
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
                                     المجلس الوطني للآداب واألخلاقيات الجامعية

(2021الأخلاقيات الجامعية لسنة و    من ميثاق الآداب4.3.3  )ينظر الفقرة  للتذكير
يل 28المؤرخ 06-20القانون رقم  ،المعدل والمتمم لقانون العقوبات2020أفر

 بنزاهة الامتحانات والمسابقات"، ويتكوّن من الموادالمساس والذي تضمن استحداث فصل جديد بعنوان "
.12 مكرر 253 إلى 6 مكرر 253من 

لدى جميع أفراد األسرة الجامعية، للأهمية القصوى لهذا الإجراء الجديد الذي ينبغي أن يكون معروفاً  ونظراً 
ه من المفيد إعادة التذكير به وإدراجه أدناه حتى لا يغفل عنه أحد أو ينساه: َّ فإن

 دج إلى100.000 وبغرامة من( سنوات3( إلى ثلاث )1يعاقب بالحبس من سنة ) :6 مكرر253*المادّة 
كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مـــواضيـــع و/ أو أجـــوبـــة دج، 300.000

الــثــانــوي المتــوسط أو مسابــقـات التعليم العاليالامـــتـــحاـــناـــت الـــنـــهاـــئــيــة لــلــتــعــلــيــم الابــتــدائي أو أو
الوطنية.  المهنية  والمسابقات  المهنيين  والتكوين  التعليم  المترشح أو  محل  يحل  من  كل  العقوبات  بنفس  فييعاقب 

الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادّة.
مكرر253*المادّة  خمس):  7  من  الحبس  العقوبة  عشر)5تكون  إلى  سنوات  من(سنوات10(  والغرامة   500,000

:6 مكرر253 دج، إذا ارتـــكـــبت الأفـــعاـــل المنصوص عـــلـــيـــهــا في المادّة 1000,000دج إلى 
،من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها–

–من قبل مجموعة أشخاص،  –باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، –باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.
مكرر253*المادّة  سبع ):8  من  المؤقت  السجن  العقوبة  تكون  عشرة)7  خمس  إلى  سنوات  من15(  والغرامة  (سنة 

ادّة1500.000دج إلى 700.000 ذكورة في الم  إلى6 مكرر253دج، إذا أدّى ارتــــــكــــــــاب الأفــــــعـــــــال الم
الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة.

 يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة:9مكرر253*المادّة 
التامة.

: في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من10 مكرر 253*المادّة 
المنصوص عليها في المادّ  القانون )1مكرر9ةحق أو أكثر من الحقوق في1مكرر 9تذكر المادة ملحوظة: من هذا

 الحرمان من حق التدريس أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة تعليمية كمدرس أو مدير أو مشرف(.4فقرتها 
 دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة:11 مكرر 253* المادّة 

في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والأموال المتــحصلــة مــنــهــا، وإغــلاق الموقــع الإلــكــتــروني أو
مكان أو  محل  وإغلاق  ممكن،  غير  إليه  الدخول  جعل  أو  الجريمة،  بواسطته  ارتكبت  الذي  الإل×كتروني  الحساب 

الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مال×كه.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا: 12 مكرر253*المادّة 

لأحكام هذا القانون.


