
 

 يـــــــــــــــــالعلم البحث و العالي التعليم وزارة

 2 سطيف – حمد لمين دباغينمة ـــجامع
 ةــــــــــــــــــــــــــــــالسياسي العلوم و الحقوق كليـــة

 الحقـــــــــــــــــــــــــوق قسم

 
 

 
 
 

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعم قانون في الماجستير ادةـــــــــــــــــــــــــشهــ لنيل مقدمة مذكرة
  

 
 الحقوق في الماجستير ادةـــــــــــــــــــــــــشهــ لنيل ةـــــــــــــــــــــــــــــممقد   مذكرة

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعم قانون ص :تخص  
 

 :           الدكتور إشراف                                                             : الطالبـــــــــــة إعداد 
 مبروك زيــــــــــــــــوش بن                                                      ةــــــــــــــــــــــــعبل لماـــــبوس

 

 2112جوان  11تاريخ المناقشـــــــــــــــة : 
 

 : ــــــــــــــــــــــــةالمناقشـــــ لجنة

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس  ....................... 2ة سطيف ـــــــــــامي عمر ، جامعــــــــــــبلم الدكتوراألستاذ  -
 ا و مقرراــــــــــــــــمشرف  ....................... 2يف ة سطـــــــــــــروك ، جامعبــــــوش مــــــــــــــــــــالدكتور بن زي -
 اـــــــــــــــــــــــــــعضوا مناقش .......................ة ـــــــــــــة عنابـــــــــــــــــة ، جامعــالدكتورة سحري فضيلاألستاذة  -

 
 
 
 

 2112-2112:  السنة الجامعيــــــــــــــــــة
 
 

 لتزامات اجلديدة للبنكيف ظل اإل املصريف سرلا



 
 
 
 

  شكر
 

 

   " ألَزِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِن رَبُّكُمْ تَأَذَّنَ إِذْ وَ" 

                                                          

 

  ، ــــــــــــهـــــــــــــوجهـــــ جالل و هـــــــــــــــــــــــلعزّت ينبغي كما احلمدهللف

 ...  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطان  و  ملكه عظيم و

  يل ـــــــــــــهـــــــتوفيقــــــــــــــــ و عونه على و ، علّي عمـــــــــــــــــــــهن كل على                  

 العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هذا أمتمت أن إىل                        

 

 ... بعد و

  مربوك زيوش بن:  الدكتور املشرف يألستاذ تقديري و شكري أخص       

 .   يل ــــــــهــــــــــــــنصحــــــــــــــ و ــــــاتهــــــــــــــــــــــتوجيهــــــــــــــــــــــــــ كل على        

 . ـــــــــــــــــةـــــــــاملناقشـــــــــــ للجنة املكوّنني األساتذة لكل شكري أوجّه كما       
    

 . به انتفعت و ـــــاــــحرفـــ علّمين من كل شكر املقام هذا يف يفوتين أن دون        

 

 

 
 

 



 

 إهداء
 

لــــــــ منّي ــــــــاءوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛  ــــــــــــــاـــــــــــــــــسنــــــــــــــــــــــــــــحُ اهلل هبما ـــــــــاـــــــــأوصّانـــــــــــــــــــــــ من

 ؛  مُرِّها و حبلوّها حياتـي حلظات كل يف الرفيق و السَّند الزالوا و يل كانوا من

 ؛  بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و هبمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إالّ نفسي أجد ال من

 ؛ تقديري و حبّي معقــــــــــــــــــــــــــــل و ، اعتزازي و قوّتــــــــــــــــــــــــــي مصدر

 ؛  العطـــــــــــــــــــــــــــاء و ـــــــــــــــةالتضحيّـ و الصرب فـي قدوتـــــــــــــــــــــي ...

ــــاـسببــــ له كنت تعبٍ من طاهلما عما عذرمها و عفومها أرجو و أودّ من

الغاليني العزيزين الكرميني والديّ

 . ــــــيــــــالعائلـــــــــــــ ــــــــاءـــــــــــــــــــــــــاالنتمــــــــــــــــــ يف مأشـــــــــــــــــاركه و يُشــــــــــــــــــــــــاركين من -

 ؛ وصل الدّرب على سار من أن و ، ــــــــةــــــــــــــــــرسالـــــــــ ـــاـــــــــحقـــــــ العلم أن منهم تيقّنت من -

 يف كبري ـلـــــــــــــــفضـ و فضــــــــل عليّ هلم كان و ، اخلُلُق و العلم يف القُدوة و السّند يل كانوا من ...

   خدمة يف ــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجيعــــــــــــــ نشرتك حتى العلمي الصرح هذا يف عنصرا أكون أن

 ، إخالص و ــــــــــــــــــــــانٍتفــــــــــــــــــــــــــــ بكل الوطن هذا 

 :  جيـــــــــــــــــــــــجل جبامعــــــــــــــــــــــــــــــة أساتذتـي... 

صليحــــــــــــــــــة بوجادي   و   عمار ةـــــــــــجبابلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - احلق عبد قرميس

 نفسي فـي ترك من كل و ... ، خريا يل متنّى ... ، اـــــــــــــحبـــــــــــــــــــــــ نفسه يفـ يل محل من كل -

 . طيّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أثرا

 .جُهدا عنه أدّخر مل أنّـي إالّ ـامتواضعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كان إن و العمل هذا أهدي...  
 

شهيدا   اهللب كفى و
 

 بوسامل



  ــــةـــــــــــــمقدمـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـةــــــــــــــــــــــــمقدمـــ
 الذي ، المصرفي السر مبدأ اتباع على طويل ألمد و العالم بنوك سائر في المصرفي العمل استقر

 اتفاق يوجد لم ام للغير اــــــــــــــــــــــــــــــــإفشائه عدم و المصرفية تعامالته و العميل أسرار بحفظ البنك زامتلإ يقتضي
 جانب نم الحياة هذه نهتتضم   لما و الخاصة لحياته حماية ضمان في الحق للعميل إذ ، ذلك يخالف نص أو

 شؤونه سرارأل ائتمان عن ورائه من يبحث أين الحق لذلك اـــــــــــــفعلي اتجسيد إل   البنك مع تعامالته ما و ، مالي
 خرق مثابةب تلك بأسراره يفضي عمل كل يجعل الذي األمر ، هتدخلــــــــــــــــــــــــــ أو الغير معرفــة عن بعيدا المالية

 . هــــــــــــــــــــــــــــــــعميل اتجاه البنك مسؤولية تقرير معه يستلزم المصرفي السر لمبدأ مبرر غير انتهاك و
 

 تحقق عمالئها مصلحة على بناء المصرفي بالسر العمل على حرصها مقابل في البنوك وجدت قد و
 البنك لتزاما أن ذلك ، الربح في التجاري هدفها تحقيق يالمصرف السر لها ضمن بأن األخرى هي مصلحتهـا
 التي التعامل القةع أساس األصل في هي التي و ، فيه يلالعم اـــــــــــــــيوليه التي الثقة تفعيل في يساهم بإعماله
 من هعلي أؤتمن ما على البنك حافظي ما فبقدر ، جدد عمالء اجتذاب على ساعدي ما هو و ، همـــابين تربط
  .لمصرفيا العمل على اإليجابي األثر لذلك يكونف البنك تعامالت حجم يرتفع و عددهم يزداد ما بقدر أسرار

 

 فجر دته ، اخليةالد اــــــــــــــــــتشريعاته في الدول ُجل اـــــكفلته قانونية بحماية حظي أن المصرفي للسر كان لذا
 بطريق يفضي فعل يأل تجريمها و خاللها من بتكريسه ، لتشريعيةا القيمة عليه لتضفي العرفية طبيعته من

 ةــــــــــــــــــهمواج في جزائية مسؤولية قيام ذلك عن بترت   و ثالث لشخص العميل أسرار مباشر غير أو مباشر
 مايةح خاللها من و بذلك ضمنت عليه و اللتزام بهذا اإلخالل عن المدنية مسؤوليته إلى تضاف البنك

 األجنبية و الوطنية األموال رؤوس اجتذاب في المصرفي السر لعبهي الذي الهام للدور و البنك عمالء مصالحل
 لكذ في لما البنك و العمالء بين الئتمان و ةـــــــــــــــــــالثق دعم في و الوطني لالقتصاد خدمة ستثمارهال
 .  دالقتصا هذال اءــــــــــــــــــــــــــــــــإنم

 

 المشروعة األعمال و األموال أصحاب للعمالء حمائيا اـــــــــــــــضمان عدي المصرفي السر كان لما و
 أن يمكن ةــمالي رقابة أية ةــمواجه في اــــــــــواقي رعاد اـــــــــــــــيتخذونه قانونية وسيلة اآلخر البعض لدى اـــــــــــــــــــــــفإنه

 حد على ـةمالمنظ   و العادية الجرائم مرتكبو عادة هم و - القذرة المالية الذمم أصحاب يسعى إذ ، تالحقهم
 عدة تبعت خالل من المشروع غير أموالهم مصدر تمويه و اءـــــإخفب اإلجرامية عائداتهم على للتستر – سواء

 آليات من بنوكال توفره ما و جهة من مستخدمين جديد من اــسحبه إعادة ثم البنوك في هابتوظيف اَبْدء   عمليات
 مستغلين و ، درهامصا من التحقق أو أثرهـا تتبع تعيق و عملياتهم سري ة من تزيد حديثة تكنولوجية تقنيات و

 العميل التتعام عن الكشف عدم وجبي يذال المصرفي السر إعمال في بواجبـــــــــــــــــه البنك تقيُّد ثانية جهة من
 األموال تبييض ظاهرة أمام البنك يجعل ما هو و ، خاصةال هــــــلحيات خرق ذلك في لما اباتهحس أو المصرفية

 التستر و ، القذرة األموال جذب في يساهم المصرفي السر إعمال أصبح ذلك من و  ، مستواه على تمت قد و
 روعةالمش غير األموال ةــــــــــــــــــــحقيق طمس في يساعد إذ ، األموال بتبييض لمرتبطةا المالية العمليات على

  اــــــــــــــــــــــــــيضهتبي عملية في وطرفا األموال تلك فيه تستقطب مركزا األخير هذا جعل وفي البنك في المودعة
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 القانونية الصفة كبذل يكسبها اقتصادية مشاريع في باستثمارها يقوم أين المشروع غيرهــــــا بمصدر  منه علم وند
 من فيه الم األموال رؤوس اجتذاب في البنوك بين القائم التنافس دافعب ذلك في متعمدا يكون ما أحيانا و

 . رفيالمص الجهاز مستوى على اإلجرام ظاهرة يعكس الذي الوجه هو و التجاري هدفه تحقيق في مصلحة
 

د لخطر ارتكاب البنك لجرائم ذات البع االذي يلعبه البنك في اقتصاد كل دولة ، و درء   للدور نظرا و
لوعه و سواء كان ض لوطني سواء بصفته فاعال أو شريكاا اإلضرار بالقتصاد اـــــــــــــــــــــــــــالقتصادي من شأنه

لسر المصرفي اأحكام ت على إحداث توازن بين ما تقتضيه سن نية أو بسوئها فإن الضرورة ألح  في الجريمة بح
سعت الدول ، فلسيما جريمة تبييض األموال ه مكافحة اإلجرام على مستوى الجهاز المصرفي ـــــــــــــــــــــو ما تتطلب

ت خالل عقد اتفاقيات دولية تضمن على المستوى المصرفي منهذه األخيرة إلى البحث عن سبل لمكافحة 
و قد  ، ا في تشريعاتها الداخليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة بتضمينهتوصيات لمكافحة تبييض األموال تلزم كل دولة موق  

 لالسر المصرفي على وجه يسه  القانونية المتعلقة بنصوص الكانت من بين هذه التوصيات تعديل 
 تبييض األموال . عملياتة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحق

 

امية إلى وضع تشريعات تتالءم و مكافحة تبييض األموال أقدمت الجزائر و استجابة للتعهدات الدولية الر  
إصدار مجموعة من القوانين تعب ر من خاللها عن ني تها في التعاون في مجال الوقاية من تبييض األموال  على
ـا عامة تضم نهـــألموال عموما بموجب نصوص قانونية ويل اإلرهاب ، حيث جر مت عمليات تبييض او تم

، كما ى األموال ة علــــضمن الجرائم الواقع تبييض األموال إيرادو ذلك بالعقوبات الجزائري في تعديل له قانون 
افحتهما وال و تمويل اإلرهاب و مكالوقاية من تبييض األمجر مت بموجب نصوص قانونية خاصة تتعلق أساسا ب

و يأتي هذا  ،ية إلى تبييض األموال سباب المؤد  األقاية من الفساد و مكافحته باعتبار أن الفساد من و كذا الو 
كله بعد إصدار قانون جديد للنقد و القرض الجزائري يبرز فيه السياسة القتصادية الجديدة للجزائر وفقا لما 

 .بما في ذلك ما تعلق بالسر المصرفي  اني للرقابة المصرفيةن بازل الثيمليه إعال
 

ا للعامة بصفتهم ل بشخصهم قصد تحقيق هدف ــــــــــهذا ، و إن كانت هذه القوانين تتوجه في خطابه
 جديدةتزامات لإا ـــــــــــــــألقى المشرع الجزائري بموجبهن ، فإن ذلك لم يمنع من توجيه خطابها للبنوك ، أين معي  

 اطــــــــــتبر ، تعد كأثر إلقصد الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهمــا عاتق البنك على 
قبل  المصرفي منيئ لمبدأ السر ستغالل الس  ه اإلـــــــــــــمظاهرة تبييض األموال بالجهاز المصرفي الذي دع  

أتت للحد من للبنك لتزامات الجديدة اإله شك أن عدع ماألمر الذي ل ي، الذمم المالية القذرة أصحاب 
ء لمبدأ السر  . المصرفي بما يخدم سالمة الجهاز المصرفي  الستغالل السي 

 

و هي إلتزامات تحمل في الوقت نفسه تحذيرا صريحا و مباشرا للبنوك و المؤسسات المالية عموما من التقاعس 
ليات تبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، التي يمكن أن تتم على أو التقصير في أداء دورها في التصدي لعم

مستواها ، و ذلك و إن كانت جريمة تبييض األموال تتسم عموما بكونها خطيرة فإنها تعد أكثر خطورة على 
ادية ة القتصالقتصاد الوطني إذا ما تمت من خالل البنوك على اعتبار أن هذه األخيرة تمث ل الواجهـــــــــــــــــــــــ

 للدولة طالما أن الغرض من وجودها هو تحقيق الدخار العام و الحفاظ على مبدأ استقرار التوازن العام .
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 : في ـــلتتمث   ةإشكاليــ حول الدراسة هذه تتمحور ،لى ذلك ع و

  ؟ لتزامه بالسر المصرفيإلتزاماته الجديدة على إما مدى تــــــــأثير تقيُّد البنك ب
 

 دةالجدي اإللتزامات و المصرفي السر من كل أهمية من اةــــــــــــــــمستق فهي الدراسة هذه ةــــــأهمي عن و
ء اإللتزامات التي يقع على البنك واجب مراعاتها أثناالتي تشك ل نوعين من مجموع  المصرفي العمل مجال في

الة حـــا ، رغم ما يتضم نه هذان النوعان من ـــــــمهنيــــ و ـــــاـــــــجزائي مساءلته طائلة تحتأداء نشاطه المصرفي 
 . الصالح العام في ذات الوقت يضمنانا مفي كونه اـــــــــــــــــــــــــــــــتعارض و إن اتفق

إذ ل يمكن إنكار الدور الهام للسر المصرفي في التعامالت المصرفية من كونه يساهم بقدر كبير في 
تأكيد ثقـــــة العمالء في البنوك مما يساعد أكثر على جذب رؤوس األموال األجنبية و الوطنية و استثمارها في 

هي ترجمة لتي النسبة لإللتزامات الجديدة باو كذلك قتصاد الوطني ، فع على اإلعود بالن  قتصادية تإمشاريع 
 ،مكافحة تبييض األموال التي تفرض إيجاد حلول لشد الخناق حول استفحال جريمة تبييض األموال لعملية 

ذا المشروع ، و كا لتمويه مصدرها غير خاصة لما تجعل من البنوك مهدا لألموال غير المشروعة و طريقــــــــــــ
حققه ما يمكن أن ي ي على القتصاد الوطني كخفض قيمة العملة و زيادة التضخم ، إذمن أثر سلبلما لذلك 

ـه من جهة أخرى إذا ما استخدم بالوجه الذي السر المصرفي من نفع لالقتصاد الوطني من جهة ، قد يزيلـــ
تالءم جديدة على البنك بما تيخالف القانون ، و هو الوجه الذي تطل ب مكافحته فكان لذلك إقرار اإللتزامات 

مكان ذا فمن األهمية بو مكافحة سوء استغالل السر المصرفي الذي صاحبه نمو عملية تبييض األموال ، ل
ة مجال و حدود إعمال كل من التزام البنك بالسر المصرفي و التزاماته الجديدة الملقــــــــاة على عاتقه معرفــــــ

يض األموال و تمويل اإلرهاب ، بحيث تكون مصلحة القتصاد الوطني و المصلحة بدافع الوقاية من تبي
ــا أولى بالرعاية و الحماية ، و مما ل شك فيه أن المصلحة العامة تتضمن أيضا المصلحة العامة عموم

 الخاصة لألفراد .
ن موضوع هذه ة تتضم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستقلسابقة  أكاديميةدراسة إلى حد علمنا ، ل توجد مع ذلك و 

ع عام المصرفي كعنصر تبعي لموضو  لعالقة بين تبييض األموال و السرالدراسة ، توجد فقط دراسات حول ا
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيث يتم اإلشارة إلى هذه العالقة بصف، المصرفي أو جريمة تبييض األموال  سواء حول السر

ييض ل عقبة أمام مكافحة تبشك  يموجزة ، و التعبير عنها في عبارات تمثلت عموما في أن السر المصرفي 
 كل مطلق . بش يتبييض األموال تجد مالذها في الدول التي تتبنى مبدأ السر المصرف جريمة األموال ، و أن

أن هذه الدراسة تتعلق بإلتزامات للبنك فيما  و يكمن الفرق بين هذه الدراسة و تلك في كون
في حين  ،، بمعنى إلتزام مقابل إلتزام التوازن المساواة و يتم تناولها على نفس الدرجة من بينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 و جر مت قانونيــــــــــــــــــــــــــا .  أن تلك الدراسات تعل قت بإلتزام في مقابل ظاهرة وجدت واقعيـــــــــــــــــــــــا
 هذه الدراسة في مجملهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أساسا في : أهدافومن ثم  تتجلى 

   كية اإلجرام في الوسط البنــــــــــــــــــــتسليط الضوء على واقع السر المصرفي بعد صدور قوانين مكافح -
ات الذي تضم ن في فحواه إلتزامالقانون المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، لسيما 

 للتصدي لظاهرة تبييض األموال عمومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يكون البنك أحد الخاضعين لها .
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التوفيق بين  ، و مدىلتزاماته الجديدة إلتزام البنك بالسر المصرفي و إالتعارض بين مدى حقيقة بيان  -
لتي ا شؤونهم المالية المصالح المتعارضة ، و هي مصالح عمالء لهم حقوق في المحافظـــــــــــــــــــــــــــــة على سرية

و مصالح المجتمع في تحقيق األمن و ردع األنشطـــــة غير المشروعة ،  يضمنها لهم العمل بالسر المصرفي 
 ا العمل باإللتزامات الجديدة .ــــــــــــــــه و التي يضمنهــــــــــــــــــالتي تنعكس على اإلقتصاد الوطني و سالمت

سر المصرفي باعتبار أن اللتزام البنك بالسر المصرفي ، إلتزامات الجديدة على إلبيان مدى تأثير هذه ا -
ط لتزامات الجديدة للبنك تمث ل المستجد الذي ارتبقانون البنكي الجزائري ، و أن اإلأصل و وضع قائم في ال

 الجديدة .ه تلتزاماإتزام البنك بالسر المصرفي و و بالتالي الكشف عن حدود كل من إلبالسر المصرفي ، 
و من ثم  تبيان موقف المشرع الجزائري من السر المصرفي في حال إثارة الشكوك حول ارتباط العمليات 

 البنكية بتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب .

ه ـــــــــو كذا مسؤوليته عن كشف أسرار عميل، لتزاماته الجديدة بإ بيان مدى مسؤولية البنك عن اإلخالل -
اب و بالتالي مدى حماية مصلحة العمالء أصح، شتباه فيه دون أن يفضي هذا الشتباه إلى إدانته لمجرد ال

  ار تجاوز البنك تنفيذ التزاماته الجديدة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاألموال و األعمال المشروعة من آث
شكل بحثنــــــــــــــــــا ، و إن كان ب لموضوع ـــادراستنـــــــ تم إثارتها و التعرض إليها ضمنكل تلك النقاط ست

 . قامختلف ، ذلك أن من النقاط ما سيتم معالجته مباشرة ، و منها ما يمكن أن تفهم ضمنيـــــــــــــــــــــا و في السي  
 

 نهجية بين :مقاربة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهذا الموضوع ي دراستنهذا ، و سنتبع ف
 .يدة ه الجدــــــــــــــــلتزاماتو االتزام البنك بالسر المصرفي كل من المنهج الوصفي لما نتطرق لمضمون  -
 ه الجديدة كم التزام البنك بالسر المصرفي و إلتزاماتالتي تح ةلقواعد القانونيلالمنهج التحليلي عندما نعرض  -
و دولية التفاقيات الكبين التشريع الجزائري و التشريعات األخرى المنهج المقارن في حالت المقارنة  -

و من باب التأكيد اختالف ، أ السيما في األمور التي يتبي ن لنا فيهالتشريع الفرنسي المتعلقة بهذا الموضوع 
 .على أمر مـــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 تناولن ثحي ، فصلين إلى تقسيمه اــــــــــــــــــارتأينــ جوانبه بأهم طةاإلحا و بالموضوع ــامـــــــــــــاإللم أجل من و
ي في حين نخصص الفصل الثان ، للبنك الجديدة لتزاماتاإل و المصرفي السر مضمون األول الفصل في

 . لتزامه بالسر المصرفيو إ لتزامات الجديدة للبنكاإل بين لتوفيقلفكرة ا
بالسر  لتزام البنكإبين لتقسيم إلى أنه و للوقوف عند التعارض القائم و يعود سبب اعتمادنا لهذا ا

ه بالسر ــــــــــــــــــــــــتزامـرة على إل، و كذا تبيان مدى تأثير تقيد البنك بهذه األخيلتزاماته الجديدة إالمصرفي و 
زامه التقليدي إلت – اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجميعه لتزاماتاإل هذه كل نهتتضم   ما المصرفي ، يتعي ن علينا أول استعراض

 منها للك إهماله أن و لسيما ، ـا على حد سواءـــــــــإحترامه واجب البنك على يقع التي -و إلتزاماته الجديدة
 اإللتزامات تلك نبي التوفيق لةحا عن نكشف ذلك بعد ثم ، الجزائي شق هـــــــا في القانونية المساءلة إلى به يؤدي

 بين ازنتو  تحقيق أجل من به أتى الذي الحل و ، الجزائري المشرع تبن ـاه الذي الموقف وهو ، ــاـــــــــــــــجميعهــــ
 مصالح عمالء و مصالح مجتمع من جهــة ثانيـــــــة .  في جهة من المتمث لة متعارضــة مصالح
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 العربية باللغة املختصرات. 1  

 . الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة:  ر ج -
 . للنشر مكان دون:  ن.م.د -
 . الصفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  ص -

  
 الفرنسية باللغة تاملختصرا. 2
 

BD               :  Banque et Droit . 

bull. civ.       :  Bulletin des arrêts des chambres civiles de la cour de cassation    

                        Française . 
C . A           :  Cour d'Appel . 
Cass. Com  :   Arrêts des chambres commerciales de la cour de cassation .  
Cass. Crim  :  Arrêts des chambres criminelles de la cour de cassation  . 
Ed                :   Edition . 
Ibid               : Ibidem ( même endroit )   .  

JCP E           :  Juris classeur périodique , édition entreprise . 
JCP              :  Juris classeur périodique . 
LGDJ          :  librairie générale de droit et de jurisprudence   .  

N° , n°         :  Numéro   .  

op-cit           :  Opero Citato . 
P                 :  Page  .  

RBE            :   Revue banque édition   .  

RDBF         :  Revue de Droit Bancaire et financier . 
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 الفصل األول : 

 لتزامات اجلديدة للبنكمضمون السر املصريف و اإل

خدماتها  مع طالبي اــــــــــــــــــــــــــهعالقات تعاملمبدأ السر المصرفي في ب سيةبصفة أسارتبط عمل البنوك ا
ة بشكل ا المرتبطــــــــــــــ، إذ درج العمل بالسر المصرفي ألمد طويل حرصا من البنوك على مصلحته المصرفية

 التي تعد إحدى جوانب -من جانبها المالي  -الخاصة  ممباشر بمصلحة عمالئها في الحفاظ على حياته
ئها بالعمل بالسر المصرفي ، فضمان البنوك لعمال (1)الشخصية المكر سة في أغلب دساتير الدول  محريته
عدد عمالئها ن مما يزيد و هو  السر المصرفي  مالتي يضمنها له مفي حماية مصلحته محترامها لثقتهيعني إ

س أموال أكبر لستثمارها بواسطتها بما يضمن لها تحقيق الوطنيين منهم و األجانب ، بما يعني اجتذاب رؤو 
  ا التجاري في الربح الوفير و هو ما ينعكس إيجابا على القتصاد الوطني .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدفه

النظرة فإن ،  (2) ــاـــــــــــــــــــــــــذهبيــا من عدة جوانب جعلته مبدأ ــــــــــــــــإن كان للسر المصرفي مزايلكن ، و 
ا في ـــــــــــــــــــــــــــــــوسيلة بيد عصابات اإلجرام يستخدمونهو  (3) ل إلى صفقات تدر األموالتحو  بعدما  تغي رتيه إل

ى إثر عل -، إذ عبر القطاع المصرفي  غير المشروعةتمرير عملياتهم من خالل تحقيق مآربهم اإلجرامية 
و الوسط المالئم ( 4)القناة الرئيسية التي تصب فيها عائدات أنشطتهم اإلجرامية هذا األخير  أصبح - كذل
 ةة و إعادالشرعي  المالية ا في القنوات ـهضخ  عن طريق مصدرها غير المشروع ضفاء الشرعية على إل

صادية األنشطة القت ا فيـــــــــــــــــــــــــدمجها بالشكل الذي يبعدها عن مصدرها غير المشروع و يسمح بـــــــــــــــتوظيفه
تتحقق على ذلك و  (6)اء أثرها أو الوقوف على مصدرها فــــــــــــــــــــــــــو يصبح من الصعب اقت (5) ةــــــــــــــالشرعي

 . على مستواه (7) عمليات تبييض األموال
                                                 

ديسمبر  10، المؤرخ في  232-31، الصادر بالمرسوم الرئاسي  1331نوفمبر  22طية الشعبية ، الصادر في ، من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقرا 33/1المادة  - 1
 ، المعد ل و المتم م ، تنص  :  1331ديسمبر  12، الصادرة في  01، ج ر عدد  1331

 ــــــــا القانون " ." ل يجوز انتهــــاك حرمة حياة المواطن الخاصة ،  و حرمة شرفه ، و يحميهــــــــــــــــ

 . 12، ص  2002، دار السراء للنشر و التوزيع ، ) د. م.ن ( ،  1ا ، الطبعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنادر موسى ، تبييض األموال و غسيله -2

 . 20، ص  2112، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1المدنية ، الطبعة نعيم مغبغب ، نظريات في القوانين المصرفية و الدارية و  - 3

 ي أعمالروت العربية حول الجديد فهدى حامد قشقوش ، جريمــــة تبييض األموال في نطاق التعاون الدولي ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بي - 4
  31ص ،  2110: الجرائم المتعلقــــــــــــة بأعمال المصارف ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  3، الجزء  1قتصادية ، الطبعة المصارف من الوجهتين القانونية و ال

 

5- Didier Rebut , Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du délit de blanchiment , B D, n° 

88, mars- avril 2003 , p. 11. 

  - Thierry Bonneau , La Responsabilité du banquier encourue pour non respect de la législation relative au blanchiment de 

capitaux : panorama de jurisprudence récente , RDBF , ED du JCP , janvier – fevrier 2005 ,p.21  .  

ـــــــــة تجريم غسل األموال للقواعد المصرفية ، مؤتمر األعمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة و القانون ، كلية الشريعة ــــيق شمس الدين ، مدى مالءمــــــــأشرف توف -6
 . 1213، ص 2113ماي  12-11و القانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 

ييض األموال إلى الوليات المتحدة األمريكية نسبة إلى عمليات تبييض األموال التي كانت تقوم بها عصابات المافيا ، حيث ظهر يعود أول استعمال لمصطلح تب - 7
األمريكي  فقد كان ظهوره في أول دعوى أمام القضاء يـــــــافي أمريكا ، أما قانون 1303عام  Water Gateهذا المصطلح واقعيا على صفحات الجرائد بمناسبة فضيحة 

مة تبييض تومي نبيلــة ، التزام البنوك بالتصدي لجري، تم الحكم فيها بمصادرة أمالك تم غسيلها في عمليات اإلتجار في الكوكايين الكولومبي ، أنظر :  1322عام 
 . 1، ص   2110يجل ، األموال في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في قانون الصالحات القتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة ج

1 



  زامات اجلديدة للبنكلتول : مضمون السر املصريف و اإللفصل األا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رضاسواء ب العملياتتلك ساهمت ، و بحق ، بشكل أو بآخر في أمكن القول أن البنوك قد  و من ثم  
فقد تقوم البنوك دون أن تعلم بتمويل عمليات و صفقات من األنشطة غير المشروعة مما ،  دونهأو بمنها 

عمالء جدد  ذبا على جـــــــــــــفيما بينه ةـــللمنافسا ــقد ترضخ و بإرادتهي عمليات  تبييض األموال ، كما تساهم ف
أو تولي  (1)األموال  التحري عن مشروعية مصدردون  ا الخاصة في الحصول على الربح ،ــلتحقيق مصلحته

 وجود نصوص ملزمة لإلبالغ عن األموال أهمية لذلك أو ربما تتقاعس عن ذلك بدافع نقص التشريعات و عدم
كية البنأو قد تكون مساهمتها في ذلك من خالل فرضها تطبيق مبدأ سرية الحسابات  (2)غير المشروعة 
و توفيرها لوسائل تسمح  (3) ا بفتح حسابات رقمية أو بأسماء أشخاص وهميةــــــــــــــــــــــــــــــــو سماحه بصورة مطلقة
كثير من عمليات تبييض األموال يشارك فيها عدة بنوك  و في هذا نجد ، ى خدماتهــــا بسهولةبالحصول عل

 بالتالييصعب يزيد األمر تعقيدا ف في وقت واحد و بواسطة مراسلين لهم على مستوى العالم مما
 .(4) اـــــــــــــــــــــــــــــــــا و ضبطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحقته

أخرى ، فإنه لم يكن بدا إل  باقتصاديات الدول و ل  يعني فقط دولة دون و لما كان األمر يمس  
 ، فكان لتلك الدول أن عقدت عدة اتفاقيات على هالنيل منمن أجل مكافحة ظاهرة تبييض األموال و اافر التظ

مليات ع من استخدام النظـام المصرفي فيو اإلقليمي اتفقت من خاللها على ضرورة الحد ( 5)المستويين الدولي
تبييض األموال و تعزيز دور البنوك في مكافحتها و قد ترجمت جهود الدول بمجموعة من اللتزامات على 

 ضائية لكل التشريعية و الق البنك اتباعهــــا للوقاية و الكشف عن عمليات تبييض األموال ، مع احترام السلطة
   . (6)ة كل دولة ـا بما تتالءم و خصوصي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبيقهـدولة في صياغة و طريقة ت

                                                 
،  2110، الدار الجامعية ، مصر ،  3آثارها و كيفية مكافحتها ، الطبعة  –أبعادها –حمدي عبد العظيم ، غسيل األموال في مصر و العالم : الجريمة البيضاء  -1

 . 332ص 

  101ص < é،)"& 2010، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  2الطبعة محمود محمد سعيفان ، تحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل األموال ،  -2

 . 123، ص  2112عادل عبد العزيز السن ، غسل األموال من منظور قانوني و اقتصادي و إداري ، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، -3

 . 223، ص  2111، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ،  2، الجزء  1ملية ، الطبعة صالح الدين حسن السيسي ، الموسوعة المصرفية العلمية و الع -4

 أهم هذه التفاقيات : -5
 -1322فيينــــــــــــــــــــــــــــــــــا  –اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  -  
يعد  أول الجهود الدولية التي فرضت على النظام المصرفي التزامات معي نة من أجل منع استخدامه كوسيلة لتبييض األموال المتحصلة  ، الذي 1322إعالن بازل  -  

 . 122المرجع السابق ، ص عادل عبد العزيز السن ،  -من مصدر إجرامي ،  أنظر : 
 .  211، ص  2، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العدد  مجلة الجتهاد القضائي، صالحة العمري ، جريمة غسيل األموال و طرق مكافحتها  -          

  -اتفاقية بـــــــــاليرمو – 2000نوفمبر 11اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة في -  
 عن هذه التفاقيات أنظر : للمزيد من العلومات      

 . 20-22، ص 2112 رنـا فاروق العاجز ، دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال ، مذكرة ماجستير ، كلية التجارة ، الجامعة السالمية ، غزة ، -  

هــــــــــــــــا وفقا لهذه التفاقية ، بما يتماشى مع مبدأ السيــادة و السالمة اإلقليمية ، تنص : " يتعين على الدول األطراف أن تفي بالتزامات 1322من اتفاقية فيينا  2المادة  -6
 للدول ، و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى .

ـــــــــا بمقتضى هذه التفاقية على نحو يتفق مع مبادئ المساواة في السي ادة : " يتعين على الدول األطراف أن تؤدي التزاماتهـــــــــــــــ 2111من اتفاقية بــــــــــاليرمو 2المادة  -  
 و الحرمة اإلقليمية للدول ، و مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى .                                

رى بممارسة الولية القضائية و أداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك ليس في هذه التفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخ
 .الدولة األخرى بمقتضى قانونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الداخلي " 

المسؤولية الجنائية و المكافحة ، المكتب العربي الحديث ، السكندرية ،  –الجريمة  : محمد عبد اهلل أبو بكر سالمة ، الكيـان القانوني لغسل األموال -أنظر : 
 . 112-113، ص  2002
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، و اقتبست بعض األحكام  (1)تفاقيات دولية و إقليمية و في هذا الخصوص انضمت الجزائر إلى ا
، و التعاون مع منظمات  (2) (GAFI -FATF)من بعض المنظمـــات على غرار مجموعة العمل المالي الدولي 

)  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إفريقيـمجموعة العمل المالي للشرق األوسط و شمــة على غرار ـــــــــــــــــدولية و إقليمي
MENAFATF)  مجموعة الوحدات المالية الدولية، و (EGMONTGROUP)  و ذلك تماشيا مع ما هو قائم ،

 ة البنوك الجزائرية أمام البنوك العالمية من جهة ، وـــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى المستوى الدولي من أجل الحفاظ على سمع
حرصا منها على سالمة القتصاد الوطني من اآلثار السلبية الن اجمة عن عمليات تبييض األموال التي تتم 

 عبر القنوات البنكية و المالية في حمى التزام البنك بالسر المصرفي من جهة أخرى .

جه بعدها تن المبحث األول ، ثمفي سنولي في هذا المقام إلى التعرض إلى مضمون السر المصرفي لذا 
 . في المبحث الثانيلتزامات الجديدة للبنك للتعرف على مضمون اإل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :أهم هذه التفاقيات  - 1

عليها بموجب رئاسي رقم والمصادق  1322ديسمبر  21مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، الموافقة عليها بتاريخ الاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير  -   
 . 1332جانفي  22المؤرخ في  21 – 32
 . 2111ديسمبر  23، المؤرخ  222-2111، المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم  1332اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب لسنة  -  
، المصادق عليها  2111نوفمبر 12ية العامة لمنظمة األمم المتحدة في إتفاقية المم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمــة عبر الوطنية ، المعتمدة من طرف الجمع -  

 . 2112فيفري  12، المؤرخ في  22 -12بموجب المرسوم الرئاسي 

 نوفمبر 12 بتاريخ لمتحدةبرتوكول منع وقوع التجار باألشخاص المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمدة من طرف األمم ا -  
 . 2113نوفمبر  13المؤرخ في ،  210 - 13، المصادق عليها بموجب مرسوم الرئاسي رقم  2111

الجمعية  عتمدة من طرفبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الوطنية ، الم -  
 .  2113نوفمبر  13المؤرخ في ،  212 -13المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،  2111نوفمبر 12ة لألمم المتحدة بتاريخ العام

 :السياسة المالية المعتمدة من قبل الدولة الجزائرية خاصة الصالحات البنكية على المستوى الداخلي تم إصدار قوانين تتالءم مع  
من و إلى الخارج ، المعدل األموال رؤوس المتعلق بقمع مخالفــة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة ،  1371071331المؤرخ في ،  22-31األمر رقم  -  

 . 2111سبتمبر  11ر في ، الصاد 21ر عدد  ج،  2111 أوت  21بتاريخ ، الصادر  13-11و المتمم باألمر رقم 

 12-11باألمر رقم ، المعد ل و المتمم  2113أوت  20، الصادر في  22ر عدد  ، المتعلق بالنقد و القرض ، ج 2113أوت  21، المؤرخ في  11-13األمر رقم  -  
 . 2111سبتمبر  11، الصادر في  21ر عدد  ج،  2111 أوت 21بتاريخ ، الصادر 

فبراير  3، المؤرخ في  11، المتعلق بـالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهمــــــــــا ، ج ر عدد  2112فيفري  1، المؤرخ في  11-12القانون رقم  -  
 .، المعدل و المتمم  2112

ا أهمية في مجال مكافحة تبييض األموال له 2113( توصية ، تم مراجعتها سنة 21( أربعون )FATF- GAFIحيث صدرت عن مجموعة العمل المالي الدولي ) - 2
خرى باعتبارها ، و من ناحية أباعتبارها شبه دستور اعتمدتها  الدول و كافة المنظمات التابعة لألمم المتحدة كمعيار لتحديد مدى التزام الدول بمكافحة هذه الجريمة 

 ا .ــــــــــــــــــدليال إرشاديا للدول تحتذي بها و تحرص على عدم مخالفة مضمونهــــ
    .  21ص ،  2110، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  1عبد اهلل محمود الحلو ، الجهود الدولية و العربية لمكافحـة جريمة تبييض األموال ، الطبعة  -أنظر : 
 . 211 صالحة العمري ، المرجع السابق ، ص -       
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 زامات اجلديدة للبنكلتول : مضمون السر املصريف و اإللفصل األا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المبحث األول   
 مضمون السر المصرفي

 

رددهم أصبح ت ه العديد من المعلومات التي تخص عمالءه الذيى البنك و هو بصدد أداء نشاطيتلق  
رة كونها أصبحت من ضرورات الحياة المعاصذلك ل ، بقصد تلقي خدماته المصرفيةو حتميــا ا ياضطرار إليه 

ر مباشر بشكل مباشر أو غي –ه يتوصل ــأن طبيعة نشاط البنك تجعل حيث، ا ـــــــالتي ل يمكن الستغناء عنه
ريد في سبيل التعرف على هذا العميل الذي يبيانات و أسرار العمالء المتعلقة حتى بحياتهم الخاصة  إلى -

نك في بل إن الب، ه ـــار متعامليــإقامة عالقة تعامل مع البنك ، ذلك أن البنك يعد تاجرا و له الحق في اختي
لمستشار القتصادي و التجاري للعميل ، و يقدم له النصح و التوجيهات ات يلعب دور اـــــــــــــــــــــــــــــــــالعديد من األوق

تمان الك ل إليه في طي  ما توص  كل في مقابل أن يبقى يكون ذلك لكن  ، (1)التي تساعده في تطوير أعماله 
  .  (2)  ثالث طرف إلى العميلب تتعلق  ةــمعلوم ةأي عن الكشفعدم و 

 ليهع يصطلح ما وهو ، إتباعه على المصرفي العمل جرى و نكالب على العرف فرضه التزام هو و
 . المصرفي بالسر

رار التي إفشاء األس مبعد البنكالموجب الملقى على عاتق  نظر إلى الس ر المصرفي على كونه : "و يُ 
اء بدون ة تفرض التكتم و تعاقب اإلفشحة صريـــآلت إليه بحكم موقعه أو في معرضه بموجب نصوص قانوني

 . (3) ذر شرعي " ع
ه ـلة بين البنك و عميـــــــــــــالسر المؤتمن عليه من قبل البنك و موظفيه ، و الذي هو محض ثق" هو إذ 

 . (4)"  زمين نتيجة لعدم احترام هذه السرية و يترتب على إفشائه المسؤولية و الجزاء الال  
، و جميع األشخاص المرتبطين بها  و أجهزتها و مستخدميهابنوك الموجب الملقى على الو هو " 

بعالقات معينة بحفظ التكتم على كل المعلومات القتصادية و الشخصية المتعلقة بزبائنها التي وصلت إلى 
علم المصارف إبان ممارستهم لمهنتهم أو في معرض هذه الوظيفة مع التسليم بوجود قرينة بالحفاظ على 

 . (5) ا لمصلحة الزبون " ـــــسريته

ائه لغير و عدم إفش، عليه ، فالسر المصرفي يتضمن التزاما من البنك بحفظ السر )المطلب األول(  و
 )المطلب الثاني( .دون مبرر قانوني المستفيد منه 

 
 

                                                 
 . 13نادر موسى ، المرجع السابق ، ص  - 1

2- Gaétan Bourdeaux, Analyse du secret bancaire au Royaume-Uni , Université Paris Ouest , 25/05/2007 . http ://www.u-

paris10.fr.  
 . 23نعيم مغبغب ، نظريات في القوانين المصرفية و الدارية و المدنية ، المرجع السابق ، ص  - 3

 . 21، ص  2112، دار اإلسراء ، األردن ، 1ريعات المالية و المصرفية من الوجهتين النظرية و العملية ، الطبعة خالد إبراهيم التالحمة ، التش - 4

 . 11، ص  1331، مكتبة الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  -دراسة في القانون المقارن  –نعيم مغبغب ، السرية المصرفية  - 5
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  زامات اجلديدة للبنكلتول : مضمون السر املصريف و اإللفصل األا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األول :المطلب 
  لتزام البنك بحفظ أسرار العميلإ

ا ــــــــــــــــــــــــا قويـتعد الثقة المعهودة للبنك من عميله و الئتمان الذي ينتظره هذا األخير كمقابل من بنكه أساس
ه إلى ــعميل ةسرار التي آلت إليه بمناسبة أداء نشاطه و اتجهت إراداألا بحفظ ـــــــــــــــلتزامإليفرض على البنك 

عرض في نسذا ل، ا ـــــــــــــــقانونلتزام فرضته أخالقيات المهنة بالدرجة األولى قبل تكريسه إا ، و هو ــالتكتم عنه
 :لفرع الثاني( )التزام محل هذا اإللثم )الفرع األول( ، لتزام البنك بحفظ السر ة القانونية إلعلطبيهذا المقام ل

 الفرع األول :
 لتزام البنك بحفظ السرالقانونية ل الطبيعة 

لتزام ببذل عناية للحفاظ على السرية ، لذا فهو ل يقف عند حد عدم إلتزام البنك بحفظ السر إيعتبر 
لكن  ، (1)ة لمنع تسربه على غير إرادة ـــــإفشاء السر و إن ما يمتد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات الحيطة الال زم

من  عمالإ باعتبار أنهما األكثرقد أم للقانون ؟ هل للعتزام البنك بحفظ السر لإإلى أي أساس يمكن إرجاع 
 . (2)لتزام مصادر األخرى لإلالبين 

 لتزام البنك بحفظ السر بين العقد و القانونالطبيعة القانونية ل  الفقرة األولى :
سة يعات المكر  ف التشر لتزام البنك بحفظ سرية الحسابات المصرفية باختالألساس القانوني إليختلف ا

ـا ، و بين ـــــــــــــــــــ، و منها من تجعله أساسا قانوني كانجلترا ا من تجعل أساسه العقدــــــــــــــــللسر المصرفي ، فمنه
 : تباعا يهسنتطرق إلما و هو ار المترتبة عن كل أساس ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعقد و القانون تختلف اآلث

 نظرية العقدأوال : 
قائم بين القد عو أساسه اله ــلتزام البنك بحفظ أسرار العميل مرجعإمفادها أن فكرة تتضمن نظرية العقد 

ة عمليات البنوك و العالقة بين البنك ــــــــــــــــــــــــــــعلى أساس أن طبيع، البنك من جهة و العميل من جهة أخرى 
أحواله  من تصرفاته وة العميل في أن يكتم البنك ما يفضي به العميل إليه ـــــــــــــــــــعميله تقوم على ثق و

فيفترض أن إرادة العميل قد اتجهت إلى ،  (3)هي مسائل يعتبرها العميل من شؤونه الخاصة الماليـــــــــــــــــــــــة ، و 
 ان السر ، و يقتصر الجزاء المترتب على ـــــــــــــكتمــ المصرفي بشأنالتعامل في إطار ما جرى عليه العرف 

 

                                                 
ين حق العميل في الخصوصية و حق البنك في مشروعية التعامل المالي ، مؤتمر األعمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة التوازن في المعادلة بشريف ، العزيزة  -1

   . 1022 ، ص 2113ماي  12-11و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 

 العمل المستحق للتعويض و شبه العقود . -اللتزام باإلرادة المنفردة -العقد-حيث تتمثل مصادر اللتزام في  : القانون -2
، ج ر عدد  ـــــــــــــــــــــــــــــين القانون المدنالمتضم  ،  1302سبتمبر 21المؤرخ في ،  22-02األمر رقم من الباب األول ، من الكتاب الثاني ، من  123 -23المواد :  -  

  . 2110مايو  13مؤرخة في ،  31عدد  ر ، ج 12-10المعدل والمتمم بالقانون رقم ،  1302مبر سبت 21، الصادرة في  22

 . 1121، ص  2112، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2عوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، الطبعة علي جمال الدين  -3
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 تزامات اجلديدة للبنكلألول : مضمون السر املصريف و اإللفصل اا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1) ـــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنائيـ ة مسؤوليةب أي  يرت  أن دون  لتزام على المسؤولية المدنية العقديةاإلخالل بهذا اإل
مبدأ على  بناءبحفظ السر في العقد إيراد شرط خاص ب قد يكون صريحالتزام البنك بحفظ السر إو 

ها بحرية و تضمينه بشروط خاصة من بينحرية التعاقد الذي يسمح لطرفي العقد في تحديد محتوى العقد 
ي العموم تتضم ن شروطا هي فمسبقا  البنوكتعد ها التي العقود ، و إما من خالل  ظ السرالشرط المتعلق بحف

وة في القلعدم المساواة عقود اإلذعان ضمن ف عادة ما تصن  و هي ،  ة فكرة عنهاتكون لدى العميل أي   ل
ضعه مو حيث يكون العميل في موضع ضعف مقارنة مع البنك الذي يستغل  ، بين األطراف ةقتصادياإل

  . (2)قانونية و مشروعة  تبقىيجب أن التي  المتمي ز لفرض شروطه
ا و نابعا من اإلرادة المفترضة إلرادة العميل التي اتجهت ـضمنيلتزام البنك بحفظ السر إكما قد يكون 

حفظ بلتزام اإلعلى أن من جهته يؤكد الفقه الفرنسي  ، حيث (3)عند تعاقد العميل مع البنك  إلى كتمان السر
أن  ذلك،  (5)العقود المصرفية من مستلزمات ، و هو  (4) لكل العقود البنكية  ة ضروريةــــــــــــــالسر يعد تِبع

ل سر أن هذا الو ات البنك ، ـــــــــــــــــلتزامإأن السر المهني من  ضرورةالالعميل عند تعاقده مع البنك يعتقد ب
  basee d contrat ينفصل عن العقد اإلطار

وفقا لما تتطلبه نية و  (7) ةـــــلذي ينبغي تنفيذه بحسن ني  ا  (6)
  . (8)أو على األقل ألحد األطراف )العميل( األطراف 

صا يوجب على ن نو هو الوضع القائم في التشريعات األنجلوسكسونية ، كالقانون النجليزي ، فهو ل يتضم  
لتزام إلتزام بالسر المصرفي أن اإلبقضت المحكمة العليا النجليزية ذلك في ، و  (9)تزام بحفظ السرالبنك اإلل

قانوني نتيجة للعقد بين البنك و العميل ، و بموجب هذا العقد هناك شرط ضمني يحتم على البنك الحفاظ 
 م قانونيلتزاإام البنك لتز على أن إا ، بل إن المحكمة نصت صراحة ــــــــــــــــــــــــــــــة المصرفية و كتمانهعلى السري  

 لعميلاللتزام القانوني يمنح التزام أخالقي أو أدبي ، و عليه فإن إخالل البنك بهذا و تعاقدي و ليس مجرد إ
  . (10)الحق في التعويض عن األضرار التي لحقت به 

                                                 
 .  01، ص  2012، دار الجامعة الجديدة ، السكندرية ،  1اء السر المصرفي بين الحظر و اإلباحة ، الطبعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد عبد الحي ابراهيم ، إفش -1
  . 132عادل عبد العزيز السن ، المرجع السابق ، ص  - 

2 - Anne TEISSIER , LE SECRET PROFESSIONNEL DU BANQUIER , tome 1 , thèse de doctorat d'Etat , Institut de Sciences 

Pénales et de Criminologie , Université de Droit ,d' Economie et des Sciences , presses universitaire d' aix – Marseille , 

Faculté de droit et des sciences politique, 1999, p. 40 .  
، بغداد ، العدد  مجلة القانون المقارنياسين ، الحماية القانونيـــــــــــــــــــــــــــــــة للسرية المصرفية في التشريع العراقي ، ذكرى محمد حسين ال -نصير صبار لفته الجبوري  -3

  . 21، ص  2110،  20

4- Anne TEISSIER, op-cit. , p. 40 .  
5 - Hammadi Arraid , La responsabilité civile du banquier , thèse de doctorat d'état , Faculté de droit et des sciences politique 

de TUNIS , 2004 , Inédite , p. 165 . 

6- Anne TEISSIER, op-cit. , p. 40 .  

 . 21، المرجع السابق ، ص  ذكرى محمد حسين الياسين  -نصير صبار لفته الجبوري  -7
  ". ةني   و بحسن عليه اشتمل لما ـــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبق العقد تنفيذ : " يجبعلى أنه تنص  ،  المتممو معدل ال القانون المدني، من  110المادة  -  

8- Anne TEISSIER, op-cit. ,p. 40 .  

  . 222، ص  2112لمخدرات ، دار الكتب و الوثائق القومية ، القاهرة ، مصطفى طاهر ، المواجهــــــــــــــــــــــــــــة التشريعية لظاهرة غسل األموال المتحصلة  من جرائم ا -9

 . 231ص   2111، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  -دراسة مقارنة  –نادر عبد العزيز شافي ، تبييض األموال  -نقال عن :  -10
 . 322، ص  2111ات زين الحقوقية ، ، منشور  1، الطبعة  -دراسة مقارنة  -سمر فايز اسماعيل ، تبييص األموال  - 
   . 12 نادر موسى ، المرجع السابق ، ص - 
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ا ــو العميل وفق لتزاما تعاقديا بين البنكإلتزام البنك بحفظ السر في الوليات المتحدة األمريكية إو يعتبر 
ه ــــــــــــــــــــــه أو صفقاتــــــــــــــــــــــيمتنع على البنك اإلفصاح بمعلومات تخص حساب عميل للقواعد العامة ، و من ثم  

 . (1)ة صريحة أو ضمنية من العميل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــما لم توجد موافق، و ظروفه المالية أ

ه ـــــــــــــــــــــــــــــمني في عقد البنك مع عميلمن الض   هأشارت محكمة إيداهو في إحدى القضايا أنفي ذلك  و
حساب العميل أو المودع ، ما لم يصرح  ات تخص  ــــــــــــــــــــــن معلوميفصح البنك أو موظفوه ع أو المودع لديه أل  
للبنك بغير ذلك ، فيعتبر البنك مسؤول عن اإلخالل بالعقد الضمني ، حيث قام البنك في القانون أو العميل 

 ا المحكمة من قبيل إفشاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــبإبالغ رب عمل عميل عن شيكاته المرفوضة ، و اعتبرتههذه الدعوى 
ا ـــــقام دعوى قضائية ضد البنك و التي رفضتهأاألسرار و تم هذا البالغ دون علم هذا العميل أو رضاه ، الذي 

 . (2) محكمة الموضوع إل أن محكمة إيداهو العليا نقضت الحكم و حكمت بمسؤولية البنك
 

يث يميل الفقه و تؤيده أحكام المحاكم إلى القول بأن البنك ل يقع ، حبلجيكافي هو أيضا ما نجده سائدا و 
مان األسرار ا بكتـــــــــــــعداد األشخاص الملزمين قانونعلى اعتبار أنه ليس من عليه التزام قانوني بحفظ السر 
ر ة بالســــــــلمتعلقامن قانون العقوبات البلجيكي  222نص المادة المشار إليهم في المعهودة إليهم بحكم مهنتهم 

 1302أكتوبر  22صادر بتاريخ لها  النقض البلجيكية في قرار  محكمة رفضت على ذلك و ،  (3) المهني
ة الوظيفة التي يقوم بها البنك ، و ل ــــــــــــــــــطبيعلل  " هقضت بأنإذ ،  (4)المادة على البنوك تلك تطبيق أحكام 

 222دة ة المهنية بحسب الماحترام السري  إة الشخص الملزم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا األخير صفة أحكام قانونية ، تمنح هأي  
  . (5)ة " ة المهنيالخاضعين للسري  ، فالبنك يخرج من مصاف المؤتمنين الضروريين من قانون العقوبات 

ن البنك ائم بيـــــــــــــــــــــــــالقوع هذا العقد هناك اختالف حول ن ةفإنه ثم  ، ن كان هذا التجاه متفق عليه إو 
عقد ،  ةــــــــــــــــــــــــــــــــعوديما إن كان عقد فيالعقد لهذا التكييف القانوني في  الفرنسيالفقه قد اختلف ، فو عميله 
 .(6) عقد غير مسمىهو أم إيجار خدمات ، عقد  وكالة ،

العميل المودع في الوقت الذي يودع فيه أمواله بالبنك ن أ على أساس ةـــــديعو  عقدفالعقد و بناء عليه ، 
البنك في كون في،  من قانون العقوبات الفرنسي 221 المادةعليه نص ما تاستنادا لا سر ه ــــــــــــــــــــــــــيودع معه

 . (7) ا بحفظ سر ه مقابل ذلك ملزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                 

  . 233سمر فايز اسماعيل ، المرجع السابق ، ص  -1

  . 23ص ،  2112ر النهضة العربية ، القاهرة ، ، دا 1ة غسل األموال و سرية الحسابات بالبنوك ، طبعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماجد عبد الحميد عمار ، مشكل -2

  . 02-00محمد عبد الحي ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  -3

  . 22نعيم مغبغب ، السرية المصرفية ، المرجع السابق ، ص  -4

5  - Pierre Lambert , Secret Professionnel , Bruylant , Bruxelles , 2005 , p.325 .  

  . 22، ص  السابقية المصرفيه ، المرجع بغب ، السر نعيم مغ

6- Anne TEISSIER, op-cit , p. 39  .  

  . 231، ص  2111، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -دراسة مقارنة  –عبد المولى علي متولي ، النظام القانوني للحسابات السرية  -7
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لقانون الكن هذه النظرية لقت انتقادا على أساس استخدام لفظ وديعــــــــــــــــــــــــــــــــة للتعبير عن األسرار التي يؤاخذ 
ـــــــه ، ذلك أن معناه في القانون العقوبات يختلف عنه في القانون ـــــــــــــــــفي غير محلـــــ (1)ا ــلى اإلفضاء بهع

يستقيم ل ، و هو ما ( 2)هو اتفاق بحفظ مؤقت لشيء منقول يلزم برد ه عينا المدني ، إذ عقد الوديعة المدنية 
ات التي لتزام البنك بحفظ المعلومإكما و ل يمكن تفسير  للبنك رد ه عينا ، ة إذ ل يمكنــــــــمع كون السر وديع

 .ـــا ــــــــــــــــــــــترده بشكل غير مباشر عند قيامه بنشاطه المهني ، و من غير أن يكون العميل مصدرا له
ه ــــــــــــــــــــــــــميلعلى أساسه يكون البنك وكيال عن العميل يلتزم بالعمل لصالح ع الذي وكالةو هو عقد 

في حين ،  (4) تنتهي بوفاة الموكلذلك أن الوكالة  ، لكن هذه النظرية لقت هي األخرى انتقادا ، (3) الموكل
أين  ،لتزام البنك بحفظ السر يبقى العمل به مستمرا مهما انتهت عالقة العميل بالبنك أو في حال وفاة أن إ

ا اتجاه ورثة العميل المتوفى على اعتبار أنهم امتداد لشخصيته ـــــــــــــــملتزم في هذه األخيرةيصبح البنك 
 ة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــالقانوني
تعهد تعامل مع العميل فانه يعند قبوله اللبنك و ، ذلك أن ا إيجار خدمات عقدقيل عن العقد أنه قد كما      

ذلك أن  لتزامه بحفظ أسراره ، لكنها انتقدتإجر مع ة في مقابل أات المصرفيبتقديم كافة الخدمات و الستشار 
 .( 5)ط ا التزام البنك بحفظ السر هو التزام ببذل عناية فقـــا بتحقيق نتيجة بينمــلتزاميجار خدمة يتضمن إعقد إ

 بنك ،و ال يقوم على رضا العميل لتزامإهو مجرد ، إذ العقد  كما قيل عنه غير مسمىعقد أيضا وهو 
ا ــمن نفس طبيعة العقد األول و إن كانآخر بحفظ السر من خالل عقد  هلتزامإعفاء هذا األخير من يمكن إف

النظرية ، بما يعني أن هذه أساس هذه النظرية  أنه ماب (6)، لكن ماذا لو انعدم الرضا ؟  مختلفين في السبب
 وصلت إلى علم البنك معلومات تخص عميله سواء لتزام البنك بحفظ السر خاصة إذا مافشلت في تبرير إ

 .بشكل مباشر أو غير مباشر 

 و مهما كان نوع العقد فإن نظرية العقد ككل يترتب عنها نتائج ، تتمث ل في :
 ه يتمــــوالو بالتالي ز ، لتزام بالسرية بإرادة طرفي العقد ألنه ناشئ عن إرادة الطرفين إمكانية رفع اإل -    

 .( 7) ادة أخرى مضادةإر بإعالن 
أصبحت التشريعات المعاصرة ل تقبل شخصا  حيث،  عدم جواز الحتجاج بالسر أمام المحكمة -    

 استدعي في إجراءات دعوى جنائيــــــــــــــــــــــــــة يمكنه أن يتملص من هذا الواجب ، و هذا الدور المساعد للعدالة
 ي ، و على األخص ل يقبل من موظف البنك أمــــــــــام المحكمة الجنائية  الجنائية بحجة أنه يحوز السر المهن

                                                 
  202ص،  2001، النسر الذهبي ، القاهرة ،  3من الناحيتين القانونية و العملية ، الجزء األول ، الطبعة محي الدين اسماعيل علم الدين ، موسوعة أعمال البنوك  -1

2- Pierre Lambert , op-cit. , p. 18 .  
وعلى أن يرده  لمدة عليه يحافظ أن على هلدي المودع إلى منقول شيئا المودع بمقتضاه يسلم عقد الوديعة، تنص : " القانون المدني المعد ل و المتم م ، من   590المادة -

  " اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعين

 .  231عبد المولى علي متولي ، المرجع السابق ، ص  -3

4- Pierre Lambert , op-cit. , p. 18.  
 . 232عبد المولى علي متولي ، المرجع السابق ، ص  -5

 . 232، ص  نفسهمتولي ، المرجع  عبد المولى علي -6

7- Pierre Lambert , op-cit. , p. 19 .  
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هم ت المصلحة التي ارتبطت بسر ه أيا كانـــــــــــــــأن يرفض اإلفصاح عن تفاصيل المعامالت البنكية لعمالئ
 .( 1)المهني ، حتى ل يعوق ذلك تصرف السلطات القضائية 

 لكن هذه النتائج أد ت إلى توجيه انتقادات لنظرية العقد ككل ، تتمثل في : 
تفق مع السر ل يحفظ كون هذه النظرية تقوم على افتراض عقد ضمني بين العميل و البنك على  -

نه و هو ما يعب ر ع -مدركة ة في إرادة حرة ـــــــــــعقد لقيامـه لبد من توافر أركانه المتمث لالواقع ، ذلك أن ال
و أهلية كل من المتعاقدين ، و سبب و محل مشروعين ، و لكن السر قد يتعلق بشخص غير  -بالرضا 

ن تصور وجود عقد و أ، كما ا للنظام العام و اآلداب العامة ــكامل األهلية ، و قد يكون موضوعه مخالف
ضمني بين العميل و البنك ، و إن أمكن تطبيقه على بعض المهن ، فإنه يصعب تعميمه و تطبيقه على 

، يكون من الصواب القول بأن مهن أخرى ، مما أدى إلى اختالف الفقه حول تحديد نوع العقد ، و على ذلك 
 . (2)القانون خارج أي نطاق تعاقدي ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــمههناك واقعة يجر  

 ميجر   يجعل من المشرع اليس سبب هأن إل  ، ن إفشاء األسرار و إن كان يمس مصالح األفراد إ -
ألن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، فالتجريم هدفه صيانة المصلحة  مه إل  اإلفضاء ، إذ أن المشرع لم يجر  

تماعية ت جه نحو فكرة الجريمة الجيالقضاء الفرنسي جعل و هو ما  ،العامة أكثر منه صيانة المصلحة الخاصة 
einfraction social  اد فكرة الجريمة الخاصة ــــــــــــاستبعوeprivéinfraction  

(3)
 . 

أنه طبقا لنظرية العقد ل يكون اإلفشاء مباحا إلى بموافقة من أودع السر و لكن األمر خالف ذلك  -
بدأ السائد في الفقه الفرنسي و من حيث الم، و  ئة بآخرين غير مودع السرارا سي  ـــــــــــــــــــء أثعندما يلحق اإلفشا
بجريمة ل يشك ل واقعة مبررة ، و كذلك بالنظر إلى الطبيعة العامة لجريمة إفشاء  الضحيةالعام ، فإن رضا 

ؤولية ت السرية عنه ل ينبغي ينفي المسبإفشاء بعض المعلومااألسرار ، فاألمر الصريح من صاحب المصلحة 
العميل بإفشاء السر ل يمحو عن الفعل صفتـه  فرضــا ، (4)الجنائية للبنكي الذي عمل بموجب هذا األمر

الجنائية ، ألنه يضر بالشخص و بالمجتمع ، و رضا العميل و إن يمحو الضرر الفردي الخاص إل أن 
 .بالنظام العام للمجتمع لتعلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقيع العقاب ، الضرر الجتماعي العام يبقى مبررا لت

فكرة العقد ليست ضرورية لتفسير المسؤولية المدنية للبنك عن اإلفشاء الضار طالما أنه يمكن الل جوء  -      
 . (5)ية إلى الخطأ المدني أو إلى المسؤولية التقصيرية كأساس لهذه المسؤول

ت في ه ، ظهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتزام البنك بحفظ أسرار عميلإلذا و لقصور نطرية العقد في تفسير أساس 
 المقابل نظرية النظام العام . 
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  ة للبنكلتزامات اجلديدلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    -نظام العام ال -نظرية القانون  : ثانيا
ة في قانون دلتزام البنك بحفظ السر إنما يستند إلى نص أو نصوص محد  ر بعض التشريعات أن إتعتب

لحة صونا للنظام العام و حفظا للمص لتزام مسؤولية جنائيةا اإلذب على اإلخالل بهالعقوبات ، و التي يترت  
فظ أسرار لتزام بحا من تطبيقات اإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يعد تطبيقلتزام البنك بالسري  باعتبار أن إإما العامة ، وذلك 

ال ة المصرفية نظاما قانونيا مستقالمهنة ، و هو ما يطلق عليه سر المهنة المصرفي ، أو باعتبار السري  
 . (1) ه ، يطلق عليه نظام السر المصرفي يخضع ألحكام خاصة بها بذاتــــــــــــــــــــــــــــــــقائم

 حماية المصالح منن ، في كون الهدف من نظام سر المهنة المصرفي يستخلص او يختلف النظام
الفردية ، و تدعيم روابط الثقة بين األفراد ، أما في نظام السر المصرفي فيكون الهدف تحقيق المصالح 

 .عنصر أساسي لتحقيق هذه المصالح  ان المصرفيـــــــــــــــــــــــــلة ، باعتبار أن الئتماإلقتصادية العليا لدو 
و يقتصر نطاق السرية في نظام سر المهنة المصرفي على الوقائع التي وصلت إلى علم البنك بحكم 

اء هذه الوقائع ، أما في نظام السر ـــــــــــــــــــــــــــــــــمهنته ، و بمناسبة تعامله مع شخص اتجهت إرادته إلى إخف
المصرفي فيمتد نطاق السرية ليشمل كافة المعلومات المتعلقة بنشاط البنك ذاته ، بما في ذلك النواحي 

 . (2)ار قطاعات نشاطه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتنظيمية و أساليب العمل و اختي
 رة لإلخالل بسرخضع لجزاءات جنائية أشد من تلك المقر  يأن اإلخالل بالسر المصرفي  و يالحظ

 .المهنة المصرفي 
لتزام بحفظ سر المهنة المصرفي مواجهة السلطات العامة ، فإن إ و أما عن مدى الحتجاج بالسر في

لحة عليا مشرع أن هناك مصفيها الحتجاج به في كل حالة يرى النظام العام النسبي ، فيمتنع اإليعتبر من 
أجدر بالرعاية من حفظ هذا السر ، و من ثم يتقي د هذا اإلحتجاج بالقواعد المنصوص عليها في القوانين 

ن على البنك تقديم المعلومات للسلطات العامة ، في األحوال التي يرد بشأنها نص يوجب ، ويتعي   المختلفة
 .  (3) المالية و اإلدارية قديم المعلومات للسلطاتذلك ، باعتبار أن البنك المعاون الملزم بت

بالنسبة للسر في نظام السر المصرفي فهي تعتبر شبه مطلقة تقل فيها القيود ، و يتسع نطاق الحتجاج أما 
 إيطاليا ، و لبنان .ة السلطات العامة ، كما هو الشأن في كل من سويسرا ، و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها في مواجه
دت المحاكم الفرنسية الطابع المطلق للسر المهني ، و كان القضاء يتجه في البداية إلى الحفاظ أك  و قد 

فشاء سر أصبح إ لتزام بطابع النظام العام ، و من ثم  مت المحاكم لهذا اإلعلى مصلحة المهنة ، و بالتالي سل  
 . (4)حترام شرف المهنة إة في ـــــــــــــللعامة العليا المتمث  المهنة بصفة أساسية اعتداء على المصلحة ا

 و أن التشريع أراد ،  (5)ة من النظام العام ـــــــــــو قد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن السر المهني فكرة بحت
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  لتزامات اجلديدة للبنكإللفصل األول : مضمون السر املصريف و اا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي إطار المصلحة مهنته فه ـــــــــــــللشخص الذي تجعلاألسرار التي يكون الفرد مضطرا لإلفضاء به أن يكفل تأمين 
 . (1)ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعامة أو النظام العام أمين

 العتبارات التالية : علىالعامة المصلحة و تقوم 
يعتبر إفشاء السر اعتداء على حق من الحقوق المالزمة للشخصية ، و قد أكد القضاء الفرنسي على  -

ل ة العميــــــصح أن كتمان المركز المالي للفرد يقف على قدم المساواة مع كتمان األمور التي تتعلق بجسم و
 .ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مصالحه العائلي

و ل يمكن لتلك الثقة أن ، حرص المشرع على خلق جو من الثقة بين العميل و األمين على السر  -
رة النظام د فكان الفرد عدم خيانة األمين و ذلك بفرض الجزاء الجنائي و المدني و اعتماـــــــــــــــــــــــتتحقق إل بضم
طاق و أن طبيعة السر تتجاوز نل سيما لتزام بحفظ السر ، و هو ما يحقق مصلحة المجتمع لإلالعام كأساس 

 . (2)العقد 
 في :  ت، تمث ل اآثار على هذه الفكرة  تبو عليه ترت  

 يمكن فال ر للصالح العاملتزام بالسر مقر  اإلعلى اعتبار أن عدم جواز إعفاء األمين على السر منه  -
تزام لالشأن نفسه أو برضائه ، فهذا اإل ا ، و لو بتصريح من ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعفاء األمين على السر منه مطلق

النظام ه بــــــــــــــــــــــقا ، فهو ل يقبل اإلسقاط أو اإلعفاء لتعل  ـــــــــــــو إن كان مقررا لمصلحة العميل و المجتمع مع
اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، بمعنى ليس للعميل الحق في إعف (3)فهو ل يخص العميل حتى يعفى منه  و من ثم  ، العام 

لتزام بالسر المهني القائم على المصلحة الجتماعية فيجب أل تطغى إرادة الفرد على إرادة األمين من اإل
ا خرق السر المهني يجعل اللجوء إلى إرادة الصريحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــعاقب جزائيفوجود نص ي ، و بالتالي(4) القانون

 .  (5) أو الضمنية لألطراف غير نافع
 معنىة لمن أودعه لديه من العمالء ، بة حتى بالنسبـاإلحتجاج بالسر على الكافلتزام األمين على السر إ -

 . ه ــــــــــــعلى صاحب المصلحة نفسأن السر يكون قابال لالحتجاج به 
 (6) في أن :تتمث ل  ، ل تتسم بالجدية  إلى انتقاداتلنظام العام انطرية و قد تعرضت 

ر ي  غبت رن هذا األخير مفهوم مرن و متغي  أدوا ما المقصود بالنظام العام ، ذلك لم يحد  أصحاب النظرية  -
  .ا ـــعية عليو يتمثل في حماية مصلحة اجتماهالظروف ، و 

ف للتزام بالصمت مما يسمح للمهني اإلحتماء خاألولوية للحق في الصمت على اإلهذه النظرية تعطي  -
بدل عن مصلحة ية دعوى تقام ضده ، دفاعا عن مصلحته الخاصة الصمت المطلق لحماية نفسه من أ

 العميل .
                                                 

1  - Crim., 19 Nov. 1985, Bull.crim.N° 364 .    

  . 121 المرجع السابق ، ص سعيد عبد اللطيف حسن ، -أنظر :   

  294، المرجع السابق ، ص  عبد المولى علي متولي -2

  . 122 ، ص السابقالمرجع  د عبد اللطيف حسن ،سعي -3

4- Pierre Verdier , op-cit  . , p. 9 . 

5- Hammadi Arraid , op-cit. ,  p. 165.  
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  لتزامات اجلديدة للبنكول : مضمون السر املصريف و اإللفصل األا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتزام البنك بحفظ السر وفق القانون الجزائريإ : الفقرة الثانية
د د حف ،السر لتزام البنك بحفظ إ –كغيره من التشريعات المقارنة  – (1) ن التشريع الجزائريتضم  

 لتزام حفظ السر .إمن يقع عليهم نطاق بي ن و إطار السر المهني ،  في بإدراجهه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبيعت
 
 

 إدراج السر المصرفي في إطار السر المهني  أوال : 
ل أدرجه لتزام البنك بحفظ السر ، بإل مستقال   ا  ــــــــــــــــــــــــــــــقانوني ا  ــــــــــــــــــــــــــتنظيمالمشرع الجزائري ص لم يخص  

كون هذا يحيث ب، نص قانوني عام  يستند إلى قانونيا   و اعتبره التزاما  ، عموما ضمن أحكام السر المهني 
رة في لمهني لسر الالقانونية حماية تكون حمايته القانونية ضمن الو  ،ا من تطبيقاته ــــــــــــــــــــــــــــلتزام تطبيقاإل المقر 

ات ـــــــــــــــــــمن قانون العقوب 311إلى المادة   11-13من األمر  110دة حيث أحالت الما، قانون العقوبات 
توقيع جزاء جنائي على خرق به الدستور من حقوق لألفراد ل يصان إل  ـــــــــــما يكفل، ذلك أن  (2) الجزائري
قا بالحقوق باطا وثييرتبط ارتالذي  لحق في الخصوصيةلتزام البنك بحفظ السر هو من قبيل اإه ، و أحكام

للعميل  الحياة الخاصة يمس  لتزام ، و ما دام أن هذا اإل (3) اــــــــــــــــــــــــــنسانإالشخصية التي تثبت للشخص باعتباره 
 فهو يتعلق بالنظام العام

لى أساس عمدنيا و مساءلته ، يؤدي خرقه إلى توقيع العقوبة الجزائية على البنك ،  (4)
 . (5) ة العميل و الغيرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتقصيرية في مواجهالمسؤولية 

 

  حفظ السر ن بونطاق الملتزم ثانيا :
 السر المصرفي في :  حفظيقع عليهم واجب من  11-13من األمر  110المادة  حد دت

شخص يشارك أو شارك بأي ة طريقة كانت كل  عضو في مجلس إدارة ، وكل  محافظ حسابات ، وكل  -
 ــا .ــــــــــــــــــــــــــفي تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميه

ي ا للشروط المنصوص عليها فـــكل  شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفق -
 مواد هذا القانون .

اء مجلس إدارة بنك الجزائر للسر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخضوع أعض 11-13األمرمن  22كما ألزمت المادة   
 ه .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كذا كل شخص يلجأ إليه مجلس اإلدارة في سبيل تأدية مهام،  المهني

عله الملزمين بحفظ السر ، إذ لم يجيتضح من النصين أن المشرع قد وس ع من دائرة األشخاص و عليه 
ى معلومات في إطار اختصاصه الوظيفي بل مد ه إلى كل من اط لع بحكم مهنته ــــــــمقتصرا فقط على من تلق  

المحظور إعالم الغير  أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات و المعلومات
 ما سيتم تبيانه تباعا :و و ه،  (6)ـا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهـ

                                                 
  م .ل و المتم  المتعلق بالنقد و القرض المعد   ، 11-13 رقم األمر -1
  .، المعدل و المتمم 1311جوان  11، الصادرة في  22، المتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد  1311جوان  12مؤرخ في ،  121-11األمر رقم  -2
  . 1010عزيزة الشريف ، المرجع السابق ،  ص  -3
  . 1022عزيزة الشريف ، المرجع نفسه ، ص  -4

5- Hammadi Arraid , op-cit. , p. 164 .  
  . 121، ص  2111، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2ـا لقانون التجارة الجديد ، الطبعة ــــــــــــــــــــــــــان ، عمليات البنوك طبقــــــــــــد قرمعبد الرحمان السي -6
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  لفصل األول : مضمون السر املصريف و االلتزامات اجلديدة للبنكا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لبنك بصفته شخصا معنويـــــــــــــــاا  -1
ام بتلق ي األموال من الجمهور ـــــــــــــــــــــــــــــاه للقيالمخو ل دون سو  (1)ا للتشريع البنكي الجزائريــالبنك وفق يعد  

دارته و هو ، و  (2)ا العادية ــا بصفة مهنتهـمنح القروض ، و كذا وضع وسائل الد فع تحت تصرف الزبائن وا 
لة بما يمي ز البنوك عن المؤسسات المالية   وضع لتلق ي األموال من الجمهور و إذ أن هذه األخيرة غير مخو 

 .( 3)ـــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسائل الد فع تحت تصرف زبائنه
 ةـــــــــــــــــــــشركات مساهمفي شكل  (4)ة للقانون الجزائريعالبنوك والمؤسسات المالية الخاض ستتأس  

 .(5)متعلقة بشركات المساهمة تخضع ألحكام القانون التجاري ال و بترخيص من مجلس النقد و القرض ،
و يمكن الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك األجنبية أو فروع لها في الجزائر مع مراعاة المعاملة 

 . (7)،  و كافة الشروط التي تخضع لها البنوك في الجزائر (6) بالمثل
مقرر من ا ، و يمنح بص لها بطلب منهعتماد للبنوك الوطنية و الفروع األجنبية المرخ  نح اإلو يمكن م

 . (8)ــا في الجريدة الرسمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحافظ ينشر وجوب
عدة مقررات تحدد قائمة البنوك  11-13من األمر  33و قد صدر عن بنك الجزائر تطبيقا للمادة 

(9) قائمة البنوك المعتمدة في الجزائر يتضمن  01-13المقرر رقم المعتمدة في الجزائر كان آخرها 
 . 

