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ملخص

يتطــرق هــذا البحــث اىل الطبيعــة القانونيــة للرتاخيــص الســياحية يف دولــة قطــر ،وذلــك مــن خــال
الذاتيــة القانونيــة والوظيفيــة هلــذه الرتاخيــص ،فعــى مســتوى الذاتيــة القانونيــة تعــد هــذه الرتاخيــص
قــرارات إداريــة ذات طبيعــة رضائيــة ،فــا تقــوم قانو ًنــا إال عــى أســاس إطــار اجرائــي معــن حــدده
املــرع ،ويتجســد ذلــك مــن خــال الطلــب املقــدم مــن صاحــب الشــأن ،وموافقــة اإلدارة املختصــة عــى
هــذا الطلــب ،إال أن هــذه الرضائيــة التــي يقــوم عليهــا اصــدار القــرار بالرتخيــص ال تعــد مــن قبيــل طبــع
العالقــات اإلداريــة بالطابــع التعاقــدي ،كــا تــرز الذاتيــة القانونيــة للرتاخيــص الســياحية مــن خــال
كوهنــا قــرارات إداريــة رصحيــة تتعلــق بأنشــطة خمتلفــة.
أمــا عــى مســتوى الذاتيــة الوظيفيــة للرتاخيــص الســياحية ،فيالحــظ أن الرتخيــص لــه دور وظيفــي
يتمثــل يف كونــه أحــد الوســائل املســتخدمة يف تنظيــم قطــاع الســياحة بحســبانه قطا ًعــا اقتصاد ًيــا خاض ًعــا
للتنظيــم ،وهــو مــا يعنــي أن الرتخيــص الســياحي عبــارة عــن قــرار إداري يتخــذ يف إطــار التنظيــم
االقتصــادي ،وهــو مــا ينتــح عنــه نتيجــة هامــة وهــي أن اإلدارة املختصــة بمنــح الرتاخيــص الســياحية
ليســت إال منظـ ًـا عا ًمــا ،واملرخــص لــه يعــد عامـ ً
ـا يف الســوق االقتصاديــة الســياحية.
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Abstract
This research focuses on the legal nature of tourism licenses in the State of Qatar; through
studying their legal and functional characters. At the level of legal particularity, these licenses
are administrative decisions of a consensual nature. They are legally built on a specific procedural
framework defined by the legislator. This is achieved through the demand by the concerned party,
and the consent of the competent administration to this demand. However, the consensual basis
of the decision to license does not make them of contractual nature.
As for the functional level of tourist licenses, it is noted that the license has a functional role,
which is one of the means used in organizing the tourism field as an economic sector subject to
regulation. This means that the tourist license is an administrative decision taken within the
framework of economic regulation importantly resulting in that the competent authority to grant
tourist licenses is merely a public organizer, but the license is an element in the tourism economic
market.

Keywords: Administrative decision; Tourist licenses; Mandate of the public service; Police
license; Economic regulation
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مقدمة

صــدر القانــون  20لســنة  2018يف دولــة قطــر ،وكان الغــرض مــن هــذا القانــون إعــادة تنظيــم القطــاع

الســياحي يف الدولــة ،1باعتبــاره واحــدً ا مــن أهــم القطاعــات االقتصاديــة ،التــي يمكــن أن تــدر ري ًعــا اقتصاد ًيــا

ـرا ،يف ظــل ســعي دولــة قطــر إىل التنميــة االقتصاديــة ،وتنويــع مصــادر اإليــرادات العامــة ،وقــد أعطــى
كبـ ً

املــرع القطــري اهتام ًمــا ملحو ًظــا للرتاخيــص الســياحية ،ممــا يمكــن القــول معــه :إن الرتاخيــص الســياحية
متثــل أحــد املحــاور اجلوهريــة فيــه.

وإذا كان األمــر كذلــك فــإن هنــاك تسـ ً
ـاؤل قانون ًيــا حــول النظــام القانــوين للرتاخيــص الســياحية ،يف ســبيل

التوصــل إىل ماهيتهــا القانونيــة .فالرتاخيــص الســياحية تعــد ترصفــات قانونيــة إداريــة ،تتمتــع بذاتيــة قانونيــة

خاصــة ،فهــي ال يمكــن أن تقــوم قانو ًنــا دون مبــادرة مــن يصــدر القــرار ملصلحتــه ،وتتمثــل هــذه املبــادرة يف

الطلــب ،وال يقــوم القــرار بالرتخيــص املطلــوب إال بالقبــول مــن جانــب اإلدارة ،وهنــا تُطــرح أســئلة قانونيــة
حــول املاهيــة القانونيــة هلــذا الطلــب ،والســلطة املختصــة بالبــت بــه ،واإلطــار اإلجرائــي للبــت بــه.

وإذا كان األمــر كذلــك ،فــإن الســؤال القانــوين اهلــام الــذي يطــرح نفســه ،هــو ذلــك املتعلــق بالطبيعــة

الرضائيــة هلــذا النمــط مــن الترصفــات ،وهــل مــن شــأنه أن يطبــع التــرف بالطابــع التعاقــدي ،يف إطــار مــا

يشــهده القانــون اإلداري املعــارص مــن حتــوالت تتعلــق بطبــع ترصفــات اإلدارة العامــة بالطابــع التعاقــدي،

كبديــل عــن الترصفــات القانونيــة االنفراديــة ،أم يظــل التــرف يف دائــرة القــرارات اإلداريــة الفرديــة ،يف
احلقيقــة إن هــذه املقاربــة ســتؤدي إىل نتيجــة هامــة مؤداهــا أن الرتخيــص الصــادر يف هــذا املجــال يظــل يف

دائــرة القــرارات اإلداريــة الفرديــة ،التــي ال تصــدر إال بشــكل رصيــح ،وال يمكــن أن تصــدر بشــكل ضمنــي

أو ســلبي .وهــي تتعلــق بأنشــطة خمتلفــة ،وهــذا طبيعــي نظـ ًـرا لتعــدد األنشــطة الســياحية املســتهدفة بالتنظيــم
مــن قبــل املــرع.

وإذا كانــت الرتاخيــص الســياحية يف حقيقتهــا قــرارات إداريــة فرديــة ،إال أهنــا ختضــع بموجــب قانــون

تنظيــم الســياحة القطــري إىل عــدد مــن القيــود ،وتتمثــل يف :االعتبــار الشــخيص ،واملــدة ،واملقابــل املــايل.

وكــا يتمتــع القــرار الصــادر بالرتخيــص بذاتيــة قانونيــة ،متيــزه عــن غــره مــن القــرارات ،فإنــه يتمتــع

أيضــا بذاتيــة وظيفيــة ،فهــو يصــدر يف إطــار وظيفــة التنظيــم االقتصــادي للدولــة ،وبالتحديــد يف إطــار التنظيــم
ً

وبحســبان أن التنظيــم االقتصــادي هيــدف إىل حتديــد القواعــد التــي حتكــم
االقتصــادي للقطــاع الســياحيُ ،

ســلوكيات املامرســن هلــذا النشــاط ضمــن القطــاع ،وحتقيــق أغــراض تتعلــق باملصلحــة العامــة ،لذلــك فــإن
إصــدار الرتاخيــص الســياحية يــؤدي مــن حيــث النتيجــة إىل حتريــك الســوق الســياحية ،التــي ال يمكــن أن

 1كان القانــون رقــم  6لســنة  ،2012هــو الــذي ينظــم قطــاع الســياحة يف دولــة قطــر ،وقــد تــم إلغــاؤه رصاحــة بموجــب املــادة  44مــن القانــون
 20لســنة .2018
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تكــون قائمــة قانو ًنــا إال مــن خــال منــح هــذه الرتاخيــص .وهــذا يعنــي مــن حيــث النتيجــة أن الرتاخيــص
الســياحية تــؤدي إىل إنشــاء رابطــة قانونيــة ذات طابــع اقتصــادي بــن اإلدارة بحســباهنا (منظـ ًـا) وا ُمل َ
رخــص
لــه بحســبانه (عامـ ً
ـا يف الســوق الســياحي) ،وهــو مــا يتطلــب دراســة ماهيــة التنظيــم االقتصــادي وأغراضــه،

والعالقــة بــن التنظيــم والرتاخيــص الســياحية ،وحتليــل العالقــة الدســتورية بــن الرتاخيــص التنظيميــة
الصــادرة يف املجــال الســياحي مــن جهــة ،واحلريــات االقتصاديــة مــن جهــة أخــرى.

بحســبانه
وإن النتيجــة الرئيســية التــي ترتتــب عــى الــدور الوظيفــي الــذي يقــوم بــه الرتخيــص الســياحي ُ

أحــد الوســائل الرئيســية للتنظيــم االقتصــادي يف القطــاع الســياحي ،هــو ذلــك املتعلــق بالتاميــز بــن هــذا
النمــط مــن الرتاخيــص مــن جهــة ،والرتاخيــص األخــرى التــي متنــح يف إطــار تفويــض املرفــق العــام والضبــط
اإلداري مــن جهــة أخــرى.

وال بــد أن ننــوه إىل أن اخلــوض يف غــار هــذا البحــث مل يكــن سـ ً
ـهل ،حيــث تــم إعــداده ،ومل يمــض عــى

صــدور قانــون تنظيــم الســياحة القطــري اجلديــد ســوى ردح بســيط مــن الزمــن ،1كــا أنــه عــى حــد علمنــا
مل يســبق ألحــد مــن الفقــه أن تطــرق بالتأصيــل والتحليــل للرتاخيــص الســياحية حتــى يف األنظمــة القانونيــة

املقارنــة ،ويف العمــوم فــإن األبحــاث العلميــة املتعلقــة بالرتاخيــص اإلداريــة تعــد نــادرة يف فقــه القانــون

اإلداري.

وبنــاء عــى مــا تقــدم ،فــإن دراســتنا ســتكون عــى حموريــن :نعالــج يف أوهلــا الذاتيــة القانونيــة للرتاخيــص

الســياحية ،ويف ثانيهــا الذاتيــة الوظيفيــة للرتاخيــص الســياحية ،وذلــك كــا ســيأيت:
المطلب األول :الذاتية القانونية

ـرارا إدار ًيــا ،إال أنــه يتمتــع
إذا كان الرتخيــص الــذي يصــدر يف جمــال القطــاع الســياحي يف دولــة قطــر يعــد قـ ً

بخصوصيــة قانونيــة ،وتنجــم هــذه اخلصوصيــة القانونيــة مــن خــال الطبيعــة الرضائيــة لــه ،حيــث يــرز
للم َ
رخــص لــه بشــكل واضــح ،ممــا يطــرح العديــد مــن التســاؤالت اإلجرائيــة واملوضوعيــة،
العامــل الرضائــي ُ

لذلــك ســيكون عنــوان الفــرع األول من هــذا املطلــب( :الرتخيــص الســياحي قــرار إداري ذو طبيعــة رضائية)،
حيــا ،وهــو يصــدر متعل ًقــا
ـرارا إدار ًيــا فرد ًيــا رص ً
ومــن جانــب آخــر فــإن هــذا القــرار ال يمكــن إال أن يكــون قـ ً

بمجــاالت ســياحية متعــددة ،لذلــك ســيكون عنــوان الفــرع الثــاين مــن هــذا املطلــب( :الرتخيــص الســياحي

ـرارا إدار ًيــا
قــرار إداري رصيــح يتعلــق بأنشــطة خمتلفــة) ،وإذا كان الرتخيــص الصــادر يف القطــاع الســياحي قـ ً
يف حقيقتــه ،إال أن وجــوده القانــوين مرتبــط بقيــود قانونيــة متعــددة ،لذلــك ســيكون عنــوان الفــرع الثالــث:
(الرتخيــص الســياحي قــرار إداري مــروط) ،وذلــك عــى النحــو التــايل:

 1صدر قانون تنظيم السياحة بتاريخ  ،2018/11/4ونرش يف اجلريدة الرسمية يف العدد  ،19السنة التاسعة واخلمسون ،تاريخ  ،2018/12/12ص .3
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الفرع األول :التراخيص السياحية قرارات إدارية ذات طبيعة رضائية

لقــد عرفــت حمكمــة التمييــز القطريــة القــرار اإلداري بأنــه :إفصــاح عــن إرادة اإلدارة ،يف الشــكل الــذي

يتطلبــه القانــون ،عــن إرادهتــا امللزمــة بــا هلــا مــن ســلطة بمقتــى القوانــن واللوائــح ،وذلــك بقصــد إحــداث

مركــز قانــوين معــن ،يكــون ممكنًــا وجائـ ًـزا قانو ًنــا ،ابتغــاء مصلحــة عامــة.1

ويالحــظ مــن هــذا التعريــف التقليــدي الــذي أخــذ بــه القضــاء والفقــه العربيــان عمو ًمــا ،2أن القــرار

اإلداري إنــا هــو تعبــر انفــرادي أو أحــادي عــن إرادة اإلدارة ،بحيــث ال تشــارك إرادة أخــرى يف إصــداره.
بيــد أن الرتخيــص الــذي يصــدر عــن اإلدارة يف املجــال الســياحي ،وإن كان يف حقيقتــه تعبــر عــن إرادة

اإلدارة يف ســبيل إحــداث آثــار قانونيــة معينــة ،إال أن إرادة اإلدارة ال تكفــي لتكوينــه ،حيــث إن املــرع القطري
دورا إلرادة ا ُمل ّ
ـرارا
رخــص لــه يف تكويــن هــذا القــرار ،بحيــث ال يمكــن لــإدارة املختصــة أن تصــدر قـ ً
أوجــد ً

بالرتخيــص إال إذا تدخلــت إرادة ا ُملرخــص لــه:

ً
أول  -الطلــب :تتجــى إرادة ا ُملرخــص لــه يف تكويــن القــرار بالرتخيــص يف رضورة تقديــم طلــب

( )La demandeمــن قبلــه ،فالطلــب هــو العنــر املحــرك إلصــدار مثــل هــذا القــرار ،3ويقــدم الطلــب وف ًقا

للقانــون القطــري مــن قبــل أي شــخص طبيعــي أو اعتباري يرغــب بمامرســة أي من األنشــطة الســياحية املباحة

قانو ًنــا ،بيــد أن هنــاك فر ًقــا مــن هــذه الناحيــة ،فالطلــب املقــدم مــن أجــل القيــام باملهرجانــات أو الفعاليــات
أساســا مــن جانــب أحــد مكاتــب تنظيــم املهرجانــات والفعاليــات الســياحية؛ أي
الســياحية ،جيــب أن يقــدم ً

أساســا عــى ترخيــص آخــر ،وهــو الرتخيــص بإنشــاء مكتــب
أن مقــدم هــذا الطلــب جيــب أن يكــون حائـ ًـزا ً
متخصــص لقيــام بمثــل هــذا النشــاط الســياحي ،يف حــن أن الطلــب املقــدم مــن أجــل انشــاء منشــآت ســياحية
أساســا .4ويتقــدم
أو فندقيــة أو إدارهتــا أو اســتغالهلا ،قــد يكــون مــن غــر العاملــن يف القطــاع الســياحي ً

بطلــب للقيــام بــه عــن طريــق إنشــاء املنشــأة الســياحية أو الفندقيــة أو املكتــب الســياحي ،وعــى هــذا األســاس
فقــد أوجــب املــرع القطــري أن يتقــدم صاحــب الشــأن بطلــب إىل اإلدارة املختصــة ،لــدى املجلــس الوطنــي

للســياحة ،مــن أجــل احلصــول عــى الرتخيــص بمامرســة األنشــطة ضمــن القطــاع الســياحي .5وذهــب املــرع

يف نفــس الوقــت إىل إخضــاع هــذا الطلــب إىل أشــكال معينــة ،إذ جيــب أن يقــدم عــى النمــوذج املعــد هلــذا
الغــرض ،مشـ ً
ـتمل عــى البيانــات ،ويف تقديرنــا أن خمالفــة هــذه الشــكلية ال تــؤدي إىل بطــان الطلــب ،وذلــك

 1حمكمــة التمييــز القطريــة ،الدائــرة املدنيــة والتجاريــة ،احلكــم رقــم  66لســنة  ،2013قضائيــة ،تاريــخ  ،2013/5/21وحكمهــا رقــم  ،224لســنة
 2014قضائيــة ،تاريــخ  .2014/1/21منشــوران يف موقــع امليــزان ./ http://www.almeezan.qa:تاريــخ الزيــارة.2018/12/15 :

 2فؤاد عبد الباسط ،القرار اإلداري ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .15

عصام نعمة إسامعيل ،الطبيعة القانونية للقرار اإلداري ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،2009 ،ص  76وما بعدها.

3 Benoit Plessix, Droit administratif général, (1ère édition, LexisNexis, Paris, 2016) 1064.

 4املادة  9من القانون  20لسنة .2018
 5املادة  3من القانون  20لسنة .2018
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ألن الشــكلية التعــد جوهريــة يف هــذه احلالــة ،بــل ألن الطلــب يف حــد ذاتــه ال يعــد ترص ًفــا قانون ًيــا حتــى يقــال
ببطالنــه ،ومــن ثــم فــإن عــدم مراعــاة هــذه الشــكلية تعطــي احلــق لــإدارة يف تقديرنــا بعــدم االلتفــات للطلــب

أيضــا أن يبــادر املــرع إىل تــايف هــذه
وبحثــه ،بحكــم أنــه يعــد بحكــم غــر املقــدم قانو ًنــا ،وإن كان يف رأينــا ً
الثغــرة الترشيعيــة ،واألخــذ بــا هــو معمــول يف فرنســا حال ًيــا بالنســبة لــكل الطلبــات ،بحيــث تلتــزم اإلدارة بتنبيــه

مقــدم الطلــب بالعيــوب الشــكلية التــي تشــوب طلبــه ،وتعطيــه مهلــة لتالفيهــا .1وإىل جانــب هــذه الشــكلية،
يلتــزم صاحــب الطلــب بتحقيــق الــروط املوضوعيــة التــي تفرضهــا النصــوص الترشيعيــة ،مــن أجــل إصــدار
القــرار بالرتخيــص ،والتــي ختتلــف باختــاف النشــاط الــذي ينصــب عليــه الطلــب.2

وإذا تــم تقديــم الطلــب إىل اإلدارة املختصــة ،فهنــا ُيثــار التســاؤل بطبيعــة ســلطة اإلدارة ،حــن تتــوىل

البــت يف الطلــب املقــدم إليهــا بشــأن الرتخيــص يف جمــال مــن املجــاالت الســياحية ،وهــل تعــد يف هــذه احلالــة
تقديريــة أو مقيــدة؟

مــن املعلــوم أن النشــاط املقيــد يعنــي رضورة اختــاذ القــرار يف حــال توافــر كافــة الظــروف واملعطيــات التــي
يشــر اليهــا نــص قانــوين معــن ،وعندئـ ٍ
ـذ يتحتــم عــى اإلدارة أن تقــوم باختــاذ القــرار ،حيــث يقــع عــى عاتقهــا
ّ
3
االلتــزام باختــاذ القــرار عــى حــد تعبــر األســتاذ جــن فالــن .
وعــى هــذا األســاس ،إذا اســتوىف مقــدم الطلــب كافــة املتطلبــات القانونيــة للحصــول عــى الرتخيــص يف جمــال

ســياحي حمــدد ،فــإن ســلطة اإلدارة تعــد مقيــدة ،ويرتتــب عــى عاتقهــا االلتــزام بإصــدار قــرار الرتخيــص املطلوب.
كــا ال بــد مــن القــول :إن هنــاك ح ًقــا يتمتــع بــه مقــدم الطلــب ،وهــو احلــق يف أن تتلقــى اإلدارة املختصــة

طلبــه ،وأن تنظــر بــه ،4متــى مــا اســتوىف املوجبــات القانونيــة املشــار إليهــا ،وذلــك عــى الرغــم مــن عــدم
وجــود نــص رصيــح بذلــك يف قانــون تنظيــم الســياحة رقــم  20لســنة  ،2014إال أن الــروح العامــة للقانــون

املذكــور تفصــح عــن ذلــك ،كــا أن هــذا احلــق تفرضــه نصــوص الدســتور القطــري ،املتعلقــة باملســاواة

وتكافــؤ الفــرص.5

ثان ًيــا  -الســلطة املختصــة بالبــت يف الطلــب :لقــد أعطــى املــرع القطــري صالحيــة البــت بطلــب الرتخيص

(لــإدارة املختصــة) ،6وهــو مــا يطــرح التســاؤل عــن مــدى تعــارض ذلــك مــع مــا نصــت عليــه نصــوص
ترشيعيــة أخــرى ،بشــأن اختصــاص األمــن العــام للمجلــس الوطنــي للســياحة بــاإلرشاف عــى العمليــات

 1وذلك بموجب املادة ل 2-114 .من تقنني العالقة بني اإلدارة والشعب .راجع:

Pierre Serrand, Droit administratif,((2ème édition, P.U.F., Paris, 2017) 202.

 2راجع :املادة  3من القانون  20لسنة  ،2018بشأن تنظيم السياحة يف دولة قطر.

3 Jean Waline, Droit administratif,(édition 26, Dalloz, Paris, 2016) 443.

4 Didier Truchet, Droit administrative, (6ème édition, P.U.F., Paris, 2015) 226.

 5املادتان  34و 35من الدستور القطري.

 6املادة  4من القانون  20لسنة .2018
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املتعلقــة بالرتخيــص التــي خيتــص هبــا املجلــس الوطنــي للســياحة ،1وإن كان يف رأينــا يمكــن رفــع التعــارض

بتفســر اإلرشاف الــذي خيتــص بــه األمــن العــام ،عــى أنــه مــن قبيــل الرقابــة عــى مــا تقــوم بــه اإلدارة املختصة
بشــأن البــت يف طلبــات الرتخيــص ،تطبي ًقــا للقواعــد العامــة التــي حتكــم الســلطة الرئاســية ،وإن كان هــذا
أيضــا؛ ألن مســألة البــت يف الرتخيــص هــي مســألة جوهريــة يف إطــار تنظيــم قطــاع
التربيــر غــر كاف يف تقديرنــا ً

الســياحة ،كــا ســنرى يف موضعــه ،لذلــك نــرى أنــه كان بإمــكان املــرع القطــري أن يســلك إحــدى طريقــن:
إمــا أن يعطــي صالحيــة البــت بطلبــات الرتخيــص لألمــن العــام ،أو حتــى ملجلــس إدارة املجلــس الوطنــي

بحســبانه املــرف عــى عمليــات الرتخيــص مــن
للســياحة ذاتــه ،أو أن يرســم آليــة للعالقــة بــن األمــن العــام ُ
جهــة ،واإلدارة املختصــة بحســباهنا اجلهــة التــي تبــت بطلبــات الرتخيــص مــن جهــة أخــرى.

ثال ًثــا  -اإلطــار اإلجرائــي للبــت يف طلــب الرتخيــص :لقــد فــرق املــرع القطــري مــن حيــث اإلطــار

ـارا إجرائ ًيا بســيطا
اإلجرائــي الــذي جيــب أن تبــت اإلدارة املختصــة خاللــه بطلــب الرتخيــص ،حيــث رســم إطـ ً

ـارا معقــدً ا لبعضهــا اآلخــر ،وذلــك حســب نــوع النشــاط الــذي ينصــب عليــه طلــب
لبعــض الرتاخيــص ،وإطـ ً
الرتخيــص ،وبنــاء عــى ذلــك ،فــإذا كان طلــب الرتخيــص يتعلــق بإقامــة مهرجــان ،أو فعاليــة ســياحية ،ففــي

هــذه احلالــة تقــوم اإلدارة املختصــة بالبــت يف طلــب الرتخيــص ،وذلــك مــع رضورة إخطــار صاحــب الشــأن

بالقــرار الــذي توصلــت إليــه ،بوســائل اإلخـــــــــطار التــي نــص عليهــا القانــــــــون" :تســليم اإلخطــار يف
موطــن صاحــب الشــأن ،أو يف مركــز أعاملــه ،أو بــأي وســيلة أخــرى تفيــد علــم طالــب الرتخيــص" ،2وبالتــايل
فــإن املــرع مل يلــزم اإلدارة بأســلوب معــن لتســليم اإلخطــار لصاحــب الشــأن يف موطنــه أو يف مركــز أعاملــه،

فقــد يكــون التســليم شــخص ًيا ،أو بالربيــد ،كــا أنــه فتــح الوســائل التــي يمكــن اتباعهــا يف هــذا الشــأن ،حيــث

أجــاز أن يرســل اإلخطــار لصاحــب الشــأن بــأي وســيلة أخــرى غــر التســليم مــن شــأهنا أن تفيــد علــم
صاحــب الطلــب ،ودون شــك ،تــأيت الوســائل اإللكرتونيــة احلديثــة يف مقدمــة هــذه الوســائل.

