير المكمف بالمالية

 زير المكمف بالجماعات المحميةػ ممثل الو 
                                                           

44لعمٌري إٌمان ،ص
1
  

163،صد/دمحم رفعت عبد الوهاب ،المرجع السابك 
2
  

45لعمٌري إٌمان ،المرجع السابك ،ص،2  
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 ػ ممثل الوزير المكمف بالتعمير 

 ػ ممثل الوزير المكمف بالصحة والسكاف

 ػ ممثل الوزير المكمف بالثقافة

 ػ ممثل الوزير المكمف بالمؤسسات المصغرة والمتوسطة

 ػ ممثل السمطة المكمفة بالتخطيط 

 ػ ممثل السمطة المكمفة بالبيئة

 1االستثمار ودعميا ومتابعتياػ مدير وكالة ترقية 

شخص يراه مختصا لدراسة  أياستدعاء  اإلدارةنو يمكف لمجمس أ 04مف المادة  13الفقرة  وأشارت
  2 األعماؿحوؿ مسالة مدرجة في جدوؿ  إليواالستماع  أومسائل تخص الوكالة 

 إدارتياأعضاء مجمس  اختيارسياحة نجد أف األسموب المتبع في وبالنظر لموكالة الوطنية لتنمية ال
عمى أف الوزير المكمف  98/70مف المرسـو التنفيذي  13ىو التعييف حيث نصت المادة 
سنوات قابمة لمتجديد بقرار لمدة أخرى غير  ثالثلمدة  اإلدارةبالسياحة يعيف أعضاء مجمس 

أو ألكثر  كاف مف الممكف تجديد عيدة كل عضو لمدة إذالـ يحدد النص القانوني ما  إذامعمومة ،
أف يمارسوا مياميـ وأف يتمتعوا باالستقرار في وظائفيـ  اإلدارةمف مرة كما يمكف ألعضاء مجمس 

لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات ،ليتقرر بعد انقضاء المدة تجديد عيدتيـ مف عدميا ،لكف في حالة 
عضويتو وانقطع عف ممارسة ميامو لسبب غير  اإلدارةل أحد أعضاء مجمس لـ يستكم إذاما 

مبرر تـ استخالفو حسب األشكاؿ نفسيا ،بمعنى أف يصدر قرار مف السمطة الوصية بشأف تعييف 
الفقرة األخيرة مف 13غاية انتيائيا حسب المادة  إلىالعضو الجديد الذي يستكمل مدة العضوية 

  3األساسيطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونيا الوكالة الو  إنشاءالمتضمف  98/70المرسـو التنفيذي

 اإلدارةالفرع األول:صالحيات مجلس 
                                                           

98/71من المرسوم التنفٌذي رلم  11المادة 1  
2 من المرسوم نفسه* 13فمرة  11المادة 

  

 98/71فمرة األخٌرة من المرسوم التنفٌذي رلم  13المادة  1
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داخل المؤسسة العمومية  إداريوالذي يعد أعمى سمطة  اإلداري يتمثل ىذا الجياز في المجمس 
االختصاصات و القرارات العامة مثل حصر الميزانية و المراقبة  إليوتسند   الصناعية و التجارية
لمعامميف و يتـ اختيار أعضاء المجمس بقرار مف السمطة  األساسيالنظاـ  إعدادو كيفية التمويل و 

ذات الصمة بالمؤسسة العمومية الصناعية و التجارية و بتـ انتخابيـ مف الييئات التي  اإلدارية
, كما يمكف أف اإلنشاءفي قرار  أجاليافي دورات عادية تحدد  اإلداري يمثمونيا , و يجتمع المجمس 

كمما اقتضت  اإلنشاءيجتمع بمبادرة مف رئيسو أو عمى طمب عدد محدد مف أعضائو في قرار 
 ةالضرور 

 إنشاءواتخاذ القرارات المناسبة بشأنيا ،ويتضمف سند  سمطة التوجيو مجمسال ىذا يتولى إذ
المؤسسة تحديد الصالحيات المخولة ليذا المجمس والتي تتسع أو تضيق تبعا لمطبيعة القانونية 

ذات الطابع الصناعي  العموميةالمؤسسات  اإلدارةلممؤسسة، حيث تكوف صالحيات مجمس 
وعميو سنحاوؿ معرفة مدى  اإلداري عموما أكثر اتساعا منيا في المؤسسات ذات الطابع والتجاري 

الوكالة الوطنية لتنمية السياحة والتي ورد ذكرىا في  إدارةأىمية الصالحيات الممنوحة لمجمس 
 السابق الذكر كما يأتي: 98/70المرسـو التنفيذي رقـ

 ػ تنظيـ وتسيير الوكالة وحصيمة نشاطيا

نشاء األسيـالصفقات والعقود و االتفاقيات واقتناء  إلبراـوط العامة ػ الشر  الفروع والقرارات التي  وا 
 تمـز الوكالة.

 ػ الميزانية التقديرية لموكالة.

 ػ الحسابات السنوية الخاصة بتسيير الوكالة.

 لمستخدمي الوكالة واالتفاقيات والشروط العامة المتعمقة بأجورىـ. األساسيػ القانوف 

 ػ مشروع النظاـ الداخمي لموكالة.

 ػ قبوؿ اليبات والوصايا طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما.

 ػ اقتناء العقارات وتأجيرىا.
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ػ كل المسائل التي يعرضيا عمى المدير العاـ لموكالة ويكوف مف شأنيا تحسيف وتنظيـ الوكالة 
  1أىدافياوسيرىا والمساعدة عمى تحقيق 

 دورات الجهاز التداولي وسيره الفرع الثاني:

يتطرؽ النظاـ الداخمي  أفالمؤسسة كما يمكف  إنشاءفي سند  اإلدارةيتـ تحديد قواعد سير مجمس 
 2لممؤسسة ليذه القواعد بشكل مفصل ، وتختمف قواعد سير الجياز التداولي مف مؤسسة ألخرى 

لسياحة قد تـ تحديدىا بموجب الوكالة الوطنية لتنمية ا إدارةقواعد سير مجمس  أفوالمالحع  
الوكالة الوطنية لتنمية  إنشاءالمتضمف  1998فيفري  21 المؤرخ في 98/70المرسـو التنفيذي رقـ

 .األساسيالسياحة وتحديد قانونيا 

في السنة باستدعاء  02الوكالة فانو يجتمع في دورة عادية مرتيف  إدارةوفيما يخص دورات مجمس 
دوراتو العادية دورة استثنائية أو غر  إلى لمجمس اإلدارة أف يعقد باإلضافةكذلؾ مف رئيسو ،ويمكف 

ثمثي  3/2عادية متى دىت الحاجة لذلؾ بطمب مف رئيسو،المدير العاـ لموكالة أو باقتراح مف 
 3السابق الذكر         98/70مف المرسـو التفيذي 02فقرة  15أعضائو وفقا لنص المادة 

قبل  إرساليايتـ  أفالدورة،ويشترط  أعماؿالمجمس مصحوبة بجدوؿ  ضاءأع ترسل استدعاءات إلى
مف المرسـو 01فقرة  17حسب المادة  األقليوـ عمى  15تاريخ انعقاد االجتماع بخمسة عشر 

ليتمكف األعضاء مف االطالع عمى المواضيع التي سيتـ التطرؽ السابق الذكر ، 70-98التنفيذي 
 4ليا خالؿ المداوالت 

بالدورات غير العادية حسب  األمرتعمق  إذافقط  أياـ 08 إلى األجللكف يمكف تخفيض ىذا 
ستدعاءات ضمف السابق الذكر وبعد توجيو اإل 98/70مف المرسـو التنفيذي 02فقرة 17المادة 
 أي األعضاءصح اجتماعاتو بحضور أغمبية الشروط المحددة ينعقد المجمس وت ووفق اآلجاؿ
 3/2الثمثيف

                                                           
98/71من المرسوم التنفٌذي رلم  14المادة 

1
  

لعمٌري إٌمان ،المرجع السابك ،ص
2
  

.98/71من المرسوم التنفٌذي رلم  12فمرة  15ادة الم 3
  

98/71من المرسوم التنفٌذي رلم  12 و11فمرة 17المادة 
4
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جل عقد اجتماع يتـ توجيو االستدعاءات جديدة مف ألـ يتوفر ىذا النصاب تؤجل الدورة و  فاف
ثاف،ويكوف لممجمس عندئذ أف يتداوؿ حوؿ المسائل المطروحة وتكوف مداوالتو صحيحة وقانونية 

مف المرسـو التنفيذي رقـ  04فقرة  15أيا كاف عدد الحاضريف وىذا حسب ما ورد في نص المادة 
بتحرير محاضر تدوف في سجل خاص يوقعو رئيس  اإلدارة تتوج مجمس 1لسابق الذكر ا 98/70

المجمس ويصادؽ عمييا الوزير المكمف بالسياحة خالؿ الشير الذي يمي االجتماع حسب المادة 
 .2الوكالة الوطنية لتنمية السياحة  إنشاءالمتضمف  98/70مف المرسـو التنفيذي رقـ  19

 

 
 

 :المدير العامالمطلب الثاني 

(ييتـ أساسا بتنظيـ المرافق العمومية التي 18بدأ منذ القرف الثامف عشر ) اإلداري كاف القانوف  إذا
تسير األشخاص المعنوية ،فاف ىذه المرافق ال يمكنيا أداء مياميا دوف االستعانة بالموظفيف 

الشخص المعنوي  إرادة)األشخاص الطبيعية(،وذلؾ لكوف الشخص الطبيعي ىو الذي يعبر عف 
،ولما كاف الموظف ىو المؤتمف عمى مصالح المواطنيف ،ومف ثـ فيو يتمتع بقدر كبير مف 
الصالحيات والسمطات المستمدة مف وظيفتو وما يستمزمو مركزه الوظيفي مف واجبات ،اعتبارا لذلؾ 

رض مف يوجد منصب المدير العاـ وىو منصب نوعي لمتأطير ذي طابع ىيكمي أو وظيفي ، والغ
العمومية  واإلداراتوالتقنية في المؤسسات  اإلداريةىو ضماف التكفل بتأطير النشاطات  إنشائو

جانب  إلىلضماف التسيير العادي ليا ،مف خالؿ ممارسة عدة صالحيات يخوليا لو القانوف 
 الذي يتولى تحديد التوجيات األساسية لسياسة المؤسسة. اإلدارةمجمس 

 الفرع األول:تعيين المدير العام 

التعييف ىو ذلؾ العمل الشكمي الذي يحدد المركز القانوني لمموظف العاـ ،ويقـو بيذا العمل سمطة 
مختصة وفقا لمقواعد المتعمقة بالتعييف في وظيفة ما ، بعد توفر الشروط القانونية ،حيث  إدارية

                                                           
98/71من المرسوم التنفٌذي رلم  14فمرة  15المادة  1  

*98/71من المرسوم التنفٌذي رلم  19المادة  2  
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مف  21يا ،عف طريق التنظيـ وفقا لممادة نوعية لمتأطير تحدد شروط التعييف في تنشأ مناصب
تنظيـ المؤسسات  إطار،كما يمكف أف تنشأ وظائف عميا لمدولة في 90/226المرسـو الرئاسي 

 إعدادالعمومية ،وتتمثل في ممارسة مسؤولية باسـ الدولة قصد المساىمة مباشرة في  داراتواإل
 العمومية ،ويعود التعييف فييا لمسمطة التقديرية لمسمطة المؤىمة. السياسياتوتنفيذ 

ويعتبر المدير العاـ لموكالة الوطنية لتنمية السياحة الشخص الذي يشكل حمقة الوصل بيف الييئة 
والموظفيف مف خالؿ السمطة التي تخولو في التحكـ بشكل مباشر في المؤسسة لتحقيق النتائج 

،حيث يعيف المدير العاـ  اإلداري وفق الشروط القانونية المنظمة لييكميا واألىداؼ المسطرة ليا 
لموكالة الوطنية لتنمية السياحة بمرسـو تنفيذي باقتراح مف الوزير المكمف بالسياحة وتنيى ميامو 

  1السابق الذكر 98/70مف المرسـو التنفيذي رقـ  01فقرة 20نفسيا حسب المادة  باألشكاؿ

 240-99المرسـو التنفيذي رقـ  الذي حل محمو المرسـو الرئاسي رقـ  إلغاء  اروباعتبيا حال أما
بو صفة الموظف السامي،ثـ يخضع وؿ صاحيتـ بمرسوـ رئاسي ويخالتعييف  أصبحالمؤرخ في   

المينية المتصمة بوظيفتو، وسمطة التعييف في الوظائف العميا المدنية والعسكرية يخوليا  لاللتزامات
، وأكدت المادة األولى 1996مف دستور  79و  78يس الجميورية ، بموجب المادة الدستور لرئ

  2و المتعمق بالتعييف في الوظائف المدنية والعسكرية لمدولة 99/239مف المرسـو الرئاسي رقـ

وألف رئيس الجميورية يتدخل بصفة دائمة في مجاؿ تسيير السياسة الوطنية ،فيو مف يختار 
األعواف الذيف يراىـ أىال لألمانة ويممكوف القوة الالزمة لتولي المناصب وتتوفر فييـ شروط القيادة 

الرسمية ، ويترتب عمى التعييف بمرسـو رئاسي أثار قانونية مف تاريخ نشره في الجريدة  واإلدارة
،وخالفا لممشرع الجزائري يخوؿ  اإلداريةالتنصيب وفقا لألعراؼ  إجراءلمجميورية الجزائرية ،ثـ يتـ 

المشرع الفرنسي سمطة التعييف في الوظائف المدنية والعسكرية لرئيس الجميورية وكذلؾ الوزير 
 األوؿ .

