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ال بذكرك،  ال بطاغخم، وال ثطيب انوحظات اؤ ال بشكرك، وال ًطيب اههنار اؤ  امهيي ال ًطيب انويل اؤ

ال بؼفوك، وال ثطيب اجلنة الا برؤًخم، هللا   .هلالج لجوال ثطيب الآخرة اؤ

ىل هيب امرمحة وهور امؼاملني، س يدان دمحم  ىل من بوؽ امرساةل وأأدى الأماهة وهطح الأمة، اؤ  .ملسو هيلع هللا ىلصاؤ

ىل ىل هاملكهل هللا ابمهيبة و  من اؤ ىل من أأرشدين اؤ ىل من أأمحل امسه بلك افذخار، اؤ  ػومين ور امؼملوكار، اؤ

 مؼىن احلياة، أأرجو من هللا أأن ميد يف معرك، مرتى مثارا كد حان كطفها  بؼد طول اهخظار، وسدبلى لكامثم 

ىل الأبد... وادلي امؼزيز.....   بوجرو غبد امكرميجنوم اهخدي هبا اميوم ويف امغد واؤ

ىل  ىل مؼىن احلب واحلنان، اؤ ىل مؼىن احلب، اؤ ىل ماليك يف احلياة اؤ ىل من اكن دػاؤها رس اؤ بسمة ورس اموجود، اؤ

ىل أأغىل احلباًب أأيم احلبيبة....... آس ياجنايح ، وحناهنا بوسم جرايح اؤ  أ

خويت الأغززا   ىل رايحني حيايت وس ندي وكويت، اؤ آثروين غن أأهفسهم وهتوى امؼني رؤيهتم اؤ ىل من أ د احلوز،، غبزاؤ

خاج.  مزحمد، هطري، وامكذكوثة ًر

ىل من  أأظهروا ما هو أأ  ىل من ثذوكت مؼهماؤ  مجل من احلياة، أأىل من اكهوا مالذي وموجيئ، اؤ

 أأسام ، مرمي، ػومية،أأمجل انوحظات وثلامست مؼهم أأمجل اذلكرايت ضدًلايت، وأأخص ابذلكر  

 ابنة معي ش امي ، دهيا.... 

ىل لك من وسؼهتم ذاكريت ومل جسؼهم مذكريت  ىل لك من غرفين من بؼيد أأو كًرب اؤ  اؤ

ىل لك من أأراد  يل فشال أأهدهيم مثرة هجدي. اؤ
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 إلى مؽ رفعت يدج إليو فمؼ يخيب رجائي   

 إلى الذج سألتو فأجاب دعائي .....إليػ يا هلل كل الذكر واالمتشان   

 في حياة ومثمي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.... إلى قدوتي  

 إلى أول مؽ تمفة لداني باسسيا فشبض قمبي إلى التي أعظتشي األمل الذج أعيش لو إلى مشبع  

 نعيسة دبؾشةالحشان والعظاء إلى أمي حبيبتي حفغيا هللا ...... 

خظؾتيا في طريق كان وسيكؾن مؽ سيعيش في أعساقي وكان وراء كل خظؾة إلى الذج ال مثيل لو 
العمؼ إلى مؽ عمسشي مبادت الحياة ورباني عمى الردق واإلخالص إلى أبي العزيز حفغو 

   مرظفى جاللهللا.....

 إلى بمدؼ روحي وحياتي إلى مؽ ىؼ انس عسرج ومخزن ذكرياتي ومردر سعادتي إخؾتي....

 .عشتر-ىديل–حدام –فؾزية –مشيرة  

 ىدث.–شيساء -أميرة -....داللبيؽ الذكرث إلى اعز الرديقات المؾاتي جسعتشي 

 .أميشةإلى التي شاركتشي عشاء إعداد ىذه السذكرة صديقتي الغالية ...

 .لستؾاضعإلى كل مؽ حسمتو ذاكرتي ولؼ تحسمو مذكرتي إلى ىؤالء اىدج ثسرة ىذا الجيد ا



 

 

 

 

 

.هلل اذلي أأػاهنا ابمؼمل وزًننا ابحلمل وأأكرمنا ابمخلوى وأأمجونا ابمؼافية وامشكر محلدا  

حق ػوينا يف هذا امللام أأن هخلدم أأما بؼد  

جبًزل امشكر اؤىل د/ دوار مجيةل ػىل كبومها االؤرشاف   

ػىل مذكرثنا بدون حردد    

 وػىل رحابة ضدرها وحسن ما أأسدثه 

 منا من هطاحئ وثوجهيات كمية.

 وغظ، الامذنان اؤىل أأغضا  جلنة املناكشة ملبوهلم مناكشة هذا امؼمل املخواضع وثليميه.

 اؤىل لك الأساثذة امكرام طيوت املشوار ادلرايس.

 



تقــائزة الزحةذرا  

 بالمغة العربية:

 ط: الظبعة .

 ع: العدد.

ر: الجريدة الرسسية.ج   

 ص: الرفحة.

 م: متر.

: متر مربع.2م  
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نغـــرا لســـا تتـــؾفر عميـــو مـــؽ مـــؾارد و مكانيـــات ســـياحية  ،تعتبـــر الجزائـــر بمـــدا ســـياحيا بامتيـــاز
عغيســة بفزــل السؾقــع االســتراتيجي الــذج يرتكــز عميــو، وتــرتبا الدــياحة ارتباطــا وثيقــا بالعقــار، 

كؾنيــا والعقــار وجيــان تيــا التحتيــة التــي تحقــق الدــياحة، حيــأ أصــبحت الــدول تدــعى لتييئــة بشي
ع العجمــة االقترــادية، كســا يجــب التؾعيــة لقيســة باعتبارىســا محــؾريؽ حيــؾييؽ فــي دفــ لعسمــة واحــدة

العقـــار االســــتراتيجية والبيئيــــة كحسايـــة وقائيــــة لمعقــــار الدــــياحي ويجـــب نذــــر الــــؾعي االجتســــاعي 
 03-03مـــؽ القـــؾانيؽ وأىسيــا القـــانؾن رقـــؼ والقــانؾني لـــشفس الغــرض، وىـــذا مـــا تجمــى فـــي العديــد 

 حديؽ الؾجية الدياحية لمدولة.بسشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحية مؽ أجل تالستعمق 

الســتثسار يعتبــر مــؽ بــيؽ أىــؼ ؽ العقــارات االقترــادية السؾجيــة لالعقــار الدــياحي باعتبــاره مــ
الفرص التي تدتظيع الجزائر اغتشامو مؽ أجل تعؾيض العجز الذج تعاني مشو بعـض القظاعـات 

 ات.األخرث خاصة وأن أكبر مؾرد السداخيل يأتي مؽ قظاع وحيد وىؾ السحروق

نغـــرا لمقـــؾانيؽ  ،ومـــؽ السالحـــة أن السذـــرع الجزائـــرج أولـــى اىتسامـــا كبيـــرا بالعقـــار الدـــياحي
والتشغيسات الرادرة خالل حقبات زمشية مختمفة، فبعد االستقالل مباشرة تؼ إصـدار السرسـؾم رقـؼ 

  الستزـــسؽ إنذـــاء ىيئـــة مـــؽ حـــراس األمـــال  الذـــاغرة 1964يؾنيـــؾ  23الســـؤرخ فـــي  64-190
 إلى أن تؼ وضع القانؾن األساسـي لمعقـار الدـياحي ،ع الدياحي أو السدتعسمة لمدياحةذات الظاب

الستعمــــق باألمــــاكؽ والسؾاقــــع  1966مــــارس  02الســــؤرخ فــــي  62-66الستسثــــل فــــي األمــــر رقــــؼ 
بالحفريــات وحسايــة الستعمــق  1968الســؤرخ فــي  281-68إلــى القــانؾن رقــؼ  باإلضــافة ،الدــياحية

 يخية والظبيعية.األماكؽ واآلثار التار 

، السؾاقــع الدــياحية، حسايــة التــراث الثقــافي سشــاطق التؾســع الدــياحيقــؾانيؽ عديــدة تعمقــت بو 
وقــد أخزــعت الدــساح بالبشــاء ضــسشيا وقبــل الحرــؾل عمــى  ،وقؾاعــد إنذــاء السؤسدــات الفشدقيــة

رخرــة البشــاء طبقــا لمقؾاعــد العامــة الحرــؾل عمــى تــرخيص مدــبق مــؽ االدارة السعشيــة التــي ليــا 
ســمظة مشحــو أو رفزــو بعــد مظابقتــو لمقؾاعــد التــي تزــبا البشــاء فــي كــل مشظقــة، وأن أج مخالفــة 

 سعية أعؾان مؤىميؽ.ليذا الترخيص يجب اثباتيا في شكل محاضر تحرر ب
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تكســؽ فــي مداســو باالعتبــارات  ،واألىسيــة مــؽ دراســة مؾضــؾع البشــاء فــي السشــاطق الخاصــة
، والعمسيـــة واألثريـــة والدـــياحية، وىـــذا لعـــدة أغـــراض اقترـــادية، بيئيـــة، جساليـــة التاريخيـــة والثقافيـــة

 تاريخية.

يعتبــر مــؽ أىــؼ مؾاضــيع الدــاعة ومحــل اىتســام  ، و ن مؾضــؾع البشــاء فــي السشــاطق الخاصــة
أولـــى لـــو جانـــب مـــؽ اىتسامـــو عـــؽ طريـــق اصـــدار العديـــد مـــؽ القـــؾانيؽ الـــذج  ،كـــل مـــؽ التذـــريع

 وحتى األفراد.والقزاء  والتذريعات التشغيسية الخاصة بو، وكل مؽ اإلدارة 

 :، يسكؽ طرح االشكال التاليوعمى ضؾء ما تؼ التظرق إليو أعاله

االجــراتات القانهنيــة الةــي أقرىــا الزدــر  الثزائــر  لمةعزيــر فــي العقــار الخــياحي مــن ىــ  
 شأنيا أن تجد من االنةياكات الهاردة عميو؟

ىــــؾ تبيــــان الــــدور الفعــــال والحقيقــــي لتــــرخيص ورخرــــة البشــــاء ومــــا  ،واليــــد  مــــؽ الدراســــة
والسشغســــة  يتزــــسشو مــــؽ وثــــائق لحسايــــة السشــــاطق الخاصــــة عــــؽ طريــــق قــــؾانيؽ ذات صــــمة بيــــا،

باتباع اجـراءات معيشـة لظمبيسـا لمبشـاء فـي السشـاطق السحسيـة، وكيفيـة معايشـة السخالفـات   والسمزمة
 و ثباتيا.

نا عمــى كذــب اإلبيــام، وذلــػ مــؽ خــالل االعتســاد سشيجــيؽ عمسيــيؽ  ســاعدابتــؼ االســتعانة 
الستعمقـــة بالسؾضـــؾع،  ةوالتشغيسيـــعمـــى الســـشيف الؾصـــفي التحميمـــي لسجسؾعـــة الشرـــؾص القانؾنيـــة 

 وذلػ الستشباط األحكام واستخالص السفاىيؼ الستعمقة بسؾضؾع العقار الدياحي.

تحـــت )الفذـــ  الةزييـــد   تـــؼ تقدـــيؼ الدراســـة إلـــى  ، ولإلجابـــة عمـــى االشـــكالية السظروحـــة
ــــ )الفذــــ  ا ول العقــــار الدــــياحي فــــي التذــــريع الجزائــــرج،  ماىيــــةعشــــؾان  الترخيص السعشــــؾن ب

بعشـؾان )الفذـ  التـاني  ، أمـا اسية لتعسير في العقار الدـياحي فـي التذـريع الجزائـرج كزسانة أس
 رخرة البشاء كإجراء الزامي لمتعسير في العقار الدياحي في التذريع الجزائرج.



 

 الفذ  الةزييد 

 ماىية العقار الخياحي في الةدريع الثزائر  
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إصـداره لمعديـد مـؽ الشرـؾص بالعقار الدياحي مشذ االسـتقالل عبـر   السذرع الجزائرج  اىتؼ
و نســا اكتفــى بتعريفــو عبــر مكؾناتــو التــي  ،غيــر أنــو لــؼ يحــدد تعريفــا قانؾنيــاالقانؾنيــة والتشغيسيــة، 

 مشيا وخرائرو التي تسيزه عؽ غيره.يتذكل 

 ،يعــد مـؽ أىــؼ مــؾارد االقترـاد الــؾطشي وبـديال لقظــاع السحروقــاتكسـا أن العقــار الدـياحي  
ومكؾنات العقار الدـياحي فـي  )الزبجث ا ول ،وعميو يشبغي التظرق إلى مفيؾم العقار الدياحي 

 )الزبجث التاني .
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 الزبجث ا ول: مفيهم العقار الخياحي في الةدريع الثزائر  

ة ، مسا يدل عمى قيسة ىذه الثرو بالشدبة لمسذرع الجزائرج يعتبر العقار ذو أىسية بالغة 
ويعد مؽ أىؼ مؾارده التي ال بد أن تشزؼ بذكل قانؾني مؽ  ،العقارية بالشدبة لالقتراد الؾطشي

أجل السحافغة عمى استدامة مقؾمات االستثسار فييا، لذا قام السذرع الجزائرج بدؽ قؾانيؽ 
الدياحي وخرائرو، وفي  إلى تعريف العقار)الزظمب ا ول  وتشغيسات لذلػ سؾ  نتظرق 

 إلى تذكيمة العقار الدياحي. )الزظمب التاني 

 الزظمب ا ول: تعريف العقار الخياحي وخذائذو

وة فالعقار الذج يعتبر ثر  ،األساسي النعاش الدياحةعقار الدياحي العامل السسيز و يعد ال
، لذلػ 1في االنذظة االقترادية الستسركزة عميو و يقؾم عمييا االقتراد رئيدية تتجمى أىسيتو

وأخيرا تبيان ، )الفر  التاني  قانؾنا فيثؼ  )الفر  ا ول ،سشحاول تعريفو لغة واصظالحا في 
 .)الفر  التالث  خرائرو في

 الفر  ا ول: تعريف العقار الخياحي لغة واصظالحا

أج أنو مركب مؽ شقيؽ العقار  ،سشحاول أن نقدؼ مفيؾم العقار الدياحي إلى نرفيؽ
والدياحي، وسؾ  نؾضح ذلػ مؽ خالل إعظاء مدلؾل لكل مشيسا، لمؾصؾل إلى تعريف لو، 

 .وىذا بتحديد السقرؾد بيسا مؽ الجانب المغؾج واالصظالحي

 

 

 

                                                           
عبــد الحــق لحــذارج، حدــيبة زعالمــي، ااإلطــار القــانؾني لمعقــار الدــياحي فــي التذــريع الجزائــرج ، مقــال مشذــؾر فــي مجمــة  - 1

 .255، ص 2019، الجزائر، 11الحقؾق والعمؾم الدياسية، الرادرة عؽ جامعة خشذمة، العدد 



 العقار الخياحي في الةدريع الثزائر   ماىية                       الفذ  الةزييد          
 

7 
 

 أوال: العقار

  مشزل وضيعة. كل ممػ لو أصل وقرار ثابت كاألرض لو أصللغة:  
ء مؽ أصحاب السذاىب األربعة عمى دخؾل األرض في اتفق عامة الفقيا اصظالحا: 

مدسى العقار، وحرر االختال  فيسا عدا األرض، وعشد السالكية والذافعية العقار يظمق 
 عمى البشاء والذجر، كسا يظمق أيزا عمى األراضي.

 ثانيا: الخياحة

 ىي الديح والديؾح، الذىاب في األرض ومفارقة األمرار.لغة:  
وأماكؽ العسل  فيي عبارة عؽ االنتقال السؤقت مؽ مكان نظاق الدكؽ السعتاد اصظالحا: 

 سؾاء داخل نفس البمد أو خارجيا.

فإن العقار الدياحي ىؾ كل ما ىؾ ثابت في مجال الدياحة كالفشادق والسركبات  ،وعميو
 .1ياحيالسشجزة في إطار االستثسار الد الدياحية، والحسامات االستذفائية والقرث الدياحية

 الفر  التاني: تعريف العقار الخياحي قانهنا

أما مؽ الشاحية القانؾنية فقد عر  السذرع الجزائرج العقار في القانؾن السدني في السادة 
" كل شيء مدتقر بحيزه وثابت فيو وال يسكؽ نقمو مشو دون تمب فيؾ عقار وما  عمى أنو: 633

يزعو صاحبو في عقار يسمكو رصدا عمى خدمة غير أن السشقؾل الذج عدا ذلػ فيؾ مشقؾل 
 .2ىذا العقار أو استغاللو يعتبر عقارا بالتخريص"

                                                           
، مذكرة نياية الدراسـة لشيـل شـيادة ماسـتر تخرـص قـانؾن عقـارج، العقار الدياحي في القانؾن الجزائرج نؾر الديؽ مدمسي،  - 1

 .06ص  ،2016-2014كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، الجمفة، الدشة الجامعية 
، 2007مـايؾ سـشة  13، السؾافـق لــ 1428ربيـع الثـاني عـام  25، السـؤرخ فـي 05-07، مؽ القانؾن رقؼ 633انغر السادة  - 2

، والستزـسؽ القـانؾن 1975سـبتسبر سـشة  26، السؾافـق لــ 1395رمزان عـام  20، السؤرخ في 58-75يعدل ويتسؼ األمر رقؼ 
 .31السدني، ج ر ع 
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قانؾن الستزسؽ  25-90مؽ القانؾن  02التذريع العقارج فشص عميو في السادة  أما
األمال  العقارية في مفيؾم ىذا القانؾن ىي كل األراضي أو الثروات التؾجيو العقارج عمى أنو: "

 .1ة غير السبشية"القانؾني

مؽ ذات القانؾن التي تشص  22الفقرة األخيرة، والسادة  03ومؽ خالل استقراء نص السادة 
عمى أنو نغرا العتبارات تاريخية أو ثقافية أو عمسية أو معسارية أو سياحية أو بغرض 

يسكؽ أن تكؾن مداحات أو مؾاقع ضسؽ  ،السحافغة عمى الحيؾانات والشباتات وحسايتيا
، ندتخمص أن العقار الدياحي صشا  سابقة الذكر، وذلػ بسؾجب أحكام تذريعية خاصةاأل

، كسا يسكؽ أيزا أن يدخل في مفيؾم قؾام 2يدخل ضسؽ السداحات والسؾاقع السحسية
السذتسالت األخرث مؽ األراضي، كسا أن مفيؾم الثروات قد يذسل أيزا الثروات الباطشية 

 كالسشابع الحسؾية.

الدياحي القابل لمبشاء فقا تظرقت إلى تحديد العقار   03-03مؽ القانؾن  20لكؽ السادة 
دون ذكر غير السبشي مشو كالذؾاطئ والسشاطق األثرية والظبيعية والتي تعتبر أيزا مؽ مكؾنات 

 .3العقار الدياحي

 الفر  التالث: خذائص العقار الخياحي

وىذا لتشؾع الثروات الظبيعية والثقافية التي  ،تعتبر الجزائر مؽ الدول الغشية بالسؾارد الدياحي
ومؽ بيؽ الخرائص والسسيزات التي يزخر بيا  ،تسمكيا، وترمح أن تدتقظب الدياح إلييا

 .العقار 

                                                           
نـــؾفسبر  18، السؾافـــق لــــ 1421، الســـؤرخ فـــي األول مـــؽ جســـادث األولـــى عـــام 25-90مـــؽ القـــانؾن رقـــؼ ، 02انغـــر الســـادة  -1

 .49، الستزسؽ التؾجيو العقارج، ج ر ع 1990
 .04 ، ص2003مذكرة نياية التكؾيؽ بالسعيد الؾطشي لمقزاء، الجزائر،  العقار الدياحي،وىاب عياد،  -2
فــــي التذــــريع الجزائــــرج ، مقــــال مشذــــؾر فــــي مجمــــة االجتيــــاد لمدراســــات القانؾنيــــة  حسيــــد محسيــــد، احسايــــة العقــــار الدــــياحي -3

 .297، ص 2018، الجزائر، 05، العدد 07واالقترادية، الرادرة عؽ جامعة الجمفة، السجمد 
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 :1الدياحي في الجزائرج تتسثل إجساال في

 أوال: الثهانب الظبيعية

كالسشاطق الظبيعية الداحرة مؽ جؾ لظيب ومياه  ،وىي التي تكؾن مؽ صشع هللا عز وجل
حيأ  ،2ار، البحيرات، الشباتات واألحجارمعدنية، الجبال، الغابات، الديؾل، األنيار، البح

 نتظرق لمجؾانب الظبيعية مؽ خالل ما يمي:

 ،وىي تتؾسا بالد السغرب الكبير ،تقع الجزائر شسال القارة اإلفريقية الزهقع والزساخ: 
تؾنس وليبيا، ومؽ الغرب  بحر األبيض الستؾسا، ومؽ الذرق يحدىا مؽ الذسال ال

السغرب األقرى ومؾريظانيا، ومؽ الجشؾب نيجر ومالي، وتتسيز الجزائر مؽ شساليا إلى 
 :جشؾبيا بثالثة أنؾاع مؽ السشاخ

 .مشاخ متؾسظي عمى الدؾاحل السستدة مؽ الذرق إلى الغرب 
 اليزاب العميا يتسيز بسؾسؼ طؾيل بارد ورطب. مشاخ شبو قارج في مشاطق 
 .مشاخ صحراوج في مشاطق الجشؾب والؾاحات ويتسيز بسؾسؼ طؾيل وحار 

كمؼ، وىؾ يتسيز بارتفاعو  1200يستد الداحل الجزائرج عمى مدافة  الخاح  الثزائر : 
ومؽ أىؼ السشاطق الدياحية السستدة  وتكؾنو الرخرج وتؾجد بو عدة فزاءات سياحية،

 .3عمى ىذا الداحل نجد القالة، سيدج فرج، تشس، بشي صا ...إلخ
وجؾد سمدمتي األطمس التمي أىؼ ما يسيز السشاطق الجبمية في الجزائر  الزساطق الثبمية: 

نجد  ،واألطمس الرحراوج والتي تعظيان فرص الكتذا  الريد وأىؼ السرتفعات الدياحية
 ،جدةباإلضافة إلى محظة تيك ،ف عمى الثمفوالتي تسارس بيا رياضة التزل ،محظة الذريعة

                                                           

الحقــؾق مــذكرة ماســتر فــي القــانؾن العقــارج، كميــة  الشغــام القــانؾني والسؤسدــاتي لمعقــار الدــياحي فــي الجزائــر،مشــى حشــيش،  -1 
 .11، 10 ص ، ص2013-2012ة، الدشة الجامعية والعمؾم الدياسية، جامعة السدي

 .07نؾر الديؽ مدمسي، مرجع سابق، ص  - 2
 .08السرجع نفدو، ص  - 3



 العقار الخياحي في الةدريع الثزائر   ماىية                       الفذ  الةزييد          
 

10 
 

و إنسا  لسرتفعات والسغارات والكيؾ  فحدبأحيانا السشاطق الجبمية ال تقترر عمى ا
مثل الحيؾانات الستشؾعة والظيؾر الشادرة واليشابيع  ،ىشا  ثروات أخرث ليا أىسيتيا لمدائح

وكل ىذه تعتبر بسثابة عؾامل  والفتؾرة شتاء،البرودة صيفا السائية العذبة والتي تتسيز ب
في اكتذا  السكؾنات الدياحية التي تتؾفر  تثير ليؼ الفزؾل والرغبةعشدما جذب لمدياح 

 .1عمييا مختمب مشاطق الجزائر
مميؾن مربع مؾزعة عمى  2تبمغ مداحة الرحراء الجزائرية حؾالي الزساطق الذجراوية:  

  ىي أدرار إليزج وادج ميزاب تسشراست وتشدو .خسدة مشاطق كبرث 

 ثانيا: الزهارد التقافية والةاريحية

السعالؼ السرشفة مؽ طر  مشغسة تزخر الجزائر بسؾارد سياحية متشؾعة، ومؽ أىسيا 
 :2اليؾندكؾ والستسثمة في

 : تؼ إنذاؤىا مؽ طر  االمبراطؾر ترجان، وىي تقع بباتشة.تيزقاد 
 وىي مؽ السدن الرومانية العتيقة. :تيبازة 
 تقع بدظيب، وىي مؽ أقدم السدن الرومانية بالجزائر. :جزيمة 
لؾحة تعكس تشؾعات السشاخ وأصشا   15000وتحتؾج عمى أكثر مؽ  :الظاسيمي 

 سشة قبل السيالد. 6000الحيؾانات وتظؾر الحياة البذرية في الرحراء خالل 
 تقع بالسديمة، وىي مؽ السدن اإلسالمية وكانت عاصسة لمدولة الحسادية. :قمعة بسي حزاد 
 انذأ مؽ طر  اإلباضييؽ. :قذر ميزاب 

 

 

                                                           
 .10نؾر الديؽ مدمسي، مرجع سابق، ص  - 1
 .299حسيد محسيد، مرجع سابق، ص  - 2
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 الزظمب التاني: تدكيمة العقار الخياحي
يتذكل العقار الدياحي مؽ األراضي التابعة لألمال  الؾطشية العسؾمية والخاصة وتمػ 

أج مؽ االمال   ،ن العقار الدياحي ممكا لمدولةالتابعة لمخؾاص، ومشو يسكؽ القؾل أن يكؾ 
، حيأ سشخرص 1الؾطشية العسؾمية أو الؾطشية الخاصة، كسا نجده أيزا مسمؾكا لمخؾاص

لألراضي التابعة  التاني  فر )اللألراضي التابعة لألمال  الؾطشية العسؾمية، ثؼ  ا ول  فر )ال
 األراضي التابعة لمخؾاص.التالث   فر )اللألمال  الؾطشية الخاصة، وأخيرا في 

 بعة لألمالك الهطسية العزهميةالفر  ا ول: ا راضي الةا
العسؾمية التي تكؾن مؽ الحقؾق واألمال  العقارية التي ويقرد بيا تمػ األمال  الؾطشية 

شريظة أن تكيب في ىذه  ،إما مباشرة و ما بؾاسظة مرفق عام ،يدتعسميا الجسيؾر السدتعسل
بحكؼ طبيعتيا أو تييئتيا الخاصة، تكييفا مظمقا أو أساسيا مع اليد  الخاص بيذا  الحالة

 .2السرفق
وتكؾن ىذه األمال  عمى حالتيؽ إما  ،كسا يدخل ضسشيا الثروات والسؾارد الظبيعية 

وىسا  ،3طبيعية أو اصظشاعية، وفي كمتا الحالتيؽ ىي غير قابمة لمترر  والتقادم والحجز
لكؾنيسا يشغسان  ،يعتبران ممػ وطشي عسؾمي وفي نفس الؾقت عقار سياحي نؾعان في األصل

 .4دياحيأنذظة سياحية في حزانة العقار ال
 الفر  التاني: ا راضي الةابعة لألمالك الهطسية الحاصة

أما األمال  األخرث غير بأنيسا: " 30-90مؽ القانؾن  02رة الفق 03عرفتيا السادة 
ومالية فتسثل األمال   االمتال والتي تؤدج وعيفة  ،الؾطشية العسؾميةالسرشفة ضسؽ األمال  

                                                           
 .299حسيد محديد، مرجع سابق، ص  - 1
، السؾافـــق لــــألول مـــؽ ديدـــسبر ســـشة 1411جســـادث األولـــى عـــام  14، الســـؤرخ فـــي 30-90مـــؽ القـــانؾن  12الســـادة انغـــر  -2 

 .52، الستزسؽ قانؾن األمال  الؾطشية، ج ر ع 1990
مختار نقار، مرظفى عبد الشبي، اطرق اكتداب العقار الدياحي في القـانؾن الجزائـرج ، مقـال مشذـؾر فـي مجمـة االجتيـاد  - 3

 .225، ص 2019، الجزائر، سشة 02سات القانؾنية واالقترادية، الرادرة عؽ جامعة غرداية، العدد والدرا
 .16مشى حشيش، مرجع سابق، ص  - 4



 العقار الخياحي في الةدريع الثزائر   ماىية                       الفذ  الةزييد          
 

12 
 

الؾطشية الخاصة وتباع ىذه األمال  الخاصة الستؾاجدة داخل مشاطق التؾسع الدياحية 
نجاح البرامف االستثسارية السحددة في مخظا التييئة الدياحية لؾكالة التشسية وضرورية إل

  .1"الدياحية طبقا التفاق ودج

وسؾاء كانت ىذه األمال  تابعة لدولة أو إحدث مجسؾعاتيا اإلقميسية فإنيا تكؾن مؽ 
األراضي الؾاقعة داخل مشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحية كسا قد تكؾن أراضي تؼ إلغاء 
تخريريا أو ترشيفيا كاألراضي التابعة لألمال  الؾطشية العسؾمية، وبذلػ تكؾن ليا القابمية 

 .2والتبادل لمبيع واإليجار

 الفر  التالث: ا راضي الةابعة لمحهاص

وىي عبارة عؽ ممكية خاصة مؾجؾدة داخل مشاطق التؾسع الدياحي، أج أنيا في شكل 
تتسيز بحق التستع والترر  في السال العقارج أو  ،3ممكيات عقارية خاصة ذات طابع سياحي

استعساليا وفق وعيفتيا أو غرضيا، إذ تمجأ الؾكالة الؾطشية لتشسية  الحقؾق العيشية مؽ أجل
الدياحية إلى اقتشائيا إذا استدعت الزرورة لذلػ، وتكؾن محال لسسارسة حق الذفعة أو نزع 

 .4السمكية لمسشفعة العسؾمية

إذ تتؾاجد ىذه األمال  الخاصة في حالة مذيدة أو قابمة لتذييد، وبيا خرائص سياحية 
 .5ة غالبيتيا عبارة عؽ فشادق وقرث سياحية ومظاعؼمحسي

                                                           
 ، مرجع سابق.30-90، مؽ القانؾن رقؼ 03انغر السادة  - 1
نيـــل شـــيادة ماســـتر أكـــاديسي، ، مـــذكرة مقدمـــة الســـتكسال متظمبـــات الشغـــام القـــانؾني فـــي العقـــار الدـــياحيفتيحــة بأســـساعيل،  -2 

-2018تخرــص القــانؾن العــام االقترــادج، كميــة الحقــؾق والعمــؾم الدياســية، جامعــة قاصــدج مربــاح، ورقمــة، الدــشة الجامعيــة 
 .15 ، ص2019

عايدة مرـظفاوج، االتشغـيؼ القـانؾني لمعقـار الدـياحي ، مقـال مشذـؾر فـي مجمـة البحـؾث والدراسـات القانؾنيـة، الرـادرة عـؽ  - 3
 .148، الجزائر، دون سشة الشذر، ص 06امعة البميدة، العدد ج
 .156نفس السرجع، ص  - 4
 .226مختار نقار، مرظفى عبد الشبي، مرجع سابق، ص  - 5
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 الزبجث التاني: مكهنات العقار الخياحي

الستعمق بسشاطق  03-03 تظرق السذرع الجزائرج إلى مكؾنات العقار الدياحي في القانؾن 
ذكؾر سابقا سشتظرق إلى مشاطق سومؽ خالل القانؾن ال، 1لتؾسع الدياحي والسشاطق الدياحيةا

ونتعرض إلى مؾاقع سياحية والسشاطق السحسية في  ،)الزظمب ا ول(التؾسع الدياحي في 
 .)الزظمب التاني(

 الزظمب ا ول: مساطق الةهسع الخياحي

في كل مشظقة أو امتداد مؽ اإلقميؼ  03-03مؽ القانؾن  2السادة  تتسثل ىذه السشاطق حدب
ويتسيز برفات وبخرؾصيات طبيعية ثقافية بذرية وابداعية مشاسبة لدياحة مؤىمة إلقامة أو 

ر مؽ الدياحة ذات مردودية، أج تشسية مشذآت سياحية ويسكؽ استغالليا في تشسية نسا أو أكث
نرؾص ي تمػ الفزاءات السحسية السرشفة والسحددة وفق مشاطق التؾسع الدياحي تتسثل ف أن

قانؾنية تذسل عمى تخظيا ضسؽ السخظا الؾطشي لتييئة اإلقميؼ السكمب بتؾجيو التجييزات 
 .2الفشدقية والدياحية

كسا أنيا أيزا محيا محدد لسؾقع مشاسب لمتشسية الدياحية مرتبا بشذاطات أخرث تعتبر مكسمة 
، نذكر في ىذا الخرؾص 3مشظقة مييأة الستقبال السذاريع الدياحيةلو، وىذا السحيا يتزسؽ 

 )الفر  التاني .والذاطئ في  )الفر  ا ول ،الداحل في 

 

 
                                                           

 .12نؾر الديؽ مدمسي، مرجع سابق، ص  -1
والعمــؾم الدياســية، جامعــة ، مــذكرة ماجيدــتير، كميــة الحقــؾل الشغــام القــانؾني لالســتثسار الدــياحي فــي الجزائــرفزــيمة عيشــيؽ،  -2

 .45، ص 2012-2011البميدة، الدشة الجامعية 
رابـــح ســـعيداني، خالـــد مدـــاني، اطـــرق اكتدـــاب العقـــار الدـــياحي فـــي القـــانؾن الجزائـــرج ، مقـــال مشذـــؾر فـــي مجمـــة االجتيـــاد  -3

 .22، ص 2019، الجزائر، سشة 02والدراسات القانؾنية واالقترادية، الرادرة عؽ جامعة غرداية، العدد 
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 الخاح  :الفر  ا ول

يذسل الداحل في مفيؾم ىذا  ،بحساية الداحل وتشسيتوالستعمق  02-02مؽ خالل القانؾن رقؼ 
 م عمى 800ريظا ترابيا بعرض أقمو القانؾن جسيع الجزر والجزيرات والجر  القارج وكذا ش

 :1طؾل البحر

 سفؾح الروابي والجبال السرئية مؽ البحر وغير السفرؾلة عؽ الذاطئ بديل ساحمي. 
ترل إلييا مياه  الديؾل الداحمية التي يقل عؽ ثالثة كيمؾمترات ابتداء مؽ أعمى نقظة 

 البحر.
 أراضي ذات الؾجية الفالحية. 
كامل السشاطق الرطبة وشؾاطئيا التي يقع جزء مشيا في الداحل ابتداء مؽ أعمى نقظة  

 ترل إلييا مياه البحر.
 السؾاقع التي تزؼ مشاعر طبيعية أو تخسل طابعا ثقافية أو تاريخية. 