 نهــــــــــــــــــــــــام ةــو عليه ، فالحديث عن خضوع البنوك للسر المصرفي يصدق على البنوك الوطنية العام
يشمل السر المهني المفروض على البنوك كل من موظفي  ، وص لها األجنبية المرخ  كذا و ، و الخاصة 

 ه .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارتالبنك و القائمين بإ

 و البنك ــــــــــــــأ. موظف
 أل عنهم البنكــــــــجميع المستخدمين و العمال الذي يس  –على الرأي الراجح  –يقصد بالموظفين 

أعمالهم في البنك و لو لم يكن من ة بـــــــمسؤولية المتبوع و الذين يفشون معلومات وصلت إليهم بمناس
ة مباشرة أعمالهم كموظفين أو تابعين ــــاختصاصه الطالع على هذا المعلومات مادامت وصلتهم بمناسب

 يعتبر العاملون في البنوك من الموظفين العموميين المت صلين عن قرب بتنفيذ  و ، (10) ا كان مستواهمـــــــــــــــــــــأي  

                                                 
  . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  01المادة   -1

  . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  12إلى 11المواد من  -2

 . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  01المادة  -3

 . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  22المادة  -4

 . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  23عمال بنص المادة  -5

 . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  22-22المادتان  -6

 . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  22المادة  -7

 . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  32المادة  -8

، المتضم ن نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، ج  2113يناير  12، المؤرخ في :  11-13المقرر رقم :  -:  1ملحق رقم أنظر ال -9
  . 2113فبراير  22، الصادرة بتاريخ  11ر عدد 

  .  1122علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق ،  ص  -10
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  تزامات اجلديدة للبنكإللو ا لفصل األول : مضمون السر املصريفا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1)ــة ــــــــــــــــــــــــــــــالسياسة القتصادية و الجتماعية للدولة ، و يلتزمون بدورهم بالسري
اء هذه ــــــــــــــــــــــ، بل يمتد إلى ما بعد انتهد بعالقة العميل بالبنك ير محد  لتزام البنك بحفظ السر غو إ

دا بالنسبة لتزام مؤبيظل اإل ، وموظفيه إفشاء كل ما يتعلق بحساب العميل  العالقة ، إذ  يحظر على البنك و
ى سرية مادامت للعميل مصلحة معقولة في الحفاظ عل،  (2) اء العالقةــــــــــــــــــــــا كان سبب إنهإليهم و أي  
 . هــالتي تخص   (3)المعلومات 

ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ل يشترط حتى يلتزم الشخص بحفظ السر أن يكون هو الموظف المختص بحفظ البيان
لتزام على الشخص بمجرد وجود العالقة الوظيفية التي تربطه بالبنك الذي توجد و إنما يقع اإل،  أو المعلومات

 .(4)مليات التي يغطي السر المصرفي جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بها فيه الع

 القائمون بالدارة   .ب
ن معي  و مجلس المديرين ال، ل أجهزة إدارة شركة المساهمة وفقا للقانون التجاري في مجلس اإلدارة تتمث  

  بحسب األحوال .من قبل مجلس المراقبة 
 مجلس الدارة : -

 من  (5) من القانون التجاري 111بصفته شركة مساهمة مجلس إدارة يتشكل وفقا للمادة  يدير البنك
 ةـــــــــــــــــــــــــــالجمعية العامة التأسيسي همعلى األكثر ، تنتخب (12)اثني عشر  و، أعضاء على األقل  (3) ثالث

 1 اوزجـــــــــــــــــــــون األساسي دون أن تتد مدة عضويتهم في القانو تحد  بحسب األحوال ، أو الجمعية العامة 
 على األقل من رأس مال الشركة . %21مجلس اإلدارة مالكا ألسهم بقيمة أن يكون على  ، (6) سنوات

ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا طبيعيا تحت طائلة بطالن و 
 ، يتولى مجلس اإلدارة تحت مسؤوليته المديرية العامة للبنك .ون التجاري من القان 132لمادة عمال باالتعيين 

ات سي البنوك والمؤسسالشروط الواجب توفرها في مؤس   11-13من األمر  21ت المادة و لقد حد د
 .ا ــــــــــــــا وممث ليهـــــــــــــالمالية ومسي ريه

مجموع  و، إلزامية كتمان القائمين باإلدارة  من القانون التجاري صراحة على 120المادة نصت و 
 لك تعتبر كذاألشخاص المدعوين لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة للمعلومات ذات الطابع الس ري أو التي 

                                                 
  . 232لحلو ، المرجع السابق ،  صعبد اهلل محمود ا -1
اء سر المهنة ، مؤتمر األعمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة و القانون ، كلية الشريعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسامة عبد اهلل قايد ، المسؤولية الجنائيــــة للبنك عن إفشــ -2

  . 1120، ص  2113ماي  12-11عة اإلمارات العربية المتحدة ، و القانون ، جام
  . 23، المرجع السابق ، ص  ماجد عبد الحميد عمار  -3
ر السرية المصرفية على مكافحة جرائم غسل األموال ، مذكرة ماجستير في العدالة الجنائية ، كلية الدراسات العليا ، تخصص السياسة ثسعود ذياب العتيبي ، أ -4

 . 75ص  ،   2110جنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ال
مؤرخة  11، ج رعدد  2112فبراير  11المؤرخ  ، 12-12م بالقانون رقم ل و المتم  المعد   ، المتضمن القانون التجاري 1302سبتمبر 21المؤرخ في  23-02األمر رقم  -5

   . 2112فبراير  13في 
  لمعدل و المتمم .ن التجاري القانو ، من ا 111المادة  -6
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  لفصل األول : مضمون السر املصريف و االلتزامات اجلديدة للبنكا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :  ديرينمجلس الم -
أعضاء إلى  3بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري ،  يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من       

أعضاء من األشخاص الطبيعية تحت طائلة البطالن ، ويعي نون من طرف مجلس المراقبة ، ويعين على  2
 ركة في كل الظروف .رأسه رئيسا  يتمتع هذا المجلس بالسلطات الواسعة للتصر ف باسم الش

  ة البنوك والمؤسسات المالية  ـــــــــبرقاب . المكّلفون2       
في : محافظي الحسابات واللجنة المصرفية باإلضافة إلى   (1) 11-13ل هيئات الرقابة وفقا لألمر تتمث  

 تحت إشرافالتي تكون  –المخاطر ، المستحقات غير المدفوعة  ، عوارض الدفع   -مجموع المركزيات 
 .بنك الجزائر

 

    (2) اباتــــمحافظو الحس أ.

كل بنك و كل فرع من فروع البنك األجنبي بتعيين محافظين اثنين للحسابات على  يلتزم وجوبـــــــــــــــــــــــا
لمعتمدين ا، حيث يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة أو الجهاز المكل ف بالمداولت من بين المهنيين ( 3)األقل 

، و لمدة  (4)و المسجلين في جدول الغرفة الوطنية و بعد موافقتهما كتابيـــــــــا ، و على أساس دفتر الشروط 
 . (5)ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

ــــــــــــا ـــــــــــمهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات و الهيئات و انتظامهــــــــــــ ى محافظ الحساباتيتول  
الحسابات السنوية ، و اإلشهاد على انتظام و صحة و مطابقة  (6)و مطابقتهــا ألحكام التشريع المعمول به 
مطابقتها للمعلومات الواردة في  مدى صحة الحسابات السنوية و لنتائج عمليات السنة المنصرمة ، و كذا

 . أو حاملي الحصص لشركاء ا وأتقرير التسيير الذي يقد مه المسي رون للمساهمين 
أن يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من لمحافظ الحسابات و 

 .( 7) مجلس اإلدارة و مجلس المديرين أو المسي ر
 و ألن كل ما تقد م تمك ن محافظ الحسابات من اإلط الع على معلومات األصل فيها سري ة فإن المادة 

أن يكون محافظ الحسابات مؤديًّا لليمين القانونية  ممارسة المهنةأوردت ضمن شروط  11-11من القانون  2
من القانون ذاته ، مع تحم له المسؤولية الجزائيـة عن كل تقصير في  1المحد د صيغتهــــــــــــــــــــــــا بنص المادة 

         . -ـــا عدم حرصه على حفظ السر ـــــــــــبما فيه -( 8)لتزام قانوني إالقيام بأي 
                                                 

  .القرض  وقانون النقد  نمالباب الخامس  -1
الصادرة في : ،  22، ج ر عدد  مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدـ: المتعل ق ب،    2111يونيو  29 في  المؤرخ ، 11-11 رقم لقانونا -2
  .   2111يوليو  11
  . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  111المادة  -3
  .  11-11 رقم لقانون، من ا  21المادة  -4
  . 11-11 رقم لقانون، من ا 20/1المادة  -5
  .  11-11 رقم لقانون، من ا 22المادة  -6
  .  11-11 رقم لقانون، من ا 23المادة  -7
   . 11-11 رقم لقانونمن ا ، 12المادة  -8
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  لفصل األول : مضمون السر املصريف و االلتزامات اجلديدة للبنكا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اللجنة المصرفية .ب
 ة ، إذ تأسست بموجب المادةــــــــــــــــــــهيئة رقابية و تأديبي 11-13لألمر تعتبر اللجنة المصرفية وفقا          

لتها صالحية مراقبة البنوك والمؤسسات المالية في مدى احترامه ، 112 ريعية ا لألحكام التشــــــــــــــــــــــــــــــــالتي خو 
مع إمكانية امتداد هذه الرقابة و في إطار ، التنظيمية المطب قة على تلك البنوك و المؤسسات المالية  و

نة المصرفية أن تعاقب على ، و للج (1)فاقيات الدولية إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارج الت
 حترام قواعد حسن سير المهنة .إا بما يضمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاللت التي تتم معاينتهاإل

ل اثالثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المج، و ئيســــا ل من المحافظ ر تتشك   111و هي وفقا للمادة 
قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس األول باإلضافة إلى ،  المصرفي و المالي و المحاسبي

 .لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء 
لتزام حفظ إون مدينين بسنوات من قبل رئيس الجمهورية ، و يعد   2 مدةل اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعضاؤه نيعي  و 

لتزام أعضاء إالمتعلقة بمن القانون ذاته  22إلى خضوعهم لنص المادة  111المادة أشارت ، إذ  (2)السر 
لعوا عليها في إطار عهدتهم سواء بصفة مباشرة مجلس إدارة بنك الجزائر بعدم إفشاء وقائع أو معلومات اط  

  أو غير مباشرة .
على إمكانية الطعن في  110دها القانون رغم إشارته في المادة ا القانونية فلم يحد  ـأما عن طبيعته

، مما  (3)لدولة ة أمام مجلس اــا ، أو المصفي و العقوبات التأديبيــــــــــا المتعلقة بتعيين قائم باإلدارة مؤقتـــــــقراراته
بنك  بين يونين بنك وعن قضية جمعت  (4)في طبيعتها القانونية في قرار له  ييقض ا بمجلس الدولة أنذح

 .ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، و اعتبرها سلطة إدارية مستقلـــالجزائر 
يكونوا  مل، و هم الذين  الغيرالسر على بعض األشخاص يعد ون من حفظ لتزام البنك بإهذا ، و يسري 

لعون على أسرار عمالء البنك بحكم مراكزهم كالمحامين أو يط   ، يعملون لكنهمي البنك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن موظف
لى بعض العمليات لعون عو المستشارين القانونيين و المستشارين الماليين للبنك ، القضاة و الخبراء الذين يط  

  . (5)عرض المنازعات بين البنك و عمالئه عليهم المصرفية بسبب 

                                                 
  . المعدل و المتمم 11-13األمر من 111/2المادة  -1

2- Helene Aubry , Banques et Etablissements de crédit , Dalloz , 2006 , p. 20 .  
  .. المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  110/2المادة110/2المادة  -3
بت أن القرار المطعون فيه يذكر أن رئيسهـا صر ح قبل حيث أن ه من الثا» ...  جاء فيه :،   12/12/2111: صادر عن مجلس الدولة ، بتاريخ   2123رقم : قرار  -4

 ا تشكل جهة قضائية مختصة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمناقشة الموضوع أن ه
 ة .ــــــــــــــــــــــــــــــــــحيث أن الجهات القضائية تفصل بين األطراف في حين أن  الل جنة المصرفية تشكل هيئة رقابية وهيئة تأديبية مهني -
د عن طريق القانون في حين أن  أغلبية اإلجراءات المطب قة أمام اللجنة المصرفية حيث أن ه من جهة أخرى فإن  اإلجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية تحد   -

  قد تم  تحديدها عن طريق نظام داخلي .
ليه الفقه من ثمة يتعين القول كما استقر ع و ، كل طعنا بالبطالن يجعل تصنيف قرارها ضمن القرارات اإلدارية، الطعن ضد قرارها يش حيث أن ه في األخير و

 « . ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن اللجنة المصرفية تشكل سلطة إدارية مستقل
  . 12 ص،  2112، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  1 ية والمالية الجزائرية ، الطبعةحسين مبروك ، المدونة النقد -أنظر:     
 . 32، ص  2111جالل وفاء محمدين ، دور البنوك في مكافحة غسيل األموال ، دار الجامعة الجديدة ، السكندرية ،  -5
: النظام القانوني للنظام المصرفي في لبنان ، المؤسسة الحقوقية للكتاب ،  1ــــات المصرفية و السوق المالية ، الجزء ــــــــــــــــــــــــــــــــــأنطوان الناشف و خليل الهندي ، العملي - 

 . 112، ص  1332لبنان ، 
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  الفرع الثاني
 لتزام البنك بحفظ السرإمحل 

ة المشمولة ــــــــــــــــــــــــفي المعلومل يتمث   لتزام قانوني آخر محالإلتزام البنك بحفظ السر شأنه شأن كل إن إل
 .( 1)ا معتبرا في العمل المصرفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تتخذ موضعـــبالسر ، ذلك أن المعلوم

(2)ا ــــــــــــــــــتحديد المعلومات المشمولة بالسر من الصعوبات التي يمكن مواجهته عد  يو 
عند لسيما ،  

ار السر المصرفي في وجود عالقات تعاون مع البنوك الخارجية ـــــــــــــــــــــــــــــو عندما يثأتحديد مسؤولية البنك ، 
  .ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو تعاون الهيئات المختصة فيما بينه

آلت إلى  أنب، عليها البنك  و تم  ائتمان س ريت طابع ذاكانت متى  مشمولة بالسر المعلوماتو تعتبر 
 . (3)المهني  هـــــأو في معرض لنشاط هـــــــــــــه أثناء ممارستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلم

م البنك ي وصلت إلى علمحله المعلومات ذات الطابع السري التلتزام البنك بحفظ السر إو عليه فإن 
 .( 4)دخوله في عالقة مع عميله أو بمناسبة إجراء عملية مالية ما خالل ارسة نشاطه بمناسبة مم

 : الطابع السري للمعلومات الفقرة األولى 
و أن  ، ا أو ظاهرا أو شائعا للكافةـــــــــــــــــا هي مما ل تعتبر أمرا معروفـــــــــــــالمعلومات السرية بطبيعته

 . (5) ا أو تأكيدا لم يكن لديه من قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــير عليها إعطاء المطلع اطمئنانالع الغيكون من شأن اط  

خاصة  (6)ا عن غيرها من المعلومات ـــــمييز بين المعلومات السرية بطبيعتههل الت  و الواقع ليس من الس  
ى ن دولة إلى أخرى فبعض الدول تتولإذ تختلف م، في غياب تحديد قانوني لما يعتبر سرا يوجب حفظه 

 التشريعات تحديد المعلومات التي يعتبر افشاؤها غير قانوني ، و البعض اآلخر يتولى القضاء تحديدها .

حيث تعتمد محاكم الوليات المتحدة األمريكية في تحديدها لنطاق المعلومات السرية الواجبة الحماية  
قضاء بين البنك و العميل ، و يقوم ال نها عقد ضمنيات المعقولة للعمالء يضم  ــــــــــــــــــــــــــــــعلى فكرة حماية التوقع

بتحليلها إلى عناصرها حتى يمكن تقرير ما إذا كانت رغبة العميل في حماية السرية معقولة في الحالة المعنية 
 و هذه العناصر هي :، أم ل 

(7) 
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  لتزامات اجلديدة للبنكاإلاألول : مضمون السر املصريف و  لفصلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 ا .ــــــــــــــــــــــــــــــنوع المعلومات التي يرغب العميل في حمايتهـــ -
  الظروف التي فيها قدم العميل تلك المعلومات ) و تشمل تلك الظروف نوع العالقة مع البنك ( . -
 . (1) هوية الغير الذي يسعى للحصول على المعلومات السرية  و أسبابه -

 (2)دة محد   اتـبيانقت بتعل  ذات طابع السري متى تكون لمعلومات ا ه أنـــــــــــــــمن جهت الفقهو قد اعتبر 
 . (3)معلومة للجمهور غيرو 

 التقّيد بالمعلومات ذات الطابع المحددأوال : 
أن  ، ذلكتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للعميل و أعماله ت ذات الطابع المحدد تعتبر من المعلوما

 . (4) لحماية الحياة الخاصة للعميل و سرية أعمالهلتزام بحفظ السر ضروري إلا

   سرية الحياة الخاصةالمعلومات المتعلقة ب -1
، و تدخل في الحياة  (5) شخص العميل و حياته الخاصة بالمعنى الواسع هي كل المعلومات التي تمس  

قد لع عليها البنك عند اكتتابه لعيط  التي المعلومات المتعلقة بصحة العميل  و ، (6)الخاصة سرية المداخيل 
ضمن أمور الحياة الخاصة الشديدة الخصوصية تعد  من ، ذلك أن تلك المعلومات  (7)تأمين مقرون بمنح قرض 

ستقر احيث ا ، ــــــــــــــــــــــــــــفي دائرة حالت موانع المسؤولية المقررة قانون ا إل  ــــــــــــللعميل التي ل يجوز افشاؤه
القضاء المقارن على اعتبار أن صحة الشخص و ما به من أمراض تعتبر من دقائق الحياة الخاصة ، فال 

 . (8)بعد الحصول على إذنه  ما يتصل بصحة اإلنسان إل  اإلفصاح بيجوز 

 سرية األعمالب المرتبطةالمعلومات  -2 
ت العميل المادي لمعامال أنها تتعلق بالجانبالمعلومات المرتبطة بسرية األعمال عن غيرها في  تتمي ز 

بمثابة الحياة تعد سرية أعمال العميل الشخص المعنوي ، و  (10)ا ـــــــــــــــــــــــــــــطابعا رقمي، متضمنة  (9)مع البنك 
  . ( 11) لألفرادالخاصة 
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  لفصل األول : مضمون السر املصريف و االلتزامات اجلديدة للبنكا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل بالبنك عالقة العميالمعلومات المرتبطة بومات المرتبطة بسرية األعمال في تحديد نطاق المعلو يمكن 
  ها الزبون بواسطة البنك :العمليات التي يقوم ب، و كواقعة مادية 

حساب  جودو  فتتمث ل خصوصا في بعالقة العميل بالبنك كواقعة ماديةلمعلومات المرتبطة فبالنسبة ل
اب هوية العميل سواء كان الحسرقم الحساب و ل لعميل و طبيعة هذا الحساب ، فال يكشف عن باسم ابنكي 
   . (1)ا ــــــــــــــــــــــــــــــا أو رقميــــــــــــــــــــــــــــــــــعادي

ة ــأو السياس، ة بالتنظيم الداخلي لمؤسسة العميل ـــــــــــــــــــــالمعلومات المتعلقكما ل يجوز الكشف عن 
يلتزم البنك بحفظ المعلومات ، و في هذه األخيرة  (3)الحديدية  تهخزين ، أو عنودائع العميل  و، ( 2)التجارية 

وجود بة القائم ني   حسن تلتزامه بالسرية انعقدت مسؤوليته الجزائية إل إذا أثبتا خالف إلقة بالخزانة ، فإذالمتع
 .(4)ا ـلتزامه بالسرية إلى واقعة تأجير الخزانة في حد ذاتهبي كالخطر المفاجئ ، وكما ينصرف إالسبب األجن

ا ـــــــــــــــــــــجريهل في العمليات التي يهي تتمث  ف  العمليات التي يقوم بها الزبون بواسطة البنكأما بالنسبة 
ة ت عيني  اــــــــــــــــــإعطاء تأمين، م المنقولة عمليات دفع المبالغ و تأدية القي  تشمل  هي العميل على الحساب ، و

 ا العميل مع البنك عند طلبـــــــــــــــــــــــاستالم المبالغ و السندات مشاريع العمليات التي يناقشه ، و شخصية
ات ه بسداد األقساط و مقدارها ، مديونيـلتزامإة و القروض الممنوحة له ، و مدى ـالتسهيالت الئتماني ، (5)قرض

على  لعميلا اـــات المقدمة في التسهيالت و القروض ، الشيكات التي يسحبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعميل و الضمان
 .  (6) ال و نشاط العميل مع البنك ــالبنك ، و كل ما هو متعلق بأعم

ا الشخص في مباشرة نشاطه ـــــــيجوز الكشف عن حجم العمليات المالية التي يقوم به و في ذلك ل
بات ابوضعية حساب العميل ، فالسر المصرفي يضمن الحسالتنبؤ تمك ن الغير من ذلك أنها قد ، ( 7)المهني 

ومات فإن إفشاء معل، إفشاء المعلومات المصرفية إيقاع الضرر بالزبون في الدائنة و المدينة ، فإن كان 
الحسابات الدائنة ، كإفشاء المعلومات  تتعلق بالحسابات المدينة قد تؤدي إلى إيقاع ضرر أشد من كشف

  . (8)حول الحسابات المدينة للتجار التي قد تضعف الثقة فيهم 
 
 

                                                 
ا عدم السماح باستخدامه رت سويسر عمل به في سويسرا و لوكسمبورغ ثم قر  كان يُ ، استخدام أرقام للتعبير عنه ه بالذي يتم فيه إخفاء اسم صاحبهو  الحساب الرقمي - 1

 . أنظر :  1332عطت مهلة ألصحاب الحسابات السرية للكشف عن شخصياتهم أو هوياتهم قبل نهاية سبتمبر و ا
 . 222-220نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ، ص  -  .  323 ،331حمدي عبد العظيم ، المرجع السابق ، ص -  

2- Patrice Bouteiller - Emmanuel Jouffin – François Ribay , op-cit. , p. 331 .  

  . 212 ص ،  2111لحمادي ، جريمة غسل األموال في عصر العولمة ، خالد حمد محمد ا -3

النهضة العربية ، دار  -دراسة مقارنة   - 2113لسنة  22ا في ضوء القانون رقم ـات البنوك عن عمالئهــــــــــــــــــــــــابراهيم حامد طنطاوي ، الحماية الجنائية لسرية معلوم -4
  . 22، ص  2112، القاهرة ، 

  . 30ص المصرفية ، المرجع السابق ، السرية ،  نعيم مغبغب -5

  . 212-212 صالمرجع السابق ، لحمادي ، خالد حمد محمد ا -6

  . 1013عزيزة الشريف ، المرجع السابق ، ص  -7

  . 10-11المدنية ، المرجع السابق ، ص  نعيم مغبغب ، نظريات في القوانين المصرفية و الدارية و -8
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  لتزامات اجلديدة للبنكاألول : مضمون السر املصريف و اإللفصل ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دود حة لعميل البنك ، فعلى هذا األخير أن يراعي ذلك ة المالي  ستعالم عن الوضعي  و في حال تقدم الغير لإل
خسارة ذلك أن إفشاءها قد يقود إلى وقوع  ،  (1) تقييم بسيط عن العميل دون تلك المتعلقة بسير الحساب

 للعميل .
ي كان إلى رئيس إدارة الشركة التو في هذا اعتبرت محكمة استئناف باريس قيام البنك بتوجيه مراسلة     

ل أية متابعة  بتتعلق بالصعوبات التي تواجه هذا األخير قصد تسوية وضعيته ق اـــمعهتجارية  للعميل عالقة
(2)ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مسؤولية البنك في مواجهة عميلر يرت  لتزام بحفظ الس  إفشاء  لإل قضائية

 .  

 المعلومات ذات الطابع العام  ادـــــــــــــــــــــاستبع ثانيا :
ادية الت القتصو هي المتداولة في الوسط العام كتلك التي كانت محال للنشر في الصحف أو المج

ي قد تلحق الت ا بكل تحفظ لتفادي التعرض لمسؤولية التعويض عن األضرارـــــــــــــــــلكن على البنك أن يقدمه
أو الغير بسبب عدم صحة أو عدم دقة تلك المعلومات ، يمكن التعرف على هذا الصنف من  ، هـــــــعميل

، و مدى قدرته  (3)ا البنك في تقديره لسمعة العميل ـــــــــيستعملهالمعلومات استنادا إلى العبارات العامة التي 
 الصعوبات التي تصادفه في -أو العكس -اء التي يقوم بها ـــــــــــــــــــــــــــــــــالوفكانتظام عمليات ،  (4)اء ــعلى الوف

 . (5)أو رجوع شيكات من دون وفاء ،  دون أي تحديد آخر  ، ذلك

من المعلومات ذات الطابع العام تلك المرتبطة بمسائل الواقع التي يتوصل البنك إليها من  كما تعتبر
لة من ، أو تلك التي يمكن الحصول عليها بسهو قرض تلقاء نفسه بمناسبة تحقيقه في طلب الحصول على 

( 6) ل عليها من كتابة ضبط المحكمة التجاريةكالتي يتحص   ، جهات أخرى غير البنك
الحالة بك المتعلقة أو تل، 

 .( 8) اـل و تخصه لكن بإمكان الغير معرفتهـــــــــــــا تتعلق بالعميـــــــــــــــ، هذه المعلومات مع أنه (7)المدنية للعميل 

  العلم بالمعلومات بمناسبة مزاولة الوظيفة الفقرة الثانية :

 بصفة بمناسبة الوظيفة لل البنك المعلومات التي تخص عميالعلم بأن يتم يتطلب السر المصرفي 
" ... عندما أوردت في نصها عبارة  من قانون العقوبات 311اد من المادة ــــيستف ما ، و هو (9)شخصية 

 ا ــهأسرار أدلي ب ة علىـــــــــــــــة أو المؤقتــــــــــــــــة الدائمــــــــــأو الوظيف ةـــــــــــــــالمهناألشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو 

                                                 
1- Luc Bernet- Rollande , PRINCIPES DE TECHNIQUE BANCAIRE , 25 édition, Dunod , Paris , 2008 .p. 494 .  

2- CA Paris, 24 sept. 1996 : JurisData n° 1996-022323 ; RD bancaire et bourse 1996, p. 236,  voir : 

  - Olivier Jerez , LE SECRET BANCAIRE , op-cit ,p. 52 . 

  - Gaétan Bourdeaux , Analyse du secret bancaire au Royaume-Uni , Université Paris Ouest , 25/05/2007 . http ://www.u-

paris10.fr , op-cit . 

  . 112قريمس عبد الحق ، المرجع السابق ، ص  -3

4- THIERRY BONNEAU , Droit Bancaire , op-cit. , p. 321 .     

5- François Pasqualini , Responsabilité du banquier , Dalloz , 2005 , p. 4 .  
6 - François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire  , op-cit. , p. 11-12  . 

7- Philippe Neau-Leduc , op-cit , p. 120 .  

8-François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire  , op-cit. , p. 11-12    

9 - Idem 
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  لتزامات اجلديدة للبنكإللفصل األول : مضمون السر املصريف و اا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  11-13من األمر  22و  110من المادتين  اد منه كذلكــــــــــــــــــــــ، و هو ما يستفإليهم ..." 

ء ممارستــه أثناه ـــــــــــــــــــن شأنه أن يعلمه البنك ، أو يعرفه ، أو يتوقعكل ما متشمل  ةلسري  و عليه ، فا
فأيا  ا عنه أو أحد أفراد أسرته ،ـــل يشترط أن يكون العميل ذاته هو مودع السر فقد يكون نائبو  ،( 1)لمهنتــه 

، مادام للعميل  (2) و بمناسبتهاه أــــكان بسبب وظيفت بالسر فيلتزم بالكتمان سواء البنككانت وسيلة علم 
 . (3)ــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصلحة في كتمانه

ي كانت ا خارج نطاق مهنته كالتـــــــــــــــــل يلتزم البنك بحفظ سرية المعلومات التي يعلمهو في المقابل ، 
كل ما هو معروف من الجمهور ل يعتبر  مثال ، ذلك أناء نزاع قضائي ـا أثنــــــــــــــــــــــمعروفة وقت كشفه عنه

اء للسر المهني ما دام لم ــل يمكن اعتبار تقديم البنك معلومات وصلت إليه عرضا إفش، كما و  ( 4) سرا  
  .  (5)ه ــــــــعليه بمناسبة ممارسته لمهنتيؤتمن 

 مباشر  ل البنك ألسرار العميل بشكلتوصّ  أوال : 
بمناسبة  أو ،إما من العميل ذاته حد الطريقين المعلومات ذات الطابع السري مباشرة بأإلى ل البنك يتوص  

 ل .يا للعمــالعمليات أو الخدمات التي يقدمه بصدد تنفيذإجراء التحقيق الذي يقوم به 

 : للمعلومات ذات الطابع السري العميل مصدر -1
ن خالل مالمعلومات السري ة بمناسبة فتح الحساب ، أو بنك التوصل إلى يمكن للفي هذه الحالة حيث  

تأمين عمليات الدفع عن عمالئها من أصل الودائع المتوفرة لديها قصد تنفيذ أوامر الدفع الصادرة عن 
 لعمالئها من خالل تحصيل حقوق العمالء كتحصيالتي تخص المقبوضات  هتأمينو من خالل أ، ا ـــــــــــعمالئه

دمات تأمين خ ، أو من خالل عتمادات المستنديةالأو تحصيل  ارة أو بواسطة فروعهاألوراق التجارية مباش
تأمين خدمات للمودعين من جميع الفئات دون أن تقتصر بمناسبة ، كما و يمكن ذلك لمالكي القيم المنقولة 

 .( 6)على التجار 

اللجوء  إلىفيذ إحدى تلك الخدمات المصرفية و في كل تلك األحوال قد يحتاج البنك في سبيل تن
 ة لتنفيذ ــــــــــــــــــــــــــــــلخدمات بنك آخر األمر الذي يسمح له ضمنيا بتبليغ هذا األخير بالمعلومات السرية الضروري

 

 

 

                                                 
  . 30ص ، المرجع السابق ،  السرية المصرفية، نعيم مغبغب  -1

  . 1123ص ، المرجع السابق ، أسامة عبد اهلل قايد  -2

  . 2نصير صبار لفته الجبوري و ذكرى محمد حسين الياسين ، المرجع السابق ، ص  -3

  . 33ص  ، المرجع السابق ، السرية المصرفية ،  نعيم مغبغب -4

 . 22، ص  2113-2112يجل ، حوماش حسيبة ، اللتزام باإلعالم في عمليات البنوك ، مذكرة ماجستير في قانون السوق ، كلية الحقوق ، جامعة ج -5

  . 212-213، ص  1323، منشورات بحر المتوسط و منشورات عويدات ، بيروت ،  1ل في قانون التجارة : عمليات المصارف ، الطبعة ــ، الكام الياس ناصيف -6
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  امات اجلديدة للبنكلفصل األول : مضمون السر املصريف و االلتزا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر ون أن د العملية المطلوبــة ، و على البنك في المقابل التقي د بالقدر المطلوب إفشاؤه من المعلومات ، و
سرية تلك المعلومات ، حيث يتم تقدير هذا التنازل بشأن كل عملية على  فيه ـــــــــذلك تنازل من العميل عن حق

 . (1)حدة 

  للتحقيقاتئه بمناسبة إجرا العميل ى أسرارعلالبنك إطالع  -2

يتطلب  ستعالم عن العميل الذياإل تنفيذا لواجبالعميل في هذه الحالة  إطالع البنك على األسراريأتي 
ة ا العميل بمناسبة فتح الحساب أو تقديم خدمة ما خاصــــــــــــــــــــــإجراء تحقيق للتأكد من صحة البيانات التي يقدمه

و هو ة ، ـــقابلا المــا و أطرافهـــتفاديـا من التعرض لمخاطر مرتبطة بزبائنهه المالية ــعلق بسمعته و مالءتما ت
ى حياته الخاصة يتعي ن عل ذمته المالية ، أو حتى تخص   األمر الذي يجعله يحصل على معلومات تخص  

 ا لشخص ثالث .ــــــــــــــــــــا و عدم كشفهـــــــــــــــــــــالبنك الحفاظ على سريته

 المعلومات المتلقاة من الوسط البنكيثانيا :         
ل البنك  تخص طالب خدماتها من الوسط البنكي من خالل ما يوفره بنك المعلومات التي على يتحص 

 ماتي بينهـــا .ا ، أو من البنوك األخرى في إطار التبادل المعلو ـــــــــــــــــــالجزائر لمجموع البنوك عموم

 المعلومات الواردة في فهارس بنك الجزائر  -1
ن معلومات عن عمالء مختلف البنوك و المؤسسات تتضم  ارس ـــــــــــــــــحيث يتوفر لدى بنك الجزائر فه

اء المستفيدين من ـــــــــــــــــــبجمع أسم  (2)ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عن مركزية المخاطر المكلفة قانونـــالمالية كان قد تلقاه
ا و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل قرض ــطبيعة هذه القروض الممنوحة و سقفهو القروض ، 

 .  (4)ا ــــــــــــــــا بنك الجزائر تحت تصرف كل من يطلبهـليضعه (3)  من جميع البنوك و المؤسسات المالية

ا ــــــــــــــــــــــــستعمال المهني دون إذاعتهلإلمقتصرة ا البنك من بنك الجزائر ــعلومات التي تلقاهتكون الم و
  . (5) ة ــــــــــــــــة و المهنيــــــــــــالمدنيا ، و ــمنهة ــــــــــــــــة الجزائيــالمختلفالقانونية للعموم تحت طائلة مسؤولياته 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .  101قريمس عبد الحق ، المرجع السابق ، ص  -1

 . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  32/1المادة  -2

 . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  32/2المادة  -3

 . المعدل و المتمم 11-13األمر  نم،  32/3المادة  -4

  . 101قريمس عبد الحق ، المرجع السابق ، ص -5
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  لتزامات اجلديدة للبنكلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادل األفقي للمعلومات بين البنوك ــــــــــــــــالتب -2

إن تبادل المعلومات بين البنوك تكون على الخصوص حول حسابات الزبائن المدينة ، و ذلك بقصد 
 . (1)ة على مصالح البنك و صيانة توظيف أمواله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحافظ

ى طلب رار عميله ، فاإلجابة علالواقع أن التعاون بين البنوك شرطه أل  يفضي البنك بشيء من أسو 
 ا ، تتمثل في :ــــستعالم الموجه إلى البنك لها قواعد لبد من مراعاتهاإل

يطة و حرص ، و بصورة ل تضر بالعميل ، و أن تكون المعلومات أن يكون تصرف البنك بح -
 المقدمة موجزة .

ا ، و أن ـــــأل  تتضمن المعلومات المتبادلة تفاصيل عمليات العميل مع البنك أو األرقام الخاصة به -
ية  عن إفشاء سؤولا بسرية ، ألن أية إفشاء لهذه المعلومات الخاصة بالعمالء يعرض البنك إلى المـــيتم تبادله

 . (2)السر 

و قد قضى القضاء الفرنسي بذلك بصدد القوائم السوداء التي تحررها لجنة البنوك و تضمنها أسماء 
العمالء سيئ السمعة ، فقد قضى أن إعداد و تحرير هذه القوائم ليس في ذاته خطأ ، و لكن ما دام تبادلها 

غيرهم لها بين البنوك ل يعد خطأ و لكنه يعد كذلك إذا أذيع ل فكل تبادل،  سريةيكون فيما بين البنوك بصفة 
  . (3)ال ـــــاإلهمسواء كان اإلفشاء عمدا أو بمجرد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
  . 22، ص  2112، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  2هيام الجرد ، المد و الجزر بين السرية المصرفية و تبييض األموال ، الطبعة   -1

، رسالة -رنسيالف دراسة مقارنة بالقانون –أ في فتح الحساب الجاري و قفله في القانون التجاري المصري ــعوض يوسف عوضين ، مسؤولية البنك عن الخطأحمد  -2
  . 02.ص  2110دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الزقازيق ، مصر ، 

 . 1120علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق ،  ص  -3
 . 02وض يوسف عوضين ، المرجع السابق ، ص أحمد ع - 
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 المطلب الثاني :
 ر قانونيء المعلومات المشمولة بالسر لغير المستفيد دون مبرّ عدم إفشا

يتطلب السر المصرفي عدم إفشـــاء المعلومات المشمولة بالسر لغير المستفيد دون مبرر قانوني ، لذا 
ع الغير على رة لطالسيتم  تحديد من المستفيد من التزام البنك بحفظ السر  في فرع أول ، و الحالت المبر  

 . العميل في فرع ثان أسرار
 الفرع األول : 

 سراللتزام البنك بحفظ إالمستفيد من 
ه عليه ــــــــــــــــو هو من أودع لدى البنك بأن ل يطلع ، لتزام البنك بحفظ السر صاحب السر نفسهإفيد من يُ 
عالقته  ة التي اتصلت بعلم البنك بحكمـــاقعأو هو الشخص الذي تتعلق به الو ، ه ــــــــــــــــــــــــن إلى أنه سيكتمو اطمأ  

 . (1) به
يعترف لبعض األشخاص بحق الطالع على أسرار العميل بصفة مباشرة لعميل إلى اباإلضافة و 

متداد لشخصيته ابذات الحق بعد وفاة العميل باعتبارهم كالورثة و وشركاء العميل في الحساب ، إذ يعترف لهم 
، في  (3)فال يحتج بالسر المصرفي في مواجهتهم لشتراكهم مع العميل في المصلحة ،  (2)ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانوني

و حتى في العالقات بين األزواج ،  (4)حين يحتج به في مواجهة أفراد عائلة العميل لعتبارهم من الغير
 . (5)ا ـــــــــــستقالل الذمة إل إذا كان الحساب مشتركا بينهمإل

 :   العميل صاحب األسرار  الفقرة األولى 
لم يرد تعريفا تشريعيا يخص العميل من منطلق أنه ليس من وظيفته وضع تعاريف ، لذا عمد الفقه إلى 

 ان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفظهر بذلك رأي في تعريفه إيجاد تعريف فقهي يخص العميل لكنه اختلف

بالمفهوم الموس ع لمصطلح العميل ، إذ يتمتع بوصف العميل كل من يتعامل مع ول الرأي األأخذ  حيث 
بق و دون وجود تعامل سا و بغض النظر عن طبيعة و عدد مرات التعامل ة غير مباشرةـــــــــــــحتى بطريق البنك

مصرفية  بعملياتوم الذي يتصل بالبنك و يق الشخص بذلك عر ف الزبون بكونه "و  ،( 6)كالمستفيد من الشيك 
 .  (7) "الزبون أو وجود تعامل سابق أو تعارف بين المصرف و، ه ـمعه دون اشتراط تكرار التعامل مع

 

                                                 
  .  1122علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق ، ص  -1

2- Richard ROUTIER , LA RESPONSABILITES DU BANQUIER , LGDJ , EJA, Paris , 1997, p. 90.  

  . 31حوماش حسيبة ، المرجع السابق ، ص  -3

4- THIERRY BONNEAU , Droit Bancaire , op-cit. , p. 322 .  

5 - Helene Aubry ,op-cit , p  . 20 . 

  . 1ذكرى محمد حسين الياسين ، المرجع السابق ، ص  -نصير صبار لفته الجبوري   -6

  . 112انطوان الناشف ، المرجع السابق ، ص  -7
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لشخص ا ي ق للعميل ، إذ يتجه هذا الرأي إلى أنه حتى تتوافر فيأم ا الرأي الثاني فتبن ى المفهوم الض
صفة العميل لبد من وجود عالقات سابقة و مستمرة بينه و بين البنك ، فال يعتبر عميال كل من قام بعملية 

ل العميامل بين البنك و ـــلذلك يجب أن يكون التع، اره و إرادته ــــــــــــــــطارئة عارضة لم يتم بملء اختي
 .( 1)ار البنك من قبل العميل ــــــــــــأي أن يجري اختي، ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإرادي

حالة في ف ،األحوال مدا و جزرا بحسب  يرتد  و من ثم  نجد أن مفهوم العميل بين الرأيين األول و الثاني 
ي محكمة السين الفرنسية أنه لكي يكون هناك مفعول جد ، إذ اعتبرتالشيك المسط ر يؤخذ بالمفهوم الضي ق 

لمسطر ات بين حامل الشيك اــــــــــــــــــــــة و استمرار العالقــــــــــــــــــــــــــمن الضروري توافر أسبقيفإنه لتسطير الشيك ، 
فيد في يبول صفة العميل التشديد في قو  ، بحماية الحامل الشرعي للشيك و البنك ، ذلك أن القانون يقر  

   . (2) التدقيق في هوية حامل الشيك و تجنب قبض قيمته من قبل حامل غير شرعي

لعميل د في صفة اال جدوى من التشد  لذا فأما في حالة السر المصرفي فالغاية منه هو حماية العميل 
عون يضر بأشخاص ل يتمت عتماد المفهوم الواسع يؤدي إلى حمايته على عكس المفهوم الضي ق الذيألن إ

بصفة العميل ، لذا فمن الضروري أن يستفيد من السر المصرفي جميع األشخاص الذين يتعاملون مع البنك 
  .  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــأو بواسطت

ل مو تتوقف مسألة اكتساب صفة العميل على التعامل الذي يتم بين الشخص و البنك ، فإذا لم يتم التعا
ل تكتسب صفة العميل حتى و لو كان الشخص يريد اكتساب هذه الصفة ، لذلك ل يعتبر زبونا الشخص 

  . (3) الذي يلجأ إلى إحدى البنوك من أجل التعامل معه لكن البنك ل يوافق على هذا التعامل
الشخص  ةوموافقة المصرف على التعامل مع الزبون قد تكون صريحة أو ضمنية فهي تستنتج في حال

ر ، فهذا األخير يعتب ، فيحو ل هذا الحساب إلى شخص ثالث الذي يكون له حساب دائن لدى أحد البنوك
ذلك إذا  يكون األمر على خالف و ، زبونا للبنك ألن موافقة هذا األخير بالنسبة إليه تعتبر ضمنية ومسبقة

ة في ، ففي هذه الحالة تطب ق المبادئ المت بع ل الد ين إلى شخص ثالثأراد أن يحو   وبنك كان الزبون مدينا لل
 . (4) ة الدائن الصريحةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي تقضي بوجوب الحصول على موافق حو الة الد ين و

و بالرجوع إلى القانون الجزائري فإننا نجد أنه لم يتعر ض لمفهوم العميل ، لكن ما يمكن مالحظته أن 
بما يعني أن مي ز بين مصطلحي الجمهور و الزبون ،   11-13من األمر  11المادة شرع الجزائري في الم

ذلك أن ،  البنك ا فيـــــــــــــــــــــــــــــــــحسابيكون لديه  الشخص الذي الجزائري هوالبنكي الزبون في نظر التشريع 
 حاب الحسابات .ا فقط ألصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب البنكي تمكن هوسائل الدفع التي توفرها البنوك لتسهيل تشغيل الحس

                                                 
 .    23، ص  خالد ابراهيم التالحمة ، المرجع السابق -1
النظرية  بين البنوك عمليات تشريعات مؤتمر ،- مقارنة  قانونية دراسة- األموال  و عمليات غسيل القانونية الحماية بين المصرفية السرية حموري ،عصام ماجد زايد ال - 

  . 1ص ،  2112الهاشمية ،  األردنية المملكة اليرموك ، جامعة ، اإلدارية والعلوم القتصاد كلية مع بالتعاون القانون كلية و التطبيق ،

 .  223الياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص  -2

  . 222الياس ناصيف ، المرجع نفسه ، ص -3

 .  222المرجع نفسه ، ص  -4
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  اجلديدة للبنك اإللتزاماتألول : مضمون السر املصريف و لفصل اا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستفيد الحقيقي من العملية  في قانون الوقاية من تبييض األموال ليشملالعميل  سع مفهومو يت  
 . (1)ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصرفي

طبق من ولية إلى أخرى ، إذ يفهو يختلف تطبيق السر المصرفي في الوليات المتحدة األمريكية أما 
من  ي على المودع أكثرينطبق السر المصرففا على العميل المقترض و المودع ، أما في نيويورك ـــــــــــــــعموم

(2) المقترض
 . 
  عدم االحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة العميل كأصل عام أوال :

و ههذا األخير اعتبار أن على قبل العميل به أنه ل يمكن الحتجاج األصل في السر المصرفي 
مستفيد الثم فهو و من و هو المستفيد من إقرار واجب السر المصرفي على عاتق البنك ، ، سر صاحب ال

المعطيات الداخلية للبنك وكما هو السر المصرفي هو سر العميل ل يحمي  .المباشر من السر المصرفي 
 . (3) حق للعميلفي المقابل لتزام للبنك فهو إ

 استثناء الحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة العميل ك ثانيا :
معلومات التجاج قبل العميل متى تعلق األمر بـفي حالت يجوز للبنك الحهذا الستثناء و يتمثل 

 .إجراءات التحقيق بو أ،  الواردة بظهر الشيك المقدم للقبض
 :  الواردة بظهر الشيك المقدم للقبضمعلومــات لا -1

علومات الواردة الملتزام حفظ السر ليشمل إبضرورة توسيع نطاق المعلومات المشمولة بيرى البعض  فإن
ة كاملحتى صورة لبنك إرجاع الشيك لعميله و ل ، إذ العادة أنه ل يمكن ل (4)للقبض بظهر الشيك المقدم 

 التيك متعلقة بالمستفيد من الشيك ، سري ة ن معلوماتا تتضم  ـــــــــــاستخدامه الشيكات عند نماذجمنه ، ذلك أن 
ر العمل في البنوك على ،  و من ثم  اقتص (5)لهذا األخير الحساب ورقم المستفيد مصرف اسم إلى تشير

على ظهر  لالتظهير المحم   –الساحب  -تقديم وجه الشيك لساحبه  فقط دون ظهره حتى ل يعلم هذا األخير 
 .( 6) الشيك

 ه و القضاء في فرنســــا :ـــــــــــــــــــــــــــــــو في هذا انقسم الفق
يك ع ، أين صدرت بعض القرارات تعتبر ظهر الشإذ قبل بعض القضاء بإمكانية تقديم وجهي الشيك لإلط ال 

اء البنك وراء السر المصرفي لتبرير رفض تقديم ـــــــــــــــــــــــــــــــــقابل لإلط الع . في حين قبل البعض اآلخر إحتم
 ليس من حق ساحب الشيك أن يحصل من البنك ، إذ  (7)نسخة من ظهر الشيك لإلط الع من قبل الساحب 

                                                 
 20تاريخ  ، الصادرة ب 12، المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، ج ر عدد  2112نوفمبر  22المؤرخ في  . 13-12رقم :  ن النظامم ، 4 المادة -1

  ومكافحتهما . اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من الوقاية بـ المتعلق ، 2112 ديسمبر 12 في المؤرخ ، 12-12 رقم، الملغي للنظام  2113فبراير 

   . 323حمدي عبد العظيم ، المرجع السابق ، ص -2

3- Anne TEISSIER , op-cit. , p. 73 .  
4- François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire , op-cit , p. 12.  
5 - Luc Bernet- Rollande , op-cit. , p. 493 . 

6- Richard ROUTIER , LA RESPONSABILITES DU BANQUIER , op-cit. , p. 90 . 

7- François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire ,op-cit. , p. 12 . 
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يعلم من  ل و ذلك حتى، المسحوب عليه أو أن يطلب إلى ذلك البنك صورة من الشيك الذي قدمه المستفيد 
حقه  ه إلى البنك ، كما قضي بأنه ليس منهوية من قام بتقديم ر إليه الشيك من قبل ذلك المستفيد ، وظه  

ة ــــــــــــــلت إليه قيمكذلك أن يعلم من ذلك البنك إلى أي حساب داخل هذا البنك أو خارجه في بنك آخر حو  
(1) الشيك

 . 

 : إجراءات التحقيق و الرقابة المتخذة في حق العميل -2
ا ضابط الشرطة القضائية المكل ف من قاضي التحقيق أو وكيل ـــــــــــــــــــــــــخذهي يت  التحقيق الت إجراءاتإن 

ة ــــــــــــذلك بناء على مبدأ سري  ها ، و ل يجوز للبنك إعالم العميل بالعميل  الجمهورية فيما يخص حسابات
 .  (2)التحقيق 

رت محكمة النقض الفرنسية مر   ه عن لتين ، حيث قضت أنه ليس للبنك أن يكشف لعميو في هذا قر 
تلك المشمولة  ا السر ي و لــــــــــــــــــالمعلومات الحاصل عليها بمناسبة ممارسة وظيفته و يعترف لها القانون بطابعه

بسر ية التحقيق ، حيث قضت الغرفة الجنائية بأن كشف البنك لستدعائه المرسل إليه من قبل ضابط الشرطة 
(3)القضائية يعد إفشاء للسر المهني 

الغرفة التجارية في قضية أخرى أنه ل يمكن للعميل توجيه و اعتبرت ،   
،  بما يفيد أن البنك معفي في هذه الحالة من المساءلة   (4) الل وم للبنك على عدم إعالمه بتلك التدابير
 القانونية على أساس إفشاء السر المهني .
وجود إخطار بالشبهة في حال الشتباه في ضلوعه في ه بــــــــــــــــــــو كما ل يمكن للبنك أن يعلم عميل

عمليات تبييض األموال ، إذ في هذه األحوال ل يكون للعميل حق اإلطالع على المعلومات التي تتعلق 
 . (5) بحسابه البنكي

 ه في الحساب شركاؤ و  العميل ةــــــــــــــــورث :الفقرة الثانية 
حق اإلطالع على المعلومات المتعلقة بحساب العميل الحساب  فيُيعترف لورثة العميل و شركائه  

 لتزامه بحفظ السر . إحتجاج قبلهم بخير ، و من ثم  ل يحق للبنك اإلهذا األ دون إذن خاص من
   

 ة العميل ـــــــورث أوال :
 يخلفوا  إذ،  من الخلف العام للعميل (6) الجزائري من القانون المدني 112ا للمادة ــيعتبر الورثة وفق 

                                                 
واجب السرية و عن غسيل األموال ، مؤتمر األعمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة  ــــــــــةغنام محمد غنام ، حدود المسؤولية الجنائية للمصارف المالية عن مخالف -1

  . 1323ص  . 2113ماي  12-11اإلمارات العربية المتحدة ،  و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة

  1311جوان  11في  ةالصادر  ، 22ر عدد  ج ، متم مالمعد ل و اليتضمن قانون اإلجراءات الجزائية  1311جوان  12مؤرخ في ،  122-11األمر رقم ، من 11 المادة -2

3- Cass. crim., 30 janv. 2001 : JCP E 2001, 1328, n° 1 , voir : 

  - François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire ,op-cit. ,p. 27 . 

  -  Christian Gavalda- Jean Stoufflet , op-cit. , p. 159  
4- Cass. com., 10 déc. 2003 : JCP E 2004, 736, p. 812, n° 1, voir : 

  - François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire ,op-cit. ,p. 27 . 

  - Christian Gavalda- Jean Stoufflet , op-cit. , p. 159  
  . 13-12 النظام رقممن ،  12المادة  -5

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،  22-02األمر رقم  -6
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على أساس أن شخصي تهم استمرار ت اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتزامإفي جميع الذمــة الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة من حقوق و  مورثهم
في  (3)ِقبل البنك  تثبت لهم حقوق العميل المتوفى  (2)، و من ثم فمن واقعــــة الميراث  (1) لشخصي ة المورث

ن م مستعالم المقد  األخير اإلجابة برضا على طلب اإل و يفرض على هذا  ، (4)من إطالع الغيرة كتمان السري  
 إعالمهم بتفاصيل العمليات المصرفية للعميل المتوفى ؟  ، لكن هل يتم (5)الورثة 

ة وجود حسابات مفتوحة باسم مورثهم ــــــــــــــــــــــــيحق للورثة معرفإن اإلجابة على ذلك يكون باإليجاب ، إذ 
و عن الرصيد الذي تتضم نه تلك الحسابات ، و لهم اإلط الع على جميع العمليات   –العميل المتوفى –
اة العميل ، وهوية األشخاص الذين قاموا بتنفيذها و لو كان الطلب قد م ـلمنف ذة على الحسابات قبل و بعد وفا

 . (6) من أحد الورثة دون البقي ة
ا في مرض ــــــــــعن تصرفات المتوفى التي يمكن إبطالها ، كالتي تم إبرامهستعالم كما يكون للورثة اإل

أن يضع تحت ، و على البنك في مقابل ذلك ، ( لغير الوارث 3/1من ثلث ) الموت أو كتابة وصية بأكثر
ل يحق ،  و   (7)تصرفهم جميع الوثائق التي يحتاجونها و المستندات التي تثبت تصرفات العميل قبل وفاته 

التزام رية هو استمرااألصل أن  -و كما أشرنا سابقا  -المصرفي في مواجهتهم ، ذلك أنه بالسر له اإلحتجاج 
 . (8) اة العميلــــبوفبحفظ الس ر و عدم زواله 

اق نفسه ،  يمكن للورثة و الموصى لهم بكل أو بعض هذه األموال الذين أصبحوا لهم الحق و في السي  
ن مكتوبا و ا الشروط و هي أن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــفي حسابات أو ودائع أن يتنازلوا عن حقهم في السرية بإذن مستوفي

دا ، و إذا لم يكن صادرا من جميع الورثة أو الموصى لهم فيجب أن يكون  في حدود ما يملكه الوارث و محد  
  .( 9)أو الموصى له مصدر اإلذن 

ا ــو إن كان يعترف لورثة العميل المتوفى و الموصى لهم بحق اإلطالع على معلومات األصل فيه
ة بالذمة المالية ــيقتصر فقط على معرفة المعلومات المتعلقأنه  إذ، نسبية  كون بصفةيإل أن ذلك ، أنها سرية 

مصالح المالية حماية الية لضرور  للعميل المتوفى دون أن تمتد إلى تلك المتعلقة بحياته الخاصة التي ل تعد  
 ان .ـــــــــ، أين تبقى في طي الكتم (10)للورثة 

                                                 
    . 11صالمرجع السابق ،  زايد الحموري ، ماجد عصام -1

  . 222 ص،  2111، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  3طبعة سميحة القليوبي ، شرح قانون التجارة المصري : العقود التجارية و عمليات البنوك ، ال -2

3- Stéphane Piedelièvre – Emmanuel Putman , op-cit.  , p. 197. 

  . 222 صسميحة القليوبي ، المرجع السابق ،   -4

5- Patrice Bouteiller – Emmanuel Jouffin – François Ribay , op-cit. , p. 331.  

  - François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire ,op-cit. ,p. 57  

6-- THIERRY BONNEAU ,Droit Bancaire , op-cit. , p. 322 .  

   . 32حسيبة ، المرجع السابق ، ص حوماش  -7

8- Cass.com.25févr.2003,n°00-21.184, bull. civ.IV, n°26, voir - Helene Aubry ,op-cit. , p  . 20 . 

  - Richard ROUTIER , OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU BANQUIER ,op-cit , p. 627 .  
 . 122 ص ، السابق المرجع ، قرمان السيد الرحمان عبد -9

- François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire ,op-cit. ,p. 14 .  

10- Olivier Jerez , LE SECRET BANCAIRE , op-cit , p. 22 . 

     - François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire ,op-cit. ,p 58. 

     - Patrice Bouteiller - Emmanuel Jouffin – François Ribay , op-cit. , p 331 . 
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  الحساب المشترك ثانيا :

عمالء  عدة يتضم نا البنكية ، و هو ــــــــــــــــــمه البنوك من خدماتهما تقد   بينمن الحساب المشترك  يعد
ل لل و إن كان، في حساب واحد  ن الحساب ، و اإلطالع دون الرجوع للطرف السحب و اإليداع معمالء يخو 

األمر يختلف بحسب شروط العقد المشترك ، هل خو ل لجميع األطراف جميع فإن ،  كأصل عام الثاني
اء ــالسلطات في االسحب و اإليداع و اإلطالع دون الرجوع لسائر األطراف فيكون لكل منهم الحق في إفش

هم بموافقت ألطراف و جعل السحب الكامل للحساب ل يكون إل  سرية الحساب ، أم أنه يقيد سلطات أحد ا
  . (1)ة جميع أطراف الحساب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى البنك الحصول على موافقفيكون ا ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجميع

 بتضامن أم ل ؟  ــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقترنمشترك النظر ما إن كان هذا الحساب يُ لذا  فإنه      

 ة للبنك بالنسب يعتبر، و  فإنه يكون لكل منهم تشغيل الحساب في ذات الوقت ( 2)ففي وجود تضامن 
ة ـــلكل منهم حق الموافق، كما يكون  (3)، و يكون لكل منهم حق الستعالم عن حساب ا بكل المبلغ ـــــــــدائن

اء سرية الحساب المشترك ما لم يتفق على تحديد أحدهم فقط للتعامل مع الحساب المشترك ، ــــــــــــــــــــــــعلى إفش
 . (4)فيكون لهذا األخير فقط حق منح اإلذن للغير باإلطالع على الحساب 
عقد ف، لك ل يؤدي إلى توقف الحساب و في حال ما توفي أحد العمالء في الحساب المشترك فإن ذ

، و قد قضت محكمة باريس  (5)الحساب المشترك يسمح لكل عميل بتشغيل الحساب حتى بعد وفاة أحدهم 
وفات رسال كشلومات المتعلقة بالحساب من خالل إورثة العميل المتوفى الحق في الطالع على المعلن أب

 . (6)الحساب 

للغير  احــــــفال يجوز للبنك السمهي الحالة التي ل يكون فيها تضامن  ، وو أما في الحالة الثانية 
لكل  إذا كان اإلذن صادرا من جميع أصحاب الحساب ، و إذا كان باإلطالع على الحساب المشترك إل  

 . (7)ا فيكون لهذا العميل اإلذن للغير باإلطالع في حدود هذا التعامل ـــعميل حدود للتعامل عليه
 
 
 
 

                                                 
 . 1012أسامة عبد اهلل قايد ، المرجع السابق ، ص  -1

 . 222سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص  - 2

3 - Anne TEISSIER , op-cit.. , p. 123 . 

  . 222سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص  -4

5- Anne TEISSIER , op-cit. , p. 123 .  

6- paris , 12 février 1991 ? D., 1991 ? IR, 80, RTDCom., 1991, p 271 ? voir : 

   - Anne TEISSIER , op-cit. , p. 123 .  

  . 222سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص  -7
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 الفرع الثاني :
 رة الطالع الغير على أسرار العميلالحاالت المبرّ 

زامه بحفظ تلي حالت تجعل البنك معفيا من إف رة لطالع الغير على أسرار العميلالحالت المبر  ل تتمث  
اعتباره ب ا بإفشاء السر المؤتمن عليه ، وهذه الحالت تتمثل في : رضا العميلـــــــــالسر بل و تجعله ملزم

 . صاحب السر و المصلحة في حفظه ، و حالة وجود نص في القانون

 ا العميل ـــــــــــ: رض الفقرة األولى
ميل أن ، إذ يمكن للع اــنسبيمحاماة ... ( بكونه يختلف السر المصرفي عن بقية األسرار المهنية ) ال

طالما يتضمن  عن رضا العميليعب ر هذا اإلذن  أين ،  (1) بكشف واقعة ما لشخص ما أو للعامة يأذن للبنك 
 .ه ـــ، لكن هذا الرضا ل بد من يستوفي شروطا لصحت (2)لتزام بالسر المصرفي ا معفيا للبنك من اإلــــــــــــــــــــسبب

 رضا العميل العتداد ب شروط أوال :
ا عيب من ــا ل بد أن ينجم عن العميل نفسه بإرادة حر ة و مدركة ل يشوبهــو حتى يعتد بالرضا قانون
ا الصادر عن إكراه أو تدليس ،  و رضا ـــ، فال عبرة  بالرض (3)ا القانوني ـــعيوب اإلرادة حتى تنتج أثره

 . (4)ا ـــــــــــــلظروف ، فقد يكون صراحة أو ضمنالعميل يعب ر عنه بحسب ا
 رضا العميل الصريح -1

قد يكون اإلذن عاما يتناول جميع الوقائع ذات ف ، كتابي إذن بوجود الصريح العميل رضا عن يعب ر
 . (5)الطابع السري ، فيعتبر عندئد بمثابة تنازل عن الحق في السر 

 أيضا ينهتضم مع بإفشائها المسموح المعطيات و البيانات من امعي ن نوعا يتضمنكما قد يكون خاصا 
 . السرية نطاق من العميل اـــــــــــــــــــــــــــأخرجه التي (6) البيانات تلك على باإلطالع البنك له الذي الشخص

ق حو في السياق نفسه ،  يمكن للورثة و الموصى لهم بكل أو بعض هذه األموال الذي أصبحوا لهم ال
ا ــــــــــــــوبا الشروط و هي أن يكون مكتــــــــــــــــــــالودائع أن يتنازلوا عن حقهم في السرية بإذن مستوفي في حسابات أو

دا ، و إذا لم يكن صادرا من جميع الورثة أو الموصى لهم فيجب أن يكون  في حدود ما يملكه الوارث و محد  
ي و الوكيل المفوض ، إذ يجوز لهم ــال كذلك بالنسبة للنائب القانونو الح، أو الموصى له مصدر اإلذن 

 كلهممو  عن ةـــــــــــــــنياب المعلوماتتقدم البنوك يما  انــاألحي من كثير في، و  الواقع في، و  (7)إصدار اإلذن 
 

                                                 
1 - Christian Gavalda- Jean Stoufflet , op-cit. , p. 155 . 

  . 12المرجع السابق ، ص سعود ذياب العتيبي ،  -2

  . 10المرجع السابق ، ص  زايد الحموري ، ماجد عصام -3

4- Gaétan Bourdeaux, Analyse du secret bancaire au Royaume-Uni , Université Paris Ouest , 25/05/2007, op-cit. .  
  . 12المرجع السابق ، ص سعود ذياب العتيبي ،  -5

  123 ص ، سابقال المرجع ، قرمان السيد الرحمان عبد -6

 . 122 ص ، نفسه المرجع ، قرمان السيد الرحمان عبد -7
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 . (1) حساباتهم مالءة على التصديق أجل من ثالثة ألطراف

 رضا العميل الضمني  -2
 القرائن من تجستنيُ  ، ضمني بشكل المصرفية أسراره على الغير إط الع في رضاه عن العميل يعب ر قد

 لعالقاتا سياق في بها معترف أو مقبولة تبدو ل العمالء من ضمنيةال ةــالموافق هذه أن إل   ، (2) األعراف و
 يمكن ل نهأ السكوتلندي روايال بنك و تورنر قضية في النجليزية الستئناف محكمة اعتبرت إذ ، التجارية

 ، األخيرة الحالة في وجبيت أين ، المالءة شهادة إصدارب ضمنا بنكهل أذن الذي العميل قبل من حساب فتح
 . (3) صريحة ةـــــــــــــــــموافقال تكون أن

العميل باإلفشاء قبل حدوث اإلفشاء ، فإذا كان اإلفشاء سابقا للرضا وجب  يشترط أن يصدر رضا كما
م حصل اء ، أما إذا وقع بغير رضا العميل ثــــــــــــــــاستمراره و عدم وقوع ما يزيله إلى اللحظة التي يتم فيها اإلفش

 . (4) ضا ل يحول من وقوع جريمة إفشاء السر المصرفيالرضا بعد وقوعه فهذا الر 

 ا العميلــــــــــــــــتطبيقات عن رض ثانيا :
لتزام إمن  ةغير مباشر بصفة تجعل هذا األخير مستفيدا للغير ضمنا  إن منح العميل رضاه صراحة أو

إذ يخو ل  البنك و عميله ،البنك بحفظ السر الشخص الذي يكون في األصل أجنبيا عن العالقة القائمة بين 
هذا الشخص بقوة القانون أو باتفاق مع العميل بصالحية تشغيل الحساب نيابة عنه سواء كان هذا األخير 

 ا .ـــــــــــــــــــــــــا أو معنويـــــــــــــــشخصا طبيعي
عميل ن إرادة الو مثل هؤولء األشخاص ل يمكن أن يحتج البنك بالسر المصرفي في مواجهتهم ، أل

ن فال ة مقررة لحماية مصالح الزبو م إلشراكه لهم في إدارة أعماله و ما دامت السري  قد أخرجتهم من دائرة التكت  
  . (5)ه ــــيمكن التذرع بها في مواجهته و بالنتيجة في مواجهة من يمثل

 المعنوي  .وعليه سنعرض بالدراسة إلى ممثل الشخص الطبيعي ، ثم نعرج إلى ممثل الشخص 

 ممثل الشخص الطبيعي -1
الة على اعتبار أن الوك و الوكيل القانوني هذا الخصوص نتطرق إلى كل من الوكيل التفاقي و في

وفقا للقانون المدني الجزائري تنقسم بحسب مصدرها إلى وكالة اتفاقية أساسها عقد الوكالة التي يجمع بين 
 .ــــا نص قانوني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألصيل و الوكيل ، اتفاقية قانونية أساسه

 :  الوكيل االتفاقي -أ
 لموكلا اـــــــــــــــــــــــــــــــن فيهاظ عامة دون أن يعي  ــ: وكالة عامة ترد في ألف نوعانالوكالة وفقا للقواعد العامة 

 

                                                 
1- Gaétan Bourdeaux, Analyse du secret bancaire au Royaume-Uni , Université Paris Ouest , 25/05/2007, op-cit. .  

  . 12المرجع السابق ، ص سعود ذياب العتيبي ،  -2

3- Gaétan Bourdeaux, Analyse du secret bancaire au Royaume-Uni , Université Paris Ouest , 25/05/2007, op-cit. .  

 . 13 – 12المرجع السابق ، ص سعود ذياب العتيبي ،  - 4

  . 31ص  ، المرجع السابق ، حوماش حسيبة -5
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ففي ،  و محد دمحل التصرف القانوني للوكيل ، و وكالة خاصة يعهد فيها للوكيل بعمل أو تصرف معين 
الوكالة خاصة فإن البنك ل يجب عليه الحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة الوكيل ،  إذ على البنك  حالة

ام الوكيل لكن ذلك ل بد ان يتم في حدود الوكالة ، ول يجوز للبنك كشف المعلومات ــــــــــي تنفيذ مهتقديم كل ما ف
 . (1)ل تعد ضرورية لتنفيذ تلك الوكالة التي 

ل له إل   أعمال اإلدارة ، و البنك ل يلتزم بالحتجاج بالسر المهني  بينما الوكيل العام فاألصل ل يخو 
صلحة في ممن له ر لكان للوكيل العام إذن صريح من العميل ، فالحق في حفظ السر تقر  في مواجهته متى 

طالع على المعلومات المتعلقة بعمليات التشغيل العادي فيكون للوكيل اإل ، (2)عدم إفشائه و هو العميل 
 .  (3) للحساب دون أن يتجاوز حدودها

لومات لضمني ، حيث يلتزم البنك بتقديم المعو يفرق الفقه في فرنسا بين رضا العميل الصريح و ا
كان هناك إذن صريح من العميل للبنك بتقديم مثل هذه  متىللوكيل عن حسابات العميل و معامالته 

يتضمن عقد الوكالة النص على اطالع الوكيل على حسابات الموكل و معامالته لدى كأن ات ، ـــــــــــــــــــالمعلوم
حفظ السر ه بـــــــــــــــــــــــــلتزامإمن  هذا األخيرا يعفي ــنصن العقد الذي يجمع العميل بالبنك أن يتضم   أو، البنوك 

يتحقق من  تىحر هذا العقد البنك أن يفس  هنا يكون على  و، و يفرض عليه ضرورة تقديم المعلومات للوكيل 
 ا تحقق من هذا اإلذن فإن الوكيل يكون لهفإذ، وجود إذن صادر من العميل للبنك بتقديم المعلومات للوكيل 
ه ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــستطيع البنك أن يحتج في مواجهالحق في الحصول على المعلومات من حساب موكله و ل ي

 . (4)بالسر المصرفي 
ارة لغير بإدو يفترض الرضا الضمني للعميل في حالة ما يعهد هذا العميل إلى شخص من ا، هذا 

كون للوكيل كل السلطات من أجل إتمام األعمال محل الوكالة و ما تتطلبه هذه العمليات ، و من ثم  يأمواله 
ضم ن ، فإذا كانت الوكالة تت من توابع ضرورية وفقا لطبيعة التصرف محل الوكالة و طبقا للعرف الجاري

ية ات التي تتعلق بعملــــــــــــأن يطلب كل المعلومللوكيل  فإنالعميل  إيداع  بعض األموال في حسابعملية 
العمليات التي يقوم بها الوكيل على حساب موكله لدى البنك تخول للوكيل الحق في أن ذلك أن اإليداع ، 

يستلم بيان الحساب و إشعار العمليات التي نفذها إل إذا كانت هناك تعليمات مخالفة من العميل ، فالوكيل 
ل بإطالع رضا ضمنيا من العمي تنفيذ بعض العمليات المصرفية يفترض أن هناكالذي يعهد إليه العميل ب

 . (5) هذا الوكيل على حسابات و أسرار موكله فيما يخص هذه العمليات
 عد ي ـــا ، فإنه متى ثبت للبنك صحة وكالة الوكيل فالـــــــــــــــــــــــــمهما كان إذن العميل صريحا أو ضمنيو 

                                                 
1- Olivier Jerez , LE SECRET BANCAIRE , op-cit. , p. 22 . 

  - Patrice Bouteiller - Emmanuel Jouffin – François Ribay , op-cit. , p. 331 .    
 -322-323، غير منشورة ، ص  1331أحمد بركات مصطفى ، مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات و الستشارات المصرفية ، رسالة دكتوراه ، جامعة أسيوط ،  -2

322 .  

  .  103ص قريمس عبد الحق ، المرجع السابق ،  -3

  . 321-321أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق ، ص  -4

 . 322-321، ص  نفسهأحمد بركات مصطفى ، المرجع  -5
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فإذا كان  ،اإلفضاء بمعلومات عن العميل لوكيله إفشاء للسر ما دام أن وكالته تتضمن العلم بالوقائع السرية 
شيكات  تنبيه البنك للوكيل بعدم سحب مفوض بالسحب بشيكات من حساب موكله عميل البنك ، فإنالوكيل 

 .( 1) على حساب العميل لعدم وجود رصيد ل يعد إفشاء للسر المصرفي

 : القانوني للقاصر النائب -ب
ح ، لكن فت للقصر فتح حساب دفتر دون تدخل وليهم الشرعي 11-13من األمر  113أجازت المادة 

صر القيام به مما يستوجب البحث عن من يمثله الحساب هذا يحتاج إلى تسيير و هو ما ل يمكن للق
وضعية أن يطلب المعلومات المتعلقة ب ا ، و على هذا األخير أن يثبت صفته للبنك حتى يكون لهـــــــــــــــــــــــــــــقانون

 .( 2) الحساب دون أن يكون للبنك الحتجاج قبله بالسر
ن هذه الصفة لمباشرة أعمال الغير سواء لصغر سنه و النائب القانوني هو الشخص الذي منحه القانو 

، و قد يكون الولي الطبيعي كاألب و الجد على  )جنون أو عته(آخر أو لوجود عارض من عوارض األهلية 
القاصر ، أو الوصي الذي يعين للعميل القاصر من قبل المحكمة . و في هذه الحالة ل يجوز للبنك أن 

ه إل بناء على إذن كتابي من الوصي و ذلك بالنسبة للحسابات ــأو ودائعصر يكشف عن أي بيان بحساب القا
التي تخضع للولية أو الوصاية ، و ل يمتد ذلك إلى حسابات القاصر المفتوحة باسمه لمصروفاته الشخصية 

 .  (3)ه ـــــــــــــــــــــــأو التي يكون إيداعها من تجارته أو عمل

 :  ممثل الشخص المعنوي -2
مثلها الشركة أو من يذلك أن حتجاج قبله بالسر المصرفي ، كفي صفة الشريك حتى ل يتم اإلتل 

 . (4) ا هي صاحبة الحق في السر و ليس كل شريك على حدهـــــــــــــــــــــــــــقانون
ركة  شالع على الوثائق و المستندات التي تخص اليعود الحق في طلب المعلومات و الط  و من ثم 

ئيس مجلس المسير ، أو ر لمن ثبت لهم سلطة التسيير و التمثيل القانوني للشركة في مواجهة الغير  كفقط 
، على أن تكون  -بحسب نوع الشركة   – )5(أو رئيس المدير العام إدارة الشركة أو رئيس مجلس المديرين 

ك في ، و في هذه الحالة يلزم البنك بالتمسهذه الصفة قائمة وقت طلب المعلومات و إل  فقدوا حق هم في ذلك 
 ه بحفظ السر .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتزامإمواجهتهم ب

 

و في هذا قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية بأن السر المصرفي يمكن الحتجاج به في 
 فترة  ات نف ذت فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالنسبة لعمليـــــــــــــــــــــــــــة مسير شركة ذات مسؤولية محدودة في حالة تصفيـــمواجه

                                                 
  . 22ص المرجع السابق ،  ابراهيم حامد طنطاوي ، -1

  . 103، ص المرجع السابق قريمس عبد الحق ،  -2

  . 1013أسامة عبد اهلل قايد ، المرجع السابق ، ص -3

   . 1320ص ، المرجع السابق ، م محمد غنام غنا -4
- paris , 20mars 1990, d. 1992 som.31, voir : - Richard ROUTIER , LA RESPONSABILITES DU BANQUIER ,op-cit. , p89 

5 - François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire ,op-cit. ,p 60 

   - Patrice Bouteiller - Emmanuel Jouffin – François Ribay , op-cit. , p 331 . 
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ة المسي ر و بل للشركة ــــــــــــــــــــــيس مرصود لحمايالتصفية ، إذ اعتبرت المحكمة أن السر المصرفي ل
لقانوني تثبت صفته من تاريخ الطلب المقدم للبنك ، التي و مما ل شك فيه اا ، و أن الممثل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسه

، كونه أصبح  (1)يلسر المصرفحتجاج قبله بااإلعلى ذلك يكون للبنك و ، الشركة أنها تزول و تنتهي بتصفية 
 . ( 2)من الغير 

مدى إمكانيتهم طلب بصفة فردية معلومات من  و مسألة، عن أعضاء مجلسي الرقابة و اإلدارة و أما 
فهي مسألة لزالت محل نقاش ، حيث لم يعترف ألعضاء مجلس اإلدارة ، تسيير حساب الشركة  البنك تخص  

ا في الحصول مباشرة من البنك على ـــحق مجلس اإلدارة مجتمع بحق اإلط الع بصفة فردية في مقابل
ارة طلب ة و اإلدـــالرقاب، إذ يعتبر الفقه الفرنسي أنه ل يمكن ألعضاء مجلسي  (3)المعلومات المتعلقة بالشركة 

لما لمجلس اإلدارة من سلطة  هو أن ة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــمثل تلك المعلومات على أساس أنهم يمارسون سلطة جماعي
التسيير ، و لمجلس الرقابة سلطة واسعة في الرقابة ، فإنه ل يمكن ألعضاء هذين المجلسين الحصول على 

 .  (4)ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــبصفة جماعي معلومات من البنك إل  

 إل  ،  (5) يحتج في مواجهتهم بالسر المصرفيأما الشركاء من غير القائمين باإلدارة و التسيير فإنه        
  (6)عتراف بحق الشركاء في اإلطالع في حالتين : أنه يمكن اإل

لتزام البنك بحفظ السر في مواجهتهم ، يكون لمصلحة خبير يعين إالحصول على إذن من القضاء برفع  -
 .اشر على األسرار من اجل ذلك ، دون أن يكون للشركاء إمكانية اإلطالع الشخصي و بشكل مب

ة شركة التوصية البسيطة و شركة التوصي )ة ــــــالشركاء المتضامنون في شركات التضامن أو المختلط -
ن القانون ة ، كما أـو مطلق ةة تضامنييات الشركة مسؤولية شخصالذين تكون مسؤوليتهم عن التزام (باألسهم

، و من  اــــــــــلتصرف عنها بما يحقق الغرض من إنشائهقد أجاز للشريك المتضامن مباشرة أعمال الشركة و ا
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك أعمال اإلدارة الخارجية و التصال بالغير ، إذا لم يتم تعيين مدير يقوم بإدارته

اة ـــــــــــــــــــــــحالة حي هذا ، و نشير إلى أن كل ما تم التطرق إليه بخصوص الشخص المعنوي يصدق في
ائق ـــــــــــا فإن الحق في الحصول على المعلومات و الطالع على الوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشركة ، أما في حالة انقضائه

لبنوك ن لو ل يمك، و المستندات الخاصة بالشركة و التي تحوزها البنوك يكون لمصفي الشركة دون سواه 
 مة ز ه بالسر المهني ، ذلك أنه يعتبر ممثال للشركة و له سلطة القيام بجميع األعمال الال  ـــــــــــــــــــــــــــــالحتجاج قبل

                                                 
1- Cass. com., 16 janv. 2001, JCP E 2003,p 396, note François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : 

Secret Bancaire ,op-cit. ,p. 61 .  