 إليوالفرع الثاني :المهام الموكلة 

                                                           
.98/71من المرسوم التنفٌذي رلم  11فمرة  21المادة 

1
  

، الذي ٌتضمن التعٌٌن فً الوظائف المدنٌة والعسكرٌة ،جرٌدة الرسمٌة 1999أكتوبر  31، مؤرخ فً 99/239، من المرسوم رئاسً 11المادة 2

.3، ص 76للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة ،عدد   
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توجيو وتسيير المؤسسة،ومف خالؿ استقراء مواد الفرع الثاني صالحية يتولى المدير العاـ لموكالة 
الذي جاء تحت عنواف المدير العاـ يمكف التمييز بيف  98/70مف المرسـو التنفيذي  رقـ 

والصالحيات  اإلداريةوالمتعمقة بالجوانب  اإلداري يمارسيا في مجاؿ التسيير  الصالحيات التي
 1اإلداريةر المالي والمتعمقة بالجوانب التي يمارسيا في مجاؿ التسيي

المرسـو التنفيذي رقـ  أحكاـ يتمتع المدير العاـ لموكالة في مجاؿ التسيير بعدة صالحيات تناولتيا
وتتمثل تمؾ الصالحيات في تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرؼ  98/70

ئات الخاضعة لسمطتو وسيرىا ،مف خالؿ تمثيل المرتبطة بتنظيـ اليي اإلجراءاتالوكالة،ويتخذ كل 
مصالح  إدارةوفضال عف تولي المدير العاـ  2الحياة المدنية أعماؿالقضاء وفي جميع  أماـالوكالة 

،ممارسة السمطة  اإلداري العمل  أداءوحسف  بانتظاـالوكالة ،فالقانوف خوؿ لو ضمانا لسير الوكالة 
مجموع السمطات التي يمارسيا المدير العاـ عمى  األخيرةالسممية عمى مرؤوسيو، ويقصد بيذه 

 3 وأعماليـمستخدمي الوكالة  أشخاص

بصالحيات ،لموكالة الوطنية لتنمية السياحة  ،العاـيتمتع المدير  ،ىذه الصالحيات إلى باإلضافة
ت ويعرضيا والنفقا ،لإليراداتالميزانية التقديرية ، إعداديتولى  اذ،في مجاؿ التسيير المالي ،أخرى 

 ،بصرفيا ويأمرويقوـ بالنفقات ، اإليراداتسندات  إعدادويتولى  ،ليوافق عمييا ،اإلدارةعمى مجمس 
ليوافق عمييا  اإلدارةعمى مجمس  ،ويعرض الحصيمة وحسابات النتائج ،اإلداريةكما يعد الحسابات 

4 . 

داخل الوكالة  ، أنشأف المدير ال يستطيع التكفل بالمياـ الثقيمة  الممقاة عمى عاتقو  وحده وأل 
 : ىيكل تنظيمي  يتكوف مف عدة مديريات تساعده في ذلؾ وىي

 دارة والوسائل:مديرية اإلأوال

 تتكوف مف كل ماىو ممموس مكمفة ب مصمحة الموارد العامة/مصمحة الموارد البشريةحيث 

 ديرية المالية والمحاسبةثانيا: م
                                                           

98/71من المرسوم التنفٌذي رلم  21و  21المادتٌن  1  
*98/71ي رلم من المرسوم التنفٌذ11فمرة  21المادة  1  

 

98/71من المرسوم التنفٌذي رلم  13فمرة  21المادة 
3
  

من المرسوم التنفٌذي نفسه 13المادة 
 4
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وىي تيتـ باالمور المحاسبية والمالية لممؤسسة والمكمفة ب :مصمحة المالية والميزانية/مصمحة 
 المحاسبية العامة

 ثالثا: المديرية التقنية

 1وترميمات لميياكل العقارية إصالحاتوىي تيتـ باالمور التقنية مف 

 مكمفة ب: أنياوالوسائل  اإلدارةمف مياـ مديرية 

 دارية لموكالة وتسيير الموظفيفة المديرية العامة في السياسة اإل*مساعد

 جراءاتط والسير عمى تطبيق القوانيف واإل*التخطي

 مصمحتيف: إلىدارية وتنقسـ ير الموظفيف واحتراـ القوانيف اإل*تسي

 مصمحة الموارد البشرية-

 مصمحة الموارد العامة-

ؾ المينة،،تراقب تنسيق ومراقبة سالمكمفة ب: اختيار الموظفيف وأشرية مصمحة الموارد الب -1
 عماؿ التكويفأ 

مصمحة الوسائل العامة مكمفة ب:ضماف حماية وصيانة الممتمكات المنقولة والعقارية -2
 لموكالة،مراقبة نشاطات كل الخدمات المتواجدة تحت سمطتيا

 تكمف مديرية المالية والمحاسبة ب:

مساعدة المديرية العامة في تحديد السياسة المالية والسير عمييا و المتوقعة والنتائج المالية -
 مصمحتيف: إلىلقرارات التسيير، ىذه المديرية مقسمة 

 المحاسبة العامة،ومصمحة المالية والميزانيةة مصمح

 مصمحة المحاسبة العامة مكمفة ب:-3
                                                           

لتصادٌة بورزامة كرٌمة ومدٌنً زهور:شروط تطبٌك نظام المٌزانٌة وفك النظام المحاسبً المالً الجدٌد ،مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس،كلٌة العلوم اال4 

71،ص2112- 2111،سنة 3وعلوم التسٌٌر ،لسم العلوم التجارٌة ،تخصص مالٌة ومحاسبة،جامعة الجزائر والعلوم التجارٌة    
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 المحاسبية المعموؿ بيا لإلجراءاتتسجيل عمميات الوكالة وفقا 

 1*السير عمى صيانة المستندات الحسابية
 مصمحة المالية والميزانية المكمفة ب:-2
 .مساعدة المديرية العامة في تحديد السياسة المالية لموكالة والسير عمى تطبيقيا-
 .البحث الدائـ والمستمر عمى التوازف المالي والعمل والموارد-
دارة،والمدير العاـ جانب مجمس اإل إلىفإنو  لموكالة مركزيا،الييكل التنظيمي تطرقنا إلى  أفوبعد  

  .قميـ الوطنيلمركزية لموكالة المنتشرة عبر اإل،والمديريات  سنتناوؿ اليياكل غير ا

نشاء الوكالة الوطنية المتضمف إ 70-98سـو التنفيذي رقـ مف المر  02حكاـ المادةوتطبيقا أل 
-31ي المؤرخ في مف القرار الوزار 02نشاء ممحقات ليا حيث نصت المادةإة السياحة تـ لتنمي
 الممحقات التالية:  كالة الوطنية لتنمية السياحة تنشأنشاء ممحقات وطنية لمو المتضمف إ 01-2008

-سوؽ اىراس-سكيكدة–الطارؼ –قاليـ واليات عنابة ؿ الشرقي :ومقرىا  بعنابة وتغطي أممحقة الشما-01
 تبسة.-قالمة

-بومرداس-تيبازة-قاليـ واليات الجزائرا بالجزائر العاصمة وتغطي كل مف أممحقة الشماؿ الوسط: ومقرى-02
 المدية.-عيف الدفمى-البويرة–بجاية -تيزي وزو-البميدة

-عيف تموشنت-مستغانـ-قاليـ واليات كل مف :وىرافماؿ الغربي :ومقرىا بوىراف تغطي أممحقة الش-03
 سيدي بمعباس.–ف غيميزا-معسكر-تممساف

 .بسكرة -الوادي-قاليـ واليات  كل مف غردايةلجنوب الشرقي الواحاتي:/ومقرىا غرداية وتغطي أممحقة ا-04

 درار وبشار.ممحقة الجنوب الغربي:ومقرىا بأدرار وتغطي أقاليـ واليتي أ-05

 .ليزي ممحقة التاسيمي:ومقرىا  بإليزي وتغطي  إقميـ والية إ-06

 .2قميـ والية تمنراستاألىقار :ومقرىا تمنراست وتغطي إممحقة -07

 

 
                                                           

                                                                              مشروع النظام الجدٌد للوكالة الوطنٌة لتنمٌة السٌاحة        12ملحك رلم  
1
  

                    19ج ر رلم ملحمات للوكالة الوطنٌة لتنمٌة السٌاحة  إنشاءٌتضمن  2118-11-31المرار الوزاري المؤرخ فً  من 12المادة  1
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 ملخص الفصل األول  
مف خالؿ دراسة الجانب التنظيمي لموكالة الوطنية لتنمية  إليونستخمص مما سبق التطرؽ 

طبيعتيا أنيا مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ،ولعل المشرع  إلىالسياحة،والتطرؽ 
أنو أخضعيا لمقواعد  إلى بر قدر مف المرونة في التسيير ،إضافةأعطاىا ىذا الطابع ليوفر ليا أك

في عالقاتيا مع الدولة،وتعد تاجرة في عالقاتيا مع الغير ،كما أنيا تتمتع  اإلدارةالمطبقة عمى 
اعتبارىا شخص ال مركزي ألنيا  إلى مما ينتج عنو الذمة المالية،باإلضافةية بالشخصية المعنو 

لموكالة الوطنية  التنظيميتخضع لوصاية وزارة السياحة والصناعة التقميدية ،كما يشمل الييكل 
يتولى تحديد التوجيات األساسية لسياسة  إذالذي يعد السمطة العميا  اإلدارةلتنمية السياحة، مجمس 

ليا والذي يعيف بمرسـو  جانبو المدير العاـ الذي يضمف التسيير العادي إلىة ،ويوجد المؤسس
 مف الوزير المكمف بالسياحة وتنيى ميامو باألشكاؿ نفسيا . باقتراحتنفيذي 
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الفصل الثاني :الصالحيات المقررة للوكالة الوطنية لتنمية السياحة في تفعيل  العقار 
 السياحي

ف كالة الوطنية لتنمية السياحة ، فإتمتع بيا الو المادية والبشرية التي ت لإلمكانيات باإلضافة 
 وا عدادمجموعة مف المياـ منيا حماية العقار السياحي  األساسيالمشرع خوؿ ليا في قانونيا 

 األراضي باقتناءمواقع السياحية ،كما أنيا تقـو ومتابعة الدراسات المتعمقة بمناطق التوسع وال
أو  عمى كل العقارات الدولةاليياكل السياحية وممحقاتيا ، وتمارس حق الشفعة لحساب  إلنشاء

، كما  8660 -06-88المؤرخ في  60/583لتنفيذي رقـ المرسـو ا إطارالبناءات المنجزة في 
الوكالة  إنشاءالمتضمف  0888-68 -80المؤرخ في  88/06 التنفيذييشير مشروع المرسـو 

مف الصالحيات  أخرى ،كما انو منحيا مجموعة  األساسيالوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونيا 
منيا توسيع مياميا ليشمل الميداف الحموي ومتابعة االستثمار ،منحيا دور الموحد لسياسة الدولة 

 اإلقميميوالتسويق  لإلدارةفي مجاؿ السياحة ودور المروج لمعروض العقارية عبر وضع جياز 
 ستثمار العقارية المخصصة لال األوعيةودور المطور لمنصات االستثمار مف خالؿ تييئة 

السمطات المخولة لموكالة الوطنية  ىـأ  إلىنتطرؽ فييا ، مبحثيف  لىإوعميو سنقسـ ىذا الفصل 
ي تسيير العقار السياحي مف خالؿ دور الوكالة ف األوؿ المبحثلتنمية السياحة ،حيث سنتناوؿ في 

المؤرخ في 60/583وممارسة الوكالة لحق الشفعة حسب المرسـو التنفيذي رقـ  األراضي اقتناء
الذي يحدد كيفيات ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ممارسة حق الشفعة 88-06-8660

  .داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
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 المبحث األول:الوكالة الوطنية لتنمية السياحة كأداة في تسيير العقار السياحي

المرافق السياحية مف فنادؽ ومراكز سياحية  إلنشاءيتطمب العقار السياحي نشاطا فيو موارد كبيرة 
وغيرىا    حيث نجد فيو عدة تالعبات وعمميات مضاربة استغمت الثغرات القانونية في ىذا المجاؿ 

في القانوف  1تحديد مفيـو مناطق التوسع والمواقع السياحية  بإعادة،وعميو قامت السمطات المعنية 
 لمتعمق بمناطق التوسع والمواقع السياحية  ا 8665ػ 68ػ 00الصادر في  65/65

جراءاتف عممية تحديد ىذه المناطق مف نفس القانوف فإ00 2وطبقا لنص المادة  تصنيفيا  وا 
 تمؾغير كافية لحماية  اإلنشاءلمتنظيـ وىذا ما جعمو محمية بقوة القانوف وقد تكوف قواعد  أحيمت

الوطنية العمومية أو الخاصة، أو ممؾ لمخواص وذلؾ في حالة  لألمالؾالمناطق سواء كانت تابعة 
 اقتناء إلىالمكمفة بالسياحة  اإلدارةعدـ احتراـ المالؾ لالرتفاقات وااللتزامات، وفي ىذه الحالة تمجأ 

 بطريق ودي وعف طريق الشفعة  إما األمالؾ تمؾ

 األراضي اقتناء إلىألوؿ مطمبيف سنتناوؿ في المطمب ا إلىسنقسـ المبحث  األساسوعمى ىذا 
 والمطمب الثاني سنتحدث عف استعماؿ حق الشفعة  

 لالستغالل السياحي  األراضي اقتناءالمطلب األول :

والمتعمق بالمناطق التوسع  8665ػ 68ػ 00المؤرخ في  65/65مف قانوف 86نصت المادة 
المحددة  األراضيالسياحي والمواقع السياحية عمى ما يمي:"يشكل العقار السياحي القابل لمبناء مف 

 وتمؾالعمومية والخاصة  لألمالؾالتابعة  األراضيليذا الغرض في مخطط التييئة السياحية ويضـ 
 تابعة لمخواص "ال

