
 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (11) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجته: معهــد الحقوق

: مــمن القانون رق 18/4قراءة تحليلية نقدية للمادة 

المتعلق  م25/08/2006: المؤرخ في 06/44

 ائر وإقامتهم بها بشروط دخول األجانب الى الجز

 وتنقلهم فيها

 قتــــــال جمــــــــــــال.أ

 المركز الجامعي لتامنغست

 مقدمة

تقتعضي احلاجة االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية من الدولة 

اليت مبوجبها  دائما اللجوء واملبادرة اىل سّن القوانني والنصوص العقابية

 . اية رعاياهاتعمل على محاية تراب الوطن وكذا مح

ولعل الكشف عن اإلرادة اليت دعت إىل ذلك، هي ما تعانيه جل الدول 

ومنها اجلزائر من تداعيات ظاهرة اهلجرة غري الشرعية سلبا على األمن 

 . الوطين وحرصا منها على احملافظة على سالمة وأمن ترابها ومحاية رعاياها

ردعية  مبوجب  وعلى هذا استحدث املشرع اجلزائري سياسة عقابية

الذي حيدد شروط دخول األجانب إىل اإلقليم اجلزائري  10/00: القانون رقم

حيدد هذا القانون شروط : "على أنه منه املادة األوىلوإقامتهم به، حيث تنص 

دخول األجانب إىل اإلقليم اجلزائري وإقامتهم وتنقلهم فيها م  مراعاة 

 ."ة باملثلاالتفاقيات الدولية أو اتفاقات املعامل

ومبقتعضى هذه العضرورة؛ ارتأينا أن نسلط العضوء على بعض النصوص 

القانونية، اليت جترم وتعاقب اهلجرة غري الشرعية، وخنص بالذكر الفقرة األوىل 

 .00-10:  من القانون رقم 21من نص املادة 

مفهوم جرمية تسهيل أو حماولة تسهيل دخول أو تنقل أو  -أوال 

 األجنيب من اإلقليم اجلزائري بصفة غري قانونية إقامة أو خروج

إىل مخس ( 15)يعاقب باحلبس من سنتني : "بقوهلا 21/0تنص املادة 

كل شخص  5110111إىل  110111سنوات وبغرامة مالية من ( 12)

