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ال يفوتني أن أرحب أصالة عن نفسي ونيابة عن 

جميع قضاة مجلس قضاء عين الدفلى بجميع 

 الحضور 



المقدمة 
 تطور الى ذلك أدى الحياة مجاالت جميع واكتسحت الجريمة تطورت لقد-

 المجاالت من مجال لكل والعقابية االجرامية العلوم

 إذ البنكي المجال اإلجرامية العلوم بها اهتمت التي المجاالت أهم بين من-

 الوقت نفس وفي الوطني لالقتصاد األساسية الدعامات من تعد البنوك أن

 جرائم لعدة مسرحا تعد

 أهم ولعل عملها مجال في وتقنيات وثائق عدة على البنوك تعتمد كما-

 المحفظة وتقنية المخاطر، لقياس الكمية التقنيات

 الذي للفقه ذلك وتركت البنكية الجريمة تعرف لم التشريعات ومعظم-

 وهناك شخصية وجهة من عرفها من هناك إذ مختلفة وجهات من عرفها

 المجال في ترتكب التي الجريمة أنها أي موضوعية بطريقة عرفها من

 لهذه المرتكب الشخص عن النظر بغض البنكية بالمهام ومتعلقة البنكي

 الجريمة

 



 تابع للمقدمة

 وتصنف الجريمة البنكية الى ثالث أصناف رئيسية األولى تتمثل

في الجرائم البنكية المرتكبة من طرف مسؤولي البنك، والتي تنقسم 

هي األخرى الى الجرائم المنصوص عليها في قانون النقد 

والقرض والجرائم المنصوص في القوانين العامة نظرا لصفة 

 البنكي كموظف عام بمفهوم قانون الفساد

 والثانية تلك الجرائم المرتكبة في الوسط البنكي، والثالثة جرائم

الصرف التي عرفت اهتمام كبير مؤخرا من طرف الدولة إذ أن 

أكتوبر  02قانون الصرف تمت مناقشته هذا األسبوع بتاريخ 

من طرف مجلس الوزراء ليتم عرضه على البرمان خالل  2022

 الدورة المقبلة



 للمقدمة تابع

 والتحقيق إثباتها يجعل أشكالها وتعدد البنكية الجريمة تشتت إن-

 في القضائية الخبرة التحقيق طرق أهم ولعل المنال صعب فيها

  المجال هذا

 من جانب على الضوء تسليط سيتم المحاضرة هذه خالل ومن-

 البنكي المجال في بالخبرة األمر ويتعلق البنكية الجريمة جوانب

  األطراف نظر وجهة من

 :التالية الخطة نقترح الموضوع هذا لدراسة-

 



البحث خطة     

 

 

في المجال البنكي من وجهة  االجرائية الخبرةإشكاالت :   أوال
 نظر أطراف النزاع في المادة الجزائية

 الهيئات المكلفة بتعيين الخبير في المجال البنكي 

     اختصاص الخبير في المجال البنكي 

 اليها  المتوصلإجراءات الخبرة البنكية والنتائج 



    تابع لخطة البحث 

 
 

المجال البنكي من وجهة في الموضوعية  إشكاالت الخبرة:  ثانيا
 الجزائيةنظر أطراف النزاع في المادة 

الجانب الموضوعي للخبرة في المجال البنكي 

تحديد مهام الخبير وفقا لكل جريمة بنكية 

حجية الخبرة القضائية في المجال الجزائي 

 



 

في المجال  االجرائية إشكاالت الخبرة  : أوال
البنكي من وجهة نظر أطراف النزاع في المادة 

 الجزائية
       

 

 

 المجال في إشكاالت عدة من القضائية الخبرة تعاني

 :يلي فيما تلخيصها تمكن اإلجرائي

 

 



 فان الهيئات المكلفة بتعيين الخبير في المجال البنكي بخصوص

من قانون اإلجراءات  143المشرع الجزائي قصر بموجب المادة 

الجزائية لقضاة التحقيق وقضاة الحكم، وعليه فانه ال يجوز 

لقضاة النيابة والضبطية القضائية تعيين خبير وهذا يحتاج الى 

إعادة النظر من خالل تجسيد المساعدين المتخصصين في مجال 

مكرر من نفس القانون والمرسوم  35النيابة طبقا للمادة 

 17/324التنفيذي 



 

            