المتواجدة داخل مناطق التوسع  األراضينو تباع رع الجزائري في ىذا القانوف عمى أوقد نص المش
المحددة في مخطط التييئة  االستثماريةي والمواقع السياحية والضرورية إلنجاز البرامج السياح

  3ودي  التفاؽة الوطنية لتنمية السياحة طبقا السياحية لموكال
                                                           

 11المتعلك بالتنمٌة المستدامة للسٌاحة ،الجرٌدة الرسمٌة  3330فٌفري  13المؤرخ فً  30/31فً المانون  ورد تعرٌف مناطك التوسع والموالع السٌاحٌة 1

كما ٌلً"منطمة التوسع السٌاحً :كل منطمة أو امتداد من اإلللٌم ٌتمٌز بصفات أو بخصوصٌات طبٌعٌة وثمافٌة  30المادة  3330فٌفري  15المؤرخ فً 

" ةهلة إللامة أو تنمٌة منشأة سٌاحٌة وٌمكن استغاللها فً تنمٌة نمط أو أكثر من السٌاحة ذات المر دودٌوبشرٌة وإبداعٌة مناسبة ،مؤ  
مشٌدة المولع السٌاحً : كل منظر أو مولع ٌتمٌز بجاذبٌة سٌاحٌة بسبب مظهره الخالب أو بما ٌحتوي علٌه من عجائب أو خصائص طبٌعٌة أو بناءات 

ٌة أو فنٌة أو أسطورٌة أو ثمافٌة و الذي ٌجب تثمٌن أصالته والمحافظة علٌه من التلف أو االندثار بفعل الطبٌعة أو اإلنسان.علٌه، ٌعترف له بأهمٌة تارٌخ  

من نفس المانون 11المادة 
2
  

المتعلك بمناطك التوسع والموالع السٌاحٌة 30/30من لانون  33من المادة  30الفمرة 
 3
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الذي يتـ مف طرؼ الوكالة الوطنية  االقتناء أفيتضح لنا مف خالؿ نص ىذه الفقرة مف المادة 
نجاز برامج استثمارية ،وقد نظـ المشرع غرض معيف ىو استخداميا كأوعية إل لتنمية السياحة لو

الف س65/65الجزائري االقتناء الودي لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية في القانوف رقـ 
الذكر ،وقد ميز في ىذا القانوف بيف نوعيف مف الممكية التي يتـ اقتناؤىا العقار السياحي ممموؾ 

الوطنية الخاصة  لألمالؾالتابع لمخواص )الفرع األوؿ( والعقار السياحي التابع  أيممكية خاصة 
 )الفرع الثاني (

 العقار السياحي التابع للخواص اقتناءالفرع األول : 

"يشكل العقار السياحي  8665ػ68ػ00المؤرخ في  65/65مف قانوف  86نص المادة مف خالؿ 
 األراضيالمحددة ليذا الغرض في مخطط التييئة السياحية ويضـ  األراضيالقابل لمبناء مف 

 األراضي أغفمتف كانت ىذه المادة وا  1التابعة لمخواص  وتمؾالعمومية والخاصة  لألمالؾالتابعة 
قابمة لمبناء تابعة  أراضيتكوف ىناؾ  أفنو يمكف منطقيا وقانونا الوقفية كوف أ لألمالؾالتابعة 
 الوقفية وتخصص لغرض سياحي   لألمالؾ

المذكور سابقا عمى مايمي :"يمكف  65/65فقد نص المشرع في القانوف رقـ  االقتناءوبخصوص 
 أحكاـيف الطرفيف فضال عف العقار السياحي القابل لمبناء لدى الخواص طبقا التفاؽ ودي ب اقتناء
العقار السياحي داخل  أسعارتتخذ تدابير الالزمة لتدعـ  أفمف ىذا القانوف يمكف لمدولة  50المادة 

ىذا االتفاؽ الودي يكوف بيف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة  2مناطق التوسع والمواقع السياحية   "
 االقتناء إجراءات المشرع الجزائري بالنص دوف ذكر اكتفىجية والمالؾ مف جية ثانية ،وقد  مف

عمى مايمي:"تحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة عف طريق  88مف المادة  األخيرةالودي في الفقرة 
  3التشريع والتنظيـ المعموؿ بيما

 االقتناءة ومالؾ العقار السياحي موضوع بموجب عقد بيع مبـر ما بيف الوكالة مف جي االقتناءيتـ 
 إجراءاتالموثق ،يتـ مباشرة  أماـ فبعدما يتـ تحرير العقد البيع بيف الطرفيف أخرى ف جية م

التسجيل العقاري وكذا الشير العقاري طبقا لمقواعد المعموؿ بيا في ىذا المجاؿ وىو قانوف 

                                                           
من نفس المانون  33المادة 

1
  

30/30من المانون  30و31فمرة رلم  01ادة الم 2  
30/30فمرة األخٌرة من المانون  33المادة  3  
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 إعدادالمتضمف  0803نوفمبر  08المؤرخ في  03/07 األمروكذا 1ـ المتم التسجيل المعدؿ و
 العاـ وتأسيس السجل العقاري ،وكذا المراسيـ التنفيذية لو  األراضيمسح 

 اإلداريةالعقود  أفمي :"أعاله عمى مايالمذكور  03/07رقـ  األمرمف  00وتنص المادة 
أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني ال يكوف ليا  إنشاء إلىواالتفاقات التي ترمي 

 2خ نشرىا في مجموعة البطاقات العقارية "مف تاري إال األطراؼأثر بيف 

القضائية التي مف شأنيا  األحكاـو  اإلداريةنستنتج مف خالؿ ىذه المادة أف جميع التصرفات 
ياء حق عيني عقاري يجب أف تخضع لعممية الشير أو تعديل أو انت أوتصريحإنشاء أو نقل 

 وبالنسبة لمغير   األطراؼحتى تنتج أثرىا بيف 3

،يعتبر مف  أكثرأو  إرادتيفوالعقد الذي ىو اتفاؽ بيف  أصميةقوؽ العينية قد تكوف وىذه الح
التصرفات الناقمة لمممكية العقارية ػ عقد البيع ػ فبعد التسجيل عقد البيع المبـر بيف الوكالة الوطنية 

 وتحصيل رسوـ التسجيل العقاري تأتيمالؾ لدى مصمحة التسجيل والطابع لتنمية السياحة وال
مف القانوف المدني الجزائري  085ناقل لمممكية العقارية حسب نص المادة  كإجراءعممية الشير ،

في العقار سواء كاف ذلؾ بيف  األخرى التي نصت عمى ما يمي :"ال تنتقل الممكية والحقوؽ العينية 
ص القوانيف التي ينص عمييا القانوف وباألخ اإلجراءاتروعيت  إذا إالالمتعاقديف أـ في حق الغير 

 والمراسيـ التنفيذية لو  03/07 األمرالتي تدير مصمحة الشير العقاري "،وىذه القوانيف ىي 

 

 

 الوطنية الخاصة  لألمالكالفرع الثاني :اقتناء العقار السياحي التابع 

نص  إلىالوطنية العمومية ،لكف بالنظر  لألمالؾالوطنية الخاصة كما ورد  لألمالؾلـ يرد تعريف 
ديسمبر  60الوطنية ،المؤرخ في  األمالؾالمتضمف قانوف  86/56مف القانوف  651المادة 

                                                           
1533دٌسمبر 14، المؤرخة فً 41،المتضمن لانون التسجٌل المعدل والمتمم، الجرٌدة الرسمٌة العدد 1532دٌسمبر  35المؤرخ فً  32/131األمر رلم 0   
، 53،إعداد مسح األراضً العام وتأسٌس السجل العماري ،الجرٌدة الرسمٌة العدد1531نوفمبر  13ً المؤرخ ف 31/30، من األمر رلم 12المادة  0

1531نوفمبر  14المؤرخة فً    
من  12لمادة الشهر العماري : عمل فنً ٌهدف إلى تسجٌل مختلف التصرفات الواردة على العمارات بإدارة الشهر العماري إلعالم كافة بها ،تطبٌما لنص ا

سابك الذكر 31/30ر رلم األم
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 األمالؾيظير بأف  إذ، 8668جويمية  68، المؤرخ في 68/07، المعدؿ والمتمـ بالقانوف 0886
العمومية والتي تؤدي وظيفة امتالكية مالية تمثل  األمالؾغير المصنفة ضمف  األخرى الوطنية 
 الوطنية الخاصة  ؾاألمال

المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية التي تكوف ضرورية النجاز  األراضيتباع 
 المشاريع استثمارية وىذا لتجسيد مخطط التييئة السياحية لدعـ عممية التنمية السياحية 

حة :"تتخذ الدولة المتعمق بالتنمية المستدامة لمسيا 65/60مف القانوف  08نص المشرع في المادة 
الدعـ ،وتقدـ المساعدات وتمنح االمتيازات المالية،والجبائية النوعية الخاصة  وا عماؿ إجراءات

السياحي قصد تشجيع التنمية السريعة والمستدامة لمسياحة واستحداث أثار ايجابية عمى  باالستثمار
ى لدعـ عممية التنمية استحداث أدوات أخر  إلى اإلطاراالقتصاد الوطني ،كما تسعى في ىذا 

 السياحية "

وىنا يظير أف الدولة تؤدي دورا فعاال لدعـ االستثمار السياحي والنيوض بو لتسييميا لعممية البيع 
السابق  86/56المعدؿ ؿ 68/07مف القانوف  060المعدلة لممادة  50وىذا ما نصت عميو المادة 
الوطنية  األمالؾنفس القانوف انو تخصص مف  87المعدلة بالمادة  88الذكر ،كذلؾ أكدت المادة

الخاصة لخدمة الصالح العاـ وحددت بذلؾ المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
الوطنية الخاصة عف طريق  األمالؾ اقتناءتتـ عممية  2في تعديل الفقر الثالثة مف نفس المادة 
،كذلؾ مع احتراـ  3 80بالمادة 86/56مف القانوف  88البيع بالمزاد العمني حسب تعديل المادة 
 المخططات التوجييية لمتييئة والتعمير 

،المتضمف شروط 8608ديسمبر  00المؤرخ في  08/780مف المرسـو 86ىذا ما تضمنو المادة 
نية لتنمية عمومية والخاصة التابعة لمدولة ،أما بالنسبة لموكالة الوطال األمالؾوتسيير  إدارةوكيفيات 

عف طريق البيع الذي يتـ بيف الوزير المكمف بالمالية والوزير المكمف  باالقتناءالسياحة فيي تقـو 
،يثبت البيع في محضر تحرره مصمحة ذات طابع صناعي وتجاري  4بالسياحة ،الف الوكالة تعتبر 

                                                                                                                                                                                                 
دٌسمبر  33،المؤرخة فً 13، الجرٌدة الرسمٌة العدد1553دٌسمبر  31المتضمن لانون األمالن الوطنٌة ،المؤرخ فً  53/03، من المانون 30المادة  1

3334 أوت 30،المؤرخة فً 00،الجرٌدة الرسمٌة العدد3334ٌولٌو  33المؤرخ فً  34/10،المعدل والمتمم بالمانون 1553 1  
وننمن نفس الما 30المعدلة بالمادة  43السابك الذكر ،وكذلن المادة  53/03المعدل والمتمم للمانون  34/10، من المانون 132المعدلة بالمادة  01المادة  3  
 34/10من المانون 34/10من المانون  32بالمادة 53/03من المانون  05المادة  
3
  

فهً مؤسسة عمومٌة ذات طابع صناعً وتجاري 31السابك الذكر حسب نص المادة  54/33المرسوم التنفٌذي كما سبك اإلشارة إلٌها فً 
 4
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ثمف ،بعد ذلؾ يتـ تسجيمو وشيره بالمحافظة العقارية التي تحدد ال إقميميا مختصةأمالؾ الدولة ال
 مكاف تواجد العقار المختصة إقميميا 

لموالية أولمبمدية حيث يبـر عقد البيع بيف  اويختمف األمر بالنسبة لمعقار السياحي سواء كاف ممموك
الوزير المكمف بالسياحة ممثل في الوكالة الوطنية لتنمية السياحة والوالي ،أما البمدية حيث يبـر 

مف  1 05عقد البيع بيف الوكالة العقارية المحمية والوكالة الوطنية لتنمية السياحة طبقا لنص المادة 
  0886نوفمبر  08المؤرخ في  86/83قانوف التوجيو العقاري 

 دور الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في استعمال حق الشفعة لصالح الدولة   الثاني:المطلب 

مف القانوف المدني الجزائري لتي تعرؼ الشفعة بأنيا رخصة تجيز  087باستقراء نص المادة 
وبذلؾ  2والشروط المنصوص عمييا في القانوف  األحواؿالحموؿ محل المشتري في بيع العقار ضمف 
الدولة بغية المحافظة عمى العقار السياحي وألجل  إليياتعتبر الشفعة طريقة استثنائية وجبرية تمجأ 

حق الدولة في ممارسة حق الشفعة  أقرار إلىاستثمارات سياحية وسنتطرؽ في ىذا المطمب  إقامة
 اني( )الفرع الث إجراءاتيا(ثـ األوؿ) الفرع 

 حق الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في ممارسة حق الشفعة قانونا  إقرارالفرع األول :

تمارس الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع 
والمتواجدة داخل مناطق  65/65قانوف  إطارالسياحية وعمى كل العقارات أو البناءات المنجزة في 

 3 بعوض أو بدوف عوض إرادياوتكوف موضوع نقل الممكية حي ،ايالتوسع الس

الشفعة  أقرتمف القانوف المدني الجزائري التي  085والمالحع أف المشرع الجزائري ناقض المادة 
مفيوما جديدا لمشفعة في القانوف  أعطىفي حالة البيع فقط ،بمفيوـ المخالفة المشرع 

