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 الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه 

 أمجعني.
وافر ال يسعين بعد أن وفقين هللا إىل إمتام هذه الرسالة املتواضعة، إال أن أتقدم خبالص الشكر و 

االمتنان والتقدير ألستاذي الفاضل الدكتور فتات فوزي على تفضله باملوافقة على اإلشراف على 
 ن،ر، فزااه هللا عين كل ي،ر.فكان يل الناصح األمني واملعلم امل ،هذه الرسالة

عبد الوهاب  ساتكما أتوجه بالشكر والتقدير للسادة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة، الدكتور مبو 
لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة والدكتور بوكلي حسن شكيب  دكتور مغريب قويدرال

 واالستماع إىل أرائهم القيمة ومالحظاهتم الثرية.
وشكري وعظيم تقديري إىل كل من مد يل يد العون واملساعدة حىت اكتملت هذه الرسالة 

 ويرجت هبذه الصورة.
 وهللا املوفق

 
 
 

 
 
 
 

  



 داءاإله
 

 رة هذا العمل املتواضع إىل أهلي وأصدقائيأهدي مث
 وإىل مجيع زمالئي األساتذة.

 إليكم مجيعا شكري وتقديري وعرفاين.
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 املقدمة:
تعد سرية العمليات املصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل املصريف يف مجيع أحناء 

ومبوجب هذا املبدأ يلتام  يف منذ نشأة البنوك.العامل، وهي أحد املبادئ املستقرة يف العرف املصر 
بات العميل بسرية حسا االحتزاج، ويشمل ذلك لحبفظ سرية األعمال العائدة للعمياملصرف 

طالع عليها من إلابات، وذلك يف مواجهة حماوالت ااملرتبطة هبذه احلس اليةومجيع النشاطات امل
 1تفاق يقضي بغ،ر ذلك .إنص قانوين أو مل يكن هناك ة، ماجانب األشخاص أو اجلهات العام

وينصرف السر املصريف إىل كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عملية 
بنفسه إىل  يستوي يف ذلك أن يكون العميل قد أفضى هبااسبة نشاطه أو سبب هذا النشاط، و مبن

 تصل علم البنك هبا من الغ،ر.إالبنك أو قد يكون قد 
عراف والتقاليد املصرفية والقوانني مند بداية األعمال املصرفية على مبدأ لقد حرصت األ

 السرية املصرفية الذي أصبح إحدى الركائا األساسية اليت يقوم عليها العمل املصريف.
سرية الوتأكيدا ألمهية هذا املبدأ سارعت العديد من الدول إىل إصدار تشريعات ياصة تنظم 

قانونا للسرية  1956بلد عريب من أصدر عام لبنان أول  ، فكانلقانوين هلاحتدد اإلطار ااملصرفية و 
الغنية باملنطقة العربية حيث أضحى ملزأ لألموال العربية  الدولاملصرفية الذي أصبح بفضله من 
 اليت تبحث عن الضمان والعائد.

                                                 
 والقانونية، االقتصادية لعلومل ،سوريا دمشق، جامعة جملة السوري، التشريع يف املصرفية السرية حمرزي، مي ميالة، أديب -1
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من أوجه  جانب العمل املصريف العديد ية ليشمل إىلتسع نطاق مبدأ السرية املصرفإوقد 
شركات واألعمال ال ا األشخاص منقوم هبيواملالية اليت  قتصاديةالااملعامالت والنشاطات 

 مني  وغ،رها.أوالتستثمار واملال والصرافة الوا
تساع نطاق الدور إية زاد بفعل أمهية عمل البنوك و لتاام البنوك مببدأ السرية املصرفإواحلقيقة أن 

يث تقوم البنوك بدور ح ،يف الدول احلديثة جتماعيةالواواملالية  اديةي تقوم به يف احلياة االقتصالذ
ية اليت تضعها السلطة املختصة قتصادية طبقا للسياسة املالالئتمان ودعم املشروعات االأساسي يف ا

 على البنوك ومراقبة نشاطها. باإلشراف
شروعات االقتصادية وحيت أن البنوك أصبحت اليوم ضرورية وال غىن عنها بالنسبة لكافة امل

 بالعمالء.باحملافظة على سرية املعلومات اخلاصة األساس القانوين إللاام البنوك بدأ البحث عن 
لتاام ضمين يقع على البنوك إلتاام باحملافظة على السرية هو وعلى ذلك يعتقد األغلبية أن اال

 يوجد مثحيطة وحذر، ومن و  صرفية من ققةضيه طبيعة العالقة املتكما تق  يف عالقاهتا بالعمالء،
 واجب ضمين على البنوك بعدم إفشاء املعلومات عن العمالء بعمد أو بإمهال.

وألن الثقة اليت يفرضها العمل بني البنوك وعمالئها، ال تقوم إال يف إطار من الكتمان 
ة لرغبات فإن البنوك تستزيب عاد ،يصوصا إذا تعلق األمر باألسرار املعهود هبا إليها من عمالئها

عمالئها يف أن تكون كافة حسابات العميل ومعامالته املصرفية حماطة بسياج من السرية حيث 
  1تفرض سرية تامة على حساب العميل أو ودائعه أو أنشطته مع البنك.

                                                 

 العربية، النهضة القاهرة دار الثالثة، الطبعة مقارنة، دراسات املصرفية، للحسابات القانوين م، النظاعلي املوىل عبد متويل1 
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ولذلك تعمل البنوك عادة على محاية أسرار عمالئها من أجل محاية االئتمان، فال جيوز  
 ستثنائيةإحاالت معنية، قد تقتضيها مصلحة االئتمان، أو يف حاالت  كشف هذه األسرار إال يف

 يقررها املشرع ملصلحة بعض اجلهات العامة اليت هلا يصوصية معينة ، مثل اجلهات القضائية.
أ البنوك إىل التمسك بالسرية املصرفية يف مواجهة طلبات الغ،ر اليت تستهدف وعليه تلز

زنب املسؤولية اليت ترتتب على إيالهلا بواجب الكتمان الكشف عن أسرار عمالئها حىت تت
 املفروض عليها.

ذلك أن البنوك جيوز هلا التحلل من  ،مطلقا لتااماإليس  بالسرية املصرفية إلتاام البنوكغ،ر أن 
عامة تفوق يف أمهيتها مصلحة العميل بناء على أوامر من السلطات العامة.  عتباراتإل االلتاامهذا 

 بالسرية املصرفية أيضا مع مصاحل ياصة، مثل مصاحل الدائنني  والشركاء. البنوكإلتاام ض وقد يتعار 
وإذا كانت السرية املصرفية مبدأ مستقرا يف املعامالت املصرفية، حبيث ال جيوز إفشاء أسرار 

ستبعاد مبدأ السرية املصرفية يف حاالت فهل جيوز إ االت احملددة بالقانون،احلالعميل إال يف 
االشتباه بغسيل األموال؟ وهل ترفع املسؤولية عن البنوك يف حالة إبالغها عن العمليات املشبوهة 

 إىل السلطات املختصة؟ 
إذ أهنا  بييض األموال،تعد السرية املصرفية من أكثر العقبات اليت تقف أمام مكافحة جرمية ت

بعض جهات التحقيق من تشكل عائقا أمام اإلطالع على العمليات املصرفية، فال تستطيع 
احلصول واإلطالع على احلركات املالية وعمليات التحويل والسحب واإليداع للمبالغ املالية أو 

 رتكاب جرمية تبييض األموال.شيكات ألي شخص يكون مشتبه به يف إال
فالقائمون بتبييض األموال يعتمدون على يدمات البنوك بصفة أساسية يف غسل األموال 

لغاسلي  ال ميكنمهما يف مكافحة هذه العمليات، إذ ة، لذلك يعد دور البنوك غ،ر املشروع
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ستخدام اخلدمات اليت تقدمها البنوك نظرا ملا توفره السرية املصرفية من األموال القيام هبا دون إ
 محاية هلذه األموال غ،ر املشروعة، السيما يف الدول اليت تأيذ بنظام السرية املصرفية املطلقة.

ستغل لوسائل التكنولوجية احلديثة حيث إيدت أنشطة تبييض األموال بفضل تطور اوتاا
قيام ببعض العمليات املصرفية لغسل أمواهلم غ،ر األموال هذه الوسائل كاالنرتنت لل غاسلو

 املشروعة، ومنها اللزوء إىل أنظمة احلواالت االلكرتونية بدال من اإليداعات والسحوبات النقدية.
تم بصورة أكرب وأيسر، ئل التقنية احلديثة جعلت عمليات تبييض األموال تفهذه الوسا

نتشار املعلوماتية وشبكة االنرتنت والعوملة االقتصادية وحترير التزارة الدولية وسقوط السيما مع إ
 احلواجا بني الدول.

هدف وعلى الرغم من تعدد أشكال ووسائل تبييض األموال، إال أن البنوك تبقى دائما املست
األول من عمليات تبييض األموال، حيث يتم من يالهلا التخلص من األموال القذرة بإيداعها يف 

ستغالل كافة القنوات القيام بتنفيذ حتويالت مالية، وإ حسابات بنكية أو شراء أوراق مالية أو
بغة ب من يالهلا الصاملصرفية إلجراء سلسلة من العمليات املصرفية على هذه األموال لتكتس

تربط بني اجملرم واجلرمية اليت  فإن هدف تبييض األموال هو إيفاء العالقة اليت الشرعية. لذلك
رتكبها من يالل عدة عمليات تؤول يف النهاية إىل سهولة حتريك تلك األموال يف اجملتمع دون أن إ

 لة قانونية.اءتث،ر الشبهات أو الشكوك، ودون التعرض ألي مس
 السرية املصرفية والتشدد يف سرية احلسابات تشزع على جرمية تبييض وبالتايل، فإن قوانني

األموال، حيث تعترب الدول اليت تأيذ بأحكام صارمة للسرية املصرفية مثل سويسرا مرتعا لعملية 
 غسيل األموال.

سرتاتيزيات ،رة ملواجهة هذه الظاهرة وتطوير إكل ذلك يضع البنوك اليوم أمام حتديات كب
مواجهة التنامي املتسارع يف أنشطة ووسائل إيفاء املصادر غ،ر املشروعة لتلك األموال.  قادرة على
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فزرائم تبييض األموال تعترب اليوم من أيطر جرائم االقتصاد الرقمي، إذ تش،ر بعض األحباث إىل 
قد أن حزم األموال القذرة اليت تنطوي على عمليات مرتبطة باجلرمية املنظمة أو جتارة املخدرات 

 وصلت إىل مستوى عال وأصبحت تتزاوز مليارات الدوالرات.
وال تكمن يطورة األموال القذرة يف املصادر اليت تأيت منها فحسب وإمنا تكمن أيضا يف 

صول مالية أو موجودات عقارية أو ستخدامها، حيث يتم حتويلها يف غالب األحيان إىل أإأوجه 
 ستخدامها يف أسواق املال.إ

من أن سرية العمليات املصرفية من أساسيات العمل املصريف، إال أن السرية وعلى الرغم 
املصرفية تؤدي إىل صعوبة يف الكشف عن العمليات املالية اليت تتضمن تبييضا لألموال، لذلك 
قامت العديد من الدول بوضع قيود على نظم السرية املصرفية هبدف حتقيق توازن بني مصلحة 

فظة على سرية املعلومات اخلاصة به وبني مصلحة اجملتمع وحقه يف حتقيق العميل وحقه يف احملا
األمن االجتماعي واالقتصادي، ويف الوقت نفسه العمل على مكافحة نشاط تبييض األموال وعدم 

 استخدام قوانني السرية املصرفية لتغطية األنشطة غ،ر املشروعة.
ت يف مكافحة جرائم تبييض األموال، وعليه إذا كانت السرية املصرفية واحدة من العقبا

 فكيف ميكن التوفيق بني السرية املصرفية ومكافحة تبييض األموال؟
ولإلجابة على هذه التساؤالت ومعرفة موقف املشرع اجلاائري الذي تبىن مبدأ السرية املصرفية  

 كانت هذه الدراسة.
 
 

 أوال: مشكلة الدراسة
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ل املصريف، بل هي السمة األساسية للمصرف بوصفه تعد السرية املصرفية مسة من مسات العم
مؤمتنا عليها، إذ حتافظ على أسرار الابائن وعدم التصريح هبا للغ،ر، يف حني قد تعارض السرية 
املصرفية أحيانا جهود مكافحة عمليات غسيل األموال، وذلك بعدم املساعدة على الكشف عن 

 األموال غ،ر املشروعة.
يات اليت تتمتع هبا السرية املصرفية يف توف،ر األمن والطمأنينة وزيادة على الرغم من اإلجياب

رؤوس األموال لدى املصارف، يف املقابل فإن السرية املصرفية قد تسهم يف زيادة مصادر األموال 
غ،ر املشروعة، إذ بتاايد مبدأ السرية املصرفية يكون من الصعب معرفة مصادر األموال يف حالة  

 وعة.كوهنا غ،ر مشر 
وبالتايل قد تعيق السرية املصرفية جهود مكافحة غسيل األموال والكشف عن العمليات 

 واألموال املشبوهة، السيما يف حال متسك بعض الدول بالسرية املطلقة.
 لذلك تتمحور مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل:
 ما أقر السرية املصرفية يف مكافحة جرمية تبييض األموال؟ 

 انيا: أمهية الدراسةث
 تتمثل أمهية الدراسة يف املسائل التالية:

. إن للسرية املصرفية أمهية كب،رة يف احملافظة على رؤوس األموال وزيادة االستثمارات، 1
وذلك للحماية اليت توفرها السرية املصرفية للمستثمرين إذ أهنا تعمل على احلفاظ على أسرار الابائن 

 ، وهو األمر الذي يايد من الثقة واالطمننان لدى الابائن.وعدم البوح هبا للغ،ر
. إن عالقة اجلرمية املنظمة بالسرية املصرفية قد أصبحت موضع شبهة، وأصبحت تشكل 2

هتمة موجهة إىل كل دولة تأيذ بنظام السرية املصرفية يصوصا أن بعض رؤوس األموال ذات 
يفاء معامل اجلرائم املنظمة إلرفية ستارا قانونيا له املصدر غ،ر املشروع، كان يتخذ من السرية املص
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حدا باجملتمع الدويل إىل الدعوة للحد من سلطات   يتم متويلها عرب املصارف، األمر الذياليت
 الواردة عليها. اق االستثناءاتالسرية املصرفية وإىل توسيع نط

عتبارها من اجلرائم ال بإصرفية على جرمية تبييض األمو . إلقاء الضوء على أقر السرية امل3
د الدويل بضرورة تنسيق اجلهو ألمر الذي أدى إىل قناعة اجملتمع اخلط،رة اليت هتدد االقتصاد الدويل، ا

 نتشارها.ملواجهة هذه اجلرمية واحلد من إ
. توضيح أن قوانني السرية املصرفية ال تقف عقبة يف طريق مكافحة غسيل األموال، كما 4

تطبق مبدأ السرية املصرفية إحكام الرقابة على األموال اليت  خترج وتديل إىل  جيب على الدول اليت
 املؤسسات املصرفية.

. احلاجة إىل تفعيل التعاون بني خمتلف الدول يف إطار مكافحة غسيل األموال ذات 5
 املصدر غ،ر املشروع، وتقدمي املساعدات القانونية والقضائية املتبادلة.

 اسة ثالثا: تساؤالت الدر 
 يرتتب على السؤال الرئيسي السابق التساؤالت الفرعية التالية:

 . ما املقصود مببدأ السرية املصرفية؟ وما هو نطاق االلتاام بالسرية املصرفية؟1
القانونية السرية املصرفية؟ وما هي احلماية . ما هي االستثناءات الواردة على االلتاام ب2

 إفشاءها يف القانون اجلاائري والقانون املقارن؟ املقررة للسرية املصرفية، وعقوبة
. ما املقصود جبرمية تبييض األموال؟ وما هي مراحل وأركان جرمية تبييض األموال؟ وما 3

 عقوبتها يف القانون اجلاائري والقانون املقارن؟ 
. ما هي العالقة بني السرية املصرفية وجرمية تبييض األموال؟ وما هو دور البنوك يف 4

 مليات تبييض األموال؟ ع

 رابعا: أهداف الدراسة
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 هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: 
 . التعرف على املقصود مببدأ السرية املصرفية.1
. التعرف على نطاق السرية املصرفية واالستثناءات الواردة عليها، وعقوبة إفشاءها يف 2

 القانون اجلاائري والقانون املقارن.
لى املقصود جبرمية تبييض األموال ومراحلها وأركاهنا وعقوبتها يف القانون . التعرف ع3

 اجلاائري والقانون املقارن.
. التعرف على العالقة بني السرية املصرفية وجرمية تبييض األموال ودور البنوك يف عمليات 4

 تبييض األموال.
 خامسا: منهجية الدراسة

عتمد على املنهج الوصفي التحليلي مع حتمية سيتم إتباع األسلوب العلمي املنهزي امل
اللزوء إىل املنهج املقارن بغية حتديد مفهوم دقيق ملبدأ السرية املصرفية وأقره يف مكافحة جرمية 
تبييض األموال، وذلك من يالل الرجوع إىل املراجع القانونية املتخصصة والبحوث واملقاالت 

 واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
اللزوء إىل األسلوب التحليلي للنصوص القانونية لتحديد مفهوم السرية املصرفية،  كما سيتم

فضال عن توضيح العالقة بني السرية املصرفية وغسيل األموال ومعرفة املعوقات القانونية واملصرفية 
 ال.اليت تشكل حاجاا أمام جهود مكافحة جرائم تبييض األمو 

اول موضوع هذه الدراسة يف بابني رئيسني على النحو رتأينا تنوتأسيسا على ما سبق ذكره إ
 التايل:   
 

 .الباب األول: السرية املصرفية
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 .الفصل األول: ماهية السرية املصرفية
 .الفصل الثاين: نطاق االلتاام بالسرية املصرفية

 .الفصل الثالث: االستثناءات الواردة على االلتاام بالسرية املصرفية
 .ية القانونية للسرية املصرفيةالفصل الرابع: احلما

 على مكافحة جرمية تبييض األموال. الباب الثاين: أثر السرية املصرفية
  .الفصل األول: ماهية جرمية تبييض األموال
 .مكافحة جرمية تبييض األموالو  الفصل الثاين: العالقة بني السرية املصرفية

 .البنوك يف عمليات تبييض األموال الفصل الثالث: دور
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 الباب األول
 السرية املصرفية

 
 

  
 
 
 
 
 
 

  متهيد:
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تعترب السرية املصرفية من القواعد األساسية يف عمل البنوك، وهي أحد املبادئ املستقرة يف 
العرف املصريف منذ نشأة البنوك، إذ جرى العرف املصريف على ذلك وأصبحت من االلتاامات 

  بالبنوك.اجلوهرية اليت يلتام هبا العاملني
والسرية املصرفية هي الواجب امللقى على عاتق البنوك حبفظ القضايا االقتصادية واملالية 

 والشخصية املتعلقة بالعمالء واليت تكون قد آلت إىل علمهم يف أقناء ممارستهم ملهنتهم.
ى لذلك، ترتبط السرية املصرفية مبفهوم احلرية الشخصية لإلنسان اليت تتضمن احملافظة عل

وهي أيضا ترتبط بالسرية املهنية اليت تقضي بالتاام جتماعية وغ،رها من معرفة الغ،ر، أسراره املالية واال
البنوك باحملافظة على أسرار عمالئها وعدم اإلفضاء هبا إىل الغ،ر باعتبار البنك مؤمتنا عليها حبكم 

 مهنته.
أن املستفيد من سرية العمل فالسرية املصرفية تشكل التااما على املصرف وحقا للعميل و 

املصريف هو العميل الذي أفضى بأسراره للمصرف مع إعطاءه أمرا صرحيا أو ضمنيا بعدم إفشائها، 
 واملدين بالسر هو املصرف الذي وافق على قبول هذه األسرار.

فقد حرصت األعراف  ،ومبا أن النشاط املصريف يلعب دورا هاما يف احلياة االقتصادية املعاصرة
التقاليد املصرفية منذ بداية األعمال املصرفية على احملافظة على مبدأ سرية العمل املصريف وأصبح و 

هذا املبدأ حزر الااوية يف العمل املصريف، فتارخييا بدأت سرية العمل املصريف مع بداية تطور 
بحت حمل تنظيم تشريعي ياص وأص األعراف املصرفية من جمرد التاام أيالقي إىل أن أصبحت

 مبادئ قابتة يف العمل املصريف.
وإمعانا يف تأكيد مبدأ السرية املصرفية، فإن العديد من الدول عملت على إصدار تشريعات 

وبات هذا املبدأ  ،ياصة تنظم وتقنن مبدأ سرية العمل املصريف كما هو احلال يف سويسرا ولبنان
 التااما قانونيا مبوجب معظم التشريعات احلديثة.
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ت بعض التشريعات موضوع السرية املصرفية ضمن سياق النصوص العامة اليت وقد عاجل
تعاقب على إفشاء السر املهين بشكل عام، وجعلت السر املصريف جاءا من السر املهين هبدف 
إلاام من يتعاطى مهنا معينة بعدم البوح بأسرار عمالئه اليت وصلت لعلمه من يالل قيامه بواجبه 

صوص القوانني العامة كقانون العقوبات دون أن تفرد له تنظيما قانونيا وقد نصت عليه ضمن ن
مستقال يعاجل أحكامه بصورة ياصة، يف حني أفردت تشريعات أيرى قوانني ياصة تنظم هذا 

 املبدأ وتوضح مجيع جوانبه القانونية بشكل مستقل عن السر املهين العام.
  الفصل األوللسرية املصرفية يف ماهية اسنحاول يف هذا الباب من هذه الدراسة البحث يفو 

نطاق االلتاام بالسرية املصرفية يف الفصل الثاين، مث التعرض إىل االستثناءات الواردة على االلتاام و 
يف األي،ر سنتطرق إىل احلماية القانونية للسرية املصرفية يف رية املصرفية يف الفصل الثالث، و بالس

 الفصل الرابع.
 
 
 
 
 
 
 

 ماهية السرية املصرفية  ألول:االفصل 
 متهيد 



 

13 
 

 عليهلتحديد مفهوم القانوين للسرية املصرفية، جيب معرفة األساس القانوين الذي تقوم 
الدوافع اليت و البحث يف ظروف نشأهتا يف خمتلف البلدان اليت تأيذ هبا فضال عن االعتبارات و 

  .عتماد نظام السرية املصرفيةإأدت إىل 
هذا الفصل حتديد ماهية السرية املصرفية، من يالل التطرق إىل مفهوم لذلك، سنحاول يف 

مث  ،املبحث الثاين املصرفية يفالسرية املصرفية يف املبحث األول، واالعتبارات اليت تقوم عليها السرية 
 معرفة األساس القانوين لاللتاام بالسرية املصرفية يف املبحث الثالث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  السرية املصرفيةهوم مف األول:املبحث 
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نفسه، فهو يرب يقتصر العلم به على عدد حمدود من  اإلنسان يفالسر لغة: هو ما يكتمه 
مكتوبة، أو هو ما يفضى به الشخص ألير مستأمنا  أن تكونوهو كل معلومة مقرر  األشخاص،

 1إياه على عدم إفشائه.
وأسر  السر ما أسررت به،ر، و واجلمع أسرافالسر من األمور اليت تكتم، والسر ما أيفيت، 

وأسر إليه حديثا أي  وسررته، أعلنته، ،كتمته  ،وهو من األضداد، سررته وأظهره،كتمه ،  ءالشي
  2أفضى.
ممن علم هبا مبقتضى مهنته  رالسر صادسرار بأنه: كشف واقعة هلا صفة يعرف إفشاء األو 

  اجلنائي.ومقرتن بالقصد 
ل من يعمل يف مهنة بالتكتم عما يعلمه عن عمالئه أو وهتدف السرية بشكل عام إىل إلاام ك

 الطب. يف مهنيت احملاماة و  زبائنه من يالل عالقاته معهم، كما هي احلال
ومع تطور احلياة وظهور مهن جديدة رأى املشرع أن إعمال القياس يقتضي بفرض واجب 

ووسطاء البورصة والصيادلة بالعدل  كالكتاب  ،املستزدةالتكتم على العاملني يف العديد من املهن 
أسرار مهنية خيتلف السر  استقرتهكذا و  ويرباء احملاسبة والعاملني يف ميادين إدارة أموال الغ،ر.

 3الواحد منها عن األير من حيث األساس ومن حيث املدى.

                                                 

  .10ص السابق، املرجع حمرزي، مي ميالة، أديب 1    

  .308ص ،1990 مصر، العربية، اللغة جممع الوجيا، املعزم منظور، نالب العرب لسان 2 

  .138ص ،2001 العربية، املصارف إحتاد منشورات األموال، ضيوتبي املصارف سفر، أمحد 3 
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 كل واقعة يقدر الرأي العام بأن إبقاء العلم هبا يف  "عرفه البعض بأنه: دالفقه، فقأما السر يف 
 1". نطاق حمدود أمر تتطلبه صيانة املكانة االجتماعية ملا تنسب إليه هده الواقعة

فيزب  عتباره واقعة ما،إالفرنسي بأنه :" كل ما جيب  ، فقد عرفه القضاءأما السر يف القضاء
 2". يكون من شأن غ،ره االطالع عليه فيه السرية حىت ال يعترب أمرا معروفا شائعا للكافة، وأال

لكل فرد ميثل جانبا من احلرية الشخصية و  إذ أنه وقيقا باحلياة اخلاصة، اتصاالل السر يتصو 
 احلق يف أن حيتفظ بأسراره إن شاء أفضى هبا إىل غ،ره وأن شاء حبسها يف نفسه.

جب فرضته قواعد الدين ألن كتمان السر وا ،على املعهود إليه بالسر أن يكتمهيتعني و 
على  عتداءوإاألمانة، ذلك أن إفشاء األسرار ينطوي على أذى لشرف و قتضته مبادئ اأواأليالق و 

 حريات اآليرين.حقوق و 
 أن لكل فرد احلق يف أن حيتفظ بأسراره،و  وقيقا باحلياة اخلاصة، اتصاالتصل السر يوملا كان 

طن حرمة حياة املوا انتهاكال جيوز " على أنه: 39يف املادة  1996فقد نص الدستور اجلاائري لعام 
وحيميها القانون، سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة بكل أشكاهلا  حرمة شرفهاخلاصة، و 
 مضمونة".

 
 
 

 تعريف السرية املصرفية األول:املطلب 

                                                 
  .640، ص1988، القاهرة اخلاص، م، القسالعقوبات ن، قانو جنيب حممود حسين 1

  .772، ص9196، القاهرة العربية، النهضة دار القانونية، هةالوج من البنوك ت، عملياالدين مجال علي عوض 2
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موظفي املصارف باحملافظة على أسرار عمالئهم وعدم اإلفضاء  لتاامإيقصد بالسرية املصرفية، 
حبكم مهنتهم ياصة وأن عالقة املصرف مع عمالئه تقوم هبا لغ،رهم باعتبار املصرف مؤمتنا عليها 

 1لية.اعلى الثقة اليت يكون عمادها كتمان املصرف ألسرار عمالئه امل
والسرية املصرفية مبعناها الواسع ليست سوى صورة من صور السرية املهنية اليت يفرتض بكل 

ا ما أيذت السرية املصرفية إذلكن  من يتقاضى مهنة معينة أن حيرتمها يف عرض ممارسته إياها،
 2مبعناها الضيق، فهي نظام قانوين جيب على املصارف التقيد بأحكامه.

وتعد السرية املصرفية من القواعد املستقرة واللصيقة الصلة بعمل البنوك فتلتام البنوك مبوجب 
مل يكن  فية، ماالقواعد العامة يف القانون واألعراف املصرفية حبفظ أسرار العمالء وعملياهتم املصر 

 3ضي بغ،ر ذلك.نص يف القانون أو يف االتفاق يق هناك
فإن مفهوم السر بشكل عام يطبق على  وملا كانت السرية املصرفية جاءا من السرية املهنية،

فالشخص املهين حبكم مهنته حيصل على معرفة األمور اخلاصة لغ،ره، وعليه يكون  السرية املصرفية،
 إىل علمه حبكم مهنته. ملتاما بكتمان ما يصل

ومما، ال شك فيه أيضا، أنه بقدر ما حيافظ البنك على أسرار عمالئه بقدر ما ياداد عددهم 
لتاام البنك إالوطين للدولة. وفضال عما حيققه ويرتفع حزم تعامالته، مبا يعود باخل،ر على االقتصاد 

العامة اليت تتمثل يف جعل األفراد  ل اخلاصة، فإنه يستهدف حتقيق املصاحلةيمن محاية ملصلحة العم

                                                 
  .14ص ،1996 عمان، األردين، عالتشري يف املصرفية املهنة سر القادر، عبد العط،ر 1

  .713، صالسابق ع، املرجسفر أمحد 2

  .224ص ،1992 القاهرة، مشس، عني مكتبة البنوك، لعمليات القانونية األسس ،يبالقليو  مسيحة 3
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 من شأنه تشزيع االستثماراتيرتددون يف إيداع أمواهلم لديه، وهذا  فال يثقون يف اجلهاز املصريف،
  ومتكني البنوك من املسامهة بأموال املودعني يف تنفيذ املشروعات االقتصادية.

 ارتبطت بل التزارية احلديثة، والسرية املصرفية ليست من املصطلحات اليت أفرزهتا التعامالت
عند القدمية عند املصريني القدماء و  تارخييا منذ القدم باملصارف وحبسابات العمالء يف احلضارات

 1فيها بعد إىل اإلغريق عن طريق الفينيقيني . انتقلتالسومريني، 
يه اإليرادات ميسك دفرتا يقيد فيف بأن ،ر نتقلت تارخييا عند الرومان الذين ألاموا الصإ مثومن 

احليطة الالزمة  حلفظ هذا الدفرت يف مكان مغلق. ومل يكن اإلفصاح عما  اختاذمع  املصروفات،و 
الطابع الغالب على طبيعة عمل البنوك يف تلك العصور  ممكنا وكانورد فيه من قيود أو بيانات 

مع  الاراعية مينة واحملاصيلالثاألشياء ة إليداع النقود و ينياانة أم كان مبثابةالقدمية، هي أن البنك  
ارفة مراعاة آداب املهنة، ويف يفكان يتعني على الص .مراعاة السرية حول املودعني وودائعهم

تقتضيه مصلحة  لتاامكإ  مبباشرهتا، اليت يقومونمقدمتها احلفاظ على السر الذي يتصل باألعمال 
 2وك يف بداية أمرها.املهنة وتربره االعتبارات الدينية اليت سيطرت على نشأة البن

بالذكر أن العرف املصريف، قد جرى على االلتاام بسرية احلسابات املصرفية حىت قبل  رواجلدي
 مثتعد من مسات أعمال البنوك ومن  صدور القوانني اليت تلام البنك بالسرية، إذ أن السرية املصرفية

ئص العاملني بالبنوك فالعميل ألامت البنوك العاملني هبا هبذه السرية، بل أصبحت من أهم يصا
لكن على عدم إفشاء هذه املعلومات عن هذه  ،البنك ال يأمتنه على أمواله فقط عندما يتعامل مع

 األموال.

                                                 
  .45ص ،1989 الكويت، جامعة مطبوعات الكوييت، القانون يف املصرفية املهنة سر يوسف، يعقوب هريو ص 1

  .31ص ،2001 اإلسكندرية، املعارف منشاة الثالثة، الطيعة التزاري، القانون يف املوجا كمال،  مصطفى طه 2
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م يف محاية حق اخلصوصية، حيث أن لتاام البنوك باحملافظة على أسرار عمالئها مبدأ مهإف
كمعامالته   ؤونه املالية واالقتصاديةمبا فيها ش ،احلق يف محاية حرمة حياته اخلاصةكل شخص ل

 املصرفية مع البنوك.
عتداء إروع على أسرار عمالء البنك يشكل وال شك أن إطالع على الغ،ر، دون مربر مش

 حرية حياهتم اخلاصة، األمر الذي قد يرتب املسؤولية على البنك.على واضح 
يف عالقة البنوك بعمالئها،  وهكذا أصبح مبدأ السرية املصرفية، يشكل جاءا مستقرا وحيويا

تقوم إال يف إطار من الكتمان، يصوصا إذا  وعمالئها، البني البنوك  يفرضها االئتمانفالثقة اليت 
 تعلق األمر باألسرار املعهود هبا من عمالئها.

 اإلطار التنظيمي للسرية املصرفية يف القانون املقارن  الثاين:املطلب 
زاد نطاق الدور الذي تلعبه البنوك يف و  ،يف يومنا احلاضر بنوك أمهية ياصةعمل ال أكتسب
، حيث تقوم بدور أساسي يف يلق االئتمان ةاملالية واالجتماعية يف الدول احلديثادية و احلياة االقتص

ينظم قتضى  وضع نظام دقيق حيكم و إ، األمر الذي ه من أجل دعم األنشطة االقتصاديةوتوزيع
 قانونية  هتدف إىل حتقيق املصلحة االقتصادية للدولة. عمل البنوك يف إطار منظومة 

وملا كانت العمليات املصرفية تقوم على الكتمان كقاعدة أساسية يف عمل البنوك، والتمسك 
عن األسرار العمالء، فقد بالسرية املصرفية يف مواجهة طلبات الغ،ر اليت تستهدف الكشف 

سياسة االقتصادية اليت ة من دولة إىل أيرى تبعا للالتشريعات يف معاجلة السرية املصرفي ايتلفت
 طبيعة النظام السياسي الذي يقوم عليه احلكم.تنتهزها و 

لذلك تتفاوت النظم املقارنة يف مسألة السرية املصرفية، فبعض التشريعات ختصص قانونا 
تتعلق  لبنوكياصا للسرية املصرفية، يف حني تدرج تشريعات أيرى بعض النصوص يف القوانني ا
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بالسرية املصرفية الدراسات اليت هتتم بالبنوك وعالقاهتا و  لعل أغلب املؤلفات بالسرية املصرفية، و 
 تطور مبدأ السرية املصرفية.و ستقرار  إىل القانون السويسري كنموذج إل،رشت

 اإلطار التنظيمي للسرية املصرفية يف أهم التشريعات، مث سنتعرض بالشرح،وعليه، سنتناول 
 يف القانون اجلاائري. رية املصرفيةللس

 السرية املصرفية يف القانون السويسري  األول:الفرع 
لتااما مببدأ السرية املصرفية، فالسرية كانت قائمة مبوجب إيسرا من أكثر الدول تعترب سو 

رغم من عدم وجود نص قانوين يعاقب البنوك على إفشاء أسرار الالعادات والتقاليد، على 
 .1934حىت قبل صدور القانون الفدرايل اخلاص بالبنوك وصناديق االديار سنة عمالئها، 

صرفية يالل لتاام بالسرية املإلادة البنوك السويسرية على ارت عجفعلى الصعيد العملي 
يف اخلصومة املالية يف حالة عدم األفراد  قر القانون املدين السويسري حقأ ممارسة نشاطها، وقد

سرار عمالئها، األمر الذي يعرضها للمسؤولية املدنية املوجبة للتعويض أفاظ على لتاام البنوك باحلإ
 ل  بسبب  إفشاء أسراره للغ،ر.يعن األضرار اليت تلحق بالعم

 كما ملومعىن ذلك أن السرية املصرفية يف البنوك السويسرية، مل يكن ينظمها قانون ياص،  
 التزارية، وإمنا ورد حىت القوانني البنوك أوة لقطاع يدرجها املشرع السويسري ضمن القوانني املنظم

 رفض تطبيق متمع ذلك، و  نتهاك سرية احلسابات املصرفية ضمن القوانني اجلنائية.إالنص على 
من قانون العقوبات  162ين على الصيارفة يف سويسرا آنذاك مبوجب املادة نظام العام للسر املهال
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إال أنه ال يش،ر بصريح العبارة إىل  ،لامون بالسر املهينحاب املهن املالسويسري، حيث عدد أص
 1ضم البنوك إليها.تفس،رها ال يؤدي إىل توسيع و الصيارفة، و 

ولعل أهم النصوص القانونية اجلنائية اليت تعاقب على إفشاء السر املصريف يف القانون  
اليت جترم الذكر  ةسالف162ة املاد الوقت محاية السرية املصرفيةاملصريف السويسري، وكفلت يف نفس 
باحملافظة  هتمتإمن قانون العقوبات اليت  320لية، واملادة اإفشاء األسرار املهنية يف املؤسسات امل

ومسؤويل البنك  ثل أعضاء جلنة البنوك الفيدراليةعلى املعلومات السرية جلميع املوظفني العموميني م
تعلق خبصوص املعلومات اليت ميكن التوصل إليها ، وذلك ما يمفتشي الضرائبملركاي السويسري و ا

باإلضافة إىل  عقوبات اليت ختتص جبرمية إفشاء أسرار املهنة. 321أقناء تأدية مهامهم، واملادة 
 27فالفرد مبوجب املادة  النصوص اجلنائية، فإن القانون املدين السويسري كرس محاية مبدأ السرية،

من معلومات سرية عن عمالئه تتعلق  كما حيصل عليه البن وأن بشكل عام يممن هذا القانون حم
 بشؤوهنم املالية تسري عليها احلماية الواردة يف نصوص القانون املدين.

تطور السرية ونية الوحيدة اليت مهدت الطريق وساعدت على توسيع و ومع ذلك، فالركياة القان
سري املتعلق االحتادي السوي فقرة )ب( من القانون 47 املصرفية يف سويسرا هو نص املادة

 واليت نصت على ما يلي: 1934نوفمرب سنة  8ديار الصادر يف إلباملصارف وصناديق ا
 و مستخدما يف البنك أو مراجعا أو" كل من قام عمدا بصفته عضوا يف أحد األجهاة أ

اليت  ريةنتهاك السإبعضو يف جلنة البنوك أو موظفا أو مستخدما بالسكرتارية،  مساعد مراجع أو
رتكاب هذه اجلرمية أو شرع يف التحريض إسر املهنة أو حرض على  يلتام هبا مبقتضى القانون أو

                                                 
 ،1970 ب،روت العربية، النهضة دار والعملية، قانونيةال الناحيتني من البنوك عمالأ موسوعة الدين، علم إمساعيل الدين حمي 1

  .182ص
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أشهر، وميكن اجلمع  6يعاقب بغرامة ال تايد عن عشرين ألف فرنك أو باحلبس مدة ال تايد على 
ة اليت ال تايد رامتكون العقوبة الغ ،رتكب الفعل بإمهالإوإذا كان الفاعل قد بني هاتني العقوبتني، 

 1على عشر أالف فرنك."
مع  تشكل هذه املادة األساس القانوين الرئيسي لتأسيس مبدأ السرية املصرفية يف سويسرا،

 .1971مارس  11هذه املادة قد عدلت مبوجب قانون  إىل أناإلشارة 
داء نصت صراحة على عقوبة االعتو  ،تاام بكتمان السر املصريفاإلل 47لقد فرضت املادة 

 الءفالبنوك حبسب نص املادة ملامة بكتمان سرية حسابات العم .بإمهال املصريف ولو على السر
أو منتدبا لإلدارة يف صفيا املصريف مسنوال أو وكيال أو موكل ما يتعلق مبعامالهتم املالية سواء كان 

 أحد البنوك.
سر املصريف بعقوبة يعاقب كل شخص يقوم مبهمة أو وظيفة يف البنك إذا أفشى ال ،وعليه

 فرنك سويسري. 20.000أشهر، أو غرامة مالية ال تتزاوز      6احلبس ملدة ال تتزاوز 

                                                 
1"  Celui qui intentionnellement 

 A)…… 

 B)  En sa qualité de membre d’un organe ou d’employé de la banque, de réviseur ou 

d’aide réviseur, de membre de la commission des banques, de fonctionnaire ou d’employé 

du s secrétariat, viole la discrétion à laquelle il est tenu en vertu de la loi ou le secret 

professionnel, ou qui incite à commettre cette infraction ou tente d’y inciter, est passible 

d’une amende de vingt mille francs au plus ou d’un emprisonnement de six mois au plus. 
Les deux peines peuvent être cumulées, Si l’auteur a agi par négligence, la peine  

d’amende est de dix mille francs au plus. "    
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نة الشؤون املصرفية، مل كل شخص كان بصفته مراقبا يف جلكما أن كتمان السر املصريف يش
حرض أو حاول أي شخص  ا لدى منشأة مراجعة احلسابات، أوموظف مسؤوال أو بصفته أو كان

 رتكاب اإليالل بسرية احلسابات املصرفية.إعلى  احيرض شخصا أير  أن
عمال أباحلماية التامة والشديدة على السرية  طأحا قدنالحظ أن القانون السويسري  ،لذلك

السر املصريف، بل إن بعض املؤلفني  انتهاكغرامة عن جااءات من حبس و  صيصخت وقرر البنوك،
موال ألب رؤوس ادلسويسرية كان سببا يف جملصرفية يف البنوك ايرى أن التشدد يف محاية السرية ا

 األجنبية.
 السرية املصرفية يف القانون الفرنسي  الثاين:الفرع 

لتاام بالسر املصريف املعروف حاليا يف فرنسا تعود جذوره التارخيية إىل القرن السابع إلإن مبدأ ا
املبعثرة، اليت مل يكن هدفها الرئيسي  يةتشريعرارات واملراسيم والنظم العشر، من يالل سلسلة الق

 البنوك بوجه عام.ضعت حلماية سرية أعمال الصرافة و تنظيم السر املصريف مبعناه الضيق، ولكنها و 
بورصة  بصدد1639عن جملس امللك سنة  صدر نص تناول موضوع السرية املصرفية وأول

تسمية أيرى هي وكالء الصرف تسمية مساسرة الصرف ب ستبدالإوكان الغرض منه  باريس،
 واملصارف.

