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 مقدمة

 

• و تنشيط التجارة الخارجة عن المحرك األساسي لالقتصاد تعتبر البنوك 
طريق تمويلها للمشاريع الضخمة باألموال المتحصل عليها من طرف 

وتأسيسا على ذلك رتب المشرع الجزائري , العمالء و استثمارها فيها 
حماية الطرف الضعيف في مسؤولية ثقيلة على البنوك الهدف منها 

الذي يفتقر إلى الخبرة و الكفاءة التقنية و الفنية في هذا العالقة التعاقدية 
.المجال   

 



 مقدمة

• و لتحديد مسؤولية البنك وتحديد نوعها فإن الجهات القضائية  
وهذا ,خبرة في بعض القضايا  باجراءاألمر عادة ما تلجأ إلى 

و صعوبة فهمها على القاضي , بالنظر لتعقيد النزاعات البنكية
كونها تخرج عن مجال اختصاصه , و تتطلب أشخاص ذوي 

.كفاءة و معرفة بالمجال البنكي  
 



 االشكالية

 

• في تحديد مسؤولية دور الخبرة القضائية ما هو  
 األطراف في المنازعات البنكية ؟ 

 



 عرض حال للقطاع المصرفي الجزائري



. الوساطة المصرفية تظل الوسيلة شبه الحصرية لتمويل االقتصاد -  
- يفسر التطور الضعيف ألسواق رأس المال سبب كون تدخل التمويل المباشر هامشًيا 

. للغاية  
- وبالتالي , فإن القطاع المصرفي هو المهيمن في النظام المالي الجزائري وال يزال يهيمن 

بنوك عامة كبيرة بما في ذلك بنك التوفير 6عليه   

 BNA – BEA – CPA – BDL – BADR – CNEP 
 
• L'intermédiation bancaire reste le moyen quasi exclusif de financement de l'économie.  

 

• Le faible développement des marchés de capitaux explique que l'intervention de la finance 
directe soit très marginale.  

 

• Le secteur bancaire est donc prépondérant dans le système financier algérien et reste dominé 
par 6 grandes banques publiques dont une caisse d'épargne : BNA, BEA, Badr, BDL, CPA et 
Cnep 

  
  
 



 

 تجمع فهي  السوق من كبيرة حصة على هيمنةال خالل من رئيسًيا دوًرا العامة البنوك تلعب•
 .القروض من ٪87.50 وتمنح الودائع من 85.50٪

   3 و تابعة شركات 9 أي , أجنبية أموال برؤوس مصرفاً  13 المصرفي القطاع يضم كما•
 .مختلط مال برأس واحد وبنك دولية لبنوك فروع

 .مؤخراً  الجزائر CA-CIB (Credit Agricole)  غادر•

 

• Les banques publiques jouent un rôle-clé en contrôlant une part importante du 
marché : elles collectent 85,50% des dépôts et octroient 87,50% des crédits. 

• Le secteur bancaire compte aussi 13 banques à capitaux étrangers, soit 9 
filiales et 3 succursales de banques internationales et une banque à capitaux 
mixtes. 

• Aucune banque privée à capitaux algériens n'active sur le marché local depuis 
plus de 15 ans : le lourd passif des scandales ayant touché les banques privées 
dans les années 2000. 

 
 



• Les succursales de banques multinationales sont :  
• Citibank Algeria,  

• HSBC  Algeria,   

• Arab Bank Plc.  

 

• Les filiales regroupent :  
• Société Générale,  

• BNP Paribas,  

• Natixis Algérie,  

• Arab Banking Corporation,  

• Housing Bank for Trade and Finance,  

• Fransabank Al Djazair,  

• Gulf Bank  Algeria,  

• Al Salam Bank et Trust Bank  Algeria.  

• Une banque à capitaux mixtes complète le dispositif : Banque Al 
Baraka. 



 

• Le secteur bancaire s'articule autour de 1 514 agences.  

 

• Cette couverture du marché était assurée à 75% par les banques 
publiques (1 134 agences) et à 25% par les banques privées (380 
agences). 
 

• Le taux de pénétration des agences bancaires par habitant est 
faible. 

 

• On relève la présence d'un guichet bancaire pour environ     26 000 
habitants contre, par exemple, une agence pour 6 154 habitants en 
Tunisie. 

