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  حيمالرّ �نحمالرّ بسم�هللا�

 Iم�ع.ى�سّيدنا�محمد�Iة�والّس والصّ 
ُ
  رسل5ن،أشرف�ا@

  

 �معاQي* 
ّ
  ،ْب ِج عود�بن�عبد�هللا�ا@ْع َس  ائب�العام،�أTي�الفاضلالن

  الكريم،�الحضوُر * 

  

 �Iمُ الّس 
ُ
  وبركاته،�هللا�تعاQى�عليكم�ورحمة

  

 � ��ن �السُّ دو إّنه �أتواَج  رور�و�ع��ازا�ي  �َد أن
ُ
�رِ معك �$ي *رض� حاِب م

�ا �العريق، �والتاريخ �الشريف0ن �الحرم0ن �ب5د  �الطاهرة،
ُ
العربّية��ملكة

�الّسعودّية �وشعًبا
ً
�قيادة �فDEا �أشقائنا �إKى �أتوّجه LMال� �وأبلغكم�لّس5ماب، ،

  .التحّيات�*خوية�Rشقائكم�$ي�الجزائر

  

 �كما
ُ
ما�لقيناه�من�ال�_حاب�عZى�و  ،Dا�ستضافة�وطيب]ِ �كرمعZى��ثLXَ أ

  . سن��ستقبالوُح 
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ب0ن�ب5دي��ع5قاتال عمِق عZى� أكيدالفرصة�للتّ  غتنُم أهذا�ا�نc_،��ْن ومِ  

�العربيّ  وا�ملكة �السعودية �الّزمنة  �$ي
ُّ
 وتآزرهما DماخEوبتآ�،رهاوتجذ

��شعبDEماب �ا�بادئوقيادDlما، ��والقيم�وتشاركهما �من*ساسّية �ا�ستمّدة

�والعروبة �يُ pس5م �وهو�ما ،� �مجال��sسيما ،Dمابيr عاون تّ الركائز�دّعم $ي

    .العدالة

  الحضور�الكريم،�الّسادة�#فاضل، •

�تُ  �الجزائروKي �بقيادة ،� �الجمهورية، �رئيس �ا�جيدالسّيد تبون،��عبد

 
ً
�يخُد �بالغة أهمّية �بما �الّدوKّي �مبادئ��مُ للّتعاون �وإقرار �العدل إحقاق

  .ا�تنّوعة�هة�الّتحّديات�العا�ّيةمواجقصد�القانون،�

  

� 
ُ
بمختلف�أشكاله�وأخذ�أبعاًدا�دولّية،�تقت|}p��Lجرام�استفحل حيث

هو�من�الّدول،�و �تجميع��ختصاصات�القضائّية�والقانونّية�لعديٍد �جا�Dتهم

 �حقيقي،�وKيّ د�تعاوٍن �دون �لن�يتحققأمٌر�
ُ
طر��ّتفاقّية�ا�عمول��Dا�ضمن�*

راتتعاون��من�اّتفاقّياِت 
ّ
  .تفاهم�قضائّي�ومذك
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� �ا�ناسبة �هذه �و$ي �السعيدة �تجمعنا LMاليومال� ، 
ُ
�أ �pنجاز�ثّمن� هذا

رة�تفاهم�ب0ن�وزارة�العدل�الجزائرّية�ا�تمثل�$ي� ا�ش�_ك
ّ
الّتوقيع�عZى�مذك

ا�ا�حقيقي� الذي�نعتc_ه�مكسبً و �،العربّية�الّسعودّية�لمملكةلوالّنيابة�العاّمة�

رف0ن�أواصر  ُيعّزُز  كونه للجانب0ن،
ّ
�،ناجع�لتعاوٍن �ؤّسُس يو  الّتعاون�ب0ن�الط

  .من�جهة �جرام�بمختلف�أشكالهلاهاة�الّتطّور�الّسريع�مضمن�شأنه�

  

 ُم  ،لبنة�جديدة من�جهة�أخرى �ي�و � 
ُ
طر�الّدولّية�ا�ّتفق�علDEا�كّملة�ل�

�قبل� �السعودية،من �العربية �الرّياض�الجزائر�وا�ملكة �اّتفاقّية �وباRخّص

�ل �ا�ّ]Dم0ن�وا�حكوم��1983 عامالعربّية�للّتعاون�القضائّي واّتفاقّية�تسليم�

  .2013 لعامعلDEم�

  

�الّتفا�إّن  رة
ّ
�مذك  هم

ّ
�وق LMاليوم،ال� �تطوير�التعاون��عناها �إKى

ُ
Dlدف

ب0ن�الطرف0ن�$ي�مجال�اختصاصاDlما�$ي�مكافحة�الجريمة�sسيما�الجريمة�

�ا�اسة� �والجرائم �ا�خدرات �وجرائم �وتبييض�*موال �و�pرهاب مة
ّ
ا�نظ

  .باRنظمة�ا�علوماتية�وتلك�ا�تعلقة�بتداول�*موال
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عتc_�و�ي
ُ
ا�علومات�والخc_ات� بتبادِل �تسمُح  ساتّي آلية�تعاون�مؤّس  ت

 sرف0ن،��ت$ي�ا�جا
ّ
بإجراء�البحوث�$ي�ا�سائل�و ا�رتبطة�باختصاصات�الط

� �وكذا �ا�ش�_كة، �بمصالحهما �ا�رتبطة �الجوهرّية �طلبات �أو�تقديم بحث

�و  ��ستدssت �وجمع �تحّري �القانونّية �ا�ساعدة �وتنفيذ ا�وفًق الّتحقيق

 
ُ
ع�علDEا�من�ك�5البلدينقت|}¤�أحكام��ّتفا�

ّ
  .قّيات�ذات�الّصلة�ا�وق

  

  ختام�كلمLM،$ي�
ُ
��نا�عZىيبلدهXّ¦�أ ي�أملو  ا�س§ىهذا

ّ
Z
ُ
نواصل��أن�ك

 
ُ
�ق Lّ{|دا�� �بلدينا�ما �يخدم�مصالح �ترسيخ�قيم�التعاون�والتضامن�بما $ي

  .وشعبينا

  

��عّز�وجّل �هللا�سأُل أ �ب�ينعَم أن �بلدينا  عZى
َ
�و�ف من��ٍض يْ الخ0_ات

  .و�ستقرار  و�زدهارِ �*مِن �ّلِ $ي�ِظ  الc_كات

  

 .أشكركم�ع.ى�كرم�aصغاء،�والسIم�عليكم�ورحمة�هللا�تعاQى�وبركاته