وثاني مالحظة حوؿ نص  4السالف الذكر ،فغير مقبوؿ أف يناقض قانونا شريعة عامة 65/65
                                                           

1 1553نوفمبر  14،المؤرخة فً 05الجرٌدة الرسمٌة 1553نوفمبر  14المتضمن التوجٌه العماري ،المؤرخ فً  53/31، من المانون رلم 30المادة  3
  

نون المدنً ضمن المسم الخامس من الفصل الثانً تحت عنوان :طرق اكتساب الملكٌة ،وهذا فً الباب األول بعنوان حك نظمها المشرع الجزائري فً الما0

منه  350من المانون المدنً فتناولت المادة  433إلى  350الملكٌة من الكتاب الثالث والمعنون بالحموق العٌنٌة األصلٌة وجاءت أحكام الشفعة فً المواد من 

الشفعة بمولها :" الشفعة رخصة تجٌز الحلول محل المشتري فً بٌع العمار ضمن األحوال والشروط المنصوص علٌها فً المواد التالٌة " ،  تعرٌف حك
حة العامة منه :"ٌنشأ حك الدولة والجماعات المحلٌة فً الشفعة بغٌر توفٌر الحاجات ذات المصل 31،فً المادة  53/31تناولها أٌضا لانون التوجٌه العماري 

والمنفعة العمومٌة ،بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكٌة..." 
2
  

30/30من لانون  31المادة   
عماري ،جامعة ،لعمٌري ٌاسٌن ، الحماٌة المانونٌة للعمار السٌاحً فً التشرٌع الجزائري ،مذكرة نهاٌة الدراسة لنٌل شهادة الماستر ،تخصص المانون ال 1

21ص 3313/3310الدكتور ٌحٌى فارس المدٌة ،كلٌة الحموق ،   
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المشرع لـ يحدد مرتبة الدولة ممثمة في الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في  أفىو  80المادة 
 ما قررممارسة حق الشفعة خالفا لما فعمو في قانوف التوجيو العقاري ل

الدولة والجماعات المحمية في الشفعة بغية الحاجات ذات المصمحة العامة  ينشأ حقمايمي :" 
  1نزع الممكية إجراء إلىوالمنفعة العمومية بصرؼ النظر عف المجوء المحتمل 

مف القانوف  88المادة  ألحكاـعمى مايمي :"طبقا  60/538كما نص في نفس المرسـو 
مخطط التييئة السياحية عندما يقرر  إطارالعقار أو البناء المنجز في يتعيف عمى مالؾ 65/65
تقديـ تصريح مسبق لموزير المكمف بالسياحة    "بالتالي ىناؾ تناقض واضح بيف  أمالكوبيع 

 األولىالسابق الذكر كوف أف المادة 65/65مف القانوف  80مف نفس المرسـو والمادة 65المادة 
قررت حق الشفعة في حالة البيع فقط  بينما المادة الثانية في حالة البيع أو اليبة ،أكثر مف ذلؾ 

ففي المادة  65و  68المرسـو نفسو بيف المادتيف  أحكاـفاف المشرع وقع في فخ التناقض ضمف 
 ارسةمم قرر حق الوكالة في إذ السابق ذكرىا مف نفس القانوف 80والتي جاءت مطابقة لممادة 68

الشفعة في حالة البيع أو اليبة ويستشف ذلؾ مف عبارة " كل تنازؿ بمقابل أو بدوف مقابل "بينما 
 2ذكر البيع فقط  65في المادة 

 ممارسة حق الشفعة من قبل الوكالة الوطنية لتنمية السياحة  إجراءاتالفرع الثاني :  

المحدد لكيفيات ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية  60/583مف المرسـو التنفيذي  68نصت المادة 
السياحة  لحق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية عمى مايمي : "   تمارس الوكالة 
حقيا عمى عقار أرض أو بناء يقع في الجزء المقابل لمبناء لمنطقة التوسع السياحي ،كما ىو 

والذي  65/65القانوف  أىداؼ إطارمحدد في مخطط التييئة السياحية الموافق عميو،والمنجز في 
المرسـو السابق يتوجب عمى مالؾ  أحكاـ إطارفي  3قابل أو بدوف مقابل  ميكوف موضوع تنازؿ ب

الوكالة بالبيع  إلخطارتقديـ تصريح مسبق لموزير المكمف بالسياحة ىذا الممارسة،العقار محل 
 4يوما 03لمسماح ليا بممارسة حقيا في الشفعة وىذا في أجل 

                                                           
1553نوفمبر  14،المؤرخة فً 05،الجرٌدة الرسمٌة العدد1553نوفمبر  14،المتضمن التوجٌه العماري ،المؤرخ فً 53/31من المانون  31المادة  1   
23لعمٌري ٌاسٌن ،المرجع السابك ص 3  

3 المحدد لكٌفٌات ممارسة الوكالة الوطنٌة لتنمٌة السٌاحة لحك الشفعة داخل مناطك التوسع والموالع السٌاحٌة  32/041من المرسوم التنفٌذي  33المادة  0

3332نوفمبر  33الموافك ل 1033شوال  10المؤرخة فً  33، الجرٌدة الرسمٌة العدد 3332أكتوبر  33الموافك ل 1033شوال  31،المؤرخ فً    
ٌذي نفسهمن المرسوم التنف 30 30 نالمادتٌ

4
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أشير لمفصل في موضوع اقتنائيا لمعقار المعني ،كذلؾ يتعيف عمييا انجاز دراسة 65لموكالة أجل 
فانو في حالة ممارسة الوكالة حقيا بالشفعة  60/583مف نفس المرسـو  60المادة  أما،1تقنية 

انقضى األجل المحدد المتمثل  إذاالمحددة مع العمـ أنو  اآلجاؿلمكمف و طبعا يتـ في تبمغ الوزير ا
أشير وفي حالة عدـ ردىا ،تعد كأنيا تنازلت عف حقيا بالشفعة ،أما بالنسبة لمقانوف  65في 

 يوما لمشفيع لممارسة حقو في الشفعة 56فانو تـ منح مدة 882المدني وحسب نص المادة 

يوما ،حيث أنو  03التالي ،يكوف عمى الوزير المكمف أف يبمغ المالؾ في أجل  لإلجراءبالنسبة 
أشير وفي حالة عدـ رد الوزير ،يحق لممالؾ مباشرة البيع المقرر،أما في  67وعند انتياء أجل 

حالة غياب اتفاؽ بالتراضي مع المالؾ ،تحدد الييئة القضائية المختصة ثمف اقتناء الممكية 
 3 موضوع حق الشفعة

أما بخصوص نزع الممكية فقد حدد المشرع قواعدىا مف أجل المنفعة العمومية وذلؾ حسب 
 4المراحل التالية 

ػ يقوـ المستفيد مف تكويف ممف ويرسمو لموالي المختص والذي يمكنو طمب جميع المعمومات 0
 والوثائق التكميمية التي يراىا مفيدة لدراسة الممف 

  أشخاصػ يقـو الوالي بتعييف لجنة تحقيق مف ثالثة 8

 الثبوتية الوالي مع جميع الوثائق إلىػ ترسل نتائج لجنة التحقيق الموقعة والمؤشرة والمؤرخة 5
رساؿالمفيرسة قانونا   المعنييف   األشخاص إلىنسخة مف النتائج  وا 

كانت الممتمكات واقعة في  إذاية قرار يتضمف التصريح بالمنفعة العموم بإصدارػ يقـو الوالي 7
الداخمية والجماعات المحمية ووزير  ووزيرتراب والية واحدة وبقرار مشترؾ بيف الوزير المعني 

 كانت الممتمكات واقعة في واليتيف أو أكثر  إذاالمالية 

 ػ يتضمف قرار التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :3
                                                           

تلتزم الوكالة بإعداد دراسة تمنٌة تبرز فٌها الوصف والمحتوى والتمٌٌم والوسائل المالٌة  32/041من المرسوم التنفٌذي  33الفمرة ، 31حسب نص المادة 1

الضرورٌة اللتناء األمالن المعنٌة
 
 

من المانون المدنً الجزائري المعدل والمتمم 55المادة 
 2

  
، السابك الذكر32/041المرسوم التنفٌذي من  34،35المواد 

 3
  

الذي ٌحدد المواعد المتعلمة بنزع الملكٌة من أجل المنفعة العمومٌة ،الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة رلم  1551أفرٌل  33المؤرخ فً  51،11المانون رلم  0

1550أوت  31الصادرة فً  11   
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 مف نزع الممكية األىداؼػ 
 قطع األرضية وموقعيا ػ مساحة ال

 ػ قواـ األشغاؿ المراد الشروع فييا 
 ػ تقدير النفقات التي تغطي عمميات نزع الممكية 

الحقوؽ  وأصحابمخطط جزئي وقائمة لممالكيف  إعدادػ القياـ بتحقيق جزئي والذي يترتب عميو 0
مراد نزع ممكيتيـ والغرض مف ىذا التحقيق ىو توضيح ىوية المالكيف وأصحاب الحقوؽ ال اآلخريف

 والتحقق منيـ  
الوالي ممف التحقيق  إلىػ يتولى ميمة التحقيق الجزئي محافع التحقيق حيث يرسل ىذا األخير 0

 الجزئي والذي يشمل :
 ػ المخطط الجزئي

 ػ المحضر النيائي وكذلؾ جميع الوثائق المستممة أو المعدة أثناء التحقيق 
 ػ قائمة العقارات 

: القرار  بإرساؿمرحمة فيي تقدير قيمة الممتمكات والحقوؽ العقارية حيث يقـو الوالي  أخرػ أما 8
المتضمف التصريح بالمنفعة العمومية وكذلؾ المخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكيف 

الوطنية ، ويجب أف يكوف مبمغ التعويضات  األمالؾ إدارةمصالح  إلىالحقوؽ العينية  وأصحاب
 ويحدد نقدا وبالعممة الوطنية عادال ومنصفا 

 ػ كما يمكف أف يكوف التعويض عيني في حالة محالت سكنية ذات استعماؿ ميني 8
 األمالؾ الوطنية عمى ما يأتي : إدارةػ يشمل قرار التعويض الذي تعده مصالح 06

 ػ قائمة العقارات 
 الحقوؽ العينية  وأصحابػ قائمة المالكيف 
 ػ مبمغ التعويض 

 حسابو ػ طريقة 
 المبحث الثاني : الوكالة كأداة لتنمية وترقية مناطق التوسع والمواقع السياحية

السياسة الوطنية التي تبنتيا السمطات العمومية مف أجل التييئة العمرانية ، كانت المحور  إف
 األساسي والشغل الشاغل بالنسبة ليا  
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 أقطابولتكريس ىذا المشروع في الميداف ،بذلت جيود معتبرة عمى مستوى التراب الوطني لخمق 
النشاطات المختمفة ،بيدؼ المساىمة في تطوير المساحات المخصصة النجاز األىداؼ الكبرى 

 المسطرة في مجاؿ التييئة العمرانية 
جراءاتلالستقالؿ اتخذت تدابير  األولىفمنذ السنوات  عية مف اجل ترقية االستثمار تشجي وا 

كما توفر الدولة التسييالت  1مناطق التوسع السياحي  إنشاءالسياحي وبيذا الخصوص تقرر 
التنمية السياحية التي  أدواتوذلؾ مف خالؿ  األراضيلممستثمريف لمحصوؿ عمى  الالزمة اإلدارية
االعتبار لدور الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وانجاز المخطط التوجييي لمتنمية  بإعادةتظير 

مطمبيف ، المطمب  إلىالسياحية وتكويف االحتياطات العقارية وليذا سنتطرؽ في ىذا المبحث 
بيع أو  إعادةاألوؿ يتناوؿ تييئة مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية ، والمطمب الثاني 

 راضي داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية لفائدة المستثمريف تأجير األ
 طق التوسع السياحي والمواقع السياحيةاالمطلب األول : تهيئة من

 اإلدارةالسياحية المعد مف طرؼ  التييئةتتـ تييئة وتسيير المواقع السياحية وفق مواصفات مخطط 
عف طريق التحفيزات والتسييالت  65/65مف القانوف  082المكمفة بالسياحة حسب نص المادة 

لتطوير الفضاء  اإلمكانياتتييئة واستغالؿ كل  إلىالمتعددة ، وتيدؼ ىذه االسترتيجية كذلؾ 
 بتييئةالوكالة الوطنية لتنمية السياحة موضوع دراستنا حيث تيتـ  أنشأتالسياحي ، وليذا الغرض 
  3وتسيير العقار السياحي

 التهيئة من طرف الوكالة  ألشغالالدراسات الالزمة  إعدادالفرع األول :
وضعت الدولة عدة تسييالت في مجاؿ العقار السيما عمى مستوى مناطق التوسع السياحي 
لتمكيف المستثمريف مف انجاز مشاريعيـ دوف عراقيل ،حيث قاـ وزير السياحة بالتوقيع عمى تعميمة 

ىكتار  36مشروع و 056سع السياحي بداية ب خاصة ستسمح بتحرير االستثمار في مناطق التو 

                                                           
التوسع السٌاحً :"وهً كل منطمة أو امتداد من اإلللٌم ٌتمٌز بصفات أو  تعرٌف مناطك 13/33/3330المؤرخ فً  30/30المانون   1

أكثر بخصوصٌات طبٌعٌة وثمافٌة وبشرٌة وإبداعٌة مناسبة للسٌاحة ،مؤهلة إللامة أو تنمٌة منشأة سٌاحٌة ، وٌمكن استغاللها فً تنمٌة نمط أو 

 من السٌاحة ذات مرد ودٌة..

