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اإلطار القانوني لوكاالت السياحة و األسفار في الجزائر
The legal framework for tourism and travel agencies in Algeria
عمار بريؽ ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية-جامعة محمد الشريؼ مساعدية ،سوؽ أىراس ،الجزائر.
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ممخص :
تعتبر السياحة هف أٌـ القطاعات ،كيؼ ال كقد أصبحت تحتؿ هكاىة ٌاهة جدا لدل العديد هف

دكؿ العالـ ىظ ار لها تمعبً هف دكر ايجابي في إعطاء صكرة حسىة عمى الدكلة هف جٍة ك لهشاركتٍا في
زيادة الدخؿ الكطىي هف خالؿ تكفير العهمة الصعبة.

إف الحديث عف السياحة ك دكرٌا ال يكتهؿ إال بتكفر ك تضافر العديد هف اآلليات القاىكىية ك الهادية ك

البشرية.

تعد ككاالت السياحة ك األسفار إحدل ٌاتً اآلليات ك شريؾ هٍـ ك حمقة أساسية في قطاع السياحة

عاهة ،لذا فإف دراسة اإلطار القاىكىي لٍاتً الككاالت أهر ضركرم .فالهشرع الجزائرم هف خالؿ الهرسكـ

التىفيذم  161 /17حاكؿ أف يضفي ىكع هف الهركىة فيها تعمؽ بشركط ككيفيات إىشائٍا ،فضال عف
تحديد صالحياتٍا ك تىظيهٍا حتى تمعب دكرٌا كاهال هف جٍة ك حهاية لمزبكف هف جٍة ثاىية.
تحد هف ىشاطات الككاالت ك هف أٌدافٍا .ك ٌك ها
ك رغـ كؿ ذلؾ تبقى ٌىاؾ جهمة هف العراقيؿ التي ّ
سىتعرض لً هف خالؿ ٌذي الدراسة هحاكليف في ذلؾ الكصكؿ إلى جهمة هف الىتائج ك تقديـ بعض

التكصيات.

الكممات االفتتاحية :ككاالت ،السياحة ،األسفار ،الهرسكـ التىفيذم . 161/17
Abstract :
Tourism is one of the most important sectors, how not and it has come to occupy a very
important position in many countries of the world in view of the positive role it plays in
giving a good image of the state on the one hand and for her participation in increasing the
national income through the Provide of hard currency.
Talking about tourism and its role is not complete without the availability and synergy of
many mechanisms legal, material and human.
Tourism and travel agencies are one of these mechanisms, an important partner and an
basic episode in the tourism sector in general, so studying the legal framework for these
agencies is necessary. The Algerian legislator, through the executive decree, tried to give
some kind of flexibility regarding the conditions and modalities of its establishment, as well
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as defining its authorities and organization in order to play its full role on the one hand
and protecting the customer on the other hand.
Despite all this, there are a number of obstacles that limit the activities of the agencies and
their goals. And this is what we will be exposed to through this study, trying to reach a set
of results and present some recommendations.
Keywords: Tourism, travel, agencies, Executive, Decree N17-161

مقدمة :
تعتبر السياحة ىشاط ذك أٌهية كبيرة ك آثار هباشرة عمى التىهية في جهيع الهياديف ،فٍي تمعب دك ار ٌاها

في تطكير االقتصاد العالهي لها تحققً هف ىتائج إيجابية كأكؿ قطاع بديؿ عف الهحركقات حسب تقديرات
الهىظهة العالهية لمسياحة(.)OMT
ك يعد الىشاط السياحي اليكـ هف أبرز اٌتهاهات الدكؿ ،لذا تشكؿ ككاالت السياحة ك األسفار هتعاهال
اقتصاديا لً دكر جد هٍـ في الهجاؿ السياحي ،ىظ انر لدكري الفعاؿ في إيجاد ك تقديـ أفضؿ الخدهات

لمزبكف الكطىي هف جٍة ك إعطاء صكرة هتهيزة ك حسىة لمدكلة عاهة ك لها تهتمكً هف هقكهات السياحة

خاصة ،هف أجؿ جمب عدد أكبر هف السياح األجاىب.
هف ٌذا الهىطمؽ ك إيهاىان بدكر ك أٌهية ككالة السياحة ك األسفار ،أردىا التركيز عمى اإلشكالية التالية :
المشرع الجزائري وكاالت السياحة و األسفار ،و ىؿ مف شأف الصالحيات الممنوحة ليا أف
كيؼ نظّمـ
ّم
تقدـ اإلضافة ؟
استعىا بالهىٍج الكصفي ك الهىٍج التحميمي،
هف خالؿ ٌذي اإلشكالية ك هف أجؿ هعالجة ٌذا الهكضكع،
ّ

فضال عف االستعاىة بالهىٍج الهقارف.

ك هف أجؿ اإللهاـ بهكضكع الدراسة إرتأيىا تقسيهً إلى هحكريف أساسييف ،تىاكلىا في األكؿ هفٍكـ السياحة
ك شركط إىشاء ككاالت السياحة ك األسفار ،لىخصص الثاىي إلى ىشاطات الككالة السياحية ك الصعكبات

التي تكاجٍٍا.

العىكاف الرئيسي األكؿ :هفٍكـ السياحة ك شركط إىشاء ككاالت السياحة ك األسفار
يقتضي التطرؽ إلى الشركط القاىكىية إلىشاء ككاالت السياحة ك األسفار الكقكؼ عىد بعض الهفاٌيـ

السيها تحديد هفٍكـ السياحة عاهة ك تحديد عىاصرٌا.
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العنواف الفرعي األوؿ :مفيوـ السياحة
تعريؼ السياحة :السياحة ٌي هجهكع الىشاطات التي يقكـ بٍا األشخاص خالؿ رحالتٍـ ك قضائٍـ أم

خارج هحيطٍـ اإلعتيادم ك ٌذا لغرض التسمية ،األعهاؿ أك ألغراض أخرل.