والذي عرب يف مادته الثامنة عن السرية  1706تمثل يف التنظيم الصادر سنة فأما النص الثاين 
أصدر جملس شورى الدولة  1724ويف سنة  .املطلوبة من مصاحل الصرف بشكل واضح وصريح

علقة مبعامالته مع الوسطاء أو قرارا أشار فيه بشكل صريح إىل واجب الصراف حبفظ األسرار املت
 أصحاب املصارف.

البنك قبل صدور قانون العقوبات الفرنسي سنة كرة الفصل بني مهنيت الصرف و غ،ر أن ف
جاائيا  كان مدنيا أوأ سواء قانوين محاءيية املصرفية من نظام ترتب عنه حرمان السر  ،1810
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مما يلق نوع  ،تشريعية اتمن أية عقوبيال  ريفاملفروض على املص لتااماإلفأصبح  ،معاقب عليه
 1من الريبة والشك يف إسناد فكرة السر املهين على املصريف آنذاك.

 مدين يعرض صاحبه عند يرقه لعقوبة مدنية فقط. لتاامإفكان بذلك السر املهين جمرد 
ماية احلكفيل ببالسر    لتااملإللذلك، كان من الضروري التفك،ر يف إجياد تأط،ر قانوين 

ين امله املتضمن السرو  ،1810فظهر يف القرن التاسع عشر قانون العقوبات الفرنسي لسنة  ،جلاائيةا
تقريرا ملا كانت توجبه  بالسر املهين وجااء إفشاءه االلتاامنص على حيث تديل املشرع الفرنسي و 

حىت ذلك احلني وسدا للنقص يف التشريعات  ،م احملاكم القدمية وأراء الفقهاءاأليالق املهنية وأحكا
 2هذا القانون أصبح يشكل جنحة جاائية.مبوجب  وعليه فإن إفشاء السر

على سر املهنة يشكل  االعتداءمن قانون العقوبات الفرنسي، أصبح  378املادة ومبوجب 
نصت على عقوبات جاائية حبق من أقدم على إفشاءه دون  ث، حيجنحة جاائية معاقب عليها

  قانوين. مسوغ
أن األطباء واجلراحني وضباط الصحة والصيادلة والقابالت ومجيع  ،دة املذكورة أعالهوتنص املا

الذين يارج احلاالت اليت يلامهم أو  ،تهمن على األسرار مبوجب وضعهم أو مهاألشخاص املؤمتنني
يعاقبون باحلبس من شهر إىل ستة أشهر  ون يقدمون على إفشاء هذه األسرارحيميهم فيها القان

 فرنك. 3000و 500ترتاوح بني  وبغرامة

                                                 
1 Raymond Farhat, le secret bancaire, étude de droit comparé (France, Suisse, Liban), 

Librairie Générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1970, P12. 

  .11ص ،1978 القاهرة ،3العدد واالقتصاد، القانون جملة املهنة، سر العيد، أبو كمال  2
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ن املشرع الفرنسي ألام بشكل صريح بعض املهن على حفظ السر دون أيتبني من هذه املادة 
حبيث مشلت مجيع قابل أورد عبارة ذات مدلول عام يف، ولكنه بامل،ر اإلتيان على ذكر مهنة الص

 األشخاص املؤمتنني على األسرار مبوجب وضعهم أو مهنتهم.
واالجتهاد نظرية بالسر املصريف تبىن الفقه  االعرتافولتربير  ادا إىل هذه العبارةستنإهكذا و 

أي حالة صاحب املهنة الذي ال ميكنه ممارسة   (Confident nécessaireاملؤمتن الضروري )
 مهنته على وجه صحيح دون احلصول على أسرار معينة تتعلق بالشخص الذي يتعامل معه.

ني يعتبار موظفي املصارف مؤمتنإس بالضرورة إمجاع الفقهاء على عكتقدم ال يما  على أن
 املتعلق1945ديسمرب 22فقد ظل االنقسام سائدا بالنسبة هلذا املوضوع حىت صدور قانون  ،ضروريني

 توجيه أوكل من يشارك يف إدارة و   لتاامإ على19حيث نصت املادة  بتأميم بعض البنوك يف فرنسا،
يف صفة ،ر وبذلك كرست هذه املادة مبدأ إعطاء الص ،ة بالسرية املهنيةؤممامل غ،ر رقابة البنوك يف
 من قانون العقوبات. 378ويضوعه بالنتيزة ألحكام املادة  منياأل

وعليه، فموضوع السرية املصرفية يف القانون الفرنسي يديل ضمن إطار النص العام، الذي 
 بية السائدة يف تطبيق نص املادةوىل النسهذا ما يفسر من ناحية أو  يتحدث عنه سر املهنة ككل،

ت ومقتضيات املهنة كل من قانون العقوبات، ألن ما يتحكم عادة يف التطبيق هو مستلاما 378
 يف.،ر عتباره كذلك بالنسبة للصإليس من الضروري بالنسبة للطبيب را سما يعترب ف ،حسب ظروفها

نطاق العمل مببدأ السر ىل حد ما اليت ضيقت إحية قانية، االستثناءات العديدة ومن نا
املصاحل اخلاصة، وهكذا ارب احلاصل بني املصلحة العامة و اليت تعود جمملها إىل التضو  املصريف

 الدوائر املالية. جتاهنالحظ عدم سريان السر املصريف جتاه القضاء أو 
هذا األي،ر  لفرنسي إىل كونر البعض وجود هذه االستثناءات يف نظام السرية املصرفية اسويف

 ياص ومتشدد بالنسبة هلذا املوضوع بالذات. تنظيمإىل  يفتقر
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القانون الصادر  من19 من قانون العقوبات، واملادة 378 نستنتج مما سبق، أنه مبوجب املادة
 فيني ضمن األشخاص امللامني بالسر، يكون املشرع الفرنسي قد أدرج املصر 1945ديسمرب  22يف 

 57حيث قررت املادة  ،1984جانفي  24يف ة صدور القانون املصريف إىل غاي املهين، وذلك
كل عضاء جملس اإلشراف و املراقبة، و من أكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة و   لتاامإبشكل صريح 

شخص شارك يف إدارة أو تسي،ر مؤسسة قرض أو كان مستخدما لديها بالسر املهين ضمن 
 من قانون العقوبات. 378ليها يف املادة الشروط وحتت طائلة العقوبات املنصوص ع

ملهين مباشرة على أن املشرع الفرنسي قد مسح بتطبيق القواعد املنظمة للسر ا وعليه يتضح
 يستند إىل نص قانوين عام. لتااما قانونياإ عترب السرية املصرفيةياملصريف، ألنه 

 الفرع الثالث: السرية املصرفية يف القانون اللبناين 
مل يكن التشريع اللبناين يتضمن أي  ،1956قانون السرية املصرفية قي سبتمرب  قبل صدور

كن البنوك واملوظفون ملامني بأي نص يوجب على البنوك حفظ األسرار اليت تتعلق بعمالئها ومل ت
دات عاما يستند على العا التااماهذا االلتاام بل كان  ،ياص للمحافظة على سر املهنةلتاام إ

 اليت كانت تعترب نفسها أمينة على كتمان سرية العمليات اليت تقوم هبا. تبعة يف البنوكواألعراف امل
املوظفني للتكتم حول عملياهتم املصرفية، مدون باألساس على أمانة البنوك و وكان العمالء يعت

لتااما إكان امللقى على عاتقها   فااللتاامبالرغم من أن البنوك مل تكن جمربة على االلتاام هبذا التكتم، 
من قانون  252ألحكام املادة  خمالفته من قبل البنوك وفقا  الةتعاقديا يرتب املسؤولية املدنية يف ح

قصد أو  نالسر عوجبات و العقود اللبناين، وأن مبدأ املسؤولية هذا مل يكن يفرق بني إفشاء امل
 نتيزة إمهال.

قانون العقوبات مبدأ العقوبة من  579فقد كرست املادة  ،أما من حيث املسؤولية اجلاائية
فشاه دون سبب أحرفته أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر اجلاائية على كل من كان حبكم 
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ستعمله  ملنفعته اخلاصة أو ملنفعة أير، عوقب باحلبس سنة على األكثر وبغرامة ال إشرعي أو 
 را و لو كان معنويا.إذا كان الفعل  من شأنه أن يسبب ضر ل،رة  املأيتتتزاوز 

من قانون العقوبات على األشخاص الذين ال  579تطبيق املادة القضاة لقد رفض الفقه و 
يق بيكن ممكنا تط لذلك مل ،حفظ السر ومن بينهم صاحب املصرف جمربين على عتبارهمإميكن 

 1لو أفشى بسر من األسرار عن قصد و عن إرادة.أحكام املادة املذكورة حبقه و 
املعمول به مل يعد كافيا يف بلد أصبحت فيه  نظام السريةن الحظ املشرع اللبناين أ ،لذلك

وال األجنبية اليت  نظرا ألمهية رؤوس األم قتصادهإاحلركة املصرفية تشكل ركنا أساسيا من أركان 
للبناين فأراد املشرع ا ،االستقرارالبنوك اللبنانية حبثا وسعيا وراء األمان واحلماية و  علىكانت تتدفق 

ومن جهة قانية جلب املايد منها  من جهة أوىل تشزيع رؤوس األموال هذه على البقاء يف لبنان،
ولابائن البنوك  بالسرية املصرفية يؤمن للمودعني فرأى من املفيد أن يضع تشريعا ياصا يتعلق 

 ،بشكل مطلق العاملة يف لبنان مكسبا هاما يتمثل حبماية وتغطية مجيع عملياهتم مع تلك البنوك
السرية املصرفية الذي قانون  1956سبتمرب 3املشرع اللبناين بتاريخ أصدر ولتحقيق تلك الغايات 

 بصورة مطلقة. البنوك بكتمان السر ملصلحة زبائنهألام ا
حيث أيضعت املادة األوىل منه مجيع املصارف  جاء هذا القانون متأقرا بالسابقة السويسرية،

املادة  الثامنة من القانون  عتربتإيف حني املصرفية، للسرية  صارف األجنبيةلبنانية و فروع املال
وكذلك يعاقب  مرتكب كل خمالفة ألحكامه عن قصد معاقبا باحلبس من قالقة أشهر إىل سنة،

 2إال بناءا على شكوى املتضرر. ،، وال تتحرك دعوى حق العامعلى الشروع بالعقوبة نفسها

                                                 
1 Raymond  Ferhat, Opcit, P39. 

 .        101ص، 6199، ب،روت املقارن، القانون يف دراسة،  املصرفية السرية ،نعيم مغبغب 2 
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ادات واألعراف املتبعة يف عام أساسه الع لتاامإين السرية املصرفية من وبذلك نقل املشرع اللبنا
حيث خيضع ألحكامه مديري  ،1956قانوين أساسه قانون السرية املصرفية لعام  لتاامإإىل  البنوك

ر وكل من له إطالع حبكم صفته أو وظيفته بأي طريقة كانت على قيود الدفات ومستخدمي البنوك
 معلومات عمالئها لتوظيف أمواهلا حىت وإن تبادلت تلك البنوك، ت املصرفيةواملعامالت واملرسال

 ، فيكون ذلك بطابع السرية.ندماجهاإأو يف حال 
 سم العميل املصريف،إ يحمي لبنان واسع جدا، فهو ميتد لكما أن نطاق السرية املصرفية يف

اليت ال ميكن رفعها إال و  ،صرفيةفضال عن سرية العمليات امل املبلغ الذي يتضمنه احلساب املصريف،
 1يف حاالت حمددة.

ميع العمليات املصرفية املتعلقة يضمن السرية التامة جل فقانون السرية املصرفية اللبناين،
هو  ،لذلك كان اهلدف األساسي من إصدار هذا القانون وال ياال ،سابات العمالء املصرفينيحب

 جذب رؤوس األموال األجنبية إىل لبنان.  
 

 السرية املصرفية يف القانون املصريالفرع الرابع: 
حىت صدور القوانني املنظمة لسرية احلسابات املصرفية، كان املشرع املصري يعترب السر 
املصريف أحد أسرار املهنة، حيث مل يضع له تنظيما ياصا حيدد فيه احلاالت اليت جيوز فيها 

 الكشف عنه.
املطلقة تبىن املشرع املصري مبدأ السرية  1973 لسنة 43لكن مع صدور القانون رقم 

 األشخاص، أو من حيث سواء من حيث املوضوع أو من حيث العمالء يف البنوك، حلسابات

                                                 
  .18ص ،2008 ب،روت األوىل، الطبعة احلقوقي، احلليب منشورات العوملة، ظل يف السرية سركيس، جورجطوان أن 1
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لتااما قانونيا يستند إىل نص قانوين عام يتعلق إوبذلك أعترب السرية املصرفية  ،لاللتااماملدى الامين 
 حبفظ سر املهنة.

ية املصرفية، اليت عرفتها التشريعات املختلفة للدول يف موضوع السر غ،ر أنه وبفعل التطورات 
القانون رقم  1990السرية املصرفية، فأصدر سنة رأى املشرع املصري ضرورة إصدار قانون ياص ب

ات العمالء املتعلق بسرية احلسابات البنكية، حيث قضت املادة األوىل أن تكون مجيع حساب 205
 اناهتم يف البنوك، واملعلومات املتعلقة هبا سرية.يا و  وودائعهم وأماناهتم

 أعضاء جمالس إدارة البنوك ومديريها والعاملني هبا،على رؤساء و  كما حظرت املادة اخلامسة،
، إال يف احلاالت املريص نات عن عمالء البنوك أو حساباهتمإعطاء أو كشف أية معلومات أو بيا

 هبا مبقتضى القانون.
عاقب يليت ا نسي الذي جعل السرية املصرفية مثل كافة األسرار املهنية،عكس املشرع الفر وب

فإن املشرع املصري نظم النطاق  ،من قانون العقوبات الفرنسي 378على إفشائها يف املادة 
من قانون العقوبات املصري، اليت  310املوضوعي للسرية املصرفية بنص ياص خيتلف عن املادة 

  .صرفية بعد أن أصبحت حمل نص ياصاملهنة عموما، ما عدا السرية امل تتعلق جبرمية إفشاء أسرار
والذي مبوجبه ألغى  88البنك املركاي رقم  ن، قانو أصدر املشرع املصري 2003ويف سنة 

صدرت ون اجلديد مخسة تشريعات كانت قد فتضمن القان. 1990قانون سرية احلسابات لسنة 
 قانون سرية املعامالت يف البنوك،قانون البنك املركاي، و و  من قبل، وهي قانون االئتمان والبنوك،

  ،قانون التعامل  يف النقد األجنيب، وقانون التملك جلاء من أسهم البنوك بالنسبة للقطاع اخلاصو 
 1أحكام الرقابة على العمل املصريف.ريع واحد يهدف إىل تسهيل العمل و وذلك يف تش

                                                 
  .227، ص2007اجلامعة، اإلسكندرية  رمكافحتها، دا وآليات األموال غسيل ت، عملياعلي حممد العريان 1
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هذا من  97 ذلك من يالل املادةو  البنكية، وشدد املشرع على محاية سرية احلسابات
 وودائعهم وأماناهتم وياائنهم يف  مجيع حسابات  العمالءحيث قرر على أن تكون  ،القانون

إعطاء بيانات عنها، إال بإذن   سرية، وال جيوز اإلطالع عليها أواملعامالت املتعلقة هبا البنوك، و 
أو بناء على  الوكيل املفوض يف ذلك،القانوين أو  ورقته أو من النائب كتايب من صاحبها أو أحد 

العالقة بني العميل  نتهتإحمكمني، ويظل هذا احلظر قائما حىت لو حكم قضائي أو حكم 
 والبنك.
                                ية املصرفية يف القانون اجلزائريالسر  الفرع اخلامس: 

إفشاء  عتربإمن قانون العقوبات حيث  301دة املهين يف املا نص املشرع اجلاائري على السر
ر صراحة إىل إيضاع املصريف ألحكام هذه رمية معاقب عليها، غ،ر أنه مل يشاألسرار املهنية ج

 املادة.
وجاء يف نص املادة على أنه:" يعاقب باحلبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة مالية من 

مجيع األشخاص املؤمتنني حبكم لة والقابالت و واجلراحون والصياداألطباء  دج، 5000إىل  500
أفشوها يف غ،ر احلاالت اليت إليهم و   هبايلدالدائمة أو املؤقتة على أسرار أ الواقع أو املهنة أو الوظيفة

 ".يصرح هلم بذلكالقانون إفشاءها و يوجب عليهم فيها 
غ عن حاالت باإلبال لتاامهمإفال يعاقب األشخاص املبينون أعاله رغم عدم  ومع ذلك،

فقرة بالعقوبات املنصوص عليها يف ال ،مبناسبة ممارسة مهنتهماإلجهاض اليت تصل إىل علمهم 
ء الء يف قضية إجهاض جيب عليهم اإلد، فإذا دعوا للمثول أمام القضاالسابقة، إذا هم أبلغوا هبا

 يد بالسر املهين.بشهادهتم دون التق
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لامون اجلاائري عدد من يالهلا أصحاب املهن املستقراء هذه املادة نالحظ أن املشرع إوب
وانني اجلاائية يف كل من صريح العبارة إىل الصيارفة متأقرا بذلك بالقبالسر املهين، دون اإلشارة ب

 حرتام مبدأ السر املهين.إلى قائمة املهنيني الواجب عليهم سويسرا اليت نصت عفرنسا و 
عمال على غرار املشرع الفرنسي، وهذا من كما نص املشرع اجلاائري على مبدأ سرية األ

 أو أدىلن يعمل بأية صفة كانت يف مؤسسة و كل م  "اليت تنص على أنه: 302نص املادة يالل 
إىل جاائريني يقيمون يف بالد أجنبية، بأسرار املؤسسة اليت يعمل  شرع يف اإلدالء إىل األجانب أو

 500ن بغرامة مسنوات و ن سنتني إىل مخس فيها دون أن يكون خموال له ذلك، يعاقب باحلبس م
 دينار. 10.000إىل 

فتكون العقوبة احلبس من قالقة أشهر  اخلارج،وإذا أدىل هبذه األسرار إىل جاائريني يقيمون يف 
 ." دينار.... 1500إىل  500إىل سنتني و بغرامة من 

قد قرر تطبيق  ،302و  301وعليه، ميكن القول أن املشرع اجلاائري من يالل املادتني 
 مل يشر إىل ذلك صراحة. حىت ولوالبنوك، لسر املهين على لالقواعد املنظمة 
يعتمد على ختصيص مبدأ السرية املصرفية يف القوانني  الدويل املعاصر، االجتاهوملا كان 

وك البن لتاامإنصت على ضرورة  املصرفية،املشرع اجلاائري بإصدار جمموعة من القوانني  ماملصرفية، قا
 بالسرية املصرفية .

، نص صراحة على موجب 1990 أفريل14الصادر يف  10-90القرض رقم النقد و فقانون 
أو يشرتك يف  اشرتككل شخص   "نه:أعلى  158ك بالسر املهين، حيث نصت املادة تقيد البنو 

طائلة املؤسسات املالية وفقا ألحكام هذا الكتاب يكون ملاما بالسر املهين حتت رقابة البنوك و 
 من قانون العقوبات. 301العقوبات املنصوص عليها يف املادة 
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ما عدا األحوال املنصوص عليها صراحة بنصوص قانونية، يسري هذا السر املهين جتاه أية 
 إال أنه ال يسري جتاه السلطة القضائية اليت تعمل يف إطار مالحقة جاائية. سلطة كانت،

معلومات للسلطات املكلفة برقابة البنوك  الاملركاي أن يرس املصرفية والبنك ال أنه حيق للزنةإ
واملؤسسات املالية ويف البلدان األجنبية مع مراعاة املعاملة باملثل ويشرتط أن تكون هذه السلطات 

 ". ملامة هي أيضا بالسر املهين و الضمانات نفسها املؤمنة يف اجلاائر
تعديال هاما على مبدأ السرية املصرفية من غ،ر أن املشرع اجلاائري عاد مرة أيرى ليديل 

، حيث 10-90الذي ألغى القانون  2003أوت  26الصادر بتاريخ  11-03يالل األمر رقم 
حتت طائلة اجلااءات املنصوص عليها املهين  امللامون بالسر األشخاصقائمة  117حددت املادة 

ن االحتزاج أمامها مببدأ السر يف قانون العقوبات، كما حددت السلطات واللزان اليت ال ميك
 املهين.
 جاء نص املادة املذكورة كما يلي:و 
 ، حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف قانون العقوبات :املهين لسرلخيضع  "
كل حمافظ حسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كل عضو يف جملس إدارة، و   -

 أحد مستخدميها.كانت يف تسي،ر بنك أو مؤسسة مالية أو كان 
 املؤسسات املالية وفقا للشروط املنصوصيشارك أو شارك يف رقابة البنك و  كل شخص  -

 يف هذا الكتاب. عليها
 :ة للقوانني مجيع السلطات ما عداتلام بالسر مع مراعاة األحكام الصرحي

 املؤسسات املالية.بتعيني القائمني بإدارة البنوك و السلطات العمومية املخولة  -
 جاائي. ءإجراالسلطات القضائية اليت تعمل يف إطار  -
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 ، السيما يف إطارالدولية املؤهلةالسلطات العمومية امللامة بتبليغ املعلومات إىل املؤسسات  -
 متويل اإلرهاب.ض األموال و يتبيحماربة الرشوة و 

 108املادة بنك اجلاائر الذي يعمل حلساب هذه األي،رة طبقا ألحكام و أاللزنة املصرفية  -
 أعاله.

كلفة حبراسة البنوك تبليغ املعلومات إىل السلطات املاللزنة املصرفية بنك اجلاائر و لميكن 
شريطة أن تكون هذه السلطات يف و  ،يرى، مع مراعاة املعاملة باملثللية يف بلدان أاواملؤسسات امل

ما ميكن مصفي البنك أو للسر املهين بنفس الضمانات املوجودة يف اجلاائر. ك ذاهتا ياضعةحد 
 1". املؤسسة املالية أن يتلقى املعلومات الضرورية لنشاطه

بالسر املهين من حيث  لتاامإلنص املادة، أن املشرع اجلاائري قد وسع من نطاق ا يتضح من
ب االلتاام بالكتمان. وهذا يعين أن أي يرق هلذا مبوجاألشخاص امللامون يف البنوك املوضوع، و 

وف يرتب املسؤولية املدنية على البنوك، باإلضافة إىل العقوبات اجلاائية املقررة يف قانون لتاام سإلا
مبدأ السرية املصرفية ليس فيلتاموا بواجب السرية. ومع ذلك  العقوبات  ضد األشخاص الذين مل

 ،صرفية ال يشكل يرقا للسر املهينإفشاء بعض األسرار املاملشرع اجلاائري  عتربإحيث مطلقا 
ومنها الطلبات الواردة من  ،السيما يف مواجهة هينات ورد ذكرها يف نص املادة على سبيل احلصر

املصرفية لبنك جراء جاائي، طلبات إدارة الضرائب، طلبات اللزنة السلطات القضائية يف إطار إ
لية يف إطار نة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وطلبات جلنة معاجلة املعلومات املاطلبات جل ،اجلاائر

 مكافحة جرمية تبيض األموال.

                                                 
 غشت27 بتاريخ 52العدد اجلاائرية، للزمهورية يةالرمس اجلريدة القرض،و  بالنقد املتعلق 11-03 رقم ر، األم117 املادة 1

2003.  
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  فالبنوك ملامة بتقدمي كافة املعلومات املطلوبة من قبل هذه السلطات، من دون أن  تواجه
 بسبب يرق السرية املصرفية. ،أية متابعات قانونية أو قضائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االعتبارات اليت تقوم عليها السرية املصرفية الثاين:املبحث 
عام، الذي املصرفية عنصر أساسي من عناصر املناخ االقتصادي االستثماري ال إن السرية

ستقرار واألمن إلاصريف نشط يف ظل وجود دولة تؤمن قتصادي ومايل ومإجيب توافره لقيام وضع 
السياسي واالجتماعي، وغياب عنصر من هذه العناصر تضعف أداء السرية املصرفية، ورمبا تكون 

 تدهور املايل .سببا مساعدا على ال
وتليب السرية املصرفية العديد من االحتياجات االقتصادية بفعل ما تقدمه من إغراء لرؤوس 
األموال الباحثة عن احلماية واألمان، حبيث تلعب العوامل االقتصادية دورا هاما يف جمال األيذ 
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منع هروب رأس ين، و ل األجنبية لدعم االقتصاد الوطمببدأ السرية املصرفية يف سبيل جذب األموا
يف تطور  للنظام الدميقراطي التأق،ر اهلاملدولة، كما أن للعوامل السياسية و املال الوطين يارج حدود ا

ذلك أن العالقة بني مفهومي الدميقراطية والسرية املصرفية وقيقة جدا،  ،وتنظيم السرية املصرفية
 فالسرية املصرفية تعمل على تأكيد الطابع احلر للدولة.

نابع من محاية احلياة اخلاصة و ، منها ما هة العتماد نظام السرية املصرفيةوهناك دوافع كث،ر 
حبيث تقوم محاية هذه احلياة يف الدولة السويسرية مثال بدور بارز يف اجملتمع السويسري، وتشكل 

تكريس ي تبىن عليه معظم النشاطات االجتماعية والسياسية والدينية، حبيث يتم ذحزر األساس ال
فإن مبدأ محاية احلياة اخلاصة مقبول  بالتايلنتهاكها و احلماية بشكل دقيق، دون أي إمكانية إلهذه 

 1.يف اجملتمع السويسري، ويعترب من البديهيات واألولويات الواجب احملافظة عليها
أيالقية مبنية على ترسيخ الثقة اليت  مبادئ وافع فلسفية وإنسانية تستند إىلكما توجد د

املثل العليا اليت تستند مها على تقديس احلرية الشخصية، و معظ تحدتو لنشاط املصريف تعترب أساس ا
 إليها يف اجملتمع.

فاالعتبارات اليت تقوم عليها السرية املصرفية، تستند يف األساس على محاية احلرية  ،لذلك
 أعماله.يف كتمان  صرفمصلحة املإضافة إىل محاية    ومحاية املصلحة العامة، ،الشخصية للفرد
 الشخصية محاية احلرية  األول:املطلب 

، هي محاية احلرية الشخصية لإلنسان، اليت تقوم عليها السرية املصرفيةمن أهم االعتبارات 
ة وحقوق اإلنسان األساسياحلريات  "نه:أمن الدستور اجلاائري على  32ادة حيث نصت امل
احلياة اخلاصة  حرتامإيتبعها من  احلرية الشخصية وماور ك قد كفل الدستللذ " واملواطن مضمونة

                                                 

  .407 ص ،2005 ب،روت األوىل، الطبعة األموال، وتبيض هتريب مغبغب، نعيم 1 
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ال وصالته اخلاصة، و  الذاتيةه أسراره ومشاعره فاإلنسان حبكم طبيعته ل للمواطن وصون كرامته.
 إطار مغلق حيفظها ويهيئ هلا سبيل البقاء.ه أن يتمتع هبذه األسرار إال يف ميكن

احلق يف إضفاء السرية على مظاهرها وأقارها،  وتقتضي حرمة احلياة اخلاصة أن تكون لإلنسان
لذا فإن كتمان السر املصريف مظهر من مظاهر محاية احلرية الشخصية لألفراد مبناسبة نشاطهم 

جتماعية، إقتصادية و إعتبارات سياسية و إالقتصادي، وهي محاية تقوم على أسس قانونية ومتليها ا
املالية  تهالقتصادي املشروع وأن حيتفظ لنفسه بذمللفرد مطلق احلرية أن ميارس نشاطه اك أن لذ

 وتفصيالهتا دون أن يتعرض له أحد إال وفق أحكام القانون .
فكتمان املركا املايل يقع على قدم املساواة مع كتمان األمور املتعلقة خبصوصيات الفرد 

يعد من صميم حياته لى إيفاء ما باستقالله الذايت وحرصه ع هالعائلية اليت ميليها شعور الشخصية و 
اخلاصة، وال شك أن للعميل مصلحة أدبية يف حفظ السر، فإفشاء األسرار اخلاصة يرتتب عليه 

 1ماديا. أو إحلاق ضرر به أدبيا كان
منذ البدايات بتحقيق السرية املصرفية الكاملة للحسابات و  هتمت سويسرا كث،راإلقد 

السرية املصرفية من احلقوق  28و 27يف املواد املصرفية، حيث أعترب القانون املدين السويسري 
الواقع على حق من االعتداء  ميل احلق يف التعويض عن الضرر أوالفردية، وبالتايل يكون للع

قد عربت احملكمة االحتادية السويسرية عن ذلك اإلطالع على يصوصياته املالية، و احلقوق متمثال ب
 ستورة ".بقوهلا: " إن احلياة اخلاصة جيب أن تبقى م

 محاية املصلحة العامة الثاين:املطلب 

                                                 
  .58ص ،1988 مصر القاهرة، جامعة مطبعة املهنة، ألسرار اجلنائية احلماية سالمة، كامل  أمحد 1
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الامن وتتغ،ر  يتالفبإيصعب إعطاء تعريف دقيق للمصلحة العامة، لكوهنا فكرة ختتلف 
ر املهنة، فالفرد البنوك بس لتاامإن يلف مكلك تعد من أهم االعتبارات اليت تبتغ،ر الظروف، لذ

 لحة الفرد.ومبراعاة مصلحة اجلماعة تتحقق مص جاء من اجلماعة
د الوطين مبا يوفره من ققة ودعم إضافة إىل كتمان السر املصريف يؤقر إجيابيا على االقتصا

زدياد التعامل معها وإيداع إلصارف الوطنية، األمر الذي يؤدي وبالتايل يف امل االئتمان الوطين
 ستقرارها يف البلد .إلك جذب رؤوس األموال األجنبية و يف ذ مبا األموال

 ا لكون عملية جذب رؤوس األموال تلعب دورا كب،را يف دعم عزلة االقتصاد الوطينونظر 
فإن ذلك يعود بالنفع والفائدة على اجملتمع   اء االجتماعي،يزدهار النشاط االقتصادي والر إو 

 ككل.
رية املصرفية من أجل تأمني لذلك عمدت الدول يف أنظمتها املصرفية إىل تأسيس مبدأ الس

 الدولة.قتصاد إمن لألعمال خيدم أمالئم و  قتصاديإمناخ 
ما نقلل من االستثناءات الواردة على  هامة عند اقتصاديةية املصرفية ترتب آقارا كما أن السر 

 مبدأ السرية، وذلك من يالل زيادة حزم االستثمارات وحتفيا عملية جذب رؤوس األموال.
يف نظام السرية املصرفية االستثمارات اهلادفة إىل حتقيق  د رؤوس األموالجتطبيعي أن الومن 

 ،قيقة بني نظام السرية املصرفية وحركة رؤوس األموالاحلماية املطلوبة، ومن هذا تتضح العالقة الو 
فنظام السرية املصرفية يعمل على جذب رؤوس األموال األجنبية واحلد من ظاهرة هروب رؤوس 

 األموال الوطنية  إىل اخلارج.
يف سويسرا جتد مربراهتا القوية يف العوامل االقتصادية أكثر سرية املصرفية نالحظ أن ال ،لذلك

 من العوامل األيرى.
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ري يف ، وهو ما أشار إليه الفقه السويستتزاأ عن االقتصاد السويسري شكل وحدة التوهي 
 مؤسسات القرض تكمن يف ضمان السرية املطلوبة لابائنها، ألن مفتاحأن فعالية نشاطات البنوك و 

 لتاام البنوك و مؤسسات القرض بالسر املصريف.إاملصريف السويسري يتوقف على مدى جناح النظام 
جند أنظمة االقتصاد ارسة احلريات الفردية واجلماعية ومبا أن االقتصاد عموما يرتبط مبسألة مم

داء على احلر تتماشى وفكرة السرية، حيث تضمن هلا احلماية الالزمة، وذلك من يالل جترمي االعت
 السرية ليتعدى األمر إىل حد تكريسها يف الدسات،ر الوطنية.

 
 

 محاية مصلحة املصرف  الثالث:املطلب 
منائه يتوقف على عدد املتعاملني معه وحركة تعامالهتم، لذلك كان  إن ازدهار أي مصرف أو

متنون على ذلك مبصلحة العمالء الذين يأ الرتباطة ماملصرف أن تبقى أعماله مكتو  من مصلحة
، ليس من منطلق احلماية القانونية للسر والذي يتوجب عليه أن حيافظ عليهاأسرارهم املالية، 

 يف تدعيم الثقة فيه. تهاملصريف فحسب، بل من منطلق احلرص على مصلح
فعال اليت يقوم ، جانب مادي هو األة تقوم على جانبنينممارسة أي مه أضف إىل ذلك أن

انب معنوي هو أيالقيات املهنة واليت يقصد هبا جمموعة الواجبات األدبية ، وجهبا صاحب املهنة
 لني هبا.غتشانية اليت متليها املهنة على املواإلنس

آداب املهنة الثابتة فمخالفة هذه سلوكيات و  وبعض هذه الواجبات األدبية تصبح من
البعض الضرر باآليرين، أما  قحىت دون إحلااملسؤولية اليت قد تتحقق أحيانا الواجبات تؤدي لقيام 



 

38 
 

ألن  قانوين كعدم إفشاء السر املصريف لتاامإي عليها فضسب محاية القانون الذي يتاآلير فيك
 1املصرف يعترب مؤمتنا على أساس الثقة املفرتضة فيه من مث يتعني عليه أن ال خيون هذه الثقة.

يف يعد أمينا حبكم الضرورة، نظرا رتباطا وقيقا بعنصر الثقة، واملصر إفالسرية املصرفية ترتبط 
 للثقة املودعة فيه من قبل املتعاملني معه بسبب طبيعة عمله.

لتاام املصرف بالسر املصريف، يقوم على أساس أن طبيعة عمليات إلذلك يرى البعض أن 
البنوك، والعالقة بني املصرف والعميل تقوم على عنصر الثقة ، والذي يعين أن يكتم  املصرف ما 

العميل إليه شؤونه وأحواله املالية، وهي شؤون يعتربها العميل من أموره اخلاصة اليت جيب  هضي بيف
أن ال يعرفها الغ،ر، سواء كان هذا العميل تاجرا أو غ،ر تاجر، ألنه من الطبيعي أن حيرص كل 

اد شخص على إيفاء مركاه املايل عن غ،ره، سواء كان هذا الغ،ر منافسا أو حىت فردا من أفر 
  2عائلته.

فاملودع حينما  ،فيه ويف العاملني لديه وعمالئه تقوم على الثقة املطلقة واملعامالت بني البنك
ه اخلاصة، فال إمنا يعهد إىل هذا األي،ر ببعض يصوصياته اليت تعد من أسرار  ،يودع أمواله ببنك
ون حاجاهتم إىل القرض عنه املودعون، وكذلك املقرتضني يعترب  نصرفإوإال  يذيعهاجيوز للبنك أن 

 3سرا ياصا هبم وإذاعته تضر بسمعتهم املالية وتاعاع الثقة فيهم .

                                                 

 الفين، للتزليد الفنية طبعةامل والقضاء، الفقه ضوء يف املدنية سؤوليةامل الشواريب، احلميد وعبد الدناصوري عاالدين1  

  .05ص ،2000 اإلسكندرية

  .3ص السابق، ععلي، املرج الويل عبد متويل 2

  .27ص ،2006 القاهرة األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر املناهج دار البنوك، إدارة الص،ريف، الفتاح عبد حممد 3
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بالسرية، إذ مصلحة  االلتاامفالثقة املتبادلة بني املصرف والعميل تعترب الدافع أو السبب يف 
املصرف العميل تتمثل يف إبقاء أمواله املودعة وعملياته املالية يف سرية تامة، يف حني أن مصلحة 

عقوبات يف  صيصضمان هذه السرية و تدعيمها  بتخ تتمثل يف إبقاء على هذه الثقة من يالل
 .حالة اإليالل هبا

فأيالقيات مهنة املصريف لعميل لية مهامه دون الثقة اليت مينحها ال ميكن للمصريف تأد ،لذلك
لذي حيكم نشاطات ألن واجب الكتمان ا  ،تفرتض وجوب إبقاء الثقة لدى العميل يف املصرف

فإن الثقة املوضوعة  ملتمثلة يف عنصر الثقة، وبالتايلاملصرف جيد أساسه يف القاعدة األيالقية ا
لدى املصارف حتكار إأي وجود شبه  ،املمياات اليت يتمتع هبا املصرف باملصارف نتيزة كل هذه

لكية، فضال عن الدور اليت ومس يةووجود هيكلية للبناء املصريف من آداب مهن يف اجملال االقتصادي
خلدمات عامة  وفضال عن تلبية املصرف عرب نشاطهتقوم به املصارف على الصعيد الدويل  

، كل هذه األمور تؤدي إىل ققة متمياة من قبل لذي يقوم به من دور املرفق العامقرتاب الدور اإو 
 لتاامهإعرب  على هذه الثقة ه احملافظةالعمالء املصرفيني جتاه القطاع املصريف، الذي يتوجب علي

 1املصريف يف كل ما يتعلق بنشاط األشخاص الذين يتعاملون معه.بالسر املهين و 
 
 
 
 
 

                                                 
  .73 ص السابق، املرجع س،سركي جورج أنطوان 1
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 بالسر املصريف  لاللتزامألساس القانوين ا الثالث:املبحث 
فبعض الفقهاء نادوا بنظرية املسؤولية  ،لتاام بالسر املصريفااليتلف الفقه يف حتديد أساس ا

لتاام هو إلليصلوا إىل أن أساس ا لتااما متعلقا بالسريةإومقتضي ذلك أن أي عقد يتضمن  عقدية،ال
مقتضى ذلك أن و  ،ألير نادى بنظرية النظام العاموالبعض ا ،العقد املربم بني املصرف والعميل

فكرة النظام لتاام هو إلليصلوا إىل أن أساس ا ام العام الذي جيب احملافظة عليهسرية املهنة من النظ
 العام .