إطــارا زمن ًيــا معينًــا للبــت يف طلــب الرتخيــص ،بحيــث تلتــزم اإلدارة
وحــدد القانــون يف هــذه احلالــة
ً

بالبــت يف الطلــب خــال أســبوع مــن تاريــخ تقديمــه ،ويعنــي األســبوع هنــا ســبعة أيــام بــا فيهــا أيــام العطــل
الرســمية ،بحكــم أن املــرع مل يقيــد هــذه املــدة بأيــام العمــل ،ويف تقديرنــا أن املــرع القطــري كان موف ًقــا يف

إيــراد هــذا احلكــم القانــوين؛ ألن مــن شــأنه زيــادة تقييــد اختصــاص اإلدارة اجتــاه طلــب الرتخيــص ،حيــث

مل يــرك لــإدارة إمكانيــة االســتفادة مــن الســلطة التقديريــة غــر العاديــة ،والتــي تنشــأ مــن خــال ممارســة
اختصاصــا مقيــدً ا،
اإلدارة لالختصــاص املقيــد .3إذ أن القانــون يقيــد مســلك اإلدارة حــن يفــرض عليهــا
ً

 1الفقرة الثامنة من املادة  14من القرار االمريي رقم  75لسنة  ،2018بإنشاء املجلس الوطني للسياحة.

 2املادة  4من القانون  20لسنة .2018

3 PY Pierre, « Pouvoir discrétionnaire, compétence liée, pouvoir d'injonction », In recueil, Dalloz, N°37 (2000) 565.

املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019عدد خاص ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

89

ولكــن مــع ذلــك يبقــى هلــا جمــال للســلطة التقديريــة متارســه ،وذلــك إذا مل حيــدد هلــا القانــون اللحظــة التــي

جيــب عندهــا اختــاذ القــرار ،ومادامــت اإلدارة تتمتــع بســلطة حتديــد الوقــت الــذي جيــب ممارســة االختصــاص
املقيــد عنــد حلولــه ،لذلــك فــإن حقــوق األفــراد الذيــن يمس هــذا النمــط مــن القــرار مراكزهــم القانونيــة تظل

بــا فعاليــة ،إذا مل تتدخــل اإلدارة ،وتصــدر هــذا القــرار ،ففــي هــذه احلالــة يوجــد حــق يف القيــام بالتــرف
قــرره القانــون ملصلحــة األفــراد ،إال أن هــذا احلــق موقــوف عــى تقديــر اإلدارة مــن
(ّ ،)Droit à l’acte

ناحيــة اختيــار اللحظــة التــي تتدخــل فيهــا ،وتصــدر القــرار الــذي يقيــد القانــون اختصاصهــا يف إصــداره،1
وهــذا يعنــي أن املــرع القطــري مل يتــح لــإدارة إمكانيــة االســتفادة مــن الســلطة التقديريــة املوجــودة ضمــن

الســلطة املقيــدة ،عنــد منــح هــذا النمــط مــن الرتاخيــص الســياحية.

أمــا بالنســبة لإلطــار اإلجرائــي املعقــد ،فقــد قــرره املــرع القطــري ،إذا كان موضــوع طلــب الرتخيــص

يتعلــق بـــ :إنشــاء ،أو إقامــة ،أو اســتغالل ،أو إدارة منشــأة فندقيــة ،أو ســياحية ،أو مكتــب تنظيــم مهرجانــات

وفعاليــات ســياحية ،حيــث يتــم البــت يف الطلــب عــى مرحلتــن:

 -1مرحلــة املوافقــة املبدئيــة :وتعطــى هــذه املوافقــة املبدئيــة عــى أســاس املعطيــات األوليــة التــي يتقــدم هبــا
طالــب الرتخيــص ،وذلــك يف إطــار الــروط التــي تتضمنهــا الترشيعــات النافــذة ،للحصــول عــى هــذه
ترخيصــا ملزاولــة النشــاط الســياحي املطلــوب ،بــل تعــد
املوافقــة املبدئيــة ،2وهــي ال تعــد يف حــد ذاهتــا
ً

ترخيصــا إلنجــاز اإلنشــاءات والتجهيــزات الالزمــة ملامرســة النشــاط املطلــوب .ويكيــف
يف حقيقتهــا
ً
هــذا الرتخيــص (املبدئــي) مــن الناحيــة القانونيــة عــى أســاس كونــه مــن القــرارات املعــــلقة عــى

رشط فاســــــخ ( ،3)La condition résolutoireبحيــث يــزول إذا مل يقــم طالــب الرتخيــص بإنجــاز
اإلنشــاءات والتجهيــزات التــي جيــب أن ينجزهــا وف ًقــا للــروط الترشيعيــة املوضوعــة ،وحســب نمــط

النشــاط املطلــوب ترخيصــه ،ويكــون الــزوال مــن تاريــخ صــدور القــرار باملوافقــة املبدئيــة.

وتُعطــى هــذه املوافقــة املبدئيــة ملــدة حمــدودة ،يلتــزم خالهلــا صاحــب الطلــب بإنجــاز اإلنشــاءات
والتجهيــزات الالزمــة ،وأعطــى القانــون لــإدارة املختصــة الســلطة التقديريــة يف متديــد هــذه املــدة

يف حــال عــدم إمتــام اإلنشــاءات والتجهيــزات الالزمــة ملامرســة النشــاط ،بحيــث يمكــن منــح طالــب
الرتخيــص مهلــة إضافيــة أو أكثــر .وهــو مــا يعنــي  -مــن حيــث النتيجــة  -إمكانيــة رفــض متديــد
1 Ibid., p.565.

وراجــع باللغــة العربيــة :مهنــد نــوح" ،القــايض اإلداري واألمــر القضائــي" ،جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم القانونيــة واالقتصاديــة ،املجلــد  ،20العــدد
الثــاين ،2004 ،ص .221

 2املادة  5من القانون  20لسنة .2018

)3 Constantin Yannakopoulos, La notion des droits acquis en droit administratif français, (L.G.D.J., 1ère édition, Paris, 1997
105.

وراجــع باللغــة العربيــة :حممــد احلســن ومهنــد نــوح ،القانــون اإلداري ،عــال اإلدارة العامــة وترصفاهتــا القانونيــة ،منشــورات جامعــة دمشــق ،دمشــق،
 ،2012ص .212
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املهلــة املمنوحــة لطالــب الرتخيــص ،حيــث مل حيــدد القانــون أســبا ًبا هلــذا الرفــض ،أي مل يقيــد ســلطة
اإلدارة يف جمالــه ،ويف كل احلــاالت يتــم الرفــض إذا مل تتــم األعــال املطلوبــة.1

 -2مرحلــة الرتخيــص النهائــي :يمنــح الرتخيــص النهائــي بمامرســة النشــاط الســياحي ،إذا أتــم طالــب
الرتخيــص اإلنشــاءات والرتاخيــص املطلوبــة ،وتعــد ســلطة اإلدارة يف هــذه احلالــة مقيــدة ،حيــث
أوجــب املــرع عــى اإلدارة املختصــة إصــدار القــرار بالرتخيــص متــى ثبــت متــام هــذه اإلنشــاءات.2
إال أن هــذه الســلطة املقيــدة ليســت كاملــة ،حيــث تنطــوي عــى جانــب مــن ســلطة تقديريــة ،وذلــك
نظـ ًـرا لتمتــع اإلدارة املختصــة بصالحيــة التقديــر الفنــي (لإلنشــاءات والتجهيــزات الكاملــة) ،وهــو
مــا يعنــي أهنــا ال تصــدر قرارهــا بالرتخيــص النهائــي ،إال إذا انصــب تقديرهــا عــى اكتــال اإلنشــاءات
والتجهيــزات الالزمــة.
ويقــع عــى اإلدارة املختصــة االلتــزام بالتحقــق مــن إمتــام اإلنشــاءات والتجهيــزات خــال مخســة
عــر يو ًمــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب الثــاين ،3فــإن حتققــت مــن إمتامهــا ،قامــت بإصــدار الرتخيــص
أيضــا؛ ألنــه قيدها
النهائــي ،وهنــا يالحــظ أن املــرع القطــري ،مل يعــط لــإدارة امتيــاز اختيــار اللحظــة ً
مــن حيــث اإلطــار الزمــاين الــذي جيــب أن تتدخــل خاللــه بإصــدار القــرار بالرتخيــص النهائــي.

ويســتنتج ممــا ســبق أن الرتخيــص يف نطــاق املنشــآت الفندقيــة والســياحية واملكاتــب الســياحية ،يتــم مــن
خــال مــا يســمى يف القانــون اإلداري بالعمليــة اإلداريــة املركبــة (،)opération juridique complexe
والتــي يشــرط إلنجازهــا قانو ًنــا إصــدار عــدد مــن القــرارات اإلداريــة ،وإنجــاز عــدد مــن األعــال املاديــة،
وإن البطــان الــذي يشــوب أحــد القــرارات الداخلــة يف تكويــن هــذه العمليــة يــؤدي إىل بطــان العمليــة
ً
باطــا قانونًــا ،فــإن القــرار
برمتهــا .4وعــى هــذا األســاس فإنــه إذا كان القــرار الصــادر بالرتخيــص األويل
الصــادر بالرتخيــص النهائــي ،يعــد باطـ ً
أيضــا.
ـا ً

راب ًعــا  -الطبيعــة الرضائيــة للقــرار الصــادر يف جمــال الرتاخيــص الســياحية :تبــن ممــا تقــدم أن الرتخيــص
للمامرســة النشــاط الســياحي يقــوم عــى أســاس إجرائــي قانــوين قوامــه الطلــب وقبــول الطلــب ،ومــن
ً
وقبــول تعاقديــن .5ومــن ثــم يمكــن تكييــف
هنــا يمكــن التســاؤل فيــا إذا كان ذلــك يشــكل إجيا ًبــا
 1املادة  5من القانون  20لسنة .2018

 2املادة  5من القانون  20لسنة .2018
 3املادة  5من القانون  20لسنة .2018

 4يتحدد مفهوم العملية القانونية اإلدارية من خالل ما ييل:
( أ ) العملية اإلدارية توجد يف سبيل إنجاز عمل إداري معني.
(ب) العملية اإلدارية تتضمن جمموعة من القرارات واألعامل املادية.
(جـ) يف سبيل إنجاز العملية اإلدارية ،ال جيوز استخدام إال الوسائل املادية والقانونية الرضورية.
راجع:

Charles Hubert, Actes rattachables et actes détachables en droit administratif français, (1ère édition, L.G.D.J., Paris, 1968) 5 et s.

5 André de Laubadère, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traité des contrats administratifs, (L.G.D.J., Paris, 1983, T. 1) 165.
Benoit Plessix, op. cit., p. 1001.
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بحســباهنا ترصفــات تدخــل يف إطــار مــا يســمى يف القانــون اإلداري املعــارص بتعاقديــة
الرتاخيــص الســياحية ُ
بحســبان أن التعاقديــة تشــكل يف وقتنــا احلــايل
( )La contractualisationالعالقــات اإلداريــة؟ وذلــك ُ

فلســفة جديــدة ،ووســيلة مفضلــة لــإدارة احلكوميــة ،1وتعطــي ترمجــة قانونيــة للمقاربــة الرضائيــة والتعدديــة

للعمــل العــام؛ ألهنــا تضمــن عالقــات قانونيــة قائمــة عــى أســاس االتفــاق اإلرادي ،2وليــس عــى أســاس
االنفراديــة ( ،)L’unilatéralitéمــن جانــب اجلهــة اإلداريــة القائمــة عــى اإلكــراه ( ،)La contrainteوهــو

مــا يفــرض بــدوره وجــود أطــراف فاعلــة ومســتقرة (اإلدارة و الفــرد) ،يســعون إىل التعــاون عــن طريــق
التفــاوض ،يف ســبيل الوصــول إىل حتديــد ،وتعريــف مفاهيــم العمــل العــام .3ومــن ثــم فــإن القانــون اإلداري

اجتاهــا واس ـ ًعا نحــو رضــا املواطنــن يف ســبيل بنــاء العالقــات احلكوميــة معهــم ،ممــا دفــع
املعــارص يتضمــن ً

بعــض الفقــه الفرنــي إىل القــول :إن الطابــع التعاقــدي للعالقــات احلكوميــة مــن شــأنه إجيــاد تكيــف للقانــون
العــام مــع احلداثــة.4

ولكــن ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن العالقــات احلكوميــة ال تعــد تعاقديــة ،حيــث تســتخدم التقنيــة التعاقديــة

بشــكل معتــاد ،وضمــن املجــاالت التقليديــة التــي تســتخدم هبــا ،5بمعنــى أنــه ليتــم احلديــث عــن عالقة ســلطة

عامــة ذات طابــع تعاقــدي ،جيــب أن تســتبدل التقنيــة التعاقديــة بالقــرار الفــردي يف جمــال قانــوين حمــدد حيكــم
عالقــات اإلدارة العامــة ،وإن مثــل هــذا االســتبدال ال يتــم إال بالتفــاوض الــذي يــؤدي إىل إنشــاء التزامــات،6

ممــا يعنــي أن االلتزامــات التــي كان يمكــن أن تنشــأ بشــكل انفــرادي (يف حلــة القــرار الفــردي التقليدي) ،تنشــأ
بشــكل تعاقــدي.7

وبنــاء عــى مــا تقــدم ،ال يمكــن احلديــث عــن عالقــات ســلطة عامــة قائمــة عــى التعاقديــة بـ ً
ـدل مــن

االنفراديــة ،إال إذا تــم اســتبدال التــرف العقــدي بالقــرار الفــردي ،وبشــكل قائــم عــى التفــاوض بــن اإلدارة

وصاحــب العالقــة مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى فإنــه جيــب أن يــؤدي هــذا التفــاوض إىل إنشــاء االلتزامــات،

التــي كانــت ســتنتج عــن القــرار اإلداري الفــردي ،فيــا مل يتــم األخــذ بالتقنيــة التعاقديــة .وهــو األمــر غــر
1 Ibid., p. 997.
2 Jacques Chevallier, « Contractualisation(s) et action publique », {2018} RFDA 209.
Grégory Kalflèche, « Contractualisation et interventionnisme économique », {2018} RFDA 214.
3 Jacques Chevallier, op. cit., p. 209.

نموذجــا جديــدً ا للنشــاط العــام واإلداري ،وهــي
وقــد عــر جملــس الدولــة الفرنــي عــن التعاقديــة يف احليــاة العامــة كــا يــي( :إن التعاقديــة جتســد
ً
تقــوم عــى التفــاوض والرضــا أكثــر مــا تقــوم عــى ممارســات الســلطة) ،راجــع:

C.E., Rapport public, 2008, Le contrat, mode d’action publique et de procédure des normes, EDCE, n°70, 2008, p. 15.
4 Grégory Kalflèche, op. cit., p. 214.

Mathias Amilhat, « Contractualisation, négociation, consensualisme : nouvelles approches du droit public » {2018} RFDA 2.

5

6 Ibid., p. 3.
Benoit Plessix, op. cit., p. 997.
7 Mathias Amilhat, op. cit., p. 3.
Grégory Kalflèche, op. cit., p. 214.

92

املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019عدد خاص ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

املتوافــر بالنســبة للرتاخيــص الســياحية وف ًقــا للقانــون القطــري ،ويعــود ذلــك لعــدة أســباب :فالرتخيــص
الســياحي يعطــى كــا ســوف نــرى يف معــرض عمليــة تنظيــم اقتصــادي ،والتنظيــم يف حــد ذاتــه يثــر بطبيعتــه

الصيغــة التقليديــة للنشــاط العــام ،ومــن ثــم فإنــه يتعــارض مــع التعاقديــة ،بحكــم أنــه يتعلــق بتأطــر ممارســة
اقتصاديــة حمــددة ،اســتنا ًدا إىل وضعيــة خارجيــة وفوقيــة (،)position d’extériorité et de supériorité

وذلــك عــن طريــق اســتخدام ســلطات اجلــر واإلكــراه املحــددة قانو ًنــا.1

وإضافــة إىل مــا تقــدم ،فــإن الرتخيــص يف القطــاع الســياحي ال يعطــى كــا رأينــا بعــد عمليــة تفاوضيــة

بــن اإلدارة ومقــدم الطلــب ،بــل تبــت بــه اإلدارة بشــكل انفــرادي ،بــل إن اإلدارة املختصــة ذاهتــا ال تتمتــع
بصالحيــة التفــاوض يف هــذا املجــال؛ ألن القانــون قيــد ســلطتها كــا مــر معنــا يف قبــول أو عــدم قبــول الطلــب،

كــا أن اآلثــار القانونيــة النامجــة عــن الرتخيــص ال تنشــأ عــن التفــاوض الــذي يقــود إىل رضــا طــريف العالقــة
القانونيــة يف هــذه احلالــة؛ ألن القانــون هــو الــذي حــدد آثــار العالقــة القانونيــة املتعلقــة بالرتاخيص الســياحية،
وهــو األمــر الــذي يقودنــا إىل نتيجــة هامــة جــدً ا ،وهــي أن املركــز القانــوين لــكل مــن اإلدارة واملرخــص لــه

هــو مركــز نظامــي ،وأن نمــط العالقــة القانونيــة الــذي مجــع بــن الطرفــن هــو نمــط العالقــة النظاميــة ،وليــس

التعاقديــة.

وممــا ينفــي التكييــف التعاقــدي عــن العالقــة بــن املرخــص لــه واإلدارة ،أن العالقــة بــن هذيــن الطرفــن

قائمــة عــى الرضــا ( ،)Le consentementدون التبــادل ( ،)La réciprocitéعــى حــد تعبــر جملــس
الدولــة الفرنــي يف معــرض تبنيــه للمعيــار املــادي بــن العقــد والقــرار اإلداري ،فالعالقــة العقديــة تنشــأ مــن
خــال الرضــا والتبــادل ،وهــذا األخــر يعنــي نشــوء االلتزامــات املتبادلــة عــن الرضــا .ومــن ثــم فــإن وجــود

الرضــا دون التبــادل ال يــؤدي إىل قيــام احلالــة التعاقديــة ،2وهــو مــا يوجــد يف إطــار الرتاخيــص الســياحية

املنظمــة بالقانــون  20لســنة  ،2018حيــث يوجــد عامــل رضائــي يتمثــل يف الطلــب املقــدم مــن املرخــص لــه،

وقبــول مــن جانــب اجلهــة إداريــة املختصــة ،إال أن االلتزامــات الناشــئة عــن هــذه العالقــة ،غــر نامجــة عــن

الرضــا املتبــادل.

وإذا كان الرتخيــص الســياحي ال يصــب يف إطــار عالقــات الســلطة العامــة ذات الطابــع التعاقــدي،

ـرارا إدار ًيــا انفراد ًيــا بــا خصوصيــة قانونيــة ،بــل يعــد يف هــذه احلالــة مــن
فإنــه يف نفــس الوقــت ال يعــد قـ ً
قبيــل القــرارات اإلداريــة ذات الصفــة الرضائيــة ،3تلــك القــرارات التــي تقــف يف رأينــا موق ًفــا وس ـ ًطا بــن
العالقــات التعاقديــة احلكوميــة مــن جهــة ،والعالقــات القانونيــة القائمــة عــى الطابــع االنفــرادي البحــث مــن
ـرا يف عمليــة إداريــة كليــة ،كــا عــر جملــس
جهــة أخــرى ،ورضــا املرخــص لــه املتمثــل يف الطلــب يعــد عنـ ً
1 Jacques Chevallier, op. cit., p. 219.
2 C. E., Sect, 11-2-1972, OPHLM du Calvados et caisse franco-néerlandaise de cautionnement, R. P135, A.J.D.A., 1972,
p. 245, Concl. G.L. Guillaume.
3 Hélène Hoepffner, Droit des contrats administratifs, (1ère édition, Dalloz, Paris, 2016) 50.
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1
ـرا يف هــذه العمليــة
الدولــة الفرنــي  .وهــو مــا يعنــي أن الرضــا الصــادر عــن طالــب الرتخيــص يعــد عنـ ً

اإلداريــة الالزمــة الختــاذ القــرار ،بحيــث ال يمكــن أن تتــم هــذه العمليــة اإلداريــة إال بوجــود هــذا الرضــا.2
وهــذه العمليــة هــي التــي أطلــق عليهــا األســتاذ موريــس هوريــو مــن زمــن طويــل تســمية العمليــة ذات
اإلجــراء ).3(L’opération à procedure

وبنــاء عــى مــا تقــدم ،يمكــن القــول :إن القــرار الصــادر بالرتخيــص الســياحي يصنــف يف عــداد القــرارات

اإلداريــة املتوســلة ( )Les actes sollicités؛ ألن الشــخص القانــوين يطلــب مــن اإلدارة التــرف باختــاذ

قــرار بنــاء عــى الطلــب املقــدم منــه ،وعــى نحــو مــا ينــص عليــه القانــون ،وهــو مــا أطلــق عليــه قديـ ًـا العالمــة

غاســتون جيــز تســمية القــرارات اإلداريــة املثــارة ) .4 (Les décisions provoquéesوالقــرار الــذي يتــم
توســله يف هــذا الســياق ال يمكــن إال أن يكــون انفراد ًيــا ،وال يمكــن وضعــه يف عــداد الترصفــات العقديــة.5

والطلــب الــذي يقــوم بتقديمــه الشــخص القانــوين ال يعــد إجيا ًبــا تعاقد ًيــا ،إنــا يعــد ممارســة للحــق يف املبــادرة

ممنوحا لألشخاص القانونيني من قبل القانون.6
وامتيازا
(،)L’exercise d’un droit d’initiative
ً
ً

دورا فن ًيــا قانون ًيــا يف بنــاء القــرار
وباملقابــل إذا مل يكــن الطلــب يف حقيقتــه إجيا ًبــا تعاقد ًيــا ،إال أنــه يلعــب ً

الصــادر بالرتخيــص ،ويتمثــل هــذا الــدور الفنــي يف بنــاء الســبب الــذي يقــوم عليــه القــرار الصــادر

بالرتخيــص ،ويف هــذه احلالــة ال جيــوز لــإدارة أن تصــدر القــرار إال إذا قــام ســببه الــذي عينــه املــرع ،وهــو

طلــب ذي املصلحــة ،عــى حــد تعبــر العميــد ســليامن الطــاوي7؛ ألن الطلــب يعــد يف هــذه احلالــة مــن قبيــل
ـرا عــن إرادهتــا املنفــردة ،وبغــض النظــر عــن إرادة
الوقائــع التــي تدفــع اإلدارة إىل اختــاذ قرارهــا بشــأنه ،تعبـ ً
مــن تقــدم بالطلــب .8ويكــون لعيــوب الرضــا التــي تشــوب إرادة مقــدم الطلــب أثرهــا يف ســامة القــرار
الصــادر بالرتخيــص ،9وذلــك ليــس ألنــه إجيا ًبــا عقد ًيــا؛ بــل ألن الســبب الــذي قــام عليــه القــرار يعــد غــر
صحيــح ،بحكــم عــدم صحــة الواقعــة املتعلقــة بتقديــم الطلــب ،وإذا قــام مقــدم الطلــب بالعــدول عــن طلبــه
1 C.E., 9-5-1980, Cnne de champagne-de-banzac, R. p. 122. A.J.D.A., 1981, p. 103. Note. M. Bélanger.