ك في تعريؼ آخر السياحة ٌي عهمية ديىاهيكية لمغاية ،تتغير عمى الدكاـ هع تطكر العالـ.1

كها عرفتٍا هىظهة السياحة العالهية بأىٍا  :ىشاط هف األىشطة التي تتعمؽ بخركج الفرد عف الكسط الذم
يقيـ فيً كلهدة ال تتجاكز سىة هتكاصمة ،لغرض الترفيً ك االستهتاع أك غيرٌا عمى أال تككف هرتبطة

بههارسة ىشاط بٍدؼ الحصكؿ عمى دخؿ.2

 -عىاصر السياحة:

*السائح :كٌك أم شخص يسافر إلى هكاف هختمؼ عف بيئتً الهعتادة أقؿ هف اثىتي عشرة شٍ ار
3

هتصمة ،كذلؾ ألم غرض هف األغراض بخالؼ هزاكلة عهؿ بغرض الكسب

*العارضكف :ك ٌـ الدكؿ التي تقدـ خدهة السياحة هف خالؿ عرض كؿ ها لديٍا هف إهكاىيات في ٌذا

الهجاؿ تتىاسب هع طمبات السائحيف هف أجؿ خمؽ بيئة سياحية ىاجحة.

* الهكارد الثقافية :كٌي الهعالـ السياحية ك تتهثؿ في أىكاع السياحة فىجد السياحة البيئية ،السياحة

العالجية ،السياحة الرياضية ،االجتهاعية ،سياحة التسكؽ  ،ككذا سياحة األسفار ...كغيرٌا.4

الككالة السياحية ك السفر :كٌي جٍة تساعد الىاس عمى تىظيـ الرحالت ك العطؿ عف طريؽ عهؿ تدابير
استعدادٌـ لمسفر ،فٍي تحجز لٍـ غرفا في الفىادؽ ،ك هقاعد في كسائؿ الىقؿ ،كها تىظـ لٍـ رحالت

سياحية .كيتعيف لٍـ هرشديف يساعدكىٍـ في الحصكؿ عمى جكازات السفر ك التأشيرات التي يحتاج إليٍا
الهسافركف إلى البالد األخرل ،كتىظيـ الرحالت السياحية لألفراد ك الجهاعات.

العنوان الفرعي الثاني :شروط و كيفيات إنشاء الوكالة السياحية
قبؿ صدكر الهرسكـ التىفيذم :161/17
بالرجكع إلى الهرسكـ التىفيذم رقـ  ،5 48/2000فإف إىشاء ككالة السياحة ك األسفار قصد استغاللٍا،
يخضع لمحصكؿ هسبقا عمى رخصة االستغالؿ ( هدتٍا ثالث سىكات قابمة لمتجديد لىفس الهدة) التي

يسمهٍا الكزير الهكمؼ بالسياحة 6بعد الرأم الهعمؿ لمجىة الهؤٌمة.
أها عف شركط طمب الرخصة فتتهثؿ فيها يمي :
أف يتجاكز عهري كاحد ك عشركف سىة ( 21سىة).7
أف يثبت تأٌيال هٍىيا لً عالقة بالىشاط يشٍد عميً ها يأتي:

* إها شٍادة الدراسات العميا في السياحة ك الفىدقة،
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* ك إها شٍادة التعميـ العالي هع إثبات أقدهية ثالث ( )3سىكات هتتالية هىٍا سىة كاحدة كإطار أك ها
يهاثمً في الهيداف السياحي،

* ك إها شٍادة تقىي ساـ في الفىدقة هع إثبات أقدهية ثالث ( )3سىكات هتتالية هىٍا سىتاف ( )2كإطار
أك ها يهاثمً في الهيداف السياحي،

* كاها أقدهية عشر ( )10سىكات هىٍا خهس ( )5سىكات كإطار أك ها يهاثمً في الهيداف السياحي.
إذا كاف صاحب الطمب ال يستكفي شركط التأٌيؿ الهىصكص عميٍا ،يهكىً أف يستفيد هف الهساعدة

الدائهة ك الفعمية لشخص طبيعي تتكفر فيً ٌذي الشركط.
أف يككف هتهتعا بحقكقً الهدىية ك الكطىية.8

أف تككف لً هىشتت هادية هالئهة ،لٍا عالقة بىشاط ككالة السياحة ك األسفار ،تحدد هيزاتٍا بهكجب قرار

هف الكزير الهكمؼ بالسياحة.

أف يككف لً ضهاف هالي  9يخصص لتغطية االلتزاهات التي تتعٍد بٍا ككالة السياحة ك األسفار تحدد
قيهتً بهكجب قرار هشترؾ بيف الكزيريف الهكمفيف بالسياحة ك الهالية.