 بالسر املصريف    لاللتزامالعقد كأساس  األول:املطلب 
يتالف إا تتم عن طريق العقود املصرفية بمجيعهمعظم عمليات املصارف إن مل تكن  إن

يتمثل رضاء البنك باإلجياب و  .اء كال من الطرفني البنك والعميلعقد هذه العقود برضتنأنواعها، و 
 ورتاض أإلقعقد اكنماذج عقد فتح احلساب أو   مناذج معدة هلذا الغرض،املقدم منه يف شكل 
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يصم الكمبياالت أو فتح االعتمادات إىل غ،ر ذلك من أنواع العمليات املصرفية، ويتم قبول 
 التوقيع عليه.البنك و  رتح  منزرد املوافقة على النموذج املقالعميل مب

تفاق العميل املودع للسر مع املصرف إيف  نكملتاام بالسر املصريف ياالفإن أساس  ،لذلك
 املصرف ليس ملاما بتلقي األسراراملودع لديه هذا السر عن طريق العقد املربم بينهما، ذلك أن 

 ن واجب عليه التكتم عليها.إيتياره فإولكنه إذا تلقاها ب
يعهد  لبا ماغا إذ ،حبفظ األسرار املعهودة إليه إللتاام البنك فالعقد يعترب املصدر الرئيسي

ن عملية مصرفية وتتزه إرادة العميل إىل كتمان أتفاق بينهما بشإإىل البنك مبناسبة  بسره العميل
 فيتوىل حتديد موضوع السر و نطاقه. املعلومات اليت تتعلق بتلك العملية،

السرية يف  ذلك فهي إرادة مفرتضة كما تفرتض وال يشرتط أن تتزه إرادة العميل صراحة إىل
يتعني تفس،ر العقد وحتديد الوقائع واملعلومات حمل الكتمان البحث عنها يف إدارة لبنوك، و ل اأعما

 العميل.
بالسر املصريف، كان علينا أن حندد طبيعة هذا  لتااملإل ولكن إذا ما أستندنا للعقد كأساس

كان   ياالعقد، أي نوع من العقود هو، وأن نتعرض لعقود العمليات املصرفية، وعلى أية حال أ
لتاام بالسر املصريف ممثال بأي نوع من أنواع العقود، فإهنا ال تنعقد إال حتت شرط صريح إلاألساس ل
 1، وأن يتكتم على املعلومات املعطاة إليه من قبله.هوهو أن ال يفشي البنك أسرار عملي ،أو ضمين

 ا:من أمههبالسر املصريف و  لتاامإلال بعدة نظريات لتحديد نوع عقد قيوقد 
 نظرية عقد الوديعة:. 1

                                                 
  .9ص ،2003 عمان ،التخصصي القضائية الدراسات مركا املصرفية، السرية على وآقره موالاأل غسيل اجلهين، دجمأ 1
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 :هي وديعة والوديعة عقد هو والعميل املصرف بني الذي العقد أن النظرية هذه وفحوى
 1".عينا يردها أن على عليها واحملافظة ستالمهاإب شخص مبوجبه يلتام عقد"

 ويتم معني شكل برامهإل موال يستلا  والبنك العميل بني يتم رضائي عقد هو الوديعة وعقد
 عن ناشئ املصريف بالسر لتاامإلا  أساس أن ويستنتج مصرفية، عملية ألية عقد أي توقيع دمبزر 
 للمودع الجيوز حبيث ومهنته، وظيفته حبكم البنك لدى مودع املصريف السر أن أي وديعة، عقد
 ملتااإلا عقد أن على يدل مما املودع، إذن بغ،ر للغ،ر حقا عليها رتبي أو الوديعة ملستعي أن لديه

 . وديعة عقد هو املصريف بالسر

 أسباب لعدة وذلك الفقهاء بعض جانب من شديدة نتقاداتإ الوديعة عقد نظرية لقيت
 :أمهها

 السر على ينطبق ال وهذا منقولة، أشياء وحمله مقابل بال تربعي عقد الوديعة عقد إن -
 مادي. وليس معنوي شيء هو واملصرف العميل بني العقد حمل ألن املصريف
 منقول شيء على ترد ألهنا سرتدادهاإ ميكن الوديعة لعقد حمال تكون اليت األشياء نإ -

 .برده ومطالبته عليه أؤمتن ممن سرتدادهإ الميكن الذي املصريف للسر يالفا وذلك وملموس،
 .األشياء طبيعة عن ختتلف السر طبيعة إن -
 الينطق وهذا بالقبض إال التتم اليت العينية العقود من املدين القانون يف الوديعة عقد إن -

 2.هعملي من بالسر يعلم عندما شينا اليقبض املصرف ألن املصريف السر على

                                                 
 على لديه املودع إىل منقوال شينا املودع مبقتضاه يسلم عقد الوديعة "أنه: على تنص اجلاائري القانون املدين من 590املادة  1

  ." عينا يرده أن وعلى ملدة ليهع حيافظ أن

  .9 ص السابق، املرجع اجلهين، دجمأ 2 
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 :الوكالة عقد نظرية .2

 عقد ففي الوكالة، عقد من املصريف بالسر لتااماإل تقريب باإلمكان أنه النظرية هذه ترى
 أو مباشرة املصريف بالسر لتااماإل ينشأ بذلكو  املوكل، لصاحل بالتصرف ملاما الوكيل يكون الوكالة
  1.موكله مبصاحل يضر حنو على يتصرف ال أن الوكيل على جيب حبيث مباشرة، غ،ر بطريقة

 :منها االنتقادات بعض  أيضا النظرية هذه لقيت
 العميل.و  البنك بني العالقة يفسر أن ميكن ال الوكالة عقد أن -
 السر يف وارد غ،ر وهذا الوكيل، به كلف  الذي العمل هاءتبإن ينتهي عقد الوكالة أن -
 .البنك مع العميل تعامل نتهىإ لو حىت السر حبفظ لتاامإلا البنك على إذ املصريف،
 :خدمة إجيار عقد نظرية .3

 هوسع يف ما يبذل فإنه ما، عميل مع التعامل البنك يقبل عندما أنه إىل النظرية هذه ذهبت
 يعرفه ما أو أسرار، من العميل هذا إليه عهد ما كل  حيفظ وأن العميل، هذا خلدمة لتاامهإ تنفيذ يف
 إجيار عقد هو النظرية هذه حسب بالعميل البنك يربط الذي فالعقد القائمة، املعامالت جراء من

 .يدمة
 عقد جمرد ليس والعميل البنك بني التعامل أن ذلك لقصورها، نتقدتإ النظرية هذه أن غ،ر

 التعامل نتهىإ لو حىت مستمرا املصريف بالسر لتااماإل يبقىبل  نتهائها،إب تهيين يدمة سداد
 .بينهما
 :املسمى العقد نظرية .4

                                                 
  ". املرسومة احلدود جياوز أن دون الوكالة بتنفيذ ملام الوكيل "أنه: على تنص اجلاائري املدين القانون من 575 املادة 1
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 نأب الفقهاء بعض قال فقد املصريف، بالسر االلتاام تربير يف السابقة النظريات لقصور نظرا
 بني بالرضاء مت عقد على قائم املصريف بالسر االلتاام أن أي مسمى، غ،ر عقد هو العقد هذا طبيعة
 .مسمى غ،ر عقد أنه إال والعميل، البنك

 يف العقد إبرام يف املصرف جانب من الرضا انعدام منها انتقادات عدة النظرية هذه وجهت
 1. اخلارج من إليه ترد اليت كاحلواالت  احلاالت، بعض

 أن هي املصريف، بالسر لاللتاام كأساس  العقدية بالنظرية  األيذ على ترتتب اليت نتائجال من
 السر صاحب رضا وأن بالكتمان مطلقا التااما يعد وال نسبيا التااما يعد املصريف بالسر االلتاام

 يف احلق وله عنه يسقطه أن أو منه املصرف يعفي أن فيستطيع اإلفشاء، إلباحة سببا يعد باإلفشاء
 صرحيا شرطا دجو  سواء أنه إىل رحاتف رميون األستاذ ذهب وقد إفشائه يف الكاملة احلرية إعطائه
  القانون مبوجب املعني التعاقدي الطابع على يؤقر ال نهإف العقد يف يوجد ال أم بالسرية بااللتاام

 2.املصريف مسؤولية على
 يربط الذي العقد نص سواء العرف مبوجب يفرض املصريف السر فإن األحوال مجيع ويف

 املسؤولية ويرتب بالسرية، االلتاام مصدر يشكل العقد ألن ال، أم ذلك على بالعميل البنك
 .اإلفشاء حالة يف البنك عاتق على تعاقديةال

 ألهنا املصريف، بالسر لاللتاام كأساس  العقد بنظرية األيذ جيب أنه البعض يرى ذلك ومع
 ندتست املصرف مع العميل هبا تقوم اليت املصرفية العمليات فكل االلتاام، أساس لتفس،ر تصلح
 نقدية وديعة أو حساب فتح العمليات تلك أكانت سواء ،املصرف وبني بينه يربم عقد إىل أساسا

                                                 
  .10ص السابق، املرجع اجلهين، دأجم 1

  2 Raymond Farhat, Op.cit, P 143. 
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 العميل إرادة أن أو العمليات، هبذه تتصل اليت املعلومات كتمان  إىل العميل إرادة وتتزه ،قرض أو
 .ذلك يف مفرتضة

 مصرفية عملية لك  أن ذلك ،لتحديدها بنظريات للقول ةفال حاج نوعه أو طبيعة عن أما
 عند العميل عليه يوقع الذي النموذج وهي النقدية الوديعة عقد فهناك به، تتم الذي بعقدها تتسم
 كافة  يرتب بذاته قائم فهو وديعته، حتكم اليت والقواعد التعامل شروط يتضمن والذي احلساب فتح

 .العقد طريف على العقدية االلتاامات
 االلتاامات كافة  ترتب العقود من األنواع هذه فكل رتاض،قاال وعقد د،تماعاال عقد وهناك

 املصريف السر إفشاء عن البنك مسؤولية ومنها العامة القواعد وحتكمها العقد طريف على القانونية
 1.التعاقدية بالتااماته إليالله تبعا

 املصريف بالسر لاللتزام كأساس  العام النظام نظرية الثاين: املطلب
 النظام تعريف يف كث،را  الفقهاء أراء ايتلفت وقد العامة املصلحة قوامها فكرة مالعا النظام إن
 املصلحة هذه أكانت سواء للمزتمع العليا املصلحة حول تدور مجيعها أن إال ،نطاقه وحتديد
 . اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية

 املصلحة ىعل يقوم املصريف للسر القانوين األساس أن إىل الشراح من العديد وذهب
 على ورتب إفشاءه، وحترمي املصريف السر احرتام لغرض التديل إىل املشرع دعت اليت االجتماعية

  2.للسر املطلقة الصفة عن متن معينة نتائج ذلك

                                                 
  .10ص السابق، املرجع اجلهين، دجمأ 1

  .10ص السابق، املرجع اجلهين، دأجم 2
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 العميل بني ضمين أو صريح عقد نتيزة وليس العام النظام هو املصريف بالسر االلتاام فأساس
 عدة يف تتمثل اليت و العامة املصلحة أساسه ان السرالبنك بكتم واجب أن أي ،املصرفو 

 أمهها: اعتبارات
 على يوف دون معه التعامل يستطيع أمينا مصرفا العميل جيد أن تقتضي العامة املصلحة .1

 دور وهو احلاضر، الوقت يف اجملتمع يف ضروري دور من املصارف ملهنة ملا وذلك املالية، أسراره
 على يوفا معها للتعامل املصارف إىل التوجه من األفراد يشي فإذا عنه، االستغناء باإلمكان ليس

 يادهر عندما تتحقق االجتماعية فاملصلحة مباشرة، غ،ر بصورة أضرارا باجملتمع يلحق فهذا أسرارهم
 أي إلمتام جمال ال احلاضر الوقت يف البنوك بدون واليت التزارية والعمليات االقتصادي النشاط

 .منها
 لن الثقة وهذه والعميل املصرف بني املتبادلة الثقة من جو يلق على املشرع صحر  .2
 ذلك ووسيلة األسرار، هذه البنك يفشيال أن يف وقانوين ضمان مهين للفرد كان  إذا إال تتحقق

 .العام بالنظام يتعلق جيعله املصريف السر على املطلقة الصفة فاءضإ
 اقتصادية مصلحة باعتباره االئتمان حلماية أصال مقرر املصريف السر فإن النظرية هلذه ووفقا

 .غ،رها من باحلماية أجدر أوىل املصاحل وهذه للدولة، عليا
 :أمهها نتائج عدة العام النظام بنظرية األيذ على ويرتتب

 بالنظام لتعلقه البنك على عام والتاام ومستمر مطلق واجب املصريف بالسر لتاامالا إن .1
 .العام

 فإن ولذلك العامة، وللمصلحة  اجلماعة  لصاحل مقرر  املصريف السر كتمان  يف قاحل .2
 أحكام وأي بالكتمان االلتاام بني رضاالتع حالة يف السر، بإفشاء للبنك يصرح أن ميلك ال العميل
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 املصاحل من أوىل العامة املصاحل محاية ألن الكتمان املصرف يلتام أن جيب باإلفشاء تقضي أيرى
 .يةالشخص
 العمالء أسرار عن يكشف أن نفسه عن الدفاع معرض يف ولو حىت املصرف يستطيع ال .3

 من التخلص أجل من ولو حىت جمرما اإلفشاء فعل ويعد ،تهمسؤولي قيام ذلك على ترتب ولو حىت
 .املسؤولية
 السر احرتام على تأكيدها يف وذلك ما، حد إىل مقنعة كانت  وإن العام النظام نظرية إن

 :يلي فيما إمجاله ميكن الذي النقد بعض القت أهنا إال ملصريف،ا
 رأينا وأن سبق وقد املصريف، للسر بالنسبة العام بالنظام املقصود حتدد مل النظرية هذه إن .1

 واأليالقية والسياسية واالجتماعية االقتصادية املفاهيم حسب خيتلف موضوع النظام مفهوم أن
 ،العامة املصلحة هو العام املفهوم أن إال آلير، زمن ومن آلير جمتمع ومن ما، جمتمع يف السائدة
 الدول يف سعوتت الفردية، الناعة تتبىن اليت اجملتمعات العام النظام دائرة تضييق عام وبشكل

 .كب،ر  بشكل فيها احلياة يحمنا يف الدولة تتديل اليت  االشرتاكية
 عن الكشف دون األحيان بعض يف حتول مطلقة سرية من فيها وما النظرية هذه نإ .2
 اجملتمع فمصلحة املشروع، غ،ر الكسب حالة يف كما  اجملتمع، يف العدالة حتقيق إىل تؤدي حقائق

 .املنافع جلب من أوىل املفاسد فدرء اجلرمية، يفاءإل املصريف بالسر التسرت وليس الفساد كشف  هنا
 إعفاء يف حقه من العميل حيرم املصريف سربال لاللتاام كأساس  العام بالنظام التمسك إن .3
 اجملتمع ومصلحة اخلاصة العميل مصلحة بني تنازع إىل يؤدي ذلك ألن بالسر، االلتاام من املصرف
 1.اخلاصة على العامة املصلحة تغلب حيث بينهما، التوفيق ويصعب

                                                 
  .11السابق،ص املرجع اجلهين، دأجم 1
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 املصرفية بالسرية االلتزام نطاقالثاين:  الفصل
 متهيد:
 مبوجب البنوك تلتام حيث البنوك، بعمل الصلة ذات املستقرة القواعد من فيةاملصر  السرية

 القانون نص إذا إال املصرفية، وعملياهتم العمالء أسرار حبفظ املصرفية واألعراف القانونية القواعد
 .ذلك يالف على االتفاق مت أو

عملية  يالل من البنك بعلم تتصل وقائع أو معلومات أو أمر بكل املصريف السر ويتمثل
 والقروض املصرفية والتسهيالت مبالغة وقيمة وودائعه أفضى هبا العميل، بسببها سواء مصرفية أو

 1.وغ،رها البنك على العميل يسحبها اليت والشيكات وضماناهتا له املمنوحة
 األشخاص سوى البنك عمالء أسرار عن أحد يعلم ال نأب تقضي املصرفية السرية فإن ،وهلذا

 عالنية غ،ر يف بالكتمان منهم املقدمة املعلومات كافة  حتاط يثحب ذلك، عملهم طبيعة حتتم نالذي
 وعدم عمالئهم أسرار على باحملافظة البنوك موظفو يلتام إذ هبا، له عالقة ال شخص كل  عن بعيدا

                                                 

  .264ص السابق، املرجع يب،القليو  مسيحة 1 
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 الثقة على تقوم بعمالئه البنك فعالقة مهنته، حبكم عليها مؤمتنا البنك باعتبار للغ،ر، هبا اإلفضاء
 .املالية عمالئه ألسرار البنك كتمان  عمادها يكون اليت

 جمالس ورؤساء البنوك ومديري موظفي على رظاحل القوانني بعض تفرض األساس هذا وعلى
 بشؤون أو عمالئه، أو بنك بأي تتعلق اتمعلوم أية إفشاء عدم صرحية نصوص مبوجب اإلدارة،
 عملهم حبكم مستخدميه أو موظفيه أو البنك مسؤويل نم أي إىل وصل قد تكون األيرى البنوك

 .رظاحل هذا خيالف من على الواجبة العقوبة حتديد مث ومن
 واألفعال الشخصي( النطاق) بالسرية املعنيون األشخاص املصرفية، السرية نطاق حيدد ،لذلك

 (.املوضوعي النطاق) املصرفية السرية حتميها اليت واألشياء
 الشخصي النطاق إىل فيه سنتطرق األول املبحث مبحثني، إىل الفصل هذا قسمنا وعليه،

 بالسرية لاللتاام املوضوعي النطاق إىل سنتعرض الثاين املبحث ويف املصرفية، بالسرية لاللتاام
 .املصرفية
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 املصرفية بالسرية لاللتزام الشخصي النطاق األول: املبحث
 السرية من املستفيدون األشخاص ،املصرفية بالسرية ملاللتاا الشخصي بالنطاق يقصد

 مع واملتعاملون املصارف يف العاملون ،املصارف: وهم هبا، امللتامون واألشخاص املصرفية،
 املقارن القانون يف الكتمان لواجب اخلاضعون األشخاص هؤالء حتديد سنحاول لذلك املصارف،

 اجلاائري. والقانون
 املصارف :األول املطلب

 االئتمانية، املؤسسات من وغ،ره املصرف بني اخللط بسبب للمصرف دقيق تعريف يوجد ال
 بإيراد أو مصارف، املشرع نظر يف تعد اليت االئتمانية املؤسسات تعداد إىل القوانني جلأت فقد وهلذا

 وبعضها فيها تتخصص اليت املؤسسات على املصرف وصف مااولتها تضفي اليت العمليات خمتلف
 .املصارف هلذه تعريفا وضع

 بأهنا البنوكو  املصارف بتنظيم اخلاص 1941-07-13 يف الصادر الفرنسي القانون عرف فقد
 ودائع، بصيغة اجملتمع من األموال استالم يف التقليدية املهن متارس اليت واملؤسسات املشاريع "هي:
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 مالية عمليات وأ إقراض عمليات يف اخلاص حلساهبا استخدامها أجل من أيرى بصيغ أو
     1".أيرى

 تقوم اليت املؤسسات بأهنا عرفها حيث مشوال، أكثر يعترب للبنوك الفرنسي املشرع تعريف إن
 يف اخلاص حلساهبا حكمها وتستخدمها يف أو ودائع شكل على اجلمهور األموال من بتلقي

 املالية. العمليات يف أو واالئتمان اخلصم عمليات

 
 :  فالتعري هذا من يتضح 
 رتاف.حاال سبيل على بعملها تقوم أن البنوك من املؤسسات العتبار اشرتط املشرع أن . 1

 :تفرتض البنوك جتارة أن .2

 من تتلقاها اليت األموال من هي عملياهتا يف املؤسسات هذه تستخدمها اليت األموال أن -أ
 .اجلمهور

 .مهاحك يف ما أو ودائع شكل على اجلمهور أموال تتلقى املؤسسات أن  -ب

 2.بالعمولة وكيال أو وسيطا بصفتها وليس حلساهبا، الودائع تستغل املؤسسات هذه إن .3
. النشاط وهو واحد معيار على يقوم البنوك تعريف أن الفقه، من كب،ر  جانب يرى لذلك،

 وضع القرض عمليات اجلمهور، من األموال لقىت:  املصرفية العمليات جبميع القيام ميكنها فالبنوك
 اجلمهور من تتلقى أن للبنوك ميكن كما  الوسائل، هذه وإدارة اجلمهور تصرف حتت الدفع وسائل
 ذات العمليات مجيع جتري وأن ما، مؤسسة لدى مسامهات شكل يف للتوظيف موجهة أمواال

                                                 
  .15ص السابق، املرجع حمرزي، مي ميالة، أديب 1

  .28ص ،2002 مصر اإلسكندرية ،األوىل الطبعة املعارف، منشـأة البنوك، عمليات الشواريب، احلميد عبد 2
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 الثمينة، املعدنية والقطع واملعادن بالذهب املتاجرة وعمليات الصرف، كعمليات  بنشاطها، العالقة
 واالستشارة املمتلكات، تسي،ر جمال يف واملساعدة واالستشارة املنقولة، القيم ظيفتو  وعمليات
 1.املايل والتسي،ر

 باخلدمات ختتص يدمية وحدة:" بأنه املصرف ،614-90 رقم الفرنسي القانون عرف كما
 العمالت يالل من اخلدمات هذه عوائد على وحتصل لعمالئها متنوعة يدمات وتقدم املالية
 لتسهيل األموال من كافيا  رصيدا متتلك أن جيب ذلك على قادرة املصرف تكون ولكي ئد،والفوا
 2".العمليات هذه

 مشروع" :بأنه املصرف يعرف ،1956لعام  6رقم  اللبناين والتسليف النقد قانون أما
 بقصد معينة لقواعد وفقا فيها العمل تنظيم جيري وأموال أشخاص جمموعة من تتكون( مؤسسة)

  3".املصرفية املؤسسة هذه إنشاء بصدد املركاي املصرف استشارة ويشرتط معني، غرض قحتقي
 بصورة تتوىل اليت املؤسسة: "بأنه املصرف 2001 لعام 28 رقم السوري القانون ويعرف

 ".الشخصي حلساهبا مصرفية عمليات يف الستخدامها سنتني من ألقل الودائع قبول اعتبارية
 هي املصارف: "أن على 54 املادة يف 1968 لعام 34 رقم كوييتال البنوك قانون وعرف

 عمليات يف الستعماهلا الودائع قبول عادة متارسه الذي األساسي عملها يكون اليت املؤسسات
 وقبضها الشيكات وإصدار والسلف القروض ومنح وبيعها وشرائها التزارية األوراق خلصم مصرفية

                                                 

 1  Jean-Louis Rives –Langes, Monique Contamine Raynaud, Droit Bancaire, DALLOZ 

DELTA, 6eme édition 1995, France, P37. 

 لبنان ،ب،روت احلقوقية، احلليب منشوراتمقارنة،  دراسة األموال، وتبييض املصرفية السرية بني واجلار املدهيام،  اجلرد 2 
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 من ذلك وغ،ر الثمينة واملعادن األجنبية بالعمالت ملتاجرةوا اخلاصة أو العامة القروض وطرح
 ".املصارف من باعتباره العرف قضى أو التزارة قانون عليه نص ما أو االئتمان عمليات
 
 
 

 عمله يرتكا الذي التاجر أنه على املصارف يف يعمل الذي الشخص:" بأنه املصريف ويعرف
 الديل انتقال أو توزيع أو اإلنتاج يف مباشر بشكل يساهم ال وهو ،النقد واإلقراض على التزاري
 1". استثماراهتم يف والتزار الصناعية املشاريع أصحاب يساعد بل ،القومي

 وإمنا للبنوك تعريفا يضع فلم والقرض بالنقد املتعلق11-03 رقم األمر يف اجلاائري املشرع أما
 األموال تلقي يف واملتمثلة املصرفية اتالعملي مضمون بتحديد ، 69و 68 ،67 ،66 املواد يف اكتفى

 . الابائن تصرف حتت الدفع وسائل ووضع القرض وعمليات اجلمهور، من
 للقيام سواها دون البنوك احتكار إىل أشارت فقد ، 75و 70،71،72،73،74 املواد أما

 واملؤسسات للبنوك جيوز نهأ على األمر نفس من 66،67،68 املواد يف املهنية املصرفية بالعمليات
 الواردة والعمليات الصرف، كعمليات  بنشاطها العالقة ذات املصرفية العمليات مجيع جتري أن املالية
 يف واملساعدة االستشارة وعمليات املنقولة، القيم توظيف وعمليات الثمينة واملعادن الذهب على
 .األيرى الثانوية لعملياتا من وغ،رها املالية واهلندسة التسي،ر وعمليات املمتلكات، تسي،ر جمال

                                                 
  .14ص ،1999 األردن  ،عمان للنشر، وائل دار عليها، الواقعة واجلرائم املصرفية األعمال ناجح، ورباح الرمحان عبد نائل 1
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 السرية ألحكام ختضع اليت املصارف حتديد إىل 11-03 األمر من 117 املادة أشارت فيما
 ومس،ريها، فيها، احلسابات وحمافظي إدارهتا جملس وأعضاء املؤسسات املاليةو  البنوك وهي املصرفية،

 .رقابتها يف شارك أو يشارك شخص وكل
 السر كتمان  بواجب البنوك يلام مل اجلاائري، املشرع أن ظنالح 117 املادة نص يالل من

 التفرقة علينا حيتم األمر وهذا فيها،العاملني  األشخاصو  املالية املؤسسات أيضا بل فقط، املهين
 .هبا القيام منهما كل  تستطيع اليت العمليات مضمون حيث من املالية واملؤسسات البنوك بني

 من األموال بتلقي املتعلقة تلك إال املصرفية، العمليات كل  ارسةمم ميكنها املالية فاملؤسسات
 1.الابائن تصرف حتت الدفع وسائل  ووضع اجلمهور،
 من األموال تلقي فيها مبا استثناء دون املصرفية العمليات جبميع القيام البنوك فيمكنها أما
 2.اجلمهور

 اجلمهور من األموال تلقي هي نوكللب الرئيسية املهمة أن الذكر، السابقة النصوص من يظهر
 تتلقى الناس من فنة بني التوسط أيرى وبعبارة املصرفية عملياهتا يف واستعماهلا ودائع، شكل يف

 من البنوك ربح ويتكون حاجتها، حدود يف األموال تلك تقرضها أيرى وفنة األموال، البنوك منها
 إذن .الودائع أصحاب إىل تؤديها اليت فائدةوال املقرتضني، من تتقاضاها اليت الفائدة بني الفرق

 :هي أساسية حماور قالقة على يقوم البنوك فتعريف

                                                 

 وضعها أو الدفع وسائل إدارةال و  العموم، من األموال تلقى املالية لمؤسساتل ميكن ال:" 11-03 األمرمن  71 املادة 1 

  ". األيرى العمليات بسائر القيام وبإمكاهنا زبائنها، تصرف حتت

 بصفة أعاله، 68 إىل 66 املواد يف ينةاملب العمليات بالقيام جبميع سواها دون خمولة البنوك :"11-03األمر  من 70 املادة 2

  ". العادية مهنتها
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 . اجلمهور من األموال تلقي. 1

 .القرض عمليات .1

 .الابائن تصرف حتت الدفع وسائل وضع .2

 النقد تداول يف الوساطة يتناول الذي العمل ذلك أنه، على البنوك عمل إىل ينظر لذلك
 الربح. حتقيق فهبد واالئتمان

  املصارف يف العاملون الثاين: املطلب
 قيود سر بكتمان يلامون الذين فيها العاملني املصارف بسرية اخلاصة التشريعات حددت

 .املصرفية واملرسالت واجملالت الدفاتر
 املقصود أن على1956  عام يف الصادر اللبناين املصرفية السرية قانون من 2 املادة نصت فقد

  طريقة بأية وظيفته أو صفته حبكم إطالع له من وكل املصارف، ومستخدمي مديري:" ملنيبالعا
 إطالقا املصريف السر بكتمان يلامون املصرفية، واملرسالت واملعامالت والدفاتر القيود على كانت

 1".املصريف هذا زبائن ملصلحة
 لسنة 205 رقم املصري املصرفية احلسابات سرية قانون من 5 املادة وحددت

 رظحي ":أنه على نصت حيث املصريف، بالسر االلتاام عاتقهم على يقع الذين األشخاص1990
 أو معلومات أية كشف  أو إعطاء هبا، العاملني أو ومديريها البنوك إدارة جملس أعضاء رؤساء على

 معامالهتم أو هبم اخلاصة اخلاائن أو ألمانات أو ودائعهم أو حساباهتم أو البنوك عمالء من بيانات
 هذا أحكام مبقتضى هبا املريص احلاالت غ،ر يف عليها اإلطالع من اآليرين متكني أو شأهنا يف

                                                 
  .16 ص السابق، عاملرج حمرزي، مي ميالة، أديب 1
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 أو مباشر يقبطر  عمله أو وظيفته أو مهنته حبكم يطلع من كل  على احلظر هذا ويسري القانون،
  1." إليها املشار البيانات أو املعلومات على مباشر غ،ر

منه على أن:"   57فقد نصت املادة  1984لسنة  46الفرنسي رقم كذلك القانون املصريف 
 أو توجيه يف وجه، أي ىعل يشارك شخص وكل الرقابةكل عضو يف جملس اإلدارة أو يف جملس 

 العقوبات طائلة وحتت بالشروط ،املهنة بسر يلتام املؤسسة لدى يعمل أو ائتمان مؤسسة إدارة
 ."العقوبات ونقان من 378  املادة يف عليها املنصوص
 بشكل املهين السر محاية يالل من املصرفية السرية محاية متت فقد اجلاائري التشريع يف أما

 املتعلق 11-03 رقم األمر صدور مع لكن .العقوبات قانون من 301 املادة به جاءت فيما عام،
 جملس يف وأ اإلدارة جملس يف عضو كل  التاام صريح بشكل 117 املادة قررت القرض، و بالنقد
 كان  أو مالية مؤسسة أو بنك تسي،ر يف كانت  طريقة بأي يشارك أو شارك شخص وكل الرقابة
 . املهين بالسر مستخدميها أحد

 بااللتاام مرتبطة املصرفية بالسرية املتعلقة األحكام جعل اجلاائري، املشرع أن سبق مما يتضح
 السرية جعل الذي الفرنسي املشرع شأن ذلك، يف شأنه املهنية، رارساأل على باحملافظة العام

 العقوبات قانون من 378 املادة إفشائها على يعاقب اليت املهنية األسرار كافة  مثل املصرفية،
 .الفرنسي
 البنك لدى العمالء حسابات سرية على واحملافظة املصرفية بالسرية امللامون األشخاص إن

 مثل وظيفية بعالقة البنك مع يرتبطون وممن ارةاإلد جمالس وأعضاء رؤساء مثل البنك أشخاص هم:
 فيها. والعاملون البنوك مديرو

                                                 
  .املصرفية احلسابات بسرية املتعلق ،1990 لعام 520 رقم القانون 1
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 مهنتهم حبكم العمالء أسرار على يطلعون البنك يارج من شخاصأ هؤالء إىل يضاف وقد
 واخلرباء للمهندسني بالنسبة الشأن هو كما  موظفيه، أحد من يكن مل ولو عملهم، أو وظيفتهم أو

 من أو مشروعاهتم يميتق أو العمالء، يقدمها اليت الضمانات يميتق يف نكالب هبم يستعني الذين
 والتخاين التصوير وآالت اإللكرتونية، األجهاة وجتربة وتركيب إصالح يف البنك هبم يستعني

 وظائفهم تقضي الذين األشخاص من ذلك غ،ر إىل العمالء، حسابات عليها املسزلة للمعلومات
 1.مباشرة غ،ر أو مباشرة بطريقة الءالعم حسابات على اإلطالع

 أو مسعوها أو رأوها اليت الوقائع خبصوص املصريف بالسر البوح هلم جيوز ال األشخاص فهؤالء
 املهين السر بكتمان االلتاام ويبقى وظيفتهم، بواجبات قيامهم أقناء يف استخلصوها أو اكتشفوها

 .لبنكبا لدى صفتهم زوال أو اخلدمة، تركهم بعد حىت قائما
 11-03 رقم األمر من 117 املادة من األوىل الفقرة يف اجلاائري املشرع حدد لذلك،

 املصريف بالسر صلة األشخاص أكثر اعتبارهم البنك مع وظيفية بعالقة يرتبطون الذين األشخاص
 اإلدارة، جملس وأعضاء رؤساء من ابتداء القائمة فشملت هؤالء حتديد يف املشرع توسع وقد

 دراجاهتم بايتالف والصيارفة كاملراقبني  الفنيني باملوظفني ومرورا واملديرين، احلسابات وحمافظي
 .احلراسة ورجال بالعمال وانتهاء

 املختص املوظف هو يكون، أن املصريف بالسر األشخاص هؤالء أحد يلتام لكي ويشرتط
 .سريتها إفشاءب قام اليت املعلومات أو البيانات حبفظ

 توجد الذي بالبنك تربطه اليت الوظيفية العالقة وجود مبزرد الشخص على اامااللت يقع وإمنا
 ميتد ذلك وعلى هبا، املتعلقة والبيانات املعلومات مجيع املصريف السر يغطي اليت العمليات فيه

                                                 
  .835ص السابق، املرجع ،يبالقليو  مسيحة  1
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 تدايل يوجد ال حيث وظيفته، مبناسبة املوظف علم إىل يصل ما كل  ليشمل بالسرية االلتاام
 قصر فإذا واحدة، مصرفية عملية تنفيذ يف إدارة من أكثر تشرتك ما وكث،را صاصاتااليت يف وترابط

 دايل الدقيق التخصصي عمله بسبب عليها حصل اليت املعلومات على بالسرية املوظف التاام
 ولذلك مضمونه، من االلتاام هذا غيفر  مما  السرية جدار يف كب،رة  قغرة فتح يعين ذلك فإن البنك،

 1.اجلماعي الطابع عليه يغلب املصريف بالسر لتااماال أن يقال
 على احملافظة واجب عاتقهم على يقع الذين األشخاص التاام نطاق شرح سنحاول وعليه

 .والقرض بالنقد املتعلق 11-03 األمر من117 املادة سبح املصرفية السرية
 اإلدارة جملس أعضاء األول: الفرع
 بالسر املتعلقة األحكام بعض على11-03 رقم األمر نم 117 املادة من األوىل الفقرة نصت

 :يلي ما املادة نص يف جاء حيث املهين،
 :العقوبات قانون يف عليها املنصوص العقوبات طائلة حتت املهين للسر خيضع "
 طريقة بأي شارك أو يشارك شخص وكل حسابات حمافظ وكل إدارة، جملس يف عضو كل  -

 .مستخدميها أحد كان  أو ،مالية مؤسسة أو بنك تسي،ر يف
 املنصوص للشروط وفقا املالية واملؤسسات البنوك رقابة يف شارك أو يشارك شخص كل  -

 الكتاب. هذا يف عليها
 ذكر حيث املهين، بالسر امللامون األشخاص عدد اجلاائري املشرع أن املادة، نص من يتضح

 املشرع يالف على التزارية بالبنوك أم راجلاائ ببنك األمر تعلق إن حيدد ومل اإلدارة جملس أعضاء
 فيما الفرنسي املصريف القانون من 57 املادة يف" احلالة حسب" مصطلح استعمل الذي الفرنسي

                                                 

  .1989 صالسابق،  املرجع الدين، مجال علي عوض 1 
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 يشمل املادة، لنص طبقا املهين بالسر االلتاام تطبيق جمال أن كما  اإلدارة جملس أعضاء خيص
 بالسر اإلدارة جملس أعضاء التاام على شدد اجلاائري املشرع أن حبيث ،ةاملالي واملؤسسات البنوك
 جمال يف ميارسوهنا اليت والصالحيات لمهامل نظرا املالية واملؤسسات البنوك مستوى على املهين

 .والرقابة والتسي،ر اإلدارة
 بنك رقابة أو تسي،ر يف شاركوا وأ يشاركون الذين املستخدمني مجيع ليشمل االلتاام هذا وميتد

 .ةمالي مؤسسة أو
 ببنك اإلدارة جملس بأعضاء يتعلق األمر كان  إن صراحة يشر مل ،117 املادة نص كان  وملا

 املهين بالسر بااللتاام اجلاائر لبنك اإلدارة جملس أعضاء يص املشرع فإن التزارية، البنوك أو اجلاائر
 : يلي ما املادة نص يف جاء حيث ،11-03 رقم األمر 25 املادة يالل من

 معلومات أو مباشرة وقائع غ،ر أو مباشرة بصفة يفشوا أن اإلدارة جملس ألعضاء جيوز ال "
 القانون، مبوجب عليهم بااللتاامات املفروضة املساس دون وذلك عهدهتم، إطار يف عليها أطلعوا
 .جاائية دعوى يف بشهادة لإلدالء فيها يدعون اليت احلاالت وماعدا

 ". مهامه تأدية سبيل يف اإلدارة لسجم إليه يلزأ شخص كل  الواجب بنفس يلام
 املهين بالسر اإلدارة جملس أعضاء التاام يف األساسي املرجع ،117املادة  تبقى ذلك، ومع

 هؤالء التاام جمال حتديد سنحاول ومنه  ،املالية واملؤسسات التزارية والبنوك اجلاائر لبنك بالنسبة
 .اهلينات هذه يف املهين بالسر األعضاء

  :اجلزائر بنك ارةإد جملس .1
 مؤسسة اجلاائر بنك :"أن على11-03 رقم األمر من 9 املادة يف اجلاائر بنك تعريف جاء

 .الغ،ر مع عالقاته يف تاجرا املايل، ويعد واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع وطنية
 ".اسبةاحمل جملس ومراقبة العمومية احملاسبة إلجراءات خيضع وال التزاري، التشريع وحيكمه 
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 مستقلة، وطنية مؤسسة اجلاائر بنك من جعل املشرع بأن نالحظ، التعريف هذا يالل من
 العملة إصدار امتياز ميارس  ووطين سيادي طابع ذا باعتباره التزاري، الشكل عنه نفى وبذلك
  1.ولصاحلها الدولة من بتفويض الوطين الرتاب ،رع النقدية

 للمادة طبقا له املخولة السلطات حسب اجلاائر بنك دارةوإ تسي،ر شؤون اإلدارة جملس يتوىل
 من: اإلدارة جملس يتكون و ،11-03 األمر من 19

 .رئيسا احملافظ. 1

 .الثالقة احملافظ نواب. 2

 اجملالني يف كفاءهتم  حبكم رئاسي مرسوم مبوجب معنيني درجة أعلى ذوي موظفني قالقة. 3    
 2.املايل و االقتصادي
 يالل من املهين بالسر اجلاائر بنك إدارة جملس أعضاء ألام املشرع فإن بقا،سا أشرنا كما

 أقناء عليها حتصلوا وقائع أو معلومات مباشرة غ،ر أو مباشرة بصفة إفشاء بعدم وذلك ،25 املادة
 أو املهين بالسر يتعلق املنع كان  إذا حيدد مل اجلاائري، املشرع أن املادة، نص من واملالحظ عهدهتم

 أن اإلدارة جملس يف عضو أي أو البنك، دارةإ جملس لرئيس جيوز ال أنه غ،ر الكتمان، جبوا
 لرقابة اخلاضعة األيرى البنوك بشؤون أو عمالئه أو البنك بشؤون تتعلق أو معلومات أية يفشي

                                                 

 معدنية ةنقدي قطع و نقدية أوراق من النقدية العملة تتكونأنه:"  على تنص 11-03 األمر من 2 املادة 1  

 . الوطين الرتاب عرب النقدية العملة إصدار امتياز للدولة يعود

"  اجلاائر بنك" الغ،ر مع عالقاته ضمن النص صلب يف يدعى الذي سواه دون املركاي البنك االمتياز هذا ممارسة ويفوض

 ". األمر هذا ألحكام وخيضع

  .11-03 األمر من 18 املادة أنظر 2
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 فيها يصرح اليت األحوال عدا فيما وظيفته، أعمال بسبب إليه وصلت قد تكون، اجلاائر بنك
 .بذلك القانون

 البنك إدارة جملس رئيس أو أعضاء من أي يستغل أن جيوز ال أنه ذلك، على وينبين
 فائدة على احلصول يف منصبهم حبكم إليهم وصلت اليت للعمالء املالية والبيانات املعلومات
 لكل العضوية مدة أقناء والبيانات املعلومات تلك إفشاء بعدم املنع وميتد لغ،رهم، أو ألنفسهم

 . انتهائها وبعد اإلدارة جملس أعضاء من عضو
 اخلرباء السيما مهامه تأدية يف اإلدارة جملس إليه يلزأ شخص كل  الواجب بنفس يلتام كما

 ملاما يكون ولصاحله، البنك من بتكليف معينة مبهام قام شخص فكل واحملاسبة، املالية جمال يف
 .تهمهم تأدية مبناسبة عليها أطلع اليت األسرار بكتمان

 من ينطوي اجلاائر بنك يارج من اأشخاص ليشمل املصرفية، السرية نطاق يف التوسع وهذا
 حتقيقا الكافية القانونية باحلماية املهين السر إحاطة يف التشدد فكرة على اجلاائري املشرع جانب

 .السواء على واخلاصة العامة للمصلحة
 باحملافظة يلتامون حبيث املركاي، نكالب موظفي املهنية، األسرار إفشاء عدم حظر ويشمل

 أعمال عن معلومات أيه بنقل يقومون فال البنك، يف بعملهم يتعلق فيما املطلقة، السرية على
 .احملافظ موافقة دون اآليرين إىل البنك

 تنفيذ أقناء هبا علموا اليت املعلومات على بالكتمان املركاي البنك موظفي التاام يقتصر وال
 وقد وظيفتهم، مبناسبة علمهم إىل يصل ما كل  ليشمل ميتد بل البنك، يف هبم تاحةامل األعمال
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 بواجب البنك أعوان التاام اجلاائر، كنب مستوى على املطبق املوظفني نظام من 13 املادة قررت
 1.مهامهم تأدية مبناسبة أو أقناء هبا علموا اليت واملعلومات بالوقائع يتعلق فيما املهين السر

 املكلفة للهياكل ينتمون الذين اجلاائر بنك أعوان النظام نفس من 14 املادة لامتأ كما
 ألي للبنك تركهم بعد وحىت احلاالت، مجيع يف املهين بالسر النقدية األوراق وضع ورقابة باألمن
 .كان  سبب

  جمال حتديد علينا لااما كان  ونوابه احملافظ تضم اجلاائر، بنك إدارة جملس تشكيلة كانت  وملا

 .املهين السر على واحملافظة الكتمان بواجب األعضاء هؤالء التاام
 :ونوابه اجلزائر بنك حمافظ  -أ
 قالث يساعده حمافظ يتوالها اجلاائر بنك أدارة أن إىل 11-03 األمر من 13 املادة أشارت 

 2.رئاسي مرسوم مبوجب تعيينهم يتم  نواب
 املوظفني من يعدون  أيضا ولكوهنم ونوابه، فظاحملا ميارسها اليت احلساسة للمهام ونظرا 

 عهدهتم، انتهاء بعد حىت املهين، بالسر االلتاام حقهم يف شدد املشرع فإن اإلدارة، يف السامني
 مدة يالل احملافظ ونواب للمحافظ وزجي ال " بقوهلا، الثانية الفقرة 15 املادة إليه أشارت ما وهذا

 أو اجلاائر بنك مراقبة أو لسلطة ياضعة مؤسسة يف يعملوا أو وايس،ر  أن عهدهتم، هناية بعد سنتني
 أو املؤسسات هذه ملثل مستشارين أو كوكالء،  يعملوا أن وال املؤسسة هذه مثل عليها تسيطر شركة

 ".الشركات

                                                 
  .93-226 رقم اجلاائر نكبب املوظفني نظام من 13 املادة 1

 يعني حمافظ نواب، قالث يساعده حمافظ اجلاائر بنك إدارة يتوىل"  يلي: ما على تنص 11-03 رقم األمر من 13 املادة 2

 ". اجلمهورية رئيس من مبرسوم مجيعهم
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 أو مالية مؤسسات يف مهام تويل ونوابه، للمحافظ ميكن ال أنه الفقرة، نص من يتضح
  يعملوا أن أو سنتني، مدة يالل عهدهتم هناية بعد مباشرة اجلاائر، بنك لرقابة ياضعة مصرفية
 .املؤسسات ومستشارين هلذه كوكالء

 أقناء عليها املتحصل املعلومات استخدام من ونوابه احملافظ، منع إىل يهدف احلظر وهذا
 احملافظ إىل ةاملوكل املهام أن كما  املهين، بالسر املساس إىل تؤدي قد أعمال، يف وتوظيفها عهدهتم،

 نظرا العهدة هناية بعد السنتني مدة طوال احلساسة املعلومات هذه عن الكشف عدم تفرض ونوابه،
 األمر ياصة، قانونية مبراكا يتمتعون الساميني املوظفني من الفنة هذه أن ذلك ومؤدى  ألمهيتها

 اليت واملعلومات يرباهتم من لالستفادة والنقدية املالية املؤسسات قبل من اهتمام حمل جيعلهم الذي
 .حوزهتم يف تكون

 اجلاائر بنك حمافظ مباشرة غ،ر بطريقة ألام قد 15 املادة يالل من اجلاائري املشرع ويكون
 هناية بعد سنتني مدة طوال وظيفتهم حبكم عليها أطلعوا اليت املعلومات عن الكتمان بواجب ونوابه