يقوم بصفة مباشرة أو غري مباشرة، بتسهيل أو حماولة تسهيل دخول آو 



(15) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

قليم اجلزائري بصفة غري تنقل أو إقامة أو خروج أجنيب من اإل

 "قانونية

من خالل نص هذه املادة ميكن أن نعطي تعريفا أو مفهوما جلرمية 

تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج األجنيب من الرتاب الوطين 

 . بطريق غري قانوني أو الشروع فيها

وعليه؛ فإن جرمية تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج األجنيب 

ىل الرتاب اجلزائري بطريق غري قانوني أو الشروع يف اجلرمية مبا إ من و

يكون قد قصد بهذه الصياغة ..." أو حماولة تسهيل"...تعضمنه نص املادة 

عملية التسهيل كجرمية تامة أو الشروع  يف ارتكابها، دون أن يتطرق إىل 

ه مسألة القيام بعملية تهجري أو تهريب املهاجرين غري الشرعيني، وهذ

ألن املفهوم الذي أعطته هذه املادة  21/0التفرقة يوضحها نص املادة 

املقصود به األعمال اليت مبوجبها يتم حدوث فعل الدخول أو اخلروج أو 

التنقل أو اإلقامة، ألن املشرع بنصه هذا يكون قد عاجل بالتجريم السلوك 

 .  الذي هو جرمية التسهيل أو حماولة ذلك

شرع اعترب اإلتيان بهذه األفعال أو القيام بها من جهة أخرى فإن امل

جرمية قائمة بذاتها، وأن الشروع فيها يعاقب عليه بالعقوبة املقررة 

 .للجرمية التامة وهي جرمية التسهيل

حسنا ما ( 21/0املادة )وعليه؛ ميكن القول إن املشرع بنصه هذا 

واملعاقبة على  فعل، فيما إذا كانت الغاية من التجريم تهدف إىل التجريم

األفعال املسهلة، وهذا الطرح أراد من خالله املشرع أن يعضفي التجريم 

على هذه األفعال، واعتبار اإلتيان بها جرمية تامة رغم عدم حدوث فعل 

الدخول أو اخلروج أو التنقل أو اإلقامة، ومن جهة أخرى جرم الشروع 

وبة واحدة سواء وقعضى بعق..." أو حماولة تسهيل"...يف اجلرمية بنصه 

 .جلرمية التسهيل أو الشروع فيه



 جمــــــــــــــــال قتال.أ ..شروط دخول األجانب الى الجزائر وإقامتهم بها..قانون.. 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (18) 2042 جانفي –(04)ع/مةسداسية محّك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

أركان جرمية تسهيل أو حماولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو : ثانيا

 .خروج األجنيب من اإلقليم اجلزائري بصفة غري قانونية

 : الركن املادي للجرمية -10

 :السلوك اإلجرامي/أ

ك اجملّرم، جند أن املشرع قصد بالسلو 21/0بالرجوع إىل نص املادة 

فعل التسهيل أو الشروع يف تسهيل دخول أو خروج أو تنقل أو إقامة 

 . األجنيب من وإىل الرتاب اجلزائري بطريق غري قانوني

ويقصد بذلك األفعال التحعضريية اليت تدخل يف مصب مفهوم املادة 

ق ع، وعليه فإن فعل التسهيل الذي هو جرمية تامة أو الشروع يف  01

 : م عليه الركن املادي هلذه اجلرمية يقصد بهذلك الذي يقو

  إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة أو تدبري احلصول عليها أو متكني

، ومحله على التنقل شخص أجنيب بطريق غري قانوني من البقاء فيها

 .غري القانوني أو اخلروج أو الشروع يف ذلك

 تدبري احلصول  إعداد أو حماولة إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة أو