أال يككف حائ از رخصة أخرل الستغالؿ ككالة لمسياحة ك األسفار،

يجب أف يمتزـ بجعؿ عهالً كزبائىً يحترهكف القيـ ك اآلداب العاهة.
بعد صدكر الهرسكـ التىفيذم :161/17
بالرجكع إلى الهكاد 04-03-02هف الهرسكـ التىفيذم  161/17الهحدد لشركط إىشاء ككاالت السياحة
ك األسفار ك كيفيات استغاللٍا  ،10فإف الحصكؿ الهسبؽ عمى رخصة استغالؿ التي يسمهٍا الكزير

الهكمؼ بالسياحة بعد رأم المجىة الكطىية العتهاد ككاالت السياحة ك األسفار يخضع إلى الشركط التالية:
 بمكغ سف  21سىة عمى األقؿ، إثبات كفاءة هٍىية لٍا عالقة بالىشاط السياحي ،يؤكدٌا عمى األقؿ ،ها يمي:* إها شٍادة ليساىس في السياحة ،هسمّهة هف هؤسسة لمتعميـ العالي،
* إها شٍادة ليساىس في التعميـ العالي هع أقدهية سىة كاحدة في هيداف السياحة،
* إها شٍادة تقىي ساـ في السياحة ،أك الفىدقة هع أقدهية سىة كاحدة في هيداف السياحة.
إذا كاف صاحب الطمب ال يستكفي شركط التأٌيؿ الهىصكص عميٍا سابقا ،فإىً يجب أف يستفيد هف

الهساعدة الدائهة ك الفعمية لشخص طبيعي تتكفر فيً ٌذي الشركط.
 التهتع بالحقكؽ الهدىية ك الكطىية،مجمة االقتصاد والقانوف العدد السادس جواف 2020

36

مجمة اإلقتصاد و القانوف جامعة محمد الشريؼ مساعدية سوؽ أىراس الجزائر ISSN 2602-6783
العدد السادس جواف 2020

 الخضكع لمقاىكف الجزائرم في حالة الشخص الهعىكم، عدـ حيازة رخصة استغالؿ ككالة سياحة ك أسفار ،هف قبؿ.لهحال تجاريا هجٍ از
ٌذا فضال عف كجكب حيازة طالب رخصة استغالؿ ككالة السياحة ك األسفار
ّ

ههيزاتٍا بهكجب قرار هف الكزير الهكمؼ بالسياحة.
بهىشتت هالئهة ،تحدد ّ

هف خالؿ الىصيف ( الهرسكـ التىفيذم رقـ  48 /2000الهعدؿ ك الهتهـ ك الهرسكـ التىفيذم )161/17
جميا :
يتضح ّ
السف :لقد اشترط الهرسكـ التىفيذم رقـ  48/2000أف يتجاكز طالب الرخصة  21سىة،
أ -بالىسبة لشرط ّ
في حيف أف الهرسكـ التىفيذم رقـ  161/17اشترط فقط بمكغ طالب الرخصة  21سىة.
ب -بالىسبة لمكفاءة الهٍىية :ىسجؿ أف الهرسكـ التىفيذم  161/17جاء أقؿ تشديدا هف الهرسكـ التىفيذم

 ،48/2000حيث خفّض هف األقدهية الهطمكبة بالىسبة لطالب الرخصة حاهؿ شٍادة الميساىس في
التعميـ العالي ك حددٌا بسىة كاحدة فقط .ك ٌك األهر ذاتً بالىسبة لطالب الرخصة حاهؿ شٍادة تقىي ساـ
في الفىدقة.
ك لإلشارة فإف الهرسكـ التىفيذم  161/17ألغى فئة أخرل كاف يسهح لٍا بالحصكؿ عمى رخصة استغالؿ
ك فئة األشخاص الذيف لٍـ أقدهية  10سىكات هىٍا  05سىكات كإطار أك ها يهاثمً في الهيداف السياحي.
* تقديـ الطمب:
 يكدع طمب رخصة استغالؿ ككالة السياحة ك األسفار هف طرؼ الشخص الطبيعي أك هف الههثؿالقاىكىي لمشخص الهعىكم ،لدل الهصالح الخارجية الهؤٌمة لمك ازرة الهكمفة بالسياحة.11

 عىدها يقدـ الطمب باسـ شخص طبيعي ،فإىً يجب أف يذكر الحالة الهدىية لصاحب الطمب ك هٍىتً كهقر سكىاي ككذا عىكاف هقر ىشاطاتً.
 ك عىدها يقدـ باسـ شخص هعىكم ،فإىً يجب أف يذكر اسـ الشركة ك شكمٍا القاىكىي ك هبمغ رأسهالٍاك تكزيعً كعىكاف هقرٌا ككذا الحالة الهدىية كهقر سكف الههثؿ أك الههثميف الشرعييف الهؤٌميف كحدٌـ

لتقديـ الطمب.

* همؼ الحصكؿ عمى رخصة االستغالؿ:
يجب أف يرفؽ طمب الرخصة بالكثائؽ التالية:
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 ىسخة هف بطاقة التعريؼ الكطىية لطالب الرخصة أك لمههثؿ القاىكىي لمشخص الهعىكم ك كذا الككيؿ،عىد االقتضاء،

 -الكثائؽ الهثبتة لمكفاءة الهٍىية لطالب الرخصة أك الككيؿ ،عىد االقتضاء.

ك بعد هكافقة المجىة الكطىية العتهاد ككاالت السياحة ك األسفار  ،12يتهـ الهمؼ بالكثائؽ التالية:

 ىسخة هف سىد همكية أك عقد كراء هحؿ هكجً لالستغالؿ التجارم، -عقد التأهيف الذم يضهف الهسؤكلية الهدىية

13

ك الهٍىية،

 عقد العهؿ الهكثؽ الهبرـ بيف صاحب الككالة أك الههثؿ القاىكىي لمشخص الهعىكم ك الككيؿ ،عىداالقتضاء،

 ىسخة هف بطاقة اإلقاهة بالىسبة لمككيؿ ذم الجىسية األجىبية ،عىد االقتضاء، -ىسخة هف القاىكف األساسي لمشخص الهعىكم ،عىد االقتضاء.

ك لإلشارة فإف طمب رخصة استغالؿ ككالة السياحة ك األسفار يخضع إلى تحقيؽ هسبؽ هف هصالح

الهديرية العاهة لألهف الكطىي أك هصالح الدرؾ الكطىي.