 2لذلــك ذهــب األســتاذ دي لوباديــر إىل القــول :إن رضــا املخاطب بالقــرار يعــد هتيئــة إجرائيــة للقــرار )، (Aménagement procédural d’un acte unilateral
ومــن ثــم يعــد الطلــب املقــدم يف حالــة الرتخيــص مــن قبيــل هــذه التهيئــة اإلجرائيــة إذا اســتندنا إىل تعابــر هــذا الفقيــه الكبــر .راجــع:

- André de Laubadère, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, op. cit., p. 64.

3 Maurice Hauriou, Principes de droit public, (1ère édition,, Sirey, Paris, 1916) 136.

وراجع باللغة العربية :مهند نوح ،االجياب والقبول يف العقد اإلداري ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،2013 ،ص .167

 4مهند نوح ،املرجع نفسه ،ص .167

5 Benoit Plessix, op. cit., p. 1001.
Hélène Hoepffner, op. cit., p. 50.
6 Benoit Plessix, op. cit., p. 1001.

 7سليامن الطاموي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مطبعة جامعة عني شمس ،1991 ،ص .236

 8سامي مجال الدين ،أصول القانون اإلداري ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،1996 ،اجلزء الثاين ،ص .653

 9سليامن الطاموي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،املرجع السابق ،ص .238
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قبــل أن تتخــذ اإلدارة القــرار بشــأنه ،1فــا جيــوز لــإدارة أن تصــدر القــرار ،وإن أصدرتــه ُعــد معي ًبــا ،لعــدم
قيامــه عــى ســببه.

قائــا عــى معلومــات غــر صحيحــة؟ يف
ولكــن مــا هــو الوضــع القانــوين إذا كان الطلــب بالرتخيــص ً

احلقيقــة مل يعالــج القانــون هــذه احلالــة ،وإن كان يف رأينــا أنــه يمكــن أن تعالــج يف ضــوء قواعــد القــرارات

الصــادرة بنــاء عــى غــش .ومــن ثــم فإنــه إذا كان صاحــب الشــأن ســ ّيئ النيــة ،وقــدم طل ًبــا يقــوم عــى

معلومــات غــر صحيحــة ،فــإن ذلــك جيعــل القــرار الصــادر بالرتخيــص منعد ًمــا ،ويمكــن لــإدارة أن تســحبه
يف أي وقــت ،بحكــم أنــه ال يمكــن أن تنشــأ حقــوق مكتســبة عــن قــرار صــدر عــى أســاس الغــش ،ولكــن إذا

كانــت املعلومــات التــي يســتند عليهــا الطلــب خاطئــة ،إال أن صاحــب الشــأن كان حســن النيــة ،وتــم إصــدار
القــرار ،فــإن القــرار الصــادر بالرتخيــص يعــد معي ًبــا يف ســببه وباطـ ً
ـا ،وإن عــدم قيــام اإلدارة املختصــة بســحبه

خــال ميعــاد دعــوى اإللغــاء ،يــؤدي  -مــن حيــث النتيجــة  -إىل حصانتــه مــن الســحب.2
الفرع الثاني :التراخيص السياحية قرارات إدارية صريحة تتعلق بأنشطة مختلفة

وف ًقــا للقانــون القطــري ،فــإن هــذا النمــط مــن القــرارات ال يتعلــق بنشــاط ســياحي حمــدد بعينــه ،إنــا

بأنشــطة ذات طبيعــة خمتلفــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ال يمكــن أن يتخــذ القــرار بالرتخيــص الســياحي إال بشــكل
رصيــح .ومــن ثــم ال يمكــن أن يتخــذ ضمــن وضــع قانــوين آخــر ،وهــو مــا ســنوضحه مــن خــال النبذتــن

التاليتــن:

ً
أول  -الرتخيص السياحي قرار إداري يتعلق بأنشطة خمتلفة:

هنــاك العديــد مــن األنشــطة الســياحية التــي يمكــن أن تكــون حمـ ً
ـا للرتخيــص الســياحي ،وف ًقــا ملــا بينــه

املــرع القطــري يف القانــون  20لســنة  ،2018وهــذه األنشــطة ختتلــف مــن حيــث اســتدامتها :فمنهــا مــا
عارضــا ومؤق ًتــا ،وذلــك بحكــم
يســتمر لفــرة طويلــة ،ومنهــا مــا ينفــذ خــال فــرة قصــرة ،ويمثــل نشــا ًطا
ً

طبيعــة النشــاط حمــل الرتخيــص ،ومنهــا مــا يكــون حمــل وزن إنتاجــي هــام يف الســوق الســياحية ،ومنهــا مــا
يكــون وزنــه االقتصــادي حمــدو ًدا ،األمــر الــذي جيعــل الرتاخيــص خمتلفــة يف قيمهــا االقتصاديــة ،ويف كل
احلــاالت فــإن األنشــطة الســياحية التــي تعــد حمـ ً
ـا للرتخيــص الســياحي حمــددة عــى ســبيل احلــر ،مــن قبــل

املــرع:

 -1إنشــاء أو إقامــة أو اســتغالل أو إدارة منشــأة فندقيــة أو ســياحية :3ويالحــظ أوال مــن ناحيــة الصياغــة
اللغويــة هلــذا النشــاط ،أنــه ال فــرق بــن اإلقامــة واإلنشــاء ،فكالمهــا يــدالن عــى معنــى واحــد ،ممــا

 1املرجع السابق نفسه.

2 Constantin Yannakopoulos, op. cit., p. 105.

 3املادة  2من القانون  20لسنة .2018
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ال خيــدم النــص القانــوين دالل ًيــا ،كــا أن املــرع مل يفــرق بــن االســتغالل واإلدارة ،إال أنه عرف املنشــأة
الفندقيــة بأهنــا :الفنــادق واملنتجعــات الســياحية ،والشــقق الفندقيــة ،واملخيــات الســياحية ،والفنــادق
العائمــة ،وغريهــا مــن األماكــن املعــدة إلقامــة الســياح ،ومل يكتــف املــرع هبــذا الوصــف للمنشــأة
الفندقيــة ،وأي منشــأة أخــرى يصــدر باعتبارهــا مــن املنشــآت الفندقيــة قــرار مــن رئيــس جملــس إدارة
املجلــس الوطنــي للســياحة ،وذلــك بنــاء عــى اقــراح األمــن العــام للمجلــس ،1وربــا الــذي دفــع
املــرع إىل إعطــاء رئيــس جملــس اإلدارة هــذه الصالحيــة ،هــو رغبــة املــرع يف مراعــاة املســتجدات
عــى صعيــد الصناعــة الفندقيــة التــي يمكــن أن تــأيت بجديــد يف هــذا النطــاق ،ممــا مل يســتوعبه حــر
املــرع ،وينبغــي أن نالحــظ هنــا أن الصالحيــة املعطــاة لرئيــس جملــس االدارة هــي صالحيــة الئحيــة؛
ألن القــرار الــذي يصــدره رئيــس إدارة املجلــس ســيتضمن يف هــذه احلالــة قواعــد عامــة جمــردة .لذلــك
يمكــن القــول :إن رئيــس جملــس إدارة املجلــس يعــد مــن قبيــل الســلطات الالئحيــة املكلفــة بإصــدار
القــرارات الالئحيــة لتنفيــذ القانــون  20لســنة  ،2018وهــو مــا يدفــع للتســاؤل عــن مــدى انســجام
ذلــك مــع مــا نصــت عليــه املــادة  43مــن القانــون  20لســنة  2018ذاتــه مــن اختصــاص جملــس إدارة
املجلــس الوطنــي للســياحة بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون والقــرارات الالزمــة لتنفيــذه ،ال ســيام
أن املــادة  43تتضمــن التعبــر األخــر عــن إرادة املــرع حــول هــذه املســألة.

أساســا الســتقبال الســياح ،أو تقديــم
كــا عــرف القانــون املنشــآت الســياحية بأهنــا :األماكــن املعــدة ً
اخلدمــات الرتفيهيــة املتنوعــة هلــم ،كمــدن الرتفيــه الدائمــة واملؤقتــة ،والنــوادي الســياحية ،ومكاتــب
الســياحة ،ومكاتــب النقــل الســياحي ،ومكاتــب اإلرشــاد الســياحي ،ومكاتــب اقتســام الوقــت،
واملطاعــم الســياحية .وكــا هــو احلــال بالنســبة للمنشــآت الفندقيــة ،فقــد أجــاز لرئيــس جملــس إدارة
املجلــس الوطنــي للســياحة أن يدخــل منشــآت أخــرى يف عــداد املنشــآت الســياحية ،2وهــو األمــر
الــذي تنطبــق عليــه ذات املالحظــة التــي أوردناهــا عــى هــذا االختصــاص يف جمــال املنشــآت الفندقيــة.
ـرارا باعتبــار أي منشــأة
ويف كلتــا احلالتــن فــإن اقــراح األمــن العــام هــام؛ ألنــه إذا أصــدر الرئيــس قـ ً
مــن قبيــل املنشــآت الســياحية أو الفندقيــة ،دون هــذا االقــراح ،فــإن قــراره يف هــذه احلالــة يكــون
باطـ ً
ـا لعيــب يف اإلجــراءات.

 -2املهرجانــات أو الفعاليــات الســياحية أو األنشــطة الســياحية :عــرف القانــون املهرجانــات الســياحية
بأهنــا :حــدث يكــون الغــرض األســايس منــه جــذب الســياح مــن خــارج الدولــة ،وحتقيــق فوائــد
اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة ،عــى املســتوى الوطنــي ،وتقــام فيــه خمتلــف الفعاليــات ،واألنشــطة
الســياحية ،والرتفيهيــة ،خــال فــرة معينــة.3
 1املادة  1من القانون  20لسنة .2018

 2املادة  1من القانون  20لسنة .2018
 3املادة  1من القانون  20لسنة .2018
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أمــا الفعاليــات الســياحية فهــي األنشــطة والفقــرات الرتفيهيــة والســياحية التــي تنظــم لغايــات جــذب

الســياح ،وقــد تقــام منفــردة ،أو ضمــن مهرجانــات ،أو فعاليــات كــرى.1

ويالحــظ أن ً
كل مــن الفعاليــة واملهرجــان يشــركان يف فكــرة جــذب الســياح ،ويف التأقيــت ،أي أن
ً
كل منهــا يقــام خــال فــرة حمــددة ،إال أن الفــرق بينهــا أنــه يعــول يف املهرجــان عــى حتقيــق فوائــد
اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة عــى املســتوى الوطنــي ،وهــو مــا ال يشــكل غايــة للفعاليــة ،وهــذا األمــر
هــام جــدً ا ،يف معــرض منــح الرتخيــص؛ ألنــه ينطــوي عــى ســلطة تقديريــة ضمــن الســلطة املقيــدة،
فــإذا كانــت اختصــاص اإلدارة مقيــدً ا يف معــرض منــح الرتخيــص إلقامــة املهرجــان ،بحيــث إذا حتققت
الفوائــد االقتصاديــة واالجتامعيــة عــى املســتوى الوطنــي ،وملزمــة برفــض الرتخيــص اذا مل تتحقــق

هــذه الفوائــد ،إال أهنــا تتمتــع هبامــش مــن التقديــر يتعلــق يف حتديــد مــدى حتقــق هــذه الفوائــد فيــا لــو

أقيــم املهرجــان ،وهــذا اهلامــش التقديــري ال تتمتــع بــه ،يف حــال الرتخيــص بالفعاليــة؛ ألن املــرع مل
يتطلــب حتقيــق هــذه الفوائــد يف حــال كان الرتخيــص متعلقــا هبــا.

ومــن ناحيــة أخــرى ،يمكــن أن تقــام الفعاليــة منفــردة أو ضمــن مهرجانــات أو فعاليــات كــرى ،فــإن

ذلــك يدفــع للتســاؤل  -باســتخدام مفهــوم املخالفــة  -فيــا إذا كانــت هنــاك مهرجانــات أو فعاليــات

صغــرى ،ال يمكــن أن تدخــل الفعاليــة ضمنهــا ،ممــا حيــول دون الرتخيــص هبــا؟ بحكــم أن الفعاليــة
التــي تدخــل ضمــن مهرجــان أو فعاليــة أخــرى ،والتــي يمكــن أن تكــون حمـ ً
ـا للرتخيــص ،هــي تلــك

أيضــا عــن
الداخلــة فقــط ضمــن مهرجانــات أو فعاليــات كــرى ،كــا يمكــن التســاؤل يف هــذا الســياق ً
جــدوى الرتخيــص ،فيــا لــو كانــت الفعاليــة جــز ًءا مــن املهرجــان الكبــر أو الفعاليــة الكــرى ،وتــم
احلصــول عــى ترخيــص هلذيــن األخرييــن .إن هــذه التســاؤالت تدفعنــا إىل االقــراح بإعــادة النظــر يف

تعريــف الفعاليــات الســياحية الــوارد أعــاه.

وال يقتــر الرتخيــص عــى املهرجانــات أو الفعاليــات الســياحية ،بــل فــرض القانــون الرتخيــص يف

حــال إنشــاء مكاتــب تنظيــم املهرجانــات والفعاليــات الســياحية املذكــورة .2وإذا كان القانــون  20لســنة

 2018مل يعــرف تلــك املكاتــب ضمــن مجلــة مــا أورده مــن تعاريــف ،إال أنــه مــن الواضــح أن هــذه
املكاتــب هــي تلــك التــي حتــرف إقامــة وتنظيــم تلــك املهرجانــات والفعاليــات الســياحية.

أمــا األنشــطة الســياحية فتتمثــل يف نشــاط النقــل الســياحي ،ومــا يرتبــط بــه مــن وســائل النقــل
املخصصــة لنقــل الســياح ،مــن رحــات :بريــة ،أو بحريــة ،أو جويــة ،ونشــاط اإلرشــاد الســياحي،

أو نشــاط اقتســام الوقــت ،ونشــاط تنظيــم املهرجانــات والفعاليــات الســياحية ،وكذلــك كــا هــو
احلــال يف جمــال املنشــآت الســياحية والفندقيــة ،ويعــد نشــا ًطا ســياح ًيا أي نشــاط يــراه رئيــس جملــس
 1املادة  1من القانون رقم  20لسنة .2018

 2املادة  2من القانون  20لسنة .2018
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إدارة املجلــس الوطنــي ،بنــاء عــى اقــراح األمــن العــام للمجلــس ،وينطبــق عــى هــذا احلكــم ذات

املالحظــة لتــي ســبق أن أوردناهــا يف معــرض احلديــث عــن اختصــاص الرئيــس يف التوســع يف مفهــوم

املنشــأة الســياحية والفندقيــة.

 -3النشــاط الســياحي الرتفيهــي للمجمعــات التجاريــة :لقــد حظــر املــرع القطــري عــى املجمعــات
التجاريــة ممارســة النشــاط الســياحي والرتفيهــي ،وتنظيــم واســتضافة املهرجانــات قبــل احلصــول

عــى ترخيــص بذلــك مــن املجلــس .1ويف تقديرنــا أن هــذا النمــط مــن الرتخيــص قــد يتعلــق
باألنشــطة الســياحية والرتفيهيــة الدائمــة ،التــي متــارس يف املجمــع التجــاري ،ممــا يعنــي أن الرتخيــص
اخلــاص هبــا يتمتــع باســتقرار نســبي ،ويمنــح ملــدة طويلــة نســب ًيا ،يف حــن يمنــح الرتخيــص املتعلــق

باســتضافة املهرجانــات والفعاليــات الســياحية ،لــكل حالــة عــى حــدة ،ويتعلــق بمــدة املهرجــان ،أو
الفعالية ذاهتــا.

 -4اإلرشــاد الســياحي :وف ًقــا للقانــون القطــري ال جيــوز ممارســة مهنــة اإلرشــاد الســياحي قبــل احلصــول
عــى ترخيــص بذلــك .واإلرشــاد الســياحي هــو املهنــة املتعلقــة بإرشــاد الســياح والــرح هلــم ،يف
املناطــق الســياحية أو املتاحــف ،مقابــل أجــر ،وقــد اشــرط القانــون إضافــة إىل احلصــول عــى ترخيــص
ـج ًل يف قائمــة املرشــدين الســياحيني
املجلــس بمامرســة مهنــة اإلرشــاد الســياحي ،أن يكــون املرشــد مسـ َّ

لــدى املجلــس ،وهــو مــا يعنــي أن جمــرد الرتخيــص ال يكفــي للبــدء يف ممارســة املهنــة.2
ثان ًيا  -الرتخيص السياحي قرار إداري رصيح:

لقــد ألــزم القانــون رقــم  20لســنة  2014اإلدارة املختصــة بالبــت يف الطلــب املقــدم إليهــا لرتخيــص أي

عمــل مــن أعــال الســياحة خــال إطــار زمنــي حمــدد كــا رأينــا ،وهــذا اإلطــار الزمنــي هــو أســبوع مــن تاريــخ

تقديــم الطلــب يف حــال كان الرتخيــص يتعلــق بإقامــة املهرجانــات أو الفعاليــات الســياحية ،ومخســة عــر
يو ًمــا مــن تاريــخ إخطــار اإلدارة باكتــال التجهيــزات ،واإلنشــاءات يف حــال الرتخيــص املتعلــق بــــ :إنشــاء،
أو اســتغالل ،أو إدارة منشــأة فندقيــة ،أو ســياحية ،ويف كلتــا احلالتــن ،فــإن إصــدار القــرار بالرتخيــص جيــب
حيــا
حيــا ،وال يمكــن أن يكــون ضمن ًيــا ،يف حــن أن القــرار بالرفــض مــن املمكــن أن يكــون رص ً
أن يكــون رص ً
أو ضمن ًيــا.

فــا توجــد مشــكلة قانونيــة فيــا لــو قــدم طلــب لــإدارة بالرتخيــص ألحــد األعــال الســياحية ،ومــن

ثــم صــدر القــرار اإلداري بالرتخيــص خــال املــدة املحــددة قانو ًنــا ،حيــث يعــد الرتخيــص يف هــذه احلالــة

أيضــا ،فيــا لــو ردت اإلدارة بالرفــض ،يف هــذه
قائـ ًـا قانو ًنــا ومســتوف ًيا موجباتــه القانونيــة ،وال توجــد مشــكلة ً
 1املادة  26من القانون رقم  20لسنة .2018

 2املادة  27من القانون  20لسنة .2018
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أيضــا ،ويصنــف يف عــداد
احلالــة ال يقــوم الرتخيــص ،وتكــون اإلدارة قــد عــرت عــن إرادهتــا بذلــك رصاحــة ً
القــرارات الرصحيــة .ولكــن املشــكلة فيــا لــو تــم تقديــم طلــب الرتخيــص ،ومل تقــم اإلدارة بالــرد ،بــل الذت

بالصمــت ،يف هــذه احلالــة دون شــك نكــون أمــا حالــة القــرار الضمنــي ،)La décision implicite( 54الــذي
أقــرت حمكمــة التمييــز القطريــة وجــوده يف عــامل القانــون.1

دورا جوهر ًيــا؛ ألنــه هــو الــذي حيــدد
وضمــن هــذه املعطيــات ،فــإن الطلــب الــذي يقــدم لــإدارة يلعــب ً

حمتــوى ونتائــج الســكوت اإلداري ،وهــو الــذي يضــع اإلدارة يف حالــة البــت يف القــرار ،ويتطلــب مــن اإلدارة

القيــام بمبــادرة حمــددة.2

وقــد ســار املــرع القطــري يف اجتــاه اإلقــرار بوجــود قــرار ضمنــي يف حالــة ســكوت اإلدارة عــن طلــب

يقــدم هلــا بالرتخيــص يف املجــال الســياحي ،إال أن ذلــك مل يشــمل كل أنــاط الســلوك املطلــوب ترخيصهــا وف ًقا
للقانــون  20لســنة  ،2018بــل شــمل فقــط الطلبــات املتعلقــة بالرتخيــص إلقامــة فعاليــات أو مهرجانــات

ســياحية ،فــإذا مل تــرد اإلدارة املختصــة عــى طلــب يقــدم هلــا رصاحــة بالقبــول أو بالرفــض ،عــى الطلــب املقدم
هلــا ،فعندئـ ٍ
ـذ يتولــد قــرار إداري ضمنــي بالرفــض ،وحيــث إن القــرار اإلداري الضمنــي ال ينشــأ إال بانقضــاء
3
ـارا زمن ًيــا حمــد ًدا ،وبحيــث ال ينشــأ القــرار الضمنــي بالرفــض إال
مــدة حمــددة  ،فــإن املــرع وضــع لذلــك إطـ ً

بعــد مــرور ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب .4إال أن املــرع القطــري مل يتبــن آليــة القــرارات الضمنيــة

رصاحــة بالنســبة للرتاخيــص املتعلقــة :بإنشــاء ،وإدارة ،واســتغالل منشــأة فندقيــة ،أو ســياحية ،أو مكتــب

للفعاليــات الســياحية ،وكل مــا نــص عليــه هــو التــزام اإلدارة بالتحقــق مــن إمتــام اإلنشــاءات والتجهيــزات
الالزمــة خــال مخســة عــر يو ًمــا مــن تاريــخ قيــام صاحــب الشــأن بإخطارهــا بذلــك ،5ومل يرتتــب عــى

ســكوت اإلدارة صــدور قــرار إداري ضمنــي بالرفــض عــى غــرار احلالــة األوىل.

يف احلقيقــة ال يمكــن القــول :إن قــرار اإلدارة يف هــذه احلالــة يتضمــن معنــى القبــول أو الرفــض؛ ألنــه

ال توجــد يف قطــر قاعــدة عامــة تنــص عــى تفســر معنــى ســكوت اإلدارة يف كل احلــاالت ،كــا هــو احلــال مثـ ً
ـا
يف فرنســا ،التــي ُيفــر فيهــا ســكوت اإلدارة عــى أنــه قبــول يف كل احلــاالت ،وكمبــدأ عــام.6

 1ذهبــت حمكمــة التمييــز القطريــة رصاحــة اىل القــول :إن القــرارات اإلداريــة ،قــد تكــون رصحيــة وقــد تكــون ضمنيــة ،راجــع حكــم حمكمــة التمييــز
القطريــة ،الدائــرة املدنيــة ،رقــم  66لســنة  ،2012تاريــخ  .2013/5/21وراجــع حــول هــذه الفكــرة يف القانــون القطــري :عبــد احلفيــظ الشــيمي -
مهنــد نــوح ،القانــون اإلداري يف ضــوء القانــون القطــري ،منشــورات جامعــة قطــر ،2017 ،ص .381

2 Mireille Monnier, Les décisions implicites d’acceptation de l’administration (1ère édition, L.G.D.J., Paris) 5.
3 Pierre Serrand, op. cit., p. 201.