والرياضات االستجسامية  سا األنذظةوتحدد الفزاءات السخررة لألنذظة الدياحية السي
 البحرية والتخييؼ القار والستشقل ولؾ كان مؤقتا، ولذروط استعساليا عؽ طريق التشغيؼ.

 الفر  التاني: الداطئ
الستعمق بسشاطق التؾسع  03-03مؽ القانؾن  02فقرة  08بالرجؾع إلى نص السادة 

نجد بأنو يسكؽ أن تستد السشظقة السحددة والسررح بيا عمى أنيا مؽ مشاطق والسؾاقع الدياحية 
التؾسع الدياحي الى السمػ الؾطشي العسؾمي أج أن الذؾاطئ يسكؽ اعتبارىا عقار سياحي، 
وعميو فإن الذؾاطئ ىي شريظا إقميسيا لمداحل الظبيعي يغؼ السشظقة السغظاة بأمؾاج البحر في 

                                                           
 .15نؾر الديؽ مدمسي، مرجع سابق، ص  - 1
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با قات السشاخية ليا والتي تزة في الغرو  الجؾية العادية والسمحأعمى مدتؾاىا خالل الدش
 .1ييئات بغرض استغالليا الدياحيوقابميتيا الدياحية الستقبال ال بحكؼ مؾقعيا حدودىا

 الزظمب التاني: الزهاقع الخياحية والزساطق الزجزية
جزء ال يتجزأ نجد كل مؽ السؾاقع الدياحية والسشاطق السحسية  03-03ل القانؾن مؽ خال

مؽ مكؾنات العقار الدياحي والتي ال تقل أىسية ىي األخرث مقارنة بسشاطق التؾسع الدياحي 
، سشتشاول 2التشغيسيةبحيأ أحاطيا السذرع الجزائرج أيزا بسجسؾعة مؽ الشرؾص القانؾنية و 

 .،)الفر  التاني ثؼ السشاطق السحسية في الفر  ا ول ، السؾاقع الدياحية في ا
 الفر  ا ول: الزهاقع الخياحية

تعتبر السؾاقع الدياحية ىي األخرث جزء ال يتجزأ مؽ العقار الدياحي وال تقل أىسية مؽ 
السؾاقع الدياحية  03-03القانؾن  02مؽ السادة  02مؾاقع التؾسع الدياحي، ولقد عرفت الفقرة 

أو الب كؾاحات الرحراء حدب مغيره الخعمى أنيا كل مشغر أو مؾقع يتسيز بجاذبية سياحية 
بسا يحتؾج عميو مؽ عجائب أو خرؾصيات طبيعية كالحزائر الؾطشية الظبيعية أو بشاءات 

 .3مذيدة عميو، مثل األماكؽ واآلثار التاريخية يعتر  لو بأىسية تاريخية أو فشية أو أسظؾرية
الحساية يي مجال طبيعي ذو أىسية وطشية يشذأ بيد  أما الحزائر الؾطشية الظبيعية ف

التامة لشغام بيئي أو عدة أنغسة بيئية وىؾ ييد  أيزا إلى ضسان السحافغة عمى السشاطق 
الظبيعية الفريدة مؽ نؾعيا بحكؼ تشؾعيا البيؾلؾجي وذلػ مع جعميا مفتؾحة لمجسيؾر لمتريبة 

  .4والترفيو
 

                                                           
، الستعمـق بالتشسيـة السدـتدامة لدـياحة، ج ر ع 2003فبرايـر  17، السـؤرخ فـي 03-01، مـؽ القـانؾن رقـؼ 08انغـر السـادة  - 1

11. 
، مقـال مشذـؾر  -مفيؾمـو ومـؾارده فـي عـل الشرـؾص القانؾنيـة والتشغيسيـة–جمؾل بؽ سديرة، االعقـار الدـياحي فـي الجزائـر  - 2

 .137، ص 2016في السجمة الجزائرية لمحقؾق والعمؾم الدياسية، العدد األول، الجزائر، سشة 
 .257عبد الحق لحذارج، حديبة زعالمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .17نؾر الديؽ مدمسي، مرجع سابق، ص  - 4
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 الفر  التاني: الزسظقة الزجزية

عمى أنيا  ،السذكؾرة سالفا 02لقد تؼ التظرق لمسشظقة السحسية في الفقرة الثالثة مؽ السادة 
ويدتدعي حساية خاصة  ،جزء مؽ مشظقة التؾسع الدياحي أو مؾقع سياحي غير قابمة لمبشاء

ثرية أو قرد السحافغة عمى مؤىالت الظبيعية كالحغائر الؾطشية أو األثرية كالسحسيات األ
مؽ  15وتعتبر مؽ السشاطق السحسية حدب ما جاء في نص السادة  ،كالحغائر الثقافيةالثقافية 

الستعمق بالسجاالت السحسية في إطار التشسية السدتدامة والتي ليا عالقة  11-02القانؾن رقؼ 
ويسكؽ أن تكؾن وجية الستقبال الجسيؾر فيسا يدسى بسشظقة العبؾر واألماكؽ ، بالدياحة 

 .1الظبيعية

يي جزء ال يتجزأ مؽ الثروة الؾطشية وتؾضع تحت حساية الحغائر الؾطشية الظبيعية فأما 
لفترات مؽ تاريخ البالد مؽ عرر الدولة جسيع اآلثار واألماكؽ التي يرجع تاريخيا إلى إحدث ا

 .2قبل التاريخ إلى العرر الحاضرما 

 

 

  

                                                           
 .225مختار نقار، خالد مداني، مرجع سابق، ص  - 1
 .19مرجع سابق، ص نؾر الديؽ مدمسي،  - 2



 العقار الخياحي في الةدريع الثزائر   ماىية                       الفذ  الةزييد          
 

17 
 

 خالصة الفذ 

لقد تشاول السذرع الجزائرج العقار الدياحي في العديد مؽ الشرؾص القانؾنية والتشغيسية، 
 باإلضافةوبالرغؼ مؽ ىذا إال أنو لؼ يحدد تعريفا جامعا ودقيقا لو، و نسا اكتفى بذكر مكؾناتو 

 إلى أن العقار الدياحي متعدد الظبيعة القانؾنية.

كالتالي مؽ أمال  عسؾمية أو أمال  وطشية خاصة، حيأ تكؾن تذكيمة العقار الدياحي 
الستعمق بسشاطق التؾسع والسؾقع  03-03أو أمال  عقارية تابعة لمخؾاص، وفي القانؾن 

مشو ذكر مكؾنات العقار الدياحي التي تتجمى في مشاطق التؾسع  02الدياحي في السادة 
 والسؾاقع الدياحية وكذا السشاطق السحسية.

 

 

 



 

 الفذ  ا ول

الةرخيص كرزانة أساسية لمةعزير في العقار 

 الخياحي في الةدريع الثزائر  
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رقابـة  السدـتعسمة فـي ،ة ووسيمة مؽ وسائل الزبا اإلدارج إن الترخيص اإلدارج آلية قانؾني
ــــردج فــــي السجتســــع ــــي كــــل األبعــــاد والجؾانــــب اال ،الشذــــاط الف ــــة وتشغيســــو ف قترــــادية واالجتساعي

واســتثشاء مــؽ قاعــدة عامــة أج  ،الســتقرار الشغــام العــام فــي الدولــةفيــؾ ضــرورة الزمــة  ،والقانؾنيــة
يــا بــل ال تســارس مباشــرة وتمقائ ،ولكشيــا حريــة مشغســة قانؾنــا ،تقييــد الحريــة فــي إطــار إباحــة عامــةب

 البد مؽ تدخل الدمظة اإلدارية كظر  وسيا قبل مسارسة الشذاط.

التــي تذــر  عمــى  ،اريــة السخترــةفيعتبــر التــرخيص إذن أو تأشــيرة أو مؾافقــة الدــمظة اإلد
فيــؾ بيــذه ، مسارســة الشذــاط الــذج يســشح لظالبــو إذا تحققــت فيــو كافــة الذــروط القانؾنيــة السحــددة

بغيـة تشغـيؼ  التـي يخؾليـا السذـرع لمدـمظة اإلداريـة ،ابيـة الؾقائيـةل ضسؽ الؾسائل الرقالساىية يدخ
إذ ال يسكؽ مسارسة ىذه الحريـة إال بعـد الحرـؾل عمـى السؾافقـة السدـبقة  ،بعض الحريات الفردية

  مؽ الدمظة اإلدارية.

أج  ،بأنــو عســل إدارج وحيــد الظــر   piere livetوفــي ىــذا الشدــق فقــد عرفــو الفرندــي 
ذج صـــبغة فرديـــة إمـــا مـــؽ ســـمظة إداريـــة أصـــمية أو عـــؽ مشغســـات أو  ،واحـــدصـــادر مـــؽ جانـــب 

 .نذاط معيؽ ىيئات تابعة ليا، حيأ يتؾقب عمى إصدارىا وتدميسيا مسارسة

شـــغال البشـــاء والتعسيـــر، ومـــؽ جيـــة أخـــرث تعتبـــر رخرـــة البشـــاء أداة قانؾنيـــة ىامـــة لسراقبـــة أ
نؾنيـــة السشرـــؾص عمييـــا فـــي قـــؾانيؽ التييئـــة ال تدـــمسيا إال إذا تـــؾفرت كافـــة الذـــروط القافـــاإلدارة 

الؾاقعـة  والتي تخزـع ليـا جسيـع البشـاءات خاصـة ،كذا الشرؾص التشغيسية السظبقة لووالتعسير و 
ى والتــي تعتبــر كاســتثشاء الن البشــاء فــؾق ىــذه السشــاطق مقيــد بالحرــؾل عمــ ،فــي مشظقــة خاصــة

وبالتـــالي البـــد مـــؽ معرفـــة  ،الدـــياحيومـــؽ بيشيـــا العقـــار  ،تـــرخيص البشـــاء مـــؽ الجيـــة السخترـــة
 .ة البشاء في مشظقة أو عقار سياحيالذروط و اإلجراءات الؾاجب احتراميا لتدميؼ رخر

 الزبجـث)نتشـاول فـي  ،وىذا ما سشتشاولو بالتفريل في ىذا الفرل، والذج قدـؼ إلـى مبحثـيؽ
نتشـاول   الزبجـث التـاني)و ،ترخيص البشـاء فـي العقـار الدـياحي اإلجراءات القانؾنية لسشح  ا ول

 .و اآلثار القانؾنية لسشح الترخيصفي
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ــي الةدــريع  الزبجــث ا ول: ــار الخــياحي ف ــي العق ــات ف ــرخيص البس إجــراتات مــسخ ت
 الثزائر  

 1الســـؤرخ فـــي  29-90السذـــرع الجزائـــرج فـــي قـــانؾن التييئـــة والتعسيـــر، القـــانؾن  نـــص لقـــد
 14السـؤرخ فـي  05-04الستعمق بالتييئة والتعسير، السعدل والستسؼ بالقانؾن رقؼ  1990ديدسبر 

بعض أجـزاء مـؽ التـراب الـؾطشي تخزـع ألحكـام خاصـة فـي مـشح وتدـميؼ ، عمى انو 2004أوت 
ونــــذكر السشــــاطق الدــــياحية أو السشــــاطق ذات  ،تيا أو مسيزاتيــــانغــــرا لخرؾصــــي ،البشــــاء رخرــــة

 .أو السشاطق ذات السيزة الظبيعية الجذب الدياحي والتي تذسل السشاطق الدياحية بظبيعتيا،

لتؾســع الدــياحي الستعمــق بسشــاطق ا 03-03مــؽ القــانؾن  02وىــذا مــا ورد فــي نــص الســادة 
يعيـة والسشـاطق السادة أن السشـاطق ذات السيـزة الظبحيأ اعتبر في نص ىذه  ،والسشاطق الدياحية

كـــام ىـــي مؾاقـــع ســـياحية وبالتـــالي تتجمـــى دراســـتشا فـــي ىـــذا السبحـــأ عمـــى األح ،األثريـــة التاريخيـــة
ونتشــــاول ذلــــػ فــــي  ،اإلجــــراءات القانؾنيــــة و اإلداريــــة وكافــــة ،الخاصـــة فــــي تدــــميؼ رخرــــة البشــــاء

ــب)أمــا  ،بشــاء فــي السشــاطق الدــياحيةرخيص الإجــراءات مــشح تــ  الزظمــب ا ول) ،مظمبــيؽ  الزظم
 نتشاول فيو إجراءات مشح ترخيص البشاء في السؾاقع الدياحية.  التاني

  إجراتات مسخ ترخيص البسات في الزساطق الخياحية :الزظمب ا ول

طبقـــا لســـا جـــاء فـــي قـــؾانيؽ التييئـــة والتعسيـــر والسراســـيؼ التشغيسيـــة، فـــان البشـــاء عمـــى العقـــار 
عمى البشاء في عقار غير سياحي، نغرا لخرؾصية ىـذه  ،يشفرد بأحكام خاصة ومغايرةدياحي ال

لـــذلػ اصـــدر السذـــرع العديـــد مـــؽ  ،بظبيعتيـــا أو بالحسايـــة الخاصـــة ليـــاالسشـــاطق ســـؾاء الستعمقـــة 
فــــي تدــــميؼ الرخرـــة فــــي ىــــذه  القـــؾانيؽ واتبعيــــا بسراســــيؼ لتبيـــان اإلجــــراءات القانؾنيــــة و اإلداريـــة

 .السشاطق

 اإلجراتات القانهنية لزسخ ترخيص البسات في الزساطق الخياحية :ا ول الفر 

الستعمــــق بسشــــاطق التؾســــع الدــــياحي  03-03لقــــد اشــــترط السذــــرع الجزائــــرج فــــي القــــانؾن 
 12عمـــى ضـــرورة احتــرام مخظـــا التييئـــة الدـــياحية وذلــػ فـــي نـــص الســـادة  ،والسشــاطق الدـــياحية
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  حسايــــة وييــــد ،حيــــأ اعتبــــر ان مخظــــا التييئــــة الدــــياحية يشــــدرج ضــــسؽ أدوات التييئــــة ،مشــــو
 .السعالؼ الثقافية التي تذكل عامال أساسيا في الجذب الدياحيوتحقيق الجسال الظبيعي و 

حيـــأ يخزـــع البشـــاء فـــؾق ىـــذه السشـــاطق لزـــرورة الحرـــؾل عمـــى مؾافقـــة الـــؾزارة السكمفـــة  
 ،الجيـات األخـرث لكـؽ باشـتراط احتـرام مخظـا التييئـة الدـياحيةفي إطار تذاورج مع  ،بالدياحة

السحــدد كيفيــات إعــداد مخظــا التييئــة  86-07مــؽ السرســؾم التشفيــذج  02والــذج عرفتــو الســادة 
يقرــد فــي مفيــؾم ىــذا السرســؾم بسخظــا  التييئــة " :الدــياحية لسشــاطق التؾســع والسؾاقــع الدــياحية

صــة بتييئــة واســتعسال مشظقــة تؾســع ســياحي والسؾاصــفات الدــياحية مجســؾع القؾاعــد العامــة والخا
وبالتــــالي ييــــد  ىــــذا السخظــــا إلــــى تحديــــد السشــــاطق القابمــــة "، الخاصــــة بــــالتعسير والبشــــاء......

والسشــاطق التــي يجــب حسايتيــا و قامــة الشذــاطات السزمــع انجازىــا وكــذا السحافغــة عمــى  ،لمتعسيــر
 1 .السسيزات الظبيعية والبيئية لمسشظقة

وكـذا مخظظـات  ،ويتزسؽ مخظـا التييئـة الدـياحية نغـام يتعمـق بحقـؾق البشـاء واالرتفاقـات
يقـع عمـى عـاتق الدولـة  " :03-03مـؽ القـانؾن  17لتييئة السشذئات القاعديـة طبقـا لـشص السـادة 

 "،إعــداد الدراســات وأشــغال التييئــة وانجــاز السشذــئات القاعديــة لسشــاطق التؾســع والسؾاقــع الدــياحية
يتزـسؽ ىـذا القـرار تؾجيـات بسؾجب قرار مؽ الؾزير السكمـب بالدـياحة،  إعداد ىذا السخظاويتؼ 

القائســـة السحتسمـــة لتجييـــزات السرـــمحة العامـــة والسشذـــئات القاعديـــة، وتحديـــد إجـــراءات  +التييئـــة
مؾاعيــد إعــداده وشــكمو ومزــسؾنو، ثــؼ يرســل القــرار إلــى الــؾالي أو الــؾالة السعشيــيؽ الــذيؽ يراســمؾن 

 رؤساء السجالس الذعبية الؾالئية والبمدية مؽ اجل القيام بشذره لسدة شير بسقر البمدية السعشية.

ــــة ــــا اإلدارات العسؾمي ــــة-الدــــكؽا وتدتذــــار وجؾب ــــيؼ-الثقاف ــــة اإلقم ــــة-تييئ -األمــــال  الؾطشي
الذـــؤون -الغابــات-األشـــغال العسؾميــة-الظاقــة والسشــاجؼ-الســـؾارد السائيــة-الشقــل-الفالحــة-التجــارة

ثـــؼ  ،ســـالب الـــذكر 86-07مـــؽ السرســـؾم التشفيـــذج  09حدـــب نـــص الســـادة  ، ديشيـــة واألوقـــا ال
يكمب مدير الدياحة بالؾاليـة بالتذـاور مـع الؾكالـة الؾطشيـة لتشسيـة الدـياحة مكتـب دراسـات معتسـد 

ثـؼ يرـادق عمـى ، وبإعـداد مخظـا التييئـة الدـياحية ،قانؾنا ومؤىال فـي مجـال التييئـة و الدـياحة

                                                           
كمية  ،02السجمة الشقدية لمقانؾن والعمؾم الدياسية، العدد  ربيعة صبايحي، شروط استغالل العقار الدياحي في الجزائر،- 1

 .03-02الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة مؾلؾد معسرج، تيزج وزو، ص 
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ويسـشح لـإلدارات العسؾميـة سـالفة  سخظـا بسداولـة السجمـس أو السجـالس الذـعبية البمديـة،مذروع ال
 .1يؾما 60ويخزع بعدىا لتحقيق عسؾمي لسدة  ،ومالحغاتيا أراءىايؾم إلبداء  30الذكر مدة 

يدــتؾجب احتــرام مخظــا  ،مســا ســبق تبيانــو إن تدــميؼ رخرــة البشــاء فــي السشــاطق الدــياحية
الـذج  ،421-04قد جدد السذرع جسمة مؽ اإلجـراءات فـي السرسـؾم التشفيـذج التييئة الدياحية، ف

يحــدد كيفيــة االستذــارة السدــبقة لــإلدارة السكمفــة بالدــياحة والثقافــة فــي مجــال مــشح رخرــة البشــاء 
 .مشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحية داخل

وفـي  ،بالدياحةحيأ يدتؾجب اخذ رأج مدبق لإلدارة السكمفة : "02وذلػ في نص السادة  
يدـتمزم فـي ىـذه الحالـة اخـذ رأج مدــبق  ،حالـة مـا إذا كانـت السشظقـة تتزـسؽ مؾقـع مشظقــة ثقافيـة

كســـــا اوجـــــب كـــــذلػ ضـــــرورة احتـــــرام مخظـــــا التييئـــــة الدـــــياحية  ،2"مـــــؽ اإلدارة السكمفـــــة بالثقافـــــة
 والسخظظــات الستشؾعــة، كسخظــا السؾقــع ونــؾع السكــان، والتــي تعــرض عمــى المجشــة التــي تقترــر

ـــة الدـــياحية وأدوات التييئـــة  ـــاء والتييئ ميستيـــا فـــي مـــدث تحقيـــق مظابقـــة السخظظـــات لقؾاعـــد البش
 والتعسير.

 ولسشح ترخيص البشاء في ىذه السشاطق الدياحية اوجب السرور بسرحمتيؽ أساسيتيؽ:

 دراسة الزدرو  من الساحية االقةذادية البجةة أوال:

 :وتتزسؽ الخظؾات التالية

مدــتثسر تتـؾفر فيــو شــروط االســتثسار الدـياحي، أن يقــؾم بتقــديؼ ممــب يجـب عمــى كــل  .1
اســتثسارج إلــى مديريــة الدــياحة التــي يقــع فــي دائــرة اختراصــيا السذــروع الدــياحي، حيــأ يرســل 

 3 .ىذا السمب إلى وزير الدياحة
                                                           

، السحدد لكيفيات إعداد مخظا التييئة الدياحية 2007مارس  11، السؤرخ في 86-07مؽ السرسؾم التشفيذج،  12السادة - 1
 .17ر ع  سشاطق التؾسع و السؾاقع الدياحية، جل
لإلدارة ، السحدد لكيفيات االستذارة السدبقة 2004ديدسبر  20، السؤرخ في 421-04مؽ السرسؾم التشفيذج،  02السادة - 2

 .2004الرادرة  ،83 ع ج ر ،الثقافة في مجال مشح رخرة البشاءالسكمفة بالدياحة و 
، مذكرة لشيل إجازة السدرسة العميا لمقزاء، سشة رخرة البشاء في السشاطق الخاصة والسشازعات الستعمقة بياالعربي رابح أميؽ،  3

 .21ص  ،2005



ةعزير في العقار الخياحي في الةدريع الثزائر  مكرزانة أساسية لالفذ  ا ول    الةرخيص   
 

23 
 

وبعــض السخظظــات أو السجدــسات  ،واقترــادية أوليــة مــؽ قبـل السدــتثسردراسـة تقشيــة  .2
ــــي شــــكل مرــــغر ــــان إمكانيــــات ح ،ف ــــرفض السمــــب إذا رأت ب ــــأ يسكــــؽ لسديريــــة الدــــياحة أن ت ي

 السدتثسر ليدت بسدتؾث السذروع الدياحي السظمؾب.
والشدــخة  ،األولــى تبقــى عمــى مدــتؾث السديريــة الشدــخة :يــتؼ تقــديؼ السمــب فــي ندــختيؽ .3

 الثانية ترسل إلى وزارة الدياحة.
باعتبــار أن مــدير الدــياحة السكمــب يعتبــر  ،فيســا يتعمــق بالجــدوث االقترــادية مــؽ السذــروع

عزؾا في المجشة الؾزارية السكمفة بدراسة السذاريع و االستثسارات الدياحية، ثؼ يتؼ إرسال السمب 
طبقـا لمسـادة  ،السمـب و تييئتـو لعرضـو عمـى المجشـةإلى مديرية التييئة الدياحية التي تقؾم بدراسـة 

 158-19الستعمـــق بقؾاعـــد الفشدقـــة السعـــدل والســـتسؼ بالقـــانؾن رقـــؼ  01-99مـــؽ القـــانؾن رقـــؼ  47
 وقبل اإلشارة إلى تذكيمة المجشة اوجب الؾقؾ  عشد مفيؾم التييئة الدياحية. 

ـــة الخـــياحية:  -1 ـــة مـــؽ التجييـــزات السشجـــزة مـــؽ اجـــل الدـــساح  مفيـــهم الةييا عبـــارة عـــؽ جسم
فيي إذن ىـي مجسؾعـة التؾجييـات  ،1سشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحيةحي لباالستغالل الديا

القانؾنيــة والتقشيــة التــي تيــد  إلــى تــدعيؼ السجــاالت السؤىمــة ســياحيا ببرمجــة مشذــئات قاعديــة 
دون إىســال التــؾازن  ،إضــافة إلــى تظــؾير صــيانة اليياكــل الدــياحية القديســة ،ســياحية جديــدة

البيئــي فــي ىــذه الشظاقــات اإلســتراتيجية وتختمــب تؾجييــات التييئــة داخــل أج مجــال ســياحي 
طبيعـــة اإلمكانيـــات الدـــياحية فييـــا  حدـــب عؾامـــل أساســـية ميســـة تتسثـــل فـــي مؾقـــع السشظقـــة،

 وكيفيات استخدام األرض عمى مدتؾث ىذه الشظاقات.
 اىدافيا: -2

يعشــي مفيــؾم التشسيــة الدــياحية تعغــيؼ الــدور الــذج  يــة الدــياحية:التييئــة الدــياحية أداة لمتشس -
يسكــــؽ ان يمعبــــو الشذــــاط الدــــياحي فــــي نســــؾ االقترــــاد الــــؾطشي مــــؽ حيــــأ تحدــــيؽ ميــــزان 
الســدفؾعات وزيــادة مــؾارد الدولــة مــؽ العســالت السحميــة واألجشبيــة وخمــق فــرص عســل جديــدة 

                                                           
 ،دمحم بؾضيا  ببرج بؾعريريف ،عمى التشسية السحمية، يؾم دراسي، دار الثقافة أثرىادمحم عبد الرسد رزاز، التييئة الدياحية و - 1

 .12 ص ،2009دسبر دي 21يؾم 
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شاطق جذب سـياحية وسـكانية جديـدة مباشرة تؾسيع  رقعة البالد العسرانية عؽ طريق خمق م
 .1في السشاطق الشائية

وتدـشد ليـا ميسـة تشفيـذ  ،الدـياحة بعسميـة التييئـة الدـياحيةوتعشى الؾكالـة الؾطشيـة لتشسيـة  -
ـــة و عـــادة  ـــاء وتييئـــة وترقي ـــة، كـــذلػ اقتش ـــة التشسي ـــأجير األراضـــي ومتابعـــة عسمي ـــع أو ت بي

 السشذــــــآت إلنجــــــازداخــــــل مشــــــاطق التؾســــــع والسؾاقــــــع الدــــــياحية السعــــــدة  ،لمسدــــــتثسريؽ
 .2الدياحية

وتتكؾن ىـذه المجشـة السشذـاة بسؾجـب القـرار الـؾزارج الرـادر عـؽ وزيـر الدـياحة السـؤرخ فـي 
 ،اســة مذــاريع االســتثسارات الدــياحيةالستزــسؽ إنذــاء لجشــة وزاريــة السكمفــة بدر  ،2004أوت  15

مــدير الترــؾير وضــبا الشذــاطات -مسثــل عــؽ الــديؾان–سفــتش العــام الاوتتكــؾن ىــذه المجشــة مــؽ 
الســـدير العـــام لمؾكالـــة -األرشـــيبمـــدير الذـــؤون القانؾنيـــة و -ســـتثسارمـــدير التشسيـــة واال–الدـــياحية 

ـــة الدـــياحة  ـــرة اخترـــاص مذـــروع االســـتثسار  –الؾطشيـــة لتشسي ـــذج يقـــع فـــي دائ مـــدير الدـــياحة ال
مـؽ السقـرر الـؾزارج  03العام لمـؾزارة ، حيـأ نرـت السـادة الدياحي ويتؾلى رئاسة المجشة األميؽ 

 تتكفل المجشة ب:

 مذاريع االستثسار عمى ضؾء معايير تقشية اقترادية و قانؾنية. -
 لسذروع عمى السحيا والتشسية الؾطشية والسحمية.ا مدث تأثير -
مظابقـــــة السذـــــروع مـــــع مخظـــــا التييئـــــة الدـــــياحية ومتظمبـــــات تشسيـــــة القظـــــاع واســـــتفاء  -

 .3التراخيص والؾثائق اإلدارية السظمؾبة

 وتردر المجشة قرارىا حزؾريا وذلػ حدب األشكال التالية:

                                                           
 .15-14دمحم عبد الرسد رزاز، التييئة الدياحية وأثرىا عمى التشسية السحمية، مرجع سابق، ص  -1
 ،11 ع تدامة لمدياحة، ج رالستعمق بالتشسية السد ،2003فبراير  17السؤرخ في  ،03-03مؽ القانؾن  20السادة - 2

 .2003سشة
 .14-13 ص ،، مرجع سابقرخرة البشاء في السشاطق الخاصة والسشازعات الستعمقة بيا، العربي رابح أميؽ- 3
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مــؽ السقــرر  08السؾافقــة فــي حالــة تــؾفر كــل الذــروط القانؾنيــة وقبــؾل المجشــة وفقــا لمســادة  *
 الؾزارج الستزسؽ إنذاء المجشة الؾطشية.