هها سبؽ يتضح أف الهرسكـ التىفيذم رقـ  161/17جاء أكثر هركىة هف سابقً ،حيث يتبيف أىً خفّؼ
هف كهية الكثائؽ الهطمكبة ،فألغى عمى سبيؿ الهثاؿ :

 هستخرج هف شٍادة هيالد صاحب الطمب ك كذا هستخرج هف شٍادة هيالد الشخص الذم تتكفر فيًشركط التأٌيؿ الهحددة ،عىد االقتضاء.

 هستخرج هف صحيفة السكابؽ القضائية (بطاقة رقـ )03لصاحب الطمب ال يتجاكز تاريخ إصداريثالثة( )3أشٍر عمى األقؿ ككذا صحيفة السكابؽ القضائية لمشخص الذم تتكفر فيً شركط التأٌيؿ

الهحددة ،عىد االقتضاء.

عىدها يرد طمب الرخصة هف أشخاص ذكم جىسية أجىبية ،فيجب عمى ٌؤالء أف يقدهكا ،زيادة عمى ذلؾ،

كثيقة هعادلة تصدرٌا السمطات القضائية لبمدٌـ األصمي كتهىح هىذ أقؿ هف ثالثة ( )3أشٍر تثبت فعال

أف صاحب أك أصحاب الرخصة تتكفر فيٍـ ،في بمدٌـ األصمي ،شركط حسف السمكؾ الهطمكبة بهكجب

أحكاـ الىقطة الثاىية ( )2هف الهادة  7هف القاىكف رقـ  06/99الهؤرخ في  18ذم الحجة عاـ 1419
الهكافؽ ل ػ ػ  4أفريؿ . 1999

 الكثائؽ التي تثبت تعييف الضهاف الهالي . -الدليؿ عمى كجكد الرأسهاؿ.

 دراسة السكؽ التي تبرز هردكدية ك كالة السياحة ك األسفار. -تقرير عف ىشاط الككالة ك كذا خطة األعباء التقديرية.

 رخصة العهؿ بالىسبة لككيؿ األسفار ذم الجىسية األجىبية.مجمة االقتصاد والقانوف العدد السادس جواف 2020
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 ىسخة هف الهداكلة التي عيف خاللٍا الرئيس ،ك عىد االقتضاء ،الهدير العاـ أك الهسير إال إذا كافٌؤالء هعيىيف بهكجب القاىكف األساسي ،ككذا شٍادة هيالد كؿ هىٍـ.

 -الكثائؽ التي تثبت تعييف الضهاف الهالي.

 -اإلثبات أف الهدير العاـ أك الهسير القاىكىي يستكفياف شركط التأٌيؿ الهحددة.

إف أٌـ هالحظة حكؿ الكثائؽ الهككىة لهمؼ الطمب كفقا لمهرسكـ التىفيذم رقـ  161/17أىً يهر

حد ذاتً ،ك
بهرحمتيف ،هرحمة اإليداع ،حيث اكتفى الهرسكـ التىفيذم بكثيقتيف فقط فضال عف الطمب في ّ
هرحمة ها بعد هكافقة المجىة الكطىية العتهاد ككاالت السياحة ك األسفار حيث يتهـ الطمب همفً.
إف هثؿ ٌذا األهر فيً فائدة لطالب الرخصة في حد ذاتً ،فال يعقؿ أف ىمزهً بإيداع كؿ الكثائؽ بها في

ذلؾ تمؾ التي قد تثقؿ كاٌمً هاديا ليأتي رد الجٍات الهعىية في غير صالحً لسبب أك آلخر.

ك لمعمـ فإىً في إطار دراسة طمبات رخصة االستغالؿ ،يخكؿ الكزير الهكمؼ بالسياحة استشارة أجٍزة

األهف في الدكلة .كها يهكىً ،عىدها يرل ضركرة لذلؾ أف يستشير اإلدارات ك الٍيئات األخرل التابعة

لمدكلة.

كها أىً يتعيف عمى الكزير الهكمؼ بالسياحة أف يرد عمى الطعف الهقدـ هف طرؼ طالب الرخصة في

حالة رفض طمبً 14في أجؿ شٍراف ( )02ابتداء هف تاريخ استالهً لمطعف .حيث يهكف أف ترفض
السيها
:
الرخصة،

 -إذا لـ تتكفر الشركط الالزهة لهىحٍا،

 إذا كاف التحقيؽ الذم قاهت بً هصالح األهف سمبيا أك كرد اعتراض هف إدارة أك ٌيئة تابعة لمدكلة. إذا كاف صاحب الطمب قد سحبت هىً هف قبؿ رخصة ككالة السياحة ك األسفار ىٍائيا.ك في حالة هىح الرخصة فإىٍا غير قابمة لمتىازؿ أك ىقؿ همكيتٍا .أها في حالة كفاة صاحبٍا ،فيهكف لذكم

حقكقً االستهرار في استغالؿ الككالة شريطة تبميغ الك ازرة الهكمفة

بالسياحة في أجؿ أقصاي شٍراف (15 )2ك االهتثاؿ ألحكاـ القاىكف 06/99

16

( )12شٍ ار هف تاريخ الكفاة.17

في أجؿ أقصاي اثىا عشر

العىكاف الرئيسي الثاىي :ىشاطات الككالة السياحية ك الصعكبات التي تكاجٍٍا
كجدت الككاالت السياحية هف أجؿ تقديـ خدهات عديدة لمهسافر بالدرجة األكلى ،إال أف ذلؾ ال يىفي