 على االلتاام تشديد يعين وهذا املهين، السر فكرة إىل صراحة املشرع يش،ر أن غ،ر من عهدهتم،
 .117 ملادة طبقا املهين بالسر الصريح التاامهم إىل إضافة املوظفني، من الفنة هذه

 :والقرض النقد جملس ءأعضا -ب

 ما على نصت حيث  والقرض النقد جملس تشكيلة إىل 11-03 األمر من 58 املادة أشارت
 :من "اجمللس" النص صلب يف يدعى الذي والقرض النقد جملس يتكون :"يلي

 .اجلاائر بنك إدارة جملس أعضاء -
  ". والنقدية االقتصادية املسائل يف  اكفاءهتم  محبك تارانخت نيتشخصي -
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 .األمر نفس من 59 املادة لنص طبقا رئاسي مرسوم مبوجب صيتنيالشخ نياته ايتيار يتم
 االلتاام خيص فيما اإلدارة جملس أعضاء ماتالتاا لنفس خيضعون والقرض النقد جملس وأعضاء

 :يلي ما على نصت اليت 11-03 رقم األمر من 61 املادة أحكام حبسب وهذا املهين، بالسر
 شخص كل  هبا يلام كما  أعاله، 25 املادة يف عليها املنصوص بالواجبات اجمللس أعضاء يلام"

 ". كان  سبب ألي اجمللس إليه يلزأ أن ميكن
 الواردة األحكام نفس عليهم تسري والقرض، النقد جملس أعضاء أن ملادة،ا نص من يفهم

 أو وقائع يفشوا أن هلم جيوز ال حبيث اجلاائر، بنك إدارة جملس أعضاء هلا خيضع اليت ،25 املادة يف
 .عهدهتم إطار يف عليها أطلعوا معلومات
 أحكام حبسب عام كأصل  املهين للسر خيضعون والقرض النقد جملس أعضاء يبقى ذلك ومع

 .117 املادة
 :املالية واملؤسسات البنوك إدارة جملس. 2

 يالل من إال مااولتها، جيوز ال اليت األعمال من ياجلاائر  القانون يف املصرفية األعمال تعترب
 البنوك تؤسس أن جيب :"أنه على11-03 رقم األمر من 83 املادة نصت حيث مسامهة، شركة

 اختاذ جدوى اجمللس ويدرس مسامهة، شركات شكل يف اجلاائري للقانون اضعةاخل املالية واملؤسسات
 ". تعاضديه شكل مالية مؤسسة أو بنك

 إىل تنتهي اإلجراءات من سلسلة بعد إال أعماله، من أي أو نشاطه البنك ميارس ال
 قرضوال النقد قانون يف املشرع قررها اليت اخلطوات بإتباع تبدأ اإلجراءات وهذه ،اعتماده
 . التزاري والقانون
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 ما حسب وتؤسس اجلاائري التزاري القانون وفق مسامهة شركات شكل  البنوك تأيذ وعليه
 من 610 املادة طبقا إدارة جملس البنك إدارة ويتوىل والقرض النقد قانون من 83 املادة تقتضيه
 1.التزاري القانون

 وال املايل، االعتبار على تقوم وهي ،الشركاء من كب،را  عددا( البنوك) املسامهة شركات تضم
 تداول لسهولة نظرا دائما يتغ،رون فيها املسامهني إن بل الشركاء، بني الشخصية الروابط على تعتمد

 أعلى عادة ميلكون الذين بالشركاء مناطة البنك إدارة فإن ، ذلك ومع التزارية بالطرق األسهم
  2. للعضوية املؤهل نصاب حيدد ذيال هو األساسي الشركة ونظام  أسهمه من نسبة

 بتنفيذ ويقوم البنك شؤون بتسي،ر يقوم الذي التنفيذي اجلهاز هو البنك، إدارة وجملس
 القرارات واختاذ البنك، تسي،ر تتوىل اليت الرئيسية اهلينة أيضا وهو العامة، اجلمعية وقرارات توصيات

 3.البنك أجله من أنشئ الذي الغرض لتحقيق الالزمة
 إدارة جملس البنك إدارة يتوىل الذكر، السالفة التزاري قانون من 610 املادة بنص مالوع

 جملس ويقوم البنك، نظام حيدده ملا وفقا عضوا عشر اقين عن يايد وال أعضاء قالقة عن يقل ال
 تاريخ من تبدأ سنوات ستة تتزاوز ال ملدة البنك أعمال إدارة ومسؤوليات مبهمات اإلدارة
 .العضوية شروط فيهم تتوافر الذين املسامهني بني من العامة، اجلمعية قبل من انتخابه

                                                 
 األقل على أعضاء قالقة من يتألف دارةإ جملس املسامهة شركة إدارة يتوىل :"أنه على تنص التزاري القانون من 610 املادة 1

 " .......األكثر على عضوا عشر أقىن ومن

  .369ص ،1975 الكويت، اجلامعية، البحوث دار الكوييت، التزاري القانون شرح تروث، الرحيم عبد 2

  .224ص ،2007القاهرة، النهضة، دار التزارية، الشركات صالح، هاين الدين سرى 3



 

66 
 

 أنه إذ بالبنك، وظيفية بعالقة األحيان أغلب يف اإلدارة جملس وأعضاء رؤساء يرتبط وال
 .املنصب هذا يشغل لكي األسهم من معينا عددا منهم كل  متلك يشرتط
 أن إال بالبنك، موظفا اإلدارة جملس عضو أو رئيس يكون أن الضروري من ليس أنه ومع

 ،البنك مال رأس من جلاء متلكهم بسبب ليس املنصب هذا يشغلون اإلدارة جملس أعضاء هناك
 1.فيه موظفني احلالة هذه مثل يف هؤالء فيكون البنك، يف للعاملني ممثلني بصفتهم ولكن

 األغراض حتقيق دفهب للبنك، التنفيذية السياسة رسم يف اإلدارة جملس مهمة وتتلخص
 العامة اجلمعية توصيات ضوء على املهمة هبذه اإلدارة جملس ويقوم أجلها، من شئأن اليت

 تقتضيها اليت األعمال مجيع مااولة له أن كما  البنك يف السيادة صاحبة تعد اليت للمسامهني
 البنك نظام أو القانون عليها نص ما إال السلطة، هذه من حيد وال ألغراضه، وفقا البنك إدارة

  سواء بواجباهتم، أيلوا إذا البنك إدارة جملس أعضاء يسأل مث من العامة، اجلمعية قرارات أو
 أو القانون ألحكام خمالفا عمال ارتكبوا إذا أيضا ويسألون تفاق،الا أو القانون مصدرها كان
 عن الناشنة راألضرا عن فيسألون العامة، اجلمعية قرارات أو األساسي نظامه أو البنك عقد

  2.أيطائهم
 يقوم حيث عمالئه، أسرار على البنك إدارة يف سلطاهتم حبكم اإلدارة، جملس أعضاء ويطلع

 .العامة اجلمعية على لعرضها واخلسائر األرباح وحساب البنك مياانية عن تقرير بإعداد اجمللس
 عضو كل  ديع  ذلك وعلى سزالته، و البنك دفاتر على اإلطالع ذلك سبيل يف ويكون

 أو حلسابه األسرار هذه من االستفادة له جيوز فال البنك، أسرار على مؤمتنا اإلدارة جملس يف

                                                 

  .115 ص، 2198، ة، القاهر العريب الفكر ر، دااملسامهة تشركا، زيد أبو رضوان 1 

  .440، ص6200، القاهرة العربية، النهضة دار التزارية، الشركات حممد، معوض نادية 2
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 التااما اجمللس أعضاء عاتق على 117 املادة مبوجب املشرع، ألقى فقد وهلذا اآليرين، حلساب
 .اإلدارة جملس يف عضويتهم حبكم عليها، يطلعون اليت العمالء أسرار على باحملافظة

 جملس ألعضاء املصرفية بالسرية املتعلقة األحكام جعل قد اجلاائري، املشرع يكون وبذلك
 الفرنسي املشرع شأن ذلك يف شأنه املهنية، األسرار على باحملافظة العام بااللتاام مرتبطة البنوك، إدارة
 قانون من 378 ادةامل إفشائها على يعاقب اليت املهنية األسرار كافة  مثل املصريف السرية جعل الذي

 . الفرنسي العقوبات
 :املالية واملؤسسات البنوك مسريو -أ 

   رقم األمر من الثانية الفقرة104 املادة يف املالية واملؤسسات البنوك مس،رو تعريف جاء
 جملس وأعضاء املؤسسون هم، املادة هذه مفهوم يف املس،رون :"أنه على نصت ث، حي03-11

 ". التوقيع سلطة هلم املخولة ألشخاصوا واملمثلون اإلدارة
 للبنوك واملس،رين املؤسسني يف توافرها الواجب الشروط األمر، نفس من 80 املادة وحددت

  مؤسسة أو لبنك مؤسسا يكون أن كان  ألي جيوز ال ":أنه على نصت حيث املالية، واملؤسسات
 مؤسسة أو بنك إدارة آير، صشخ بواسطة أو مباشرة يتوىل وأن إدارهتا جملس يف عضو أو مالية
 اإليالل دون وذلك عنها، التوقيع حق خيول أن أو كانت،  صفة بأية متثيلها، أو تسي،رها أو مالية

 :املؤسسات هذه تأط،ر لعمال األنظمة، طريق عن اجمللس حيددها اليت بالشروط
 :يأيت ما بسبب عليه حكم إذا -
 ،جناية -أ

 ،األمانة ييانة أو رصيد دون شيك إصدار أو نصب أو سرقة أو غدر أو ايتالس -ب
 ،قيم أو أموال ابتااز أو عموميني مؤمتنني من أرتكب حق وجه بدون عمدي حزا -ج
 ،اإلفالس -د
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 ،بالصرف اخلاصني التنظيم و التشريع خمالفة -ـه
 ،املصرفية أو التزارية اخلاصة احملررات يف التاوير أو احملررات يف التاوير -و
 ،الشركات واننيق خمالفة -ر
 ،املخالفات هذه إحدى إقر استلمها أموال إيفاء -ح
 .اإلرهاب و األموال تبييض و باملخدرات باملتاجرة خمالفة كل  -ط
 يشكل فيه املقضي الشيء بقوة يتمتع حبكم أجنبية قضائية جهة قبل من عليه حكم إذا -
 .املادة هذه يف اعليه املنصوص اجلنح أو اجلنايات إحدى اجلاائري القانون حسب
 معنوي  شخص يف كعضو  مدنية مبسؤولية حكم أو بإفالس أحلق أو إفالسه أعلن إذا -
 ". االعتبار له يرد مل ما اخلارج يف أو اجلاائر يف سواء مفلس،

 وتسي،ر تأسيس يف الشخصي االعتبار على أكد اجلاائري املشرع أن املادة، نص من يتضح
 يف عضوا أو مس،را أو مؤسسا يكون أن كان  شخص أي على منع يثحب املالية، واملؤسسات البنوك
 .املادة نص يف ذكرها ورد خمتلفة جرائم بسبب  عليه حكم إذا مالية، مؤسسة أو بنك إدارة جملس

 ألام املشرع فإن العمالء، مع االئتمانو  الثقة من أساس على تقوم املصرفية املهنة كانت  وملا
 بعالء تتعلق مالية معلومات إفشاء أو املهنة، سر كتمان  بواجب يناملس،ر  117 املادة يالل من

 وأي القانون، مبقتضى هبا املسموح احلاالت عدا فيما عليها، اإلطالع من اآليرين متكني أو البنك
 .العقوبات قانون من301 املادة يف املقرر اجلااء تطبيق يستوجب االلتاام هبذا إيالل

 :املالية واملؤسسات البنوك موظفو - ب
 مع وظيفية بعالقة يرتبطون الذين األشخاص ،11-03 رقم األمر من 117 املادة ددتح

 حتديد يف املشرع توسع وقد املهين، بالسر صلة األشخاص أكثر باعتبارهم املالية، واملؤسسة البنك
 ركيشا شخص وكل واملسريني، احلسابات، وحمافظي اإلدارة، جملس أعضاء قائمةال فشملت هؤالء،
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، كل املوظفني بايتالف . ومشلت القائمة أيضااملالية واملؤسسات البنوك رقابة يف شارك أو
 االلتاام بالسر ميتد حيث " مستخدميها أحد كان  أو درجاهتم، و يظهر دلك من يالل عبارة "

 أم عاديني موظفني أكانوا سواء الوظيفية درجاهتم كانت  مهما البنك يف املوظفني مجيع إىل املهين
 .عماال

 بإفشاء قاموا إذا املتبوع، مسؤولية البنك عنهم يسأل والعمال املوظفني هؤالء فزميع
 املهين، بالسر هؤالء احد يلتام لكي يشرتط وال البنك، يف أعماهلم مبناسبة إليهم وصلت معلومات

 الوظيفية قةالعال وجود مبزرد االلتاام يقع وإمنا املعلومات هذه حبفظ املختص املوظف هو يكون أن
 .بالبنك املوظف تربط اليت

 تنفيذ أقناء هبا علم اليت املعلومات على بالكتمان البنك موظف التاام يقتصر ال ذلك، وعلى
 بني ارتباط ال انه مبعىن وظيفته، مبناسبة عمله إىل يصل ما لكل ميتد بل البنك، يف به املناط العمل
 يف تدايل لوجود وذلك البنك، دايل يقالدق ختصصه وجمال بالكتمان املوظف التاام

 1.واحدة مصرفية عملية تنفيذ يف إدارة من أكثر تشرتك حيث االيتصاصات،
 بدءا مستوياهتم، جبميع البنك موظفي مجيع له خيضع االلتاام هذا أن القول ميكن مث ومن

 2.البنك يف موظف بأصغر اوانتهاء البنك إدارة جملس رئيس من
 تشمل هبم، تتعلق مالية معلومات أي إفشاء وعدم العمالء، أسرار على ةباحملافظ فااللتاام

 الذي البنك ساعي على احلظر يقع وبالتايل .الوظيفية درجاهتم كانت  أيا البنك يف العاملني مجيع

                                                 
  .34ص ،2002 القاهرة العربية، النهضة دار املصرفية، احلسابات سرية السيد، رضا احلميد عبد 1

2 Thierry Samin, Secret Bancaire, collection Technique de la banque, AFB diffusion, Paris, 

1997, P 313. 
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 أقناء أو مصادفة هبا علم قد يكون كأن  معينة، معلومات على اإلطالع من عملية أداء أقناء يتمكن
 1.املختلفة البنوك إدارات بني األوراقو  الدفاتر نقل

 مجيع على يقع املهين، بالسر االلتاام أن ،117 املادة نص قراءة من يتضح ،وعليه
 اجلااء توقيع إىل صاحبه يعرض االلتاام هلذا يرق أيو  املالية، واملؤسسات البنوك يف املستخدمني

 57 املادة يف الفرنسي املشرع عليه سار الذي النهجهو و  العقوبات، قانون من 301 املادة يف الوارد

 من كل  على العقوبات قانونمن  378 املادة أحكام تطبيق إىل أشار حيث املصريف، القانون من
 ،مديرين أو إدارة، جملس أعضاء كانوا  سواء املصريف القطاع يف العاملني من املهين السر بإفشاء يقوم

 .عامة بصفة القرض مؤسسات يف أو البنوك يف ،مس،رين أو
 
 
    احلسابات حمافظو: الثاين لفرعا

 من األوىل الفقرة يف املهين بالسر  االلتاام ملبدأ احلسابات حمافظي اجلاائري املشرع أيضع
 الشروط ضمن املهين بالسر حسابات حمافظ كل  التاام صريح بشكل قررت حيث ،117 املادة

 هلم حيسم وال ،منه 301 املادة السيما قوبات،الع قانون يف عليها املنصوص العقوبات طائلة وحتت
 .بعملهم قيامهم بسبب عليها يطلعون  اليت املالية املؤسسة أو البنك أسرار إفشاء

 إلاامية إىل اجلاائري التزاري القانون من 13 مكرر 715 املادة االجتاه نفس يف أشارت كما
 أحكام مراعاة مع ":أنه على ثانيةال الفقرة نصت حيث املهين، للسر احلسابات مندويب احرتام

                                                 
  .313ص السابق، املرجع علي، املويل عبد متويل 1
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 خيص فيما املهنة، سر باحرتام ملامون ومساعديهم احلسابات مندويب فإن  السابقة  الفقرات
 ". وظائفهم ممارسة حبكم عليها أطلعوا اليت واألعمال األفعال

 واملؤسسات البنوك حسابات رقابة يف احلسابات حمافظي دور املشرع نظم فقد، ذلك وعلى
 جيب:" أنه على 100 املادة نصت حيث 11-03 رقم األمر من 100،101،102 املواد يف يةاملال

 أقنني حمافظني يعني أن األجنيب البنك فروع من فرع كل  وعلى مالية، مؤسسة أو بنك كل  على
 ". األقل على للحسابات

 نييتع:" أنه على نصت حيث احلسابات حمافظي التااماتإىل  101 املادة أشارت حني يف
 :يأيت مبا القيام القانونية، التااماهتم على زيادة املالية، واملؤسسات ،البنوك حسابات حمافظي على

 األمر طبقا هلدا ملراقبتهم اخلاضعة املؤسسة بكل خمالفة ترتكبها احملافظ فورا يعلموا أن .1
 .أحكامه مبوجب املتخذة التنظيمية والنصوص

 .هبا قاموا اليت املراقبة حول ياصا تقريرا اجلاائر بنك حملافظ يقدموا أن .2

 سنة كل  قفل تاريخ من إبتداءا أشهر (3) أجل يف للمحافظ التقرير هذا يسلم أن وجيب
 .مالية

 ألحد تسهيالت أية املؤسسة منح حول ياصا تقريرا العامة للزمعية يقدموا أن .3
 البنوك فروع خيص فيما ،األمر هذامن  104 املادة يف املذكورين املعنويني أو الطبيعيني األشخاص
 .اجلاائر يف ملمثليها التقرير هذا فيقدم املالية واملؤسسات

 ".للمؤسسة العامة للزمعية املوجهة متقاريره من نسخة اجلاائر بنك حمافظ إىل يرسلوا أن .4

 حمافظي على تسلطها أن املصرفية زنةلل ميكن اليت العقوبات إىل 102 املادة أشارت فيما
  اجلاائية أو التأديبية بالعقوبات اإليالل دون وذلك الوظيفية، بالتااماهتم إيالهلم الةح يف احلسابات

 .117 املادة يف عليها املنصوص  املهين السر على احملافظة بواجب املتعلقة تلك منها، مبا
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 لرقابة املالية واملؤسسات البنوك حسابات حمافظو خيضع :" يلي ما على 102 املادة ونصت
 التأديبية حقاتباملال اإليالل دون اآلتية، العقوبات عليهم تسلط أن ميكنها اليت املصرفية اللزنة

 :اجلاائية أو
 .التوبيخ .1

 .ما مالية مؤسسة أو ما بنك مراقبة عمليات مواصلة من عاملن .2

( 3) قالث ملدة ما مالية مؤسسة أو ما، لبنك احلسابات حمافظي مهام ممارسةمن  املنع .3
 .مالية سنوات

 أو البنك قبل من قرض أي مباشرة غ،ر أو مباشرة بصفة احلسابات حمافظي منح ميكن ال
 ." ملراقبتهم اخلاضعة املالية املؤسسة

 السزالت على اإلطالع أعماهلم تأدية أقناء تقتضي احلسابات حمافظي مهام كانت  وملا
 أو البنك عن املعلوماتو  الوقائق كل  على اإلطالع عام وبشكل واحملاضر، واملراسالت  واملوازنات
 مببدأ واملايل املصريف القطاع يف املتديلني من الفنة هذه إلاام الضروري من كان  املالية، املؤسسة

 . القطاع يف العاملني اآليرين املهنيني باقي مثل املصرفية السرية
 املالية واملؤسسات البنوك رقابة يف األشخاص املشاركون: الثالث الفرع

  ألام حيث ،117املادة من الثانية الفقرة يف املالية واملؤسسات البنوك رقابة إىل اجلاائري املشرع أشار
 الشروط ضمن وذلك املهين، املالية بالسر واملؤسسات البنوك رقابة يف شارك أو يشارك شخص كل

 .11-03 رقم والقرض النقد قانون يف عليها املنصوص
 أن ذلك، ويعين" شخص كل  " عبارة استعمل املشرع أن نالحظ الفقرة، نص إىل وبالرجوع

 األشخاص بأن القول، إىل يدفعنا الذي األمر ،معنويا أو طبيعيا شخصا يكون قد الشخص هذا
 .والقرض النقد قانون إليها أشار رقابية هينات ضمن يتواجدون واملؤسسات البنوك برقابة املكلفون
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 مها للرقابة، أساسيتني هينتني حدد املشرع أنب جند املذكور، للقانون قراءتنا يالل ومن وعليه،
 .املصرفية واللزنة اجلاائر، بنك املراقبة يف هينة

 :اجلزائر بنك مراقبة هيئة -أ
 من 26 املادة مبوجب وهذا املراقبة هينة إىل ورقابته، اجلاائر بنك حراسة مهمة املشرع عهد

 :يلي ما على نصت حيث 11-03 األمر
 رئيس من مبرسوم يعينان( 2) مراقبني من تتألف رقابة هينة ئر،اجلاا بنك حراسة تتوىل "

 ". .......اجلمهورية
 حىي املركاية بالبنوك املتصلة واحملاسبة املالية يف معارف هلما تكون أن املراقبني يف ويشرتط

 .هبما طةاملنو  هامامل أداء من يتمكنا
 نص يف جاء حيث املراقبني هبا ميقو  اليت املهام إىل األمر، نفس من 27 املادة أشارت كما

 اليت العمليات ومجيع اجلاائر، بنك مصاحل مجيع تشمل عامة حبراسة املراقبان يقوم:" نهأ على املادة
 وكذا املدفوعة غ،ر املستحقات ومركاية املخاطر مركاية على ياصة حراسة وميارسان هبا، يقوم

 ." ......وس،ره النقدية قسو ال تنظيم حراسة
   املهين، بالسر االلتاام على ياص بنص املراقبة هينة خيص مل اجلاائري املشرع أن ويالحظ

 على اكتفى بل  11-03 األمرمن  25 املادة يف اجلاائر بنك إدارة سجمل أعضاء مع فعل كما
 واألسرار املعلومات سرية على باحلفظ املراقبة هينة أعضاء وألام 117 املادة نص يف الفنة هذه إدراج

 حساسية من الرغم على ،اجلاائر بنك مراقبة يف هلم املخولة صالحياتال حبكم عليها يطلعون اليت
 . اجلاائري البنكي النظام هرم أعلى يف هبا يقومون اليت ماامله

  املصرفية: اللجنة -ب
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 احرتامها مدى على املالية واملؤسسات البنوك تراقب مراقبة هينة املصرفية اللزنة تعترب
 نشاطها. جمال يف والتنظيمية ريعيةالتش لألحكام

 حيث ،11- 03 األمر من الثالث الباب يف ايتصاصاهتا وحدد اللزنة هذه املشرع نظم وقد
 :بقوهلا اللزنة ةتشكيل إىل 106 املادة أشارت

 :من املصرفية اللزنة تتكون" 
 .رئيسا احملافظ -
 . واحملاسيب واملايل املصريف اجملال يف  كفاءهتم  حبكم خيتارون أعضاء( 3) قالقة -
 استشارت بعد احملكمة هلذه األول الرئيس خيتارمها العليا، احملكمة من ينتدبان( 2) قاضيني -

 .للقضاء األعلى اجمللس
 األمر هذا من 25 املادة وتطبق سنوات، مخس( 5) ملدة اللزنة أعضاء اجلمهورية رئيس يعني

 1." .....اللزنة وأعضاءها. رئيس على
 :يلي ما املادة نص يف جاء حيث املصرفية، اللزنة مهام إىل 105 املادة تار شأ كما

 :يأيت مبا  وتكلف"  اللزنة"  النص صلب يف تدعى مصرفية جلنة سسؤ ت
 .عليها املطبقة والتنظيمية التشريعية حكاملأل املالية واملؤسسات البنوك احرتام مدى مراقبة -
 . ينتهامعا تتم اليت اإليالالت على املعاقبة -

 وضعياهتا نوعية على وتسهر ،املالية واملؤسسات البنوك استغالل شروط اللزنة تفحص
 2." .......املالية

                                                 
  .11-03 رقم األمر من 106 املادة أنظر 1

  .11-03 رقم مراأل من 105 املادة أنظر 2
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 مجيع املالية واملؤسسات البنوك من تطلب أن املصرفية للزنة جيوز هامها،مب  القيام إطار ويف
 مؤسسة أو بنك ألي وزجي ال ولذلك .مهمتها ملمارسة الالزمة واإلقباتات واإليضاحات املعلومات

 اللزنة ضد االحتزاج ميكن وال ،اللزنة تطلبها معلومة أو مستند أي تقدمي عن االمتناع مالية
 واملؤسسات البنوك من املعلومات وطلب الوقائق على اإلطالع قانونا خمولة فاللزنة املهين، بالسر
 1.الرقابية مبهامها القيام سبيل يف املالية،

 قرر وقد مهامهم، تأدية أقناء املهين بالسر ملامون املصرفية اللزنة فأعضاء ذلك، وعلى
 ألعضاء بالنسبة قرره ما غرار وأعضاءها على اللزنة رئيس على 25 املادة أحكام تطبيق املشرع
  .الذكر السالفة 106 املادة إليه أشارت ما وهذا اجلاائر، بنك إدارة جملس

  فاملصار  مع املتعاملون الثالث: املطلب
 أو املصارف مع املتعاملني املصارف بسرية اخلاصة التشريعات حددت أيضا اجملال هذا يف

 من البد األشخاص، هؤالء معرفة لنا يتسىن وحىت السرية، موجب من يستفيدون  نالذي ائنبالا 
 التاام من يستفيد زبونا يعد حىت املصرف مع تعامله يكون أن جيب وكيف الابون معىن حتديد

 .السر حبفظ املصرف
 واسعا مفهوما 1948-12-17 بتاريخ املدنية ليون حمكمة اعتمدت الفرنسي االجتهاد يف

  مباشرة، غ،ر أو مباشرة بطريقة املصرف قبل من عرف شخص لكل الصفة هبذه أقرت فقد لابون،ل
 امى.القد مستخدميه أحد بواسطة املسطر الشيك حلامل املصرف كاستقبال

صاحب  1950  -03-02 بتاريخ الصادر بقرارها ليون استنناف حمكمة استبعدت بينما 
 .الوصف هذا أساس هي التعامل يف األسبقية أن وعدت الابون وصف من العابر احلساب

                                                 

  .11-03 رقم األمر من 109 املادة أنظر 1 
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 املصرف، لدى حسابا يفتح الذي الشخص هو الابون أن عدو فقد الفرنسيون الفقهاء أما
 حساب وجود ضرورة يفرتض مل CABRILLAC  الفقيه نلك فرنسا، مصرف أعتمده ما وهذا

 مع للشخص ومستمرة سابقة أعمال عالقات وجود بضرورة اكتفى وإمنا املصرف، لدى مفتوح
 يف الراجح الرأي هو وهذا احلقيقية، ومهنته الابون هوية من بالتأكد للمصرف يسمح مما املصرف،

 1. الفرنسي الفقه
 كان  وإن معه، املتعامل العميل على لةللدال الابون تعب،ر استخدم فقد اجلاائري، املشرع أما

 فقط يقتصر ال املصرف مع املتعامل مصطلح ألن املصرف، مع املتعاملني تعب،ر استخدام به حريا
 2.االعتباري الشخص أيضا يشمل وإمنا  فقط الطبيعي الشخص على

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .17 ص السابق، املرجع زي،حمر  مي ميالة، أديب 1

  القرض وعمليات اجلمهور من األموال تلقي ةاملصرفي العمليات تتضمن:" أنه على تنص 11-03 رقم األمر من 66 املادة 2

  ". الوسائل هذه وإدارة الابائن، تصرف حتت الدفع وسائل وضع وكذا
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 املصرفية بالسرية لاللتزام املوضوعي النطاق الثاين: املبحث
 البنك، عاتق على يقع الذي االلتاام حمل املصرفية، بالسرية لاللتاام املوضوعي بالنطاق يقصد

 أسرارا تعد اليت بالعميل اخلاصة الوقائع من وغ،رها واملعلومات البيانات على احملافظة ومقتضاه
 .البنك مع مبزرد التعامل
 يف جاء فقد خمتلفة، غبصي االلتاام حمل على نص قد القوانني أغلب يف املشرع أن ويالحظ

"   :يلي ما 2003لسنة 88 رقم والنقد املصريف واجلهاز املصري املركاي البنك قانون من 97 املادة
 هبا املتعلقة املعامالت وكذلك البنوك يف وياائنهم وأماناهتم وودائعهم العمالء حسابات مجيع تكون
 1......".سرية

من  30املادة يف نص حيث مشولية أكثر أنه غ،ر للمصري، مقاربا السوري املشرع موقف وجاء
 املشار املصارف يف العاملني إن"  :يلي ما على 2005لعام  34 رقم السوري املصرفية السرية قانون
 أو بصفته حبكم إطالع على كان  من وكل أعاله، املذكور القانون، هذا من األوىل املادة يف إليها

                                                 
 املوصل، جامعة ،للحقوق الرافدين جملة ،املصريف بالسر ااملاللت املوضوعي النطاق الصفار، غامن زينة محو، إبراهيم نسيبة 1

  .1ص ،2007 ،31العدد ،9 اجمللد العراق،
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 وشهادات واملراسالت واملعامالت والسزالت فاترالد قيود على كانت  طريقة بأية وظيفته
 ". .....معه واملتعاملني املصرف ملصلحة وذلك القيود هذه سر بكتمان ملامون االستثمار
 مل منه، 57 املادة أن حيث ،1984 لسنة الفرنسي الصريف القانون يف خيتلف األمر أن غ،ر

 والعمليات للبيانات تعدادا تذكر مل أي املصريف لسربا لاللتاام املوضوعي للنطاق حتديدا تتضمن
 عاتق على يقع الذي املصريف لاللتاام عام إطار بوضع اكتفى بل، السرية نطاق يف لديت اليت

 .االلتاام هلذا الدقيقة احلدود يرسم أن دون املصارف
 لألعمال حصريا تعدادا يورد ال لكونه تأييدالب جدير الفرنسي املشرع موقف أن القول ميكن

 العمليات لكل يتبع مرنا النص فكان  فيها املصرفية بالسرية ملتاما فيكون املصرف، يباشرها اليت
 أن من الرغم على التقين، التطور بسبب املستقبل يف مصرفية عمليات من يستزد قد ما وياصة

 1. النطاق هذا لتحديد اعبء القضاء حتميل إىل حمالة ال يقود ذلك
 من بالعميل اخلاصة والبيانات املعلومات سرية تستمد أن أقر نسيالفر  املشرع فإن وعليه،

 من وجه هو املصريف السر أن اعتبار على اخلصوصية يف باحلق تعلقها ومدى ذاهتا، املعلومة طبيعة
 2. العقوبات قانون من 226 املادة يف إفشاءها على املعاقب املهنية األسرار وجوه

 االلتاام أن إىل الفقه، من بجان ذهب فقد املوضوعية، يةالناح من االلتاام لنطاق داوحتدي
 املعلومات تلك أكانت سواء ،امعرفته للزمهور يتاح ال اليت الوقائع كل  يشمل املصريف بالسر

 التقارير من املصرف إليها ويتوصل أير، شخص أي من أو نفسه العميل من املصرف إىل وصلت
 3. يفاملصر  لنشاطه مباشرته أقناء يعدها اليت

                                                 
  .2ص السابق، املرجع الصفار، غامن زينة محو، إبراهيم نسيبة 1

2 Thierry Bonneau, Droit Bancaire, 5ème édition, Delta Montchrestien, Paris 2003, p 283.  

3 Christian Gavalda,  Jean Stoufflet, Droit Bancaire, Litec, Paris, P 174. 



 

79 
 

 بطابع تتمتع اليت املعلومات إال تشمل ال املصرفية األسرار فإن الفرنسي، لقانونل وفقا
 .ورقمه وحركته الرصيد مقدار مثل اخلصوصية،
 مثل العام، بالطابع تصطبغ املعلومات اليت على السرية صفة إسباغ ميكن فال العكس، وعلى

 يكشفها. أن للمصرف كنمي وعليه مدفوعة غ،ر وصكوك السداد يف متعثر شخص
 املصريف العميل حالة عن دقيقة معلومات إعطاء فرنسا يف للمصريف حيق ال فإنه وبالتايل

 الالزمة املؤونة توافر عن كاإلعالن  للعميل، املايل الوضع عن عامة معلومات إعطاء له يعود ولكنه
  1. وغ،رها سندات من مستحقاته لتسديد املصريف العميل حساب يف

  الدفاتر قيود سر بكتمان ملامني حيكمهم ومن املصارف يف العاملون يكون لذلك
 يلامون كما  له، حدود ال مطلق بشكل االستثمار وشهادات واملراسالت واملعامالت السزالت

 أمساء عن يعرفونه ما إفشاء بعدم الوظيفية درجتهم كانت  ومهما األحوال كانت  مهما أيضا
 إدارية جهة أم فردا كان  شخص ألي املصرفية وأمورهم بإيداعاهتم يتعلق ام وكل وأمواهلم، املتعاملني

 2. قانونا إليها املشار األحوال يف إال قضائية وأ
 بني العالقة مضمون على ريقتص املصريف بالسر االلتاام أن إىل الفقه من جانب وذهب

 نطاق من خيرج فإنه قةالعال هذه وجود أما ،ومدايالت تفاصيل من حتتويه وما والعميل املصرف
 3.ذلك يالف إىل العميل إرادة اجتهت إذا إال السرية،

                                                 
  .39 ص السابق، املرجع سركيس، جورج أنطوان 1

 .38ص  السابق، املرجع اجلرد، هيام 2

  .25 ص ،1999 القاهرة، النهضة، دار املصريف، بالسر االلتاام نطاق قرمان، السيد الرمحان عبد 3
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 1934-11-07 يف الصادر االديار وصناديق باملصارف اخلاص السويسري القانون أن كما
 إذ املصريف، السر نطاق يف تديل اليت والبيانات املعلومات إىل منه 47 املادة تتطرق مل املعدل،
 من ضرب هو املصريف السر أن القانون اعرتاف يالل من املصريف السر انبكتم االلتاام يتحدد
 نص على تقتصر ال األسرار هذه ومحاية ماديا، طابعا حيمل كان  نوإ الشخصية األسرار ضروب

 املادة نص يف الواردة القانونية احلماية أيضا يشمل بل السويسري الفيدرايل القانون من 47 املادة
 1.السويسري االلتاامات قانون من 42،41 واملادتني السويسري، دينامل القانون من 27

 الذكر السالفة 47املادة عدلوالذي  1971-03-11 يف الصادر السويسري القانون ومبوجب
 أو البنك عليه حتصل أو مودع سر كل  املصرفية، السرية للحماية إيضاع السويسري املشرع قرر
 .عمله بسبب أو مهامه أداء مبناسبة به علم

 نص يف املصريف بالسر احملمية املعلومات حيدد مل اجلاائري املشرع إنف ،ذلك يالف وعلى
 إىل باإلشارة اكتفى بل ،املهين بالسر االلتاام نطاق إىل يشر ملحيث  11-03 األمرمن  117 املادة

 .املهين بالسر امللامون األشخاص
 معاي،ر تبين يف والقضاء الفقه يف جدال قار السرية، للمعلومة قانوين تعريف غياب يف أنه غ،ر

 2.بالسرية حممية املعلومة تكون حىت توافرها الواجب والشروط السرية، املعلومات حتدد

 علم إىل تصل اليت الواقعة يف معينة شروط توافر من البد أنه إىل الفقه من جانب ذهب
 وهي: كتماهنا  عليه يتعني واليت بالعميل، املتعلقة املصرف

                                                 
 النهضة ر، دااملصري والقانون املقارن القانون يف بالبنوك احلسابات وسرية األموال غسيل ةل، مشكعمار احلميد عبد ماجد 1

  .25، ص2002القاهرة،  العربية،

2 Jérôme Lasserre Capdeville,  le secret bancaire, presses universitaires, d’Aix- Marseille- 

Puam, 2006, P256. 
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 يالل من وذلك والعميل املصرف مابني األعمال بعالقات الواقعة مرتبطة تكون نأ .1
 املصرف. يقدمها اليت املصرفية واخلدمات العمليات

 اليت الوقائع أن أير مبعىن ملهنته، مباشرته مبناسبة املصرف علم إىل الواقعة تصل أن .2
 من تعد ال مثال عام مكان يف أي املصرف، نطاق يارج فيه العاملني أو املصرف عليها حيصل
 .بكتماهنا املصرف تلام اليت الوقائع

 بنشاطه تتعلق اليت الوقائع وكل والبيانات املعلومات إيفاء إىل العميل إرادة تتزه أن .3
  1.املصرف مع

 املصريف بالسر املقصود حتديد يف ايتلفت وإن أنفا، املذكورة القانونية النصوص من ويتضح
 بالدرجة العميل مصلحة محاية يالله من استهدف مطلقا مسلكا سلك ملشرعا فإن دقيقا، حتديدا
 واملعامالت واألعمال العمالء أمساء إفشاء عن باالمتناع املصرف يف العاملون يلتام حيث األوىل،
 (.للنص الضيق التفس،ر) هو وهذا مطلقة، بصورة واحلسابات والودائع واألرقام

 اسم إفشاء نعمي القانون أن يعىن ،(للنص الواسع ،رالتفس)  فإن ذلك، من العكس وعلى
 العميل سمإل ذكر دون العمليات هذه كشف  ولكن ،ومعامالته وحساباته ودائعه ومقدار العميل

 ال فإنه االسم هذا إىل التوصل يتيح ما هناك يكون أن دونأو  ،املصرف مع العالقة صاحب
 غ،ر موالاألب تتعلق اليت والسيما مهمة يااتم يوفر فهو العكس، على بل للقانون خمالفة يشكل

 2. وظيفتها ملباشرة بالضرائ دائرة مهمة رتيس وكذلك النظيفة،

                                                 
 ،1974 القاهرة، العربية، املصارف إحتاد منشورات املقارن، والقانون املصري القانون يف ريفاملص املهنة سر النوري، حسني 1

  .13ص

  .332ص ،1997 ب،روت عويدات، منشورات ،3 اجلاء ،فاملصار  عمليات التزارة، قانون يف الكامل ناصيف، إلياس 2
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 املعلومات سوى يشمل ال املصريف السر أن اعتبار على االجتاه، هذا الفرنسي الفقه ويؤيد
 عن صاحاإلف للمصرف جيوز وباملقابل ،رصيده ومقدار العميل حساب كرقم  والواضحة الدقيقة
 مواعيد تتضمن اليت املعلومات نشر وبإمكانه السرية، بطابع مستت ال اليت املعلومات بعض

 املصرف عليها حصل اليت األرباح ملقدار إمجالية تقديرات أو التحصيل صعبة لديون االستحقاق
 1. ما شركة مع لتعامله نتيزة

 حمكمة حكم يالل من يفاملصر  للسر الواسع للتفس،ر مؤيدا الفرنسي القضاء جاء كما
(Carpentras )موظفي أحد أن يف القضية وقائع صلختتو  1997 -09-24 بتاريخ االبتدائية 

 تلك وصرف الشركة لدى هلم املؤمن العمالء بعض تعويض طلبات بتاوير قام التأمني شركة
 بطلبات الشركة جنتو وف ،مصارف عدة يف بامسه منحتها حسابات يف وأودعها التعويضات

 اخلرباء ألحد التصريح منه وطلبت( Carpentras) حمكمة رئيس إىل فلزأت عمالئها من عويضت
 . العمالء من هلم التعويضات صرف مت من أمساء ملعرفة املوظف حسابات على باإلطالع

 بالسر التمسك للمصرف جيوز كان  إذا بأنه فيه قضت مستعزال أمرا احملكمة أصدرت
 ذلك له جيوز ال فإنه بالعميل، املتعلقة اخلاص الطابع ذات ملعلوماتا سرية إفشاء بعدم املصريف
 اعتربت احملكمة أن أي واقعية، معلومات جمرد وتعترب الصفة هذه هلا ليس اليت للمعلومات بالنسبة

  2.املصريف بالسر تااماللا يشملها ال اليت الواقعية الصفة ذات املعلومات قبيل من العمالء أمساء
 سرا تعد اليت والبيانات للوقائع تعدادا تتناول قائمة إيراد ضرورة إىل األملاين فقهال ذهب وقد

 .عليها باحملافظة املصرف فيلتام

                                                 
  .6ص السابق، املرجع الصفار، غامن زينة إبراهيم، نسيبة 1

  .7ص السابق، املرجع الصفار، غامن نةيز  ، ومح براهيمإ نسيبة 2
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 اليت املصرفية والعمليات الوقائع ملختلف إحصائية بيانية تفصيالت على الطريقة هذه مو وتق
 اسم من السر حمل للوقائع صريح تعداد يف باشر األملاين فالفقه .املصرفية بالسرية إحاطتها جيب

 أو العمليات مشاريع املمونني قائمة املعنوية، األشخاص أعمال رقم ،ووضعيتها واحلسابات الابون
 طرق من النوع هذا كان  وإذا نسبيا، احملددة باملعلومات يتعلق فاألمر وعليه، اخل.....القروض

 أنه إال الوضوح، من بنوع تتميا املصريف لسربا حممية تكون واليت السرية، املعلومات حتديد أو تفس،ر
 التصرفات أو الوقائع كل  تغطية يف كاف  غ،ر عيارمل اعتمادها يالل من تنبثق كوهنا  عليها يعاب ما

  1.ذلك يف الابون هتم قد لوقائع بالسرية الضمان توف،ر رغم التزارية العالقات عن النامجة
  يعد ال ذاته الوقت يف أنه إال وضوحا، أكثر األوىل الوهلة من بدى وإن األسلوب أن كما

 يف تستزد اليت باملصرف العميل بعالقة تتصل اليت املصرفية بالعمليات التنبؤ فيصعب كافيا
 .املستقبل

 يف عامة معاي،ر على مؤسسة أيرى طريقة تبىن إىل اسويسر و  فرنسا يف الفقه اجته لذلك،
 على تقوم لتمييال طريقة اجملال هذا يف واقرتح رية،الس الطبيعة ذات والبيانات املعلومات حتديد
 .بالكتمان االلتاام حمل الوقائع لتحديد وشخصية موضوعية معاي،ر

 التعامل نطاق من تنبع اليت الوقائع تعترب سرا املعيار إىل هذا استنادا :املوضوعي املعيار. 1
 املصرفية. باملهنة وترتبط واملصرف العميل بني ما املصريف

 وقد للمهنة مباشرته بسبب املصرف علم إىل وصلت قد سرا تعد اليت الواقعة أن يعين اوهذ
املعروفة أو الظاهرة الوقائع  ال يعد سرا وعليه الطرفني، تربط اليت األعمال روابط عن نشأت

                                                 
  .123 ص السابق، املرجع مغبغب، نعيم 1
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 تصل كأن  ،العميل مع التعامل دائرة يارج املصرف عليهاللزميع، وكذلك الوقائع اليت حصل 
 1.بالعميل تربطه صداقة أو قرابة عالقة بسبب املوظف علم إىل الواقعة

 اليت لألعمال الدايلية العالقات من املنبثقة الوقائع إال املصريف السر موضوع ضمن فتديل
 :لذاك ويشرتط العميل، مع املصرف أبرمها

 .اجلمهور لدى جمهولة املصريف السر موضوع الوقائع تكون أن -
 عالقات وبسبب املهنة مباشرة أقناء املصرف عليها حتصل قدالوقائع  تلك تكون أن -
 .العميل على األعمال

 أقناء املصريف قبل من عليها املتحصل السرية املعلومات إال يغطي ال املصريف السر أن كما
 2.شخصية بصفة وليس مهنته ممارسة

 محاية ربط يثح، العقوبات قانونمن  301 املادة يف اجلاائري املشرع إليه ذهب ما وهذا
 الوظيفة أو املهنة أو الواقع حبكم"  عبارة استخدم عندما مؤقتة ةبصف ولو املهنة  مبمارسة األسرار
 إىل أحيانا تؤدي اليت املهنة ممارسة وظروف طبيعة على ركا املشرع أن مبعىن"  املؤقتة أو الدائمة
 الفرنسي املشرع عليه سار الذي االجتاه نفس وهو الكتمان، واجبة معلومات على املؤمتنني حصول

 بصفته شخص كل  األسرار إفشاء على يعاقب حبيث العقوبات قانونمن  13الفقرة  226 املادة يف
 يف صراحة أشار الذي السويسري للمشرع بالنسبة نفسه واألمر ،املهنة أو احلالة حبكم له مودعا
 بوجو  إىل 1971 سنة الصادر القانون مبوجب واملعدلة التوف،ر وصناديق البنوك قانون من 47 املادة

                                                 
  .7ص السابق، املرجع الصفار، غامن زينة محو، إبراهيم نسيبة 1

2  Thierry Samin, Op.cit, p 9.  
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 أو مهامها، أداء مبناسبة به علمت أو عليه حتصلت أو لديها، مودع سر كل  بكتمان البنوك التاام
 .أعماهلا بسبب

والسويسري،  الفرنسي املشرع غرار وعلى ،117املادة يف اجلاائري املشرع فإن ذلك، إىل أضف
 أن جيب املصريف السر أن يرون الكتاب بعض أن غ،ر صريفامل السر يشملها اليت املعلومات حيدد مل

 :يلي ما هبا يقصد واليت املصرفية النشاطات كل  يغطي
 للبنك. مرة ألول تقدم شخص مع حصلت ولو حىت البنك، عمالء مع الروابط كل  -
 بنوك مع عالقاهتم السيما االقتصادية وضعيتهم خبصوص العمالء من املقدمة البيانات كل  -

 الغ،ر. أو ىأير 
 1.أيرى مصارف يف الغ،ر أجناها عمليات خيص فيما املتلقاة املعلومات -

 يف املصريف بالسر حممية تكون املرقمة تلك باخلصوصو  احملددة املعلومات أن البعض ويرى
 لابون،ل املدنية احلالة أو للمؤسسة املالية الوضعية ختص اليت العام الطابع ذات املعلومات أن حني
 2. السر على اعتداءا ذلك يعد وال إفشاءها ميكن

 العميل، باسم عادة تتعلق املصريف السر نطاق ضمن تديل اليت والبيانات فاملعلومات
 اليت املعلومات الرصيد، على تطرأ اليت العمليات الرصيد، وضعية بالرصيد، اخلاصة املعلومات

 ورقم باملياانية اخلاصة البيانات قرض، على احلصول عند أو احلساب، فتح عند العميل يقدمها
 الدفع، وعمليات بالتحويالت اخلاصة العميل يصدرها اليت األوامر كذلك  املمونني، قائمة األعمال،

 .العميل معهم تعامل الذين الغ،ر وأمساء

                                                 
1 Maurice Aubert, Jean-Philippe Kernen, Herbet Shonle, Secret bancaire Suisse, édition 

Staempfli, Berne, 1976, P80. 