يتعني على كل أجنيب : "....اليت تقعضي 17مبقتعضى نص املادة : عليها

حامال جواز سفر مسّلم له من دولته أو ....يصل إىل اإلقليم اجلزائري

كل وثيقة أخرى قيد الصالحية معرتف بها من الدولة اجلزائرية 

 ..." كوثيقة سفر قيد الصالحية وممهورة عند االقتعضاء

ومبفهوم املخالفة لنص هذه املادة، تعترب الوثائق بغري  وعليه؛

غري قانونية عن طريق تزويرها، أو ( 17)الوصف الذي أعطته هلا املادة 

والتزوير يف هذه احلالة يعين تغيريًا للحقيقة أو )الشروع يف تزويرها، 

 (إحالل أمر غري صحيح حمل الصحيح يف واق  األمور

  غري قانوني من البقاء فيها أو الشروع يف متكني شخص أجنيب بطريق

 01إن املشرع اجلزائري قد حدد شروط اإلقامة القانونية ضمن املادة : ذلك

، 10/00: من الفصل الراب  من القانون رقم 50من الفصل الثالث إىل املادة 



(17) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

وكل إخالل بالتزام رتبته هذه املواد أو عدم احرتام الشروط اليت جاءت بها، 

 .يب مقيما يف الرتاب اجلزائري بصفة غري قانونيةيعد األجن

فإن فعل التسهيل أو حماولة تسهيل  21/0وبالرجوع إىل نص املادة 

البقاء أو اإلقامة داخل الرتاب اجلزائري من طرف أي شخص، بغري 

الشروط اليت بينتها املواد سالفة الذكر يكون بذلك قد ارتكب جرمية 

 .عليها القانون عقوبة اجلرمية التامةيعاقب  21/0مبفهوم نص املادة 

 من  57ىلإ 52تعضبط هذا العنصر، املواد من : التنقل غري القانوني

حيث يكون تنقل األجانب غري قانوني، إذا كان بغري  00-10: القانون رقم

، اليت تقعضي على األجنيب الذي 57الشروط اليت بينتها املواد وباألخص املادة 

 11قانونية، سواء بصفة نهائية أو لفرتة تفوق يغري مكان إقامته بصفة 

 .أشهر بالتصريح بذلك

وعليه؛ فإنه خبالف هذه الشروط واإلجراءات القانونية املبينة، فإن 

إقامة األجنيب تكون غري قانونية وليس مرخصا بها، ومنه يرتتب على 

من تسبب من غري األجنيب املعين باملساهمة بتسهيل أو الشروع يف تسهيل 

تطبق عليه العقوبة املقررة يف أن لية التنقل بغري الشروط القانونية، عم

 . 21/0نص املادة 

 وهو أن : تسهيل أو حماولة تسهيل خروج األجانب من الرتاب اجلزائري

يسعى اجلاني إىل العمل على تسهيل أو الشروع يف تسهيل خروج األجنيب من 

تسهيالت، تكون من شأنها  الرتاب اجلزائري، وذلك بأن يقدم له مساعدات أو

لو متت أن تسهل لألجنيب اخلروج، وهذه التسهيالت أو املساعدات، مل يذكرها 

املشرع على سبيل احلصر، وال حتى على سبيل املثال تاركا بذلك اجملال للفقه 

 .والقعضاء

ولعل من بني هذه املساعدات والتسهيالت، العمل على توفري وثائق 

لة نقل، برية أو حبرية، بطريق غري قانوني سفر مزورة أو ختصيص وسي

 . حلمل األجنيب على اخلروج من الرتاب الوطين

ونشري يف هذا الصدد كذلك، أن املساعدات أو التسهيالت املقدمة من 

قبل اجلاني، ال تعين عملية اخلروج يف حد ذاتها، ألن املشرع مل يشر إىل 

نقل، وإمنا نص على هذه الدخول أو اإلقامة أو التأو حدوث فعل اخلروج 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (16) 2042 جانفي –(04)ع/مةسداسية محّك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

