
 
املرصفيةالقايض  مع اخلربة يف املنازعة تعامل   
واثره عىل  الأحاكم  والقرارات     

 حمارض ملقاة من قبل  القاضية رمةل العلجة ملكفة ابلقسم
 التجاري عىل مس توى حممكة عني ادلفىل 



  مــــــــــــــــقدمـــــــــــــــــــة

 ابملسائل عام عمل فيه يفرتض القايض ولأن ,القوانني من ابلعديد ترتبط و  , والتعقيد التسلسل  يف هناية حماسبية بعمليات ترتبط ومتشعبة معقدة منازعة املرصفية املنازعة•

ىل الوصول عىل ومساعدته والتقنية الفنية ابلناحية الإملام من متكبنه اجل من اخلربة ابهل الاس تعانة اىل احلاجة تظهر  العام لتكوينه نظرا  بشأأن السلمية الاس تنتاجات اإ

 .احلقائق تقيص يف التقنية القدرة وليس القانونية القدرة فيه املفرتض ,والتقنية الفنية اجملالت مجيع يف تقين ختصص هل ليس فالقايض  .املعروضة الوقائع

 مدة خالل الزناع موضوع يف الفصل من ليمتكن ,حبت وفين تقين هو ما لك   للتوضيح خببري الاس تعانة اىل احلاجة تظهر هنا ومن,خاصة معارف تتطلب هممته فان ذلا  

 .وادراك دراية احسن وعىل تأأخري دون و  معقوةل زمنية

 . عادل حمكــا القضــاء مــن فينشــدون والزتاماهتــم اخلصــوم حبقــوق تتعلــق القضاء قبل من تعيينه حال  يف اخلبري هممـة و 

ليــه يطمئــن دليــل علــى بنــاء ســلمية دراســة الآخر اخلصــم  ينتظر  املقابل يف و  , منصفا  دليال  احلــق صاحــب  ينال حصيا تأأسيسا املؤسسة اخلربة اكنت اذا  فيتحقق اإ

 .نقمتـه علـى ويبعـث احلـق بصاحـب الإضـرار فـي ويتسـبب وهجهتـا ويغيـر احملمكـة يضلـل  فانه ابطةل أأسس عىل مبنيا اخلبيـر تقريـر اكن للخصميــن,واذا  الأمان

حقاق اىل الوصول  دون وحتول حملمكة تغلط  بصورة اس تغالهل ميكن قد  حبتة فنية مبساةل الأمر لتعلق  اليه مرجوع الأمر ابن اخلبري  فتاكد اإ   الأخذ حال  يف س امي  ,احلق اإ

عـادة ورفض ,احلكـم دعامة وجعهل متحيـص دون ـبتقريره آخر للخبيـر املهمة اإ لـى  ابلنتيجة يسـئ , أ  .القضـاء بسـمعة الثقـة ويزعـزع ,العدالـة مرفـق اإ

هانة جرمية حقه يف تقوم العمويم الضابط  صفة منحه القضاء ان حىت  مبهمته  للقيام املتاحة الوسائل مجيع وللخبري   •   رمق حتت  ع م قرار )  همامه اتدية اثناء موظف اإ

0745435 ) 

 



شكــــــــــــــــــــاليـــــــــــــة  البحـــــــــــــــــ  ـثاإ  

 مجموعة  من التساؤلت   من اجل الاملام هبذا املوضوع  ميكن ااثرة   •

 ما يه  احلالت اليت  يلجؤ الهيا القايض  للخربة من أأجل معاجلة املنازعة املرصفية ؟  •

آلية؟ •  مىت يكون عليه لزاما   الاس تعانة خببري وهل يعترب جلوؤه اىل اخلربة بصورة أ

 وان امر هبا ما يه  املسائل اليت جيب ل  يتخيل عهنا للخبري؟  •

 وما مدى  أأخذ القايض مبا توصل اليه اخلبري عىل مس توى تقريره ؟ •

 ما يه حالت اليت يلجؤ فهيا اىل خربة تمكيلية او مضادة ؟•

ىل مفهوم املنازعة املرصفية  وما يه صور التنازع  اليت تعرض  بكرثة عىل القضاء؟ •  لكن قبل ذاكل جيب التطرق اإ



ـــــــرفية مفهوم املنــــــــــــــــــــــــــــــــــازعة املصـــــــــــ  

 ,(اخرى مصارف"أأو"معنويني أأو طبيعني أأشخاصا اكنوا سواء (  ومعالئه ) وبني( مالية مؤسسة او بنك ) املرصف بني تنشأأ  اليت اخلصومة)اهنا عىل املرصفية املنازعة تعرف•

 .املرصفية ابلعمليات قيامه أأثناء وذاكل

 . مرصفية معلية موضوعها يكون -                          .والزبون املرصف بني تقوم  منازعة فهيي -•

قراض البنك يقوم مث ,البنك يف به ابلحتفاظ حاجته عن يزيد الرثوة من فائض دليه من فيقوم ,النقود عىل والطلب العرض معلية تسهل وس يطة مؤسسة انه   البنك  يعرف   ابإ

سالمية - ادخار – عقارية- فالحية – صناعية -  جتارية بنوك بني تتنوع و,لس يوةل حيتاج اذلي الشخص  - اإ

دارة والتأأمني املرصفية اخلدمات ذكل يف مبا , واخلدمات الأعامل من واسعة مجموعة تقدم املايل القطاع يف رشاكت يه املالية املؤسسة اما  .الاستامثر واإ

ختاذ ) الرشوط لك  يف  املالية واملؤسسة البنك  يشرتك حرتام - مسامهة رشكة شلك اإ  البنك كون يف  الأختالف, (والاعامتد الرتخيص عىل احلصول-املطلوب لرأأسامل الأدىن احلد اإ