 

• Cette donnée est symptomatique d'un niveau de bancarisation insuffisant 

 



 

 

• Les banques publiques sont établies sur l'ensemble des 
wilayas, alors que les banques privées ont développé leur 
réseau très majoritairement sur les centres urbains du nord 
du pays. 

 
• Deux banques privées disposent d'un réseau supérieur à 70 agences :  

• BNP Paribas avec 71 agences et 14 centres d'affaires et  
• Société Générale avec 91 agences dont 13 centres d'affaires. 
 



Relation banque-entreprise 

 

• Les entraves perçues par les banques et les 
entreprises à une meilleure intermédiation 
bancaire sont nombreuses. 
 

• Un contexte semble être celui d’une incompréhension réciproque et d’un manque de 
communication entre les parties, et les contraintes soulevées ne sont pas 
insurmontables... si la volonté politique est là et si un effort de formation est déployé 
pour accroître “la capacité financière” de nos banques et de nos entreprises. 



 
Les critiques des entreprises vis-à-vis des banques 

 
- La mauvaise connaissance des entreprises et des contraintes qui pèsent 

sur elles, 

 
- La lenteur dans la prise de décision, 

 
- L’excès de centralisation et l’opacité des circuits de décision, 

 
- Les difficultés à obtenir les motifs d’un refus, 

 
- Un traitement identique de la PME et de la grande entreprise en matière 
d’exigence d’information / absence de différenciation dans le traitement des 
dossiers, 
 



 
Les critiques des entreprises vis-à-vis des banques 2 

 
- Une trop grande frilosité dans la prise de risque et le sentiment 

d’un soupçon systématique à leur égard, 

 
- Des exigences trop fortes en matière de garanties. Religion des 
garanties. Les banques sont comparées à des prêteurs à gage. 

 
- Trop forte rotation des interlocuteurs et qualité de ces derniers, 

 
- Une faible capacité d’écoute et de conseil,  

 
- Opacité de la grille tarifaire, 
 



 
Les critiques des banques vis-à-vis des entreprises 1 

 - Les dossiers de demande de financement sont très souvent incomplets, mal 
renseignés et maturés, et caractérisés par une expression imparfaite des 
besoins à couvrir 

 
- Les plans d’affaires (business plans) qui sont présentés ne sont pas toujours 
crédibles et convaincants, 

 
- Déficit de projets bancables, 

 
- Sous-capitalisation et manque de transparence financière, 

 
- Faiblesse de la gouvernance et du management : prédominance des 
structures familiales, faiblesse des systèmes d’information et donc de la 
capacité de pilotage et d’anticipation, et modes de gestion archaïques 

 



 
Les critiques des banques vis-à-vis des entreprises 2 

 
- Fraude documentaire induisant des risques opérationnels sérieux, 

 
- Réactions dans l’urgence et incapacité à produire des données 
prévisionnelles fiables, 

 
- Faible culture bancaire, financière et juridique des dirigeants 
d’entreprise 

 
- Incapacité à démontrer une bonne connaissance de leurs marchés 
et de leur environnement, 

 



مسؤولية البنوك و العمالء: المحور الثاني   



 مسؤولية البنــــــــك 

 الشخص هذا باعتباره العامة القواعد بين ما البنك مسؤولية أحكام تتنوع -

  الخاصة القواعد بين ما و, عقود بموجب الغير مع يتعامل تاجرا المعنوي

  بين ما تتنوع التي األخيرة هذه, مهنية التزامات عاتقه على تقع و مهنيا باعتباره

 و , المصرفي القانون في المحددة تلك و المدني القانون في الواردة القواعد
 . المهنية بااللتزامات اإلخالل أساسها التي

• عند ارتكابه أفعال يعاقب عليها القانون المسؤولية الجزائية للبنك كما قد يقوم  -  



 المسؤوليــــــة التعاقديــــــــة للبنــــــــك 

• و ذلك بتقديم العقد المبرم بين البنك و العميل جميع العمليات البنكية تقوم على  -
فتطبق شروط العقد على هذه العقود التجارية بينهما , مختلف الخدمات البنكية 

كون عمليات البنوك تدخل ضمن األعمال التجارية بحسب الموضوع طبقا ,
.من القانون التجاري ( 02(للمادة الثانية   

 

• تنفيذ ذلك العقد تنفيذا كامال و صحيحا من قبل أطرافه تنتهي العالقة عندما يتم  -
و قد يحدث العكس بحيث يخل البنك بإحدى ,التي تربط البنك بعميله  التعاقدية