 .السظمؾبة لمسدتثسر ماديا وتقشيا ةالرفض وذلػ في حالة عدم تؾفر الذروط القانؾني *

فــان المجشــة قــد تســشح مؾافقتيــا ولكــؽ شــرط القيــام بــبعض التعــديالت أو  ،السؾافقــة بــالتحفة *
 التؾصيات التي ترث المجشة انو مؽ الؾاجب إدماجيا.

إن مــشح التــرخيص السدــبق مــؽ قبــل المجشــة الؾزاريــة السكمفــة بدراســة السذــاريع االســتثسارية، 
لتؾسـع الدـياحي والسؾاقـع لظبيعـة السشظقـة التـي يـتؼ انجـاز السذـروع عمييـا داخـل مشـاطق ايخزع 

مشـــاطق التؾســـع والسؾاقـــع  وقـــد صـــدر فـــي ىـــذا الذـــأن السرســـؾم التشفيـــذج الـــذج يحـــدد ،الدـــياحية
وقــد  ،اعتبــاره مرجــع دقيــق ليــذه السشــاطق والــذج يسكــؽ ،2321-88وىــؾ السرســؾم رقــؼ  ،الدــياحية

واليــــة مؾزعــــة عمــــى اإلقمــــيؼ  26مشظقــــة تؾســــع ســــياحي عمــــى مدــــتؾث  176 حــــدد ىــــذا السرســــؾم
ـــى  ،الـــؾطشي مشظقـــة تؾســـع ومؾاقـــع  225ثـــؼ عـــدل ىـــذا السرســـؾم عـــدة مـــرات إلـــى أن وصـــمت إل

 .20062سياحية وكان أخر تعديل ليا سشة 

 ويتؼ اختيار مشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحية عمى أساس عدة معايير وشروط نذكر مشيا:

ضـــرورية لالســـتثسار  ووجـــؾد مشذـــات قاعديـــة ،3االســـتثسارج فـــي السشـــاطق السعشيـــة الظمـــب-
عمــى نتــائف دراســات التييئــة الدــياحية، وىــذه السشــاطق السدروســة ســالفة الــذكر قــد  الدــياحي، بشــاء

                                                           
، 51 ج ر عالستزسؽ اإلعالن عؽ مشاطق التؾسع الدياحي،  ،1988أكتؾبر  31السؤرخ في  ،232-88السرسؾم رقؼ - 1

 .السعدل والستسؼ 1988ديدسبر  14ي السؤرخة ف
، الستزسؽ اإلعالن عؽ 232-88، السعدل بالسرسؾم رقؼ 2016جانفي  3، السؤرخ في 01-16السرسؾم التشفيذج رقؼ  - 2

 .2016جانفي   16، السؤرخة  في  1مشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحية، جريدة رسسية العدد 
، 6 قانؾنية، العددعابدة مرظفاوج، االشغام القانؾني لمعقار الدياحي في التذريع الجزائرج ، مجمة البحؾث والدراسات ال- 3

 .169، ص 2014جامعة لؾنيدي عمي، البميدة ، نؾفسبر 
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أنجــــز فييــــا كــــل السشذــــئات القاعديــــة األساســــية مــــؽ شــــبكات الظــــرق والسيــــاه والسرافــــق األساســــية 
 .لمؾكالة الؾطشية لتشسية الدياحة ويؾكل ىذا العسلعاب السدتثسريؽ يالست

الؾكالــة الؾطشيــة  : ىــي السشــاطق التــي لــؼ يــتؼ دراســتيا مــؽ قبــلأمــا السشــاطق غيــر السدروســة
 ،شيــة و السعساريــةففــي ىــذه الحالــة يعــرض عمــى السدــتثسر القيــام بالدراســات التق ،لتشسيــة الدــياحة

تــو الخاصــة وتــتؼ دراســة السمــب بــشفس الظريقــة وكــذا الجــدوث االقترــادية مــؽ السذــروع عمــى نفق
 الدابقة.

 ،السكمفــة بدراســة مذــاريع بالسؾافقــةبعــد الحرــؾل عمــى الــرأج الرــادر عــؽ المجشــة الؾزاريــة 
التـي يقـع فـي دائـرة اختراصـيا السذـروع  ،فان السدتثسر يتؾجو إلى مديرية أمال  الدولـة بالؾاليـة

شرط الحرـؾل عمـى قظعـة  1998نؾن السالية لدشة مؽ قا 51االستثسارج، وتظبيقا لشص السادة 
وعميــو فــان السدــبق بالسؾافقــة مــؽ قبــل المجشــة الســذكؾرة  ،األرض عــؽ طريــق البيــع بــالسزاد العمشــي

أعــاله، يرــبح بــدون جــدوث باعتبــار أن السدــتثسر يكــؾن مــع بقيــة السزايــديؽ وال يســشح لــو االمتيــاز 
 .1عمى البقية

تدــسى لجشــة مدــاعدة  ،دــتؾث السرــالح التقشيــة بالؾاليــةكســا انــو تــؼ اســتحداث لجشــة عمــى م
وتدـــعى  ىـــذه المجشـــة إلـــى السدـــاعدة عمـــى تحديـــد السؾقـــع وترقيـــة  ،calpirrefوترقيـــة االســـتثسار 

الســؤرخ  ،120-07لسحمــي بسؾجــب السرســؾم التشفيــذج االســتثسار وضــبا العقــار عمــى السدــتؾث ا
ويــرأس لجشــة السدــاعدة وترقيــة  ،وســيرىاو الستزــسؽ تشغيسيــا وتذــكيميا  ،2007ابريــل  23فــي 

 .2االستثسار وضبا العقار الؾالي أو مسثل عشيا

ــــة مــــؽ  ــــو :وتتذــــكل المجش ــــؾالي أو مسثم ــــة-ال ــــة -مــــدير أمــــال  الدول مــــدير التخظــــيا والتييئ
ة مــــدير اإلدار -مــــدير الدــــياحة–مــــدير البيئــــة –مــــدير الشقــــل –مــــدير الدــــكؽ والعســــران -العسرانيــــة

                                                           
دحمب، البميدة،  ، مذكرة ماجيدتير،  قانؾن خاص،  كمية الحقؾق، جامعة سعدالعقار كآلية محفزة لالستثسارأمال مذتي، - 1

 .98، ص 2010جانفي 
 .17:09عمى الداعة  2020أوت  13 ،اطمع عميو بتاريخ  www.startimes.comالسؾقع  - 2

http://www.startimes.com/


ةعزير في العقار الخياحي في الةدريع الثزائر  مكرزانة أساسية لالفذ  ا ول    الةرخيص   
 

27 
 

مـــدير السؤسدـــات الرـــغيرة  –مـــدير التجـــارة  -مـــدير الرـــشاع -العقاريـــة مـــدير الؾكالـــة-السحميـــة
رؤســــاء السجــــالس الذــــعبية البمديــــة السعشيــــة –مــــدير التذــــغيل –والستؾســــظة والرــــشاعية التقميديــــة 

 .1مسثل عؽ الؾكالة الؾطشية لمؾساطة والزبا العقارج...–بجدول أعسال االجتساع 

 تؾســع والسؾاقــع الدــياحية قــد نــص عمــى إنذــاءالستعمــق بسشــاطق ال 03-03كســا أن القــانؾن 
حيـأ ، 03-03مـؽ القـانؾن  18ي نـص السـادة وذلػ لسا جـاء فـ ،الؾكالة الؾطشية لتشسية الدياحة

تدـــشد ميســـة اقتشـــاء وتييئـــة وترقيـــة و عـــادة بيـــع أو تـــأجير األراضـــي لمسدـــتثسريؽ " :كـــاآلتيجـــاءت 
السشذــئات الدــياحية إلــى الؾكالــة الؾطشيــة داخــل مشــاطق التؾســع والسؾاقــع الدــياحية السعــدة النجــاز 

وتمعـــب ىـــذه الؾكالـــة عـــدة ميـــام وادوار فـــي تذـــجيع االســـتثسار الدـــياحي عمـــى  "،لتشسيـــة الدـــياحة
 وقبل التظرق لسيام الؾكالة ودورىا بالغ األىسية اوجب التعر  عمييا أوال. ،السدتؾث الؾطشي

   :الهكالة الهطسية لةسزية الخياحة مفيهمثانيا: 

بسؾجــب السرســؾم التشفيــذج تحــت رقــؼ  1998أنذــئت الؾكالــة الؾطشيــة لتشسيــة الدــياحة عــام 
الستزـــــسؽ إنذـــــاء الؾكالـــــة الؾطشيـــــة لتشسيـــــة الدـــــياحة،  1998فبرايـــــر  21الســـــؤرخ فـــــي  98-70

 .2واعتبارىا مؤسدة عسؾمية تتستع بالذخرية السعشؾية واالستقالل السالي

 70-98مـــؽ السرســـؾم التشفيـــذج  01اعترفـــت الســـادة لقـــد  :الزقذـــهد بالدحذـــية الزعسهيـــة  -1
وىـذا مـا ىـؾ مـذكؾر فـي القـانؾن السـدني الـذج اقـر بـان  ،صراحة بالذخرية السعشؾية لمؾكالة

، فالذخرــية 3كــل مجسؾعــة مــؽ أشــخاص أو أمــؾال يسشحيــا القــانؾن شخرــية معشؾيــة قانؾنيــة
الؾكالـــة الؾطشيـــة  السعشؾيـــة نؾعـــان عامـــة وخاصـــة واكتدـــاب ىـــذه الذخرـــية مـــؽ شـــانو جعـــل

                                                           
الستزسؽ ، 2007الرادرة سشة  ،27ع  رج ، 2007ابريل  23السؤرخ في  ،120-07مؽ السرسؾم التشفيذج  03ة الساد- 1

 تشغيؼ لجشة السداعدة وترقية االستثسارات وضبا العقار وتذكيمتيا وسيرىا.
، الستزسؽ إنذاء الؾكالة 11، جريدة رسسية العدد 1998فبراير  21، السؤرخ في 70-98مؽ السرسؾم التشفيذج  1السادة - 2

 الؾطشية لتشسية الدياحة.
، الستزسؽ القانؾن السدني السعدل والستسؼ، جريدة رسسية العدد 1975-9-20، السؤرخ في 58-75مؽ األمر  49السادة - 3

 .1975-9-3، السؤرخة في 78
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تتستــع باالســتقاللية اإلداريــة والقانؾنيــة واألىميــة، وفــق الحــدود السدــظرة فــي السرســؾم التشفيــذج 
بؾاســظة شــخص الســدير العــام باإلضــافة إلــى تستــع الؾكالــة بحــق التقاضــي وذلــػ  ،98-70

 .1إذ يسثميا أمام الجيات القزائية سؾاء كانت مدعى أو مدعى عميو ،لمؾكالة
يعشــي االعتــرا  باالســتقالل الســالي لمؾكالــة الحــق فــي إعــداد  :الزقذــهد باالســةقالل الزــالي  -2

كســــا تتستــــع بكــــل الشذــــاطات  ،مــــؽ خــــالل تقــــدير اإلرادات والشفقــــات ،السيزانيــــة الخاصــــة بيــــا
مـؽ السرسـؾم التشفيـذج  23إلـى  21وىذا ما تأكده السؾاد  ،2لستعمقة بإجراءات التديير الساليا

وضـــعت  ،مـــؽ السرســـؾم ســـالب الـــذكر 02الســـادة نجـــد أن  ،مـــؽ جيـــة أخـــرث و  70-98رقـــؼ 
دة الؾكالة الؾطشية لتشسية الدياحة تحت وصاية الؾزارة السكمفة بالدياحة حدب مؾضحتو السـا

 .70-78مؽ السرسؾم التشفيذج  27

وأضافت السادة أيزا إمكانية نقل مقر الؾكالة مؽ الجزائر الكبرث إلى أج مكـان أخـر  
وأجــازت نفــس الســادة لــؾزارة الدــياحة إنذــاء  ،الــؾطشي بقــرار مــؽ الــؾزارة الؾصــية التــرابعمــى 

وأنذئت ىـذه السمحقـات الحقـا بسؾجـب قـرار صـادر  ،لمؾكالة الؾطشية لمتشسية الدياحةممحقات 
أج فـــي ســـشة  70-98ســـشؾات مـــؽ صـــدور السرســـؾم التشفيـــذج  10عـــؽ الـــؾزارة الؾصـــية بعـــد 

  .3وال في القرار السشذئ 70-98ه السمحقات ال في السرسؾم دون أن يثبت ميام ىذ 2008

ـــتؼ تعيـــيؽ أعزـــاء السجمـــس لســـدة  ـــد وفـــق ألحكـــام الســـادة  3ي مـــؽ  13ســـشؾات قابمـــة لمتجدي
بقـــرار مـــؽ الـــؾزير السكمـــب بالدـــياحة كســـا يجتســـع السجمـــس فـــي دورة  70-98السرســـؾم التشفيـــذج 

                                                           
 .54صالح فؤاد، مبادت القانؾن اإلدارج الجزائرج، دار الكتاب المبشاني، د ط، لبشان، ص - 1
 .103، ص 2010، سشة 2شرح القانؾن اإلدارج، دراسة مقارنة، دار الخمدونية، طبعة  ،فريحة حديؽ- 2
، سشة 19، يتزسؽ إنذاء ممحقات الؾكالة الؾطشية لمتشسية، جريدة رسسية العدد 2008يشاير  31قرار وزارج، مؤرخ في - 3

2008. 
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إمــا الــؾزير السكمــب بالدــياحة أو مسثمــو  عاديــة مــرتيؽ فــي الدــشة باالســتدعاء رئــيس السجمــس وىــؾ
 .1القانؾني

تسارس الؾكالة حق الذفعة عمى كل عقـار متؾاجـد داخـل مشـاطق ومؾاقـع التؾسـع الدـياحي، 
والذـــــفعة ســـــبب مـــــؽ أســـــباب اكتدـــــاب العقـــــار االســـــتثشائية، ألنيـــــا تخـــــالب قاعـــــدة العقـــــد شـــــريعة 

، التـــي جـــاءت لتأكيـــد مبـــدأ حريـــة مـــؽ القـــانؾن الســـدني 106الستعاقـــديؽ الـــؾاردة فـــي نـــص الســـادة 
السالـػ فـي الترـر  فـي مستمكاتـو العقاريـة، كسـا أن حـق الذـفعة يسـشح لمذـفيع حـق الحمـؾل محـل 

  ،03-03مـؽ قـانؾن  28وىذا ما نجـده فـي نـص السـادة ، 2السذترج الذج ارتزاه البائع ولؾ جبرا
 3 .بحيأ يسكشيا استئجار والتشازل عؽ العقارات الستؾاجدة داخل مشاطق التؾسع

 اإلجراتات الةقسية  :الفر  التاني

السشرـؾص عمييـا فـي مختمـب القـؾانيؽ والسراسـيؼ يتجمـى و  اإلجراءات القانؾنيـة السـذكؾرة بعد
 :راسة السذروع مؽ الشاحية التقشيةد

الستعمــق بقؾاعــد الفشدقــة عمــى ضــرورة عـــرض  01-99مــؽ القــانؾن  16لقــد نرــت الســادة 
بحيــأ يــتؼ  ،مرــالح الــؾزارة السكمفــة بالدــياحة السخظظــات ومظابقتيــا لقؾاعــد البشــاء الفشدقيــة عمــى

تذكيل ممب ثاني مؽ قبل السدتثسر ليعـرض عمـى المجشـة السخترـة بدراسـة مخظظـات السذـاريع 
مـــؽ السرســـؼ التشفيـــذج  47لســـادة وحدـــب ا ،4الفشدقيـــة الستؾاجـــدة ضـــسؽ مشـــاطق التؾســـع الدـــياحي

                                                           
، السركز 2019سشة  ،04مجمة األفاق العمسية، العدد ، ، امسارسة الؾكالة الؾطشية حق الذفعة  كيدي زىيرة ،وانكيمياللة - 1

 .326، 325 ص الجامعي تسشراست، ص
عبد الرزاق الدشيؾرج، الؾسيا في شرح القانؾن السدني، أسباب كدب السمكية مع الحقؾق العيشية األصمية الستفرعة عؽ - 2

، بدون طبعة، دار األحياء لمتراث العربي، بيروت، لبشان، ص 9السمكية احق االنتفاع ،حق االرتفاق  ، جريدة رسسية العدد 
450. 

ي بخالد، االؾكالة الؾطشية لتشيسة الدياحة كآلية لتؾفير العقار الدياحي في التذريع الجزائرج  ، مجمة ، عجالشامي احسد- 3
 .343، كمية الحقؾق، جامعة ابؽ خمدون تيارت، ص 2019، جؾان 01، العدد 4حؾث القانؾنية، مجمد الدراسات والب

يل شيادة الساستر، تخرص إدارة ومالية، قانؾن عام، كمية ، مذكرة لشأحكام رخرة البشاء في السشاطق الخاصة، اوشؽ مشير- 4
 .28، ص 2016الحقؾق، جامعة اكمي محشد اولحاج البؾيرة، 
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يجـــــب أن يرفـــــق كـــــل مذـــــروع بشـــــاء أو تييئـــــة مؤسدـــــة فشدقيـــــة بسمـــــب مـــــؽ مجســـــؾع " 06-325
مخظظات، والؾثائق وىي الذـروط السظمؾبـة لمسؾافقـة عمـى السخظظـات لبشـاء السؤسدـات الفشدقيـة 

 .1"وتييئتيا

وكــذلػ  ،131-2000طبقــا لمسرســؾم التشفيــذج  وبعــد السرــادقة عمــى مخظظــات السذــاريع
ـــــة رقـــــؼ  وزارة الدـــــياحة بســـــشح تقـــــؾم  ،2001-10-30السؤرخـــــة فـــــي  01-682التعميســـــة الؾزاري

 .ترخيص البشاء

 :ص البشاء في السشاطق الدياحية مؽويتكؾن السمب اإلدارج لسشح ترخي

يــة أو *طمـب السؾافقـة السبدئيـة +*دراسـة تقشيـة اقترــادية لمسذـروع +*ندـخة مـؽ عقـد السمك
وذلــػ فــي حالــة انجــاز جديــد أو فــي حالــة وجــؾد األرضــية خــارج  ،2االمتياز+*شــيادة تعسيــرعقــد 

 مشاطق التؾسع الدياحي.

 :فيتكؾن مؽ السمب التقشيأما 

 1/500و  1/200+مخظــــا السؾقـــــع عمـــــى ســـــمؼ  1/100مخظــــا السؾقـــــع عمـــــى ســـــمؼ  -
رسـؼ الدـياج  عشـد  ،وتؾجيياتيـاعـة األرضـية ومدـاحاتيا حدود القظ :ويذتسل عمى البيانات التالية

نـؾع  ،لسقـاطع التخظيظيـة لمقظعـة األرضـيةا ،التدـظيح مشحشيات السدتؾث أو مداحات ،االقتزاء
 .السداحات السبشية أو غير السبشية، تخريص البيانات السؾجؾدة أو السبرمجة ،الظؾابق وعددىا

داخميـة لسختمـب مدـتؾيات + التؾزيعـات الر مجسـل التـدابير الستعمقـة بـاألمؽبيـان امـؽ يبـر  -
 +لكيربــاء والتدفئــةا صــر  السيــاه القــذرة+ البشايــة والسذــتسمة عمــى شــبكة السيــاه الرــالحة لمذــرب+

                                                           
، الذج 2006، الرادرة 85، جريدة رسسية العدد 2006-9-18، السؤرخ في 325-06مؽ السرسؾم التشفيذج  47السادة - 1

 يحدد قؾاعد البشاء في السؤسدات الفشدقية.
ي ، السحدد لكيفيات تحزير عقؾد التعسير والتي تشص عمى انو اىي الؾثيقة الت19-15مؽ السرسؾم التشفيذج  02السادة - 2

 تعيؽ حقؾق البشاء... . ،تدمؼ بشاء عمى طمب كل شخص معيؽ
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مذكرة ترفق بالرسؾم البيانية الترشـيدية تتزـسؽ شـرح مخترـر ألجيـزة التسـؾيؽ والتظييـر والتيؾيـة 
 .1الخاصة بالدفاع ومحاربة الحرائق وكذا الؾسائل

 ،مخظظــات السذــاريع الفشدقيــة وعسميــاثــؼ يــتؼ عــرض السمــب عمــى المجشــة السخترــة بدراســة 
لقؾاعــــد البشــــاء والتييئــــة ويكــــؾن ىــــذا العســــل تقشيــــا يقترــــر عمــــى مظابقــــة السخظظــــات والسذــــاريع 

لسذـروع أو رفزـو أو قبؾلــو وكـذا أدوات التييئـة والتعسيـر، وترـدر قراراتيـا إمـا بقبـؾل ا ،الدـياحية
 .ر  شيريؽ و ال اعتبر مرادق عميياعمى المجشة أن ترد عمى الظمب السقدم في عو  ،بالتحفة

ـــة السكمفـــة بدراســـة السذـــاريع ـــرأج السدـــبق لمجش ـــان أج مذـــروع ســـياحي  ،باإلضـــافة إلـــى ال ب
يخزـع عشـد مباشـرة البشــاء إلـى االستذـارة السدــبقة لـإلدارة السكمفـة بالدــياحة، وذلـػ بسؾجـب نــص 

، واليـــد  مـــؽ االستذـــارة طبقـــا ليـــذا السرســـؾم ىـــؾ 421-04تشفيـــذج مـــؽ السرســـؾم ال 01الســـادة 
 .مشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحية السحافغة عمى الظابع الدياحي لمفزاءات التي تذكل

يتعــــيؽ عمييــــا أن ترســـل رأييــــا معمــــل ومرفقـــا بــــالسمب إلــــى  ،وبعـــد إعــــدادىا ليــــذه االستذـــارة
ؽ ابتــداء مــؽ وذلــػ فــي اجــل شــيري ،شــاءالسرــمحة السخترــة السكمفــة بتحزــير طمــب رخرــة الب

 .ويكؾن الفرل فييا مؽ اختراص الؾالي، 2بتاريخ استالميا لمظم

 

 

 

 

                                                           
لمدراسات القانؾنية و  تيخساريؽ حميسة، ااإلطار القانؾني لمسؤسدات الفشدقية ووكالة الدياحة واألسفار ، مجمة االجتيادات- 1

 .54، السركز الجامعي، تسشراست، ص 2018، سشة 5، العدد 7االقترادية، مجمد 
 مرجع سابق. ،421-04مؽ السرسؾم التشفيذج،  6السادة - 2
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 إجراتات مسخ ترخيص البسات في الزهاقع الخياحية  :الزظمب التاني

يسكـــؽ أن ندـــتشتف بـــان السؾاقـــع الدـــياحية  ،03-03مـــؽ القـــانؾن  1باالســـتقراء نـــص الســـادة 
عديدة ومتشؾعة مشيا الظبيعية بسا فييا السجاالت السحسية والغابات ومشيـا األثريـة وسـشقؾم بدراسـة 

يتظمـب إجـراء التـرخيص  ،السشاطق باعتبارىا مؾاقـع سـياحية إجراءات مشح ترخيص البشاء في ىذه
السثـال ال الحرـر ونكـر مشيـا السجـاالت كذرط ضرورج لسـشح الرخرـة وىـذه السؾقـع عمـى سـبيل 

 السحسية الظبيعية واألثرية.

 مسخ ترخيص البسات في الزساطق ا ثرية :الفر  ا ول

والتــي تعــد تراثــا  ،تسمكيــا السؾاقــع والسعــالؼ األثريــةنغــرا لألىسيــة التاريخيــة والحزــرية التــي 
والـذج اوجـد قؾاعـد لمبشـاء أو  الستعمـق بحسايـة التـراث الثقـافي، 04-98ثقافيا عيأ صدر القـانؾن 

 1 .الترميؼ أو التؾسيع

 مفيهميا  أوال:

اعتبر السذرع الجزائرج اآلثـار العسؾميـة بسـا فييـا الحغـائر األثريـة السؾجـؾدة بالستـاحب مـؽ 
والتــي يسكــؽ أن تكــؾن  ،مــؽ قــانؾن األمــال  الؾطشيــة 16ادة األمــال  الؾطشيــة العسؾميــة، طبقــا لمســ

يـة حيـأ وبالتالي فالسستمكات األثرية ىـي كـل اكتذـا  لمحزـارات السختف، 2محل صفقات تجارية
وتعد مؽ مقؾمات التراث الثقافي لألمة، وترشب فـي نظـاق السستمكـات  ،يقؾم عمؼ اآلثار بإحيائيا

 :  وىي كثيرة نذكر، 043-98األثرية عمى ضؾء القانؾن 

                                                           
 .1998 ،44ث الثقافي، جريدة رسسية العدد ، الستعمق بحساية الترا1998جؾان  15، السؤرخ في 04-98القانؾن - 1
 .  04-03، ص 2003ششيتي دمحم البذير، عمؼ أثار وتاريخو، مشاىجو، مفرداتو، دار اليدث لمشذر والتؾزيع، سشة - 2
 .55، ص 2004زيداني عبد الكافي كفافي، مدخل إلى عمؼ اآلثار، مؤسدة حسادة لمشذر والتؾزيع، سشة - 3
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 .1سابقة لإلندان ؾاىد مادية ألعسالىي مداحات تحتؾج عمى ش :الزهاقع ا ثرية -

ىـي مدـاحات لــؼ يدـبق أن أجريـت عمييــا عسميـات استكذـا  وتشقيــب  :الزجزيـات ا ثريــة -
 .ويسكؽ أن تشظؾج عمى مؾاقع ومعالؼ

ىـي مدـاحات تتدـؼ بغمبـة السستمكـات الثقافيـة والجزائـر تزخـر بالحغـائر  :لتقافيةاالجظائر  -
الثقافيــة، الســيسا األطمــس الرــحراوج والــذج يسثــل شــيادة حيــة لسختمــب مراحــل التــاريخ مــؽ معــالؼ 

غيـــر أن التقـــارير دقـــت نـــاقؾس الخظـــر بتـــدىؾر وضـــعية  ،ونقـــؾش ورســـؾم ليـــا قيســـة فشيـــة وثقافيـــة
 2.مؽ طر  اإلندانالسعالؼ نتيجة أعسال التخريب 

ؽ نـــؾع مـــ 04-98فقـــد جدـــد القـــانؾن  ،ولتدـــتفيد كـــل ىـــذه السعـــالؼ و الحغـــائر مـــؽ الحسايـــة
إال أنـا معـايير ىـذا  ،بر احد إجراءات الحساية الشيائيةوالتي تعت ،الحساية تتسثل في آلية الترشيب

يــــتؼ الترـــشيب غيـــر واضــــحة وغيـــر دقيقــــة عمـــى السدـــتؾث القــــانؾني والشغـــرج والسشيجــــي، حيـــأ 
يب التـي ويرافقيـا تبـاطؤ فـي عسميـة الترـش ،تحديدىا برفة اعتباطية مؽ لجشـة السستمكـات الثقافيـة

 .3سشؾات 8إلى  5تتراوح مؽ 

 الدروط واإلجراتات الزةعمقة بزسخ ترخيص البسات  :ثانيا

فانـو يقـع عمـى  ،ؽ التـراث الثقـافي السرـشبإذا كان البشاء يقع في مشظقة محسية تدخل ضس
تـرخيص مـؽ الـؾزير الـذج يذـترط الحرـؾل  ،04-98قيؾد جديـدة محـددة بسؾجـب القـانؾن الباني 

                                                           
1
 -hafsi Fatima Zohar .une conservation intégré des sites archéologique du territoire .mémoire 

pour l’obtention du diplôme de magister. faculté de sciènes de la terre de géographie et de 

l’aménagement du territoire. université mentouri Constantine p.16. 
، 40، جريدة رسسية العدد 1999ديدسبر  29جمس الؾطشي االقترادج و االجتساعي، دورة عادية السشعقدة، رأج الس- 2

 .11، ص 1998-6- 9السؤرخة في 
 .33 ، ص2003، 5فريدة بمغراق، اإلجراءات القانؾنية لحساية اآلثار في الجزائر، دراسات في العمؾم اإلندانية، عدد- 3
 .33، ص 2003شة ، س05و االجتساعية، العدد  
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وذلـػ فـي مذـاريع التـرميؼ أو  31وتكؾن في السذاريع السحـددة فـي نـص السـادة  ،السكمب بالثقافة
 .1إعادة تأىيميا أو إضافة بشاء جديد أو مذاريع تجزئة العقارات أو تقديسو