2 Philippe Neau-Leduc, Droit bancaire, 4ème édition, DALLOZ, Paris, 2010, P122. 
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 أو للعميل العائلية احلالة أو بالثروة واملتعلقة اخلاصة املعلومات إىل املصريف السر نطاق وميتد
 اخلاصة احلياة يشمل بل ،املايل اجلانب على فقط يقتصر ال املصريف بالسر البنوك فالتاام ،ر،الغ

 .للعميل
 إرادة يف عنها البحث سرا تعد اليت الوقائع لتحديد يستلام املعيار، هلذا وفقا: الشخصي املعيار. 2

 قبل حىت اإلرادة هذه وجود ويفرتض والوقائع املعلومات بعض كتمان  إىل اجتهت ألهنا ذاته العميل
 يعين وهذا إبتداءا املصرف به يلتام مفرتض مبدأ الكتمان أن اعتبار على املصرف مع االتفاق إبرام
 الوقائع بطبيعة عربة فال فيه التصرف يف احلق صاحب هو أي لسره، الوحيد السيد هو العميل أن

 الوقائع بعض كتمان  إىل العميل إرادة تتزه فقد ال، أم املايل الطابع حتمل أكانت سواء االلتاام حمل
 ألحد شهريا مرتبا العميل كتخصيص  حقيقتها يف مالية كانت  وإن االجتماعية األبعاد ذات

 1. عائلته قبل من به املرغوب غ،ر األشخاص

 على باحملافظة البنك إللاام ضروريا شرطا الابون إرادة اعتبار إىل الفقهاء بعض ذهب لذلك
 يصعب أنه إال القانونية، الناحية من تصوره ميكن كان  وإن حبوزته، اليت الوقائعو  املعلومات سرية

 على احملافظة يف الابون إرادة أن القول يستوجب مما إقباته، لصعوبة وذلك العملية الناحية من تطبيقه
 2. مفرتضة املصريف السر

 فإنه سرية، والوقائع اتاملعلوم إبقاء يف للابون الضمنية أو الصرحية اإلرادة غياب يف وحىت
 يبقى فالسر معه، عالقات يف الابون ديول مبزرد وذلك املهين بالسر االلتاام البنك يف يفرتض

  هذه تصل مل ولو حىت ومستمرا قائما
 العالقات إىل هنايتها.

                                                 
  .9 ص السابق، املرجع الصفار، غامن زينة محو، إبراهيم نسيبة 1

2 Anne Tiessier, le secret professionnel du banquier, Tome1, édition Puam, 1999, P78.  
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 بينهما اجلمع من البد بل األير على يناملعيار  أحد تغليب ميكن ال انه سبق، مما يتضح
 إىل وصلت قد واملعلومات الوقائع هذه تكون أن فيزب للكتمان، حمال تعد اليت ائعالوق لتحديد

 وصلت الوقائع هذه أن عن فضال إيفائها، إىل إرادته واجتهت مباشرة العميل بواسطة املصرف علم
 .السر على أمينا بوصفه و ملهنته ممارسته بسبب املصرف علم إىل

 املصرفية العمليات على السرية صفة أضفى قد املشرع أن جند أنفا، املذكورة للنصوص ووفقا
 عن فضال وياائنهم، وأماناهتم وودائعهم العمالء حبسابات املتعلقة املعامالت و مطلق بشكل

 .ذاته بالعميل املتعلقة املعلومات
  املصرفية العمليات األول: املطلب

 بني قانونية عالقة عنها ينشأ املصرفية العمليات من عدد ملباشرة للمصارف األشخاص يلزأ
 .املصرفية واألعراف القوانني حتكمها الطرفني

 موقفا تبىن قد املصرفية السرية مبدأ على نصت اليت القوانني أغلب يف املشرع أن ويالحظ
 لتشمل أنواعها، مبختلف سرية العمالء حسابات مجيع جعل إذا املصرفية العمليات مجيع من عاما
 .بالعميل تربط املصرف اليت لعملياتا كل  مطلقة وبصفة أيضا

 جمال يف اهلام لدورها نظرا املستمر وتطورها بتشابكها وتتميا وخمتلفة متنوعة البنوك فعمليات
 وتتخذ التطور وسريعة التنوع شديدة ألهنا معني تعداد يف حصرها ميكن ال ذإ واالقتصاد، التزارة
 .عمل من أكثر من مركبة أشكاال أحيانا

  ما إذا بينهما، التفرقة ومعيار املصرفية واخلدمات االئتمانية املصرفية العمليات بني فرق ومثة
 مقابل( فائدة) املصرفية العملية أداء عند يتقاضى فاملصرف عمولة، أو فائدة يتقاضى املصرف كان

 فقط( عمولة) يتقاضى فاملصرف املصرفية اخلدمة يف أما للعميل، مينحه الذي االئتماين التسهيل
 العمليات ففي املصرف، هلا يتعرض اليت املخاطرة عنصر عن فضال للعميل اخلدمة أداء لقاء
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 يكون يكاد فاألمر املصرفية، اخلدمات يف بينهما ،واخلسارة الربح بني األمر يدور االئتمانية املصرفية
 1. اخلدمة ألداء (مسبقة عمولة) أو أجرا يتقاضى ألنه املخاطرة من ياليا

 واالعتماد النقود، ووديعة املصرفية، احلسابات فتح االئتمانية، املصرفية ياتالعمل ومن
 احلديدية اخلاائن إدارة فتشمل اخلدمية، املصرفية العمليات أما واخلصم، الضمان ويطاب املستندي

 .املصريف والنقل
 االئتمانية املصرفية العمليات األول: الفرع

 العمليات من بعدد املتمثل املصريف ئتماناال نطاق يف أساسي بدور املصارف تضطلع
 النقدية السيولة على احلصول من املصرف عميل متكني هو مجيعا فيها اهلدف يكون يكاد املصرفية

 مبقتضاها يقوم عملية إال هو ما املصريف االئتمان فإن لذلك املختلفة، التااماته ملواجهة حيتاجها اليت
 2.معينة فائدة مقابل نقدية أموال رؤوس هينة على معني لشخص للوفاء أدوات بتقدمي املصرف

 تنطوي وما وبالعمالء، هبا املتعلقة والبيانات واملعامالت االئتمانية املصرفية العمليات ومن
 منها: نذكر مصرفية أسرار من عليه

 
 
 
 
 املصرفية: احلسابات. 1

                                                 
  . 11ص السابق، املرجع الصفار، غامن زينة محو، إبراهيم نسيبة 1

  .12ص السابق، املرجع الصفار، غامن زينة محو، إبراهيم نسيبة 2
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 بني احلاصلة للعمليات لعدديا التعب،ر أو التمثيل فهو متعددة، معان للعميل املصريف لحسابل
 إىل ينصرف كما  العمليات، هذه به تقيد الذي اديامل الكشف به يقصد ولذلك له،يوعم البنك
 1. ما حساب يف قيدها بطريقة ذاهتا العمليات هذه تسوية

فتنفيذ العقود يف املصارف عادة يتم بواسطة حسابات خمتلفة يسهل من يالهلا إجراء املقاصة 
 مادية حسابية عمليات جمرد احلسابات هذه ليست لذلك ،هوعملي املصرفشنة ما بني للديون النا

 أو هلعملي هبا مدينا املصرف يصبح اليت العميل املبالغ حساب يف مبوجبها يقيد اتفاقات لكنها
 .اندائ

 احلساب مفردات أما والعميل، البنك بني املستمرة القانونية العالقة ميثل احلساب وهذا
 احملور املصرفية احلسابات تعد ولذلك البنك، مع العميل يربمها اليت العمليات فتمثل املصريف

 معامالهتم يف املالية العمالء مراكا طريقها عن تتحدد إذ البنك، نشاط حوله دوري الذي األساسي
 أو بسيطا يكون قد احلساب أن كما  ا،ندائ يكون وقد مدينا، املركا هذا يكون وقد البنك، مع

 2. جاريا يكون وقد ياعاد
 أو النقدية الودائع حساب أو البسيط احلساب منها تسميات عدة له العادي، فاحلساب

 هلذا فتحه وراء من يهدف والذي للعميل غالبا الدائنة املبالغ فيه تقيد حيث ،الشيكات حساب
 يف وهو التلف، وأ السرقة أو للضياع تعرضت ال حىت البنك لدى املالية همديرات إيداع إىل احلساب
 3.مدينا يكون أن واالستثناء مدين ال دائن حساب األصل

                                                 
  .215 ص السابق، املرجع الدين، مجال علي عوض 1

  .301ص ،2010،عمان والتوزيع، شرللن الثقافة دار التزاري، القانون شرح يف الوسيط عايا، العكيلي  2

  .413ص السابق، املرجع كمال،  مصطفى طه 3 
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 جتارية، ألغراض عادة يفتح إذ بالتزار اخلاصة التزارية العقود من فهو اجلاري احلساب أما
 .املصرف من ائتمان على احلصول من التاجر العميل فيمكن

 بعض على وأستقر التزاري العرف أوجدها اليت التزارية األنظمة مقدمة يف اجلاري واحلساب
 .أحكامه بعض وضبط املشرع نظمه وقد األيرى احلسابات من غ،ره عن متمياا جعله له يصائص

 أحدمها يكون( شخصني) طرفني بني متوالية متصلة عمليات وجود اجلاري احلساب ويفرتض
 معينة مدة بعد بينهما الناشنة العمليات تلك تسوية على فيتفقان مصرفية مؤسسة الغالب يف

  1.ملصلحته الرصيد هذا ظهر الذي للطرف مستحقا دينا( الرصيد)  وهي التسوية نتيزة وتصبح
 املادة يف اجلاري احلساب 1999 لسنة 17 رقم التزاري القانون يف املصري املشرع عرف وقد

 عن حساب يف يقيدا أن على طرفان مبقتضاه يتفق عقد اجلاري احلساب:"  فيها جاء حيث 361
 يستعيضان حبيث بينهما تتم اليت العمليات عن تنشأ اليت الديون ومتدايلة متبادلة مدفوعات طريق

 ". قفله عند احلساب على تقع واحدة بتسوية تباعا الديون هذه تسوية عن
 القانون من 377 املادة يف اجلاري احلساب بسرية ياص حبكم املصري املشرع انفرد  كما

 للبنك جيوز فال بنك لدى مفتوحا اجلاري احلساب كان  ذاإ ":أنه ىعل نصت حيث التزاري
 وكيله أو احلساب لصاحب إال رصيده أو حركته أو احلساب رقم عن معلومات أو بيانات إعطاء
 شأن يف 1990 لسنة 205 رقم القانون ألحكام ووفقا وفاته بعد هلم املوصى أو لورقته أو اخلاص

 2". احلسابات سرية

                                                 
  .274 ص ،1982اد بغد جامعة مطبعة األول، القسم التزاري، القانون صاحل، حممد باسم ياملكي، أكرم 1

  .433ص السابق، املرجع ، الشواريب احلميد عبد 2
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 والبيانات املعلومات سرية على احملافظة النص هذا يالل من املصري املشرع ارتأى وقد
 .للمهنة مباشرته بسبب علمه إىل تصل اليت أو العميل قبل من املصرف إىل املقدمة

 املركاي البنك قانون بصدور ألغي 1990 لسنة 205 رقم احلسابات سرية قانون أن العلم مع
 إفشاؤها عليه حيظر سرية، واقعة املصرف لدى جار حساب فتح اعترب الذي ،2003 لسنة77 رقم

 وودائعهم العمالء حسابات مجيع تكون:"  انه على فيها جاءاليت  97 املادة إليه أشارت ما وهذا
 " ...... سرية هبا املتعلقة واملعامالت البنوك، يف وياائنهم وأماناهتم

 إفشاء املصرف على حيظر حبيث سرية، املصرفية احلسابات مجيع اعتبار من الرغم وعلى
 احلساب هذا ومضمون املصرف لدى للعميل حساب وجود بني أحيانا التفرقة يتعني فإنه ،أسرارها

 .وحمتوياته
 يتعامل العميل كان  إذا ما التمييا من البد املصرف، لدى للعميل حساب بوجود يتعلق ففيما

 احلساب هذا على صكوكا يصدر يلالعم كان  فإذا عدمه، من للغ،ر صكوك بإصدار حسابه مع
 سوف حمال ال الصك ألن بكتمانه املصرف يلتام سرية واقعة وجود تصور ميكن ال احلالة هذه ففي

 حسابه  ورقم( املستفيد)  واسم( الساحب) العميل واسم( عليه املسحوب) املصرف اسم حيمل
 .يصوصا والصك عموما التزارية الورقة بإنشاء اخلاصة النصوص إىل استنادا وذلك

 الصك، يف املذكور املصرف لدى حساب لديه الساحب أن الصك من املستفيد سيعلم ناهو 
 ولكن بالصكوك، حسابه مع يتعامل العميل يكن مل إذا أما الواقعة، هذه من السرية تنتفي وبالتايل

 ملصرفا فيلتام بالسرية تتمتع حمالة ال الواقعة هذه فإن اخلاص، حلسابه احلساب من للسحب
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 وهل الرصيد مقدار أي وحمتوياته، احلساب مضمون  بكتمان التاامه الشأن ذلك يف شأنه بكتماهنا
 1.مدين أم دائن حساب هو

 فيها مبا احلسابات أنواع كل  يشمل املصرفية احلسابات بسرية البنك التاام فنطاق ذلك، ومع
عمليه،  حبساب املتعلقة توالبيانا املعلومات يكشف أن للبنك جيوز فال اجلاري، احلساب
 الكتمان. الواجبة املصرفية األسرار من ورصيده وحركته احلساب نفمضمو 
 النقود: إيداع .2

 الكربى الوسيلة فهي للبنوك، بالنسبة املصرفية العمليات أهم من النقود إيداع عمليات تعترب
 البنوك ألن ذلك صريف،امل نشاطها باقي مباشرة بواسطتها تستطيع طائلة مبالغ على البنوك حلصول
 مبزرد متتلكها إهنا بل بذاهتا، وردها منهم طلبها حلني هبا حتتفظ وال العمالء من املبالغ هذه تتسلم

 أوراق يصم املبالغ هبذه البنوك فتستطيع فيها، التصرف يف احلرية كامل  هلا كونيو  منهم تسلمها
 من تسلمته الذي النقدي املبلغ قابلي ما برد فقط البنوك وتلام، بفوائد قروض منح أو جتارية

 .الطلب مبزرد أو عليه املتفق األجل يف العميل
 من واملودع العميل بني يتم والذي إيداع، بعقد والبنك العميل بني يربم الذي العقد ويعرف

 على ويرتتب البنك، لدى نقديا مبلغا العميل يضع وفيه أير جانب من لديه املودع والبنك جانب
 التاام املهين، نشاطه مع يتفق مبا فيها والتصرف املودعة النقود ملكية البنك خيول الذي دالعق هذا

 والذي االتفاق حسب احملدد امليعاد يف املودع العميل إىل النقدية الوديعة مبلغ برد لديه املودع البنك
 .مسبق إيطار بشرط ترد اليت أو معني أجل بعد أو الطلب، عند يكون

                                                 
  .17ص السابق، املرجع السيد، رضا احلميد عبد 1
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 ويقصد. ذلك يالف على يتفق مل ما اإليداع هبا مت اليت العملة بذات كالبن رد ويكون
  1.املودع العميل طلب فور بردها البنك التاام الطلب، عند ترد اليت بالوديعة

 وبالتايل املصرفية األسرار من تعد ونوعها الوديعة ومقدار النقدية الوديعة عقد وجود فواقعة
 حسابا يفتح العميل كان  إذا ما بني التفرقة االعتبار بعني ذاألي مع إفشاؤها املصرف على حيظر
  2.املصرفية احلسابات يف رأينا كما  عدمه، من صكوك مبوجب به ويتعامل الوديعة لتلك

 : اخلصم .3
 ققة حال غ،ر مال نظ،ر حاال ماال جيعل البنك ألن املصريف، االئتمان صور من صورة اخلصم

 3عليه. املتفق األجل عند عزله ام اسرتجاع أو حقه اسرتداد يف منه
 
 
 

                                                 
  .51 ص السابق، املرجع ريب،الشوا احلميد عبد 1

 اإليطار بشرط الوديعة ،ألجل الوديعة الطلب، حتت الوديعة وهي: النقدية املصرفية الودائع من عدة وجود إىل اإلشارة جتدر 2

  .معني لغرض والوديعة السابق

 قيمة مقدما يدفع بان قتضاهمب البنك يتعهد اتفاق اخلصم: "  بأنه  اخلصم عرفت املصري التزاري القانونمن  351 املادة 3

 مل إذا البنك إىل االمسية القيمة برد املستفيد التاام مع البنك إىل ملكيته نقل مقابل الصك يف املستفيد إىل للتداول قابل صك

 ". األصلي املدين يدفعها
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 يلتام الذي للبنك ملكيتها التزارية الورقة حامل ينقل عقد بأنه اخلصم البعض وعرف
 مقدم) ملااحل به االستحقاق ويتعهد تاريخ حىت املبلغ فائدة ميثل ما يصم بعد قيمتها بتعزيل

 1.قاقهااستح موعد عند تدفع مل إذا للورقة االمسية القيمة برد( الورقة
 تظه،را بعد أجلها حيل مل جتارية ورقة بتظه،ر العميل يقوم أن هي اخلصم عملية ومضمون

 من يستحق الذي رجاأل منها خيصم أن بعد قيمتها البنك يعطيه أن مقابل يف للملكية، ناقال
 .العملية

 وقبض املصرف من التزارية الورقة يصم واقعة أن املصرفية السرية جمال يف القول، وميكن
 احلوالة،)  التزارية الورقة من املستفيد الشخص ألن ذلك سريا أمرا بذاهتا تعد ال مقدما قيمتها
 من وغ،رها هبا الوفاء وتاريخ الورقة إلنشاء الالزمة القانونية الشروط مبوجب معروفا( األمر السند

 املدين) الساحب يكون أن منها أيرى حاالت يف تكمن املصرفية السرية أن إال ،الالزمة البيانات
  غ،ر ورصيده االستحقاق  عند الورقة قيمة سداد يف وتأير نفسه للمصرف عميال( التزارية بالورقة
 كي  إلمهاله زمنية فرتة ويطلب التزاري نشاطه يف هبا مير اليت املالية األزمات بعض نتيزة كاف

 اخلاصة املعلومات هذه إفشاء املصرف على حيظر فهنا ،اآليرين مدينيه من أمواله يستزمع
 الوسط يف وققة بسمعه يتمتع تاجرا املصرف عميل بوصف بالثقة ختل فقد املايل ووضعه بالعميل
 2.التزاري
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 : الضمان خطاب. 4
 فأي النقدي، للتأمني كبديل  العرف أنشاها اليت الصريف الضمان صور أحد الضمان يطاب

 خمتلف على املناقصات عقود من غ،رها أو قاوالتامل أو العامة األشغال أو التوريد عقود من عقد
 .وإمتامه العمل تنفيذ حسن لكفالة قدين تأمني إيداع بضرورة يقضي شرطا يتضمن صورها

 يطابا املقاول أو املورد يقدم ،هلا جتميد من ذلك إليه يؤدي وما النقود، تقدمي من وبدال
 قيمة من معينة نسبة عن مقداره يقل ال لغمب بدفع األي،ر هذا فيه ويتعهد البنوك أحد من صادرا
 .تنفيذها حلسن ضمانا املقاولة

 مكتوب تعهد ،إذن، هوفخطاب الضمان  "الضمان يطاب" باسم اخلطاب هذا ويعرف
 للتعيني قابل أو معنيمبلغ  بدفع األير، العميل يسمى شخص، طلب على بناء البنك من يصدر

 1.اخلطاب يف احملددة الامنية الفرتة يالل ذلك منه طلب إذا املستفيد، يسمى أير، لشخص
 مع العمولة هذه تناسبوت اخلطاب، هذا إصدار مقابل هعملي من عمولة البنك ويتقاضى

 .عنها الضمان يطاب تقدمي املطلوب العملية ونوع وأحله الضمان قيمة
 دارهاإص يف البنك وتكلف األحوال، أغلب يف للمستفيد قيمتها تسدد ال الضمان ويطابات

اجلارية  احلسابات فتح ل، مثاأليرى املصرفية بالعمليات قورنت ما إذا بسيطة إدارية نفقات إال
 القروض. وتقدمي
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 ويأيذ بغطاء عادة البنك حيتفظ إذ قيمتها، دفع إذا يسارة النهاية يف البنك يتحمل ال كما
 1.عميلال على ورجوعه القيمة هذه سداد له تضمن كافية  تعهدات العميل على

 وكذلك اآلمر الشخص فيه يذكر املصرف من يصدر كتايب  تعهد هو الضمان يطاب أن ومبا
 يكونيكاد  األمر فهنا الضمان، هذا من والغرض لذلك احملددة واملدة الضمان ومبلغ املستفيد اسم
 فإن ذلك ومع يذكر بشيء املصرفية السرية على ينطوي ال وبالتايل عليه االطالع يسهل أمرا

 معروف كمقاول  الشخص عليها حصل اليت اخلطابات وعدد التعهد بأطراف املتعلقة ملعامالتا
 كشفها  املصرف على حيظر التعهد من املستفيدة واجلهات تنفيذها توىل اليت املشاريع وأمساء مثال،

    2.بكتماهنا املصرف يلتام اليت املصرفية األسرار من بوصفها
 :املصرفية االعتمادات.5

 فرتة يالل للعميل يوفر بأن مبقتضاه، املصرف يتعهد اتفاق بأنه االعتماد فتح تعريف ميكن
 استخدام على القدرة للتعيني، قابل أو معني نقدي مبلغ حدود ويف حمددة، غ،ر أو حمددة زمنية
 عند حتديدها يتم أو االتفاق، يتضمنها قد الذي االئتمان أو الوفاء أدوات من أداة بأي املبلغ هذا

 الفوائد ويدفع بالرد، العميل التاام مقابل وذلك العميل، طلب على بناء تعهده املصرف تنفيذ
 . عليها املتفق والعمولة املستحقة
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 إمكانية توافر مع  ،املصرف جانب من تعهد وجود يف يتمثل االعتماد جوهر ذلك من ويتضح
 توف،ر من االقتصادية املشروعات شدهتن ملا متاما يستزيب ما وهو التعهد، هذا تنفيذ أساليب تعدد

 1.احلاجة وقت إليه االلتزاء ميكنها مصدر
 .امستندي يكون وقد بسيطا يكون قد املصريف واالعتماد

 :  البسيط االعتماد -أ

 حدود يف دفع وسائل املستفيد تصرف حتت مبقتضاه البنك يضع العادي أو البسيط االعتماد
 .معينة غ،ر أو معينة ملدة ذلك يكون وقد معني، مبلغ

 وأكثرها املصرفية االئتمان عمليات أهم بني من االعتماد فتح عقد يعد القرض يالف وعلى
 .التزار من وعمالئه البنك بني

 القرض، عقد يف احلال هو كما  النقود، من مبلغ بإعطاء ال مبقتضاه، البنك يتعهد اتفاق وهو
 .معينة غ،ر أو معينة ملدة معني مبلغ حدود يف دفع وسائل هعملي تصرف حتت يضع وإمنا

 بسحب أو ،املدة هذه يالل بعضه أو كله  املبلغ بقبض إما ذلك من العميل ويستفيد
 يتعهد ذلك مقابل يف  ،عليها يتفق أيرى كيفية  أي أو جتارية، أوراق بتحرير أو عليه شيكات

 .ومصروفات لةوعمو  فوائد من عليه يتفق قد وما فعال، يستعمله الذي املبلغ برد العميل
 : املستندي االعتماد -ب

 أو اآلمر ويسمى ،العميل طلب على بناء البنك من صادر تعهد هو املستندي، االعتماد
 كمبياالت  بقبول أو بدفع مبقتضاه البنك يلتام املستفيد، ويسمى الغ،ر، لصاحل األمر معطي
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 حيازي برهن ومضمون هدالتع هذا يف واردة معينة بشروط وذلك املستفيد، هذا من عليه مسحوبة
 1. املصدرة للبضائع املمثلة املستندات على

 مستوردين بني اخلارجية التزارة عمليات لتنفيذ املهمة األداة املستندي االعتماد ويعد
 .األمهية يف غاية اخلارجية التزارة يف املستندي االعتماد دور فإن ولذلك ،ومصدرين

 املستندي واالعتماد البسيط باالعتماد يتعلق ما كل  ىعل املصرفية السرية مبدأ ينطوي وبذلك
 أو املنقولة البضاعة ونوع به املتعلقة والعمليات ومبلغه االعتماد من املستفيد واسم العميل اسم من

 اليت والدولة معها املتعامل واجلهة املصرف عميل يباشرها اليت التزارية العمليات ونوع للنقل، املعدة
 . األمور من هاوغ،ر  منها ديستور 

  اخلدمية املصرفية العمليات: الثاين الفرع
 إيداع عقد وتشمل نقدي مبلغ أو عمولة مقابل العمالئه البنوك تقدمها اليت اخلدمات وهي
 املصريف. والتحويل احلديدية اخلاائن وإجيار الصكوك
 :   الصكوك إيداع عقد .1

 يشية البنوك لدى إيداعها إىل اعاإليد وشهادات والسندات األسهم أصحاب يلزأ ما كث،را
 .يدمتها عنهم البنك ليتحمل أو ضياعها

 أو ياصا حسابا البنك هلا ويفتح ،وعمالئه البنك بني إيداع عقد مبقتضى اإليداع ويتم
 البنك يقبضها حقوق  من السند لهغي ما فيه يوضع حساب، له كان  إذا العميل حبساب يلحق

                                                 
 يتعهد عقد املستندي االعتماد:" بقوهلا املستندي االعتماد عرفت املصري، التزاري القانون من األوىلالفقرة  341 املادة 1

 بضمان(املستفيد يسمى و) آير شخص لصاحل( اآلمر يسمى و) عمالئه أحد طلب على بناء اعتماد بفتح مبقتضاه البنك

  ". ....للنقل معدة أو منقولة بضاعة متثل مستندات
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 إلقبات يصلح حبيث األوراق، أوصاف يتضمن باستالمها إيصاال البنك وحيرر ه،عملي حلساب
  وديعة العقد وهذا ذاهتا، الصكوك حيازة حمل حيل ال ولكنه ،املودعة للصكوك العميل وملكية العقد
 مل ما اخلاص هحلساب الوديعة استعمال بعدم البنك فيلتام املدين، القانون يعرفه ما نوع من كاملة
 1.لألمانة يائنا رباعت وإال ذلك غ،ر على يتفق

 الرجل عناية أي بأجر، لديه املودع عناية املودعة الصكوك هذه حيافظ على أن البنك وعلى
 بأجر. وديعا فيعترب عمولة، على يتحصل ذلك نظ،ر ألنه املعتاد،

 الصكوك بتسليم العميل يقوم مبقتضاه والعميل البنك بني ما يربم عقد الصكوك فوديعة
 2.عينا يردها وبأن الصكوك حبفظ بدوره يلتام البنك الذي إىل املطلوب إيداعها

 حمل الصك نوع على يتوقف ال، أم سرا وجودها واقعة فاعتبار الصكوك، وديعة عقد عن أما
 عند الصك قيمة قبض أو بقبضها العقد مبوجب املصرف يلتام أرباحا ينتج الصك كان  فإذا العقد،

 شأنه من الواجبات هبذه املصرف قيام ألن املصرفية ألسرارا من تعد ال الوقائع فهذه االستحقاق،
 .العقد هذا بوجودو  الصك هذا خبصوص معه يتعامل الذي الغ،ر إعالم

 ماديا، عليها احلفاظ هبدف صاحبها يودعها واليت املصرف لدى املودعة للصكوك بالنسبة أما
 املصرفية األسرار قبيل  من اأنواعه و هبا املتعلق اإليداع عقد يعترب وعليه( أمانات) مبثابة تعد فإهنا
 . عليها باحلفاظ املصرف يلتام اليت

                                                 

  .75 ص السابق، املرجع الشواريب، احلميد عبد1 

 على لديه املودع إىل منقوال شينا املودع مبقتضاه يسلم عقد الوديعة "انه: على تنص اجلاائري املدين القانون من 590 املادة 2

  ". عينا يرده أن وعلى ملدة عليه حيافظ أن
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 دون احلفظ هو منها الغرض الن النقدية الودائع عن ختتلف األمانات أن إىل اإلشارة وجتدر
 1.واحد آن يف واالستثمار  ظاحلف هو منها فالغرض الودائع أما االستثمار،
 :احلديدية اخلزائن إجيار .2

 املستأجر تصرف حتت معينة ياانة بوضع أجرة مقابل بنك يتعهد مبقتضاه عقد اخلاائن ،رتأج
 .معينة ملدة هبا لالنتفاع

 مقتنياهتم وحفظ إليداع تأج،رها يف عمالئها من يرغب ملن ياائن عادة البنوك ختصص
 ا،وغ،ره امللكية وسندات اخلاصة واألوراق السرية واملستندات كاجملوهرات  منها، الثمينة وياصة
 .الغ،ر اطالع عن بعيدة إبقائها أو السرقة أو التلف من عليها احملافظة هبدف

 مطلقة سرية يف اخلاانة يستعمل فالعميل للطرفني، الواقع يف مفيد البنك لدى اخلاانة وتأج،ر
 االنتفاع ومدة اخلاانة حزم ضوء على يتحدد أجر مقابل ،أحد ومستندات أسراره على يطلع وال
 .هبا

 .أيرى أمور يف معامالته يف يتوسع ما غالبا املستأجر العميل أن إذ للبنك مفيد انه كما
 بسرية اخلاانة استعمال من ميكنه العقد نإف العميل، يدفعه الذي األجر ضآلة عن فضال

 عقد يف للعميل تتحقق ال مياة وهذه عليه، رقابة دون يريد ما منها ويستخرج يضع حبيث تامة،
 .ودالنق إيداع

 على اخلاانة تأج،ر عقد يف العميل حلساب معينة تصرفات مبباشرة يقوم ال البنك أن كما
 فيها يضع و اخلاانة يستعمل فالعميل ،الصكوك إيداع وعقد النقود إيداع عقد يف به يقوم ما غرار

 .البنك عليها يطلع أندون  أشياءه
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 املستأجر العميل من كل  ذمة يف اتالتاام احلديدية اخلاائن إجيار عقد انعقاد على ويرتتب
 استخدام عند العقد شروط واحرتام األجر بدفع العميل التاام هي تااللتااما هذه املؤجر، والبنك
 املؤجرة باخلاانة االنتفاع من املستأجر العميل بتمكني البنك يلتام كما  عليها، واحملافظة اخلاانة

 .عليها واحلفاظ
 نتيزة، بتحقيق التاام هو االلتاام هذا ألن حمتواها، و اخلاانة امن بضمان كذلك  البنك ويلتام

 1.املسؤولية البنك على يرتب تلفها أو اخلاانة حمتويات فسرقة
 أن البنك على جيب لذا وكيله، أو ذاته العميل على مقصور اخلاانة استخدام حق أن على

 .اخلاائن غرفة إىل الديول عند وكيله أو العميل شخصية من يتحقق
 سرا، ذاهتا حد يف البنوك لدى ياانة استنزار واقعة أن القوانني، اغلب يف املشرع اعترب وقد

 2. القانون يقررها اليت األحوال يف إال حمتوياهتا على واالطالع اخلاانة فتح جيوز ال حبيث
 ةاخلاان إجيار عملية يف يث،ر وال املصارف، أعمال على ينطبق عام التاام هو السرية وواجب

 ، ذاته املصرف لدى جمهوال اخلاانة حتتويه ما يظل إذ ياص، نوع من قانونية صعوبات احلديدية
 .اخلاائن أصحاب أمساء بسرية حمتفظا يظل كان  وإن النطاق هذا يف يفشيه ما لديه فليس

 حياول أن املصرف فيهم مبا ألحد جيوز فال ،(سرا) اخلاانة حمتويات بقاء يف احلق للعميل إذن
 الشك مبزرد نوعها حيث من فيها وضعها املراد األشياء مراقبة يف احلق له املصرف أن إال فتها،معر 

                                                 
1 Jean-Louis Rives-Lange, Monique Contamine, Raynaud, Op.cit, P 742.  

 املستأجر بإذن من إال حمتوياهتا إفراغ أو اخلاانة فتح للبنك جيوزال  :"انه على تنص املصري التزاري القانونمن  323 املادة 2 
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 سالمة على باحملافظة املصرف التاام يفرضه إذ العقد يف عليه ينص مل ولو مقرر حق وهو ذلك، يف
 .اخلاانة

 فيه توجد الذي املكان سالمة أو سالمتها هتدد أشياء اخلاانة يف يضع أن للمستأجر جيوز فال
 على وجب يطرة أشياء على حتوي أهنا تبني أو خبطر مهددة اخلاانة أصبحت إذا أما ،(املصرف)

 يف رضحي مل وإذا اخلطرة، األشياء سحب أو لتفريغها باحلضور فورا املستأجر خيطر أن املصرف
   1.احملكمة إذن على احلصول بعد فتحها للمصرف جاز احملدد امليعاد

 البنك يف حريق وشبلما ك،  قصوى لضرورة إال اخلاانة يفتح أن للبنك حيق ال ذلك، وعلى
 ورفض متفزرات على حتتوي اخلاانة أن لديه قبت إذا أو ،حمتوياهتا إلنقاذ اخلاانة يف ما سحب وأراد

 2.حمتوياهتا إفراغ العميل
 (: املصريف النقل)  املصريف التحويل. 3

 من مبلغ نقل يف لخصتت وهي املصريف، العمل ابتكار منعملية  املصريف النقل عملية تعد
 البنك بني االتفاق وينظم خمتلفني، بنكني أو ذاته البنك لدى آير حساب إىل حساب من النقود
 .شروطها واألمر

 املدين اجلانب يف معينا مبلغا مبقتضاها البنك يقيد عملية بأنه املصريف، النقل تعريف وميكن
  3.آير حساب من الدائن اجلانب ويف منه كتايب  أمر على بناء بالنقل اآلمر حساب من

                                                 
  .31 ص السابق، املرجع الصفار، غامن زينة محو، اهيمإبر  نسيبة 1

  .392 ص السابق، املرجع عايا، العكيلي 2

3 "  Le virement est un jeu d’écritures, un procédé scriptural, le mouvement de fonds est effectué par le 

débit d’un compte et le crédit d’un autre  compte. Le jeu d'écritures est déclenché par les diverses sortes 

de mandats adressés par les clients à leurs banque ". Jean-Louis Rives-Lange, Monique Contamine-Raynaud, 

Op.cit,  P 273.  
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 املدين جلانب من( حتويل) النقود من مبلغ نقل تتضمن مصرفية عملية املصريف النقل كان  وملا
 من لكل حساب وجود يتطلب فإنه( املستفيد) الدائن اجلانب إىل( بالنقل األمر حساب) من

 مبلغ نقل املصريف النقل يتطلب قد أو خمتلفني، مصرفني يف أو ذاته املصرف لدى والدائن املدين
 خمتلفني مصرفني أو ذاته املصرف لدى بالنقل األمر باسم مفتوح كالمها  آير إىل حساب من معني

 معرفة أو آير لشخص حساب دبوجو  ما شخص معرفة جمرد وان بينهما، املربم االتفاق مبوجب
 رتظح قد بالسرية املتعلقة القانون نصوص أن ذلك صرفية،امل السرية ملبدأ رقاي يعترب حسابه رقم

 (سكنه حمل مهنته، العميل، اسم) أي العمالء عن بيانات أو معلومات أي إعطاء املصرف على
  1.األمور من وغ،رها

 أن يكفي إذ ذاهتا، النقود إىل االلتزاء دون بالديون لوفاءا إىل املصريف التحويل عملية وتؤدي
 قيد فبمزرد دائنه، حلساب به املدين املبلغ بتحويل أمرا حسابه به املقيد البنك ىلإ املدين يصدر

 . دائنه قبل املدين ذمة تربأ الدائن حساب يف املبلغ هذا
 تشرتط كما  ،العميل من كتايب  أمر على بناء املصريف التحويل يتم أن عادة البنوك وتشرتط

 النقل، أمر فيه يتلقى الذي ذاته اليوم يف فورا النقل أمر ينفذ أن البنك وعلى أيضا، لكذ القوانني
 بأمر الوفاء مقابل كان  أذا بذلك، اآلمر خيطر أن على النقل أمر تنفيذ رفض للبنك جيوز أنه غ،ر

 . األمر هذا يف املذكورة القيمة من أقل النقل
 ومصاحل األغلب على جتارية عالقات تربطهم أشخاص بني ما جيري املصريف النقل كان  وملا

 موافقة هو( للمبلغ املصريف النقل)  املصريف التحويل باستقبال للمصرف السماح جمرد فإن أيرى،
 حالة يف إال فالينال املصرف لدى الشخص هلذا رصيد وجود املتضمن السر كشف  على مبدئية

                                                 
  .32ص السابق، املرجع الصفار، غامن زينة محو، إبراهيم نسيبة 1
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 حفت عند يعينهم أشخاص من إال بالنقل أوامر قبول عدم املصرف عميل يشرتط أن وهي واحدة،
 .دلك الضرورة اقتضت كلما  أو احلساب
 تتعلق معلومة أي إفشاء عن مسؤوال فسيكون االتفاق املصرف يالف أن حدث وإذا 
 عميله قام ما إذا ،واحدة حالة يف إال املسؤولية من نفسه إعفاء املصرف يستطيع فال بعميله،
 رقم بكشف للمصرف ميلالع هذا مسح أو النقل إلجراء معه يتعامل تاجر إىل حسابه رقم بكشف
 1.اآليرين إىل ذلك فسربوا هؤالء عادو  معينني ألشخاص حسابه

 السرية املصرفية احلسابات: الثاين املطلب
 والسيما املصريف، الفن أنتزها اليت احلديثة األنظمة من السرية، املصرفية احلسابات نظام يعد

 عندما أملانيا يف املاضي القرن من قينياتالثال مطلع يف النظام هذا ظهر وقد الرأمسالية، الدول يف
 .اخلارج يف بأمواله يصرح ال أملاين لكل املوت عقوبة هتلر قرر

 السويسرية البنوك قامت انملاأل من املصرفية احلسابات ألصحاب ومحاية الوضع، هذا وأمام
 حبيث ميل،للع الشخصي االسم من بدال معني رقم اللحإ يف تتمثل جديدة طريقة بابتكار آنذاك
 .السري رقمه بواسطة حسابه مع التعامل ويتم الكتمان، طي العميل اسم يبقى

 أن إال دفاتره، يف بقيده املصرف يلتام املصرفية احلسابات من كغ،ره  السري واحلساب
 تدل عالمة أي أو امسه يثبت فال ،املصريف الكتمان يلف ختتفي احلساب فاتح العميل شخصية

  مستعار اسم حتت رما أو رقم املصرف بدفاتر القيد يتم وإمنا الظاهر، يف فاملصر  بدفاتر عليه
 مع املصرف فيها يتفق بطرقة السري احلساب تشغيل ويتم احلسابات، من غ،ره عن ميياه ما وهذا

 بالنص املصرفية احلسابات سرية بنظام تأيذ اليت التشريعات وحترص فتحه، عند احلساب صاحب

                                                 
  . 211ص 1985، ب،روت اجلامعية، الدار ،يفاملصر  النقل بوذياب، سلمان 1
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 مصلحة حبماية متعلقا األمر كان  مىت املصرف زبائن نشاط وبيان لسريةا هذه كشف  وجوب على
 1.الوطين االقتصاد مصلحة أو عامة

 الابون اسم من بدال ترمياي برقم عنه يعرب عادي مصريف حساب هو املرقم، واحلساب
 احلساب، عن املسؤول باملوظف ممثلة املصرف إلدارة إال معروفا يكون ال الذي احلساب صاحب

  كإجراء  املصرف ويقدمه احلساب، هذا ورقم احلساب صاحب اسم بني الفصل يالل من لكوذ
 2.موظفيه من النفوس ضعفاء زالت من وقائي

 يتم حساب وهو ،والعميل املصرف بني الثقة على األول املقام يف السري احلساب ويقوم
 .املصريف الفن إليها وصل اليت التقنيات ثألحد وفقا تشغيله
 إذ السرية، احلسابات نظام تبنت اليت العامل يف املصارف أوىل من السويسرية ملصارفا وتعد 

 من الرغم على السويسرية، املصرفية األعراف يف راسخا مهنيا تقليدا السرية احلسابات فتح يعد
 3.احلسابات من النوع هذا إىل اإلشارة من للمصارف املنظمة القانونية النصوص يلو

 

                                                 

 مؤمتر اإلسالمي، والفقه املقارن القانون يف واملسؤولية االلتاام بني املشبوهة العمليات عن البنوك إبالغ الوفا، أبو إبراهيم 1

 .2002األردن  ،ال،رموك جبامعة

 .27ص ،1993 ب،روت، ية،العرب املصارف إحتاد منشورات املصرفية، احلسابات سرية مشبور، توفيق 2

3 " La Suisse vit très largement de l’argent venu d’autres pays. 