 4املادة  4من القانون  20لسنة .2018

 5املادة  5من القانون  20لسنة .2018
 6وذلــك وف ًقــا ملقتــى املــادة ل 1-231.مــن تقنــن العالقــة بــن اإلدارة والشــعب ،الصــادر بمقتــى القانــون رقــم  1321- 2016تاريــخ
 ،2016/10/7وبمقتــى األمــر رقــم  1342-2015تاريــخ  ،2015/10/23وبمقتــى املرســوم رقــم  1342-2015تاريــخ ،2015/10/23
وراجــع يف الفقــه الفرنــي:

Pierre Serrand, op. cit., p. 202.
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ويف رأينــا أن املــرع القطــري قــد أورد ذلــك لغايــات عمليــة ،إذ ليــس مــن املعقــول أن ينشــأ قــرار إداري

ضمنــي بالرفــض يف حالــة الرتخيــص باملنشــأة الفندقيــة أو الســياحية أو املكتــب الســياحي ،والتــي حيشــد

فيهــا طالــب الرتخيــص إمكانيــات فنيــة واقتصاديــة ضخمــة ،يف ســبيل الظفــر بالرتخيــص ،ويف نفــس الوقــت

ال يمكــن أن نقــول :إن ســكوت اإلدارة يرتــب القبــول؛ ألنــه ال يمكــن ترتيــب القبــول إال بنــص رصيــح

يعطــى هــذا املعنــى اإلجيــايب لســكوت اإلدارة.1

لذلــك ويف تقديرنــا ،طاملــا أن املــرع مل حيــدد بالنســبة هلــذا النمــط مــن الرتاخيــص معنــى معينًــا لســكوت

أساســا ،ولكــن عــدم وجــود القــرار الضمنــي بالقبــول
اإلدارة ،فقــد اجتــه قصــده إىل عــدم إجيــاد قــرار ضمنــي ً

أو بالرفــض ضمــن هــذه املعطيــات ،ال يمنــع مــن البحــث عــن احلــل القانــوين يف الترشيعــات القطريــة ،فقــد
وضعــت املــادة  5ذاهتــا مــن القانــون  20لســنة  ،2018حكـ ًـا ها ًمــا ،مقتضــاه تقييــد ســلطة اإلدارة بإصــدار
الرتخيــص ،طاملــا ثبــت إمتــام املنشــآت والتجهيــزات الالزمــة للمامرســة النشــاط ،وهــو مــا يعنــي أن إمتــام

هــذه اإلنشــاءات أو التجهيــزات يمثــل ســب ًبا للقــرار بالرتخيــص بمعنــى احلالــة القانونيــة ،ومــن ثــم فإنــه متــى

مــا ثبــت قيــام هــذه احلالــة القانونيــة املتعلقــة بإمتــام املنشــآت والتجهيــزات ،تلتــزم اإلدارة املختصــة بإصــدار

القــرار بالرتخيــص ،ومــن حيــث النتيجــة تصبــح اإلدارة أمــام قــرار جيــب عليهــا إصــداره وف ًقــا للقانــون ،وإن
امتناعهــا عــن إصــداره مــن شــأنه أن يــؤدي إىل نشــوء قــرار إداري ســلبي يمكــن الطعــن بــه أمــام القضــاء
اإلداري ،واملطالبــة بإلغائــه ،والتعويــض عــا تســبب بــه مــن رضر.2

حيــا برفــض
وقــد وضــع املــرع القطــري التزا ًمــا بالتســبيب عــى عاتــق اإلدارة يف حالــة صــدر قرارهــا رص ً

الرتخيــص يف جمــال الفعاليــات الســياحية واملهرجانــات ،وهــو مــامل يلــزم اإلدارة بــه بالنســبة للحالــة املتعلقــة

حيــا ،مــع
برتخيــص املنشــآت الفندقيــة أو الســياحية واملكاتــب ،يف حــال صــدر القــرار برفــض الرتخيــص رص ً

أن هــذه احلالــة األخــرة أوىل بتوافــر هــذه الضامنــة اهلامــة املتعلقــة بشــفافية العمــل اإلداري ،3وهــو مــا قــد
يقــود إىل التفســر بــأن املــرع التــزم جانــب الشــفافية يف احلالــة األوىل ،وجانــب الرسيــة يف احلالــة الثانيــة ،ممــا
يطــرح تســاؤالت عــى مســتوى االنســجام الترشيعــي يف هــذا املجــال.
 1زكي النجار ،املرجع السابق ،ص .71

 2لقــد تبنــى املــرع القطــري فكــرة القــرار اإلداري الســلبي رصاحــة يف املــادة  4مــن القانــون رقــم  7لســنة  ،2007بشــأن الفصــل يف املنازعــات اإلدارية،
والتــي نصــت عــى مــا يــي" :ويعتــر يف حكــم القــرارات اإلداريــة ،رفــض الســلطات اإلداريــة أو اتناعهــا عــن اختــاذ قــرار كان الواجــب عليهــا إصــداره
وف ًقــا للقوانــن واللوائح".
كــا تبنــت حمكمــة التمييــز القطريــة هــذا املفهــوم رصاحــة ..( :القــرار اإلداري الســلبي هــو يعــر عــن موقــف ســلبي لــإدارة ،فهــي ال تعلن عــن إرادهتا
للســر يف اجتــاه أو آخــر بالنســبة ملوضــوع األمــر الواجــب عليهــا اختــاذ موقــف بشــأنه ،وإن كانــت يف نفــس الوقــت تعلــن عــن إرادهتــا الرصحيــة يف
االمتنــاع عــن إصــدار قــرار كان يتعــن عليهــا إصــداره .)..حكــم حمكمــة التمييــز القطريــة  -متييــز مــدين ،رقــم  33لســنة  2013تاريــخ ،2013/4/16
ورقــم  66لســنة  ،2013تاريــخ  .2013/5/21منشــور يف موقــع امليــزان ./http://www.almeezan.qa :تاريــخ الزيــارة .2018/12/15
وراجع :عبد احلفيظ الشيمي ،مهند نوح ،املرجع السابق ،ص .384

3 Jean Waline, op. cit., p. 449.

وراجع باللغة العربية :حممد عبد اللطيف ،تسبيب القرارات اإلدارية ،دار النهضة العربية القاهرة ،1996 ،ص  36وما بعدها.
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وإذا أوجــب املــرع القطــري عــى اإلدارة املختصــة يف احلالــة املتعلقــة بإصــدار قــرار للفعاليــات الســياحية

حيــا بالرفــض ،إال أنــه مل يلزمهــا بالتســبيب فيــا
واملهرجانــات ،أن تقــوم بتســبيب قرارهــا يف حــال صــدر رص ً

إذا كان القــرار الصــادر بالرفــض ضمن ًيــا ،مــع أن احلالــة األخــرة أوىل باملراعــاة؛ ألن الصمــت يف حــد ذاتــه
حالــة مــن حــاالت انعــدام الشــفافية اإلداريــة ،وربــا كانــت احلجــة التــي منعــت املــرع من اشــراط التســبيب

يف حالــة صــدور قــرار ضمنــي بالرفــض ،هــي تلــك التــي يســوقها جانــب مــن الفقــه ،واملتعلقــة بافــراض
الكتابــة يف حــال فــرض االلتــزام بالتســبيب قانو ًنــا ،يف حــن أن القــرار الضمنــي غــر مكتــوب.1

حيــا ،وذلــك بالنظــر إىل األمهيــة
ويف تقديرنــا أنــه جيــب تســبيب الرفــض ،ســواء أكان القــرار ضمن ًيــا أم رص ً

االقتصاديــة للرتاخيــص الســياحية .وهنــا نقــرح أن يؤخــذ بــا أخــذ بــه املــرع الفرنــي يف قانــون العالقــة بني

الشــعب واإلدارة الصــادر مؤخـ ًـرا ،مــن إمكانيــة إعــام األفــراد بأســباب القــرار الصــادر بالرفــض ضمــن فرتة
حمــددة ،أي بشــكل الحــق عــى صــدور القــرار ،فيــا إذا صــدر ومل يكــن مســب ًبا ،ورشيطــة تقديــم طلــب بذلــك

لــإدارة .2وإن كان يمكــن أن يكــون هنــاك حــل يف القانــون القطــري بالنســبة للرفــض الضمنــي للرتخيــص
للفعاليــات ،واملهرجانــات املنصــوص عليــه يف املــادة  4مــن القانــون رقــم  20لســنة  ،2018وذلــك اســتنا ًدا
إىل املــادة  40مــن القانــون ذاتــه ،والتــي أجــازت لصاحــب الشــأن التظلــم مــن القــرارات الصــادرة تطبي ًقــا

يفوضــه ،خــال ثالثــن يو ًمــا مــن تاريــخ إخطــار
ألحكامــه ،وعــى أن يتــم رفــع التظلــم إىل الرئيــس أو مــن ّ
صاحــب الشــأن بالقــرار ،أو مــن تاريــخ انقضــاء امليعــاد املقــرر للبــت بالرتخيــص دون رد.

وعــى هــذا األســاس يســتطيع صاحــب الشــأن الــذي صــدر يف مواجهتــه قــرار ضمنــي برفــض الرتخيــص،

يفوضــه ،ويف حــال الــرد عــى التظلــم ،فإنــه غال ًبــا مــا تفصــح اجلهــة املختصــة بــه
أن يتظلــم للرئيــس أو مــن ّ

عــن أســباب الرفــض ،ممــا يــؤدي إىل اتصــال صاحــب العالقــة هبــذه األســباب بشــكل غــر مبــارش ،وإن كان
هــذا احلــل يضعفــه يف تقديرنــا مــا جــاء بــه املــرع يف املــادة  40ذاهتــا ،حــن مل يوجــب عــى الســلطة املختصــة

البــت بالتظلــم رصاحــة ،بــل أجــاز هلــا أن تبــت بــه ضمنًــا ،بحيــث يعــد انقضــاء مخســة عــر يــوم عمــل دون
رفضــا ضمن ًيــا لــه ،ممــا يعنــي عــدم إمكانيــة علــم صاحــب الشــأن بأســباب القــرار مــرة أخــرى،
البــت بالتظلــم ً

عــى الرغــم مــن كل هــذا الثقــل اإلجرائــي .وهــو األمــر الــذي يدفعنــا بــدوره ،إىل اقــراح تعديــل القانــون

 20لســنة  ،2018وفــرض تســبيب القــرار الرصيــح الصــادر بالرفــض يف حالــة الرتاخيــص املتعلقــة باملنشــآت
الســياحية والفندقيــة مــن جهــة ،والقــرار اإلداري الضمنــي الصــادر برفــض الرتخيــص يف حالــة الرتخيــص

باملهرجانــات والفعاليــات مــن جهــة أخــرى.

وخالصــة القــول :إن القــرار الصــادر بالرتخيــص يف املجــاالت الســياحية بنــاء عــى القانــون  20لســنة

حيــا وإجياب ًيــا دائـ ًـا ،وال يمكــن أن يكــون ضمن ًيــا؛ ألنــه إذا كان القــرار الصــادر عــن
 ،2018جيــب أن يكــون رص ً
1 Pierre Serrand, op. cit., p. 159.

 2راجع :املادة ل 6-211.من تقنني عالقة اإلدارة مع الشعب.
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ـرارا بمعنــى الرفــض ،ممــا حيــول دون إصــدار الرتخيــص ،وهــذا كلــه يف
اإلدارة ضمن ًيــا ،فــإن املــرع عــده قـ ً
نطــاق الرتخيــص للفعاليــات واملهرجانــات .أمــا يف حالــة الرتخيــص باملنشــآت الفندقيــة والســياحية واملكاتــب
الســياحية ،فــإن ســكوت اإلدارة عــى طلــب الرتخيــص ،خــال الفــرة املحــددة قانونًــا ،عــى الرغــم مــن
اكتــال املنشــآت والتجهيــزات ،ففــي هــذه احلالــة يرتتــب قــرار ســلبي باالمتنــاع عــن إصــدار قــرار الرتخيــص،
وهــي بدورهــا حالــة مــن حــاالت عــدم قيــام القــرار بالرتخيــص.
الفرع الثالث :الترخيص السياحي قرار إداري مشروط

هنــاك عــدد مــن العوامــل تشــكل قيــو ًدا عــى اإلدارة ،حــن تعــر عــن إرادهتــا ،وتصــدر القــرارات املتعلقــة
بالرتاخيــص الســياحية ،وهــذه العوامــل نــص عليهــا القانــون ،وال جيــوز التنــازل عنهــا ،وال التغيــر يف
مضموهنــا القانــوين ،وهــي تتمثــل يف :املقابــل املــايل ،واالعتبــار الشــخيص ،ومــدة الرتخيــص:

ً
أول -املقابــل املــايل :فــرض املــرع القطــري عــى طالــب الرتخيــص رضورة دفــع مقابــل مــايل لقــاء
احلصــول عــى الرتخيــص ،وأنــاط بمجلــس إدارة املجلــس الوطنــي للســياحة صالحيــة حتديــد مقــدار هــذه
الرســوم ،1وذلــك بنــاء عــى اقــراح األمــن العــام ،ومــن ثــم فــإن هــذا االختصــاص املمنــوح للمجلــس
يدخــل ضمــن كتلــة االختصاصــات الالئحيــة املمنوحــة لــه .2ويف تقديرنــا أنــه ال يوجــد إشــكال دســتوري
يف هــذه احلالــة؛ ألنــه وف ًقــا للدســتور القطــري تقــع الرضائــب فقــط يف جمــال القانــون ،ومــن ثــم ال يمكــن
معاجلــة األحــكام الرضيبيــة بشــكل الئحــي ،يف حــن أن ذلــك مل يشــمل الرســوم ،ومــن ثــم يمكــن معاجلــة
بعــض األحــكام املتعلقــة بالرســوم بشــكل الئحــي ،كــا فعــل املــرع القطــري يف هــذه احلالــة.3
ومل حيــدد املــرع التوقيــت الــذي تدفــع خاللــه هــذه الرســوم ،ولكــن يف اعتقادنــا أن مثــل هــذا الرســم يعــد
مــن موجبــات الرتخيــص ،بحيــث ال يمكــن أن يصــدر القــرار املتعلــق بــه إال إذا تــم الســداد ،وهــو ما يستشــف
مــن القانــون  20لســنة 2018؛ ذلــك ألن القانــون املذكــور حــن حتــدث عــن جتديــد الرتخيــص ،أجــاز ذلــك
بعــد دفــع الرســم املقــرر ،4ودون شــك ،فــإن ذلــك ينطبــق مــن بــاب أوىل عــى الرتخيــص األصــي؛ لذلــك
ال يمكــن لــإدارة املختصــة أن تصــدر الرتخيــص الســياحي املطلــوب إال إذا حتققــت مــن الســداد بشــكل
مؤيــد باملســتندات.
وعــى أســاس ممــا تقــدم ،يمكــن القــول :إن ســداد الرســم املقــرر يدخــل يف نطــاق الظــروف القانونيــة التــي
يســتند عليهــا القــرار الصــادر بالرتخيــص ،فــا يكفــي الطلــب وحــده إلصــدار القــرار ،مــع اســتيفاء الــروط
الفنيــة املطلوبــة ،بــل ال بــد أن يتضافــر ذلــك مــع ظــرف قانــوين آخــر ،وهــو ســداد الرســوم املقــررة.
 1راجع املادة  38من القانون رقم  20لسنة .2018

 2راجــع املــادة  43مــن القانــون  20لســنة  ،2018التــي أعطــت جملــس إدارة املجلــس الوطنــي للســياحة صالحيــة وضــع الالئحــة التنفيذيــة للقانــون،
وصالحيــة وضــع القــرارات الالزمــة لتنفيــذه.
 3املادة  43من الدستور القطري.

 4املادة  6من القانون رقم  20لسنة .2016
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ويعــد املقابــل املــايل املدفــوع لقــاء احلصــول عــى الرتخيــص ،مــن قبيــل الرســوم باملعنــى الــذي تقــرره

را إىل الدولــة ،أو إىل إحــدى
أحــكام املاليــة العامــةُ ،
بحســبانه مبل ًغــا نقد ًيــا يدفعــه الشــخص القانــوين جــ ً
هيئاهتــا العامــة ،مقابــل نفــع خــاص حيصــل عليــه ،بجانــب نفــع عــام يعــود عــى املجتمــع كامـ ً
ـا .1ومــن ثــم
فإنــه ال يعــد مــن قبيــل الرضائــب؛ ألنــه ،وإن كان يتشــابه مــع الرضيبــة يف عنــر اإلجبــار ،إال أنــه خيتلــف

عنهــا يف ناحيــة هامــة ،تتمثــل يف فرضــه لقــاء خدمــة معينــة ،يطلبهــا الشــخص الراغــب يف الرتخيــص ،وحيصــل
عليهــا.2

ثان ًيــا -مــدة الرتخيــص :ال يمنــح الرتخيــص بشــكل دائــم ،بــل يمنــح لفــرة معينــة ،وهــو بالتــايل ليــس

دائــم املــدة ،بــل حمــدد املــدة ،وقــد فــرق املــرع القطــري بشــأن مــدد الرتاخيــص الســياحية حيــث حــدد مــدة
الرتخيــص يف جمــال املنشــآت الفندقيــة والســياحية ومكاتــب تنظيــم املهرجانــات والفعاليــات الســياحية بخمس

ســنوات .3يف حــن حــدد مــدة الرتخيــص للمهرجانــات والفعاليــات الســياحية واملــدن الرتفيهيــة املؤقتــة ،بــا
يتناســب مــع طبيعــة املهرجــان أو الفعاليــة أو املدينــة؛ أي وف ًقــا ملــا تتطلبــه الفعاليــة أو املدينــة أو املهرجــان مــن

مــدة ،فتتناســب املــدة طــر ًدا مــع ماهيــة الفعاليــة أو املهرجــان أو املدينــة الرتفيهيــة املؤقتــة ،ويســتنتج ممــا تقــدم،
أن ســلطة اإلدارة تعــد مقيــدة يف احلالــة األوىل ،بحيــث ال جيــوز هلــا منــح الرتخيــص بــا يتجــاوز مــدة مخــس

ســنوات ،وذلــك حتــت طائلــة بطــان الرتخيــص ملخالفتــه للقانــون .يف حــن أهنــا تعــد تقديريــة يف احلالــة
الثانيــة؛ ألن اإلدارة املختصــة هــي التــي تقــدر املــدة الالزمــة إلقامــة املهرجــان أو الفعاليــة أو املدينــة الرتفيهيــة

املؤقتــة ،ووف ًقــا ملــا يطلبــه صاحــب الشــأن ،وإن كان مــا يطلبــه ليــس ملز ًمــا هلــا يف رأينــا ،حيــث إهنــا يمكــن

أن تقــرر املــدة الالزمــة يف هــذه احلالــة بمعــزل عــن طلــب صاحــب الشــأن الــذي تطرحــه لالســتئناس فقــط،
ومــع مراعــاة عــدم االنحــراف بالســلطة.

ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن التمعــن يف مقــدار املــدة املنصــوص عليهــا يف جمــال الرتخيــص للمنشــآت

الســياحية والفندقيــة ،يطــرح التســاؤل عــن مــدى تناســب هــذه املــدة مــع األمهيــة االقتصاديــة

للمنشــآت الســياحية والفندقيــة واملكاتــب الســياحية التــي تتطلــب يف تقديرنــا ُمــد ًدا أطــول ،وهــو

األمــر الــذي تفرضــه رضورات األمــن القانــوين مــن رضورة وجــود اســتقرار معــن للمراكــز القانونيــة

(.4)Certaine stabilité des situations juridiques

وال تتعلــق مشــكلة اســتقرار املراكــز القانونيــة يف حالــة الرتاخيــص يف جمــال املنشــآت الفندقيــة والســياحية
 1سوزي عديل ناشد ،أساسيات املالية العامة ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،2017 ،ص .101

 2املرجع السابق ،ص 111وما بعدها.

 3املادة  6من القانون  20لسنة .2018

4 Carole Nivard, « L’ambivalence du traitement jurisprudentiel de la sécurité juridique », {2010} DA étude 3, n°2.
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أيضــا باملرحلــة القانونيــة التــي تــي هــذه املــدة ،والتــي تتعلــق
واملكاتــب فقــط يف املــدة ذاهتــا ،إنــا تتعلــق ً
بالتجديــد ،حيــث تعــد ســلطة اإلدارة املختصــة عندئـ ٍ
ـذ تقديريــة وليســت مقيــدة؛ ألن النــص جــاء بصيغــة
اجلــواز .مــع مالحظــة أن التجديــد قــد ينصــب عــى مــدة أو ُمــدد مماثلــة ،وهــو مــا يعنــي أن احلــد األقــى

للتجديــد ال جيــوز أن يتجــاوز مخــس ســنوات ،ويمكــن أن يتكــرر التجديــد لعــدد غــر حمــدود مــن املــرات.1
أمــا بالنســبة للطبيعــة القانونيــة للقــرار الصــادر بالتجديــد ،فهــو يف اعتقادنــا ،يتمتع بــذات الطبيعــة القانونية

ـرارا ذا طبيعــة زمنيــة،
للرتخيــص األســايس ،فالرتخيــص األســايس ينتهــي قانو ًنــا بــزوال مدتــه ُ
بحســبانه قـ ً
ينتهــي بانتهــاء مدتــه .2ومــن ثــم فــإن نشــاط املرخــص لــه حيتــاج الســتمراره قانو ًنــا إىل ترخيــص جديــد ،وهذا
الرتخيــص هــو الــذي يمثــل التجديــد كــا أشــار إليــه القانــون ،وهــو حيتــاج مــن جانبــه إىل طلــب جديــد،

ففــي رأينــا ،ونظـ ًـرا لطبيعــة القــرارات الصــادرة يف جمــال الرتاخيــص ،فــإن اإلدارة ال يمكــن أن تصــدر القــرار
بالرتخيــص اجلديــد ،دون تقديــم طلــب جديــد مــن قبــل املتعاقــد.

ومل يبــن املــرع اآلثــار القانونيــة التــي ترتتــب يف حــال ســكوت اإلدارة إزاء طلــب التجديــد املقــدم مــن
رفضــا أم قبـ ً
ـول ضمن ًيــا ،وال ســيام أن ســلطة اإلدارة يف هــذه احلالــة تقديريــة،
املتعاقــد ،فيــا إذا كان ذلــك يعــد ً

منتجــا للقبــول ،محايــة للمراكــز
ممــا ال يســمح بنشــوء قــرار إداري ســلبي ،وهنــا نقــرح أن يعــد الســكوت ً
القانونيــة ،ومســامهة يف اســتقرار ،وشــفافية القطــاع الســياحي.

ثال ًثــا -الطبيعــة الشــخصية :إن الرتاخيـ�ص اإلداريـ�ة عمو ًمـ�ا تقـ�وم عـلى مبـ�دأ االعتبـ�ار الشـ�خيص

 ،L’intuitus personaeفهــي تأخــذ الناحيــة الشــخصية يف طالــب الرتخيــص باحلُســبان ،3وهــو مــا نالحظــه
يف إطــار الرتخيــص املمنــوح يف املجــاالت الســياحية ،وقــد جتــى هــذا الطابــع الشــخيص للرتاخيــص الســياحية

مــن خــال حالتــن نــص عليهــا القانــون رقــم  20لســنة :2018

 -1التنــازل عــن الرتخيــص :مل جيــز املــرع التنــازل عــن الرتخيــص املمنــوح ،إال بعــد احلصــول عــى
موافقــة كتابيــة مــن اإلدارة املختصــة ،كــا هــي القاعــدة يف إطــار الرتاخيــص اإلداريــة عمو ًمــا ،4عــى
أن تتحقــق يف املتنــازل لــه رشوط الرتخيــص املنصــوص عليهــا يف القانــون ،والئحتــه التنفيذيــة ،وكل

5
ـرارا يصــدر عــن اإلدارة هبــذا املعنــى،
القــرارات التــي تصــدر لتنفيــذه  ،ممــا يعنــي أن التنــازل يتطلــب قـ ً

ومل حيــدد القانــون اجلهــة املختصــة بإصــدار القــرار بقبــول التنــازل ،وإن كان يف تقديرنــا يمكــن أن يطبق

يف هــذه احلالــة مبــدأ االختصــاص املتــوازي ،بحيــث يمكــن القــول :إن الســلطة التــي متنــح الرتخيــص،

هــي التــي تقبــل بإهنائــه ونقلــه إىل مســتفيد آخــر.
 1املادة  6من القانون  20لسنة .2018

 2حممد فؤاد عبد الباسط ،املرجع السابق ،ص .433

3 Philippe Yolka, Droit des contrats administratifs, (1ère édition,, L.G.D.J., Paris, 2013) 44.
4 Ibid., p. 44.

 5املادة  19من القانون  20لسنة .2018
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ويف تقديرنــا أنــه يف حــال التنــازل ،ال بــد مــن تقديــم طلــب مشــرك مــن صاحــب الشــأن واملتنــازل

لــه ،بحكــم أن هــذا النمــط مــن القــرارات ذو طبيعــة رضائيــة كــا رأينــاـ ومــن ثــم ال يصــح التنــازل
إال إذا أعــرب املتنــازل لــه عــن إرادتــه الرصحيــة بذلــك يف مواجهــة اإلدارة .وهكــذا فــإن التنــازل يتــم

يف إطــار عمليــة إداريــة ،والتــي يمكــن تثمــر يف احلقيقــة عــن قبــول للتنــازل مــن جانــب اإلدارة ،ومــن
ـم صــدور ترخيــص جديــد مــن جانبهــا للمتنــازل لــه.
َثـ ّ
وتعــد ســلطة اإلدارة تقديريــة يف هــذا املجــال ،حيــث يمكــن أن تقــوم بقبــول التنــازل أو رفضــه،

وينصــب تقديرهــا يف هــذه احلالــة عــى مــدى اســتيفاء املتنــازل لــه للــروط املطلوبــة للرتخيــص
عــى نحــو مــا ينــص عليــه القانــون والئحتــه التنفيذيــة ،والقــرارات الصــادرة تنفيـ ً
ـذا لــه .ومل يلــزم

القانــون اإلدارة بالتســبيب يف حــال رفــض التنــازل ،وهــذه مــن الضامنــات التــي كان جيــب عــى املــرع
يف تقديرنــا أن ينــص عليهــا ،نظـ ًـرا للقيمــة االقتصاديــة للرتخيــص التــي جتعلــه قابـ ً
ـا للتداول يف الســوق
بــن املســتثمرين يف القطــاع الســياحي.