ؾن عمــى أن كــل تغييــر أو إضــافة إلــى تــرخيص مدــبق مــؽ نفــس القــان 21وأكــدت الســادة  
مــؽ نفــس القــانؾن عمــى اشــتراط التــرخيص السدــبق  23الــؾزير السكمــب بالثقافــة، وأضــافت الســادة 

سؾاء رخرـة البشـاء أو التجزئـة   لكل عقار يدتشد إلى معمؼ تاريخي يقع ضسؽ السشاطق السحسية،
 421-04رســـؾم التشفيـــذج الثقافـــة بسؾجـــب السأج البـــد مـــؽ االستذـــارة السدـــبقة لـــإلدارة السكمفـــة ب

 .سالب الذكر

بالشدــــبة لألشــــغال التــــي ال  ،ويدــــمؼ التــــرخيص السدــــبق خــــالل مــــدة ال تتجــــاوز شــــير واحــــد
وشـيريؽ كحـد أقرـى ابتـداء مـؽ تـاريخ تدـميؼ  ،حرـؾل عمـى رخرـة البشـاء أو التجزئـةتدتدعي ال

كســـا انـــو إذا وجـــدت ىـــذه  ،اإلدارة مؾافقـــةويعـــد عـــدم رد  ،ترســـمو الدـــمظات السكمفـــة السمـــب الـــذج
فزيــادة عمــى خزــؾع مــشح رخرــة البشــاء لمــرأج  ،لسؾاقــع األثريــة ضــسؽ مشــاطق التؾســعالسعــالؼ و ا

 .رة السكمفة بالثقافة يكؾن مظمؾبافان رأج اإلدا ،السدبق لإلدارة السكمفة بالدياحة

ع لــشفس القؾاعــد التــي أن البشــاء ضــسؽ السشــاطق األثريــة يخزــ ،وتجــدر فــي األخيــر اإلشــارة
حسايـة واسترـالح  يخزع ليا البشاء ضسؽ مشاطق التؾسـع الدـياحي، ومظابقـة األشـغال لسخظـا

 .السؾاقع األثرية

 ترخيص البسات في الزساطق ذات الزيزة الظبيعية  :الفر  التاني

 ،17وطبقا لـشص السـادة  ،شسية السدتدامةالستعمق بحساية البيئة والت 10-03عسال بالقانؾن 
 ،ظبيعيــة و البيئيــة إلــى حسايــة خاصــةفقــد اخزــع بعــض السشــاطق التــي تستــاز بــبعض السيــزات ال

تدـــخيرىا لفائـــدة  نغـــرا لســـا تحتؾيـــو مـــؽ تشـــؾع بيؾلـــؾجي مـــؽ حيـــأ الحيؾانـــات والشباتـــات أو بغـــرض
 .األبحاث العمسية

                                                           
 .2010، قؾاعد التييئة والتعسير في التذريع الجزائرج، دار اليدث لمشذر والتؾزيع، الجزائر، مشرؾرج  نؾرة- 1
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والتـي مـؽ شـانيا أن  ،ب ىـذا القـانؾن وفرض عمـى إقامـة أج مشذـاة صـشاعية مرـشفة بسؾجـ 
تــؤثر عمــى البيئــة أو السحــيا أو السعــالؼ الدــياحية، كســا أن الــؾزارة السكمفــة بالبيئــة أعــدت مخظــا 

يتزــسؽ مجســل الشذــاطات السزمــع القيــام بيــا فــي ىــذه  ،وطشــي لمشذــاط البيئــي والتشسيــة السدــتدامة
 .1السشاطق

 مفيهميا  :أوال

 :القؾانيؽجاالت السحسية في مختمب لقد وضع السذرع عدة تعريفات لمس

الستعمـــق بحسايـــة البيئـــة فـــي إطـــار  10-03مـــؽ القـــانؾن  29حيـــأ جـــاء فـــي نـــص الســـادة  -
تعتبـر مجـاالت محسيـة، وفـق ىـذا القـانؾن السشـاطق الخاضـعة "عمـى انـو  ،البيئة التشسية السدتدامة

امــة وتمــػ ألنغســة خاصــة لحسايــة السؾاقــع و األرض والشبــات والحيــؾان واألنغســة البيئيــة برــفة ع
 ."ستعمقة بحساية البيئةال

*الحــدائق الؾطشيــة  :ى انــو تتكــؾن السجــاالت السحسيــة مــؽمشــو عمــ 31ســا نرــت الســادة ك -
*السعــالؼ الظبيعيــة *مجــاالت تدــيير السؾاقــع و الذــالالت *السشــاعر األرضــية والبحريــة السحسيــة 

 2011-2-17السـؤرخ فـي  02-11*السجاالت السحسية لمسرادر الظبيعية كسا عرفيا القـانؾن 
 .سحسية في إطار التشسية السدتدامةالستعمق بالسجاالت ال

حيـأ زال المـبس الستـداول  ،حيأ يعتبر ىذا القانؾن نقظة تحؾل بالشدبة إلى إشكالية التدسية
مشــاعر طبيعيــة مــؽ "وعرفيــا بأنيــا  ،فــي القــؾانيؽ األخــرث وأطمــق عمييــا تدــسية السجــاالت السحسيــة

 .2"السائية ذات حدود معيشة تتستع بالحساية القانؾنيةاألرض والبحر أو السدظحات 

                                                           
، مذكرة لشيل شيادة الساستر، كمية ، أحكام رخرة البشاء في السشاطق الخاصة والسشازعات الستعمقة بيازمعؾشي سسيرة- 1

 .24، ص 2019باديس، مدتغانؼ، الحقؾق، جامعة عبد الحسيد ابؽ 
 .03فراس يازو عبد القادر، الجرائؼ الساسة بالسحسيات الظبيعية، دراسة مقارنة، كمية القانؾن، جامعة السدتشررية، ص - 2
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بـــان السشزىـــات القؾميـــة وحسايـــة  ،لعربيـــة لمتربيـــة والثقافـــة والعمـــؾموورد فـــي دراســـة السشغســـة ا
الظبيعـــة عبـــارة عـــؽ مدـــاحة كبيـــرة مـــؽ األراضـــي تخرـــص بؾاســـظة القـــانؾن لحسايـــة السرـــادر 

السحافغـة عمـى األنغسـة لبيئيـة، ليدـت دعـؾث وبالتـالي فـدعؾة  ،1الظبيعية الؾاقعة ضسؽ حدودىا 
سثــل وســيمة مــؽ وســائل بقــاء فــي السظمــق لحسايــة الظبيعــة مــع تجاىــل التشسيــة االقترــادية التــي ت

االقترــادية التــي فرضــتيا  ، بــل ىــي دعــؾة تقــؾم عمــى التــؾازن بــيؽ حسايــة البيئــة والشجاعــةاإلندــان
 .2العؾلسة

 :  التاليةسية تذتسل عمى األقدام والسجالت السح

ة لشغـام يشذـا بيـد  الحسايـة التامـ ،ىـي مجـال طبيعـي ذو أىسيـة وطشيـة :الجظيرة الهطسيـة  -1
وييـد  إلـى ضـسان السحافغـة عمـى السشـاطق الظبيعيـة الفريـدة مـؽ  ،بيئيـة سيئ أو عدة أنغسة

 :التؾجد عدة حغائر وطشية نذكر مشيا عمى سبيل السثو  ،نؾعيا وحسايتيا

، باإلضـافة  الحغيـرة الؾطشيـة لتمسدـان لذـريعة،الحغيـرة الؾطشيـة ا ،ةالحغيـرة الؾطشيـة لجرجـر 
   .و ىسا حغيرة الظاسيمي وحغيرة اليقار ،إلى الحغيرتان الؾطشيتان في السشاطق الرحراوية

ىي مجـال يرمـي إلـى الحسايـة  والسحافغـة والتدـيير السدـتدام لألوسـاط  :الجظيرة الظبيعية  -2
 .  سشاعر التي تسثل أو تسيز السشظقةالظبيعية والحيؾان والشباتات واألنغسة البيئية وال

 ثانيا: إجراتات مسخ الةرخيص في الزثاالت الزجزية 

ني فــي تدــيرىا القــانؾ نفــس السجــاالت السحسيــة الســذكؾرة أعــاله لــشفس الشغــام   نغــرا لخزــؾع
فإنشـا سشقترـر فـي  ،قات غيـر الجؾىريـة، والتـي تسـس بعـض الجؾانـب فقـارغؼ وجؾد بعض الفرو 

                                                           
ي، دراسة دور السحسيات الظبيعية في حساية التشؾع البيؾلؾج تقرير جامعة الدول العربية، السشغسة العربية لمتشسية الزراعية،- 1

 .13ص  1999
جسيمة دوار، دمحم األميؽ بمفروم، ا السجاالت السحسية في التذربع الجزائرج بيؽ الشص القانؾني والؾاقع ، مجمة القانؾن - 2

 .07، 06ص ، ص 2016، سشة 6الدولي والتشسية، الرادرة عؽ جامعة عبد الحسيد ابؽ باديس، مدتغانؼ، العدد 
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والتــي تزــؼ  بعــض األجــزاء الغابيــة والسؾاقــع البحريــة  ،شا عمــى السحسيــات الظبيعيــة التامــةدراســت
 .1والسشاعر األرضية

ال أو انجــــاز أج ورشــــات دون فانــــو ال يسكــــؽ القيــــام بــــأج نذــــاط أو القيــــام بأشــــغ ،وبالتــــالي
إلــى الحرــؾل عمــى تــرخيص مدــبق مــؽ إدارة البيئــة، حيــأ أن ىــذه السحسيــات يرــل فييــا الحــد 

 .السشع السظمق إلقامة أج نذاط

ؽ وىذه األخيرة ال يسكـ ،في مفيؾميا إلى الحغائر الؾطشية والسحسيات الظبيعية تقترب كثيرا
إال بعد الحرؾل عمى ترخيص مدـبق مـؽ وزيـر البيئـة بعـد تقـديؼ  ،القيام أو مباشرة أج بشاء عميو

دراســـة التـــأثير فــــي البيئـــة لزــــسان عـــدم تــــأثير ىـــذه األشــــغال عمـــى التشــــؾع الظبيعـــي و الجســــالي 
ـــ ،2لمسحسيـــات الظبيعـــة  ـــاني بقرـــد إضـــافة قيســـة ليـــذه السحسي ات واالحتياجـــات وتكـــؾن ىـــذه السب

 .1443-87مؽ السرسؾم التشفيذج رقؼ  02وىذا ما أكدتو السادة  ،الزرورية لتديرىا

ويقــدم ممــب طمــب رخرــة البشــاء طبقــا لمقؾاعــد العامــة ســالفة الــذكر، كســا يــتؼ فــرض بعــض 
القيـؾد عمــى السجــاالت السرــشفة فيجــب عمــى كــل مالــػ لمسرــشب أن يعمــؼ السذــترج أو السدــتأجر 

رة السكمفـة بالبيئـة فــي أو الستشـازل لـو بؾجـؾد ترـشيب عشـدما يكـؾن العقــار محـل معاممـة وكـذا الـؾزا
 يؾما. 15عر  

 

 

                                                           
 2، السؤرخ في 20-91، السعدل والستسؼ بالقانؾن 1984يؾليؾ  23، السؤرخ في 12-84مؽ القانؾن  90انغر السادة - 1

 .26، جريدة رسسية العدد 1991ديدسبر 
، الستعمق بحساية البيئة في إطار التشسية السدتدامة،  2003-7-19، السؤرخ في 10-03مؽ القانؾن رقؼ  33انغر السادة - 2

 .2003-7-20، السؤرخة في 43 ج ر عوالستسؼ، السعدل 
، يحدد كيفيات إنذاء محسيات طبيعية أو سيرىا، 1987-6-17، السؤرخ في السؤرخ في 144-87السرسؾم التشفيذج رقؼ - 3

 . 1987، 5ج ر ع 
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 اآلثار القانهنية لزسخ الةرخيص  :الزبجث التاني

يتعمق األمر في ىذا السبحـأ بدراسـة اآلثـار والشتـائف القانؾنيـة التـي يتركيـا قـرار التـرخيص  
اإلدارج في الشغام القانؾني و الؾضع القانؾني القائؼ، وذلػ باعتبـاره ترـر  إدارج إراديـا صـادر 

ز عـؽ إال أن القـرار الرـادر بـو الرخرـة اإلداريـة يتسيـ ،نب واحد كدـائر القـرارات اإلداريـةمؽ جا
 .أثاره إلى الغير في حاالت كثيرة القرارات اإلدارية األخرث، بامتداد

ار وسشتشاول في ىـذا السبحـأ بالتفرـيل اآلثـار القانؾنيـة لمتـرخيص فـي الشغريـة العامـة لمقـر  
ومــؽ جيــة أخــرث نتشــاول اآلثــار القانؾنيــة لمتــرخيص البشــاء فــي  ،اإلدارج مــؽ حيــأ طبيعــة العالقــة

 الذج سشتشاول فيو رخرة استغالل السؤسدات الفشدقية كشسؾذج.العقار الدياحي، و 

 : اآلثار القانهنية لزسخ الةرخيص في السظرية العامة لمقرار اإلدار  الزظمب ا ول

الشتـائف القانؾنيـة  ،نقرد باآلثار القانؾنية لسشح الترخيص في الشغرية العامة لمقرار اإلدارج  
يــة فــي إطــار العالقــة الثشائيــة الج ،كيــا قــرار التــرخيص اإلدارج أو االنعكاســات القانؾنيــة التــي يتر 

كل طبيعــي أو ، الغيــر العتبارىــا مدــتشدا قــانؾني ســؾاء فــي شــالســرخص لــو مانحــة قــرار الرخرــة،
قبـــل األوان ألســـباب مختمفـــة قـــد تعـــؾد لـــإلدارة أو الســـرخص لـــو أو ســـبب  ،انيـــي أثرىـــا القـــانؾني

شذــاط السشغــؾر السظمــؾب لي يعــد التؾافــق بــيؽ أىــدا  الخــارج عــؽ إرادتــي الظــرفيؽ وبالتــا أجشبــي،
وضــرورة مقتزــيات الشغــام العــام والشتيجــة ىــؾ الرــالح العــام، وىــؾ التحقــق الــذج  ،التــرخيص بــو

سـتكؾن الرخرـة اإلداريـة قامت بو الدمظة اإلداريـة أو الذـبو اإلداريـة فـي حالـة السشغسـة السيشيـة 
 شروط مشحيا.مدتحقة التدميؼ إذا ما تحققت  محل الظمب
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أثــار الةــرخيص فــي إطــار عالقــة الزــرخص لــو بالثيــة اإلداريــة أو الدــبو إداريــة  :الفــر  ا ول
 الزانجة

ســاع بأنــو قبــل الذــروع فــي مسارســة الشذــاط محــل طمــب التــرخيص يجــب اجت ،يجــب التــذكير
صـادر مـؽ  ،ؾني لمسرخص لو، وقـرار إدارج فـردجمركز قان ،ثالثة عشاصر وىي طمب الترخيص

الجية اإلدارية أو الذبو إدارية السخترـة قانؾنـا، وىـذا كمـو فـي سـياق مدـار دور العسـل الذـرطي 
إذ ال يسكـؽ ترـؾر مـشح الرخرـة دون طمبيـا مـؽ شـخص  ،الذج تؤديو الرخرة اإلدارية السدبقة

 .معيؽ يبذلو مدعى لدث الجية السخترة بإصدارىا وتدميسيا

بحيــأ يؾضــع الســرخص لــو فــي مركــز قــانؾني متسيــز يسشحــو مزايــا وحقــؾق ومرــالح ماديــة  
ولكشـو يترتـب عميـو  ،وحتى قبـل الدـمظة اإلداريـة نفدـيا وقانؾنية يسكشو التسدػ بيا، قبل الغير بل

غيـر أن الشغـرة إلـى ىـذا السركـز بكـل مـا يترتـب  ،التزامات يتعيؽ عميو الؾفاء بيا في السقابل عدة
 مــؽ تبعــات قانؾنيــة ومــؽ وســائل ضــبظو والــدفاع عشــو، تختمــب مــؽ مشغــؾر كــل مــؽ اإلدارةعميــو 

وىـذا مـؽ مشظمـق كؾنيـا طـر  فـي القـرار اإلدارج الرـادر  ،السانحة والسرخص لو حائز الرخرة
 .1بو الترخيص ولؾالىا لسا سسي بذلػ

 الةزاميا :أوال

التـــرخيص باعتبـــاره مدـــتشدا أول مغـــاىر ىـــذا االلتـــزام بداىـــة ىـــؾ تدـــميسو ندـــخة مـــؽ قـــرار 
قانؾنيــا، األمــر الــذج أدث بــبعض الفقيــاء إلــى القــؾل بــان التــرخيص اإلدارج يجــب أن يكــؾن ويــتؼ 
دائســـا لعســـل ايجـــابي أج بقـــرار صـــريح ال بعســـل ســـمبي أج بقـــرار ضـــسشي، مدـــتخمص مـــؽ التـــزام 

 .الظمب والرد عميوسقررة لمشغر في الجية اإلدارية متمقية طمب الدكؾت طيمة السدة القانؾنية ال

                                                           
الحقؾق، جامعة الجزائر، ، الرخص اإلدارية في التذريع الجزائرج، مذكرة لشيل درجة دكتؾراه، كمية عزاوج  عبد الرحسان- 1
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بحيــأ ال يكتفــي طالــب التــرخيص بتقــديؼ الظمــب واعتبــاره كافيــا لمسسارســة الشذــاط حتــى لــؾ 
وذلــػ الن السقرــؾد بتحديــد مــدة البــأ فــي طمــب  ،لــرد فــي السيمــة القانؾنيــة السحــددةســكتت عــؽ ا

دون أن يترتـب عمـى تراخيرـيا  ،الجيـة اإلداريـة عمـى سـرعة الترـر  الترخيص ىـؾ مجـرد حـأ
ىــذا القــرار تــؾفر ثالثــة شــروط  وعمــى العســؾم يجــب لؾجــؾد مثــل ،1ي ذلــػ جــؾاز مسارســة الشذــاطفــ

 :وىي

أن تدتمزم اإلدارة الرست اتجاه الظمب السرفؾع إلييا والقـرار السظمـؾب مشيـا إصـداره   -1
 2 .بالتراخيص والؾاجب البأ فيو قانؾنا

ىــؾ أن يستــد الدــكؾت الســذكؾر ويدــتشفذ الســدة أو السيمــة الزمشيــة التــي كــان يجــب أن   -2
 تتدخل اإلدارة خالليا لتردر قراراىا في شان الظمب السذكؾر.

ضـسشي  بان يداوج قرار ،ؾ أن يحدؼ السذرع في معشى الدكؾتاما الذرط الثالأ وى -3
: مــا قزــت بــو مثــال ذلــػزــو ، أج تــرخيص ضــسشي أو قــرار برفبالسؾافقــة عمــى طمــب التــرخيص

يحـــــدد شـــــروط إحـــــداث  ،1991الســـــؤرخ فـــــي نـــــؾفسبر  416-91مـــــؽ السرســـــؾم رقـــــؼ  06الســـــادة 
أعــــاله إلــــى  03يبمــــغ التــــرخيص السدــــبق فــــي الســــادة " :السشذــــآت الرياضــــية واســــتغالليا مــــؽ انــــو

د السؤسس في اجل أقراه شيران مؽ تاريخ إيـداع السمـب لـدث الؾاليـة و ذا انقزـى ىـذا األجـل يعـ
، "إلــى الــؾزير السكمــب بالرياضـــة ،رســل ندــخة مــؽ قـــرار التــرخيص السدــبقالتــرخيص مكتدــبا وت

فؾاضح مؽ ذلػ أن قرار الترخيص يجب أن يردر صريحا كقاعدة وال ضسشيا الستغراق سـكؾت 
 اإلدارة واستشفاذ السيمة القانؾنية.

تسكــيؽ الســرخص لــو وثـاني مغيــر ىــذا االلتــزام الؾاقـع عمــى عــاتق الجيــة متمقيــة الظمـب ىــؾ 
مؽ محل القرار اإلدارج الرادر بو الرخرة، إال وىؾ تسكيشو والتدـيير عميـو فـي مسارسـة الحريـة 
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يحـدد  ،19-15وىؾ ما صدر فـي شـان السرسـؾم التشفيـذج  :مثال ذلػأو الشذاط مؾضؾع الظمب 
 .كيفيات تحزير عقؾد التعسير

ـــب واســـتخراج شـــيادة أن السدـــتفيد مـــؽ رخرـــة  ،مشـــو 54حيـــأ أعظـــت الســـادة   البشـــاء طم
السظابقــة الســذكؾرة حدــب الحالــة، إمــا مــؽ السرــالح اإلداريــة لمبمديــة أو مرــمحة الدولــة السكمفــة 
بالتييئــة والتعسيــر عمــى مدــتؾث الؾاليــة التــي يتعــيؽ عمييــا إصــدار قرارىــا فــي السؾضــؾع فــي اجــل 

السؾضــؾع بحيــأ  أقرــاه ثالثــة أشــير، وفــي حالــة عــدم صــدوره يحــق لــو وضــع طعــؽ إدارج فــي
 .1سشؾحةيجب الفرل فيو خالل شير مؽ تقديسو و ال عدت شيادة السظابقة م

 : صالحياتيا ثانيا

مـــؽ السؾضـــؾعات السثيـــرة لالنتبـــاه واالىتســـام فـــي عالقـــة الدـــمظة اإلداريـــة مانحـــة الرخرـــة 
ات وسـمظات فـي سـياق دورىـا بالسرخص لو ما تحؾزه األولى في مؾاجية ىذا األخير مؽ صالحي

الذج ال يشقظع عمى مسارسة الحريات العامـة والشذـاطات الخاصـة، مسـا عمـى التـرخيص  ،الرقابي
اإلدارج ليس فقا الدور الرقـابي الؾقـائي بـل يسشحـو أيزـا دورا ردعيـا أو عقابيـا فـي إطـار الرقابـة 

أساســـيا التـــرخيص اإلدارج الالحقــة، مـــؽ اجــل ضـــسان بقــاء الذـــروط والغـــرو  التــي مـــشح عمــى 
 .ةألول مر 

حـق  :اليـةوعسؾما يسكؽ تمخيص مؾضؾع مسارسة رقابـة أعسـال السـرخص ليـا فـي الشقـاط الت
 حق تمقي التقارير. ،حق الرقابة دتشد الترخيص السدبق،طمب استغيار م

مســا ســبق تؾضــيحو أن التــرخيص وثيقــة  :ق طمــب اســةظيار مخــةسد طمــب الةــرخيصحــ  -1
تبيؽ أن السرخص لو والسبيشة ىؾيتو في متشيا يسـارس نذـاطو فـي إطـار السذـروعية،  ،رسسية

وثيقــة يحـــتف بيــا فـــي مؾاجيـــة الغيــر مـــؽ أفــراد و دارات مـــع العمـــؼ أن طمــب اســـتغيار مدـــتشد 
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الترخيص قد يأتي مؽ جانب اإلدارة السانحة، إذا كانـت ىـي السذـرفة وحـدىا وىـذا مـا يدـتيل 
 .غام السحالت التي تدتقبل الجسيؾرذرطة العسران ومراقبة نبو رجال الزبا اإلدارج ك

ــــة لمسســــارس إذ يزــــ  ــــة ىــــؾ التأكــــد مــــؽ الرــــفة القانؾني عو وىكــــذا أول مغــــاىر ىــــذه الرقاب
نرـــت  :مثــالبالسقارنـــة مــع غيـــره مــؽ غيـــر الســرخص ليـــؼ  ،التــرخيص فـــي مركــز قـــانؾني متسيــز

البشــاءات مــؽ مختمــب الخــدمات إال ال تؾصــل فــروع " :مــؽ السرســؾم الدــابق عمــى انــو 52الســادة 
 ."رخرة البشاء ووصل افتتاح الؾرشة باستغيار

فؾاضح  مؽ ىذا الشص أن استغيار رخرة البشاء كسدتشد قانؾني مظمب يجـب الؾفـاء بـو  
مـــؽ قبـــل صـــاحب البشـــاء، بالشدـــبة لجسيـــع السرـــالح اإلداريـــة عـــالوة عمـــى اإلدارة السانحـــة وكافـــة 

قاعديــة، ليــتسكؽ مــؽ االســتفادة مشيــا كتؾصــيل البشايــة بذــبكة قشــؾات مرــالح التجييــز واليياكــل ال
 . 1ءء الرالح لمذرب والغاز والكيرباالرر  الرحي والسا

أج مراقبـة السـرخص لـو والتحقـق مـا إذا قـد احتـرم  :الجق في مراقبة السدـاط الزـرخص لـو  -2
وتمـػ  ،السعسـؾل بيسـاي القـانؾن والتشغـيؼ الذروط الذكمية والسؾضؾعية السشرؾص عمييـا فـ

التـــي تزـــسشيا قـــرار التـــرخيص الرـــادر لفائدتـــو بـــل وقـــد تـــذىب لمجيـــة السانحـــة أو السكمفـــة 
بالسراقبـــة إلـــى مـــا ىـــؾ ابعـــد مـــؽ ذلـــػ، فـــي حـــاالت معيشـــة مثـــل التأكـــد مـــؽ بقـــاء الغـــرو  
والسعظيـات التــي مــشح التــرخيص عمـى أساســيا قائســة وكافيــة، السـيسا فيســا يتعمــق بتــراخيص 

 .والسقمقة لمراحة والسزرة بالرحة استغالل السحالت والسشذآت الخظرةافتتاح و 
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ـــى الشذـــاط الخـــاص  ـــة عم ـــة مسارســـة ميستيـــا الرقابي ـــانؾن الدـــمظة اإلداري وعسؾمـــا يخـــؾل الق
بإحدث الظريقتيؽ إما عـؽ طريـق الفحـص السباشـر والتفتـيش  فـي مدـتؾث مؾقـع مسارسـة الشذـاط، 

 .1 ودوريا مؽ الرخص ل مات والتقاريرأو عؽ طريق تمقي السعمؾ 

نغـــرا لتذـــعب الشذـــاطات الخاضـــعة لشغـــام التـــرخيص  تمقـــي الةقـــارير مـــن الزـــرخص لـــو:  -3
إداريـــة لسراقبـــة وتعقيـــدىا عمـــى الدـــمظات اإلداريـــة القائســـة عمـــى الؾقايـــة، باعتبارىـــا ســـمظات 

عســد السذــرع فــي كثيــر مــؽ الحــاالت إلــى اعتســاد طريقــة ثانيــة لتبميــغ  ،الشذــاط الســرخص بــو
وذلــػ بغـرض التـزام قــانؾني عمـى السـرخص لــو،  ،ات إلـى الدــمظات السكمفـة بالرقابـةالسعمؾمـ

قبل اإلدارة السرخرة وذلػ بإخظارىا و عالميا دوريـا أو كمسـا لـزم األمـر عـؽ حالـة وطريقـة 
وعرو  مسارسة الشذاط السـرخص لـو بـو، ولعـل ابدـا واقـرب ىـد  لفـرض ىـذا الشـؾع مـؽ 

عالقـــة بيشـــو وبـــيؽ الدـــمظة لـــو ىـــؾ العســـل عمـــى اســـتسرار ربـــا الااللتـــزام فـــي ذمـــة الســـرخص 
 .اإلدارية

 : أثار الةرخيص اإلدار  في إطار عالقة الزرخص لو بالغير لتانيالفر  ا

تثير مدالة تأثير الترخيص اإلدارج في العالقة بيؽ السدتفيد مؽ الترخيص والغير أكثر مـا 
البعد واألثر االجتساعي، مثـل القيـام بأعسـال البشـاء يثار بسشاسبة مسارسة األنذظة والحريات ذات 

و قامـة مشذـاة مرـشفة مقمقـة  ،رخرة مؽ الجية اإلدارية السخترة عمى عقار بعد الحرؾل عمى
لمراحة والدكيشة أو مزرة لمرحة ومثيرة لمزجيف بالقرب مؽ األحياء الدـكشية، لسـا فـي ذلـػ مـؽ 

 .سمبية عمى حقؾق الجيران والبيئة أثار وانعكاسات

فسسارسة مثل ىـذه الحريـات واألنذـظة ليـا أبعـاد اجتساعيـة مباشـرة ذات مغيـريؽ أو اثـريؽ  
يتعمق أوليسا بالشغـام العـام عسؾمـا بجسيـع مكؾناتـو وأبعـاده التقميديـة والحديثـة، والتـي تذـر  عمـى 
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فيتعمق بحقيقة ما يعشـي  ،زبا اإلدارج رة باعتبارىا سمظة الإقامتو وتدير عمى حسايتو جية اإلدا
مؽ احترام تظبيق السداواة بـيؽ السـؾاطشيؽ، كسبـدأ دسـتؾرج بعـد االسـتثشاء الـذج خرـت بـو اإلدارة 
الســرخص لــو بإصــدارىا قــرار تــرخيص لفائدتــو بكــل مــا يحققــو لــو مــؽ مزايــا ومشــافع أدبيــة وماديــة، 

مــر الــذج يزــع الســرخص لــو فــي وحتــى حقؾقــو فــي مؾاجيــة الغيــر مــؽ الغيــر الســرخص ليــؼ األ
 :لغير نفدو في وضعية ألحد الدببيؽوضعية قانؾنية متسيزة بل ومستازة ليجد ا

السانحـة قـد تسـشح لمغيـر وجـو حـق لتـؾفره ىـؾ  ،الجية اإلدارية أو الذبو إدارية إما أن ،األول
فعـال  أو الن ضررا قد أصابو ،السظمؾبة لمحرؾل عمى ىذا الترخيصاألخير عمى ذات الذروط 

أو وســيمة لحــق بــو ال محالــة بفعـــل مسارســة الشذــاط الســرخص بـــو، أو فــي حالــة مسارســتو الحقـــا 
فــــيظعؽ بتقــــديؼ مذــــروعية قــــرار التــــرخيص وىشــــا تكســــؽ السفارقــــة الكبــــرث وىــــي مــــؽ أىــــؼ شــــروط 

 .رار اإلدارج الرادر بفعل شيء مامذروعية الق

و، فـــي الؾقـــت الـــذج يعـــد مـــشح السدـــاواة فيـــو بـــيؽ األفـــراد بســـا فيـــو مـــشح التـــرخيص أو رفزـــ
حزـر مـؽ قاعـدة عامـة، وىـي إمـا  اسـتثشاءالتـرخيص ذاتـو وفـي جـؾىره لذـخص معـيؽ دون سـؾاه 

فعشـــدما نعمــؼ أن إجــراء التــرخيص اإلدارج السدـــبق يحســل فــي ثشايــاه معشـــى ، عــام أو حريــة عامــة
مقابـل  ووضعية مستازة لمسرخص لو فيذا الن األمـر يتعمـق بؾضـع الحزـر الرـالح لمـبعض، فـي

السشع الذج سيغل قائسا بالشدبة لمـبعض األخـر، األمـر الـذج يـؾحي بـان ىشـا  صـمة عاىريـة مـع 
  .1مبدأ السداواة خاصة عشدما تتستع اإلدارة بحرية اختيار السدتفيد مؽ الرخرة

 نياية الةرخيص اإلدار   :الفر  التالث

 :ذكر مشيا عمى سبيل السثال ما يمين

فالقاعـدة العامـة فـي فقـو القـانؾن  ،الترخيص مؽ اجمـو أو زوالـوذج صدر *تحقق الغرض ال
اإلدارج وقزائو أن يشتيي القرار اإلدارج نياية طبيعية، باستشفاذ مؾضؾعو والحال كذلػ بالشدـبة 
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أج التــي  ،ى التــراخيص العيشيــة أو السؾضــؾعيةلمتــرخيص اإلدارج، تشظبــق حالــة االنتيــاء ىــذه عمــ
 .يعتبر أساس مشحوترتبا بسؾضؾع الترخيص الذج 

ومـؽ الظبيعـي أن يشتيـي  ،الذيء الذج صدر الترخيص مـؽ اجمـو فيدتشفذ العسل أو انجاز 
وىــؾ  فــي مجــال البشــاء والتعسيــر، :مثــال ذلــػاثــر التــرخيص الختفــاء مؾضــؾعو واســتيالكو وزوالــو 

السعشـي إلـى يـؤدج انجـاز أعسـال البشـاء السـرخص لـو بتشفيـذىا كاممـة عمـى العقـار  مؾضؾع دراستشا
 1 .انتياء رخرة البشاء الستعمقة بيا انتياء قانؾنيا وطبيعيا

تيائـــــو *ومـــــؽ األســـــباب القانؾنيـــــة لشيايـــــة التـــــرخيص اإلدارج الخـــــارج عـــــؽ إرادة مرـــــدره ان
 :بالظريق القزائي في حالتيؽ

 *إما بردور حكؼ قزائي بإلغاء قرار الترخيص أو لعقؾبة جشائية.