2 - Stéphane Piedelièvre – Emmanuel Putman , op-cit. , p. 192. 

3 - François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : Secret Bancaire ,op-cit. ,p 61 . 
4- THIERRY BONNEAU , Droit Bancaire , op-cit. , p. 323.   

5 - Christian Gavalda- Jean Stoufflet , op-cit , p. 155 . voir aussi : 

  - Richard ROUTIER , LA RESPONSABILITES DU BANQUIER ,op-cit. , p. 89 . 
  - Stéphane Piedelièvre – Emmanuel Putman , op-cit. , p. 197 . 
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 . (1)ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــللتصفي

لزم البنك بإفضاء أسرار العميل المالية لمصلحة أشخاص آخرين غير كما أنه و في حالت خاصة يُ 
ا دون أن يكون ذلك اإلفضاء إفشاء لتلك األسرار ، و هذه الحالت الخاصة ـــهؤولء الذين تم التطرق إليهم سابق

 . هـــــــــــــــــــــــــــــكفالئتتمثل في الدائنين العاديين و 

 الدائنون :
أن يط لعوا على المعلومات المعتبرة سرا ألنه ليس لهم مراقبة أعمال لدائني العميل ليس األصل أنه   
ضر كل ن يقدم للمحأالبنك( يكون على البنك )على مال المدين لدى الغير قيامهم بالحجز  لكن عند،  المدين

 . (2)ا إلجراءات الحجز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما يلزم طبق
 

 : الكفالء
، و في المقابل ليس للبنك حق كشف  (3) أن يط لعوا على أسرار العميل المدينللكفالء األصل أنه ليس       

العميل طلب معلومات من يجوز لكفالء اء عنه فإنه ـــــــــــــــــــــو استثن لكن،  (4)أسرار العميل لمصلحة الكفالء 
ت إحدى قحتجاج قبله بسر المهنة متى تحق  البنك عن الحالة المالية للمدين المكفول دون أن يكون للبنك اإل

 :التالية ت الحال

ن يطلب من البنك بيان أإذا كان الدين المكفول غير محدد المقدار يكون من حق الكفيل  : 1الحالة 
 .( 5)ن المكفول قدر المبلغ المستحق على المدي

 رإذن صريح من المدين المكفول للبنك بتقديم معلومات للكفيل ، إذ بهذا اإلذن يتحر  وجود :  2الحالة 
ص حق شتراط من الكفيل يخاأو وجود ، لتزامه بالكتمان و يفرض عليه تقديم معلومات للكفيل إالبنك من 

 . (6) رإطالعه على حساب العميل المكفول  مصحوب بقبول هذا األخي

إذا استحق الدين المكفول كان على البنك اإلفصاح عنه و تبريره بالمستندات ، ذلك أن :  3الحالة 
الكفيل يعتبر في هذه الحالة شريكا في السر المصرفي المتعلق بالدين المكفول مما يعطيه الحق في اإلطالع 

 .( 7)ر لمصلحة العميل عليه باعتبار أن السر المصرفي مقر  
 

 

                                                 
  . 323ص ، ، المرجع السابق بركات مصطفى أحمد  -1

  . 1122علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق ، ص  -2

  .الموضع نفسه المرجع نفسه ،  -3

4 - Luc Bernet- Rollande ,  op-cit. , p. 493. 

  1122علي جمال الدين عوض ، المرجع السابق ، ص  -5

  . 301ص ،  السابق ، المرجعبركات مصطفى أحمد  -6

  . 22، المرجع السابق ، ص  ابراهيم حامد طنطاوي -7
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  لتزامات اجلديدة للبنكلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القانونفي نص جود و  :  الفقرة الثانية
لها خو  يمه بالسر المصرفي لمصلحة جهات لتزاا البنك من إــحالت يعفي فيهالجزائري القانون  نتضم  

يها فو هي حالت يفترض ، أو الحصول على الوثائق و البيانات المحظور افشاءها القانون سلطة اإلطالع 
رة لإل 311أشارت المادة وقد ،  (1)ا إلرادة المشرع ــــــــــإطاعة أمر القانون احترام لتزام من قانون العقوبات المقر 

ا ـــــــــــــــــــــــم فيها القانون إفشاءه... غير الحالت التي يوجب عليه "عند نصها إلى هذه الحالت  بالسر المهني
قوانين  نصوصفي و ، التشريع البنكي الجزائري سة في و هي حالت نجدها مكر   ، و يصر ح لهم بذلك "

ا تندرج ضمن ــو هي كلهلتزامه بحفظ السر ، الحتجاج ِقبلها باالبنك معفيا من  اـــفيهيكون  التيو ،  خاصة
 .المتمث ل في التزام البنك بحفظ السرترد كاستثناء على األصل العام  (2)ص القانون األفعال المبررة بن

 الحاالت الواردة في التشريع البنكي الجزائري أوال : 

زامه لتا بإـــــــــــحتجاج ِقبلهن فيها للبنك اإلل يمك التي حالتال 11-13من األمر  110نت المادة تضم  
 تتمثل في : ، بأمر القانون  بحفظ السر

لة بتعيين القائمين بإدارة البنوك و المؤسسات المالية ، و التي تتمث ل في  -1 السلطات العمومية المخو 
الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية على اعتبار أن البنوك تخضع ألحكام قانون التجاري 

 المتعلقة بشركات المساهمة .

ء بما يفهم أن اإلفشاء يقتصر على القضا، تي تعمل في إطار إجراء جزائي السلطات القضائية ال -2
 الجزائي دون القضاء المدني .

 سواء أمام قضاء التحقيق أو أمام قضاء و هذا الستثناء يدخل في نطاقه الشهادة أمام القضاء الجزائي
هني تحت لتزامه بالسر المإعني ة بة السلطة القضائية المــك في مواجهالحكم ، حيث ل يمكن للبنك أن يتمس  

ا تقتضيه ا وفقا لمــــــــــــــــــــــــمتناع عن اإلدلء بالشهادة في غير األحوال المقررة قانونه عن جريمة اإلـطائلة معاقبت
يق تى ل يعا حــــــــــــــــمن قانون اإلجراءات الجزائية ، لذا من الواجب عليه أن يدلي بشهادته أمامه 30/2المادة 

ادة أمام قضاة الحكم الذي يعد األخطر على أسرار ـــــــــــــــــــــأداء الشهنطاقه أيضا كما يشمل ، سير العدالة 
لتزام مماثل لذلك المشار إليه بالنسبة للشهادة أمام قاضي التحقيق و هو ضمان إعدم وجود حيث  منالعميل 

ها لى أخبار مشاعة و مباح تداولإلى بها ، إذ تتحول هذه األخيرة دالحفاظ على الطابع السري للمعلومات الم
 . (3)ادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يكون موضوعيا في إدلئه بالشهأالعامة ، لذا يتعي ن على البنك  لدى

 

                                                 
، كلية اإلدارة و القتصاد ،  جامعة الموصل ،  32ميادة صالح الدين تاج الدين ، السرية المصرفيــة : آثارها و جوانبهـــــــــــــا التشريعية ، مجلة تنمية الرافدين ، العدد  -1

  . 212ص .  2113،  31مجلد 

  . ات المعدل و المتممـــوبقانون العق ، من  33/1المادة  -2

 . 132صعبد الحق ، المرجع السابق ، قريمس  -3
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  لتزامات اجلديدة للبنكلسر املصريف و اإللفصل األول : مضمون اا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يما ، ل س ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهل -3
 الفساد نالهيئة الوطنية للوقاية م، المتمثلة في في إطار محاربة الرشوة و تبييض األموال و تمويل اإلرهاب 

لة بمكافحة اإلجرام على على التوالي  ة معالجة الستعالم الماليـــ، و خليو مكافحته  ، و هي جهات مخو 
 .مستوى الجهاز البنكي 

ة بالوقاية من الفساد ــفهيئة وطنية مكل  ك  (1) 11-11من القانون  10المادة بموجب األولى حيث أنشئت 
 21/1المادة  انحتهمو في سبيل ذلك ، الوطنية في مجال مكافحة الفساد  ةو مكافحته ، قصد تنفيذ الستراتيجي

 الـــــــــــــاإلطالع على أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعفي  الحق 11-11من القانون 
خاص ـة لقطاع العام أو ال، و هو حق لها أن تتمسك به أمام اإلدارات و المؤسسات و الهيئات التابعــــــــــــــ الفساد

يمكنها مطالبة البنك بتزويدها بالوثائق و المعلومات على ذلك  و ،أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر 
و غير  داعتبار كل رفض متعم   مع، ا ــــــــــــــــــــــعن العمليات و الحسابات التي يمكن أن تساعدها في أداء مهامه

عدالة في ة السير الحسن للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جريمة إعاقلومات و/أو الوثائق المطلوبة يشك  ر لتزويد الهيئة بالمعمبر  
من  22المادة  بنص دد  المحتوقيع الجزاء معه ، يستوجب  (2) انون الوقاية من الفساد و مكافحتهقمفهوم 
 . (3) 11-11القانون 
تهم انتهت عالقاألشخاص الذين و كذلك يع أعضاء و موظفي الهيئة يلتزم جملكن و في مقابل ذلك و 

ة في قانون ر شكل جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المقر  يلتزام إلهذا كل خرق ل، و بحفظ السر المهني ها المهنية ب
 األعضاء"  11-11 القانونمن  13ألزمت المادة ا لذلك ـــــــــــــ، و ضمان (4)اء السر المهني ــالعقوبات لجريمة إفش

ات شخصية و عموما على أية معلومات ــــــــــــــــــــــــــــــــالتابعين للهيئة المؤهلين لإلطالع على معلومو الموظفين 
المرسوم من  21" بالصيغة المحد دة بنص المادة ذات طابع سري بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استالم مهامهم

 . (5) 213-11الرئاسي 
ينعقد اختصاصها في مجال تبييض األموال و تمويل  الذي (6) خلية معالجة الستعالم الماليما عن أ

ا بالتزامه بحفظ السر كباقي السلطات المنصوص عليها فإنه ل يجوز للبنك اإلحتجاج قبله، اإلرهاب 
من نوع خاص يمي زها عن باقي الجرائم في تعقيدها مة ا مرتبط بجريمهامه لكن ما يمي زها أن   ، ـــــــــــــــــــــــــــــــاقانون

 ا بلــــــــــــــعلى اليقين بوقوعهبالضرورة ا ل يبنى ــمكافحتهعلى ا ، األمر الذي يجعل العمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تشابكه
 

 . اهعلى مجر د الش ك و الشتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                                                 

 12-11، المعدل و المتمم باألمر رقم  2111مارس  12، المؤرخة في  12ر عدد  ، جالمتعلق بـ : الوقاية من الفسـاد و مكافحته  ، 2111فبراير 21في  المؤرخ -1
  . 2111سبتمبر  11لمؤرخة في ، ا 21ر عدد  ج،  2111أوت  21المؤرخ في 

ة لمطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالاكل رفض متعمد و غير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و/أو الوثائق تنص : "  11-11من القانون ،  21/2المادة  -2
  في مفهوم هذا القانون " 

  " .دج  2110111دج إلى  210111( سنوات و بغرامة من 2( أشهر إلى خمس )1ستة ) يعاقب بالحبس من تنص :" 11-11من القانون،  22المادة  -3

  . 11-11، من القانون  23المادة  -4

ر   ج، المتضمن تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيات تسييرها ،  2111نوفمبر  22، مؤرخ في  213-11المرسوم الرئاسي  -5
  . 2111نوفمبر  22في  صادر،  02د عد

 ة .ــــــــمن هذه الدراس و ما بعدها 02 ةأنظر الصفح -6
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  لفصل األول : مضمون السر املصريف و االلتزامات اجلديدة للبنكا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1) أعاله " 112يعمل لحساب هذه األخيرة طبقا ألحكام المادة  الل جنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي -2

عملية في اإلطالع على المعلومات الضرورية له حقر س كالتشريع البنكي  إنفبنك الجزائر فبالنسبة ل
ا بواسطة مركزيات ينشئها لهذا الغرض ، و تحديدا مركزية المخاطر و مركزية المستحقات ــــالمراقبة التي يديره

ن أتي في إطار تمكين المركزيتين مـــإن العتراف لبنك الجزائر بهذا الحق في اإلطالع ي، و  غير المدفوعة
 بوسائل الدفع أو القروض و تسييره ، أو جمع المعلومات عن طةهرس المركزي لعوائق الدفع المرتبالف تنظيم

القروض الممنوحة لعمالء البنوك ، و تلتزم البنوك بالتصريح التلقائي بهذه المعلومات للمركزيتين دون انتظار 
لتزام القانوني ا بحفظ السر  إلى الـــلتزامهإق تلقيها طلبا بذلك من هذه األخيرة ، و هو ما ينتقل بالبنوك من نطا
 . (2)بإفشاء األسرار المرتبطة بمجال اختصاص كل من المركزيتين 

بتزويد مركزية المخاطر بالمعلومات المتعلقة  11-13من األمر  32/2حيث تلتزم البنوك وفقا للمادة 
اة و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعط ـاــاء المستفيدين من القروض و طبيعة هذه القروض و سقفهـــبأسم

 لكل قرض . 
و على البنك التقي د بطبيعة المعلومات المشمولة بالتصريح ، و هي تلك المتعلقة بعوارض دفع القروض 
أو العوارض الناجمة عن استعمال وسائل الدفع ، و أن تحرص على أل تبلغ تلك المعلومات جهة أخرى غير 

 . (3)ا المشرع بحق اإلطالع تلك التي اعترف له

نص مال بع يمكن للبنك الحتجاج بالسر المهني في مواجهتها فإنه لة ــجنة المصرفيلل  بالنسبة أما 
في مدى لما للجنة من دور في الرقابة على البنوك  ، و ذلك 11-13من األمر  110/2 و 113/2 تينالماد

فحص و ت، (4)على تلك البنوك و المؤسسات المالية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــةقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المطب  ــحترامهإ
مع إمكانية امتداد هذه الرقابة ،  (5)ا المالية ـــــــــــــــــروط استغالل البنوك و المؤسسات المالية و نوعية وضعياتهش

نة المصرفية أن ، و للج( 6)المقيمة في الخارج و في إطار التفاقيات الدولية إلى فروع الشركات الجزائرية 
 خاللت التي تتم معاينتها بما يضمن احترام قواعد حسن سير المهنة تعاقب على اإل

ل لل جنة المصرفية  ات ــــــــــــــــــأن تطلب من البنوك و المؤسسات المالية جميع المعلوممن أجل ذلك ، خو 
أن تطلب من كل شخص معني تبليغها بأي ، و  (7)ا ــلممارسة مهمته و اإليضاحات و اإلثباتات الال زمة

 . (8) ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستند و أية معلوم
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  تزامات اجلديدة للبنكلألول : مضمون السر املصريف و اإللفصل اا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خاصة  ة في قوانينالحاالت الوارد : ثانيا
التي  لبعض السلطاتا سرية ــــــــهذأن بحق الطالع على معلومات األصل فيها الجزائري اعترف المشرع

 اظ على المصلحة العامة سواء بمناسبة مباشرتها لصالحيات التحقيق و الرقابةـــتتصرف على أساس الحف
 .القتصادي النشاط  ةـــباعتبارها من اإلدارات المالية أو دورها في مراقب

   الدارات الماليةعدم االحتجاج بالسر في مواجهة   -1

  :ارك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالضرائب و الجمخصوصا في إدارتي هذه اإلدارات ى تتجل  

   إدارة الضرائب أ.

بتزويدها بمعلومات تخدم إدارة الضرائب ا لحق ــتكريس  (1) تضم ن قانون اإلجراءات الجبائية
تح بكل فار إدارة الضرائب ـــــــــــــالبنوك بإشعجبائية اإلجراءات المن قانون  21تلزم المادة  ، حيثا ــــــــــــــــــــــــــــــــــهدفه
لي فتح العشرة األولى الذي ي ا خالل األيامــــــــــــــطبيعتهكانت قفل حساب بنكي التي تمسكها لعمالئها مهما أو 

 أو قفل الحسابات أو ببعض الخدمات التي توفرها البنوك ، لتقوم بتضمين تلك المعلومات في فهرس يخصص  
 ة .ــــمن قانون اإلجراءات الجبائي 3مكرر 21لذلك عمال بنص المادة 

ر بنص المادة عترف إلدارة الضرائب بحق اإلطالع يكما  تأسيس وعاء الضريبة من أجل  (2) 23المقر 
 .ا ـــــحسابات بنكية لعمالئه، حيث يخضع البنك لهذا الحق على أساس أنه يمسك ( 3)ا ــــــــــــو مراقبته

ات عن المعامالت ــــــــــــــــــــــالع أعوان إدارة الضرائب على ما تحوزه من وثائق و معلوميلزم البنك بإطْ و 
شروط ليكون وفقا للكن ذلك  ،  عمالء دون اإلحتجاج قبلهم بالسر المهنيو العمليات التي تجريها مع ال

قانون اإلجراءات الجبائية بالنسبة للقائمين باإلطالع في كونه عون مباشر لهذا اإلجراء من أعوان المحد دة في 
 . (4)التسجيل الذين لديهم رتبة مراقب على األقل 

في الدفاتر التي نص على مسكها  ن القانون نفسهم 23وفقا لنص المادة و ينحصر محل اإلطالع 
ق الغرض التي تحق القانون التجاري و كذا جميع الدفاتر و الوثائق الملحقة و مستندات اإليرادات و النفقات

يمارس حق اإلطالع في مكان وجود الوثائق على أن من إجراء اإلطالع المتمثل في تأسيس وعاء الضريبة 
 ا  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاينتهو المعلومات المراد مع

 

                                                 
، و المتضم ن قانون اإلجراءات  2111ديسمبر  23، الصادر في  03، ج ر عدد  2112المتض ن قانون المالية لسنة  2111ديسمبر  22مؤرخ في ال 21-11القانون  -1

  . 2112ديسمبر  22، الصادر في  21ج ر عدد  2113يتضمن قانون المالية لسنة  2112ديسمبر  22مؤرخ في  11-12الجبائية ، المعدل و المتمم بقانون رقم 

ي ن على جميع يتع " تيسيرا لمراقبة التصريحات بالضرائب المكتتبة إما من قبل المعنيين أنفسهم و إما من قبل الغير ، ، تنص :  21-11، من القانون  23لمادة ا -2
عند كل طلب من أعوان الضرائب الذين لهم رتبة مراقب المصرفيين و القائمين بإدارة األموال و غيرهم .. الخاضعين على األقل من قبل أعوان التسجيل ، أن يقد موا 

   على األقل ، الدفاتر التي نص على مسكها القانون التجاري و كذا جميع الدفاتر و الوثائق الملحقة و مستندات اإليرادات و النفقات "

   .  132عبد الحق ، المرجع السابق ، ص قريمس  -3

 عدل و المتم م .الم 21-11، من القانون  23المادة  -4
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  لتزامات اجلديدة للبنكلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام لتز إلهذا و يخضع أعوان إدارة الضرائب القائمون على تحصيل المعلومات بموجب حق اإلطالع 
رة في قانون اإلجراءات الجبائية ـــبالسر المهني ، حيث ل يمكنهم إفشاء سريته  . (1)ا في غير األحوال المقر 

 ارك  ــــــــــــــــــ. إدارة الجمب
لتي تهم ات اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحق اإلطالع في إطار مراقبتهم للعملي (2)يمارس أعوان الجمارك المؤهلين 

حترام أحكام التشريع الجمركي و الكشف عن المخالفات المحتمل ارتكابها من إمصلحتهم ، للتحقق من مدى 
لمذكورة ومن بالجرائم اقبل الخاضعين له و في مختلف األماكن التي يمكن أن توجد فيها المعلومات المرتبطة 

من قانون الجمارك ذلك  22/1التي أوردتها المادة بينهم البنوك و لو أنها لم تتم اإلشارة إليها ضمن الجهات 
  . (3) أنها حالت وردت على سبيل المثال

ت اـــــــــالوثائق المتعلقة بالعملي" ... كل أنواع ارك يمارس على ــر ألعوان الجمإن حق اإلطالع المقر  
اتر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال و عقود النقل و الدفــــــــــــــــــــــــــــالتي تهم مصلحتهم ، كالفواتير و سندات التسليم و جداول اإلرس

إن اقتضى  و، حيث يمكنهم تصف ح و مراجعة الوثائق المرتبطة بالعمليات محل التحقيق  (4)و الس جالت ... " 
 . ( 5)ابل سند إبراء األمر ذلك بحجز جميع أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسه ل أداء مهمتهم مق

 تلك الوثائق ضمن التزامهم بالسرعلى ا األعوان باطالعهم ـــــــــل إليهو تندرج المعلومات التي يتوص        
رة قانونــــــالمهني ، و ل يمكن للغير اإلطالع عليه  . (6) ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في غير األحوال المقر 

  الضبط االقتصادي  بالسر في مواجهة سلطات االحتجاج  عدم  -2
على ا ـــــــــــلجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتهو سنقتصر في هذا المقام على مجلس المنافسة و 

 نشاط البنوك .ب أكثر السلطات اتصال أنهما أساس

 ة  ــــمجلس المنافس .أ 
لمقي دة اقيق في الطلبات و الشكاوي المتعلقة بالممارسات التحيعترف المشرع لمجلس المنافسة في إطار 

 ة ضرورية للتحقيق في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبفحص كل وثيق  (7)ة ـــــــــــــــــــــــــالمسندة إليه من رئيس مجلس المنافسللمنافسة 

                                                 
  المعد ل و المتم م . 21-11، من القانون  13-12 : أنظر المواد -1

 1303جويلية  22الصادر في  31،  يتضمن قانون الجمارك ، ج ر عدد  1303جويلية  21، مؤرخ في  10-03، من القانون رقم  22/1المحد دين بموجب المادة  -2
 ، في فئتين : 1332أوت  23الصادر في  11ج ر عدد  1332أوت  22الصادر في  11-32المعد ل و المتم م بالقانون رقم 

  أعوان الجمارك المكل فين بمهمة قابض . -، األعوان الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على األقل  -

  . 212ص  عبد الحق ، المرجع السابق ، قريمس -3

  . 10-03القانون رقم من ،  22/1المادة   -4

  . 10-03، من القانون رقم  22/2 المادة -5

  . 212ص  عبد الحق ، المرجع السابق ، قريمس -6

المعد ل و المتم م بالقانون رقم  2113جويلية  21، الصادر في  23المتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد  2113جويلية  13، المؤرخ في  13-13، من األمر  21لمادة ا -7
 . 2112جويلية  12، الصادر في  31ج رعدد ،  2112جوان  22، المؤرخ في  12-12
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  لتزامات اجلديدة للبنكل : مضمون السر املصريف و اإلاألولفصل ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا و حجز المستنداتـــا وجدت و مهما تكن طبيعتهــو مطالبة استالم أية وثيقة حيثم،  (1)القضية المكل ف بها 
 .  (3)دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهني  ( 2)تساعده التي 

 ومات المط لع عليها من خالل : هذا ، و قد حرص المشرع على ضمان سرية المعل  
المعلومات  ، عن كل (4) ا المسندة إليه بحفظ السر المهنيــر الذي يتولى التحقيق في القضايإلزام المقر   -
 . (5)اع مجلس المنافسة إلى األطراف المعني ة ــــــــــــــــــه ، و عند سمــتصل إلى علمه بمناسبة أداء مهام التي
ا ــــــــــــو سحبه ة ،ـاد المستندات أو الوثائق التي تمس بسري ة المهنــــــــــــــــمجلس سلطة استبعرئيس الن تمكي -

 من الملف دون أن تكون أساســا معتمدا لقرار مجلس المنافسة .
 

 ا ـــــــلجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبته -ب
مراقبتها على المعلومات ذات الطابع الس ر ي  يرد اإلطالع المحتمل للجنة تنظيم عمليات البورصة و

لعمالء البنك بمناسبة اضطالعها بدورها في تنظيم سوق القيم المنقولة و مراقبتها ، و قيامها بعمليات التحقيق 
  . التي تراها ضرورية لذلك 

ؤهلة م إن خضوع البنوك لعملي ات التحقيق و الرقابة يتم بوصفها وسيطا معتمدا في عمليات البورصة
ة لنشاط ــــــــــــــــــــــــــــبمقتضى القانون للقيام بمختلف العمليات الواردة على القيم المنقولة باعتبارها عمليات تابع

البنوك ، و ذلك لمصلحة الشركات التي تعهد إليها في إطار لجوئها العلني لإلد خار إلى توظيف مختلف 
، بحيث قد تستدعي مصلحة التحقيق في تقي د الشركات تلك باألحكام أنواع السندات التي تطرحها للجمهور 

التشريعية و التنظيمية السارية أن تطلب الل جنة من البنوك و المؤسسات المالية الوسيطة في سوق البورصة 
إط العها على المعلومات الض رورية لذلك ، و هذا بوصفها من الغير الذي يقوم بعمل لمصلحة الشركات 

 قتضيتها بهذا الحق في اإلط الع يو إن العتراف للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقب، عة للرقابة الخاض
 ا بالسرـــــــا البنوك أن تحتج  في مواجهتهــــــــــــــــــــــعدم إمكانية الجهات الخاضعة للمراقبة و التحقيق و من بينه

 .  (6) المهني

ا و البنوك ــــــــــ" ... لدى الشركات التي تلتجئ غلى التوفير علن اقيقاتهيخول القانون للجنة أن تجري تح
و المؤسسات المالية و الوسطاء في عمليات البورصة "، و ألجل ذلك ، فإن أعوان اللجنة "... يمكنهم 

 .  (7)الوصول إلى جميع المحال ذات الستعمال المهني 

                                                 
  .المعدل و المتمم  13-13، من األمر  21/1المادة  -1

  .المعدل و المتمم  13-13من األمر ،  21/2المادة  -2

  .المعدل و المتمم  13-13من األمر ،  21/1المادة  -3

 المعدل و المتمم . 13-13من األمر ،  23/2المادة  -4

  .المعدل و المتمم  13-13من األمر ،  31لمادة ا -5

   . 210عبد الحق ، المرجع السابق ، ص قريمس -6

، المعد ل  1333ماي   23، مؤرخ في  32يتعلق ببورصة القي م المنقولــــــــــــــــــــــة ، ج ر عدد  1333ماي  23، مؤرخ في  11-33  من المرسوم التشريعي 30/2لمادة ا -7
فيفري ، ج ر عدد  10، مؤرخ في  12-13، و القانون رقم  1331جانفي  12الصادر في  13، ج ر عدد  1331جانفي  11، مؤرخ في  11-31ألمر رقم و المتم م با

 . 2113فيفري  13، الصادر في  11
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إن ألعوان لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها إمكانية أن يطلبوا من البنوك التي يتم التحقيق لديها 
 (1) اـــــــــــــــــــــــا ضرورية لسير عملهم ، بغض النظر عن الدعامة التي تحتويهـأن تطلعهم على كل وثيقة يرونه

ا إلى ــافتهة التحقيق أو إلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورقية كانت أو إلكترونية ، و إذا تبي نت حاجتهم لتلك الوثائق لمواصل
 نا و اكتفى لهم بإمكانية طلب نسخ عنها ، كما يمكـــفإن القانون لم يعترف بهم بإمكانية حجزهالملف ، 
اع إلى ــاللجنة الوصول إلى المعلومات المطلوبة و التي ل تحتويها أية دعامة مادية من خالل الستمألعوان 

   (3)ا لنطاق المعلومات المعني ة باإلط الع ـــ، و هو ما يعتبر توسيع (2) ا لهمــاألشخاص الذين بإمكانهم تقديمه
ل إليها اإ دم لل جنة يفرض عليها أن تلتزم بالحفاظ عليها و عن الطابع السري للمعلومات التي تتوص 
ا ــا للغير ، و لذلك  ألزم المشرع أعضاءها و أعوانها و كذا األشخاص الذين قد تستعين بهم في عملهــــــــــإذاعته

 . (4)العقوبات بحفظ السر المهني تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في قانون 

كل مرة  فيو ض إليها التعر   التي تم   في جميع هذه الحالتى أن المشرع  و في األخير ، نشير إلو      
ول لها ة الجهة ــــــــــــــــــــبإلتزام مقابل في مواجه قرنهالسر يُ اء ــإفشيأمر أو يأذن ب طة اإلطالع سلالقانون من المخ 

ر المهني ا لما يقتضيه الســوفقات حفظ المعلومبأن ت، المشمولة بالسر أو الحصول على الوثائق و البيانات 
ألغراض غير تلك المنصوص عليها في ذات القانون الذي سمح ا ـــاستعمالهوعدم الخاضعة له ، 

 ـا .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى سري تهــو تأكيد منه عمن المشرع حرص ، و ما هذا إل ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهئبإفشا

و اإلذن منه أو تضاف إلى تلك الحالت المنصوص عليها بنص القانون على أساس األمر هذا ، 
رة المنصوص عليها في المادة من قبل هو اآلخر  الدفاع المشروع الذي يعد  تضاف حالة   33األفعال المبر 

 سر إذا نشأت دعوى بينه و بينلتزام بحفظ العفى البنك من اإليُ ، و في هذا يمكن أن  121-11األمر من 
ي تكون تناول سوى العملية التتمن المحافظة على السر ل و إعفاء البنك  ، ة مصرفية ــزبونه تتعلق بمعامل

و ل يجوز إفشاء السر إل  أمام المحكمة  ، محل النزاع و العمليات التي تتالءم معها دون العمليات األخرى
 . (5)ليها النزاع أو الهيئة التحكيمية المعروض ع

 ها للبنك بحفظ كل ما تعل ق بعميله متى وصلــــــــــــــــــــــــــلتزامإيتضم ن  كان مضمون السر المصرفي إذا و
ود مبرر ه دون وجـــــــــــــــــبها بمناسبة القيام بنشاطه المهني بشكل مباشر أو غير مباشر ، و عدم إفشائ العلم

للسر  ا أثر لالستغالل الس يء، خاصة و أن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللتزامات الجديدة للبنك  هضم نتتالذي  قانوني ، فما
 المصرفي ؟ 

 
                                                 

  . 212عبد الحق ، المرجع السابق ، ص  قريمس –1

  و المتم م .المعد ل  11-33  من المرسوم التشريعي،  32المادة  -2

  . 212 عبد الحق ، المرجع السابق ، ص قريمس -3

  المعد ل و المتم م . 11-33من المرسوم التشريعي ،  33لمادة ا -4

 . 22هيام الجرد ، المرجع السابق ، ص  -5
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 المبحث الثاني
 ات الجديدة للبنكـــــــــــلتزاممضمون ال  

 
 

يات تبييض عملفي مكافحة  لتزاماتها الدوليةإلى وضع سياسة تشريعية تتالءم و إاتجهت أغلب الدول 
أصحاب  من قبلمتزايدا ا و استغالل ــــــــــــــــــــــــــــشهد استخداميسيما على مستوى الجهاز المصرفي الذي األموال ل

قصد إضفاء الشرعية على أموالهم و إخفاء مصدرها غير مشروع عن طريق  توظيفهــــــــــــــــــــــــــــــــــا  موال القذرةاأل
 و دمجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضمن النظام المالي الرسمي في الدولة 

  
فإنه أصبح من   الدول اقتصاديات أمام اــــــــــــــــــحقيقي   اــــــــــــــتحدي   لشك  تأصبحت تلك العمليات و لكون 

تعب ر  دةالتزامات جدي ، فكان للمشرع الجزائري أن أقر   تجنبا لمخاطرهــــــــــــــــــــــــــا الضروري ردع هذه التصرفات
 في التصدي لجريمة تبييض األموال لسيمــا تلك التي في مجملهـــــــــــــــا عن اتجاهه المتوافق مع الجهود الدولية

ن عمليات ) المطلب األول( للوقاية م الحيطة و اليقظةتوخي بتكون عبر القنوات البنكية ، حيث ُألزمت البنوك 
ـاء ــــــــــــــــنعن العمليات المشبوهة ) المطلب الثاني( أث الكشفا ، و العمل على ــــــــــــــــــــتبييض األموال من وقوعهـ

لة دمج األموال المتح في خطرمن الوقوع  انهحص  أو بعد ارتكابها بالشكل الذي يصون سمعتهـــــــــــــــــــــــــــا و ي ص 
 .  (2) مشروع في النظام المالي و القتصادي للدولةالمن مصدر غير 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مشروعة او غير مشروعة( ، و التي ل تسجل ضمن  إذ تعد عمليات تبييض األموال إحدى صور القتصاد الخفي الذي يتضمن كافة األنشطة المولدة للدخل ) 1

ييض األموال مليات تبحسابات الناتج القومي للدولة إما بسبب التهرب من التزامات قانونية كالضرائب أو ألن هذه األنشطة تعد مخالفة للقانون . و قد ساهمت ع
 على األموال محل التبييض حجم أن ث و حسب إحصائيات صندوق النقد الدوليفي رفع نسبة القتصاد الخفي إلى الدخل القومي إلى معدلت مرتفعة  ، حي

    أنظر :   بليون دولر ، 111إلى  21، و بزيادة سنوية تقع بين دولر إلى ألف بليون 700 الدولي يتراوح ما بين  المستوى
ـــا ، مؤتمر األعمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و خالد سعد زغلول حلمي ، ظاهرة غسيل األموال و مسؤولية البنوك في مكافحته -    

 . 1321،  1303-1302، ص  2113ماي  12-11القانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 
 و عن العالقة بين تبييض األموال و القتصاد الخفي و عالقتهما بالقتصاد الظاهر ، أنظر :     

ترونية بين ية اللكوت عبد السالم عوض اهلل ، اآلثـــار القانونية لعمليات غسيل األموال و دور البنوك في مكافحة هذه العمليات ، مؤتمر األعمال  المصرفصف -
 . 1321-1230، ص  2113ماي  12-11الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 

 ٪21 معدل ضريبة القيمة   المضافة حوالييقدر  -حسب خبير اقتصادي  -و يعد التهرب الضريبي في الجزائر السبب األهم المؤدي إلى تبييض األموال ، إذ      
ل ضريبة القيمة المضافة هو ، هي من بين أعلى المعدلت في العالم ، على عكس ما يوجد  في اليابان مثال ، معد ٪22و وتصل قيمة الضريبة على الشركات إلى 

حسب ما عب ر  – لي، الشيء الذي يدفع بالتجار إلخفاء جزء على األقل عن أنشطتها للضريبة ، و هو ما يلزم معه وضع وسائل قمع للسيطرة على النشاط الحتيا 2٪
 :   MENAFATFعنه رئيس خلية معالجة الستعالم المالي في الجزائر و رئيس مجموعة 

 أنظر : 
- Lutte contre le blanchiment d’argent : la Banque d’Algérie refile la patate chaude aux banques primaires, les ministres 

concernés se font discrets, http://www.tsa-algerie.com/politique/lutte-contre-le-blanchiment-d-argent-la- banque-d-algerie-

refile-la-patate-chaude-aux-banques_24005.html ,  01 Avril 2013 , 14:30   

2- Bernard Bouloc , LA PREVENTION DU BLANCHIMENT D'ARGENT , RDBF,  JCP , 6 novembre- décembre , 2002 , p. 260. 
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لتزامات اجلديدة للبنك اإلالفصل األول : مضمون السر املصريف و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المطلب األول : 
 لتزام البنك بتوخي الحيطة و اليقظةإ 

 
 

لى مجموعة رهاب عاية من تبييض األموال و تمويل اإلبتوخي اليقظة في مجال الوقلتزام البنك إينطوي 
توب يحدد مك برنامجظ م البنكي أن يضم نهــــــــا البنك في أرادها المنمن الضوابط و اإلجراءات الوقائية التي 

تفصيال لما أجملتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   (1)و مكافحتهما  دوره في الوقاية و الكشف عن تبييض األموال و تمويل اإلرهاب
  . مل و المتم  المعد   11-12نصوص القانون 

لتزام البنك بالتعرف على عمالئه الجدد قبل إقامة إفي ت على الخصوص لتزاماتلك اإل و يمكن إجمال
 .(لتزامه بالعناية الواجبة و المستمرة لعالقة التعامل )الفرع الثانيتعامل بينهما )الفرع األول(  وا   عالقة

 

 الفرع األول : 
 لتزام البنك بالتعّرف على عمالئه الجددإ

 

لى عالمتعلقة بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب  النصوص التشريعية و التنظيمية أوجبت
فتح حسابات بنكية  مع منعها منبينهما ،   (2)البنوك الستعالم عن عمالئها الجدد قبل إقامة أية عالقة عمل 

ثر على عالقتها بما يكفل حسن انتقـاء عمالئها من جهة ، و بما ل يؤ  و ذلك ، (3)ة ـــــــــــــــــــة أو مجهولـــرقمي
ة تفادي التعرض لمخاطر مرتبط و كما عب ر عنه المنظ م البنكي بـ "، أ ثانيةمع عمالئها اآلخرين من جهة 

على وجود معايير داخلية " معرفة الزبائن "  ة ، مع السهرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المقابلــــــــــــــــــــــا و أطرافهــــــــــــــــــــــــــــــبزبائنه
لتزاماتها يفترض معه توافرها على تنظيم و إجراءات ، ذلك أن إحترام البنوك إل (4)ــا باستمرار ـــــــــــــــــــو مطابقته

 . (5)داخلية كافية 
 المتعلقة ( 6) 11-11التي من بينها التعليمة ، كر س في أنظمة بنك الجزائر أصبح يلتزام الذي هو اإلو 

                                                 
 . 13-12نظام رقم : ال من،  1المادة  -1

 : 2 رقم أنظر : الملحق -  
 -  Instruction 93 /DG , 19 septembre 2007 , portant Modalités pratiques de mise en œuvre de dispositif de prevention et de lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme , banque exterieure d’Algerie .p.21  .  
ج ر ،  11-12ن تعديل وتتميم القانون المتضم  ،   2112فبراير  13، المؤرخ في  12-12األمر من  2المادة ب ةمو المتم   ةلالمعد   11-12، من القانون  0المادة  -2

  . 2112فبراير  12، المؤرخة في  12عدد 

 .  13-12، النظام   2/3المادة  -3
 - L’OUVERTURE DE COMPTES ANONYMES ET NUMEROTES INTERDITE : La Banque d’Algérie adopte un nouveau règlement pour lutter 

contre le blanchiment d’argent , http://www.tsa-algerie.com/divers/600-declarations-de-soupcons-de-blanchiment-d-

argent_18359.html, 01 Avril 2013 – 14:30 .  

    .  13-12من النظام  2المادة  -4
 . 21، المرجع السابق ، ص  2 رقم أنظر : الملحق -

5- Thierry Bonneau , La Responsabilité du banquier encourue pour non respect de la législation relative au blanchiment de 

capitaux ,op-cit . ,p. 23  . 

ة من إصدار الشيكات بدون رصيد ـــــالمتعلق بترتيبات الوقاي 11-12تحدد كيفيات تطبيق النظام رقم ، المتعلقة ب 2111مارس  09مؤرخة في ،  11-11عليمة رقم الت -6
 . 2111ا ، نشرة داخلية لبنك الجزائر، بنك الجزائر ــــــو مكافحتهم
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  لتزامات اجلديدة للبنكلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحة طالبي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتزام البنوك بالتحقق من هوي  ، و التي أشارت صراحة إلى إ( 1) 11-12بتطبيق النظام 
ستمرا لتزام يبقى العمل به مإهو و  ،حسابات من أشخاص طبيعيين أو معنويين مع تحديد عناصر التحقق ال

لتزامـــا عاما يخضع له في كل الحالت دون أن تكون مرتبطة إإذ أصبح ،  (2)حتى بعد إقامة عالقة التعامل 
 . (3)بالضرورة بتبييض األموال 

قصود بالعميل )الزبون( ، نجد أن المنظ م البنكي قد حد د الم 13-12من النظام  2المادة و بالرجوع إلى 
ستعالم عنه في إطار الوقاية من تبييض األموال و وس ع من نطاقه ، حيث ينطبق مصطلح العميل المراد اإل
 على  :
هيئة تمتلك حسابـا لدى مصرف أو المصالح المالية لبريد الجزائر ، أو يتم فتح حساب  كل شخص أو -
 ؛) الصاحب الفعلي للحساب ( مه باس

 كل مستفيد فعلي من حساب ؛ -
 ؛محترفون وسيطا أو وسطاء التي ينجزها  المعامالتالمستفيدين من  -
 ؛ الزبائن غير العتياديين -
 الوكالء و الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير ؛ -
مؤسسة مالية أو المصالح كل شخص أو هيئة شريكة في معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف ، أو  -

 المالية لبريد الجزائر .

 فو بناء على هذا التعدد في أوصاف العميل ، فإن الت عر ف على هذا األخير يتم باتخاذ إجراءات تعر   
 تتالءم و طبيعــــــــــــــــــــة هذا العميل ، و التي على إثرهــا يتحد د مصير طلب العميل في فتح الحساب و المعلومات

الحصول عليها ، و ذلك لعتبارها كتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات إلجراءات التعرف  . التي تم  

 إجراءات التعرف على العميل  :  الفقرة األولى
 نويا عتتبع إجراءات التعرف على العميل وفقا لطبيعة هذا األخير إن كان شخصا طبيعيا ، أو شخصا م     

  التعّرف على العميل الشخص الطبيعي أوال :

ا قبل ربط أية " ك التأكد من هوية و عنوان زبائنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبنو  11-12من القانون  0/1لزمت المادة أ
ر جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأا سواء بفتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالت أو تـــعالقة عمل " بينهم

بالمعلومات التي جمعت في مع وجوب الحتفاظ ،  المعاملة إنجاز أو إعداد في لمساعدةبا أو  صندوق " ،
   .  (4) ةــلتزام باليقظإطار اإل

                                                 
المعدل و المتمم بالنظام رقم  2112لسنة  33ت الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد  و مكافحتهمـــا ، ج ر عدد تعلق بترتيبا، الم 2112جانفي  21المؤرخ في  -1

  . 2112فيفري  12الصادرة في ،  12 ، ج ر عدد  2111أكتوبر  13المؤرخ في ،  11-10

2 - Stéphane Piedelièvre – Emmanuel Putman ,op-cit , p. 204. 

3 - Bernard Bouloc ,op-cit , p. 260 . 

  . 13-12من النظام  2، المادة  12-12األمر من  2المادة ب ةمو المتم   ةلالمعد   11-12من القانون  0/1المادة  -4
   - Anne Dominique MERVILLE-Juliette LÉVY-BISSONNET ,  Les obligations des établissements de crédit en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux ,Defrénois , 17 mais 2011, N°  1 , p.41 . 
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 تحديد شخصية العميل الشخص الطبيعي  -1
يتم تحديد شخصية العميل الشخص الطبيعي من خالل التحقق من هويته و عنوانه عند إقامة عالقة 

 التعامل بين البنك و العميل .
  هوية العميل الشخص الطبيعي أ.

ا ـلعميل الشخص الطبيعي في حالة كونه متصرفأشار المشرع الجزائري إلى ضرورة التحقق من هوية ا
باسمه و أصالة عن نفسه )الصاحب الفعلي للحساب( ، و في حالة كون التصرف يتم نيابة عنه ، أين ُيلزم 

المستفيد ه )ــــــــــــأو الذي يتم التصرف لحساب، بالستعالم عن هوية اآلمر الحقيقي بالعملية البنك  المشرع
 2مادة النص ضح من الوكيل الذي يعمل لحساب الغير ، و هو ما يت  ستعالم عن عن اإلفضال الحقيقي( ، 
دا ، مستفينفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حيث نجد أن الشخص الطبيعي قد يكون صاحب الحساب ،  13-12من النظام 

  اعا .ـــــــــــــــــــــــــــــــــه تبــــــــــــــــــــــــــأو وكيال ، و هو ما سنتولى تبيان
 هوية العميل صاحب الحساب -1أ

نة تضم  ة أصلية سارية الصالحية مــــــــــــــــمن هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمي   البنك يتم تأكد
 ، ةة ببطاقة التعريف الوطني  ي  ات الهو ـــــــثب، إذ يمكن إ (2) ا أو غير مقيمـسواء كان الشخص مقيم،  (1) للصورة

تصدر عن ما دام أن هذه الوثائق   rla carte de séjou (4)بطاقة اإلقامة  ،جواز السفر ،  (3) اقةبطاقة السي  
 ن صورة الشخص طالب فتح الحساب .ة و تتضم  ـــــــــــــــــــــجهة رسمي  

العميل غير العتيادي أو ما يصطلح  يشمل أيضاكما يشمل العميل العتيادي فإنه  اإلجراءو هذا 
بخدمة معينة أو لتنفيذ عملية  نتفاع، الذي يقصد البنك لإل  client occasionnel عليه بـ : العميل العرضي

أو تكون لديه ني ة في إقامة عالقة مستمرة ، ( 5) مستمرةمصرفية محددة دون أن تربطه مع البنك عالقة تعامل 
ثبات شخصية هذا األخير بذات الشروط المتعلقة باألشخاص العاديين عمال بنص إذ يتم إ،  (6) مع البنك
دون شروط أخرى ، على عكس ما هو موجود في القانون الفرنسي أين يتم  11-12من القانون  2المادة 

فرنك  210111أورو )  2111بـ  دةتحديد هوية و عنوان العميل العرضي اعتبارا من قيمة العملية المحد  
 . (8) أو إيجار خزينة حديدية، ( 7) ي (فرنس

                                                 
  . 13-12من النظام  2 المادة و،  المعدل و المتمم 11-12من القانون  0/2المادة  -1

2 - Olivier Jerez , LE BLANCHIMENT DE L'ARGENT , 2 Ed , BE , 2003 , p. 270  .  

 . 11-11، من التعليمة  2المادة  -3

   . 2، المرجع السابق ، ص  2 رقم الملحق -  

4- Olivier Jerez , LE BLANCHIMENT  DE  L'ARGENT, op.cit. ,p. 270. 

 . 2، المرجع السابق ، ص  2 رقم أنظر : الملحق -

5- Herve martial tchabo sontang , Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d’argent en zone CEMAC , Université de 

DSCHANG - DEA, DROIT Communautaire et Compare CEMAC      ,http://www.memoireonline.com/06/09/2184/m_secret-

bancaire-et-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-en-Zone-CEMAC2.html#fn31  , Consulté le 01/06/2010 , p 38. 

 

  . 123، ص  2112عادل عبد العزيز السن ، غسل األموال من منظور قانوني و اقتصادي و إداري ، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،  -6

7- Olivier Jerez , LE BLANCHIMENT DE L'ARGENT, op.cit. ,p. 270-271 .  

8 - Bernard Bouloc , op-cit. , p. 260 . 
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لية هي الوثيقة األصله مة ة المقد  ـــــوثيقالعلى البنك أن يتأكد من كون  لكن في كل األحوال ، يجب و
م ا الظاهرية من خالل عدــــــــــــــــــــــــــــا أو صورة طبق األصل عنها ، و عليه التحقق من سالمتهو ليست مستخرج

و ذلك ببذل الجهد المنتظر و العناية المطلوبة من شخص  ، ا أي عيب مادي أو فكري ظاهرـــــــــــــــــــــــــشوبه
 . (1)  ة طالب الحسابلتزامه بالتحقق من هويإمحترف حتى يكون قد أوفى ب

  تحديد المستفيد الحقيقي  -2أ

البنوك عند عدم تأكدها من أن العميل يتصرف لحسابه الخاص  11-12من القانون  3ألزمت المادة 
ستعالم عن هوية اآلمر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه ، و هو ما اصطلح عليه اإلبضرورة 

  صد به :بالمستفيد الحقيقي الذي يق
 الزبون على النهاية فعلية في  سيطرة يمارسون أو  يملكون الذي األشخاص الطبيعيون  أو الشخص"  

  سيطرة الذين يمارسون األشخاص  أيضا يتضمن  كما ،  عنه  نيابة  تتم العمليات  الذي الشخص أو /و

 .( 2)شخص معنوي "   على  نهائيــة  فعليــة
ا ـــــــــــــــــنــالبنك مطمئاذ اإلجراءات المعقولة للتحقق من هويته ، بحيث يكون و يجب في هذه الحالة اتخ

إلى أنه على علم بمن هو المستفيد الحقيقي ، و يتجلى معنى اطمئنان البنك لعملية ما في ضرورة قدرة البنك 
 . (3)ه لتلك العملية للسلطات المختصة ـــــعلى تبرير تقييم

لتزام البنك بالتحقق من هوية العميل إلى المستفيد من عقد التأمين يمتد إ ة فإنهو كما في هذه الحال
 . )4( على الحياة
 0مادة الوجبت عرف على العميل صاحب الحساب و المستفيد الحقيقي ، أإضافة إلى ضرورة الت  و 

ناسبة لتسيير المخاطر قادرة على تحديد ما إذا كان الزبون ة معلى البنوك توفير منظومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )5( مكرر
 . Personne Potentiellement Exposéeا ــأو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسي

 : (6) 11-12من القانون  2" بمفهوم المادة  ــاــــــــشخص معرض سياسيو يقصد بـ " 

زائر أو في الخارج وظائف هامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، تشريعية " كل أجنبي معين أو منتخب ، مارس أو يمارس في الج
 . أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية "

 

                                                 
  . 02ص قريمس عبد الحق ، المرجع السابق ،  -1

من قانون النقد المالي الفرنسي لكنها تبدو أشمل من  L. 561-2-2، توافق المادة  12-12 من األمر 2المعدلة و المتممة بالمادة ،  11-12من القانون ،  2المادة  -2
  التعريف الوارد في النص الفرنسي ، الذي يعرف المستفيد الحقيقي بــــــــــــــــــ  :

" la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est 

exécutée ou une activité réalisée ", voir : 

     -   Anne Dominique MERVILLE - Juliette LÉVY-BISSONNET, op-cit. , p.41 . 
  . 122، ص عادل عبد العزيز السن ، المرجع السابق  -3

4- François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : blanchiment et terrorisme  , JCP , Banque- crédit - 

bourse, fascicule 142 , 2-2003 , p. 9.    
  . 12-12من األمر  2المتممة بالمادة  -5

  . 12-12من األمر   2المعدلة و المتممة بالمادة  -6
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 العميل وكيل يعمل لحساب الغير  -3أ
تصرف على ييتبي ن أن ه دما عنسلطاته  من التحقق لطالبه بنكي حساب فتح بصدد هو و البنك زميلت

 أساس وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي .
قديم ما يثبت تالذي يتص رف لحساب الغير  الوكيلعلى  11-12من القانون  0توجب المادة حيث 

تحقق من و على البنك في المقابل التأكد و ال هويته و يسمح بالتعرف عليه ، مع تقديم ما يثبت تفويضه ،
صحة التفويض أو الوكالة ، ما إن كانت مستوفية للشروط القانونية خاصة ما تعلق بطبيعة العمل المخو ل 

 بالقيــام به .
و باإلضافة إلى ذلك ، على الموكل أن يقدم الوثائق التي تثبت هوية المستفيدين الحقيقيين الذي 

 .يتصرف لحسابهم 
طات ممثل الشخص و في حال ما إذا كان العميل ممثال عن شخص معنوي فإنه يتم التأكد من سل     

المقد م للبنك عند طلب فتح حساب بنكي للشركة ، و الذي يتضمن  القانون األساسي لالمعنوي من خال
ض البنك التحقق من صحة التفويا تعيين الممثل القانوني للشخص المعنوي و سلطاته ، وعلى ـــــــــــــــــــوجوب

الممنوح له ، و من كونه يتضمن السلطات ذاتها الواردة في القانون األساسي للشخص المعنوي ، و أنه صادر 
له القانون ذلك .  عن من خو 

 

 عنوان العميل الشخص الطبيعي . ب
ى إلتفت باإلشارة على البنوك التحقق من عنوان العميل ، و اك 13-12ن النظام م 2/3المادة وجبت أ

   .( 1)ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة رسميـــــــــــــــــــــــطريقة التأكد من عنوان العميل بتقديم وثيق
 ة و أن طرق التحقق منه جد تختلفخاص  ، ل صعوبة و الواقع أن مسألة التحقق من عنوان العميل يشك  

ا نتائج ــــــــــــــــــــــــــــــ، بإرسال و رجوع الرسالة ، و هذه الطريقة ل تعطي دوم ، فقد يتم التحقق منه عن طريق البريد
من  ، و (2)تعاد إلى مكتب البريد   أكيدة ، فقد يعمد العميل إلى التصريح بعنوان خاطئ يجعل من الرسالة

 .  (3)اء عن فترة ثالثة أشهر على األقل ـــــــــــــــــــالطرق ما يعتمد على إيصال تسديد فاتورة الهاتف أو الكهرب

ره إلى المقر الذي يذكمن البنك ا العنوان ميدانيـا بأن يرسل مندوبــــــــــــــــــــ كما يمكن أن يتم التحقق من
  . (4)العميل 

 

                                                 
رجوع وصل اإليداع لمراسلــة مرسلة إلى حقق من العنوان إضافة إلى الوثيقة الرسمية كان يتطلب الت 13-12الملغى بالنظام  12-12من النظام  2/3في ظل المادة  -1

  العنوان المصرح به .

2 - Olivier Jerez , LE BLANCHIMENT DE L'ARGENT, op.cit ,p. 271 . 

3 - Idem . 

 .   13حمد عوض يوسف عوضين ، المرجع السابق ، ص أ -

 . 2لسابق ، ص ، المرجع ا 2 رقم أنظر : الملحق -

  . 12ص ، المرجع السابق ،  أحمد عوض يوسف عوضين -4
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 التحقق من نشاط العميل الشخص الطبيعي    -2         
ألزم المشرع البنوك بالتحقق من نشاط العميل التجاري أو المهني ، و الذي يعد مصدرا لدخلــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 ميل و تحديد ما إذا كانت تتماشىحتى تتمكن البنوك مستقبال من تقييم معامالت الع (1) و ثرائه و ممتلكاته
مع أنشطة العميل المشروعة التي تم جمعهـــا ، و ما إذا كانت المعامالت بمبالغ تتناسب مع اإلدارة المعتادة 

 .  (2)لألعمال المحلية المشروعة للعميل 
 (3) و على العموم يتم التحقق من نشاط العميل الشخص الطبيعي بالنظر إلى كون العميل  :

 موظفــا أو إطارا أو مسي را يستوجب تحديد اإلدارة التابع لها . -
 يستوجب تحديد مكان الدراسة . Etudiant طالبا  -

و في حال كون العميل من فئة األجراء ، فإنه يتم التحقق من النشاط من خالل تحديد المهنة ، اسم 
 المستخدم و عنوانه ، الدخل السنوي .

 أو المهن الحرة ، فيتم تحديد رقم األعمال . أما إن كان من فئة التجار
 

 التعّرف على العميل الشخص المعنوي : ثانيا

 يتم التعر ف على العميل الشخص المعنوي بتحديد هوية هذا العميل ، و نشاطه .
 التحقق من هوية العميل الشخص المعنوي -1

ا ـــــــــــــلى كونه شخصا معنويو في تحديد هوية العميل الشخص المعنوي نمي ز بين حالتين ، األو 
 ل في بنك .عاديـــــــــــــــــــــــــــــا ، و الثانية  كون هذا الشخص المعنوي يتمث  

 العميل شخص معنوي عادي  .أ        

 أوجب، لذا ( 4) اـــــــيشك ل الش خص المعنوي  خطرا كبيرا على البنوك لسيما إذا كان وجوده وجودا وهمي
ه بالشخصي ة ـــــــــــــــــــــالتأكد من تمت عبالتحقق من هويته ضرورة قبل فتح الحساب  على البنوك رع الجزائريالمش

   ، و ذلك ( 5) هـــــــــــــــــــــــــــــــاء إثبات شخصيتـالمعنوي ة بالشكل الذي يتطلبه القانون ، و التأكد من وجوده الفعلي أثن
                                                 

1 - Luc Bernet- Rollande ,op-cit , p. 501 . 

 .   112ماجد عبد الحميد عمار ، المرجع السابق ، ص  -2
 voir : - François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : blanchiment et terrorisme, p .3 .    

  . 3، المرجع السابق ، ص  2 رقم أنظر : الملحق -3

و هي شركات لم يتخذ بشأنها أي إجراء من إجراءات تأسيسها ، حيث ل يوجد من كيانها سوى السم فقط ، و غالبا ما تظهر في حيث يتخذ شكل شركات وهمية  -4
ا ـــبصفتها وكيلة شحن أو الجهة المرسلة إليها ، و ذلك إلخفاء المصدر غير مشروع لتلك األموال عن أصحابه وثائق الشحن أو أوامر التحويل بالنسبة لألموال

 .  22، ص  2112ا ، دار الجامعة الجديدة ، السكندرية ، ـــــــمحمد علي العريان ، عمليات غسل األموال و آليات مكافحته -  الحقيقيين . أنظر :
  . 1321حلمي ، المرجع السابق ، ص  سعد زغلولخالد  -             

 . 21 رنـا فاروق العاجز ، المرجع السابق ، ص -              
 . 1311، المرجع السابق ، ص  غنام محمد غنام -  حيث يتم تسجيل األموال المتحصلة من جرائم في حساب تلك الشركة على أنها أرباح لها ، أنظر :  

ن اثبات الشخصية القانونية للشخص المعنوي و التحقق من وجوده الفعلي  ل يمنع من وجود شركات  الغطاء أو الواجهة هي كيانات أنشئت أقة و إن كان في الحقي -5
األموال من  يضالتغطية على عمليات تبي -مشروعة ال نشطةاأل –و تقوم بالمشاركة في أنشطة مشروعة أو تتظاهر بذلك ، و تهدف من هذه األخيرة  بصورة قانونية

 . ةـــخالل القيام بدور الوسيط من أجل تحويل العائدات غير المشروعة و المتأتية من أنشطة إجرامي
 . 22ص محمد علي العريان ، المرجع السابق ،  -أنظر : 
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  لتزامات اجلديدة للبنكلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  المعنوية الوهمي لألشخاصالوجود للحد  من 

 التحقق من الشخصية المعنوية للشخص المعنوي -1أ
متع هذا ي تيشترط المشرع الجزائري من أجل ربط عالقة تعامل بين البنك و العميل الشخص المعنو 

وفقا لما يقتضيه القانون مع العمل على إثباتهـا ، حيث تثبت الشخصية القانونية الشخصية المعنوية األخير ب
بتقديم أصل قانونه األساسي و أية  13-12من النظام  2/2للشخص المعنوي حسب ما عب رت عنه المادة 

جل من التجم عات ما يتطلب تسجيله في السع ، فوثيقة تسجيله و اعتماده  ، أي بحسب طبيعة ذلك التجم  
، و منها ما يتطلب  (2) ، و منها ما يتم اعتماده و الترخيص له (1)التجاري إلثبات شخصيته المعنوية 

 . (3) ــاره بالطرق القانونية بغرض إظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره للغيرــــــــإشه
شخصية التي يعترف لها القانون بالالهيئات جارية و المدنية ، و كذا الجمعيات من و تعتبر الشركات الت

 ا .ــــــــــــــــــــــــــــيثبت وجودهلكن لبد من اتخاذها إلجراءات قانونية حتى ،  (4)المعنوية 

 فإن :  13-12من النظام  2/2، و المادة  11-12من القانون  0و عليه ، و تطبيقـــــــــــــــــــــــــا للمادة 
ـــــــــــــــــــــــــا ـالشركة التجارية ل يمكنهــــا فتح حساب لدى بنك إل  بتقديم قانونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا األساسي و سجل هــــــــ

يتهــا المعنوي ة من يوم قيدها في الس جل (5)الت جاري   ضرورة مع،  (6)التجاري  على اعتبار أنها تكتسب شخص 

 ا .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الوثائق المثبتة لسلطات ممثليهتقدي
من القانون المدني تعتبر شخصا معنويا بمجرد  210المدنية فهي وفقا للمادة و أما عن الشركات 

صوص الشهر المن ب لها لدى البنك يتطلب أن تستوفي كامل إجراءاتا ، لكن و لفتح حساـــــــــــــــــــــــــــــتأسيسه
 . ا حتى تكون حجة على الغيرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليه قانون
 (7)فال بد من اعتمادها من قبل السلطات المختصة  -مهما كان غرضها  -و أم ا بالنسبة للجمعي ات  

و  ي ) بالنسبة للجمعيات المحلية ( ،كزي ) بالنسبة للجمعيات الوطنية ( أو المحلسواء على المستوى المر 
   ة ــا األساسي و وثيقة اعتمادها من السلطات المختصـــمن ثم ، يمكنها فتح حساب بنكي متى تم تقديم قانونه

ألصل ل ا هذا ، و ل يقتصر األمر على هذا الحد بل يمتد التحقق إلى بعض التجمعات التي هي في
ل القانون و اعترف لها بالشخصية المعنوية فيـــــــــــــــــتهــتتمتع بالشخصية المعنوية لكن لخصوصي    ـــــــــــــــــا تدخ 

 ة  .ـــــــــــحدود معي ن
                                                 

 المعدل و المتمم . ، من القانون التجاري 223المادة  -1

 . 1331ديسمبر  12، الصادرة في  23المتضم ن قانون الجمعيات ، ج ر عدد ،  1331ديسمبر  12، المؤرخ في  31-31، من القانون  0المادة  -2

 ، من القانون المدني المعد ل و المتمم . 210/1المادة  -3

  ، من القانون المدني المعدل والمتمم . 23المادة  -4

سجيل في رقم الت –عنوان المكتب المسجل و النشاط الرئيسي تاريخ اإلنشاء   -الشكل القانوني –اسم الشركة  -: النظام األساسي اسم  11-11من التعليمة  1المادة  -5
ة بالفعل هي معروف السجل التجاري ، كما يساعد رقم التعريف الحصائي من مكتب الحصاءات الوطنية و رقم التعريف الضريبي من إدارة الضرائب إلى الحد الذي

  الطلب الجديد .لمقدم 

 المعدل و المتمم .  ، من القانون التجاري 223ادة الم -6

 . 31-31، من القانون  11المادة  -7
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  يدة للبنكلتزامات اجلدلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)  ةات الخاصّ ــــــــــــــــعالتحقق من بعض التجمّ . 2أ       

بعض التجم عات من األشخاص أو األموال غير متمتعة بالشخصية المعنوية و هذه الحالة تنطبق على 
لشركة ور التأسيس ، اسواء لعدم استيفـــــــــــــــــــاء الشروط و اإلجراءات القانونية كما هو الحال في الشركة في ط
 الفعليـة و شركة المحاصة ، أو تلك التي تتمتع بالشخصية المعنوية بصفة مؤقتـــــــة .

أسيس فهي تلك التي لم تكمل بعد إجراء القيد في السجل التجاري ، و يكون ـــــفأما الشركة في طور الت
تحديد  و لحسابها بالتضامن بينهم و من غيرفيها الوفـاء باللتزامات المتعهد بها من قبل مؤسسيها باسمها 

، فإنه  (2)الشركة بعد تأسيسهـــا بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها تلك التعهدات و ذلك ما لم تقبل أموالهم ، 
يمكن فتح حساب للشركة المستقبلي ــة مع ضرورة اإلشارة إلى كون " الشركة في طور التأسيس " إلى جانب 

 . (3)ــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوانه
ت تجارية لدخولها في معامال نظرا تلك التي اعترف القانون بوجودها الفعلي و أما الشركة الفعلية فهي

فهي ل تتمتع بالشخصية من ثم   ، و (4)رغم بطالنها قانونا لتخل ف الش روط الش كلي ة لتأسيسها مع الغير 
لغير ـا لحقوق ذلك اــــــــــــــــــــفي حدود الفترة ما بين التأسيس و الحكم بإبطالها ضمانــ إل  عام المعنوية كأصل 

 .و الذي يشترط أن يكون حسن الني ة الذي دخل معها في معامالت تجارية 
تح حساب بنكي ه فا لتجر د الشركة الفعلية من الش خصية المعنوي ة فإن البنك ل يمكنــــــــــــو عليه ، و تبع

ـا ، و إنما يجوز أن يفتح حسابا جماعيا على سبيل الت ضامن ما بين الشركاء ، حيث يكون ـــــــــــــــــــــــــــباسمهـــ
 . (5)تعامل البنك مع الشركاء في الحساب مباشرة دون النظر إلى كونهم شركاء في الواقع 

اصة لكون هذه األخيرة هي األخرى مجر دة من الشخصي ة كما ل يمكن للبنك فتح حساب باسم شركة المح
 ا باسمه الخاص .ـــــــــــــــــــــــــــــــل تظهر للغير إذ يتصرف كل شريك فيه ، و (6) المعنوي ة بنص  القانون

  الشخص المعنوي بنكاالعميل في حالة كون  .ب

من خضوعه إلجراءات التعرف وي بنكا الجزائري حالة كون الشخص المعنالبنكي  المنظ ملم يهمل 
سواء كانت البنوك الوطنية وسيطـــة في عالقة التعامل أو مراسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لبنوك ، ( 7)المنصوص عليها قانونــــا 

 تعاملها  تالمراسلـــة ، وقي دالستعالم عن البنوك بواجب  -من جهة  –الوطنية  البنوك تألزمأجنبية ، حيث 

                                                 
  . 21قريمس عبد الحق ، المرجع السابق ، ص  -1

  0المعدل و المتمم  التجاري القانون من،  223المادة  -2

  . 21قريمس عبد الحق ، المرجع السابق ، ص  -3

، تنص : " و مع ذلك ، إذا لم تقم الشركة باإلجراءات المنصوص عليها في القانون ، فإنه يجوز للغير بأن  المدني المعدل و المتمم، من القانون  210/2المادة  -4
 بتلك الشخصية " .يتمس ك 

ليوم غير و ل يكون له أثر فيما بينهم إل من ا، من القانون المدني المعدل و المتمم ، تنص : "غير أنه ل يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطالن قبل ال 212/2المادة  - 
 الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطالن " .

 .  21قريمس عبد الحق ، المرجع السابق ، ص  -5

  0المعدل و المتمم  التجاري القانون من،  2 مكرر 032 المادة - 6

 .  13-12، من النظام  3المادة  -7
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  لتزامات اجلديدة للبنكاألول : مضمون السر املصريف و اإللفصل ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع البنوك األجنبية بشروط متى تحققت تلك الشروط وجب على البنوك الوطنية أن تكون مراسلــــــــــــــــــــــــــــة للبنوك 
نك جمع كل معلومــــــــــــــــــــــــــة تتعلق بالب -تبعا لصفة الوساطة  –إذ على البنك الوسيط المعتمد ـــــــة ، األجنبيــــــــــ
للتعرف على طبيعة نشاطه ، و سمعته ، و الرقابة التي يخضع لها و ما إن كان قد تعرض من قبل  المراسل

  . (1)وال أو تمويل اإلرهاب ألية تحقيقات أو إجراءات رقابية تتعلق بتبييض األم
مادة نفسها ال –لمؤسسات مصرفية أجنبية أوجبت  مراسالكما ، و يمكن أن يكون البنك الوسيط المعتمد 

على البنك الوسيط إقامة عالقات مراسل مع مؤسسات مصرفية أجنبية ، بمعنى أن البنك الوسيط المعتمد  -
 قيم عالقات مراسل تجعلـــــــــــــــــــــــــه مراسال مع مؤسسات مصرفيةليس لديه الخيار بين القبول و الرفض في أن ي

مصرفية المؤسسات ال -ذلك اإللزام أقرنته بمجموعة من الشروط ، تتمثل في كون هذه األخيرة  لكنأجنبية ، 
 :  -األجنبية 
 تتوفر على حسابات مصدقة ؛ -
 تخضع لمراقبة السلطات المختصة ؛ -
 طار نظام وطني لمكافحة تبييض األموال و تمويل اإلرهاب ؛تتعاون في إ -
 تطبق إجراءات الحذر للزبائن مستعملي الحسابات النتقالية ؛ -
 ل تقيم عالقات أعمال مع بنوك وهمية ؛ -

11-11من القانون  23و هو ما أك دته المادة 
حيث حظرت إنشاء بنوك على اإلقليم الجزائري ليس  ، 

و ل تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة . و ل أن يرخص للبنوك المنشأة في  لديها حضور مادي
الجزائر إقامة عالقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح باستخدام حساباتها من قبل بنوك ليس لها حضور 

ير يأو ل تخضع لرقابة ، وذلك لتفادي مخاطر هذه المصارف كمحض واجهة قانونية من أجل تس ،(2)مادي 
 . (3)عمليات تبييض األموال و عائدات المنظمات اإلجرامية 

ذلك أنه من األهمية بمكان التشدد في التعامل مع البنوك األجنبية لسيما أن هناك من الدول التي 
 . (4)لزالت إلى اليوم لم تفرض على بنوكها التصدي لظاهرة تبييض األموال 

                                                 
  . 122-120السابق، ص  عادل عبد العزيز السن ، المرجع -1

لقيامها ، أي أنها  ةوهى ما يصطلح عليها بالمصارف الصورية و هي التي يتم تسجيلها فوق األوراق فقط دون أن تتمتع بالمقومات القتصادية و المصرفية الالزم  -2
 مصارف من حيث الشكل فقط .

  . 20ص محمد علي العريان ، المرجع السابق ،  -أنظر :      

  . 20ص محمد علي العريان ، المرجع نفسه ،  -3

 يتردد بعض المصرفيين في قبول مبدأ مكافحة تبييض األموال لسببين رئيسيين : حيث  -4
 المبدأ العام في قبول الودائع و هو تشجيع المودع على إيداع ألنه الممول للبنك ، و لذا كان فرض التزام سرية الحسابات المصرفية . -   
 ينتهي األمر إلى تحميل البنوك المسؤولية عن قبول ودائع غير نظيفة رغم أن ذلك قد يتم بحسن نية .قد  -   

ة نظرهم بكون تشريعات مكافحة تبييض األموال تعارض كل من التجاه الدولي في التحرر القتصادي ، و الوضع التنافسي بين البنوك ، ـــــــــــــــــو يدعمون وجه 
 قة في البنوك ا تزعزع الثـــليس له لون و ل رائحة للقول بمشروعية مصدره أو ل ؟ ،  و اتباع إجراءات تبييض األموال تعيق الستثمار ،  كما و أنهالمال إضافة إلى أن 

 . 231 – 223صالح الدين حسن السيسي ، المرجع السابق ، ص  -أنظر :  
 . 22ص  رنــا فاروق العاجز ، المرجع السابق ، -         
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   التحقق من نشاط العميل الشخص المعنوي -2         
التأكد من موضوع و طبيعة نشاط العميل الشخص  11-12من القانون  0تلتزم البنوك بموجب المادة 

خص ص المعنوي ُيمك ن من تتبع نشاطه ، فالوجود الفعلي للشالمعنوي ، و لعل  التحقق من الوجود الفعلي للشخ
 . (1)المعنوي يتطلب بالضرورة  وجود زبائن  و موردين تربطهم معه عالقة تعامل 

 : تبعـــــــــــــات التعرف ةثانيالفقرة ال
ة ما يلما كان الغرض من تقرير التزام البنك بالتعرف على طالبي فتح حساب بنكي أو تنفيذ خدمة بنك

هو تجنيب البنك من التعرض لمخاطر التي يمكن أن تنجم عن إقامة عالقة تعامل مع شخص مشكوك في 
اب إقامة عالقة التعامل مع طالب فتح الحس قبللتزامه ذاك أثرا إسمعته و نشاطه ... ، فإن المشرع رت ب على 

أثناء الستعالم  لديهملزم بتحيين المعلومات و البيانات التي توف رت  إقامتهـــــــــــــــــــــــــــــــا طالما أن البنك بعدو حتى 
 عن العميل 
 الخيار بين قبول فتح الحساب و رفضه : أوال

يكون  لتزامه بالتعرفإفي إطار   -الزبون  –بعد استعالم البنك عن طالب الحساب أو الخدمة البنكية 
ل إليها أثناء الس للبنك الخيار بين قبول و رفض فتح الحساب لطالبه تعالم بناء على المعلومات التي توص 

عنه ، و هو حق معترف به للبنك على اعتبار أنه تاجر و له أن يختار من الزبائن من يطمئن لنزاهتهم من 
 .  (2)خالل التأكد من شخصهم و سمعتهم و شرعية أموالهم 

ن الواجب عليه في أحوال معي نة من أجل ذلك فهو يملك الخيار بين الرفض و القبول بل أصبح م
 قبول أو رفض فتح الحساب متى تعلق األمر بتبييض األموال .

  قبول البنك فتح الحساب -1

بفتح حساب بنكي أو تقديم خدمة بنكية  -بموجب قواعد عامة و خاصة  - ملزماألصل أن البنك 
ون له مبررا ، و إل كان محل مساءلة لطالبهــــا ، و هي أحوال ل يحق للبنك رفض فتح الحساب دون أن يك

 .(3) 12-12في ظل القانون  بل و أصبحت مساءلته تمتد  جزائيا، مدنية 
في حالة إيجاب  ا البنكــــــــــــفي الحالة التي يكون فيهلتزام البنك بفتح الحساب بناء على القواعد العامة إف      

ا عاما ، و تتجلى األولى من خالل لجوئه المستمر إلى إشهار ـدائم ، و الحالة التي يعتبر فيها البنك مرفق
ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، مع تبيين امتيازاتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و دعوة الجمهور لفتح حسابات لديهـــــــــــــــــــــــــعقودها و خدماته

 . (4) ا ، و أما الثانية فتتجلى في الدور الهام للبنوك في القتصادــــــــــــــــــــــــــــو تسهيالته
                                                 

  . 11، المرجع السابق ، ص  2أنظر الملحق رقم  -1

  . 33، ص ـة ، المرجع السابق ــــــــــــــــــتومي نبيلـ -2

 . 2112جوان  20، الصادرة  في  21عدد  ر ممارسات التجارية ، جالد للقواعد المطبقة على ، المحد   2112جوان  23، المؤرخ في  12-12لقانون ا -3

 . 11-12يمس عبد الحق ، المرجع السابق ، ص قر  -4
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اط اعد الخاصة فهي التي تجد مجالها للتطبيق على النشلتزام البنك بفتح الحساب بناء على القو إو أما 
 البنكي بشكل مباشر أو غير مباشر كقانون المطبق على الممارسات التجارية .