 .ذاكل تتلقى ل املالية املؤسسة أأن حني يف امجلهور من ودائع يتلقى

س تعامل من الزابئن ميكن اجلزائر بريد (- 11-03 الأمر من 83 م ) املرصفية العمليات هذه مبامرسة للتعاضدايت والقرض النقد قانون يرخص  عىل وخمالصهتا اجلاري احلساب اإ

جراء وحىت الش بابيك مس توى ل  املقاصة غرفة طريق عن املقاصة  اإ  العامة ابلقواعد املتعلق 2000-08-05 يف املؤرخ 03-2000 القانون املالية املؤسسة أأو البنك صفة ميكل ل أأنه اإ

   .واملواصالت الربيد عىل املطبقة



 العمــــــليات املصــــــرفية  
تتضمن العمليات املرصفية تلقي الأموال امجلهور ومعليات "املتعلق ابلتقد والقرض بأأهنا  2003-08-27املؤرخ يف   11-03من الأمر رمق  66عرفها املرشع  من خالل نص املادة •

دارة هذه الوسائل  ".القرض ووضع وسائل ادلفع حتت ترصف الزابئن واإ

 (.اجيار اخلزائن احلديدية–وديعة -وديعة الصكوك-الوديعة نقدية)  معليات  تلقي الأموال من امجلهور -:  فهيي تتنوع بني •

عىل  )التسبيق  -السحب عىل املكشوف ,تسهيالت الصندوق "قروض  تنقسم اىل قروض اس تغالل  مهنا املبارشة   -تسهيالت الصندوق)  معليات الئامتن -                

والفروض الاستامثر مهنا طويةل ( او حسن التنفيذ –ضامن العيوب  -الكفالت  الاكتتاب)قروض اس تغالل غري مبارشة  –( عىل فواتري –وضعيات املرشوع عىل السلع 

 ( .ومتوسطة وقصرية  الأمد

 (.العمليات عىل احلساب –معليات اخلصم ) تس يري وسائل ادلفع  -              

 قروض عقارية   05س نوات او  03قروض  استامثر قصرية   - -ENSEGEقروض ثالثية المتويل ) تأأخذ شلك دعوى املسؤولية العقدية أأو التقصريية : املنازعة يف عقد القرض

 -.كفالت   حسن التنفيد والتسبيق عىل املشاريع) و 

 .مسؤولية البنك يف  حال الاخالل  بواجبه يف الإعالم

  08-16التعلمية رمق " )اجملاهدين " او عدم متكني املقرتض من امتياز قانوين خبصوص الفائدة –. مسؤولية البنك يف حال عدم الإعالم بتغيري سعر الفائدة أأو جتاوز سعر الفائدة  الزائد

 (.اكن عىل القضاة  التحري بلك الوسائل القانونية  املتاحة ملعرفة نس بة الفائدة  لأنه ل قروض  بال فائدة 1111949قرار حممكة عليا (.) تؤكد رضورة الاعالم  بسعر الفائدة



ــة العمــــــــــــــــــــــــليات املصـــــــــــــــرفيـــــــــ  

قرار حممكة عليا (. المتويل عىل مراحل ) البنك بسبب القطع التعسفي للعقد نتيجة احلاةل املالية للمقرتض مسؤولية-
تفاقيةل جيوز فسخ  1231779) (.القرض من جانب واحد لعدم تسجيل رهن  امتياز من قبل املقرتض اإ  

خالل  املقرتض ابلوفاء ابلأقساط  املرتتبة عليه نتيجة العجز اللكي - يه من املنازعات الكثرية الطرح عىل )او اجلزيئ اإ
 .يعني خبري لتحديد مبلغ القرض والفوائد املتفق علهيا وفوائد التأأخري واملصاريف  والعمولت( القضاء 

 .  الاشاكل يف عقد القرض أأن سعر الفائدة يف بعض الأحيان يكون متغريا ول يقدم البنك للقايض اثبات هذا التغيري-

يف بعض الأحيان ينطلق العقد عىل أأساس عقد قرض مث بعد انهتاء العقد يتحول اىل تسهيالت صندوق أأو حساب   -
 .حسب وايداع



 العمــــــــــــــــــــــــليات املصـــــــــــــــرفية 

عامل بتوقيع املتعلقة املنازعات   :الضامانت ابإ

ىل تلجا أأن املؤسسات لهذه فميكن ,ديونه تسديد عن امتنع ملدين مرهتنا ممتاز دائن تعد املالية واملؤسسات البنوك•   املادة يف علهيا املنصوص القانونية الإجراءات اإ
   (مالية مؤسسة أأو البنك) املعنوي الشخص هذا لفائدة املرهون العقار بيع أأمر اس تصدار أأمهها ,واليت 11-03 رمق الأمر من 124

ذا املالية واملؤسسات البنوك ميكن" تنص اليت 11- 03 رمق الأمر من 01 الفقرة 124 املادة لأحاكم تطبيقا•  الأجل حلول عند علهيا املس تحق املبلغ تسديد يمت مل اإ
نذار بعد يوما 15 ميض وبعد اعرتاض لك عن النظر وبغض ىل موهجة بس يطة عريضة طريق عن احلصول ,قضايئ غري عقد بواسطة للمدين مبلغ اإ  احملمكة رئيس اإ

   (ع م قررا ).املس تحقة املبالغ ومصاريف التأأخري وفوائد للرأأسامل تسديدا البيع هذا حاصل شلكيات بدون ومنحها لصاحلها مشلك رهن لك بيع أأمر عىل

 عىل مبارشة التنفيذ فميكهنم  املرهتنني ادلائنني أأو التخصيص أأو اخلاصة الامتيازات حقوق أأحصاب ابن تنص اليت 09-08 رمق قانون من 3 الفقرة 620 واملادة•