En 2006, 59% de fortunes gérées par ses banques appartenaient à des clients étrangers. La 

gestion de fortune privée, c’est-à-dire l’administration des patrimoines des clients les plus 

riches, représente à elle seule quelque 6% du produit intérieur brut. 

Une étude réalisée en 2007 par le Boston Consulting group plaçait la Suisse en tête de la 

gestion de fortune privée au niveau mondial, avec 27% du marché… " Sylvain Besson, Le 

secret bancaire, collection le savoir Suisse, 2ème édition, Genève, 2010, p10.  
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 السري احلساب عقد عريفت: األول الفرع
 يتضمن املصرف، وبني احلساب فتح طالب بني يربم عقد هو السري احلساب فتح عقد

 1.عليه الفائدة سريان وحتديد به اإليصاء أو عنه التنازل وإمكانية وهنايتها، مدته بدء لبيان االتفاق
 ال السري احلساب صاحب اسم على دلي حمدد رما أو رقم تعيني على االتفاق يتم كما

 .الشأن هذا يف خيوله من أو املصرف مدير إال يعرفه
 ورقته من أو املودع من يطي بإذن إال حساباته وقيمة املرقم احلساب صاحب هوية تعلن وال
 بقية وزحي ال حني يف اإلدارة، إال احلساب صاحب هبوية يعلم ال لذلك هلم، املوصى أو الشرعيني
 .سابباحل ياص رقم على إال املوظفني

 الغ،ر من أحدا يعلم أال املصرف على يشرتط أن السري احلساب فتح عند للعميل وميكن
 الوقائق بكل االحتفاظ املصرف إدارة من يطلب أن أيضا للعميل ميكن ماك  احلساب، بوجود
 .بذلك له ويريص يعينه الذي املمثل إىل أو شخصيا، إليه إال تسلم وال به اخلاصة
 عليه تطبق وإمنا املصريف، للسر ياص بنظام يتمتع ال السري احلسابف املنطلق، هذا ومن 
 خيتلف الذي األمر وهو احلساب، هذا من يستفيد الذي للشخص إضافية كحماية  مصرفية تقنيات

 .مثال اجلاري كاحلساب األيرى املصرفية احلسابات يف
 حيث املصرفية، بالسرية اخلاص القانون يف السرية احلسابات نظام اللبناين املشرع تبىن ولقد

 للمصارف حيق ":يلي ما على 1956 سنة الصادر اللبناين املصارف سرية قانون من 3 املادة نصت
 املدير غ،ر أصحاهبا يعرف ال مرقمة ودائع حسابات لابائنها تفتح أن األوىل املادة يف إليها املشار
 ".وكيله أو املصرف إدارة على القائم

                                                 

 .69 ص ،متويل عبد املوىل علي، املرجع السابق 1
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 حيث السرية احلسابات نظام 2005 لعام 34 رقم السوري املصرفية يةالسر  قانون اعتمد كما
 مرقمة ودائع حسابات معها للمتعاملني تفتح أن للمصارف حيق ":يلي ما على منه 2 املادة نصت

 .أصوال مقامه يقوم من أو املصرف إدارة على القائم املدير غ،ر أصحاهبا يعرف ال
 ورقته من أو املودع من يطي بإذن إال حساباته يمةوق املرقم احلساب صاحب هوية تعلن وال
 املصارف بني مبعاملة تتعلق دعوى أقيمت أو أصوال، إفالسه أعلن إذا أو هلم املوصى أو الشرعيني

 ". الدعوى هبذه الناظرة اجلهة من طلب على بناءا وذلك معها واملتعاملني
 أشارت حيث ،2001 لعام 29 مرق القانون يف النظام هذا تبىن قد السوري املشرع وكان 

 هلذه حيق كما  معها، للمتعاقدين مرقمة ودائع حسابات فتح للمصارف حيق أنه إىل 2 املادة
 مبوجب املادة، هذه تعديل يتم أن قبل ياصة، حديدية ياائن للمودعني تؤجر أن املصارف
 29 رقم القانون ألغى ذيال 2005 لعام 34 رقم اجلديد املصرفية السرية قانون يف أقره الذي التعديل

 1.منه 12 املادة مبقتضى 2001 لعام

 رئيس عن صادر قرار مبوجب املصرفية السرية اعتمدت مصر يف أنه إىل أيضا التنويه وجيدر
 السرية اعتماد من الغاية أما. 02/10/1990 بتاريخ الصادر 90/205 رقم بالقانون اجلمهورية

 األموال رؤوس بجذ إىل ترمي اقتصادية ألسباب نانلب يف كما  كانت  فقد مصر، يف املصرفية
 العام هناية يف مصر على الكب،رة األجنبية املصارف فرضته الذي التحدي على الرد وإىل العربية
 منح املصرية السلطات  تضرف بعد مصر من فروعها سحب املصارف هذه قررت عندما ،1989

 2.معينة امتيازات الفروع هذه

                                                 

 .2004 لعام 34 رقم السوري املصارف سرية قانون من 12 املادة  1

 .71 و 70ص املرجع السابق، سركيس، جورج أنطوان  2



 

108 
 

 إذ األجنيب بالنقد مرقمة حسابات فتح للمصارف منه الثانية املادة يف نونالقا هذا أجاز فقد
 قبول أو منها ودائع ربط أو األجنيب بالنقد مرقمة حسابات لعمالئها تفتح أن للبنوك أن) فيها جاء

 ألغى الذي 2003 لسنة 88 رقم املصري املركاي البنك قانون أن إال(. املذكور بالنقد مرقمة ودائع
 عن استغىن قد املصري املشرع أن يعين مما املرقمة، احلسابات إىل يشر مل ،90/205 رقم نالقانو 
 . احلسابات من النوع هذا

 يتم إذ التقليدية، املصرفية احلسابات هلا ختضع اليت القواعد لنفس السرية احلسابات وختضع
 تتميا السرية حلساباتا أن غ،ر نفسها، اآلقار وينتزان واإلجراءات الشروط بنفس منها كل  فتح
 :منها نذكر اخلصائص ببعض التقليدية احلسابات عن

 بينما وكيله أو املصرف مدير إال املرقم السري احلساب صاحب شخصية يعرف ال .1
 اليت اإلجراءات أقناء الشخص هذا معرفة املصرف موظفو يستطيع األيرى، املصرفية احلسابات يف

 .احلساب فتح يتطلبها

 طريف بني ما واالطمننان الثقة على قائمة رابطة وجود السري ساباحل فتح يتطلب .2
 تنفيذ عند شديد حبرص والتعامل عناية بذل املصرف من يتطلب وهذا( والعميل املصرف) العقد

 1.السري احلساب على الصادرة األوامر

 

 : احلسابات وسرية السرية احلسابات (1

 فيها، العاملني واملوظفني املصرفية ملؤسسةا أو املصرف على حيرم املصرفية السرية مبدأ إن
 هذا يبيح ال كما  عمله، حبكم املوظف عليها اطلع بالابائن تتعلق بيانات أو معلومات أية إفشاء

                                                 

 .45 ص ،1975 ب،روت العربية، املصارف إحتاد منشورات وفلسفته، أصوله املصريف تمانالك النوري، حسني  1
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 صاحب عدا فيما احلساب، معطيات على املصرف يف موظفا كان  لو حىت كان  أيا إطالع املبدأ
 أية إعطاء جيوز ال كما  حصرية، حاالت يف ةالرمسي واجلهات القانونيني ورقته أو حصرا احلساب

 1.احلساب صاحب بأنه املتصل ادعى ولو حىت حساب أي عن هاتفية معلومات

 فسرية السرية، واحلسابات احلسابات سرية من كل  بني الفرق توضيح من البد لذلك،
 خيتفي ليتا احلسابات فهي السرية احلسابات أما املصريف، العمل يف السائد العرف هو احلسابات

 :التالية النواحي يف ذلك مالحظة وميكن معينة، أرقام وراء العمالء اسم فيها
 أصحاب حتمي السرية باحلسابات اخلاصة النصوص أن يالحظ: املوضوعية الناحية من -أ

 والودائع، احلسابات هذه أصحاب معرفة جواز عدم على النص يالل من والودائع احلسابات هذه
 السرية احلسابات من الغرض ألن وذلك إدارته جملس من وبقرار املصرف يف نياملسؤول قبل من إال
 على املطلعني األشخاص من احلد مث ومن العميل حسابات على السرية من املايد إضافة هو

 .احلسابات تلك تفاصيل

 ةالقانوني القواعد مبوجب املصارف تلتام إذا وأمشل أوسع فنطاقها احلسابات لسرية بالنسبة أما
 احلسابات أنواع كل  تشمل كما  املصرفية، وعملياهتم العمالء أسرار حبفظ املصرفية واألعراف

 .هبا املتعلقة والعمليات
 وجود بتحقيقه يشرتط ال ضمين التاام هو املصرفية، السرية على باحلفاظ املصارف التاامو 
 الشخص عناية هي وبةاملطل والعناية بإمهال أو بقصد السر هذا إفشاء جيوز ال مث ومن شرط،

 1.احلريص

                                                 

 للنشر، وائل دار مقارنة، دراسة القانونية، والطبيعة العام املدلول األموال غسل جرمية قطيشات، حممد إيناس الفاعوري، 1

 .103 ص ،2002 األردن، عمان،
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 مدير إال أصحابه يعرف ال الذي احلساب هو السري احلساب :الشخصية الناحية من -ب
 سواهم، دون األشخاص هؤالء عاتق على إال يقع ال بالكتمان االلتاام فإن وعليه ووكيله، املصرف

 اإلدارة جملس وأعضاء املصرف مدير) لتشمل هبا االلتاام نطاق فيتسع احلسابات سرية أما
 2..(.والعاملني

 الوضعي التشريع يوفر ال قد بأنه( السرية) احلسابات من النوع هذا الفقه من جانب ويربر
 اإلغراءات يف املصرف موظفي أحد يقع أن حيتمل إذ للعميل، كافية  محاية املصريف بالسر املتعلق

  األشخاص بعض بودائع علقةاملت املعلومات بعض على للحصول مصلحة ذات جهة له تقدمها اليت
 وضع فإن حمالة وال العمالء بعض البتااز املعلومات هذه املوظف يستعمل قد أو كالسياسيني،

 أنه كما  املصرفية، السرية على للحفاظ أكرب ضمانا يعطي امسه من بدال للعميل السري الرقم
 3.احلساب هذا صاحب هوية يعرفون الذين املوظفني عدد سيحصر

 صاحب اسم يستبدل أن بعد إنشاؤه يتم عادي حساب هو( رقمامل) لسريا فاحلساب
 .حسايب برقم احلقيقي احلساب
 املستخدمني أمساء بأن الفارق مع آير، مسمى حساب كأي  متاما احلساب هذا فتح ويتم 
 .جدا حمدود هو املرقم، احلساب صاحب اسم يعرفون الذين
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 حساب فتح إىل فيلزأ ،املصرف ملدير إال مسها عن الكشف عدم املصريف العميل يرتني وقد 
 عن الكشف بعدم أكرب مصرفية سرية من االستفادة من أيضا العميل يهدف وقد مرقم، مصريف
 1.مغفل أو مسمى غ،ر حساب فتح إىل يلزأ عندئذ املصرف، ملدير حىت هويته

 :يلي مبا تلخيصها ميكن املرقمة، احلسابات لفتح التنظيمية لإلجراءات بالنسبة أما
 احلسابات بفتح املفوض وكيله أو املصرف مبدير وجيتمع املصرف إىل العميل حيضر .1
 .املرقمة

 نوع احلساب، نوع ،الشروط وحتدد السري احلساب لفتح الالزمة املعلومات العميل يقدم .2
 .وجد إن الوكيل واسم العقد مدة العملة،

 يف العقد هذا ويسزل وجنسيته وعنوانه صاحبه اسم ويذكر احلساب فتح عقد توقيع يتم .3
 يف الودائع لقسم العقد من نسخة وتسلم ياصة ياانة يف حيفظ مث سريا، رقما يأيذ ياص سزل

 لتأمني للحساب العادي الرقم إىل باإلضافة العميل، اسم ذكر دون السري الرقم حتمل املصرف
 2.التعامل س،ر

 السلطات أو املصارف يالل من يأت مل سويسرا، يف السرية احلسابات نظام عن فاعالد إن
 السويسري الشعب هو عام بوجه املصرفية السرية عن والدفاع التأييد قاعدة إن بل فقط، النقدية
 Crédit مصرف فضيحة إقر عنيفة هلاة سويسرا يف املصرفية السرية تعرضت 1977 عام ففي نفسه،

Suisse كياسو  مدينة يف 14/04/1977 يف Chiasso أن تبني قدو  .اإليطالية احلدود بقر  الواقعة 
 يف املديرين كبار  من عليها حيصلون اليت بالودائع يتالعبون كانوا  الفرع هذا إدارة عن املسؤولني
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 ،لفرصةا هذه السويسري االشرتاكي احلاب انتها وقد. املصرف سزالت يف قيدها قبل إيطاليا
 يف الشفافية من نوع حتقيق إىل ملبادرةا رمت وقد املصرفية، السرية إطار من للحد مبادرة وطرح
 .املصريف العمل

 السويسرية، السلطات أجرته مباشر اقرتاع إقر االقرتاح، هذا السويسري الشعب رفض ولكن
 رضى على حيوز شعبًيا نظاًما املصرفية السرية فأصبحت املقرتعني، أصوات من %73 عارضه حبيث
 1.السويسري الشعب غالبية

 على قيود وضع السويسري الشعب رفض ،1985 عام جرى الذي تاءاالستف هذا ففي 
 الشعب يكون حيث واسًعا، تأييًدا سويسرا يف املصرفية للسرية أعطى مما املصرفية، السرية

 راسخا مصرفيا عرفا باعتباره السرية احلسابات نظام على احلفاظ باألغلبية أقر قد بذلك السويسري
 .السويسرية املصارف يف

 من للتخفيف حماولة أية أمام الشديد متسكها بسبب واسعة النتقادات سويسرا وتعرضت
. وأرصدهتا أصحاهبا عن بالكشف السرية احلسابات على السر موجب ورفع املصرفية، السرية
 بضرورة السويسرية السلطات إقناع إىل سعت اليت الدول أوىل من األمريكية املتحدة الواليات وتعترب
 تبييض وجرائم املخدرات وجتارة املنظمة اجلرمية حماربة إىل للوصول السرية ساباتاحل نظام إلغاء

 .األموال
 يف سويسرا عملت املصرفية سريتها بشأن سويسرا على الدولية الضغوط مواجهة أجل ومن

 أن املصارف القانون يلام حيث األموال، غسيل عملية حملاربة قانون تشريع على 1989 عام
 1.مشبوهة مالية عمليات أي عن ياصة وميةحك هلينة تكشف
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 املشبوهة لألموال مفهوما 1980 عام منذ اعتمد األورويب اإلحتاد أن إىل اإلشارة وجتدر
 الواجب من األوروبية املصارف على موحدة إجراءات فرض كما  عليها، معاقب جرائم واعتربها
  أصحاهبا هوية كشف  إىل التوص األموال، هذه انتقال ملنع األي،رة هذه قبل من إتباعها

 بني اتفاق إبرام إىل مصارفها مسعة سالمة على حفاظا سويسرا، أيضا توصلت وبالتايل
 احليطة باتفاقية عرفت أيرى، جهة من السويسرية املصارف مجعية وبني جهة من لديها املصارف

 بني بالتمييا لكوذ لديها املودعني هوية من تتحقق أن مبقتضاها، املصارف هذه وارتضت واحلذر
 إمكانية عدم وبالتايل املصرفية، للوديعة بالنسبة االقتصادي احلق وصاحب القانوين احلق صاحب

 . األموال تلك مصدر سالمة معد قبت إذا املصرفية بالسرية التذرع
 تاريخ يف تعميما سويسرا يف املصارف على املراقبة جلنة أصدرت ذلك، على تأسيًسا أنه كما

 دون للحؤول وذلك مستعارة، بأمساء مصرفية حسابات بفتح العمل بوقف قضى ،25/04/1991
 2.أمواهلم لتبييض السويسرية املصارف امللوقة األموال رؤوس أصحاب استخدام

 باسم املعروفة احلسابات وهي مستعارة، بأمساء مصرفية حسابات بفتح العمل وبإلغاء
 أصحابـها شخصية تعلن السويسرية ـمصارفال يف املودعة األموال كل  أصبحت( B) احلساب
 .إلاامية املصرف إدارة أمام العمالء شخصية عن الكشف عملية أصبحت وبذلك

 اسم خيفي الذي السويسرية البنوك مثل الرقمية احلسابات نظام البنوك تطبق لكسمبورغ، ويف
 ويستطيع احلساب، هذا عن للتعب،ر اصطالحية أرقاما يأيذ حيث احلساب، صاحب العميل
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 شخصيته عن اإلفصاح دون من حسابه على واإليداع السحب األرقام هذه يالل من العميل
 .البنك موظفي كبار  من للغاية حمدود لعدد سوى

 يف إال احلسابات، سرية على احملافظة يف البنوك قوانني سائر مع لكسمبورغ تشريع ويتفق
 على احلصول بعد أو القضائية، السلطات طلب على بناًءا أو الضريبية، باملطالبات املتعلقة املسائل
 .العميل من كتابية  موافقة

 :السرية احلسابات تشغيل وسائل (2
 قد أيضا فإنه املصارف، يف األموال ملكية ما، حد إىل حيمي الذي املصرفية السرية نظام إن

 أن جيوز كما.  صرفامل لعمالء الكافية احلماية املصرفية بالسرية املتعلق القانوين النص يؤمن ال
 ظهر لذلك. املودعني بعض مع ابتااز عملية ملمارسة عليها يطلع اليت املعلومات املوظف يستعمل

  املصرف إدارة  تعتمده دايلي إداري نظام وهو املرقم، احلساب بنظام يسمى ما املصريف التعامل يف
 يف مصرفية عملية أية نفيذلت الوسطي املعدل بأن امليدانية األحباث أظهرت وقد. وقائي كإجراء
 كشف  يطر أن إىل األحباث هذه ويلصت موظفا 15 تديل يستدعي احلزم، متوسط مصرف
 .ذاته السر تقلص مع يتقلص السرية

 صاحب اسم" بني الفصل هو املرقم احلساب فكرة وجوهر: اإلطار هذا يف ورد كما
 النظام هذا ظل يف ارفاملص يف املوظفني تعامل فينحصر" احلساب هذا رقم" و" احلساب

 احلقيقي االسم أي احلساب، عنصري مجع ميكن وال أصحاهبا يعرفون وال أرقامها يعلمون حبسابات
 .اخلاصة املصرف ياانة يف واملوجودة احلساب هبذا اخلاصة املستندات مبراجعة إال ورقمه لصاحبه
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  صاحبه اسم على لتعرفا من حتميه ياصة بعناية عادة املرقم احلساب تشغيل حياط وبالتايل
 أصحابـها عناوين إىل املرقمة املصرفية احلسابات كشوفات  إرسال عدم على املصرف حيرص كما
 1.املصرفية السرية على حفاظا وذلك أيرى، طريقة بأي أو هاتفيا بـهم االتصال حياول وال

 :فهي السرية، احلسابات تشغيل وسائل عن أما
 االسم من بدال معني رقم إحالل بواسطة السري حلسابا تشغيل يتم :املرقمة احلسابات  -أ

 بواسطة ومعامالته رصيده مع التعامل ويتم الكتمان، طي العميل اسم فيبقى للعميل الشخصي
 ،1956 لعام املصرفية السرية قانون يف املرقمة احلسابات إىل اللبناين املشرع أشار وقد. السري رقمه

 يُعرف ال مرقمة حسابات بفتح للمصارف احلق القانون، هذا من الثالثة املادة مبوجب أعطى إذ
 .وكيله أو املصرف إدارة على القائم املدير غ،ر أصحاهبا

 غ،ر آير شخص اسم حتت احلساب فتح يتم النظام هلذا وفقا :مستعار باسم احلسابات -ب
 .احلقيقي احلساب صاحب معرفة عدم النظام هذا من والفائدة ،(مستعار اسم) موجود

 يف تتوافر اليت احلماية تفوق املصرف لعمالء ياصة محاية يوفر احلسابات من النوع ذاوه
 حسابات فتح إىل ياص بشكل السويسرية املصارف عمدت فقد وبالتايل. املرقمة احلسابات

 األوىل نسختني، على املستعار احلساب فتح طلب هؤالء فيوقع املصرفيني لعمالئها مستعارة بأمساء
 الشخص إىل احلساب بنسبة املتعلقة املستندات وحتفظ املستعار، باالسم والثانية حيحالص باالسم

 .املصرف صناديق يف ذاته
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 باالسم املصرف إيبار عدم حالة يف مستعار اسم حتت احلساب فتح يطورة وتكمن 
 هذه أيلولة من الورقة يتمكن فال الشخص هذا تويف فإذا السري، احلساب لصاحب احلقيقي

 .مبورقهم اخلاصة الرتكة طريق عن إليهم الاألمو 
 السري احلساب فتح شروط: الثاين الفرع
 مبوافقة تتعلق واأليرى بالعميل يتعلق بعضها شروط توافر السري احلساب فتح يستلام

 .السري احلساب فتح على املصرف
 :العميل يف توافرها الواجب الشروط .1

 معنويا، أو طبيعيا شخصا أكان سواء احلساب صاحب بني عقدا السري احلساب كان  ملا
 وفقا وذلك احلساب لفتح الالزمة األهلية توافر بالضرورة يستلام العقد هذا فإن املصرف، وبني

 املصرف وعلى .املصرف فرع أو الرئيسي املركا فيها ويقع احلساب فتح فيها يتم اليت الدولة لقانون
 خمالفتها جيوز ال وبالتايل العام النظام من تعد ةاألهلي أحكام ألن وذلك العميل أهلية من التحقق

 .استبعادها على االتفاق أو
 من املوظف ويتأكد التصرف بأهلية ويتمتع الرشد سن بالغا العميل يكون أن البد وعليه 

 هذا طبيعة مع متاشيا والسرية احلماية بوسائل حمفوفة بطريقة السري احلساب فتح طالب أهلية
 1.احلساب

 تظهر ال وهنا السري احلساب لفتح معتمد أو مبحام فيستعني شخص يلزأ أن حيدث وقد
 فيهما تتوافر أن جيب الذين املعتمد أو احملامي باسم احلساب يكون بل األصيل العميل شخصية
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 بأية يرتبط ال ألنه احلقيقي العميل اسم معرفة املصرف على يتعذر الفرض هذا ويف الالزمة، األهلية
 1.الوكالة عقد أحكام واحملامي احلقيقي الشخص بني ما العالقة وختضع مباشرة رابطة

 للشخص ميكن بل فقط، الطبيعي الشخص على يقتصر ال السري احلساب فتح أن كما
 من التأكد املصرف على جيب لذلك مثال، كالشركات  النوع هذا من حسابا يفتح أن املعنوي
 .احلساب فتح بإجراءات القيام قبل املعنوي للشخص القانوين الوجود

 : السري احلساب فتح على املصرف موافقة .2
 الـمصرف بني الثقة لايادة وذلك الشخصي، االعتبار على السري الـحساب فتح يقوم

 شكلي، إجراء إليه بالنسبة تعترب السري احلساب فتح على املصرف فموافقة احلساب، فتح وطالب
 .احلساب فتح طلب رفض أو قبول يف احلرية كامل  للمصرف يبقى حبيث

 تهقناع وعدم شبهة وجود حالة يف السري احلساب فتح على يلام ال املصرف إن آير مبعىن
 .الرفض أسباب تربير على نفسه الوقت يف جيرب وال املتقدم، الشخص يف

 قانونيًا ستارًا املصرفية السرية جعل عدم يف وعملية تشريعية خبطوات سويسرا قامت لذلك،
 يف السرية نظام إىل وجهت اليت الدولية االنتقادات بعد املشروع، غ،ر املصدر اتذ لألموال
 تبييض مكافحة قانون صدور اجملال، هذا يف سويسرا هبا قامت اليت اخلطوات أهم ولعل. سويسرا
 واملؤسسات كاملصارف  املاليني، الوسطاء مجيع على القانون هذا طبق حبيث ،1998 عام األموال

 مالية معاملة ارتباط حول شك وجود عند عليهم يتوجب أصبح الذين التأمني، سساتومؤ  املالية
 يتوجب كما  األموال، تبييض مبكافحة اخلاص االتصال مكتب إبالغ منظمة، جبرمية مصرفية أو

 .مصدرها حول شك موضع تكون واليت املنقولة القيم جتميد املايل الوسيط على
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 مع واملصرفية املالية املعلومات تبادل سويسرا يف لرقابةا سلطات على القانون هذا فرض كما
 تبييض مكافحة يف إال ،استعماهلا وعدم املعلومات هذه سرية على احملافظة مع األجنبية، السلطات

 1.األموال
 مت حيث سويسرا، يف حصل ما غرار على اخلطوات ببعض قام لبنان أن أيضا، اإلشارة وجتدر

 من مفصلة بصورة التأكد اللبنانية املصارف ألامت اليت ،1996 عام يف حلذروا احليطة اتفاقية توقيع
 حول شكوك تساوره أو املصرفية، احلسابات أنواع خمتلف فتح عند االقتصادي احلق صاحب هوية

 .األموال تبييض بعمليات املصريف العميل قيام إمكانية
 عن معه املتعاقد من ستعالماال واحلذر، احليطة التفاقية وفقا املصرف على يتوجب كما

 .املصرفية العملية وموضوع وجهتها، و األموال مصدر
 قد اللبناين املشرع يكون األموال تبييض مبكافحة اخلاص 318/2001 رقم قانون وبإصدار

 التحقيق هينة إنشاء يالل من األموال، تبييض عمليات حماربة يف الدولية للتوجهات استزاب
 عمليات يف التحقيق مهمتها قضائي، طابع ذات مستقلة هينة وهي ن،لبنا مصرف لدى اخلاصة
 واليت القانون هذا يف عليها املنصوص باإلجراءات املصارف تقيد مدى مراقبةو  األموال، تبييض
 .ألموال تبييض حماربة إىل هتدف

 من احلسابات لفتح الالزمة الشروط السرية احلسابات نظام تتبىن اليت املصارف حتدد وغالبا
 205 رقم املصري احلسابات سرية فقانون. العملة ونوع السري احلساب لفتح األدىن احلد حيث
 فيها جاء إذ األجنبية بالعمة املرقم احلساب فتح منه، الثانية املادة يف اشرتط قد امللغى 1990 لسنة

 ودائع قبول أو منها ودائع ربط أو األجنيب، بالنقد مرقمة حسابات لعمالئها تفتح أن للبنوك أن)
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 السرية وقانون ،1956 لسنة 06 رقم اللبناين املصارف سرية قانون أن غ،ر(. املذكور بالنقد مرقمة
 السري للحساب األدىن باحلد ياصة نصوصا تتضمن لـم ،2005 لسنة 34 رقم السوري املصرفية

 يف للمصارف حلريةا القوانني هذه يف املشرع ترك حبيث احلساب، هذا يف تودع اليت العملة ونوع
 .العملة ونوع لإليداع األدىن احلد حتديد

 احلد حتديد أمر ترك فقد ،1934 سنة الصادر باملصارف اخلاص السويسري القانون أما
 .املصارف حلرية احلساب لفتح الالزمة العملة ونوع لإليداع األدىن

 هناك بل السويسرية، وكالبن لدى حساب لفتح كث،رة  قوانني وجدت ال أنه هنا، اإلشارة وجتدر
 .احرتامها جيب البنوك مجيع لدى عليها تعارفامل اإلجراءات بعض

 مينع السويسري فالقانون ،التعامل يف اخلصوصية هي السويسرية، البنوك يصائص أهم ولعل
 .لديها عميل حبساب تتعلق معلومات أية عن اإلفصاح من البنك يف موظف أي على

 بعملية شخصيا العميل يقوم أن السري، احلساب فتح عند ريةالسويس البنوك تفضل لذلك،
 يف جيري مبا الغ،ر معرفة عدمو   اخلصوصية، من مايًدا يريد كان  إذا البنك، لدى احلساب فتح

 .السري حسابه يف إليداعها عملة أيتها خيتار أن للعميل حيق كما  حسابه،
 من درجة األعلى احلسابات هي ية،السويسر  البنوك تقدمها اليت املرقمة احلسابات وتعترب

 املساعدة، مقابل ادفع سياسة السويسرية البنوك وتعتمد. قليلة قلة إال وجودها عن يعلم وال السرية،
 السري احلساب إدارة يف املساعدة زادت ما كل  احلساب يف املدفوعة املبالغ زادت ما فكل

 .فيه املودعة األموال استثمارو 
 وبطاقات الشيكات، دفاتر من األيرى، البنوك تقدمها اليت ااياامل كل  السويسرية البنوك تقدم

 شيكات إعطاء من السويسرية البنوك تمتنعف ،بالسرية مرتبط ذلك كل  ولكن وحواالت، ،االئتمان
 إىل سيؤدي األدوات هذه استعمال ألن ،االئتمانية البطاقة واستخدام السرية احلسابات على
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 مايل مبلغ بتحويل احلساب صاحب طلب إذا لذلك. للعميل سريال احلساب وجود عن الكشف
 صاحب عن معلومات أية ذكر دون البنك باسم تتم التحويل عملية فإن آير، بنك حساب إىل

 1.احلساب
 هي السويسرية، البنوك تستخدمها واليت السري احلساب مع للتعامل طريقة أفضل ولعل

 بوجود علم أي أو أقر أي ترتك ال فهذه السري احلساب لصاحب الشخصي احلضور طريقة
 . احلساب

 يود الذين األشخاص أمساء ترك السرية احلسابات أصحاب السويسرية البنوك تنصح كما
 كيفية  عن البنك ويعلم احلاالت، من ذلك غ،ر أو الوفاة حالة يف هلم، أمواله ترك احلساب صاحب
 .األشخاص هؤالءإىل  الوصول

 استحدقها اليت احلديثة األنظمة من يعترب الذي السرية احلسابات نظام أن سبق، مما يتضح
 تكريس إىل أدت سويسرا، هبا مرت واقتصادية وسياسية دينية بعوامل تارخييا ارتبط املصريف، الفن
 املصرفية، السرية يصوصية رازبإ على ساعد اجلغرايف سويسرا موقع أن كما.  املصرفية السرية مبدأ
 محاية يف السويسرية املصارف دور هنا ونذكر إليها، اهلاربة األموال رؤوسل ضمانة تشكيلها عرب

 هبدف األملانية السلطات ملالحقة يضعوا والذين الثانية العاملية احلرب أقناء املضطهدين أموال
 رفض أمام األملان حماوالت كل  بالفشل باءت حيث املصرفية، وحساباهتم أمواهلم عن الكشف
 .هلا املودعة األموال عن معلومات أي إعطاء يةالسويسر  املصارف

                                                 

1 " La majorité des clients étrangers signe avec la banque un "mandat de gestion" qui laisse 

toute latitude au banquier pour gérer son  patrimoine. L’argent est par ainsi dire "posé" en 

Suisse par le client, et ses relations avec la banque sont ensuite réduites au minimum,  

notamment  pour des raisons de discrétion. Sylvain Besson, op.cit., p 62. 
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 احرتام إىل هتدف املصريف السر كتمان  يف السرية احلسابات بنظام تأيذ اليت الدول تشدد إن
 فالسرية املصرفية، السرية حلماية صارمة عقوبات وضعت لذلك الشخصية، ومصاحله الفرد حقوق

 أسرارهم على احملافظة إىل لالطمننان املصرفيني للعمالء إعطائها ميكن اليت الضمانة هي املصرفية
 .املالية

 إىل أيضا ذلك يعود بل فقط القانونية باالعتبارات املصرفية السرية تربير ميكن ال أنه كما
  الدول لبعض االقتصادي للنشاط الااوية حزر املصريف القطاع يشكل حيث ،اقتصادية عوامل

 .ولبنان كسويسرا
 من ضخمة أموال رؤوس جذب املصارف تستطيع السرية حلساباتا نظام فبواسطة لذلك،

 أصحاب من كث،ر  ألن املوظفني، من حمدود عدد إال عليها يطلع ال معينة بأرقام وحفظها املودعني
 .الغ،ر إطالع عن بعيدا أمواهلم حفظ يفضلون األموال

  أموال رؤوس اباستقط على يساعد نظام بأنه السرية احلسابات نظام تقييم ميكن ذلك، ومع
 وسيلة يعترب الوقت نفس يف أنه إال االستثماري، نشاطها اتساعو  املصارف متويل يف تساهم كب،رة

 هبذا تأيذ اليت الدول لبعض املوجهة االنتقادات يفسر ما وهذا املشروعة، غ،ر األموال لتهريب
 قامت حيث روعة،املش غ،ر األموال إيفاء هبدف املصرفية السرية استعمال إساءة من النظام

 جلنة أصدرت إذ السرية، هذه استعمال إساءة من للحد اخلطوات ببعض اجملال هذا يف سويسرا
 يسمح والذي السائد، املصريف بالعرف العمل بوقف قضى قرارا السويسرية املصارف على الرقابة
 هوية من حققبالت تلتام السويسرية املصارف أن كما  .مستعارة بأمساء املصرفية احلسابات بفتح

 .املودعة األموال مصدر سالمة عدم قبت إذا املصرفيني العمالء
 الدينية األسباب أن القول ميكن السرية، احلسابات نظام إىل املوجهة االنتقادات من وبالرغم

 املصرفية، السرية إنشاء وراء كانت  واليت احلاضر وقتنا يف قائمة الزالت االقتصاديةو  والسياسية
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 أو احلروب بسبب أمواهلم هتريب إىل األموال رؤوس أصحاب تدفع األسباب هذه تالزال حبيث
 املصرفية السرية نظام يعترب لذلك ولبنان، كسويسرا  املصرفية السرية بنظام تأيذ دول إىل االضطهاد

 .املشروعة النشاطات يف واملستثمرين احلسنة النوايا أصحاب حلماية ضروريا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصرفية بالسرية االلتزام على الواردة الستثناءاتا :الثالث الفصل
 :هيدمت
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 املصارف تلتام إذ ،املصارف عملب الصلة ذات املستقرة القواعد من املصرفية السرية تعد
 نص إذا إال املصرفية، وعملياهتم الابائن أسرار حبفظ املصرفية واألعراف القانونية القواعد مبوجب
 1.ذلك يالف على االتفاق مت أو القانون

 احلسابات املختلفة الدول تشريعات من الساحقة األغلبية يف املشرع أحاط فقد ،لذلك
 خيتلف معينة حاالت يف السرية مبدأ على اخلروج يتعني ذلك ومع السرية، من بسياج املصرفية
 .دولة لكل املصريف العمل يف املطبق السرية مبدأ حدود بايتالف ومداها نطاقها

 العمل يف السرية من قدر حتقيق على احلاضر الوقت يف املصارف كافة  حترص ذلك، وعلى
 حبكم القوانني حتددهم ملن إال العمالء، عن والبيانات املعلومات تقدمي عن واالمتناع املصريف،

 سبب توافر مىت املصرفية السرية مببدأ االلتاام موجب عن اخلروج للمصارف جيوز إذ أعماهلم، طبيعة
 ترد نسيب التاام هو بل املصريف، العمل يف مطلقة قاعدة ليس بالسر فااللتاام. بذلك حيسم مشروع

 العامة للمصلحة احرتاما السرية عن الغطاء برفع معينة حاالت يف املصارف تلام استثناءات عليه
 .العام النظام على احفاظو 

 السرية، هلذه حدود ةمبثاب هي املصرفية، السرية مبدأ تطبيق على الواردة االستثناءات إن
 .أيرى جهة من اخلاصة واملصاحل جهة من العامة واملصلحة العام النظام حلماية فرضت

 فمصلحة عام، بشكل العملية، الوجهة من املصرفية السرية ميدان حتديد الصعب ومن
 . أحواله عن باالستعالم الراغب اجملتمع مبصلحة تصطدم املصرفية بالسرية احملمية( الابون)

 املصرف على صراحة يفرض الذي القانون من إما تنبع املصرفية السرية حدود فإن بالتايل
 1.بالسرية االلتاام من املصرف حتل   اليت العامة املصلحة من أو املعلومات، إعطاء
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 دون من املصرفية السرية لرفع املوجبة احلاالت حتديد الفصل هذا يالل من سنحاول وعليه،
 املقررة االستثناءات األول، املبحث يف تباًعا، سنعاجل حيث مسؤولية، أية املصارف تتحمل أن

 الثالث املبحث ويف املصرف، ملصلحة املقررة االستثناءات الثاين املبحث ويف العميل، ملصلحة
 املقررة االستثناءات واألي،ر الرابع املبحث ويف القضائية، السلطات ملصلحة املقررة االستثناءات

 .العامة لطةالس ملصلحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممثليه أو العميل ملصلحة املقررة االستثناءات: األول املبحث
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 جبواز للمصرف أذن فإذا بإرادته، يفشيه أن ميلك الذي وهو سره، سيد هو العميل إن
 أية احلالة هذه يف يرتتب وال املصرفية، بالسرية التاامه املصرف عن يرفع عنه معلومات بأي اإلدالء

 .به ضرر إحلاق إىل ذلك أدى وإن حىت بالعميل تتعلق بيانات أو معلومات إفشاء لىع أقار
 متنحه بينهما، تتم اليت املصرفية املعامالت أقناء والعميل املصرف بني تنشأ اليت فالعالقة 
 حساباته على باإلطالع للغ،ر بالسماح وافق فمىت أسراره، يف صرفتال حق شخصية بصفة