ومــن امللفــت لالنتبــاه أن املــرع القطــري مل يرتــب نتائــج قانونيــة يف حــال ســكوت اإلدارة بعــد

تقديــم طلــب التنــازل هلــا؛ أي أنــه مل ير ّتــب أي نتائــج عــى الســكوت اإلداري يف هــذه احلالــة .ومــن ثم
ال يمكــن القــول :إن ســكوت اإلدارة يف هــذه احلالــة يعنــي قبـ ً
رفضــا ،كــا ال يوجــد يف املنظومــة
ـول أو ً
ـص عــام حيــدد نتائــج الســكوت اإلداري كــا رأينــا ،كــا أنــه ال ينشــأ ضمــن نفــس
القانونيــة القطريــة نـ ّ

احلالــة قــرار إداري ســلبي؛ ألن حمكمــة التمييــز القطريــة اشــرطت لنشــوء القــرار اإلداري الســلبي،

أن تكــون اإلدارة يف موقــف االختصــاص املقيــد؛ أي يقــع عليهــا التــزام قانــوين بإنشــاء مركــز قانــوين
أو تعديلــه أو الغائــه .1وهــو مــا ليــس متوافـ ًـرا ضمــن هــذه الفرضيــة.

وكذلــك مــن الالفــت لالنتبــاه يف األحــكام القانونيــة املتعلقــة بالتنــازل ،أن املــرع يف القانــون 20
ـم ال يرتتــب ال
لســنة  ،2018مل يرتــب رصاحــة أي مقابــل مــايل لقــاء إمتــام عمليــة التنــازل .ومــن َثـ ّ
عــى املتنــازل وال عــى املتنــازل لــه أي رســوم .ولكــن إذا ك ّيفنــا التنــازل عــى أنــه ترخيــص جديــد

للمتنــازل لــه ملامرســة النشــاط حمــل التنــازل كــا ذكرنــا ،فيمكــن القــول :عندهــا إن هنــاك رســو ًما
للتنــازل عــى هــدى املــادة  38التــي حتدثــت عــن رســوم جيــب دفعهــا يف حــال الرتخيــص وجتديــد
الرتخيــص ،وحيــث إن ا ُملطلــق جيــري عــى إطالقــه ،فيمكــن هنــا أن متتــد رســوم إصــدار الرتخيــص

لتشــمل الرتخيــص األســايس ،والرتخيــص يف حــال التنــازل.

 -2وفــاة املرخــص لــه :إذا تــويف املرخــص لــه بإقامــة منشــأة فندقيــة أو ســياحية أو إدارهتــا أو اســتغالهلا،
فــإن القانــون أوجــب عــى ورثتــه القيــام بإخطــار اإلدارة املختصــة لــدى املجلــس الوطنــي للســياحة

 1حمكمــة التمييــز القطريــة ،الدائــرة املدنيــة والتجاريــة ،احلكــم رقــم  ،224لســنة  ،2014تاريــخ  ،2014/1/21واحلكــم رقــم  33لســنة  ،2013تاريــخ
 .2013/4/16منشــوران يف موقــع امليــزان ./http://www.almeezan.qa :تاريــخ الزيــارة .2018/12/15
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خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ،وموضــوع اإلخطــار يتعلــق بأســائهم ،وباســم مــن ينــوب
عنهــم ،ويكــون هــذا النائــب مسـ ً
ـؤول عــن تنفيــذ االلتزامــات التــي تفرضهــا أحــكام قانــون تنظيــم

الســياحة والئحتــه التنفيذيــة ،والقــرارات الصــادرة تنفيـ ً
ـذا لــه ،وعليــه اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لنقل
الرتخيــص باســم الورثــة ،أو باســم أحدهــم ،خــال املــدة التــي حتددهــا اإلدارة املختصــة ،وذلــك

حتــت طائلــة الغــاء الرتخيــص.1

ويتضــح ممــا تقــدم أن هــذا احلكــم الترشيعــي خــاص بالشــخص الطبيعــي ،فيــا إذا كان مرخصــا لــه ،كــا

يتضــح اجتــاه إرادة املــرع القطــري إىل اعتبــار الرتخيــص ضمــن هــذه الفرضيــة جــز ًءا مــن تركتــه ،لذلــك

ينتقــل إىل الورثــة كــا تنتقــل عنــارص الرتكــة كلهــا ،وذلــك انســجا ًما مــع األحــكام القانونيــة العامــة ذات
الصلــة يف دولــة قطــر .2وكذلــك مــن الواضــح أن املــرع قــر االنتقــال إىل الورثــة عــى الرتاخيــص الصــادرة

يف جمــال املنشــآت الســياحية والفندقيــة واملكاتــب الســياحية .ومــن ثــم فــإن الرتاخيــص املمنوحــة يف جمــال
األنشــطة الســياحية األخــرى ال تنتقــل إىل الورثــة ،بمعنــى أهنــا ال تعــد جــز ًءا مــن تركــة املرخــص لــه ،ممــا

يعنــي مــن حيــث النتيجــة انقضاؤهــا بحكــم القانــون ،لتعلقهــا بشــخص مــن ُمنحــت لــه ،وهــو مــا نقــرح أن
يتــم تبنيــه مــن قبــل املــرع.

وأوجــب القانــون كــا هــو واضــح عــى الورثــة أن يعينــوا نائ ًبــا عنهــم ،ومل يشــرط يف نفــس الوقــت أن

ونظــرا إلطــاق النــص يمكــن أن يكــون هــذا النائــب
يكــون هــذا النائــب مــن الورثــة أنفســهم ،لذلــك
ً
مــن األغيــار كأن يكــون حمام ًيــا مثـ ً
ـا .ويف حــال وقــع اختيــار الورثــة عــى هــذا النائــب ،فــإن القانــون رتــب

عليــه التزا ًمــا بمراعــاة االلتزامــات التــي تقــع عــى عاتــق املرخــص لــه ،فيــا يتعلــق بالنشــاط الســياحي الــذي

يامرســه ،كــا رتــب عليــه التزا ًمــا يتعلــق بــرورة اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لنقــل الرتخيــص باســم الورثــة،

أو باســم أحدهــم ،ومل يبــن القانــون ماهيــة هــذه اإلجــراءات .إال أنــه يف رأينــا ال يــؤدي مثــل هــذا النقــل إىل
إصــدار قــرار جديــد بالرتخيــص ،إنــا يظــل القــرار القديــم بالرتخيــص قيــد الرسيــان قانو ًنــا.

وختتلــف هــذه احلالــة عــن التنــازل يف ماهيــة الســلطة املمنوحــة لــإدارة يف كلتــا احلالتــن ،ففــي حالــة الوفاة

ال تتمتــع اإلدارة بالســلطة التقديريــة يف قبــول أو رفــض انتقــال الرتخيــص إىل الورثــة ،خاصــة أن القانــون
مل يقــرن انتقــال الرتخيــص إىل الورثــة ،بوجــود صفــات معينــة فيهــم ،ومــن ثــم يتــم االنتقــال بحكــم القانــون

رشيطــة مراعــاة اإلجــراءات التــي وردت يف النــص ،وذلــك عــى خــاف التنــازل الــذي تتمتــع اإلدارة بشــأنه
بســلطة تقديريــة كــا رأينــا.

أيضــا إىل قيــام رابطــة عقديــة بــن الورثــة مــن جهــة ،والنائــب مــن جهــة أخــرى،
وتــؤدي هــذه الفرضيــة ً
 1املادة  21من القانون  20لسنة .2018

 2تنــص املــادة  241مــن القانــون رقــم  22لســنة  ،2006بشــأن قانــون األرسة القطــري عــى مــا يــي" :الرتكــة هــي مــا يرتكــه املتــوىف مــن أمــوال ومنافــع
وحقــوق ماليــة".
106

املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019عدد خاص ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

تلــك العالقــة القانونيــة التــي تعــد يف حقيقتهــا مــن قبيــل الــوكاالت اخلاصــة املنصــوص عليهــا يف القانــون
املــدين القطــري .1وهــو مــا يعنــي بــدوره رضورة تقيــد هــذا النائــب بــكل التزامــات الوكيــل التــي نــص عليهــا

هــذا القانــون األخري.2

وإضافــة إىل هــذه الرابطــة القانونيــة التــي يمكــن أن تثمــر عنهــا وفــاة املرخــص لــه ،فــإن هنــاك رابطــة

أخــرى يمكــن أن تقــوم ،وهــي تلــك التــي يتفــق مــن خالهلــا ورثــة املرخــص لــه عــى اســتئثار أحدهــم

ورثهــم ،مــع مالحظــة أن املــرع القطــري حــن حتــدث عــن هــذه احلالــة
بالرتخيــص الــذي آل إليهــم مــن ُم ِّ

أشــار إىل إمكانيــة نقــل الرتخيــص الســم الورثــة أو أحدهــم ،ومل يــر إىل إمكانيــة نقــل الرتخيــص لبعضهــم،
ونعتقــد أن هــذه ثغــرة يف النــص نامجــة عــن الصياغــة ونقــرح تالفيهــا.

ورتــب املــرع جــزاء يف حــال عــدم نقــل الرتخيــص ألســاء الورثــة أو الســم أحدهــم ،خــال املــدة

التــي حددهــا اإلدارة املختصــة ،ويتمثــل هــذا اجلــزاء يف إلغــاء الرتخيــص .وهــو موقــف محيــد للمــرع يف

أساســا بالرتخيــص للمتــوىف يعــد يف حكم
تقديرنــا؛ ألنــه مل يرتــب الســحب كجــزاء ،بحكــم أن القــرار الصــادر ً
القــرارات اإلداريــة املرشوعــة ،واملنتجــة حلــق مكتســب ،ممــا ال يصلــح حمـ ً
أساســا تطبي ًقــا للقواعــد
ـا للســحب ً

العامــة .ويف هــذه احلالــة تلتــزم اإلدارة بإلغــاء الرتخيــص؛ أي أنــه ليــس هلــا ســلطة تقديريــة يف هــذا املجــال،

وال تســتطيع اإلبقــاء عــى الرتخيــص ،ولــو ملــدة إضافيــة حمــدودة؛ ألن النــص مل يعــط اإلدارة الصالحيــة يف
جتديــد املــدة املذكــورة ،بــل أعطاهــا صالحيــة حتديــد مقــدار املــدة ،وهــو األمــر الــذي جيــب أن يكــون حمــل

عنايــة يف التطبيــق العمــي ،بحيــث تعطــى كل حالــة عــى حــدة املــدة التــي تناســبها ،وف ًقــا للظــروف واملعطيات
املحيطــة بالرتخيــص ،واالســتثامرات املرتبطــة بــه.

ـخصا اعتبار ًيــا،
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى ،مــاذا يكــون العمــل فيــا لــو كان املســتفيد مــن الرتخيــص شـ ً

ثــم زال قانو ًنــا ،ألســباب زوال الــركات املحــددة يف قانــون الــركات القطــري .3وهــو مــا يطــرح الســؤال
مرخصــا لــه مــن منظــور
حــول إمكانيــة إلغــاء الرتخيــص بحكــم القانــون يف حــال انقضــاء الرشكــة التــي تعــد
ً

القانــون  20لســنة  ،2018ويف تقديرنــا فــإن ذلــك يعــد ثغــرة قانونيــة ،نقــرح تالفيهــا .وإن كنــا نقــرح يف ظــل
الفــراغ الترشيعــي احلــايل أن تتــم التفرقــة بــن وضعــن :الوضــع األول يتعلــق بانقضــاء الرشكــة كل ًيــا وف ًقــا

للفقــرات اخلمــس األوىل مــن املــادة  291مــن قانــون الــركات القطــري .ويف هــذه احلالــة يلغــى الرتخيــص

بحكــم القانــون لــزوال املرخــص لــه مــن عــامل الوجــود القانــوين؛ إذ ليــس مــن املعقــول أن يــزول صاحــب
 1املادة  721من القانون املدين القطري.

 2وهــي االلتزامــات التــي نصــت عليهــا املــواد مــن  828-721مــن القانــون املــدين القطــري ،املنشــور يف اجلريــدة الرســمية ،يف العــدد رقــم  ،11بتاريــخ
.2004/8/8
 3املادة  291من قانون الرشكات القطري رقم  11لسنة  ،2015وراجع يف أسباب زوال الرشكات يف القانون القطري:

ياســن الشــاذيل ،الوجيــز يف قانــون الــركات القطــري اجلديــد رقــم  11لســنة  ،2015ليكســيس نيكســس  - Lexis Nexisباريــس ،2017 ،ص 159
ومــا بعدهــا.
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ٍ
ً
قــرارا
عندئــذ جيــب عــى اإلدارة أن تصــدر
نافــذا قانونًــا ،ويف تقديرنــا أنــه
الرتخيــص ،ويبقــى الرتخيــص
ً
اندماجــا عــن
كاشـ ًفا هبــذا املعنــى ،أمــا الوضــع الثــاين ،فيتعلــق بــزوال الرشكــة بســبب االندمــاج ،ســواء أكان
ً
طريــق الضــم ( ،1)Par absorptionأم عــن طريــق املــزج واالحتــاد ،2ففــي هــذه احلالــة فــإن الرتخيــص
الســياحي ينتقــل إىل الرشكــة الداجمــة يف حــال الضــم ،أو إىل الرشكــة اجلديــدة يف حــال املــزج أو االحتــاد ،وذلــك
عــى أســاس أحــكام التنــازل املنصــوص عليهــا يف املــادة  19مــن القانــون  20لســنة  ،2018وعندئــذ جيــب
عــى الرشكــة الداجمــة احلصــول عــى ترخيــص بالتنــازل مــن اإلدارة املختصــة ،وهــو نفــس االلتــزام الــذي يقــع
عــى الرشكــة اجلديــدة الناشــئة عــن املــزج أو االحتــاد.
المطلب الثاني :الذاتية الوظيفية

التنظيــم مهمــة مــن املهــام اجلديــدة لــإدارة العامــة يف الدولــة ،يقــوم هبــا جهــاز حكومــي ،وهــي تتضمــن
حتديــد القواعــد التــي حتكــم الســلوكيات يف قطــاع اقتصــادي حمــدد ،3وللقيــام هبــذه الوظيفــة التنظيميــة ،فــإن
اجلهــاز احلكومــي القائــم عــى التنظيــم حيتــاج لوســائل متعــددة ،وأبرزهــا الرتخيــص ،لذلــك يمكــن القــول:
إن الرتخيــص الــذي يصــدر عــن الســلطة اإلداريــة املختصــة لــه دور وظيفــي حمــدد ،هــو املســامهة يف تنظيــم
بحســبانه قطا ًعــا اقتصاد ًيــا خاض ًعــا للتنظيــم ،لذلــك ســيكون عنــوان الفــرع األول مــن هــذا
قطــاع الســياحة ُ
املطلــب( :الرتخيــص الســياحي قــرار يتخــذ يف إطــار التنظيــم االقتصــادي) ،ومــن جهــة أخــرى إذا كان
ـارا جتعــل هــذا
الرتخيــص يلعــب هــذا الــدور الوظيفــي ،ممــا يمنحــه ذاتيــة وظيفيــة خاصــة بــه ،فــإن لذلــك آثـ ً
الرتخيــص متميـ ًـزا عــن الرتاخيــص األخــرى ،لذلــك ســيكون عنــوان الفــرع الثــاين مــن هــذا املطلــب( :األثــر
املرتتــب عــى العالقــة بــن الرتخيــص الســياحي والتنظيــم) ،وذلــك كــا يــي:
الفرع األول :التراخيص السياحية هي قرارات إدارية تتخذ في إطار التنظيم

ً
أول  -ماهيــة التنظيــم :يعــد التنظيــم إحــدى وســائل الدولــة التــي هتــدف إىل بنــاء تــوازن بــن أغــراض
وأهــداف ذات قيمــة اقتصاديــة وغــر اقتصاديــة ،ويمكــن أن تكــون متناقضــة ،وذلــك يف إطــار ســوق تنافــي
) ،4(Un marché concurrentielويفــرض التنظيــم عــى كل مــن يعمــل يف ســوق حمــددة بوســائل قانونيــة
حمــددة ، ،5ويعــد أحــد وســائل تنظيــم املنافســة ضمــن هــذه الســوق .6ويطلــق عــى اجلهــاز احلكومــي القائــم
عــى التنظيــم تســمية املنظــم (.)Le régulateur
 1االندمــاج عــن طريــق الضــم يعنــي أن تندمــج رشكــة يف رشكــة أخــرى ،وتســمى األوىل الرشكــة املندجمــة والثانيــة الرشكــة الداجمــة ،وعندئــذ تنتــق
ذمتهــا املاليــة بــا عليهــا مــن التزامــات ومــا هلــا مــن حقــوق إىل الرشكــة الداجمــة ،والتــي تظــل بدورهــا حمتفظــة بشــخصيتها االعتباريــة ،راجــع :ياســن
الشــاذيل ،املرجــع الســابق ،ص .171

 2ويف هــذه احلالــة يتــم مــزج رشكتــن أو أكثــر يف رشكــة جديــدة حتــت التأســيس حتــل حمــل الــركات املندجمــة يف حقوقهــا والتزاماتــه ،راجــع :ياســن
الشــاذيل ،املرجــع الســابق ،ص .172

3 Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, Droit public économique, (7ème edition,, L.G.D.J., Paris, 2014) 430.
4 Claudie Boiteau, « L’entreprise régulée » {2018} RFDA 469.
5 Gérard Marcou, « La notion juridique de régulation » { 2006 } A.J.D.A., 350.
6 Jean-Pierre Duprat, « La soumission de régulateur à régulation », {2004} A.J.D.A., 1203.
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ويعــد التنظيــم وظيفــة جديــدة للســلطة العامــة إىل جانــب الضبــط اإلداري واملرفــق العــام ،1وهــو حيمــل

فلســفة جديــدة لــدور الدولة االقتصــادي ،حيــث كان يوجد تعــارض بــن التدخليــة ()Interventionnisme

مــن جهــة والتحرريــة ( )Libéralismeمــن جهــة أخــرى ،وذلــك بــد ًءا مــن ثامنينــات القــرن العرشيــن .إال أن
التنظيــم االقتصــادي أعطــى للدولــة موق ًفــا وس ـ ًطا بــن الدولــة املوجهــة والقائمــة عــى التدخــل التقليــدي
وتوجيــه االقتصــاد ( ،)L’État dirigisteوالدولــة الليرباليــة .)L’État liberal(2

ويعــد التنظيــم رضور ًيــا؛ ألن القطاعــات االقتصاديــة  -ومنهــا الســياحة -ال يمكــن أن تــرك للتنظيــم

التلقائــي ()Autorégulation؛ ألن التنظيــم التلقائــي يتكــون اتفاق ًيــا بــن جمموعــة العاملــن يف ســوق حمــددة،

لتحقيــق أغــراض تتعلــق بمصلحــة أطــراف االتفــاق أنفســهم ،يف حــن أن التنظيــم يتوخــى كــا ســنالحظ
أغراضــا تصــب يف إطــار املصلحــة العامــة.3

تأطــرا للســلوكيات (L’encadrement
لذلــك يمكــن القــول باملعنــى العــام :إن التنظيــم يتضمــن
ً

)général des conduites؛ ألنــه هيــدف إىل التوفيــق بــن جمموعــة املصالــح املوجــودة ،ألجــل تأمــن

النظــام االجتامعــي ،وألجــل أن يكــون أعضــاء اجلامعــة يف وضــع أفضــل ،أمــا يف اإلطــار االقتصــادي ،فــإن
التنظيــم ينصــب عــى ســوق حمــددة ،لذلــك فإنــه يؤطــر كل الســلوكيات ضمــن هــذه الســوق ،وذلــك عــن

طريــق ســن القواعــد التــي حتمــي املصالــح املرشوعــة ،وتطبيــق اجلــزاءات عــى مــن خيالفهــا.4

منهجــا براغامت ًيــا ( ،)Pragmatiqueألنــه يقــوم يف احلقيقــة عــى مقاربــة غائيــة
ويفــرض التنظيــم
ً

( )Approche finalisteللعمــل العــام ،وألنــه يفــرض اســتخدام جمموعــة مــن الوســائل املتغــرة واملرنــة
بشــكل كاف ،وذلــك يف ســبيل حتقيــق الفعاليــة األمثــل ضمــن القطــاع املشــمول بالتنظيــم ،لذلــك فإنــه ال يتقيد

بوســيلة حمــددة للتدخــل ،بــل تتعــدد وســائل التدخــل يف ســبيل حتقيــق غايــات التنظيــم يف قطــاع حمــدد ،وهــو
ما يرتتــب عليــه منطق ًيــا تعــدد وســائل التدخــل لــدى الســلطة القائمــة عــى التنظيــم ،فيالحــظ أهنــا تتمتــع

بســلطة وضــع القواعــد العامــة املجــردة التــي حتكــم الســلوكيات يف القطــاع ،وبســلطة إبــداء الــرأي ،وإمكانيــة
احلــث ( ،)Incitationوإمكانيــة فــرض اجلــزاء حــن انحــراف ســلوكيات العاملــن يف القطــاع حمــل التنظيــم

عــن القواعــد التــي حتكــم القطــاع ،وكل هــذه الوســائل تســتخدم مــن قبــل الســلطة القائمــة عــى التنظيــم
م ًعــا ،فال تتقــدم وســيلة عــى أخــرى.5

كــا أن املنهــج الرباغــايت للتنظيــم جيعــل الغايــات التــي تتوخاهــا اجلهــة القائمــة عــى التنظيــم ،إنــا تتمثــل

يف الوقايــة ،والتدخــل الرسيــع لتصحيــح عــدم التــوازن الناشــئ يف القطــاع حمــل التنظيــم ،والــذي يمكــن أن
1 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.
2 Sophie Nicinski, Traité de droit administratif, intervention économique et régulation (1ère édition, Dalloz, Paris, 2011, T. 2) 120.
3 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.
4 Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, op. cit., p. 433.
5 Ibid., p. 433.
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يؤثــر عــى حتقيــق األنشــطة املتوخــاة مــن نشــاط هــذا القطــاع ،لذلــك فــإن الوســائل التــي تتمتــع هبــا الســلطة
القائمــة عــى التنظيــم تعــد مــن خصائــص الرباغامتيــة التنظيميــة.1

ثان ًيــا  -أغــراض التنظيــم :إذا كان التنظيــم هيــدف إىل بنــاء تــوازن بــن أغــراض اقتصاديــة وأغــراض غــر

اقتصاديــة ،فــإن بنــاء األغــراض ذات القيمــة االقتصاديــة يفــرض فتــح بــاب املنافســة ضمــن قطــاع حمــدد

للنشــاط االقتصــادي  -والســياحة مــن هــذه القطاعــات  -وذلــك مــع احــرام التزامــات املصلحــة العامــة مــن
جانــب كل مــن يدخــل ليــارس نشــا ًطا اقتصاد ًيــا ضمــن هــذا القطــاع ،ووف ًقــا للقواعــد املفروضــة يف هــذا
الشــأن .وذلــك كلــه عــى أســاس قاعــدة املســاواة بــن كل مــن يــارس النشــاط االقتصــادي حمــل التنظيــم،
ودون متييــز بينهــم ،حتــى لــو كان أحــد املامرســن للنشــاط االقتصــادي يعــد مــن قبيــل املنظــات احلكوميــة.2
وال هيدف التنظيم فقط إىل بناء التوازن يف العالقات االقتصادية ضمن قطاع اقتصادي معني ،إنام هيدف بشــكل