 .العقارات

 عىل التخصيص حق صاحب أأو عقار عىل اخلاص الامتياز حق صاحب أأو املرهن ادلائن أأن مضموهنا يف جاء اليت القانون نفس من 02 الفقرة 721 واملادة •

ىل ملكيهتا انتقلت لو حىت مبارشة ملدينه العقارية العينية احلقوق عىل أأو /و العقارات عىل احلجز هل جيوز تنفيذاي, س ندا بيده اذلي عقار  الغري اإ

 العقار تقمي حتديد اجل من  خبري اىل ولحقا , تنفيذي س ند عىل احلصول اجل من املس تحق ادلين مبلغ حديد اجل من  خبري اىل املنازعة هذه يف يلجؤ •

 .احلجز  ع موضو



 العمـــــــــــــــليات املصـــــــــــــــرفية 

 :املنازعة يف الودائع•

رادته املنفردة -• هناء البنك للعقد ابإ  ,اإ

 .التأأخري يف رد الوديعة-•

 .املسؤولية عن عدم تنفيذ أأوامر الزبون او التاخر يف تفيذ الأمراو تنفيذه  عىل غري الوجه املطلوب -•

ىل الاس تعانة خببري يف منازعات الوديعة يف حتديد املبلغ الوديعة وفوائدها يف حال وقف العقد من قبل البنك أأوعدم • تظهراحلاجة اإ

 .تنفيذه للأوامر الصادرة عن الزبون أأوالتأأخر يف تنفيذها  وحيدث التنازع عىل قمية الوديعة والفوائد

 



   ابلش ياكت املتعلقة املنازعات•

 التأأكد  ش ئي  وأأمه عليه الواردة البينات حصة من يتأأكد ذلا , الساحب للزبون البنك منحه اذلي الش ياكت دفرت  من الش يك كون من  التأأكد  البنك عىل يقع•

 .مزورا  التوقيع يكون والا  الساحب توقيع حصة من

 تسلمي  - احلساب صاحب لغري الش يك تسلمي - التظهريات تسلسل مطابقة عدم - الظاهر الزتوير ) اكن حال املزور ابلش يك الوفاء عن مسؤول يكون •

 .(الزتوير سهل الش ياكت

ىل احلاجة تظهر•  الأمر يمت معوما) اخلطوط مظاهاة يف خبري طريق عن وذاكل اخملالصة موضوع الش يك يف تزوير وجود عىل الوقوف أأجل من خببري الاس تعانة اإ

دعاء برفع  وما اإ  م اإ  ق 164املادة نص لأحاكم وفقا  الفرعية الزتوير بدعوى هبا ادلفع يمت قد  كام ,( اخلطوط مضاهاة يف خبريا ويعني التحقيق قايض أأمام مدين اإ

 .بعدها

 

 



 العمــــــــــــــــــــــــليات المصـــــــــــــــرفية 
 :  املنازعة املتعلقة ابحلساب اجلاري•

جراء أأي قيد فيه أأو القيام بعمل لصاحل الزبون لنقضاء الزتام البنك خبدمة صندوق العميل•  .اإ

 .غلق احلساب بعد  تنفيذ أأو حتويل مرصيف ب لبنك قيام ا•

-02-15بتارخي 1230109ق م ع رمق  ) وهومن قبيل ادلفع غري املس تحق يلزم صاحب احلساب  برده  )  دفع قمية ش يك حسبه الزبون بعد غلق احلساب-•

2018  ) 

   .او خشصا معنواي ابلتحقق  من الصفة المتثيل, سواؤ اكن خشصا طبيعيا  صفة صاحب الشأأن من  برصيد احلساب بعد غلقه عند  مطالبته  البنكعدم حتقق •

فالس صاحب احلساب  •  ,قيام البنك ابلوفاء  للساحب  فاقد لأهليته عن طريق  حمك احلجر  أأو يف  حال  صدور اإ

 الوفـاء ابلش يك قبل  أأن يفصـل القضـاء فـي الأمـر جحـزا  او يرتاىض ادلائنون •

 .الوفاء بقمية الش يك يف  حاةل تسجيل املعارضة من قبل من هل مصلحة يف عدم الوفاء •

 



 العمــــــــــــــــــــــــليات المصـــــــــــــــرفية 

 :املستندي اكلعامتد ادلولية ابملعامالت املتعلقة املنازعات •

 الاعامتد عرفت ادلولية التجارية الغرفة عن 2007 يف الصادرة 600 النرشة ,املستندية لالعامتدات املوحدة والأعراف الأصول ملدونة وفقا•
ختلف همام ترتيب أأي "بأأنه 02 املادة خالل من املستندي  مصدر املرصف من هنايئ تعهد ويشلك عنه الرجوع ميكن ل ,تسميته أأو وصفه اإ

 ."مطابق عرض بدفع الاعامتد

 مبلغ بدفع فيه يتعهد املراسل البنك طريق عن املصدر املس تفيد لصاحل املس تورد طب عىل بناءا الاعامتد فاحت البنك من يصدر خطي تعهد•
 املستندات هذه مطابقة برشط حمددة مستندات املراسل البنك اس تالم مقابل حمدودة زمنية فرتة خالل حمددة زمنية حسوابت قبول أأو حمدد

 :س امي خبصوصه عدةمنازعات وتثور الاعامتد فتح لرشوط

خالل •  . مغلوطة معلومة أأو انقصة معلومات تقدمی أأو لعميهل الالزمة املعلومات تقدمی عن ابمتناعه وذاكل  والنصح ابلإعالم ابلزتامه البنك اإ

 .قبلها ذكل من وابلرمغ مزورة ظاهرها يف  يف اليت املستندات  تفحص عدم•

  مدته يف الاعامتد خطاب لرشوط املطابقة الواثئق بتقدمی للزتامه الأخري هذا تنفيذ  رمغ للمس تفيد  الاعامتد  قمية رصف  البنك  رفض•
 .القانونية