 عمق بالذخص السرخص لو.*انتياء الترخيص ألسباب تت

 *انتياء الترخيص بانتياء األثر القانؾني لمرخرة السسشؾحة.

 *وفاة السرخص لو.

 *اإلىسال أو التر  أو التشازل.

 *تحقق الذرط الفاسخ .

كإنيـــاء اإلدارة قـــرار التـــرخيص لزـــرورات  ،التـــرخيص مـــؽ طـــر  اإلدارة السانحـــة *انتيـــاء
الـة االسـتعسال الخـاص لمســال السحــيا والبيئـة، أو فـي حالسرـمحة العامـة سـؾاء فـي مجـال حسايـة 

 أو إنيائو كعقؾبة إدارية. ،العام
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اآلثــار القانهنيــة لمةــرخيص فــي العقــار الخــياحي رخذــة اســةغالل الز سخــات  :الزظمــب التــاني
 الفسدقية 

مسا سبق تبيانـو أن التـرخيص اإلدارج يـشعكس عشـو أثـار ونتـائف قانؾنيـة، سـؾاء فـي الشغريـة 
فأثـــار وانعكاســـات  ،ؾع بحثشـــا أال وىـــؾ العقـــار الدـــياحيمـــة لمقـــرار اإلدارج أو بالشدـــبة لسؾضـــالعا

القانؾنيـــة لمتـــرخيص قـــد تكـــؾن محـــل لالســـتثسار أو عقـــؾد امتيـــاز أو اســـتغالل األنذـــظة الدـــياحية 
واألنذـــظة  ،يـــة االقترـــادية واالجتساعيـــة لمـــدول،والتـــي تذـــكل دورا ىامـــا وفعـــاال فـــي تحقيـــق التشس

ســـبيل السثـــال ال الحرـــر: التخيـــيؼ، وكالـــة الدـــياحة  ية عديـــدة ومتشؾعـــة نـــذكر مشيـــا عمـــىالدـــياح
رخرـة اسـتغالل  ونحـؽ ارتأيشـا فـي دراسـتشا إلـى مؾضـؾع ،سدات الفشدقيـة، استغالل السؤ واألسفار

وىــــي أيزــــا مــــؽ اآلثــــار  ،مــــؽ أكثــــر األنذــــظة الدــــياحية فعاليــــةباعتبارىــــا  ،السؤسدــــات الفشدقيــــة
 يص السدبق.القانؾنية لمترخ

 : مفيهم الز سخات الفسدقية الفر  ا ول

 : مفيهميا أوال

، ىـؾ كـل يحدد القؾاعد الستعمقـة بالفشدقـة الذج 01-99يقرد بسفيؾم الفشدقة حدب القانؾن 
عقد يمتزم بسقتزاه الفشدقي، الذج يسـارس نذـاطو بسقابـل بـإيؾاء الزبـؾن مؤقتـا، دون أن يتخـذ ىـذا 

وتقــديؼ خــدمات  ،التــي يؾدعيــا فــي السؤسدــة الفشدقيــةالفشــدق مدــكشا لــو والسحافغــة عمــى األمتعــة 
لي فالفشدقــة وبالتــا، 1بــؾن عمــى تعميســات الشغــام الــداخميإضــافية لــو عشــد الحاجــة مقابــل مؾافقــة الز 

ـــة  ـــارة عـــؽ صـــشاعة ســـياحية لسؤسدـــة تجاري أو  ،تذـــكل مزيجـــا مـــؽ الخـــدمات الستجاندـــةىـــي عب
حية التـــي تقـــدم بـــالسفيؾم الكالســـيكي فـــان صـــشاعة الفشدقيـــة عبـــارة عـــؽ مشذـــآت و مؤسدـــات ســـيا

 2.مشازل وذلػ بعقد إيجار مؤقتالتي يتؼ مؽ خالليا عرض غر  و  ،مجسؾعة مؽ الخدمات
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 : تخيير الز سخات الفسدقية ثانيا

الـــــــذج يعـــــــر   2000-3-1الســـــــؤرخ فـــــــي  46-2000حدـــــــب السرســـــــؾم التشفيـــــــذج رقـــــــؼ 
ىـــؾ كـــل مؤسدـــة تســـارس "السؤسدـــات الفشدقيـــة ويحـــدد تشغيسيـــا وســـيرىا وكـــذا كيفيـــات اســـتغالليا 

ء نذاطا فشدقيا، و يعد نذاط فشـدقيا كـل اسـتعسال لسقابـل لميياكـل األساسـية السؾجيـة أساسـا لإليـؾا
ـــة حدـــب ىـــذا السرســـؾم ىـــيوتقـــديؼ الخـــدمات السرتبظـــة بـــو، والسؤسدـــات الفشدق ـــادقي ، نـــزل : الفش

 ،الشــزل العائميــة يفيــة،السشــازل الر  ،اإلقامــة الدــياحية ل،قــرث العظــ ، الســؾتيالت أو السحظــة،الظــرق 
 ، محظات االستراحة.الذالييات، السخيسات

بــإيؾاء  بسقابـل ،الفشــدقي الـذج يسـارس نذــاطوسقتزـاه ىــؾ كـل عقــد يمتـزم ب :مفيـهم العقــد الفسـدقي
وفـي حالـة اإلخـالل ببشـؾد العقـد مـؽ طـر  احـد أطـرا  العقـد يحـق لمظـر   ،الزبؾن مؤقتا بسقابـل

 :الحاالت التالية عمى سبيل السثالاألخر فدخ العقد في 

 ترر  غير الئق مؽ الزبؾن. -

 .مرض معدج يحسمو الزبؾن -

ادخــل إلــى السؤسدــة الفشدقيــة أج حيــؾان أو أج شــخص إذا ادخــل الزبــؾن مــؾاد ســامة أو -
 أخر غير معشي بالعقد.

 :لعقد الفشدقي في الحاالت التاليةكسا يحق لمزبؾن أيزا فدخ ا*

 .رر  غير الئق مؽ الفشدقيت-

 .السداس بذرفو وكرامتو-

 .1ر السؤسدة الفشدقية لمجؾ السالئؼعدم تؾفي-
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  أو تيياة الز سخات الفسدقيةالقهاعد الزةعمقة ببسات  :الفر  التاني

قبـــل كـــل شـــيء يجـــب عمـــى كـــل شـــخص طبيعـــي أو معشـــؾج قبـــل تدـــميسو رخرـــة البشـــاء أو 
لمحرـــــؾل عمـــــى  ،ة فشدقيـــــة مــــؽ طـــــر  الدـــــمظات السعشيـــــةالتعــــديل أو التييئـــــة أو تيـــــديؼ مؤسدـــــ

ـــى مخظظـــات  السذـــروع  ـــؾزارة السكمفـــة بالدـــياحةالسرـــادقة عم عـــؽ طريـــق لجشـــة  ،مـــؽ طـــر  ال
 .ات مؽ طر  المجشة السذكؾرة أعالهسة السذاريع الفشدقية، وبعد دراسة السخظظمخترة بدرا

تبمـــــغ مرـــــالح الـــــؾزارة السكمفـــــة بالدـــــياحة السعشـــــي بـــــاألمر بقبـــــؾل لـــــؾ رفـــــض السخظظـــــات 
وفي حالـة عـدم  ،شيريؽ مؽ تاريخ استالم السمب ثت الؾاجب إدخاليا في اجل ال يتعدوبالتعديال

السخظظـات لسرـادق عمييــا، فـي ىــذه الحالـة بحيـأ يحــق فـي كــل الـرد فـي األجــل السحـدد تعتبــر 
والتحقـق  ،ال الجارية في السؤسدات الفشدقيةوقت ألعؾان اإلدارة الدياحية السؤىميؽ بسراقبة األشغ

 .1مظابقتيا لمسخظظات السرادق عمييامؽ 

وفي حالة مالحغة عدم تظابق البشايـات مـع السخظظـات السرـادق عمييـا، يظمـب السؤىـل  
قانؾنا مؽ صاحب السذروع التؾقب عؽ مؾاصمة األشغال واالمتثال لمسخظظات السرـادق عمييـا 

 أشير. 3في اجل ال يتعدث 

مــؽ  ،دعــؾة قزــائية أمــام الجيــة السخترــة يحــرر محزــر وترفــع ،وفــي حالــة عــدم االمتثــال
كسـا يسكـؽ  ،ى غاية القيام بالتعديالت األزمـةاجل إلزام السخالب بالتؾقب عؽ مؾاصمة األشغال إل

لمؾزير السكمب بالدياحة في الحاالت االستعجالية أن يردر قرار وبالتؾقب الزرورج لألشـغال، 
 .2ساعة 48لقزائية استعجاال في مدة و شعار الدمظة ا
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 الفر  التالث: الدروط الزظمهبة لمزهافقة عمى محظظات بسات الز سخات الفسدقية وتيياةيا

د أن يخزــع البــ ،دقيــةأو تييئــة أو تــرميؼ وتجديــد مؤسدــة فشكســا ســبق واشــرنا أن كــل بشــاء 
ولتـــتؼ السرـــادقة البـــد مـــؽ تـــؾافر الذـــروط حيـــأ يجـــب أن يؾقـــع  ،لمسرـــادقة عمـــى السخظظـــات

ن السيشــدس السعســارج والسيشــدس فــي اليشدســة السدنيــة مجســؾع الؾثــائق السكؾنــة لمسمــب طبقــا لمقــانؾ 
الثــــة ندــــخ لـــدث المجشــــة السشذــــاة ليــــذا ويؾدعيـــا فــــي ث ،1990ديدــــسبر  1الســـؤرخ فــــي  90-29

 :لغرض ويجب أن يتزسؽ السمب ما يميا

 مخظظات تخظيظية. -

 .1/2000مخظظات السؾقع عمى مقياس  -

 .1/500رسؼ طؾبؾغرافي لألرض عمى مقياس  -

 .لتدابير الستعمقة بسؾاصفات األمؽبيان امؽ يبرر مجسل ا -

وصـــب مخترـــر  :ســـارج يذـــسل مـــا يمـــييـــر السيشـــدس السعتقر مخظـــا الؾثـــائق السكتؾبـــة ا -
دليل األمـؽ، تقـدير  ،ب البيانات التي يتزسشيا السذروع، وصب مخترر لسختمسحيالألرض وال

  .التكاليب األشغال

 :شروط اسةغالل الز سخات الفسدقية

فيشـا  رخـص  ،البـد مـؽ الحرـؾل عمـى رخرـة اسـتغاللقبل استغالل السؤسدـات الفشدقيـة 
ندـــخ الـــى  3بالدـــياحة، ويؾجـــو طمـــب اســـتغالل السؤسدـــات الفشدقيـــة فـــي يدـــمسيا الـــؾزير السكمـــب 

ويرفق طمب الرخرة بؾثائق محددة حدـب مـا إذا كـان  ،ظات السعشية حدب ما ذكرناه أعالهالدم
 .الذخص الظبيعي او معشؾج 
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  :ا شحاص الظبيعية -1 

 .مدتخرج مؽ شيادة السيالد الظالب -

 .أشير 3القزائية ال تتجاوز دؾابق مدتخرج مؽ صحيفة ال -

 .السمكية أو عقد اإليجارندخة مظابقة لدشد   -

 محزر معايشة السحزر القزائي يبؽ فيو مقاسات السؤسدة الفشدقية. -

 .ي يدمسيا الؾزير السكمب بالدياحةندخة مؽ رخرة البشاء أو التييئة الت -

 .ار الترشيب لمسؤسدة عشد االقتزاءندخة مؽ قر  -

 .والسيشيةشيادة التأميؽ مؽ العؾاقب السالية عمى السدؤولية السدنية  -

 .دير شروط التأىيل السحددة قانؾناإثبات الظالب أو الس -

 :أما بالسخبة لألشحاص الزعسهية -2

 .القانؾن األساسي لمذخص السعشؾج  -

 ندخة مؽ السداولة التي عيؽ خالليا الرئيس والسدير العام والسدير. -

 إثبات استفتاء السدير العام أو السدير لذروط التأىيل. -

 ،نتـائف تحريـات مرـالح األمـؽ سـمبية كسا يسكؽ أن يرفض طمب الرخرة السيسا إذا كانت
الن الدـمظات السعشيـة وزارة الدـياحة  ،راض مؽ إدارة أو مؤسدة في الدولـةلؾ في حالة وجؾد اعت

غالل البـد أن يكــؾن ولكـي يسـشح لــو رخرـة اسـت ،لـةيـا الحـق فـي استذــارة أجيـزة الدو أو السديريـة ل
 .1لو مدير معتسد
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 أج البـــد أن يكـــؾن مدـــتؾفي لذـــروط الذـــيادات أو الكفـــاءات أو الخبـــرة السيشيـــة السظابقـــة 
ألنيـا  130-2000كسا ىؾ محدد في السرسؾم التشفيذج رقـؼ  ،لمذروط الستعمقة بسعيار الترشيب

يب السؤسدــات و تكــؾن طمبــات ترــش، 1ن نجســةنجــؾم إلــى الرــشب الدــادس بــدو  5تختمــب مــؽ 
 : الفشدقية حدب التالي

 .ى الؾزير السكمب بالدياحة*إل

 .*إلى الؾالي مختص إقميسيا

ـــة الؾطشيـــة ويكـــؾن قـــرار ـــب بالدـــياحة بعـــد اســـتظالع رأج المجش  حيـــأ يرـــدر الـــؾزير السكم
 :ترشيب السؤسدات الفشدقية كاألتي

 .6-5-4-3-2الرتب مؽ  :الفشادق -

 .نجؾم 3العظل:  قرث  -

 .نجؾم 3السخيسات الدياحية  -

ترــشيب كســا انــو يرــدر الــؾالي السخــتص إقميسيــا بعــد اســتظالع رأج المجشــة الؾالئيــة قــرار  
 :السؤسدات الفشدقية إلى رتب

 وبدون نجسة. 1الفشادق  -

 .ونجستان 1قرث العظل  -

 .ونجستان 1نزل الظريق  -

 .ونجستان 1السخيسات  -

                                                           
، يحدد معايير ترشيب السؤسدات الفشدقية إلى رتب وشروط 2000يؾنيؾ  11، السؤرخ في 130-2000التشفيذج  السرسؾم- 1

 .2000 الرادرة سشة، 53ذلػ، جريدة رسسية العدد 
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 .1الداحمية السفروشة رتبة وحيدةزل السشا -

ب السذــروع بعــد دراســة كــل ىــذه اإلجــراءات وقبــؾل السمــب مــؽ طــر  المجشــة تخــؾل لرــاح
 :شيادات أخرث نذكر مشيا

 307-09واســتحدثت ىــذه الذــيادة بسؾجــب السرســؾم التشفيــذج  :شــيادة السفــع والةيياــة*
وعميـــو فـــان صـــاحب  ،يحـــدد كيفيـــات تحزـــير عقـــؾد التعسيـــر الـــذج ،1991-9-22الســـؤرخ فـــي 

 .ذه الذيادةالسذروع الفشدقي بسجرد انتياء األشغال يظمب مؽ اإلدارة تدميسو ى

ىي تمػ الؾثيقة اإلدارية التي يدمسيا رئـيس السجمـس الذـعبي البمـدج لسؾقـع وجـؾد  :تعريفيا
 .ثبت مظابقة ىذه األشغال و نيائياالتجزئة لمذخص السدتفيد مؽ رخرة التجزئة ت

يقدم الذخص الظالب ىذه الذيادة ممب يحتؾج عمى مجسؾعـة مـؽ الؾثـائق السـيسا  :الظمب
مـؽ القـرار الستزـسؽ رخرـة  ، ندـخةالقاعديـة لمخدمـة مـع بيـان طبيعتيـااليياكـل  ،ؾقعترسيؼ الس

، ترــاميؼ الجــرد لألشــغال ثــؼ يرســل السمــب إلــى رئــيس السجمــس الذــعبي البمــدج السخــتص التجزئــة
 مؽ السرسؾم الدابق سالب الذكر. 1مكرر 23ليتؼ دراسة طبقا لمسؾاد  اعإقميسيا، مقابل وصل إيد

 3يـــتؼ تبميـــغ الذـــخص بـــالسقرر الستزــسؽ شـــيادة الشفـــع والتييئـــة خـــالل  :مـــبالبـــي فـــي الظ
، و ذا اسـتمزم األمـر تكسمـة ممـب الظمـب بؾثـائق واسـتعالمات يجـب 2أشير مؽ تاريخ إيداع الظمـب

ويدــتأنب ابتــداء مــؽ تــاريخ  ،يتؾقــب األجــل السحــدد أعــاله الحالــةعمــى الظالــب تقــديسيا فــي ىــذه 
 .أو يرفض ولو حق الظعؽ في القرار استالم ىذه الؾثائق واالستعالمات إما يقبل طمبو
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 خالصة الفذ  

ة فــي تؾجيــو ومراقبــة إن التـرخيص اإلدارج يعــد مــؽ أكثــر الؾســائل القانؾنيــة اســتعساال وفعاليــ
مـــؽ بـــيؽ األنذـــظة التـــي تدـــتؾجب الحرـــؾل عمـــى تـــرخيص  والشذـــاط الدـــياحي ،الشذـــاط الخـــاص

الســيسا وزارة الدــياحة والــؾالي، وفــي حالــة وجــؾد معمــؼ  ،مدــبق مــؽ الدــمظة اإلداريــة السكمفــة بــذلػ
 .رأج وزير الثقافة قبل البد فييا يدتؾجب استذارة واخذ ،تاريخي اثرج 

ق بسشـــاطق التؾســـع، الستعمـــ 03-03وىـــذا مـــا تبشـــاه السذـــرع الجزائـــرج مـــؽ خـــالل القـــانؾن  
والذج وضـع قؾاعـد خاصـة لمبشـاء ضـسشيا قرـد الحسايـة والحفـاب عمـى طابعيـا الدـياحي، وحفـاب 

سدــبق كذــرط لمبشــاء فــي وبالتــالي لجــا إلــى آليــة التــرخيص ال ،الشغــام العــام بسدلؾالتــو الحديثــة عمــى
أثــار قانؾنيــة، قبــل تدــميؼ رخرــة البشــاء فييــا، وبالتــالي يترتــب عــؽ ىــذا التــرخيص  ،ىــذه السشــاطق

 .مثل ما ىؾ مؾجؾد في الشغرية العامة لمقرار اإلدارج  ،سؾاء إذا تعمق األمر بالقرار اإلدارج 

بحيأ يحدث الترخيص أثار ونتائف في السركز القـانؾني، سـؾاء فـي عالقـة السركـز بالجيـة  
أمــا  ،القــانؾن اإلدارج ثيــة السعروفــة فــي اإلداريــة أو بعالقتــو مــع الغيــر، أج فــي إطــار العالقــة الثال

 اآلثار القانؾنية لمترخيص في العقار الدياحي، فيعد شرط تدميؼ رخرة البشاء بـاب لالسـتثسار أو
الســيسا السؤسدــات الفشدقيــة عــؽ طريــق رخرــة اســتغالل  ،االســتغالل عــؽ طريــق أنذــظة ســياحية

 .ؽ طريق اإلدارة السكمفة بالدياحةتسشح ع

 

 



 

 

 

  

 الفذ  التاني

مةعزير في العقار لرخذة البسات كإجرات الزامي 

 الخياحي في الةدريع الثزائر  
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ــــة  ــــبعض السشــــاطق وألجــــل اضــــفاء القيســــة االنتاجي ــــة ل ــــة والظبيعي ــــة األيكؾلؾجي نغــــرا لألىسي
واالســـــتثسارية لألراضـــــي والتؾفيـــــق بـــــيؽ الشســـــؾ العسرانـــــي والسحافغـــــة عمـــــى الجانـــــب االقترـــــادج 

 والجسالي، أولى قانؾن التييئة والتعسير األىسية البالغة ليا.

حيأ أن السذرع الجزائرج فـرض قيـؾد عمـى سـمظات البـاني فـي عسميـة البشـاء فـي األمـاكؽ  
الـذج ضـبا شـروط حسايـة السشـاطق الدـياحية  03-03مؽ خالل اصـدار القـانؾن رقـؼ  ،الدياحية

 وحدد عسمية استغالل األراضي في ىذه السشاطق. ،ومشاطق التؾسع الدياحي

والتــي تعتبــر مــؽ  ،كســا أخزــع التعسيــر فييــا إلــى إلزاميــة االصــدار السدــبق لرخرــة البشــاء 
التــي نغسيــا السذــرع  ،أىــؼ الؾســائل التــي تسكــؽ اإلدارة بدــا رقابتيــا غمــى حركــة البشــاء والتعسيــر

السعــدل  29-90الجزائـرج عـؽ طريــق نرـؾص قانؾنيـة وأخــرث تشغيسيـة عمـى رأســيا القـانؾن رقـؼ 
الستعمـــق  176-91الـــذج ألغـــى السرســـؾم الدـــابق رقـــؼ  19-15والســـتسؼ ومرســـؾمو التشفيـــذج رقـــؼ 

 بعقؾد التعسير.

وجــب تحديــد متعــر  أكثــر عمــى رخرــة البشــاء مــؽ أجــل التعسيــر فــي العقــار الدــياحي، لو  
، )الزبجـــث ا ول مفيـــؾم رخرـــة البشـــاء الؾاجـــب استرـــدارىا لمتعسيـــر فـــي العقـــار الدـــياحي فـــي 

 )الزبجث التاني .والسخالفات والعقؾبات السترتبة عمى العقار في 
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ـــار  ـــي العق ـــر ف ـــات الهاجـــب اسةذـــدارىا لمةعزي الزبجـــث ا ول: مفيـــهم رخذـــة البس
 الخياحي

بشـــاء مـــؽ خـــالل القدـــؼ الثـــاني مـــؽ الفرـــل الخـــامس مـــؽ نغـــؼ السذـــرع الجزائـــرج رخرـــة ال
 19-15مشــو وكــذلػ مــؽ خــالل السرســؾم التشفيــذج  56إلــى  52فــي الســؾاد مــؽ  29-90القـانؾن 

 .64إلى  41في الفرل الثالأ في السؾاد مؽ 

 ،مفيــؾم البشــاء )الزظمــب ا ول  نعــالف فــي ،ســشتظرق مــؽ خــالل ىــذا السبحــأ إلــى مظمبــيؽ
   شروط و إجراءات الحرؾل عمى رخرة البشاء. )الزظمب التاني و

 الزظمب ا ول: تعريف رخذة البسات.

لؼ يعر  السذرع الجزائرج رخرة البشاء، إنسا اكتفـى بتحديـد القؾاعـد الستعمقـة بتشغـيؼ تـدخل 
الدــمظة فــي مجــال إقامــة وتذــييد البشايــات لــذا ســشتظرق فــي ىــذا السظمــب إلــى ثالثــة فــروع بحيــأ 

ــاني بــيؽ معشــى رخرــة البشــاء فــي التذــريع الجزائــرج، وي )الفــر  ا ول   ،خرائرــيا )الفــر  الت
 نظاق تظبيقيا.  تالث)الفر  ال

 الفر  ا ول: معسى رخذة البسات في الةدريع الثزائر  

عشــد اســتقراء الشرــؾص القانؾنيــة الــؾاردة فــي قــانؾن التعسيــر والسشغســة لمعســران فــي بالدنــا، 
 52، فالسذــرع الجزائــرج مــؽ خــالل الســادة 1اصــا برخرــة البشــاءتغيــر بأنيــا لــؼ تتزــسؽ تعريفــا خ

قـــد اكتفـــى بتبيـــان نظـــاق  19-15مـــؽ السرســـؾم التشفيـــذج رقـــؼ  41والســـادة  29-90مـــؽ القـــانؾن 
وىـذا  ،تظبيق رخرـة البشـاء فـي حالـة تذـييد بشايـة جديـدة أو تحؾيميـا دون تقـديؼ تعريـف جـامع لـو

 فعادة ما يتر  التعريفات لمفقو والقزاء. ،أمر طبيعي

                                                           
، مذكرة لشيل شيادة ماستر في العمؾم القانؾنية تخرص أحكام رخرة البشاء في السشاطق الخاصة في الجزائرمشير أوشؽ،  - 1

 .12 ، ص2016-2015ادارة مالية، جامعة البؾيرة، الدشة الجامعية 
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 فؾردت عدة تعاريف فقيية وأخرث قزائية لرخرة البشاء ومؽ أدقيا التعريفات التالية:

 أوال: تعاريف فقيية لرخذة البسات

 سشؾجزىا كسا يمي:

عرفيا الفقيو ىشرج جاسكؾت أنيا: "الرخرة التي تسشح مؽ قبل الدمظات االداريـة، إلنذـاء 
 .1جديد، أو قائؼ، قبل الذروع في أشغال البشاء"بشاء 

ويعرفيا حسدج باشا عمـى أن رخرـة البشـاء فـي التذـريع العسرانـي الجزائـرج ىـي عبـارة عـؽ 
"قــرار ادارج ترــدره جيــات اداريــة مخترــة ومحــددة قانؾنــا فــي شــخص رئــيس السجمــس الذــعبي 

 ق اختراصو".البمدج، الؾالي أو الؾزير السكمب بالتعسير، كل في حدود ونظا

كســا عرفــت بأنيــا: الترــر  الدــابق لمبشــاء الــذج تقــرر بسؾجبــو الدــمظة االداريــة أن أعســال 
 .2البشاء التي تحترم الزروريات القانؾنية والتشغيسية في مجال العسران

 ثانيا: الةعريف القرائي لرخذة البسات

تؾلـؾز بتـاريخ عر  القزاء الفرندي رخرة البشاء في حكؼ صادر لو عؽ محكسـة جشايـات 
، بأنيــا تــرخيص ادارج و جــراء مـؽ اجــراءات الزــبا اإلدارج وتعشــي التــرخيص 1947فيفـرج  07

بعسل، أج الدساح بالقيام بعسل ولـيس ليـا عالقـة بحـق السمكيـة، يعشـي أنيـا ال تسـشح حقـا بالسمكيـة 
 .3وليس ليا أج أثر فيسا يتعمق بسمكية األرض

                                                           
،  مذكرة مقدمة الستكسال تظبيق قؾاعد التعسير في التذريع الجزائرج آليات االدارة في رمزج عز الديؽ، يؾسب قيراطي،  -1

 .22، ص2017-2016متظمبات شيادة الساستر في العمؾم القانؾنية، تخرص مشازعات ادارية جامعة قالسة، الدشة الجامعية 
دكرة، العدد الثالأ، الجزائر، الزيؽ عزرج، ااصدار قرارات البشاء واليدم في التذريع الجزائرج ، مجمة السفكر، جامعة ب - 2

 .11، ص 2015
مذكرة لشيل شيادة الساستر في الحقؾق، تخرص  رخرة البشاء كآلية رقابية في مجال التييئة والتعسير،كريسة مشرؾرج،   - 3

 .08، ص 2016قانؾن ادارج، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة بدكرة، 
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-90رج لــؼ يعــر  رخرــة البشــاء، فبــالرجؾع لمقــانؾن وتجــدر اإلشــارة إلــى أن السذــرع الجزائــ
مشو نجد أنو لـؼ يعظـي تعريفـا ليـا و نسـا اكتفـى بتحديـد الحـاالت  52الدالب الذكر في السادة  29

 التي تذترط فييا.