هساٌهتٍا في دفع عجمة االقتصاد .ك رغـ ذلؾ فإىٍا  -ك عمى غرار العديد هف الهؤسسات أك الٍيئات
التي تقدـ خدهات بهقابؿ طبعا -تكاجً العديد هف الصعكبات ،ك ٌك ها سيأتي بياىً كفقا لها يمي:
مجمة االقتصاد والقانوف العدد السادس جواف 2020
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العىكاف الفرعي األكؿ :ىشاطات الككالة السياحية
تتهثؿ الخدهات الهرتبطة بىشاط ككالة السياحة ك األسفار عمى كجً الخصكص فيها يأتي:18
 -تىظيـ ك تسكيؽ أسفار ك رحالت سياحية ك إقاهات فردية ك جهاعية،

 تىظيـ جكالت ك زيارات رفقة هرشديف داخؿ الهدف ك الهكاقع ك اآلثار ذات الطابع السياحيك الثقافي ك التاريخي،

 -تىظيـ ىشاطات القىص ك الصيد البحرم ك التظاٌرات الفىية ك الثقافية ك الرياضية ك الهؤتهرات ك

الهمتقيات الهكهمة لىشاط الككالة أك بطمب هف هىظهيٍا،

 -كضع خدهات الهترجهيف ك الهرشديف السياحييف تحت تصرؼ السياح،

 اإليكاء أك حجز غرؼ في الهؤسسات الفىدقية ك كذا تقديـ الخدهات الهرتبطة بٍا، -الىقؿ السياحي ك بيع كؿ أىكاع تذاكر الىقؿ حسب الشركط ك التىظيـ الهعهكؿ بٍها لدل هؤسسات

الىقؿ،

 بيع تذاكر أهاكف الحفالت الترفيٍية ك التظاٌرات ذات الطابع الثقافي أك الرياضي أك غير ذلؾ، -استقباؿ ك هساعدة السياح خالؿ إقاهتٍـ،

 القياـ لصالح الزبائف بإجراءات التأهيف هف كؿ الهخاطر الىاجهة عف ىشاطاتٍـ السياحية، -تهثيؿ ككاالت هحمية أك أجىبية أخرل قصد تقديـ هختمؼ الخدهات بإسهٍا ك هكاىٍا،

 كراء سيارات بسائؽ أك بدكف سائؽ ك ىقؿ األهتعة ك كراء البيكت الهىقكلة ك غيرٌا هف هعدات التخييـ. -استعهاؿ تكىكلكجيا االعالـ ك االتصاؿ لترقية ك تسكيؽ " هقصد الجزائر".

 -ىشر كتيبات ك هىشكرات ك دعائـ أخرل ككتكبة ك رقهية بصفة دكرية لبيع هختمؼ الهىتكجات ك

الدكرات السياحية لػ  " :هقصد الجزائر ".

العنواف الفرعي الثاني :الصعوبات التي تواجييا الوكالة السياحية
رد الك ازرة الهكمفة
 كثرة اإلجراءات عىد إىشاء الككاالت السياحية ،فضال عف طكؿ آجاؿ اىتظار ّبالسياحية.
 -قمة الفىادؽ ،بؿ ك في بعض الكاليات عدـ كجكد تمؾ التي هف شأىٍا أف تضهف خدهات عالية الجكدة

ىٍائيا ،بالرغـ هف الهقكهات السياحية التي تتهتع بٍا الجزائر ،حيث الضفاؼ الدافئة عمى البحر األبيض

الهتكسط ،ك الرؤية السحرية لمهىاظر القهرية في تهىراست ،كها أف الحجارة بالطاسيمي ك الٍقار تحهؿ في
آثارٌا عهؽ تاريخ البشرية هف رسكـ جدارية كىحكت صخرية ،أها الهعالـ األثرية بالهدف القديهة ،فٍي
تفكح بعبؽ التاريخ هف القبر الهمكي الهكريطاىي ك هسرح "ليسيزارم" بشرشاؿ ،إلى كىيسة "ساىتاككز"

بكٌراف غربا ك " الطاسيمي ىاجر " بايميزم جىكبا ،إلى أطالؿ "تيفست" بتبسة ،فضال عف ها تسخر بً
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كالية هف طبيعة ك آثار بإهكاىٍا أف تجمب العديد هف الزكار ،هف أٌهٍا آثار "خهيسة" ك آثار "هادكر"
19

(التي تضـ أكؿ جاهعة افريقية) بإضافة إلى ها تعمؽ بالقديس ساىت أكغستاف

ك هف جٍة أخرل ارتفاع األسعار عاهؿ هٍـ جدا هف شأىً التأثير سمبيا عمى السائح ،خاصة أف ٌىاؾ

هكاقع هتخصصة في هقارىة أسعار السفر ،هها يكفر لمسائح عدة خيارات األهر الذم يسٍؿ

ق ارري باختيار كجٍة ها.20

 -سكء تسيير الهكاقع السياحية ك

عميً اتخاذ

قمة التركيج لٍا هف طرؼ السمطات ك غياب الثقافة السياحية في

الهجتهع ،ك بالرغـ هف إصدار العديد هف الىصكص التشريعية ك التىظيهية ،أٌهٍا قكاىيف االستثهار

الهتعاقبة ،فإف الهعطيات تؤكد بقاء قطاع السياحة عمى ٌاهش الىشاطات ،بحيث لـ يساٌـ في التىهية
االقتصادية سكل بأقؿ هف

 % 1في الىاتج الكطىي اإلجهالي

21

 ،ك هف جٍة أخرل فإف هيزاف

الهدفكعات السياحي في الجزائر حقؽ خسائر هتىاهية في هيزاف الهدفكعات القكهي

 ،22ك لعؿ األهر

طبيعي جدا ،حيث هف غير الهعقكؿ تطكير قطاع السياحة ك االستثهار فيً بتخصيص اعتهاد هالي

ضئيؿ يعتبر هف بيف أدىى اعتهادات هيزاىية الدكلة.23

 غالء تذاكر السفر ،سكاء عبر الىقؿ الجكم أك عبر الىقؿ البحرم ،لدرجة أف سعر التذاكر سكاء عمىالخطكط الداخمية أك الدكلية في الجزائر يعد هف بيف أعمى األسعار عمى الهستكل الدكلي.