لغاء  قابل غري الاعامتد كون حاةل  يف ابلغائه وذاكل الاعامتد من  البنك حتلل • ذا وذاكل  لالإ  . املالية حالته أأو العميل خشصية عىل طرأأ  اإ

 

  



 العمــــــليات املصـــــرفية 
 : شلك تأأخذ قد اليت ابلكفالت املتعلقة املنازعات•

 العمومية الصفقات عىل تسبيقات  •

حضار ,ما مناقصة يف املشاركني عىل يرشط : الاكتتاب كفاةل• نه املناقصة خسارة حاةل ويف,أأدىن كحد املرشوع قمية من% 1 بقمية البنك من كفاةل اإ  جيب فاإ

حضار العميل عىل  .أأشهر ثالثة لك احملجوز املبلغ قمية من% 0.25 نس بة عىل البنك وحيصل,املبلغ عىل احلجز لرفع ,البنك من اليد رفع وثيقة اإ

قتطاع كفاةل -ب• حضار املرشوع منفذ عىل املرشوع أأشغال  هناية عند املرشوع صاحبة الهيئة تشرتط : الضامن اإ  كفاةل الكفاةل هذه وتسمى,البنك من كفاةل اإ

ىل وتسلميه منه الأشغال انهتاء بعد املرشوع عىل تظهر قد اليت العيوب لتغطية موهجة لأهنا الضامن اقتطاع ىل مدهتا وتصل ,املرشوع صاحبة الهيئة اإ   وقميهتا عام اإ

 .أأشهر ثالثة لك% 025. بـ تقدر فائدة عىل املقابل يف البنك وحيصل, املرشوع قمية من% 5

ىل تصل مدهتا,علهيا املتفق للمعايري وفقا املرشوع تنفيذ يف املؤسسة بدء لضامن الكفاةل هذه البنك مينح :التنفيذ حسن كفاةل -ج•  قمية من% 5 وقميهتا س نة اإ

 .الرشوع

 .املرشوع صاحب  مع اخلصام يف مدخال ادلعاوى معظم  يف البنك ويكون  الكفاةل مبلغ اسرتداد  حول دامئا الزناع يثور •
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   الآيل الاعالم انظمة ابس تخدام املتعلقة املنازعات•

ن احلاسوب لأنظمة البنوك اس تعامل نتيجة • لزتام وهو ,ابلسالمة الالزتام والقانون الفقه يتبىن ذلا ,وارد الأخطاء ورود فاإ  حيرس خالهل من اإ

 أأنه04) مادته والقرض ابلنقد   املتعلق 11-03 القانون يف أأساسه وجبد, أأخر بشخص الرضر يلحق أأن دون العقد تنفيذ عىل املدين به

 من يتأأكد البنك)  أأنه  عىل 05  املادة نص خالل من ونص,(وسالمهتا وفعاليهتا ادلفع لوسائل احلسن السري عىل اجلزائر بنك حيرص

 .(ادلفع وسائل سالمة

ىل التشغيل أأنظمة يف خلل وقوع حال يف اخلربة أأمهية وتظهر•  اذلي الرضر درجة وحتديد اخللل اتكيد أأجل من املعلوماتية يف خبري تعيني اإ

 .حسابه عىل الواردة العمليات يف الزبون اصاب



 خصائص العمليات املرصفية 

  يف, التجاري للقانون وحده املرصف خيضع أأنه الأصل أأن كام,الأرابح من قدر أأكرب لتحقيق تسعى جتارية كياانت فالبنوك :جتارية معليات املرصفية العمليات•
 حبسب جتاراي معال يعد " انه عىل نصت اليت التجاري القانون من 13 فقرة 02 املادة لنص وفقا ,اتجرا يكن  مامل املدين القانون اىل الزبون خيضع حني

 .مرصفية معلية لك موضوعه

    املدنية الاجراءات قانون املعدل 2022-07-12 يف املؤرخ 13-22 القانون قانون من مكرر 536 املادة نص خالل من  الاختصاص هذا عاملرش  اكد وقد   •
 .التجارية احملامك اىل يؤول التجار مع املالية واملؤسسات البنوك املنازعات  يف الفصل ا اختصاص أأن عىل تنص اليت الادارية و

 عىل تقوم املرصفية العمليات فان, للعقد املايل الاعتبار عىل تقوم اليت التجارية العمليات عىل اس تثناءا :الشخيص الاعتبار عىل املرصفية العمليات تقوم•
 .اعتبار حمل الزبون خشصية تعترب أأذ الشخيص الاعتبار

 من العديد أأدى وهذاما,البنوك به وتلزتم  البنك عنه خيرج ل منوذج شلك يف تمت  لعملية فكل موحد بأأسلوب تمت : منوذيج طابع ذات املرصفية العمليات•
ىل الفقهاء عتبار اإ  اليت العمليات من معلية لك يف تفصيلية  أأحاكم تتضمن مطبوعة مناذج هل فالبنك اذعان عقود بكوهنا تمتزي  البنكية العقود  ان اإ

آخر للوديعة نوذج فهناكل,يبارشها آخرلفتح   جاري حلساب وأ  الامنذج هذه يف واحاكم رشوط من العقد يف رد و ما مبناقشة يقوم ل والزبون, اعامتد وأ

 



رائيةأأس باب جلوء القايض اىل اخلربة  يف املنازعة املرصفية وضوابطها الاج  
 
س تعانة اىل احلاجة ظهرت•   وقاض ,معني فن أأو عمل يف متخصص خبري , بصفتني يمتتع القايض اكن حيث ,الروماين القانون عهد بداية يف اخلربة بأأهل القايض اإ