وبسقتزـــى التعـــاريف الدـــابقة ندـــتشتف أن رخرـــة البشـــاء ىـــي القـــرار االدارج الرـــادر عـــؽ 
لحــق لمذـخص اطبيعيــا أو معشؾيــا ، بإقامــة بشــاء جديــد أو سـمظة مخترــة قانؾنــا، تســشح بسقتزــاه ا

 .1تغيير بشاء قائؼ، قبل البدء في أعسال البشاء التي يجب أن تحترم قؾاعد العسران

 الفر  التاني: خذائص رخذة البسات

 يسكؽ مؽ التعاريف الدابقة استشباط خرائص رخرة البشاء وىي كاآلتي:

 أوال: قرار إدار  

رخرة البشـاء عمـى أنيـا قـرار ادارج وىـذا بـالشغر إلـى الجيـات اإلداريـة يسكؽ تحديد طبيعة 
التي تردرىا، والسحددة قانؾنا فـي رئـيس السجمـس الذـعبي البمـدج، أو الـؾالي، أو الـؾزير السكمـب 

 .2بالتعسير كل في نظاق اختراصو

 ثانيا: رخذة ضبظية

مشحيــا أو رفــض تعتبــر رخرــة البشــاء مــؽ رخــص الزــبا، حيــأ تيــد  اإلدارة مــؽ خــالل 
عمـــى إنذـــاء وتشفيـــذ عسميـــات البشـــاء طبقـــا لقؾاعـــد مرســـؾمة ليـــا، ، مشحيـــا الرقابـــة السدـــبقة والقبميـــة

والعســـل عمـــى خزـــؾعيا لمسقـــاييس الفشيـــة والتقشيـــة وبسقتزـــيات األمـــؽ، والقؾاعـــد الرـــحية، وعـــدم 
 تركيا ألىؾاء األفراد.

 

                                                           
 .40، ص 2000، 2الفرندية وطرق الظعؽ فييا، دار الفجر لمشذر والتؾزيع، القاىرة، ط الزيؽ عزرج، قرارات العسران  - 1
 .15مشير أوشؽ، مرجع سابق، ص  - 2
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 ثالتا: ذات طابع تقرير  

البشاء طابع تقريرج، إذ ييد  فـي حالـة تأييـد االدارة طمـب إلى جانب ما سبق فإن لرخرة 
رخرــة البشــاء إلــى اإلبقــاء والتأكيــد عمــى األوضــاع القانؾنيــة، والسركــز القــانؾني لمذــخص السعشــي 

 بيا، وتكريس حقو في البشاء.

أمـــا فيســـا يتعمـــق بـــالرفض فيـــي ىـــذه الحالـــة ال يغيـــر ىـــذا الـــرفض أج شـــيء فـــي األوضـــاع 
يــة القائســة، ألن طالــب الرخرــة قبــل رفــض االدارة لــؼ يكــؽ فــي اســتظاعتو كــذلػ والسراكــز القانؾن

 مسارسة األشغال مؾضؾع الظمب، وأنو بعد الرفض السذكؾر ال يسكشو أيزا القيام بتمػ األشغال.

 رابعا: الةخبيب القانهني لمرفض

اريـة كسا أن رخرة البشاء ليدت عسال تقديريا فحدب، بل ىـؾ اخترـاص مقيـد فالجيـة اإلد
ليدــت ليــا إمكانيــة مــشح أو رفــض طمــب البشــاء إال لألســباب السدتخمرــة مــؽ األحكــام، القــؾانيؽ، 
التشغيســـات السعســـؾل بيـــا، وأن يكـــؾن القـــرار بـــالرفض الـــذج اتخذتـــو اإلدارة معمـــال تعمـــيال قانؾنيـــا 

 .1وكافيا

 الفر  التالث: نظاق تظبيق رخذة البسات في العقار الخياحي

ىذه الرخرة يتظمب األمر تبيان السشاطق التـي يدـتمزم فييـا الحرـؾل  لدراسة نظاق تظبيق
 .2عمى رخرة البشاء، ثؼ تحديد األعسال محل الرخرة

ونغــــرا ألىسيــــة وخظــــؾرة حــــق البشــــاء، نتيجــــة لاثــــار التــــي تترتــــب عمييــــا، خاصــــة بالشدــــبة 
وفــق نغــام  لألراضــي ذات الظــابع الدــياحي، فــإن حريــة البشــاء لــؼ يتركيــا السذــرع عمــى إطالقيــا

                                                           
 .15، مذكرة لشيل شيادة ماجدتير، فرع إدارة ومالية، جامعة عشابة، ص رخرة البشاءدمحم سبتي،  - 1
مذكرة لشيل شيادة الساجدتير في القانؾن، عشابة، الدشة الجامعية  الرقابة القزائية عمى رخرة البشاء،وداد عظؾج،  - 2

 .12، ص 2011-2012



مةعزير في العقار الخياحي في الةدريع الثزائر  لالفذ  التاني   رخذة البسات كإجرات الزامي   
 

60 
 

قــانؾني صــارم، وىــذا األمــر الــذج يقتزــي تحديــد نظــاق رخرــة البشــاء، أج تحديــد مجــال تظبيقيــا 
 سؾاء مؽ حيأ األشغال السعشية بيا.

ورخرة البشاء تردر بسؾجب قرار إدارج، تسشح بسقتزاه اإلدارة لظالبيـا الحـق فـي انجـاز  
مذـــروعو بعـــد أن تتأكـــد مـــؽ عـــدم خرقـــو لألحكـــام الستعمقـــة بالتييئـــة والتعسيـــر، والبيئـــة والسشـــاطق 

 .1السحسية، وبيذا تعد رخرة البشاء قيد وارد عمى حق البشاء

الستعمـــق بحسايـــة التـــراث الثقـــافي اشـــترط  04-98ؾن أمــا بالشدـــبة لرخرـــة البشـــاء وفقـــا لمقـــان
الحرـؾل عمــى رخرــة البشــاء مــؽ مرــالح الــؾزارة السكمفــة بالثقافــة، بالشدــبة لألشــغال الســراد القيــام 

 .2بيا عمى السؾاقع األثرية، والسحسيات األثرية

ع الستعمق بسشاطق التؾسع الدياحي والسؾاقـ 03-03رقؼ وأيزا اشترط السذرع في القانؾن  
الدــياحية، عمــى وجــؾب الحرــؾل عمــى رخرــة البشــاء داخــل مشــاطق التؾســع الدــياحي، والسؾاقــع 
الدـــياحية، وىـــذا يعـــد أخـــذ رأج مدـــبق مـــؽ قبـــل الـــؾزارة السكمفـــة بالدـــياحة وبالتشدـــيق مـــع اإلدارة 

 السكمفة بالثقافة.

 حيــأ تيــد  ىــذه االستذــارة إلــى السحافغــة عمــى الظــابع الدــياحي لمفزــاءات التــي تذــكل
مشاطق التؾسع الدياحي والسشاطق الدـياحية، ومشـو ال تسـشح رخرـة البشـاء إذا ارتـبا البشـاء السـراد 

 انجازه باألخظار، وىشا يعتبر إجراء حساية لمعقار الدياحي القابل لمبشاء.

 

 

 
                                                           

 .45نؾر الديؽ مدمسي، مرجع سابق، ص  - 1
، 44، ج ر ع 1998يؾنيؾ 15الستعمق بحساية التراث الثقافي، السؤرخ في  04-98، مؽ القانؾن رقؼ 23انغر السادة  - 2

 .1998يؾنيؾ  17السؤرخة في 
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 السظاق الزهضهعي لرخذة البسات في العقار الخياحي .أ 

شص عمـــى األعســـال التـــي تذـــترط نجـــدىا تـــ 29-90مـــؽ القـــانؾن رقـــؼ  52بـــالرجؾع لمســـادة 
 رخرة البشاء وىي:

تذييد البشايات الجديدة ميسا كان استعساليا يقرد بيا إنذاء البشاء و قامتـو ألول مـرة أج  .1
 استحداثو مؽ العدم بؾضع األساسات ألول مرة.

تسديــــد البشايــــات السؾجــــؾدة ىــــؾ زيــــادة حجــــؼ البشايــــات القائســــة بإضــــافة مدــــاحات جديــــدة  .2
 ؾدة مؽ قبل بؾاسظة التؾسيع فييا طؾال أو عرضا أو التعمية.لألجزاء السؾج

لتغييــر البشــاء الــذج يســس الحيظــان الزــخسة مشــو أو الؾاجيــات السفزــية عمــى الدــاحة  .3
العسؾميـــة، ويقرـــد بـــو التعـــديل الـــذج يظـــرأ عمـــى بعـــض معـــالؼ البشـــاء القـــائؼ، ســـؾاء مـــؽ 

أو الزخسة أو تيديسيا و عـادة  الداخل أو الخارج، أج تقؾية الحيظان أو الجدران العالية
 البشاء مؽ جديد، مسا يؤدج في زيادة العسل العقارج لمسباني.

إلنجــاز جــدار صــمب لمتــدعيؼ أو التدــييف، حيــأ أن التــدعيؼ ىــؾ تقؾيــة السبــاني و زالــة مــا  .4
، وقـد أكـدت 1فييا مؽ خمل، أما التدييف فيؾ إقامـة جـدار يحـيا بالفشـاء الخـارجي لمسبشـى

السحــــدد لكيفيــــات تحزــــير عقــــؾد التعسيــــر  19-15السرســــؾم التشفيــــذج مــــؽ  41الســــادة 
 .2وتدميسيا، عمى ىذه الحاالت مؽ خالل نريا عمى حاالت اشتراط رخرة البشاء

 

 

 
                                                           

مة دوار، محاضرات في أدوات التعسير الفردية، ممقات عمى طمبة الدشة الثانية ماستر، تخرص تييئة وتعسير، كمية جسي - 1
 .12:30، عمى الداعة 2020-01-26الحقؾق والعمؾم الدياسية، برج بؾعريريف،  يؾم 

لكيفيات تحزير عقؾد التعسير ، السحدد 2015جانفي  25، السؤرخ في 19-15، مؽ السرسؾم التشفيذج 41انغر السادة  - 2
 .2015فبراير  12، الرادرة في 07وتدميسيا، ج ر ع 
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 السظاق الزكاني لرخذة البسات في العقار الخياحي .ب 

نجـــدىا تـــشص عمـــى :"ال تخزـــع لرخرـــة  29-90مـــؽ القـــانؾن  53بـــالرجؾع لـــشص الســـادة 
البشايـات التـي تحتسـي بدـرية الـدفاع الـؾطشي والتـي يجـب أن يدـير صـاحب السذـروع عمـى البشاء 

 تؾافقيا مع األحكام التذريعية والتشغيسية في مجال التعسير والبشاء".

تــشص عمــى :"... ال تعشــي ىــذه  19-15كســا نجــد أن الســادة األولــى مــؽ السرســؾم التشفيــذج 
رية الــدفاع الــؾطشي وتذــسل اليياكــل القاعديــة العدــكرية الؾثــائق اليياكــل القاعديــة التــي تحتســي بدــ

السخررــة لتشفيــذ السيــام الرئيدــية لــؾزارة الــدفاع الــؾطشي، كســا ال تعشــي بعــض اليياكــل القاعديــة 
الخاصـــة التـــي تكتدـــي طـــابع اســـتراتيجي مـــؽ الدرجـــة األولـــى التابعـــة لـــبعض الـــدوائر الؾزاريـــة أو 

 .1الييئات أو السؤسدات..."

 ني: إجراتات الجذهل عمى رخذة البسات في العقار الخياحيالزظمب التا

تذــترط جسيــع تذــريعات العســران فــي العــالؼ اتبــاع اجــراءات معيشــة مــؽ أجــل الحرــؾل عمــى 
رخرــة البشــاء بســا فــي ذلــػ التعسيــر فــي العقــار الدــياحي، تتسثــل ىــذه االجــراءات فــي تقــديؼ طمــب 

التـي تقـؾم بـدورىا بـالتحقيق والدراسـة ليـذا مؽ ذوج الرفة، إلى الجيـة السخترـة بسـشح الرخرـة و 
 .2الظمب وتحديد مشح الرخرة أو ال بشاء إال بتؾفر الذروط التي يتظمبيا القانؾن 

يجـــدر بشـــا االشـــارة، أن اجـــراءات الحرـــؾل عمـــى رخرـــة البشـــاء فـــي العقـــار الدـــياحي ىـــي 
 12لـت السـادة ، حيـأ أحا19-15نفديا االجراءات السشرؾص عمييا في السرسؾم التشفيذج رقؼ 

مــؽ القــانؾن رقــؼ  48، الستعمــق بسشــاطق التؾســع والسؾاقــع الدــياحية، والســادة 03-03مــؽ القــانؾن 

                                                           
دمحم الرغير بعمي، اتدميؼ رخرة البشاء في القانؾن الجزائرج ، مقال مشذؾر في مجمة العمؾم االجتساعية واإلندانية،   - 1

 .18، ص 2007، الجزائر، 01الرادرة عؽ جامعة تبدة، العدد 
 .13إجراءات إصدار قرارات البشاء واليدم، مرجع سابق، ص  الزيؽ عزرج، - 2
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، الستعمــق بالفشدقــة، اجــراءات الحرــؾل عمــى رخرــة البشــاء لتشغــيؼ، مــع إضــافة بعــض 99-01
 الذروط سشتشاوىا في سياق الحديأ عشيا.

ــاني  رخرــة البشــاء، و طمــب الحرــؾل عمــى الفــر  ا ول حيــأ ســشتشاول فــي ا  )الفــر  الت
 البت في الظمب.)الفر  التالث   دراسة طمب رخرة البشاء، ثؼ

 الفر  ا ول: طمب الجذهل عمى رخذة البسات

يعتبــر طمـــب الحرــؾل عمـــى رخرـــة البشــاء إجـــراء أولـــي، قــد يدـــبقو فـــي البدايــة بـــأن يبـــادر 
بظمب شـيادة التعسيـر، كسـا أن الذخص لمتأكد مؽ حقؾقو عمى العقار محل رخرة البشاء، وذلػ 

السذرع فرض عمى الظالب استيفاء مجسؾعة مؽ الذروط القانؾنية والتشغيسيـة، مـؽ ضـرورة تـؾفر 
 .1شروط الرفة في طالب الرخرة، و رفاق واستحزار كل الؾثائق السظمؾبة لتكؾيؽ السمب

 أوال: صفة طالب الرخذة

جـــدىا تـــشص عمـــى أنـــو يجـــب عمـــى ن 19-15مـــؽ السرســـؾم التشفيـــذج  42وبـــالرجؾع لمســـادة 
السالــػ أو مؾكمــو أو السدــتأجر لديــو الســرخص لــو قانؾنــا أو الييئــة أو السرــمحة السخررــة ليــا 
قظعــة األرض أو البشايــة، أن يتقــدم بظمــب رخرــة البشــاء الــذج يرفــق نســؾذج مشــو بيــذا السرســؾم 

 والتؾقيع عميو.

 حيأ يجب أن يجب أن يقدم صاحب الظمب لدعؼ طمبو:

ندخة مؽ عقد السمكية أو ندخة مـؽ شـيادة الحيـازة عمـى الشحـؾ السشرـؾص عميـو فـي إما  
 ، والستعمق بالتؾجيو العقارج.1990نؾفسبر  18السؤرخ في  25-90القانؾن رقؼ 

                                                           
مذكرة ماجيدتير في القانؾن العام، تخرص إدارة عامة، كمية  مشازعات التعسير في التذريع الجزائرج،وفاء عز الديؽ،  - 1

 .32، ص 2015-2014الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة أم البؾاقي، الدشة الجامعية 
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، والستزــسؽ 1975ســبتسبر  26الســؤرخ فــي  58-75أو تــؾكيال طبقــا ألحكــام األمــر رقــؼ  
 القانؾن السدني.

 الذج يشص عمى تخريص قظعة األرض أو البشاية.أو ندخة مؽ العقد اإلدارج  
 أو ندخة مؽ القانؾن األساسي إذا كان السالػ أو مؾكمو شخرا معشؾيا. 

يسكــؽ صــاحب الظمــب أن يؾضــح أن إنجــاز األشــغال يخــص بشايــة أو عــدة بشايــات فــي حرــة أو 
ؾبــة عــدة حرــص، وفــي ىــذه الحالــة، يمتــزم صــاحب الظمــب لــدعؼ طمبــو بتقــديؼ كــل الؾثــائق السكت

 .1والبيانية التي تبيؽ القؾام

 02-97مـــؽ القـــانؾن رقـــؼ  51وأضـــا  القـــانؾن أيزـــا صـــاحب االمتيـــاز، وىـــذا بسؾجـــب الســـادة 
حيـأ نرـت عمـى مـا يمـي: "...يعظـي  18-93مؽ السرسـؾم التذـريعي رقـؼ  117السعدلة لمسادة 

م رخرـة البشـاء طبقـا السشح بامتياز السذكؾر في الفقـرتيؽ الدـابقتيؽ لمسدـتفيد مشـو الحـق فـي اسـتال
 .2لمتذريع الدارج السفعؾل"

 ثانيا: مرزهن الظمب

فــي الفقــرة األخيــرة عمــى أن رخرــة البشــاء تحزــر  29-90مــؽ القــانؾن  52نرــت الســادة 
 .3وتدمؼ في األشكال وبالذروط واآلجال الذج يحددىا القانؾن 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.19-15، مؽ السرسؾم التشفيذج 42انغر السادة  - 1
مذكرة ماجدتير في العمؾم القانؾنية،  ،19-15الشغام القانؾني لرخرة البشاء طبقا لمسرسؾم التشفيذج  عبد الغاني عبان، -2 

 .224كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، قدؼ الحقؾق، جامعة باتشة، ص 
 مرجع سابق.، 29-90، مؽ القانؾن 52انغر السادة  - 3
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يؼ مختمفــة، حيــأ أن وبالتــالي فؾثــائق ممــب الظمــب أحيمــت إلــى التشغــيؼ والتــي تبشتيــا مراســ
ـــائق السشرـــؾص عمييـــا فـــي الســـادة  مـــؽ السرســـؾم  43طمـــب رخرـــة البشـــاء يجـــب أن يرفـــق بالؾث

 :1والستسثمة في 19-15التشفيذج 

 ويحتؾج عمى: الزمف اإلدار : .أ 
مراجع رخرة التجزئـة بالشدـبة لمبشايـات السبرمجـة عمـى قظعـة أرضـية تقـع ضـسؽ تجزئـة  .1

 مخررة لمدكشات أو لغرض آخر.
الدــــمظة السخترــــة الــــذج يــــرخص إنذــــاء أو تؾســــيع مؤسدــــات صــــشاعية وتجاريــــة قــــرار  .2

 مرشفة في فئات السؤسدات الخظيرة وغير الرحية والسزعجة.
شــيادة قابميــة االســتغالل مدــمسة وفقــا لألحكــام الســذكؾرة أعــاله، بالشدــبة لمبشايــات الؾاقعــة  .3

 ضسؽ أرض مجزأة برخرة تجزئة.
 ويحتؾج عمى: ية:الزمف الزةعمق باليسدسة الزعزار   .ب 

 مخظا السؾقع عمى سمؼ مشاسب يدسح بتحديد مؾقع السذروع.  .1
 مخظا الكتمة. .2
 التراميؼ السختمفة بدّمسات مختمفة حدب مياحة كل بشاية. .3
 مذكرة تتزسؽ الكذب الؾصفي والتقديرج لألشغال وآجال إنجاز ذلػ. .4
 االقتزاء.الؾثائق السكتؾبة والبيانية التي تدل عمى البشاء بحرص، عشد  .5

 ويحتؾج عمى:الزمف الةقسي:  .ج 
باستثشاء مذاريع البشايات الخاصة بالدكشات الفردية، يجب إرفاق السذكرة بالرسؾم البيانيـة  .1

 .19-15مؽ السرسؾم التشفيذج  43الزرورية السشرؾص عمييا في السادة 
 دراسة ىشدسة مدنية تتزسؽ تقريرا وأبعاد وتراميؼ مختمفة. .2

                                                           
 ، مرجع سابق.19-15، مؽ السرسؾم رقؼ 43انغر السادة  - 1
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ذــترط فــي السمــب الستعمــق بالبشــاء، ضــسؽ مشــاطق التؾســع الدــياحي إضــافة إلــى مــا ســبق ي
والسشــاطق الدــياحية الحرــؾل عمــى تــرخيص مدــبق مــؽ الجيــات السخترــة الســذكؾر أعــاله، كســا 
يجــب أن يخزــع أج بشــاء أو اســتغالل لألراضــي القابــل لمبشــاء فــي ىــذه السشــاطق إلــى مؾاصــفات 

 .1مخظا التييئة الدياحية

 طمب رخذة البسات الفر  التاني: دراسة

 أوال: إيدا  الظمب

ـــاء  19-15مـــؽ السرســـؾم التشفيـــذج  45نرـــت الســـادة  ـــى أن إرســـال طمـــب رخرـــة البش عم
والسمفــات السرفقــة بــو يــتؼ فــي ثــالث ندــخ، بالشدــبة لسذــاريع البشايــات الخاصــة بالدــكشات الفرديــة، 

العسؾمية، إلى رئيس السجمـس وفي ثسان ندخ بالشدبة لبقية السذاريع، التي تحتاج لرأج السرالح 
 .2الذعبي البمدج محل وجؾد قظعة األرض

 ثانيا: الةجقيق في الظمب

، 19-15مؽ السرسؾم التشفيذج رقؼ  46إن اليد  مؽ التحقيق حدب ما جاءت بو السادة 
ىؾ معايشة مدث مظابقة مذروع البشاء لتؾجييات مخظا شغل األراضي، أو في حالة عـدم وجـؾد 

ا التؾجييي لتييئة والتعسيـر، و/أو التعميسـات السشرـؾص عمييـا، تظبيقـا لألحكـام تعميسات السخظ
الستعمقة بالقؾاعد العامة لمتييئة والتعسير، حيأ يـتؼ دراسـة الظمـب والتحقيـق فيـو، بسرـمحة الدولـة 

 السكمفة بالتعسير عمى مدتؾث الؾالية.

ســكؾتيا مؾافقـة ضــسشية  وتبـدج ىـذه السرــالح رأييـا خــالل شـير مــؽ اسـتالم السمــب و ال عـد
  أيــام، ابتــداء مــؽ 08مــؽ نفــس السرســؾم، وىــذا الــرد يكــؾن فــي أجــل ثسانيــة ا 47بسؾجــب الســادة 

                                                           
مذكرة مكسمة لشيل شيادة الساستر في الحقؾق، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية،  رخرة البشاء ومشازعاتيا،عبد الحكيؼ قؾاوة،  - 1

 .29، 28، ص ص 2015-2014قدؼ الحقؾق، جامعة بدكرة، الدشة الجامعية 
 ، مؽ نفس السرسؾم.45سادة انغر ال - 2
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تـــاريخ اســـتالم طمـــب الـــرأج، وســـكؾتيا يعـــد كأنـــو رأج بالسؾافقـــة، بعـــد تـــذكير مدتـــو ثســـان وأربعـــؾن 
ي تراعــــي فييــــا   ســــاعة، بالشدــــبة لمسذــــاريع الرــــشاعية السدــــتقبمة لمجسيــــؾر، والسذــــاريع التــــ48ا

 ضؾابا األمؽ في الدرجة األولى فيسا يخص معالجة السمفات.

ــــار   ويدتذــــار برــــفة خاصــــة كأشــــخاص عســــؾمييؽ، السرــــالح السخترــــة باألمــــاكؽ واآلث
التاريخيــة والدـــياحية، عشــدما تكـــؾن مذــاريع البشايـــات مؾجـــؾدة فــي مشـــاطق أو مؾاقــع مرـــشفة فـــي 

 .1إطار التذريع السعسؾل بو

ــــؼ  24أمــــا الســــادة  ــــانؾن رق ــــع  03-03مــــؽ الق ــــاطق التؾســــع الدــــياحي والسؾاق ــــق بسش الستعم
الدياحية، نرت عمى أن مشح رخرة البشاء داخل ىـذه السشـاطق يخزـع لـرأج مدـبق مـؽ الـؾزارة 
السكمفــة بالدــياحة وبالتشدــيق مــع إدارة الــؾزارة السكمفــة بالثقافــة عشــدما تحتــؾج ىــذه السشــاطق عمــى 

 .2معالؼ ثقافية مرشفة

السحدد لمقؾاعد الستعمقة بالفشدقة، عمى أنو يجب  01-99، مؽ القانؾن 46في السادة وجاء 
ـــى كـــل شـــخص طبيعـــي أو معشـــؾج، قبـــل تدـــميسو رخرـــة بشـــاء أو تعـــديل أو تييئـــة أو تيـــديؼ  عم
مؤسدــــة فشدقيــــة، مـــــؽ طــــر  الدــــمظات السعشيـــــة، الحرــــؾل عمــــى السرـــــادقة عمــــى مخظظـــــات 

 .3فة بالدياحةالسذروع، مؽ طر  مرالح الؾزارة السكم

 الفر  التالث: البي في طمب رخذة البسات

سـشتشاول فـي ىــذا الخرـؾص الجيــات السخترـة فــي مـشح رخرــة البشـاء، ثــؼ بيـان مزــسؾن 
 قرارىا.

 

                                                           
 ، مرجع سابق.19-15مؽ السرسؾم التشفيذج  47، 46انغر السادتيؽ  - 1
 ، مرجع سابق.03-03، مؽ القانؾن 24انغر السادة  - 2
 مرجع سابق.، 01-99، مؽ القانؾن رقؼ 49انغر السادة  - 3
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 أوال: الثية الزحةذة بزسخ رخذة البسات

 سشفرل فييا مؽ خالل تشاوليا كالتالي:

 رئيس الزثمس الدعبي البمد : .أ 

الستعمــق بالبمديــة عمــى أن رئــيس السجمــس الذــعبي  10-11 مــؽ القــانؾن  95نرــت الســادة 
البمــــدج يدــــمؼ رخرــــة البشــــاء واليــــدم والتجزئــــة حدــــب الذــــروط والكيفيــــات السحــــددة فــــي التذــــريع 

 .1والتشغيؼ السعسؾل بيسا

، اختراصــات رئــيس السجمــس الذــعبي البمــدج 29-90مــؽ القــانؾن  65وقــد بيشــت الســادة 
بة لجسيع االقتظاعات أو البشاءات في قظاع يغظيو مخظا شـغل برفتو مسثال لمبمدية وىذا بالشد

األراضي، ويمزم باطالع الؾالي بشدخة مؽ ىذه الرخرة، وبرفتو مسثال لمدولة، فـي حالـة غيـاب 
 .2مخظا شغل األراضي، بعد االطالع عمى الرأج السؾافق لمؾالي

يكـؾن تدـميؼ رخرـة ، نرت عمـى أنـو عشـدما 19-15مؽ السرسؾم التشفيذج  48أما السادة 
البشاء مؽ اختراص رئيس السجمس الذعبي البمدج، تتؼ دراسة الظمب مـؽ طـر  الذـبا  الؾحيـد 
لمبمديــة، كســا يجــب تبميــغ القــرار الستزــسؽ رخرــة البشــاء، مــؽ طــر  رئــيس السجمــس البمــدج إلــى 

خ   يؾمــا السؾاليــة لتــاري20صــاحب الظمــب برــفة الزاميــة، فــي جسيــع الحــاالت خــالل العذــريؽ ا
 ايداع الظمب.

 

 

                                                           
 03، الرادرة في 37يتعمق بالبمدية، ج ر ع ، 2011يؾنيؾ سشة  22السؤرخ في  10-11، مؽ القانؾن 95انغر السادة  - 1

 .2011يؾنيؾ 
 .20الزيؽ عزرج، الشغام القانؾني لرخرة البشاء في التذريع الجزائرج، مرجع سابق، ص  - 2
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 الهالي:  .ب 

، بأنــو تكــؾن مــؽ اخترــاص 19-15، مــؽ السرســؾم التشفيــذج رقــؼ 49وقــد حــددتيا الســادة 
 الؾالي تدميؼ رخرة البشاء الستعمقة بالسذاريع التالية:

 التجييزات العسؾمية أو الخاصة ذات مشفعة محمية. 
 600شية، ويقــل عــؽ وحــدة ســك 200مذــاريع الدــكشات الجساعيــة، التــي يفــؾق عــدد ســكشاتيا  

 وحدة سكشية.
 الهزير الزكمف بالعزران: .ج 

جـــاء فـــي ســـياق نفـــس الســـادة القانؾنيـــة أنـــو يكـــؾن مـــؽ اخترـــاص الـــؾزير السكمـــب بـــالعسران 
 :1تدميؼ رخرة البشاء الخاصة بالسذاريع اآلتية

 التجييزات العسؾمية أو الخاصة ذات مشفعة وطشية. 
 وحدة سكشية. 600ات فييا يداوج أو يتعدث مذاريع الدكشات الجساعية التي عدد الدكش 
ــــــدول األجشبيــــــة أو السشغســــــات الدوليــــــة   األشــــــغال والبشايــــــات والسشذــــــآت السشجــــــزة لحدــــــاب ال

 ومؤسداتيا العسؾمية وأصحاب االمتياز.
 السشذآت السشتجة والشاقمة والسؾزعة والسخزنة لمظاقة. 