املساعدات والتسهيالت باعتبارها جرمية قائمة بذاتها وأن الشروع يف 

إعدادها يستوجب العقاب املقرر للجرمية، كون أن فعل الدخول أو 

بدون القيام بهذه  هاخلروج أو اإلقامة أو التنقل ال يتصور حدوث

لتسهيالت التسهيالت وهي الغاية اليت من أجلها جرم املشرع هذه ا

 . واملساعدات أو حماولة القيام بذلك

 21/0ولإلشارة فإن املشرع قد أحسن ما فعل، حينما نص يف املادة 

على أن العقوبة تطبق على الشخص املرتكب للجرمية، سواء بصفة 

مباشرة أي أن يقوم بفعل التسهيل أو حماولة التسهيل بنفسه، أو بصفة 

ني يعتمد يف ارتكاب اجلرمية على غري مباشرة، وهو ما إذا كان اجلا

شخص أو عدة أشخاص آخرين، وهو بذلك وحدة العقوبة على الفاعل 

 . األصلي، أو على الشريك يف اجلرمية، ألن العربة بارتكاب اجلرمية

:النتيجة اإلجرامية/ب

النتيجة اإلجرامية، هي األثر الذي حيدثه السلوك اجملرم، سواء إجيابيا 

ومنه فإن النتيجة يف اجلرمية هذه تتمثل يف حدوث فعل ، كان أو سلبيا

التسهيل أو الشروع فيه، وذلك بأن يقوم اجلاني بتزوير الوثائق اليت ميَكن 

مبوجبها لألجنيب أن يكون دخوله شرعيا أو قانونيا، لو مل تكن هناك 

عملية التزوير، أو إن كانت هذه الوثائق قانونية، أو أن يقوم بأعمال من 

أن تسهل لألجنيب لو حدثت الدخول إىل الرتاب اجلزائري، أو القيام  شأنها

بأعمال أخرى مثل ختصيص لألجنيب مكان إقامة وتهيئته له، لو دخله 

األجنيب كان املتهم مرتكبا جلرمية تسهيل الدخول غري املشروع، أو كأن 

روج يقوم املتهم بإعداد الوسائل واملعدات والظروف اليت متكن لألجنيب  اخل

 . من الرتاب اجلزائري

 سواء حدث، 21/0كل هذه األفعال يعاقب عليها املشرع مبقتعضى املادة 

 . فعل الدخول أو البقاء، أو التنقل أو اخلروج غري الشرعي أو مل حيدث

يرى بنصه هذا أنه  21/0إن املشرع حسب املادة : لكن؛ نعود ونقول

رمية تامة أو الشروع فيها، وال مبجرد القيام بهذه األفعال املسهلة تكون اجل



(11) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

ينظر يف فعل دخول األجنيب وخروجه أو إقامته، أو بصفة عامة سواء استغل 

 . هذا التسهيل من طرف األجنيب أو مل يستغله

:العالقة السببية بني السلوك والنتيجة/ ج

لكي ترتتب املسؤولية اجلنائية، ويكون الشخص مسئوال جنائيا عن 

فعله جيب أن يكون السلوك الذي أتى به من تسبب  نتيجة إجرامية على

يف إحداث النتيجة اجلرمية، وهو ما يصطلح عليه بالعالقة السببية بني 

السلوك والنتيجة، وبانتفاء هذه العالقة السببية بني السلوك والنتيجة 

، وبالتالي عدم جواز مساءلة يؤدي إىل عدم اكتمال الركن املادي

 .ه ليس هو الذي تسبب يف حدوث النتيجةالشخص على فعله ألن

فإن العالقة السببية بني السلوك  21/0وعلى أساس نص املادة 

والنتيجة ، تكمن يف أنه مبجرد اإلتيان باألفعال والعمل على إحداثها، فإن 

املتهم يكون قد ارتكب اجلرمية مبفهوم هذه املادة، وذلك ألن املشرع يف هذا 

تيجة، اليت تتمثل يف استغالل األجنيب هلذه اجملال مل يفرض حدوث الن

األفعال املسهلة، وبالتالي يتحقق دخوله أو خروجه أو إقامته أو تنقله 

 . داخل الرتاب اجلزائري

بل جند املشرع يكتفي فقط باإلتيان بهذه األفعال املسهلة أو الشروع 

دها فيها، معتمدا يف ذلك أن إمتام هذه األفعال تَكون اجلرمية اليت قص

، والنتيجة اليت يقصدها من جانب آخر 21/0املشرع من خالل املادة 

وهي أن يقوم اجلاني من غري األجنيب املعين، بعملية تزوير وثائق لغرض 

إدخال أجنيب إىل الرتاب اجلزائري، أو عمله على تهيئة الظروف، كمحل 

مثال،  اإلقامة داخل الرتاب اجلزائري كبناء منزل أو غرفة يف مكان معزول

بهدف استغالله من قبل األجنيب عند دخوله، أو تهيئة مركب حبري أو 

قارب من أجل محل األجانب فيه، بغرض إخراجهم أو املساعدة على 

 .إخراجهم من الرتاب اجلزائري



 جمــــــــــــــــال قتال.أ ..شروط دخول األجانب الى الجزائر وإقامتهم بها..قانون.. 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (50) 2042 جانفي –(04)ع/مةسداسية محّك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 : الركن املعنوي للجرمية -10

