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Summary
Corruption is considered as one of the most dangerous of all
phenomena that threats societies. It leads the waste the public
wealth. The financial control is regarded as one of the most
important priorities in the majority of the countries in the world.
These countries give much importance to the legislation of this
field. Especially, the public bargains and funding.
Algeria has signed a convention to fight  corruption.  Under the
presidential decree number 04/128 of 19/04/2004 which is the
core of the appearance of the law that fights corruption. In
addition, to the birth of the national organization of the
corruption  prevention. Thus, for accounting for those involved in
corruption cases and punish them. In order to deal with  this
subject we talked about the lawful nature of this organization and
the conditions in which it was created and whether it is
independent or not and its position among the other international
institutions.
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