التزاماته التي يفرضها العقد و يعتبر البنك في هذه الحالة مرتكبا لخطأ يترتب 
عليه قيام مسؤوليته و التي تعد مسؤولية عقدية بالنظر الرتباطه بالعميل عن 

,طريق العقد   
 



 المسؤوليــــــة التعاقديــــــــة للبنــــــــك 

فالبد من وجود عقد صحيح يربط بين البنك و و لقيام المسؤولية العقدية للبنك  -
و الذي يتضمن مجموعة من االلتزامات صراحة أو يمكن استنتاجها ضمنيا , العميل 

,من األعراف و العادات البنكية  

 

و األصل في هذا العقد انه ال يكون في شكل معين على اعتبار أن المشرع الجزائري اخذ  -
إال أن خصوصية العقود , من القانون المدني  59بمبدأ الرضائية في العقود عمال بالمادة 

الموافقة ألن رضا العميل غالبا ما يتم بمجرد , وفق أسلوب خاص البنكية جعلت تطبيقها يكون 
مطبوعات معدة الذي ينفرد غالبا في تحديد شروط العقد في , على النموذج الذي يحرره البنك 

لذا يرى بعض , فهو إما أن يقبلها كليا أو يرفضها , ليس للعميل حق مناقشتها و , مسبقا 
و عليه فمتى امتنع البنك عن تنفيذ كل أو بعض عقود اإلذعان الفقهاء أن العقود البنكية من 

التزاماته أو يقوم بتنفيذها خالفا لما تم االتفاق عليه يكون قد أخل بالتزام عقدي و تترتب 
.مسؤوليته العقدية سواء كان ذلك اإلخالل عن عمد أو بسبب إهماله   

 

 



 المسؤوليــــــة التعاقديــــــــة للبنــــــــك 

 

• و لم التنفيذ العيني لاللتزامات عند استحالة المسؤولية التعاقدية للبنك كما تقوم  -
المتولدة عن العقد عبثا إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته يكن من الممكن 

المدين مسؤوال عن األضرار التي سببها للدائن نتيجة عدم الوفاء فيكون 
.بااللتزامات الناشئة عن العقد   

 



 المسؤوليــــــة التعاقديــــــــة للبنــــــــك 

• و ,لم يقم البنك بتنفيذه يفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ فاألساس لقيام المسؤولية التعاقدية 
:أن يكون هذا التنفيذ راجعا إلى خطئه شرط المسؤولية التعاقدية توافر   

 يكون أن ذلك في يؤثر ال و بالتزاماته البنك وفاء عدم بمجرد التعاقدي الخطأ يتحقق و  الخطأ•

 . العقد تنفيذ في مساعدا أو نائبا أو تابعا الغير هذا كان سواء الغير فعل إلى راجع الوفاء عدم

 يجب و اللتزاماته البنك تنفيذ عدم جراء العميل يصيب ضرر الخطأ عن يترتب أن يجب الضرر•

 . ماديا أو معنويا كان سواء متوقعا و مباشرا الضرر يكون أن

 



 المسؤوليــــــة التعاقديــــــــة للبنــــــــك 

 .وجود عالقة سببية بين ضرر الزبون و خطأ البنك 

 على فيقع له الضرر إلحداث المباشر السبب هو كان البنك به قام الذي الخطأ أن   المتضرر الطرف يثبت أن يجب -

 وجود ينفي أن البنك ويستطيع , التعاقد جراء لحقه الذي الضرر و البنك خطأ بين عالقة وجود إثبات الزبون

 الزبون خطأ أو فجائي حادث , القاهرة القوة ( األجنبي السبب إثبات طريق عن الضرر و الخطأ بين السببية العالقة

 . ( نفسه

 



 المسؤوليــــــة التقصيريــــــة للبنــــــــك 

 لاللتزام مصدرا تعد التقصيرية المسؤولية فإن, التعاقدي اإلخالل نتيجة تنشأ التي التعاقدية المسؤولية عكس -

 المسؤولية في يقع الذي فاإلخالل, بالغير اإلضرار عدم فحواه قانوني بالتزام اإلخالل على تترتب فهي ,

 المحدد هو و القانون يفرضه عام بالتزام إخالل هو إنما و , الطرفين إرادة نظمته معيقا إخالال ليس التقصيرية