 

نصت على ماٌلً:"تتم تهٌئة وتسٌٌر منطمة التوسع والمولع السٌاحً وفك مواصفات مخطط التهٌئة السٌاحٌة الذي تعده  30/30من المانون  13المادة  1

  اإلدارة المكلفة بالسٌاحة فً إطار تشاوري ومصادق علٌه عن طرٌك التنظٌم"

ادق والمركبات السٌاحٌة والحمامات االستشفائٌة والمرى السٌاحٌة المنجزة فً إطار االستثمار العمار السٌاحً : كل ماهو ثابت فً مجال السٌاحة كالفن 3

شواطئ والمناطك السٌاحً حٌث ٌتشكل العمار المابل للبناء من األراضً المحددة لهذا الغرض فً نخطط التهٌئة السٌاحٌة ،كذلن ٌضم العمار الغٌر مبنً كال

 .03ظر عٌاد عبد الوهاب ،المرجع السابك ،صالمحمٌة األثرٌة والطبٌعٌة ،أن
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لسنوات حبيسة التدابير التنظيمية والتشريعية السابقة  ضـ مشاريع مشتركة وأخرى خاصة ظمت،ت
التي حالت دوف تجسدىا ،وتتيح التدابير الجديدة لجميع المتعامميف االقتصادييف الخواص تجسيد 

ؿ تقديـ صورة أولية فقط عف مخطط المشروع استثماراتيـ المعطمة عمى مستوى الوزارة ،مف خال
مف طرؼ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ،ويقـو المستثمروف بعممية  مبدئيايتـ بالموافقة عميو 

 التييئة ثـ يعوض ىؤالء وفقا لسمـ يتـ تحديده 
ة التي تقـو بيا الوكالة بعد مرحمة االنتياء مف دراسة المنطقة 1وتأتي عممية التييئة السياحي

السياحية ،وتبدأ التييئة مف خالؿ انجاز شبكات الطرؽ ،شبكات الكيرباء والياتف ،شبكات 
مف المرسـو  00المادة  إليوالتطيير ومحطات التصفية ،شبكات توزيع الغاز حسب ما أشارت 

 2طط التييئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المحدد لكيفيات مخ 60/80التنفيذي رقـ 

صادقت الوكالة الوطنية لتنمية السياحة عمى مجموعة مف الدراسات المتعمقة 8605ومنذ سنة 
 8607مخطط متعمق بالتييئة السياحية ،وفد شرع في عممية التييئة منذ 56بالمشاريع ما يقارب 

ومنح الموافقات لمعديد مف المشاريع السياحية نذكر  مناطق سياحية 06وقد تمت تغطية حوالي 
،جيجل كما قدمت العديد مف الموافقات في مناطق عنابومنيا في والية مستغانـ ،الجمفة،بسكرة،

التراب الوطني بعدىا تأتي مرحمة ميمة وىي تقديـ رخص البناء ليذه  موزعة عمىمختمفة و 
 تقارير تحتوي عمى مايمي :المشاريع ويشمل مخطط التييئة السياحية عدة 

تقرير يوضح الوضعية الحالية لمنطقة التوسع السياحي التي أعد مف أجميا المخطط ويعمف التدابير 
 المقررة لتنميتيا وتييئتيا وتسييرىا مف خالؿ ما يمي:
عنية، نطقة كذلؾ حالة البناء في المنطقة الممػ المزايا العقارية والسياحية والحموية التي تزخر بيا ال

مطار والمياه لصالحة لمشرب والري وصرؼ مياه األا أيضا حالة الطرؽ وقنوات التزويد بالمياه 
 القذرة 

                                                           
ا االرتفالات ٌمصد بالتهٌئة السٌاحٌة ،مجموع المواعد العامة والخاصة بتهٌئة واستعمال منطمة التوسع سٌاحٌة والموالع الخاصة بالتعمٌر والبناء وكذ0

من المرسوم التنفٌذي رلم  33للمولع."،حسب نص المادة المطبمة فٌما ٌخص استعمال وحماٌة األمالن والعمارات المبنٌة حسب الطابع السٌاحً 

،المؤرخة 13،الجرٌدة الرسمٌة العدد3333مارس  11المحدد لكٌفٌات إعداد مخطط التهٌئة السٌاحٌة لمناطك التوسع والموالع السٌاحٌة ،المؤرخ فً 33/42

  .3333مارس  10فً 

 33/42من نفس المرسوم التنفٌذي  12المادة  2
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لممنطقة  واالقتصادي واالجتماعيلقضاء عمى القاذورات الصمبة ، اإلطار الديموغرافي ػ صرؼ وا
،وكذلؾ  واالقتصادية جتماعيةواالعقارية واألفاؽ الديموغرافية السياحية ،الطبيعة القانونية لألمالؾ ال

 نجازىا لتجييزات العمومية المزمع إبرامج ا
ػ تقرير حوؿ حقوؽ البناء الذي يحدد القواعد العامة الستعماؿ األراضي واالرتفاقات وكذلؾ 

 التييئة واالستثمار السياحي  إطارالعمميات المزمع القياـ بيا في 
عدية التي تتضمف الوثائق التخطيطية التي تظير القا والمنشآتػ المخططات التقنية لمتييئات 

 الشروط المحددة في النظاـ وتبرر المناطق الفرعية المتجانسة  
ػ الممحقات التي تتضمف كل أو جزء مف الوثائق التخطيطية والوثائق المطموبة لمخطط استغالؿ 

 إليور حسب ما أشير األراضي في حالة تواجد الموقع بالقرب مف منطقة عمرانية أو قابمة لمتعمي
أدوات  إطاريندرج مخطط التييئة السياحية في  إذ، 60/80 التنفيذيمف المرسـو  001في المادة 

مف  05والعمراف ،حيث يعتبر بمثابة رخصة تجزئة لألجزاء القابمة لمبناء حسب المادة  اإلقميـتييئة 
 ويشمل مخطط التييئة السياحية : 65/65القانوف 

الطبيعي والمعالـ الثقافية التي يشكل الحفاظ عمييا عامال أساسيا لمجذب السياحي ػ"حماية الجماؿ 
  

ات تنمية متعددة األشكاؿ لممناخ إحداثعمى أساس أىداؼ محددة، مف شأنيا  استثماراتػ انجاز 
 التي تزخر بيا مناطق التوسع والمواقع السياحية  

 جو الخصوص :عمى و  االعتباريأخذ مخطط التييئة السياحية بعيف 
 ات المناطق،ػ خصوصيات ومناخ

 ػ الحاجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
نصت  ػ االلتزامات الخاصة باالستغالؿ العقالني والمنسجـ لممناطق والفضاءات السياحية

 2 58المادة

والتنمية المستدامة  اإلقميـ، المتعمق بتييئة 8600ديسمبر  08المؤرخ في  60/86مف القانوف  
،عمى ما يمي :"يحدد المخطط التوجييي لمتييئة السياحية كيفيات تطوير األنشطة السياحية 

 ومنشاتيا  األساسية مع مراعاة:
                                                           

المحدد لكٌفٌات إعداد مخطط التهٌئة السٌاحٌة لمناطك التوسع والموالع السٌاحٌة 33/42من المرسوم التنفٌذي  12المادة 
 1

  
 11، المؤرخة فً 33،المتعلك بتهٌئة اإلللٌم وتنمٌته المستدامة ،الجرٌدة الرسمٌة العدد3331دٌسمبر  13المؤرخ فً  31/33من المانون  04المادة  3

3331دٌسمبر    
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مكاناتياػ خصوصيات المناطق   ،وا 
 والثقافية،ػ االحتياجات االقتصادية واالجتماعية 

 لسياحية ػ واجبات االستغالؿ العقالني لممناطق والفضاءات ا
وبيذه الصفة ،يحدد قواعد المحافظة عمى المواقع ومناطق التوسع السياحي ،وشروطيا "، وفي 

مخطط العمل مف أجل التنمية المستدامة لمسياحة في الجزائر ،اعتمدت الدولة عمى تشجيع  إطار
 المبادرات الخاصة والشراكة ،حيث ينحصر دورىا في توفير الشروط الضرورية لقياـ صناعة

 سياحية منسجمة  
ة السياحية التي تشرؼ عمييا الوكالة الوطنية لتنمية ئالدراسات الخاصة بالتيي إعدادعمميات  إف

التييئة القاعدية لمنطقة التوسع  أشغاؿالسياحة ساعدت في فؾ العزلة لمعديد مف المناطق ،مثل 
فبعد إنجاز الدراسة الخاصة بالتحديد والتصنيف لممواقع السياحية ،تـ تـ بوالية الجمفة ،السياحي 

تصنيف منطقتي حماـ المصراف وحماـ الشارؼ كمناطق لمتوسع السياحي بموجب المرسـو 
ىكتار عمى  06ىكتار و  06بمساحة  8606-67-88المؤرخ في  06/050التنفيذي رقـ 

ىكتار وىذا  77حديد وتعييف منطقة قطارة عمى مساحة تـ تالتوالي ،أما بالنسبة لحماـ قطارة فقد 
والممف عمى  zestاقتراح وتصنيف منطقة حماـ قطارة كمنطقة لمتوسع وكموقع سياحي  في إنتظار

ضمف المناطق الحموية المصنفة الستفادتيا مف برامج التنمية  إدراجيامستوى الوكالة قصد 
 السياحية  

وزيادة لحجـ العقار السياحي تـ اقتراح مناطق توسع جديدة منيا نذكر :منطقة عيف الناقة 
بالمجبارة ،منطقة زكار ، منطقة عيف الرومية بعيف اإلبل ، منطقة القعدة بمسعد ، منطقة سف 

ممفات اقتراح تصنيف ىذه المناطق عمى  إيداعبالجمفة ، منطقة تقرساف بالشارؼ ، وتـ  8الباء 
 وى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وىي موضوع الدراسة مست
حيث تـ انجاز دراسة تييئة سياحية لممنابع الحموية بمنطقتي حماـ الشارؼ والمصراف ،وىذا في   

-65-00المؤرخ في  60/80وفق المرسـو التنفيذي رقـ 8660إطار برنامج اليضاب العميا لسنة 
 لتييئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية  المتعمق بكيفيات إعداد مخطط ا 8660

تـ تحييف دراسة تييئة سياحية لممنابع الحموية بمنطقتي حماـ الشارؼ والمصراف  8603ففي سنة 
وىذا قصد تسوية الممف التقني بما يتوافق مع ANDT،بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتنمية السياحة 

 60/80المعدؿ لممرسـو التنفيذي رقـ: 8603-65-68مؤرخ في ال 03/08المرسـو التنفيذي رقـ :
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مخطط التييئة السياحية لمناطق التوسع  إعدادوالمتعمق بكيفيات  8660-65-00المؤرخ في 
وتتكفل الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في متابعة أشغاؿ التييئة العقار السياحي والمواقع السياحية  

ة تييئة مناطق التوسع السياحي بحماـ الشارؼ وحماـ المصراف المصنف وىذا ما اتضح في عممي
بحماـ المصراف بشبكة الماء الشروب مف أشغاؿ ربط منطقة التوسع السياحي  االنتياء،حيث تـ 

   8600،أما أشغاؿ ربط المنطقة بشبكة الصرؼ الصحي فاألشغاؿ خالؿ ىذه السنة 
دفع قوي لالستثمار السياحي، بعد موافقة الوكالة  إلعطاءأيضا في خطوة نوعية أخرى  ولإلشارة
والية مف الوطف وذلؾ بتاريخ  00مشروع لالستثمار مف  056مشروع سياحي ضمف  58النجاز 

 8607فيفري  06
 الفرع الثاني : احترام المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

وعدـ احتراـ مختمف روط،الشتعد مخالفة عدـ احتراـ مواصفات مخطط التييئة السياحية ودفتر 
ىذا ما نص عميو 1وثائق البناء والتعمير المصادؽ عمييا مف قبل السمطة المختصة 

، ومف ىذا فاف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ممزمة عند قياميا بأشغاؿ التييئة 65/65القانوف 
 والتنمية  باحتراـ مواصفات المخطط التوجييي لمتييئة السياحية 

تحويل الطابع السياحي لممنطقة ، حيث يقـو كل مف  إلىألي ممارسات قد تؤدي  وىذا تفاديا
مف ىذا القانوف ، بمراقبة المنجزات 552المؤىميف حسب المادة  والبيئةمفتشي السياحة والتعمير 

 داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية مف خالؿ ما يمي:
مناطق التوسع والمواقع السياحية ،والى ورشات انجاز اليياكل القاعدية وبناء  إلىػالدخوؿ 

  65/65القانوف  أحكاـتنفيذ  إجراءاتالتجييزات داخل ىذه المناطق ،وكذلؾ التحقق مف 
 ػ التحقق والتأكد مف مطابقة األشغاؿ المنجزة فييا لمخطط التييئة السياحية 

في مجاؿ التييئة واستغالؿ مناطق  65/65حكاـ القانوف تنفيذ أ إجراءاتػ أيضا التحقق مف 
المكمفة بالسياحة  اإلدارةالتوسع والمواقع السياحية ، وفي حالة مواصفات ىذا المخطط تنذر 

تطبق عميو المادتيف  اإلنذارالمخالف ليذه القوانيف قصد احتراـ التعميمات ،وفي حالة عدـ احتراـ 
 3مف ىذا القانوف  76و  58

                                                           
المتعلك بمناطك التوسع السٌاحً والموالع السٌاحٌة  30/30من المانون  04المادة

1
  

من نفس المانون  00المادة  
2
  

من المانون ذاته02،03،05،03المواد 
 3
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األشغاؿ  توقيفقصد  أالستعجاليالجية القضائية في القسـ  إلىلدارة المكمفة بالسياحة تمجأ ا
مف  36و  78و  73و  77مف القانوف ذاتو، حيث نصت عمى العقوبات المواد  58حسب المادة 

  1القانوف السابق الذكر
منح االمتياز لألراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع  آليةالمطلب الثاني: 

 السياحية.
،الذي يحدد بيع األراضي 8660جانفي  88المؤرخ في  60/85تضمف المرسـو التنفيذي رقـ 