بفتح الحساب لطالبه بناء على اللتزام المفروض على العمالء بموجب المادة ا ــــــــــــــــــــكما نجد البنك ملزم
تمام عملية الدفع بوسائل الدفع و عن طريق القنوات البنكية و إتقضي بوجوب التي ،  11-12من القانون  1

دينار  بخمسمائة ألفو التي  تم  تحديدها ـــاــــــــــــــــــــــــقانونـالقيمة المحددة المالية متى كانت قيمة الدفع تفوق 
 .  (1)( دج 211,111) جزائري

لغه ن نفسه المجزأ جزئيا إراديـــــــــــــــــا و الذي يفوق مبدفع الجزئية للد يعمليات اللتزام و يشمل نطاق هذا اإل
على أساس ( 3)لتزام ـــــــــــة عن اإلخالل بهذا اإلتحت طائلـــــــــــــــــــــــــــــة المساءلة القانونيـــــــــــــــــ  (2)اإلجمالي ذلك الحد 

 عمليات تبييض األموال و تمويل اإلرهاب .من لتزامات الوقائية اإلأنه من 
 : في( 4)و تتمثل وسائل الدفع 

  دفع  وسيلة  كل، و  ألمر  سند - ةـــــالسفتج -اع ــــالقتط -الدفع  بطاقة -  لــالتحوي - ـــك الص - 

 أخرى  كتابية

لتي تفوق قيمة مطلقا بما يعني شموله كل العمليات ا 11-12من القانون  1و قد ورد نص المادة 
، و سواء كانت العملية تخص دفع دين ا ــدج سواء كان القائم بها شخصا معنويا أو شخصا طبيعي 211,111

 .كلي أو جزئي 
 01-07 ظامالنمن  3المادة  في اــو هو ما نجده مكرس

 التسديدات ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإتمالتي أوجبت ،  (5)

الخارجية ، التي  الدفع معتمدين و بوسائلال اءــعبر الوسط ةــالجاري الدولية بالمعامالت حويالت الخاصةو الت
 من النظام ذاته ، و التي تتمثل في : 12بموجب المادة  تدحد  

 -  العتماد خطابات -  البريدية  أو  لمصرفيةا  الصكوك -  السياحية  الصكوك -  النقدية  األوراق  - 

مة  دفع  أداة  أو  وسيلة  كل -  التجارية  داتالسن   اـــــــــمهم حر ة  بصفة  للتحويل  األجنبية القابلة  بالعملة  مقو 
 ة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمستعملا  األداة كانت

طنية دون الو و يحظر تصدير أو استيراد أي سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع يكون محررا بالعملة 
 .  (6)ترخيص من بنك الجزائر 

 

                                                 
 ةــــالبنكي  القنوات  طريق  وعن  الدفع  بوسائل  تتم  أن  يجب  التي  ـ : الحد المطبق على عمليات الدفعالمتعلق ب،  121-11التنفيذي من المرسوم ،  2/1المادة  -1

  . 2111جويلية  12رة بتاريخ : ، الصاد 20، ج ر عدد  2111جويلية  13، المؤرخ في  و المالية

  .  121-11، من المرسوم التنفيذي  2/2المادة  -2

 1، تنص على : " يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقــــــــــــــا ألحكام المادة  12-12من األمر  11المعدلة و المتممة بالمادة  11-12، من القانون  31المادة  -3
  دج " .  201110111دج إلى  2110111أعاله ، بغرامة من 

المتعلق بالقانون التجاري في الكتاب الرابع منه ، المواد  :  23-02وارد أحكامها في األمر الو هي ذات وسائل الدفع ،  121-11من المرسوم التنفيذي ،  2المادة  -4
  . 12مكرر  323-223

،  31ر عدد  على المعامالت الجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة ، ج  المطبقة  القواعدبـ  تعلق، الم 2110 فبراير 3  ، المؤرخ في  07-01رقم النظام -5
  . 2110ماي  13الصادرة بتاريخ : 

  .  07-01رقم النظام،  1المادة  -6
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الوسيطة المعتمدة الوحيدة  07-01 ظامالنمن  0و تعتبر البنوك و المؤسسات المالية بموجب المادة 
عمليات التجارة الخارجية و الصرف ، حيث يمكن لكل بنك حصلت على ترخيص أن تكتسب المؤهلة لمعالجة 

 .( 1)صفة وسيط معتمد للقيام بعمليات التجارة الخارجية و الصرف 
 .( 2)و يتم الحصول على صفــة الوسيط المعتمد في إطار العتماد الذي يسلمــه محافظ بنك الجزائر 

، على  (3)اء المعتمدين ـــطين كل تحويل أو ترحيل األموال لدى الوسطيشترط تو و في الس ياق نفسه ، 
 اإلثبات وثائق كل و مصرفي والتحويلال التوطينبملفــات  حتفاظال -في المقابل  – معتمدينال لوسطاءا

 على سنوات (2)  خمس  خالل فترة  النظام هذا  في عليها  المنصوص  الجارية  العملياتبلمتعلقة ا األخرى
 .  (4)  اـــتنفيذه أو اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ تسويته من اعتبارا األقل

 رفض البنك فتح الحساب  -2
 

ملزم غير  نكالب اعتبارات تجعل، و بالبنك فتح الحساب متعلق باألساس بالحرية التعاقدية  رفض إن
 : ، تتمث ل في  بفتح حساب العميل

 . تاجر و حرية التجارة مبدأ مستقر و من مظاهرها أن يختار التاجر عمالءه  أن البنك -   
إن فتح الحساب يعتبر بداية لعمليات قد ترتب مسؤولية على البنك و من العدل أن يتمكن من  -   

 . (5)ا ــــــــــــــــــــــــــــتفاديه
هما لمتبادلة بين الطرفين ، فيفترض لكل منالعتبار الشخصي و الثقة اإن عمليات البنك تقوم على  -   

اختيار الطرف اآلخر على البنك عدم المغالة استعماله لحريته في التعامل ، فليس له أن يفرض على طالب 
 .( 6)التعامل معه قيودا ل تتناسب مع العادات المصرفية و عليه مراعاة جانب حسن النية  

ما يبرر  متى وجد البنك لتزام بهإانتقل إلى يته في ذلك و حر  لكن الحديث عن حق البنك في الرفض
رفضـــــــــــــــه ، خاصة في مجال الوقاية من تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب ، فإذا ما واجه البنك صعوبــة في 

ا عليه ه أنه قد يشكل خطر ه يطمئن إليه ، أو بدا لـــــــــــــــــــــــــــالتوصل إلى معلومات كافية عن طالب الحساب تجعل
و على متعامليـــــــــــــــــــــــــــــــه اآلخرين ، فإنه يصبح البنك مجبرا على رفض فتح حساب أو إقامـــة عالقة تعامل مع 

 هذا الشخص  .

                                                 
  .  07-01رقم النظاممن ،  11المادة  -1

  . 11-10من النظام ،  12المادة  -2

  . 11-10ن النظام م،  29 لمادةا -3

  . 11-10من النظام ،  22المادة  -4

ؤولية ربية حول المسهشام البســاط ، المحافظة على أسرار العمالء و عدم التدخل في شؤونهم ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت الع -5
  . 113، ص  2111ة و المصرفية و المحاسبية  ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، : المسؤولية المهنية اإلعالمي 3القانونية للمهنيين ، الجزء 

  . 20هيـام الجرد ، المرجع السابق ، ص  -6
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  لتزام البنك بحفظ المعلومات و تحيينهــــــــــــاإ ثانيا :
تكتسي المعلومـة أهمي ة بالغة في نشاط البنك ، خاصة إذا تعل ق األمر بتبييض األموال أو تمويل 

م معه عالقــة اة تتشك ل قاعدة بيانات تسمح للبنك بتتبع نشاط العميل الذي أقـــــــــــــاإلرهاب ، فبتوفر المعلوم
ـــــــــــــــــــــــه بالوقاية من تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب ــــلتزامـــــــــإتعامل ، و في ذلك يمك ن البنك من الوفــاء ب

 بكل يسر .
لذا فإنه من األهمية بمكان أن يلتزم البنك بالحتفـــاظ بالمعلومات التي تصله ، و العمل على تحيينهــا 

 ا استدعت الضرورة لذلك ، و بالشكل الذي تصبح فيه تلك المعلومة تعب ر فعال عن الواقع .كلم

 لتزام البنك باالحتفــــــــــــــاظ بالوثائق إ -1

المعد ل و المتم م بالحتفاظ بنسخة  11-12من القانون  2و  3بفقرتيها  0المادة لتزم البنك بموجب ي 
لت عليها  ناوين ، و هي تلك التي تثبت هوية و ع ا بالتعرف على العميلــلتزامهبموجب امن كل وثيقة تحص 

 كل عميل شخص طبيعي أو معنوي .
لتزام و وس عت منه ليشمل على هذا اإل  (1) ل و المتم مالمعد   11-12من القانون  12المادة و قد أك دت 

ا نك بجعلهـــلقانونية للحفظ ، و ألزمت البالمدة ا بي نت ، والوثائق المتعلقة بالعمليات التي يجريها هذا العميل 
 .في متناول السلطات المختصة 

 لتزام البنك بالحتفاظ بالوثائق يشمل : إو عليه فإن 

( سنوات على األقل ، بعد غلق 2الوثائق المتعل قة بهوية الزبائن و عناوينهم خالل فترة خمس ) -
 الحسابات أو وقف عالقة التعامل .

( سنوات على األقل ، بعد تنفيذ 2لقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خالل خمس )الوثائق المتع -
المتم م أوجبت على المعد ل و  11-12من القانون  11، ذلك أن المادة   (2) العملية بما فيهـــــا التقارير السري ة

 . (3)البنوك في حالت معي نة تحرير تقرير سر ي و الحتفاظ به 
أوجبت على البنوك " إعداد إجراءات لفائدة هيئاتهــا  13-12من النظام  2دة كما و أن الما

الزبائن  بخصوص إثبات هويةالعملياتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، تحدد بموجبهــا المعطيات التي ينبغي الحتفـــاظ بها 
 ية و النظامية لعملية الحتفــــاظ " .و المعامالت الفردية و المدة القانون

 .( 4)ـة على حركة األموالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لعل  الهدف من هذا اإلجراء هو تأمين رقابة آني ـــة و مستقبليـ
 

                                                 
  . 13-12من النظام ،  2المادة و كذا  -1

 . 13-12من النظام ،  2المادة  -2

  من هذه الدراســــــة . 02أنظر الصفحة  –3

، ص  2111، الرشاد سطات ، الرباط ،  1، الطبعة  -دراسة نموذجية للقطاع البنكي المغربي  –غسل األموال في لقانون المغربي و المقارن عبد اهلل الكرجي ،  -4
112 .     
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 لتزام البنك بتحيين المعلومات إ -2
تحيين المعلومات الخاصة ب  (1)يلتزم البنك لتزام تحيين المعلومات المتوفرة لديه ، حيث يخضع البنك إل 
على األقل قصد التأكد من أن تلك المعطيات كاملة ، و ذلك عند كل معاملة مهمة القيــام  ــاـــسنويبالزبائن 

، و إل   (2) ة بالزبائن أو في منهج تسيير الحسابــــهري للمعايير الخاصة بالتزويد بالوثائق المتعلقبتعديل جو 
، من خالل  (3) تزمت باتخاذ اإلجراءات الال زمة للحصول في أقرب اآلجال على جميع المعلومات المفيدةإل

و مراقبته ،  (4)ـــا " ــــــــــــــــــــــــــفي إطار التعامل مع زبائنه إقامة اتصالت دورية ـا في " ــــــــــــــاحترام البنوك لواجبهـ
 . (5) للعمليات المنجزة للتأكد من مطابقة المعلومات التي يحوزها البنك حول عميله

و إذا ما تبين بعد فتح حساب ظهور مشاكل متعلقة بالتحقيق و تحيين عناصر المعلومات ، تلتزم البنوك 
استرداد  ة وــــــــــــــــالحساب و إخطار صاحب الحساب و خلية معالجة الستعالم المالي و الل جنة المصرفيبإقفـــال 

، كوجود أمر بالتحفظ عليه صادر من رئيس محكمة  (6) الرصيد ما لم يوجد أمر مخالف من سلطة مختصة
 . (7) الجزائر

صوص لتزامات المننوك المراسلة قصد إدماج اإللتزام تحيين اتفاقيات حسابات البكما و يشمل هذا اإل
 . 13-12من النظام  3عليها في المادة 

عرف على ه مجرد الت  ــــــــــــــــــــالخطر الذي تتوخى البنوك التعرض له ل يضمن عدم وقوع هذا ، و إن
لتعامل ة عالقة اــــــــــــــإقاملتزام بالتعرف قبل لذا فإن إجراءات الحيطة و اليقظة ل تقف في حدود اإل ،  العميل
ا مما ــــ، ذلك أن الخطر من وقوع عمليات تبييض األموال يضل قائم متد إلى ما بعد ربط تلك العالقةتو إنما 

يوجب تتبع العمليات المرتبطة بحسابات العميل لمعرفة المعامالت و فيما إذا كانت عادية و متوافقة مع 
 لتزام البنك بالعناية الواجبة لعالقة الت عامل .إ؟ ، و ذلك بونشاطه أم ل  طبيعة العميل

 

 

                                                 
  13-12، من النظام  1المادة ،  المعدل و المتمم 11-12من القانون  0/1المادة  -1

يتعي ن على المصارف ... ، قصد التأكد من أن المعطيات الخاصة بالزبائن كاملة ، القيام بتحيينها   سنويا و على  ، تنص : " 13-12، من النظام  1/1المادة  -2
  األقل ، عند كل معاملة مهمة القيام بتعديل جوهري للمعايير الخاصة بالتزويد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو في منهج تسيير الحساب .

 ، تنص :  13-12م ، من النظا 1/2المادة  -3
ي أقرب اآلجال للحصول ف غير أنه إذا تبين لمصرف ... في وقت ما ان المعلومات المتوفرة لديها بخصوص زبون غير كافية ، يتعين عليها اتخاذ اإلجراءات الال زمة " 

  على جميع المعلومات المفيدة " .

  . 13-12، من النظام  2/1المادة  -4

  . 12-12، من األمر  0بالمادة  ة، المتمم 11-12من القانون ،  2مكرر  11المادة  -5

  . 13-12، من النظام  2/0المادة  -6

  .المعدل و المتمم   11-12، من القانون  12المادة  -7
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 الفرع الثاني :
 لتزام البنك بالعناية الواجبة و المستمرة لعالقة التعاملإ

نجد  المتعل قة بالوقاية من تبييض األموال و تمويل الرهابص التشريعية و التنظيمية بالرجوع إلى نصو 
لبعض العمليات التي يمكن أن  (1) العناية الواجبة ، و اهتمام خاص حالت يلتزم فيها البنك باتخاذورود 

ات التي العملي ة فيما يخص الحسابات وــتتضم ن مخاطر ، حيث يتعي ن على البنوك واجب الرعاية الصارم
قد تشكل خطرا ، و مراقبة حذرة للنشاطات و العمليات التي قد تكون محل شبهــة ، ذلك أن تدابير الحماية 

 .(2) ة الزبائن تتعدى نطاق عملية عادية لفتح حساب و مسكهــة بمعرفــالمتعلق

ءات على ستوى تلك اإلجرام دلبنوك عند تطبيقها اإلجراءات الخاصة بالعناية الواجبة أن تحد  و تلتزم ا
دة في أو العملية ، فتطبق عناية مشد   أساس درجة المخاطر ، و ذلك حسب نوع العميل أو عالقة العمل

 . (3)الحالت ذات درجة المخاطر المرتفعة و تطبق إجراءات مخف فــة عندما تكون درجة المخاطر ضعيفة 

راقبة العمليات على الحساب البنكي وفق إجراءات  طل ب العناية الواجبة لعالقة التعامل مو من ثم  تت
 ـــا .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمك ن من كشف العمليات ذات الطابع غير العتيادي و مطابقته

 :  مراقبة العمليات على الحساب البنكي  الفقرة األولى
و التنظيمية في مجال تبييض األموال و تمويل اإلرهاب إلى  أشار المشرع ضمن النصوص التشريعية

طريقة  ـــــــا وــــــــــــــــــــــضرورة مراقبة العمليات على الحساب التي قد تشك ل خطرا ، و ذلك بالنظر إلى طبيعتهـــــــ
 تنفيذها ، أو بالنظر إلى القائم بها .

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفيذها و طبيعتهبالنظر إلى طريقة ت مراقبة العمليات أوال :
يعتمد البنك في تنفيذ التزامه بالعناية الواجبة على العمليات التي تجرى من خالله على المؤشرات التي 

 قد تتضمنه العملية البنكية في حد ذاتها ، و ذلك بالنظر إلى طريقة تنفيذها أو طبيعتها  .

   ات بالنظر إلى طريقة تنفيذهـــامراقبة العملي -1

قصد الوقاية من خطر استعمال باتخاذ اإلجراءات المناسبة  13-12من النظام  11ألزمت المادة 
ألغراض  التوزيع التكنولوجيات الجديدة أو قيد التطوير ذات الصلة بمنتوجات أو تعامالت تجارية أو آليات

  ةـاستخدام الخدمات المصرفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصبح من السهولتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب ، ذلك أنه 

                                                 
            13-12، من النظام  11/2المادة  -1

  .   13-12من النظام  2/2المادة  -2

  . 122جع السابق ، ص عادل عبد العزيز السن ، المر  -3
-   Anne Dominique MERVILLE - Juliette LÉVY-BISSONNET, op-cit , p.41 . 
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طاقات الئتمان و استخدام خدمة النترنيت لتنفيذ التحويالت عن بعد ، و هي المتمث لة أساسا في استخدام ب
 خطر وقوع تبييض األموال . وقوع على نحو قد يؤدي إلى  -التحويالت اللكترونية  –المصرفية 

التوصية الثامنة من توصيات مجموعة العمل المالي المؤسسات المالية أن تولي اهتماما  و قد أوصت
ك ن األموال باستخدام التقنيات الحديثة أو المتطورة التي قد تم تبييضقيام بعمليات خاصا لمواجهة احتمالت ال

ة للحيلولة دون استخدام مثل تلك التقنيات لتنفيذ مخططات ــــــــــــــــــــــــــــــــإخفاء الهوية ، و أن تتخذ اإلجراءات الالزم
 و إجراءات ، على وجه الخصوص ، سياسات  تبييض األموال ، و يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية

 .  (1) جها لو ــــــــدة ترتبط بعالقات العمل أو العمليات التي تتم مع العميل وجهمطبقة لمعالجة أية مخاطر محد  

 مراقبة التحويالت االلكترونية -أ
من النظام  10ك ، وفقا للمادة التي تخضع لرقابة البنو  ة من العملياتـــــــــــــــــــتعد التحويالت اللكتروني

ة ـــــــــ، و ذلك كون التحويالت البنكية تمث ل أساسا لتبييض األموال ، حيث تتم عن طريق بنوك إلكتروني 12-13
ليست بنوكا في الواقع بالمعنى الفني المألوف و المتعارف عليه ، فهي ل تقبل الودائع مثال و ل التي هي 

المصرفية األخرى ، و لكنها عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية  تقدم القروض و التسهيالت
 وتجرى العمليات السري رقمــه بواسطةالبنك في  الخاص حسابه إلى العميل يدخل ، حيث (2)و عمليات البيوع 

تصر األمر على دون أن تتم عملية إيداع تلك األموال في تلك الحسابات ، و إنما يق،  (3) بهـــــا المرغوب
 صفتي لهم لما توفر ، مبيضو األموال يفضله ما ، وهذا (4)التحويل ومن ثم السحب الفوري لها بشكل متكرر 

 وحيازة اللكترونية للتجارة متعددة أفاق لتفتح لهم عبر النترنت أمر إعطاء حيث يكفي والسرية ، السرعة

يريده العميل ، ويعب ر عنه بـ : الخدمة المالية في كل وقت في الوقت الذي ،  (5)أو رقابة  قيد بال الممتلكات
 . (6)ومن أي مكان 

و من ثم  استغل مبيض األموال الحركة المصرفية بين فروع البنوك المنتشرة على مستوى العالم من 
لتي يغلب الطريقة المثلى ا، و هي  (7)خالل حركة التحويالت البنكية بينها ليجعلها أسلوبا في تبييض األموال 

أن يلجأ إليها مبيضو األموال ذات األحجام الكبيرة ، و ذلك نظرا لصعوبة تتبع المسار النقدي لألموال غير 
  و هذا فضال عنة ، ــــــــــــــــــــــالبالد عن طريق التحويالت البرقي ا خارجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشروعة إذا ما تم إرساله

 

                                                 
  . 122عادل عبد العزيز السن ، المرجع السابق ، ص  -1

  . 1222صفوت عبد السالم عوض اهلل ، المرجع السابق ، ص  -2

  . 23رنـا فاروق العاجز ، المرجع السابق ، ص  -3

  . 123، ص  2110، دار قنديل للنشر و التوزيع ، األردن ،  1عبد اهلل الرشدان ، جرائم غسيل األموال ، الطبعة  محمد -4

  . 23ص رنـا فاروق العاجز ، المرجع السابق ،  -5

 عمليات تشريعات ؤتمرم في القانون المقارن والفقه اإلسالمي ، أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم ، إبالغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهـة بين اإللتزام والمسؤولية -6

  . 31ص،  2112،  الهاشمية األردنية المملكة اليرموك ، جامعة اإلدارية ، و العلوم القتصاد كلية مع بالتعاون القانون كلية و التطبيق، النظرية البنوك بين

  . 121محمد عبد اهلل الرشدان ، المرجع السابق ، ص  -7
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، حيث يقوم المودعون بتحويل برقي لبنوك أجنبية دون ذكر اسم العميل  (1) الثغرات التي تعتري هذا النظام
ا ــــــــــــتقديم هذه اإليداعات للحصول على صكوك مالية بقيمته وارا و تكرارا يتم تدويرها مر ثم و بأرقام سرية ، 

 .  (2) ا للبلدــــــــــــــــــــــــــــــــــو تقدم كضمان للحصول على قرض من البنوك المحلية و إدخاله
و نظام و الثاني هتوجد ثالثة نظم أساسية للتحويل البرقي : األول هو نظام الفيد واير ، في ذلك  و 
  Swift و هو عبارة عن غرفة مقاصة تسوية في نهاية اليوم ، و الثالث هو نظام السويفت   Chips التشيبس

 . (3) و هو اختصار لعبارة جمعية التصالت السلكية و الالسلكية المالية الدولية عبر العالم 
 

أنه المفاجئة بمبالغ كبيرة إلى الخارج من ش و تكمن خطورة هذه التحويالت في إجراء التحويالت المالية
لمالي د استقرار النظام اأن يؤثر في وضع المؤسسات و األسواق المالية و مدى ما تتمتع به من ثقة مما يهد  

معينة ، ثم ة ـــــــــــــــــــــــاع سياسة مالية و ائتمانيـــاد بوفرة السيولة النقدية إلى اتبـــو المصرفي ، و قد يدفع العتق
 . (4) يحدث تحول عكسي مفاجئ في حركة رؤوس األموال مما يؤثر على السياسة المالية للدولة

 ئتمان . مراقبة استخدام بطاقات اال ب
بعد  تقنية التعامل عن -من أجل تسهيل الحصول على خدماتها المصرفية –مك نت البنوك لعمالئها 

 من بدل التعامل في تستخدم اتقــــــــــــبطا هىو ،  بكل حري ة باستخدام بطاقات الئتمان و الصراف اآللي
 العالم مستوى البنوك على كافة إصدارها عضوية في تشارك قد أو واحدة مالية مؤسسة تصدرها ، النقود

 اـبواسطته البضائع شراء من البطاقة حامل يتمكن ، بحيث  (visa , master card)كبطاقة ماستر و الفيزا
 البيع ةــإمكاني البطاقة هذه ، وتوفر اـــــــــــــــــــــــــــلسداده للبطاقة المصدر الرئيسي المركز إلى الفاتورة قيمة وتحويل

و بذلك أصبح بإمكان العميل في معظم األوقات ، (5) وقيود التحويالت بقنوات المرور دون الثمن تحصيلو 
ا يتمتع بمنافع أكثر سهولة من عمالء ـــــــــــــــــــــــــــــــــأصبح بهالوصول إلى حسابه بشكل دائم و متى أراد ، و 

ا حظر ـهو ما يشك ل في الوقت نفسه مشكلة فنية خطيرة لمكافحة تبييض األموال يصعب معه و ،  الصراف
ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتشار الكبير و الواسع لبطاقات الئتمان و استخدامهو ذلك لإل،  (6) معاملة مصرفية مشبوهة

 من األموال صرف يتم، حيث  (7)ا من قبل مبيضي األموال في تنفيذ عمليات تبييض األموالـو استغالله

 العالم ، فمعظم  مستوى على المنتشرة و الخاصة بالبنوك ، اآللي أجهزة الصرف خالل من اـــــــالبنوك بواسطته

                                                 
  . 1221 ، ص ، المرجع السابق عوض اهللصفوت عبد السالم  -1

ا على الصعيد الدولي ، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي الدولي ، كلية الحقوق ، جامعة سعد ــــــــــــــــــعمروش الحسين ، جريمة تبييض األموال و آليات مكافحتهـ -2
 .  31ص ،  2111دحلب ، البليدة ، 

  . 1221 ص ، السابق ، المرجع صفوت عبد السالم عوض اهلل -3
 . 21، ص  2113، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1 شبكة األنترنيت ، الطبعة  برعبد الفتاح بيومي حجازي ، جريمة غسل األموال ع -  

  . 1213ص أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ،  -4

  . 23المرجع السابق ، ص  ـا فاروق العاجز ،ـــرن -5

6 - Herve martial tchabo sontang , op-cit ,p. 21.  

  . 102، ص  2111، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ،  2محمود محمد سعيفان ، تحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل األموال ، الطبعة  -7
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  لتزامات اجلديدة للبنكلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه الحالة في األموال فغاسل العالم ، في فروعها من فرع أي من بطاقات للصرف تصدرالبنوك حاليــــــــــــا 

 من جهازه بطلب صرف الذي الفرع يقوم مث ، أجنبي بلد في آلي صرف أي جهاز من المال بصرف يقوم

 .  (1) ا  ــتلقائي بالتحويل األخير ذلك فيقوم البطاقة مصدر فرعه من إليه المال تحويل

 الذكية البطاقات .ج
 ات ودونـــــــــــــلحظ خالل دولة 53 من أكثر في السحب هـــــــــــــــــــــــلعمالئ البطاقات من النوع هذا يتيح

التسجيل  و للقراءة قابل شريط الكترومغناطيسي البطاقة تتضمن حيث ، قانونية قيود أو ، حواجز
 المتعامل المبلغ بمقدار المتاح الئتمان خط يتم تخفيض معاملة ما إجراء يتم مرة كل في و ا ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلكترونيإ

 . (2) البطاقة لمصدر المسبقة الموافقة على للحصول ةحاج ل فإنه و بذلك البطاقة رةذاك خالل من به ،

 مراقبة العمليات بالنظر إلى طابعهـــــــــــــــا -2
ي ظروف فالمشرع بالعمليات التي تتم ة خاصة للعمليات التي عب ر عنها ــــــــيلتزم البنك أن يولي عناي

ــا ل تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل ــــــــــــــــــــــــــــــــرة أو تبدو أنهــــــــــــــمن التعقيد غير عادية أو غير مبر  
 ، و هي التي تم   (3)مشروع ، أو في الحالت التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم 

 . 12/13من النظام  11تحديد وصفهـــا بالطابع غير العتيادي أو مشتبه فيها في نص المادة 
قد اعتمد المشرع الجزائري في ذلك على الجمع بين معيار نوعي المتمث ل في طبيعة و ظروف و 

العملية ، و معيار كمي بالنظر إلى مبلغ العملية للقول بكون عملية ما غير عادية أو مريبة ، و هو اتجاه 
عت ا ، و منها من جميختلف فيه من قانون آلخر ، فهناك من نحى منحى نوعيا ، وثمة من اختار معيارا كمي

  .( 4)بينهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ـاـــــــــــــــــــظروفهـ ا وـــــــــــــــــــــــــبالنظر لطبيعتهمراقبة العمليات  .أ

في ظروف من بالعمليات التي تتم   11-12من القانون  11و هي التي عب ر عنها المشرع في المادة 
لزم على أيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها ل تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع ، التعق

 ام خاص ، حيث تشمل هذه العمليات :ـــــــــــــــــــــــــــــــمحل اهتمالبنك بجعلها 
  ؛إدراكه   أو تجاري ممكن،   اقتصادي مبرر إلى تستندل أنها تبدول التي - 
 ؛الحساب  رصيد مع قارنةلممفرط با بشكل األموال رؤوس حركات تمثل تيال - 

  ؛للزبون  المحتملة أو العادية العمليات نم لها عالقة ليس نقدية سيما ل ، بمبالغ تتعلق التي - 

                                                 
، مجلة  –تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين دراسة  –يجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسل األموال و سبل تطويرها علي عبد اهلل  شاهين ، السترات -1

  . 121-121، ص  2113،  يونيو  2، العدد  10الجامعة اإلسالمية ، المجلد 

 .  23رنــــــا فاروق العاجز ، المرجع السابق ، ص  -2

  . 12-12من األمر  1المعدلة بالمادة  11-12ن ، من القانو  11المادة  -3

 . 110عبد هللا كرجي ، المرجع السابق ، ص  -4
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  ة للبنكلفصل األول : مضمون السر املصريف و االلتزامات اجلديدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛مبرر   غير أو غير عادي بشكل المعقدة  -   
 . ؛ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرعي اــهدف لها أن يبدو  ل التي -   

 المفروضالعمليات التي تتجاوز الحد  ب.
القانون من  11مبلغ العملية المشار إليه في نص المادة  121-11من المرسوم التنفيذي  2حد دت المادة 

و الذي بتجاوزه تخضع العملية ،  ( دج 211,111المعد ل و المتم م بخمسمائة ألف دينار جزائري )  12-11
 . ل سيما إذا صاحبه إحدى الظروف المشار إليها سابقا لرقابة و عناية خاصة من البنك 

ة هوي رية التحقق منتفاق على البنوك السويسمن اإل 2أوجبت المادة حيث  هو ما نجده في سويسرا ، و 
ألف فرنك  22ا ــــــــــــــام عمليات مالية تفوق قيمتهـــــــــــــــــــــــــــــالعميل ، و التحري عن مصدر األموال ، لدى إتم

سواء كانت العملية تتعلق بفتح حسابات جديدة ، أو بقبول إيداعات ، أو إتمام عمليات ، سويسري 
 . (1)ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــائتماني

، و كذا في فرنسا التي  (2) دوالر  11111حدد المبلغ بـ ، حيث الواليات المتحدة و هو الحال كذلك في 
 . (3) 121,111حددته بـ 

المادة األولى من القانون النموذجي كل تجاوز لهذا الحد محظورا ، ذلك أن  الفارق تعتبر و في هذا 
عمولة غير مشروعة أو رشوة ، و هو ما يفتح الباب واسعــا أمام نشاط تبييض  أكيدالزائد سوف يكون بالت

 . (4)األموال لتمويه مصدر هذه األموال غير المشروعة في محاولة إلضفاء المشروعية عليها 
ن الدفعات المالية التي يتم إيداعها م تقسيط... و إن كان مبيضو األموال يتجهون إلى استغالل مبدأ 

و لكنها لو تم جمعها فإنها ستكون ثروات ،  ةـــــــــــــــم في البنوك ، حيث تكون دفعات صغيرة القيمقبله
 . (5) ــــــــــــــــــــــــــــــــــةطائل

و قد ساهم القضاء األمريكي في تجريم القيام بتبييض األموال و من يعاون في عمليات تبييض األموال 
ا لفاعلها ، إذا تبي ن أن من يقوم بتبييض األموال قد اشترى عشرين شيكا من الصراف باعتباره محرضا و مشجع

قيمة كل منها خمسة آلف دولر بما مجموعه مائة ألف دولر فإنه يعتبر منتهكا لقانون السرية المصرفية 
ل العقوبات توجب إنزاألنه لم يحرر اإلقرارات المالية التي يتطلبها القانون للمبلغ بالكامل ، األمر الذي يس

 .(6)المالية الالزمة ضده  
                                                 

  . 312مصطفى طاهر ، المرجع السابق ، ص  -1

 .  331حمدي عبد العظيم ، المرجع السابق ، ص  -2
 . 1330خالد سعد زغلول حلمي ، المرجع السابق ، ص  -

3- Chantal CUTAJAR , Prévention et répression du blanchiment d'argent : bilan et préconisations à l'aube de la troisième directive 

, revue de Droit Bancaire et financier , N° 3 , dossier 14 , 2009 , p. 563.  
 .  132، ص  2111، دار الثقافة ، عمان ،  1عة ، الطب -دراسة مقارنة  –مفيد نايف الدليمي ، غسيل األموال في القانون الجنائي  -4

  . 121ص ،  محمد عبد اهلل الرشدان ، المرجع السابق -5

  . 331حمدي عبد العظيم ، المرجع السابق ، ص  -6
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  لتزامات اجلديدة للبنكاألول : مضمون السر املصريف و اإللفصل ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مراقبة العمليات بالنظر للقائمين بها : ثانيا
ارجي ، حسابات األشخاص هي عمليات متضم نة لمخاطر كالحسابات المفتوحة باسم بنك خو 

بييض ة من عمليات تـــــــــحسابات األشخاص التابعين لدول أو إقليم ل تخضع للرقاب –ضين سياسيا المعر  
 أي التي ل تطبق سياسة الوقاية من تبييض األموال و مكافحتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .   (1)األموال 

 اــــــــــــــيات المالية المتعلقة بشخص معرض سياسيالعمل -1

دة ة مشد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــان مراقبـــعلى البنك الحرص على ضم (2) 11-12من القانون  مكرر 0توجب المادة 
حديد للتمك ن من تو ذلك  ، ــا اآلخر شخصا معرضا سياسيــاــــــــــــــــــــــطرفهالتي يكون  و مستمرة لعالقة األعمال
 . (3)مصادر الثروة و األموال 

من النظام  3الشروط الواردة بنص المادة من توافر قق حتلل البنوك المراسلةالتي تتم عبر  العمليات -2
  ، و التي تتطلب فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن : 12-13

 ؛تتوفر على حسابات مصدقة  -
 ؛تخضع لمراقبة السلطات المختصة  -
 ؛تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة تبييض األموال و تمويل اإلرهاب  -
 ؛تطبق إجراءات الحذر للزبائن مستعملي الحسابات النتقالية  -
 ؛ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تقيم عالقات أعمال مع بنوك وهمي -

 ة ــــــــــــــــــــــ: إجراءات العناية الواجب ةثانيالفقرة ال
تستلزم العناية الواجبة اتخاذ إجراءات تسمح للبنك اإلط الع على واقع األمور سواء فيما تعل ق بعمالئه 

م عن القائم ستعال، و ذلك بضرورة قيام البنك بواجب ال -البنك  –أو بعملياته المالية التي تتم من خالله 
 ــــــــــــــا .بالعملية  و محلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و مصدر األموال ووجهتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ستعالم عن القائم  بالعملية الأوال : 
غير اعتيادي  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طابعــتسي فيهيكون الستعالم عن القائم بالعملية البنكية في حالت التي تك

 . 13-12من النظام  11المعد ل و المتم م و المادة  11-12من القانون  11ا فيه بمفهوم المادة ــــــــــــــأو مشتبه
يكون على   أينكما يكون الستعالم أيضا في األحوال التي يكون فيها العميل يتصر ف لحساب الغير 

ات حول حقيقة شخصية من يتم فتح الحسابات ـــــــــــــــــــــالبنك أن يتخذ اإلجراءات المعقولة للحصول على معلوم
  ابــــــــــــــــــــــــــــــا إذا كان العمالء مجرد واجهة و يعملون لحســــــــــــــــــــــــــــــــــأو إجراء عمليات لصالحهم حال الشك فيم

                                                 
1- Luc Bernet- Rollande , op-cit , p. 501 .  

 .  13-12من النظام  0، و كذا المادة   12-12من األمر  2المتممة بالمادة  -2

 . 120 ، المرجع السابق ، صعادل عبد العزيز السن  -3
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  لتزامات اجلديدة للبنكاألول : مضمون السر املصريف و اإللفصل ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك أن المستفيد قد يكون له دور كبير  ،  (1)ـا ــــــــــــــــأشخاص آخرين ممن ل يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاري
لة إليه كمستفيد  في عملية تبييض األموال ما باإلضافة إلى ،  (2)دام لن يسأل عن مصدر األموال المحو 

 . منه ا و المستفيدـــــــــــــــــضرورة التحقق من هوية اآلمر بتحويل األموال إلكتروني
، و أن تتوافر  (3)و في هذا ، ل بد أن يحوز البنك على جهاز آلي لكتشاف الزبائن و العمليات 

ت من تكشف التجاوزات و المخالفات و التزييف لمعلوما النترنيتلكترونية خاصة ترتبط بشبكة أنظمة اعلى 
 . (4)خالل التأكد من هوية العميل عبر أساليب معينة كالبصمة اللكترونية أو التوقيع اإللكتروني 

  ستعالم عن محل العمليةال  ثانيا :
القانون  من 2األموال وفقا للمادة بيقصد األموال ، و  يتجسد محل العمليات التي يقوم بها العميل في و

12-11 (5 ): 

  التي قولةالمن غير أو  نقولةلما سيما ل ،  اديةر المغي أو ادية، الم األموال أو متلكاتالم من  نوع  أي -

 ،   ةمباشر  غير أو  مباشرة  كانت  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيل  بأي  عليها  يحصل

التي  الرقمي ، و أو اإللكتروني  الشكل  ذلك  في  ،  بما اـــــــكان شكله  أيا القانونية السندات أو الوثائق -
ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئتمانال الخصوص  لك علىذ  في فيها ، بما  مصلحة أو األموال  تلك  ملكية  على تدل

  الكمبيالت و السندات و  المالية  األوراق و األسهم و  و الحوالت السفر لشيكات و شيكاتا و ، المصرفية

 .  العتماد اتــخطاب و
ستعالم عن األموال من خالل طريقين : البنوك العلى  11-12من القانون  11لمادة و قد فرضت ا

 ا .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن مصدر األموال و الستعالم عن وجهته الستعالم

  ستعالم عن مصدر األموالال  -1

الوقوف عند مدى مشروعية األموال التي تصب في يستهدف إجراء اإلستعالم عن مصدر األموال 
 القنوات البنكية  ليمكن القول ما إن كان هناك احتمال وجود تبييض لألموال من عدمه .

 ة الجرائم التي يتحصل منهــــــــــــــــــــــاـــــــــــم عنه في طبيعة و نوعي  ستعالو يتمثل مصدر األموال المراد اإل
 ستعالم نجد أنه يتم بأحد األسلوبين ، أسلوب ضي ق و أسلوب موس ع .،  و في اإل (6)المال 

                                                 
  . 232-231صالح الدين حسن السيسي ، المرجع السابق ، ص  -1

  . 31ص ،  2001، دار الفكر الجامعي ، السكندرية ،  1اح بيومي حجازي ، جريمة غسل األموال بين الوسائط اللكترونية و نصوص التشريع ، الطبعة ــعبد الف -2

 . 13-12من النظام ،  10المادة  -3

  . 123محمد عبد اهلل الرشدان ، المرجع السابق ، ص  -4

  . 12-12من األمر ،  2المعدلة بالمادة  -5

  . 33ــة ، المرجع السابق ، ص ــــــــــــــــــــــــتومي نبيل -6
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  ات اجلديدة للبنكلتزاملفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتبعته اتفاقية فيينا ، حيث حصرت تبييض األموال في نطاق األموال المتأتية عن  الضي قفاألسلوب 
اإلتجار غير المشروع بالمخدرات ، في حين أن تبييض األموال يشمل جميع األموال غير النظيفة المتأتية 

 .  (1)ة ــــــــــــــمن مختلف الجرائم و خاصة منها ذات الصفة المنظم
 (2) فيظهر في ثالثة وجوه  : الموس عو أما األسلوب 

يستوي أن يكون عائدا مباشرا أو غير مباشر ، متحصال من جناية أو جنحة ، و كون هذه األموال  -
ناتجة من الجريمة الواقعة مباشرة ، فهذا يعني أن هذه األموال لزالت تحتفظ بذاتيتها ، و أما صيرورتها فهي 

حصلة بطريق غير مباشر عن الجريمة الواقعة ، و هذا يغطي كافة صور األموال التي تجد مصدرها مت
 األصلي في نشاط غير مشروع ، و لو تحولت أو تبدلت .

ل أهمية لطبيعة هذه األموال ذات المصدر غير المشروع ، فقد تكون ذات طبيعـــــــــة مادية ، أو غير  -
 ة .ــــــــــــــــــــــــــمادية ، منقولة أو ثابت

 تعبير األموال يتسع ليشمل مظاهر الملكية الرمزية لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . -

ريمة جبحيث اعتبر كل العائدات اإلجرامية الناتجة عن الموس ع ، لمشرع الجزائري األسلوب اعتمد اوقد 
ع جريمة تبييض األموال بشرط العلم عن وقوع الجريمة بغرض إخفاء أو تمويه ذلك المصدر غير المشرو 

 . (3) اء ذلك المصدر غير المشروعـــــــــــــــــــــــــل بغرض إخفو عائدات هذه الجريمة تحو  ، األصلية 

 ة األموالـــــستعالم عن وجهال -2
لة إليه ما إن كانت تتجه إلى بنوك دول المالذ  (4)ال ا األمو ـــــــــــــــــــــــــيجب على البنك تحديد الجهة المحو 

موناكو  ا ، لكسمبورغ وـــــــــــالنمس، ا : جزر البهاما و بنما ، أورجواي ــــــــــــــــــــــــــــــدولة منه 31المصرفي ، و هي 
ما إن كانت ألغراض ، أو   )5(إلى الدول المشهورة بتجارة المخدرات زراعة أو إنتاجا و سويسرا ... ، أو تتجه 

 تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب ، و ذلك بتتبع مراحل عمليات تبييض األموال .
 –لكن كيف يتحقق الستعالم في هذه األحوال كلها ؟ خاصة مع  استخدام الخدمات المصرفية عن بعد      

ويالت التح –ة ـــــــــــــــــــــــــــمصرفي، و لسيما استخدام خدمة النترنيت لتنفيذ التحويالت ال –كما رأينا قبال 
 . -اللكترونية 
ة ـــالمشبوهتبييض األموال  طرق أحدث من اإلنترنت شبكة بواسطةتبييض األموال  عملية تعتبرحيث 

  ةــــــــــــــــــــــــمالي أنشطة و حسابات شبكة إلى الدخول األموال مبيض يستطيع حيث البنوك مع التعامل في وأيسرها
                                                 

 . 122ص مفيد نايف الدليمي ، المرجع السابق ،  -1
  . 33مي نبيلـــــة ، المرجع السابق ، ص تو  -  

  . 122ص مفيد نايف الدليمي ، المرجع السابق ،  -2

  13، ص 2110، دار الخلدونية ، الجزائر ،  1، تبييض األموال و القوانين و الجراءات المتعلقة بالوقاية منها و مكافحتها في الجزائر ، الطبعة د عبد العزيز اعي -3
  و ما بعدها من هذه الدراســة . 110الصفحة أنظر :   -    

  . 311 ، المرجع السابق ، ص مصطفى طاهر -4

 . 120المرجع السابق ، ص محمد عبد اهلل أبو بكر سالمة ،  -5
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  لتزامات اجلديدة للبنكلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وهذه الفواتير ودفع األموال تحويل مثل المختلفة العمليات ألداء كقناة مؤسسة أو جهة أية معو مصرفية 

 إضافة،  المالية للعملية المنفذ للشخص الحقيقية الهوية من قالتحق في كبيرة صعوبة على تنطوي العمليات

 . (1) اـــــــــــــــــــــــــــــــوتدقيقه مراجعتها يمكن آثار أية انعدام إلى

عامل العميل تمما جعل ا ، ــــالسرعة في إجرائه و سريةال تتضمن العمليات البنكية على النترنيتحيث 
 شبكة رات التي تواجه البنك ، حيث توفــاألموال إحدى التحديات و المعوق تحويل في مع البنك عبر النترنيت

التي تجعل  قةدقي عشرين آخر حوالي إلى بلد باإلنترنت من األموال نقل يستغرقأين  سرعةال ميزة النترنيت
تحويل  إذا تم  و قد يصل األمر إلى أن يكون مستحيال  ،  (2) تتبع آثار العملية على القدرة صعوبة عدم

البنوك ، و هو ما يجعل ( 3) األموال أكثر من مرة و من خالل شبكات متعاونة في مناطق مختلفة في العالم
األصعب  و، ار اإليداعات ـــــــــــة غير قادرة على التحري عن هذه العملية المصرفية و على مســقحة و الال  ــالسابق

ما غيرا فيضطر لستعانة ببنك مراسل كوسيط لتنفيذ أمر التحويل ، و لو كان البنك متلقي األمر بالتحويل ص
ل ، و هو نظام خاص يسه   SWIFTيزيد األمر صعوبة هو عدم استخدام بعض البنوك نظام سويفت 

إلخطار عن العمليات و التحويالت البرقية قصد تحديد غرض التحويل لاون البنكي الوطني و األجنبي ــــــــــــــــــالتع
و مصدره ، و من قام بالتحويل و المستفيد منه للتمكن مستقبال عند وجود أي شك في التحويل يسهل لسلطات 

 . (4) إنفاذ القانون ، الرقابة المالية ، أجهزة األمنية تتبع مصدر التحويل و مساره

ة وقت بدون أي و من ثم فإن أن سرية المعامالت المالية عبر النترنيت و تحويل األموال فورا و في أي
دون الحاجة إلى وسيط ثالث ا بين طرفين على شبكة النترنيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكترونيإحواجز ، و مرورها 

و قدرتها على الحركة تؤدي كلها إلى استحالة تعقب تلك العمليات المالية لنعدام مستندات ورقية  ،كالبنوك 
ـا لوجه ــــــاء آثارها و تعقبهـا ، و ذلك راجع إلى التقليل من تعامل العميل الشخصي وجهـــــــــــــــــــــــــــــتفاقبها يمكن 

 .  (5)مع البنك ، و بالتالي عدم تطبيق المبدأ العام : تعر ف على عميلك 

 ا :ــــــــــــــــــــــــــهفي مراحل لكترونيـــا عن التبييض التقليدي لألموال المشبوهةإو يختلف تبييض األموال 
عادة بيعه إيداع األموال غير المشروعة في البنوكب احيث تتم بدء ا ـــــــــــــــــــــــ، أو شراء سلع غالية الثمن وا 

بإيداع  ، عبر البنوك اإللكترونية يتم تغيير هذه المرحلةف،  بموجب شيكات أو أوامر دفع أو حوالت بنكية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــة لشراء سلع أجنبي جهزة كمبيوتر شخصيةأات الذكية أو ـــــــــــــــــــستخدام البطاقاألموال في البنوك بهذه ا

 . (6) ةلضمان سرية المعلومات اإللكتروني ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حماية وتشفير قويمستخدام أنظا، مع أو بضائع 

                                                 
  . 121 ص، المرجع السابق ،  شاهينعبد اهلل علي  -1

2- Herve martial tchabo sontang , op-cit. , p  . 22 .   
 . 103حمد سعيفان ، المرجع السابق ، ص محمود م -3

  . 31عمروش الحسين ، المرجع السابق ، ص  -4

  .  00-01هيام الجرد ، المرجع السابق ، ص  -5

   . 00، صنفسه هيام الجرد ، المرجع  -6
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  لفصل األول : مضمون السر املصريف و االلتزامات اجلديدة للبنكا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صد و نقل األموال بقأحيث يقوم الشخص بسلسلة من عمليات التحويل  ، مرحلة التوظيفثم تأتي 
ل من خالل سلسلة حسابات لدى العديد من موا، عن طريق تحويل األ إبعادها عن مصادرها غير المشروعة

خالل التوظيف من  ، بتنفيذ يتم تغيير هذه المرحلة عبر البنوك اإللكترونيةفإنه ،  ق العالمــــــــــــــــاالبنوك على نط
األموال  ةا ، كما يمكن التحويل الفوري بواسطـــيمكن تعق به جهاز كمبيوتر شخصي وبدون أية مستندات ورقية

 . (1)تلغي الحدود بين جميع دول العالم  أن كترونيةلاإل

 قتصاديظام اإلنلدمج األموال غير المشروعة في التصل عملية التبييض لمرحلتها األخيرة التي تتضمن 
ية يمكن باستخدام البنوك اإللكترون ذلك بالتجارة في العقارات أو قروض الشركات ، و يتم ، وللدولة  الشرعي

 . كالبنكثالث  و الستثمار باستخدام جهاز كمبيوتر وبدون الحاجة إلى تدخل وسيطشراء العقارات أ
ن الهوية ، تتمثل في صعوبة التحقق م يتضح أن الخدمات اإللكترونية تتعرض لتحديات كبيرةمن ثم  و 

بييض تا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، ولسيمــــالحقيقية لمن تقدم له ، األمر الذي يشجع على ارتكاب الجرائم عن طريقه
 . (2) األموال

جة عتباره مجموعة من البيانات مدر االتوقيع اإللكتروني بلبد من اعتماد و لعل  ولتخطي هذا اإلشكال 
دم لتعيين ، يجوز أن تستخ ا منطقياـــــــــــــــــــــــــــــا أو مرتبطة بهــــعليه ةبشكل الكتروني في رسالة بيانات أو مضاف

هوية حائز التوقيع بالنسبة لرسالة البيانات ولبيان موافقة حائز التوقيع على المعلومات الواردة في رسالة 
وهذه البيانات تكون في ملف رقمي صغير )شهادة رقمية( تصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة  ، (3) البيانات
 .، مثل نظام التوثيق العقاري الدولة ا من ـــ، ومعترف به ةــــــــــــــــــــــــــــــوالمستقل

 تفعيل النص القانوني المتعلق بالتوقيعو هو العمل الذي ينتظر المشرع الجزائري أداءه ، إذ عليه 
ك بإصدار ، و ذل معرفة المتعاملين بالبنوك اللكترونيةو وضعه موضع تطبيق فعلي من أجل  (4)اللكتروني 
ن تعيين جهات التصديق على التوقيع اللكتروني لثبات الرتباط بين الموقع و بيانات إنشاء قانون يتضم

 التوقيع .

و في كل األحوال و متى تبي ن للبنك أو اشتبه في ارتباط أو تضم ن العمليات التي تجرى من خالله 
ليها ضمن جراءات المنصوص عتبييضا لألموال أو تمويال لإلرهاب ، فإنه يتعي ن عليه الكشف عنها وفقا لإل

 النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب  .
 

 

                                                 
 .  02هيام الجرد ، المرجع السابق ، ص  -1

 .  31، ص أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم ، المرجع السابق  -2

 .  30أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم ، المرجع نفسه ، ص -3

 المعدل و المتمم . لقانون المدني مكرر من ا 320،  1مكرر  323المادتان  -4

72 



  لتزامات اجلديدة للبنكاألول : مضمون السر املصريف و اإللفصل ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المطلب الثاني : 
 ف عن العمليات المالية المشبوهةلتزام البنك بالكشإ

 لمرحلة العناية الواجبة على العمليات التيكمرحلة تالية مرحلة الكشف عن العمليات المشبوهة تأتي 
لبنك بكون ا ، ففي حال اشتباه اـــــــــــــــــــــــيلتزم البنك بالوفاء بها تحت طائلة مساءلته قانون، أين تتضمن خطرا 

من تبييضا لألموال يلتزم البنك باتخاذ الجراءات وفق ما هو منصوص عليها في النصوص تلك العمليات تتض
التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، و هي إجراءات تتخذ لمجرد 

 ــا .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشتبـــاه  سواء في هوية العمالء أو في مصدر األموال و وجهتهـ

 ففي يها المشتبه فالعمليات و غير العادية العمليات ختالف القائم بين من األهمية أن نشير إلى اإل و
ياق المعتاد لهذا الحساب ، و أنها غير الس  مع و التي ل تتناسب ، كون األولى يقصد بها حركة الحساب 

خالل  ا منـــــــــــــــــــــــــــــــــــا و قانونيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــأن المتعامل قد تمك ن من إثبات سالمته ب إل  متوقعة لمثل هذا الحسا
 . (1)ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو من ثم أمكن اعتبارها عملية قانونية و سليم ، زمةإبراز الوثائق الال  

فيها فتختلف عن العمليات غير العادية في عدم تمكن العميل من إثبات تبه العمليات المشا أم
زمة و من ثم أمكن اعتبارها عملية مشكوك فيها و من ا من خالل الوثائق الال  ــــــــــــــــــــــــــا و قانونيتهــــــــــــــــــــــــــــسالمته

 . (2) اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة بحقهالضروري اتخاذ اإلجراءات المناس

و قد حد د المشرع الجزائري اإلجراءات الواجب اتباعها في حال ما أد ت إلى وجود اشتبــاه في أن عملية 
 ا تنحصر في إجراءين : ما تتضمن تبييضا لألموال ، و جعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أولهما يكون الكشف عن العمليات بموجب تقارير )الفرع األول( ، 

 و ثانيهما  يتمثل في الكشف عنها بموجب نظام اإلخطار بالشبهة )الفرع الثاني( . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
بة في فلسطين ، مذكرة ماجستير في المحاس ــــــــــــــــــــــةـــــــــايهاب حمد الرفاتي ، عمليات مكافحة غسيل األموال و أثر اإللتزام بها على فعاليـــة النشاط المصارف العامل -1

  . 02، ص  2110و التمويل ، كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

 المرجع نفسه ، الموضع نفسه . -2

73 



  زامات اجلديدة للبنكلتلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفرع األول :
 تقـــــــــــــاريرالكشف عن العمليات المشبوهة بموجب إعداد 

تضم نت النصوص التشريعية و التنظيمية في مجال الوقاية من تبييض األموال اإلشارة إلى ضرورة 
ــا  المصرفية بذلك في إعداد البنك لتقارير في إطار الرقابة الداخلية  ، و عند اإلقتضاء تلتزم اللجنة إطار رقابتهـ

 الخارجية على البنك ، و هذا ما سيتم تبيانه تباعا :

 إعداد التقارير في إطار الرقابة الداخلية للبنك :الفقرة األولى 
ن المشرع في إعدادها إمكانية في الكشف ع داد تقارير يرىيلتزم البنك في إطار الرقابة الداخلية بإع

وال ، تكون هذه من طبيعة مختلفة حد دها المشرع في مجال الوقاية من تبييض األموال عمليات تبييض األم
 في تقارير دورية و أخرى سري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .

  التقارير الدورية  أوال :
إرسالهــا إلى  مبإعداد تقارير سنوية في مجال الوقاية و الكشف و مكافحة تبييض األموال يتيلتزم البنك 
، و التي تتضمن هذه التقارير اإلجراءات التي قد تم اتخاذهــا على مدار السنــة في مجال  (1)اللجنة المصرفية 

، لسيما المتعلقــة بتحديد هوية   (2)الوقاية من تبييض األموال بناء على ما يرمي إليه البرنـــامج المعد لذلك 
 إخضاعهــــــــا إلى العناية أو الرقابة الصارمة ، حيث إجراؤهــا و تم   ليات التي تم  العمالء أو تلك المتعلقة بالعم

سمح ي أن هذه التقارير يمكن أن تكشف عن عمليات تبييض األموال إذا ما تم تفحصهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و تحليلها ،
 م المالي بشأنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .للجنة للمصرفية بإخطار خلية معالجة الستعال

 التقارير السرّية ثانيا :
متى اكتست العمليات بتحرير تقرير سري   (3) 11-12من القانون  11/2يلتزم البنك بموجب المادة 

المعدل  11-12 القانونمن  11حدى الممي زات المنصوص عليها في المادة ا العميل إـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي يجريه
إجراء العناية الواجبة بالعمالء في أن عملية ما تتضمن عند   (4)المستخدم إذا اشتبه بحيث ،  و المتمم

 لية  بالعمالمتعلقة ى فحص المستندات و الظروف ليتول   (5)  ا لألموال فإنه يقوم بإخطار مراسل الخليةــــــــــــــتبييض
 

                                                 
  . 13-12من النظام ،  22المادة  -1

  . 13-12من النظام ،  1المادة  -2

 .  13-12من النظام  11/2، المادة  12-12من األمر  1 ادةبالم المعدلة و المتممة -3

 ، تنص : 13-12، من النظام  13/2المادة  -4
ل مكافحة في مجا قة" يجب على المصارف ... أن تتأكد من إبالغ هذه اإلجراءات إلى جميع المستخدمين و بأنها تسمح لكل عون أن يبلغ بإخطار المسؤول بالمطاب

  . ويل اإلرهاب بأي عملية محل شبهة "تبييض األموال و تم

تلزم البنوك تعيين على األقل إطارا ساميا مسؤول على المطابقة في مجال مكافحة تبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، بصفته مراسال   13-12، من النظام  13المادة  -5
  . إجراءاتها المطبقة في مجال مكافحة تبييض األموال و تمويل الرهاب المالي و يكل ف بالسهر على التقي د بسياساتها و لخلية معالجة الستعالم
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ت ر ر في مصيرها إما إن كان بالحفظ ، أو بإرسال إخطار بالشبهة إلى الجهة المختصة . و هو ما عب  ليقر  
إلى  12اإلخالل بتطبيق المواد من " يحرر تقرير سري و يحفظ دون  11-12من القانون  11/2عنه المادة 

 . (2)،  و هي المواد المتعلقـــة بواجب اإلخطار بالشبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    (1)من هذا القانون "  22

 بنك:  إعداد التقارير السرية في إطار الرقابة الخارجية على ال ةثانيالفقرة ال
تخضع البنوك لرقابة اللجنة المصرفية ، بما يسمح للجنة التحري عن وجود التقرير السري ، و إعداده 

 ام البنك بواجبه القانوني . ــــــــــــفي حالة عدم قي

 التحري عن وجود التقرير السري أوال :
الممي زات  ا العميل إحدىــم البنك بإعداد تقارير سرية متى اكتست العمليات التي يجريهو أن يقاألصل  

و يكون للجنة المصرفية أن تتحرى عن وجود التقرير ،  11-12 القانونمن  11المنصوص عليها في المادة 
المعد ل و المتم م قد ألزمت البنك بحفظ  11-12من القانون  11، خاصة و أن المادة السري و اإلطالع عليه 

المعد ل و المتم م   11-12من القانون  11صوص عليها في المادتين التقرير السري الذي يعد ه في األحوال المن
 . 13-12من النظام  11و 

  إعداد اللجنة المصرفية للتقارير السرية ثانيا :
ي لتزامه في إعداد التقرير السري حول العمليات التإتقوم اللجنة المصرفية في حال عدم قيام البنك ب 

من  11المعد ل و المتم م ، و  11-12من القانون  11ا في المادتين تكتسي إحدى الحالت المنصوص عليه
ري عن ح، تقوم بتحريره في إطار رقابتهــا الخارجية على البنك بدل منه  ، و ذلك بعد الت   13-12النظام 

 وجوده ، بحيث يلتزم مفتشو بنك الجزائر المفو ضون من اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان
أو مراقبة الوثائق بإرسال هذا التقرير الس ر ي بصفة استعجالية إلى الجهة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية 

 .( 3)  11تتضم ن الممي زات المنصوص عليها في المادة 
 

المشبوهة  اإلخطار عن العمليات واجبحتفاظ به البنك بتحرير التقرير السري و اإلتزام و يضاف إلى إل
 لة بذلك بموجب القانون .ا لتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب إلى الجهة المخو  ـــــــــــــــــــــــــــــنهفي تضم  

 

 

 
                                                 

  .  13-12من النظام  11/3المادة  -1

  و ما يليها من هذه الدراســـــة . 01أنظر الصفحة  -2

  . 13-12من النظام  22المادة ،  11-12من األمر  11المادة  -3
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 الفرع الثاني :
 بموجب نظام الخطار بالشبهة  الكشف عن العمليات المشبوهة

 

بالشبهة في الشكل لواجب اإلخطار   (1) 11-12من القانون  13المادة  خضعت البنوك بموجبأُ 
 .  نةو في حالت معي  ،   (3)مه الهيئة المتخصصة في مقابل وصل الستالم الذي تصم   (2)التنظيمي 

تنفيذي د بالمرسوم الالوحيد المحد   لنموذجم مطابق لتصمية وفق ـــــــــــلزم أن يتم اإلخطار بالشبهحيث يُ 
  (5)ــــا بخط واضح عن طريق الر قن آو آليا و دون أن يتخلله حشو أو إضافة ـــــــ، يرد مكتوب  (4) 11-12

 تحت طائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بطالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .
ه من القانون  21ـا بموجب المادة ــــــــــــــــــــــــاإلخطار بالشبهة المتضمن إلحدى الحالت المحد دة قانونـ و يوج 

لة بتلقي هذا اإلخطار .إلى  12-11  الجهة المخو 

 : حاالت الخطار بالشبهة   ىولالفقرة األ 
ييضا مصرفية المطلوبة تتضمن تبطار بالشبهة وجودا و عدما مع الشتباه في أن العملية الخيدور اإل 

شتباه و مظاهره في المعامالت المصرفية لختالف و تنوع األساليب موال ، و ل يمكن حصر معايير اإللأل
 . (6)المستخدمة في عمليات تبييض األموال 

و الصعوبة التي تثور بشأن تحديد الشبهة المتوافرة في جريمة تبييض األموال تزيد عن غيرها من 
ائم خاصة و أن المشرع ألقى التزاما على عاتق البنوك باإلخطار عن العمليات التي يتوافر فيها هذه الجر 

الشبهة ، و هو ما يثير التساؤل عن مضمون هذه الشبهة و كيفية استخالصها و ماهية العناصر الواقعية 
مر له تطبيق ، و هو أالتي تدل عليها ، و سوف يثير تحديد مدلول الشبهة الكثير من الصعوبات في ال

خطورته على حقوق األفراد و حرياتهم ، فالقول بتوافر هذه الشبهة يؤدي إلى المساس بسرية حسابات الشخص 
و التحري عن أمواله و عملياته المالية و حياته المهنية ، كما و أن هذه اللتزامات التي نص عليها المشرع 

رة تكون ضابطا لتوافر الشبهة فالعمليات المصرفية تتم في الصو  على الرغم من أهميتها إل أنها ل تكفي أن
الغالبة بين أشخاص لهم وجود حقيقي سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين ، و لن يضيف الوقوف 

 ما يقف وراء هذه التعامالت و المستفيدون الحقيقيون منها فلن تهم جديدا بشأن توافر الشبهة ، أماعلى هوي  
 . (7)ا ــــــــــــــــــــــبمقدور البنوك أن تقف عليها أو أن تتوصل إليهيكون 

                                                 
  . 13-12من النظام  12، المادة  12-12األمر من  11المعد لة و المتم مة بالمادة  -1

 . 13-12من النظام  12المادة  -2
  ، نموذج لإلخطار بالشبهة . 13أنظر الملحق رقم  -  

  : نموذج لوصل استالم اإلخطار بالشبهة .   12المعد ل و المتمم ، أنظر الملحق رقم  11-12من القانون  11المادة  -3

، ج ر عدد  ، المتضمن شكل اإلخطار بالشبهـة و نموذجه و محتواه و وصل استالمه 2111يناير  3، المؤرخ في  12-11التنفيذي رقم  م، من المرسو  2المادة  -4
  . 2111يناير  12، الصادرة في  12

  . 12-11التنفيذي رقم  من المرسوم،  1/ 2المادة  -5

 .  132عادل عبد العزيز السن ، المرجع السابق ، ص  -6

 . 1201 – 1213أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ، ص  -7
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قول بأن العمليات ل الحالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم باإلخطار يصح معها في العقتعب ر عن الشبهة ف
لتزام تتضمن تبييضا لألموال ، و تقدير توافر هذه الشبهة أمر يستقل به من يقع عليه اإل ىالمالية التي تجر 

 .  (1) ة الموضوعـــــــــ، و يخضع في تقديره لرقابة محكم  -البنك – باإلخطار
ل بمجرد الشك المحاط بظروف مسؤولية البنك نحو اإلخطار عن جريمة تبييض األمواو على العموم 
11-12من القانون  21، و هي حالت تم  النص عليها في المادة  (2)موضوعية و معقولة 

ب ، ينص  ( 3) 
  . (4)فيها اشتباه البنك حول مصدر األموال موضوع العمليات المعنية باإلخطار و كونها ناتجة عن جريمة 

شتباه تتضم ن أيضا الشتباه في أن من حالت اإل يالحظ 12-11و بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 
 . 11-12من القانون  21في المادة  تينسنقتصر على الحالتين المذكور ، لكن  (5)هوية العميل أو المستفيد 

 ة األموال للتبييض و/أو تمويل الرهاب ــــــــفي وجه اهـــــــــــــاالشتب أوال : حالة
هذه الحالة من خالل مؤشرات تدل عليها العمليات التي يجريها العميل ، ما إن اه في ـــــــــــــــشتبيستفاد ال

كانت ترصد من أجل تبييضها و إخفاء مصدرها غير مشروع أو أنها تتجه إلى تمويل اإلرهاب ، و هذا 
 ه .ــــــــة من عدمــــــمتوقف على تقدير البنك للظروف المحيطة بالعملية للقول بوجود شبه

 االشتباه في تعلق العمليات بأموال متحّصلة من جريمة   انيا :ث
البنك في مصدر األموال و بعد قيامه اشتبه إذا و هنا يتعلق الشتباه في مصدر األموال ، حيث 

يقع على إنه غير مشروع فكونه  من  (6) 11-12من القانون  11بالعناية الواجبة المنصوص عليها في المادة 
  صة .الهيئة المتخص   إخطارتزام إل مباشرة البنك

 (7) 11-12من القانون  21المادة و المالحظ أن المشرع و على عكس ما كان منصوص عليه في 
انت بين ما إن كالواجب اإلبالغ عنها المتحص ل منها األموال ا لم يشر إلى طبيعة الجريمة ــــــــــقبل تعديله

ة ــــــــــــــــــــلالتحص   األمواليمي ز بين لم كما أنه ، ريمة وحده دون تفصيل فاكتفى بإيراد مصطلح الججنحة أم جناية 
لعبارة " لسيما  الجريمة المنظ مة أو المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات  هالمنظ مة بحذفالعادية و  الجريمة من

جناية  الجريمة األصلية ن تكونأاكتفى المشرع العقلية " ، حيث لم يحصرها في نطاق جرائم المخدرات ، و 
 دات ـا ، و تبقى العائــــــ،  فالجريمة تبقى غير مشروعة مهما بلغت درجة خطورتها ــــــــــــــأو جنحة أيا كان نوعه

                                                 
  . 20ابراهيم حامد الطنطاوي ، المرجع السابق ، ص  -1

   130ص  ،  2111، دار الثقافة ، عمان ،  -دراسة مقارنة  –أمجد سعود قطيفان الخريشة ، جريمة غسيل األموال  -2

 . 12-12من األمر  11المعدلة و المتممة بالمادة  -3

ل . ، تنص : " إبالغ الهيئة المتخص   12-12من األمر  11بالمادة المعدلة و المتممة  11-12من القانون  21 المادة -4 صة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحص 

 ... "  جريمـــــــةعليها من 

 ، نموذج لإلخطار بالشبهــــــــــــــــة .  13أنظر الملحق رقم  -5

  . 13-12من النظام  12/3، المادة  11-12من القانون  21/2مادة ال -6

المنظمة  ةقبل التعديل ، تنص : " ... العمليات التي تتعلق بأموال يشتبه في أنها من جناية أو جنحة ، لسيمــــــــــــــــــــــــــا الجريم 11-12من القانون  21في ظل المادة  - 7
  المؤثرات العقلية ، أو يبدو أنها موجهــــــــــــــــــــــــــــــــــة لتمويل اإلرهاب "أو المتاجرة بالمخدرات و 

. ، تنص : " ... يتعي ن على الخاضعين ، إبالغ الهيئة المتخصصة بكل  12-12من األمر  11بعد تعديلها و تتميمها بالمادة  11-12من القانون  21المادة  -
هـــــــــــأو يبدو أنه ،أنها متحص ل عليها من جريمة  عملية تتعلق بأموال يشتبه  . ة لتبييض األموال و/أو تمويل اإلرهاب "ــــــــــــــا موج 
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لة م  هذه أو تلك هي األخرى إجرامية و غير مشروعة ، لذا فقد أحسن المشرع فعال بهذا التجاه . ن المتحص 
اإلخطار بل تركه مفتوحا ، حيث " يتعين على إلجراء  اداـــــميعد هذا ، و ُيالحظ أن المشرع لم يحد  

، بل  (1)ا " أو بعد إنجازهر تأجيل تنفيذ تلك العمليات البنك اإلخطار بالشبهة بمجرد وجودها حتى و لو تعذ  
 . (2)و يخضع البنك إللتزام إبالغ الهيئة المتخص صة عن محاولت إجراء العمليات المشبوهة 

لمختصة مباشرة الجهة ايخطر  أن إذا تم الشتباه أثناء تنفيذ العملية فإنه يجب على البنكو من ثم  
ذ العملية المشتبه وقف تنفين للبنك في هذه الحالة حق دون أن يكو بهذه العملية قانونا بتلقي اإلخطار بالشبهة 

، و سجلت هذا اإلجراء على اإلشعار بوصل  (3)ما لم تتخذ الجهة المختصة تدابير تحفظية بشأنها ا ــــــفيه
 .قام البنك بتنفيذ العملية اه بعد أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحال كذلك إذا تم توافر الشتباو ،  (4)اإلخطار بالشبهة 

خول عن دا بتقديم تقرير إلى إدارة الـــهكالمتحدة األمريكية التي تلزم بنو على عكس الوضع في الوليات 
آلف دولر ، و العمليات التي تنطوي على دخول أو خروج لعمالت أجنبية  ةر عشالعمليات التي تزيد عن 

 .( 5) ا عن الحدــيوما من تاريخ كل معاملة تزيد قيمته 12على أن تقدم هذه التقارير في موعد أقصاه 

 : الجهــــــــــــــــة المختصة بتلقي الخطار بالشبهةالفقرة الثانية 
صاحبــة الختصاص في تلقي اإلخطارات و التقارير السرية ( 6)تعتبر خلية معالجة الستعالم المالي 

، استحدثت ( 7) 11-12من القانون  13المادة  فيصوص عليه ة المنمن الخاضعين للتزام اإلخطار بالشبه
 لذا سنتطرق للتعريف بهــا ، ثم لختصاصاتهـــا :،  (8) 120-12من المرسوم التنفيذي  11ب المادة بموج

  بخلية معالجة االستعالم المالي كجهة مستقبلة لإلخطار التعريف أوال :
 المالي من خالل تبيان تشكيلتهـا و طبيعتها القانونية كمايلي  :التعريف بخلية معالجة الستعالم مكن ي    

  تشكيلة خلية معالجة االستعالم المالي  -1
من المرسوم التنفيذي  11عن طريق مجلس يتشكل وفقا للمادة  ة خلية معالجة الستعالم المالييتم إدار   

  هم : (10) أعضاء 0من   (9)  12-120
                                                 

  . 13-12من النظام  12/3، المادة المعدل و المتمم 11-12من القانون ،  21/2المادة  -1

،  2عدد ، ج ر  11-12القانون تعديل و تتميم  المتضمن 2112فبراير  12المؤرخ في ،  11-12ن القانو من  3المتممة بالمادة  11-12من القانون ،  21 المادة -2
 . 2112فبراير  12الصادرة في 

هم ن، تنص على أن : إذا لم يتضمن اإلشعار باستالم وصل اإلخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليها ... فإنهم يمك 11-12 ، من القانون 12/2 المادة -3
  تنفيذ العملية موضوع اإلخطار " .

ساعة ، على تنفيذ أية عملية بنكية  02، تنص على أنه : " يمكن الهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية و لمدة أقصاها  11-12، من القانون  10المادة  -4
  و يسجل هذا اإلجراء على اإلشعار بوصل اإلخطار بالشبهة . " .ألي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب ، 

  . 333-332مصطفى طاهر ، المرجع السابق ، ص  -5
 . 1330خالد سعد زغلول حلمي ، المرجع السابق ، ص -   . 213ميادة تاج الدين ، المرجع السابق ، ص  -

  .معدل و المتمم ال 11-12 من القانون 2الهيئة المتخصصة بحسب تعبير المادة  -6

  . 12-12من األمر  11المعدلة بالمادة  -7

  . 2112أفريل  0الصادر بتاريخ  ، 23يتضمن إنشاء خلية معالجة الستعالم المالي و تنظيمها و عملها المعدل و المتمم ، ج ر عدد ،  2112أفريل  0مؤرخ في  -8

  . 2112سبتمبر  0، الصادرة في :  21، ج ر عدد   2112سبتمبر  1خ في :المؤر  202-12من المرسوم التنفيذي  2المعدلة بالمادة  -9

  أعضاء دون تحديدهم . 1كانت تنص على  120-12المرسوم التنفيذي من  11المادة  -10
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 اضيينقأعضاء يتم اختيارهم لكفاءتهم في المجالت البنكية و المالية و األمنية ، و من  2رئيس ،  -
 ب مرسوم رئاسيبموجم ، و يتم تعيينهيتم تعيينهم من وزير العدل بعد استطالع رأي المجلس األعلى للقضاء  

 .( 1)سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . و تسي ر من قبل أمين عام  2لمدة  
و يالحظ أن عدد أعضائها ل يتناسب و حجم الغرض من إنشائهـــــــــــــــــــــــــــــــا ، و هو على عكس ما نجده 

، و إن كن ا ل نريد اإلقتداء عضو  121لى أعضائها إ يصل عددالتي  TRACFIN  (2)نظيرتها الفرنسية عند 
الفرنسية يمتد اختصاصها إلى كامل النشاطات اإلجرامية المالية مهما  TRACFINبها كليا على اعتبار أن 

  . ، فلكل دولة شأن يعنيها ، و لكن من الضروري من رفع عدد أعضائها إلى الحد المعقول ( 3)كان وضعها 

 ة معالجة االستعالم المالي الطبيعة القانونية لخلي -2
المعد ل و المتم م الطبيعة القانونية لخلية معالجة الستعالم  11-12مكرر من القانون  2حد دت المادة 

لستقالل ا المستقلة المتمتعـــة بالشخصية المعنويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و اإلداريـــةالمالي من خالل جعلها من السلطات 
 المالي .

 الطبيعة الدارية لخلية معالجة االستعالم المالي   أ.
أن  كما، على الهيئة المتخصصة   (4) الصبغة اإلدارية 11-12مكرر من القانون  2أصبغت المادة 

 . (5)منحت لها سلطة اتخاذ التدابير التحفظية  11-12من القانون  10لمادة ا
   االستعالم المالي استقاللية خلية  معالجة ب. 