 ثانيا: مرزهن قرار رخذة البسات

البشــاء ليــا دور وقــائي ورقــابي لفــرض مقــاييس التخظــيا العسرانــي تجــدر اإلشــارة أن رخرــة 
 .2السعد حدب قؾاعد األمؽ والرحة وسالمة األشخاص ومستمكاتيؼ

                                                           
 ، مرجع سابق.19-15، مؽ السرسؾم التشفيذج 49انغر السادة  - 1
الجؾانب التظبيقية لمسشازعات االدارية، دار جدؾر لمشذر عسار بؾضيا ، السرجع في السشازعات االدارية، القدؼ الثاني،  - 2

 .411، ص2013، الجزائر، 1والتؾزيع، ط
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فحساية وتييئة وترقية مشاطق التؾسع والسشاطق الدياحية و عادة االعتبار ليا يكتدي طـابع  
 .1السشفعة العسؾمية

 :هل طمب رخذة البساتقب .أ 

وتييئـــة مشـــاطق التؾســـع والسؾاقـــع الدـــياحية متظابقـــة مـــع التذـــريعات  يجـــب أن تكـــؾن تشسيـــة
الستعمقة بحساية البيئـة والدـاحل وبحسايـة التـراث الثقـافي، عشـدما تحتـؾج ىـذه السشـاطق عمـى تـراث 

 .2ثقافي مرشب، وتشدرج في إطار السخظا الؾطشي لتييئة اإلقميؼ

ع مخظــا التييئــة الدــياحية، كســا يجــب أن يتؾافــق طمــب رخرــة البشــاء فــي ىــذه السشــاطق مــ
، وبعـد تأكـد 3ويجب أن يحترم البـاني االلتزامـات واالرتفاقـات السشرـؾص عمييـا فـي ىـذا السخظـا

، و لـى أحكـام وقؾاعـد عمـى كـل الذـروط مـؽ مدـتشدات ووثـائقالدمظة السخترة مؽ تؾافر الظمب 
لـو بقـرار صـريح، غيـر التعسير، فإنو يتعيؽ عمى ىذه الجية السخترة السؾافقة عمـى الظمـب، وقبؾ 

 .4أن قرار السشح قد يكؾن مرحؾبا بتحفة أو الزام

وفـــي حـــال تعمـــق األمـــر بالبشـــاء فـــي محـــيا السستمكـــات الثقافيـــة العقاريـــة، كـــان وجؾبـــا عمـــى 
الدــمظة السؤىمــة لتدــميؼ الرخرــة، التأكــد مــؽ تحقيــق ارتفــاق العمــؾ، وارتفــاق التراجــع السشرــؾص 

 ؾص التشغيسية الستعمقة بو.، والشر04-98عمييا في القانؾن 

وتعـــد رخرـــة البشـــاء ممغـــاة إذا لـــؼ يدـــتكسل البشـــاء فـــي األجـــل السحـــدد فـــي القـــرار الستزـــسؽ 
رخرــــة البشــــاء، ويــــتؼ تحديــــد األجــــل بعــــد تقيــــيؼ الدــــمظة السخترــــة، واقتــــراح صــــاحب الدراســــات 

 .19-15، مؽ السرسؾم التشفيذج رقؼ 57االستذارة حدب حجؼ السذروع وىذا بسؾجب السادة 

                                                           

 ، مرجع سابق.03-03انغر السادة األولى، مؽ القانؾن  -1 
 ، مؽ نفس القانؾن.05انغر السادة   - 2
 ، مؽ نفس القانؾن.15انغر السادة  - 3
 .46وفاء عز الديؽ، مرجع سابق، ص  - 4
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 مسخ الرخذة بةجفظ:  .ب 

، فإنو يسكؽ رفض رخرة البشـاء 19-15مؽ السرسؾم التشفيذج رقؼ  54حدب نص السادة 
أو مشحيــــا مقيــــدة بأحكــــام خاصــــة، إذا كانــــت البشايــــات والسشذــــآت الســــزعؼ بشاؤىــــا تســــس بسؾقعيــــا 

الظبيعيــــة أو وحجسيــــا، أو مغيرىــــا الخــــارجي، أو بأىسيــــة األمــــاكؽ السجــــاورة والسعــــالؼ والسشــــاعر 
 .1الحزرية، وكذا بالسحافغة عمى آفاق السعالؼ األثرية باعتبارىا مؾاقع سياحية

وإلنذاء عسران مييأ ومشدجؼ ومشاسب، مع تشسية الشذاطات الدياحية والحفـاب عمـى طابعـو 
 .2السسيز، وحساية السقؾمات الظبيعية لمدياحة

 تأجي  البي في الظمب: .ج 

، 19-15مــؽ السرســؾم  53، وأكدتــو الســادة 29-90نؾن ، مــؽ القــا64نرــت عميــو الســادة 
حيـــأ يسكـــؽ أن يكـــؾن طمـــب رخرـــة البشـــاء، محـــل قـــرار تأجيـــل، عشـــدما تكـــؾن القظعـــة األرضـــية 
السعشية بالبشاء داخمة ضسؽ مداحة لدراسة التييئة والتعسير، أو خالل فترة إنجـاز مخظـا التييئـة 

يؼ السعســــؾل بيســــا، يرــــدر قــــرار تأجيــــل الدــــياحية، والسشرــــؾص عمييــــا بسؾجــــب التذــــريع والتشغــــ
 .3الفرل خالل األجل السحدد لمتحزير، وال يسكؽ أن يتجاوز ذلػ سشة واحدة

 رفض الظمب: .د 

، عمــى أنــو تسشــع كــل أشــغال تييئــة أو اســتغالل 03-03مــؽ القــانؾن  06جــاء فــي الســادة 
اعد السشرؾص عمييـا مشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحية، السخالفة لسخظا التييئة الدياحية، ولمقؾ 

                                                           
 .10مشير أوشؽ، مرجع سابق، ص  - 1
 ، مرجع سابق.03-03انغر نص السادة األولى، مؽ القانؾن   - 2
يؾسب بشاصر، ارخرة البشاء وحساية البيئة ، مقال مشذؾر في مجمة العسران، الرادرة عؽ مخبر البحأ في القانؾن  - 3

، 04خاص بأعسال السمتقى الؾطشي حؾل العسران، يؾمي والعسران والسحيا، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة عشابة، عدد 
 .56، ص 2000جؾان  05
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مؽ نفس القانؾن كـل اسـتعسال أو اسـتغالل ليـذه السشـاطق  07في ىذا القانؾن، كسا مشعت السادة 
 .1الذج قد يؤدج إلى تذؾيو طابعيا الدياحي

، صــاحب الظمــب الــذج لــؼ يقتشــع بــالرد الــذج تــؼ 19-15مــؽ السرســؾم  62ومشحــت الســادة 
دــمظة السخترــة فــي اآلجــال السظمؾبــة، أن يــؾدع تبميغــو بــو، أو فــي حالــة عــدم الــرد مــؽ طــر  ال

طعشـــا مقابـــل وصـــل إيـــداع لـــدث الؾاليـــة، وفـــي ىـــذه الحالـــة تكـــؾن مـــدة تدـــميؼ الرخرـــة أو الـــرفض 
 .2يؾما 15السبرر، خسدة عذر 

يسكــؽ أن يــؾدع طعشــا ثانيــا لــدث الــؾزارة السكمفــة بــالعسران، فــي حالــة عــدم الــرد خــالل الســدة  
  يؾمـا، 15السحددة التي تاريخ إيداع الظعـؽ، وىشـا يكـؾن القبـؾل أو الـرفض خـالل خسدـة عذـر ا

 .3ابتداء مؽ تاريخ إيداع الظعؽ، ويسكؽ رفع دعؾث لدث الجية القزائية السخترة

 

  

                                                           
 .03-03، مؽ القانؾن 07، 06انغر السادتيؽ  - 1
 ، مرجع سابق.03-03، مؽ القانؾن 62انغر السادة  - 2
ميؽ الجزائرييؽ، نؾال دايؼ، اسكؾت االدارة بيؽ الرفض والقبؾل ، مقال مشذؾر في مجمة االتحاد الؾطشي لسشغسة السحا - 3

 .299، ص 2011، 03مشذؾرات دار السحامي، سيدج بمعباس، العدد 
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 الزحالفات والعقهبات الزاسة بالعقار الخياحي الزبجث التاني:

ــــى حــــدوث تجــــاوزات مــــؽ شــــأنيا  ــــى اإلىســــال الستزايــــد لمعقــــار الدــــياحي، أدث إل بــــالشغر إل
اإلضرار بو، كتغير الؾجية أو الظبيعة الدـياحية لمعقـار، وىـذا نـاتف عـؽ عسـل اإلندـان مسـا أدث 

القانؾنيــــة فــــي الحفــــاب عميــــو، مــــؽ إلــــى تــــدىر العقــــار الدــــياحي، بدــــبب انعــــدام الــــؾعي والثقافــــة 
السخالفــات الساســة بــو. فــرض السذــرع الجزائــرج عقؾبــات و جــزاءات السترتبــة فــي الحــق العقــارج 

نتشــاول فيــو السخالفــات الساســة بالعقــار  )الزظمــب ا ول الدــياحي ســؾ  نذــرح ذلــػ فــي مظمبــيؽ، 
 العقؾبات السترتبة عميو.  الزظمب التانيا، والدياحي

 ول: الزحالفات الزاسة بالعقار الخياحي وا جيزة الزكمفة بالبجث عسياالزظمب ا  

، ثـؼ الفـر  ا ول مؽ خالل ىذا السظمب، سشدتعرض السخالفات الساسة بالعقار الدـياحي ا
 )الفر  التاني .بيان األجيزة السكمفة بالبحأ عؽ ىذه السخالفات في 

 الفر  ا ول: الزحالفات الزاسة بالعقار الخياحي

فقــا لشرــؾص القانؾنيــة السشغســة لمعقــار الدــياحي، يسكششــا إحرــاء بعــض السخالفــات التــي و 
 تقع عمى العقار الدياحي وتتسثل في:

الذــغل غيــر السذــروع لألراضــي والبشــاءات غيــر السرخرــة قانؾنــا، وتتخــذ فــي ىــذا اإلطــار   
صـمية، فـي إطـار اجراءات تؾقيب األشغال، أو تيديؼ البشايات و عادة السؾاقع إلى حالتيـا األ

 .1التذريع والتشغيؼ السعسؾل بو
 .2عدم احترام مؾاصفات مخظا التييئة الدياحية ودفتر الذروط 
 عدم احترام مختمب وثائق البشاء والتعسير السرادق عمييا مؽ طر  الدمظة السخترة. 

                                                           
 ، مرجع سابق.03-03، مؽ القانؾن 30انغر السادة  - 1
 فس القانؾن.ن، مؽ 38انغر السادة  - 2
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ص رفض تزويد األعؾان بالسعمؾمـات أو مـشعيؼ بالقيـام بالرقابـة أو اجـراء التحريـات السشرـؾ  
 الستعمق بسشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحية. 03-03عمييا في االقانؾن 

الترـــريحات الكاذبـــة عشـــد تشفيـــذ االجـــراءات الستعمقـــة بـــالسيراث أو بالذـــراء أو بســـشح رخـــص  
 البشاء.

تحؾيــــل العقــــار الدــــياحي والسرافــــق السبشيــــة طبقــــا لسخظــــا التييئــــة الدــــياحية عــــؽ طبيعتيــــا  
 .1الدياحية

، الستعمــق 04-98خالفــات الؾاقعــة عمــى السشــاطق األثريــة، فقــد نــص القــانؾن رقــؼ أمــا بالشدــبة لمس
 :2بالتراث الثقافي بسعاقبة كل مؽ يرتكب جريسة مؽ الجرائؼ التالية

كـــل مـــؽ يعرقـــل عســـل األعـــؾان السكمفـــيؽ بحسايـــة السستمكـــات الثقافيـــة، أو يجعميـــؼ فـــي فـــي   
 وضع يتعذر عمييؼ فيو أداء مياميؼ، وفقا ألحكام قانؾن العقؾبات.

 اجراء األبحاث األثرية دون ترخيص مؽ الؾزير السكمب بالثقافة.  
بيــــا وعــــدم تدــــميسيا  عــــدم الترــــريح لألشــــياء السكتذــــفة أثشــــاء األبحــــاث األثريــــة الســــرخص  

 الدولة.
بيـــع أو إخفـــاء أشـــياء متأتيـــة مـــؽ عسميـــات حفـــر أو تشقيـــب، مكتذـــفة بالرـــدفة أثشـــاء القيـــام   

بأبحاث أثرية مرخص بيا، أو مـؽ أبحـاث أجريـت تحـت ميـاه البحـر، أو السستمكـات الثقافيـة 
اريــــة العقاريــــة السرــــشفة أو السدــــجمة فــــي قائســــة الجــــرد اإلضــــافي، أو تمــــػ العشاصــــر السعس

 الستأتية مؽ تقظيع مستمػ ثقافي عقارج، أو عقارج بالتخريص.
اتــال  أو تذــؾيو عســدا، أحــد السستمكــات الثقافيــة السشقؾلــة، أو العقاريــة السقترحــة لترــشيب،   

 أو السدجمة في قائسة الجرد اإلضافي، ولمعقارات السذسؾلة في السشظقة السحسية

                                                           
 ، مرجع سابق.03-03، مؽ القانؾن 38/3انغر السادة  - 1
 ، مرجع سابق.04-98، مؽ القانؾن 99، 96، 95، 94، 93انغر السؾاد  - 2
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كــــات ثقافيــــة عقاريــــة مقترحــــة لمترــــشيب أو كــــل مــــؽ يباشــــر القيــــام بأعســــال إصــــالح لسستم  
   .مرشفة

وحدــب مزــسؾن ىــذا القــانؾن، فــإن السقرــؾد بالبحــأ األثــرج ىــؾ كــل تقــص يــتؼ القيــام بــو، 
برــؾرة عمسيــة فــي السيــدان، وتدــتخدم فيــو التكشؾلؾجيــات الحديثــة، بيــد  التعــر  عمــى السخمفــات 

 .1األثرية بسختمب أنؾاعيا وعرؾرىا، وتحديد مؾاقعيا وىؾيتيا

 الفر  التاني: ا جيزة الزكمفة بالبجث عن الزحمفات الزاسة بالعقار الخياحي

الستعمــق بسشــاطق التؾســع والسؾاقــع الدــياحية  03-03مــؽ القــانؾن  33طبقــا ألحكــام الســادة 
 التي يؤىل فييا لمبحأ ومعايشة السخالفات كل مؽ:

 ضباط وأعؾان الذرطة القزائية. 
 مفتذي الدياحة. 
 .مفتذي التعسير 
 مفتذي البيئة. 

ومــؽ أجــل أداء ميــاميؼ يــؤدون أمــام الجيــة القزــائية السخترــة إقميســا، القدــؼ اآلتــي نرــو: 
"أقدؼ باهلل العغيؼ أن أقؾم بعسمي عمى أكسل وجو، وأن أؤدج ميامي بأمانـة وصـدق ونزاىـة، وأن 

 التي تفرضيا عمي".أكتؼ سرىا وأتعيدىا باحترام أخالقياتيا، وااللتزام في كل األحؾال بالؾاجبات 

ويترتــب عمــى معايشــة السخالفــة، اعــداد محزــر يدــرد فيــو بدقــة العــؾن السؤىــل قانؾنــا الؾقــائع 
التي عايشيا والترريحات التي تمقاىا، يؾقع كـل مـؽ العـؾن السعـايؽ ومرتكـب السخالفـة السحزـر، 

كـس، يرسـل وفي حالة رفض السخالب التؾقيع، يبقى ىـذا السحزـر ذا حجيـة إلـى غايـة اثبـات الع

                                                           
 ، مؽ نفس القانؾن.70انغر السادة  - 1
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السحزر حدب الحالة إلى الؾالي السختص اقميسيا أو الجية القزائية السخترة في خـالل ميمـة 
 .1ال تتعدث خسدة عذر يؾما ابتداء مؽ يؾم اجراء السعايشة

ويؤىــل مفــتش الدــياحة فــي إطــار مسارســة ميــاميؼ، الــدخؾل إلــى مشــاطق التؾســع والسؾاقــع 
القاعديــة وبشــاء التجييــزات داخــل ىــذه السشــاطق والسؾاقــع الدــياحية، و لــى ورشــات انجــاز اليياكــل 

الدــياحية، وأيزــا التحقــق مــؽ تــؾفر الــرخص الستعمقــة بعسميــات االمتيــاز، والتشــازل عــؽ األراضــي 
الدـــياحية السييئـــة، وكـــذا رخـــص البشـــاء، والتحقـــق مـــؽ مـــدث مظابقـــة األشـــغال السشجـــزة لسخظـــا 

ـــر الذـــروط، وكـــذا السخظظـــ ـــل التييئـــة الدـــياحية ودفت ـــة السرـــادق عمييـــا مدـــبقا مشقب ات السعساري
 .2اإلدارة السكمفة بالدياحة

ـــانؾن  وأيزـــا يبقـــى ضـــباط وأعـــؾان الذـــرطة القزـــائية السحـــدديؽ فـــي القؾاعـــد العامـــة فـــي ق
اإلجــراءات الجزائيــة، ىيئــات ذات االخترــاص العــام فــي مجــال ضــبا الجــرائؼ، حتــى و ن كانــت 

ياحية، أمــــا بالشدــــبة لسفتذــــي البشــــاء والتعسيــــر والبيئــــة الجــــرائؼ فــــي مشــــاطق التؾســــع والسؾاقــــع الدــــ
والدــياحة، فيــؼ ذوج اخترــاص محــدد فــي مجــال ضــبا السخالفــات فــي القــانؾن السحــدد لمقؾاعــد 
العامــة لالســتعسال واالســتغالل الدــياحييؽ لمذــؾاطئ، يؾصــل لمبحــأ ومعايشــة السخالفــات الؾاقعــة 

عار، مفتذــؾ السراقبــة، الشؾعيــة وقســع الغــش، عمــى العقــار الدــياحي مفتذــؾ الدــياحة، مفتذــؾ األســ
 .  3مفتذؾ البيئة

، الستعمــق بحسايــة التــراث الثقــافي، فأىــل لمبحــأ عــؽ مخالفــات أحكــام ىــذا 04-98أمــا القــانؾن 
 :4القانؾن ومعايشتيا، فزال عؽ ضباط الذرطة القزائية وأعؾانيا، األشخاص اآلتي بيانيؼ

                                                           
 ، مرجع سابق.03-03مؽ القانؾن  35السادة  - 1
 .306حسيد محديد، مرجع سابق، ص  - 2
، السحدد 2003فبراير سشة  17، السؾافق لـ 1423ذج الحجة عام  16، السؤرخ في 02-03مؽ القانؾن  39السادة  - 3

 .1423ذو الحجة عام  18، الرادرة بتاريخ 11ل واالستغالل الدياحييؽ لمذؾاطئ، ج  ر ع لمقؾاعد العامة لالستعسا
 ، مرجع سابق.04-98، مؽ القانؾن رقؼ 92انغر السادة  - 4
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 روط السحدد في التشغيؼ السعسؾل بو.رجال الفؽ السؤىمؾن برؾرة خاصة حدب الذ 
 السفتذؾن السكمفؾن بحساية التراث الثقافي. 
 أعؾان الحفة والتثسيؽ والسراقبة. 

، البحــأ عــؽ مخالفــات أحكــام ىــذا القــانؾن ومعايشتيــا 01-99فــي حــيؽ خــؾل القــانؾن رقــؼ 
 :1كل مؽ

 مفتذي الدياحة. 
 أعؾان السراقبة االقترادية. 
 القزائية.ضباط وأعؾان الذرطة  

ويــــؤدون مــــؽ أجــــل أداء ميــــاميؼ نفــــس القدــــؼ، الســــذكؾر أعــــاله، ويخــــؾل ليــــؼ أثشــــاء القيــــام 
 .2بؾاجباتيؼ، طمب القؾة العسؾمية في حالة إعاقتيؼ في أداء مياميؼ

 الزظمب التاني: العقهبات الزةرتبة عن ا فعال الزرتكبة عمى العقار الخياحي 

فروع، العقؾبـات السترتبـة عـؽ األفعـال السرتكبـة مؽ خالل ىذا السظمب، سشعرض في ثالث 
عمى العقار الدياحي، والستسثمـة اجسـاال فـي العقؾبـات اإلداريـة والسدنيـة والجزائيـة، حيـأ سـشتشاول 

العقؾبــات اإلداريــة السترتبــة عــؽ األفعــال السرتكبــة عمــى العقــار الدــياحي، ثــؼ  )الفــر  ا ول  فــي
)الفــر  ترتبــة عــؽ األفعــال السرتكبــة عمــى العقــار الدــياحي، والعقؾبــات السدنيــة الس)الفــر  التــاني  

 العقؾبات الجزائية السترتبة عؽ األفعال السرتكبة عمى العقار الدياحي.التالث  
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 الفر  ا ول: العقهبات اإلدارية الزةرتبة عن ا فعال الزرتكبة عمى العقار الخياحي

ة، لكـــل فعــــل يـــؤدج إلـــى السدــــاس السذـــرع الجزائـــرج أقــــر مجسؾعـــة مـــؽ الجــــزاءات االداريـــ
بسكؾنــات العقـــار الدــياحي، تتـــراوح العقؾبــات مـــا بــيؽ اإلنـــذار والغمــق والدـــحب السؤقــت والشيـــائي 
ورفـــض التجديــــد لمــــرخص واالعتســــاد بالشدــــبة لمؾكــــاالت الدــــياحية، ومــــؽ خــــالل القــــانؾن السحــــدد 

 لمقؾاعد الستعمقة بالفشدقية، أقر بعض العقؾبات تتسثل في:

االنــــذار، التخفــــيض مــــؽ الرتبــــة، الدــــحب السؤقــــت لمرخرــــة، الدــــحب الشيــــائي تتسثــــل فــــي 
لمرخرــــة، وترــــدر ىــــذه العقؾبــــات وتبمــــغ إلــــى السؤسدــــات الفشدقيــــة مــــؽ طــــر  الييئــــة السكمفــــة 

 بالدياحة التي سمست الرخرة.

أما بالشدبة لإلنذار السذكؾر أعاله، يكؾن في حالة عدم الؾفاء بااللتزامات السيشيـة وصـدور 
ـــر السبـــرر قزـــائي بدـــبب حكـــؼ  ـــذ الجزئـــي وغي ، 1اللتزامـــات الستعاقـــديؽ تجـــاه الزبـــائؽعـــدم التشفي

باإلضــافة إلــى الغمــق، وبالشدــبة لمعقؾبــات اإلداريــة الستسثمــة فــي التخفــيض مــؽ الرتبــة لمسؤسدــات 
 الفشدقية.

، السحــدد لمقؾاعــد التــي تحكـــؼ 1999أبريــل  4الســؤرخ فـــي  06-99ونجــد فــي القــانؾن رقــؼ 
، باإلضــــافة إلــــى حــــاالت 2الــــة الدــــياحة واألســــفار، حــــاالت الدــــحب السؤقــــت لمرخرــــةنذــــاط وك

 الدحب الشيائي لرخص وكاالت الدياحية واألسفار، والتي تتجمى في الحاالت األتية:

إذا لؼ يتسثل الؾكيل لمذـروط السحـدد فـي حـاالت الدـحب السؤقـت لمرخرـة، يعـد اعـذاره فـي 
لغ اللتزاماتـــو السيشيـــة، و ذا تســـت إدانـــة صـــاحب الؾكالـــة أو حالـــة الخظـــأ أو التقرـــير السيشـــي البـــا

                                                           
 ، مرجع سابق. 01-99قؼ مؽ القانؾن ر  73السادة  - 1
 ، الستعمق بشذاط الؾكالة الدياحية واألسفار.06-99مؽ القانؾن  32السادة  - 2



مةعزير في العقار الخياحي في الةدريع الثزائر  لالفذ  التاني   رخذة البسات كإجرات الزامي   
 

79 
 

الؾكيــــل، أو ثبــــؾت تــــؾاطئ أحــــدىسا أو كمييســــا بتذــــؾيو أو إتــــال  التــــراث الــــؾطشي التــــاريخي، أو 
 .  1اإلضرار بالسداحات الظبيعية

 الفر  التاني: العقهبات الزدنية الزةرتبة عن ا فعال الزرتكبة عمى العقار الخياحي

إلى العقؾبات اإلدارية التي أقرىا السذرع الجزائرج، عمى مرتكبي السخالفات التـي باإلضافة 
تســس بالعقــار الدــياحي، ىشــا  جــزاءات أخــرث تتسثــل فــي العقــاب الســدني السقــرر لحسايــة العقــار 

 الدياحي، والذج حدد أساسو القانؾني في الشرؾص السشغسة لمعقار الدياحي.

ق التؾسـع والسؾاقـع الدـياحية، إللـزام السدـتثسر السدـتفيد حيأ تظـرق القـانؾن الستعمـق بسشـاط
مؽ قظعة أرض مخررة، إلقامة مذروع استثسار سياحي داخل مشاطق التؾسع الدـياحي، عـؽ 
طريـــق االقتشـــاء لـــدث الؾكالـــة الؾطشيـــة لتشسيـــة الدـــياحة، بالبـــدء فـــي إنجـــاز السذـــروع فـــي اآلجـــال 

تفيد، يسكــــؽ حدــــب الحالــــة فدــــخ العقــــد، السحــــددة فــــي دفتــــر الذــــروط، وفــــي حالــــة اخــــالل السدــــ
 27وباإلضافة أن عسمية بيع وشراء باطمة، اذا تست قبل تشفيذ االلتـزام السـذكؾر أعـاله فـي السـادة 

 مؽ القانؾن الستعمق بسشاطق التؾسع الدياحي والسؾاقع الدياحية.

، السحــدد لذــروط  وكيفيــات مشــع االمتيــاز عمــى األراضــي 04-08كســا تزــسؽ األمــر رقــؼ 
لألمــــال  الخاصــــة لمدولــــة والسؾجيــــة إلنجــــاز مذــــاريع اســــتثسارية، اذ يترتــــب عمــــى السدــــتفيد مــــؽ 
االمتياز عمى االخالل بااللتزامات التي يتزسشيا دفتر الذروط، اتخـاذ اجـراءات مـؽ أجـل اسـقاط 
حــــق االمتيــــاز لــــدث الجيــــات القزــــائية السخترــــة، بسبــــادرة مــــؽ مــــدير امــــال  الدولــــة السخــــتص 

 .2اقميسيا
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 الفر  التالث: العقهبات الثزائية الزةرتبة عن ا فعال الزرتكبة عمى العقار الخياحي

باإلضـــافة إلـــى العقؾبـــات السدنيـــة واإلداريـــة التـــي فرضـــيا السذـــرع الجزائـــرج لحسايـــة العقـــار 
الدــياحي، ىشــا  عقؾبــات جزائيــة مقــررة لحسايــة مكؾنــات العقــار الدــياحي، فبالشدــبة إلــى القــانؾن 

سيــة التــراث الثقــافي، نجــد أنــو يعاقــب كــل مــؽ يعرقــل عســل األعــؾان السكمفــيؽ بحسايــة الستعمــق بح
السستمكــات الثقافيــة، أو يجعميــؼ فــي وضــع يتعــذر عمــييؼ فيــو أداء ميــاميؼ وفقــا لقــانؾن العقؾبــات، 
ونجــد فــي القــانؾن الستعمــق بسشــاطق التؾســع الدــياحي والسؾاقــع الدــياحية، قــد أقــر عقؾبــات جزائيــة 

عقـــار الدـــياحي، فســـثال فـــي حـــال مـــا اذا نجـــؼ عـــؽ اســـتعسال مشـــاطق التؾســـع الدـــياحي لحسايـــة ال
والسؾاقــع الدــياحية، تذــؾيو ليســا، تكــؾن العقؾبــة مــؽ ســتة أشــير إلــى ســشتيؽ حــبس نافــذ، وبغرامــة 
مالية تتراوح بـيؽ مـائتي ألـب غمـى مميـؾن ديشـار، أو بإحـدث ىـاتيؽ العقـؾبتيؽ، وفـي حالـة اإلعـادة 

 تتزاعب العقؾبة.

وفــي العقؾبــة التــي جــاء بيــا القــانؾن السحــدد لقؾاعــد مظابقــة البشــاءات واتســام انجازىــا، أقــر 
السذرع عقؾبة جزائية، تتسثل في اليدم بعد معايشة األعـؾان السـؤىميؽ لمبشـاءات الستؾاجـدة بـالسؾاقع 

ريـــة والسشـــاطق السحسيـــة السشرـــؾص عمييـــا فـــي التذـــريع الستعمـــق بسشـــاطق السعـــالؼ التاريخيـــة واألث
 ومشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحية، ويحرر محزر، وتباشر عسمية اليدم.

وبرـــفة عامـــة، فـــإن السذـــرع الجزائـــرج وضـــع عقؾبـــات جزائيـــة فـــي كـــل تذـــريع لـــو عالقـــة 
، الستعمـق بحسايـة السجـاالت السحسيـة فـي إطـار 02-11بسكؾنات العقار الدياحي، كالقانؾن رقـؼ 

، 1، الستعمــق بحسايــة البيئــة فــي إطــار التشسيــة السدــتدامة10-03التشسيــة السدــتدامة، والقــانؾن رقــؼ 
الجــــزاءات بالشدــــبة لمسشــــاطق ذات السيــــزة الظبيعيــــة، باعتبارىــــا مؾاقــــع ســــياحية، وترــــشب ضــــسؽ 

 السشاطق السحسية.
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، فإنــو تخزــع السشذــآت السرــشفة حدــب 101-03مــؽ القــانؾن  19لــشص الســادة  بــالرجؾع
تـــي تشجـــز عـــؽ اســـتغالليا، لتـــرخيص مـــؽ الـــؾزير السكمـــب أىسيتيـــا وحدـــب األخظـــار والسزـــار ال

لي أو رئـيس السجمـس بالبيئة، والؾزير السعشي عشدما تكؾن مشرؾص عمييا في التذريع، ومؽ الؾا
، ومــا بعــدىا مــؽ القــانؾن، نجــد أن تؾقيــع الجــزاء مــؽ 81ولكــؽ بــالرجؾع لمســادة الذــعبي البمــدج، 

 إلدارية.اختراص الدمظة القزائية فحدب، دون الدمظة ا

ويشبغــي اإلشــارة أنــو عشــدما تسشــع اإلدارة عــؽ اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لفــرض احتــرام قؾاعــد 
العســـران عمـــى كـــل مـــؽ يقـــؾم بالبشـــاء، فإنـــو ال وجـــؾد لمخظـــأ، وال يسكـــؽ اعتبـــار مثـــل ىـــذا السؾقـــب 

ة، ولكـؽ الدمبي خظأ، طالسا أن أمر القيام باإلجراء مؽ عدمـو يعتبـر مـؽ الدـمظة التقديريـة لـإلدار 
السدؤولية غير الخظيئة لإلدارة في مؾاجية مؽ تزرر مـؽ عـدم احتـرام قؾاعـد العسـران ىـذه تغـل 

 .2قائسة

وبالرغؼ مؽ مشح التذريع الجزائرج صالحيات وميام كثيرة ومتشؾعـة لمجساعـات السحميـة فـي 
دت بظــرق ميــدان التييئــة والتعسيــر و دارة الســدن، لكــؽ نجــد أن البمــديات تحتــؾج عمــى بشايــات شــي
مشيـا عمـى  فؾضؾية وبالسخالفات لمتذريع السعسؾل بو في مجال التييئـة العسرانيـة، أو شـيد الكثيـر

لكؽ الستتبع لحالة العسران في السـدن الجزائريـة واطارىـا السعيذـي ومـا عقارات ليدت ليا سشدات، 
البمـديات فـي  يسثمو مؽ تدىؾر وقرؾر كبيريؽ، يسكشو االستشتاج بأن ىشا  خمـال واضـحا فـي أداء

 .3التشسية

                                                           
، الرادرة 43، الستعمق بحساية البيئة في إطار التشسية السدتدامة، ج ر ع 2003يؾليؾ  19، السؤرخ في 10-03القانؾن  - 1

 .  2003يؾليؾ  20في 
مدعؾد شييؾب، االسدؤولية بدبب التييئة العسرانية ، مقال مشذؾر بسجمة العسران، الرادرة عؽ مخبر البحأ في القانؾن  - 2

جؾان  05 – 04ا، كمية الحقؾق، جامعة عشابة، عدد خاص بأعسال السمتقى الؾطشي حؾل العسران، يؾمي والعسران والسحي
 .130،  129، ص ص2000

فريدة مزياني، ادور العقار في التشسية السحمية ، مقال مشذؾر بسجمة دفاتر الدياسة والقانؾن، جامعة ورقمة، العدد الدادس،   - 3
 .54، 53، ص ص 2012الجزائر، 
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 خالصة الفذ 

تعتبر رخرة البشاء، رخرة الزامية مؽ أجل التعسير في السشاطق الخاصة ولحساية العقـار 
-15الدياحي، نرت عمييا العديد مؽ الشرـؾص القانؾنيـة والتشغيسيـة، فحـدد السرسـؾم التشفيـذج 

خاصة بسشاطق التؾسع والسؾاقـع ، أىؼ االجراءات الستبعة لمحرؾل عمييا، وأضافت القؾانيؽ ال19
الدياحية، وكذا القانؾن الستعمق بالفشدقة وبالسؾاقع األثرية، بعض الذروط زيادة عمـى السشرـؾص 

 عمييا في السرسؾم السذكؾر أعاله.