بيع األراضي أو منح حق أالمتياز  إعادةالواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية ،عمى 
يقصد والتي كالة الوطنية لتنمية السياحة ،وبعد أف تقـو بالتييئة النيائية عمييا ،حيث أف الو 

 واإلنارةبالتييئة النيائية مجمل عمميات تحديد األراضي والتييئة في مجاؿ التطيير والتزويد بالمياه 
 لألراضي توجييا وتقوـ بترويجيا لممستثمريف  2 العمومية وشبكة الطرقات والمساحات الخضراء

ورد المشرع الجزائري عبارة التنازؿ في نص القانوف المتضمف مناطق التوسع والمواقع كما أ
عممية البيع التي تقـو بيا الوكالة الوطنية لتنمية  إلىالسياحية ،وعميو سنتطرؽ في الفرع األوؿ 

 حق االمتياز وشروط منحو باعتبار أف الوكالة الوطنية إلىالسياحة ،وأما الفرع الثاني سنتطرؽ 
 عقد االمتياز   إلبراـلتنمية السياحة طرفا أساسيا في منح الموافقة 

 الفرع األول : بيع األراضي داخل مناطق التوسع السياحي 
البيع ،بعد التييئة النيائية بتحديد  إعادة إجراءاتالذكر ، سابق 60/85المرسـو التنفيذي رقـ  نظـ

العمومية وشبكة الطرقات والمساحات  واإلنارةياه األراضي والقياـ بعمميات التطيير والتزويد بالم
مف ذات المرسـو التنفيذي ،حيث تقوـ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة،  63الخضراء ،وفق المادة 

بتبميغ الوزير المكمف بالسياحة وكذا المستثمريف ،وبيذا تمتـز بوضع ممف االستثمار تحت تصرؼ 
 وي عمى ما يمي :المستثمريف لالطالع عميو، والذي يحت

 ػ موقع األراضي ،
 ػ سعر بيع األراضي،
 ػ مساحة األراضي ،

 ػ المشاريع المحددة في مخطط التييئة السياحية وبرامج االستثمار،
                                                           

المتعلك بمناطك التوسع والموالع السٌاحٌة  30/30من المانون  00،01،04،13راجع المواد 0  

لذي ٌحدد إعادة البٌع األراضً الوالعة داخل مناطك التوسع      3333-31-34 المؤرخ ف33/30ًالتنفٌذي رلم  من المرسوم 31حسب نص المادة 1 2

3333ٌناٌر  01،المؤرخة فً 34، الجرٌدة الرسمٌة  العدد3333جانفً  34والموالع السٌاحٌة أو منح حك االمتٌاز علٌها ،المؤرخ فً   
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 ػ المداخل والروابط بالشبكات وكذا االرتفاقات،
 والدعائـ المالية المحتممة الممنوحة مف طرؼ الدولة، اإلعاناتػ 

  1مف نفس المرسـو 60المادة حسب ما نصت عميو 

لدى وزير السياحة الذي يقـو 2طمب االقتناء مرفق بممف االستثمار  إرساؿيجب عمى المستثمر 
أياـ  68االستثمار قصد دراستو والموافقة عميو في أجل  مشاريعلجنة دراسة  إلى بإرسالوبدوره 

لة تعدد الطمب عمى نفس األرض أما في حا 3يوما   03رأييا التقني في أجل  بإبداء،أيضا تمـز 
 تمنح األولوية لمطمب الذي يحتوي عمى الخصائص التالية :

 ػ طبيعة المشروع،
 ػ المستوى المالي الياـ لالستثمار، 

 ػ عدد منصب الشغل التي ستحدث ،
 المشروع في البيئة والتدابير المنصوص عمييا في المحيط، إدراجػ 

 مف المرسـو التنفيذي السابق الذكر  00حسب نص المادة  المحمية،ػ أثار المشروع عمى التنمية 
وفي حالة قبوؿ الطمب يمتـز المستثمر بدفع سعر بيع األراضي والحقوؽ والرسـو المستحقة لموكالة 

 63بالدفع الكمي أو بالتقسيط حسب جدوؿ االستحقاؽ ،حسب المادة  إماالوطنية لتنمية السياحة 
في الممحق األوؿ، بدفتر الشروط النموذجي ببيع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع 

ذ يمتـز وزير السياحة رار الموافقة عدة أثار قانونية ،إ،ويرتب ق60/85السياحية،لممرسـو التنفيذي 
بالوصوؿ،وترسل نسخة لموكالة الوطنية لتنمية  إشعاربرسالة مع  صاحب الطمب بإبالغ

دارةالسياحة، مف نفس  05األمالؾ الوطنية لتحرير عقد البيع ،وفقا لما نصت عميو المادة  وا 
  التنفيذي المرسـو

األرض بعدـ تقديـ أي طعف لموكالة الوطنية لتنمية السياحة ،ىذا  اقتناءويمتـز المستثمر عند 
ء فنية التامة باألرض المكتسبة ،كما يتعيف عميو تبميغ الوكالة عند اكتشاؼ وجود أشيالمعرفتو 

عف كل األضرار  الؤو مسوغيرىا ،ويعتبر المشتري  والتماثيل والنقوشأثرية والمباني والفسيفساء أو 
في التشريع  ،عقود التأميف المنصوص عمييا بإبراـالتي تمحق بالغير بسبب البيع ،ويمتـز بذلؾ 

                                                           
 33/30من المرسوم التنفٌذي  31،32المادتٌن  3

 

من نفس المرسوم 34راجع المادة 
 2

  
3 من المرسوم ذاته. 35،13المادتٌن 
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 1الناتجة عف البيع،والرسـو والمصاريف األخرى  ،المعموؿ بو ،ويتحمل المشتري كذلؾ الضرائب
 بما يمي :  يمتـز المستثمر  ،وعند بدء عممية انجاز المشروع

ػ عمى المشتري أف يمتـز بمواصفات مخطط التييئة السياحية المتعمق بمنطقة التوسع والموقع 
 السياحي 
 لمشتري بوضع تحت كامل مسؤوليتو الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتحقيق مشروعوػ يتعيد ا

 والمنشاتػ يتعيد أيضا بتعويض الخسائر المحتمل وقوعيا مف قبل مقاوليو عمى التجييزات 
 الموجودة  

ػ يمتـز المشتري أيضا بانجاز مشروعو االستثماري عمى احتراـ البيئة والمحافظة عمى العقار 
 الموارد الطبيعية والثقافية وتدىورلسياحي ضد أشكاؿ التموث ا

بعد انجاز المشروع  إاليأجرىا أو ييبيا  ػ كما ال يحق لممشتري أف يبيع األرض التي اكتسبيا أو
 ويقع ذلؾ تحت طائمة البطالف  

،تتولى الوكالة الوطنية لتنمية  إنيائوتنازؿ المشتري عف مشروعو أو بدا غير قادر عمى  إذاػ أما 
 السياحة حيازة المشروع بالطرؽ القانونية وبيعو في المزاد العمني  

نشاطات غير معتمدة  إدخاؿبنود دفتر الشروط ، أو تعديل المشروع بيدؼ  احتراـػ في حالة عدـ 
ع وصل المشتري عف طريق رسالة موصى بيا م إلىيرسالف  اعتذاريفأو غير مرخص بيا ، وبعد 

 2دوف جدوى، يتـ في ىذه الحالة متابعة المشتري قضائيا بدعوى الفسخ  يف األعذاراستالـ ،وكاف 
لـ يتـ انجاز المشروع في  إذاحالة الفسخ  إلى، 60/85مف المرسـو التنفيذي  80ػ أشارت المادة 

ممرسـو مف الممحق األوؿ ل 08األجل المحدد بموجب دفتر الشروط ،كما أكدت عميو  المادة 
 3التنفيذي

 الفرع الثاني : شروط منح االمتياز على األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي

                                                           
من الملحك األول، من دفتر الشروط النموذجً المتعلك ببٌع األراضً الوالعة داخل مناطك التوسع  31،32،33،13،14راجع المواد 1

األراضً الوالعة داخل مناطك التوسع والموالع السٌاحٌة أو منح حك ،الذي ٌحدد إعادة بٌع 33/30والموالع السٌاحٌة ،من المرسوم التنفٌذي 

 االمتٌاز علٌه.

 

من الملحك األول من دفتر الشروط النموذجً المتعلك ببٌع األراضً داخل مناطك التوسع والموالع السٌاحٌة ،من  34،13،11،11،12أحكام المواد 1

.علٌها  زبٌع داخل مناطك التوسع والموالع السٌاحٌة أومنح حك االمتٌا،الذي ٌحدد كٌفٌات إعادة ال33/30المرسوم التنفٌذي   

.من نفس الملحك 15من نفس المرسوم ، والمادة 31المادة  3
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الجديدة التي نص  اإلجراءاتأوضح المدير المركزي لدعـ وتقييـ المشاريع السياحية بالوزارة بأف 
، والخاصة بتحديد مواقع انجاز المشاريع االستثمارية ،وفي 8603قانوف المالية التكميمي  عمييا
مف ىذا القانوف شروط وكيفيات منح االمتياز عمى األراضي التابعة  78تحدد المادة  اإلطارىذا 

ة ويرخص االمتياز  1لألمالؾ الخاصة التابعة لمدولة والموجية النجاز المشاريع لالستثماري
 تراضي بقرار مف الوالي  بال

داخل مناطق  أراضيتحفيزية لفائدة المستثمريف لمحصوؿ عمى قطع  إجراءاتكما يتضمف القانوف 
التوسع السياحي عف طريق التنازؿ والقروض الميسرة ،وتمنح كل الصالحيات لموالي لفائدة 

لتنازؿ داخل مناطق التوسع السياحي عف طريق ا أراضيالمستثمريف لمحصوؿ عمى قطع 
والقروض الميسرة ،وتمنح كل الصالحيات لموالي بتنسيق العمل مع المدراء المكمفيف بدراسة ممفات 

منطقة لمتوسع السياحي عمى  863عمى توفر  وأكدالمستثمريف ،لتحديد مواقع انجاز ىذه المشاريع 
قة منط 083عمى مخططات تييئتيا و أالفمنطقة حازت لحد 86المستوى الوطني مشيرا أف 

المتبقية ىي حاليا في طور الدراسة  وأكد عمى أف منح العقار السياحي لممستثمريف يكوف وفق 
 دفتر الشروط ينص عمى انسجاـ كل مشروع مع األنماط السياحية التي تختص بيا كل منطقة 

يمي االمتياز كما 2عقد االمتياز :"عرؼ األستاذ سميماف الطماوي  االمتياز تعريفأما بالنسبة لعقد 
 إدارةيتولى الممتـز ػ فردا كاف أو شركة ػ بمقتضاه وعمى مسؤوليتو  إداري :"عقد االمتياز ىو عقد 

مرفق عاـ اقتصادي ،واستغاللو مقابل رسـو يتقاضاىا مف قبل المنتفعيف ،مع خضوعو لمقواعد 
 متياز عقد اال اإلدارةاألساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضال عف الشروط التي تضمنيا 

عرؼ بعض الفقو االمتياز أيضا بأنو :"عقد تمنح بموجبو الدولة الجية صاحبة الجية صاحبة 
 مف أجل استثمار مرفق عاـ أو مؤسسة ليا صفة النفع العاـ ، إمكانيةالسيادة لشخص ما ،

 االمتٌاز او ما ٌسمى  كذلن  التزام المرفك العمومً هو عمد او اتفاق ٌكلف االدارة المانحة سواء 

او شخصا معنوٌا  من المانون  -فردا–كانت الدولة او الوالٌة  او البلدٌة بموجبه شخصا  طبٌعٌا 

ٌٌر ٌسمى صاحب االمتٌاز بتس -شركة مثال–او من المانون الخاص  -بلدٌة مثال–العمومً 

وبما ان دراستنا تتناول منح االمتٌاز فً العمار السٌاحً   واستغالل مرفك عمومً لمدة محددة
المتعمق بمناطق التوسع والمواقع السياحية ،أيضا المرسـو التنفيذي  65/65،تناولو القانوف 3

                                                           
الصادر فً  3311،الذي ٌحدد لانون المالٌة التكمٌلً لسنة 3311جوٌلٌة  30،الموافك 1002شوال  33المؤرخ فً  11/31من األمر رلم  04المادة  0

.3311جوٌلٌة  30،الموافك 1002شوال 33الصادرة بتارٌخ  03ة الرسمٌة عددالجرٌد  

             1551سلٌمان الطماوي    األسس العامة للعمود اإلدارٌة ،دراسة ممارنة ،الطبعة الخامسة ،مطبعة جامعة عٌن شمس ،مصر  سنة    1

152ص 3330عة اولى ،لباد ناصر لباد ،المانون االداري ،الجزء الثانً ،النشاط االداري ،طب
3
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حية وتمنح البيع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السيا إعادةالمحدد لكيفيات 60/85
الشروط النموذجي المتعمق بمنح حق االمتياز عمى ىذه األراضي ،  ودفترحق االمتياز عمييا، 

،كما أنو تطرؽ لو األمر  ، المحدد لشروط وكيفيات منح 68/67الممحق الثاني لنفس المرسـو
 ية  االمتياز عمى األراضي التابعة لألمالؾ الخاصة لمدولة والموجية النجاز مشاريع استثمار 

السابق الذكر ،عمى شرط أساسي ىو أف تتـ 60/85 التنفيذيمف المرسـو 671اشترطت المادة 
التييئة النيائية لألراضي ،وبعد ىذه التييئة تقـو الوكالة الوطنية لتنمية السياحة،بتبميغ وزير 

قطع السياحة وكذا الراغبيف باالستثمار بكل وسائل االتصاؿ وتزويدىـ بكل المعمومات حوؿ ال
 األرضية المراد منح االمتياز عمييا مف خالؿ تحديد ما يمي :

 ػ موقع األراضي داخل المنطقة المعنية،
 ػ مساحة األراضي أو امتيازات التييئة السياحية الناجمة عنيا ،