التطرق لمسألة استقاللية الهيئة المتخصصة جد مهم ألهمية غرض الهيئة في حد ذاته ، ذلك أن 
ة ـــــــــــــــــــــفيالستقاللية الوظي اهعادة ما يقصد بضمان فاعلية أداء مهامها يتطلب نوع من الستقاللية ، و التي 

 بحث عن مدى استقاللية الهيئة المتخصصة ؟ ، لذا سن و الستقاللية المالية لها
 ضمنت للهيئة المتخصصة من عدة جوانب : فبالنسبة إلى الستقاللية الوظيفية فقد

من  1المعد ل و المتم م ، و  11-12مكرر من القانون  2إقرار قانوني صريح بموجب المادتين  -
 . 120-12المرسوم التنفيذي 

من التهديدات  120-12من المرسوم التنفيذي  13لية بموجب المادة ضمان حماية الدولة ألعضاء الخ -
 و اإلهانات و الهجمات من أي طبيعة كانت التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهم و 

                                                 
  . 120-12من المرسوم التنفيذي ،  0المادة  -1

  " Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestinsاختصارا لــــــــــــــــ : "   -2

  . 30عياد عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص  -3

 ــــة .ــــــــــــــــــــــــــــــــا مؤسسة عموميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القانونية بكونهـــــــــــــــــــــــــــــنجدها قد عب رت عن طبيعته 120-12من المرسوم التنفيذي   2بالرجوع إلى المادة  -4
  ـــا .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو تشكيلتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم تحدد مجموعة العمل المالي طبيعة الهيئة و لم تحدد تبعيته -    

يكون لهذه الهيئة شخصية قانونية مستقلة و ميزانية مستقلة وذات طابع متخصص و أل  تتداخل مهامها مع الصالحيات المخولة أما التشريع النموذجي فقد تطلب أن     
  لسلطات الشرطة  ، أنظر :

 . 122عادل عبد العزيز السن ، المرجع السابق ، ص  -             

  .المعدل و المتمم  11-12من القانون  12المادة   -5
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 ذلك حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم أحسن قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــام .
استقالليتهــــــــــــــــــــــــــــــا عن الجهات الرقابية ، أو هيئات اإلشراف على المؤسسات المالية ، أو جهات  -

 . (1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنفاذ القانون الذي يوفر لها الحيدة في أداء مهامهـــــ
في  و إن كان البعض يشككوظيفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، القول باستقاللية الهيئة المتخصصة من ثمة يمكن و 

ن أفي  عيين ، فإنه ل حرجمع  تنصيب أعضائها عن طريق الت (2)استقالليتها لكونها تنشأ لدى وزير المالية 
سيما بعد لا ـتدخل وزير المكلف بالمالية في مهامهيقينــا ذلك ل يعني ألن  لوزارة المالية ،تخضع إداريـــــــــــــــــــــا 
 ، (3) داء اليمين القانونيةآقبل تنصيبهم  المتخصصةة ــأعضاء الهيئ 12-12 األمرمن  2أن ألزمت المادة 

انتهاج  وعلى القيام بمهامهم أحسن قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام و اإلخالص في تأديتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  القسمعبارات التي تضم نت 
السلوك الشريف في كل الظروف ، و هذا ما يعني التزامهم بالخضوع للقانون و القانون فقط دون اعتبارات 

 . أخرى
ات ـــــــــــــــــــــــــلوضع غير مقتصر في القانون الجزائري فقط ، إذ هو موجود في مختلف التشريعهذا او 
ـا و أن ، كم (4)تحت سلطة وزارة القتصاد و المالية  TRACFINفي القانون الفرنسي مثال تخضع ف ، المقارنة
ة عضو من السلطة القضائية أو مسؤول في وزارة ــــــــــــــــــــــــــــــــجي أجازت رئاسة الهيئمن التشريع النموذ 12المادة 

المالية ، كما أجازت أن يكون تعيين األعضاء من رئيس الوزراء أو وزير المالية أو وزير العدل على أن يتم 
 .  د في القانون الجزائريس  بمرسوم ، و هو ما جُ 

ا ، بل من الضروري أن تكون هناك أسس لمحاسبة ــــــــــــــــــــــــكما و أن الستقاللية ليست مفهوما مطلق
ة بها تتمثل في الرقابة عليها في أداء المهام المكلفة بها من جهة سيادية طالهيئة المتخصصة عن المهام المنو 

 .(5)ا ، مع وضع قواعد للمساءلة القانونية لهذه الهيئة المتخصصة أمام جهات القضاء ـعلي

اعترفت  (6) 11-12مكرر من القانون  2 فإن المادة، ية المالية للهيئة المتخصصة أما عن الستقالل
نصت على أن الدولة تضع  120-12من المرسوم التنفيذي  12المادة صراحة باستقالليتها المالية ، كما أن 

ـــــــــــا ـــــــــــهــــــلستقالل تحت تصرف الخلية الوسائل البشرية ، و المادية ، و المالية الضرورية لسيرها كضمان
المالي ، كما يكون للخلية ميزانية تشتمل على نفقـــــــــــــــات و إيرادات هذه األخيرة التي تمثل إعانات من الدولة 

 من المرسوم ذاته ، و يكون فيهـا الرئيس اآلمر بصرف الميزانية . 13و ذلك  حسب ما تقتضيه المادة 
                                                 

  . 221، ص  2112، نهضة مصر ، مصر ،  1، الطبعة  -دراسة مقارنة  –عادل محمد السيوى ، القواعد الموضوعية و اإلجرائية لجريمة غسل األموال  -1

   المعد ل و المتم م . 11-12من القانون  مكرر 2المادة  -2

  كل الظروف سلوكا  في  وأسلك  سرها  وأكتم ، تأديتها في أخلص ، و أن أحسن قيام بمهامي أقوم أن العظيم العلي باهلل أقسم" تتمثل صيغة اليمين القانونية في :  -3
  ـــا "ــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف

4- Luc Bernet- Rollande , op-cit , p. 500 .  

 . 221عادل محمد السيوي ، المرجع السابق ، ص  -5
 ، أنظر : اـفيه العاملين نزاهة ومدى الوحدة أداء وكفاءة فعالية ةــــــــــــــبمراجع لدولةا قيام  ضرورةعلى  21لتوصية انصت  - 

  . 22ص، فاروق العاجز ، المرجع السابق  اـرن -    

 . 12-12، من األمر  3المتممة بالمادة  -6
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 اختصاصات خلية معالجة االستعالم المالي ثانيا :
و باعتبار أن الهيئة المتخصصة قد أنشئت في إطار الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب فقد 

 تنظيمية اختصاصات تتالءم و الغرض من إنشائهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  .منحت لها النصوص التشريعية و ال
و ل تعد الهيئة المتخصصة مصلحة للتحقيق بالمعنى القضائي للكلمة ، حيث ل يمكن ألعضائهــــــــــــــا 

 ، بل هي مجرد مركز  (1)ب األشخاص المشتبه فيهم بأي حال من األحوال القيام باستمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع أو استجوا
معلوماتي تختص بتلقي إخطارات بالشبهــــــــــــــــــــــــــــة من المكلفين قانونـــا باإلخطار ، و فحص هذه المعلومات و 

 . (2) تحليلهـا ، مما جعلهــــا بمثابة برج مراقبة لحركة األموال

  ت المالية المشبوهةتلقي الخطارات عن العمليا -1

تفرض النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتبييض األموال و تمويل الرهاب المكلفين القانونيين 
لهيئة المتخصصة ا باإلخطار بالشبهة والتقارير السرية المتضمنة للعمليات المالية المشتبه فيها بتوجيههـا إلى

، أين تتولى هذه  (4)بمكافحة تمويل اإلرهاب و تبييض األموال  المكلفةالجهة ـا ــبصفتهـ ( 3)دون سواها 
عن كل عمليات تمويل اإلرهاب أو تبييض  (5)ة و التقارير السرية كتابة ـــــــاألخيرة بتلقي اإلخطارات بالشبه

ه للقائم ، في مقابل وصل استالم تمنح (6)ا من الهيئات و األشخاص المعينين قانونا ـــــاألموال المرسلة إليه
تقوم بقيد هذه اإلخطارات في قاعدة البيانات الموجودة لديها مع ضرورة  ، ثم (7)ة ـــــــــــــــــــــــــباإلخطار بالشبه

 .( 8)ــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحيينهـــ
 3223، منها  2112إخطار بالشبهة منذ عام  1111من تم تسجيل أزيد فقد و في السياق نفسه ، 

ارتفاعا في عدد اإلخطارات  2112إخطار صادر عن البنوك الجزائرية العامة و الخاصة ، و شهدت سنة 
 . (9) 2112 شهري جانفي إلى سبتمبر حالة عن فترة ما بين 001بالشبهة إلى 

ك الجزائر نارتفاع عدد القضايا المشتبه فيها إلى تشديد الرقابة على البنوك من طرف بسبب رجع أو 
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جميع الحسابات المتواجدة على مستوى البنوك العموميــــــــــــــــــــــــالذي أصدر تعليمات صارمة لمراقب
                                                 

1- Jean-pierre DESCHANEL et Dominique GAILLARDOT, Ou en est-on du blanchiment des capitaux, desa prévention et de sa 

répression , Revue de droit bancaire et financier, 1999, p. 179.   

2  - Olivier Jerez , LE BLANCHIMENT DE L'ARGENT, op.cit ,p. 300 . 

  . 13-12من النظام   12المادة  -3

  . 120-12من المرسوم التنفيذي  2المادة  -4

 TRACFIN، على عكس القانون الفرنسي الذي يجيز  أن يكون إخطار   12-11من المرسوم التنفيذي  12المادة  ،  المعدل و المتمم 11-12 القانونمن  12ة الماد -5
 -  pcit , -l Putman , opEmmanue –Stéphane Piedelièvre. 206.                                          أنظر :         .ة أو كتابة ـــــــــــــشفاه

- Bernard Bouloc , op-cit , p. 261 .  

  . 120-12من المرسوم التنفيذي  2المادة  -6

  . 13-12من النظام  12و المادة المعد ل و المتم م ،   11-12من القانون  11المادة  -7

  . 323محمد علي العريان ، المرجع السابق ، ص  -8

    أنظر :  ، 2111إخطار بالشبهة سنة  111منها صادرة من بنك الجزائر ، في حين تلقت    %01،  2111في سنة  3111تخصصة أنها تلقت و كشفت الهيئة الم -9
- 600 déclarations de soupçons de blanchiment d'argent, http://www.tsa-algerie.com/divers/600-declarations-de-soupcons-de-

blanchiment-d-argent_18359.html  
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، خاصة بعد تعرض الجزائر إلى  مراقبة التحويالت المالية للهيئات والشركات واألشخاص الخاصة ، و و
وطنية الضغوطات من مؤسسات أممية و دولية متخصصة في مكافحة تبييض األموال ، الجريمة المنظمـــــــــــــــــــة 

 .  و العابرة للحدود 
و أن أغلب ، من قبل بنك الجزائر أساسا و البنوك و الجمارك أغلب اإلخطارات تمت يالحظ أن و 
فرنسا ،  خاصة في ة لتبييض األموال تتركزفــــــــــو أن الدول المستهد،  قطاع التجارة الخارجيةتخص  الحالت

كافحة ملبنان و أمريكا الجنوبية التي ترفض التعاون في مجال ،  دولة اإلمارات المتحدة  و ، اسبانيا يكاجو بل
 . تبييض األموال

  جمع المعلومات و تحليلهـــــــــــــــــــــــــــــــا  -2

ات ـــــــــــــــــــــــــــــــبعد تلقي الهيئة المتخصصة لإلخطارات بالشبهة و التقارير السرية تعمد إلى جمع المعلوم
المعقدة  ، حيث تنشأ الصعوبة من الكيفية و تحليلها ، و هي المرحلة األصعب التي تواجه الهيئة المتخصصة

التي تتم بها عمليات تبييض األموال ، و هو األمر الذي استدعى  تدعيم الجهة المتخصصة بعناصر على 
 باستعانتها بهيئات مختصة ا من تخطي هذه المرحلة ــــ، و كذا تمكينه( 1)مستوى عال من الكفاءة و المسؤولية 

تبادلها على المستوى الداخلي و المستوى الخارجي تسمح باكتشاف حقيقة كل  من خالل جمع المعلومات و
طبيعة هذه الجرائم و لما لها من أبعاد  من مصدر األموال و العمليات المنفذة عليها ،  و ذلك بالنظر إلى

 . في الدولة( 2)  المستوياتسلبية و خطيرة على جميع 
لها على بالدرجة األولى على البنوك في حصو  تعتمد تخصصةالهيئة الم فإن فبالنسبة للتعاون الداخلي

وضعها لق بحفظ الوثائقانونــا ا لسيما و أن البنوك ملزمة ــالمعلومات الضرورية ألداء المهام المكلفة بها قانون
ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجب أن تكون مطابقة للواقع ، من حيث صحته بحيث،  (3)المختصة تحت تصرف الهيئات 

 .  (4)حتى تسمح بتتبع مصدر األموال ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دقته
و عليه تلتزم البنوك بوضع الوثائق المتوفرة لديها تحت تصرف الجهة المتخصصة لتستغلها في تكوين 

إلى الكشف عن الجريمة من جهة ، و اعتبارها وسيلة إثبات لماديات الوصول في قاعدة بيانات لديها تساعدها 
 .  من جهة أخرى (5) الجريمة

لتزام واقع على كل هيئة أو شخص أجاز إ، و إنما هو ( 6)لتزام ل يعني فقط البنوك مباشرة إوهو 
 للهيئة  ا ، إذ يجوزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون مطالبتهم بتزويد الهيئة المتخصصة بمعلومات تساعدها على أداء مهامه

 

                                                 
  . 211ص المرجع السابق ،  د اهلل محمود الحلو ،عب -1

  . 13، ص، المرجع السابق هدى حامد قشوش  -أنظر :  -2

  . 13-12 من النظام 2و المادة ،  المعدل و المتمم 11-12القانون من ،  12المادة  -3

  . 123محمود محمد سعيفان ، المرجع السابق ، ص  -4

 ،  112ص ابق ، المرجع السعبد اهلل الكرجي ،  -5
  . 123محمود محمد سعيفان ، المرجع السابق ، ص  –  

6- François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : blanchiment et terrorisme, op-cit ,p.28  
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  لتزامات اجلديدة للبنكلفصل األول : مضمون السر املصريف و اإلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ة ضرورية من ــأو معلوم ةــــــــــــــــــــــــــطلب كل وثيقمن خالل المتخصصة جمع المعلومات على مستوى الداخلي 
، أو من  (2)المختصة  من السلطات ا أن تطلبــــــــــــــــــحيث يمكنه ،  (1) اـــالهيئات و األشخاص المخولين قانون

ة ة تراها ضروريــــــــــــالخاضعين في إطار كل إخطار بالشبهة أو تقرير سري تستلمه أي معلومة إضافي
أو أن  ( 4) اـــــــــــــــــــدون إمكانية العتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهته،  (3) اـــــــــــــــــمهة مهاــــــــــــــلممارس
 . ( 5)ا للقانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، و ذلك طبقـــــــــــــــــــــــيعارضه

ت و األشخاص ملزمون بتزويد الهيئة المتخصصة ما تريده من معلومات و بالتالي فإن هذه الهيئا
 عدم استعمال هذه، و(6)ا الهيئة المتخصصة ـــــــــــــــــــــــــــو هنا ننوه إلى سرية المعلومات التي تستلمه، ضرورية 

 .( 7) 11-12المعلومات ألغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون 

فقد أجازت النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة ، ن  على المستوى الخارجي لتعاو و أما عن ا
بين الهيئة المتخصصة و مثيالتها في  التعاون الدولي في مجال المعلومات (8)بالوقاية من تبييض األموال 

اته الجرائم هالدول األخرى حول العمليات المتعلقة بجريمتي تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب ، نظرا لكون 
المعلومات تبادل مجال ال، و يعد التعاون الدولي في (9)تعد من الجرائم عبر الوطنية التي تتخطى حدود اإلقليم 

 .  (10)ة ــــــــــــــــــــــــــــــة لمكافحة فعالة لهذه الجريمـــضمان
يتم من خالل إطالع  11-12ن القانو من  22وفقا للمادة تبادل المعلومات مجال الو التعاون الدولي في 

ا من ، أو تلك التي تتحصل عليه –الهيئة المتخصصة  –هذه األخيرة على المعلومات التي تتوفر لديها 
الخاضعين و من السلطات المختصة بعد تلقي طلبات من الهيئات األجنبية المختصة حول العمليات التي 

  . ا تهدف إلى تبييض األموال أو تمويل اإلرهابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدو أنه

ام إلى ــــــــــــــــنضمللهيئة المتخصصة ال (11) 120-12من المرسوم التنفيذي  2المادة أجازت من جهة أخرى و 
 في تداوليهيئة المتخصصة أن ال مجلس، و لا لالستعالم المالي ـــــــــــمنظمات جهوية و/ أو دولية تضم خالي

 نفس في تعمل أخرى ةيــــــــأو أجنب وطنية مؤسسة أو هيئة كل مع والتعاون التبادل عالقات تطوير موضوع
 .  202-12المرسوم التنفيذي  من مكرر 10 المادةعمال بنص الخلية  نشاط ميدان

                                                 
  . 120-12من المرسوم التنفيذي  2المادة  -1

في : " السلطات اإلدارية و السلطات المكلفة بتطبيق القانون  12-12من األمر  2المعدلة و المتممة بالمادة  11-12من القانون  2 حسب المادة تتمثل هذه السلطات -2
  . و السلطات المكلفة بمكافحة تبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، بما فيها سلطات الرقابة "

  . 12-12من األمر  2مة بالمادة المعد لة و المتم   11-12، من القانون  12/2المادة  -3

م  . 11-12، من القانون  22المادة  -4   المعد ل و المتم 

  . 13-12من النظام ،  12المادة  -5

  المعد ل و المتم م . 11-12من القانون  ،  12المادة  -6

  . 120-12وم التنفيذي المرس من 0و المادة  12 -12من األمر  11المعدلة بالمادة  11-12من القانون ،  22/1المادة  -7

  . 120-12من المرسوم التنفيذي  2المادة ،  12 -12من األمر  11المعدلة بالمادة  11-12من القانون ،  22/1المادة  -8

  . 10هدى حامد قشوش ، المرجع السابق ، ص  -9

  . 133عبد اهلل محمود الحلو ، المرجع السابق ، ص  -10

 . 202-12ن المرسوم التنفيذي م،  2المتممة بالمادة  -11
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  لتزامات اجلديدة للبنكيف و اإللفصل األول : مضمون السر املصرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المالي العملات الدولية الرائجة في مجال مكافحة تبييض األموال نجد مجموعة ــو لعل أهم هذه المنظم
المعلومات المالية لوحدات  إيجمونت، و مجموعة  (MENAFATF) أفريقيا شمال دول و األوسط الشرق لمنطقة

(EGMONTGROUP) . 

 اإلرتقاء بعملية مكافحة تبييض األموال و تمويل عملها يتمث ل فيل اأساسيحيث تتخذ األولى هدفا 
 الدولية FATF- GAFI) ) اإلرهاب على صعيد منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا حسب توصيات و معايير

 .( 1)و اتفاقات األمم المتحدة و قرارات مجلس األمن الدولي 
 سنة (MENAFATF) إفريقيا شمال و األوسط الشرق طقةلمن المالي العمل مجموعة تأسيس تم و قد

، باإلضافة  (2) الدول من العديدة ، ضم ت بالمنام  2004نوفمبر  30في انعقد وزاري خالل اجتماع  2004
، صندوق النقد الدولي ، البنك FATF- GAFI) )مالحظين لسيما مجموعة العمل المالي إلى عدة 

ـــــــي ، المنظمة الدولية للجمارك ، الوليات المتحدة ، فرنسا ، بريطانيا ، مجموعات مكافحة تبييض ــــــــــــــــــالدولــــــــ
 . (3)األموال في العالم 

 31- 22 في الجزائر في عشر الرابع اـــــــــــــــــــــــــــــــعقدت اجتماعه نأ (MENAFATF) كان لـــــــــــــــو قد 
 المالي العمل مجموعة أعضاء اــــــــــــــــــــــــنظرائه مع تفاهم مذكرات خمسةالجزائر  إثرها على أبرمت 2011 نوفمبر

 . و اليمن السودان ، المغربية المملكة ، تونس، البحرين : و هي ،  افريقيا و شمال األوسط لمنطقة الشرق

 (4)رارات من قبل الدول األعضاء ، من بينهــــــــــــــــــــــــا : عدة ق باعتمادذلك الجتمــــــــــــــاع  و قد تم اختتام     
 . 2012 لسنة العمل مخطط وضع  -
 للشرق المالي العمل مجموعة في مالحظ كعضو ها دخول ، الذي يعدمالحظ كعضو المتحدة األمم قبول  -

 المجموعة أشغال في فرصة للمشاركة  و،  المنظمة هيئات عاون معلتا دعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لإفريقي شمال و األوسط

 حركة و القاعدة تنظيم متابعة يق فر و الجريمة و المخدرات بمكافحة األممي المكلف المكتب بالخصوص و

 . اإلرهاب مكافحة للجنة اإلدارة التنفيذية و ناطالب

 .  رهابإلا وتمويل األموال تبييض مكافحة أنظمة لتطوير والتنسيق التعاون استمرار على التأكيد - 

دات اون و تبادل المعلومات بين الوحـــحول العمل على تعزيز التعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرتكز نشاطأما الثانية ف
و  ا في المجال الفنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوطنية لمكافحة تبييض األموال على مستوى العالم قصد تطوير قدراته

 إلى اليوم حققت إنجازات تمثلت في : 1332 المؤسساتي ، حيث من
 نترنيت .إنشاء آلية خاصة لتبادل المعلومات عبر الوحدات الوطنية عبر ال -
 تقديم الدعم الفني و المؤسسي و التنظيمي للوحدات الوطنية . -  

                                                 
  . 31أحمد سفر ، المرجع السابق ، ص  -1

 -مصر -لبنان -الكويت -قطر -عمان -العراق -سوريا -السودان -السعودية -الجزائر –تونس  -البحرين -اإلمارات –في : األردن  و تتمثل هذه الدول العربية -2
  و اليمن . موريتانـيــــــــــــــــــــــــــا -المغرب

3- http://www.mf-ctrf.gov.dz/ardetail.html#ss , 01 AVRIL 2013 – 14:30 .  
4- Idem .  
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 لتزامات اجلديدة للبنكاألول : مضمون السر املصريف و اإللفصل ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  (1) إصدار مبادئ متعلقة بنواحي و شروط تبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية -

 في  2013جويلية5 إلى 1 من عقدت للمجموعة التي العامة الدورة خالل نضمام الجزائر إليها إ و قد تم  

 .( 2) 2113بعدما أبدت المجموعة قبولها في اجتماع لها ببلجيكا في جانفي ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــإفريقي جنوب
 هذا التعاون الدولي مقيدا بشروط :و في مقابل ذلك  يشترط القانون أن يكون 

 . (3)ة بالمثل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمراعاة المعامل -
، بمعنى ( 4) 11-12عدم استعمال هذه المعلومات ألغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون  -

 .حصر استعمال تلك المعلومات في الوقائع المتعلقة تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب دون سواها 
 : المعدل و المتمم 11-12انون من الق 21و تضيف المادة 

جعل التعاون الدولي في مجال المعلومات يقوم في إطار احترام التفاقيات الدولية و األحكام القانونية  -
 الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة و تبليغ المعطيات الشخصية .

خضوع الهيئات األجنبية المختصة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة أي بنفس  -
 مانات المحددة في القانون الجزائري .الض

 

 ةـــــــــــــــــــــإتخاذ التدابير التحفظي  -3

ل المشرع الجزائري للهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة  على  ساعة 02تحفظية و لمدة أقصاها خو 
، و ذلك بغرض القيام  (5) ا بعمليات تبييض األموالـــــــــــتنفيذ أية عملية بنكية تثير شبهات قوية حول ارتباطه

بالتحقيقات الضرورية و التأكد من مدى ارتباطهـــــــــــــــــــــــــــــا بصور النشاط اإلجرامي التي تستدعي إجراء اإلخطار 
 (7)، على أن تكون الهيئة المتخصصة قد أش رت بذلك في اإلشعار بوصل اإلخطار بالشبهة  (6)بالشبهــة 

جهته بوقف تنفيذ العملية محل اإلخطار بالشبهة ، و أما في غياب هذا العتراض فإن حتى يلتزم البنك من 
 . (8)رفض البنك تنفيذ العملية محل اإلخطار بالشبهة يكو ن خطأ يرتب مسؤوليتـــــه القانونية 

ائي من قانونــــــــــــــــــا إل بقرار قض و ل يمكن اإلبقـــــــــــــــــــــــــــــاء على تلك التدابير لفترة تزيد عن تلك المحد دة
رئيس محكمة الجزائر بطلب من الهيئة المتخصصة و بعد استطالع رأي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر 

 . (9)الذي يمكنه أن يقدم عريضة للغرض نفســــــــــــــــــــــــــــــه 
                                                 

 . 22ص  المرجع السابق ، أحمد سفر ، -1
نعقدة في الوطن العربي المشفيق شوقي ، مفهوم و أهداف غسل األموال ، أعمال مؤتمرات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية حول مكافحة الفساد  -: أنظر كذلك -

  . 123ص ،  2110في الشارقة بدولة المارات العربية ، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، فبراير 

2-http://www.mf-ctrf.gov.dz/ardetail.html#ss , op-cit.  

  .  120-12من المرسوم التنفيذي  0ادة الم ،  12 -12من األمر  11المعدلة بالمادة  11-12من القانون  22/1المادة  -3

  . 120-12من المرسوم التنفيذي  2المادة  -،  12 -12من األمر  11المعدلة بالمادة  11-12من القانون  22/1المادة  -4

  ل و المتم م .المعد    11-12من القانون ،  10المادة  -5

  . 222ص  المرجع السابق ،قريمس عبد الحق ،  -6

  ل و المتم م .المعد    11-12من القانون ،  10المادة  -7
 المعدل و المتمم . 11-12، من القانون  12/2المادة  -

8- Thierry Bonneau , La Responsabilité du banquier encourue pour non respect de la législation relative au blanchiment de 

capitaux ,op-cit . ,p. 42  . 

   المعدل و المتمم . 11-12، من القانون  12/1المادة  -9
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الخيار بين أن يضم ن قراره  11-12من القانون  12بموجب المادة  (1)و يكون لرئيس محكمة الجزائر
أمرا  بالحراسة القضائية  ، أو أن يضم نه 11-12من األمر  10د بنص المادة القضائي بتمديد لألجل المحد  

 02األموال و الحسابات و السندات محل اإلخطار ، و يجب أن يبل غ إلى المعنيين به خالل ة على المؤقت
، و إل  أمكن تنفيذ العملية محل اإلخطار ، و الحكم ذاته عندما ل يتضم ن اإلشعار بوصل اإلخطار  (2)ساعة 
 ة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالشبه

التي تكون ملكا  و عائداتها األموال (3)الجزائر أن يأمر بتجميد و/أو حجز  كما يمكن لرئيس محكمة
متى المعدل و المتمم  11-12ذات صلة بالجرائم المقررة في القانون إرهابية  ةأو منظم يإلرهابأو موجهة 

أن  حاستند الطلب المرسل من وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر إلى أسباب كافية و عناصر معقولة ترج
الجمهورية  وكيل ، و ذلك بناء على ما تلقاهالمعني باإلجراء إرهابي أو منظمة إرهابية أو شخص يمو ل اإلرهاب 

 من السلطات المختصة أوطلبات من الهيئة المتخص صة أو من الشرطة القضائية لدى محكمة الجزائر من 
 . (4)موال من الدول في إطار التعاون الدولي في مجال تجميد و حجز األأو 

 إلى الغرض من إنشاءطويلة بالنظر تعتبر جراءات التحفظية دة لتخاذ اإلو يالحظ أن المدة المحد  
اءة و القدرة ــــــــــــــــــــــــــــــكفاللتحقيقه ضرورة تشكيلهــــــــــــــــا من أشخاص تتوافر فيهم يفترض صة الذي الهيئة المتخص  

 . ا بشكل سريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمعطيات الواردة إليه على التحقيق و التحليل
من  L 562-5 ساعة وفقا للمادة 12دت المدة بـ هذا على عكس ما هو موجود في فرنسا ، حيث حد  

 22بـ  العتراض منه مدة 11/1حد دت المادة و في التشريع النموذجي ، ( 5)الفرنسي القانون النقدي و المالي 
، روعي في تحديدها عدم اإلضرار بصاحب األموال المشتبه فيها في حال ما إذا كانت الشكوك في  ساعة

 . (6) اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير محله
ة من جه -ك اإلجراءات تجعل و هو ما لم يراعه المشرع الجزائري ، حيث أن طول المدة المقررة لتخاذ تل

ه بذلك ، ـــــــــــــــا بوجود إجراءات تقام ضده دون أن ينتظر من يعلمـــــــالعميل المشتبه في عملياته يتنب ه تلقائيـ -
و هي فرصة تسمح له بالتملص من أية متابعة ضده ، و ذلك على اعتبار أنه في ظل وجود التقنيات المتطورة 

نح م ا ، و تشغيل حسابات العمالء ل يمكنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البنوك لتسهيل تقديم خدماتهالتي تتوافر عليه
 ه .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في تنفيذ عملياتــــــــــــــــــــــــــــــــالبنك مبررا لتماطل

                                                 
 .محكمة سيدي امحمد :  11-12من القانون  2دة المتممة بالما 11-12من القانون  2الجزائر بمفهوم المادة  ةيقصد بمحكم -1

  منه 11/2أيام بموجب المادة  2حددته بـ  1332لألمم المتحدة لسنة القانون النموذجي  -2

 : " فرض حظر مؤقت على تحويـــــــــــــــل األموال  11-12القانون من ا 2المعدلة و المتممة بالمادة  11-12من القانون  2يد و/أو الحجز بمفهوم المادة يقصد بالتجم  -3
 :  ه في الموادـــــــــــت أحكامدور  ."  أو إداري قضائي قرارأو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها ، أو تولي عهدة األموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على 

  . 11-12من القانون  0المتممة بالمادة المعدلة و  11-12لقانون كرر من ام 12المادة  -
 . 11-12من القانون  2المتممة بالمادة  11-12لقانون من ا 2كررم 12و  3كررم 12،  2كررم 12،  1كرر م 12 وادالم -

  . 11-12من القانون  0المتممة بالمادة المعدلة و  11-12 لقانونكرر من ام 12المادة  -4

إذا علم البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو أن تسلم أو دفع أي ، حيث  22-2111من قانون البنوك  33يوما المادة  31لمدة  ةفي األردن يتم رفض تنفيذ العملي -5
يوما  31ملية لمدة إلى البنك بعدم تنفيذ العالذي يصدر مشروع فعليه أن يقوم فورا بإشعار البنك المركزي  مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي جريمة أو بأي عمل غير

  . 131، المرجع السابق ، ص أمجد سعود قطيفان الخريشة  - ، أنظر : ار أية جهة رسمية أو قضائية  ـــــــــــــــــــــــــــــو يقوم بإشع

6 -  Luc Bernet- Rollande , op-cit , p.500. 
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و هي من جهة أخرى تضر  بالعميل إذا ما يتبي ن أن العمليات محل اإلخطار ل تمت بصلة لعمليات 
حق مسؤولية التعويض عن الضرر الال  تبييض األموال ، و هنا نكون أمام إشكال جبر الضرر ، فعلى من يقع 

ة العتراض ـــــــــــــــــــــــــــــ؟ خاصة و أن مهلأو تأخره في تنفيذها به من جراء عدم تنفيذ البنك لعملياته المصرفية 
ون يك  أخرى ( ؟ ةساع 02في حالة قبول تمديد األجل لمدة م ) ايأ 1ة البنكية قد تصل إلى ــــــــعن تنفيذ العملي

من جهة أخرى هو ، و تحت طائلة المسؤولية القانونية  (1)و تطبيقهـــــــــــــــــــــــــــــا  اـــهملزمــــــا بالتقيد بالبنك فيهـا 
تزامه باإلخطار بالشبهة وفقا لما هو لإمعفى من أية مسؤولية جزائية ، و مدنية ، و إدارية طالما وف ى ب

 ، أو انتهت المتابعات بقرارات بأل  ات إلى أية نتيجة ـــحتى لو لم تؤد التحقيق( 2)ا ـــــــــــــــــــــــــقانونـــمنصوص عليه 
ام دلئل على ـــ، ذلك أن أعمال التحري و الفحص قد ل تسفر عن قي (3)التسريح أو البراءة وجه للمتابعة أو 

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحفظ اإلخطارات التي تلقتهرار ق ارتكاب أية جريمة ، و هنا تقوم الهيئة المتخصصة بإصدار
بة ة في حالة اتخاذها من قبل النياـــــــــــــــــــــــــــــــو المعلومات التي حصلت عليها ، و يتم إلغاء التدابير التحفظي

قامت بها الهيئة المتخصصة ، أو التي استعانت أما إذا أسفرت أعمال التحري و الفحص التي ، و العامة 
ا ــإنه يتعين عليهفو قابليتها للمتابعة الجزائية ، ا ، عن قيام دلئل على ارتكاب جريمة تبييض األموال ـــــــــــــــــــــبه

ت من يتضمن البالغ بيانات كافية عن الجريمة التي قاأ، و يجب وكيل الجمهورية المختص إقليميا إبالغ 
التي  الجهة تعرف الملف حتى ل بالشبهة من مع سحب اإلخطار،  (4) اــالدلئل على ارتكابها و عن مرتكبيه

الهيئة  بها تضطلع التي التحقيق إجراءات بها تتم التي ةـــــــــــــــــــــــــــــــالتام للسرية تبعا الهيئة المتخصصة أخطرت
 . المتخصصة

للسر  اــــــــــــــــــــــــلتزامات الجديدة للبنك تتضم ن خرقيتضح أن اإل ، تقد م ذكرهو عليه و بناء على ما 
إخطار الهيئة المتخصصة بالمعلومات أو الوثائق التي تخص  بالمصرفي ، لم ا أجازت بل ألزمت البنك 

ناء بـــا مع هيئات دولية في إطار التعاون الدولي ، و تبادلهــــــــــــــــــــــعلى مستواه عميلــــــــه العمليات التي أجراها 
قتضي ، في حين أن السر المصرفي يا بتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب ـــــــــــــــعلى مجرد الشتباه في تعلقه

حصر نطاق العلم بالمعلومات المتعلقة بالعميل و شؤونه المالية في حدود العميل و البنك ، و هو ما قد يفهم 
ن المشرع الجزائري قد ضح ى بالسر المصرفي متى أثيرت الشكوك حول ارتباط العمليات البنكية بتبييض بأ

 األموال أو تمويل اإلرهاب .

لكن هل فعال ضح ى المشرع الجزائري بالسر المصرفي دون تقديمه في المقابل ضمانات للحفاظ عليه 
 كباقي الستثناءات الواردة على السر المصرفي ؟

 هذا ما سنتناوله بالدراسة في الفصل الثاني الذي نبرز فيه موقف المشرع الجزائري حيال ذلك .... 

                                                 
  .  132مفيد نايف الدليمي ، المرجع السابق ، ص  -1

  . 13-12، من النظام  12المادة  -، المعدل و المتمم  11-12، من القانون  23المادة  -2

  . 13-12من النظام  11المعد ل و المتم م ، المادة  11-12، من القانون  22المادة  -3

 . 120-12سوم التنفيذي ، من المر  2المادة  -4
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 الفصل الثاني 

 لتزامه بالسر املصريفإبنك و لتزامات اجلديدة للالتوفيق بني اإل
   

ت الجديدة لتزامالما كان السر المصرفي هو األساس الذي يرتكز عليه العمل المصرفي ، و لما كانت اإل
إن تفعيل هذه ف ، للبنك ترجمة لني ة الدولة في مكافحة عمليات تبييض األموال على مستوى الجهاز المصرفي

يه العمل حقيقي بين ما يقتض زنيمكن تحقيقه إل من خالل إحداث توا ل –مكافحة تبييض األموال  –األخيرة 
لح المصابين   آخر التوفيقالمصرفي و بين مستلزمات مكافحة ظاهرة تبييض األموال ، أو بمعنى 

ؤونهم ش ة على سريةـظــــــــــــــــــــــــــــــــمحافمصالح عمالء لهم حقوق في ال ة أساسا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــة المتمث لــــــــــــــــــالمتعارض
ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله الحق في تحقيق األمن في سائر المجالت الجتماعية منه مجتمع  و مصالح ، المالية من جهة 
عنه  زام اليقظة الذي ل غنىلكن كيف يتم إحداث توازن حقيقي بين البحث عن األمن و الت و القتصادية ،

خاصة و أن  ، (1)الشخص و حماية الحياة الخاصة ؟  حترام حقو إ ،  من جهةاإلجرام المالي  في مكافحة
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــمرحلة المهمالستعالم عن مصدر األموال ، و هي ة تستلزم التقص ي و اإلــــأولى خطوات هذه المكافح

صطدام بمبدأ السر اإلفإن ذلك يؤدي إلى ا تتم عبر القنوات البنكية ــــــــــــــــــــــــــكونه، ف (2) عوبةو األكثر ص
 . طي الكتمان في ا ــاء األمور المؤتمن عليهـــــــــــــالمصرفي و ما يقتضيه من ضرورة إبقــ

ا  ـثار فيهالمصرفي في األحوال التي يلتزامه بالسر إلذا ظهر اتجاهان بين مؤيد و معارض لتقي د البنك ب
 تبييض األموال .

لعميل ، ة لتستند اآلراء المؤيدة للسر المصرفي إلى مبدأ هام و هو حماية الحق في الخصوصي   حيث
ه مع قتصادية كمعامالتنه المالية و اإلة حياته الخاصة بما فيها شؤو ـــــــــــــــإذ لكل شخص الحق في حماية حرم

ليها من تصاد القومي ككل نظرا لما يترتب عبات المصرفية تعود بالنفع على اإلقكما أن سرية الحسا البنوك ،
وفير از المصرفي ، و في تقتصاد و في الجهو األجنبية و تدعيم للثقة في اإل جذب لرؤوس األموال المحلية

 قتصادي .ة و اإلصالح اإلزم للتنمي  قتصادي الال  مناخ اإلستقرار اإل

 إلى أن السرية المطلقة تؤدي إلى صعوبة كشفالسر المصرفي ن تستند اآلراء المعارضة لنظام في حي
من قدرة البنوك على كشف حسابات أصحاب الدخول  الحسابات إل بشروط دقيقة و معق دة ، و هو ما يحد  

 تي تدل ال ةـــــالثبوتيا للمستندات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمح بحماية المجرمين من خالل حمايتههو ما يو  ، غير المشروعة
 

                                                 
1 - Jérôme Lasserre Capdeville , La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : quels enjeux pour la vie 

privée de la clientèle bancaire ? , Gazette du Palais , N° 38 , 2004, p. 2 . 

 بييض األموال و السرية المصرفية ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية حول الجديد في أعمال المصارف منزياد نديم حمادة ، ت -2
 . 321 ص،  2110: الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  3، الجزء  1الوجهتين القانونية و القتصادية ، الطبعة 
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 . (2)ل ؟ من ثم يساعد على انتشار عمليات تبييض األموا،  (1) مالحقتهم جزائيـاقصد  على هوياتهم

و إن كان واقع السر المصرفي في التشريع الجزائري ل يختلف عن معظم التشريعات المقارنة في كونه 
لتزام نسبي ، يمكن الخروج عنه كلما ورد نص في القانون يأمر أو يأذن بذلك ، و في حدود معي نة تحقيقـــــا إ

، و التي   (3)حياة الخاصة للعميل من جهة ثانية حترام الحقيق المصلحة العامة من جهة ، و إللتوازن بين ت
، و هو  (4) لتزام بالسر المصرفي حالة تبييض األموالالت التي يعفى فيها البنك من اإلمن بين تلك الح

 قتصادية التي تسعى الجزائر لتحقيقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .خيار تشريعي يتالءم و اإلصالحات اإل

ك التوازن هل يتحقق بذات الد رجة في األحوال التي يثار فيها عمليات تبييض األموال ؟ لسيما لكن ذل
و أن تبييض األموال أكثر الجرائم تعقيدا لرتباطهـــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة يفترض 

نتج عنها أموال غير مشروعة لتأتي في مرحلة تالية عملية التبييض من ـا تحقق جريمة أولية سابقة ـــــــــــــــلقيامهـــ
 خالل إحدى صور تبييض األموال الواردة بنص القانون .

ل زن بأن ألزم البنك بالتقي د  ه قصد إحداث ذلك التواـــــــــــــــــــــــــمن أجل ذلك ، شاء المشرع الجزائري تدخ 
  )المبحث الثاني(  .حتفاظ بالطابع السري للمعلومات ، لكن مع اإل ول(لتزامات الجديدة )المبحث األباإل
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  . 22 ص نعيم مغبغب ، نظريات في القوانين المصرفية و الدارية و المدنية ، المرجع السابق ،   -1

  . 1223- 1222صفوت عبد السالم عوض اهلل ، المرجع السابق ، ص  -2

  . ةـــالدراسمن هذه  20-21أنظر الصفحات  -3

السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة لسيما في إطار  -يع السلطات ما عدا :: تنص :" تلزم بالسر ، ... جم 3-110/2المادة  -4
  و التي يقصد بها خلية معالجة الستعالم المالي .  " ... محاربة تبييض األموال و تمويل اإلرهاب
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 المبحث األول :
 ديدة للبنكلتزامات الجالتقّيد بال 

ة إن استقرار اإل ل غنى عنه في كل دولة ، حيث تسعى الدولة إلى ، و مطلب قتصاد ضرورة ملح 
تصاد ألي ق، فعدم استقرار اإلجتماعية من الناحية السياسية و اإلا ألمن المجتمع و الدولة ككل ـبلوغه تحقيق

 .سبب يمد بظالله على ذلك األمن بالسلب 

 من أكبر المخاطر التي تمس   ألموال و تمويل اإلرهاب عمومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض اعمليات تبيي تعد   و
الذي  ألمراقتصادية لكل دولة ، ت البنكية التي تمث ل الواجهة اإلقتصاد ، لسيما عندما تتحقق عبر القنوااإل

ا ـــــــــــــــــلى سمعة البنوك الجزائرية أمام عمالئهمعه التصدي لتبييض األموال أكثر من ضرورة حفاظا ع يصبح 
لتزامات إلاقتصاد الوطني من جهة ثانية ، و ذلك من خالل التقي د بوسالمة اإل، من جهة و مثيالتها في العالم 

اتها مراعالنظام المصرفي يلتزم البنك بقتصاد من بوابة من الحماية لإل اإل  جانبالتي هي في الحقيقة الجديدة 
 متى تعلق األمر بتبييض األموال و تمويل اإلرهاب .

وات ستعمال البنوك كقنا تبييض األموال من شأنه التشجيع على للوقاية منظل غياب قانون ففي 
خاصة و أن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل مكافحة تبييض األموال هي ،  (1) لتبييض األموال

 إلى ارتباط أدى ما وهو،  (2) موال غير المشروعة و عن مصادر هذه األموالالستقصاء و التفتيش عن األ

 إمكانية فإن السر المصرفي درجة زادت كلما إذ األموال ، تبييض ملياتع مع طردية بعالقة المصرفي السر

 فيها عمليات تزداد التي المناطق أن يتضح ما وغالبا   تحديده ، الصعب من األموال سيكون مصدر معرفة

 ( 3) المصرفية السرية فيها تسود التي اـــنفسه هي األموال غسيل
.    

األموال من استغالل النظم  يمبيضيمنع الحد من السرية الذي يمكن به لذا أصبح من الضروري 
س أن السر المصرفي ليس شرطا لجذب رؤو ذلك ، المصرفية في تسهيل ارتكابهم لجرائم تبييض األموال 

 .  (4) األموال األجنبية

المطلب ) لتزامه بالسر المصرفييتطل ب الحد من إعمال البنك إللتزامات الجديدة  و عليه فالتقي د باإل
 المطلب الثاني( .لتزاماته الجديدة )إتحت طائلة مسؤوليته عن اإلخالل باألول( 

 

                                                 

  .  32ص أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم ، المرجع السابق ،  -1

  . 231نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ، ص  -2

  . 212صميادة صالح الدين تاج الدين ، المرجع السابق ،  -3
 . 230نادر عبد العزيز شافي ، المرجع السابق ، ص  -

  .  222ميادة صالح الدين تاج الدين ، المرجع السابق ، ص  -4
90 



 لتزامه بالسر املصريفإو  زامات اجلديدة للبنكلتالفصل الثاني : التوفيق  بني اإل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 المطلب األول  :
 صرفيمالحد من إعمال  البنك بالسر ال

التجارية  التعامالتفي تقييد للشفافية إن إعمال السر المصرفي في مجال تبييض األموال يؤدي إلى 
ذ يجب ضمان ، إ( 1) مانهالتزام بكتالتعامالت و هو ما يتناقض مع اإل بما تعنيه من البوح بتفاصيل تلك

بر البنوك ة عــــــــــــــــــــــــــــجراميموال و الحد من تدفق العائدات اإلت من شرعية األشفافية العمليات المالية و التثب  
 . (2)ر المشروعة يموال غلى قنوات مفتوحة لتبييض األإسسات و الحيلولة دون تحويل هذه المؤ 

رية المصرفية وضعت باألساس لحماية العمالء الذين يتمتعون بسالمة فمن منطلق أن قوانين الس
األعمال و شرعيتهــا ، و في المقابل ل يمكن لتلك القوانين أن تحمي من يتعدى الحدود القانونيـــة و يرتكب 

اصة الخ جرائم قد تؤدي إلى وقوع الضرر الفادح بالنظام المالي و القتصادي للدولة و بــــأموال و األمالك
، لذا فإن الحد منهــــــــــــــــــــــــــــــا تبرره ضرورة اجتماعية تحت م ترجيح المصلحة العامة على المصلحة  (3)للغير 

 .( 5) العدالةهذه أن تتعارض مع للبنوك  ل ينبغي، و  (4)الخاصة 

 :و نجد مبررات الحد من إعمال بالسر المصرفي في 
الت تصإللتطور الهائل للمعلومات و نظم ااف،  اإلجرامي لعولمة الخدمات الماليةالحد من الستغالل  -
ة حجم النظم المالية و المصرفية على نحو ساهم في زياد ا أد ى إلى تطور البنية األساسية للكثير منـــتهو تقني  

الذي أصبح في ظل  ا في أي مكان في العالم وــاألموال المودعة بسرعة و بسهولة داخل الدولة و خارجه
 ال ، مما فسح المجالــو ذلك نتيجة انخراط تلك النظم في نظام عالمي فع، العولمة المالية عالما بال حدود 

ة و المالية ـــــــــــــآربهم و تطلعاتهم في المراكز المالية ، و قوانين السرية المصرفيــاألموال لتحقيق ممبيضي ام ــأم
اة من ــو المالذات اآلمنة للعائدات اإلجرامية و شركات التأمين و الئتمان المعف ،ة و شركات األعمال الدولي

 .( 6)الضرائب 
  المصرفي ، و ذلك  يتطلب الحد من السر (7) ةــــــــــــــإجراءات ضبط و مصادرة العائدات اإلجرامي تيسير -

 اــــــــــ، ألنه عام قتصاديات الوطنية بشكللإلمصالح مشروعة ل استغناء عنها من هذا األخير حققه ينظرا لما 

                                                 
  .  12ص رجع السابق ، ابراهيم حامد الطنطاوي ، الم -1

  .  212ص ميادة صالح الدين تاج الدين ، المرجع السابق ،  -2

  . 321ص ، المرجع السابق ، زياد نديم حمادة  -3

  . 12ص ، المرجع السابق ،  نادر موسى -4

  . 202 صصالح الدين حسن السيسي ، المرجع السابق ،  -5

122ص سعود ذياب العتيبي ، المرجع السابق ،  -6
  .  

على الدول األطراف اتخاذ ما يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من تحديد المتحصالت ، و األموال من جرائم  1322من اتفاقية فيينا  2/2أوجبت المادة  -7
التصريح  تفاقية لكل دولة طرف الحق فيو منحت ال، ية ء أثرها و تجميدها و التحفظ عليها بقصد مصادرتها في النهاــاقتفاتجار غير المشروع بالمخدرات ، و من ال

رية العمليات لك بحجة سللسلطات المختصة بها أن تأمر بتقديم السجالت المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها ، و ليس لطرف ما أن يرفض القيام بذ
 ، أنظر :المصرفية 

 . 131رجع السابق ، ص عادل عبد العزيز السن ، الم -            
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ا يكمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــيا من النظام القانوني و المالي الدوليين ، كما أن لها جانبا سلبــأصبحت جزء مستقرا و حيوي 
لة من جرائم خـي استغالل المجرمين لها و على نطاق واسع في تسهيل عمليف طيرة ات تبييض األموال المتحص 

ة و اإلغراء هــــــــــــــــــــــــــــا تعد على درجة عالية من الجاذبيباإلضافة إلى أن،  جرائم تجارة المخدراتلسيما و 
للمجرمين ، فهذا األمر يضع في الجانب المقابل أمام التحريات و التحقيقات الجنائية ، و غيره من جهود 

ة و ضبط العائدات اإلجرامية على الصعيدين المحلي و الدولي مزيدا من العراقيل ـــــــــــــــــــــــــــتنفيذ القانون لمالحق
  . (1) و التعقيدات في طريقتهم

ن العمليات بالغ عا في اإلـــمام قيام البنوك بواجبهأل يكون عائقا أفان السر المصرفي يجب  و على ذلك
اء ــــن تستمر في احترام الحق في السر المصرفي و لكن ل يمكننا السماح بإعطأذ يجب ، إالمالية المشبوهة 

 . (2)للمجرمين حصانة 

 (3) – ةشأنه شأن التشريعات المقارن –ه ـــــه و ات جــتفالمشرع الجزائري سار على النهج ذا، و بناء عليه 
 إلزام من خاللات تبييض األموال ، ــــإلى تقييد السر المصرفي و الحد من إعماله متى تعلق األمر بعملي

رة إلف ـائهــــــــــــــــــــــــإعفـالسر المصرفي )الفرع األول( ، و  اءـــــــــــــــــــــــــــــــإفشــبـالبنك  شاء من المسؤولية القانونية المقر 
 و هو ما سنتولى تبيانه تباعا :    ،السر )الفرع الثاني( 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                 
122سعود ذياب العتيبي ، المرجع السابق ، ص  -1

  . 
  . 212-210خالد حمد محمد الحمادي ، المرجع السابق ، ص  - 

  . 213ص  ، المرجع السابق ، تاج الدينصالح الدين  ميادة -2

ث تم إصدار قانون متعلق بمنع غسل األموال غير المشروعة يتضمن التزاما بتوخي ل سيما سويسرا المعروف عنها بصرامتهــا في مجال الحسابات البنكية ، حي -3
ه و موطنه ، كما أوقفت العمل بالنظام الحسابات السري ة )نموذج ب( التي يغفل فيها اسم العميل و ـــــــــــــــــــــــــالحيطة و الحذر الالزمين عند فتح حساب عميل و معرفة اسم

 ، أنظر : 1332حابها الكشف عن شخصياتهم أو هوياتهم قبل نهاية  سبتمبر إعطاء مهلة ألص
 . 133-132عادل عبد العزيز السن ، المرجع السابق ، ص  -   
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 الفرع األول :
 ــــــــــــــــــــــــــاء القانوني للسر المصرفيالفشــ

تضم نت النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب في 
نك لتزام البإهي في األصل ذات طابع سري تجسد في مجملها محل عدة مواضع حق اإلطالع على معلومات 

ي و إلزامهم لتزام بالسر المصرفقانونيـــــــــــــــــا من اإل نة ، و هو ما يفيد إعفاء البنوكبحفظ السر لفائدة جهات معي  
 ـة في مكافحة تبييض األموال .ــــــــــبإفشائه كإجراء وقــائي يضمن إلى حد ما فعالي

يتجلى ، إذ  (1)التجاه ــا هذا ـــــــــلتزام تنفيذا للتعهدات الدولية التي كر ست في مجملهـو يأتي هذا اإل
ن : األولى ياإلفشاء القانوني للسر المصرفي في إطار الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب في ناحيت

 و الثانية في امتداده في إطار التعاون الدولي للمعلومات  . على المستوى المحلي

 المحلي : الفشاء القانوني للسر المصرفي على المستوى  ىولالفقرة األ 
أجاز المشرع الجزائري إفشاء السر المصرفي لجهات معينة في نطاق داخلي و عدم الحتجاج ِقبلها 
لة  بالسر المصرفي متى تعل ق األمر بعمليات تبييض األموال ، و تتمث ل هذه الجهات المعنية في الجهات المخو 

بييض باعتبارها الهيئة المتخصصة بمكافحة ت بمهمة مراقبة النشاط البنكي ، و خلية معالجة الستعالم المالي
 األموال و تمويل اإلرهاب .

 عدم االحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة الجهات المخّولة بمهمة مراقبة النشاط البنكي   أوال :
إن حق بنك الجزائر و اللجنة المصرفية في اإلطالع على المعلومات ذات الطابع الس ري مقرر عموما 

 الذي يسمح بتفعيل أداء النشاط البنكي ، و يضمن سالمــــة الجهاز المصرفي .على النحو 
 -الجزائر اللجنة المصرفية و بنك –و قد حرص المشرع الجزائري على تفعيل دور أجهزة الرقابة البنكية 

الرقابي  افي مكافحة تبييض األموال التي تتم على مستوى الجهاز البنكي و المالي من خالل التأكيد على دوره
لها اإلطالع على المعلومات المحظور  على البنوك و المؤسسات المالية بصفة مشد دة ، هذا الدور الذي يخو 
إفشاؤها كأصل عام لغير المستفيد منها ، و عدم الحتجاج بالسر المصرفي في مواجهتهـــا ، و ذلك متى 

 تعل ق األمر بتبييض األموال  .
برامج  لىعهذه األخيرة مدى توافر من جهتهــا على مراقبة البنوك في حيث تحرص اللجنة المصرفية 

 ، و مدى احترامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للواجبات المنصوص عليها في مناسبة للكشف عن عمليات تبييض األموال
  نفي مجال الوقاية مـــــــــــــــات التي يتولى بنك الجزائر سنها ــــــــالمعدل و المتمم ، و التنظيمـــــ 11-12القانون 

                                                 
ظ عليها و ليس و بالتحفأمن اتفاقية فيينـــــا منحت لكل دولة الحق في التصريح للسلطات المختصة بها أن تأمر بتقديم السجالت المصرفية أو المالية  2/2 المادة -1

 لطرف ما التحجج بسرية العمليات المصرفية .

 التشريع النموذجي ينص على عدم التذرع بالسرية المصرفية أو رفض تقديم المعلومات الالزمة للتحريــات . - 

سسات المالية ل تحول دون تنفيذ توصيات مجموعة العمل منها توصي بالتأكد من قوانين السرية المعمول بها في المؤ  2، لتوصية   FAFTمجموعة العمل المالي - 
 المالي ، أنظر :

 . 130عبد العزيز السن ، المرجع السابق ، ص  - 
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ع لرقابة لى البنوك التي تخضتبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما ، و التي يستوجب تطبيقهــا ع
 . ( 1)اللجنة المصرفية  

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن تعتمد و تطبق المؤسسات المالية و فروعهكما تعمل اللجنة المصرفية على السهر على 
ا تسمح ـــــــــــــــــــــــــــــــبمالمعد ل و المتم م حس 11-12ا التابعة بالخارج إجراءات مطابقة لما يقره القانون ـــو شركاته

ي إطار ف، باإلضافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلى تقرير حق اللجنة المصرفية به قوانين و تنظيمات البلد المضيف 
من القانون  11 ةبنص المادعمال ه تحرير لتزام إالرقابة التحري عن وجود التقرير السري الذي يقع على البنوك 

 التقرير السري إلىلتزامهـا في حال تقصيره في ذلك بإرسال إ، و  (2)، و المطالبة باإلطالع عليه  12-11
في  -فية اللجنة المصر  -الهيئة المتخصصة بدل عنه عن طريق مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبلها 

روعهــــــــــــــــــــــــــــــا أو في إطار مراقبة الوثائق بمجرد اكتشافهم لعملية إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك و ف
 . (3)المعد ل و المتم م  11-12من القانون  11تكتسي الممي زات المنصوص عليهـــــــــــــــــــــــــــــا في المادة 

 تم   الوثائق و المستندات التي حيث و في سبيل آداء هذه المهام يستوجب على البنوك تمكينهـا من
  .حتجاج قبلها بالسر المصرفيالمعد ل و المتمم ، و عدم اإل 11-12من القانون  12حفظها بموجب المادة 

لتزام تخضع له البنوك في عالقتها ببنك الجزائر الذي يضطلع بمهام رقابي عليها من و هو ذات اإل
و ضمان حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج و ضبط  أجل تنظيم الحركة النقدية ، و توزيع القرض ،

، ذلك أن كل هذه المهام مرتبط بنشاط البنوك ، و من ثم  يمكن أن يواجه بنك الجزائر ( 4)سوق الصرف 
 اختالل في السياسة النقدية إذا ما استخدمت البنوك كممر لعمليات تبييض األموال .

 في في مواجهـــــة خلية معالجة االستعالم الماليعدم االحتجاج بالسر المصر   ثانيا :
ضمنت النصوص التشريعية و التنظيمية في مجال تبييض األموال و تمويل اإلرهاب حق الهيئة 

، و ذلك قصد  (5)المتخصصة في اإلطالع على المعلومات دون إمكانية الحتجاج قبلهــــا بالسر المصرفي 
 ــــا .تسهيل إنجاز المهام المسندة إليهـ

 و يتجسد حق الهيئة المتخصصة في الحصول على المعلومات في :
، حيث  مشبوهةبالعمليات ال هاإخطار لتزام البنك بتلقائيــــــــــــــــا بموجب إ تلقي الهيئة المتخصصة للمعلومات -

 كل  إلرهاب إ رفاقا ــــا بتبييض األموال و تمويليلتزم البنك عند إبالغها بالعمليات محل اشتباهه بتعلقهــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
  .  12-12من األمر  0المتممة بالمادة  11-12من القانون  3مكرر 11، و المادة ب  -2مكرر  11المادة ،  أ -2مكرر  11المادة  -أنظر المواد :  -1

  . 12-12من األمر  2المعدلة و المتممة بالمادة  11-12، من القانون  12ادة الم -2

  . 13-12من النظام  22،  المادة  12-12من األمر  2المعد لة بالمادة  11-12من القانون  11المادة  -3

  .المعدل و المتمم   11-13، من األمر  32/2المادة  -4

من النظام  12مادة و المتم م ، تنص : " ل يمكن اإلعتداد بـ ...أو السر البنكي  في مواجهة الهيئة المتخصصة " ، و تنص ال المعدل 11-12من القانون  22المادة  -5
  " .ل يمكن التحجج بالسر المصرفي في مواجهة الهيئة المتخصصة : "  12-13
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دون (  2)أو نفيها  ، و إبالغ كل معلومة ترمي إلى تأكيد الشبهة (1) الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملية المعنية
  . (3)تأخير إلى خلية معالجة الستعالم المالي 

حق الهيئة المتخصصة في طلب " كل وثيقة أو معلومة ضرورية إلنجاز المهام المسندة إليها من  -
، و التي من بين تلك الهيئات البنوك و هو ما تؤكده المادة ( 4)الهيئات و األشخاص الذين يعينهم القانون 

المعد ل و المتم م عند إلزامهـا للبنوك بالحتفاظ بالوثائق التي تحصلت عليها بموجب  11-12القانون  من 12
لسلطات التزامهــا بالتعرف علي العميل لتجعلهــا  " في متناول السلطات المختصة " ، و من هذه السلطات " إ

 . -تخصصة الهيئة الم – "  المكلفة بمكافحة تبييض األموال و تمويل اإلرهاب
لتزام يمك ن الهيئة المتخصصة في المقابل أن تطلب في أي وقت أي معلومة مفيدة أو وثيقة و هو إ

 تتعلقــــان بالشبهة و تساعدان في تقد م التحريات .

متداد الفشاء القانوني للسر المصرفي في إطار التعاون الدولي في مكافحة إالفقرة الثانية : 
 ألموالاتبييض 

إلى هيئات أجنبية تمارس مهام مماثلة للهيئات الوطنية في لعمل على إفشاء السر المصرفي يمتد ا 
مجال مراقبـــة البنوك و مكافحة تبييض األموال ، و ذلك لضمان فعالية أكبر في مكافحة جريمة تبييض 

 األموال على اعتبار أن هذه األخيرة جريمة ذات بعد عالمي .

 انوني للسر المصرفي أمام جهات الرقابة البنكية األجنبية المماثلــــــــــــــــةالفشاء الق إمتداد أوال :
المعد ل و المتم م لبنك الجزائر و الل جنة المصرفية تبليغ المعلومات  11-12من القانون  20أجازت المادة 

و المؤسسات  بـــــــــــــــــــــــة البنوكالتي تحوزها في إطار تبييض األموال و تمويل اإلرهاب إلى الهيئات المكل فــة بمراق
 . 11-13من األمر  110في نص المادة من قبل تكريسه  هو ما تم   ، المالية في الدول األخرى 

 القانوني للسر المصرفي أمام جهات مكافحة تبييض األموال األجنبية المماثلـــــــة إمتداد الفشاء ثانيا :
للهيئة المتخصصة إطالع هيئات الدول األخرى المعد ل و المتم م  11-12 من القانون 22أجازت المادة 

التي تمارس مهام مماثلة على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض 
 األموال أو تمويل اإلرهاب .

، التي نصت على  120-12 من المرسوم التنفيذي 2تأكيدا على ما كر سته المادة  22و تأتي المادة 
لة بمهام مماثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  . إمكانية تبادل المعلومات التي تحوزها الخلية مع هيئات أجنبية مخو 

كما يجوز للهيئة المتخصصة جمع معلومات من البنوك و السلطات المختصة لفائدة الهيئات الدول 
  . (5) هام مماثلة بعد طلب منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااألخرى التي تمارس م

                                                 
  . 12-11من المرسوم التنفيذي  1المادة  -1

  . المعد ل و المتم م 11-12ن ، من القانو  21/2المادة  -2

  . 13-12، من النظام  12/2المادة  -3

  . 120-12من مرسوم التنفيذي  2المادة  -4

 . 12-12من األمر  11المعد لة بالمادة  11-12، من القانون  22/2المادة  -5
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 الفرع الثاني
 للبنك من مسؤولية إفشاء السر المصرفيالعفـــــــاء القانوني 

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمن أية مسؤولية أساسهإعفاء   11-12ضمن نصوص القانون ضمن المشرع الجزائري للبنك 
القانون  من 13المادة  في لتزام اإلخطار بالشبهــــــــــــــــــــة المنصوص عليهإكأثر لوفائه ب( 1) إفشاء السر المصرفي

 . (2)ة ضده من أجل ذلك ــــــــــــــــــــــــــــاتخاذ أية متابع، و على ذلك ل يمكن المعد ل و المتمم  12-11
ي لتزامــا بحفظ السر ، و نجد مبرره فإو يأتي هذا كاستثناء من األصل العام الذي يفرض على البنك 

ل و تمويل اإلرهاب ، و عدم اإلحجام عن أداء مهامهـــــا في التصدي لجرائم تبييض األموادور البنوك  لتفعي
 .التي قد تتم أو حتى تلك التي تمت على مستواها المنوط بها في الكشف عن العمليات المشبوهة 

إعفـاء البنك من مسؤولية إفشاء السر المصرفي بتحقق المشرع الجزائري قي د ذلك لكن ، و في مقابل 
 ة .ــــــــــــــــــــــــــــــــــشروط قانوني

 : نطاق إعفاء البنك من مسؤولية إفشاء السر المصرفي  الفقرة األولى
ل ات المشتبه فيها يمثل إخالاألصل أن إفشاء المعلومات و إبالغ السلطات المعنية باألموال و العملي

 هضم نتتو ما هزام اإلخطار لتإلتزام بالسر المصرفي ، و استثناء من ذلك األصل و تشجيعا على الوفاء بباإل
 المعدل و المتمم . 11-12من القانون  22المادة 

جميع أنواعها : اإلدارية ، الجزائيــــــــــــــــــــــــة اء البنك من مسؤولية إفشاء السر المصرفي ـيشمل نطاق إعف
 و المدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .

 ـاء البنك من المسؤولية الدارية عفــــــــــــــإ أوال :
م من الخضوع ل و المتم  المعد   11-12من القانون  22ُأعفي البنك القائم بواجب اإلخطار بموجب المادة 

لتزام البنك بحفظ السر من إعن فعل اإلفشاء بالسر ، فأو أية متابعة  –المهنية  – (3)للمسؤولية اإلدارية 
اللجنة المصرفية على التحقق من تطبيقهـــــــــــــــــــــــــــــــا تحت طائلة المسؤولية  لتزامات التشريعية التي تسهراإل

 . 11-13من المر  112و ما ترتبه من جزاءات تأديبية وفق ما تنص عليه المادة المهنيــــة 

 إعفــــــــــــــــاء البنك من المسؤوليتين الجزائية و المدنية  : ثانيا
ا ــــــــــــــــــــــــــــــاإلخطار عن العمليات المشتبه فيهعن اء القانوني المسؤوليتين المدنية و الجزائية يشمل اإلعف

إلى طرف ثالث المتمثل في الهيئة المتخصصة ، و هو ما ل ( 4) ا أنها سري ةــتقديم معلومات األصل فيهو 
 مارسة المتعلق بالعمالء متى آلت إليه بمناسبة ميستقيم مع ما يقتضيه السر المصرفي من واجب حفظ السر 

                                                 
  . 13-12، من النظام  11المعدل و المتمم ، المادة  11-12من القانون  22المادة  -1

 المعدل و المتمم .  11-12، من القانون  23المادة  -2

ها أمامه عمال بنص عن فيعلى اعتبار أن الل جنة المصرفية سلطة إدارية تختص بتوقيع العقوبات التأديبية التي يمكن أن تخضع لرقابة مجلس الدولة إذا ما تم  الط -3
  . 11-13من األمر   110المادة 

  . 231لمرجع السابق ، ص حمدي عبد العظيم ، ا -4
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 نشاطه المهني .
ات رفي من عمليسالمة الجهاز المص –حيث أن اإلعفاء القانوني راعى فيه المشرع المصلحة العامة 

 . -المالية  محفظ شؤونه –على حساب المصلحة الخاصة للعمالء   -األموال تبييض 
توفير الحماية للقائم باإلخطار بإعفائه من المسؤولية المدنية و الجزائية تأكيد على حكم القواعد و  

إذ قيام البنك ،  ( 1) باحة العامة في القانون الجنائي و التي تقضي بأن أداء الواجب يعتبر سببا عاما لإل
دا إلى أداء ستناا،  بسبب إباحة السر المصرفي يجعلها تتمتع ،  عن العمليات المالية المشبوهة خطاراإلب

ي مواد ف، ألنه يجوز القياس  لتزاما معيناإرض فيها القانون كل حالة يف طبيقهت الذي يشمل مجالالواجب 
 .( 4)العقاب  على خالف الحال في مواد التجريم و( 3) دأ الشرعية، و ليس في ذلك تعطيل لمب( 2) اإلباحة

فيما يتعلق باألسباب  تأكيد لما هو مقرر في القانون الجنائي 11-12من القانون  22المادة و تعد 
ك نائية ، ذلاء المسؤولية الجون يعتبر سببا لنتفـــأداء الواجب الذي يفرضه القان الذي يقضي بأن،  (5)رة المبر  

 . (6)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعد ذلك ثم يجر   –اإلخطار بالشبهة  –أنه ليس من المنطقي أن يأمر القانون بفعل معي ن 

و يالحظ أن المشرع الجزائري لم يشترط لإلعفاء من المسؤولية عن إفشاء السر بصحة اإلخطار 
عات لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة أو انتهت المتابو لو  بالشبهة ، و ذلك يتبي ن من استمرار اإلعفاء حتى
لتزام ببذل عناية إلتزام البنك بإخطار بالشبهة إ، بما يفهم بأن  بقرارات بأل  وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة

إلى  ــــــــــا ، ربما نجد مرد هل تحقيق نتيجة ، إذ يكفي أن يتم اإلخطار وفقا لما هو منصوص عليه قانونــــــــــــــــــــــ
 أن اإلخطار قائم على الشبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أي على عدم اليقين .

                                                 
 . 232ص المرجع السابق ، عادل محمد السيوى ،  -1

 تتفق أسباب اإلباحة مع موانع المسؤولية في عدم توقيع العقاب على من يستفيد منها ، و تختلف عنها في كون : -   
تد إلى المساهم و يم، لذي أتاه الفاعل فترفع عنه الصفة الجرمية أسباب الباحة ذات طبيعة موضوعية تنتمي إلى أسباب خارجية ، و تنصب على الفعل ا -

لفاعل دون هي تقتصر على افي الفعل ، أما موانع المسؤولية ترجع إلى أسباب شخصية تتعلق بالجاني ، فتفقده اإلدراك و اإلرادة أو أحدهما كحالة الجنون مثال ، و 
 المساهم .

لمسؤولية الجنائية و المدنية على أساس أن الفعل أصبح مشروعا ، أما موانع المسؤولية ل تمنع المسؤولية المدنية كون أسباب اإلباحة يترتب عليها انتفاء ا -
 الفعل مازال غير مشروع .

 . 211، ص  2113، دار الثقافة ، األردن ،  1فخري عبد الرزاق الحديثي و خالد حميدي الزعبي ، شرح قانون العقوبات ، الطبعة   -أنظر : 
 . 311-311، ص  2111-1333، اإليمان للطباعة ، مصر ،  -القسم العام –محمد عبد الغريب ، شرح قانون العقوبات  -        

 و تختلف عن موانع العقاب في :
 اإلباحة .اإلعفاء من العقوبة ل يمنع من المسؤولية المدنية إذا توافرت شروطها إذ لزال الفعل غير مشروع و هذا بخالف أسباب  -
راده المشرع أالقواعد المانعة للعقاب واردة في القانون الجنائي على سبيل الحصر ، لذلك يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا حتى ل يجاوز العذر النطاق الذي  -

 الجنائي ، كما ل يجوز أن تكون محال للقياس ، على عكس أسباب اإلباحة .
  . 313-312نفسه ، ص  محمد عبد الغريب ، المرجع -أنظر :      

  . 21 ص، المرجع السابق ،  أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم -2

 . 110، ص  2112، الجزء األول : الجريمة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  1عبد اهلل سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، الطبعة  -3

  . 21 ص، المرجع السابق ،  أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم -4

  إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون ... " . -1المعد ل و المتم م ، تنص : " ل جريمـــة :  121-11من األمر رقم  33المادة  -5

  . 122عبد اهلل سليمان ، المرجع السابق ، ص  -6
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يثار في هذا المقام : من يتحم ل جبر الضرر عما يصيب العميل في حال وجود  لكن السؤال الذي
خطأ من البنك في اإلخطار بالشبهة و " لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة أو انتهت المتابعات بقرارات بأل  

 وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة " ؟
، ففي  عكس نظيره الفرنسي أ من البنك علىــــوقوع خطعن المشرع الجزائري فرضية التعويض لم يرد 

، حيث تتحم ل الدولة تعويض الضرر ( 1)حال وقوع ضرر فإن مسؤولية الدولة هي التي لبد من البحث عنهـا 
أن  ىــه خطأ هذا اإلجراء مادام يتم تحقيقا لمصلحة عامة و قواعد العدالة تأبــــــــــــــالذي مس   الال حق بالعميل

 .  (2)و أن يبقى الضرر الالحق به من دون تعويض  شخص لوحده عبء ذلكيتحمل 
في  ، سبة وجود خطأ ما إلى المؤسسات المالية أو إلى القائمين عليهاهو صعوبة نذلك و لعل  مرد  

يجب  ،األموال  تبييضة ــــة ، كما إذا توافرت قرائن تبرر وجود شبهـــتقديم البالغ عن العمليات المالية المشبوه
هم فيه جميع أعضاء المجموعة ، فإنه يدخل غالبا ضمن الخطأ الذي يسا وعند وجود هذا الخطأ عنهااإلخطار 

، فإن الخطأ في التنظيم الذي جعل  نسبة هذا الخطأ الى شخص محدد منهمل يمكن  ، و مين للنشاطضالمن
 .( 3) لتضامنية عما لحق بالمضرور، وهذا يكفي إلعمال مسؤوليتهم ا ، ينسب إليهم جميعا الحادث ممكنا

ى العمليات المالية المشبوهــــة ، علل يقوم تحمل الدولة لتعويض الضرر المترتب على اإلبالغ عن و 
ن عدت أصلح النظريات التي قيلت لتأسيس مسؤولية الدولة  ساس تحمل التبعةأ ، ألن نظرية تحمل التبعة وا 

ن ضرر يصيب اط مه ما ينجم عن ذلك النشـــــــــــــــــــــــــــــــ، عليه أن يتحمل تبع ،  فمن ينتفع بنشاط غيره أو المتبوع
 ، إل أنه ل يمكن قبول هذه النظرية لتحمل الدولة لهذا التعويض ة في الدولةـــجتماعية ممثلالغير والهيئة ال

ن ذلك الفعل داخال ضمن النشاط ، ما لم يك اـــألن الدولة ل تسأل عن كل فعل ضار صدر من أحد موظفيه
كات ، كشر  ا الدولةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، فضال عن أن المؤسسات المالية ل تتبع جميعه المكلف به ذلك الموظف

 . ا فقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصرافة والبنوك التجارية التي ل تخضع لسلطة الدولة إل رقابي
عب ، حيث يص ، على أساس قواعد المسؤولية اإلدارية كما ل تقوم مسؤولية الدولة عن هذا التعويض

ل ، فضال عن أن المسؤولية اإلدارية تقوم على أساس المخاطر وتحم   إثبات خطأ اإلدارة في اإلبالغ
 . (4) ستلزم نصا خاصا في أغلب الحالت، وت ستثنائيةا حالت نادرة و ، وهي ل تنشأ إل في اتــــــــــــــــــــــالتبع

عن العمليات  خطار، فإن أساس مسؤولية الدولة عن تعويض الضرر المترتب على اإل وعلى ذلك
سؤولية و الم ، جتماعيارها نوع من اإلنصاف والتكافل العتباب الجتماعية اـــــــــــــمسؤوليته، هو  ةـالمالية المشبوه

 ضرار المجني عليهم في أا لتعويض ـــــــــــــــــــــــــــ، هي أساس تحمله جتماعية للدولةال

                                                 
1 - Richard ROUTIER , LA RESPONSABILITES DU BANQUIER , op-cit. , p. 160. 