 فان  البنكيالخبير في المجال اختصاص بخصوص

الخبراء المتخصصين في المجال البنكي نادرون جدا لذا 

تحتاج قائمة الخبراء من تحيين، كما أنه نظرا لتشعب 

الجريمة البنكية فان يمكن للقضاة اللجوء الى خبراء 

متعددون ولعل أهم الخبراء هم المحاسبين وفقا للقانون 

المتعلق بمهن الخبير المحاسب، ومحافظ  10/01

 الحسابات، والمحاسب المعتمد

 

 

 



 فانه يتعين اليها  المتوصلإجراءات الخبرة البنكية والنتائج إنه وبخصوص

اإلشارة أن نجاح الخبرة تحتاج ربط العالقة بين الخبير والقاضي قبل 

من قانون  2فقرة  148وخالل وبعد إنجاز الخبرة عمال بنص المادة 

 االجراءات الجزائية

 يعاني مجال الخبرة القضائية في المادة الجزائية من وجود تعارض بين

من  152و 150مكرر من قانون االجراءات الجزائية والمادة  68المادة 

 نفس القانون بخصوص سرية التحقيق 

 كما يتعين اإلشارة إلى مشكلة عدم تقديم المعلومات من طرف مصالح

 من قانون النقد والقرض 137و 117البنك للخبير وضرورة تعديل المادة 

 



 

 

 

 

 المجال في الموضوعية الخبرة إشكاالت  :ثانيا
  المادة في النزاع أطراف نظر وجهة من البنكي

 الجزائية
 

 في إشكاالت عدة من القضائية الخبرة تعاني    

 :يلي فيما تلخيصها تمكن اإلجرائي المجال

 

 



 فانه  الجانب الموضوعي للخبرة في المجال البنكيبخصوص

جانب تقني بحت غير أنه يتعين أن يكون القاضي ملما ببعض 

الجوانب التقنية لمجال البنوك سيما فيما يخص الوثائق البنكية 

مثل القيم المنقولة كالسندات واألسهم، وكذا التقنيات البنكية مثل 

تقنية المحفظة حتى يمكنه تعيين خبير مختص وتقديم مهام من 

شأنه الوصول بموجبها الى الحقيقة، لذا يتعين تكوين قضاة 

متخصصين في هذا المجال مع إنجاز دورات تكوينية مع إنشاء 

أقطاب متخصصة في هذا المجال مع اإلشارة أن المشرع خطى 

وما يليها من  40خطوة مهمة في هذا المجال بموجب المادة 

 قانون االجراءات الجزائية 



 تعد  فانهابخصوص تحديد مهام الخبير وفقا لكل جريمة بنكية

أصعب المراحل التي يمر عليها القاضي في مجال الخبرة 

القضائية إذ أنه يتعين تحديد المهام بدقة فكلما كانت المهام 

واضحة تلم بجميع أركان الجريمة كانت الخبرة ناجحة، ونفس 

الشيء يمكن قوله بخصوص تقرير الخبرة الذي يتعين عليه أن 

 يجيب على جميع المهام الواردة بدقة واضحة 

 



 بخصوص حجية الخبرة القضائية في المجال الجزائي في المجال

البنكي فانه يتعين اإلشارة أن لها حجية مطلقة فيما توصلت اليه 

الخبرة أو رفضها أو  بإعتمادمع بقاء السلطة التقديرية للقاضي 

تعيين خبير أخر إذا رأى نقصا فيها سيما اذا لم تجيب على المهام 

 المطلوبة

 



 الخاتمة 

البنكية في المجال الخبرة في ختام هذه المداخلة تم توصل الى أن 

الجزائي ال يمكن تفصيلها في شكل مداخلة واحدة وإنما تحتاج الى 

عدة محاضرات ومداخالت، وذلك لتشعب العمل البنكي، مما أدى 

معه الى تشعب الجريمة البنكية وصعوبة التعامل معها من طرف 

الخبراء مع القضاة، وحتى صعوبة التعامل معها حتى من طرف 

اإلشارة الى أنه تم التوصل الى مجموعة من التوصيات والمالحظات 

مع اإلشارة أن المشرع الجزائري أعطى اهتمام كبير لهذا المجال 

وخير دليل أن مشروع قانون تعديل نص حركة رؤوس األموال 

مطرح حاليا أمام البرلمان وجاء بأحكام من شأنها تنقص من الضغط 

 على المحاكم تتمثل في المصالحة في مجال جريمة الصرف  



 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال 

 كليإوأتوب  كأستغفر أنتال إإله 

 شكرا

 على الحضور والمتابعة 

 نحمد هللا ونشكره 