 . العام النظام من باعتبارها تعديلها على االتفاق يجوز ال التي المسؤولية هذه ألحكام

 و بالعميل البنك يربط الذي العقد دائرة خارج تنشأ التي الحالة إنها للبنك التقصيرية المسؤولية تعريف يمكن و -

 . بالتعويض يلتزم فإنه للعميل ضررا سبب بعمل البنك قام فإذا القانون هو البنك التزام مصدر يكون

 أو باطل عقد بينهما قام أو الزبون بين و بينه عقد يوجد لم إذا تقوم للبنك التقصيرية المسؤولية فإن عليه و -

 بسبب نشأ بل, عنه ناشئ بالتزام اإلخالل جراء ينشأ لم الضرر لكن و صحيح عقد هناك كان أو بطالنه تقرر

 . قانوني بالتزام اإلخالل

 



 المسؤوليــــــة التقصيريــــــة للبنــــــــك 

• إلى غاية  124أحكام المسؤولية التقصيرية في المواد و قد نظم المشرع الجزائري  -
:من القانون المدني و هي تنقسم إلى ثالثة أنواع وهي  140  

  

• األفعال الشخصيةالمسؤولية التقصيرية للبنك عن  -  

• عن فعل الغيرالمسؤولية التقصيرية للبنك  -  

• األشياء غير الماديةمسؤولية البنك عن  -  

 



 المسؤولية التقصيرية للبنك عن األفعال الشخصية

• و هي تعني مسؤولية البنك عن األعمال التي تقع منه باعتباره شخص معنوي دون تدخل الغير أو الشيء و 
وأساس هذه المسؤولية هو الخطأ الواجب ,من القانون المدني  124قد نظمها المشرع الجزائري في المادة 

اإلثبات أي انه ال يفترض الخطأ في جانب البنك المسؤول بل يكون على عاتق العميل المتضرر إثبات ذلك 
الخطأ كما عليه إثبات باقي أركان هذه المسؤولية و تقوم مسؤولية البنك التقصيرية عن العمل الشخصي 

: على أركان هي   

التقصيريالخطأ   -  
• العنصر المادي للخطأ*   

•   العنصر المعنوي* 

  - الضرر 

 



 المسؤولية التقصيرية للبنك عن األفعال الشخصية

 التقصيري الخطأ

 قانوني بالتزام إخالله بسبب بالتعويض البنك القانون يلزم و بالغير ضررا يلحق الذي البنك خطأ هو للبنك التقصيري الخطأ

   : عنصرين على يتوافر أن يجب للبنك التقصيري الخطأ فإن عليه و اإلخالل لهذا البنك إدراك مع عناية ببذل التزام دائما هو

 . للخطأ المادي العنصر *•

• الخطأ التقصيري هو انحراف عن سلوك الرجل المعتاد إذ وجد في الظروف الخارجية التي أحاطت بمن احدث الضرر و هذا بإعمال المعيار 
الموضوعي وليس المعيار الشخصي و يتم القياس على سلوك الشخص العادي بموظف البنك الذي يمثل عامة الموظفين العاديين فال هو خارق 

وهنا عادة ما يلجأ إلى تقدير خطأ البنك ينوع من الشدة على أساس أن البنك مهني له دور هام في تنمية االقتصاد و , الذكاء و ال هو كامل الهمة 
,يختص بأعمال تجعل منه مؤسسة شبيهة بالمؤسسة العامة  



 المسؤولية التقصيرية للبنك عن األفعال الشخصية

 . المعنوي العنصر *

 يلحق بتعديه انه تماما يدرك و الشر و الخير بين التمييز على قادر و مدرك هو خطأ ارتكب شخص كل أن األصل

 . يسأل ال المعتوه أو المجنون و المميز غير فإن وبالتالي المدنية المسؤولية عنه تترتب , بالغير ضررا

• و بالنسبة للبنك باعتباره شخصا معنويا فانه ال يملك اإلدراك و التمييز و لكنه يمارس نشاطه بواسطة تابعيه أو 
فيكون الشخص المعنوي مسؤوال باعتباره متبوعا بالنسبة لألضرار التي تسبب فيها , األعضاء القائمين بإدارتها 

و عند قيامهم باألعمال باسمه , تابعوه في حين يكون مسؤوال شخصيا عن األخطاء التي يرتكبها العضو القائم باإلدارة 
  ,فإنهم يتجردون من شخصيتهم الطبيعية و يلبسون الشخصية المعنوية