  – François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : blanchiment et terrorisme  ,op-cit. , p.  29.  
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 . (1) ا القانونيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوليته، عند عدم توافر مس الجرائم بصفة عامة

 : شروط إعفاء البنك من مسؤولية إفشاء السر المصرفي ةثانيالفقرة ال
رة بأمر القانون ، لكن الفعل يظل مبررا مادام فاعله لم يتخط  يعد اإلخطار بالشبهة من األفعال المبر 

لمادة ، و بالرجوع إلى نص ا( 2)نونـــــــــــــــــــــــا ، و إل  استعاد الفعل الصفة الجرميــــــــــــــــــــــة الحدود المقررة لإلباحة قا
، و أن  ةـــــبالشبهفي القائم باإلخطار  حسن الني ةنجدها قد قي دت اإلعفـــــــــــــــــاء بتوافر   11-12من القانون  22

 . ــــا للقانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطابق يكون هذا األخير

 بالشبهـــــةفي القائم بالخطار  ـــــةحسن النيّ توافر  أوال :
يقصد باإلخطار عن العمليات المشتبه فيها ، اإلفصاح بحسن نية عن المعلومات المتعلقة بأية معاملة 

 يها شبهة ارتباطها بتبييض األموال غير مشروعة بشرط أنمالية يبدو من قيمتها أو من الظروف التي تتم ف
 .( 3)يكون هذا اإلفصاح للجهات التي حددها القانون 

، مدنية  جزائيــة  –اشترط المشرع الجزائري في مقابل إعفـــاء البنوك من المسؤولية بكل أنواعهــــــــــــــــــــــــــا 
ستخلص من تلتزامهــا القانوني باإلخطار بالشبهة ، التي إك عند القيام بالبنو  توافر حسن الني ة لدى -و إدارية 

ساعدة م و هي تحقيق المصلحة العامة من خالل ، انصراف نيته إلى تحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع
ف و ، والتي تتسم بالخفاء ول يمكن لرجال السلطة العامة الوق السلطات العامة في كشف جرائم تبييض األموال

  .(4) ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليها بسهول

ـــــا د قانونـــــــــــــــــل ير مرتبط بالغاية المشروعة ، و هذا الشرط  و القول بوجود حسن النية في أداء ما أمر به القانون
في ل في حدود السلطة المقي دة ، فإل  إذا كان تنفيذ أمر القانون في حدود السلطة التقديرية للموظف العام 

هذه الحالة فقط تتوقف اإلبــــاحة على توافر الغاية المشروعة عند الموظف العام أي حسن الني ـة ، حيث 
لطة ا ل تنال هذه األهمية في مجال الســـــــــــــــــــــفقط بينم التقديريةتنحصر أهميــة حسن النية في مجال السلطة 

ذلك أن في الحالة األخيرة ل توجد سوى غاية معي نة و محددة نظ مهــا القانون ضمن إطار المصلحة  والمقي دة ، 
العامة بمقتضاها العام و ل يملك الموظف الخروج عنها و إل  كان مخالفــا للقانون ، أما في حالة السلطة 

 تيار إحداهـــــــا أن يقع تحت تأثير هوىيعرضه عند اخ التقديرية فإن الموظف العام تكون أمامه عدة حلول مما
الشخص أو غيره من الغايات غير المشروعة مما يوجب إلزامه في هذه الحالة بأن يستهدف المصلحة العامة 

 .  (5)بمقتضاهـــا في أي حل يختاره 
 

                                                 
  . 23أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم ، المرجع نفسه ، ص  -1

  . 211فخري عبد الرزاق الحديثي ، خالد حميدي الزعبي ، المرجع السابق ، ص  -2

  . 103عادل عبد العزيز السن ، المرجع السابق ، ص -3

  . 22د أبو الوفا ابراهيم ، المرجع السابق ، ص بو الوفا محمأ -4

  . 123، ص  1330محمد محمد مصباح القاضي ، مبدأ حسن الني ة في قانون العقوبـــات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -5
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ر ـاه التي تبر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالنظر إلى ظروف الشتب (1)ثبات سوء نية البنك إهذا ، و تثار صعوبة       
ــــــــــــــــــــــا ـاإلخطار ، و التي تقوم على مجرد الشك ، و هي ما يتعارض مع فكرة سوء النية التي تستدعي علمـــــ

  .( 2) ـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتيجة اإلخطار عنهــ و إرادة لظروف العملية المطلوبة و 

المعد ل و المتمم  11-12لتزام المقرر في القانون يمكن الستناد إلى تجاوز حدود اإلو مع ذلك ، 
 لتزام باإلخطارحدود اإلمدى احترام ما يتجلى من النظر إلى  و هو، كدليل على تخلف شرط حسن النية 

 المشتبه فيها محل اإلخطار دون ورود إشعار من الهيئة المتخصصةعتراض على تنفيذ العملية و اإل، بالشبهة 
  . (3)باتخاذ تدابير تحفظية منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 عليه القانون  مطابقة الفعل لما نص  ثانيا :
سلطـــة لول يكون الفعل مطابقا للقانون إل  إذا كان لزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لتحقيق الغرض المقصود من تخويل ا

، و يكون الموظف عمله مباحا إذا  -و المتمثلة في كشف عمليات تبييض األموال و تمويل اإلرهاب  –
حقيق الغاية التي ابتغاها المشرع أي استهدف تحقيق المصلحة العامة التي من انصرفت نيته إلى ت

 .( 4)أجلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منحه القانون هذه السلطة 
و يكون عمل الموظف قانونيــا إذا كان صادرا عنه تنفيذا تلقائيا و مباشرا للقانون متى كان القانون 

ار أنه ــــن أو بالمتنــاع عن مباشرته و حد د له شروط القيام به و فرضه عليه ، باعتبمباشرة عمل معي  يلزمه  ب
فعل ه ، و الــــــــــهو الذي يحقق المصلحة األجدر بالحماية ، و اختصاص الموظف هنا مقي د و ل مجال لسلطتــــ

   . (5)لقانون كاف بذاته إلباحة الفعل من ثم يستمد صفته المشروعة من القانون مباشرة ، فأمر ا

و يأتي اإلخطار بالشبهة مطابقـــا لما نص عليه القانون متى احترم البنك لواجبه في تحرير اإلخطار 
، و احترامه للوجهــــــــــــــة القانونية التي فرضها القانون في إرساله  (6)بالشبهة وفق النموذج التنظيمي المعد لذلك 

 11-12، و على العموم احترامه للواجبات المنصوص عليها في القانون ة المتخصصة دون سواها إلى الهيئ
 . (7) المعدل و المتمم بما فيها ضمانات الحفاظ على سرية المعلومات محل اإلخطار

 
 

 

                                                 
  . 1201ص أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ،  -1
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  من هذه الدراســة . 22،  02أنظر الصفحات  -3

  . 121محمد محمد مصباح القاضي ، المرجع السابق ، ص  -4
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  لتزامه بالسر املصريفإو  بنكلتزامات اجلديدة للالفصل الثاني : التوفيق  بني اإل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلب الثاني :
 لتزاماتـــه الجديدةإمسؤولية البنك عن إخالله ب

لتزامات الجديدة للبنك هو الوقاية من تمرير األموال القذرة لغرض من إقرار المشرع الجزائري لإلإن ا
مور على ك إلى عواقب األ، و هي في ذات الوقت تنبيه للبنو  تهعبر قنوات الجهاز البنكي بما يضمن سالم

 ية للدولة .داعتبار أنه الواجهة القتصا

لتزامات بتلك اإل ية حالة إخاللهو عليه أقر المشرع الجزائري تعرض البنك للمسؤوليتين التأديبية و الجزائ
دون أن يتضمن اإلشارة إلى أي حق للغير المتضرر من العمليات التي يتسبب البنك بتقصيره في مراقبة 

ساب في تنفيذها ، في المطالبة بالتعويض عن األضرار التي تصيبه من ذلك ، و هذا مرد ه ارتبــــاط هذه الح
 .( 1) أ عن اإلخالل بها أي جزاء مدنيـــــــــــــــــــــــــالتدابير بحماية المصلحة العامة الذي ل يمكن أن ينش

ه ظف الذي يخل بهذا الواجب فبعضها يقرر لوتختلف التشريعات في نوع الجزاء الذي يوقع على المو 
، كما هو الشأن في التشريع الفرنسي حيث كان يعتبر  (2)التأديبي بالجزاء تكتفي ا ـــجزاء جنائيا وبعضه
يمة مقرر لها جر  تبييضا، والتي قد تخفي وراءها  عن العمليات المالية المشبوهةخطار اإلخالل باللتزام باإل
ــشيامت كتفاء بالمساءلة التأديبية عن هذا اإلخاللالى إلغاء العقوبات الجنائية ع نص أنهعقوبة جنائية ، غير  ا ـ

وضا صبح المشرع الفرنسي يكتفي بالمسؤولية التأديبية عأبهذا  و،  لحد من العقوبات الجنائيةمع خطته في ا
ات طبيعة ذ للعقوبات اــــمرتكبيه تعرض ةالوقائي لتزاماتباإل اإلخاللومن ثم  فإن  ، ( 3) ةـــعن المسؤولية الجنائي

 عقوبة ن ثم ل، و م على مرتكبي جريمة تبييض األموالفقط ، وتقتصر الجزاءات الجنائية  ةـــــــــــــوتأديبي إدارية
 واإلخطار بالشبهة  يقظةبتوخي ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلتزاماتلعدم مراعاة إللبنك  جنائية

 حالت في عدا ما ، (4)
 . )5(ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواضحال التواطؤ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  . 222 -223الحق، المرجع السابق ، ص  قريمس عبد -1

  . 13محمد أبو الوفا ابراهيم ، المرجع السابق ، ص بو الوفاأ -2

  . 21محمد أبو الوفا ابراهيم ، المرجع نفسه ، ص  بو الوفاأ -3

4- Philippe GRECIANO , Blanchiment d'argent : quel risque pénal en cas d'inobservation par les professionnels des obligations 

de vigilance ? , Gazette du Palais , N° 57 , 2005 , p.16 .  

5 - Jean-pierre DESCHANEL et Dominique GAILLARDOT, op-cit. , p. 182 . 

  - François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : blanchiment et terrorisme  ,op-cit , p. 23. 

  - Jean-pierre DESCHANEL et Dominique GAILLARDOT. Op-cit. , p. 186. 
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 لتزامه بالسر املصريفإو  لتزامات اجلديدة للبنكالفصل الثاني : التوفيق  بني اإل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفرع األول : 
 لتزاماته الجديدةإؤولية المهنية للبنك عن إخالله بالمس

ة لتزامات التشريعية و التنظيمية المتعلقلتزام من اإلإـــا عن كل إخالل بـــــــــــــــــــــــــــيعد  البنك مسؤول مهني
ابع المهني بها الطلتزامات مما يضفي على اإلخالل ، و التي تعد  اإللتزامات الجديدة من بين تلك اإل بنشاطه

 ـــا .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعفائه منهـــدون إالتي يترتب عنه مساءلة البنك مهنيــــــا 

 لتزامات الجديدة للبنكالطابع المهني لإل : الفقرة األولى 
ي النظام م البنكي فــــــــــــــــــــــــــــا المنظ  لتزامات الجديدة للبنك بالطابع المهني ، حيث أك د عليهــــــــــتتسم اإل

لجريمة ا، بما يفيد أن اإلخالل بها يعد خطأ مهنيــــــــــــــــــــــــــا جسيمـــــــــــــــــــــــــــا ، ل يرتبط في وقوعه بتحقق  12-13
 الجنائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .

 خطأ مهني جسيم ةالجديد هلتزاماتإإخالل البنك ب  أوال :

ا ا ، بالنظر إلى الغرض من تقريرهـــــــــــــــــا جسيمــــــــــــــــــالجديدة خطأ مهني اإللتزاماتعتبار اإلخالل بإيمكن 
القِذرة عبر القنوات البنكية على نحو يجر  ــا ،  ذلك أنه يساعد على تمرير األموالــــــــــــــــا و تنظيميـــــــــــــــــــقانونـ

اإلدخار  ه ،لضرر الدخل القومي و توزيعــمعــه اإلضرار بالقتصاد الوطني من عدة نواحي ، حيث يشمل هذا ا
، و إضعاف الئتمان ،  فاتهـام أي بنك بعمليات تبييض  (1)العام ، معد ل التضخم و قيمـة العملة الوطنية 

صحاب الودائع يسحبون ودائعهم ، األمر الذي يؤدي بها إلى اإلفالس ، و من ثم   زعزعة األموال قد يجعل أ
ـــه ، و قد يساعد هذا األمر البنوك المتعث رة بالبقـــاء ضمن القطاع ــــــــــــالثقة في الجهاز المصرفي بأكملـــــــــــــــــــ

ــــــاح بضخ األموال القذرة يؤدي إلى خلق أزمة سيولة لدى البنوك و عدم ، كما و أن السمــــــــــــــــــــــ (2)المصرفي 
، و هو ما ل يتمـــاشى  (3) استقرار النشاط القتصادي إذا ما تم  سحبها فجأة من قبل أصحابهـــــــــــــــــا

، و هي التي تقوم بدور رئيسي في انعاش القتصاد الوطني إطالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مع الدور القتصادي للبنوك 
و المحافظة على توازنه من خالل دورها في تقديم الئتمان الذي يمكن اعتباره دورا اقتصاديـــــــــــــــــــــا بالدرجة 

ـــــه سواء على المستوى الوطني األولى ، كما و أنها العنصر المحرك لالقتصاد الذي يعمل على دعمــــــــــــــــــــــــــــ
، وهي تمث ل الواجهة القتصادية لكل دولة ، و لكونها كذلك و ألنها ذات ضرورة اقتصادية ( 4)أو الدولي 

لت الدولة و أنشأت جهازا خاصا بمراقبة سير عملياتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    . المتمث ل في اللجنة المصرفية  (5)تدخ 

 

                                                 
  .  113-112-110، المرجع السابق ، ص صالح الدين حسن السيسي  -1

  . 213ميادة صالح الدين تاج الدين ، المرجع السابق ، ص  -2

  . 210، ص  ميادة صالح الدين تاج الدين ، المرجع نفسه -3

  . 22-23، المرجع السابق ، ص  أحمد عوض يوسف عوضين -4

  . 211ميادة صالح الدين تاج الدين ، المرجع السابق ،  ص  -5
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 عدم ارتبـــــــــــاط الخطأ المهني بتحقق الجريمة  : ثانيا

قلتان ه ، فهمــا مستو ذلك أن األصل هو استقالل الجريمة التأديبيـة عن الجريمة الجنائيـة من عدة أوج
من حيث شرعية الجريمة التي تخضع له الجريمة الجنائية  و يجعلهــــا على سبيل الحصر ، على عكس 

 .( 1)سلطة تقديرية واسعـــــــــــــــــــــة    -الل جنة المصرفية –الجريمة التأديبية التي تكون للسلطة التأديبية 

مال على عكس الجريمة التي تتطلب قصدا عاما أو خاصا حيث يتحقق الخطأ المهني لمجرد اإله
يقترن بالركن المادي لتحققهـــا ، فبمجرد اإلخالل بإحدى اللتزامات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاط 

ة بقصد أو بإهمال تنعقد مسؤوليته المهنية ، على عكس الجريم -بما فيها اللتزامات الجديدة للبنك  –البنك 
 م  ثائية التي تترتب عن إخالل بواجب قانوني يكفلــه قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الخاصة ، و من الجن

عية المقضي دعن القرارات الر   -الل جنة المصرفية–ا الجهة المختصة ـــــــــــــــــــــتستقل إجراءات التأديب التي تتبعهــ
 .( 2)ئي بها ، و غير خاضعة للوقائع  الحكم الجنا

 

هذا ، و من أهم النتائج التي تترتب عن استقالل الجريمتين أن األسباب التي قد تحول دون الل جوء 
ــا ، ذلك لختالف قواعد التجريم في كل من ــــــــــــــــإلى المحاكم الجنائيـــة ل تمنع من معاقبة الموظف تأديبي

ضي بالضرورة وجود خطـــأ تأديبي ، و األصل أن حكم البراءة المؤسس ، فالمخالفـــة الجنائية ل تقت( 3)المجالين 
على أن الواقعة ل تكون جريمة جنائية ل يمنع من اعتبارها مخالفة تأديبية تستحق جزاء تأديبيـــــا لختالف 

ائي ـــــــــــــجننون ال، و ذلك أن الفعل الواحد ينظر إليه من زاويتين مستقلتين ، زاوية القا (4)التقدير في الحالتين 
 -و باعتبار الفعل قد صدر من شخص عادي ، و زاوية القانون التأديبي باعتبار الفعل قد صدر عن الموظف

 . (5)بصفته موظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  –على اعتبار أن الشخص المعنوي شخص افتراضي 
 

 ء البنك من المسؤولية التأديبية استبعـــــــــاد إعفا الفقرة الثانية :

 ةاء البنك من المسؤولية التأديبية من خالل التأكيد على دور اللجنة المصرفيــــــــــــــــــــاد استبعاد إعفــيستف
ل المعد    11-12لتزامات المقررة بموجب القانون و توقيع الجزاء التأديبي عند اإلخالل باإل،  في مجال الرقابة

 . 13-12، و النظـــــــــــــــــــــــــــــام  (6) مو المتم  

                                                 
  . 21ص  ، 2112، دار الفكر الجامعي ، السكندرية ،  1عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني ، الجريمة التأديبية وعالقتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالجريمة الجنائيــة ، الطبعة  -1

2-  Pierre Verdier , op-cit , p. 9.  
  . 23ص عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني ، المرجع السابق ،  -3

  . 321ص ، المرجع السابق ،  سعيد عبد اللطيف حسن -4

 . 11، ص عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني ، المرجع السابق  -5
 نظر : أمزيد من المعلومات عن أوجه الختالف بين الجريمة التأديبية و الجريمة الجنائية  ، و النتائج المترتبة عن ذلك ، لل -  
  . 12-21ص عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني ، المرجع نفسه ،  -   

 ــــــــــــــــــا في فحواها : " دون اإلخالل ... بأية عقوبة تأديبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أخرى " .المعدل و المتمم  تضمنتــــــــــــــــــــــ 11-12، من القانون  33-32المادتان  -6
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  خضوع البنوك لرقابة الّلجنة المصرفية  : أوال

البنوك  علىا ـــة من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب دورا رقابيى اللجنة المصرفية في مجال الوقايتتول  

في  نة، و يتبي ن دور اللجلتحقيق الدور المرجى من البنوك في الوقاية من تبييض األموال على مستواهــا 
 .عدة مواضع من هذا القانون  الرقابة في 

ن على برامج مناسبة للكشف عهذه األخيرة افر في مدى تو ـا على البنوك ـــــــــــــــــــحيث تباشر رقابتهـ
 11-12حترامهــــــــــــــــــــــــــــــــــا للواجبات المنصوص عليها في القانون ، و مدى إ (1) عمليات تبييض األموال

ا و شركاتها التابعة ـــهر على أن تعتمد و تطبق المؤسسات المالية و فروعهو الس  ،  (2)المعدل و المتمم 
ا تسمح به قوانين و تنظيمات ـــــــــــــالمعد ل و المتم م حسبم 11-12بالخارج إجراءات مطابقة لما يقره القانون 

 .  (3)البلد المضيف 
لذي يقع قرير السري افي إطار الرقابة التحري عن وجود التباإلضافة إلى تقرير حق اللجنة المصرفية 

 . (5)، و المطالبــة باإلطالع عليه ( 4) 11-12من القانون  11ة مادعمال بنص اله تحرير لتزام على البنوك إ

  اختصاص اللجنة المصرفية بتوقيع الجزاء التأديبيثانيا :   
بييض األموال ة من تــــــــــتباشر اللجنة المصرفية اختصاصهــا في توقيع الجزاء التأديبي في مجال الوقاي

ـة ـضد البنك التي يثبت عجزا في إجراءاته الداخليـ (6)لتأديبيـــة المناسبة و تمويل اإلرهاب باتخاذ اإلجراءات ا
، أو في حالة تقصير  (7)ة في مجال الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب و مكافحتهما الخاصة بالرقاب

(8)البنك في تحرير التقرير السري 
 .( 9)كل تدبير صة بو تلتزم اللجنة المصرفية بإعالم الهيئة المتخص  ،  

فيما يخص  11-13من األمر  112ضمنيــا ألحكام المادة  11-12من القانون  12و قد أحالت المادة  
المنظمة لمهنية لتزاماته اإالبنك المخل بضد ا اللجنة المصرفية ـالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تقضي به

ف عن العمليات لتزامه بالكشإبالحيطة و اليقظة و لتزامه إا ـــو التي من بينهبقواعد التشريعية أو التنظيمية ، 
المعدل و المتمم ، بحيث تتحدد العقوبة المقضي بها بالنظر إلى  11-12المشبوهـــة المقرر ة بموجب القانون 

 .  (10)جسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التقصير المنسوب للبنك 
 

                                                 
  . 13-12من النظام  22، المادة  12-12من األمر  0المتممة بالمادة  11-12، من القانون  أ -2مكرر  11المادة  -1

  . 12-12من األمر  0المتممة بالمادة  11-12، من القانون ب  -2مكرر  11المادة  -2

   . 12-12من األمر  0المتممة بالمادة  11-12، من القانون  هـ– 2مكرر  11المادة  -3

 . 13-12من النظام  11و كذا المادة  -4

  . 13-12من النظام  2/ 22لمادة ، و كذا ا 12-12من األمر  2المعدلة و المتممة بالمادة  11-12، من القانون  12المادة  -5

  . 12-12من األمر  0المتممة بالمادة  11-12، من القانون  ج -2مكرر  11المادة  -6

  . 12-12من األمر  2المعدلة و المتممة بالمادة  11-12من القانون  12المادة  -7

  . 13-12من النظام  22/3المادة  -8

  . 12-12من األمر  0المتممة بالمادة  11-12ج ، من القانون  -2مكرر  11المادة  -9

10-Thierry Bonneau , La Responsabilité du banquier encourue pour non respect de la législation relative au blanchiment de 

capitaux , op-cit . ,p. 22 . 
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من بين هذه الجزاءات ما توقع أن نجد ،  11-13من األمر  112و بالرجوع إلى نص المادة حيث 
 .ممثلي البنك قع على البنك ذاته كشخص معنوي ، و منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ما ت على

 التأديبي المقرر ضد البنك الجزاء  -1
ــا في المواد : اءات المقررة ضد البنك المخالف إلتتمثل طبيعة الجز  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لتزاماته الجديدة الوارد أحكامهـ

متمم المعد ل و ال 11-12من القانون   21و 14  ،  2 مكرر 10  ، 1  مكرر 10، مكرر 10  ، 10 ، 9 ،8 ،  0
 في :
 ؛  نذاراإل –"      

 ؛ التوبيخ -
 ؛  المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط -
 " . ادــــــسحب العتم -

 أشد عقوبة ممكن أن يتعرض لها البنك ، ذلك لما يترتب -عقوبة سحب العتماد  –و تعد هذه األخيرة 
 إنزال عقوبة سحب العتماد على البنك إلى أحد أمرين  : حيث يؤدي،  عنها من آثـــار

 توقف البنك عن نشاطه و الستمرار فيه ،  -
من  112، حيث تعين له اللجنة المصرفية مصفيـــا ، و إن كانت المادة  وضع البنك قيد التصفية -
تصفية قواعد العامة المتعلقة بلم تحدد مدة لعملية التصفية فإن إجراءات التصفية تتم وفقـــا لل 11-13األمر 

الشركات ، و يظل البنك محتفظــا بشخصيته المعنوية طيلة فترة التصفية ، مما يعني إمكانية خضوع البنك 
لجزاءات جزائية عن الجرائم خالل فترة التصفية ، ذلك أن نفي مسؤوليته الجزائية في فترة التصفية قد تدفع 

 . (1)ه إلى ارتكاب العديد من الجرائم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأعضائه أو موظفيـــ

  تمدالمع  الوسيط  سحب صفة تقرر  أن للجنة المصرفية 11-10من النظام  11و تجيز المادة 
  ةــخالفم  حالة ممارسات  في  الصفة  لهذه  من الحائز  ،  والصرف  التجارة الخارجية  عمليات  بموجب
 . (2) الصرف  وتنظيم  للتشريع

أن تقضي بدل من  11-13من األمر  112وفقا للمادة لجنة المصرفية في السي اق نفسه ، يمكن لو 
بعقوبة مالية تكون مساوية على األكثر للرأس المال األدنى  - 112العقوبات الواردة في المادة  -تلك العقوبات 

 ـا .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإضافة إليهــــ الذي يلزم البنك بتوفيره ، أو

 
                                                 

  .  22-21ص ، المرجع السابق ، ة ــــــــــــــــــــــــــــــتومي نبيل -1

من  ، والصرف  التجارة الخارجية  عمليات  بموجب  المعتمد  الوسيط  سحب صفة  تقرر  أن  لمصرفية ا  للجنة  يمكن "، تنص :  11-10من النظام ،  11المادة  -2
  . الصرف "  وتنظيم  للتشريع  مخالفة  حالة ممارسات  في  الصفة  لهذه  الحائز
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هذه العقوبات المالية كالغرامة الممكن القضاء بها كعقوبة جزائية ، ذلك أن عتبار طبيعة و ل يمكن إ
لهــا بإقرار عقوبات  ل تسمح -كهيئة مختصة بتوقيع العقوبات التأديبية  -الطبيعة القانونية لل جنة المصرفية 

 ــا .ـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــجزائيـــة التي هي من صميم اختصاص الجهات القضائية الجزائية دون سواه

  الجزاء التأديبي المقرر ضد ممثلي البنك -2

على عقوبات تأديبيــــــة تختص اللجنة المصرفية بتوقيعهــــا على  11-13من األمر  112نصت المادة 
يــة المتعلقــــة ملتزامات التشريعية و التنظيزاء التأديبي المقرر لإلخالل باإلممثلي البنك ، مما يعني أن الج

 10  ،  10 ، 9 ،8 ،   7 المواد :لتزامات في بنشاط البنك ، و المتمثلـــــــــــــــــة في هذه الحالة في اإلخالل باإل

ــه على البنك كشخص معنوي فقط ، بل  يقتصر توقيعل  - 21و 14  ،  2  مكرر 10  ، 1  مكرر 10 ،  مكرر
 المتصرفين لحسابه .يشمل أيضا ممثليــه الشرعيين 

 و تتمثل هذه العقوبات في :  
 .التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعيينه  -" 
مع تعيين قائم باإلدارة   -المسي رين  –إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤولء األشخاص أنفسهم  -

 " . مؤقتا أو عدم تعيينه

كذا إعالمه  و  -ر أحد المسي رين أن يتم إعالم محافظ بنك الجزائر أول عن نهاية مهامه و يشترط لتغيي      
، و الحصول على اعتماد منه بتعيين مسي ر  -عن كل تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة عن كل مسي ر 

 .( 1)جديد تتوافق فيه الشروط المطلوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  . 23المرجع السابق ،  ص ، ة ـــتومي نبيل -1
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 الفرع الثاني :
 لتزاماته الجديدةإزائية للبنك عن إخالله بالمسؤولية الج

جر م المشرع الجزائري ظاهرة تبييض األموال عمومـــــا بقواعد عامة وردت بالقانون العقوبات ، و قواعد 
تتالءم واآلثار السلبية التي تترتب عنهـــا خاصة على البنوك مسؤولية جزائيـــــــــــــــــــــــة من خاللها اصة رت ب خ

 . (1)القتصادية منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
جنائية  ها خضوعه إلى جزاءاتلتزاماته الجديدة و يرتب عنإتقوم مسؤولية البنك الجزائية عن إخالله ب

حيث  ، تتالءم لطبيعتــــه كشخص معنوي دون اإلخالل بالقواعد التي تفرض الجزاء على ممثليه القانونيين
وني يستلزم مع المبدأ السائد من أن التجريم القانلتزامات الجديدة نائية المقررة قانونــا لمخالفة اإلتتفق العقوبة الج

باطا ل فكاك رتلذا كان التجريم مرتبطا بالعقاب ا، و  ، تتدخل السلطة بالقوة لضمان وقوعه اــــــــــــــــــــــــجزاء قانوني
، كما أن درجة العقاب هي التي تعكس درجة التجريم حيث ل تستوي موازين كل ما يلحقه التجريم في  له

 .  (2)نظر القانون
رة على عاتق البنك قد يكون بنية تبييض لتزاماتي هذا المقام نشير أن اإلخالل باإلو ف   الجديدة المقر 

 األموال ، كما قد يكون بدونهـــــــــــــــــــــــــــــــــا .

 لتزاماته الجديدة بنية تبييض األموالإولية الجزائية للبنك عن إخالله بالمسؤ  : الفقرة األولى

 ة تبييض األموال على أساس جريمة تبييضلتزاماته الجديدة بنيإتقوم مسؤولية البنك عن إخالله ب
 األموال حتى لو لم تتحقق الجريمة فعال أي مجرد المحاولة أو الشروع .

   قيــــــــــــــــــام جريمة تبييض األموالأوال : 

 كل : (4) 11-12من القانون    2لمادةاو ،  (3)مكرر 323لمادة وفقا ل لألموال  اــتبييض  يعتبر

 بغرض  يمةجر  من  مباشرة غير أو مباشرة عائدات أنها الفاعل  علم مع اـــــــــــــــــنقله أو موالاأل  تحويل -
ريمة لجا ارتكاب في  متورط  شخص  أي  مساعدة أو األموال لتلك  شروعلمر اغي صدرلما  تمويه أو إخفاء

 . هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألفعال ونيةالقان ارــاآلث من اإلفالت على األموال  هذه منها  تحصلت التي األصلية
 اــحركته  أو فيها التصرف كيفية أو مكانها أو أو مصدرها لألموال الحقيقية ةــالطبيع هـــتموي أو اءــــإخف -      

                                                 
رها على الدخار ذا أثعن األثار السلبية لعملية تبييض األموال على المستوى القتصادي و المتمثلة أساسا في أثرها السلبي على الدخل القومي و توزيعه ، و ك -1

 المحلي و معدل التضخم ، أنظر : 
 . 213-212حمدي عبد العظيم ، المرجع السابق ،  ص  -    
  . 131-131شوقي شفيق ، المرجع السابق ،  ص   -    

  . 21ص ، المرجع السابق ،  أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم -2

  . 2271172112، الصادرة في  01عدد  ر ، المعدل والمتمم لقانون العقوبات ، ج 2112نوفمبر  11، المؤرخ في  12721 القانون من -3

  . 12-12من األمر  2المعدلة بالمادة  -4
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  .  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائدات إجرامي أنها الفاعل علم مع بها المتعلقة الحقوق أو
  تشكل عائدات أنها لقيهات وقت بذلك  القائم الشخص  مع علم اــاستخدامه أو اــحيازته أو األموال اكتساب -

 . إجرامية
ا ــا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابهـــــــــــــــــــــــالمقررة وفق الجرائمالمشاركة في ارتكاب أي من  -

 .أو محاولة ارتكابها و المساعدة أو التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء المشورة بشأنه 

مراحل  تعب ر عنالوقت ذاته ا تبي ن أركان جريمة تبييض األموال ، و هي في ــــــــــــــــــــــــــــــو هي في مجملهــ
ضخمة ل  و التي تشكل أموال نقدية، لعملية تبييض األموال التي يسهل فيها التداول باألموال الناتجة عنهــا 

 يمكن استخدامهــا مباشرة ، إذ أنها تمر عبر مراحل تتجلى في : 
من  -ويهالتم– توظيفهــاثم ، ا في القنوات البنكية ــــــــــــــــــــــــــــــــــفي النظام المالي و ضخهأول  ـــاــــــــــــــــــــإيداعه 

ير اء مصدرها غـــــــا لسلسلة من العمليات المصرفية تكون عادة متعاقبة حتى يتحقق إخفــخالل إخضاعه
ا من خالل إعادة المال القذر إلى حسابات ــحيث يتم تجميعهـ -الدمج –أتي المرحلة األخيرة ، ثم ت (1)المشروع 

مصرفية مفتوحة باسم شركات يغلب عليها ظاهريا الطابع الشرعي حتى يمكن دمجهـا و إدخالها ضمن 
 . (2)القتصاد الشرعي 

عنوي ا المادي و المــــــــــــــــــــــــــــركنيهركن افتراضي يضاف إلى و تتحقق جريمة تبييض األموال بتوافر 
 ا عن بعض الجرائم .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في قيامهـــــــــــــــــــــــــها مستقلنذين يجعاللال

 أركان جريمة تبييض األموال .1

لركنين اترض يضاف إلى تحقق على خالف األصل على توفر ركن مف تقوم جريمة تبييض األموال
 .، و هو ما يتعل ق بمحل الجريمة ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادي و المعنوي بالصورة المتطلبة قانون

  الركن المفترض .أ
une infraction de conséquenceتعتبر جريمة تبييض األموال جريمة تبعية 

مة بمعنى تحقق جري ، )3( 
لى عجريمة حتى و لو ارتكبت بالخارج ، سمحت لمرتكبيها بالحصول  ةل في أيالتي تتمث  ،  و سابقــة أولية

 ال األصلية المرتكبة فيــــــــــــــــــــــــــــ،  و يشترط أن تكون األفع (4) 11-12األموال حسب ما ينص عليه القانون 
 

                                                 
  . 122-120شوقي شفيق ، المرجع السابق ، ص  -1

  .   323 -322ص المرجع السابق ، زياد نديم حمادة ،  -2
  – François Bordas , Devoirs professionnels des Etablissements de Crédit : blanchiment et terrorisme  ,op-cit. , p. 7 . 

3- Haritini Matsapoulou , LA REPRESSION DU BLANCHIMENT D'ARGENT , revue de Droit Bancaire et financier , édition du Juris-

Classeur , 6 novembre- décembre  2002 . p.364. 

  - Chantal CUTAJAR,  Prévention et répression du blanchiment d'argent : bilan et préconisations à l'aube de la troisième 

directive, op-cit. , p. 563  .  

 المعد ل و المتم م . 11-12، من القانون  2المادة  -4
على أنه : " كل جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع تبييض لألموال وفقا للتشريع المعمول  11-11من القانون  2و يعر ف الجرم األصلي وفقا للمادة  -  

 المعدل و المتمم . 11-12صلة " ، و هو طبعا القانون به ذي ال
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تخاذ افي القانون الجزائري حتى يتم  وا إجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه ، ــالخارج تكتسي طابع
 .(1)و تمويل اإلرهاب أإجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض األموال 

و في الربط ، ( 2) القليمي صعوبة إثبات وقوع الجريمة خارج نطاق الدولةيثير اإلشكال هو لكن ما 
ها نتيجة فت قصد تبييضالجريمة األصلية ، بمعنى هل األموال التي وظ   بين المتحصالت محل التبييض و

ا ـــــــــــــــــــة المراد ضبطهألموال أو العائدات غير المشروعا التي تتمث ل في، و هي  (3) مباشرة للجريمة األصلية
، و هي المنصوص  (4)ا من قبل أجهزة الرقابة المالية و إنفاذ القانون ـــــــــــــــــــأو تجميدها و الوصول إلى مصادرته

 . (5)عد ل و المتم م مال 11-12من القانون  2عليها في المادة 
بات ثمن جناية أو جنحة سابقة ، هذا اإلل متأتية محل تبييض األمواأن األموال ثبات إلذا فال بد من 

صعب للغاية و يشكل عائقا حقيقيا في متابعة جنحة تبييض األموال التي ل يمكن أن تتم لول العناصر 
 في غيابذلك أنه و ،  (6)ة أو جنحة أصلية حصل من فاعلها ربح مباشر أو غير مباشر ـالمكونة لجناي

 . (7)  مكن القول بوجود جريمة تبييض األموالخصائص الجريمة األصلية ل ي
بأن يتم تحديد الجريمة السابقة استنادا إلى الوقائع الكافية ، و هو ما يعني   الفرنسي القضاءو يكتفي 

أسست البراءة في الجريمة ما و إذا ، (8) قيام األدلة أو القرائن على أن هذه األموال ناتجة من جناية أو جنحة
ا أو عدم ـــسباب تتصل بنفي ارتكاب الجاني لها كعدم توافر األدلة على ارتكابهاألصلية على أ

ا ، أو أسست على أسباب موضوعية تتعلق بانتفاء أحد أركان الجريمة فإن ذلك ليس مؤداه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكفايته
زم ا و يقوم بتبييض األموال شخص ثالث ، فال يلــــوع الجريمة األصلية ، إذ يقوم شخص آخر بارتكابهعدم وق

 . (9)لتوافر الجريمة السابقة أن يصدر حكم باإلدانة على شخص معين في الجريمة األصلية 
 الركن المادي ب.

ل ا مظهرا خارجيا ملموسا يتدخجريمة في النشاط الذي يأتيــه الجاني مت خذ ةيتجلى الركن المادي ألي
 يـــة، نتيجة و عالقة سببمن أجلـــــــــــــــــــــــــه القانون لتجريمه و عقابـــــــــــــــــــــــــه ، و هو يتكو ن من السلوك اإلجرامي 

ن و لمادي بوقوع فعل إجرامي معي، حيث يقوم ركنهــــــــــــــــــــــــــا ا بينهما ، و هو الش أن في جريمة تبييض األموال
  . (10)تحقق نتيجة إجرامية معي نة و عالقة سببي ة بين الفعل و النتيجة 

 

                                                 
  المعد ل و المتم م . 11-12من القانون  ، 2المادة  -1

  . 123ص المرجع السابق ، السيوي ، عادل محمد  -2

3-Jean-pierre DESCHANEL et Dominique GAILLARDOT, op-cit. , p. 186   
  . 31ص عمروش الحسين ، المرجع السابق ،  -4

 . 12-12من األمر  2المعدلة بالمادة  -5
 ة .ــــــمن هذه الدراس 01أنظر : الصفحة  - 

6- Chantal CUTAJAR ,  Prévention et répression du blanchiment d'argent : bilan et préconisations à l'aube de la troisième 

directive, op-cit , p 213 .  

7- Haritini Matsapoulou ,op-cit. ,.p. 364 .  

  . 123ص المرجع السابق ، السيوي ، عادل محمد  -8

  . 1222أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ، ص  -9

  . 123مفيد نايف الدليمي ، المرجع السابق ، ص  -10
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وك السلبي و السلاألموال قد يتخذ صورة سلبية أو إيجابيـــــــــــــــة ،  فأما السلوك اإلجرامي في جريمة تبييض
، و هو  (1) ةأو المتناع هو إحجام الشخص عن إتيان فعل إيجابي معي ن يفرضه القانون في ظروف معي ن

ل المالي عند اإلخاليتجس د في جريمة تبييض األموال لسيما إذا ما تمت من خالل الجهــاز المصرفي و 
وهي  ،لتزاماته الجديدة المكر سة من أجل الوقاية من تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب و مكافحتهما إالبنك ب

 ا تفرض على البنك القيام بعمل .ـــــــــــــــــــــــــــــفي مجملهـــ لتزاماتإ

اتخاذ وال مة تبييض األمو أما السلوك اإليجابي فيكون بإتيـــان فعل ينهى عنه القانون ، و هو في جري
  :( 2) 11-12من القانون  2لمادة ا، و  21-12مكرر من القانون  323إحدى الصور الواردة في المادتين 

 ؛ ـاــــــــــــنقلهــ أو األموال تحويل -    
ها ا أو حركتـــــلألموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيهــــ الحقيقية الطبيعة تمويه أو اءــإخف - 

 ؛ أو الحقوق المتعلقة بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  ؛ اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستخدامه أو اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيازته أو األموال اكتساب - 
ا ـــــــــــــــــــــــــا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابهالمشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفق -    
 .ا و المساعدة أو التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء المشورة بشأنه ــمحاولة ارتكابه أو

كل تقديم أو جمع أو "  (3) 11-12 القانون من 3 تمويال لإلرهاب وفقا للمادة و من جهة أخرى يعد  
أموال  ، مباشرة غير أو مباشرةبصفة ،  كانت ةــــــوسيل بأيادته ، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة تيسير بإر 

 مع أو ، (4) إرهابية بأفعال موصوفة جرائمبغرض استعمالها شخصيا ، كليا أو جزئيا لرتكاب أو محاولة 
 :  ستستعمل بأنها علمه

 . إرهابية بأفعال موصوفة جرائم ارتكاب اولةمح أو لرتكاب إرهابية منظمة أو إرهابي طرف من -
 . إرهابية منظمة أو إرهابي شخص لفائدة أو طرف من -

 لم وأ األموال هذه استخدام تم سواء و ، اإلرهابي الفعل ارتكاب يتم لم أو تمسواء  مرتكبة الجريمة تعتبر و
 .  لرتكابه اـــــــــــــاستخدامه يتم
 .." اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإرهابي الفع اإلرهاب تمويل يعدو 
 صور الركن المادي لجريمة تبييض األموال كمايلي :فصيل هنا سنأتي بتو 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقله أو األموال تحويل الصورة األولى :   
لة من جريمهو إجراء عمليات مصرفية أو غير مصرفية يكون الغرض منها تحوي  ة ل األموال المتحص 

 لعملة ا إلى شكل آخر، و التحويل يعني تغيير شكل األموال أو  العملـــــــــــة ، فقد يتخذ التحويل صورة تحويل 

                                                 
  . 23عمروش الحسين ، المرجع السابق ، ص  -1

  . 12-12من األمر  2المعدلة بالمادة  -2

 . 11-12من القانون  2المعدلة و المتممة بالمادة  -3

   من قانون العقوبات . 11مكرر  20مكرر إلى  20عليها بالمواد من  و المعاقب المنصوص -4
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لة من الجريمة إلى مجوهرات أو سبائك ذهبية ، ثم القيام ببيعهــــــــــــــــا في الخارج مقابل  المحلية المتحص 
 عمالت أجنبية قويـــــــــة كالدولر ، اإلسترليني و اليورو ، و قد يتخذ التحويل صورة تحويل األموال عن طريق 

لعمالء ، ثم إيداع األموال التي تم الحصول عليها بالتحايل بطاقات ائتمان مزورة  و السحب بها من حساب ا
في حسابات عادية في البنوك أو تحويلها إلى عدة فروع بحيث تنقطع الصلة بين المصدر غير المشروع الذي 

 . (1)تم الحصول منه على أموال و استخدامها بعد ذلك في التعامل 
آلخر مما يثير مشكلة األموال الهاربة التي تنتقل من يعني انتقال األموال من مكان  األموال نقلأما 

بلد إلى آخر ، و يقصد بهروب األموال التدفقات النقدية قصيرة األجل التي تهرب للخارج ألغراض المضاربة 
أو بسبب سوء األحوال القتصادية و السياسية أو وجود أنظمة رقابية صارمة للرقابة على التعامل بالنقد 

 . (2)األجنبي 

لألموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيهــــا  الحقيقية الطبيعة تمويه أو اءــإخف : الصورة الثانية 
 : أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بهـــا

حيث يحاول ،  (3) مصدرها عن غير المشروعة األموال حصيلة تفريق أو فصل وتعني التمويه مرحلة وهي
جراء إ ا زيادة إخفاء اآلثار التي تربط األموال بالنشاط اإلجرامي ، و ذلك من خاللبيضو األموال من خاللهم
دة عمليات معقدة يصعب على الجهات الرقابية تتبعها ، و ذلك من خالل استغالل أحدث التطورات ع

عدة  ترونيا فيلكا التكنولوجية و المتمثلة في التحويل اللكتروني أو التحويل البرقي للنقود لتطوف هذه األموال
عمليات مالية حول العالم ، حيث تستخدم القنوات المصرفية العالمية إضافة إلى الحسابات المصرفية للشركات 

تحويلها  وظيفتها استقبال األموال ثم و - Free Zone - و التي تنشر في المناطق التجارية الحرة،  ةـــالوهمي
 إلنجاز وسائط مثالية فشورو األ ببنوك الخارجية المسماة رفيةالمص الوحدات تعتبر كما،  (4)إلى دول أخرى 

بصورة البنوك  هذه مثل على الرسمية الرقابة إلى ضعف بالنظر و ذلك ،  المصرفية المعامالت هذه من الكثير
 لهذه الحقيقي األصل معرفة إلى تقود أن يمكن قرينة أي بالفعل اختفت قد تكون المراحل هذه عامة ، و بإتمام

عادة تدويرهااألموال  هذه من ادةـــالستف المنظمة الجريمة شبكات بإمكان بالتالي يصبح و ألموال ،ا  لصالحهم وا 

 اختفت إذ القانونية ، أصوله غير إلى النظر لفت احتمال ودون ، المشروعة أعمالهم غير استمرار يخدم وبما

  . (5) األصول معرفة تلك إلى تؤدي أن يمكن التي الخيوط ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمام

   اــاستخدامه أو اــحيازته أو األموال اكتساب الصورة الثالثة :
 و تعني الستئثار بها على سبيل التملك و الختصاص دون الحاجة إلى الستيالء عليهـــــــــــــــــــــــــا ، بحيث  
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 . (1) يكون له حق التصرف فيها سواء بنقل ملكيتها أو حيازتها للغير أو رهنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر ـلمقررة وفقفي ارتكاب أي من الجرائم ا المشاركة:  الصورة الرابعة
 .ا و المساعدة أو التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء المشورة بشأنه ــمحاولة ارتكابه على ارتكابها أو

يمة لغير في تنفيذ الجر ة مع اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجريمة تبييض األموال هو المساهم اإلشتراك في ارتكاب و
و المحرض هو من حمل غيره أو حاول على حمله على ارتكابها ، و المتدخل من ساعد ، ا ــــــــــــــــــــأو تسهيله

ب ا من قبل أشخاص طبيعيين ، و يعاقــــعلى وقوعها فكلها مساهمة يعاقب عليها القانون في حالة ارتكابه
 اعل األصلي .المساهم اإليجابي بنفس عقوبة الف

لتبييض  ا في اعتبارها قناةــــــاإلشكالية في مساهمة الشخص المعنوي و بالخصوص البنوك عند تسهيلهو 
على األموال  ضعتبر صعوبة تقرير مساهمة البنك في تبيياألموال ، فالرأي الراجح في فقه القانون الجنائي ي

 ربط مساهمة البنك –قل معاصرا للجرم األصلي ا أو على األـأساس أن فعل المساهمة يجب أن يكون سابق
  . (2)و المساهمة تقتضي قيام البنك بفعل إيجابي  –في تبييض األموال مساهمة في الجرم األصلي

ي ــــــــــــــام البنك بفعل إيجابي أمر غير منطقي ألن الجريمة فعل إيجابـن اعتبار المساهمة تقتضي قيلك
لى س عن الرقابة و يعاقب علتزامات الجديدة هو تقاعك عن تطبيق اإلمتناع البنو سلبي ، و ما يالحظ أن ا

، كما  11-12من القانون  32و 33-32المواد ـه هو ما كفلتــــــــــــــــــــ ، و (3)ه مبوجود نص صريح يجر   متناعال
لقي أو تحويل ام بتــــــــــــــــــــقيمكن تصور ذلك التقاعس و التقصير اشتراكا من البنك في جريمة التبييض إذا ما 

 أو توظيف أموال تأتت من جريمة سابقة مع علمه البنك على علم بمصدرها غير المشروع .
هي العنصر الثاني المرتبط بالسلوك اإلجرامي بعالقة سببية ، و هذه النتيجة  النتيجة الُجرمي ة -

ن التي ُتحِدُثها الجريمة في العالم الخارجي ، و يرت ب القانو  اإلجرامية لها مفهوم مادي يقصد به اآلثار المادية
، و هي في جريمة تبييض األموال تتمث ل في قطع الصلـــــــة بين األموال و مصدرهــــــــا ( 4)على حصولها عقوبة 

ن مغير المشروع ، بإخفاء صفة غير المشروعية على حقيقة المال و مصدره ، و هذا يمث ل اعتداء على أ
المجتمع في شقيه القتصادي والجتماعي ، فضال عن ذلك أن قطع الصلــــــــــــــــة بين المال و مصدره غير 

 . (5)المشروع يؤدي إلى عدم إمكانية مالحقة الجريمة األصليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لحة المصلحة المحمية قانونـــا ، فالمساس بهذه المصو أما المفهوم القانوني للنتيجة الجرمية فهو النظر إلى 

 .( 6) معناه وقوع النتيجة اإلجرامية في صورتهــا القانونية
 و ل يقتصر تجريم النتيجة الضارة التي تنجم فعال عن السلوك بل يمتد ليشمــــــــــــــــــــــــــل النتيجة الضارة التي 
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 يعاقب على ، ف (1)ــــــا في المستقبل كأثر للسلوك اإلجرامي ، أو ما تسمى بالنتيجة الخطرة يحتمل حدوثهـــــــــــــــــــــ
 محاولة لرتكابها تبدأ بأفعال ترمي لقترافها إذا لم يحل كل، ذلك أن الشروع أو المحاولة في تبييض األموال 

 جريمة فال تحققالو هي الحالة التي يفشل في إتمام  ، دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل
المساس  ا للخطر باحتمالـــو أساس العقاب في الشروع هو تعريض المصالح المحمية قانون، النتيجة المطلوبة 

،  أو إدخال التعديل عليها أو إفقادها صالحيتها للغرض الذي من شأنهــا أن تستعمل  (2)ا ـأو جزئي بها كليا
  . (3)فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

و تعد مسألة إثبات عالقة السببية بين السلوك اإلجرامي و النتيجة الُجرمي ة في جريمة تبييض األموال 
ل المصرفي المعق دة من المسائل الدقيقة المتعلقة بتبييض األموال التي جعلت المشرع يقدم في ظل آليات العم

على تجريم الخطورة المصاحبة ألفعال تبييض األموال ، و ذلك نظرا لصعوبة إثبــــــــــــــات الض رر و صعوبة 
ن ثم فإن اشتراك البنك في الجريمة من خالل مساعدته للجاني ، و م( 4)إثبـــات مصدره بدقة كافيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

بتمرير عائداته اإلجراميــــة عن طريقه ينظر إليه بناء على األفعال التي تجسد ذلك الشتراك ، و ليس إلى  
 . (5)النتيجة المترتبة عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

لمادي في جريمة تبييض األموال في صورتها التقليدية يقال في صورتها هذا ، و ما يقال عن الركن ا
اإللكترونية فهي ذات عنصر مادي ، لكن ما يمي ز الجريمة في صورتيها أن الجريمة اإللكترونية تقع عن 
طريق نظام الحاسب اللكتروني أو شبكة النترنيت ، و حقيقة السلوك اإلجرامي في هذه الحالة تتمثل في أن 
الجناة و بعد إيداع أموالهم لدى البنوك بطريقة آمنة في البنك ، يقومون بتحويلهــا برقيا إلى حسابات شركات 

 . (6)وهمية خارج الدولة في بلدان تمارس هذا النشاط من ذلك كما في بنما ، و جزيرة الكاريمان 

  الركن المعنوي ج. 

يها توافر القصد الجنائي و هو إرادة الجاني الذي ، يقتضي ف (7) قصدي ةجريمة تبييض األموال جريمة 
هذا  ــاء أو تمويهـــــــــــــــــــــــــتتوافر عنده حقيقة المصدر غير المشروع لألموال ، و الذي تتوفر عنده إرادة إخف

 ي، فيشترط المشرع العلم بأصل و المصدر اإلجرامي لألموال من جهة ، و وجود إرادة لديه ف( 8)المصدر 
 . (9)تقديم العون و المساعدة في تحقيق العنصر المادي للجريمة 

 :من لجريمة تبييض األموال  الركن المعنويو على ذلك ، يتكون 
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5- Didier Rebut , op-cit. , p.13 .   
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7- Haritini Matsapoulou , op-cit  , p. 364 .  
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ابق ـــــــــــــــــــــــو هو تط، و يقصد منه العلم بالركن المادي لجريمة تبييض األموال  القصد الجنائي العام -
 بنتيجة و منه العلم بخطورة الفعل و العلم، ا ــالوقائع التي يرتكبها المجرم مع الوقائع المنصوص عليها قانون

العلم عنى بم دم مشروعية جريمة تبييض األموالافة لذلك العلم بعضعتداء ، باإلصلحة محل الو العلم بالم
تبة الجريمة ا ، و مخالفة المحظور يرقى لمر ــبالتكييف القانوني و التكييف الجنائي للوقائع و أنها محظورة قانون

 .( 1) المعاقب عليها
ه ذالعلم بالوقائع المشك لة لجريمة تبييض األموال يثير الكثير من الصعوبات عند محاولة إثبات ه

نة لها و عدم وضوح النتيجة  الجريمة ، و ذلك بالنظر للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة و لطبيعة العناصر المكو 
يكفي  لفال يشترط أن يكون البنك يعلم مباشرة بعدم مشروعية المصدر لألموال المشبوهة ، ب،  (2)ـا ــــــــــــفيهــــ

لك ذ، و  اــــــــــــــا العلم أن يكون من الممكن استخالصه من مجموع الظروف التي تحيط بالواقعة نفسهذلتحقيق ه
لى البنوك لك يتعين عذة من خالل ظروف الحال لا كانت العملية المصرفية مثيرة للريبة بصورة جلي  ذفيما إ

أن تتخذ تدابير الحيطة و اليقظة ، فاتخاذه تلك التدابير من شانه نفي حتى ل تقع تحت طائلة المسؤولية 
  . (3)تورط أو مساهمة البنك بأي شكل في النشاط اإلجرامي 

األصل أنه يكون للشخص لحظة اكتسابه أو حيازته ، أو تحويله أو نقله األموال أو إخفاءه لها عالما 
بقا أو لحظة امتالكها و حيازتها ثم علم بها لحقا فنعلم أن بمصدرها غير المشروع ، لكن إن لم يعلم بها سا

جريمة تبييض األموال جريمة مستمرة ، متى اكتشفت هذه الجريمة يتوافر علم هذا الشخص بمصدرها غير 
لجنائي اا فالعلم موجود و القصد ـــــــــــــــــــالمشروع حتى لو كان حسن النية لحظة اكتسابهـــا أو البدء في استخدامه

 . (4)قائم 
انصراف  و،  الماديا ــــــــــن لركنهحدى صور النشاط المكو  إتطلب إرادة يموال ألجريمة تبييض اإن تحقق 

ي الركن المعنوي بتخلف إرادة ـــينتف، حيث ( 5)نية الفاعل أو غرضه الى تحقيق النتيجة المحظورة قانونــا 
مة لنشاط في فعل إيجابي أو سلبي ، كما ينتفي الوصف القانوني للجريل هذا االنشاط المكون للجريمة سواء تمث  

 . (6)و لو كان نشاط الفاعل إراديا متى ثبت أن إرادتهم لم تكن واعية 
الخاصة التي تنصرف لغرض معي ن و بـــاعث محد د ، و تختلف  القصد الجنائي الخاص هي النيــة -

 ، و في جريمة تبييض األموال يجب أن تنصرف إرادة و نيـــــــــةباختالف الجريمة و المصلحة محل اإلعتداء 

                                                 
  . 31عمروش الحسين ، المرجع السابق ، ص  -1

  122الدليمي ، المرجع السابق ، ص مفيد نايف  -2

  113سعود ذياب العتيبي ، المرجع السابق ، ص  -3

  . 23ص ،  2112الجنائية عن األموال غير النظيفة : ظاهرة غسيل األموال ، دار الجامعة الجديدة ، السكندرية ،  مسؤولية المصرف عبد المنعم ، سليمان -4

 . 122ص ، المرجع نفسه ، سليمان عبد المنعم  -5
- Philippe GRECIANO , Blanchiment d'argent : quel risque pénal en cas d'inobservation par les professionnels des 

obligations de vigilance ? , Gazette du Palais , N° 57 , 2005 ,p. 16.  

  . 32، ص جريمة غسل األموال عبر شبكة األنترنيت ،المرجع السابق عبد الفتاح بيومي حجازي ،  -6
 . 121، ص  السابقالمرجع ، سليمان عبد المنعم  - 
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 . (1)الفاعل إلخفاء و تمويه و دمج المال القذر مع المال المشروع 
لة من و يصعب استخ الص الني ة الُجرمي ة و التثب ت من توافرها في مرحلة التوظيف و تحويل األموال المتحص 

جناية أو جنحة ، و يظهر في قبول إيداع أو تحويل األموال غير المشروعة لسيما و أن هذه العمليات 
  (2)رقميــــة  إلى حساباتالمصرفية أصبحت تتم وفقا آلليات متطورة كالتحويالت اإللكترونية و اليداع من و 

 ستقالل جريمة تبييض األموال عن بعض الجرائمإ -2
تنفرد جريمة تبييض األموال بطبيعتها المزدوجة و تعقيدها عن بعض الجرائم التي تثار في مجال 

ما  ولتزامات الجديدة للبنك ، و هيمة األصلية و جرائم اإلخالل باإلتبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، كالجر 
 سنولي تبيانه تباعا :

 ستقالل جريمة تبييض األموال عن الجريمة األصليةإ أ.
يفترض لقيام جريمة تبييض األموال قيام جريمة أصلية )سابقة( مستقلة ، و هي المصدر غير المشروع 

ب عليه تستقالل الموضوعي يتر لة عن الجريمة األولى ، و هذا اإلألموال المراد تبييضها و لكنها جريمة مستق
إمكانية مالحقة الفاعل و معاقبته و لو كان فاعل الجريمة األصلية غير معاقب ربما لتوافر موانع المسؤولية 

 . (3)الجزائية في حقه  
الطبيعة المزدوجة لجريمة تبييض األموال و تعقيدها ُيضفي عليها خصوصيتها بالمقارنة مع غيرها إن 

ات تبييض ثبات وجود جريمة أصلية ، و لكن أيضا إثبليس فقط من إ من الجرائم ، و هذا التعقيد ُيستنتج
حقق تاألموال ، ففي الواقع جريمة تبييض األموال جريمة تبعية ، و من الضروري اثبات وجود جريمة أولية 

نة لتبييض األموال ، األفعال ا ة ــــــــــــــــجريمة تبييض األموال تتمي ز عن الجريمة األصليتبقى و لكن لمادية المكو 
 . ــــاـــــــــــــــــــــــــــــــيمي زانهـركنيها المادي و المعنوي الل ذين في 
دقة مسألة مضمون الركن المادي لجريمة تبييض األموال ، ل يوجد شك أن  بأكثرثبات تبييض األموال فإ

يكون مقرر ، لكن من الضرورة  علم الفاعل بأن األموال محل التبييض متأتية من جنحة أو جناية يجب أن
  إثبات أي جناية أو أية جنحة هي أصل هذه األموال ؟

لع يكون مط   نادرا مافالجاني جابة بالتأكيد بصعوبة اثبات الركن المادي لجريمة تبييض األموال ، إن اإل
ة بسبب ة ناقصي فعاليو هو ما يؤدي إلى تعطيل تجريم تبييض األموال الذ،  ألموالل صل الحقيقياأل  على

 . (4) ثبات وجود الجريمة األصليةضرورة إ
الجريمة ب و من ثم  ل يكفي لتحميل البنك مسؤولية المشاركة في جريمة تبييض األموال إثبات علمه

 و ل يمكن الحديث عن تبييض األموال دون إثبات وجود الجريمة األصلية .األصلية ، 
                                                 

  . 31 عمروش الحسين ، المرجع السابق ، ص -1

  . 122ص ، المرجع السابق ، سليمان عبد المنعم  -2

  . 321-321زياد حمادة نديم ، المرجع السابق ، ص  -3

4- Chantal CUTAJAR , Prévention et répression du blanchiment d'argent : bilan et préconisations à l'aube de la troisième directive, 

op-cit., p. 563 . 
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 لتزامات الجديدة للبنكخالل بال العن جرائم جريمة تبييض األموال  ستقاللإ ب .
لتزامات الجديدة للبنك من حيث أنه من جهة ل يض األموال عن جرائم اإلخالل باإلتستقل جريمة تبي

تزاماته مادام لأو إهماله إلحميل البنك مسؤولية المشاركة في جريمة تبييض األموال عدم حيطة البنك يكفي لت
 أن جريمة تبييض األموال من الجرائم القصدية ، فال بد من توافر نية تبييض األموال لديه .

خاصة  صوصتم  النص على تجريمها و عقوبتها بن لتزامات الجديدة للبنكجرائم اإلخالل باإلو أن 
جرائم  ، و هو ما يفيد أن (1)منه  32إلى  32المعد ل و المتم م و هي المواد من  11-12في القانون واردة 

 ا ، لها ركنيها المادي و المعنوي المتمي زين عن أركانـــــــــــــجرائم قائمة بذاته لتزامات الجديدة للبنكاإلخالل باإل
 .ا عن هذه األخيرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستقاللهإي جريمة تبييض األموال ، و هو ما يعن

لمتمث لة التزامات الجديدة ركنا ماديا لتبييض األموال في صورة المساعدة عتبار اإلخالل باإلإلكن يمكن 
 نك . الب، و ذلك متى توافرت نية التبييض لدى استعمال التسهيالت التي يمنحها نشاط مهني في 

 تطبيق قواعد قانون العقوبات المتعلقة بجريمة تبييض األموال : ثانيا

بتحقق أركان جريمة تبييض األموال يؤدي إلى تقرير الجزاء الجنائي على البنك رغم أنه شخصا 
تراف ري العا ، و الحديث عن الجزاء الشخص المعنوي لم يعد يثير أي جدل ، إذ أصبح من الضرو ــــــــــــــــــمعنوي

، لكن مساءلته ل تتم إل بنص خاص ، ذلك   (2)بمسؤولية الشخص المعنوي مع بروز الجرائم القتصادية 
 .( 3)أن الشخص المعنوي افتراض قانوني و المسؤولية الجنائية ل تُبنى على الفتراض بل على الواقع 

  و قد اشترط لقيام مسؤولية الشخص المعنوي :

و ذلك   –مة لحساب البنك ، بمعنى أن تكون بهدف تحقيق مصلحة له كتحقيق ربح ارتكاب الجري -
رر اق ضـــــــأو تجنب إلح –ممكنا في حال اإلخالل باللتزامات الجديدة الذي يسمح بدر األموال على البنك 

ل هذا و لم يحصبه ، سواء كانت مادية أو معنوية له حالة أو مستقبليــة ، مباشرة أو غير مباشرة ، حتى و ل
 . (4)الشخص المعنوي في النهاية على أية فائدة 

ارتكاب الجريمة من شخص طبيعي له الحق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي ، و قد حددت  -
 مكرر من قانون العقوبات األشخاص الطبيعيين الذين تترتب على أفعالهم قيــــــام مسؤولية الشخص  21المادة 

 

                                                 
  و مايليها من هذه الدراســـــــة . 121أنظر الصفحة  -1

، و اعترف بها في القانون الجنائي  21،21 10،  3المواد : –أقر  المشرع الجزائري مبدأ مسؤولية الشخص المعنوي و ذلك سواء في قانون العقوبات العادي  -2
امات ، لكنه اكتفى في بعض األحيان بالمسؤولية غير المباشرة للشخص المعنوي بتحمله غر  -لرسوم ، التجاريقانون الضرائب المباشرة ، التجارة الخارجية ، ا -القتصادي

ير أو األعضاء دمالية بالتضامن مع الشخص الطبيعي الذي يصدر الحكم ضده ، و أحيانا يتحمل الشخص المعنوي مسؤولية شخصية بغض النظر عن فكرة ارتكاب الم
 أي خطأ ، أنظر : 

  . 21ص ،  1332، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  1جبالي وعمر ، المسؤولية الجنائية لألعوان القتصاديين ، الطبعة  -  

  . 211محي الدين اسماعيل علم الدين ، المرجع السابق ، ص  -3

 . 211ص ،  2111قانونية ، السكندرية ، ، مكتبة الوفاء ال 1بوخزنة مبروك ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، الطبعة  -4
 . 131-123، ص   1330، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1، الطبعة  -دراسة مقارنة  –شريف سيد كامل ، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية  -  
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المعنوي في أجهزته أو ممثليه الشرعيين دون سواهم ، حرصا على عدم توسيع نطاق مسؤولية الشخص 
 .( 1) المعنوي جنائيا عن الجرائم التي ترتكب من أي شخص طبيعي دون مبرر 

و تقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ل يترتب عليها استبعاد المسؤولية الجنائية للشخص 
، و هو ما يعب ر عنه بمبدأ تعدد أو ازدواج  (2)الطبيعي ، و ل تنفي مساءلته عن ذات الجريمة المرتكبة 

حترام مبدأ إير العمدية  مع ضرورة ، وهو جائز في الجرائم العمدية أو غ (3)المسؤولية عن ذات الجريمة 
شخصية المسؤولية الجنائية بحيث ل يسأل الشخص الطبيعي في جميع األحوال إلى جانب الشخص المعنوي 

 . (4)إل  إذا ثبت توافر الخطأ في حقه 
 و بتوافر المسؤولية الجزائية يصعب على مرتكب الفعل التهرب من العقوبة ، و ذلك لسببين : 

، نجد بأن المحضر الذي تعاين به الشرطة الجرائم القتصادية له حجة تفوق  اإلثبات على مستوى
حجة المحاضر التي تعاين به الجرائم العادية ، و إجراءات اثبات تزوير المحررات العمومية محددة في قانون 

فأغلب  مسؤوليةنفي ال، و هي إجراءات معقدة من حيث  (5) 230إلى  232اإلجراءات الجزائية من المادة 
، و  يالجرائم القتصادية هي جرائم مادية ، أي جرائم يعاقب عليها بمجرد أن يتوفر ركنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الماد

دون أن تكون النيابة العامة ملزمة بإثبات الخطأ من جانب المتهم ، فالخطأ مفترض و ل يستطيع أن ينفي 
 .( 6)سه كقاعدة عامة إل  بإثبات السبب األجنبي المسؤولية عن نف

أما و عن صفة الشخص المعنوي كمسؤول عن الجريمة فإن تحديدها يتوقف على صفة الشخص 
الطبيعي مرتكب الجريمة ما إن كان فاعال أصليا أم شريكا ، أين يعاقب على أساس هذه الصفة ، و ذلك  

 المعنوي عنها للشخص الطبيعي .رغم استقاللية المسؤولية الجزائية للشخص 
كما ُينظر إلى ما وقع من الشخص الطبيعي ما إن كان يكي ف قانونــا على أساس شروعا أم جريمة 

على الشخص المعنوي عن شروع  -المحاولة –تامة ، حيث تطبق القواعد التي تحكم الشروع في الجريمة 
بنفس عقوبة الجريمة   (7)يعتبر شروعا معاقب عليه في الجريمة إذا كان ما وقع من ممث له أو أحد أجهزته 

 .  (8)التامة ، و يسأل عن جريمة تامة إذا اكتملت أركان الجريمة في حق الشخص الطبيعي 
 

                                                 
  . 213، المرجع السابق ، ص مبروك بوخزنة   -1

  . 222 –221ص  ، المرجع نفسه ،بوخزنة مبروك  -2

  . 122شريف سيد كامل ، المرجع السابق ، ص -3

 . 122شريف سيد كامل ، المرجع نفسه ، ص  -4

  .  1311جوان  11، الصادر في  22يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية معد ل و متم م ، ج ر عدد  1311جوان  12، مؤرخ في  122-11األمر رقم  -5

  . 22ق ، ص جبالي عمر ، المرجع الساب -6

خالفة ل المحاولة في الم –المعد ل و المتم م ، تنص : " المحاولة في الجنحة ل يعاقب عليها إل  بناء على نص صريح في القانون  قانون العقوبات، من  31المادة  -7
 "يعاقب عليها إطالقا 

المعد ل و المتم م ، تنص : "  كل محاولت لرتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال ل لبس فيها  لعقوباتقانون االمتعلق ب 121-11  األمر، من  31المادة  -
  . تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها .... "

 . 120-121شريف سيد كامل ، المرجع السابق ، ص  -8
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 على كل ما سبق سنتطرق إلى جزاء كل من الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي على التوالي : وبناء

  التطبيق الشخصي للجزاء الجنائي المقرر -1

شك ل يبنية تبييض األموال  أو الكشف عن العمليات المشبوهة  اإلخالل بالتزامات الحيطة و اليقظةإن 
ر لجريمة تبييض األموال سواء أد ى هذا اإلخالل إلى يستوجب معه توقيع الجز موال ألجريمة تبييض ا اء المقر 

عدم وقوع الجريمة رغم وجود  نية تبييض األموال  –أن في هذه األخيرة  ، حيثوقوع جريمة أو عدم وقوعها 
رة بذات العقوبة المقالذي يعاقب عليه  – محاولة -تشك ل شروعا في ارتكاب جريمة تبييض األموال   – ر 
 و المتمثلة في : ،  12-12القانون  من 3 مكرر 323لمادة وفقا لالتامة لجريمة ل

على التبييض البسيط  12-12القانون من  1 مكرر 323توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة  -
 دج . 30111,111دج إلى  10111,111و بغرامة من ،  سنوات (11عشر )إلى  (2خمس ) بالحبس من

د على التبييض المشد   12-12القانون من  2 مكرر 323المادة صوص عليها في توقيع العقوبة المن -
ر جماعة ي إطافو هو ما ارتكب على سبيل العتياد أو باستعمال التسهيالت التي يمنحها نشاط مهني أو 

دج إلى  20111,111( سنة و بغرامة من 21( سنوات إلى عشرين )11)عشر ، بالحبس من  ةإجرامي
 . دج 20111,111

 11 –مكرر 11-11-3-2-0و يعتبر عدم قيام ممثل البنك بالتدابير المنصوص عليها في المواد : 
المعد ل و المتم م بنية تبييض األموال استعمال  11-12من القانون  21،  12و  2مكرر  11 -1مكرر 

 ة .للتسهيالت التي يوفرها نشاط مهني مما يستوجب تطبيق العقوبة المقررة في هذه الماد
توقيع عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص  12-12من القانون  2مكرر  323و تضيف المادة     

المعد ل و المتم م على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لرتكابه  116-66مر األمن  3عليها في المادة 
 . 12-12القانون  من 2مكرر  323، و  1مكرر  323الجرائم المنصوص عليها في 

 جزاء البنك بصفته شخصا معنويـــا -2

تتعلق بالشخص المعنوي مرتكب جريمة تبييض  جزاءات (1) 0 مكرر 323أفرد المشرع في المادة 
المعد ل و المتم م  11-12القانون المنصوص عليها في اته لتزامإخل بطبق على البنك المُ األموال ، حيث تُ 
 ، و هي تتمثل في : موالبنية تبييض األ

 : و تتمثل فية بالذمة المالية للبنك : قوبات ماسّ ع -أ
 الغرامة : -
 و بالتالي ، الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي  12-12من القانون  0مكرر  323دت المادة حد   

                                                 
  نون العقوبات .المعدل و المتمم لقا 12-12من القانون  -1
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مرات الحد األقصى للغرامة المنصوص عليها في  2ارتكاب جريمة تبييض األموال بـ  على البنك في حال
 . (1) 12-12القانون من  2مكرر  323و ،  1مكرر  323المادتين 
 المصادرة :  -

بجريمة و هي جزاء مالي مضمونه الستيالء لحساب الدولة أو غيرها عن مال أو شيء له عالقة 
 . (2)ا بال مقابل ــا جبرا عن صاحبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقعت أو يخشى وقوعه

 هي ترد في هذا الخصوص على :و 
 ا .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالممتلكات و العائدات التي تم  تبييضه -
 .  جريمةالفي ارتكاب التي استعملت ات الوسائل و المعد   -

قوبة مالية بع ر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة تحكم الجهة القضائية المختصةو في حال تعذ  
 . (3)تساوي قيمة هذه الممتلكات 

 :  العقوبات الماسة بنشاط البنك و حياته -ب
( سنوات  2ن ممارسة نشاطه لمدة خمس ): و تتمثل في منع البنك مالجزاءات الماسة بنشاط البنك  -

مكرر  323متى ثبت بأن جريمة تبييض الموال قد ارتكبت من ممثل البنك باسمه و لحسابه ، عمال بالمادة 
  . 12-12قانون المن  0/0

و يختلف هذا المنع كعقوبة جزائية عن المنع كعقوبة تأديبية في أن المنع في هذه األخيرة يكون جزئي في 
لسلطة التقديرية ل عمليات فقط و أثناء ممارسة البنك لنشاطه و ثبوت المخالفة ، و تكون مدة المنع طبقابعض ال

ألموال أين اجريمة تبييض  ة لوقوعـــللجنة المصرفية ، على خالف المنع كعقوبة جنائية و الذي يكون نتيج
ليات ة العمـــة للبنك المنع من ممارسا للشخص المعنوي من ممارسة النشاط و هو بالنسبـــا مؤقتــيكون منع

  .( 4) ة البنكـــــــــــــــــــــــــــــصفيتن هذا المنع بعد سحب اإلعتماد و المصرفية لمدة خمس سنوات ، و يكو 

لمادة ل: و هو الذي يصيبه في وجوده و يكون ذلك عن طريق حله وفقا  الجزاء الماس بحياة البنك-
المعد ل و المتم م  121 -11من األمر  10ا للمادة ــبحل الشخص المعنوي وفق يقصد، و  3/ 0مكرر  323

، الذي " يقتضي أن ل يستمر هذا النشاط حتى و لو تحت  (5)ممارسة نشاطه  هو منعه من الستمرار في
اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسي رين آخرين و يترتب على ذلك تصفية أمواله مع 

 حافظة على حقوق الغير حسن الني ة " .الم
 

                                                 
 323دج في المادة  20111,111 ودج  20111,111و هي تتراوح بين  ، 1 مكرر 323في المادة  دج  30111,111 ودج  10111,111تتراوح الغرامة بين  -1

    2 مكرر

  . 11ص نبيلــة ، المرجع السابق ، تومي  -2

  . 12-12، من القانون  0مكرر  323المادة  -3

 . 10ص ــة ، المرجع السابق ، ــــــبيلنتومي  -4

  . 21جبالي وعمر ، المرجع السابق ،  ص  -5
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 لتزاماته الجديدة دون نية تبييض األموالإولية الجزائية للبنك عن إخالله ب: المسؤ الفقرة الثانية 
الذي اعتبرها جرائم قائمة بحد  11-12دة بالقانون قيام الجرائم المحد  يؤدي تحققه إلى افتراض و هو 

 ـــــــا تعرض البنك لجزاءات جنائية خاصة  .ـــــــــــــــــــــــــذاتها ، يترتب عن قيامه

 لتزاماته الجديدةإتجريم إخالل البنك ب -أوال
 11-12لتزاماته الجديدة بموجب نصوص خاصة أوردها بالقانون إجر م المشرع الجزائري إخالل البنك ب

ض األموال ، لتزاماته المتعلقة بتبييإم يجر م إخالل البنك بلعلى عكس القانون الفرنسي الذي المعد ل و المتم م 
الة إهمال في حو ، حتى حيث تقتصر العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حدود العقوبات التأديبية 

تنظيمات المهنية أو اإلدارية مع إعالم وكيل الالسلطة التأديبية إجراءات على أساس  ذبالشبهة تتخ إخطار
 ليس ضد البنك و إنما لفتح تحقيق لتتبع الجريمة . (1)زمة الجمهورية إلتخاذ اإلجراءات الجزائية الال  

 لتزامات الجديدة للبنكالركن المادي لجرائم الخالل بال  -1
رائم جمن خالل تحديده في كل من  لتزامات الجديدة للبنكاإلخالل باإلن المادي لجرائم الرك يتحد د
 ، و الجرائم المتعلقة باإلخطار بالشبهة . لتزام بتوخي الحيطة و اليقظةإاإلخالل ب

 لتزام توخي الحيطة و اليقظة إالركن المادي لجرائم الخالل ب أ.
ا ــــاليقظة يتضم ن مجموعة من الضوابط ، وهي المنصوص عليهلتزام البنك بتوخي الحيطة و إرأينا أن 
المعد ل و  11-12من القانون  12و  2مكرر  11 - 1 مكرر 11 –مكرر 11-11-3-2-0في المواد : 

 : ، و التي تتمثل على الخصوص في المتم م 
 . المعد ل و المتم م 11-12ن القانو من  3و  2-0التعر ف على العميل وفقــــــــــــــــــــــــا للمواد :  -
المعد ل  11-12القانون على التوالي من  12و  0تحيين المعلومـــــــــــــــات و حفظ الوثائق وفقــا للمادة  -
 . و المتم م
 . المعد ل و المتم م 11-12من القانون  11تحرير التقارير السري ة وفقا للمادة  -
مكرر من القانون  11وفقا للمادة انات التعرف على الهوية وضع النظم الكفيلة بالحصول على بي -

 . المعد ل و المتم م 12-11
مكرر  11ة وفقا للماديهم موضع و تنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية و التكوين المستمر لمستخد -

  . المعد ل و المتم م 11-12من القانون  1
يكون لذي ا لتزام الحيطة و اليقظةإي لجريمة اإلخالل بن الركن المادهذه التدابير يكو  بإحدى اإلخالل ف

المعد ل  11-12إجراءات الحيطة و اليقظة المنصوص عليها في القانون ة ــفي صورة امتناع عن اتخاذ كاف
 ن جرائم السلوك التي يطلق و هي م، ة ترك ـــــــــــــــأو هي جريم،  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــهي من الجرائم السلبي و، و المتم م 

                                                 
1- Luc Bernet- Rollande , op-cit. , p. 501 . 