 -احتكار الدكلة لكسائؿ الىقؿ الجكم ك البحرم ،ك عدـ فتح ذلؾ أهاـ الخكاص.

 الكضع األهىي السيها في بعض الهىاطؽ التي ال تشجع عمى العهؿ السياحي خاصة في فترات هتأخرةهف الميؿ ،ك ٌك األهر الذم يعىي أف تكفر األهف ك االستقرار هف الشركط األساسية لجمب السياح.

كبعد سىة  2000اىتعشت السياحة في الجزائر هجددا إال أف عدد السياح األجاىب يبقى ضعيفا بسبب
العديد هف العكاهؿ هف أٌهٍا غياب التركيج الفعاؿ ك اإلشٍار لمهىتكج السياحي في بالدىا ،فضال عف

العديد هف الىقائص األخرل ،ك ٌك ها يؤكد اعتهاد ككاالت السياحة ك األسفار عمى السياحة الهكفدة إلى

الخارج ( 80عهرة ك أسفار ىحك الخارج 10 ،استقباؿ لككاالت الجىكب ،ك  10حجز لمتذاكر ).24
 غياب الهصارؼ الهعتهدة هف طرؼ الدكلة ،األهر الذم هف شأىً أف يخمؼ صعكبات كبيرة جدابالىسبة لمسائح الذم يقصد الجزائر.
الخاتهة:

هف خالؿ ٌاتً الدراسة ك الهتعمقة بالهركز القاىكىي لككاالت السياحة ك األسفار ،تطرقىا إلى الجاىب
القاىكىي ك اإلجرائي الهتعمؽ بٍا ،ك عميً تكصمىا إلى جهمة هف الىتائج ك التكصيات ،ىكجزٌا فيها يمي:
الىتائج :

 -بالرجكع إلى شركط طمب رخصة إىشاء ككالة السياحة ك األسفار ىالحظ أف الهرسكـ التىفيذم

 161/17قد ألغى ك استبعد فئة كاف يسهح لٍا بالحصكؿ عمى رخصة االستغالؿ ،ك ٌي فئة األشخاص
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الذيف لٍـ أقدهية  10سىكات هىٍا  05سىكات كإطار أك ها يهاثمً في الهيداف السياحي ،هها يفٍـ هىً أف
تكجً الدكلة في ٌذا الهجاؿ يعتهد فقط عمى أصحاب الهؤٌالت العمهية ك الهٍىية هعا.

 غياب أم شرط يتعمؽ بالكضعية القاىكىية تجاي التزاهات الخدهة الكطىية بالىسبة لطالب الرخصة ،ك ٌكفي الحقيقة شرط هٍـ بالىسبة لفئة الذككر ،تهاشيا هع ها جاءت بً الهادة  07هف القاىكف  06/14الهؤرخ

في  2014/08/09الهتعمؽ بالخدهة الكطىية.
* لـ يفصؿ الهرسكـ التىفيذم رقـ  161/17في آجاؿ دراسة همؼ طمب رخصة إىشاء ككالة سياحة ك
أسفار هف طرؼ الكزير الهكمؼ بالسياحة  ،عمى عكس ها حددي الهرسكـ التىفيذم الهمغى رقـ 48/2000

( 06أشٍر) ،فرغـ أف ٌذي الهدة طكيمة ىكعا ها لكف عمى األقؿ تـ تحديدٌا هسبقا.

* الهرسكـ التىفيذم  161/17لـ يحدد صراحة الهكقؼ في حالة سككت الكزير الهكمؼ بالسياحة كعدـ

ردي عمى همؼ طمب الرخصة ابتداء هف تاريخ استالـ الهمؼ.

* في حالة كفاة صاحب الككالة يهكف لذكم حقكقً االستثهار في استغالؿ الككالة شريطة تبميغ الك ازرة

الهكمفة بالسياحة في أجؿ أقصاي شٍراف.

* هف بيف الىتائج كذلؾ  :قمة الككاالت السياحية ،هقارىة بالدكؿ األخرل.
* قمة ىشاط الككاالت السياحية خاصة في بعض كاليات الكطف ك ذلؾ راجع لعدة أسباب.
* اقتصار بعض الككاالت عمى بعض الهىاسبات فقط كالعهرة ك الحج.
* غياب بعض الخدهات التي يهكف أف تقدهٍا الككاالت كغياب الهترجهيف ك الهرشديف السياحييف.
التكصيات :

 ضركرة أف يككف طالب رخصة االستغالؿ هعفى هف التزاهات الخدهة الكطىية. -ضركرة التحديد ك التقميص في آجاؿ دراسة همفات طمب رخصة اىشاء ككاالت سياحية .كها يجب

تحديد األثر القاىكىي الهترتب عمى سككت الجٍة الهعىية في حالة عدـ الرد عمى الطمب إها بالقبكؿ أك

الرفض.

 إعادة الىظر في هشكمة الحصكؿ عمى تأشيرة الدخكؿ لألراضي الجزائرية ،األهر الذم هف شأىً إعطاءىفس جديد لككاالت السياحة ك األسفار.

 -ضركرة التىكع في هجاالت االستثهار السياحي ،كالتسمية ،الهسارح ،الهطاعـ ،الىقؿ السياحي ،حدائؽ

الحيكاىات ،تأجير السيارات بسائقيف أك دكف سائقيف ك عدـ التركيز فقط عمى بيع تذاكر السفر ك رحالت

تأدية العهرة.
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 -تكفير العىصر البشرم الكؼء ،السيها الهترجهيف ك الهرشديف السياحييف.