ىل القايض واحتياج ,الروماين القانون تطور مع لكن ,الزناع يف يفصل,  الاس تعانة اىل احلاجة ظهرت والقعارات اكلجيارات الشائكة املسائل يف هل معاون اإ

ىل اخلربة هتدف,  خببري  .(  م اإ  ق 125م ) للقايض حمضة علمية أأو تقنية مادية واقعة توضيح اإ

م ق 126 م )خمتلفة ختصصات من أأو التخصص نفس من خرباء عدة أأو خبري تعيني اخلصوم, أأحد بطلب أأو نفسه تلقاء من للقايض جيوز•  (اإ  اإ

 ( ادلعوى يف منتجة  بواقعة  تتعلق ان – حبتة تقنية او فنية الواقعة تكون - القضاء عىل معروضة خصومة تكون-  ) ان جيب•

    :اخلربة اىل اللجوء  املرصفية املنازعة يف الفاصل القايض عىل تفرض جدية دوافع عدة  وتوجد•

 (التقين وليس القانون اجلانب ابدراك  مطالب  لأنه عام تكوين ) املرصفية املنازعات جمال يف القايض ختصص عدم - : يف تمتثل ذاتية دوافع-•

    .منشورة غري وأأنظمة بتعلاميت وتتعلق  قوانني عدة عىل متوزعة متعش بة النصوص من أأرمدة والتنظميية الترشيعية ابلنصوص الإملام صعوبة  -•

 , احملاسبية ابلصفة ومتتعها  املرصفية للامدة املعقد والفين التقين الطابع- : املوضوعية  دوافع-•

 حسابه عىل معليات وجود اىل أأدى املعلوماتية الأنظمة  يف خلل وقوع يف ينازع الزبون اكن اذا س امي للزبون ابلنس بة  الثبات  صعوبة : ابلثبات متعلقة دوافع -•

 .هبا يقم مل



ختاذعزوف القايض عن أأس باب  جراء  اإ خربةأأمر ابإ  
 

ختاذ عن القايض عزوف أأس باب• جراء أأمر اإ  : خربة ابإ

ذا • ىل اللجوء دون الزناع موضوع حول العداةل حتقيق و عقيدته تكوين يس تطيع انه القايض أأدرك اإ  واحضة احلقيقة أأن وجد أأو اخلبري رأأي اإ

 .شاهد هبا أأدىل أأقوال من أأو املقدمة الأدةل من

ذا •  .ابلزناع الصةل وثيق ليس وموضوعها اخلربة أأن قدر اإ

 بقي  عقاري قرض مثالها) اخلربة حتتاهجا اليت القضائية املصاريف من أأقل التحصيل املتبقي املبلغ يكون الأمهية قليةل الطلبات  اكنت اذا  •

 .(اخلربة مصاريف جياوز ادلفع املتبقي واملبلغ س نة 32 اصل من س نوات 3  انهتائه عىل

 



 أأنــــــــواع اخلــــــــــــرباء 

يعد خبريا "املتعلق   مبهنة حملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعمتد أأنه  2010-06-27املؤرخ يف  01-10القانون    18اخلبري احملاس يب  وفقا لنص املادة •

   .حماسبيا لك خشص ميارس بصفة عادية ابمسه اخلاص وحتت مسؤوليته هممة تنظمي وحفص وتقومی وحتليل احملاس بة

ىل ثالث فئات مه• خدمات  يقدم حمافظ احلساابت -للعمالء  خدمات احملاس بة يقدم  احملاسب : ينقسم املهنيون اذلين ميارسون همنة احملاس بة يف اجلزائر اإ

ىل خدمات التدقيق  ضافة اإ  ,(تدقيق وحماس بة)مع بني اخلدمات السابقةجي احملاسب املعمتد -احملاس بة اإ

 2020حيث أأن عدد  احملاس بني املعمتدين يف , خشص 5338)فان 2020ابلعامتد عىل  بياانت وزارة املالية حول عدد مماريس املهن احملاسبية  يف اجلزائر لس نة •

وأأخريا ,من اجملموع  % 49خشص وبنس بة 2591فبلغ  2020أأما عدد حمافظي احلساابت يف , من مجموع  املامرسني املهنيني% 45خشص أأي بنس بة  2416بلغ 

 (.من الإجاميل% 6خشص بنس بة 331بلغ عدد اخلرباء  احملاس بيني  

 (  خرباء فقط  03)  ابلنس بة للخرباء احملاس بيني املعمتدين يف اجلدول جملس قضاء  عني ادلفىل  •

 

 



 أأنـــــواع اخلــــــــــــرباء 

   املعلوماتية واملعاجلة  الآيل الاعالم يف اخلبري•

ىل اللجوء القايض يرفض أأن التصور ميكن ل•  ھام ملبدأأ  حتقيقا للمنطق جمانبا حمكه ويكون  ابنتياز  فنية قضااي فهيي,املعلوماتية بتقنية يتعلق نزاع يف خبري ندب اإ
ذا ومعيبا التخصص مبدأأ  ھو ىل يستند مل اإ    ,التخصص من اجملال ھذا يف التقنية اخلربة اإ

 : عىل تساعد املعلوماتية جمال يف فاخلربة•

جراء-.الرمقي ادلليل عن الكشف -• نفاذ لأھجزة تقدميه ميكن كدليل ومصدره أأصالته من للتحقق الرمقي ادلليل عىل التكنولوجية الإختبارات اإ  حتديد -- القانون اإ

صالح --الرمقي لدلليل الفريدة اخلصائص عادة الرمقي ادلليل اإ  عدم من للتأأكد الرمقي ادلليل من أأصلية نسخة معل --.للكومبيوتر املادية املكوانت من جتميعه واإ

 -املعلوماتية الش بكة خالل تبدلت قد تكون اليت الرمقية املعلوماتية الآاثر مجع --ادلليل اس تخالص معلية أأثناء مفقودة معلومات وجود