 - Olivier Jerez , LE BLANCHIMENT DE L'ARGENT ,op-cit. , p. 297  . 
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 . عليها جرائم السلوك البسيطة التي ل يتطلب تحقق النتيجة لتوقيع الجزاء
  . (1) تطلبة في فاعل الجريمة و هو البنك هو الصفة الملهذه الجريمة الركن المفترض 

  لتزام الخطارفي حالة الجرائم المتعلقة بال . ب 
-12من القانون  32أشار المشرع الجزائري إلى جرائم تتعل ق بإجراء اإلخطار بالشبهة في نص المادة 

تبه طار بالشبهة ، و إبالغ المشتحرير و/أو إرسال اإلخاع عن ــــــمتنالمعد ل و المتم م ، حيث اعتبر فعل ال 11
ة ــــــــــــــشبهلتزامي اإلخطار بالإفيه بوجود اإلخطار بالشبهة و نتائجه جرائم قائمة بذاتها ، تنجم عن اإلخالل ب

و عدم إبالغ  صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار بالشبهة بوجود اإلخطار بالشبهــــــــــــــــــــة و إطالعه 
 نتائجه على التوالي .على 

  متناع عن تحرير و/أو إرسال الخطار بالشبهة اال جريمة* 
لقانون افرضه اع عن الفعل الذي ــــــــــــــــــــمتنالسلوك سلبي هو يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في 

عمليات لتي تكتسي فيها الإرسال اإلخطار بالشبهة في الحالة ا /أو ، و هو تحرير والمعد ل و المتم م  12-11
 .إلى الهيئة المتخصصة  نفسه من القانون 11ة في المادة الممي زات المذكور 

ففي حالة المتناع عن تحرير اإلخطار بالشبهة يفترض وقوعه من أشخاص طبيعيين سواء ممثلي 
د إجراءات اإلخطار يالبنك أو مستخدميه الذين يشتبهون في ارتباط العمليات بتبييض األموال ، حيث يتم تحد
و يجب ، خدميه لمستبالعمليات المشتبه فيها بصفة واضحة كتابيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا من كل بنك ، و يتم اإلبالغ عنهــــا 

ة إلى خلية معالجة الستعالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالشبهاإلخطار د هذه اإلجراءات الداخلية أيضا شروط أن تحد  
 . ( 2) المالي

أما في حالة المتنــاع عن إرسال اإلخطار بالشبهــــــــــــــــــــــــــة فيقع على عاتق المراسل الذي يعد الوسيط 
، و بالتالي فإن المتناع عن إرسال  13-12من النظام  13بين البنك و الهيئة المتخصصة وفقا للمادة 

، لكن  (3)ر بالشبهـــة كركن مادي لجريمة المتنـــــاع عن اإلخطار ل يمكن أن يقع إل  من قبل المراسل اإلخطا
 . (4) -المراسل –ذلك ل يمنع من قيام مسؤولية البنك و ممثلـه لدى الهيئة المتخصصة 

ية المالية ألموال صفة متطلبة في العملل ــــاالية تبييضن العملية الماه في تضم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يعتبر الشتب
 . (5)ا ينفي عنه صفة الجريمة  ــفهو تخل  

                                                 
  . 23، ص  2110، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1ية و إجراءات مالحقتها ، الطبعة محمد محمود سعيد ، جرائم غسل األموال : أحكامها الموضوع -1

  . 13-12من النظام  13المادة -2

الم ع، تنص : " يجب أن يوق ع اإلخطار بالشبهة حسب الحالت ممثل المؤسسة البنكية أو المالية لدى خلية معالجة الست 12-11من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  -3
   المالي " 

يجوز الحكم عليه  إن ممثل الشخص العتباري يكون بصفته صاحب األهلية اإلجرائية في تمثيل الشخص العتباري أمام القضاء ، و بالتالي ل يعتبر متهما و ل - 4
 بعقوبة ، و بالترتيب على هذا فإنه ل يتصور أن تكون عقوبة الجريمة عقوبة سالبة للحرية ، أنظر : 

 . 22ص محمد محمود سعيد ، المرجع السابق ،  -  

 . 23ص محمد محمود سعيد ، المرجع نفسه ،  -5
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 شتبه فيهلتزام بعدم إبالغ الم* جريمة الخالل بال 
ه الفاعل الذي ليس في األصل هو الشخص تيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلوك ايجابي يأتتشكل هذه الجريمة من 

مسي ري و أعوان المؤسسات و إنما هو الشخص الطبيعي و الذي يشترط فيه أن يكون من ، العتباري 
 .  (1)المعد ل و المتم م  11-12من القانون  33ة ، و هو ما عب رت عنه المادة ـــــــــــالمالي

في سلوك إيجابي يتمث ل في اإلبالغ الذي يعب ر عن اإلفصاح الذي تمثل الركن المادي لهذه الجريمة و ي
تعبير عن و يقوم مقامه ال، هو في األصل تعبير بالكلمة المنطوقة عن معنى معين يراد إيصاله إلى المتلقي 

 . (2) سم أو اإلشارة ما دام من شأنه إيصال المعنى إلى المتلقيالمعنى بالكتابة أو الر 
فكل من يقوم بإبالغ أصحاب األموال و العمليات المشتبه فيها بوجود اإلخطار بالشبهة أو بوجود 
متابعات ناتجة عن هذا اإلخطار يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني على اعتبار أنهم أمناء على السر 

 رة .بحكم الضرو 
المعد ل و المتم م على   11-12من القانون  33حيث تتم متابعة مرتكبي هذه الجريمة وفقا للمادة 

 اعتبار أنها جريمة قائمة بحد ذاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .

 لتزاماته الجديدة إالركن المعنوي لجرائم الخالل البنك ب -2
جزائري العمد في اإلخالل باللتزامات الجديدة ، سواء في الجرائم المتعلقة بتوخي تطل ب المشرع ال

، فيكفي لقيامهــا القصد الجنائي العام القائم  (4)، أو تلك المتعلقــة باإلخطار بالشبهــة ( 3)الحيطة و اليقظة 
 على العلم و اإلرادة .  

ة ، و هي جرائم قائمة بحد ــيقظة هي جريمة عمديالحيطة و اللتزام توخي إاإلخالل بائم أن جر  بمعنى
ة ــــــــــــــــــــــــــــــعتياد و هو ما يستفاد من عبارة "... الذين يخالفون عمدا و بصفتعتبر من جرائم اإل، و ا ــــــــــــــــــــــــــــــذاته

 عتياد يعاقب عليه .." ، ذلك أن التكرار يؤدي إلى المتكررة ..
لى العلم ام الجريمة القصد العام القائم عــيكفي لقي ، فإنه ارــــــــــــــاإلخطكذلك بالنسبة للجرائم المتعلقة بـو 
 .(5)في مرتكب الجريمة القتصادية  الرادةا بتوافر ــــل يؤبه عموم ، وو اإلرادة 

 

 

                                                 
: " يعاقب مسي رو و أعوان المؤسسات المالية ... الذين أبلغوا عمدا صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار بالشبهة ، بوجود هذا  ىحيث أنها تنص عل -1

ه ... " اإلخطار أو أطلعوه على   .  المعلومات حول النتائج التي تخص 

  . 00، المرجع السابق ، ص  محمد محمود سعيد -2

اية من تدابير الوق المعد ل و المتم م، تنص : " يعاقب مسي رو و أعوان المؤسسات المالية ... الذين يخالفون عمدا و بصفة متكررة ،  11-12القانون من  32المادة  -3
  من هذا القانون " 12و  2مكرر  11 – 1مكرر  11 –مكرر  11-11-3-2-0و تمويل اإلرهاب المنصوص عليها في المواد تبييض األموال 

  .المعد ل و المتم م : " يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا و بسابق معرفة ، عن تحرير و/أو إرسال اإلخطار بالشبهة ... "  11-12، من القانون  32المادة  -4
بالشبهة ، بوجود هذا اإلخطار :"  يعاقب مسي رو و أعوان المؤسسات المالية ... الذين أبلغوا عمدا صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار   33مادة و تنص ال    

ه ... " .   أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخص 

  . 22محمد محمود سعيد ، المرجع السابق ، ص -5

122 
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 لتزاماتها الجديدة لجزاءات جنائية خاصةإالبنوك المخلة ب خضوع  يا :انث
ر في قانون العقوبات ل يغي ر في األمر شيء كون الجزاء جزاء    و هنا ما يقال عن تقرير الجزاء المقر 

 ، فاألصل يبقى أصال .ا خاصا ــــــــــــــــــــــجنائي

و بناء عليه فإن العقوبة التي توقع على البنك الذي امتنع عن اإلخطار عن العمليــــات المالية 
المشبوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ل تمنع من توقيع العقوبة على موظف البنك الذي يدخل في اختصاصه واجب اإلبالغ 

ر أن العقوبة التي توقع على الشخص المعنوي و هذا ، أو األمر بتنفيذه  يعد تطبيقــا للقواعد العامة التي تقر 
في حالة انعقاد شروطهـــــــــــــــــــــا ، ل تمنع من العقوبة على األشخاص الطبيعيين الذين يمثلون إرادته ، بصفتهم 

افرها توافر في حقهم الشروط الالزم تو فاعلين أو شركاء ، وفقا لظروف و وقائع كل جريمة على حده ، عندما ت
ة عن الخطأ الذاتي ، ول يعتبر ذلك من قبيل تعدد العقوبات عن الجريمة الواحدة ، ألن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمساءل

عنوي مه ممثال إلرادة الشخص المعنوي ، و ُينظر إليه وكأنه الشخص الـــــــــالشخص الطبيعي إذ يسأل بصفت
إنما ه عند تحقق شروطه ، فــــــــــــــــه عن خطئـــــــــــــأنه يتفحص شخصيته ويمث ل إرادته ، وأما مساءلتـ ذاته ، و

 .(1)يكون طبقـــا للقواعد العامة في القانون الجنائي 

 الخالل الصادر من البنك بصفته شخصا معنويـــــــــــــــــــــا جزاء -1

لتزامه إتزاماته الجديدة سواء المتعلقة بلإات جنائية تقع على البنك المخل بالجزائري جزاء أورد المشرع
 11-11 -3-2-0لتزامه باإلخطار بالشبهة المنصوص عليها في المواد : إبتوخي الحيطة و اليقظة ، أو 

 .ــه ، بما يتالءم و طبيعتـــــــــــــــــــــ 21و  12 - 2مكرر  11 -1مكرر  11 –مكرر 

 لتزامه بتوخي الحيطة و اليقظةإأ. في حالة الخالل ب 
المعدل و المتمم على العقوبة الواجب إنزالها على البنوك  11-12من القانون  32/2نصت المادة 

، و التي تتمثل في غرامة  (2) 12-12من األمر  2ة بمفهوم المادة ـــــــــــــــــــــــــــا من المؤسسات الماليـــــــــــــــــــــــباعتبارهـ
 دج دون اإلخالل بعقوبات أشد . 2101110111دج إلى  1101110111مالية من 

 ةـــــــــــــــــلتزامه بالخطار بالشبهإفي حالة الخالل ب. ب
ــ  تحريرلتزام إالمعدل و المتمم على جزاء اإلخالل ب 11-12من القانون  32ن نص المادة ــــــــــــــــــــــــــتضم 

  دون ، دج  10.000.000 إلى  دج 1.000.000 من  بالشبهة المتمث ل في غرامة اإلخطار أو إرسال/ و

 .بعقوبات أشد   اإلخالل
 
 
 
 

                                                 
  .  20محمد أبو الوفا ابراهيم ، المرجع السابق ، ص أبو الوفا -1

  . 11-12المعدل و المتمم للقانون  -2
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موقعة تلك ال ظ أن المشرع لم يفرق بين الجزاءات الموقعة على البنك كشخص معنوي و بينو يالح
ل يمكن تصور قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دون ضلوع أنه مسيري البنك و أعوانه ، ذلك على 

 دى الهيئــــةل مراسل البنك –الشخص الطبيعي في ارتكابها الذي له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي 
 . (1)، لذا فإن المسؤولية الجزائية في هذه الحالة تكون بالتضامن بين البنك و مراسله  -المتخصصة

 جزاء الخالل الصادر من ممثل الشخص المعنوي -2
متعلقة للبنك اللتزامات الجديدة باإل هيخضع ممثل الشخص المعنوي لجزاءات جزائية خاصة عن إخالل

 ظة أو تلك المتعلقة باإلخطار بالشبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .بالحيطة و اليق

 لتزامه بالحيطة و اليقظةإفي حالة الخالل ب .أ 
المعدل و المتمم  عقوبات مالية على اإلخالل بتدابير الوقاية  11-12من القانون  1/ 32أقر ت المادة 

و  2مكرر  11 -1مكرر 11 –مكرر  11-11-3-2-0د : من تبييض األموال المنصوص عليها في الموا
 .دج  11,111,111دج إلى  211,111، تتمثل في غرامات مالية بين  12

 ب. في حالة الخالل بالتزامه بالخطار بالشبهة
لتزام البنك باإلخطار بالشبهة ، على الرغم من كون اإلخطار إيسأل الشخص الطبيعي عن اإلخالل ب

من  32و المادة  13قع على عاتق البنك كشخص معنوي ، و هو ما يستفاد من المادتين بالشبهة التزام ي
المعد ل و المتمم ، حيث لم يشر المشرع إلى خضوع أعوان البنك و مسي روه لعقوبات بل  11-12القانون 

 رالممتنع عن تحرير و/أو إرسال اإلخطا –البنك  –اكتفـى باإلشارة إلى تقرير عقوبة على الخاضع 
ـة ، ذلك أنه ل يمكن تصور قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دون ضلوع الشخص ـــــــــــــــــــــــــبالشبهـــ

 الهيئة مراسل البنك لدى –الطبيعي في ارتكابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الذي له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي 
، و تكون المسؤولية الجزائية في هذه الحالة  بالتضامن بين البنك و مراسله مادام أن المشرع  -المتخص صة

بين الجزاءات الموقعــــــــــــــــــــــــــة على البنك كشخص معنوي و بين تلك الموقعة على  32لم يفر ق في المادة 
 مسيري البنك و أعوانه .

مسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ل يترتب عليها استبعاد المسؤولية الجنائية و على ذلك فإن تقرير ال
د ، و هو ما يعب ر عنه بمبدأ تعد   (2)ه عن ذات الجريمة المرتكبة ـــــــــــــــــــللشخص الطبيعي ، و ل تنفي مساءلت
 . (3)أو ازدواج المسؤولية عن ذات الجريمة 

 

                                                 
عه و تقفل ما القيام برفض مساعدة العميل و توقف التعامل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــترد حالة عدم وفاء البنك بالتزامه باإلخطار بالشبهة فإنه يمكنه  FATFمن الـ  12التوصية  -1

ى عرقلة و هو ما يؤدي إل، ذلك أن األموال القذرة يمكن أن تتدفق عبر قنوات أخرى خفية ، حسابه ،  و هذا  ل يحقق المكافحة المطلوبة ضد نشاط تبييض األموال 
 الجهود في سبيل مكافحة تبييض األموال ، أنظر : 

  . 212مفيد نايف الدليمي ، المرجع السابق ، ص  -   

  . 222بوخزنة مبروك ، المرجع السابق ، ص  -2

 122شريف سيد كامل ، المرجع السابق ، ص -3
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جزاء اإلخالل نجده قد تضم ن م ل و المتم  المعد   11-12من القانون  32نص المادة و بالرجوع إلى 
 10.000.000 إلى  جد 1.000.000 من بالشبهة المتمث ل في غرامة اإلخطار إرسال أو/ و تحرير بالتزام

 . بعقوبات أشد  اإلخالل  دون ،  دج

 عدم إبالغ المشتبه فيه بوجود الخطار أو إطالعه على نتائجه لتزامه بإفي حالة الخالل ب .ج
المعد ل و المتم م جزاء يوقع على مسي ري و أعوان المؤسسات  11-12من القانون  33تضم نت المادة 

عن اإلخالل بواجب عدم إبالغ صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار  -( 1) بما فيها البنوك –المالية 
ه ، المتمث ل في غرامة من  بالشبهــــة بوجود هذا اإلخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخص 

 دج . 2101110111دج إلى  201110111

ل و المتم م أن المشرع الجزائري حصر المعد   11-12من القانون  33و يتض ح من خالل نص المادة 
الجزاء في مسي ري البنك و أعوانه كأشخاص طبيعيين دون أن يرد جزاء للشخص المعنوي ، مما 

ر على الشخص الطبيعي  إلى  -مسي ري البنك و أعوانه  –يجعلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نتساءل هل يمتد الجزاء المقر 
 وي ؟ الشخص المعن

 تقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي لفإذا كان  إن اإلجابة عن ذلك بالتأكيد تكون بالنفي ، 
اد المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي و ل تنفي مساءلتـــــــــــــــــه عن ذات الجريمة ـــــــــــــــــــيترتب عليها استبع

مكن القول بامتداد الجزاء المقرر لمسي ري البنك و أعوانه كأشخاص فإن عكس ذلك ل يصح فال يالمرتكبة ، 
ذلك أنه و لو تحققت شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي عن الجريمة طبيعيين إلى البنك كشخص معنوي ، 

د أن و لحساب هذا األخير فإنه لب  عن إرادة الشخص المعنوي المرتكبة من شخص طبيعي له الحق التعبير
 . ( 2)انون على ذلك ينص الق

عندما لم يشر إلى جزاء خاص بالبنك كشخص معنوي ، فكان  33و هو ما لم نجده في نص المادة 
من القانون  32ة المشرع لو أراد أن يقر  جزاء ضد الشخص المعنوي كما فعل في نص المادة ـــــــــــباستطاع

قوبة د بمبدأ الشرعية في العقاب الذي يقضي بـ " ل عنفسه ، لكن تعم د إغفاله من العقاب ، و ل بد من التق ي
 إل بنص " .

المعد ل و المتم م أن  11-12من القانون  32و  33-32هذا ، و يالحظ من خالل ما تضم نته المواد 
المشرع الجزائري ضمن تقرير "... عقوبات أشد " كما هو منصوص في تلك المواد ،  التي رب ما يستفــاد منها 

الجديدة إلى  لتزاماتثبت اتجاه ني ته من اإلخالل باإل العقوبات المقررة لجريمة تبييض األموال في حالإنزال 
 تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب .

 

                                                 
  . 11-12المعد ل و المتمم للقانون  12-12من األمر  2بمفهوم المادة  -1

 المعد ل و المتم م لقانون العقوبات ، تنص : 12-12مكرر ، من القانون  21المادة -2
  ك "مسؤول جزئيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذل لشخص المعنويا" .. يكون  
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 لثاني :  احث المب
 الحتفــــــــــــــــــــــــــاظ بالطابع السري للمعلومات

أكد  المشرع الجزائري في خضم تناوله للقواعد المتعلقة بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب 
لسر اع في الخروج عن مبدأ على ضرورة الحتفاظ بالطابع السري للمعلومات ، ذلك أنه يتوجب عدم التوس  

 عالنإ نطاق توسيع الضروري من كان إذاالمصرفي لما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية سلبية ، ف
 تمويل و األموالتبييض  ةــمكافح ألغراض ـــــــــــــــــــهاستخدام إساءة من حقيقي خطر هناك فإنه ، اهــــــــــــــــــــــــالشتب

 على و مكافحتهما اإلرهاب تمويل و ألموالالوقاية من تبييض ا دابيرتفينبغي أن ل تؤثر ، ( 1) اإلرهاب
 احترام في األفراد حق من تحد التي التشريعية التدابيرلألشخاص ، مع ضرورة جعل  األساسية الحقوق حماية
 تحديد الالزم نم يجعل الذي األمر ، المعنيين لألشخاص بالنسبة بآثارها يتعلق اــــفيم واضحة الخاصة حياتهم

 .( 2)  التدابير لهذه العملية والجوانب والنطاق الظروف دقة

و عليه فليس من السهل و ل من المفيد التضحية بقاعدة السر المصرفي في سبيل مواجهة مسألة 
ان األم ـــــــــة وــــتبييض األموال ، ألن القضاء على هذه القاعدة من شأنه أن ينزع عن القطاع المصرفي الثقــــــ

ـــــــا في هذا اإلطار من جهة ـــــــــــــو الطمئنان من جهة ، و ل يؤدي إلى القضاء على الجريمة و اكتشافهـــــــــــــــــــ
لذلك فإن عمليات ،  )3(أخرى ، طالما أن وسائلهــا متعددة و متنوعة و ل تنحصر فقط بزوال السر المصرفي 

 . (4)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إللغاء مبدأ السر المصرفي تبييض األموال ليست مبررا كافيـ

و هو ما ات جه إليه المشرع الجزائري و حرص على تكريسه بموجب قواعد قانونية ملزمة ل يجوز 
ــا تتضم ن في فحواها اإلبقاء على الطابع الس ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، أو التفاق على مخالفتهــــــــــــــــــــــــــمخالفتهـــــــــــــــ

ــــــات الحفاظ على سرية المعلومات )المطلب األول( ، في مقابل قيام ــــــــــــــللمعلومات ، و ذلك بإيراد ضمانــــــــــ
 ظ السر .لتزام القانوني بحفه إخالل باإلالثاني( على أساس أن ا )المطلبانونية عن اإلخالل بهـــــــالمسؤولية الق

 
 

 

 

 

                                                 
1- Jérôme Lasserre Capdeville , La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : quels enjeux pour la vie 

privée de la clientèle bancaire ? , op-cit. , p. 2 .  

2- Idem .  
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 المطلب األول 
 ضمانــــــــــــــات السرّية

لمشرع بييض األموال و تمويل اإلرهاب حرص افي معرض النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بت
 صالجزائري على تقييد استعمـــــــــــــــــــال المعلومات ذات الطابع السري بمبدأي السري ة )الفرع األول( ، و التخص  

 ا .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)الفرع الثاني( ضمانا لسريتهــــ

 الفرع األول :
 تقّيد بمبدأ السرية في استعمال المعلومات ذات الطابع السريال

حرص المشرع على التأكيد على الطابع السري للمعلومات في عدة مواضع في القواعد القانونية المتعلقة 
بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب عندما أوجب التقي د بالسر المهني ، و تقييد التصرف فيهـــا في 

 التعاون الدولي بناء على مدى تقي د الجهات المتصرف إليها بالسر المهني . إطار

 : وجوب التقيد بالسر المهنيالفقرة األولى 
 من جهة ثانية .، و الهيئة المتخصصة من جهة البنك إن وجوب التقي د بالسر المهني يطال 

 لتزام البنك بالتقيد بالسر المهني  إ:  أوال
بحفظ سرية اإلخطار بالشبهة وتبعاته ، حيث  أدرجته  13-12من النظام  12لمادة يلتزم البنك بموجب ا

و تبعاته في إطار السر المهني ، مما يعني أن البنك يبقى ملتزما بالتزام حفظ السر تحت طائلة المسؤولية 
 . (1)الجزائية إذا أقدم على خرق سرية اإلخطار 

 لتزام البنك هذا إلى صورتين :و يحلل إ
لتزام البنك بعدم إبالغ العميل بوجود اإلخطار حتى ل يفسح المجال أمامه للتصرف في محل إ -

 الجريمة و اإلفالت من المتابعة ، إذا كان اشتباه البنك في محلــــه .
رت ـه في حالة ما إذا قر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة و تبعاتــــــــــــــــــــــــــلتزام البنك بعدم إطالعه بنتائج اإلخطار بالشبهـــإ -

الهيئة المتخصصة العتراض على تنفيذ العملية محل اإلخطار ، إذ يلتزم البنك في هذه الحالة بالمتناع عن 
إن  – تنفيذ العملية المذكورة لحين انقضاء  األجل المقرر قانونـــــــــــــــــــــــــــــــــا ، و ليس له أن يعلم صاحب الشأن

مليات بالعتراض الصادر في حقـــه ، و ل ع –استفسر عن أسباب التأخر المسجل في تنفيذ العملية المطلوبة 
الة ـا الهيئة المتخصصة ، و على البنك أن يبادر في هذه الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحري اإلضافية التي تطلبهـــالت   التحقيق و

 ــــــــــة يحوزها و يكون من شأنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن تؤكد الشبهة محلــــــــــــــــــــــــــــــخصصة بكل معلومـــــــبإبالغ الهيئة المت
 

                                                 
1- Richard ROUTIER , LA RESPONSABILITES DU BANQUIER, op-cit , p. 160. 
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 . ( 1)اإلخطار أو تنفيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  الهيئة المتخصصة بالسر المهني لتزامإ ثانيا :
و األشخاص الذين  الهيئة المتخصصةأعضاء "   120-12من المرسوم التنفيذي  12المادة أخضعت 

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقفظ طهم بالسر المهني بما في ذلك تجاه إدارتهم األصلية ، و كذا باحترام واجب التحتستعين ب
   . للتشريع المعمول به "

عضاء الهيئة المعد ل و المتم م من جهتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ 11-12من القانون  (2) 1مكرر  2كما ألزمت المادة 
المتخصصة الذين لم يسبق لهم تأدية اليمين في إطار ممارســة مهامهم و المستخدمون المؤهلون لإلطالع 

  على المعلومات ذات الطابع السري بأداء اليمين . 

المعد ل و المتم م أكدت صراحة على الطابع السري المعلومات  11-12من القانون  12كما و أن المادة 
" تكتسي المعلومات المبل غــة إلى الهيئة المتخصصة طابعا إلى الهيئة المتخصصة بقولهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  المبل غــة

، و هو يعد  تنبيهــــا للهيئة المتخصصة يتطلب من هذه  األخيرة مراعاته تحت طائلة  ــــا "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسريـ
   ت الجزائيـــــة المقررة إلفشاء السر المهني .العقوبا

إن فرض مبدأ السرية على الهيئة المتخصصة في شأن المعلومات المالية يعد أمرا واجبا للحماية من 
إساءة استخدام المعلومات المالية الخاصة ألن هذا المبدأ من شأنه أن يمك ن الهيئة المتخصصة من القيام 

المؤسسات المالية الملزمة باإلخطار و نظام القضاء الجنائي ، النص على مبدأ السرية بوظائفهـــا كوسيط بين 
قانونــا ل يسمح بالتقييد الذي يتنافى مع إمكانية إتاحة معلومات للمؤسسات المالية من شأنها تمكين هذه 

لجة ة لخلية معاالمؤسسات من تطوير آليات اإلخطار لتتسم بالكفاءة ، و ذلك ألهمية المعلومات بالنسب
 .( 3)الستعالم المالي أو المؤسسات المالية 

 : تقييد التصرف في المعلومات ذات الطابع السري في إطار التعاون الدولي الفقرة الثانية 
قي د المشرع الجزائري التصرف في المعلومات ذات الطابع السري في إطار التعاون الدولي بالسر 

 لى سريتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .المهني حفاظـــــــــــــا ع
و يشمل التعاون الدولي في إطار الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما المجال 

 اإلداري و الرقابي ، و المجال القضائي ،  و ذلك من أجل ضمــــان سرية المعلومات .
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   اون الداريــــــــــــــــــــــــــــــالتع تقييدأوال : 
مهام  تمارس التي قي د المشرع الجزائري التعاون القائم بين الهيئة المتخصصة و هيئات الدول األخرى

 المعد ل و المتم م ، تتمثـ ل في : 11-12من القانون   21و 22مماثلة بجملـــــة من الشروط تضم نتها المادتين 

 مراعاة المعاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالمثل . -
نونية ت الدولية و األحكام القاجعل التعاون الدولي في مجال المعلومات يقوم في إطار احترام التفاقيا -

 الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة و تبليغ المعطيات الشخصية .
خضوع الهيئات األجنبية المختصة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة أي بنفس  -

 الضمانات المحددة في القانون الجزائري .

22 و في ذات السياق فقد حظرت المادة
 تبليغ المعلومات في حالتين هما : ( 1) 

 إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع . -
نه أن يمس بالسيادة و األمن الوطنيين أو النظام العام و المصالح أإذا كان تبليغ المعلومات من ش -

 األساسية للجزائر .
لدولي يتحقق زيادة على تلك الشروط الواردة في المادتين و هو ما يعني بمفهوم المخالفة أن التعاون ا

 بتحقق الشرطين التاليين : 21و  22
 عدم الشروع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع . -

 عدم المساس بالسيادة و األمن الوطنيين أو النظام العام و المصالح األساسية للجزائر . -

  اون الرقابيــــــــــــــــــــــــــــــــــتقييد التع ثانيا :
ألزم المشرع الجزائري بنك الجزائر و اللجنة المصرفية عند تبليغهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا للمعلومات لجهات الرقابة 

ن م ، و التحققبالمثل  ـةالمعاملفي الدول األخرى في إطار التعاون في مكافحة تبييض األموال مراعاة 
ات المحد دة ــــانمخضوع الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك و المؤسسات المالية األجنبية للسر المهني بنفس الض  

مانات و لعل ،  (2) في الجزائر ام يرتب اإلخالل به قيالذي اعتبار السر المهني من النظام العام أهم هذه الض 

 . (3)ا الجزائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهالمسؤولية القانونية في شق  
، و المتمث ل في عدم تبليغ المعلومات  (4)من القانون نفسه  22الحظر الوارد في نص المادة مع مراعاة 

 إذا :
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 في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع . شرع -
نه أن يمس بالسيادة و األمن الوطنيين أو النظام العام و المصالح أكان تبليغ المعلومات من ش -

 األساسية للجزائر .

 ثالثا : تقييد التعاون القضائي 
 11-12من القانون  23ضائية الجزائرية و األجنبية وفقــا للمادة يتم التعاون القضائي بين الجهات الق

" خالل التحقيقات و المتابعـــات و اإلجراءات القضائية المتعلقة بتبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، و ذلك 
ي مجال ف حترام التفاقيات الثنائية و المتعددة األطراف المطبقةإ، و في إطار  مراعاة المعاملة بالمثليكون ب

 تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و المصادق عليها من قبل الجزائر طبقـــا للتشريع الجزائري .
و يتضم ن التعاون القضائي " طلبات التحقيق و اإلنابات القضائية الدولية ، و تسليم األشخاص 

المبيضة أو الموجهـــــــــــــــــــــــــــــــــة المطلوبين طبقا للقانون ، و كذا البحث و التجميد و الحجز و مصادرة األموال 
وسائل لللتبييض ، و نتاجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و األموال المستعملة أو المزمع استعمالهـــــا ألغراض تمويل اإلرهاب و ا

 . (1)وق الغير حسن النية " المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم أو أموال ذات قيمة معادلة دون اإلخالل بحق

 و تعتمد أغلب التشريعات على ثالث مبادئ لقبول التعاون القضائي ، و تتمث ل في :

   Principe de double incriminationالتجريم مبدأ ازدواجية -
 الدولة المطلوب منها التعاونا عليه في قانون ـــو يقصد به أن يكون الفعل محل التحقيق معاقب 
 .( 2)  ا المساعدة القضائيةــــــــــــــــــــــــــــفة إلى قانون البلد التي تطلب سلطاتهباإلضا

  مبدأ التخصص -
ت مو يقصد به أن تقتصر المعلومات التي يتم تزويد السلطات األجنبية بها على الدعوى التي قد  

 ة .لع على تلك المعلومات البنكيلطة أخرى أن تط  ا ، دون غيرها من الدعاوى ، و بالتالي ل يجوز لســــــــــــــفيه

   مبدأ التناسب -
و يقصد به أن سلطات الدولة المطلوب منها التعاون من حقهـا أن ترفض المساعدة القضائية ، إذا 
ــا  قد رت أن األمر ليس له أهمية تبرر الكشف عن السري ة ، أو أن ذلك الكشف من طبيعته أن يحمل مساسـ

 . (3)ر بحقوق الغي
 

                                                 
  . 12-12من األمر  11المعد لة بالمادة  11-12، من القانون  31المادة  -1

 . 1321غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص  -2
ا كانت ، تنص : ل يمكن اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض األموال و/أو تمويل اإلرهاب ، إل  إذالمعدل و المتمم  11-12من القانون  2المادة  - 

  .األفعال األصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في القانون البلد الذي ارتكبت فيه و في القانون الجزائري " 

  . 1322-1321غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص  -3
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 الفرع الثاني
 التقّيد بمبدأ التخصص في استعمال المعلومات ذات الطابع السري

تحديد  بالتقي د بمبدأ التخصص الذي يمكن كفل المشرع الجزائري الحفاظ على الطابع السري للمعلومات
 . و الموضوعي ه الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن خالل تحديد نطاقيمضمونه 

 : النطاق الشخصي الفقرة األولى
لة بتلقي  يتحد د النطاق الشخصي في استعمال المعلومات ذات الطابع السري بتحديد الجهة المخو 

 ذات الطابع السري ، و الجهات المتصرف إليها على سبيل الحصر .المعلومات 

 تحديد الجهة المخّولة بتلقي المعلومات ذات الطابع السري  أوال :
ي المال ة إلى خلية معالجة الستعالمــــــــــــــــــــــــــإلخطار بالشبهاتوجيه  13-12 من النظام 12ألزمت المادة 

البنك في حالة الشتباه أن يتقي د في إرساله للمعلومات بالوجهة القانونية التي  حيث يلتزم،  اـــــــــــــــــــــــــــحصري
لهـــا المشرع بتلقيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ، و هي خلية معالجة الستعالم المالي دون سواه لتي اا من الجهات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخو 

قد يبدو له بأن الوقائع المصرح عنها تدخل في مجال اختصاصهــــــــــــــــــــــــــــــــا في الحالت العادية ، كالنيابة 
، و أما في حالة تبليغــه المعلومات إلى جهة أخرى غير الهيئة المتخص صة فإن البنك يكون قد  العامــــــــــــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــه بحفظ السر .أخل  بالتزامـــــــــــــ

 الجهات المتصرف إليها بالمعلومات ذات الطابع السري تحديد ثانيا :
حد د المشرع الجهات التي يتعي ن على الهيئة المتخصصة التصرف إليها بالمعلومات التي تستلمهـا في 

في الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، حيث حصرها في وكيل  إطار ممارسة مهامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لة بمهام مماثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .  الجمهورية ، و الهيئات األجنبية المخو 

 وكيل الجمهورية -1
حال ي و فء عند القتضاالملف المتضمن المعلومات المطلوبة ، تلتزم الهيئة المتخصصة بإرسال 

ا على أن الوقائع المصر ح بها مرتبطة بجريمة تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب ــــــــــــــــــــــــــــــــحتمال لديهلغلبة ا
ة للمتابعة ـــــــــــــــــــــــكلما كانت الوقائع المعاينة قابل (2)ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمختص إقليمي (1) إلى وكيل الجمهورية

 . (3)ة ــــــــــــــــــالجزائي
 

 

                                                 
  المعدل و المتم م . 11-12، من القانون  11المادة  -1

 المحلي اإلختصاص تمديد المتضمن ، 2006أكتوبر 1 في ، المؤرخ 322-11المرسوم التنفيذي رقم ، من  2،  2،  3،  2،  1: بحسب ما تنص عليه المواد  -2
 . 2111أكتوبر   2، الصادرة في  13التحقيق ، الجريدة الرسمية عدد  قضاة و الجمهورية وكالء و المحاكم لبعض

 . ةــــــــــــــــــــــورقل محكمة - قسنطينة محكمة  -وهران بالجزائر ، ومحكمة أمحمد سيدي محكمة في :  ألموالا تبييض بجريمة المختصة المحاكمحيث تتمثل هذه  

  . 120-12، من المرسوم التنفيذي  2المادة  -3
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 خارج إطار نصوص ةة جرميـــــــــــــــــــــــــــــــــو أما في حالة كون الملف لم يكشف عن أي عنصر من طبيع
حفظ  ومراعاة مع  التزامهــــــــــــــــــــا به ـمكافحة تبييض األموال يجب على خلية معالجة الستعالم المالي حفظ

 .( 1) ا لقواعد السر المهنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعلومات و المعطيات طبقكل 

هيئات أخرى غير إرسال المعلومات إلى  120-12من المرسوم التنفيذي  0لمادة هذا ، و قد حظرت ا
وكيل من المرسوم نفسه ب 2من المرسوم نفسه ، حيث تتعلق المادة  2-2ا في المادتين ـــتلك المنصوص عليه

 . (2)ـا المختص إقليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهورية 
 

 الهيئات األجنبية الممارسة لمهام مماثلـــــــــــــــــــة. ب

الجهة الثانية المسموح للهيئة  120-12من المرسوم التنفيذي  0تمث ل هذه الهيئات بموجب المادة 
المتخصصة بالتصرف لها بالمعلومات التي ُبل غت بها بموجب التقارير السرية أو اإلخطار بالشبهة من أجل 

، و هو ما أجازته المادة  (3)أداء مهامهـــا في مكافحة تبييض األموال و تمويل اإلرهاب على المستوى الوطني 
ـــــــــــــار أن تبييض األموال ـــــــــــــــــــعتبــــإالمعد ل و المتم م في إطار التعاون الدولي على  11-12من القانون  22

 ر وطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . و تمويل اإلرهاب من الجرائم عب

 ثانيا : النطاق الموضوعي
مراعاة الغرض القانوني في استعمال المعلومات ذات الطابع يتحد د النطاق الموضوعي من خالل 

 ، الستعالم في حالت الشتباه .السري 

 السري  مراعاة الغرض القانوني في استعمال المعلومات ذات الطابع  -1
استعمال المعلومات المبل غــــــــــــــــــــــــة للهيئة  (4)المعد ل و المتم م  11-12من القانون  12حظرت المادة 

المتخصصة ألغراض غير تلك المنصوص عليهـــا ، و التي تعب ر في مجملهــا عن غرض واحد و هو الوقاية 
 ا .من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهم

و هو التزام يتقي د به كل من البنك في عالقتــه مع الهيئة المتخصصة ، و في عالقة هذه األخيرة مع 
 الهيئات األجنبية المماثلـــة لها في إطار التعاون الدولي .

 
 

                                                 
1- Olivier Jerez , LE BLANCHIMENT DE L'ARGENT, op-cit , p. 306-307 .  

المعد ل و المتم م على : " ترسل عند القتضاء الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية ، كلما كانت الوقائع المعاينة  120-12نفيذي من المرسوم الت 2تنص المادة  -2
  . قابلة للمتابعة الجزائية "

لة بمهام المعد ل و المتم م على : " يمكن أن تتبادل الخلية المعلومات ا  120-12المرسوم التنفيذي  من 2تنص المادة  -3 لتي بحوزتهـــــــــــــــــــــــــــا مع هيئات أجنبية مخو 
  مماثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، شريطة المعاملة بالمثل " .

ل يجوز استعمالهــــــــــــــــــــــــــــــا ألغراض غير تلك المنصوص عليها في ، تنص :   ... و  12-12من األمر  2المعد لة و المتم مة بالمادة  11-12من القانون  12المادة  -4
  هذا القانون " .
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ـــــــــــــا تبييضا ـفالبنك في عالقته مع الهيئة المتخصصة يلتزم بإخطارها بالعمليات المشتبه في تضم نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (1)ــة أو تنفيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لألموال ، مع تزويدها بكل المعلومات التي تؤكد الشبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تلتزم الهيئة المتخصصة من جهتهـــا بتبليغ المعلومات التي تتوفر لديهــا حول العمليات التي يبدو أنها 
 مماثلـــــة .تهدف إلى تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب إلى هيئات الدول األخرى التي تمارس مهامــــا 

و هو ما يتم مراعاته أيضا في التعاون بين بنك الجزائر و اللجنة المصرفية مع الهيئات المكل فة بمراقبة البنوك 
 و المؤسسات المالية في الدول األخرى ، و إل  انعقدت في مواجهتهم المسؤولية القانونية عن إفشاء السر .

  ــــاهــــــــــــــــــــــــــــــستعالم في حاالت الشتبــــــال -2

عن مصدر لتزام البنك بالستعالم النطاق الموضوعي إل (2) 11-12من القانون  11حد دت المادة 
في الحالت التي ينطوي عليها شبهة تعلقهـــا بعمليات تبييض األموال و تمويل األموال و وجهتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 لتزامه بحفظ السر .  بإ اب ، و أوجبت على البنك التقي د بحدود هذا النطاق و إل  اعتبر مخالاإلره

ر يو قد عب ر عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المشرع بالعمليات التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية أو غ
رة ، أو تبدو أنهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــا ل تستند إلى مبرر اقتصــادي ، أو محل مشروع ، أو في الحالت التي يفوق مبر 

 . دج  2110111مبلغ العملية قيمة 

 

بادل التالمعلومات محل و إذا كان ما تقد م يعب ر عن ضمانات إلبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء طابع السريــــــــــــــــــــــــــــــــة على 
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الستعمال في مجال الوقاية من تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب و مكافحتهما ، فإن ضمان

ــــــــــــــــــا ـهذه الضمانات تكمن في إقرار المساءلة القانونية على أساس إفشاء السر على كل من يخالفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هامه تلك المعلومات أثناء أداء مبعلمه و يتجاوزها سواء كان بنكا أو الهيئة المتخصصة أو كل من وصل إلى 

نية عن و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، و بالتالي فإن احترام تلك الضمانات يمنع من إثــــــارة المسؤولية القانأو بمناسبته
 إفشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء السر .

هي  لتزام حفظ السر ، وإما تبقى من هذه الدراسة لمسؤوليـــــــــــــة البنك عن إخالله ب و في هذا سنخص  
 الحفاظ على سرية المعلومات . قصد 11-12المكفولة بنص القانون تنطبق على كل من أخل بالضمانات 
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 المطلب الثاني :
 لتزام حفظ السر إمسؤولية البنك عن إخالله ب 

 لمعلومات محلحتفاظ بالطابع السري لالسرية المكفولة بنص القانون لإل إن اإلخالل بضمانات
الستعمال و التبادل في إطار الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب يرتب قيام المسؤولية على أساس 
إفشاء السر المبني ة على اعتبارات متعد دة تتعلق في مجملهــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمصلحة العميل و البنك و القتصاد 

 الوطني ككل .
حقه في الحياة الخاصة ، و ذمته المالية تعد من األمور المتصلة بحياته حماية من مصلحته فالعميل 

الخاصة ، التي يحرص على عدم إطالع الغير عليهــــــــــــا لما في ذلك من مساس بكيان هذا الشخص المالي 
إفشاءه يلحق ضررا به  ، و ل شك أن للعميل مصلحة أدبية أو مادية في حفظ السر ، إذ أن (1)و التجاري 

، و من ثم إخالله بالثقة المالية التي ينعكس بدوره على المصلحة العامة نظرا ألن  (2)أدبيا كان أو ماديا 
، كما و من مصلحة البنك أن تبقى أعماله في  (3)حماية الئتمان أنما يشك ل مصلحة اقتصادية عليا للدولة 

عدم اللتزام  ، إذ (4)ـــــــــاط ذلك بمصلحة العمالء الذين يأتمنوه على أسرارهم المالية سرية تامة لرتبــــــــــــــــــــــ
هتزاز هذه الثقة حيث تنعكس النتائج بشكل سلبي على البنك فيهت ز كيانه ماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالسرية تؤدي إلى إ

 . (6)عالوة على تعويض العميل عما لحقه من ضرر  ، (5)ــــــــا و تجاريـــــــــــــــــــــــــ
كما أن للسر المصرفي دور في تحقيق المصلحة العامة حيث كتمان المعامالت المصرفية له مردود 

و يتجلى  ، قتصاد الوطني بما يوفره من ثقة لالئتمان العام باعتباره مصلحة عليــا للدولةيجابي خاصة لإلإ
موال الوطنية و األجنبية على الثقــــة في النظام المصرفي للدولة و من ثم تشجيع رؤوس األذلك في دعم 

 . (7)ستقرار في الدولة اإل
ة كل من أخل  بإحدى الضمانات السرية مهما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو تنعقد المسؤولية عن إفشاء السر في مواجه

 حكام القانونية المطبقة ، و هي األحكام المتعلقـــة بالسر المهني .كان صفته ، ذلك أنه تت حد في األ
حترامه إبالدراسة في هذا المقام إلفشاء السر من قبل البنك ، و ذلك متى ثبت عنه عدم  لذا سنخص  

لة بتلقي اإلخطار بالشبهة ، أو تجاوزه حدود الغرض القانو  في الوقاية  ني المتمث لالوجهـــــــــــــــــــــــة القانونية المخو 
 ستعالم .شتبـــــــــــــــــــــــــــــــاه عند اإلمن تبييض األموال و تمويل الرهاب ، أو تجاوزه حالت اإل

و ينظر إلى هذه المسؤولية القانونية عن إفشاء السر وفقـــــــــــــا للقواعد العامة )الفرع األول( ، و للقانون 
 لفرع الثاني( .البنكي الجزائري )ا

 
 

                                                 
  . 32نبيه صالح ، المرجع السابق ، ص  -1

  . 2، المرجع السابق ، ص زايد الحموري  ماجد عصام -2

  . 32نبيه صالح ، المرجع السابق ، ص  -3

  . 33نبيه صالح ، المرجع نفسه ، ص  -4

  . 2، المرجع السابق ، ص زايد الحموري  ماجد عصام -5

  . 33 نبيه صالح ، المرجع السابق ، ص -6

  . 32نبيه صالح ، المرجع نفسه ، ص  -7
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 الفرع األول :
 لتزامه بالسر المصرفي وفقا للقواعد العامةإمسؤولية البنك عن إخالله ب

 

معه مساءلة البنك عن األضرار الالحقة بالعميل وفقا لما يعتبر إفشاء السر المصرفي خطأ يستلزم 
إلى  سم لتي تنقالة في المسؤولية المدنية ، تقتضيه القواعد العامة الواردة في القانون المدني الجزائري المتمث  

انون من الق 122ا في المادة ــأساسه تجد و الثانية مسؤولية تقصيرية، مسؤوليتين األولى عقدية أساسها العقد 
 .  (1) المدني الجزائري

ا التقصيري و العقدي في مواجهة البنك دون حاجة إلى اشتراط ــــــــــــــــــــتقوم المسؤولية المدنية بشقيهو 
القضاء األمريكي ، و على ذلك يهتم  (2) بل يكفي أن يقع اإلفشاء باإلهمال، السر وجود تعمد أو قصد إفشاء 

 . (3)الناتج عن إفشاء البنك ألسرار حسابات العميل  بضرورة توافر عنصر الضرر
ياق ، نود أن نشير قبل التعرض لكال المسؤوليتين إلى أنه و مهما كان أساس المساءلة و في ذات الس  

فإن للعميل حق في جبر الضرر الذي أصابه نتيجة اإلفضاء بأسراره ما لم يكن هذا  -عقدية أم تقصيرية  –
مشروع ، فإنه في هذه األحوال األخيرة فقط ل يكون للعميل حق في التعويض و لو اإلفضاء له مبرره ال

 . (4) ـــــــــــــــــــأ لحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ضرر ، ذلك أن تلك األسباب تنفي عن الفعل الصادر من البنك وصف الخطــــــــــــــــــــ

 قدية للبنك عن إخالله بالتزامه بالسر المصرفي: المسؤولية العالفقرة األولى 
، لذا وط مجموعة من الشر تحقق ب  لتزام السر المصرفيإعن اإلخالل بالمسؤولية العقدية قيـــــــام يرتبط 

 .نعرض بعدها لآلثار المترتبة عن قيام المسؤولية العقدية  سيتم تبيانهــــــــــــــــــــــا أول ، ثم

 للبنكام المسؤولية العقدية قي شروط أوال :
 تحقق مايلي :للبنك عن إفشاء السر المصرفي  المسؤولية العقديةيشترط لقيام 

ات لألخير إحدى الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجود عقد بين البنك و العميل ، يلتزم فيه األول أن يؤدي -أ
 أن يكون العقد صحيحــــــــــــــــــــــا ، فإذا كان العقد، و  تطابق إرادتي طرفيهالمصرفية ، و العقد ل ينعقد إل عند 

باطال أو قابال لإلبطال و تقرر إبطالــــــــــــــــــــه ، انعدم وجود العقد القانوني ، و من ثم ل يمكن أن يكون مصدرا 
 . (5)ا امتنع أحدهما عن تنفيذه لمسؤولية عقدية بين طرفيـــــــــــــــــــــــــــــــه إذ

  سببالا كان ـه الناشئ عن العقد أيـــــــــــــــــــــــلتزامإام المدين بــــــــــــــــــــــــالخطأ العقدي هو عدم قيو على ذلك ف

                                                 
ه ، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه ـــــــــ، تنص : " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئالمعدل و المتمم القانون المدني من ،  122المادة  -1

  بالتعويض " .

2 - Pierre Verdier , op-cit. , p.7 . 

  . 22، المرجع السابق ، ص  الحميد عمار ماجد عبد -3

  . 221ص المرجع السابق ، علم الدين ، اسماعيل محي الدين  -4

 . 222ص المرجع السابق ، محمد عبد الحي ابراهيم ،  -5
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ل يعتبر إخالل بالعقد المبرم بين البنك و العمي، إذ  اء السر المصرفيـــــــــإفشعلى  ، و هو ينطبق (1) ذلكفي 
ة ، أو عقد فتح حساب أو عقد ـة هذا العقد أكان عقد إيجار خدمات ، أو عقد وديعـــــــــــــــــــــمهما كانت طبيع
، ذلك  (2)هذه العقود يتضمن شرطا صريحا كان أو ضمنيا بأل يفشي البنك أسرار العميلقرض ، فأي من 

أن السر المصرفي يعد من مستلزمات العقود المصرفية ، ول يؤثر في حقيقته هذه انعدام شرط صريح إلرادة 
 . (3) ضمنيــــــــــــــــــــــــة لألطراف

ام فرضه ة التز ـــــــــــــــفيه ، عنصر مادي هو التعدي بمخالفو لعتبار الفعل خطأ يجب توافر عنصرين 
، و في مدى توافر هذا األخير لدى البنك باعتباره شخصا  و عنصر معنوي هو اإلدراك أو التمييز، العقد 

مساءلة  و أنه يمكن، يرى الفقه أن إفشاء األسرار يقع بواسطة ممثلي الشخص المعنوي أو موظفيه معنويا 
متى  (4)ا للغير ــــه بتعويض األضرار التي يسببهـــه و إلزامــالمعنوي باعتباره متبوعا عن أفعال تابعي الشخص

كان العمل غير المشروع واقعـــا منه في حال تأدية وظيفتـــه أو بسببهـا ، و ليس ضروريـــا أن يكون إفشاء 
ن حالت اإلهمال تؤدي إلى إفشاء السر السر متعمدا حتى يقع الشخص تحت طائلة المسؤولية ، فكثير م

 إلحاق الضرر كالخطأ في إرسال رسالة بريدية أو اإلهمال الذي يؤدي إلى ضياع وثائق .
إن إعطاء أحد مستخدمي  1331-11-10تاريخ و قد جاء في قرار لمحكمة الستئناف في باريس 

أكد ه هو صاحب الحساب دون أن يتالمصرف رصيد حساب أحد الزبائن لشخص طلبه منه بالهاتف مد عيا أن
 1322الموظف من هوية المخاطب يعتبر خطأ فادحا يلقي المسؤولية على عاتق هذا الموظف تطبيقا للمادة 

 . (5)من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

وبا إلى الشخص المعنوي ذاته بأن كان صادرا من مجلس إدارته أو أحد أعضاء أما إذا كان اإلفشاء منس
هذا المجلس فإن مسؤولية الشخص المعنوي تقوم على العنصر المادي في الخطأ دون العنصر المعنوي الذي 

ي ذو يعتبر خطأ صادر من الشخص المعنوي ذاته خطأ المدير العام ال، يتعين الستغناء عنه في هذه الحالة 
ألقوى عند التعاقد التملص من لطرف اهو االبنك  عادة ما يحاول لكن،  (6)يحل محل أعضاء مجلس اإلدارة 

ا في العقد ، وهذه البنود المعفية ليست مخالفة للنظام العام و لكن ل مجال ـــالمسؤولية عبر بنود يدرجه
 . (7) اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ما ارتكب البنك غشا أو خطأ جسيمإلعمالها و األخذ بها إذ

                                                 
  . 230ص ،  2112السكندرية ، منشأة المعارف ، عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني : مصادر اللتزام ، الجزء األول ،  -1

  . 131 ص،  1333، دار وائل ، األردن، 1محمد عبد الودود أبو عمر ، المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي ، الطبعة  -2

3- Hammadi Arraid , op-cit. , p. 165 .  

  . 212-212ص ، المرجع السابق ، علم الدين اسماعيل محي الدين  -4

  . 23ص ، المرجع السابق ، الجرد هيام  -5

  . 212-212ص ، المرجع السابق ،  علم الديناسماعيل محي الدين  -6

:  3الجزء  ،ول المسؤولية القانونية للمهنيين ة للمصارف ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية حــة المهنيـــمروان كركبي ، المسؤولي -7
 . 32ص ،  2111ولية المهنية اإلعالمية و المصرفية و المحاسبية  ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، المسؤ 
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مة في اي حقه وفقا للقواعد العى المدعي الذي وقع فعل اإلفشاء فيقع عبء إثبات الخطأ العقدي علو 
، ذلك أن التزام البنك بالسر المصرفي التزام سلبي أي التزام بامتناع عن عمل ، و في هذا األخير  (1)اإلثبات 

اع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد أتى بالعمل الذي التزم بالمتن -البنك  -أن يثبت أن المدين  -العميل  –يكون على الدائن 
 .  ، على عكس (2)عنه 

  الضررتحقق  -ب
، فالضرر المادي يتجسد في   (3) مادي أو معنوي للعميليشترط لقيام المسؤولية العقدية تحقق ضرر 

ة أو الجسمية التي تلحق بالعميل ، و أما الضرر المعنوي هو ما يصيب العميل في ـــــــــــــــــــــــــــالخسارة المالي
، يستحق إذا انصرف عن العميل عمالءه أو استغل منافسوه المعلومات السرية في  (4)ه ـــــــــــــــــشعوره أو سمعتـــ
 . (5)الدعاية ضده 

 العالقة السببية بين الخطأ العقدي و الضرر  -ج
يشترط أن يكون خطأ البنك هو السبب المباشر للضرر الذي لحق بالعميل ، و يقع عبء إثباتها على 

كن للبنك نفي العالقة السببية كأن يكون اإلفشاء قد حدث عن طريق السبب عاتق العميل المضرور ، و يم
 . (6)األجنبي كالقوة القاهرة أو حادث مفاجىء أو خطأ العميل نفسه ، أين تنتفي بذلك المسؤولية  

(7) الجزائري المدني القانون من  127المادة في نص قد الجزائري المشرع نجد هذا وفي
 أثبت إذا " أنه على 

 المضرورن مصدر  خطأ قاهرة ، أو قوة مفاجئ ، أو كحادث فيه له يد ل سبب عن نشأ الضرر قد أن الشخص

 ." ذلك  خالفياتفاق  أو قانوني نص يوجد لم الضرر ، ما هذا بتعويض ملزم غير الغير ، كان من خطأ أو

 ضررا ادىـــليتف للغير ضررا سبب من"  أنالقانون المدني الجزائري اعتبرت  من 130 المادة أن كما

 ."ا ـــــــــــــــــــــــــــــــمناسب القاضي يراه الذي بالتعويض إل ملزما يكون بغيره ، ل به أو اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، محدق أكبر

 نص القانون ذاإ إل إراداته خارج هو الحاصل الضرر أن أثبت إذا بالتعويض البنك  يلتزم ل عليه وبناء

 .  اــــالقاضي مناسب يراه الذي التعويض من بالقدر إل ملزما يكون ل لضرر أكبر وبتفاديه,، ذلك  خالف على
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 للبنك التعاقدية  المسؤولية قيام ـــــارأثــــــــ ثانيا :
البنك ب يربطه الذي العقد فسخ يترتب عن قيام المسؤولية العقدية حق العميل في طلب التعويض ، أو 

  مع التعويض . 
 الحاصل الضررالعميل عن  تعويض -1 

لضرر الذي التزامه بحفظ السر أن يمك ن عميله من تعويض يتناسب حجم إيلتزم البنك عند إخالله ب
 أصابه .

إلى حالة كون التعويض لم يتم  المدني القانون من 182 المادة بموجب الجزائري التشريعو قد تعر ض 
 ، فالقاضي القانون في في العقد أو مقدرا التعويض يكن لم إذا أنه علىالتفــــــــــــاق عليه في العقد ، حيث نصت 

 نتيجة هذا يكون أن من كسب ، بشرط فاته وما خسارة من الدائن لحق ما التعويض ، ويمثل يقدره الذي هو

 استطاعة في يكن لم إذا نتيجة طبيعية الضرر و يعتبر،  به الوفاء في للتأخر أو لتزامباإل الوفاء لعدم طبيعية

 .معقول  جهد ببذل اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتوق أن الدائن

 بتعويض إل جسيما خطأ أو غشا يرتكب لم الذي المدين يلتزم فال العقد ، مصدره لتزامال كان إذا أنه غير
 .التعاقد وقت عادة توقعه يمكن كان الذي الضرر

 قد بخطئه الدائن كان إذا بالتعويض يحكم ل التعويض ، أو مقدار ينقص أن للقاضي يجوز أنه كما
  .هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي زاد أو الضرر إحداث في اشترك

، و ل يفترض  (1)( سنة 12ل يتقادم اللتزام الذي نشأ بإرادة الطرفين إل بمرور خمسة عشرة )
 . (2) التضامن بين المدينين في حالة المسؤولية العقدية عن إفشاء السر

 العقد فسخ  -2
ل لتزامه بحفظ السر ، و ذلك من خالإبيجوز للعميل أن ينهي عالقته بالبنك جراء إخالل هذا األخير 

 طلب فسخ العقد القائم بينه و بين البنك . 
و قد تضم ن القانون المدني الجزائري فسخ العقد كوسيلة قانونية لنحالل العقد ، و بي ن صوره في 

 الفسخ القضائي ، الفسخ التفاقي و انفســـاخ العقد بقوة القانون .
 الفسخ القضائي -  

ذار هذا عـــــــــــــــــــــــــه بعد إلتزامـإمشرع الجزائري للمتعاقد فسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد اآلخر بأجاز ال
 ، و اشترط في الفسخ : (3)األخير 
 جانبين .لفسخ من العقود الملزمة لأن يكون العقد محل ا -
 عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه . -
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 أن يكون عدم التنفيذ راجعــــا إلى فعل المدين و إن كان عدم التنفيذ جزئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . -
 امه و قادرا على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه .أن يكون الدائن مستعدا للقيام بالتز  -

و يتم فسخ العقد بعد رفع دعوى أمام القضاء بعد أن يتم اعذار المتعاقد المخل بالتزامــــــــه ، أي بعد إعذار 
 . ( 1)البنك 

 الفسخ التفاقي  -
ج اشتراط ي هذا قد يتدر قد يتفق المتعاقدان على فسخ العقد عند إخالل أحد المتعاقدين بالتزامه ، و ف

 (2)الفسخ وقت صدور العقد ، فيظهر في إحدى الصور : 
التفاق على أن يكون العقد مفسوخا ، حكم هذا الشرط يتوقف على نية المتعاقدين ، فقد يكونان قد  -

 أرادا به تحتيم الفسخ إذا أخل المدين بالتزامه ، فيتحتم على القاضي أن يحكم بالفسخ  .
اء نفسه ، و هذه الصورة تسلب القاضي سلطتـــــــــــه ــــــــــــــــــعلى أن يكون العقد مفسوخا من تلقالتفاق  -

يغني  لتزامه ، و ل يملك إل الحكم بالفسخ ، و هذا الشرط لإالتقديرية ، فال يستطيع منح المدين مهلة لتنفيذ 
ـا للفسخ ل مقررا له ، كما هو ــــــــــــــــــــالحكم منشئ عن إعذار المدين و ل عن رفع الدعوى بالفسخ ، و يكون

 األمر في القاعدة العامة للفسخ .
اء نفسه دون حاجة إلى حكم ، و هذا الشرط يغني ـــــــــــــــــــــــــــــالتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلق -

يحد د حسب العرف عند عدم تحديده من طرف  عن رفع دعوى الفسخ ، و " ل يعفي من اإلعذار ، الذي
 المتعاقدين " .

 التفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار . -
يترتب على الفسخ التفاقي إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، و إذا استحال ذلك 

 . (3)جاز للمحكمة الحكم بالتعويض 
 :الفسخ بحكم القانون  - 

لتزام ل ينقضي بسبب ، و اإل( 4)لتزام بسبب استحالة تنفيذه إ ينفسخ العقد بحكم القانون إذا انقضى
استحالة تنفيذه إل إذا كانت هذه الستحالة ترجع إلى سبب أجنبي ، و أن العقد ل ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم 

، و على المدين إثبات السبب األجنبي و إل بقي ملزما بالعقد و حكم عليه القانون إل إذا انقضى اللتزام 
 . (5)بالتعويض 

هذا ، و يترتب على إنفساخ العقد بحكم القانون إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد ، و ل محل 
 . (6)للتعويض ألن المدين قد انقضى التزامه بقوة قاهرة 
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 : المسؤولية التقصيرية للبنك عن إخالله بالتزامه بالسر المصرفي الفقرة الثانية 
 .ا سيتم تبيانه هو م تنعقد مسؤولية البنك التقصيرية و ترتب أثرها متى توافرت جميع عناصرهـــــــــــا ، و

  عناصر المسؤولية التقصيرية  أوال :
 ينهمــا .ب الخطأ و الضرر و عالقة سببيةعناصر ثالث ، تتمث ل في على  التقصيريةتقوم المسؤولية 

 التقصيري  الخطأ -1 
زام بعد تاإلخالل بالتزام قانوني واحد ل يتغير هو اللفي وفقا للقواعد العامة  التقصيرييتمث ل الخطأ 

إذ أن المسؤولية التقصيرية تتعلق بالنظام العام فال يمكن استبعادهـــــا أو تعديلهــا بموجب ،  (1)اإلضرار بالغير 
   .(2)اتفاقات خاصة 

العقد  هــــــــــــــــــــــــــــيتضم نا حتى و لو لم ــــــــــــــــــــــــــــــــموجبا ضمنيا و قانوني السرو يعتبر التزام البنك بحفظ 
لمسؤولية عن قيام البنك بإلحاق الضرر بالعميل بفعله نتيجة إفشاءه أسرار هذا العميل او تنشأ  ،  (3) صراحة

اع المفاوضات الجارية بين البنك و عميله ـــــــــــــــــــــــــــــكما في حالة انقط،  (4)الذي ل تربطه به أية رابطة عقدية 
ا ، أو كما في حالة الحكم ببطالن العقد بينهما ، فعلى الرغم من انقطاع الصلة بين البنك وعميله ــــــــــهــــو فشل

و بما للبطالن من أثر رجعي ، إل ــــــــــــــــــــــــه بسبب عدم نجاح المفاوضات و عدم إبرام العقد أو بسبب بطالن
نمت إلى علمه خالل المفاوضات أو أثناء العقد قبل الحكم  أسرار العميل التي ءبعدم إفشا ملزمالبنك  نأ

 . (5)بإبطاله 

 و للخطـــأ التقصيري عنصران :
عنصر مادي : يتمث ل في التعدي أو النحراف عن السلوك العادي ، و هو يقاس على أسس  -

 . (6)موضوعية 
فظ ــــــــــــــــــــــــــــــة البنك عن إخالله بحعنصر معنوي يتمثل في اإلرادة و التمييز ، و في هذا يجوز مساءلــــ -

ة إلى و ذلك يعود ربما إلى النظرة الحديث، القضاء في فرنسا يتشدد في تعامله مع هذه المسؤولية السر ، إذ 
أو ربما إلى أن المهنة المصرفية تقوم على ، دور البنوك التي تؤدي خدمة عامة على غرار القطاع العام 

 حدا اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الجمهور عموما مما يفرض على من يمارسهالعميل  ا لهاـــــــــــــــــــــــــــــــــقة التي يوليهعنصر الث
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 .( 1) ا من اليقظة ، و كل تراخ في هذا المجال يعتبر خطأ يلزم البنك بالتعويضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرتفع

  الضرر -2
إذا ترتب على فعل إفشاء السر المصرفي ضرر للعميل يعتبر فعال ضارا يلزم فاعله بضمان الضرر 

لضرر ا من البنك و أن يثبت عبء إثبات فعل إفشاء السر المصرفياجم عنه و يقع على عاتق العميل الن
السر لتزام بحفظ ذلك أن اإل،   (2) الذي لحق به من جراء فعل البنك و العالقة السببية بين الفعل و الضرر

 . (3) ثبات حصول اإلخالل بهإعن العمل يلزم الدائن  متناعإلتزام بإ
 رض في هذه المسؤولية شرطين : و يفت

في ة سواء أكانت مستندة إلى عقد أم ل ، فها ، عنصر السلطة الفعليــــاألول قيام عالقة تبعيـــة بعنصري
حال توافره تقوم المسؤولية و لو كان العقد باطال ، و العنصر الثاني أن يكون للمتبوع سلطة إصدار األوامر 

، و على ذلك  يكون خطأ المتبوع في الختيار و الرقابة يفترض افتراضا  (4)ـا و سلطة الرقابة على تنفيذهـــ
ة بين البنك و المستخدم فإن األخير يسأل مسؤولية ـــــــــــــــــل يقبل إثبات العكس ، و إذا انتهت عالقة التبعي

 . (5)شخصية 

 هـــــــــــــــــلوظيفت هـتأديت أثناء التابع الصادر من الضار الفعلو أما الشرط الثاني فيتمث ل في وجوب تحقق 
 علىالجزائري ، حيث نصت  المدني القانون من 136 ، و هو ما نجده في المادة  اـــبمناسبته أو اــبسببه أو
 هــــــــــــــــوظيفت تأدية حالة في منه واقعا كان من الضار بفعله تابعه يحدثه الذي الضرر مسؤول عن المتبوع يكون أن
 هذا كان متى هــتابعر اختيا في حرا المتبوع يكن و لو لم ةــالتبعي عالقة تتحقق و، ا ــأو بمناسبته اــبسببه أو

 " . المتبوع لحساب يعمل األخير

هذا ، و تقوم المسؤولية التقصيرية عن الضرر المتوقع و غير المتوقع مادام مباشرا ، و هذا هو 
ه ـــــــــــــــــــــــــــــــلمسؤولية العقدية التي تتطلب تحقق ضرر مباشر متوقع ليشملاألصل في التعويض على عكس ا

 . (6)التعويض 

و ذلك بأن يكون فعل اإلفشاء سببا في وقوع الضرر ، العالقة السببية بين الخطأ و الضرر  -ج
 بالعميل .

 
                                                 

  . 33ص ، المرجع السابق ، مروان كركبي  -1

  . 20المرجع السابق ، ص  ، خالد ابراهيم التالحمة -2

  . 212 محي الدين اسماعيل علم الدين ، المرجع السابق ، ص -3

  . 221 عبد المولى علي متولي ، المرجع السابق ، ص -4

  .  203-202محمد عبد الحي ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  -5

  . 222ص  ، المرجع نفسه ،محمد عبد الحي ابراهيم  -6
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 المسؤولية التقصيرية للبنكقيام  أثـــــــــــــــــــار  ثانيا :
يل لتزامه بحفظ السر إلزامه وجوبا بتعويض العمإالتقصيرية للبنك عن إخالله ب المسؤولية على تترتب

لك يقع أي اتفاق على اإلعفاء من توقيع المسؤولية تحت طائلة عن الضرر الال حق بهذا األخير ، و على ذ
( 1)البطالن لرتباطهــــــا بالنظام العام 

.   
من القانون المدني الجزائري حق طلب التعويض عن الضرر الالحق  122للعميل وفقا للمادة  حيث يكون

حيث  ، موظفيه و التعويض ضد البنك دعوى ــــــــــــــهرفعلتزامــــــــــــه بحفظ السر ، و ذلك بإبه جراء إخالل البنك ب
على أساس مسؤولية التابع عن األخطاء الصادرة عن عميله يسأل البنك عن إفشاء أحد موظفيه ألسرار 

ه ، فتثور مسؤولية البنك عن إفشاء أحد تابعيه للسر المصرفي طالما وصلت المعلومات أو األسرار ـــــــتابعي
، أما  إذا كان السر المصرفي قد وصل إلى  (2) بع بمناسبة نشاطه أو عمله المصرفي مع البنكإلى علم التا

علم التابع من مصدر آخر أو بوسيلة أخرى ، فال يكون البنك مسؤول عما حدث من إفشاء ، كما ل تثور 
ه إذا حصل هذا اإلفشاء بعد ترك األخير للعمل ــــــــــــــــــــــاء السر من جانب أحد تابعيـــــــــــــــــــــــــمسؤولية البنك عن إفش
ة في الوقت الذي وقع فيه الخطأ المسبب للضرر ، و إن كان اء رابطة التبعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي البنك ، و ذلك لنتف

 . (3)على أساس المسؤولية التقصيرية ا ــــــــــــــــــــــــــــــــهذا ل يحول دون مساءلة التابع شخصي
و عموما يكون البنك محل مساءلة كاملــة تجاه الغير عن تصرفات الموظفين التابعين له ، و في الحالت 

  (4)التالية : 
 ا .ـــــــــــــــــــــــــــــــمتى وقع الفعل الضار من الموظف اثناء تأدية وظيفته أو بمناسبته -
 حدود الصالحية و لم يكن للعميل علم بتجاوز الموظف صالحياته . متى وقع خارج -
  متى كان الموظف يتعامل لحسابه الشخصي و لم يكن العميل يعلم بذلك . -

في أنظمة المصرف طالما أن  ةدكما ل ترفع المسؤولية عن البنك عندما تكون سلطات المديرين محد  
  . (5)حسب المألوف تطبيقا لنظرية الظاهر ببنوك أخرى المدير يتصرف أسوة بما يقوم به أمثاله في 

دفع ما لزامه به المسؤولية أن يرتد على مستخدمه الذي ارتكب الخطأ إلــفي حال تحمل للبنكيحق و 
قد  لبنكاكعطل و ضرر ، و لكنه يفقد حقه بالرجوع إذا استطاع المستخدم أن يثبت أن للعميل حكم عليه به 

 . (6)ات الضرورية ـــئه التعليمات أو التنبيهطأ لعدم إعطاخارتكب 

                                                 
و العمل اإلجرامي ، المعد ل و المتم م ، تنص : " و يبطل كل شرط يقضي باإلعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل اإلجرامي "  لقانون المدني، من ا 102المادة  -1

 و العمل الضار ، وقد ورد النص الفرنسي لهذه المادة أوضح من النص العربي ،حيث جاء النص الفرنسي كمايلي  : ه
 " Est nulle toute clause exonérant de la responsabilité délictuelle  "  

  . 211خالد حمد محمد الحمادي ، المرجع السابق ، ص  -2

  . 23جالل وفاء محمدين ، المرجع السابق ، ص  -3
  . 211خالد حمد محمد الحمادي ، المرجع السابق ، ص  -

 . 122هشام البساط ، المرجع السابق ، ص  -4

  . 31د ، المرجع السابق ، ص هيام الجر  -5

    . 310الياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص  -6
 المعدل و المتمم .لقانون المدني ، من ا 130المادة  - 
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 الفرع الثاني :
 لتزامه بالسر المصرفي وفقا للتشريع البنكيإمسؤولية البنك عن إخالله ب

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتعلق بقانون النقد و القرض فكرة خضوع البنك للمسؤوليتين المهني 11-13مر تضم ن األ
 يف لتزامه بالسر المصرفي ، و ذلك عندما أقر  بمسؤوليته المهنية ا ما وقع إخالل من البنك بإو الجزائية ، إذ
 و التي من بين ،تشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاط البنك ألحكام اللفي حال مخالفته منه  112نص المادة 

المادة حالت للبنك عندما أة ـــــــــــــــــــــالجزائي، و كذلك إقراره بالمسؤولية ما تعلق بالسر المصرفي لتزامات تلك اإل
  . ة بإفشاء األسرارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى القاعدة العامة في قانون العقوبات المتعلق (1) 110

 لبنك على التوالي :الجزائية لو  لكل من المسؤوليتين التأديبيةعرض  لذا سنتولى

 : المسؤولية التأديبية للبنك عن إخالله بالتزامه بالسر المصرفيالفقرة األولى 
ير خالل هذا األخلتزامات المهنية العامة التي يخضع لها البنك ، و إيعتبر السر المصرفي من اإل

يعة يؤدي بالجهة المختصة بتوقيع جزاء تأديبي يتناسب و طب اـــــــــــــــــــــلتزاماته المهنية يشكل خطأ تأديبيإبإحدى 
 .ــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جسامتـ الخطأ المرتكب

 المصرفية بتوقيع الجزاء التأديبي اختصاص اللجنة  أوال :
و هي بصدد أداء ،  (2) اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعاينتهاللجنة المصرفية بمعاقبة اإلخاللت التي تتم  تص  تخ

 .( 3) حترام هذه األخيرة للتشريعات و التنظيمات المطبقة عليهاإا الرقابي على البنوك في مدى ــــــــــــــــــــــــــــــــمهامه

على غرار الجرائم  (4) ذا ، و ل نجد في القانون تعدادا حصريا لما يمكن أن يوصف بالخطأ التأديبيه
إذ أن نطاق األخطاء التأديبية يشمل كل األحكام التشريعية ،  (5)ا مبدأ الشرعية ــــــــــــــــــــــــــــــالجنائية التي يحكمه
ات التأديب بسلطة تقديرية في تحديد المخالفات ـــــــــــــ، كما يعترف لجه( 6)ة بنشاط البنك ـــأو التنظيمية المتعلق

 ة .ــــا لما يخدم  حسن سير المهنــــــــــــــــــــــــــــــو األخطاء التأديبية وفق
 

ا ، و غير ــو تستقل إجراءات التأديب التي تتبعهـــا الجهة المختصة عن القرارات الردعية المقضي به
 .  (7) اضعة للوقائع  الحكم الجنائي خ

                                                 
  المعدل و المتمم . 11-13 رقم من األمر -1

2- Helene aubry , op-cit. , p. 28 .    

  .المعدل و المتمم  11-13، من األمر  112المادة  -3

  أنظر :  ،  ا الفاعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعرف الخطأ التأديبي بأنه إخالل بواجبات المهنة أو الوظيفة التي ينتسب إليه -4
  . 303ص ، المرجع السابق ، سعيد عبد اللطيف  -   

5- Anne TEISSIER , op-cit. ,  p. 146.  

  .المعدل و المتمم  11-13ر ، من األم 112المادة  -6

7 - Pierre Verdier , op-cit. , p  . 9  
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  التأديبي طبيعة الجزاء  ثانيا :
 ي بها اللجنة المصرفيةالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تقض 11-13من األمر  112دت المادة حد  

 . بالسر المصرفيا التزامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو التي من بينه، ة ــــــــــــــــــــــــــلتزاماته المهنيإالبنك المخل بضد 
مثلي مما تقع على البنك ذاته كشخص معنوي ، و منهـــــــــــــــــــــــــا  حيث نجد من بين هذه الجزاءات ما توقع على

 .البنك 

 البنك الجزاء التأديبي المقرر ضد  -1
 لتزامه بحفظ السر في :اءات المقررة ضد البنك المخالف إلتتمثل طبيعة الجز 

 .نذاراإل -" 
 . المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط - التوبيخ -
ــــــه وقفزالهـــــا على البنك إلى ت" ، التي يؤدي إن سحب العتماد - ـــ ـــ ار الستمر و ه ـــــــــــــــعن نشاطـــــــــــــــــــــ
، أين يتم تعيين مصـــــــــفيا له من قبل اللجنة المصـــــــــرفية وفقا للقواعد العامة  قيد التصـــــــــفيةه وضـــــــــعأو فيه ، 

ية ، مما يعني فطيلة فترة التصـــــــعنوية المتعلقة بتصـــــــفية الشـــــــركات ، و يظل البنك محتفظا بشـــــــخصـــــــيته الم
إمكانية خضــــوع البنك لجزاءات جزائية عن الجرائم خالل فترة التصــــفية ، ذلك أن نفي مســــؤوليته الجزائية في 

 فترة التصفية قد تدفع بأعضائه أو موظفيه إلى ارتكاب العديد من الجرائم .
أن تقضي بدل من تلك  11-13مر من األ 112وفقا للمادة لجنة المصرفية في السياق نفسه ، يمكن لو 

بعقوبة مالية تكون مساوية على األكثر للرأس المال األدنى  - 112العقوبات الواردة في المادة  -العقوبات 
 الذي يلزم البنك بتوفيره ، أو إضافة إليهـــــــــا .