 المسؤولية التقصيرية للبنك عن األفعال الشخصية

 الضرر

 الضرر و , تعويض وال مسؤولية فال الضرر انتفى فإذا , العميل يصيب ضرر المرتكب الخطأ على يترتب أن يجب

 الضرر تحقق وقت من التقصيرية المسؤولية تنشأ و , شرفه أو ماله أو جسمه في اإلنسان يصيب الذي األذى هو

 , المسؤولية دعوى تقادم مدة منه تبدأ الذي الوقت هذا يعتبر و , الوقوع محقق فيه يصبح الذي الوقت من أو فعال

 . طويلة لمدة ذلك على سابقا الضرر سبب الذي الخطأ كان لو و حتى

 تحقق بدون تقوم ال البنك مسؤولية الن ضرر أصابه قد العميل يكون لن للبنك التقصيرية المسؤولية لتحقق يشترط و

 . الخطأ هذا عن تولد الذي الضرر إثبات يتبعه أن يجب البنك خطأ إثبات في العميل نجاح و , الضرر ركن

 



 المسؤولية التقصيرية للبنك عن األفعال الشخصية

 العالقة السببية بين الخطأ التقصيري والضرر

 هو الخطأ يكون أن أي , الضرر و الخطأ بين السببية عالقة توفر يجب التقصيرية المسؤولية تتحقق لكي

 . التقصيرية المسؤولية تقوم فال العالقة هذه تتوفر لم فإذا الضرر وقوع إلى أدى الذي السبب

 أن يجب إنما و البنك من خطأ وقوع و للعميل ضرر حصول للبنك التقصيرية المسؤولية لقيام يكفي فال

 . المسؤولية انعدمت إال و الضرر حدوث في المباشر السبب هو الخطأ هذا يكون

 تم قد الخطأ أن يثبت أن ذلك سبيل في له و توافرها عدم ادعى إذا السببية رابطة ينفي أن للبنك يمكن كما

 . الغير أو العميل بخطأ انه يثبت أو مفاجئ حادث أو قاهرة قوة بفعل

 



 المسؤولية التقصيرية للبنك عن فعل الغير 

 احدث اتباع أو ) للرقابة خاضع شخص ( الغير ارتكبه ضرر إلى ترجع التي تلك الغير فعل عن بالمسؤولية يقصد

 . التعويض عن مسؤوال الغير هذا عن المسؤول حينئذ فيكون بمناسبتها أو بسببها أو وظيفته تأدية أحال ضرر

 و الرقابة متولي مسؤولية هما و الغير فعل عن التقصيرية المسؤولية عن صورتين على نص التجاري القانون و

 هذا و عليه الرقابة متولي مسؤولية تطبيق يمكن ال انه تالحظ البنك على ذلك إسقاط و, تابعه فعل عن المتبوع مسؤولية

 واحدة صورة أساس على تتم الغير فعل عن البنك مسؤولية و , طبيعي ليس و معنوي شخص هو البنك أن إلى راجع

 يلتزم البنك فان الالزمة الشروط توافر حالة في و تابعيه عن البنك مسؤولية أي تابعه أفعال عن المتبوع مسؤولية هي

 . خطأ منه يصدر لم لو و حتى ) مستخدميه ( تابعيه يسببها التي األضرار بتعويض

 



 المسؤولية التقصيرية للبنك عن فعل الغير 

   : التالية الشروط توافر تابعيه أفعال عن البنك مسؤولية لقيام يشترط و

 تابعيه و البنك بين التبعية رابطة وجود

  التابع عن ضار فعل صدور

 بمناسبتها أو بسببها أو الوظيفة تأدية حال التابع خطأ

 التابع توجيه و رقابة للمتبوع تخول فعلية سلطة بوجود فالعبرة , توجيهه في و رقابته في التابع على فعلية سلطة للمتبوع كان متى التبعية رابطة تقوم•

 . مجانا أو بمقابل أو مؤقتة أو مستمرة و دائمة بالتابع تربطه التي العالقة كانت سواء تقوم المتبوع مسؤولية أن كما , ال أم عمل عقد عن ناشئة كانت سواء