جوهــري إىل حتقيق مصالح ،وقيم غري اقتصاديــة ( ،)les valeurs non économiquesوهي تتمثل يف أربعة
أغراض :محاية املستهلكني ،وحتقيق احلقوق األساســية ،واخلدمة العامة (املرفق العام) باملعنى الواسع ،وأغراض
املصلحة العامة املتعلقة بالتنمية املستدامة(: 3)Développement durable

 -1محاية املســتهلكني :تعد محاية املســتهلكني  -يف وقتنا احلايل  -هد ًفا غري اقتصادي ،ويف زماننا مل يعد املستهلك
قوة فاعلة يف الســوق ،4بل إن الترشيعات املعارصة تنظر إليه من زاوية احلامية ،ال الفعالية االقتصادية .لذلك
نجد أن هذه الترشيعات تنظم الرشوط التعاقدية يف الســوق ،بام يكفل إىل حد كبري األمن القانوين للمستهلك
بحسبانه صاحب الطلب الفردي (.5)La demande individuelle

 -2محايــة احلقــوق األساســية :هيــدف التنظيــم إىل محايــة احلقــوق األساســية ضمــن القطــاع حمــل التنظيــم،
وبحيــث ال تصــادر ممارســة حــق أســايس معــن بســبب األنشــطة االقتصاديــة التــي متــارس ضمــن

قطــاع اقتصــادي حمــدد ،وتعمــل اجلهــة القائمــة عــى التنظيــم عــى حتقيــق هــذا الغــرض ،فــا جيــوز
ً
مثــا لنشــاط اقتصــادي معــن أن يــؤدي إىل مصــادرة احلــق يف :االتصــال ،أو االنتقــال ،أو حريــة
التعبــر لألفــراد.6

 -3اخلدمــة العامــة (املرفــق العــام) :إن اخلدمــة العامــة أو املرفــق العــام متثــل أهــم األغــراض غــر
االقتصاديــة للتنظيــم ،وهلــذا الســبب فــإن جان ًبــا مــن الفقــه الفرنــي يــرى أن مفهــوم املرفــق العــام

التقليــدي تــم جتــاوزه يف وقتنــا احلــايل .7بحكــم أن مفهــوم املرفــق العــام يف فرنســا حال ًيــا ال يعــد
1 Ibid., p. 435.
2 Ibid., p. 430.
3 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.
4 Claudie Boiteau, op. cit., p. 469.
5 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.
6 Ibid., p. 351.
7 Salim Ziani, Du service public à l’obligation de service public, (1ère édition,, L.G.D.J., Paris, 2015) 53.
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مفهو ًمــا عضو ًيــا ،ومــن َثــم فــإن إشــباع احلاجــات اجلامعيــة يمكــن أن يتــم مــن خــال الســوق الــذي

تنهــض بــه قــوى اقتصاديــة خاصــة ،إال أن ذلــك ال يمكــن أن يتــم دون تدخــل الســلطة العامــة ،لذلــك
فــإن التنظيــم يتضمــن تدخــل الســلطة العامــة يف ســبيل ضــان تقديــم اخلدمــة العامــة (املرفــق العــام)،
مــن خــال عمــل الســوق ضمــن قطــاع اقتصــادي معــن ،ويف هــذه احلالــة فــإن معيــار املرفــق العــام
ال يطــرح مــن خــال الســيطرة عــى إدارتــه ( ،)La maîtrise de sa gestionبــل مــن خــال تنظيــم
وضبــط العــرض ( )L'offreيف القطــاع االقتصــادي حمــل التنظيــم ،وال يكــون ذلــك إال بقيــام الســلطة
العامــة املختصــة بالتنظيــم بتحديــد خصائــص اخلدمــة املضمونة مــن خالل عمل ســوق حمــددة ،وحتديد
الــروط التــي تــؤدي هــذه اخلدمــة اســتنا ًدا إليهــا ،ومــن خــال هــذه الوســيلة فــإن الســلطة العامــة
املختصــة بالتنظيــم حتدد مســتوى إشــباع احلاجــات (،)Le niveau de satisfaction des besoins
الــذي يعــد أساسـ ًيا وجوهر ًيــا يف قطــاع اقتصــادي معــن ،وهــي حتــدد مقــدار تدخلهــا وف ًقــا ملــا يتطلبــه
ذلــك؛ أي أن الســلطة العامــة املختصــة بالتنظيــم تتدخــل دومــا مــن أجــل ضــان هــذا احلــد اجلوهــري
مــن االحتياجــات اخلدميــة (املرفقيــة) .1وهــذا يدفــع للقــول :إن مفهــوم املرفــق العــام تغــر مــن
مفهــوم عضــوي إىل مفهــوم وظيفــي ونوعــي ( ،)Fonctionnel et génériqueوبنــاء عليــه فــإن
التنظيــم ال يتعــارض مــع املرفــق العــام ،بــل عــى العكــس إن التنظيــم يعــد أســلو ًبا جديــدً ا للســلطة
العامــة يمكنهــا مــن ضــان حتقــق املرفــق العــام ضمــن قطــاع اقتصــادي حمــدد ،لذلــك فإنــه يعــر عــن
املســؤولية النهائيــة للحــكام مــن جهــة مســتوى إشــباع حاجــات أساســية معينــة.2

 -4أغــراض التنميــة املســتدامة :تفــرض قواعــد التنظيــم عــى كل مــن يعمــل يف قطــاع اقتصــادي معــن
التزامــات قانونيــة تتعلــق بحاميــة البيئــة واالســتخدام األمثــل للمــوارد ،وكذلــك اســتخدام الطاقــات
املتجــددة مــن أجــل محايــة البيئــة.3

ويســتنتج ممــا تقــدم أن هنــاك غايــات ذات طبيعــة صارمــة تفــرض عــى عاتــق املامرســن لألنشــطة
االقتصاديــة يف الســوق حمــل التنظيــم ،وهــذه الغايــات تكــون عــى الــدوام حمـ ً
ـا لإللــزام ،واحلــث مــن جانــب
الســلطة القائمــة عــى التنظيــم.4

ثال ًثــا  -التنظيــم والرتاخيــص الســياحية :يســتهدف التنظيــم االقتصــادي األســواق املختلفــة بحســباهنا
قطاعــات اقتصاديــة خمتلفــة ،ويالحــظ أن هنــاك نوعــن مــن األســواق املســتهدفة :فهنــاك مــن جهــة األســواق
التنافســية بشــكل كامــل ( ،)Pleinement concurrentielsوهنــاك مــن جهــة أخــرى أســواق تســود فيهــا
التنافســية الناقصــة ( ،)Cun déficit concurrentielsوهــذا النمــط مــن األســواق كان ذا طابــع احتــكاري،
1 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.
Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, op. cit., p. 435.
2 Gérard Marcou, op. cit., p. 351.
3 Ibid., p. 351.
4 Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, op. cit., p. 434.
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تنفــرد بالنشــاط فيــه جهــة واحــدة ،غال ًبــا مــا تكــون أحــد أشــخاص القانــون العــام العاملــة يف أغلــب األحيــان
بصيغــة املؤسســات العامــة ،ويف هــذه احلالــة يكــون الغــرض اجلوهــري مــن التنظيــم الرتخيــص جلهــات
اقتصاديــة جديــدة بالدخــول إىل القطــاع االقتصــادي ،إىل جانــب اجلهــة التــي تنتمــي إىل القطــاع العــام.1

وبالنظــر إىل الســوق الســياحية املنظمــة ،التــي تُعطــى ألجــل تنظيمهــا الرتاخيــص الســياحية وف ًقــا للقانــون

 20لســنة  2018يف دولــة قطــر ،يمكــن القــول :إن هــذه الســوق تعــد مــن قبيــل األســواق التنافســية الكاملــة
يف الدولــة .وتُعطــى الرتاخيــص تلبيــة لتحقيــق هــذا املفهــوم التنافــي الكامــل للســوق الســياحية يف دولــة

قطــر ،وال تعــد الســوق الســياحية مــن قبيــل األســواق ذات التنافســية الناقصــة؛ ألن القطــاع الســياحي مل يكــن
حمتكـ ًـرا مــن قبــل شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام قبــل صــدور القانــون  20لســنة  .2018ومــن ثــم
ال تُعطــى الرتاخيــص مــن أجــل القضــاء عــى االحتــكار االقتصــادي ،وإجيــاد حالــة تنافســية يف هــذا القطــاع
االقتصــادي.

ويفــرض التنظيــم التدخــل ،وقــد يكــون التدخــل عا ًمــا ( ،)Generalوقــد يكــون قطاع ًيــا (،)Sectoriel

ويفــرض التدخــل العــام عــى كل مــن يــارس األنشــطة االقتصاديــة املختلفــة؛ أي أنــه ال يتعلــق بنشــاط

اقتصــادي حمــدد ،ويفــرض عــن طريــق اإلجــراءات العامــة وغــر الشــخصية؛ أي عــن طريــق القوانــن
واللوائــح .وهــذا التدخــل العــام قــد يتعلــق يف األنظمــة القانونيــة املعــارصة بحاميــة الصيغــة التنافســية للســوق
أيضــا ،والتمكــن مــن ممارســة احلريــات االقتصاديــة ،كــا هــو احلــال يف إطــار القوانــن التــي تنظــم ذلــك.
ً

وعــى العمــوم ،فــإن الدولــة تضمــن عــن طريــق التنظيــم العــام الســر اجليــد للســوق بشــكل شــامل.

أمــا بالنســبة للتدخــل القطاعــي ،فهــو التدخــل األكثــر فعاليــة؛ ألنــه يتعلــق بقطــاع اقتصــادي معــن،2

وتســمى عمليــة التنظيــم املرتبطــة بــه بالتنظيــم القطاعــي ( ،)La régulation sectorielleوتقــوم فكرتــه
عــى تقســيم احليــاة االقتصاديــة إىل قطاعــات خمتلفــة ،وبحيــث ينصــب التنظيــم عــى كل قطــاع عــى حــدة،
ويكــون لــكل قطــاع ســلطة تنظيميــة خاصــة بــه ،وذلــك مــن أجــل النهــوض بعــبء الشــؤون الفنيــة ضمنــه،3

وذلــك كلــه بقصــد إجيــاد التــوازن بــن املصالــح يف قطــاع معــن ،4وبــا يــؤدي إىل إجيــاد نمــط مــن الســامة
االقتصاديــة ( ،5)La fluidité économiqueواملــرع هــو الــذي حيــدد رشوط تســيري ســوق حمــددة قطاع ًيــا،

واملنزلــة التــي حتتلهــا ســلطة التنظيــم يف هــذا الســوق؛ أي هــو الــذي حيــدد دور ســلطات التنظيــم القطاعــي

وآثــار قراراهتــا وتوصياهتــا ،6ومــن ثــم يمكــن القــول :إن التنظيــم الســياحي الــذي أتــى بــه القانــون 20
1 Sophie Nicinski, op. cit., p. 133.
2 Ibid., p. 118.
3 Stéphane Braconnier, « La régulation des services publics », {2001} RFDA 47.
4 Jacques Chevallier, op. cit., p. 219.
5 Sophie Nicinski, op. cit., p. 130.
6 Jean-Pierre Duprat, op. cit., p. 203.

112

املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019عدد خاص ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

لســنة  2018يف دولــة قطــر ،يدخــل يف إطــار التنظيــم القطاعــي ،ال التنظيــم العــام ،وإن الرتاخيــص الســياحية
الصــادرة يف هــذه احلالــة هــي إحــدى وســائل التنظيــم القطاعــي.

ـم فــإن
ويتعلــق التنظيــم القطاعــي بــكل املراحــل املختلفــة للنشــاط االقتصــادي حمــل التنظيــم ،ومــن َثـ ّ

الســلطة املختصــة بالتنظيــم تتدخــل يف بدايــة النشــاط االقتصــادي عــن طريــق تنظيــم الدخــول إىل ســوق

حمــددة ،فــا جتيــز الدخــول إىل الســوق إال مــن حيمــل أوصا ًفــا مهنيــة خاصــة ،لذلــك يفــرض القانــون نظــام
الرتاخيــص ،وبحيــث ال تُعطــى تراخيــص الدخــول إىل ســوق معينــة ،أو قطــاع اقتصــادي حمــدد ،إال مــن يتمتــع

باألوصــاف املحــددة قانو ًنــا ،1وهــو مــا يعنــي مــن حيــث النتيجــة أن الرتاخيــص الســياحية التــي تصــدر وف ًقــا

للقانــون  20لســنة  2018هلــا دور وظيفــي ،يتمثــل يف متكــن شــخص قانــوين معــن مــن الدخــول إىل القطــاع
االقتصــادي الســياحي ،متــى مــا متتــع باألوصــاف املحــددة قانو ًنــا ،وهــو مــا يكســبه صفــة العامــل االقتصــادي

( )L’opérateur économiqueيف الســوق الســياحية.

وكذلــك تتدخــل الســلطة العامــة تنظيم ًيــا بعــد الدخــول إىل الســوق أو القطــاع ،أي بعــد منــح الرتاخيــص،

ألجــل اإلرشاف عــى القطــاع ،وفــرض رقابــة مبــارشة عــى ســلوك الــذي يامرســون النشــاط االقتصــادي
اخلــاص بالســوق أو القطــاع حمــل التنظيــم ،2وذلــك بغــرض تقييــم ســلوكهم وتقويمــه ،وإذا اســتلزم األمــر،

فــرض اجلــزاءات املرتتبــة عــى خمالفــة القواعــد التــي حتكــم ممارســة النشــاط ضمــن القطــاع حمــل التنظيــم.3
وهــو األمــر الــذي نــص عليــه املــرع القطــري بوضــوح يف جمــال الســياحة ،حيــث أنــاط بســلطة التنظيــم
املتمثلــة باملجلــس الوطنــي للســياحة ،4صالحيــة اإلرشاف والرقابــة عــى مجيــع أوجــه النشــاط الســياحي،5

وفــرض اجلــزاءات اإلداريــة ،6والقيــام باملالحقــة اجلنائيــة ،7لــكل مــن خيالــف االلتزامــات التــي نــص عليهــا

بحســباهنا ســو ًقا وقطا ًعــا اقتصاد ًيــا،
قانــون تنظيــم الســياحة .8وكل هــذه األحــكام تتعلــق بتنظيــم الســياحة ُ
خيضــع هلــا املرخــص هلــم (العاملــون االقتصاديــون) ،بعــد حصوهلــم عــى الرتاخيــص التــي نــص عليهــا

القانــون.

1 Sophie Nicinski, op. cit., p. 119.
2 Claudie Boiteau, op. cit., p. 469.
3 Stéphane Braconnier, op. cit., p. 47.

 4املادة  2من القرار األمريي رقم  75لسنة  .2018املتعلق بإنشاء املجلس الوطني للسياحة.

 5الفقرة األوىل من املادة  3من القرار األمريي رقم  75لسنة  ،2018املتعلق بإنشاء املجلس الوطني للسياحة.

 6املادة  32من القانون  20لسنة .2018

 7تنــص املــادة  41مــن القانــون  20لســنة  2018عــى مــا يــي" :يكــون ملوظفــي املجلــس الذيــن يصــدر بتخويلهــم صفــة الضبــط القضائــي ،قــرار
مــن النائــب العــام باالتفــاق مــع الرئيــس ،ضبــط وإثبــات اجلرائــم واملخالفــات التــي ترتكــب باملخالفــة هلــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة والقــرارات
الصــادرة تنفيــذا لــه."...

 8راجــع :املــواد مــن  14-11مــن القانــون  20لســنة  ،2018واملتعلقــة بالتزامــات املرخــص لــه ،واملــواد مــن  25-23مــن القانــون ذاتــه وهــي املتعلقــة
بتصنيــف الفنــادق واملنشــآت الســياحية ،واملــواد مــن  29-27مــن نفــس القانــون واملتعلقــة بتحديــد قواعــد اإلرشــاد الســياحي ،واملادتــن  30و31
وهــي متعلقــة بتنشــيط الفعاليــات واملهرجانــات الســياحية.
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وللتدخــل وســائل خمتلفــة ،فقــد يكــون انفراد ًيــا ،وقــد يكــون تعاقد ًيــا ،1بالنســبة للتدخــل االنفــرادي ،فقــد
يأخــذ صيغــة القوانــن واللوائــح ،التي من شــأهنا أن تضــع القواعــد العامة املجــردة التي حتكــم قطا ًعــا اقتصاد ًيا
معينًــا ،وهــو مــا يســمى التدخــل االقتصــادي العــام ،وهنــاك باملقابــل التدخــل االنفــرادي الشــخيص ،وهــو
تدابــر للتدخــل التنظيمــي تتخذهــا الســلطة العامــة املختصــة بالتنظيم عىل مســتوى احلــاالت املحــددة بالذات،
ومــن أمههــا عــى االطالق إصــدار القــرارات للرتخيــص بالدخــول إىل قطــاع اقتصادي معني ،يف ســبيل ممارســة
النشــاط ضمنــه ،وهــي تســمى أنظمــة الرتخيــص املســبق (،)Les régimes d’autorisation préalable
وقــد تتمثــل هــذه التدابــر يف صيــغ الترصيــح املســبق (،)Les formalités de déclaration préalable
وهــي تعنــي وقف ممارســة نشــاط معني عــى إعــام الســلطة املختصــة بالتنظيــم بذلــك ،دون انتظــار ترخيصها.
أمــا التدخــل التعاقــدي ،فيتمثــل يف تدخــل الدولــة اقتصاد ًيــا عــن طريــق عقــود مربمــة مــع فعاليــات اقتصادية،
هبــدف التوصــل إىل أهــداف تتطابــق مــع سياســتها االقتصاديــة ،وهــو مــا يســمح للســلطات العامــل بالتدخــل
يف قطــاع اقتصــادي معــن بنــاء عــى التزامــات عقديــة.2
وعــى أســاس مــا تقــدم يمكــن القــول :إن الرتاخيــص التــي متنــح يف املجــال الســياحي ،وف ًقــا للقانــون
القطــري رقــم  20لســنة  ،2018مــا هــي إال صيغــة للتدخــل التنظيمــي االنفــرادي ذي الطبيعــة الشــخصية،
تســمح حلامــل الرتخيــص بالدخــول إىل قطــاع اقتصــادي حمــدد ،هــو قطــاع الســياحة ،وبمجــرد إصــدار هــذا
القــرار بالرتخيــص يصبــح املرخــص لــه خاض ًعــا لــكل االلتزامــات التــي حتكــم الســلوكيات االقتصاديــة،
واملوضوعــة بمقتــى القوانــن واألنظمــة.

راب ًعــا  -البعــد الدســتوري للرتاخيــص الســياحية :وإذا كان الرتخيــص وســيلة مــن وســائل التنظيــم
االقتصــادي ،إال أنــه يف حقيقتــه يمثــل قيــدً ا عــى الدخــول إىل قطــاع أو نشــاط اقتصــادي معــن ،وهــو مــا ينطبــق
عــى الرتاخيــص الســياحية التــي تصــدر تطبي ًقــا للقانــون رقــم  20لســنة  2018يف دولــة قطــر .لذلــك ال بــد من
إدراك أن هــذا القيــد يدخــل ضمــن اختصاصــات املــرع فقــط ،فهــو الــذي يقــرره ،ويضــع األحــكام اخلاصــة
بــه ،وليــس الســلطة التنفيذيــة عــن طريــق لوائــح تصــدر يف هــذا الشــأن ،وذلــك كلــه ألن حريــة التجــارة
والصناعــة تصنــف يف عــداد احلريــات العامــة .3وهــو مــا أخــذ بــه جملــس الدولــة الفرنــي بشــكل رصيــح،
حيــث مل جيــز تقييــد النشــاط االقتصــادي بــأي صيغــة كانــت إال اســتنا ًدا إىل نصــوص قانونيــة جتيــز ذلــك.4
1 Sophie Nicinski, op. cit., p. 119.
2 Ibid., p. 118.

 3ولكــن هــذه احلريــات ال تعــد مطلقــة ،بــل إن القانــون يــورد عليهــا حــدو ًدا ،إال أن هــذه األخــرة تظــل اســتثناءات عــى القاعــدة ،علـ ًـا أن بعــض الفقــه
الفرنــي ،يــرى أخــذ كل مــن مفهومــي حريــة العمــل وحريــة التجــارة والصناعــة عــى ســبيل الــرادف ،راجــع:

Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, (7ème édition, , L.G.D.J., Paris, 2013) 281.

وقد ذهب املجلس الدستوري الفرنيس اىل القول :بأن حرية التجارة والصناعة من قبيل املبادئ الدستورية من زمن طويل:

C. C., 16-1982, n°81-132, R. 1982, p. 18.

 4وذلــك اســتنا ًدا إىل املــادة  34مــن الدســتور الفرنــي والتــي تعطــي للقانــون املجــال املتعلــق بتحديــد القواعــد املتعلقــة باحلقــوق املدنيــة والضامنــات
األساســية التــي يتمتــع هبــا املواطنــون ،راجــع:

C. E. ASS. 16-12-1988, Association des pêcheurs aux filets et engins, Garonne, Isle et des Dordogne maritimes,, R.P. 447.
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إن مــا تقــدم يثــر التســاؤل حــول انســجام النظــام القانــوين للرتاخيــص اإلداريــة الصــادرة مــع املتطلبــات

الدســتورية يف دولــة قطــر؛ وذلــك ألن املــادة  25مــن الدســتور القطــري أقــرت مبدأ حريــة النشــاط االقتصادي
القائــم عــى أســاس العدالــة االجتامعيــة ،والتعــاون املتــوازن بــن القطــاع العــام واخلــاص ،وف ًقــا للقانــون ،ممــا
يســتفاد منــه أن النشــاط االقتصــادي خيضــع للتنظيــم ،وللقيــود التنظيميــة بــأداة قانونيــة ،وليــس بــأداة ترشيعيــة

أخــرى (اللوائــح) ،وملــا كانــت الرتاخيــص يف طليعــة القيــود التنظيميــة الواقعــة عــى حريــة التجــارة يف إطــار
الســوق الســياحي ،فقــد تــم تنظيــم هــذه الرتاخيــص عــن طريــق القانــون بشــكل دقيــق .كــا رأينــا يف املطلــب
األول ،ممــا يســتنتج منــه أن األحــكام الترشيعيــة اخلاصــة الرتاخيــص ،كانــت ضمــن املجــال الترشيعــي الــذي

حــدده الدســتور القطــري.

خامســا  -التحديــد الكمــي للرتاخيــص يف الســوق الســياحية :يمكــن للســلطة املختصــة بالتنظيــم أن حتــدد
ً

احلــد األقــى للعاملــن االقتصاديــن يف ســوق حمــددة ،1وعندئــذ فإنــه ال يمكــن الرتخيــص إال لعــدد حمــدد

مــن العاملــن االقتصاديــن يف هــذه الســوق ،فــإن تــم بلــوغ هــذا العــدد املحــدد ،توقفــت اإلدارة املختصــة
بالتنظيــم عــن منــح الرتاخيــص.

ويف تقديرنــا يتحتــم عــى اإلدارة املذكــورة أن تقــرر احلــد األقــى للرتاخيــص ،بموجــب قواعــد عامــة

جمــردة ،بــا هلــا مــن ســلطة الئحيــة ،يتــم بموجبهــا منــح الرتاخيــص بموجــب قواعــد التجــرد واحليــاد ،ويف

هــذه احلالــة ،فــإن رشوط منــح الرتاخيــص تتطلــب صفــات مهنيــة أعــى مــن احلالــة التــي ال يتــم فيهــا حتديــد
احلــد األقــى مــن الرتاخيــص التــي يمكــن منحهــا.