كــل ذلـــػ كـــان ســعيا مـــؽ الدولـــة والتذــريع، لحسايـــة العقـــار الدــياحي مـــؽ االعتـــداءات التـــي 
ذرع لبعض األعؾان السؤىميؽ بسيام البحأ عـؽ السخالفـات ترتكب عميو، ومؽ أجل ذلػ خؾل الس

التـــي تقـــع عمـــى ىـــذه القـــؾانيؽ، وتظبيـــق عقؾبـــات صـــارمة عمـــى مرتكبييـــا، ســـؾاء كانـــت عقؾبـــات 
 إدارية، أو مدنية، أو جزائية.     
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وميـــدان ال يدــــتيان بــــو فــــي مجــــال التشسيــــة  ،إن العقـــار الدــــياحي ىــــؾ فعــــال ثــــروة ال تــــزول
االقترادية واالجتساعية، باعتباره مؽ أىؼ البدائل لمثـروة البتروليـة األمـر الـذج يؤىـل الجزائـر الن 

ي تكؾن مدتقبال دولة سياحية رائدة في إفريقيا والدول الستؾسظية وحتى عالسيا، وىذا مـا يدـاىؼ فـ
 .تسؾيل الخزيشة العسؾمية لمدولة

لشـــا لسؾضـــؾع العقـــار الدـــياحي ومعالجتـــو، فانـــو مؾضـــؾع يكتدـــب أىسيـــة بالغـــة ونغـــرا وبتشاو 
ألىسيتــو وتسيــزه عــؽ بــاقي السؾضــؾعات األخــرث الرتباطــو بجــزء ىــام مــؽ الثــروة الؾطشيــة ودورىــا 
الفعــال فــي تحقيــق التشسيــة االقترــادية ومــا يحققــو مــؽ رفاىيــة ألفــراد السجتســع وتحقيــق الرغبــات 

 الترفييية. 

ية أخرث يتبيؽ لشا أن اإلطار القانؾني لمعقار الدياحي مؽ بيؽ السدائل التي أوالىـا ومؽ ج
السذرع اىتساما كبيرا مشذ االستقالل، لذلػ اصدر العديد مـؽ الشرـؾص القانؾنيـة الستعمقـة بتحديـد 
مفيـــؾم العقـــار الدـــياحي ووضـــع أســـس لحسايتـــو وقـــد نـــص عمـــى العديـــد مـــؽ اآلليـــات الســـتغاللو 

 .  غالل الستعمقة باألنذظة الدياحيةرخص االستواستعسالو ك

فالسذـــــرع الجزائـــــرج وحرصـــــا مشـــــو عمـــــى تـــــؾفير حسايـــــة قانؾنيـــــة ليـــــذه السشـــــاطق الخاصـــــة، 
وباألخص العقار الدياحي حيأ اصدر العديـد مـؽ الشرـؾص القانؾنيـة التـي تزـبا قؾاعـد البشـاء 

دارة السعشيـة وىـذا والتي عمقـت حـق مـشح الرخرـة بؾجـؾب الحرـؾل عمـى تـرخيص مدـبق مـؽ اإل
ورغــؼ وجــؾد كــل ىــذه الشرــؾص القانؾنيــة التــي تدــعى  ،سثابــة رقابــة قبميــة عمــى حــق البشــاءيعــد ب

لحسايـــة العقـــار الدـــياحي إال انـــو يسكـــؽ تدـــجيل بعـــض الشقـــائص خاصـــة فـــي السشـــاطق الدـــياحية 
 السيسا االنتياكات وتحؾيل وجيات العقار.

لدــياحي متكاممــة و أكثــر نجاعــة وفاعميــة نقتــرح ومــؽ اجــل جعــل القؾاعــد  القانؾنيــة لمعقــار ا
 :كؾن مجدية لحساية العقار الدياحيعميا تلبعض التؾصيات 
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ضــرورة تعـــديل الشرـــؾص القانؾنيـــة والتشغيسيـــة الستعمقــة بالعقـــار الدـــياحي لتؾاكـــب جسيـــع -
يـد السدتجدات التذريعية واالقترادية خاصة فيسا يتعمـق بتحديـد السقرـؾد بالعقـار الدـياحي وتحد

 مكؾناتو.

حــد جســع مختمــب الشرــؾص القانؾنيــة والتشغيسيــة الخاصــة بالعقــار الدــياحي فــي تقشــيؽ وا-
 واإلدارة والقزاء في حل السشازعات.ألجل التدييل لمسدتثسر 

لسدــبقة لــإلدارات إعــادة الشغــر فــي إجــراءات مــشح التــرخيص و عظــاء األولؾيــة لالستذــارة ا-
 .السعشية

األجيـــزة والسؤسدــــات السدــــيرة لمعقـــار الدــــياحي عمــــى السدــــتؾث العســـل عمــــى تفعيــــل دور -
الـــؾطشي أو السحمـــي ســـؾاء مـــؽ اجـــل اســـتعسالو واســـتغاللو أو مـــؽ اجـــل حسايتـــو إلـــى جانـــب خمـــق 

 ىيئات أخرث مؽ اجل إحداث مشغؾمة مؤسداتية فعالة لمعقار الدياحي.

حسايــة العقــار الدــياحي مــؽ كــل االعتــداءات التــي يسكــؽ أن يتعــرض ليــا عبــر تجشيــد كــل -
والبيئيـــة كحسايـــة وقائيـــة  االســـتراتيجيةالؾســائل القانؾنيـــة وضـــرورة التؾعيـــة لقيســـة العقــار الدـــياحي 

 عالجية قبمية لمعقار الدياحي وصارمة.

الدياحي و دماج األنذـظة  تفعيل دور السخظظات التؾجييية ألجل الشيؾض وترقية العقار-
 .الدياحية في أدوات تييئة اإلقميؼ

تفعيـــل دور الؾكالـــة الؾطشيـــة لتشسيـــة الدـــياحة والتـــي مـــؽ شـــانيا الشيـــؾض بقظـــاع الدـــياحة -
 واالستثسار مؽ خالل تؾفير األمؾال الالزمة التي تخؾليا القتشاء األوعية العقارية.

دــياحي والثقافــة القانؾنيــة لــدث األفــراد إنذــاء جسعيــات تعســل عمــى تحدــيؽ ونذــر الــؾعي ال-
 لو. حنجألألجل السحافغة عمى العقار الدياحي واالستثسار ا
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 بالمغة العربية

 وال: السذهص الةدريعيةأ

 ا وامر .أ 
، يتزــــسؽ القـــــانؾن الســـــدني، الجريـــــدة 1975ســـــبتسبر  30، الســـــؤرخ فـــــي 58-75األمــــر  .1

 .1975 ، سشة78الرسسية العدد 
 القهانين .ب 

، يتزـــسؽ الشغـــام العـــام لمغابـــات، 1984جـــؾان  26، الســـؤرخ فـــي 12-84القـــانؾن رقـــؼ   .1
 .1984، سشة 26الجريدة الرسسية العدد

، ، الستعمـــــق بالتؾجيـــــو العقـــــارج 1990نـــــؾفسبر  18، الســـــؤرخ فـــــي 25-90القـــــانؾن رقـــــؼ   .2
 .1990، سشة 49الجريدة الرسسية العدد 

، الستعمــــق بالتييئــــة والتعسيــــر، 1990ديدــــسبر  01الســــؤرخ فــــي ، 29-90رقــــؼ القــــانؾن   .3
 .1990، سشة 52الجريدة الرسسية العدد 

، الستزـــــسؽ قـــــانؾن األمـــــال  1990 ديدـــــسبر 15، الســـــؤرخ فـــــي 30-90القـــــانؾن رقـــــؼ   .4
 .1990، سشة 52الؾطشية، الجريدة الرسسية العدد 

بحسايــة التــراث الثقــافي، ، الستعمــق 1998جؾيميــة  15، الســؤرخ فــي 04-98القــانؾن رقــؼ   .5
 .1998، سشة 44الجريدة الرسسية العدد 

، يحــدد القؾاعــد الستعمقــة بالفشدقيــة، 1999جــانفي  06، الســؤرخ فــي 01-99القــانؾن رقــؼ   .6
 .1999، سشة 62الجريدة الرسسية العدد 

، الستعمــق بشذــاط الؾكالــة الدــياحية 1999أفريــل  04، الســؤرخ فــي 06-99القــانؾن رقــؼ   .7
 .1999، سشة 21ر، الجريدة الرسسية العدد واألسفا

، الستعمـــــق بالتشسيـــــة السدـــــتدامة 2003فيفـــــرج  17، الســـــؤرخ فـــــي 01-03القـــــانؾن رقـــــؼ   .8
 .2003، سشة 10الدياحية، الجريدة الرسسية العدد 
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، يحـــدد القؾاعـــد العامـــة الســـتعسال 2003فيفـــرج  19فـــي ، الســـؤرخ 02-03القـــانؾن رقـــؼ   .9
 .2003، سشة 11لمذؾاطئ، الجريدة الرسسية العدد واستغالل الدياحييؽ 

، الستعمــــق بالسشــــاطق التؾســــع 2003فيفــــرج  17، الســــؤرخ فــــي 03-03القــــانؾن رقــــؼ  .11
 .2003، سشة 11الدياحي والسؾاقع الدياحية، الجريدة الرسسية العدد 

، الستعمـــق بحسايـــة البيئـــة فـــي 2003جؾيميـــة  20، الســـؤرخ فـــي 10-03القـــانؾن رقـــؼ  .11
 .2003، سشة 43ية السدتدامة، الجريدة الرسسية العدد إطار التشس

مـايؾ  13، السؾافـق لــ 1428ربيـع الثـاني عـام  25، السـؤرخ فـي 05-07القانؾن رقؼ  .12
، السؾافــق لـــ 1395رمزــان عــام  20، الســؤرخ فــي 58-75، يعــدل ويــتسؼ األمــر 2007

 .31عدد ، والستزسؽ القانؾن السدني، الجريدة الرسسية ال1975سبتسبر سشة  26
، يتعمق بالبمدية، الجريدة الرسسية 2011يؾنيؾ  22، السؤرخ في 10-11القانؾن رقؼ  .13

 .2011يؾنيؾ  03، الرادرة في 37العدد 
 الزراسيم الةسفيذية .ج 

، يحـــدد كيفيـــات إنذـــاء 1987يؾنيـــؾ  17، الســـؤرخ فـــي 144-87السرســـؾم التشفيـــذج رقـــؼ  .1
 .1987، سشة 25دد السحسيات الظبيعية وسيرىا، الجريدة الرسسية الع

، الستزـــسؽ اإلعـــالن 1988أكتـــؾبر  31، الســـؤرخ فـــي 232-88السرســـؾم التشفيـــذج رقـــؼ  .2
ديدـــسبر  14، السؤرخـــة فـــي 51عـــؽ مشـــاطق التؾســـع الدـــياحي، الجريـــدة الرســـسية العـــدد 

 ، السعدل والستسؼ.1988
، الجريـــدة الرســـسية العـــدد 1988فيفـــرج  21، الســـؤرخ فـــي70-88السرســـؾم التشفيـــذج رقـــؼ  .3

 .1988، الستزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية لمتشسية الدياحية، سشة 11
، يحــــددىا معــــايير 2000يؾنيــــؾ  11، الســــؤرخ فــــي 130-2000 رقــــؼ السرســــؾم التشفيــــذج .4

 .2000، سشة 53ترشيب السؤسدات إلى رتب وشروط ذلػ، الجريدة الرسسية العدد 
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السحــــدد لكيفيــــات  ،2004ديدــــسبر  20، الســــؤرخ فــــي 421-04السرســــؾم التشفيــــذج رقــــؼ  .5
ـــاء، الج ريـــدة االستذـــارة السدـــبقة لـــإلدارة السكمفـــة بالدـــياحة والثقافـــة فـــي مـــشح رخرـــة البش

           .  2004، سشة 83الرسسية العدد 
، السحــدد لكيفيــات إعــداد 2007مــارس  11، الســؤرخ فــي 86-07السرســؾم التشفيــذج رقــؼ  .6

 .17ياحية، الجريدة الرسسية العدد السخظا التييئة الدياحية لسشاطق التؾسع والسؾاقع الد
، الستزــسؽ تشغــيؼ لجشــة 2007أفريــل  23، الســؤرخ فــي 120-07السرســؾم التشفيــذج رقــؼ  .7

، 27العـدد السداعدة وترقية االستثسار وضبا العقـار وتذـكيميا وسـيرىا، الجريـدة الرسـسية 
 .2007سشة 

يحـــدد قؾاعـــد  ، الـــذج2006ســـبتسبر  18فـــي ، الســـؤرخ 325-06السرســـؾم التشفيـــذج رقـــؼ  .8
 .2006، سشة 85البشاء في السؤسدات الفشدقية، الجريدة الرسسية العدد 

، الـــذج يحـــدد تحزـــير 2015جـــانفي  25، الســـؤرخ فـــي 19-15السرســـؾم التشفيـــذج رقـــؼ  .9
 .2015فيفرج  12، السؤرخة في 07عقؾد التعسير وتدميسيا، الجريدة الرسسية العدد 

، 232-88بالسرســـــــؾم التشفيـــــــذج رقـــــــؼ ، السعـــــــدل 01-16السرســـــــؾم التشفيـــــــذج رقـــــــؼ  .11
، 01الستزــسؽ اإلعــالن عــؽ مشــاطق التؾســع والسؾاقــع الدــياحية، الجريــدة الرســسية العــدد 

 .2016جانفي  16السؤرخة في 
 القرارات .د 

ديدــــسبر  29السجمـــس الــــؾطشي االقترــــادج واالجتســــاعي، دورة عاديــــة السشعقــــدة فــــي  رأج .1
 .1998يؾنيؾ  09، السؤرخة في 40، الجريدة الرسسية العدد 1999

تقريــر جامعــة الــدول العربيــة لمتشسيــة الزراعيــة، دراســة دور السحسيــات الظبيعيــة فــي حسايــة  .2
 .1999التشؾع البيؾلؾجي، سشة 
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 ثانيا: الكةب

، 01الخير عادل، الزبا االدارج  وحدوده، الييئة السرـرية العامـة لمكتـاب، طبعـة  أبؾ  .1
 .1995سشة 

الــزيؽ عــزرج، قــرارات العســران الفرديــة وطــرق الظعــؽ فييــا، دار الفجــر لمشذــر والتؾزيــع،   .2
 .2000، سشة 02القاىرة، الظبعة 

السمكيـــة مـــع الدـــشيؾرج عبـــد الـــرزاق، الؾســـيا فـــي شـــرح القـــانؾن الســـدني، أســـباب كدـــب   .3
الحقـــؾق العيشيـــة األصـــمية الستفرعـــة عـــؽ السمكيـــة احـــق االنتفـــاع، حـــق االرتفـــاقّ ، الجريـــد 

 ، بيروت، لبشان.بي، بدون طبعة، دار األحياء لمتراث العر 09الرسسية العدد 
 .1998ألكحمي ياسيؽ، إدارة الفشادق والقرث الدياحية، دار الؾفاء، مرر   .4
بؾضــــيا  عســــار، السرجــــع فــــي السشازعــــات االداريــــة، القدــــؼ الثــــاني، الجؾانــــب التظبيقيــــة   .5

 .2013، الجزائر 01لمسشازعات االدارية، دار جدؾر لمشذر والتؾزيع، الظبعة 
، ســشة 02حدــيؽ فريحــة، شــرح القــانؾن االدارج، دراســة مقارنــة، دار الخمدونيــة، الظبعــة   .6

2010. 
لقــرار االدارج عــؽ طريــق القزــاء، دار الفكــر العربــي، ســشة درويـش عبــد الحسيــد، نيايــة ا  .7

1987. 
زيـــداني عبـــد الكـــافي كفـــافي، مـــدخل عمـــؼ اآلثـــار، مؤسدـــة حســـادة لمشذـــر والتؾزيـــع، ســـشة   .8

2004. 
شــشيتي دمحم البذــير، عمــؼ أثــار وتاريخــو، مشاىجــو، مفرداتــو، دار اليــدث لمشذــر والتؾزيــع،   .9

 .2003سشة 
ســمظات الزــبا االدارج فــي تحقيــق الشغــام العــام وأثــره  عبــد العمــيؼ عبــد السجيــد، دور .11

 .02عمى الحريات العامة، دار الشيزة العربية، الظبعة 
 .1999فؾدة رأفت، عشاصر وجؾد القرار االدارج، دار الشيزة العربية، سشة  .11
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فــــؤاد صــــالح، مبــــادت القــــانؾن االدارج الجزائــــرج، دار الكتــــاب المبشــــاني، دون طبعــــة،  .12
 لبشان.

نـــؾرة، قؾاعــــد التييئـــة والتعسيــــر فـــي التذـــريع الجزائــــرج، دار اليـــدث لمشذــــر مشرـــؾرج  .13
 .2010والتؾزيع، الجزائر 

 ثالتا: الزقاالت

بعمــي دمحم الرــغير، تدــميؼ رخرــة البشــاء فــي القــانؾن الجزائــرج، مقــال مشذــؾر فــي مجمــة   .1
 .2007، الجزائر، 01العمؾم االجتساعية والدياسية، الرادرة عؽ جامعة تبدة، العدد 

بشاصـر يؾسـب، رخرـة البشــاء وحسايـة البيئـة، مقـال مشذــؾر فـي مجمـة العسـران، الرــادرة   .2
عؽ مخبر البحأ فـي القـانؾن والعسـران والسحـيا، كميـة الحقـؾق والعمـؾم الدياسـية، جامعـة 

ــــؾطشي حــــؾل العســــران، ــــة، عــــدد خــــاص بأعســــال السمتقــــى ال جــــؾان  05و 04يــــؾمي  عشاب
2000. 

مفيؾمـــو ومـــؾارده فـــي عـــل الشرـــؾص –بـــؽ ســـديرة جمـــؾل، العقـــار الدـــياحي فـــي الجزائـــر   .3
القانؾنيــة والتشغيسيــة، مقــال مشذــؾر فــي السجمــة الجزائريــة لمحقــؾق والعمــؾم الدياســية، العــدد 

 .2016األول، الجزائر، 
عمـؾم بمغرا  فريدة، االجراءات القانؾنية لحساية اآلثار في الجزائر، مجمة الدراسات فـي ال  .4

 .2003، سشة 05االندانية، العدد 
ووكالــة الدــياحة واالســفار، مجمــة  تيخســاريؽ حميســة، االطــار القــانؾني لمسؤسدــات الفشدقيــة  .5

 .2018، سشة 5، العدد 07االجتيادات لمدراسات القانؾنية واالقترادية، مجمد 
اد الــؾطشي دايـؼ نــؾال، ســكؾت االدارة بــيؽ الــرفض والقبــؾل، مقـال مشذــؾر فــي مجمــة االتحــ  .6

، 03لسشغســـــة السحـــــاميؽ الجزائـــــرييؽ، مشذـــــؾرات دار السحـــــامي، ســـــيدج بمعبـــــاس، العـــــدد 
2011. 
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ـــشص   .7 ـــة فـــي التذـــريع الجزائـــرج بـــيؽ ال ـــة، بمفـــروم دمحم أمـــيؽ، السجـــاالت السحسي دوار جسيم
، 06القانؾني والؾاقع، مجمة القانؾن الدولي والتشسية، الرادرة عؽ جامعة مدتغانؼ، العـدد 

 .2016سشة 
شامي أحسد، عجالي خالد، الؾكالة الؾطشية لتشسية الدياحة كآلية لتؾفير العقـار الدـياحي   .8

، جــؾان 01، العــدد 04فــي التذــريع الجزائــرج، مجمــة الدراســات والبحــؾث القانؾنيــة، مجمــد 
 .2019، كمية الحقؾق، تيارت، 2019

بدــبب التييئــة العسرانيــة، مقــال مشذــؾر فــي مجمــة العســران،  شــييؾب مدــعؾد، السدــؤولية  .9
الرــادرة عــؽ مخبــر البحــأ فــي القــانؾن والعســران والسحــيا، كميــة الحقــؾق، جامعــة عشابــة، 

 .2000جؾان  05و 04عدد خاص بأعسال السمتقى الؾطشي حؾل العسران، 
التذــريع ، زعالمــي حدــيبة، االطــار القــانؾني لمعقــار الدــياحي فــي لحــذارج عبــد الحــق .11

الجزائرج، مقال مشذؾر في مجمة الحقؾق والعمؾم الدياسـية، الرـادرة عـؽ جامعـة خشذـمة، 
 .2019، الجزائر 11العدد 

محديـد حسيـد، حسايـة العقــار الدـياحي فـي التذـريع الجزائــرج، مقـال مشذـؾر فـي مجمــة  .11
، العـدد 07االجتياد لمدراسات القانؾنية واالقترادية، الرادرة عؽ جامعة الجمفـة، السجمـد 

 .2018، الجزائر 05
مزيــاني فريــدة، دور العقــار فــي التشسيــة السحميــة، مقــال مشذــؾر بسجمــة دفــاتر الدياســة  .12

 .2012، الجزائر 06والقانؾن، جامعة ورقمة، العدد 
مرظفاوج عايدة، التشغيؼ القانؾني لمعقار الدياحي، مقـال مشذـؾر فـي مجمـة البحـؾث  .13

 ، الجزائر، دون سشة الشذر.06جامعة البميدة، العدد  والدراسات القانؾنية، الرادرة عؽ
نقــــار مختــــار، عبــــد الشبــــي مرــــظفى، طــــرق اكتدــــاب العقــــار الدــــياحي فــــي القــــانؾن  .14

الجزائرج، مقال مشذؾر في مجمة االجتياد والدراسات القانؾنية واالقترادية، الرادرة عـؽ 
 .2019،الجزائر 02جامعة غرداية، العدد 



 الزراجعو  الزذادر قائزة
 

93 
 

يـــرة، مسارســـة الؾكالـــة الؾطشيـــة حـــق الذـــفعة، مجمـــة اآلفـــاق واتكيمـــي اللـــة، كيدـــي زى .15
 .2019، سشة 04العمسية، العدد 

 الثامعية رابعا: ا طروحات والرسائ 

 أطروحات الدكةهراه .أ 
عــــزاوج عبــــد الرحســـــان، الــــرخص االداريـــــة فــــي التذـــــريع الجزائــــرج، مـــــذكرة لشيــــل درجـــــة   .1

 .2007الدكتؾراه، كمية الحقؾق، جامعة الجزائر، 
لشيـل  ، مـذكرةيازو فراس عبد القـادر، الجـرائؼ الساسـة بالسحسيـات الظبيعيـة، دراسـة مقارنـة  .2

   السدتشررية. ن جامعة، كمية القانؾ ة الدكتؾراه جدر 
 الزاجخةير: رسائ   .ب 

سبتي دمحم، رخرة البشاء، مذكرة شيادة ماجدتير، فـرع إدارة وماليـة، جامعـة عشابـة، سـشة   .1
2005  . 

، مذكرة 19-15الشغام القانؾني لرخرة البشاء طبقا لمسرسؾم التشفيذج عبان عبد الغشي،   .2
 ماجدتير في العمؾم القانؾنية، كية الحقؾق والعمؾ الدياسية، قدؼ الحقؾق، جامعة باتشة.

عــز الــديؽ وفــاء، مشازعــات التعسيــر فــي التذــريع الجزائــرج، مــذكرة ماجدــتير فــي القــانؾن   .3
ؾق والعمـــؾم الدياســـية، جامعـــة أم البـــؾاقي، الدـــشة العـــام تخرـــص إدارة عامـــة، كميـــة الحقـــ

 .2015-2014الجامعية 
عظــؾج وداد، الرقابــة القزــائية عمــى رخرــة البشــاء، مــذكرة لشيــل شــيادة الساجدــتير فــي   .4

 .2012-2011القانؾن، عشابة، الدشة الجامعية 
كميــة  عيشــيؽ فزــيمة، الشغــام القــانؾني لالســتثسار الدــياحي فــي الجزائــر، مــذكرة ماجدــتير، .5

 .2012-2011، الدشة الجامعية الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة البميدة
مذــــتي أمــــال، العقــــار كآليــــة محفــــزة لالســــتثسار، مــــذكرة ماجدــــتير، قــــانؾن خــــاص، كميــــة   .6

 .2010الحقؾق، جامعة البميدة، جانفي 
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 مذكرات لسي  درجة العميا لمقرات  .ج 
العربي رابح أمـيؽ، رخرـة البشـاء فـي السشـاطق الخاصـة والسشازعـات الستعمقـة بيـا، مـذكرة   .1

 .2005لشيل إجازة السدرسة العميا لمقزاء، سشة 
بــــؽ فغــــؾل عبــــد القــــادر، أحكــــام رخرــــة البشــــاء والسشازعــــات الستعمقــــة بيــــا، مــــذكرة تخــــرج   .2

 .2013السدرسة العميا لمقزاء، سشة 
ي، مــذكرة نيايــة التكــؾيؽ بالسعيــد الــؾطشي لمقزــاء، الجزائــر، عيــاد وىــاب، العقــار الدــياح .3

2003. 
 خامخا: الزداخالت

صـــبايحي ربيعـــة، مداخمـــة بعشـــؾان شـــروط اســـتغالل العقـــار الدـــياحي فـــي الجزائـــر، كميـــة   .1
 الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة مؾلؾد معسرج، تيزج وزو. 

 الزجاضرات سادسا:
التعسيــــر الفرديــــة، ممقــــاة عمــــى طمبــــة الدــــشة الثانيــــة دوار جسيمــــة، محاضــــرات فــــي أدوات   .1
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 الزمحص

ن الدياسة العسرانية في السشـاطق الخاصـة وبـاألخص العقـار الدـياحي يدـتؾجب الحرـؾل إ
القانؾنيـة عمى ترخيص مدـبق مـؽ طـر  الدـمظات السعشيـة، بعـد القيـام بسجسؾعـة مـؽ اإلجـراءات 

، ويعتبــر التــرخيص شــرط ضــرورج لتعسيــر فــي العقــار داريــة السشرــؾص عمييــا  فــي القــانؾن واإل
الدــياحي وبعــد الحرــؾل عمــى التــرخيص يجــب الحرــؾل عمــى رخرــة البشــاء والتــي تعتبــر أيزــا 

غير أن رخرة البشاء فـي العقـار الدـياحي ال  ،تدسح لو بالحرؾل عمى شيادات أخرث إلزامية، ل
ويسـارس  بذـرط وجـؾد االسـتثسار الدـياحي والـذج يتسثـل فـي مختمـب األنذـظة الدـياحية، تدمؼ إال

عــؽ طريــق رخــص مثــل رخرــة االســتغالل الستعمقــة بالسؤسدــات الفشدقيــة، وتعتبــر ىــذه الرخرــة 
مــــؽ بــــيؽ أكثــــر األنذــــظة الدــــياحية نجاعــــة وتحقــــق تشسيــــة مدــــتدامة عــــؽ طريــــق زيــــادة و ترقيــــة 

 ار الدياحي مفتاح لتظؾر الجزائر.االقتراد الؾطشي ليربح العق

االســتثسار ، رخرــة االســتغالل، رخرــة البشــاء ،التــرخيص، العقــار الدــياحي الكمزــات الزفةاحيــة:
 السشاطق الخاصة.، الدياحي

La politique urbaine dans les zones spéciales, en particulier l'immobilier 

touristique, nécessite l'obtention d'une licence préalable des autorités concernées, 

après avoir effectué un ensemble de procédures juridiques et administratives 

prévues dans la loi relative aux zones d'expansion et aux sites touristiques, et la 

licence est une condition nécessaire à la reconstruction de la propriété touristique 

et après l'obtention de la licence, il faut obtenir  Le permis de construire, qui est 

également obligatoire, pour lui permettre d'obtenir d'autres certificats, cependant, 

le permis de construire dans l'immobilier touristique n'est accordé qu'à la condition 

qu'il y ait un investissement touristique, qui est représenté dans diverses activités 

touristiques, et est pratiqué au travers de licences telles que la licence 

d'exploitation liée aux établissements hôteliers, et cette licence est considérée  

Parmi les activités touristiques les plus efficaces qui permettent un développement 

durable en augmentant et en mettant à niveau l'économie nationale, de sorte que la 

propriété touristique devienne la clé du développement de l'Algérie. 

 Mots clés: immobilier touristique, licence, permis de construire, licence 

d'exploitation, investissement touristique,  zones spéciales. 