 من ذاه ,الأفراد مع التعامل يرفضون  فاهنم الاجرام للعلوم الوطين املعهدو  العلمية الرشطة خمرب  هبا  خيتص اليت  اخلربات من  الزنع هذا يف اجلزائر يف -•

 .النيابة من بسعي يكون احلمك تنفيذ ابن القول اىل اخملتص القايض يظطر ما ,هجة
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 اخلطوط مضاهاة يف اخلبري•

   .خطوطلل مضاهاة ابلقيام ويطالب سفتجة أأو ش يك من التجارية الورقة عىل الوارد التوقيع بزتوير عادة الزبون يدفع املرصفية املنازعة يف•

     علهيا املتنازع اللكامت شطبات حفص أأي املتقاطعة الشطبات حفص- أأكرث أأو واحد خشص قبل مـن كتبت احملرر عبارات مجيع أأن هل اخلط مقارنة للخبري•

        اللكامت بني الفراغات و احملرر وأأرقام عبارات و أأسطر بني التناسق وجود من التأأكد - أأس بق أأهيام من للتأأكد الأصلية اللكامت شطبات مع املتقاطعة و

  منتظمة الهوامش وأأن, متناسقة غري أأو متناسقة يه هل السطور و العبارات و

ذا خصوصا قاطع رأأي تكوين معه يصعب مما وبعضها اخلطوط بني ش به وجوه وجود من كثريا يقع ما• مالء اخلصم يثبته ما عىل حاصةل املضاهاة اكنت اإ  ابإ

ن,القايض  ,والقايض اخلبري تضليل بقصد والتالعب للغش اجملال تفسح قـد الطريقة هذه مثل فاإ

ليه الإشارة وجتدر•  مثل النقص غيـرأأنه "graphologue" اخلطوط حتقيق جمال يف التقنيني اخلرباء بأأحد يس تعني أأن من القايض مينع ما القانون يف يوجد ل أأنه اإ

ن,بالدان يف اخلرباء هؤلء  اذلين مه ووهران بقس نطينة اجلهويني الفرعية أأو ابجلزائر العلمية للرشطة الوطين للمخرب التابعني والزتوير الزتييف قسم خرباء فاإ

  بذاكل خيتصون من اجلزائر ببوشاوي اجلنائية للعلوم الوطين املعهد او اخلطوط حتقيق يتولون

ىل اخملتص القايض يظطر ما ,هجة من هذا,الأفراد مع يتعاملون ول, معنوية أأشخاص اخملبرين هذين ان الواقع يف الاشاكل•  بسعي يكون احلمك تنفيذ بأأن القول اإ



ـــــــــازعة املصــــــــــــرفيـــــــــــــة الضوابط اليت حتمك عــــــــــــــمل اخلبري يف املنــــــــــــــ  

م ق 145 املادة ) حمك شلك  يف يكون اخلبري  تعيني•  . املوضوع يف الفاصل احلمك مع الا ابخلربة الأمر احلمك اس تئناف جيوز ل  اإ

ختصاص يف اخلبري يكون   ان جيب•  اذلي القايض عىل 1195259  رمق ع م  قرار )حتليفه يمت أأن ذاكل غياب حال ويف القامئة مضن يكون وأأن هبا  امللكف ابملهمة متصل اإ

 ( ابمللف احملرض وابداع حتليفه القامئة خارج خريا يعني

   .وعنوانه اخلبري هوية احلمك وحيدد,•

 ,ابملهمة  تقيده مدى حيث من اخلبري معل عىل الرقابة بسط تسهيل أأجل من اخلبري هممة حتديد يعني•

 : بأأعامل اخلبري يقوم للخبري اخملوةل السلطات•

جراء ويه ,ابملعاينة القيام• ثبات عىل فهيا اخلبري معل يقترص اإ  .خطي تقرير يف ووصفها معينة واقعة اإ

بداء عليه جيب اذلي اخملتص اخلبري به ويلكف,التعقيد من جانب عىل يكون اذلي العمل وهو الفين التحقيق-• ليه توصل اذلي الرأأي اإ  مبوجب جيريه اذلي التحقيق نتيجة اإ

    .منه يطلب مل مبا القيام أأجل من التوسع للخبري وليس- .املس تلمة  والواثئق املعاينة الوقائع عىل ابلعامتد  الاس تدلل  ابلس تنتاج يقوم و.للمحمكة يرفعه موثق خطي تقرير

ختصاص من يه اليت القانونية للمسائل التطرق  للخبري ليس و• ثبات أأجل من خبري يعني فال,وحده القايض اإ  .ادلعوى يف اخلصوم صفة اإ



 .الشهود سامع للخبري ليس اخلطوط مضاهاة حال يف•

تفاق حال يف للفائدة املقابل املبلغ قمية حتديد اخلبري من يطلب القرض عقد) القانوين اجلانب عن يتنازل أأل القايض عىل جيب -•  قمية ذات أأهنا عىل اإ

  .(متغرية

تبعها اليت اخلطوات  يتضمن تقريرا حيرر واملقارانت ابملعاينات القيام بعد•  لغة وتبين الوضوح التقرير يف  ويشرتط خالصته اىل الوصول اجل من اإ

 .مناقش هتا وللخصوم عليه رقابته بسط  للقايض ليتس ىن  واخلصوم للقايض مفهومة

ن اخلبري عىل يتعني •  .مناقش ته من اخلصوم ويمتكن ,عليه الإستناد من القايض يمتكن حىت معلال رأأيه يكون  أأن يعرضه اذلي احملتوى تعقد واإ

س تنتاجاته علهيا بىن اليت املصادر عن يكشف أأن اخلبري عىل أأنه الفرنيس القضاء قرر • ثبات لقواعد خمالفا   ذكل اكن الا و  اإ  .العداةل ومبادئ الإ