وقــد ذهــب املــرع القطــري يف قانــون تنظيــم الســياحة رقــم  20لســنة  2018مذه ًبــا قري ًبــا ،حــن أجــاز

لرئيــس جملــس إدارة املجلــس الوطنــي للســياحة ،بنــاء عــى اقــراح األمــن العــام ،أن يوقــف إصــدار تراخيص
املنشــآت الســياحية والفندقيــة ،واألنشــطة الســياحية العتبــارات املصلحــة العامــة ،عــى أن ال يتجــاوز الوقــف

ســنتني مــن تاريــخ إصــدار القــرار بالوقــف.2

ومــن املالحــظ ً
أول أن الوقــف يتــم العتبــارات املصلحــة العامــة التــي يقدرهــا رئيــس املجلــس ،ويف

تقديرنــا أن طبيعــة اعتبــارات املصلحــة العامــة التــي يمكــن أن متــي هــذا املوقــف القانــوين ،إنــا تتمثــل يف
متطلبــات تنظيــم الســوق الســياحية ،ويالحــظ ثان ًيــا أن ســلطة الرئيــس يف تقريــر الوقــف هــي ســلطة الئحيــة،

حيــث يقــرر الوقــف يف هــذه احلالــة وف ًقــا لقواعــد عامــة جمــردة ،ومــن ثــم ال يعــد هــذا القــرار فرد ًيــا ،بيــد

أن هــذه الصالحيــة املقــررة للرئيــس يف هــذه احلالــة مقيــدة قانون ًيــا مــن الناحيــة الزمنيــة ،بحيــث ال جيــوز
أن تتجــاوز مــدة هــذا الوقــف أكثــر مــن ســنتني ،حيــث يتحتــم بعدهــا فتــح الســوق الســياحية لرتاخيــص
1 Sophie Nicinski, op. cit., p. 133.
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جديــدة ،وبالشــكل الــذي يــؤدي إىل دخــول ِ
عاملــن اقتصاديــن جــدد إىل هــذه الســوق ،ويف كل احلــاالت،

فــإن وقــف منــح الرتاخيــص بنــاء عــى املــادة العــارشة ســالفة الذكــر ،مــن شــأنه أن يــؤدي إىل حــر الســوق
بفاعلــن اقتصاديــن حمدديــن بشــكل مؤقــت ال هنائــي ،بحكــم الســقف الزمنــي الــذي يقيــد صالحيــة الرئيــس

يف هــذا النطــاق.

ومل ُيبــح القانــون  20لســنة  ،2018ذلــك التــرف الــذي يمكــن أن يقيــد الرتاخيــص املمنوحــة يف قطــاع

اقتصــادي معــن بشــكل هنائــي ،فــا يطــرح يف الســوق إال عــدد حمــدد مــن الرتاخيــص ،وهــو الوضــع الــذي

أجــازه مثـ ً
ـا املــرع األورويب ،بموجــب توجيــه اخلدمــات الصــادر بتاريــخ  ،2006/12/12والــذي أجــاز

تقييــد عــدد الرتاخيــص املمنوحــة يف قطاعــات اقتصاديــة معينــة بشــكل هنائــي ،حســبام يــرى املــرع الوطنــي
يف كل دولــة عــى حــدة ،إال أن املــرع األورويب وازن ذلــك بمتطلــب مــن متطلبــات الشــفافية ،إذ جيــب أن يتــم
ذلــك ضمــن إجــراء تنافــي ،قائــم عــى معايــر واضحــة ،الختيــار الفاعلــن االقتصاديــن الذيــن يمكــن أن

يمنحــوا الرتاخيــص للدخــول إىل القطــاع االقتصــادي املشــمول هبــذا التدبــر ،وذلــك مــن بــن جمموعــة مــن

املرشــحني للدخــول إىل هــذا القطــاع.1

الفرع الثاني :األثر الناجم عن العالقة بين التنظيم والتراخيص السياحية

إن الرتاخيــص الســياحية كــا نــص عليهــا القانــون القطــري ،إنــا تصــدر عــن املجلــس الوطنــي للســياحة

اســتنا ًدا إىل صالحيــات التنظيــم التــي متنــح للمجلــس الوطنــي للســياحة يف دولــة قطــر ،وإن الــدور الوظيفــي
الــذي يلعبــه الرتخيــص يف هــذه احلالــة يتمثــل يف متكــن املرخــص لــه مــن دخــول الســوق الســياحية واخلضوع

لألحــكام التــي تنظــم النشــاط االقتصــادي هبــا ،ممــا يــؤدي إىل اكتســابه لصفــة (العامــل االقتصــادي) بمفاهيــم
القانــون العــام االقتصــادي ،ومــن ثــم العالقــة التــي تنشــأ بــن املرخــص لــه مــن جانــب واملجلــس الوطنــي

مــن جانــب آخــر بموجــب الرتخيــص ،إنــا هــي عالقــة بــن منظــم وعامــل اقتصــادي .وهــو مــا جيعــل
الرتخيــــــص ذا ذاتيــة وظيفيــة جتعــــــله متميـ ًـزا عن غيــــــــره مــن الرتاخيص التي متنـــــح يف جمـــــــاالت

أخـــــــرى( :تفويــض املرفــق العــام ،والضبــط اإلداري):

ً
أول -التاميــز بــن الرتاخيــص التنظيميــة الصــادرة يف املجــال الســياحي والرتاخيــص التفويضيــة :إن تفويــض

املرفــق العــام ،هــو نقــل إدارة املرفــق العــام إىل غــره ،وال ســيام إذا كان هــذا الشــخص مــن األشــخاص

القانونيــة اخلاصــة ،2ويتــم تفويــض املرفــق العــام ،مــن حيــث األصــل عــى أســاس التقنيــة التعاقديــة ،3إال أن
العقــد ال يعــد الوســيلة الوحيــدة لتفويــض املرفــق العــام ،حيــث يمكــن لــإدارة أن تفــوض إدارة مرفــق عــام
1 Sophie Nicinski, op. cit., p. 136.
2 Laurent Richer, Droit des contrats administratifs, (9ème édition, L.G.D.J., Paris, 2014) 467.
3 Stéphane Braconnier, Droit des services publics, (7ème édition, PUF, Paris, 2007) 475.
Laurent Richer, op. cit., p. 467.
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إىل شــخص عــن طريــق إصــدار قــرار إداري يتضمــن الرتخيــص بذلــك .1وقــد أجــاز جملــس الدولــة الفرنــي

إمكانيــة تفويــض املرفــق العــام عــن طريــق إصــدار قــرار إداري بالرتخيــص ،اســتثناء مــن األصــل التعاقــدي،

ورشيطــة أن ينــص القانــون عــى ذلــك بشــكل واضــح.2

ويرتتــب أثــر هــام عــى التفرقــة بــن التفويــض التعاقــدي والتفويــض بنــاء عــى ترخيــص ،حيــث خيضــع

التفويــض التعاقــدي إىل التزامــات املنافســة والعالنيــة عنــد إبــرام العقــد ،يف حــن ال خيضــع التفويــض بنــاء

عــى ترخيــص إىل هــذه االلتزامــات ،وذلــك كــا ذهــب الفقــه ،3والقضــاء اإلداري يف فرنســا.4

نســتنتج ممــا ســبق أن الرتخيــص الصــادر يف جمــال تفويــض املرفــق العــام ،خمتلــف يف ماهيتــه القانونيــة

عــن الرتخيــص الــذي يعطــى يف املجــال التنظيمــي؛ ألن الغــرض مــن الرتخيــص يف جمــال املرفــق العــام
يتمثــل يف نقــل وإدارة مرفــق عــام إىل شــخص ،ومــن ثــم تقديــم اخلدمــة مبــارشة إىل مجهــور املنتفعــن مــن

أساســا وجــود مرفــق عــام ،يكــون حمــا لذلــك ،5أمــا الغــرض مــن
قبــل املفــوض اليــه ،وهــو مــا يفــرض ً
الرتخيــص املمنــوح يف إطــار تنظيــم قطــاع اقتصــادي معــن  -كــا هــو حــال الرتاخيــص الســياحية حمــل

الدراســة  -فيتمثــل يف أغــراض ذات طبيعــة تنظيميــة للقطــاع املذكــور ،بحيــث ال يتــم العمــل ضمــن القطــاع،
واخلضــوع لاللتزامــات التنظيميــة التــي حتكــم القطــاع ،إال ملــن ُي َّ
رخــص هلــم بذلــك ،ومــن ثــم فــإن إصــدار

هــذه الرتاخيــص ،ال يقــرن مــع وجــود مرفــق عــام حيتــم عــى اإلدارة إجيــاد طريقــة إلدارتــه؛ ألن الغــرض منــه
ال يتعلــق بنقــل إدارة مرفــق عــام إىل غــر املالــك.

وخيتلــف الرتخيصــان مــن حيــث األثــر ،إذ أن إصــدار ترخيــص تفويــض املرفــق العــام مــن شــأنه أن

مفوضــا
مفوضــا ( ،)Déléganteوغريهــا بصفتــه
يــؤدي إىل وجــود عالقــة قانونيــة بــن اإلدارة بصفتهــا
ً
ً

إليــه ( ،)Délégataireيف حــن أن الرتخيــص الصــادر يف جمــال التنظيــم االقتصــادي مــن ِشــأنه إنتــاج عالقــة

قانونيــة بــن اإلدارة بصفتهــا منظـ ًـا اقتصاد ًيــا ( )Le régulateur économiqueمــن جهــة ،واملرخــص لــه
1 Gilles J. Guglielmi, Geneviève Koubi, Martine Long, Droit du service public, (4ème édition, L.G.D.J., Paris, 2016) 768.
Laurent Richer, op. cit., p. 488.
2 C.E. Avis, 28-9-1995, Habilitation unilatérale en matière de distribution et de transport de gaz et d’énergie hydraulique,
EDCE, n°47, p. 402.
3 Stéphane Braconnier, Droit des services publics, op. cit., p. 476.
François Lichère, Droit des contrats publics, (2ème édition, Dalloz, Paris, 2014) 42.
Laurent Richer, op. cit., p. 489.
4 C.E., 3-5-2004, Fondation Assistance aux Animaux, B.J.C.P., 2004, p. 464, concl. Glaser. E.

ولكــن يالحــظ مــن جهــة أخــرى أن حمكمــة العــدل األوروبيــة مل تقــر هبــذا االجتــاه ،حيــث ذهبــت إىل القــول :بــأن تفويــض املرفــق العــام جيــب أن يتــم
بنــاء عــى إجــراءات الشــفافية (املنافســة والعالنيــة)؛ وذلــك ألن األحــكام القانونيــة األوربيــة ذات الصلــة مل تقــرن تطبيــق هــذه األحــكام بوجــود عقــد
يتــم بموجبــه تفويــض املرفــق العــام .راجــع:

Laurent Richer, op. cit., p. 489.

5 Stéphane Braconnier, Droit des services publics, op. cit., p. 473.
François Lichère, op. cit., p. 42.
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بوصفــه عامـ ً
ـم
ـا اقتصاد ًيــا ( )L’opérateur économiqueضمــن هــذا القطــاع مــن جهــة أخــرى ،ومــن َثـ ّ
فــإن احلقــوق وااللتزامــات املتعلقــة باحلالــة األوىل تتعلــق بكيفيــة تســيري وإدارة املرفــق العــام ،ورقابــة اإلدارة

عــى ذلــك ،وإعــادة األمــوال املتعلقــة باملرفــق بعــد انتهــاء مــدة التفويــض ،1يف حــن أن احلقــوق وااللتزامــات
املتعلقــة باحلالــة الثانيــة تتعلــق بضبــط ســلوك املرخــص لــه ،عنــد ممارســته ألنشــطته يف القطــاع االقتصــادي

الــذي يعمــل ضمنــه بموجــب الرتخيــص ،ممــا يضمــن تــوازن القــوى االقتصاديــة وفعاليتهــا ضمــن هــذا
القطــاع ،وبــا يــؤدي إىل حتقيــق أهــداف أخــرى غــر ذات طابــع اقتصــادي  -كــا رأينــا  -تتعلــق باخلدمــة

العامــة ومحايــة املســتهلكني ،والتنميــة املســتدامة.

ثان ًيــا -التاميــز بــن الرتاخيــص التنظيميــة الصــادرة يف املجــال الســياحي والرتاخيــص الضبطيــة :تعــد

تراخيــص الضبــط اإلداري قــرارات إداريــة تصــدر مــن اإلدارة الضبطيــة املختصــة للســاح بمامرســة نشــاط

معــن ،2وتقــوم اإلدارة يف هــذه احلالــة بإخضاعــه إىل كافــة الــروط التــي تــؤدي إىل حتقيــق أغــراض الضبط
اإلداري املعروفــة ،3فالرتخيــص الضبطــي  -كــا هــو واضــح  -يقتــي خضــوع نشــاط األفــراد إىل موافقــة

4
قائــا عــى فلســفة وقائيــة (،)Préventive
صــادرة عــن اإلدارة  ،وهــو مــا جيعــل الرتخيــص الضبطــي ً

ومــؤدى هــذه الفلســفة عــدم ممارســة النشــاط اخلاضــع للرتخيــص ،بشــكل يــؤدي إىل اإلرضار بالنظــام

العــام ،5ومــن ثــم فــإن الرتخيــص  -هبــذا املعنــى  -ال يعطــي للشــخص إمكانيــة ممارســة نشــاط يدخــل يف
اختصاصــات الســلطة العامــة ،بــل يقتــر فقــط عــى إجــازة ممارســة إحــدى احلريــات التــي يســتفيد منهــا

ـرا عا ًمــا يوقفهــا ويعلــق ممارســتها عــى املوافقــة املســبقة لــإدارة
أساســا بشــكل طبيعــي ،إال أن هنــاك خطـ ً
ً
املختصــة.6

ويمكــن القــول :إن التفرقــة دقيقــة جــدً ا بــن الرتخيــص الصــادر يف جمــال الضبــط اإلداري ،والرتخيــص

الصــادر يف إطــار التنظيــم االقتصــادي ،حيــث إهنــا يتفقــان يف أن كليهــا عبــارة عــن قــرار إداري فــردي

مــن حيــث التكييــف القانــوين ،7كــا أن كليهــا يتمتــع بالطبيعــة املؤقتــة ،وكذلــك يتشــابه كال الرتخيصــن يف

خضوعهــا ملبــدأ عــدم التمييــز عنــد املنــح ،8وكذلــك يشــرط يف كال الرتخيصــن أن ال يتــم التجــاوز عــى
1 Etienne Fatôme, « Le statut des biens des délégations de service public, Après l’arrêt Commune de Douai » {2013} A.J.D.A.
724.

 2حممد رفعت عبد الوهاب ،النظرية العامة للقانون اإلداري ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2012 ،ص .215

 3سليامن الطاموي ،مبادئ القانون اإلداري ،الكتاب الثالث ،أموال اإلدارة العامة وامتيازاهتا ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،1977 ،ص .89

4 Didier Truchet, op. cit., p. 302.

5 George Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, Droit administratif, (8ème édition, Armand Colin, Paris, 2002) 481.
6 Bertrand Seiller, Droit administratif, (Champs université, Paris, T. 2, 2014) 105.
7 Jean Waline, op. cit., p. 376.
8 Bertrand Siller, op. cit., p. 105.
Benoit Plessix, op. cit., p. 796.
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احلريــات العامــة االقتصاديــة .1بــل إن جملــس الدولــة الفرنــي طبــع الرتخيــص الضبطــي بطابــع اقتصــادي

يتعلــق باملنافســة يف الســوق.2

أمــا بالنســبة لنقــاط االختــاف بــن الرتخيصــن ،فهــي عديــدة ،حيــث خيتلفــان يف الــدور الوظيفــي ،حيــث

يعــد الرتخيــص التنظيمــي وســيلة مــن وســائل التنظيــم االقتصــادي ضمــن قطــاع حمــدد ،يف حــن أن الرتخيص
الضبطــي يعــد وســيلة للضبــط اإلداري ،وهــو مــا يرتتــب عليــه اختــاف مــن حيــث الغايــات ،وهــو أن غايــة
الرتخيــص التنظيمــي ،هــي الغايــة التــي يســعى إليهــا التنظيــم االقتصــادي ،يف حــن أن غايــة الرتخيــص

الضبطــي ،هــي غايــة الضبــط اإلداري ذاتــه ،وهــي احلفــاظ عــى النظــام العــام بعنــارصه املعروفــة.3

وإذا كان يشــرط أن ينــص القانــون عــى رضورة منــح الرتخيــص يف إطــار التنظيــم االقتصــادي  -كــا

رأينــا  -فــإن األمــر كذلــك يف جمــال الرتخيــص الضبطــي ،4لذلــك فقــد قــرر جملــس الدولــة الفرنــي منــذ

زمــن طويــل ،بأنــه إذا كان يمكــن ممارســة بعــض احلقــوق واحلريــات عــن طريــق أنظمــة الرتخيــص املســبق،
فــإن املــرع هــو املختــص الوحيــد بفــرض ذلــك القيــد .5ومــن ثــم ال يمكــن للســلطة اإلداريــة الضبطيــة أن

تفــرض هــذا القيــد الوقائــي بنــاء عــى مبادرهتــا الذاتيــة ،بــل ال بــد أن يرخــص املــرع بذلــك.6

إال أنــه عــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الرتخيــص يعــد أســلو ًبا أصل ًيــا يلجــأ إليــه املــرع يف إطــار التنظيــم

االقتصــادي ،فــا يمكــن القيــام بتنظيــم قطــاع اقتصــادي معــن دون منــح تراخيــص للعاملــن االقتصاديــن

ليامرســوا أنشــطتهم االقتصاديــة ضمنــه ،وإال ُعــدّ القطــاع برمتــه بحكــم غــر املوجــود ،يف حــن يعــد الرتخيص
اســلو ًبا اســتثنائ ًيا يف إطــار الضبــط اإلداري ،يلجــأ إليــه املــرع يف حــاالت ضيقــة ،بحكــم أنــه يقيــد احلريــة

بشــكل جســيم7؛ لذلــك ذهــب بعــض الفقــه الفرنــي إىل القــول :إن ســلطات الضبــط ال متــارس صالحيــة
1 Bertrand Siller, op. cit., p. 106.
Benoit Plessix, op. cit., p. 796.
Sophie Nicinski, op. cit., p. 133.

 2حيــث ذهــب جملــس الدولــة الفرنــي يف واحــد مــن أهــم أحكامــه يف هــذا املجــال إىل عــدم التــزام اإلدارة عنــد إصدارهــا للرتاخيــص الضبطيــة بمراعــاة
أيضــا أثــر اإلجــراء الضبطــي عــى قواعــد املنافســة ،بحيــث إنــه إذا اختــذت اإلدارة إجــراء
احلريــات االقتصاديــة فحســب ،بــل جيــب أن تأخــذ باحلســبان ً
ضبط ًيــا ذا عالقــة بأنشــطة توزيــع وإنتــاج الســلع واخلدمــات ،فــإن هــذا التدبــر جيــب أال يــؤدي إىل إنشــاء مركــز مهيمــن يف الســوق ،والــذي يقــود
بــدوره إىل تعســف صاحــب املركــز املهيمــن ضمــن هــذه الســوق .راجــع:

C.E., Sect. Avis, 22-11-2000, Société L et publicité SARL, R. p. 526, concl. Astry.

3 André de Laubadére, Jean-Claude Venezia, Yves Gaudemet, Traité de droit administratif (L.G.D.J., Paris,1999, T. 1) 848.
Jean Waline, op. cit., p. 375.
Didier Truchet, op. cit., p. 302.
Bertrand Siller, op. cit., p. 104.
4 George Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, op. cit., p. 486.

وراجع باللغة العربية ،حممد رفعت عبد الوهاب ،املرجع السابق ،ص .215

5 C.E. Ass., 22-6-1951, Daudigance, R.P. 362, D, 1951, P589. Note J. Carbonnier.
6 Benoit Plessix, op. cit., p. 796.
7 A. De Laubadère, J. C. Venezia, Y. Gaudemet, op. cit., p. 846.
Benoit Plessix, op. cit., p. 795.
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إصــدار الرتاخيــص مــن حيــث األصــل ،بــل يقتــر ذلــك عــى بعــض جمــاالت الضبــط اإلداري اخلــاص،
وبنــص رصيح.1

وكذلــك خيتلــف الرتخيــص املتعلــق بالتنظيــم االقتصــادي عــن الرتخيــص الضبطــي ،يف أن هــذا األخــر

يســتند إىل مبــدأ الوقتيــة ()La précarité؛ ألنــه شــأن كل التدابــر املتخــذة يف إطــار الضبــط اإلداري ،ال ينتــج

حقو ًقــا مكتســبة لصالــح مــن صــدر ملصلحتــه ،2وال ســيام تلــك احلقــوق املتعلقــة باحلفــاظ عــى الرتخيــص
املمنــوح ،بــل إن املتطلبــات الوقائيــة للنظــام العــام متكــن اإلدارة مــن ســحب هــذا الرتخيــص يف أي وقــت

3

ودون أن يرتــب ذلــك مســؤوليتها بــأي شــكل كان ،كــا ذهــب جملــس الدولــة الفرنــي.4

أمــا بالنســبة للرتخيــص املتعلــق بالتنظيــم االقتصــادي ،فإنــه ،وإن كان حمــدد املــدة  -وهــو احلــال يف حالــة

الرتاخيــص الســياحية يف دولــة قطــر كــا مــر معنــا ،إال أنــه ينشــئ ح ًقــا مكتس ـ ًبا؛ ألنــه  -كــا رأينــا ُ -يم ّكــن
املرخــص لــه مــن العمــل ،ضمــن قطــاع اقتصــادي حمــدد ،قــد يسـ ّ
ـخر ألجلــه إمكانيــات اقتصاديــة ضخمــة،

خصوصــا ،وليــس مــن املعقــول يف هــذه احلالــة أن يكــون الرتخيــص قابـ ً
ـا
كــا هــو احلــال يف قطــاع الســياحة
ً
للســحب يف أي وقــت ،عــى أســاس أنــه ال ينشــئ حقو ًقــا مكتســبة ،ممــا حيــول تأمــن مركــز قانــوين مســتقر

للم ّ
رخــص لــه.
ُ

ـرا ُيالحــظ أن الرتخيــص الضبطــي ال يقبــل التنــازل إىل شــخص ،وهــو األمــر الــذي بــرره املجلــس
وأخـ ً

تعارضــا بــن الطبيعــة اخلاصــة لســلطة
الدســتوري الفرنــي ،اســتنا ًدا إىل أســس دســتورية ،فقــد رأى أن هنــاك
ً
الضبــط ،وخصائصهــا املتعلقــة بمهــام ذات طبيعــة ســيادية مــن جهــة ،وإمكانيــة التنــازل عــن الرتاخيــص

الضبطيــة بقصــد الربــح مــن جهــة أخــرى .5علـ ًـا أن جملــس الدولــة الفرنــي أخــذ بذلــك مــن زمــن طويــل.6
أمــا بالنســبة للرتاخيــص املمنوحــة يف إطــار التنظيــم االقتصــادي ،فهــي وإن كانــت تقــوم عــى االعتبــار

الشــخيص مــن حيــث األصــل ،إال أن فكــرة االعتبــار الشــخيص يف هــذه احلالــة ال تطبــق عــى نحــو مطلــق،

كــا هــو احلــال يف الرتاخيــص الضبطيــة ،حيــث يمكــن أن يتــم التنــازل عنهــا ،ووف ًقــا للضوابــط التــي ينــص
عليهــا القانــون ،واحلــاالت التــي يقررهــا ،وذلــك  -كــا رأينــا  -بالنســبة للرتاخيــص الســياحية الصــادرة
تطبي ًقــا للقانــون  20لســنة  2018يف املوضــع املناســب.

وقــد كان املــرع القطــري مــدركًا للطبيعــة التنظيميــة ال الضبطيــة للرتخيــص ،فقــد ذهــب يف القانــون 20
Bertrand Seiller, op. cit., p. 103.

