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قــــــانـــــــون رقم قــــــانـــــــون رقم 11 -  - 14 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 2 رمــــــضـــــــان عــــــام  رمــــــضـــــــان عــــــام 1432
اJــــــوافق اJــــــوافق 2 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة t t2011 يــــعــــدل األمــــــر رقـميــــعــــدل األمــــــر رقـم
66-156 اJــؤرخ فـي  اJــؤرخ فـي 18 صــــفـــر عـــام  صــــفـــر عـــام 1386 اJــوافــق اJــوافــق

8 يونـيو سـنـة  يونـيو سـنـة 1966 واJتضمن قانـون العقوبـات واJتضمن قانـون العقوبـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

t إنّ رئيس اجلمهورية
-  بــنــاء عــلى الــدّســتــورt ال ســيّــمــا  اJـواد 119 و 120

tو122 و 126 منه
-  و�قـتـضى األمر رقم 66-156 اJؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

tتممJعدل واJا tالعقوبات
tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـعدل هـذا الـقانـون األمر رقم 156-66
اJؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اJوافق 8 يونـيو سـنة 1966

واJتضمن قانون العقوباتt اJعدل واJتمم.

اJاداJادّة ة 2  :   :  تعدل اJواد 119 مكرر و 144 مكرر و 146
مـن األمـــــــر رقم 66-156 اJــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386
اJـــوافـق 8 يـــونــــيـــو ســـنـــة 1966 واJــذكــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي :

"اJــادّة 119 مـــكــرر :  يــعـــاقب بـــاحلـــبس من ســـتــة (6)
أشــهـــر إلى ثالث (3) ســنـــوات وبـــغــرامــــة مــن 50.000  دج
إلــى 200.000 دجt كل مـوظف عــمـومي في مـفـهـوم اJـادة 2
من القانون رقم  06-01 اJؤرخ في 20 فبـراير سنة 2006
واJتعلق بالوقـاية من الفساد ومكافـحتهt تسبب بإهماله
الـــواضح في ســرقــة أو اخــتـالس أو تــلف أو ضــيــاع أمــوال
عـمــومــيـة أو خــاصـة أو أشــيـاء تــقــوم مـقــامـهــا أو وثـائق أو
ســـنـــدات أو عـــقـــود أو أمـــوال مـــنـــقـــولـــة وضـــعت حتـت يــده

سواء بحكم وظيفته أو بسببها".

"اJـادّة 144 مـكرر :  يـعـاقب بـغـرامة من  100.000 دج
إلى 500.000 دجt كل مـن أســــاء إلى رئـــــيس اجلــــمـــــهــــوريــــة
بـعبـارات تتـضـمن إهانـة أو سبـا أو قـذفا ســواء كـان ذلك
عن طريــق الكتـابة أو الرســم أو التصــريح أو بأيـة آلية
لبــث الـصــوت أو الصـورة أو بـأية وسـيـلة إلـكـترونـية أو

معلوماتية أو إعالمية أخرى. 

قوان%قوان%
تـبـاشـر النـيـابـة الـعـامـة إجـراءات اJـتـابـعـة اجلـزائـية

تلقائيا.
وفي حالة العودt تضاعف الغرامة".

"اJـــــادّة 146 :  تـــــطــــــبق  عــــــلى اإلهــــــانـــــة أو الــــــسب أو
الـقـذف اJـوجه بـواسـطـة الـوسـائل الـتي حـددتـهـا اJادة 144
مـــكـــرر ضـــد الــبـــرJـــان أو إحـــدى غــرفـــتـــيه أو ضـــد اجلـــهــات
الـقـضـائـيـة أو ضـد اجلـيش الـوطـني الـشـعـبي أو أيـة هـيـئة
نـظـامـيـة أو عـمـومـيـة أخـرىt الـعـقـوبـات اJـنـصـوص عـلـيـها

tذكورة أعالهJادة اJفي ا

وفي حالة العودt تضاعف الغرامة".

اJــــاداJــــادّة ة 3  :   : تــــلــــغى اJـــادة 144 مـــكـــرر 1 مـن األمـــر رقم
66-156 اJــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واJتضمن قانون العقوبات.

اJاداJادّة ة 4  :   :  ينشر هذا القانون في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 2 رمــضــان عــام 1432 اJـــوافق 2
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانـــــــون رقم قــــــانـــــــون رقم 11 -  - 15 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 2 رمــــــضـــــــان عــــــام  رمــــــضـــــــان عــــــام 1432
اJـــوافق اJـــوافق 2 غـشت سـنة  غـشت سـنة t t2011 يـعدل ويـتـمـم الـقـانونيـعدل ويـتـمـم الـقـانون
رقم رقم 06-01  اJــؤرخ في اJــؤرخ في 21 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1427 اJــوافق اJــوافق
20 فبـراير سنة  فبـراير سنة 2006 واJتعـلق بالوقايـة من الفساد واJتعـلق بالوقايـة من الفساد

ومكافحتهومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

t إنّ رئيس اجلمهورية
-  بــنــاء عــلى الــدّســتــورt ال ســيّــمــا  اJـواد 119 و 120

tو122 و 126 منه
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 06-01 اJــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اJـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واJــتـعـلق

tتممJا tبالوقاية من الفساد ومكافحته
tوبعد رأي مجلس الدولة  -

tانJوبعد مصادقة البر -