• يقوم به  عينفالعبرة بتوافر السلطة للمتبوع في أن يصدر لتابعه من التعليمات ما يوجهه في عمله و لو كان توجيهها عاما شرط أن يكون في إطار عمل م
فمسؤولية البنك تبنى على هذا األساس إذا كان الخطأ صادرا عن , التابع لحسابه و ليس فقط توجيها عاما شرط أن يكون في إطار عمل مطلق غير محدد 

يشترط أن ال يكون رئيسا لمجلس إدارة أو عضوا فيه الن خطأ الرئيس أو العضو يشكل أساسا مسؤولية شخصية , مستخدم لدى البنك كيفما كانت درجته 
. للبنك باعتبارهما يعبران عن إرادة البنك  



و دورها في تحديد نوع  القضائيةالخبرة : المحور الثالث
  المنازعة البنـكية



 

 مفهوم الخبرة القضائية و أحكامها 
لم يعطي   145الى    125ق انون االجراءات المدنية واالدارية موضوع الخبرة من المواد  

,تعريف ا ق انونيا وترك ذلك  لفقهاء الق انون  
 

:توجد عدة تعريفات فقهية للخبرة القضائية و نذكر منها   

 

الخبرة القضائية هي إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص يدعى الخبير بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية  -1
ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا ال , ال يتوافر في الشخص العادي , أو على العموم إبداء الرأي فيها علما أو فنا , يستلزم بحثها أو تقديرها 

,يستطيع القاضي الوصول إليه وحده  

 

استعانة القاضي أو الخصوم بأشخاص مختصين في مسائل يفترض عدم إلمام القاضي بها للتغلب على الصعوبات الخبرة القضائية هي  -2
.الفنية أو العلمية التي تتعلق بوقائع النزاع وذلك للقيام بأبحاث فنية و علمية و استخالص النتائج منها في شكل رأي غير ملزم  

   

ليستعين من , على طلب احد الخصوم في الدعوى  بناءاالخبرة القضائية هي وسيلة إثبات استثنائية يلجأ إليها القاضي من تلقاء نفسه أو  -3
خاللها بمتخصصين في مسائل فنية أو علمية أو مهنية تخرج بالضرورة عن حدود إدراكه وعلمه المفترض ليدرك و يثبت من خاللها 

, عناصر و تفاصيل الواقعة المعروضة عليه مراعيا في ذلك الشروط التي حددها القانون  

 



 

إلى الخبرة تهدف منه نصت أن  125قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية في المادة  -
و نص على األحكام اإلجرائية و ,توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية مخصصة للقاضي 

      145إلى  126الموضوعية المنظمة لها في المواد من 

 

- مكرر منه أجازت للنيابة العامة االستعانة في  35قانون اإلجراءات الجزائية في المادة 
و تنجز األعمال التي يكلفون بها في شكل تقارير تلخيصيه ,مسائل فنية بمساعدين شخصيين 

,أو تحليلية  

 

- من قانون اإلجراءات الجزائية تنص على انه لجهات التحقيق أو الحكم عندما  143المادة 
على طلب النيابة العامة و إما  بناءاتعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما 

,من تلقاء نفسها أو من الخصوم  

 

 



• لقاضي التحقيق إن رأى انه ال موجب لالستجابة لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك أمرا مسببا في  -
يوما من تاريخ استالمه الطلب و تم النص على األحكام اإلجرائية و الموضوعية المنظمة لها في  30اجل 

,من قانون اإلجراءات الجزائية 156إلى  151المواد   

   : التاليين الشرطين توافر مدى على اعتمادا هذا و عدمه من الخبرة إجراء أهمية تقدير وحدة للقاضي -

 يفترض , قانون كرجل علمه و القاضي إدراك عن بطبيعته يخرج مما بالخبرة اإلثبات محل الوقائع تكون أن : األول الشرط•

 . القاضي مجتمع في المثقفين إدراك عن تخرج ال , فن و علم كل من معينة معلومات إدراك فيه

 ذاته بحد يكفي بما مقامها يقوم أو الخبرة إجراء عن يغني ما الثابتة وقائعها و الدعوى ملف في يكون ال أن : الثاني الشرط•

 . قانونا و منطقا الحكم لتأسيس

و عليه فإن الخبرة تتم فقط في المسائل المتنازع عليها التي تثير مسألة فنية أو علمية تخرج عن إدراك 
القاضي و تحتاج فعال إلى الخبرة من اجل الفصل في النزاع و تكون الدعوى خالية من وسائل اإلثبات 