لتـزام• ن ,نتيجـة بتحقيـق الفنـي التقريـر حـالت فـي اخلبيـر اإ  لكفتـه التـي القضائيـة اجلهـة بأأسـئةل ممتثلـة اخلبيـر تلكيـف قـرار مـن الغايـة هبـا املـراد فـاإ

لـى علهيـا اخلبيـر وأأجوبـة  .نقصـان أأو زيـادة بـدون  احملـددة همامـه اخلبيـر فيـه ينجـز حـد اإ



القايضجحية تقرير اخلربة امام   
 املنازعة   يف املعلوماتية او احملاسبية اخلربة يف احلال هو كام ,املسأأةل أأساس القايض فيجهل ,حبتا فنيا الزناع اكن لكام خطورة القضايئ اخلبري دور  يزداد•

لـى امللكـف اخلبيـر فريكـن ,املرصفية ليـه املاسـة احلاجـة اإ    التالعـب علـى قدرتـه مـع اإ

ن• ل ادلعوى يف الثبات  أأدةل من دليل يعد اخلبري تقرير اإ  م اإ  ق  الثانية الفقرة 144 املادة تقيض وذلكل ,لتقديراحملمكة  دامئا خيضع و احلامس ابدلليل ليس أأنه اإ

ثبات قانون من156 املادة نص ويقابهل(اخلبري برأأي ملزم غري القايض (بأأنه  .(احملمكة يقيد ل اخلبري ي را )مرصي اإ

   اخلبري برأأي فهيا احملمكة تلزتم اليت احلالت•

تفاق حال يف • تفاق سلطة للخصوم اكن اخلربة نتاجئ عىل اخلصوم اإ نه ,خبري تعيني عىل الإ تفاق  هل أأوىل ابب من فاإ ليه ينهتيي مبا الأخذ عىل الالإ  وهبذا ,نتاجئ من اإ

لهيا ينهتيي اليت والنتاجئ التقرير رفض يف احملمكة سلطة تلغى  .اخلبري اإ

ستبعاد للقايض ليس حبتة تقنية بأأمور تعلقها حال يف • ذا,به يديل اذلي اخلبري رأأي اإ ذا ,حبتة فنية اخلربة فتكون فن أأو بعمل متعلقة مبعرفة الأمر اكن اإ  رفضت فاإ

 .أأخرى فنية خبربة استبعادها فلها فنية مسأأةل يف اخلبري بأأري الأخذ احملمكة

 ,املنطق هو القايض و اخلبري بني املشرتك فالش ئي اخلبري قبل من املقام الاس تدلل تسلسل مراقبة القايض عىل وهنا  •

 .(الرصفة الفنية الواثئق مع يتناقض ل تس بيبا حمكهم بتس بيب ملزمني املوضوع قضاة) العليا احملمكة قرار•



امام القايضاخلبـــــــــرة جحية تقرير   
 حرية احملمكة ابلأخذ مبا جاء يف تقرير اخلبري•

ن اجلهة القضائية اليت• ليه فاإ ليه وأأمل جبميع عنارص املأأمورية ومل خيرج عن حدود النقاط املس ندة اإ تدبته تعمتد عىل تقرير اخلربة ان  اذا جنح اخلبري يف املهمة املس ندة اإ

 .كعنرص فعال أأثناء الفصل يف الزناع املطروح

شابوا قرارمه بنقص , اجهتاد احملمكة العليا عىل أأن قضاة اجمللس عندما اعمتدوا عىل خربة متناقضة دون سامع الشهود ودون الإجابة عىل ادلفوعات املقدمة•

 .التعليل وحالوا دون قيام احملمكة العليا برقابهتا

ليه, عىل أأساس عدم تقيد احملمكة برأأي اخلبري : حرية احملمكة ابلأخذ بأأجزاء من تقرير اخلبري• وميكن هبذا للقايض أأن ,فهيي ل تقيض الا عىل أأساس ما تطمنئ اإ

 .يأأخذ ببعض ما يطرح أأمامه من نتاجئ

ثبااتت , يف حني أأن البعض الأخر من هذه النتاجئ قد ل ترى أأمهيته للفصل يف ادلعوى• ليه من قناعة من خالل الأدةل والإ ليه خملالفته ملا توصلت اإ أأول تطمنئ اإ

 .الأخرى املقدمة أأماهما

ىل جتاوز اخلبري ملا هو حمدد هل يف مأأموريته• لهيا اخلبري ل تتفق مع ما توصلته احملمكة من قناعة مستندة يف , يكون طرح البايق يرجع اإ أأو أأن النتاجئ اليت توصل اإ

 .ذكل عىل الأدةل والأوراق املعروضة عليه

 .يف حال الأخذ جبزئ من اخلربة ميكن للقايض اللجوء اىل خربة تمكيلية من اجل توضيح نقطة معينة او اس تكاملها•



 جحية تقرير اخلربة امام القايض

 :اخلبري رأأي رفض يف  احملمكة حرية•

 .قانونية قمية حيوز ل اخلبري فرأأي ,ادلعوى يف اخلبري يه احملمكة أأن ومبا ,للقايض مقدم رأأي جمرد يكون أأن يعدو ل الرمسية الناحية من اخلبري تقرير•

لهيا قدمت اليت الأدةل عىل بناء أأثبته ما مع يتعارض اذلي ابلرأأي وحتمك اخلبري برأأي تأأخذ الا أأن للمحمكة•  ,عقيدهتا لتكوين يكفي ما فهيا جتد واليت ,ادلعوى يف اإ

   . لها ملقدمة  الأخرى الأدةل عىل بناء فيه ما ونقض تطرحه أأن لها بل, ادلعوى يف املنتدب اخلبري برأأي  مقيدة غري فاحملمكة