 ػ المشاريع المحددة في مخطط التييئة السياحية وبرامج االستثمار ،
 االرتفاقات ،ػ المداخل والروابط بالشبكات وكذا 

 مف نفس المرسـو 60حسب المادة والدعائـ المالية المحتممة الممنوحة مف طرؼ الدولة  اإلعاناتػ 
طمبات منح االمتياز عمى األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع  السياحي لدى الوزير  إيداعػ يتـ 

 المكمف بالسياحة ،حيث يرفق الطمب بممف يتضمف ما يمي:
الطمب واسمو وعنوانو والغرض االجتماعي لو،أيضا عنواف المقر االجتماعي ػ لقب صاحب 

 بالنسبة لمشخص االعتباري 
 ػ دراسة تقنية اقتصادية تتضمف البرنامج المفصل النجاز المشروع 
 ػ كشف تقديري ووصفي لألشغاؿ المراد انجازىا وبرنامج األشغاؿ 

لمحددة في دفتر الشروط وباحتراـ الطابع ا اآلجاؿػ تعيد صاحب الطمب بانجاز المشروع في 
  60/85مف المرسـو التنفيذي  60السياحي لألرض، حسب المادة 

لجنة خاصة لدراستو  إلىمرفقا بممف االستثمار  بإرسالوػ عند تقديـ الطمب يقوـ وزير السياحة 
لمرسوـ مف نفس ا 68عمال بنص المادة  إيداعوأياـ مف تاريخ  68والتي تبدي رأييا في أجل 

                                                           
33/30من المرسوم التنفٌذي  30المادة 

1
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عمى مستواىا ،ومنو  إيداعويوما مف  03رأييا التقني في أجل  إبداء،ويجب عمى المجنة الخاصة 
 1كأقصى حد  80عمى الطمب ىي  لإلجابةفاف المحددة 

السابق الذكر ،فاف مدة االمتياز ىي  60/85مف المرسـو التنفيذي 2 85حسب نص المادة 
از أف يطمب تجديده بواسطة طمب، يودعو لدى الوزير سنة قابمة لمتجديد ويمكف لصاحب االمتي86

مف  لمدراسةشيرا قبل انقضاء مدة االمتياز،ويخضع طمب التجديد  08المكمف بالسياحة في أجل 
المتعمق بمنح  النموذجي،في الممحق الثاني ،مف دفتر الشروط 63طرؼ لجنة خاصة حسب المادة

حق االمتياز عمى األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية ،حيث أشارت المادة 
 مف نفس الممحق، عمى حالتيف يجب معاينة أحدىما حتى تجديد حق االمتياز وىما:60

 ػ عدـ انتياء المشروع بسبب القوة القاىرة 
 طبقا لمخطط التييئة السياحية  وانجاز المشاريع التكميمية  وعصرنوػ توسيع 

 ضمنيا  االمتيازوال يمكف أف يجدد حق 
تتحدد التزامات صاحب االمتياز حسب الممحق الثاني في دفتر الشروط النموذجي المتعمق بمنح 
حق االمتياز عمى األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية ،مف المرسـو التنفيذي 

أشير ،أيضا التزاماتو بتسديد 65حب االمتياز بطمب رخصة البناء في أجل الذي يمـز صا60/85
السنوية ،كذلؾ تحممو لمضرائب والرسـو والمصاريف األخرى ، أيضا مسؤوليتو عف  اإليجار إتاوة

 كل األضرار التي تمحق بالغير بسبب االمتياز 
سخ حسب الحالة ، وفق يسحب منو ىذا الحق ويف بالتزاماتوصاحب االمتياز  إخالؿوفي حالة 
سابق الذكر لـ يستبعد مف نطاؽ  68/67فاف األمر  ولإلشارة، 65/65مف القانوف 80نص المادة

تطبيقو القطع األرضية المتواجدة داخل مساحات مناطق التوسع والمواقع السياحية ، عمى خالؼ 
ة لألمالؾ الخاصة المحدد لشروط وكيفيات االمتياز والتنازؿ عف األراضي التابع 60/00األمر 

، حيث نصت 3منو8، بموجب المادة 8660أوت 56لمدولة والموجية لالستثمار ، المؤرخ في 
  4المزاد العمني     " طريقعمى مايمي :"يرخص االمتياز عف  68/67مف األمر  63نصت المادة 

                                                           
.33/30من المرسوم التنفٌذي  35و  33المادة  1  

من نفس المرسوم 30المادة
2
  

المحدد لشروط وكٌفٌات منح االمتٌاز والتنازل عن األراضً التابعة لألمالن الخاصة للدولة و الموجهة النجاز المشارٌع  32/11من األمر  33المادة  0

.3332أوت  03،المؤرخة فً  10، الجرٌدة الرسمٌة العدد3332أوت 03االستثمارٌة ،المؤرخ فً   
روط وكٌفٌات منح االمتٌاز على األراضً التابعة لألمالن الخاصة للدولة والموجهة النجاز مشارٌع المحدد لش 34/30من األمر  31المادة  4

 .* 3334سبتمبر  30، المؤرخة فً 05، الجرٌدة الرسمٌة العدد 3334سبتمبر  31استثمارٌة ،المؤرخ فً
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تحرير  واليدؼ مف تطرقنا لعقد االمتياز داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية ىي تعميمة
االستثمار داخل ىذه المناطق حيث لـ تعد تخضع عممية منح االمتياز بالتراضي ليذه األراضي 

الموافقة المسبقة لموزارة المكمفة بالسياحة ، مف خالؿ منحيا لممستثمريف ،دوف انتظار  إلى
انت المصادقة عمى مخطط التنمية ، حيث كاف الوضع السابق يعرقل العديد مف المشاريع التي ك

تنتظر سنوات قبل الموافقة عمييا ، واالكتفاء بموافقة مسبقة لموكالة الوطنية لتنمية السياحة فقط، 
تسييل االستفادة مف العقار المتواجد داخل مناطق  إلى اإلجراءلتجسيد المشروع االستثماري ويؤدي 

ولة أو الجمعيات العمومية التوسع والمواقع السياحية ،وتؤكد التعميمة أنو يمكف لألراضي التابعة لمد
أف تكوف محل امتياز، بعد موافقة مسبقة لموكالة الوطنية لتنمية السياحة ،واالعتماد مف قبل لجنة 
دعـ المساعدة عمى تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار ،كما يمكف لممالكيف الخواص 

مى  أساس رأي الوكالة ،بما في ذلؾ المتواجديف داخل مناطق التوسع السياحي انجاز مشاريعيـ ع
 .مشاريع ذات استعماؿ سكني محض ما عدا برامج السكف ذات الطابع التجاري 
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 ملخص الفصل الثاني
خالؿ ىذا الفصل المعنوف بالصالحيات المقررة لموكالة الوطنية  إليونستخمص مما سبق التطرؽ 

العقار السياحي ،أف المشرع الجزائري أعطى الوكالة مجموعة مف  تفعيللتنمية السياحة في 
ترقية دور و موقع الوكالة مف حيث كونيا األداة المحفزة لبعث المشاريع  إلىالسمطات التي تؤدي 

ممارسة حق الشفعة خالفا لما فعمو في  إجراءاتأنو في  إالاالستثمارية الوطنية منيا واألجنبية ،
أنو ينشأ حق الدولة والجماعات المحمية في الشفعة بغية توفير  اري لما قررقانوف التوجيو العق

 إجراء إلىالمحتمل  المجوءالحاجات ذات المصمحة العامة والمنفعة العمومية بصرؼ النظر عف 
نزع الممكية ،ويطبق حق الشفعة المذكور عمى مصالح وىيئات عمومية معينة تتحدد عف طريق 

مف القانوف  083لحق في المرتبة التي تسبق ما ىو محدد في المادة التنظيـ ،ويمارس ىذا ا
عمى المشرع أف يحدد مرتبة الوكالة في ممارسة حق الشفعة مقارنة  األجدرالمدني ،وبالتالي كاف 

مف القانوف المدني ،حيث تكوف الصورة واضحة وحبذا لو  085مع الحاالت الواردة في المادة 
ت المقررة في القانوف المدني ألف ذلؾ يشكل ضمانة لحماية مناطق يعطييا أولوية عمى الحاال
 التوسع والمواقع السياحية  
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 :الخاتمة
ىيئات متخصصة تتولى ميمة تشجيع  بإنشاءنجد أن الجزائر اىتمت  إليومما سبق التطرق 

خالل مراحل  أصدرتيااالستثمار السياحي حيث عممت من خالل التشريعات السياحية التي 
مؤسساتي اختمفت ميامو تبعا لخصوصية كل مرحمة والوكالة الوطنية  إطار إرساءمتعاقبة عمى 

نموذج عن باقي المؤسسات ،اذ نجد دورىا  إاللتنمية السياحة باعتبارىا موضوع الدراسة وما ىي 
 جد ىام في مجال االستثمار السياحي .
تكون  فإنياستثمار أحد العناصر المكونة مناخ اال اإلداريةواعتبار األوضاع القانونية كالتنظيمات 

مسؤولة عن بعض أوجو القصور والخمل الذي يصيب ىذا المناخ ،ألنيا بمثابة المؤشر الذي يدل 
عمى نية الدولة ومصداقيتيا في التخمي تدريجيا عن دورىا في تسيير االقتصاد وفتح المجال أمام 

من السيل أن يقتنع بحسن المستثمرين الخواص لمتكفل بأعباء التنمية االقتصادية فالمستثمر ليس 
النوايا التي تعكسيا التصريحات السياسية لكبار مسؤولي الدولة وكذا نصوص القانون،بقدر ما 

المادية  اإلمكانياتييمو الترجمة العممية ليذه النصوص عمى يد جياز مؤىل لذلك ـ لكن رغم 
ا راجع لالستغالل غير أنيا لم تتحكم بعد في بعض مياميا وىذ إالوالقانونية التي سخرت ليا 

العقالني لمموارد البشرية المتاحة والذي يظير من خالل عدم وضع الرجل المناسب في المكان 
وطبيعة التكوين المتحصل عميو  تتالءممناصب ال  إلىالمناسب ،حيث يتم توجيو بعض الكفاءات 

البيئة غير جذابة  لىإ افةإضبعض اليياكل عمى مستوى الوكالة والخبرة التي يتمتعون بيا ،نقص 
 بشكل كافي لالنطالق في المشاريع .

من  بمياميا، كانوان كانت ىذه العوامل مجتمعة بشكل عوائق حقيقية أمام الوكالة لمقيام 
السمبية  اآلثارالتي يمكنيا أن تساىم في الحد من  االقتراحاتالضروري التفكير في تقديم بعض 

 في:ك العوامل وتتمثل التي تنجر عن تم
التي نعيش فييا  البيئةعن الدول المتقدمة دون مراعاة خصائص  اإلداريةتفادي التقميد لألساليب  -

 نجاحيا.والعمل تييئة الظروف المالئمة التي تكفل 
االىتمام باستكمال المركزية وغير المركزية لموكالة ،وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية  -

 بمياميا.لتنظيمي لموكالة ىو أداتيا في القيام الالزمة لذلك ألن الييكل ا
منح الوكالة قدرا معقوال من االستقالل الحقيقي سواء عمى الصعيد المالي بحيث تبحث عن  -

شراكمصادر مواردىا وتختار سبل استخداميا ،أو عمى كافة المستويات  جميع األطراف الفاعمة  وا 
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 إلىاص ،دون أن تكون خاضعة في ذلك في مجال السياحة خاصة من ذوي الخبرة واالختص
 المركزية المعنية المتمثمة في وزارة السياحة. اإلدارةوصاية من طرف 

  اإلداريةلمقيادات  اختيار موضوعيضروري استغالل الطاقات البشرية المتوفرة من خالل  -
 لمؤسسة فعالة وناجحة األساسيةالجيد والمقومات  لألداءوتوفير الحوافز 

االعتبار لمسياحة في  إعادة إلى، مؤخرا زير التييئة العمرانية والسياحة والصناعة التقميديةو  دعاوقد 
الجزائر لممساىمة في تطوير البالد كاشفا عن مرسوم تنفيذي جديد حول الوكالة الوطنية لتنمية 

قطاع  أداة لتطوير إلىالسياحة سيوضع عمى طاولة الحكومة في القريب يتم بموجبو تحويل الوكالة 
  .ث المشاريع في ىذا القطاع الحيوي تأىيمو وتسييل االستثمارات لبع وا عادةالسياحة 
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 قائمة المراجع

 10-الكتب:

ـ توفٌك حسن فرج ،المدخل للعلوم المانونٌة )النظرٌة العامة للمانون والنظرٌة 1

.1993العامة للحك (،دار الجامعة ،بٌروت   

،دار المطبوعات  اإلداريعبد العزٌز شٌخا ،الوسٌط فً مبادئ المانون  إبراهٌمـ 2

.1999، اإلسكندرٌةالجامعٌة ،  

الحلبٌة  منشورات، اإلداريـ دمحم رفعت عبد الوهاب ،مبادئ وأحكام المانون 3

.2002الحمولٌة بٌروت ، لبنان،   

 اإلداريسرحان ،الماضً ٌوسف الجمٌل ، الماضً زٌاد أٌوب ، المانون  ألبرتـ 4

.2010الخاص ، منشورات الحلبً الحمولٌة ، الطبعة األولى،   

دمحم عرب صاصٌال  –سات االدارٌة ترجمة  د حمد محٌو ،محاضرات فً المؤس-5

الجزائر 2006دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،طبعة رابعة  سنة  

،المانون االداري ،الجزء الثانً ،النشاط االداري ،طبعة اولى ،لباد ناصر لباد-6

2004 

لوفً رشٌد،المضاء االداري،تنظٌم واختصاص ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة خ-7 

2002سنة،طبعة االولى   

1997علً فٌاللً ،االلتزامات النظرٌة العامة للعمد ، مطبعة الكاهنة ،سنة .د -8  

محمود خلف الجبوري،العمود اإلدارٌة،دار المطبوعات الجامعٌة،اإلسكندرٌة،مصر،سنة - 9

1994.  
  السٌد دمحم الجوهري دور الدولة فً الرلابة على مشروعات االستثمار دراسة ممارنة -10

2009كر الجامعً االسكندرٌةدار الف  

 10-الرسائل الجامعية:

ـ عٌاد وهاب، العمار السٌاحً ،مذكرة نهاٌة التكوٌن،المعهد الوطنً للمضاء، 1

.2003الجزائر   

،الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر  إٌمانـ لعمٌري 2

،كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة ،لسم المانون الخاص ،فرع لانون األعمال، جامعة 

.2006األخوة منتوري لسنطٌنة ،  

ـ هدٌر عبد المادر ،التسوق السٌاحً ودوره فً ترلٌة الخدمات السٌاحٌة فً 3

علوم التسٌٌر  الدكتوراهمة ضمن متطلبات نٌل شهادة ممد أطروحةالجزائر ،

،تخصص نمود ومالٌة ،كلٌة العلوم االلتصادٌة والعلوم التجارٌة ،لسم علوم التسٌٌر 

.2010/2011جامعة الجزائر سنة   
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ـ فضٌلة عٌنٌن، النظام المانونً لالستثمار السٌاحً فً الجزائر،مذكرة 4

موق، لسم المانون الخاص، سنة ماجستٌر،تخصص لانون األعمال كلٌة الح

2010/2011  

ـ احمد جبوري ، استغالل األمالن الوطنٌة الخاصة عن طرٌك االمتٌاز، رسالة 5

ماجستٌر تخصص لانون عماري ، كلٌة الحموق ،جامعة سعد دحلب بالبلٌدة ،سنة 

2011.  