 األخرى حتى ال تصبح الخبرة وسيلة لتأخير الفصل في النزاع للوقت الطويل الذي قد تأخذه



 

 

• غير قابل للنقد الخبير رأيا مسلما به كما أنه على قاضي الموضوع أن ال يجعل من رأي 
و إنما على القاضي ,حتى ال يجعل منه القاضي الحقيقي و رأيه هو الفصل في النزاع ,

يمكن للخصوم ودفاعهم مناقشة و إبداء أي مالحظة أو تحفظ , التمعن في تقرير الخبرة 
لكون الخبراء ليسوا على درجة واحدة من العلم و الكفاءة و المسؤولية و ألن ,بشأنه 

.القدرات العلمية للشخص مهما كان مستواه العلمي قد تصيب وتخطأ   

 



 إجراءات ندب الخبراء 

 

• تتم ندب عملية الخبراء من طرف الجهة القضائية المعروض عليها النزاع سواء كانت 
وقد خول القانون للخصوم ,محكمة أو مجلس قضائي أو محكمة إدارية أو مجلس الدولة 

.طلب إجراء خبرة و ترك سلطة تقدير مدى جدوى إجرائها للمحكمة   

 

• و في حالة ما قررت المحكمة تعيين خبير فإنها تختاره من بين الخبراء المسجلين في 
أو تعيين خبير غير مسجل في قوائم الخبراء القضائيين بعد , قوائم الخبراء القضائيين 

,أدائه لليمين أمام القاضي اآلمر بالخبرة  

 



 إجراءات ندب الخبراء 

 : يلي ما اإلدارية و المدنية اإلجراءات قانون من 128 المادة بأحكام عمال الخبرة بإجراء األمر يتضمن ان يجب -

 . التخصص تحديد مع المعنيين الخبراء أو الخبير وعنوان لقب و اسم بيان -

 . دقيقا تحديدا الخبير مهمة تحديد -

 . الضبط بأمانة الخبرة تقرير إيداع آجال تحديد -

 تعيين و, الخبير مصاريف و ألتعاب المحتمل النهائي للمبلغ اإلمكان قدر مقاربا يكون أن على التنسيق مبلغ تحديد -
 تعيين اعتبر إال و المحدد األجل في الضبط أمانة لدى التنسيق مبلغ إيداع عليهم يتعين الذين الخصوم أو الخصم

 . الغيا الخبير

 أساسا تتعلق اإلشكاالت بعض تنفيذ تعترض ما أحيانا انه إال , بالخبرة اآلمر الحكم تنفيذ يتم بعدها
 . بالخبرة األمر إلغاء و ورده الخبير باستبدال

 



 إجراءات ندب الخبراء 

- بناء على طلب احد الخصوم , رد الخبير يقصد به تنحيته عن المهمة التي وكل القيام بها  -
حتى يكون رأيه بعيدا عن التحيز و محاباة خصم على حساب خصم آخر و بعيدا عن دافع 
و ,الحقد أو االنتقام حتى تكون خبرته موضع طمأنينة للخصوم و للمحكمة عند االستعانة بها 

تنحصر في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  2ف  133للمادة أسباب الرد طبقا 
عدم الكفاية العلمية و المهنية ( عنصر الجدية , عنصر القرابة وجود مصلحة شخصية 

) .للخبير أو عدم اختصاصه في موضوع النزاع   

 

على  بناءااستبدال الخبير بخبير آخر إذا صدر أمر برده أو اعفي من المهمة المسندة إليه  -
, طلبه إذا توفرت لديه أسباب إلعفائه أو طرأت عليه بعد قبول أداء المهمة المسندة إليه 

.وكذلك إذا لم ينفذ أعماله إخالال منه بواجبه أو عدم احترام آجال إيداع الخبرة   

 



 

 

 

الخبرة القضائية البنكية و المالية خصائص : المحور الرابع    
 



 

    خاتمة•

 من القاضي تمكين في أيضا و القضاء أمام المعروضة البنكية المنازعة نوع تحديد في أساسي دور البنكي المجال في القضائية للخبرة•

 له خبير طرف من تنجز أن و والوضوح بالدقة تتسم أن يجب فإنها ذلك اجل من و له حل إلى الوصول و النزاع فهم