تتطلب جرمية تسهيل أو الشروع يف التسهيل دخول أو تنقل أو 

ن وإىل الرتاب اجلزائري بصفة غري قانونية إقامة أو خروج أجنيب م

 . القصد اجلنائي العام والقصد اجلنائي اخلاص

حيث يكون القصد اجلنائي العام بأن يرمي اجلاني إىل إحداث اجلرمية 

بكامل أركانها، وأن يكون على علم ودراية بأن هذا السلوك الذي يأتيه يعاقب 

، محاها القانون، وأن صلحة عامة عليه القانون، العتباره جمرم كونه يهدد م

 . غري مشروع وجيرمه القانون –فعل التسهيل أو حماولة التسهيل  –فعله 

أما القصد اجلنائي اخلاص فيكون بتوفر نية املتهم يف تسهيل إحداث 

إحدى األفعال اليت جرمها القانون، وهي القيام بأعمال أو سلوكات غري قانونية 

 .و خروج أو بقاء أو تنقل األجنيب إىل الرتاب اجلزائريمن شأنها تسهيل دخول أ

وال ينظر يف هذا الصدد يف حدوث فعل الدخول أو اخلروج أو البقاء أو 

التنقل، وإمنا ينظر إىل فعل املتهم الذي أتى به وهو فعل التزوير مثال، أو إعداد 

جلاني يف مكان اإلقامة أو إعداد وسيلة نقل للخروج أو الشروع يف ذلك، فنية ا

هذه احلال تتوقف عند هذا الفعل، وال تنصرف إىل فعل الدخول أو اخلروج أو 

 .البقاء

 .(64/0)التعليق على املادة  -ثانيا

يف رأينا جند أنه جترم فعل التسهيل الذي  21/0ومنه؛ فإن نص املادة 

يكون يف رأي املشرع جرمية قائمة بذاتها أو الشروع يف ذلك وليس حدوث 

خول أو اخلروج أو اإلقامة أو التنقل كما يتصور يف الغالب، ذلك فعل الد

ألن هذه العبارات واملصطلحات اليت استعملها املشرع يف نص املادة 

توحي بأن املشرع قصد فقط فعل التسهيل أو حماولة التسهيل، واليت من 

خالهلا ال يقصد املشرع أن تق  جرمية، وإن كان كما سبق القول إن 

أحسن ما فعل  بقصده جتريم التسهيل أو الشروع فيه من  املشرع قد

دون أن ينظر إىل حتقق فعل دخول أو خروج األجنيب من وإىل الرتاب 

 .اجلزائري



(54) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 :خــــامتة 

إن العمل على مكافحة اجلرمية ينمو مما يرتتب عن السلوكات 

من  واألفعال اليت تهدد املصاحل العامة واخلاصة للدولة، ولعل غاية املشرع

من السبل اليت من خالهلا تتم  جتريم تلك السلوكات واملعاقبة عليها هلو

ه مشرعنا مناولة القعضاء عليها، أو احلد منها وهو السبيل الذي مل جيد حم

بدا للحد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية هذه الظاهرة اليت أضنت دول 

جلزائري املغرب وأنهكت الدول األوربية، وهلذا السبب جاء املشرع ا

إىل العمل على احلد من  الذي من خالله يصبو 00-10: ن رقمبالقانو

 .هذه الظاهرة

من هذا القانون يكشف  21ودراستنا لنص الفقرة األوىل من املادة 

عن مدى حرص املشرع واهتمامه بهذه الظاهرة حيث ومن خالل هذه 

الدراسة املتواضعة كشفنا ولو بصورة وجيزة وسطحية عن هذه 

غبة الصارمة لتجريم وحماربة العصابات املنظمة هلذه الظاهرة، وذلك الر

بتعضييق اخلناق عن هؤالء مبثل هذه النصوص القانونية اليت جترم ليس 

فعل الدخول أو اخلروج أو اإلقامة أو التنقل غري املشروع فقط، بل 

ترمي إىل أن تعاقب حتى على التسهيل والتحعضري ملثل هذه األفعال 

ت، حتى وإن  مل حتدث مثل هذه السلوكات اليت أوالها املشرع والسلوكا

أهمية كبرية ومشلها بالتجريم والعقاب بالدرجة األوىل، وهذا ما استنتجناه 

على أن  21من خالل دراستنا ملعضمون الفقرة األوىل من نص املادة 

تكون هناك دراسة أخرى من خالهلا حناول أن نعرج كذلك على الفقرة 

ن املادة نفسها واليت من خالهلا نتطرق إىل ظروف التشديد الثانية م

 . للجرمية

 :قائمة املراجع

 .الكتب:  والأ

اجلزء أألول اجلرائم ضد )أحسن، بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص  -

 .، دار هومه، اجلزائر5110، (األشخاص واجلرائم ضد األموال  

 شرح قانون العقوبات القسم العام، السنة عبد اهلل، اوهايبية، حماضرات يف  -5

 .اجلزائر  0222 -0220الدراسية 



 جمــــــــــــــــال قتال.أ ..شروط دخول األجانب الى الجزائر وإقامتهم بها..قانون.. 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (52) 2042 جانفي –(04)ع/مةسداسية محّك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