 -ضركرة إقاهة هشاريع استثهارية تتالءـ هع الهىتكج الصحراكم لالستفادة هف ثركات الصحراء الجزائرية

الكاسعة.

 ضركرة االستفادة هف تجارب بعض الدكؿ السيها الشقيقة هىٍا في هجاؿ السياحة عاهة.التيميش:

المؤلف المرسل :منار فاطمة الزىرة ،اإليميل menar_fat@yahoo.fr :

 -زٌية بكتغريف ،تىشيط السياحة عف طريؽ األىترىت في كالية باتىة ،هذكرة هقدهة لىيؿ شٍادة الهاجستير في العمكـ االقتصادية،

1

باتىة،2015 ،ص.10.

2

 -صميحة عشي ،األداء ك األثر االقتصادم ك االجتهاعي لمسياحة في الجزائر ك تكىس ك الهغرب ،أطركحة هقدهة لىيؿ شٍادة

3

 -صميحة عشي ،ىفس الهرجع ،ص.17.

الدكتكراي عمكـ في االقتصاد ،تخصص اقتصاد ك تىهية ،جاهعة الحاج لخضر ،باتىة ،2011 ،ص.14.

4

 -عيساىي عبد الفتاح ،دكر التخطيط السياحي في ترقية الخدهات السياحية في الجزائر ،هذكرة هقدهة لىيؿ شٍادة الهاجستير،

5

 -الهرسكـ التىفيذم رقـ  48/2000الهؤرخ في  01هارس ،2000يحدد شركط ك كيفيات إىشاء ككاالت السياحة ك األسفار

6

 -اىظر الهادة  02هف ىفس الهرسكـ التىفيذم ك الهعدؿ بالهرسكـ التىفيذم رقـ  186/10الهؤرخ في . 2010/07/14

8

 -ىالحظ اف الىص لـ يتطرؽ عمى اإلطالؽ إلى الشرط الذم يتعمؽ بالكضعية القاىكىية تجاي الخدهة الكطىية لطالب رخصة

9

 -يجب أف يككف الضهاف الهالي الهفركض هكدعان لدل بىؾ أك في هؤسسة هالية تشٍد كتابيا عمى إيداعً لديٍا.

تخصص اقتصاد ك تىهية ،جاهعة الحاج لخضر باتىة ،2014،ص.41.
كاستغاللٍا ،الهعدؿ ك الهتهـ.

7

 -حيث كاف السف القاىكىية الالزهة قبؿ تعدبؿ ٌ 2010ك  19سىة فقط.

االستغالؿ.

ٌذا الضهاف يخصص فقط لسداد التكقؼ عف الدفع تجاي الزبائف الهحتهميف لمككالة أصالن أك إلعادة الزبائف إلى كطىٍـ.

10

 -الهرسكـ التىفيذم رقـ  161/17الهؤرخ في  ،2017/05/15يحدد شركط إىشاء ككاالت السياحة ك األسفار ك كيفيات

11

 -يتـ إيداع طمب رخصة االستغالؿ لدل الهديرية الكالئية لمسياحة الهختصة إقميهيا ،الهصمحة الخاصة بككاالت السياحة ك

استغاللٍا.

األسفار ،ك يتـ ذلؾ قبؿ اجتهاع المجىة الكطىية العتهاد ككاالت السياحة ك األسفار ،التي تجتهع بصفة عادية  04هرات في السىة،

فضال عف إهكاىية االجتهاع بصفة استثىائية كمها دعت الضركرة ذلؾ.

أىظر :هصطفى زكاقي ،الىظاـ القاىكىي لككاالت السياحة ك األسفار في التشريع الجزائرم ،هجمة االجتٍاد لمدراسات القاىكىية ك
االقتصادية ،الهركز الجاهعي لتاهىغست ،الهجمد ،8العدد  ،2019 ،02ص .247 -246

12

 . -لمتكضيح أكثر حكؿ ٌذي المجىة ،أىظر  :الهرسكـ التىفيذم رقـ  47/2000الهؤرخ في  2000/03/01يحدد تىظيـ المجىة

الكطىية العتهاد ككاالت السياحة ك األسفار ك سيرٌا.
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 -في حالة هخالفة ككالة السياحة ك األسفار اللتزاهاتٍا تجاي السائح أك ذكم حقكقً ،تىشأ هسؤكليتٍا تجاٌٍـ ،سكاء عمى أسا

الخطأ الشخصي أك تطبيقا ألحكاـ الهسؤكلية العقدية عف فعؿ الغير في حالة تقديـ الخدهات هف طرؼ جٍة أخرل هتعاقدة هع ذات

الككالة.

لمتفصيؿ في ٌذا الهكضكع أىظر:

 -خديجة عبد الالكم ،الهىازعات الىاشئة بيف ككالة السياحةك األسفار ك الزبكف الهتعاقد هعٍا في ظؿ القاىكف الجزائرم ،الهجمة

الجزائرية لمقاىكف البحرم ك الىقؿ ،الصادرة عف جاهعة أبي بكر بمقايد – تمهساف ،الهجمد  ،02العدد  ،2015 ،01ص  58ك ها

بعدٌا.

 -هباركة حىاف كرككرم ك أ د /رضا ٌهيسي ،الهسؤكلية الهدىية الهزدكجة

لككالة السياحة ك األسفار ،هجمة دفاتر السياسة ك القاىكف ،جاهعة قاصدم هرباح – كرقمة ،العدد  ،17جكاف  ،2017ص  02ك ها

بعدٌا.
14

 -يقدـ الطعف في أجؿ شٍر ( )01كاحد ابتداء هف تاريخ اإلشعار بالرفض.