 باختالف القضائية الخصومة أطراف ينصف قرار أو حكم إلى الوصول اجل من هذا و, تقنياته و البنكي بالمجال كافية دراية

 . نوعها

 خبراء وجود عدم العقارية المنازعات في الفصل بمناسبة القضائية الجهات جميع منه تعاني التي و عمليا المطروح اإلشكال أن إال•

 الكافية المعرفة و الدراية تنقصهم المحاسبة في خبراء على ذلك في االعتماد و , البنوك تقنيات و البنكي المجال في متخصصين

 البنكية للمعامالت المنظمة الجزائر بنك عن تصدر التي القوانين و التعليمات كثرة و البنكي القانون لتعقيدات نظرا تقنياته و البنكي بالمجال

 .البنوك تقنيات و البنكي القانون لمقياس الجزائرية الجامعات إدراج عدم أيضا و

 



 التوصيات



 التوصيات
• بقوة كون ان هذا النزاع تقني بحت و حتى تلقي القضاة الفاصلين في هذا النوع من المنازعات لتكوين تخصصي  تفعيل التخصص الخاص بالخبراء في المجال البنكي  وجوب  -1

لبنكية لتطبيقها وليس المحاسبة العامة ة افالقاضي مطالب اضافة الى معرفة القانون  االطالع  على المبادئ العامة التي تحكم عمل البنوك والخبير عليه ايضا االطالع على المحاسب

. من اجل التوصل الى  تنفيذ المهمة الموكلة له من القاضي   

• و هذا من اجل الوصول إلى حكم أو قرار ينصف ,الخبرة القضائية بالدقة والوضوح و أن تنجز من طرف خبير له دراية كافية بالمجال البنكي و تقنياته يجب أن تتسم  -2

ات البنكية بعدم وجود خبراء ازعأطراف الخصومة القضائية باختالف نوعها و يكمن اإلشكال المطروح عمليا و التي تعاني منه جميع الجهات القضائية بمناسبة الفصل في المن

و االعتماد في ذلك على خبراء في المحاسبة تنقصهم الدراية و المعرفة الكافية بالمجال البنكي و تقنياته نظرا لتعقيدات القانون , متخصصين في المجال البنكي و تقنيات البنوك 

.القانون البنكي و تقنيات البنوك  ياسالبنكي و كثرة التعليمات و القوانين التي تصدر عن بنك الجزائر المنظمة للمعامالت البنكية و أيضا عدم إدراج الجامعات الجزائرية لمق  

تجعلها عائقا له ثقله فحساب مدة صدور الحكم او االمر بالخبرة الى غاية انجازها وإبداعها بالمحكمة ال يخدم تطور المعامالت  مدة ومصاريف الخبرةإعادة النظر في  -3

 .التجارية البنكية التي تتسم بالسرعة

 عيدجهاز يشرف عليه قاضي على كافة مستويات التقاضي لمتابعة االحكام الناطقة إلنجاز خبرة وتكون مهمته في متابعة الخبراء من ناحية المواإنشاء  -4

بل تتعدى هذه الصالحية الى مراقبة الخبير في أداء مهمته او . المطلوبة من الخبير فياآلجالومراقبة أطراف النزاع في تقديم المستندات واالثباتات التي يستندون عليها وتقديمها 

 .نجزهاي يفيما تخلى عنها هذا األخير في مكتبه لألشخاص المبتدئين أو الموظفين التابعين له كونه يعد المسؤول الوحيد عن الدراسات واألعمال الت

 



 القضاة السادة مع البنكية والمنازعات البنكية والتقنيات بالعمل للتعريف أخرى دورية لقاءات عقد -5

 .القضائيين والخبراء

 والتعديالت بالتغيرات اطالعهم بهدف للخبراء تكوينية دورات إنشاء ضرورة الخبراء هيئة على يتعين -6

 .البنكي الميدان مع اليها ينتمون التي الميادين في الحاصلة والتطورات اإلجرائية المواد في الواردة

 أكثر الخبرة تكون وحتى فيه رأيه إبداء من طرف كل ليتمكن المتنازعين عليه يطلع أولي تقرير إعداد -7

 .)مضادة أو تكميلية خبرة تعيين نتفادى حتى إيداعها قبل الخبرة مناقشة( للقاضي وتنوير جدية

   المحاسبة و المالية و البنوك مجال في للقضاة تدريبية دورات تنظيم -8

 

 



 شكرا 