 الجزاء التأديبي المقرر ضد ممثلي البنك  -2
قوبات تأديبية تختص اللجنة المصرفية بتوقيعهــا على ممثلي ع 11-13من األمر  112أقر ت المادة 

البنك في األحوال التي يثبت فيها إخاللهم بحفظ السر ، و هي في مجال تبييض األموال و تمويل اإلرهاب 
ــــــــــة لوجهـــــــــــــــحترام افي غير حالت الشتباه ، أو عدم إستعالم وصا في األحوال التي يتم فيها اإلتتمثل خص

لة بتلقي اإلخطار بالشبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، أو  ستعمال المعلومات ذات الطابع السري لغرض غير إالقانونية المخو 
اإلرهاب ـــــــــة من تبييض األموال أو تمويل ـــــــــــــــــــــ، و هو الوقايــــ 11-12الغرض المنصوص عليه في القانون 

 . (1)و مكافحتهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
قط ، بل ه على البنك كشخص معنوي فل يقتصر توقيع عقوبتلتزام حفظ السر مما يعني أن اإلخالل بإ

 ه .ـيشمل أيضا ممثليـه الشرعيين المتصرفين لحسابه ، باإلضافة إلى موظفيه و مستخدميـــــــــــــــــــــــــــــــ
 و تتمثل هذه العقوبات في :  

 .ه ا أو عدم تعيينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم باإلدارة مؤقت -" 
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 : المسؤولية الجزائية للبنك عن إخالله بالتزامه بالسر المصرفيالفقرة الثانية 

و قد ،  ةــــــــــــــــــــــــلذلك عقوبة جنائي تإفشاء السر المصرفي و فرضالوضعية مت أغلب التشريعات جر  
نظيم قانوني ه في تـــــــــــفمن التشريعات من أفردت ،في قد حظي بتكريس قانوني أن السر المصر من قبل رأينا 

إذ أحالت المادة ، القانون الجزائري  فيالحال كما هو  ،أدرجته في إطار السر المهني  نا مــ، و منهخاص 
تب عن إخالله بخصوص الجزاء المتر  (1)إلى النص العام الوارد في قانون العقوبات  11-13من األمر  110

ذلك لرتباط السر المصرفي بحماية الحياة الخاصة للعميل المكرسة ، و لتزامه بالسر المصرفي إب
  .بالمصلحة العامة من جهة ثانية من جهة ، و ارتباطه ا ـــــــــــــــــــــــــــــــدستوري

 -ى توافرت شروط معينة زيادة عن مسؤولية ممثلي البنك مت -صراحة  المشرع الجزائري و قد أقر  
، ذلك أن قيام مسؤولية الشخص المعنوي وفقا للقواعد مسؤولية البنك كشخص معنوي عن جريمة إفشاء السر 

يرتبط بمدى وجود نص قانوني ، بمعنى أنه ل مسؤولية للشخص المعنوي  (2)العامة الواردة في قانون العقوبات 
 في غياب نص .

إفشاء سر المهنة بالنسبة إلى البنوك لعتبارات منها أن مهنة البنوك قد و يبرر الفقه الفرنسي تجريم 
و هذا يضفي عليها صفة رسمية ،  و أن البنوك تحتكر تلقي ، ( 3) ا عاما لالئتمانـــأصبحت تشكل مرفق

الودائع في بعض الحالت وعليه أصبح يتعين على األفراد في ظروف عديدة إجراء عملياتهم عن طريق 
 . (4) مبلغ معينقيمتها عن كما في سداد بعض الديون بشيكات تزيد  البنوك

إلى أول  أن نتعرضالسر لتزامه بحفظ إللجزاء المقرر للبنك عن إخالله بومن األهمية قبل التعرض 
 العناصر المكونة لجريمة إفشاء السر المصرفي .

  العناصر المكونة لجريمة إفشاء السر المصرفي  أوال :

ادي ـــا و كأية جريمة أخرى توافر الركنين المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة إفشاء السر المصرفي لقيامهتتطلب جري
لما يعتبر  يالعمد ة اإلفشاءـــــــــــــــــــــواقعلكن ما يمي زها عن باقي الجرائم كونهــــــــــــــــــــــــــــــــا تتحقق بتحقق و المعنوي ، 

 .تمن عليه ؤ حقيقة سرا من قبل من أ
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
قانون المتضمن تعديل  2111ديسمبر  21المؤرخ في ،  23-11من القانون ، مكرر  313المادة ،  المعدل و المتمم 121-11رقم  رمن األم 311 تان :الماد -1

  . 22 عدد ، ج ر العقوبات الجزائري

  . 12-12مكرر ، من القانون  21المادة  -2

نشاط البنوك  يفي حين رفض جانب من القضاء الفرنسي اعتبار البنك مرفقا عاما ألن ذلك ينطوي على إهدار لطبيعة عمل البنوك ، حتى و إن كان هناك شبه ف -3
لى إسباغ فكرة المرفق العام على  نشاط البنوك لما لذلك من آثار خطيرة تنعكس على إيق المصلحة العامة ، فإنه ل يصل و نشاط المرفق العام الذي ينطوي تحق

 نظر : حيوي في مجال تقديم اإلئتمــــان ، أأداء البنوك لدورها ال
  . 21أحمد عوض يوسف عوضين، المرجع السابق ، ص  -    

  . 222ص المرجع السابق ،  ،علم الدين اسماعيل محي الدين  -4
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  الركن المادي -1

 ر سرا .في فعل اإلفشاء لما يعتببفعل إيجابي يصدر عن البنك يتمثل للجريمة يترجم الركن المادي 
ل فعل و يعرفه الفقه بأنه ك، اء النشاط اإلجرامي في جريمة إفشاء السر المصرفي ــل اإلفشيمث  حيث 
د ي تعة التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغير بكل أو جزء من الواقعب عليه بطريق مباشر أو غير مباشر إعالم إرادي يترت  

 . (1) هــيتعين أن يكون اإلعالم بالسر إلى الغير ، و الغير هو كل شخص غير صاحب السر نفس، و  سرا
باشر اء بطريق مــــــــــــــــــــــــاء إذا أعلن السر بأية طريقة كانت ، سواء تم اإلفشـــــــــــــــــــــــــو عليه يتحقق اإلفش

 أو الموقف الئتماني له أو بيان بأرصدة، الغير بموقف حسابات العميل  أو عن طريق إعالم، أو غير مباشر 
 .  (2)العميل 
و إما ل تقع الجريمة على ، اء ــــــــــــــــــــــــفإما أن يتم اإلفش ،اء ــــــــــو ل يمكن تصور الشروع في اإلفش 

لم يتم النص على تجريم الشروع في طالما  (4) و بالتالي ل عقاب على المحاولة أو الشروع ، (3)اإلطالق 
جريمة إفشاء السر ، إذ األصل الذي تتضم نه القواعد العامة في قانون العقوبات أن ل  عقاب على الشروع 

 . (5)في الجنح إل إذا وجد نص صريح بذلك 

ة التي تجيزها يو بالمقابل فإن تبادل المعلومات المصرفية بين البنوك طبقا لألعراف و النصوص القانون
 .( 7) الوضعية العامة للعميلتتعلق باء لمعلومات ــعلى أن يقتصر اإلفش (6)ل يعتبر عمال غير مشروع 

م يطلب و لو ل، هو كل أمر يكون بطبيعته أو بحسب الظروف المحيطة به سرا فيعتبر سرا و أما عن ما 
ه و في أثناء ممارسته المهنة ـــــــــزم بكتمانو يجب أن يعرف السر من قبل الشخص المل ، (8)كتمانه صراحة 

، و ل يرفع عن  (10) ة و الواقعــــــــبه سرا في الحقيقما أفضي و يجب أن يكون  ،  (9)و نشاطه المصرفي 
يؤثر ذلك  أو كلهـــــــــــــــــــــا فالالسر صفته سْبق إفشائــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، و إن  فقد السر أهميته أو فائدته بعضهـــــــــــــــا 

 . (11)على مسؤولية من يفشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 
 
 

                                                 
  . 22-20، المرجع السابق ، ص  طنطاويابراهيم حامد  -1

  . 1131ص ، المرجع السابق ،  أسامة عبد اهلل قايد -2

  .  132 ص ، 2111-1333، دار أبو المجد ، القاهرة ،  -دراسة مقارنة  –، المسؤولية الجنائية عن األعمال البنكية  غادة عماد الشربيني -3
 . 22، المرجع السابق ، ص  طنطاويابراهيم حامد  -  

4- Pierre Verdier , op-cit. , p. 7 .  
  ا إل بناء على نص صريح في القانون "  .ـــــمعد ل و المتم م ، تنص : " المحاولة في الجنحة ل يعاقب عليهالقانون العقوبات ، من  31المادة  -5

  . 121، ص  2110، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1ن المصرفي و النقدي ، الطبعة محمد يوسف ياسين ، القانو  -6

7- Stéphane Piedelièvre – Emmanuel Putman , op-cit. ,  p  . 194 .  

 . 222 ص، المرجع السابق ، علم الدين اسماعيل محي الدين  -8
  . 22محمد عبد الحي ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  -  

  . 121محمد يوسف ياسين ، المرجع السابق ، ص  -9

  222ص، المرجع السابق ، علم الدين اسماعيل محي الدين  -10

  . 213ص ، المرجع نفسه ، علم الديناسماعيل  محي الدين -11
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ي كون هذه األخيرة من جرائم ذو  إفشاء السر صفة خاصة بفاعلها ،  جريمة ققتحيتطلب في و هذا ، 
ر و لو لتزامه بحفظ السر يستما وقت إيداع السر دون وقت إفشائه ألن إلــالصفة الخاصة و يشترط توافره

هم باألمناء على ، وهم ما يصطلح علي (1) هـــــــــــــــــــــانقضت عالقة العميل بالبنك أو زالت عن الموظف صفت
 . (2)السر بالضرورة 

، و تتحدد بالعالقة بين المهني و العميل ، و هي  (3)ترتبط فكرة األمين الضروري بالسر المهنيو 
عالقة من يعلم بال يعلم ، عالقة الخبير بأمور المهنة بمن ل دراية بهذه األمور ، لذلك يكون العميل مضطرا 

ي المهني ، هذا األخير الذي يصعب عليه ممارسة مهنته دون اإلحاطة إلى اإلفضاء بسره و وضع ثقته ف
 . (4)الكاملة بظروف عمالئهم 

ا على أنهم " أولئك الذين يضطر الناس إلى التوجه إليهم لعدم قدرتهم ـــيعرف األمناء الضروريين فقه
 . (5)و هم مطمئنون إلى التزامهم بحفظ السر " ، على الستغناء عنهم 

محكمة النقض الفرنسية األمين الضروري بأنه : " الشخص الذي تصل المعلومات إلى علمه  فتو عر  
صفة  –المصلحة العامة  –أو أنه المباشر لمهنة تتعلق بأمور أعطاها القانون ،  أثناء مباشرته وظيفته

 . (6)ه " ـــــبب وظيفتأو تكون هذه الوقائع أفضي بها إليه تحت ستار السرية بس، ة ـــــــــــــــــــــالسري

 (7) :، تتمثل في و يقوم تحديد المهن بناء على أربعة عناصر 
 ؛ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و الدرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن هذه المهن تفترض الثق -
 ؛ل يمكن ممارسة هذه المهن دون الطالع على األسرار  -
 ؛ا اضطراري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتجاء إلى أصحابهال -
 ؛ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مهن هامــــأنه -

 . (8)ة " ـــــة الضطراريـة المهنيـ" الثق  ا في وصف أصحاب أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يمكن إجماله

 :  أمناء على السر بالضرورةيعتبر  11-13من األمر  110و وفقا للمادة  
كل شخص يشارك أو شارك بأي ة طريقة كانت  كل  عضو في مجلس إدارة ، وكل  محافظ حسابات ، و -

 في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميهــا .
                                                 

  . 12ص ، المرجع السابق ، زايد الحموري  ماجد عصام -1

  متم م .المعد ل و ال 11-13، من األمر   110المادة  -2

  . 132ص ، المرجع السابق ،  غادة عماد الشربيني -3

 .و ما بعدها  211ص المرجع السابق ،   سعيد عبد اللطيف حسن ، - 4

  . 201-213ص  المرجع نفسه ،عبد اللطيف حسن ، سعيد  -5

  . 121ص المرجع السابق ، محمد عبد الودود أبو عمر ،  -6

  . 120بق ، ص جع السا، المر  ماجد عبد الحميد عمار -7

 . 201ص المرجع السابق ، سعيد عبد اللطيف حسن ،  -8
 . 121ص المرجع السابق ، محمد عبد الودود أبو عمر ،  -  
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مؤسسات المالية وفقا للشروط المنصوص عليها في كل  شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك وال -
 مواد هذا القانون .

و كذا موظفو الجهات التي خولها القانون سلطة اإلطالع أو الحصول على البيانات و األوراق المحظور 
 . (1)إفشاء سريتهــــــــــا 

كفي أن تتم قق نتيجة ، إذ يو تعتبر جريمة إفشــــاء السر المصرفي من الجرائم الشكلية التي ل تتطلب تح
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـالجريمة بوقوع النشاط المتمثل في فعل اإلفشـــــــــــــــــــــــــــــــاء ، و ل يشترط أن يترتب عنها ضررا ماديــــــــــــــ

 . (2)أو أدبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

  المعنويالركن  -2
ضروريا لقيام  ، إذ يعتبر القصد الجنائي شرطا (3)جريمة إفشاء السر المصرفي جريمة قصدية تعد 

ما يقتضيه تطبيق القواعد العامة في قانون العقوبات ، و التي تقضي بأن وفقا لذلك و جريمة إفشاء السر ، 
و من ثمة كانت القاعدة القاضية بأنه ،  ذلكستثناء أن تكون غير األصل في الجرائم أن تكون عمدية و ال

 يإذا سكت المشرع عن بيان صورة الركن المعنوي في جريمة من الجرائم كان معنى ذلك أن القصد الجنائ
اء بالخطأ غير العمدي ألزمه أن يفصح عن ذلك فاتباع األصل ل يحتاج إلى ــتفكمتوافرا فيها ، أما إذا قدر ال

 . (4)تاج إلى ذلك تصريح و لكن الخروج عليه يح
اإلهمال و عدم الحيطة الصادران ، أما  (5)ل بد أن يكون اإلفشاء قد تم عن علم و قصد و إرادة و عليه 

 . (6)ا ــــــــــــــــــــــــمن قبل البنك فال يشكالن جرما يعاقب عليه جزائي
إلى  تطلبإذ يمانيا و إيطاليا ، هولندا ، و أل اسويسر كل من قانون هذا يعد خالفا لما هو وارد في  و

 . (7)جانب القصد العام لزوم توافر قصد خاص يتمثل في نية اإلضرار بالعميل 
ضا ليشمل بل يمتد أي، ل يقتصر التجريم على األفعال العمدية فقط كما أنه في  القانون السويسري 

بالدافع لتحقق دون العتداد  (8) حالت المساس بأسرار العميل بناء على الخطأ أو اإلهمال و يعاقب عليه
  . (9)ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالجريم

                                                 

  . 222محمد عبد الحي ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  -1

 . 223ابراهيم ، المرجع نفسه ، ص محمد عبد الحي  -2

3- Michel Boudjemai ,  LE SECRET PROFESSIONNEL EN ACTION SOCIALE , Dunod , Paris , 2008 , p. 5.   
  . 211ص ، المرجع السابق ،  غادة عماد الشربيني -4

  . 22ص ، المرجع السابق ، ابراهيم التالحمة خالد  -5

  . 120محمد يوسف ياسين ، المرجع السابق ، ص  -6

  .  332 ص ، المرجع السابق ، سعيد عبد اللطيف -7
 . 212محي الدين اسماعيل علم الدين ، المرجع السابق ، ص  -

  . 1323ص ، المرجع السابق ، غنام محمد غنام  -8

  . 201ص ناصيف ، المرجع السابق ، لياس إ -9
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 لتزامه بالسر املصريفإو  لتزامات اجلديدة للبنكالفصل الثاني : التوفيق  بني اإل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجزاء المقرر    ثانيا :
يته لشــــــــــــــــــــــــــاء السر المصرفي من قبل البنك قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام مسؤو يترتب على ثبوت وقوع جريمة إف

 و من ثم  خضوعه إلى جزاء جنائي تحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهدف التجريم .،  (1)الجزائية 
الجزاء المقرر لجريمة إفشــــــــــــــــــــــــاء السر المصرفي  البنك كشخص المعنوي ، و ممثليـــــــــــــــــــه  و يشمل 

 على حد سواء .
 و عليه سنتطرق تباعا للجزاء المقرر ضد الشخص المعنوي ثم إلى الجزاء المقرر ضد ممثليــــــــــــــــــــــــــه .

  ضد الشخص المعنويالجزاء المقرر  -1

11/23من القانون  3مكرر 313 أقر ت المادة
اء ـــــــــــــــــــــــــــــــإفشجريمة المعنوي عن  مسؤولية الشخص  

 ة في : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكرر ، المتمثل 21السر، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 
 . اب الجريمة لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيينارتك -   
 ا .ـــــوجود نص يقضي بمساءلته جزائي -   

عقوبة الغرامة وفق ما  ه يطبق على البنكــفإن 11/23من القانون  3مكرر 313و عمال بنص المادة 
الشخص المعنوي  ا تقضي بتطبيق عقوبة الغرامة علىــمكرر ، حيث أنه 12هو منصوص عليه في المادة 

 . ( مرات الحد األقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي2( إلى خمس )1التي تساوي من مرة )
 12و زيادة على ذلك يمكن أن يتعرض لواحدة من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

 مكرر . 
   الجزاء المقرر ضد الشخص الطبيعي -2

عال ا كفاعل أصلي أو كشريك لنفس األفــــــــــــــــــجزائي –الشرعي للبنك  الممثل –سأل الشخص الطبيعي يُ 
 . (2)ا لذلك ــــــــــــــــــــــــــا مانعــــــــــالمنسوبة للبنك كشخص المعنوي دون أن تكون مساءلة الشخص المعنوي جزائي

 :ة في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المتمثل (3) اء السرـــــــــــــــــــــــة إفشملشخص الطبيعي للجزاء المقرر لجريحيث يخضع ا 
 ." دج  2111دج إلى  211الغرامة من ، و أشهر  1" عقوبة الحبس من شهر إلى  -

فرض ضمانات على استعمال المعلومات التي كان البنك قد توص ل إليها في إطار ، فإن  و من ثم  
ال ة على تجاوز حدود الوقاية من تبييض األمو ــــــــــــــــــــالمساءلة القانوني اليقظة مع إقرارالتزامه بتوخي الحيطة و 

ها ، يعد  تأكيدا من المشرع على سريتها حتى في حالت إثارة الشكوك حول الفي استعمأو تمويل اإلرهاب 
ذلك  ه السر المصرفي ، و علىتعل ق عملية بنكية ما بتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب و هو ما يقتضي

أمكن القول بأن السر المصرفي يمث ل األصل و ما حالت تبييض األموال إل  استثناء منه ، و قد أحسن 
 المشرع فعال بهذا التجاه .

 

                                                 
  . 23-11من القانون ، مكرر  313المادة  -1

 . 23-11من القانون  ،  2مكرر/ 21المادة  -2

 المعد ل و المتم م . 121-11األمر من ،  311المادة  -3
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  : الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 أن :  إن ما يمكن أن نخلص إليه في نهاية دراستنـــــــــــــــــــــــــــــــــا لهذا الموضوع هو

لتزامـــــــــــــــــــــــــــــا من البنك بحفظ أسرار عميلــــــــــــــــــــــــــــــه التي تلق اها بشكل مباشر السر المصرفي يتضم ن إ -1
أو غير مباشر بمناسبة قيامه بنشاطه المهني ، مع عدم إفشائه للمعلومات المشمولة بالسر لغير المستفيد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــا دون مبرر قانوني .منهــــــــــ

أساسه حماية النظام العام و المصلحة العامة التي يقر ها  يلتزام البنك بحفظ السر التزام قانونإ -2
عقوبات للنص العام في قانون التشريع البنكي الذي أحال إلى ال اــــــــــــــــــــــــــوفقبه لتزم القانون ، و أن البنك ي

 ا يخص توقيع الجزاء الجنائي عند اإلخالل به .ــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيمسر المهنالإفشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بالمتعلق 

لتزام البنك بحفظ السر من النظام العام النسبي الذي يمكن رفع العمل به في الحالت التي يقر ها إ -3
الت ، و تكون تلك الح أصاللتزام البنك بحفظ السر إنون حماية للمصلحة العامة ، حيث يكون فيها القا

 منه ، و هذه الحالت تم  النص عليها في التشريع البنكي ، و في نصوص قوانين خاصة . اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــاستثن
 ريع البنكي في مواجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :لتزام البنك بحفظ السر بموجب التشإفال يعتد  ب

لة بتعيين القائمين بإدارة البنوك و المؤسسات المالية  -  .السلطات العمومية المخو 
 .السلطات القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي  -
 . 11-13من األمر  112ـا وفقا للمادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالذي يعمل لحسابه الل جنة المصرفية أو بنك الجزائر -
السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة ، لسيما في إطار  -

وطنية الهيئة الفي على التوالي ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحاربة الرشوة و تبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، المتمثل
 . ة معالجة الستعالم الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مكافحته ، و خلي الفسادللوقاية من 

 و ل يعتد به بموجب نصوص قوانين خاصة في مواجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
 . اركــإدارتي الضرائب و الجمة على الخصوص في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتمث ل اإلدارات المالية -
ا ـــتهات البورصة و مراقبــــــلجنة تنظيم عمليلسيما مجلس المنافسة ، و سلطات الضبط القتصادي  -

 نشاط البنوك .ب أكثر السلطات اتصال على اعتبار أنهما

راده المشرع ب ألتزام البنك بحفظ السر في حالت تبييض األموال و تمويل اإلرهاإب عتدادإن عدم اإل -2
 ا الحد من إعمال السر المصرفيـــــــــــــــــــــــــجديدة على البنك ، تتضم ن في جزء منهــــالجزائري بإقرار إلتزامات 

ـــــــــــــــاء القانوني للمعلومات ذات الطابع السري إلى من خالل إلزام البنك من جهة و في حالت معي نة باإلفشــــــــــ
 عملياتلة الختصاص في التصدي ــــــــــجهات معي نة لسيما خلية معالجة الستعالم المالي باعتبارها صاحبــــــ

 كان ــــــــــــــــــــــــــــــــائه للسر متىتبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، و إعفـــــــــــــــــــــــائه من جهة ثانية من مسؤولية إفش

 تمويل ــــــــــــــة بالوقاية من تبييض األموال وـــنه النصوص القانونية المتعلقــــــــــو وفقا لما تتضم   ذلك عن حسن نية
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ه أل  وج، أو انتهت المتابعات بقرارات بات إلى أية نتيجة ــــــــــــــــــــــــــــــــحتى لو لم تؤد التحقيقاإلرهاب ، 
  . التسريح أو البراءةللمتابعـــــــــــــــــــــــــــــــة أو 
ات التي بالعملي –خلية معالجة الستعالم المالي  –الهيئة المتخصصة  ارـــــــــــــبإخطالبنك حيث يلتزم 

در األموال عن مص هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستعالماإلرهاب بعد  يشتبه في تضمُِّنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لتبييض األموال أو تمويل
بالوثائق و المعلومات المتوفرة لديه حول تلك العمليات بما يؤكد الشبهــــــــــــــــــــــــــــــــــة  تزويدهاو وجهتهـــــــــــــــــا ، مع 

 طار أداء واجبه بتوخي الحيطــــــــــــــــــــــــة و اليقظـــــــــــــــــــــة .إــــــــــا ، و التي تم جمعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في أو نفيهــــــــــــــــــــــــ

و تمويل تبييض األموال و/أ الوقاية من في مجالسرا في األصل يعتبر لما إفشاء لتزام البنك بإلكن   
علومات على سري ــــة الم المشرع الجزائري على التأكيدليس مطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، بل  و في المقابل حرص اإلرهاب 
ـــات تحفظ تمويل اإلرهاب بفرض ضمان /أوستعمال و التبادل في إطار تبييض األموال ومحل اإل

مات ضمنــــا عدم تجاوز كشف المعلو ص الل ذين يـــــــــــــــة و التخص  طابعهــــــــــــــــــــــــــــــــــا السري ، بأن كر س مبدأي السريـ  
لمصرفي على السر احافظ حدود الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب ، بما يعني أن المشرع الجزائري 

ى مجرد لمبني ـــــــــــــــــــــــــــــــة عتبييض األموال  وقوع ةـــــــــــــــــا و أن فرضية أو حقيقــلسيمو أبقى العمل به كأصل 
 الشتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه . 

المصرفي و إلتزاماته الجديدة هي عالقة تأثير و تأثر ، إذ  العالقة بين إلتزام البنك بالسرف من ثم   و
م لها و نطاقها المرسو لكل من هذه اإللتزامات جميعهـــــــــــــــــــــــا ) اإللتزام التقليدي و اإللتزامات الجديدة ( مجا

ـــــــــــــــــــــا ـقانونــــــــــــــــــــــــــا يكون البنك حيالها ملزما بمراعاتها تحت طائلة المساءلة القانونية خاصة في شقهــــــــــــــــــ
تباه العمل باإللتزامات الجديدة متى لم يرد اشيستوقف معه الجزائي ، فالعمل بالسر المصرفي يبقى أصال 

تح أو تمويل اإلرهاب ، و يوقف العمل بالسر المصرفي لف/وموال قها بتبييض األحول تعامالت العميل في تعل  
متى ارتبطت تعامالت العميل بعمليات و ذلك  في الحالة العكسيةالمجال أمام العمل باإللتزامات الجديدة 

 أو تمويل اإلرهاب .و/تبييض األموال 
مان كتبين ما يفرض  ، اـــــــــــــــــــــــــــــــــجميعههذه اإللتزامات مضمون و على ذلك فمسألة التعارض بين 

التوفيق رة فرض فكهو تعارض حكمي يفهم من ،  او بين ما يبيح الكشف عنه المصرفية  التعامالتي ة سر 
 . ــــــــــــــــــــــاـــحدود نطاق كل منهحترام إمن خالل بين إلتزام البنك بالسر المصرفي و إلتزاماته الجديدة في العمل 

 لتزام البنك بحفظ السركثرة الستثناءات الواردة على إهو ما يجعلنـــــــــــــــــــــــــــا نقول في األخير أن و 
ـــــــــــــــــــــــــــــا ، و استثنائه في حالت تبييض األموال خصوصا لما تتمي ز به تلك الحالت من عمومــــــــــــ

ارتباطهـــــــــــــــــــــــــــــــا بأكثر الجرائم خطورة على القتصاد الوطني ، لم تنقص منه طالما كان إفشاء المعلومات 
األحوال  فيالسر المصرفي ، فالعتراض على العمل بتحفظ سريتهـــــــــــــــــــــــــــــا  مقترنــــــــــــا بضمانات قانونية

 ءنما هو اعتراض على سو و إ، على السر المصرفي في حد ذاته  اا ليس اعتراضـــالمنصوص عليها قانون
 للعميل الذي ضمن لحماية المصالح المشروعةا ــــــــــــــــــــــــــــــالسر المصرفي وجد أساساستعماله ، و ما دام أن 

 به . لمعه تحقيق مصلحة البنوك و القتصاد ككل ، فمن المنطق الحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ عليه ، و إبقاء العم
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لى من باب التأكيد عيمكن عرض بعض المقترحات بناء على ما تم  إثارته في هذه الدراسة هذا ، و 
 ما يلي : 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعداد برامج تدريبي الحرص على لتركيز على فئة العاملين في البنوك من خاللضرورة ا -1

ما بمع الستعانة بالخبرات األجنبية في هذا المجال  ، و إخضاعهم لها باستمرار و تكوينية على مستوى عال
و كيفية   ، و اإلبالغ عنها، ا ـــــــو كشفه، تبييض األموال  كفاءتهم في التيقظ ألساليبوعيهم و يزيد من 

و ذلك للتقليل من حالت كشف السر المصرفي لعمالء البنك دون أن  ،التعامل مع العمالء المشتبه فيهم 
يفترض شفها ك ة وـــلتمكن من القضاء على الجريم، فاة ضالعين في عمليات تبييض األموال ــــــــــــــــــــــــــيكونوا حقيق

 هايد، فمهما تكلمنا عن جريمة تبييض األموال فلن نستطيع فك تعقو بدهائهم توافر قدرة التفكير مثلهم معه 
ع من أجل تمويه مصدر أمواله غير المشرو الذي سعى المحترف المجرم ذلك يكون فقط بملك  ألن،  هاتشابك و

 ـــــــه .و إخفائـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا ، فاإلشكال ليس في وجودــــــــــــــــــمن السهل وضع تشريعات و لكن من الصعب جد ا  تطبيقهـ كما أنه

ـــا ، و إنما هو يكمن في مدى القدرة في تنفيذ و تطبيق النصوص القانونية على ـــــــــــــــــــــــــالقوانين و صياغته
ة و معاقبة لعمليات تبييض األموال ل يكفي ، إذ المهم أن تلقى اللتزامات أرض الواقع ، فوجود نصوص مجر م

ات تبييض ـــحتى يتم شد الخناق فعال على عمليبكل فعالية اة على البنك مجال للتطبيق و التنفيذ حقيقة ـــالملق
 ر المشروعة غيموال األموال ، و هذا ل يكون إل بالس هر على تدريب و تكوين البنكيين على كشف و رصد األ

 . ــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مصادرته
مراقبة العمليات التي تتضمن تقسيط المبالغ المودعة ، و ممارسة مقدار من الرقابة على حركات  -2

 األموال عبر النترنيت و التحويالت بين البنوك .
ا بتحديد هوية أصحاب تلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكون استعمال النقود اللكترونية مقرونمن الضروري أن ي -3

 النقود ، حتى ل تكون منفذا لمبيضي األموال .
تفعيل النص القانوني الوارد في القانون المدني الجزائري و المتعلق بالتوقيع المضي قدما نحو  -2

يق ، و ذلك بإصدار قانون يتضمن تعيين جهات التصد المتعاملين بالبنوك اللكترونيةلمعرفة اللكتروني 
 على التوقيع اللكتروني إلثبات الرتباط بين الموقع و بيانات إنشاء التوقيع .

رفع عدد أعضاء خلية معالجة الستعالم المالي على النحو الذي يسمح لها بأداء مهامهــــــــــــــا بكل  -2
و في وقت معقول ، و من ثم تعديل المدة المتعلقــــــــــــــة باتخاذ التدابير التحفظية بخفضها إلى الحد  يسر

 لالمعقول ، حتى ل ينجم عنها ضرر للعميل المشتبه في عملياته المصرفية بتعلقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بتبييض األموا
نة ضم  متحال ثبت عدم تعل ق الوقائع الفي لي تفــــــــــــــــــادي مطالبة العميل للتعويض أو تمويل اإلرهاب ،  و بالتا

 أو تمويل اإلرهاب . تبييض لألموالبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي اإلخطار بالشبه
   
 

                    

 " و أن آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني "...    
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 المالحق :

 
 : 1الملحق  -

 و البنوك قائمـــــــــــــــة نشر المتضم ن ، 2013 يناير 02:  في المؤرخ ، 01-13:  رقم المقرر - 
 الجزائر . في المعتمدة المالية المؤسسات قائمة

 

 :  2الملحق  -

 - Instruction 93 /DG , 19 septembre 2007 , portant Modalités pratiques de mise en œuvre de 

dispositif de prevention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

, banque extérieure d’Algérie .  

 :  3الملحق  -
 .نموذج اإلخطار بالشبهة  -

 
 :  2الملحق  -
 .نموذج وصل استالم اإلخطار بالشبهة  -
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  املراجع ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائم

 العربيــة باللغة:  أوال

  الكتب  -1           
 أ. الكتب الخاصة :

ية الجنائية لسرية معلومات البنوك عن عمالئها في ضوء القانون رقم ابراهيم حامد طنطاوي ، الحما - 
 . 2112، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -دراسة مقارنة   - 2113لسنة  22

د. أحمد سفر ، جرائم غسل األموال و تمويل اإلرهاب في التشريعات العربية ، المؤسسة الحديثة  - 
   2111للكتاب ، لبنان ، 

، منشورات بحر المتوسط  1اس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة : عمليات المصارف ، الطبعة د. إلي -
 . 1323و منشورات عويدات ، بيروت ، 

  2111، دار الثقافة ، عمان ،  -دراسة مقارنة  – أمجد سعود قطيفان الخريشة ، جريمة غسيل األموال -

: النظام القانوني  1مصرفية و السوق المالية ، الجزء أنطوان الناشف و خليل الهندي ، العمليات ال -
 . 1332للنظام المصرفي في لبنان ، المؤسسة الحقوقية للكتاب ، لبنان ، 

ة غسيل األموال ، دار الجامعة الجديدة ، ـــــــــــــــــــــــــد. جالل وفاء محمدين ، دور البنوك في مكافح -
 . 2111السكندرية ، 

، ، الجزائر النشر ة للطباعة وــــــــدار هوم،  1 ك ، المدونة النقدية والمالية الجزائرية ، الطبعةحسين مبرو  -

 . 12 ص،  2112

و  اـآثاره –أبعادها  –د. حمدي عبد العظيم ، غسيل األموال في مصر و العالم : الجريمة البيضاء  -
 . 2110، الدار الجامعية ، مصر ،  3كيفية مكافحتها ، الطبعة 

ة ة من الوجهتين النظرية و العملية ، الطبعـــــة و المصرفيــــد. خالد ابراهيم التالحمة ، التشريعات المالي -
 . 2112، دار السراء ، األردن ،  1

 . 2111د. خالد حمد محمد الحمادي ، جريمة غسل األموال في عصر العولمة ،  -
 مقارنــة سةدرا - السر إفشاء جريمة:  المصرفية للسرية يةالجنائ الحماية ، حسن اللطيف عبد سعيد. د -

 . 2002 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، -
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ة : ظاهرة غسيل ــــــــــــــــــــــــال غير النظيف، مسؤولية المصرف الجنائية عن األمو  المنعم عبد سليمان. د -
 . 2112األموال ، دار الجامعة الجديدة ، السكندرية ، 

، منشورات زين الحقوقية ،  1، الطبعة  -دراسة مقارنة  -د. سمر فايز اسماعيل ، تبييص األموال  -
2111 . 

،  3د التجارية و عمليات البنوك ، الطبعة د. سميحة القليوبي ، شرح قانون التجارة المصري : العقو  -
 . 2111دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

، مجموعة النيل  1صالح الدين حسن السيسي ، الموسوعة المصرفية العلمية و العملية ، الطبعة   -
 . 2111، القاهرة ،  2العربية ، الجزء 

وني و اقتصادي و إداري ، منشورات المنظمة د. عادل عبد العزيز السن ، غسل األموال من منظور قان -
 . 2112العربية للتنمية اإلدارية ، 

،  -دراسة مقارنة  –د. عادل محمد السيوى ، القواعد الموضوعية و اإلجرائية لجريمة غسل األموال  -
 . 2112، نهضة مصر ، مصر ،  1الطبعة 

، دار النهضة  2ن التجارة الجديد ، الطبعة د. عبد الرحمان السيد قرمان ، عمليات البنوك طبقا لقانو  -
 . 2111العربية ، القاهرة ، 

 ، شريعالت نصوص و اللكترونيـــة الوسائط بين األموال غسل جريمة ، حجازي بيومي الفتاح عبد. د -
 . 2001 ، السكندرية ، الجامعي الفكر دار ، 1 الطبعة

، دار النهضة 1ال عبر شبكة األنترنيت ، الطبعة عبد الفتاح بيومي حجازي ، جريمة غسل األمو . د -
 . 2113العربية ، القاهرة ، 

دراسة نموذجية للقطاع البنكي  –ي ، غسل األموال في لقانون المغربي و المقارن ـــــــــعبد اهلل الكرج -
 . 2111، الرشاد سطات ، الرباط ،  1، الطبعة  -المغربي 

،  1ود الدولية و العربية لمكافحة جريمة تبييض األموال ، الطبعة د. عبد اهلل محمود الحلو ، الجه -
 . 2110ة ، لبنان ، ــمنشورات الحلبي الحقوقي

ة ، دار النهض -دراسة مقارنة  –ة ـــــــــــد. عبد المولى علي متولي ، النظام القانوني للحسابات السري   -
 .        2111العربية ، القاهرة ، 

 

122 



  املراجع ةــــــــــقائم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في اـــــــمكافحته و منها بالوقاية المتعلقة الجراءات و القوانين و األموال تبييض ، العزيز عبد عياد -
 .  2110 ، الجزائر ، الخلدونية دار ، 1 الطبعة ، الجزائر

، دار النهضة  2، الطبعة  ـــــــــــــــــةعوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانوني الدين جمال علي. د -
 . 2112العربية ، القاهرة ، 

 ، دار أبو -دراسة مقارنة  –ة عن األعمال البنكية ــــــــــــــــــــــد. غادة عماد الشربيني ، المسؤولية الجنائي -
 , 2111-1333المجد ، القاهرة ، 

، دار النهضة  1د. ماجد عبد الحميد عمار ، مشكلة غسل األموال و سرية الحسابات بالبنوك ، طبعة  -
 . 2112العربية ، القاهرة ، 

 الجامعة دار ، 1 الطبعة ، اإلباحة و الحظر بين المصرفي السر إفشاء ، ابراهيم الحي عبد محمد -
  . 2112 ، السكندرية ، الجديدة

 و نائيةالج المسؤولية – الجريمة:  األموال لغسل القانوني انــــــــــــــــــــــــالكي ، سالمة بكر أبو اهلل عبد محمد -
 . 2110 ، السكندرية ، الحديث العربي المكتب ، المكافحة

 ، -قارنةدراسة م-ة عن إفشاء السر المصرفي ـــــــــــــــــــــمحمد عبد الودود أبو عمر ، المسؤولية الجزائي -
 . 1333، دار وائل ، عمان ، األردن ،  1الطبعة 

ا ، دار الجامعـــة الجديدة ، ــــــــــــــــــــــد. محمد علي العريان ، عمليات غسل األموال و آليات مكافحته -
 . 2112السكندرية ، 

حقتهــــــــــــا ، الطبعة د. محمد محمود سعيد ، جرائم غسل األموال : أحكامها الموضوعية و إجراءات مال -
 . 2110، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1

 لطبعةا ، األموال غسيل عمليــــــــــــات مكافحة في البنوك دور تقييم و تحليل ، سعيفان محمد محمود. د -
 . 2111 ، عمان ، التوزيع و للنشر الثقافة دار ، 2

، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1لنقدي ، الطبعة محمد يوسف ياسين ، القانون المصرفي و ا -
2110 . 

 لجزءا ، العملية و القانونية الناحيتين من البنوك أعمال موسوعة ، الدين علم اسماعيل الدين محي. د -
 , 2111 ، القاهرة ، الذهبي النسر ، 3 الطبعة ، األول
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د. مصطفى طاهر ، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال المتحصلة  من جرائم المخدرات ، دار  -
 . 2112الكتب و الوثائق القومية ، القاهرة ، 

، دار  1، الطبعة  -دراسة مقارنة  –ائي ـــــــــــــــــــــد. مفيد نايف الدليمي ، غسيل األموال في القانون الجن -
  2111الثقافة ، عمان ، 

 . 2001 ، لبنان ، الحقوقية الحلبي منشورات ، األموال تبييض ، شافي العزيز عبد نادر -
 . 2002 ، التوزيع و للنشر السراء دار ، 1 الطبعة ، غسيلها و األموال تبييض ، موسى نادر -

،  ، مكتبة الحلبي الحقوقية -دراسة في القانون المقارن  –ية المصرفيـــــــــــــــــــة د. نعيم مغبغب ، السر  -
 . 1331بيروت ، 

،  -ندراسة في القانون المقار  –د. نعيم مغبغب ، نظريات في القوانين المصرفية و الدارية و المدنية  -
 . 2112، منشورات  الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1الطبعة 

، منشورات الحلبي  2م الجرد ، المد و الجزر بين السرية المصرفية و تبييض األموال ، الطبعة هيا -
 2112الحقوقية ، بيروت ، 

 ب. الكتب العامة :

ء القانونية ، ا، مكتبة الوف 1ة للشخص المعنوي ، الطبعة ـــــــــــــــــــــــبوخزنة مبروك ، المسؤولية الجزائي -
 . 2111السكندرية ، 

، ديوان المطبوعات الجامعية ،  1الي وعمر، المسؤولية الجنائية لألعوان القتصاديين ، الطبعة ـــــد. جب -
 . 1332الجزائر ، 

، دار  1، الطبعة  -دراسة مقارنة  –د. شريف سيد كامل ، المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية  -
 . 1330النهضة العربية ، القاهرة ، 

،  1الرؤوف هاشم محمد بسيوني ، الجريمة التأديبية و عالقتهــــــــا بالجريمة الجنائية ، الطبعة د. عبد  -
 . 2112دار الفكر الجامعي ، السكندرية ، 

 
 

 ارد ، األول الجزء ، اللتزام مصادر:  المدني القانون شرح في الوسيط ، السنهوري الرزاق عبد. د -
 .  2002 ، السكندرية ، المعارف منشأة

 

، الجزء األول : الجريمة ، ديوان  1عبد اهلل سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، الطبعة  -
 . 2112المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
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، دار الثقافة ،  1زاق الحديثي و خالد حميدي الزعبي ، شرح قانون العقوبـــــات ، الطبعة  فخري عبد الر  -
 . 2113األردن ، 

-1333، اإليمان للطباعة ، مصر ،  -القسم العام –د. محمد عبد الغريب ، شرح قانون العقوبات  -
2111 . 
ــــــة في قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، د. محمد محمد مصباح القاضي ، مبدأ حسن الني ـــــــــــــــ -

 . 1330القاهرة ، 

 :  . المذكرات و الرسائل الجامعية2
أحمد بركات مصطفى ، مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات و الستشارات المصرفية ، رسالــــــــــــــــــــــــــــــــة  -

 .، غير منشورة  1331ـــة أسيوط ، دكتوراه ، جامعــــــــــــــــــــــــــ
أحمد عوض يوسف عوضين ، مسؤولية البنك عن الخطأ في فتح الحساب الجاري و قفله في القانون  -

، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الزقازيق ،  -دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي  –التجاري المصري 
 . 2110مصر ، 

مليات مكافحة غسيل األموال و أثر اإللتزام بها على فعالية النشاط المصارف إيهاب حمد الرفاتي ، ع -   
العاملة في فلسطين ، مذكرة ماجستير في المحاسبة و التمويل ، كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

2110 . 
 جريمة تبييض األموال في التشريع الجزائري ، مذكرةصدي للتزام البنوك بالت  ـة ، إـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتومي نبيلــ -

 . 2110ماجستير في قانون الصالحات القتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة جيجل ، 
ات البنوك ، مذكرة ماجستير في قانون السوق ، كلية ــــــــــــــــــــــــحوماش حسيبة ، اللتزام بالعالم في عملي -

 . 2113-2112 الحقوق ، جامعة جيجل ،
رنـــا فاروق العاجز ، دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل األموال ، مذكرة ماجستير ، كلية  -

 . 2112التجارة ، الجامعة  السالمية ، غزة ، 
سعود ذياب العتيبي ، أثر السرية المصرفية على مكافحة جرائم غسل األموال ، مذكرة ماجستير في  -

ة ، كلية الدراسات العليا ، تخصص السياسة الجنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، العدالة الجنائي
2110 . 
عمروش الحسين ، جريمة تبييض الموال و آليات مكافحتها على الصعيد الدولي ، مذكرة ماجستير  -

 . 2111في القانون الجنائي الدولي ، كلية الحقوق ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 

ة للبنوك في مجال الحسابات ، رسالة دكتوراه في قانون ـــــــــــــد. قريمس عبد الحق ، المسؤولية المدني -
 . 2111-2111األعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
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 : . أبحاث و مقاالت قانونية3

د. أسامة عبد اهلل قايد ، المسؤولية الجنائية للبنك عن إفشاء سر المهنة ، مؤتمر األعمال المصرفية  -
ماي  12-11اللكترونية بين الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 

2113  

د. أشرف توفيق شمس الدين ، مدى مالءمة تجريم غسل األموال للقواعد المصرفية ، مؤتمر األعمال  -
المصرفية اللكترونية بين الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 

 . 2113ماي  11-12

رة غسيل األموال و مسؤولية البنوك في مكافحتها ، مؤتمر األعمال أ.د. خالد سعد زغلول حلمي ، ظاه -
المصرفية اللكترونية بين الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 

 . 2113ماي  11-12

قوق السنوي لكلية الحزياد نديم حمادة ، تبييض األموال و السرية المصرفية ، أعمال المؤتمر العلمي  -
،  1بجامعة بيروت العربية حول الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و القتصادية ، الطبعة 

  2110: الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  3الجزء 

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية حول  شفيق شوقي ، مفهوم و أهداف غسل األموال ، أعمال مؤتمرات -
مكافحة الفساد في الوطن العربي المنعقدة في الشارقة بدولة المارات العربية ، منشورات المنظمة العربية 

 . 2110للتنمية اإلدارية ، فبراير 

ر ، جريدة ئعبد الوهاب بوكروح ، العقار و تجارة السيارات و العملة أكبر سوق لغسيل األموال في الجزا -
 . 2113فيفري  12ومي الجزائرية ، الشروق الي

أ.د. عزيزة الشريف ، التوازن في المعادلة بين حق العميل في الخصوصية و حق البنك في مشروعية  -
التعامل المالي ، مؤتمر األعمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، 

 . 2113ماي  12-11ات العربية المتحدة ، جامعة اإلمار 

صالحة العمري ، جريمة غسيل األموال و طرق مكافحتهــا ، مجلة الجتهاد القضائي ، جامعة محمد  -
 . 2خيضر ، بسكرة ، العدد 

د. صفوت عبد السالم عوض اهلل ، اآلثار القانونية لعمليات غسيل األموال و دور البنوك في مكافحة  -
ات ، مؤتمر األعمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، هذه العملي

 . 2113ماي  12-11جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 
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 – ، طويرهات سبل و األموال غسل عمليات لمكافحة المصرفية الستراتيجيات ، شاهين  اهلل عبد علي -
  ، 2، العدد  10مجلة الجامعة اإلسالمية ، المجلد  –تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين  دراسة
 .  2002 يونيو

فة واجب السرية و عن د. غنام محمد غنام ، حدود المسؤولية الجنائية للمصارف المالية عن مخال -
غسيل األموال ، مؤتمر األعمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، 

 . 2113ماي  12-11جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، 

امعة جمروان كركبي ، المسؤولية المهنية للمصارف ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق ب - 
: المسؤولية المهنية اإلعالميـــة و المصرفية و  3بيروت العربية حول المسؤولية القانونية للمهنيين ، الجزء 

 2111المحاسبية  ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

،  نميادة صالح الدين تاج الدين ، السرية المصرفية :آثارها و جوانبها التشريعية ، مجلة تنمية الرافدي -
 .  2113،  31، كلية اإلدارة و القتصاد ، جامعة الموصل ، مجلد  32العدد 

د. نصير صبار لفته الجبوري و د. ذكرى محمد حسين الياسين ، الحماية القانونية للسرية المصرفية  -
 . 2110،  20في التشريع العراقي ، مجلة القانون المقارن ، بغداد ، العدد 

اون الدولي ، أعمال المؤتمر العلمي ـــــــــــــــــــــ، جريمة تبييض األموال في نطاق التعد. هدى حامد قشقوش  -
انونية و الق  السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية حول الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين 

ال المصارف ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ـــــــــــــــــ: الجرائم المتعلقة بأعم 3، الجزء  1القتصادية ، الطبعة 
 . 2110بيروت ، 

على أسرار العمالء و عدم التدخل في شؤونهم ، أعمال المؤتمر العلمي  هشام البســاط ، المحافظة -
:المسؤولية المهنية  3السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية حول المسؤولية القانونية للمهنيين ، الجزء 

 2111ة و المصرفية و المحاسبية  ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، اإلعالمي
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 :  القانونية النصوص .2
 

، الصادر بالمرسوم الرئاسي  1331نوفمبر  22، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  - 
، المعد ل و  1331ديسمبر  12، الصادرة في  01، ج ر عدد  1331ديسمبر  10، المؤرخ في  31-232

 .المتم م 

ة معد ل و متم م ــيتضمن قانون اإلجراءات الجزائي 1311جوان  12، مؤرخ في  122-11األمر رقم  -
  1311جوان  11دره في الصا 22الجريدة الرسمية عدد 

عدد  سميةر ريدة الجال، المتضمن قانون العقوبات ،  1311جوان  12مؤرخ في ،  121-11األمر رقم  -
  . ، المعدل و المتمم 1311جوان  11، الصادرة في  22

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون    1302سبتمبر 21المؤرخ في ،  22-02األمر رقم  -
 . 2110مايو  13مؤرخة في ،  31، الجريدة الرسمية عدد   12-10 رقم

المعدل و المتمم بالقانون  المتضمن القانون التجاري،  1302سبتمبر 21المؤرخ في ،  23-02رقم  األمر -
  2112فبراير  13مؤرخة في  11الجريدة الرسمية عدد  ، 2112فبراير  11المؤرخ  12-12رقم 

 31يتضمن قانون الجمارك ، الجريدة الرسمية عدد  1303جويلية  21مؤرخ في  ، 10-03قانون رقم  - 
الجريدة  1332اوت  22الصادر في  11-32المع ل و المتم م بالقانون رقم  1303جويلية  22الصادرة في 
 . 1332أوت  23الصادرة في  11الرسمية عدد 

الجريدة الرسمية  ، الجمعيات انونق المتضم ن،  1331 ديسمبر 12 في المؤرخ ، 31-31 لقانونا -

 . 1331 ديسمبر 12 في الصادرة ، 23 عدد

م المنقولة ، الجريدة الرسمية يتعلق ببورصة القي   1333ماي  23، مؤرخ في  11-33التشريعي لمرسوم ا - 
،  1331جانفي  11، مؤرخ في  11-31، معد ل و متم م باألمر رقم  1333ماي  23مؤرخ في  32عدد 
فيفري ،  10، مؤرخ في  12-13، و القانون رقم  1331جانفي  12الصادر في  13ة الرسمية عدد الجريد

 . 2113فيفري  13، الصادر في  11الجريدة الرسمية عدد 

، الجريدة  2112المتضم ن قانون المالية لسنة  2111ديسمبر  22، المؤرخ في  21-11القانون  - 
ة المعدل و المتمم ـــ، و المتضم ن قانون اإلجراءات الجبائي 2111ر ديسمب 23الصادرة في  03الرسمية عدد 
الجريدة الرسمية عدد  2113يتضمن قانون المالية لسنة  2112ديسمبر  22مؤرخ في  11-12بقانون رقم 

 . 2112ديسمبر  22الصادر في  21
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 ، 23 عدد الرسمية الجريدة ، ةــــــــــــــــــــــــــبالمنافس المتعلق 2113 جويلية 13 في المؤرخ ، 13-13 األمر -
 ، 2112 جوان 22 في المؤرخ ، 12-12 رقم بالقانون المتم م و المعد ل 2113 جويلية 21 في الصادر
  . 2112 جويلية 12 في الصادر 31 عدد الرسمية الجريدة

 عدد الرسمية الجريدة ، القرض و النقد بـ المتعلق ، 2113 أوت 21 في المؤرخ ، 11-13 رقم األمر -
   المتم م و المعد ل ، 2113 أوت 20 بتاريخ الصادرة 22

 الرسمية الجريدة ، العقوبات لقانون والمتمم المعدل ، 2112 نوفمبر 11 في المؤرخ ، 12/12 القانون -
 .  2271172112 في الصادرة ، 01 عدد

 اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من الوقاية بـ المتعلق ، 2112 فيفري 1 في المؤرخ ، 12711 القانون -
  المتمم و المعدل ، 2112 فبراير 3 في المؤرخة ، 11 عدد الرسمية الجريدة ، ومكافحتهمــا

، الجريدة ، المتعلق بـ : الوقاية من الفســاد و مكافحته  2111فبراير 21 في ، المؤرخ 11-11القانون  -
 21المؤرخ في  12-11، المعدل و المتمم باألمر رقم  2111مارس  12، المؤرخة في  12الرسمية عدد 

 . 2111سبتمبر  11، المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية عدد  2111أوت 

، المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري ، الجريدة  2111ديسمبر  21، المؤرخ في  23-11القانون  -
 . 22الرسمية عدد 

يو يول 11الصادرة في  ، 22 عدد الرسمية الجريدة ، 2111يونيو 23في المؤرخ ، 11-11 رقم القانون -
  ، المتعل ق بـ : مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد . 2111

 الجريدة،  11-12المتضمن تعديل و تتميم القانون  ،  2112 يرفبرا 13 في المؤرخ ، 12-12 رقم األمر -
 . 2112 فبراير 12 في المؤرخة ، 12 عدد الرسمية

 الجريدة،  11-12المتضمن تعديل و تتميم القانون  ،  2112 يرفبرا 12 في المؤرخ ، 11-12القانون  -
 . 2112 فبراير 12 في المؤرخة ، 12 عدد الرسمية

، المتضمن تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية  2111نوفمبر  22، مؤرخ في  213-11المرسوم الرئاسي  - 
  2111نوفمبر  22، مؤرخة في  02عدد كيفيات تسييرها ، الجريدة الرسمية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و 

 

  على المطبق الحد  يحد د  الذي 2005  نوفمبر 14   في  المؤرخ ، 05 - 442 رقم  التنفيذي المرسوم -

، الجريدة الرسمية  المالية و  البنكية  القنوات  طريق  وعن  الدفع  بوسائل  تتم  أن  يجب  التي  الدفع  عمليات
 . 2112نوفمبر  21، الصادرة بتاريخ  02عدد 

 

 و بالشبهــة اإلخطار شكل المتضمن ، 2111 يناير 3 في المؤرخ ، 12-11 رقم التنفيذي المرسوم -
 . 2111يناير  12، الصادرة في  12استالمه ، الجريدة الرسمية عدد  وصل و محتواه و نموذجه
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 حليالم اإلختصاص تمديد المتضمن ، 2111أكتوبر 2 في ، المؤرخ 322-11المرسوم التنفيذي رقم  -
أكتوبر   2، الصادرة في  13التحقيق ، الجريدة الرسمية عدد  قضاة و الجمهورية وكالء و المحاكم لبعض
2111 . 
 المرسوم  أحكام  إلغاء  المتضم ن ،  2006 أوت 30 في  مؤر خ ،  289– 11المرسوم التنفيذي رقم  -

  الدفع  عمليات  على المطبق الحد  يحد د  الذي 2005  نوفمبر 14   في  المؤرخ ، 05 - 442 رقم  التنفيذي

 .    المالية و  البنكية  القنوات  طريق  وعن  الدفع  بوسائل  تتم  أن  يجب  التي
، الصادرة  21، جريدة رسمية عدد  2112سبتمبر  1المؤرخ في  ، 202-12المرسوم التنفيذي رقم  -
،  المتضمن  2112أبريل  0المؤرخ في  120-12، المعدل و المتمم المرسوم التنفيذي  2112سبتمبر  0في 

 إنشاء خلية معالجة الستعالم المالي
  تتم  أن  يجب  لتيا  ـ : الحد المطبق على عمليات الدفعالمتعلق ب،  121-11التنفيذي المرسوم  -

، جريدة رسمية عدد  2111جويلية  13، المؤرخ في  لمالية ا و  البنكية  القنوات  طريق  وعن  الدفع  بوسائل
 . 2111جويلية  12الصادرة بتاريخ : ،  20

 تالمعامال على  المطبقة  بـ : القواعد  المتعلق ، 2110  فبراير 3   في المؤرخ ،  07-01رقم :   النظام -
 ماي 13:  بتاريخ الصادرة ، 31 عدد الرسمية الجريدة ، الصعبة بالعملة الحسابات و الخارج مع الجارية

2110 . 

-12، المتعلقة بتحدد كيفيات تطبيق النظام رقم  2111مارس  09، مؤرخة في  11-11التعليمة رقم  -
لجزائر، كافحتهمــــــا ، نشرة داخليـــــــــــــــة لبنك االمتعلق بترتيبات الوقايـــــة من إصدار الشيكات بدون رصيد و م 11

 . 2111بنك الجزائر 
، المتعلق بـ : الوقاية من تبييض األموال و   2112نوفمبر  22، المؤرخ في  13-12النظام رقم :  -

 . 2113فبراير  20، الصادرة بتاريخ :  12تمويل اإلرهاب ، جريدة رسمية عدد 
 المؤسسات قائمة و البنوك قائمة نشر المتضم ن ، 2113 يناير 12:  في المؤرخ ، 11-13:  رقم المقرر -
 . 2113 فبراير 22:  بتاريخ الصادرة ، 11 عدد رسمية جريدة ، الجزائر في المعتمدة المالية

 : األنرتنيت -2
المسؤولية بين اإللتزام و أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم ، إبالغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة  -

 القانون كلية التطبيق، و النظرية بين البنوك عمليات تشريعات مؤتمر في القانون المقارن والفقه اإلسالمي ، 

.  2002 ، الهاشمية األردنية المملكة ، اليرموك جامعة ، اإلدارية العلوم و االقتصاد كلية مع بالتعاون
WWW.arablawinfo.com/Researches AR/201.doc  

 دراسة-األموال غسيل وعمليات القانونية الحماية بين المصرفية السرية ، الحموري زايد ماجد عصام -

 كلية مع بالتعاون القانون كلية والتطبيق، النظرية بين البنوك عمليات تشريعات مؤتمر ،- مقارنة قانونية

 . 2112 ، الهاشمية نيةاألرد  المملكة اليرموك، جامعة اإلدارية، والعلوم القتصاد
WWW.arablawinfo.com/Researches AR/85.Doc 
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 الفهــــــرس

 4-1........................................................................................  مقدمـــــة

 87-6                          تزامات اجلديدة للبنكلألول : مضمون السر املصريف و اإلالفصل ا                               

 9                                                                                  املبحث األول : مضمون السر املصريف                                              

 10.. .........................................................لتزام البنك بحفظ السر إالمطلب األول : 
 10. .....................................لتزام البنك بحفظ السر .....الطبيعة القانونية إلالفرع األول : 

 10.. ......بين العقد و القانون  .......... لتزام البنك بحفظ السر قانونية إلالطبيعة ال: الفقرة األولى 
 10 ..............................................نظرية العقد   ......................... أول :
 15..... ................................................  -النظام العام -نظرية القانون  ثانيا :

 10 .....................لتزام البنك بحفظ السر وفق القانون الجزائري  ..............إ:  الفقرة الثانية
 10. ..................إدراج السر المصرفي في إطار السر المهني  ..................... أول :
 10.. ...................................نطاق الملتزمين بالسر المصرفي  .............. ثانيا :

 12. ....................................................... البنك بصفته شخصا معنويــــــا -1
 21 ........................................... المكل فون برقابة البنوك والمؤسسات المالية -2

 22.. ............................................ك بحفظ السر  .......لتزام البنمحل إالفرع الثاني : 
 22 .............................المعلومات ذات الطابع السري .....................: الفقرة الثانية 

 23.... .................التقي د بالمعلومات ذات الطابع المحدد ........................... أول :
 23.............................................المعلومات المتعلقة بسرية الحياة الخاصة  -1
  23 ................................................. المعلومات المرتبطة بسرية األعمال -2

 22. ......................استبعاد المعلومات ذات الطابع العام ......................... ثانيا :
 22 ....................................... الوظيفة مزاولة بمناسبة بالمعلومات العلم : الفقرة الثانية 

 21........................ .................توصل البنك للمعلومات السرية بشكل مباشر  أول :
 21 ...................................... لسريللمعلومات ذات الطابع االعميل مصدر  -1
 20 .......................... أسرار العميل بمناسبة إجرائه للتحقيقاتإطالع البنك على  -2

 20.......... ...................................... المعلومات المتلقاة من الوسط البنكي انيا :ث
 20 ............................................ فهارس بنك الجزائرالمعلومات الواردة في  -1
 22 ................................................ التبــادل األفقي للمعلومات بين البنوك -2

 23 .......عدم إفشاء المعلومات المشمولة بالسر لغير المستفيد منه دون مبرر قانوني المطلب الثاني : 
 23.... ............................................لتزام البنك بحفظ السر تفيد من إالمسلفرع األول : ا
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 23........ .............رار .................................العميـــل صاحب األس:  الفقرة األولى
 31............... .عدم اإلحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة العميل كأصل عام  ......أول : 
   31........... ................... اإلحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة العميل كاستثناء ثانيا :
 31الواردة بظهر الشيك المقدم للقبض........................................  المعلومــات -1
 32............. ..................... التحقيق و الرقابة المتخذة في حق العميل إجراءات -2

 32.. ....................................ورثـــة العميل و شركاؤه في الحساب  .....: الفقرة الثانية 
 32.. .................ورثة العميل  ..................................................... أول :

 32........ ..............الحساب المشترك  ...........................................ثانيا : 
 32.......... ........................  الحالت المبررة إلطالع الغير على أسرار العميلالفرع الثاني : 
 32. .........................رضــا العميل  .......................................:  الفقرة األولى
 32.. ................شروط اإلعتداد برضا العميل  .....................................أول : 
 32........... ...............................................العميل  تطبيقــات عن رضا ثانيا :
 31..................... ................................ممثل الشخص الطبيعي ....... -1
 32 ........................................................... ممثل الشخص المعنوي -2

 21........................................... .وجود نص في القانون ............. :الفقرة الثانية 
 21....... ..............................الحالت الواردة في التشريع البنكي الجزائري .... أول :
 22  ..................................................الحالت الواردة في قوانين خاصة  ثانيا :
 22 ...................................عدم الحتجاج بالسر في مواجهة اإلدارات المالية  -1
 22 .......................عدم الحتجاج  بالسر في مواجهة سلطات الضبط القتصادي  -2

 22                                                                                              تزامات اجلديدة للبنكلمضمون اإل املبحث الثاني :

 23.................... ............................ لتزام البنك بتوخي الحيطة و اليقظةإالمطلب األول : 
 23.............................................. لتزام البنك بالتعر ف على عمالئه الجددإالفرع األول : 

 21............... ..................................إجراءات التعرف على العميل  :  الفقرة األولى
 21............. ..................................التعر ف على العميل الشخص الطبيعي  أول :
 21........... ................................تحديد شخصية  العميل الشخص الطبيعي  -1
 22 ........................................التحقق من نشاط العميل الشخص الطبيعي  -2
 22........... ................................... التعر ف على العميل الشخص المعنوي ثانيا :
 22......... ................................. التحقق من هوية العميل الشخص المعنوي -1
 22 ..........................................التحقق من نشاط العميل الشخص المعنوي  -2
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 22 ................................................................ : تبعـــات التعرف نيةالفقرة الثا
 22 .............................................. الخيار بين قبول فتح الحساب و رفضه أول :
 22 ............................................................ قبول البنك فتح الحساب -1
 11.. ........................................................ رفض البنك فتح الحساب -2
 11 ............................................. لتزام البنك بحفظ المعلومات و تحيينهــاإ ثانيا :
 11 ..................................................... لتزام البنك بالحتفـــاظ بالوثائقإ -1

 12 ...................................................... لتزام البنك بتحيين المعلوماتإ -2
 13لتزام البنك بالعناية الواجبة و المستمرة لعالقة التعامل ............................. إالفرع الثاني : 
 13 .......................................... لعمليات على الحساب البنكيمراقبة ا :  الفقرة األولى

 13 ................................. مراقبة العمليات بالنظر إلى طريقة تنفيذها و طبيعتها أول :
 13...........................................مراقبة العمليات بالنظر إلى طريقة تنفيذهـــا  -1
 11............................ ....مراقبة العمليات بالنظر إلى طابعهــــــا ............... -2

 12 ............................................... مراقبة العمليات بالنظر للقائمين بها ثانيا :
 12.................................. ......................إجراءات العناية الواجبة  : الفقرة الثانية

 12........................ ...............................ستعالم عن القائم  بالعملية اإل أول :
 13 ........................................................ ستعالم عن محل العمليةاإل ثانيا :

 03............................ ... الكشف عن العمليات المالية المشبوهةبلتزام البنك إالمطلب الثاني : 
 02...............................  الفرع األول : الكشف عن العمليات المشبوهة بموجب إعداد تقـارير

 02. .................................. إعداد التقارير في إطار الرقابة الداخلية للبنك الفقرة األولى :
 02 ..................................................................... التقارير الدورية أول :
 02....................................................................  التقارير السري ة ثانيا :

 02... ................... الخارجية على البنكة قابر الإطار  التقارير السرية في إعداد: الفقرة الثانية 
 02....................................................  التحري عن وجود التقرير السري أول :
 02 .............................................. إعداد اللجنة المصرفية للتقارير السرية ثانيا :
 01....................  إلخطار بالشبهةشف عن العمليات المشبوهة  بموجب نظام االك : الفرع الثاني

 01 ...................................................... : حالت  اإلخطار بالشبهةالفقرة األولى 
 00 ................................ شتباه في وجهة األموال للتبييض و/أو تمويل اإلرهاباإل -1
لة من جريمة اإل -2  00 .................................شتباه في تعلق العمليات بأموال متحص 

 02 ......................................... إلخطار بالشبهةالمخولة بتلقي اجهة  ال:  الفقرة الثانية
 02.....................  إلخطارستعالم المالي كجهة مستقبلة لخلية معالجة اإلالتعريف ب أول :
 21.........................................  ستعالم المالياختصاصات خلية معالجة اإل ثانيا :
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 :الفصل الثاني 

 23-22                           لتزامه بالسر املصريفإ و  تزامات اجلديدة للبنك لاإلالتوفيق بني                                       

 31                             لتزامات اجلديدة للبنكاملبحث األول :  التقيّد باإل                                           
 31................. ............................ السر الصرفيب البنك الحد من إعمال  : المطلب األول 
 33............. ....................................... اإلفشاء القانوني للسر المصرفي : الفرع األول

 33 .......................... توى المحلي: اإلفشاء القانوني للسر المصرفي على المسالفقرة األولى 
 ة مراقبة النشاط ــــــــــــــــــــــلة بمهمجهات المخو  البالسر المصرفي في مواجهة  عدم الحتجاج أول :
 33 ................................................................................... البنكي
 32.. .......... خلية معالجة الستعالم الماليبالسر المصرفي في مواجهة  اجعدم الحتج ثانيا :

 تبييض حةفي مكاف متداد اإلفشاء القانوني للسر المصرفي في إطار التعاون الدوليإ :الفقرة الثانية 
 32 ............................................................................... األموال   

 32. لة ....المماثإمتداد اإلفشاء القانوني للسر المصرفي أمام جهات الرقابة البنكية األجنبية  أول :
  يةاألجنبإمتداد اإلفشاء القانوني للسر المصرفي أمام جهات مكافحة تبييض األموال  ثانيا :
 32.. ............................................................................ المماثلة    

 31..... ...................... لبنك من مسؤولية إفشاء السر المصرفيالقانوني لعفاء : اإل الثانيالفرع 
 31..........................  إعفاء البنك من مسؤولية إفشاء السر المصرفينطاق  : الفقرة األولى 

 31 ................................................... يةإعفاء البنك من المسؤولية اإلدار  أول :
 31 ...................................... إعفاء البنك من المسؤوليتين الجزائية و المدنية ثانيا :

 33.. ........................ : شروط إعفاء البنك من مسؤولية إفشاء السر المصرفيالفقرة الثانية 
 33........ .............................................................. ةــــــــــــسن النيحأول : 
  111 ................................................ مطابقة الفعل لما نص عليه القانونثانيا : 

 111 ..................................... لتزاماته الجديدةإمسؤولية البنك عن إخالله ب : المطلب الثاني
 112.. ............................. لتزاماته الجديدةإالمسؤولية المهنية للبنك عن إخالله ب : الفرع األول

 112.......................................  لتزامات الجديدة للبنك: الطابع المهني لإل الفقرة األولى
 112...... ............................. لتزامات الجديد خطأ مهني جسيمباإلإخالل البنك  أول :
 113........................ ................. عدم ارتبــــاط الخطأ المهني بتحقق الجريمة ثانيا :

 113 .................................... اد إعفاء البنك من المسؤولية التأديبيةــــ: استبع الفقرة الثانية
 112........................ ....................ة ـــــجنة المصرفيل  خضوع البنوك لرقابة ال أول :
 112........................ .........اختصاص اللجنة المصرفية بتوقيع الجزاء التأديبي  ثانيا :
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 110....... ........................ لتزاماته الجديدةإالثاني :المسؤولية الجزائية للبنك عن إخالله ب الفرع
 110......  ألموالا لتزاماته الجديدة بنية تبييضإولية الجزائية للبنك عن إخالله ب: المسؤ  الفقرة األولى
 110 ......................................................... قيام جريمة تبييض األموالأول : 
 112 ..................................................... أركان جريمة تبييض األموال -1
 111 ........................استقالل جريمة تبييض األموال عن بعض الجرائم ......... -2
 110.. ...................... تبييض األموالجريمة تطبيق قواعد قانون العقوبات المتعلقة ب ثانيا :
 112 .......................................... للجزاء الجنائي المقررالتطبيق الشخصي   -1
 113 ................................................ جزاء البنك بصفته شخصا معنويـــا -2

 121...  لتزاماته الجديدة دون نية تبييض األموالإ: المسؤولية الجزائية للبنك عن إخالله بالفقرة الثانية 
 121................................................  لتزاماته الجديدةإتجريم إخالل البنك ب أول :
 121............................  لتزامات الجديدة للبنكإلالجرائم اإلخالل ب الركن المادي -1
 123 ............................. لتزاماته الجديدةإالركن المعنوي لجرائم اإلخالل البنك ب -2
 123...................... لتزاماتها الجديدة لجزاءات جنائية خاصةإخضوع البنوك المخلة ب -ثانيا
 122...........................  اــــجزاء اإلخالل الصادر من البنك بصفته شخصا معنوي -1
 122...................... .......... جزاء اإلخالل الصادر من ممثل الشخص المعنوي -2

 121                                    علوماتـاظ بالطابع السري للمـــــــاإلحتفـ :املبحث الثاني                                    

 120.......... .................................................... المطلب  األول : ضمانــــــات السرّية
 120. .................... الفرع األول : التقي د بمبدأ السرية في استعمال المعلومات ذات الطابع السري

 120. ................................................... : وجوب التقيد بالسر المهني األولىالفقرة 
 120 ...................................................... التزام البنك بالتقيد بالسر المهني أول

 122 ............................................. التزام الهيئة المتخصصة بالسر المهنيثانيا : 
 122...... .تقييد التصرف في المعلومات ذات الطابع السري في إطار التعاون الدولي  : ةثانيالفقرة ال

 123 ..............................................................تقييد التعاون اإلداري أول : 
 123...................................................... الرقابي ........تقييد التعاون  ثانيا :
 131 ............................................................ تقييد التعاون القضائي ثالثا :

 131....... ........... الفرع الثاني : التقي د بمبدأ التخصص في استعمال المعلومات ذات الطابع السري
 131............................................................  : النطاق الشخصية األولى الفقر 

لة بتلقي المعلومات ذات الطابع السري أول :  131............................  تحديد الجهة المخو 
 131.............. ......... تحديد الجهات المتصرف إليها بالمعلومات ذات الطابع السري ثانيا :
 132...........................................................  : النطاق الموضوعي ةثانيالفقرة ال
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 132 .................... القانوني في استعمال المعلومات ذات الطابع السري مراعاة الغرضأول : 
 133....................................................... ستعالم في حالت اإلشتباه اإلثانيا : 

 132...... ..............................حفظ السر لتزام إعن إخالله ب البنكمسؤولية المطلب الثاني : 
 132..... ........ لتزامه بالسر المصرفي وفقا القواعد العامةإمسؤولية البنك عن إخالله ب : الفرع األول 

 132....... ............. لتزامه بالسر المصرفيإالمسؤولية العقدية للبنك عن إخالله ب :الفقرة األولى 
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 ملخص املذكرة

المهني بمبدأ السر المصرفي الذي يعتبر من مستلزمات العمل ـــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــد البنوك في نشاطهـــــــــتتقي  
المصرفي ، و ذلك ليس لكونه مرتبطا مباشرة بمصلحة العميل في حفظ أسراره التي يمكن أن تعرضها للمساءلة 

وجدت من ي الذـــا لمصلحتها في تحقيق هدفها التجاري ـــــاإلخالل به ، و إنما أيضا صونـــــــــــ القانونية إذا ما تم  
ذلك  و على ، تحقيق الد خار العام و الحفاظ على مبدأ استقرار التوازن العامالذي يضمن و ،  هلـــــــــــــــــــــــــــــــأج

بنوك مصلحة الفقد ضمن ا لحماية المصالح المشروعة للعميل ـــــــــــــــــــــــــــــسأساو إن كان السر المصرفي قد ُوجد 
   .قتصاد ككل و اإل

الرغم لما للسر المصرفي من أثر إيجابي على مجموع المصالح العامة لكن و في المقابل ، و على 
و الخاصة ، إل  أن وجوب تقي د البنوك و تمس ك العمالء بالعمل به ، مك ن أصحاب األموال غير المشروعة 

 التي وهةالمشب العمليات على التستر، بأن ساهم في  من استغالله لمصلحتهم على نحو يخالف القانون
 خالل من يالمصرف السر استغالل لسوء حد وضع الضروري من أصبح لذا ، لتمريرها قنوات البنوك أصبحت

 ةــــــــــــــــــمسال يخدم وجه على السلبي أثره من بالتخلص ما حد إلى تسمح البنوك على جديدة لتزاماتإ إقرار
 لمصرفيا للسر تحفظ ضمانات مقابل في ، األموال تبييض عمليات مالحقة ليسه   و ، المصرفي الجهــاز

 الجديدة اتلتزاماإل من بكل المرتبطة الخاصة و امةالع المصالح مجموع بينـــــــا توفيقـــــــ ذلك و ، اإليجابي أثره
  . المصرفي السر و

 
 

Résumé 

Les banques sont tenues, dans l’exercice de leurs fonctions, au respect de 

principe du secret bancaire dont son importance ne se limite pas seulement à la 

protection des intérêts de leur client, à la préservation de ses secrets et non 

révélation de ses informations confidentielles sur ses affaires dont ils pourraient 

avoir connaissance, sinon une peine légale est appliquée, mais également pour 

assurer la protection de leurs intérêts et objectifs commerciaux et surtout pour 

garantir l’épargne général et préserver le principe de la stabilité d’équilibre général. 

En revanche, et en dépit de l’impact positif du secret bancaire sur l’ensemble 

des intérêts publics et privés, il demeure l’un des plus grands obstacles dans la lutte 

contre le blanchiments d’argent et les transactions suspectes, donc, il est nécessaire 

de prendre et d’adapter des nouvelles obligations de banques, qui permet le bon 

fonctionnement du système bancaire et facilite la poursuite des opérations de 

blanchiment d’argent et des affaires suspectes sans toucher au principe du secret 

bancaire, dans le but de faire un équilibre entre les intérêts publics et privés relatifs 

aux obligations et au principe du secret bancaire. 

 


