
22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1650
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م

ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه اخلصوص :

- عالنـــيـــة اHـــعـــلـــومـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــإجـــراءات إبــرام
qالصفقات العمومية

qشاركة واالنتقاءHسبق لشروط اHاإلعداد ا -

- إدراج الـتـصـريح بــالـنـزاهـة عـنــد إبـرام الـصـفـقـات
qالعمومية

- مــعــايـــيــر مــوضـــوعــيــة ودقـــيــقــة التـــخــاذ الــقــرارات
qتعلقة بإبرام الصفقات العموميةHا

- �ــارســة كـل طــرق الــطـــعن في حــالـــة عــدم احــتــرام
قواعد إبرام الصفقات العمومية ".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـتـمم الـقـانـون رقم 06 - 01 اHـؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHـذكـور
أعالهq بـبـاب ثـالث مـكرر يـتـضـمن اHـادتان 24 مـكرر و 24

مكرر q1 ويحرر كما يأتي :

" الباب الثالث مكرر
الديوان اHركزي لقمع الفساد

qادّة 24 مـكرر : ينـشأ ديـوان مـركزي لـقـمع الفـسادHا
يكلف ~همة البحث والتحري عن جرائم الفساد.

حتـدد تـشـكـيـلـة الـديـوان وتـنـظـيـمه وكـيـفـيـات سـيـره
عن طريق التنظيم.

 اHادّة 24 مـكرر1 : تخـضع اجلـرائم اHنـصـوص علـيـها
في هـــذا الـــقـــانـــون الخـــتـــصــاص اجلـــهـــات الـــقـــضـــائـــيــة ذات
االخــــتــــصــــاص اHــــوسـع وفــــقــــا ألحــــكــــام قــــانــــون اإلجــــراءات

اجلزائية.
�ـــارس ضـــبـــاط الــــشـــرطـــة الـــقــــضـــائـــيـــة الــــتـــابـــعـــون
للديوان مهـامهم وفقا لقانون اإلجراءات اجلزائية وأحكام

هذا القانون.
و�ــــتـــــد اخــــتـــــصـــــاصــــهـم احملـــــلي في جـــــرائـم الــــفـــــســــاد

واجلرائم اHرتبطة بهاq إلى كامل اإلقليم الوطني".

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  يـنـشـــر هــذا األمـر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّــة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرر بـاجلـزائـر في 16 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 26
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

أمر رقم أمر رقم 10 -  - 05  مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام  رمضان عام 1431 اHوافق اHوافق
26 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة q  q2010  يــتـــمم الــقـــانــون رقم يــتـــمم الــقـــانــون رقم 06 - - 01

اHـؤرخ فـي اHـؤرخ فـي 21 محرم عـام  محرم عـام 1427 اHوافـق  اHوافـق 20 فبرايـر فبرايـر
2006  واHـــــتـــــعـــــلـق بـــــالـــــوقـــــايـــــة من الـــــفـــــســـــاد  واHـــــتـــــعـــــلـق بـــــالـــــوقـــــايـــــة من الـــــفـــــســـــاد ســـــنـــــة ســـــنـــــة 

ومكافحتهومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 q إن رئيس اجلمهـوريـة

-  بـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اHــادتــان 122 - 7
qو124 منه

- و~ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

qتممHعدل واHا qقانون اإلجراءات اجلزائية

- و~ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

qتممHعدل واHا qقانون العقوبات

- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 -01  اHــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

qبالوقاية من الفساد ومكافحته

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هـذا األمـر إلى تـتـمـيم الـقـانون
رقم 06 - 01 اHــــؤرخ في 21 مــــحــــرم عـــام 1427 اHــــوافق 20
فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2006 واHــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة مـن الـــفــــســـاد

ومكافحته.

اHــاداHــادّة ة 2 : : تــتـــمـم اHـــادتـــان 2 و 9 مـن الـــقـــانــون رقم
06 - 01 اHـــــــــؤرخ في 21 مـــــــــحـــــــــرم عــــــــام 1427 اHـــــــــوافق 20

فبراير سنة 2006 واHذكور أعالهq وحترران كما يأتي :

" اHادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون ~ا يأتي :
- الــفـقـرات من أ) إلى م)  ............................(دون

q........................(تغيير

ن) - "الديوان" : الديوان اHركزي لقمع الفساد".

" اHــادّة 9 : يـــجـب أن تــؤسـس اإلجـــراءات اHـــعـــمـــول
بــــهــــا في مــــجـــــال الــــصــــفــــقــــات الــــعــــمــــومـــــيــــة عــــلى قــــواعــــد
الشــفــافـيـة والـنزاهـة واHـنافـسة الـشـريفـة وعـلى مـعايـير

موضوعية.