  ( الوجاهية ) 60 املادة لنص وفقا القانون يف البطالن حالت (االطرفني من أأموال تلقي )م اإ  ق 140 املادة  نص  خملالفة بطالنه حال  يف اخلربة بتقرير تأأخذ ل •

 .هبا املامور ابملعاينة قيامه عدم - (129 ) ملغى حمك عىل بناءا ابخلربة القيام – الميني اتدية عدم

 اليت منه 11 املادة لس امي  والادارية املدنية الاجراءات قانون من مس متد الزتام وهو ,التقرير بنتاجئ الأخذ رفض حاةل يف احلمك بتس بيب الزتام احملمكة عىل ويقع•

 .)مسببة والقرارت والأحاكم الأوامر تكون أأن جيب) أأن عىل تنص

 .ترجيحية  خربة  اىل اللجوء يتعني النتاجئ يف التفاوت حال ويف ,مضادة خربة اىل اللجوء ميكن اخلربة لتقرير اللكي رفض حال  يف•



 اخلامتة 
املعلوماتية واملنازعة علو  التعقيد املنازعة املرصفية وارتباطها بعمليات حماسبية وابس تخدام أأهجزة الاعالم الأيل حيمت اللجوء اىل اخلربة احملاسبية واخلربة يف جم-•

 .الش ياكت حيمت اللجوء اىل اخلربة املتعلقة مبضاهاة اخلطوط

آلية ابلرمغ من اماكنية  اللجوء اىل وسائل الثبات الأخرى-• واتكد هذا , يعطي الانطباع بكون الأمر بيد اخلبري, جلوء القايض اىل الاس تعانة خببري بصورة أ

حقاق ا اإ  ,حلقالأخري ابن الأمر مرجوع اليه  لتعلق الأمر مبساةل فنية حبتة  قد ميكن اس تغالهل بصورة  تغلط حملمكة وحتول دون  الوصول اىل اإ

 .اخلبري احملاس يب وان اكن عاملا مببادئ احملاس بة العامة فانه يفتقر اىل التفاصيل اليت  متزي احملاس بة البنكية•

 .  غياب  خرباء  خمتصني يف احملاس بة الإسالمية ابلنس بة للمنازعات املتعلقة ابلقروض املمنوحة من البنوك الإسالمية •

,  أأجانب  اءاشرتاط ان اخلبري يكون حامل جلنس ية جزائرية يف حني ان املنازعات البنكية  تتسم ابلطابع ادلويل واحياان تكون احلاجة اىل خربة من خرب -•

تفاقية تعاون قضايئ  مع اجلزائر واحملدد اىل غاية س نة  دوةل فانه ميكن  اس تدعاء اخلبري من اجل الادلء عىل نفقة  42ب  2020فبالنس بة  للبدلان املوقعة عىل اإ

 .ويف هذا ارهاق  للمتقايض ابعتبار أأن معظم التفاقيات جتعل مصاريف التنقل والإقامة عىل عاتق الطالب, الطالب

شرتاط تأأدية الميني  •  .وان اكن  يصلح عىل الشخص الطبيعي فانه ل يصلح ابلنس بة للشخص املعنوي ,اإ



 التوصيات 

آلية بصورة ابخلربة الاس تعانة عن الابتعاد رضورة  -•  اخلربة  اس تعامل القايض يف يفرتض ل فانه املرصفية املنازعة هبا تتسم اليت التعقيد صفة من الرمغ فعىل ,أ

آلية بصورة  ان اىل  يرى املتقايض ويصبح القضاء هبا حيىض  اليت ابلثقة لحقا وميس للخبري دوره  عن يتخىل بذاكل فهو, الوقائع من بس يطا اكن فامي حىت  أ

نسان اخلبري أأن ابعتبار خطرية مسأأةل ويه ,القايض وليس  الزناع يف واملقرر الفاصل هو اخلبري  يوجد قد  اذلي الأمر والابزتاز والرشوة للمساومة معرض اإ

 . الآخر دون طرف اىل احنياز حالت

عادة -  •   املعقدة الطبيعة ذات املرصفية املنازعة خصوصية مع التعامل من متكنه بتقنيات ميده واخلربةبتكوين املرصفية املنازعة عىل ابلرتكزي القضاة تكون يف النظر اإ

 .املرصفية املنازعة يف  01 رمق املعني هو احملاس يب اخلبري ان ابعتبار  احملاس بة يف تكوين جانب اىل جيدا فهام وفهمها

آخر و حماس يب تكوين ذو معاون  تداويل الصوت ان ابعتبار التجارية احملمكة تشكيةل يف يكون ان عىل احلرص•  .البنيك اجملال يف يعمل  أ



صالح عىل احلرص•  .البنيك القطاع يف احملاس بة خيص فامي  احملاس بيني للخرباء اجلزائر يف والتكوين التعلمي نظام اإ

ذا لكن ,اخلبري بأأري ملزم غري القايض" تتضمن فقرة اإ  م اإ  ق  145 للامدة يضاف-•  لتكوين يكفي ما ادلعوى ملف يف جيد أأن دون اخلبري رأأي القايض رفض اإ

آخر فين خببري يس تعني أأن عليه قناعته  الزتم و ,القانونية الاجراءات املنتدب اخلبري احرتم اذا خاصة ,اخلبري رأأي رفض يف احملمكة سلطة من للحد وهذا , "أ

 .هل املولكة ابملهام

ىل نص اضافة-• ىل احلمك بتبليغ يلزم والادارية املدنية الاجراءات قانون اإ   اليت والنقائص  الأخطاء عىل وقوفه أأجل من وذاكل ,خربته املستبعدة املعني اخلبري اإ

 .املس تقبلية املهامه يف لتجنهبا  خربته تقرير  تضمهنا

 

 التوصيات 