دراسة قانونية فقهية مدعمة بالقرارات واألحكام )حممد، حمدة، جرائم الشيك  –0

 . 5112، الطبعة األوىل، (القعضائية

 .القوانني: ثانيا

يونيو سنة  52املوافق  0252مجادى الثانية عام 50مؤرخ يف  00-10قانون رقم  -0

املوافق  ـه0252مجادى الثانية 50"اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية " 5110

، يتعلق بشروط دخول األجانب اىل اجلزائر وإقامتهم بها  01، العدد 5110يوليو5

  .وتنقلهم فيها

يتعضمن  0211يونيو 0املوافق  0001صفر 00مؤرخ يف  021-11األمر رقم  -5

 0201صفر 52املؤرخ يف  10-12دل واملتمم بالقانون رقم قانون العقوبات املع

 .5112فرباير  52املوافق 

 .املقاالت: ثالثا

املتعلق بدخول واقامة األجانب  15-10قراءة للقانون رقم)عبد الكبري، طبيح -

، (باململكة املغربية وباهلجرة غري الشرعية على ضوء بعض التشريعات املقارنة

اليت نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش يومي أشغال الندوة الوطنية 

الطبعة الثالثة، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية  ،0222دجنرب  91-02

 .10، العدد 5117والقعضائية، مراكش، املغرب، 

املتعلق بدخول واقامة األجانب  15-10تقديم القانون رقم )الطيب، الشرقاوي –5

أشغال الندوة الوطنية اليت نظمتها ، (باهلجرة غري املشروعةباململكة املغربية و

الطبعة  ،0222دجنرب  02-91وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش يومي 

الثالثة، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية والقعضائية، مراكش، املغرب، 

 . 10، العدد 5117

 دةـــــــاهلوامش واملراجع املعتم

                                                 

املتعلق بدخول وإقامة األجانب  15-10: قراءة للقانون رقم)عبد الكبري طبيح (1) 

، (ية على ضوء بعض التشريعات املقارنةباململكة املغربية وباهلجرة غري الشرع

أشغال الندوة الوطنية اليت نظمتها وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش يومي 

، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية 10م، ط5110دجنرب  02-51

 .00، ص10، العدد 5117والقعضائية، مراكش، املغرب، 

يونيو  52هـ املوافق  0252الثانية عام مجادى  50: مؤرخ يف 00-10: قانون رقم (2)

هـ 0252مجادى الثانية  50"اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية "، 5110سنة 



(50) 

 (04) االجتهـــاد العدد  ظاهرة الهجرة غير الشرعية  –ملف العدد  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
، يتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر 01، العدد 5110يوليو  5: املوافق لـ

 .وإقامتهم بها وتنقلهم فيها

مجادى الثانية عام  50: املؤرخ يف 00-10: الفقرة األوىل من القانون رقم 21املادة  (3)

اجلريدة الرمسية للجمهورية " م5110يونيو سنة  52: هـ املوافق لـ0252

، 01م، العدد 5110يوليو  5: هـ املوافق لـ0252مجادى الثانية  50"اجلزائرية 

 .يتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها

املتعلق بدخول وإقامة األجانب  15-10: تقديم القانون رقمالطيب الشرقاوي،  (4)

باململكة املغربية وباهلجرة غري املشروعة، أشغال الندوة الوطنية اليت نظمتها 

، 10م، ط5110دجنرب  51-02: وزارة العدل ووزارة الداخلية، مراكش يومي

، 5117منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية والقعضائية، مراكش، املغرب، 

 .55، ص10العدد 

 .00-10: من القانون رقم 17املادة   (5)

دراسة قانونية فقهية مدعمة بالقرارات واألحكام )حممد حمدة، جرائم الشيك،  (6)

 .002-000م، ص ص 5112، 10، ط(القعضائية

عبد اهلل أوهايبية، حماضرات يف شرح قانون العقوبات القسم العام، السنة الدراسية  (7)

 .002اجلزائر، ص  0222 -0220

 .007عبد اهلل أوهايبية، املرج  السابق، ص  (8)

أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص، اجلرائم ضد األشخاص  (9)

.052، دار هومه، اجلزائر، ص 5110، 10واجلرائم ضد األموال، ج