1

2 George Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, op. cit., p. 487.
3 Benoit Plessix, op. cit., p. 795.
Constantin Yannakopoulos, op. cit., p. 107.
4 C.E., 20-1-1989, Syndicat national des polices et professionnels d’U.L.M., R. P. 449.
5 C.C., 24-6-2011, n°2011-141-R., P. 304. R.J.E.P., 2012, comm. 6 note V. Loy.
6 C.E., 10-5-1989, n°73146, Munoz, R. P. 675.
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لســنة  ،2018إىل أنــه جيــوز لألمــن العــام أن يقــوم بإلغــاء الرتخيــص املمنــوح يف أي مــن املجــاالت الســياحية
التــي مــرت معنــا ،إذا خالــف ا ُمل ّ
رخــص لــه النظــام العــام أو اآلداب العامــة ،1ويف هــذه احلالــة ،فــإن مــا يصــدر

ـرا ضبط ًيــا ،يتمثــل بســحب ترخيــص صــادر عــى أســاس مقتضيــات النشــاط
عــن األمــن العــام ليــس تدبـ ً
الضبطــي ،بــل إن هــذا اإللغــاء يمثــل جــزاء إدار ًيــا تــم ايقاعــه نتيجــة خمالفــة التزامــات إداريــة حمــددة مفروضــة

عــى عاتــق املرخــص لــه ،2كــا يالحــظ أن املــرع حتــدث يف هــذه احلالــة عــن إلغــاء ،ومل يتحــدث عــن ســحب
للقــرار الصــادر بالرتخيــص ،وهــو إقــرار ضمنــي منــه باملحافظــة عــى احلقــوق املكتســبة التــي ترتبــت يف
املــايض عــى القــرار الصــادر بالرتخيــص ،وهــو مــا يؤكــد أن الرتخيــص الســياحي املمنــوح اســتنا ًدا إىل القانــون
ترخيصــا ضبط ًيــا.
ترخيصــا تنظيم ًيــا وليــس
القطــري إنــا يعــد
ً
ً
خاتمة

بعــد االنتهــاء مــن هــذا البحــث بعــون اهلل تعــاىل نســتطيع أن نســتنتج أن الرتاخيــص التــي متنــح يف املجــال

الســياحي هــي يف حقيقتهــا قــرارات إداريــة فرديــة ،عــى الرغــم مــن أهنــا تقــوم قانو ًنــا عــى أســاس طلــب

يقــدم مــن أحــد األشــخاص القانونيــة مــن جهــة ،وقبــول هلــذا الطلــب مــن جانــب اإلدارة املختصــة مــن جهــة
أخــرى ،إال أن هــذه اآلليــة الرضائيــة إلصــدار القــرار جيــب أال تقودنــا إىل القــول :إن العالقــة القانونيــة يف هــذه
احلالــة ذات طابــع تعاقــدي ،وإهنــا تدخــل يف إطــار طبــع عالقــات الســلطة العامــة بالطابــع التعاقــدي ،بـ ً
ـدل
مــن قيامهــا عــى أســاس انفــرادي؛ وذلــك ألنــه ال يوجــد تفــاوض بــن اإلدارة ومتعاقدهــا مــن جهــة ،وألن
اآلثــار القانونيــة النامجــة عــن هــذه العالقــة القانونيــة بــن اإلدارة و املرخــص لــه ال تعــد وليــدة العمــل اإلرادي

لطــريف العالقــة مــن جهــة أخــرى .بــل هــي مقــررة بموجــب النــص القانــوين ،لذلــك ال يعــد الطلــب املقــدم
مــن قبــل صاحــب الشــأن إجيا ًبــا تعاقد ًيــا ،بــل هــي واقعــة تســهم يف البنــاء القانــوين لســبب القــرار الصــادر

بالرتخيــص ،حيــث ال جيــوز إصــدار القــرار بالرتخيــص يف حــال عــدم حتققهــا.

وقــد أثقــل املــرع القطــري الطلــب املقــدم للحصــول عــى الرتخيــص بأشــكال معينــة ،وإن عــدم مراعــاة

هــذه األشــكال التــي قررهــا املــرع مــن املمكــن أن تفقــد الطلــب قيمتــه القانونيــة ،ويكــون مــن حــق اإلدارة

عــدم االلتفــات اليــه ،وذلــك ألن املــرع مل يلــزم اإلدارة املختصــة بلفــت نظــر صاحــب الطلــب بوجــوب
إعــادة تقديــم الطلــب مــع مراعــاة األشــكال أو أي مــن النواقــص القانونيــة التــي تراهــا ،وهــو مــا جيعلنــا

نقــرح أن يعــدل القانــون  20لســنة  ،2018بحيــث تلتــزم اإلدارة بلفــت نظــر مقــدم الطلــب إىل رضورة مراعاة

النواقــص القانونيــة ،وال ســيام الشــكلية منهــا ،مــع إعــادة تقديــم الطلــب وذلــك خــال فــرة معينــة متنــح لــه.
وقــد أعطــى املــرع القطــري يف القانــون  20لســنة  2018اإلدارة املختصــة االختصــاص بالبــت يف
 1الفقرة السابعة من املادة  22من القانون  20لسنة .2018

2 Mattias Guyomar, Les sanctions administratives, (L.G.D.J. Paris, 2014) 41 et s.
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الطلبــات التــي تقــدم إليهــا بشــأن الرتاخيــص الســياحية ،وهــو مــا طــرح التســاؤالت القانونيــة حــول مــدى
توافــر الضامنــات القانونيــة اجلديــة للبحــث يف الطلــب والبــت فيــه ،إذا كان االختصــاص بالبــت منعقــدً ا

ـجم مــع مــا ذهــب اليــه
لــإدارة املختصــة ،وفيــا إذا كانــت هــذا االختصــاص املمنــوح لــإدارة املختصــة منسـ ً
القــرار األمــري رقــم  75لســنة  ،2018مــن اختصــاص األمــن العــام للمجلــس األعــى للســياحة بــاإلرشاف

عــى عمليــات منــح الرتاخيــص الصــادرة بنــاء عــى القانــون  20لســنة  ،2018إن هــذه التســاؤالت هــي التــي
جتعلنــا نقــرح أن يتــم تعديــل القانــون  20لســنة  ،2018بحيــث يتــم إســناد هــذا االختصــاص ملجلــس إدارة

املجلــس الوطنــي للســياحة ،وتعديــل القــرار األمــري رقــم  75لســنة  2018بــا ينســجم مــع ذلــك؛ ألن

التشــكيل اجلامعــي للمجلــس ،والــذي يعــد أعــى جهــة إداريــة ضمــن املجلــس املذكــور يف نفــس الوقــت ،مــن

شــأنه أن يوفــر أعــى درجــات الضــان والشــفافية عنــد منــح الرتاخيــص .ويف أضعــف األحــوال فإننــا نقــرح
أن يتــم تعديــل القانــون  20لســنة  ،2018بحيــث يتــم حتديــد إطــار العالقــة بــن األمــن العــام للمجلــس
بحســبانه املختــص بــاإلرشاف عــى عمليــات منــح الرتاخيــص مــن جهــة ،واإلدارة املختصــة يف املجلــس

بحســباهنا املختصــة بإصــدار القــرارات املتعلقــة هبــذه الرتاخيــص مــن جهــة أخــرى.

ـارا إجرائ ًيــا للبــت يف الطلــب .والحظنــا أن
وقــد وضــع املــرع القطــري يف القانــون  20لســنة  2018إطـ ً

التعقيــد اإلجرائــي خمتلــف يف مســتوياته بــن الرتاخيــص الصــادرة يف جمــال إنشــاء وإدارة واســتغالل املنشــآت

الفندقيــة والســياحية ،وإنشــاء املكاتــب الســياحية مــن جهــة ،والقيــام باملهرجانــات والفعاليــات الســياحية مــن

نظــرا
جهــة أخــرى ،بحيــث يكــون هــذا اإلطــار اإلجرائــي أكثــر تعقيــدً ا يف احلالــة األوىل ،وذلــك طبيعــي ً

لألمهيــة االقتصاديــة والســياحية الكبــرة للمنشــآت الســياحية والفندقيــة واملكاتــب الســياحية ،بحســباهنا
العنــارص املحركــة الرئيســية للنشــاط الســياحي يف الدولــة.

أثــرا قانون ًيــا يف حــال تقديــم طلــب اقــرن بســكوت اإلدارة ضمــن املــدة
وقــد رتــب املــرع القطــري ً

القانونيــة التــي قررهــا املــرع .وهــذا األثــر القانــوين يتمثــل يف نشــوء قــرار إداري ضمنــي بالرفــض ،وذلــك
فيــا إذا كان الطلــب متعل ًقــا بإقامــة مهرجــان ســياحي أو فعاليــة ،يف حــن أنــه مل يرتــب أي أثــر قانــوين عــى

ســكوت اإلدارة يف معــرض قيامهــا بالبــت النهائــي بالرتخيــص يف حالــة إقامــة املنشــآت الفندقيــة أو الســياحية
أو املكاتــب الســياحية ،وذلــك بعــد قيامهــا بإعطــاء موافقتهــا املبدئيــة ،وبعــد إخطارهــا مــن قبــل صاحــب
العالقــة بإهنــاء اإلنشــاءات والتجهيــزات الالزمــة ،وبعــد مــرور املــدة املقــررة قانونــا مــن تاريــخ اإلخطــار،

وإن كان ذلــك قــد يــؤدي  -مــن حيــث النتيجــة  -إىل نشــوء قــرار إداري ســلبي يمكــن الطعــن بــه أمــام

القضــاء اإلداري يف دولــة قطــر ،وطلــب التعويــض عــن الــرر الــذي أحدثــه ،بحكــم أن اإلدارة يف موقــف

االختصــاص املقيــد ،مــع مالحظــة أن طلــب التعويــض يف هــذه احلالــة يتســم بالطابــع اجلــدي ،نظـ ًـرا لتوافــر
العنــارص املاديــة للــرر بشــكل واضــح ،إذ يكــون املدعــي يف حالــة إنجــاز للمنشــآت والتجهيــزات اخلاصــة
باملنشــأة الفندقيــة أو الســياحية أو املكتــب الســياحي ،إال أن اإلدارة مل حتــدد موقفهــا اجتــاه طلبــه بالرتخيــص،
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مــع كل مــا يــؤدي إليــه ذلــك مــن تعطيــل للعنــارص االقتصاديــة املتعلقــة باملــروع الســياحي حمــل الرتخيــص،
واجلاهــزة للتوظيــف يف الســوق.

وإذا أصــدرت اإلدارة املختصــة قرارهــا الرصيــح برفــض الرتخيــص ،يف حالــة كان طلــب الرتخيــص

منص ًبــا عــى القيــام بمهرجــان أو فعاليــة ســياحية ،فــإن املــرع يف القانــون  20لســنة  ،2018ألزمهــا بتســبيب

حيــا برفــض الرتخيــص ،يف
ـرارا رص ً
قرارهــا ،وهــو األمــر الــذي مل يلــزم اإلدارة املختصــة بــه ،إذا أصــدرت قـ ً
احلالــة األخــرى املتعلقــة بإقامــة املنشــآت الفندقيــة والســياحية واملكاتــب الســياحية .ممــا يطــرح تســاؤالت

حــول إلــزام املــرع لــإدارة املختصــة بمتطلبــات الشــفافية اإلداريــة يف احلالــة األوىل ،وعــدم إلزامهــا بتلــك
املتطلبــات يف احلالــة الثانيــة ،وهــو األمــر الــذي يدفعنــا يف نفــس الوقــت إىل اقــراح تعديــل املــادة اخلامســة مــن
القانــون  20لســنة  ،2018والتــزام اإلدارة بتســبيب قرارهــا الــذي يتضمــن الرفــض بإعطــاء املوافقــة املبدئيــة

مــن جهــة ،وقرارهــا الصــادر بالرفــض الرصيــح ملنــح الرتخيــص النهائــي مــن جهــة أخــرى.

ووضــع املــرع القطــري قيــو ًدا قانونيــة عــى القــرارات الصــادرة بالرتاخيــص الســياحية ،حيــث إن هــذه

القــرارات تعــد مقيــدة بمــدة حمــددة ،إال أن املــرع مل جيعــل هــذا القيــد موحــدً ا يف كل أنــاط الرتاخيــص

الســياحية ،حيــث فــرق بــن الرتاخيــص املتعلقــة بإقامــة منشــأة فندقيــة أو ســياحية أو مكتــب ســياحي ،وهنــا

يمنــح الرتخيــص خلمــس ســنوات هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى فــإن القــرارات الصــادرة بالرتخيــص يف
جمــاالت الفعاليــات ،واملهرجانــات الســياحية ،ترتبــط بمــدة املهرجــان والفعاليــة ذاهتــا ،ووف ًقــا ملاهيتهــا ،وهــو
مــا يعنــي وجــود ســلطة مقيــدة لــإدارة يف احلالــة األوىل ،وتقديريــة يف احلالــة الثانيــة ،مــع التســاؤل عــن مــدى

كفايــة الســنوات اخلمــس يف احلالــة األوىل املتعلقــة بالرتاخيــص للمنشــآت الســياحية والفندقيــة ،وتناســبها مــع
اإلمكانيــات االقتصاديــة املوضوعــة يف هــذه احلالــة ،ومــدى جتاوهبــا مــع رضورات التحفيــز االســتثامري.

وإذا أتــاح املــرع إمكانيــة جتديــد الرتاخيــص الصــادرة يف جمــال املنشــآت الســياحية والفندقيــة واملكاتــب

الســياحية ،وذلــك كحــل مــوازن لتحديــد مــدة هــذه الرتاخيــص بخمــس ســنوات ،إال أنــه ال بــد مــن مالحظــة

أن التجديــد يف هــذه احلالــة ،هــو عبــارة عــن ترخيــص جديــد ،حيتــاج لطلــب جديــد ،وهــو يف كل احلــاالت

موقــوف عــى الســلطة التقديريــة لــإدارة ،التــي بإمكاهنــا أن ترفــض ذلــك ،علــا أن املــرع مل يــراع يف هــذه

احلالــة متطلبــات الشــفافية التــي تقــي بتســبيب القــرار الصــادر برفــض التجديــد ،كــا مل حيــدد أثـ ًـرا لســكوت
اإلدارة اجتــاه الطلــب بالتجديــد ،وفيــا إذا كان ينشــأ عنــه قــرار بالرفــض أو بالقبــول .وهــو األمــر الــذي يدفعنا

القــراح تعديــل املــادة  6مــن القانــون  20لســنة  ،2018بحيــث يتــم تســبيب القــرار الصــادر برفــض التجديد،
وترتيــب أثــر قانــوين لســكوت اإلدارة ،فيــا لــو قــدم إليهــا طلــب التجديــد والذت بالصمــت .ممــا جيعلنــا هنــا

منتجــا للقبــول ،محايــة للمراكــز القانونيــة ،ومســامهة يف اســتقرار وشــفافية القطــاع
نقــرح أن يكــون الســكوت ً
الســياحي.

كــا تعــد هــذه الرتاخيــص مقيــدة مــن حيــث إمكانيــة التنــازل عنهــا ،نظـ ًـرا لقيامهــا عــى مبــدأ االعتبــار
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الشــخيص ،بحيــث ال يمكــن أن يتــم التنــازل إال بموافقــة اإلدارة كــا ذهــب املــرع القطــري ،وعــى الرغــم

ترخيصــا
ـرارا يتضمــن
ً
مــن أن املــرع مل يــرح بذلــك ،إال أن موافقــة اإلدارة تفــر يف هــذه احلالــة بحســباهنا قـ ً
جديــدً ا للمتنــازل لــه ،كــا أنــه عــى الرغــم أن املــرع مل يــرح عــن رضورة دفــع رســم يف هــذه احلالــة ،إال أنــه

 -يف تقديرنــا  -يرتتــب عــى التنــازل دفــع رســم؛ ألن التنــازل يعــد بحكــم الرتخيــص اجلديــد اخلاضــع بــدوره

للرســوم ،شــأن أي ترخيــص ،وإذا املــرع مل ينــص عــى اآلثــار القانونيــة املرتتبــة يف حــال صمــت اإلدارة إزاء
طلــب التنــازل ،فإننــا نقــرح تعديــل املــادة  19مــن القانــون  20لســنة  ،2018ليصــار إىل اعتبــار صمــت
اإلدارة قبـ ً
ـول ،وذلــك خــال ميعــاد قصــر ينــص عليــه املــرع ،اســتجابة للمقتضيــات التجاريــة للســوق

الســياحية ،وتنشــي ًطا لتــداول القيــم االقتصاديــة فيهــا.

وقــد نظــم املــرع القطــري الوضــع القانــوين الــذي يــؤول إليــه الرتخيــص الصــادر يف جمــال املنشــآت

الفندقيــة والســياحية واملكاتــب الســياحية ،وذلــك يف حــال وفــاة املرخــص لــه ،بحيــث يــؤول الرتخيــص إىل
الورثــة ،بحســبانه داخـ ً
ـا يف تركــة املرخــص لــه ،وضمــن التنظيــم الــذي وضعــه املــرع ،للعالقــات القانونيــة
املتعلقــة بذلــك ،إال أنــه مل يبــن مصــر الرتخيــص الصــادر يف املجــاالت الســياحية األخــرى يف حــال وفــاة

املرخــص لــه ،وقــد اســتنتجنا أن الرتخيــص ينقــي بحكــم القانــون لتعلقــه بشــخص املرخــص لــه ،ولكــن

املــرع مل يفصــح عــن ذلــك ،وهــو مــا جيعلنــا نقــرح تعديــل املــادة  21مــن القانــون  20لســنة ،2018

وتضمينهــا مــا يبــن ذلــك.

كام أن املرشع مل يبني ماذا يكون عليــه الوضع القانوين يف حال كان املرخص له رشكة  -وهو الوضع الغالب -

وتم انقضاؤها ،األمــر الذي يدعونا القرتاح تعديل املادة  21من القانون  20لســنة  2018من أجل تالفيه ،عىل

الرغم من أنه بني يف متن البحث احلل القانوين الذي يمكن اتباعه يف هذه احلالة.

وكــا يتمتــع الرتخيــص يف املجــال الســياحي بذاتيــة قانونيــة ،فإنــه يتمتــع بذاتيــة وظيفيــة؛ أي لــه وظيفــة

قانونيــة حمــددة ،حيــث إن الســياحة قطــاع اقتصــادي ،وهــو حيتــاج لتدخــل الســلطة العامــة مــن أجــل القيــام
بعــبء تنظيمــه ،وحتقيــق األغــراض املطلوبــة مــن وراء هــذا التنظيــم االقتصاديــة وغــر االقتصاديــة ،ويعــد

الرتخيــص املمنــوح يف هــذا املجــال مــن أهــم وســائل التنظيــم ،إذ دون هــذا الرتخيــص ال يمكــن قيــام القطــاع
الســياحي أصـ ً
ـا ،وعــن طريقــه تدخــل األشــخاص القانونيــة إىل هــذا القطــاع للقيــام باألنشــطة االقتصاديــة

فيــه ،وترتتــب نتيجــة هامــة وظيف ًيــا عــى منــح الرتاخيــص الســياحية ،هــي وجــود املجلــس الوطنــي للســياحة
املانــح هلــذه الرتاخيــص (كمنظــم عــام) ،ووجــود املرخــص لــه (كعامــل اقتصــادي) يف الســوق الســياحية ،ممــا
يعنــي أن الرتخيــص الســياحي وظيف ًيــا ،هــو عالقــة بــن هذيــن الطرفــن .وتصــدر هــذا الرتخيــص يف إطــار
القطــاع الســياحي الــذي يعــد ســو ًقا ذا تنافســية كاملــة يف دولــة قطــر ،ويعــد التنظيــم يف هــذه احلالــة مــن قبيــل
التنظيــم القطاعــي.

وإذا كان لتدخــل الســلطة العامــة يف ســبيل التنظيــم االقتصــادي نمــط تعاقــدي ،وآخــر انفــرادي ،فــإن
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الرتاخيــص الســياحية تصــب يف نطــاق التدخــات الفرديــة ذات الطابــع االنفــرادي ،وليــس يف نطــاق

التدخــات ذات الطابــع التعاقــدي.

وال يقتــر دور املجلــس الوطنــي للســياحة عــى إصــدار الرتاخيــص الالزمــة ملامرســة النشــاط الســياحي

بأنامطــه املختلفــة يف الدولــة ،بــل يمتــد دوره إىل مرحلــة مــا بعــد إصــدار الرتاخيــص ،حيــث يــرف ويراقــب

عمــل املرخــص هلــم بحســباهنم عاملــن اقتصاديــن يف الســوق الســياحية ،يف ســبيل ضبــط ســلوكياهتم بــا
يتوافــق مــع قواعــد تنظيــم الســوق الســياحية ،كــا حددهــا القانــون ،ولــه أن يســتخدم كافــة الوســائل القانونية

ألجــل حتقيــق ذلــك ،وعــى رأســها اجلــزاءات اإلداريــة ،والقيــام باملالحقــة اجلنائيــة.

وإذا كان الرتخيــص يعــد قيــدً ا عــى حريــة النشــاط االقتصــادي يف الســوق الســياحية ،وملــا كانــت حريــة
النشــاط االقتصــادي مقــررة رصاحــة يف املــادة  25مــن الدســتور القطــري وف ًقــا للقانــون ،فإنــه مــن املفــروض

مقــررا يف جوهــره القانــوين عــن طريــق الســلطة الترشيعيــة ،أي جيــب أن ينظــم بقانــون ،وليــس
أن يكــون
ً

بعمــل الئحــي صــادر عــن الســلطة التنفيذيــة ،وهــو مــا قــام بــه املــرع القطــري ،حــن وضــع هــذا القيــد
ونظمــه بــاألداة القانونيــة ،وليــس عــن طريــق األداة الالئحيــة.

وإذا كانــت متطلبــات تنظيــم الســوق تعطــي الصالحيــة لســلطة التنظيــم أن حتــدد احلــد األعــى للرتاخيــص

التــي يمكــن أن تصــدر لصالــح العاملــن االقتصاديــن يف الســوق ،إال أن املــرع القطــري مل يأخــذ هبــذا

االجتــاه يف معــرض تنظيمــه للقطــاع الســياحي اســتنا ًدا إىل القانــون  20لســنة  ،2018بــل أخــذ باجتــاه قريــب
منــه ،حيــث أجــاز لرئيــس جملــس إدارة املجلــس الوطنــي للســياحة أن يوقــف إصــدار تراخيــص املنشــآت
الفندقيــة والســياحية واألنشــطة الســياحية بشــكل مؤقــت وملــدة ال تتجــاوز الســنتني ،والقــرار الــذي يصــدر

كــا الحظنــا يعــد ذا طبيعــة الئحيــة .األمــر الــذي يطــرح التســاؤل عــن مــدى انســجام ذلــك مــع مــا نصــت
عليــه املــادة  43مــن قانــون تنظيــم الســياحة ،مــن اختصــاص جملــس إدارة املجلــس الوطنــي للســياحة بوضــع

الالئحــة التنفيذيــة للقانــون  20لســنة  ،2018والقــرارات الالزمــة لتنفيــذه ،وحتــى لــو جتاهلنــا ذلــك ،فإنــه يف
اعتقادنــا مــن األفضــل أن يتــم إســناد هــذا االختصــاص ملجلــس اإلدارة وليــس للرئيــس ،وذلــك بح ًثــا عــن

أعــى مســتوى للضــان عنــد اختــاذ هــذا القــرار اهلــام جــدً ا يف إطــار تنظيــم الســوق .مــع مالحظــة أن وقــف
منــح الرتاخيــص يعــد مــن قبيــل االختصاصــات التقديريــة ،حيــث مل حيــدد املــرع أســبا ًبا لذلــك ،وهــو مــا قد
يكــون لــه منعكســات اقتصاديــة ضمــن الســوق الســياحية ،تتمثــل يف ارتفــاع القيمــة االقتصاديــة للرتاخيــص

املمنوحــة عنــد التنــازل ،اســتنا ًدا إىل قانــون العــرض والطلــب.

وإذا كانــت الرتاخيــص الســياحية مــن قبيــل وســائل تنظيــم الســوق الســياحية مــن الناحيــة الوظيفيــة ،فــإن

النتيجــة القانونيــة املرتتبــة عــى ذلــك والبالغــة األمهيــة ،أن الرتخيــص الصــادر يف املجــاالت الســياحية ،يعــد
خمتل ًفــا عــن الرتاخيــص الصــادرة يف جمــال تفويــض املرفــق العــام والضبــط اإلداري ،ومــرد هــذا االختــاف

بشــكل رئيــي إنــا يعــود للــدور الوظيفــي الــذي تقــوم بــه الرتاخيــص الســياحية.
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