 .املصريف بالسر االلتاام موجب من صرفامل يعفى املصرفية
 النائب من بإذن إال عنها بيانات إعطاء أو العميل حسابات على اإلطالع جيوز ال أنه كما

 .هلم املوصى أو الورقة ورضاء للعميل، املفوض الوكيل أو القانوين
 العميل رضا: األول املطلب

 بالسر االلتاام من للمصرف معفًيا سبًبا يتضمن إذنًا للمصرف يأذن أن العميل، برضا يقصد
 وقد املصرف، لدى به املتعلقة واملعامالت املعلومات على غ،ره إطالع له جيوز مث ومن املصريف،

 من حمدد غ،ر عدد إىل متتد وقد السر وصف هلا اليت الوقائع مجيع يتناول عاما اإلذن يكون
 1.لسرا يف احلق عن تنازل مبثابة العام اإلذن ويعترب ،األشخاص
 الرضا يف تتوافر أن جيب لإلباحة، مشروًعا وسبًبا به معتًدا باإلفشاء العميل رضا يصبح وحىت

 :التالية الشروط
 
 
 صدور الرضا من العميل: .1
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 الرضا ألن أحكامه، وتلامه احلق ميلك ممن أي نفسه، العميل من الرضا يصدر أن جيب
 حلماية ومقرر املصريف السر يف احلق احبص هو فالعميل شخصي، حق املصريف السر بإفشاء

 .وأوالده كاوجته  غ،ره من الصادر بالرضا عربة وال مصلحته،
 :حرة بإرادة اصدور الرض .2

 من عليه يرتتب وما قانوين تصرف من عنه يصدر ما حلقيقة امدرك العميل يكون أن مبعىن
 بالرضا عربة ال هأن كما  .نويعم أو مادي هتديد أو اإلكراه عن الصادر بالرضا عربة فال أقار،

 الرضا تنفي األمور هذه فكل لغلط، أو يلةحل أو يداع أو غش نتيزة مغلوطة إرادة عن الصادر
 فإن ا،مكره أو اجمنون أو للتمييا افاقد العميل كان  إذا لذلك قانوين، أقر أو قيمة كل  من وجترده
 .الرضا إلصدار تصلح وال معيبة تكون إرادته

 :اضمني أو اصرحي الرضا يكونأن  .3
 كتابة  إما ضمين أو صريح بشكل املصريف السر بإفشاء العميل قبل من الرضا يصدر أن جيب

 تتعلق معلومات ةبأي اإلدالء لمصرفل بالسماح كتابة  اإلذن العميل يصدر كأن  شفاهة، أو
 الرضا يتخذ قد ايانأح ولكن عليه، لبس وال صرحًيا الرضا يكون احلالة هذه ففي املصرفية، مبعامالته

 أحد استفسارات عن العميل فسكوت احمليطة، الظروف أو احلال واقع من يستنتج اضمني شكال
 .اإلفشاء عدم واجب عن جانبه من اضمني تنازال يعترب املصرفية مبعامالته أو حبساباته تتعلق معارفه

 :اإلفشاء حدوث قبل اصادر  باإلفشاء الرضا يكونأن  .4
 رضا بغ،ر اإلفشاء وقع فإذا أقره، ينتج حىت اإلفشاء وقوع على اسابق لرضاا يكون أن جيب

 أركان توافر من احلالة هذه يف امانع يكون ال الرضا فهذا وقوعه، بعد الرضا حصل مث العميل،
 وعدم للرضا حمال كانت  اليت بالغاية االلتاام املصرف على جيب لذلك املصريف، السر إفشاء جرمية

 .أيرى لغايات لوماتاملع استغالل
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 اضروري اشرط العميل رضا جعل حيث الرضا، موضوع يف وضوحا أكثر كان  املصري فاملشرع
 رقم القانون من األوىل املادة بنص وهذا املصريف، السر يغطيها اليت واملعلومات األسرار إفشاء يبيح
 املتعلقة واملعامالت العمالء حسابات تكون ":أنه على املادة نص يف جاء حيث ،1990 لعام 205

  بإذن إال مباشر، غ،ر أو مباشر بطريق عنها بيانات إعطاء أو عليها اإلطالع جيوز وال سرية، هبا
 املوصى أحد من أو ورقته أحد من أو اخلاينة أو األمانة أو الوديعة أو احلساب صاحب من كتايب

 ". ملفوضا الوكيل أو القانوين النائب من أو األموال هذه بعض أو بكل هبم
 ميثله من ورضا الـخاينة أو األمانة أو الوديعة أو احلسابات صاحب رضا يعترب املصري املشرع

 إعطائه أو عليها غ،ره إطالع له جيوز مث ومن املصريف بالسر االلتاام من للبنك امعفي اسبب قانونًيا
 1.هبا املتعلقة املعامالت عن أو عنها معلومات أو بيانات

 القانوين ممثله أو للعميل املفوض الوكيل رضا: الثاين املطلب
 للعميل املفوض الوكيل رضا: األول الفرع
 احلصول يف الرتييص يالل من املصريف، بالسر االلتاام من املصرف حيرر أن للعميل جيوز

 يتعلق ما وعادة بنفسه، حيددهم أشخاص لفائدة اشخصي به تتعلق سرية بيانات أو معلومات على
 احلالة هذه ففي املصرف، يف حلسابه األعمال ببعض للقيام العميل يعينهم الذين وكالءبال األمر
 املرتبطة مهامه أداء من لتمكينه للوكيل الضرورية املعلومات كافة  وإعطاء بتبليغ املصرف يلتام

 ةالسري املعلومات على احلصول ميكنه وبالتايل املصرف أمام موكله ميثل فالوكيل الوكالة، مبوضوع
 .مبوكله اخلاصة

                                                 

 .234 ص السابق، املرجع القليويب، مسيحة  1
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 على باإلطالع للوكيل تسمح عامة وكالة تقدمي تكفي أنه إىل الفقه من جانب وذهب
 .الرتييص هذا مبوجب القائم السر صاحب رضا ألن مبوكله، املتعلقة املعلومات
 االستفادة لوكيله يريص األصيل املوكل أن بالتفك،ر يسمح ال الوكالة، من النوع هذا أن غ،ر

 املصرف على حيظر حبيث املصرفية، عملياته مجيع على الواردة املعلومات خيص فيما ناء،االستث من
 1.وكالته مهام عن واخلارجة باحلسابات املتعلقة املعلومات على الوكيل إطالع

 اخل،ر هلذا املخولة السلطات بدقة يفحص أن الوكيل، إطالع قبل املصريف على جيب وعليه
 ترييص مبوجب إال الدفع، أوامر أو احلسابات بكشف اخلاصة تالبيانا على حيصل ال حبيث
 2.العميل من صريح

 حدود تتزاوز بيانات أو معلومات على الوكيل إطالع أو إعطاء املصرف على حيظر كما
 يف تنحصر حمدودة سلطات وكيله املوكل مينح عندما السيما إليه، املوكلة باملهام ترتبط وال الوكالة
 أسرار بإفشاء القيام قبل للوكيل املخولة السلطات هذه من التأكد املصرف فعلى ة،معين مهام تنفيذ

 3.املوكل العميل

                                                 

1 Jérôme Lasserre Capdeville, op.cit., p 438. 

2 Thierry Samin, op.cit. p19. 

 احلدود جياوز أن دون الوكالة بتنفيذ ملام الوكيل:" أنه على تنص اجلاائري املدين القانون من األوىل الفقرة 575 املادة  3

 ". املرسومة



 

129 
 

 واملصرف، الوكيل بني العالقة تنتهي القانونية، األسباب من سبب ألي الوكالة انتهاء وعند
 وأسراره العميل معامالت ختص للوكيل معلومات أية إعطاء املصرف على حيظر ذلك وعلى

 1.صرفيةامل
 للعميل القانوين املمثل رضا: الثاين الفرع

 اإلطالع وقت كل  يف ميكنهم القانونيني ممثليه فإن عليه، ار حمزو  أو اقاصر  العميل كان  إذا
 مواجهتهم يف املصريف السر رفع املصرف على يستوجب الذي األمر املصرفية، وأسراره عملياته على

 .األهلية عدميي أو فاقدي للعمالء بالنسبة ياصة
 على ترد اليت العمليات كل  على اإلطالع حق له األهلية فاقد للعميل القانوين املمثل إن
 .أهليته فقدان قبل متت اليت العمليات ذلك يف مبا العميل، حساب

 من إذن دون مصرف أي مع مصرفية معامالت يف الديول ميكنه ال القاصر العميل أن كما
 مسبق إذن على احلصول تتطلب التزارية األعمال ممارسة قبيل من ربيعت ذلك ألن القانوين، ممثله
 .العائلة جملس من قرار على أو القانوين املمثل من

 للقاصر، القانوين املمثل مواجهة يف املصريف بالسر االحتزاج للمصرف كنمي ال لذلك،
 .املصرف مع القاصر بأعمال تتعلق اليت السرية املعلومات على احلصول وميكنه

 االحتزاج للمصرف ميكن ال القانوين، ممثله من إذن على القاصر حصول حالة يف أنه غ،ر
 العمليات ببعض القيام له يسمح ممثله رضا على القاصر فحصول مواجهته، يف املصريف بالسر

 تنص اليت 11-03 رقم األمر من 119 املادة إليه أشارت ما وهذا ،املصريف حبسابه املتعلقة املصرفية

                                                 

 املعني األجل نتهاءإوب فيه املوكل العمل بإمتام الوكالة تنتهي: " أنه لىع تنص اجلاائري املدين القانون من 586 املادة  1

 ". املوكل بعدول أو الوكيل بعال أيضا الوكالة تنتهي كما  ملام الوكيل أو املوكل مبوت أيضا وتنتهي للوكالة،
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 الست سن بلوغ بعد وميكنهم الشرعي، وليهم تديل دون دفاتر لفتح القصر يقبل ":أنه لىع
 وليهم اعرتض إذا إال التديل، هذا دون مديراهتم من مبالغ يسحبوا أن كاملة  سنة( 16) عشرة

 ".القضائية غ،ر العقود تبليغ أصول حسب تبلغ بوقيقة ذلك على الشرعي
 املعلومات على احلصول عامة كقاعدة  فيمكنه القضائية، احلماية حتت املوضوع الشخص أما
 أهليته ألن مواجهته، يف املصريف بالسر االحتزاج للمصرف ميكن وال املصرفية، بأعماله اخلاصة

 املوضوع للشخص اياص وكيال يعني أن للقاضي جيوز ذلك ومع األحوال، مجيع يف قائمة تبقى
 مواجهة يف املصريف بالسر حيتج املصرف ويبقى ملصرفية،ا حساباته لتسي،ر القضائية احلماية حتت
 1.القضائية احلماية تداب،ر انتهاء حني إىل الشخص هذا

 هلم املوصى أو الورثة رضا: الثالث املطلب
 قد املختلفة العمليات ألن املصرف، قبل من السر حفظ موجب يستمر العميل موت بعد

 أي العميل حقوق وعليهم هلم أصبح يندال ذمة من جاء هي العمليات هذه وألن مستمرة تبقى
 وهذا املصرف، طرف من املعلومات مجيع على احلصول يف اشخصي احلق له وريث فكل الورقة،
 لشخصية متممة هي الوريث شخصية وألن اآليرين بالورقة يربطه الذي التضامن ملبدأ تطبيًقا
  2.احلالة هذه يف املورث

 بتمكني ملام واملصرف املصريف السر رفع حالة من األوائل املستفيدون هم فالورقة لذلك،
 .املالية بالذمة اخلاصة تلك السيما مبورقهم املتعلقة املعلومات على احلصول من الورقة

                                                 

1 Jérôme Lasserre Capdeville, op.cit., p 450. 

2 " Ainsi, pour la jurisprudence, l’héritier du client continue la personnalité de ce dernier ". 

Jérôme Lasserre Capdeville, op.cit., p 459. 
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 ملورقهم، املايل الطابع ذات املعلومات على إال احلصول لورقةل ميكن ال فإنه ذلك، ومع
 .للورقة هبا اإلدالء املصرف على وحيظر سرية تبقى ىفاملتو  بالعميل املتعلقة الشخصية فالوقائع

 املتوىف العميل ورقة فإن الفرنسي القانون يف أو اجلاائري القانون يف سواء األحوال، مجيع ويف
 يف اهلالك تركة اقانون إليهم تنقل ألنه مواجهتهم يف املصريف السر رفع موجب من يستفيدون

 على املطبقة  القواعد هي األسرة وقانون املدين القانون قواعد أن غ،ر املدينة، أو  الدائنة حاالهتا
 .اإلسالمية الشريعة أحكام إىل األساس يف تستند واليت اجلاائري القانون يف امل،راث

 امتهيد املورث أموال حصر يتوىل والذي الرتكة لوصي يصرح أن اأيض املصرف على جيب كما
 للضريبة األموال هذه ختضع حىت وذلك املتوىف، العميل الأمو  من لديه مبا الورقة على لتوزيعها

 .الرتكات على املقررة
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 واملصارف النقدية السلطات ملصلحة املقررة االستثناءات :الثاين املبحث
 املصريف اجلهاز يف الثقة من قدر وحتقيق العمالء محاية إىل يهدف املصريف السر كان  إذا

 اليت واملصرفية النقدية السياسة باحرتام املصارف التاام اعترب القوانني غلبأ يف املشرع فإن ا،عموم
 ميارسها صارمة رقابة فرض ذلك أجل من االقتصاد، قوة على للحفاظ ضمان أكرب الدولة تتبعها
 .البنك وضعها اليت واملصرفية النقدية السياسة املصارف تنفيذ لضمان املركاي البنك

 لن وهذا واملالية، التزارية املعامالت استقرار تقتضي العامة ةاملصلح مقتضيات أن ذلك
 مراقبة صالحية اهلينات بعض املشرع يول لذلك للرقابة، ياضعة املصارف كانت  إذا إال يتحقق

 على تعلو اعتبارات الرقابة، هذه حتقيق إىل هتدف اليت والوسائل اإلجراءات كافة  واعترب املصارف،
 لضرورات املصريف السر رفع اأحيان تتطلب العامة املصلحة فمقتضيات .املصريف السر اعتبارات

 ميكن بل السرية، ملوجب ايرق ذلك يشكل ال حبيث املصارف، ومراقبة املصريف النشاط تنظيم
 1.املصريف القرض ومحاية املهنة على احملافظة بضرورة تتعلق استثناءات اعتبارها

 املصارف على الرقابة: األول املطلب
 النقدية السلطات لصاحل املصرفية السرية مبدأ على استثناءات القوانني أغلب يف املشرع ضعو 
 املصارف ومستندات دفاتر على واإلطالع الرقابة يف احلق له الذي املركاي البنك رأسها وعلى

 ركايامل البنك وملوظفي يطلبها، اليت واإلحصاءات باملعلومات املركاي البنك بتاويد ملامة فالبنوك
 تقدمي موظفيه ومجيع البنك إدارة وعلى األيرى، ووقائقه حساباته وتدقيق بنك أي فحص حق

 .الشأن هذا يف الالزمة التسهيالت

                                                 

1 " Les dérogations sont liées principalement aux nécessités de l’organisation de la 

profession, ainsi qu’à la sauvegarde du crédit bancaire ". Jérôme Lasserre Capdeville, 

op.cit., p 572. 



 

133 
 

 حسابات على مبهامهم قيامهم يالل اإلطالع احلسابات ملراقيب تتيح أن البنوك على وجيب
 إعداد يف حيتاجوهنا اليت والبيانات املعلومات على حيصلوا لكي معامالهتم وسائر وأماناهتم العمالء

 يف ذلك كان  طاملا املصريف، بالسر مواجهتهم يف تتمسك أن للبنوك جيوز وال السنوية، تقاريرهم
 بالعمالء اخلاصة واملعلومات البيانات على احلسابات مراقيب إطالع يعترب ال كما  مهمتهم، حدود

 .السرية على ظباحلفا اأيض هم ملامون ألهنم املصريف، للسر ايرق
 املشرع قرر فقد ،الدول مجيع يف املركاي البنك ميارسه الذي الرقايب الدور ألمهية ونظرا

 على احلصول أو لإلطالع املركاي البنك مواجهة يف املصريف بالسر االحتزاج عدم الفرنسي
 .يطلبها اليت واملعلومات البيانات

 يف املصريف بالسر االحتزاج عدم ،1984 لعام املصريف القانون من 57 املادة قررت كما
 اخلاضعة االئتمان مؤسسات من املعلومات طلب حق القانون خيوهلا اليت املصرفية، اللزنة مواجهة
 .االئتمان مؤسسة على الرقابة أعمال لتنفيذ الالزمة التقارير إعداد أجل من لرقابتها

 ركايامل للبنك 1975 لعام 120 رقم القانون من التاسعة املادة يف قرر فقد املصري املشرع أما
 واإليضاحات  البيانات على والـحصول البنوك وسزالت دفاتر على وقت أي يف اإلطالع حق

 اإلطالع املركاي البنك موظفي لبعض يسمح املصري فالقانون ،أغراضه حتقق أهنا يرى اليت الالزمة
  1.القانون حيددها اليت للشروط اطبق املصريف السر يغطيها ومعلومات بيانات على احلصول أو

                                                 

 دفاتر على وقت أي يف اإلطالع حق املركاي للبنك" :أنه على تنص ،1975 لسنة 120 رقم القانون من 09 املادة  1

 يف اإلطالع هذا وحيصل أغراضه حتقق أهنا يرى اليت الالزمة واإليضاحات البيانات على احلصول يكفل مبا البنوك وسزالت

 ." ...الغرض هلذا املركاي البنك حمافظ يندهبم الذين ومعاونوهم البنك مفتشو ويقوم امنه كل  مقر
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 التزارية للبنوك املركاي البنك رقابة واملصري الفرنسي القانون من كل  يعترب ال ذلك، وعلى
 ملتامون املركاي البنك يف العاملني ألن املصريف، للسر انتهاكا وبيانات معلومات من منه حيصل وما

 أو اطلعوا اليت والبيانات باملعلومات لقيتع فيما وأعماهلم، وظيفتهم حبكم املهين السر مبوجب
 .مهامهم تأدية أقناء عليها حتصلوا

 املركاي البنك مواجهة يف املصريف بالسر االحتزاج عدم قرر فقد اجلاائري لمشرعل بالنسبة أما
 .املالية واملؤسسات البنوك على رقابية بسلطات يتمتعان كوهنما  املصرفية، واللزنة( اجلاائر بنك)

 (اجلزائر بنك) املركزي البنك أمام املصرفية السرية إفشاء موجب: األول الفرع
 تلتام املالية، واملؤسسات البنوك أن من التأكد إىل اجلاائر بنك ميارسها اليت الرقابة هتدف

 املصرفية العمليات ومراقبة البنكي، النشاط يف املفعول السارية والتنظيمية القانونية األحكام باحرتام
 إضافة ،اجملال هذا يف النافذة واملعاي،ر القواعد  احرتام ومدى املالية واملؤسسات البنوك هبا تقوم اليت
 رؤوس حركة تنظيم و الصرف سوق ضبط على السهر و املصريف النظام سالمة على احملافظة إىل

 108 ادةامل نصت لذلك، اوتطبيق. البلد يف والنقدي املايل االستقرار حتقيق هبدف وذلك األموال،
 بناء املالية، واملؤسسات البنوك راقبةمب املصرفية اللزنة تـخول ": أنه على 11-03 رقم األمر من

 .املكان عني ويف الوقائق على
 . أعوانه بواسطة اللزنة، حلساب املراقبة هذه بتنظيم اجلاائر بنك يكلف
 .ايتيارها عليه يقع شخص أي مبهمة تكلف أن للزنة وميكن
 ".منه بطلب باملالية املكلف الوزير إىل املصرفية زنةالل تستمع

 مجيع على احلصول املالية واملؤسسات البنوك من صراحة يطلب أن اجلاائر لبنك ميكن كما
 البنوك موظفي يلام وعليه الرقابية، مهامه أداء أقناء الضرورية والوقائق والبيانات املعلومات

 حساباتو  سزالت من منهم يطلب ما اجلاائر بنك يبمراق إىل يقدموا أن املالية واملؤسسات
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 بالسر االحتزاج املالية واملؤسسات للبنوك جيوز وال .سلطتهم حتت أو حوزهتم يف تكون ووقائق
 نصت مثلما هبا، القيام وبغرض مهمته حدود يف ذلك كان  طاملا ،اجلاائر بنك مواجهة يف املصريف

 مراعاة مع بالسر، تلام ":بقوهلا الثالثة الفقرة يف 11-03 رقم األمر من 117 املادة صراحة عليه
 :ماعدا السلطات مجيع للقوانني الصرحية األحكام

 ". 108املادة أحكام طبًقا األي،رة هذه حلساب يعمل الذي اجلاائر بنك أو املصرفية اللزنة
 نص دماعن الثانية الفقرة 33-511 املادة يالل من الفرنسي املشرع أيذه الذي املسلك وهو

 1.فرنسا بنك مواجهة يف املصريف بالسر االحتزاج عدم على صراحة
 مل جلاائري املشرع أن تعين ال اجلاائر بنك مواجهة يف املصرفية السرية برفع فالقول ،هذا ومع

 الرقابية، مهامهم أداء أقناء اجلاائر بنك موظفي ألام فقد الرفع، هبذا املعين الغ،ر مصاحل يراعي
 حبيث ،11-03 رقم األمر من 117 املادة أحكام إليه أشارت ما وهذا املهين السر مبوجب بااللتاام

 .عليها يطلعون اليت والبيانات املعلومات سرية إفشاء اجلاائية العقوبات طائلة حتت عليهم حيظر
  املصرفية اللجنة: الثاين الفرع
 بالنقد املتعلق 11-03 رقم مراأل عليها نص اليت الرقابية اهلينات بني من املصرفية اللزنة

 للنصوص األي،رة هذه احرتام مدى و املالية واملؤسسات البنوك مبراقبة ختتص حيث والقرض،
 ": أنه إىل األمر نفس من 105 املادة أشارت الشأن هذا ويف عليها املطبقة والتنظيمية القانونية
 :يأيت مبا وتكلف" اللزنة" النص صلب يف تدعى مصرفية جلنة تؤسس

 .عليها املطبقة والتنظيمية التشريعية لألحكام املالية واملؤسسات البنوك احرتام مدى مراقبة -

                                                 

1 Aux termes de l’article 511-33, alinéa 2 du code monétaire et financier, régissant le secret 

bancaire en France : " Outre le cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être 

opposé à la banque de France". Jérôme Lasserre Capdeville, op.cit., p 572. 
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 . معاينتها تتم اليت اإليالالت على املعاقبة -

 وضعياهتا نوعية على وتسهر املالية واملؤسسات البنوك استغالل شروط اللزنة تفحص -
 .املالية

 .املهنة س،ر قواعد احرتام على وتسهر
 أو البنك نشاطات ميارسون أشخاص يرتكبها اليت املخالفات االقتضاء، عند تعاين كما

 هذا يف عليها املنصوص التأديبية العقوبات عليهم وتطبق اعتمادهم، يتم أن دون املالية املؤسسة
 ". واملدنية اجلاائية األيرى باملالحقات املساس دون األمر

 املادة ملقتضيات طبًقا املالية واملؤسسات البنوك على الرقابية مهامها املصرفية اللزنة متارس
 حلساب موظفيه بواسطة املراقبة هذه بتنظيم اجلاائر بنك ويكلف ،11-03 رقم األمر من 108

 .ايتيارها عليه يقع شخص أي تكليف ميكنها كما  اللزنة،
 املعلومات لك  املالية، واملؤسسات البنوك من طلب املصرفية اللزنة تستطيع الشأن، هذا ويف
 احلسابات حمافظي تقارير طلب هلا حيق كما.  مهمتها لتأدية الضرورية واإليضاحات والبيانات

 .إليها حتتاج اليت واملعلومات احملاسباتية الوقائق كل  عامة، وبصفة
 توقيع يف سلطتها يالل من عقايب بدور املصرفية اللزنة تضطلع الرقايب، دورها إىل باإلضافة

 وكذلك املفعول، السارية والتنظيمات بالقوانني إيالهلا عند املالية واملؤسسات البنوك على العقوبة
 .املهنة أداء حسن لقواعد احرتامها مدى من التأكد

 للبنوك والنقدي املايل التسي،ر ومراقبة ضبط يف املصرفية اللزنة تلعبه الذي للدور اونظر 
 أشارت فقد مهمتها، تأدية يف املصريف بالسر امهاأم االحتزاج ميكن ال فإنه املالية، واملؤسسات

 أكدته الذي األمر وهو املهين، بالسر املصرفية اللزنة إلاام عدم إىل الثالثة الفقرة يف 117 املادة
 . هبا تقوم اليت املراقبة عمليات برنامج اللزنة تنظم ":بقوهلا ،11-03 رقم األمر من 109 املادة
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 أن هلا وخيول مفيدة تراها اليت واملعلومات الوقائق تبليغ وأجال هوصيغت التقدمي قائمة وحتدد
 ملمارسة الالزمة واإلقباتات واإليضاحات املعلومات مجيع املالية واملؤسسات البنوك من تطلب

 .مهمتها
 .معلومة وأية مستند بأي بتبليغها معين شخص كل  من تطلب أن وميكن

 ". اللزنة جتاه املهين بالسر حيتج ال
 البنوك وقائق على اإلطالع أحقية املصرفية للزنة منح اجلاائري املشرع أن هذا، من تنتجنس

 ونش،ر. املهين بالسر أمامها االحتزاج دون الرقابية مهامها ممارسة هلا يسمح مبا املالية، واملؤسسات
 زنةالل  مواجهة يف املهين بالسر االحتزاج عدم كذلك  هو قرر الفرنسي املشرع أن إىل هنا،

 به تجحي ال املصريف السر أن على 1984 لعام الصريف القانون من 57 املادة يف نص إذ ، املصرفية
 من واملصريف النقدي التقنني يف اأيض ذلك على أكد كما  فرنسا، وبنك املصرفية اللزنة مواجهة يف

 اللزنة مأما املصريف بالسر االحتزاج بعدم قرر حني الثانية، الفقرة 33-511 املادة يالل
 1.املصرفية

 
 املصارف بني املعلومات تبادل: الثاين املطلب

 عمالئها عن املعلومات الـمصارف تتبادل أن املصريف، والعرف البنوك بني العادة جرت 
 .األدبية و التزارية ومسعتهم املالية وأوضاعهم وأحواهلم

                                                 

1 Article L.511-33, alinéa 2 du code monétaire et financier : " Outre les cas où la loi le 

prévoit le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission … ". Jérôme 

Lasserre Capdeville, op.cit., p 576. 
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 مصاحل حتقيق إىل يهدف املصريف باالستعالم يعرف ما أو املصارف بني املعلومات فتبادل
 رميون الدكتور أشار فقد ولذلك، املصرفية، بالعمليات املتعلقة األيطار من ووقايتها املصارف،

 ال املصرفية السرية قانون أن كما  والوضوح، الشفافية وجود يفرتض املصريف التعامل أن إىل فرحات
 مركاية بواسطة السرية طابع حتت تتم واليت املصارف، بني التزارية املعلومات تبادل دون حيول

 1.املخاطر
 بتسي،ر اخلاصة زبائنه حبياة تتعلق سرية معلومات نشاطه إبان جيمع املصرف فإن وبالتايل

 األعمال، حقل يف املفيدة املعلومات تعطي أن ميكن اليت األمثل املؤسسة بذلك ويؤلف أعماهلم،
 تاضرور  على واف   بشكل اإلجابة تستطيع اليت األساسية األداة املصرفية املؤسسة أصبحت ولقد

 .االقتصادية احلياة يف الوضوح
 النتقال معتمدة مؤسسات وتعترب ،االقتصادي النشاط يف الثقل مركا املصارف متثل كما

 خمتلفة، جهات من تتلقاها معلومات على احلصول تستطيع الصفة وهبذه األموال، رؤوس
 .مةعا مؤسسات أو كانت  ياصة مهنية مؤسسات
 امليدان يف لالستعالم كعميل  احلاضر، وقتنا يف املصارف به تقوم الذي الدور أن كما

 .املصرفية العمليات ألتساع يعود املخاطر ازدياد ألن جًدا، هام هو االقتصادي
 جيًدا، بعضهم يعرفون ال أشخاص بني تتم التزارية الصفقات من كب،ر  عدد وهنالك،

 ،(مثالً  الفاكس عرب) شخصية غ،ر بصورة التزارية العمليات تعقدف متباعدة، أماكن يف ويقيمون

                                                 

1 " En effet, la loi sur le secret bancaire n’entrave pas la pratique d’échange d’informations 

commerciales entres les banques qui devrait s’effectuer sous le sceau du secret, par 

l’entreprise de la centrale des risques " .Raymond Ferhat, op.cit., p 167. 
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 يالل من البعض بعضهم على امسبق التعرف من التزار يتمكن أن هذه واحلالة الضروري فمن
 1.املصارف عرب مسعتهم

 من الصريح لإلذن إما وأساسه املصرفية، السرية مبدأ على ايروج يعترب املصريف فاالستعالم
 العمالء معظم أن ذلك عنه، لالستعالم امرجع املصرف جيعل بأن الضمين، إذنه وأ العميل قبل

 يعطي عندما وياصة باملصارف، عالقاهتم من حصوهلا ويتوقعون املصرفية العادة هبذه يعرفون
 .التزاري التعامل يف اآلير للطرف مصرفه اسم العميل
 تضمن ضوابط دون هكذا يتم ال املصريف االستعالم طرق عن البنوك بني املعلومات انتقالو 

 خماطر دائرة طريق عن املركاي البنك التبادل هذا تنظيم يتوىل حيث املعلومات، هذه انتقال سرية
 كشف  يف وتدرج املصرفية لالستعالمات البنوك من الواردة املعلومات تتزمع حيث االئتمان،

 متفق وضوابط أسس وفق تـحدد رقامبأ للعميل ويرما تامة بسرية ويعامل املصرفية، األيطار يسمى
 املعلومات هذه تصل ال حىت والتكتم السرية من قدر أكرب يضمن مما البنوك على يوزع مث عليها،

 2.أمينة غ،ر أيدي إىل
 دائرة) املخاطر مركاية يف االخنراط املالية واملؤسسات البنوك على اجلاائر بنك يشرتط لذلك،

 وطبيعة القروض من املستفيدين بأمساء اخلاصة املعلومات عجبمي وتاويدها ،(االئتمان خماطر
 تقوم اليت املصرفية باملعامالت اخلاصة املعلومات وكل املعطاة، والضمانات املقرتضة واملبالغ القروض

 .املالية واملؤسسات البنوك هبا

                                                 

 .55 ص السابق، املرجع سركيس، جورج أنطوان  1

 .12 ص السابق، املرجع اجلهين، أجمد  2
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 نص جاء حيث 11-03 رقم األمر من 98 املادة يف ذلك إىل اجلاائري املشرع أشار وقد 
 تكلف" املخاطر مركاية" تدعى املخاطر ملركاة مصلحة ويس،ر اجلاائر بنك ينظم ": أنه على املادة
 املسحوبة واملبالغ وسقفها املمنوحة القروض وطبيعة القروض من املستفيدين بأمساء جبمع

 .املالية واملؤسسات البنوك مجيع من قرض، لكل املعطاة والضمانات
 مركاية تاود أن وجيب املخاطر مركاية يف االخنراط املالية تواملؤسسا البنوك على يتعني

 . املادة هذه من األوىل الفقرة يف املذكورة باملعلومات املخاطر
 زبائن عن يتلقاها اليت املعلومات منهما، بطلب مالية ومؤسسة بنك لكل اجلاائر بنك يبلغ

 . املؤسسة
 املخاطر مركاية س،ر ينظم الذي النظام ر،األم هذا من 62 املادة ألحكام طبًقا اجمللس، يعد

 .املباشرة تكاليفها سوى تتحمل ال اليت املالية واملؤسسات البنوك قبل من ومتويلها
 1".املدفوعة غ،ر للمستحقات ومركاية للمخاطر مركاية اجلاائر بنك ينظم

 كبن مستوى على املخاطر مركاية مصلحة  إنشاء قرر املشرع أن املادة، نص من يتضح
 الدفع عدم يطر يف الـمتمثلة البنوك مصلحة أمهها ولعل متعددة، مصاحل حتقيق دفهب اجلاائر

 بنك يالل من املشرع شدد لذلك ،االئتمان يف الثقة بفقدان اقتصادها تأقر يف الدولة ومصلحة
 .لابائنها متنحها اليت القروض بكل بالتصريح البنوك مجيع التاام على اجلاائر

 مركاية باسم املالية واملؤسسات البنوك إىل اجلاائر بنك من املقدمة علوماتامل كانت  وملا
 .هلا املبلغة املعلومات هذه محاية على األي،رة هذه املشرع ألام فقد سرية، املخاطر

                                                 

 .والقرض النقد جملس عن الصادر 01-92 رقم النظام إىل املخاطر مركاية تنظيم خيضع  1
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 مبعلومات إدالء أو إعطاء جيوز ال حبيث املصارف، بني فقط اقائم املصريف االستعالم ويبقى 
 مبوجب أن ذلك والشركات، التزار قبل من التزاري كاالستعالم  صارف،امل غ،ر أيرى جهات إىل

 هبا علمت أو لديها املودعة باملعلومات تصرح وال الكتمان بواجب املصارف تلتام املصريف السر
 قررته الـمصارف بني املعلومات وتبادل فاالستعالم العميل، من بإذن إال مهامها، ممارسة أقناء

 والثقة االئتمان تدعيمو  جهة، من للمصارف اخلاصة للمصلحة يدمة القواننيو  املصرفية األعراف
 .أيرى جهة من املصرفية املنظومة يف

 والعميل املصرف بني القضائي النزاع: الثالث املطلب
 وذلك الـمصرفية، ومعامالته العميل أسرار بعض عن الكشف اأحيان املصرف مصالـح تقتضي

  بتسديد فيها يطالبه العميل على دعوى رفع حالة يف كما  لعميل،ا وبني بينه نااع يقع عندما
 على عنه دفع ما بسداد فيها يطالبه أو ،إياه منحه قرض فوائد أو عليه، مستحقة كمبياالت
 الدفاع يف املصرف حق دون حائال املصرفية السرية تقف ال احلالة هذه ففي لصاحله، املكشوف

 لسر اكشف  ذلك يعترب أن دون املسؤولية من يربئه ما يقدم نأ له فيحق مصاحله، ومحاية نفسه عن
 .املصرفية السرية ملبدأ اخمالف أو العميل

 على احفاظ وذلك معه التعامل وطبيعة عميله سر عن الكشف إىل املصرف يضطر لذلك،
 وإهدار الصمت التاامو  املصرفية بالسرية االلتاام احلالة هذه يف مطالبته ميكن وال الضياع، من حقوقه
 املصريف السر يقف أن جيب وال بالرعاية، أوىل املصرف فمصلحة عميله، مصلحة سبيل يف حقوقه
 . حقوقه استيفاء يف املصرف حق دون حائال

 بالسرية االلتاام عدم فيها وينبغي املصرف مصاحل من مصلحة متثل واليت اأيض األمثلة ومن
  عدم أو رصيد وجود عدم بسبب إما ،هعلي مسحوب بشيك الوفاء املصرف رفض املصرفية،
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 املسؤولية ألن املصريف، للسر ايرق يعترب ال العميل، رصيد حالة عن للحامل هنا فالكشف كفايته،
 1.امكشوف حسابه ترك الذي العميل يتحملها الكشف هذا عن

 وتسلم الشيك، رفض أسباب فيها يوضح شهادة بإصدار املصرف يلتام احلالة هذه ففي
 .طلبه على ابناء احلامل أي ق،احل لصاحب

 أن إال املصريف، بالسر االلتاام يغطيها معلومات إفشاء يتضمن الشهادة هذه إصدار أن ورغم
 عليه يفرض البنك عاتق على يقع آير قانوين اللتاام اتنفيذ سريتها كشف  للبنك أجاز املشرع
 ال كان  وإن اإلفشاء هذاو  العميل، عليه يسحبه الذي الشيك صرف رفض بأسباب شهادة إعطاء

 العدالة قيقحت دمخي قانوين اللتاام اتنفيذ يتم أنه إال القضائية السلطة من أمر على ابناء يتم
 إصدار جرمية أركان أحد إقبات يف كب،رة  أمهية ذات الشهادة هذه أن باعتبار احلقيقة، عن والكشف

 2.رصيد بدون شيك
 العميل وبني بينه قضائية دعوى مبناسبة إال يله،عم أسرار يفشي أن للبنك جيوز ال أنه كما

 والعمليات عليه، تنازعامل للموضوع بالنسبة إال يكون ال الـمصرفية بالسرية االلتاام من واإلعفاء
 منهما كل  يكون حبيث متضاربة، مصاحل حول والعميل البنك بني النااع يكون وأن معه، املتالزمة

 .لآلير ايصم
 املعروض احملكمة أمام إال بعميله اخلاصة والبيانات باملعلومات اإلدالء للبنك جيوز ال لذلك،

 .النااع حلل فقط الالزم وبالقدر النااع عليها
  

                                                 

 خمالف شرط كل  و اإلطالع لدى الوفاء واجب الشيك إن" :أنه على تنص اجلاائري التزاري القانون من 500 املادة  1

 ". يكن مل كأنه  يعترب لذلك

 .78 ص السابق، املرجع قرمان، الرمحن عبد  2
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 القضائية السلطات ملصلحة املقررة االستثناءات :الثالث املبحث
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 ممارسة تسهيل إىل إضافة واألدبية، ديةاملا العميل مصاحل محاية إىل املصرفية السرية هتدف
 ومتنح باملصارف اجلمهور ققة تقوي فالسرية األفراد، بني الثقة روابط وتدعيم املصرفية، املهنة

 .للمزتمع العامة املصلحة تأمني إىل يؤدي مما األسرار، كشف  وعدم للكتمان كب،رة  ضمانات
 السر بإفشاء املصارف إلاام ا،انأحي العدالة مصلحة تقتضي االعتبارات هذه مقابل لكن

 الشهادة بأداء املصرف يلتام لذلك ،احلقيقة إىل للوصول معينة وقائع عن معلومات وتقدمي املصريف
 االحتزاج وعدم عليها، لإلطالع مصرفية أوراق أو دفاتر تقدمي أو معينة، واقعة حول القضاء أمام

 للسلطات تعطي عامة اعتبارات كلها  يه،لد العميل أموال على احلزا عند املصرفية بالسرية
 مصلحة تقتضيها املصرف، من ضرورية تراها اليت املعلومات على احلصول يف احلق القضائية

 .العدالة
 القضاء أمام الشهادة: األول املطلب
 عن املختلفة حبواسه مباشرة أدركه عما شخص رواية يف يتمثل اإلقبات من دليل الشهادة

 احلضور على جيرب بل أدائه عن التخلف املطلوب يستطيع ال قانوين واجب هادةوالش معينة، واقعة
 .الشهادة وأداء احملكمة أمام

 أو اجلنائية احملكمة أمام الشهادة أداء من االمتناع الدول من كث،ر  يف القوانني تعاقب لذلك،
 األمن وإقرار العدالة يقحتق يف تساعد إذ أمهيتها اجلنائية املسائل يف للشهادة ألن التحقيق، سلطات

 .أبرياء وكانوا الشبهات حوهلم حامت من تربئة أو اجملرمني من بالقصاص
 قد شهادته تتناوهلا اليت الوقائع فإن جنائية، دعوى يف بشهادته يديل أن البنك على كان  وإذا

 1.للعقاب تعرض هبا أفضى وإذا مهنته، أسرار من تكون

                                                 

 .379 ص السابق، املرجع إمساعيل، الدين حمي  1
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 املصرف بالسر االحتزاج مبدى يتعلق فيما متباينة الكمس املختلفة التشريعات سلكت قدو 
 أداء عن ميتنع أن املصرف على توجب التشريعات فبعض .القضاء أمام الشهادة أداء عن لالمتناع
 املدين، القضاء أو اجلنائي القضاء أمام ذلك أكان سواء السر، حبفظ اللتاامه احرتاما الشهادة

 .اللبناين والقانون السويسري القانون ومنها
 أمام الشهادة يؤدي أن املصرف على فأوجبت ا،أير  امسلك أيرى تشريعات أيذت بينما

 أمام ذلك أكان سواء عنها، لالمتناع املصريف بالسر االحتزاج له جتا ومل ألدائها دعي إذا القضاء،
 .األمريكي القانون مثل املدين، القضاء أو اجلنائي القضاء

 يف املصريف، بالسر االحتزاج للمصرف جتا فلم ا،وسط اسلكم سلكت أيرى تشريعات ومثة
 أمر القضاء هذا أمام احلقيقة إظهار أن أساس على اجلنائي القضاء أمام الشهادة أداء عن االمتناع

 بالسر االحتزاج له أجازت أو املصرف على أوجبت بينما ،أسراره كتمان  يف العميل مصلحة متليه
 من بالرعاية أجدر أسراره كتمان  يف العميل مصلحة أن أساس على املدين القضاء أمام املصريف

  1.تعارضها عند املصاحل من غ،رها
 املسؤولية من ذلك ويعفيها اجلنائية املسائل يف الشهادة بأداء البنوك تلتام سويسرا ويف

 أمام الشهادة هبذه باإلدالء البنك يلتام فال ا،مدني الشهادة حيث من أما األسرار، إفشاء عن
 االلتاام من القانون يعفي حيث السويسرية، املقاطعات بعض قوانني يف إال املدنية احملاكم

 طبيعة بني يفرق أن دون احملاكم أمام الشهادة إىل املهنة بسر امللتامون يُدَعى عندما بالصمت
  2.احملاكم هذه

                                                 

 .38 ص السابق، املرجع النوري، حسني  1

 .387 ص السابق، املرجع إمساعيل، الدين حمي  2



 

146 
 

 1984 سنة الصادر ايلوامل الصريف القانون من 57 املادة يف حيدد فلم الفرنسي، املشرع أما
 يف به حيتج ال السر هذا أن على فقط نص وإمنا للعدالة احتقيق السر إفشاء فيها جيوز اليت احلاالت
  1.جنائي إجراء باختاذ تقوم عندما القضائية السلطة مواجهة

 احلاالت أو املصريف السر يفشي أن للبنك فيها جيوز اليت احلاالت حول يالف قار ولذلك
 اإلجراءات إطار يف الفضائية السلطات مواجهة يف املصريف بالسر حيتج أن البنك فيها طيعتست اليت

 .املدنية
 املدنية احملاكم أمام الشهادة أداء رفض يف احلق للمصرف يعود فإنه فرنسا ففي ذلك ومع
 املصرف عاتق على ملقى صمت موجبك  الوضع هذا إىل ينظر ال أنه على التأكيد مع والتزارية،

 2.املصرف هلذا يعود كحق  إمناو 
 احتقيق املصريف السر إفشاء للبنك فيها أجاز معينة حاالت حدد فقد املصري، املشرع أما

 البيانات إعطاء أو اإلطالع أجاز ،حيث اجلنائية أو املدنية بالناحية يتعلق فيما سواء املصلحة هلذه
 بني قضائي نااع وجد إذا اأيضو  بذلك، يقضي حتكيم حكم أو قضائي حكم صدر إذا  املصرفية

 اجلرائم من جرمية يف احلقيقة عن الشهادة أو الكشف ذلك اقتضى إذا وكذلك ،العميل  البنك
 3.العقوبات قانون من الثاين الكتاب من الثاين الباب من األول القسم يف عليها املنصوص

                                                 

1 L’article 57 dispose " Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut 

être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ".  Jean-

Louis Rives-Lange, Monique Contamine R, p 163. 