 ـ منى حنٌش ،النظام المانونً والمؤسساتً للعمار السٌاحً فً الجزائر ،مذكرة6

نهاٌة الدراسة للحصول على شهادة ماستر ،تخصص عماري ،جامعة الدكتور ٌحً 

.2013فارس كلٌة الحموق ،المدٌة   

ـ هنً حٌزٌة ، بن الطٌب حنان ،معولات االستثمار السٌاحً فً الجزائر ،مخطط 7

ـ دراسة نموذجٌة والٌة الشلف ـ مذكرة تخرج لنٌل شهادة 2025التهٌئة السٌاحٌة 

العلوم االلتصادٌة ، تخصص التصاد سٌاحً وفندلً ، كلٌة العلوم الماستر فً 

االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ، لسم العلوم االلتصادٌة ، جامعة حسٌبة بن 

.2015/2016بوعلً ،الشلف   

 10-المجالت:

والسٌاحة والبٌئة ،الكتاب  اإلللٌمـ المخطط التوجٌهً للتهٌئة السٌاحٌة ،وزارة تهٌئة 1

المر السٌاحٌة ذات  األعمالانً ،مخطط استراتٌجً للمركبات الخمسة وبرنامج الث

.2008 دودٌة  

ـ تمرٌر وزارة السٌاحة والصناعة التملٌدٌة تحت عنوان ترلٌة مناطك التوسع 2

وما بعدها. 03،ص1998وتنمٌتها ،الجزائر سنة   

 10- النصوص القانونية:

 10-10الدساتير:

-28المؤرخ فً  18-89لمرسوم الرئاسً رلم   الصدر با 1989-02-23دستور

ف  89-02-23ٌتعلك بنشر نص تعدٌل الدستور الموافك علٌه فً استفتاء  02-89

. 09الجرٌدة الرسمٌة  للجمهورٌة الجزائرٌة ج ر رلم   

ٌتعلك  96-12-07المؤرخ فً  438 -96الصادر بالمرسوم الرئاسً رلم 96دستور

فً الجرٌدة  96-11-28المصادق علٌه فً استفتاء باصدار نص تعدٌل الدستور 

المؤرخ فً  76الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة ج ر رلم 

96المتضمن التعدٌل الدستوري ج ر رلم   

-03-07المؤرخ فً  01-16الصادر بالمانون رلم  2016التعدٌل الدستوري لسنة

14المتضمن التعدٌل الدستوري ج ر رلم  2016  
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 10-10 النصوص التشريعية:

 

، المتضمن المانون المدنً، الجرٌدة 1975سبتمبر26، المؤرخ فً 75/58ـ األمر 1

-07المعدل والمتمم بالمانون  1975سبتمبر 30،المؤرخة فً 78الرسمٌة عدد

31ج ر رلم  2007-06-20المؤرخ فً 05  

إعداد مسح ، المتضمن 1975نوفمبر  12المؤرخة فً 75/74ـ األمر رلم 2 

، 92، الجرٌدة الرسمٌة العدد المعدل والمتمم األراضً العام وتأسٌس السجل العماري

.1975نوفمبر سنة  18المؤرخة فً   

، المتضمن لانون التسجٌل 1976دٌسمبر  09المؤرخ فً  76/105ـ األمر رلم 3 

.1977دٌسمبر  18، المؤرخة فً 81دل والمتمم ،الجرٌدة الرسمٌة رلم عالم  

، المتضمن المانون التوجٌهً 1988ٌناٌر  12، المؤرخ فً  88/01المانون رلم  ـ4

 13المؤرخة فً  02للمؤسسات العمومٌة االلتصادٌة ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد 

  .1988ٌناٌر 

 1990نوفمبر  18المتضمن التوجٌه العماري ،المؤرخ فً 90/25ـ المانون رلم 5

.1990نوفمبر  18رخة فً ،المؤ49الجرٌدة الرسمٌة ، العدد  

، المتضمن لانون األمالن 1990دٌسمبر  01المؤرخ فً  90/30ـ المانون رلم 6

، المعدل 1990دٌسمبر  02، المؤرخة فً 52الوطنٌة ، الجرٌدة الرسمٌة العدد 

، الجرٌدة الرسمٌة العدد  2008ٌولٌو  02المؤرخ فً 08/14والمتمم بالمانون رلم 

.2008ت سنة أو 03، المؤرخة فً 44  

، المتعلك بتهٌئة اإلللٌم 2001دٌسمبر  12المؤرخ فً  01/20المانون رلم  -7

.2001دٌسمبر  15، المؤرخة فً  77وتنمٌته المستدامة ، الجرٌدة الرسمٌة العدد   

فبراٌر  17الموافك ل  1423ذي الحجة عام  19المؤرخ فً  03/01ن رلم  لانو

المؤرخة  11ة للسٌاحة ، الجرٌدة الرسمٌة العدد ، المتعلك بالتنمٌة المستدام 2003

.2003فبراٌر  19فً   

 2003فبراٌر  17الموافك ل  1423ذي الحجة  16المؤرخ فً  03/03ـ المانون 8

المؤرخة فً  11المتعلك بمناطك التوسع والموالع السٌاحٌة ، الجرٌدة الرسمٌة العدد 

. 2003فبراٌر  19  
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، المحدد لشروط وكٌمٌات منح 2006أوت  30 المؤرخ فً 06/11ـ األمر رلم 9

االمتٌاز والتنازل عن األراضً التابعة لألمالن الخاصة للدولة والموجهة النجاز 

.2006أوت 30، المؤرخة فً 53مشارٌع استثمارٌة ، الجرٌدة الرسمٌة عدد  

، المحدد لشروط وكٌفٌات 2008سبتمبر  01، المؤرخ فً 08/04ـ األمر رلم 10

ٌاز على األراضً التابعة لألمالن الخاصة للدولة والموجهة النجاز منح االمت

 03، المؤرخة فً 49،الجرٌدة الرسمٌة العدد المعدل والمتمم المشارٌع االستثمارٌة

.2008 سبتمبر  

-12-01المؤرخ فً 30 /90المعدل والمتمم للمانون  08/14ـ المانون رلم 11 

44ر رلم  المتضمن لانون االمالن الوطنٌة  ج 1990  

، المتضمن لانون المالٌة 2012دٌسمبر  26المؤرخ فً  12/12ـ المانون رلم 12

.2012دٌسمبر  30المؤرخة فً  72، الجرٌدة الرسمٌة العدد  2013لسنة   

 10-10 النصوص التنظيمية:

 ا-مراسيم تنفيذية:

 29الموافك ل  1417صفر  13المؤرخ فً  96/332ـ المرسوم التنفٌذي رلم 1

وكالة التنمٌة االجتماعٌة وٌحدد لانونها األساسً ،  إنشاء، ٌتضمن  1996و ٌونٌ

.1996ٌونٌو 30مؤرخة فً  40الجرٌدة الرسمٌة العدد   

المتضمن  1998فٌفري سنة  21المؤرخ فً  98/70ـ المرسوم التنفٌذي رلم 2

الوكالة الوطنٌة لتنمٌة السٌاحة وتحدٌد لانونها األساسً ، الجرٌدة الرسمٌة  إنشاء

.1998مارس  01المؤرخة فً  11العدد   

، ٌحدد معاٌٌر  2000ٌونٌو  11المؤرخ فً  2000/130ـ المرسوم التنفٌذي رلم 3

 35رتب وشروط ذلن ، الجرٌدة الرسمٌة عدد  إلىتصنٌف المؤسسات الفندلٌة 

.2000ٌونٌو  18المؤرخة فً   

ٌحدد تشكٌلة  2000ٌونٌو  11المؤرخ فً  2000/131ـ المرسوم التنفٌذي رلم 4

اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشارٌع الفندلٌة وطرٌمة عملها ، الجرٌدة 

.2007ٌناٌر  31، المؤرخة فً  35الرسمٌة العدد   

ٌعدل وٌتمم  ،  2001ماي  05 المؤرخ فً  01/110رلم  ـ المرسوم التنفٌذي 5

المتضمن إنشاء الوكالة  1989دٌسمبر  19المؤرخ فً  89/234المرسم التنفٌذي 

. 46عدد الوطنٌة لمسح األراضً ، الجرٌدة الرسمٌة ، ال  

المتضمن  2002نوفمبر سنة  05المؤرخ فً  02/367ـ المرسوم التنفٌذي رلم 6 

حمولها ووسائلها حل المؤسسة الوطنٌة للدراسات السٌاحٌة وتحوٌل أمالكها و

73ج ر رلم وإلتزماتها ومستخدمٌها إلى الوكالة الوطنٌة للتنمٌة السٌاحٌة   
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 29الموافك ل  1422صفر  01، المؤرخ فً  03/264ـ المرسم التنفٌذي رلم 7 

ٌتضمن إنشاء الوكالة للمالحة الالسلكٌة البحرٌة ، الجرٌدة الرسمٌة  2003ٌونٌو 

  46العدد 

، ٌحدد كٌفٌات  2006أكتوبر  28المؤرخ فً  06/385ٌذي رلم ـ المرسوم التنف8 

ممارسة الوكالة الوطنٌة لتنمٌة السٌاحة لحك الشفعة داخل مناطك التوسع والموالع 

. 70السٌاحٌة ، الجرٌدة الرسمٌة ، العدد   

 إعادةالمحدد لكٌفٌات  2007ٌناٌر  28المؤرخ فً  07/23ـ المرسوم التنفٌذي رلم 9

الوالعة داخل مناطك التوسع والموالع السٌاحٌة أو منح حك االمتٌاز  بٌع األراضً

. 08علٌها ، الجرٌدة الرسمٌة عدد   

، المحدد لكٌفٌات 2007مارس  11المؤرخ فً  86/ 07ـ المرسوم التنفٌذي رلم 10

إعداد المخطط التهٌئة السٌاحٌة لمناطك التوسع والموالع السٌاحٌة ، الجرٌدة الرسمٌة 

17العدد   

المتضمن  2012دٌسمبر  16المؤرخ فً  12/427ـ المرسوم التنفٌذي رلم 11 

شروط كٌفٌات إدارة وتسٌٌر األمالن العمومٌة الخاصة التابعة للدولة ، الجرٌدة 

المتضمن اإلجراءات  08/09ـ المانون رلم 7 19المؤرخة فً  69الرسمٌة عدد 

، 21جرٌدة الرسمٌة عدد ، ال 2008فبراٌر  25المدنٌة واإلدارٌة المؤرخ فً   

 ب-القرارات الوزارية:

، المتضمن  2008ٌناٌر  31الموافك ل  1429مخرم عام  22ـ المرار المؤرخ فً 1

المؤرخ فً  19ملحمات للوكالة الوطنٌة لتنمٌة السٌاحة الجرٌدة الرسمٌة العدد  إنشاء

.2008أفرٌل  09  
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:اقتناء األراضي لالستغالل السياحي األولالمطلب    
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:اقتناء العقار السياحي التابع للخواص  األولالفرع    
 

  
 الفرع الثاني:اقتناء العقار السياحي التابع لألمالك الوطنية الخاصة 

 
 المطلب الثاني:دور الوكالة في استعمال حق الشفعة لصالح الدولة  

 

حق الوكالة في ممارسة حق الشفعة قانونا  إقرار: األولالفرع    
 

ممارسة حق الشفعة من قبل الوكالة  تإجراءاالفرع الثاني:   

 
 المبحث الثاني:الوكالة كأداة لتنمية وترقية مناطق التوسع والمواقع السياحية  

 
:تهيئة مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية  األولالمطلب    

 

:اعدد الدراسات  الالزمة ألشغال التهيئة من طرف الدولة األولالفرع    
 

 الفرع الثاني:المخطط التوجيهي للتهيئة السياحة  
 

منح االمتياز لألراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع  آليةالمطلب الثاني: 
 السياحية 

 
:بيع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي  األولالفرع    

 

 الفرع الثاني:شروط منح االمتياز  
 

 الخاتمة 
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