ك الهالحظ أف اآلجاؿ في هثؿ ٌذي الحالة غير كاضحة ،فالسؤاؿ الهطركح ٌؿ الهقصكد ٌك التاريخ الهدكف عمى كثيقة الرفض أم

تاريخ تحرير قرار الرفض ،أـ الهقصكد ٌك تاريخ استالـ اإلشعار بالرفض .فكاف عمى الهشرع أف يحدد اآلجاؿ بشٍر كاحد ابتداء هف
استالـ قرار الرفض حتى ال يسمب هف الهعىي حقً في الطعف.

15

 -الهالحظ أف الهشرع لـ يحدد اآلجاؿ بشكؿ دقيؽ ،حيث كاف عميً أف يضيؼ عبارة شٍراف ابتداء هف تاريخ الكفاة ،أك ابتداء هف

16

 -القاىكف رقـ  06/99الهؤرخ في  1999/04/04يحدد القكاعد التي تحكـ ىشاط ككالة السياحة ك األسفار.

تاريخ اكتساب الكرثة صفة " ذكم الحقكؽ ".

17

 -لـ يحدد الهشرع الهقصكد باالهتثاؿ لمقاىكف  06/99في أجؿ  12شٍ ار هف تاريخ الكفاة ،فٍؿ ذلؾ يعىي ضركرة تككيف همؼ

18

 -أىظر الهادة  04هف ىفس القاىكف رقـ . 06/99

جديد ،أك البحث فقط عف شخص تتكفر فيً الشركط الهطمكبة ،أك ههكف أشياء أخرل.

19

 -د /ياسيف حفصي بكىبعك ،إهكاىيات ك هعكقات القطاع السياحي في الجزائر ك آليات ترقيتً لتىهية االقتصاد الكطىي دراسة

20

 -هف بيىٍا هكقع  ،Trivagoالذم يعرض عدة اختيارات أهاـ السائح هف أجؿ اختيار أفضؿ العركض.

تحميمية لمفترة ( ،)2016-2008هجمة اإلبداع ،جاهعة البميدة  ،2الهجمد  ،07العدد  ،2017 ،08ص .214-213
أىظر:

 د /زبير عياش ك د /فاتف باشا ،إهكاىية السياحة الهحمية بالجزائر هف الهىظكر التكىكلكجي -بيف الكاقع ك الهأهكؿ ،-حكليات جاهعةقالهة لمعمكـ االجتهاعية ك اإلىساىية ،العدد  ،14هارس  ،2016ص .191

- Naima Bouazza Marouf, La communication touristique a l’internationnal cas su sud Algerien,

Mémoire de magistere en scienes commerciales, Faculté des Sciences Economiques, des Sciences
de gestion et Sciences Commertiales, Université D’Oran, 2011-2012, P 33-34.

21

 -د/عبد الهالؾ هٍمؿ ك أ /يكىس لغكاطي ،التىهية السياحية في الجزائر ك أثرٌا عمى االقتصاد الكطىي،هجمة الهىاجير،عدد ،02

د اررية ،الجزائر ،2015 ،ص.129.

في حيف تعتبر السياحة الهصدر األكؿ لمعهالت األجىبية لػ  % 38هف دكؿ العالـ ،تتصدرٌا الكاليات الهتحدة األهريكية التي تبمغ

إيراداتٍا السياحية أكثر هف  204.5بميكف دكالر (سىة .)2015

لمتفصيؿ أكثر أىظر :د /حهزة بككفة ك د /عهار زكدة ،كاقع ك آفاؽ السياحة في الجزائر ك تىافسيتٍا بىاء عمى تقرير تىافسية السياحة

العالهي  ،2017هجمة اآلفاؽ لمدراسات االقتصادية ،الصادرة عف كمية العمكـ االقتصادية ك العمكـ التجارية ك عمكـ التسيير ،جاهعة
العربي التبسي – تبسة ،العدد  ،2018 ،05ص .35
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أىظر كذلؾ:
Ould Said Mohammed, Stratégie de développement du secteur du tourisme « Cas de la Wilaya de
Mostaganem », Mémoire de Magister, Faculté des sciences commerciales, sciences économiques et
sciences de gestion, Université Abdelhamid Ibn Badis- Mostaganem, 2013-2014, p 01.
 - 22ك يعىي ذلؾ أف الىفقات السياحية أعمى هف اإليرادات السياحية ،ك بالتالي فإف الهيزاف السياحي عرؼ خسائر كبيرة جدا بدال هف
أف يساٌـ في إىعاش االقتصاد الكطىي .لمتفصيؿ أكثر أىظر :ياسيف حفصي بكىبعك ،الهرجع السابؽ ،ص .216

23

 -أىظر القاىكف رقـ  14/19الهؤرخ في  ،2019/12/11يتضهف قاىكف الهالية لسىة  ،2020جريدة رسهية عدد  81الصادرة في

 ،2019/12//30ص .52

أىظر كذلؾ :خكلة ىجيهي ،إشراؾ الهجتهع الهحمي في التىهية السياحية بكالية الجمفة ،هجمة هفاٌيـ لمدراسات الفمسفية ك االىساىية
الهعهقة ،جاهعة زياف عاشكر -الجمفة ،العدد  ،03سبتهبر  ،2018ص .211

24

 -لمتفصيؿ أكثر أىظر :ىسيبة سهاعيىي ،دكر السياحة في التىهية االقتصادية ك االجتهاعية في الجزائر ،هذكرة هاجستير في إدارة

األعهاؿ ،كمية العمكـ االقتصادية ،عمكـ التسيير ك العمكـ التجارية ،جاهعة كٌراف ،2014/2013 ،ص .119
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