 .65 ص السابق، املرجع سركيس، جورج أنطوان  2

 .68 ص املرجع السابق  السيد، الرمحن عبد قرمان  3
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 الصادر املصرفية السرية نقانو  من الثانية املادة يف اللبناين املشرع أن جند ذلك، يالف وعلى
 حيث القضائية، السلطة أمام الشهادة أداء عن االمتناع حق املصارف مبنح قرر ،1956 سنة

 بشهادته اإلدالء يرفض وأن القضائية، السلطة جتاه السر حيفظ أن املصرف ألام املادة هذه مبوجب
 على املطبقة القانونية حكاماأل وأن املدين، القضاء أو اجلاائي القضاء أمام سواء اخلصوص هبذا

 السلطة من املقدمة الطلبات ذلك إىل باإلضافة يتناول املنع وأن. عليه تطبق ال الشهادة رفض
 . اجلاائية العقوبات طائلة حتت وذلك والسزالت، والتقارير املستندات إلظهار القضائية
 والشهادة اجلاائي لقضاءا أمام الشهادة بني نفرق أن فيزب اجلاائري، للقانون بالنسبة أما

 يف املصريف بالسر االحتزاج البنك يستطيع فال اجلاائي للقضاء بالنسبة أما املدين، القضاء أمام
 عن الكشف ألن العام، بالصاحل ويضر العدالة س،ر يعيق ذلك ألن اجلاائي، القاضي مواجهة
 املادة يف اجلاائري املشرع قرره ما ذاوه. ككل  اجملتمع ومتس العام بالنظام املتعلقة املسائل من اجلرائم

 السلطات مجيع بالسر تلام أن على الرابعة الفقرة يف نص عندما 11-03 رقم األمر من 117
 بأداء ملامة البنوك أن صراحة يعين وهذا ،جاائي إجراء إطار يف تعمل اليت القضائية السلطة ماعدا،

 التخلف ميكن ال قانوين واجب احلالة هذه يف دةالشها ألن اجرب  ولو اجلاائي القاضي أمام الشهادة
 . أدائه عن

 بأداء قانونا ملامة غ،ر فالبنوك السابقة، الفقرة فبحسب املدين، القاضي أمام الشهادةأما 
 للبنك جيوز أنه غ،ر املصريف بالسر االحتزاج للبنك وميكن والتزاري، املدين القضاء أمام الشهادة

 .صراحة بذلك العميل له أجاز إذا املدين، القضاء أمام الشهادة أداء
 القضاء أمام عليها لإلطالع املصرفية الدفاتر تقدمي: الثاين املطلب
 التزارية األعمال من املصارف أعمال أن اجلاائري التزاري القانون من الثانية املادة اعتربت

 :موضوعه حبسب اجتاري عمال يعد" :أنه على املادة نصت حيث موضوعها، حبسب
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 ". بالعمولة ياصة أو مسسرة أو صرف عملية أو مصرفية عملية كل -
 القانون من األوىل املادة أحكام حسب ا،تاجر  بصفتها جتارية أعماالً  متارس البنوك أن كما

 ويتخذه ااريجت عمال يباشر معنوي أو طبيعي شخص كل  اتاجر  يعد ":أنه على تنص اليت التزاري
 ". ذلك خبالف لقانونا يقضي مل ما له، معتادة مهنة

 ممارسة أي العادية، مهنتها بصفة املصرفية العمليات جبميع للقيام سواها دون خمولة فالبنوك
 1.البنوك جتارة

 من ختضع مسامهة شركة شكل يف الربح حتقيق هبدف املصرفية العمليات هذه متارس وهي 
 التاجر صفة البنوك اكتساب فإن ولذلك ،التزاري للقانون تسي،رها و تنظيمها و إنشاءها حيث
 2.التزاري القانون فرضها اليت بااللتاامات التقيد عليها يرتب

 بنص معينة دفاتر وهي التزارية، الدفاتر مسك التزار على املفروضة االلتاامات بني ومن
 ،التاامات من عليه وما حقوق من له ما فيها يدون حبيث مسكها، التاجر على جيب القانون
 .يباشرها اليت التزارية العمليات مجيع افيه ويثبت

 تقدمي البنك من يطلب أن للعميل جيوز فإنه آير، وشخص العميل بني نااع قار إذا وعليه،
 غ،ر بذلك، القيام عن االمتناع للبنك ميكن وال القضاء أمام دعواه يف حيتاجها اليت املصرفية الوقائق

                                                 

 66 املواد يف املبينة العمليات جبميع بالقيام سواها دون خمولة البنوك" :أنه على تنص 11-03 رقم األمر من 70 املادة  1

 ." العادية مهنتها بصفة أعاله، 68 إىل

 شكل يف اجلاائري للقانون اخلاضعة املالية واملؤسسات البنوك تؤسس أن جيب: " أنه على تنص األمر، نفس من 83 املادة  2

 .... "مسامهة شركات
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 عدم تقتضي العميل مصلحة أن إذ الغ،ر، من ائقالوق هذه تقدمي طلب حالة يف خيتلف األمر أن
 .الوقائق هذه إبراز

 حق على املصريف بالسر االحتزاج له حيق البنك أن الفقه من جانب ذهب اجملال، هذا يف
 ضمين بشكل وأكدته فرنسا، يف القضاء سلكه الذي املسلك وهو املدين، القاضي أمام اإلقبات

 السلطة لصاحل السر رفع بوجوب أقرت اليت الفرنسي، واملايل النقدي القانون من 33-511 املادة
 1.جاائي إجراء حالة يف القضائية

 من باعتباره العميل مصرف من يطلب أن الدعوى س،ر أقناء اجلاائي للقاضي جيوز مث، ومن
 هتصرف حتت أو حوزته يف ما بإبراز فريق أي يأمر أن أو يده، حتت لإلقبات سند أو ورقة تقدمي الغ،ر
 .الدعوى يف للفصل ضرورية أهنا يرى مستندات من

 وذلك بإبرازها املطالبة أو التزارية الدفاتر عرض اجلاائري التزاري أجاز القانون كما
 للغاية التزارية الدفاتر بإبراز يأمر أن نفسه تلقاء من وللقاضي بالنااع، منها يتعلق ما الستخالص

 .الدعوى يف لفصلل اضروري الدفاتر إبراز كان  إذا ذاهتا

                                                 

1 " Dés lors, à l’image d’autres secrets professionnels, le secret  bancaire doit l’emporter 

sur le droit à la preuve et être ainsi opposé au juge civil. La jurisprudence Française s’est 

orientée en ce sens. Cette solution est d’ailleurs confirmée de façon implicite, par l’article 

511-33 du code monétaire et financier qui ne prévoit une dérogation au principe qu’au 

bénéfice de l’autorité judiciaire agissant en matière pénale ". Jérôme Lasserre Capdeville, 

op.cit., p 506 et 507. 
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 للمصرف جيوز إذ جوازيه املدين القاضي أمام املصرفية الدفاتر تقدمي مسألة تبقى ذلك، ومع
 1.صراحة بذلك املصرف عميل أجاز إذا إال الغ،ر، يطلبها اليت ومستنداته دفاتره إبراز عن االمتناع
 املصرفية، ومستنداته دفاتره بإبراز املصرف إلاام اجلاائي القاضي حق من أن يتضح تقدم مما

 موضوع يف للفصل ضرورية تكون مستندات من لديه ما بتقدمي الدعوى يف فريق أي يأمر أن وله
 .الدعوى

 حتت مصريف سند أو ورقة بتقدمي املصرف يلام أن املدين للقاضي ميكن ال املقابل، يف أنه غ،ر
 تقتضي إذ املصرف، عميل مع نااع يف هو الغ،ر من آير شخص ذلك يطلب عندما لإلقبات، يده

 املادة نص من يستنتج ما وهذا صاحله، غ،ر يف يكون دليل أي إبراز جواز عدم العميل مصلحة
 تطلبها اليت املصرفية واألوراق والبيانات املعلومات كل  بتقدمي املصرف تلام اليت الرابعة الفقرة 117

 القاضي أمام بذلك ملام غ،ر املصرف أن صراحة يعين مما جاائي، إجراء إطار يف القضائية السلطة
 .املدين

 
 

 الغري لدى للمدين ما حجز: الثالث املطلب
 وللدائن بديونه، للوفاء ضامنة املدين أموال مجيع أن األموال على احلزا يف العامة القاعدة

 .الثالث شخص يد يف أو يده يف أكانت سواء عليها والتنفيذ املدين أموال حزا يف احلق

                                                 

 التزارية الدفاتر بتقدمي نفسه تلقاء من ولو يأمر أن للقاضي جيوز: " أنه على تنص اجلاائري التزاري القانون من 16 املادة  1

 ".بالنااع منها يتعلق ما استخالص بغرض وذلك نااع قيام أقناء
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 على ابناء إال حوهلا ببيانات يديل وال يده، حتت اليت العميل أموال على حيزا ال فاملصرف
 عدم املصرف على يرتب وهذا املصرفية، السرية على باحملافظة منه التااما وذلك قضائي، أمر

 النصوص عموم من انطالقا لديه اليت العميل أموال على احلزا عند املصرفية بالسرية االحتزاج
 1.الغ،ر لدى للمدين ما حزا جتيا اليت القانونية

 حساب حزا حالة يف كامال  املصريف السر برفع لديه، احملزوز املصرف يلام الفرنسي فاملشرع
 بالوضع اخلاصة املعلومات إعطاء عن لالمتناع املهين السر وراء التخفي للمصرف ميكن وال العميل،

 2.العميل حلساب املايل
 لديه امودع باعتباره املصرف وعلى املدين، للعميل املالية لوضعيةا معرفة يف احلق وللدائنني

 أمر على ويرتتب العميل، حلساب احلقيقية بالوضعية احلزا إجراءات أقناء يصرح أن العميل، أموال
 قانون من 355 املادة ألحكام اتطبيق وهذا فيه، التصرف من العميل ومنع احلساب جتميد احلزا

 .اائرياجل املدنية اإلجراءات
 األموال على حزا أي إلقاء مينع ،1956 لعام اللبناين املصرفية السرية قانون نأ حني يف 

 .أصحاهبا من يطي بإذن إال املصارف، لدى املودعة واملوجودات
 حيث الغ،ر، لدى للمدين ما حزا عن احلديث معرض يف احلديدية اخلاائن مشكلة وتثور

 إيداع حق وله اخلاانة مبفتاح العميل حيتفظ حني يف لعمالئه، يةاحلديد اخلاائن بتأج،ر البنك يقوم

                                                 

 .13 ص السابق، املرجع اجلهين، أجمد  1

2 "  En cas de saisie arrêt sur le compte de son client, le banquier tiers saisi ne peut se 

retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de communiquer la position du 

client (art 559.c.proc.civ) ". Jean-Louis Rives-Lange, Monique Contamine Raynaud, 

op.cit., p 163. 
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 البنك ويكون اخلاانة، مبحتويات العلم ودون البنك، قبل من رقابة أي دون سحبها وحق األشياء،
 ال البنك ألن اخلاانة، موجودات حبزا للبنك جمال ال فإنه وبالتايل اخلاانة، سالمة عن مسؤوال فقط
 .العميل يد حتت هي وإمنا تاملوجودا هذه حيوز

 للرأي افقفو  املؤجرة، اخلاانة حمتويات على العميل دائن حزا طريقة حول يالف قار لذلك
 احلزا طريق عن وذلك اخلاانة، حمتويات على احلزا العميل لدائن جيوز ا،إجيار  العقد بأن القائل

 .التنفيذي
 أموال على احلزا يف يرغب عندما لتامي الدائن فإن وديعة، عقد بأنه القائل للرأي اوفق أما

 علم مبزرد أنه ذلك على ويرتتب الغ،ر لدى للمدين ما حزا طريق يسلك أن العميل، مدينه
 يف الفصل حلني اخلاائن غرفة إىل الديول من املستأجر العميل حرمان عليه احلزا بإجراء البنك
 جيب وال اخلاانة، مبحتويات التقرير نكالب استطاعة لعدم اخلصوص هذا يف أمهية وال القائم النااع

 1.هبا حيتفظ  اليت املفتاح تسليم ملنع بالسرية البنك التاام إىل االستناد
 اخلاائن غرفة إىل الديول من العميل منع البنك حق من أنه الفرنسي القضاء اعترب وقد
 باريس حمكمة درتأص فقد مسؤولية، أي البنك على يرتتب وال باحلزا، إيطاره مبزرد احلديدية،

 بأحد عميله من املؤجرة للخاانة الفوري التزميد للدائن فيه أجازت ،1984 أفريل 19 بتاريخ اقرار 
 2.احتفظي احزا  اختاذ بواسطة البنوك

 باختاذه اخلاانة على احلزا إجراء العميل دائن بإمكان أنه الفقه، من جانب يرى وعليه،
 للمدين، ذمته يف مبا البنك إقرار إىل احلاجة دون لكوذ الغ،ر، لدى للمدين ما حزا إجراءات

                                                 

 .103 ص السابق، املرجع الشواريب، احلميد عبد  1

2 Jean-Louis Rives-Lange, Monique Contamine Raynaud, op.cit., p 744. 
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 واإلنفراد اخلاائن غرفة إىل الديول من العميل منع احلزا بتوقيع إيطاره زردمب البنك وعلى
 1.أمواله بتهريب يقوم أن يشية اخلاانة من باالنتفاع

 اإلفالس: الرابع املطلب
 التفلسة لوكيل وحيق أمواله عن ترفع املصرفية السرية فإن املصريف العميل إفالس حالة يف

 لصاحل األموال كامل  حزا التفلسة لوكيل ويعود املفلس، أموال كافة  عن املصارف من االستعالم
 2.الدائنني مجاعة

 الوضعية لتحديد الضرورية والبيانات املعلومات كافة  املصرف من تطلب أن للمحكمة وجيوز 
 من احملكمة قبل من املعني اخلب،ر ومتكني القضائية، التسويةو  اإلفالس حالة يف للعميل، االقتصادية

 .مهامها لتأدية يطلبها اليت والوقائق املعلومات كل
 حالة يف القضائي املتصرف الوكيل أمام املصريف بالسر االحتزاج للمصرف جيوز ال أنه كما

 واألمر رقابتها، حتت صريفامل العميل أموال وضع احملكمة تقرر عندما اإلفالس، أو القضائية التسوية
 عن السرية يرفع أن املصرف فعلى ا،قضائي العميل أموال تصفية حالة يف املصفي على  يسري نفسه
 3.العميل حسابات مجيع

                                                 

 .104 ص السابق، املرجع الشواريب، احلميد عبد  1

 .55 ص السابق، املرجع سركيس، جورج أنطوان  2
 القضائي املتصرف الوكيل يكلف:" أنه على تنص  القضائي، املتصرف بالوكيل املتعلق ،23-96 رقم األمر من 2 املادة  3

 التشريع إطار يف وذلك األموال، هذه تسي،ر مراقبة أو املساعد وظائف ممارسة أو الغ،ر أموال بتسي،ر قضائي، حكم مبوجب
 .به العمل اجلاري
 احملددة للشروط وفقا إفالسها املشهر التزارية الشركة بتصفية االقتضاء ندع القيام، أو الدائنني بتمثيل أيضا يكلف أن وميكن

 ". التزاري القانون يف
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 اإلفالس حكم صدر فإذا املصرف، لدى للعميل اجلاري احلساب قفل إىل يؤدي واإلفالس
 فيمتنع إمهال، دون هنايته إىل  وصل قد اجلاري احلساب اعتبار ذلك على ترتب العميل، ضد

 ويستخلص الـخصوم، جانب يف أو األصول جانب يف سواء جديد قيد أي إجراء على صرفامل
 مدفوعات قيدت فإذا اإلفالس، حكم صدور وقت عليها يكون اليت باحلالة احلساب رصيد

 بقية مع تندمج وال بنود إىل تتحول وال احلساب يف تديل ال فإهنا احلكم، هذا بعد جديدة
 .اإلفالس حكم على السابقة املدفوعات

 الرصيد كان  فإذا ،املفلس الطرف موقف يتبني اإلفالس حكم وقت النهائي الرصيد ومبعرفة
 وكيل إىل املصرف تقدم امدين كان  وإذا ،التفلسة وكيل إىل يؤديه أن املصرف على وجب ادائن

 .الدائنني مجاعة ضمن به امطالب التفلسة
 التفلسة، وكيل إىل امعنوي أو اطبيعي اشخص أكان سواء للمفلس التزارية الدفاتر سلمت كما

 ميكن مث ومن املفلس، أموال إلدارة التفلسة وكيل وتعيني التفلسة بإقفال كمةاحمل حكم صدور بعد
 .بالتفلسة املتعلقة والدفاتر األوراق على اإلطالع

 لتحصيل الدعاوى يقيم الصفة وهبذه املفلس، نع نيابة اإلدارة أعمال التفلسة وكيل ويتوىل
 من يطلب أن ذلك يف وله القضاء، أمام ضده املرفوعة الدعاوى يف املفلس ومتثيل املفلس حقوق
 اخلاصة املصرفية باألعمال املتعلقة والبيانات املعلومات على واحلصول الوقائق على اإلطالع البنك

 .املفلس بالعميل
 فإن إفالسه، بشهر حكم صدور حالة يف فإنه ا،معنوي اشخص ساملفل العميل كان  وإذا
 .له القانوين املمثل باعتباره التفلسة وكيل هو أسراره بإفشاء للبنك اإلذن منح يف احلق صاحب
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 العامة السلطة ملصلحة املقررة االستثناءات: الرابع املبحث
 السلطات بعض لفائدة حبوزهتا اليت لوماتاملع تقدمي للبنوك العامة املصلحة اأحيان تقتضي

 اليت املعلومات البنوك من تطلب أن ذلك، هلا ريص الذي القانون مبوجب تستطيع اليت العمومية
 .ملهامها ممارستها أقناء ضرورية تراها

 هنا األمر ألن السلطات هذه مواجهة يف املصريف بالسر االحتزاج للبنوك جيوز ال ولذلك، 
 كل  بتقدمي القانون مبقتضى ملامة فالبنوك لألفراد، األيرى باملصاحل مقارنة العامة ةباملصلح يتعلق

 يف ويبقى الوظيفية، هامهامل مااولتهم إطار يف السلطات هذه أعوان يطلبها اليت والبيانات املعلومات



 

156 
 

 أو أقناء هاعلي اطلعوا اليت والوقائق املعلومات عن املهين بالسر ملامون األعوان هؤالء ذلك، مقابل
 .مهامهم أداء مبناسبة

 املالية واملؤسسات البنوك من تطلب أن القانون مبوجب احلق هلا اهلينات بعض فإن وعليه،
 .مهامها ألداء ضرورية تراها اليت املعلومات

 على اإلطالع يف احلق يكون فقد هينة، كل  طبيعة حبسب املهين السر حالة رفع وخيتلف
 ومن عمالئها، أحد ختص معلومات عن البنوك مساءلة يف اأحيان يكون دوق والبيانات املعلومات

 العامة، املصلحة حتقيق هبدف مهامها لتأدية اهلينات هلذه كب،رة  صالحيات منح قد املشرع يكون مث
 .املهين بالسر مواجهتها يف االحتزاج املالية واملؤسسات للبنوك ميكن ال وبالتايل
 واجلمركية الضريبية اهلينات مواجهتها يف الـمصرفية السرية رفع رعشامل قرر اليت اهلينات ومن 
 أموال على والتحري اجلباية حتصيل جمال يف واسعة بسلطات اإلطار هذا يف تتمتع حبيث

 .املالية واملؤسسات البنوك يف للضريبة اخلاضعني األشخاص
 والنقدية القضائية السلطات لدى اجلرائم بعض عن بالتبليغ اأيض ملامة البنوك أن كما

 .العام والنظام العامة املصلحة على احفاظ لكشفها املصريف السر إفشاء ووجوب
 الضريبية اهليئات: األول املطلب
 األفراد مديرات عن لإلفشاء البنوك تدفع اليت األسباب أحد الضريبية املسائل تشكل

 معلومات على احلصول الضرائب ةإلدار  فيحق عليهم، الضريبة لفرض امتهيد وذلك معها املتعاملني
 املكلف قبل من املقدمة البيانات مقارنة أو الضريبة تقدير هبدف وهذا عمالئها عن البنوك من

 .فيها الواردة املعلومات صحة من والتأكد البنك لدى اليت بالبيانات
 البنوك، لدى والسزالت املستندات على اإلطالع حق الضرائب إلدارة القانون ويسمح

 املصريف أن يرون الفقهاء بعض كان  وإن العمالء، وحسابات ودائع عن والتحري البحث جراءوإ
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 معلومات تقدمي دون بالضريبة املكلفني األشخاص عن الضرائب ألعوان الوقائق كافة  بتقدمي ملام
 1.عنهم

 ارةاإلد هذه تتمتع حبيث الضرائب، إدارة جتاه املصرفية بالسرية التذرع ميكن ال فرنسا ففي
 .املصرف بعمالء اخلاصة التزارية الدفاتر على اإلطالع حق ختوهلا استثنائية بسلطات
 يف لكن بلزيكا، يف وكذلك الضرائب مأموري جتاه املصرفية بالسرية التذرع جيوز لبنان ويف
 السرية رفع فيمكن الضريبة فرض كيفية  على اعرتاض حصل إذا أما الضريبة، عن التصريح
 2.املصرفية

  
 نصت حبيث الضرائب، إدارة جتاه املصرفية بالسرية لتذرعا جيوز فال اجلاائري، القانون يف أما

 تأسيس قصد اجلبائية اإلدارة ألعوان اإلطالع حق على اجلبائية اإلجراءات قانون من 45 املادة
 3.واملعلومات الوقائق بتصفح وذلك ومراقبتها الضريبة وعاء

 الشركات أرباح على والضريبة اإلمجايل الديل على الضريبة قانون من 312 املادة تنص كما
 يتعني الغ،ر قبل من أو أنفسهم املعنيني قبل من املكتتبة الضرائب تصرحيات ملراقبة اتسي،ر  ":أنه على
 دفع يف مهمتهم تتمثل الذين التزار من وغ،رهم األموال يف واملتصرفني املصرفيني مجيع على

 وكذا النوع، هذا من بدفوع القيام قانوية بصفة مهمتهم تشمل الذين أو منقولة قيم عن إيرادات
                                                 

1 "  Ce droit de communication contraint le banquier à fournir tout document mais non à 

donner des renseignements". Jean-Louis Rives-Lange, Monique Contamine Raynaud, 

op.cit., p 164. 

 .417 ص السابق، املرجع األموال، وتبييض هتريب مغبغب، نعيم  2

 وعاء تأسيس قصد اجلبائية اإلدارة ألعوان اإلطالع حق يسمح" :أنه على تنص اجلبائية اإلجراءات قانون من 45 املادة  3
 ". أدناه املذكورة املواد يف عليها املنصوص واملعلومات الوقائق بتصفح مراقبتها و الضريبة
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 كل  عند يقدموا أن التسزيل، إطالع حلق اخلاضعة رضهاغ كان  اأي الشركات ومجيع التزار مجيع
 يف مسكها على نص اليت الدفاتر مراقب، رتبة يف األقل على هم الذين الضرائب أعوان من طلب

  ". والنفقات اإليرادات ومستندات لحقةامل والوقائق الدفاتر يعمج وكذا التزاري القانون
 حق سلطات ممارسة التسزيل ألعوان اجلبائية اإلجراءات قانون من 59 املادة قررت حني يف
 ميارسون الذين املعنويني أو الطبيعيني األشخاص كل  على واملعلومات، الوقائق على اإلطالع
  1.الغ،ر على أو هؤالء على املرتتبة الضرائب عدف مراقبة قصد املصرفية، التزارة

 بعمليات اخلاص التنظيم تطبيق مدى مراقبة الضرائب ألعوان جيوز ذلك، إىل باإلضافة
 " :أنه على ذكره السابق القانون من 316 املادة نصت حيث بالضريبة، املكلفني قبل من الصرف

 قبل من ايصيص واملكلفني مراقب بةرت من األقل على هم الذين للموظفني احلقوق نفس ختول
 املتعلق التنظيم تطبيق حسن عن بالضرائب املكلفني لدى التحقيق طريق عن باملالية املكلفة الوزارة

 مهمتهم ألداء الضرورية املعلومات العمومية املصاحل مجيع من يطلبوا أن األعوان وهلؤالء بالصرف،
 ". املهين بالسر ذلك على يعرتض أن دون من

 ممارسة ميكن" : بقوهلا اجلبائية اإلجراءات قانون من 60 املادة أكدهتا اليت األحكام هيو 
 مراقبة أجل من الضرائب إدارات لصاحل عليها املنصوص الوقائق على اإلطالع حقوق خمتلف
 ".بالصرف اخلاص التنظيم

                                                 

 :أنه على تنص اجلبائية، اإلجراءات قانون من 59 املادة  1
 كل  على األسهم، شركات جتاه العمل، به اجلاري للتشريع تطبيًقا التسزيل، ألعوان املخولة السلطات ممارسة ميكن " 

 املرتتبة الضرائب دفع مراقبة قصد التزارة هبذه مرتبطة أو املصرفية التزارة ميارسون الذين املعنويني أو الطبيعيني األشخاص
 .. ...الغ،ر. على أو هؤالء على

 تأسيس قصد حفظها، وسيلة كانت  مهما والوقائق، املعلومات على باحلصول اجلبائية اإلدارة ألعوان اإلطالع حق يسمح
 ". ومراقبتها الضريبة وعاء
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 وجه لىع واملكلفون األقل على مراقب رتبة هلم الذين املوظفون احلقوق بنفس ويتمتع
 وهذا بالصرف، اخلاص التنظيم تطبيق حسن من بالتأكد باملالية، املكلفة الوزارة قبل من اخلصوص

 . الصرف نشاط املمارسني للضريبة اخلاضعني لدى بتحقيقات القيام يالل من
 ضرورية يروهنا اليت املعلومات العمومية املصاحل مجيع من األعوان هؤالء يطلب أن وميكن

 1.املهين بالسر عليهم حيتج أن دون من تهم،مبهم للقيام
 املادة نص يف الواردة العقوبات تطبق الضرائب، ألعوان اإلطالع حق منح رفض حالة ويف

 إىل 5000 من مبلغها يرتاوح بغرامة يعاقب" :أنه على تنص اليت اجلبائية، اإلجراءات قانون من 62
 والوقائق واملستندات الدفاتر على اإلطالع حق منح ترفض شركة أو شخص كل  دج، 50 000

 تقوم أو للتشريع وفقا تقدميها عليها يتعني اليت أعاله، 61 إىل 45 من املواد يف عليها املنصوص
 ". حلفظها احملددة اآلجال انقضاء قبل الوقائق هذه بإتالف

 ملادةا مبقتضى مهامهم، تأدية أقناء املهين بالسر ملامون الضرائب أعوان يبقى هذا، كل  ومع
 .العقوبات قانون من 301 املادة أحكام طائلة حتت وذلك اجلبائية اإلجراءات قانون من 65

 اجلمركية اهليئات: الثاين املطلب
 اليت الوقائق على اإلطالع حق البنوك من تطلب أن مهامها، تأدية أقناء اجلمارك إلدارة ميكن

 أعوان مواجهة يف املهين بالسر االحتزاج وكللبن جيوز ال حبيث مصاحلها، هتم قضية أية يف حبوزهتا
 قبل من حتقيق حمل بقضايا تتعلق مصرفية ملفات أو وقائق على اإلطالع يطلبون الذين اجلمارك

 .العقوبات قانون طائلة حتت قضائية متابعات إىل تعرضت وإال مصاحلهم،

                                                 

 .اجلبائية اإلجراءات قانون من 61 املادة  1
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 إدارة ألعوان طالعاإل حق إىل اجلمارك، قانون من 48 املادة يف اجلاائري املشرع أشار وقد
 مراقبة ضابط رتبة هلم الذين اجلمارك ألعوان ميكن ":يلي ما على املادة نص يف جاء حيث اجلمارك

 الوقائق أنواع على اإلطالع وقت أي يف يطلبوا أن القابض، مبهام املكلفني واألعوان األقل على
 النقل وعقود اإلرسال وجداول مالتسلي وسندات كالفوات،ر  مصلحتهم، هتم اليت بالعمليات املتعلقة

 ".والسزالت والدفاتر
 حق اجلمارك ألعوان منح الذي الفرنسي، اجلمارك قانون من 65 املادة تقابلها املادة هذه
 األمر وهو مصاحلهم، هتم بعمليات تتعلق طبيعتها كانت  مهما واملستندات الوقائق على اإلطالع

 1977.1 جانفي 25 بتاريخ الصادر قرارها يف الفرنسية النقض حملكمة اجلاائية الغرفة أكدته الذي
 الوقائق أن ذلك إطالقه على ليس فإنه اجلمارك، ألعوان اقانون امقرر  اإلطالع حق كان  وملا
 .اجلمارك إدارة ختص بقضية مباشرة عالقة على تكون أن جيب اإلطالع، حمل املطلوبة

 أو بأشخاص تتعلق قضايا يف بنوكال لدى بالتحقيق القيام اجلمارك ألعوان ميكن كما
 املصريف إطالع اجلمارك أعوان على وجيب اجلمارك، بإدارة مباشرة عالقة على معينة عمليات

 .بذلك
 طبيعتها كانت  أيا الوقائق على احلزا سلطة ممارسة إىل اجلمارك أعوان صالحيات ومتتد

 بأعمال القيام مبناسبة وذلك ،(اخل...البنكية احلسابات ،جفاتسال الشيكات، دفاتر فاتورات،)
 .اجلمارك إدارة هتم اليت القضايا يف والتحقيق الرقابة

 اجلرائم عن اإلبالغ: الثالث املطلب

                                                 

1 Jean-Louis Rives-Lange, Monique Contamine Raynaud, op.cit., p 164. 
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 إبالغ إىل يبادر أن عليه جرمية بوقوع علم من فكل قانوين، واجب اجلرائم عن اإلبالغ
 .العامة السلطات

 اعتبارات أن ذلك ملهنته، ممارسته أقناء هبا علم اليت اجلرائم عن التبليغ بواجب ملام فاملصريف
 من اجملتمع كيان  على لحفاظل املصريف بالسر االلتاام عدم البنوك من تقتضي العامة املصلحة
 .اجلرائم أيطار

 السر إفشاء البنوك من تستوجب واليت الـمصريف العمل يف حصوال األكثر الـزرائم من
 .األموال وتبييض ،رصيد بدون الشيك إصدار جرمييت وكشفها،

 :رصيد بدون الشيك إصدار جرمية  -أ
 يكون احلالة هذه يف له، كاف    رصيد يوجد ومل العميل قبل من موقع للبنك شيك قدم إذا

 .له رصيد ال أو كايف  غ،ر العميل رصيد أن يصرح بأن وذلك املصريف، السر إلفشاء امضطر  البنك
 فإنه الشيك، قيمة من أقل الوفاء ابلمق كان  أو له رصيد ال اشيك يسحب الذي فالعميل

 املصريف سره إفشاء بعدم محايته من عربة فال وبالتايل رصيد، بدون شيك إصدار جلرم امرتكب يعترب
 .ارتكبه الذي اجلرم على يعاقب حىت وذلك

 محاية وذلك رصيد بدون شيك إصدار جرمية عن اإلبالغ البنك على جيب احلالة هذه ففي
 .اقاني الشيك من املستفيد ومصلحة العام، والنظام العامة املصلحة أوهلا ،عتبارباال أوىل ملصاحل
 :األموال تبييض جرمية -ب

 يشكل إجرامية، أنشطة من املتأتية األموال تبييض عمليات يف املصارف استعمال اليوم أصبح
 .اإلجرام ظاهرة لتطور ووسيلة املصارف، هذه وجناعة قوة يف اهتديد
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 تبييضها يتم اليت األموال حزم السيما األي،رة، السنوات يف يطورهتا دادتاز  اجلرمية فهذه
 واملؤسسات البنوك األموال هذه تبييض يف وتستخدم. اجلرمية هذه تفاقم من زاد الذي األمر اسنوي
 .األموال هلذه مالية وحتويالت مصرفية عمليات لتنفيذ املتاحة، املصرفية القنوات وكافة املالية

 غسيل جرمية على تشزع احلسابات سرية يف والتشدد املصرفية السرية قوانني فإن وبالتايل
 ايصب امرتع سويسرا، مثل املصرفية للسرية صارمة بأحكام تأيذ اليت الدول تعترب حيث األموال،
 .األموال غسيل لعمليات

 فعلى لوقة،امل األموال هذه على الرقابة أمام اعاتق املصرفية السرية تكون ال أن جيب ولذلك
 ليس واليت األموال هلذه مشبوهة تـحركات وتالحظ لديها مودعة أموال مصدر يف تشك اليت البنوك

 هوية عن تكشف وأن التحركات هبذه النقدية السلطات تبلغ أن اقتصادي مردود أو غرض هلا
 1.أصحاهبا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .14 ص السابق، املرجع اجلهين، أجمد  1
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 املصرفية للسرية القانونية احلماية :الرابع الفصل
 :يدهمت

 البنوك تلتام حبيث مشددة، رقابة نظام إىل البنوك إيضاع املصرفية السرية مبدأ أهداف من إن
 .املصرفية أعماهلا أداء مبناسبة علمها إىل وصلت اليت عمالئها أسرار بكتمان

 أقرها اليت القانونية احلماية مدى على تتوقف املصريف السر لكتمان اإللاامية القوة أن غ،ر
 أحد أسرار إفشاء حالة يف البنك عاتق على تلقى اليت املسؤولية يف اإللاامية القوة وتتمثل املشرع،
 .عمالئه

 على يرتتب مما أسراره إفشاء مت الذي بالعميل لإلضرار يؤدي املصريف السر إفشاء إن لذلك،
 هة،ج من للعميل اخلاصة املصلحة مايةحل تقرر قد املصريف السر ألن املصرف، مسؤولية قيام

 .أيرى جهة من العامة واملصلحة
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 السرية قانون أحكام خيالف الذي املصريف على ترتتب أنه فرحات، رميون األستاذ اعترب فقد
 1.واجلاائية املدنية املسؤولية املصرفية،

 كما  املصرفية، السرية النتهاك ياصة أحكام وضع إىل الدول بعض يف املشرع جلأ لذلك،
 توىل أيرى دول ويف. 1956 عام الصادر املصرفية السرية قانون يالل من اللبناين املشرع فعل

 وهو املصرفية، السرية على وطبقها عام بشكل املهنية بالسرية اخلاصة األحكام توسيع مهمة الفقه
 ينظم ياص نص لديها يوجد ال حيث وبلزيكا، وسويسرا فرنسا من كل  انتهزته الذي األسلوب

  2.املهنية بالسرية املتعلقة العقوبات قانون أحكام إىل الرجوع من والبد ة،املصرفي السرية إفشاء جرم
  دولة أي يف املصريف النظام عليها يقوم اليت الركائا أهم يشكل املصرفية السرية مبدأ كان  وملا
 جاائية عقوبات عليه ترتتب املبدأ هذا يرق حالة يف ردعية جااءات املشرع قرر فقد كانت،

 .تأديبية وأيرى يةومدن
 يالل من املصرفية للسرية القانونية احلماية دراسة إىل الفصل هذا يف سنتعرض وعليه،

 الثاين، املبحث يف املصريف للسر املدنية احلماية مث األول، املبحث يف املصريف للسر اجلنائية احلماية
 للسر القانونية للحماية إضافية مةدعا باعتبارها التأديبية املسؤولية إىل سنتطرق الثالث املبحث ويف

 .املصريف
 
 
 

                                                 

1 " Le banquier qui viole les dispositions de la dite loi, engage sa responsabilité civile et 

pénale ".  Raymond Ferhat, op.cit., p 160. 

 .عام بشكل املهين السر على املطبقة الفرنسي قوباتالع قانون من 378 املادة  2
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  املصريف للسر اجلنائية احلماية: األول حثاملب
 العامة واملصلحة ناحية، من للعميل اخلاصة املصلحة حلماية تقرر قد املصريف السر كان  إذا

 إفشاء رفللمص فيها جيوز اليت احلاالت حدد قد دولة، كل  يف املشرع فإن األيرى، الناحية من
 رفع املشرع قرر اليت احلاالت غ،ر يف املصريف بالسر املام املصرف يبقى حبيث عمالئه، أسرار
 .فيها السرية

 جاائية عقوبات وتفرض األسرار إفشاء جترم الدول تشريعات أغلب فإن ذلك، على اتطبيقو 
 .املصرفية السرية يرق جترم قانونية نصوص إحداث يالل من مرتكبيه، على

 اجلاائية، املسؤولية املصرفية السرية أحكام ينتهك الذي املصريف على ترتتب ذلك عن فضال
 1.ومحايته املصريف النشاط صيانة هبدف نصه أستحدث اياص اجرم يشكل اخلرق هذا ألن

                                                 

1 " Cette responsabilité pénale découle de la création d’un nouveau délit qu’est celui de la 

violation du secret bancaire, délit spécial attaché au respect de l’activité bancaire et 

sanctionné par la mise en jeu de la responsabilité pénale ". Raymond Ferhat, op.cit., p 161. 
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 نصوص هي وإمنا اجلاائري، التشريع يف املصرفية بالسرية ياص قانون يوجد ال أنه، وحيث
 العاملني وعلى املصارف على وتطبق مباشر بشكل املهين السر ختص ننيالقوا بعض يف متناقرة

 .فيها
 نتناول مث أركاهنا، حتديد يالل من املصرفية السرية إفشاء جرمية إىل التطرق سنحاول لذلك،

 .املصرفية السرية إفشاء عقوبة
 
 

 املصريف السر إفشاء جرمية: األول املطلب
 الركن الشرعي، الركن: هي أركان قالقة توافر صريف،امل السر إفشاء جرمية لقيام يستوجب

 .املعنوي والركن املادي
  الشرعي الركن: األول الفرع
 جرمية عليه تقوم الذي القانوين األساس 03/11 رقم والقرض النقد قانون من 117 املادة تعترب

 قانون يف يهاعل املنصوص العقوبات طائلة حتت املهين للسر خيضع حبيث املصريف، السر إفشاء
 املقررة اجلااءات عليهم وتطبق املالية، واملؤسسات البنوك يف يعملون الذين األشخاص العقوبات،

 .املهين السر لواجب يرقهم حالة يف العقوبات قانون من 302 و 301 املواد يف
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 قانون إىل حييلنا الفرنسي املشرع غرار على اجلاائري املشرع أن ،117 املادة من ويالحظ
 تكون اليت والبيانات املعلومات نوع يف البحث منا يستوجب الذي األمر ،تفصيل دون لعقوباتا

 1.اإلفشاء حمل
 أحكام تطبيق عندئذ   وجب بالعميل، ياصة مبعلومات يتعلق املصريف السر يرق كان  فإذا

 هذه يف يستوجب املصرف أسرار بإفشاء يتعلق اخلرق كان  إذا أما العقوبات، قانون من 301 املادة
 .العقوبات قانون من 302 املادة أحكام تطبيق احلالة

 القواعد تطبيق قرر 302و 301 املادتني يالل من اجلاائري املشرع أن القول ميكن وعليه،
 .صراحة ذلك إىل يشر مل ولو حىت فيها والعاملني البنوك على املهين للسر املنظمة

 
  املادي الركن: الثاين الفرع
 اإلطالع من الغ،ر كنمي حيث املصريف، السر إفشاء جلرمية كونامل الركن ملاديا الركن يعترب

 إفشاء وطرق صور اجلاائري املشرع حيدد ومل. كانت  طريقة أو وسيلة بأي املصرفية األسرار على
 ومل أسرارًا، أدىل بلفظ 302 و 301 املادتني يف العقوبات قانون يالل من ذلك عن عرب وإمنا السر،
 طريقة، بأية حمظور أمر اإلفشاء أن على جاءت النصوص ولكن اإلفشاء، وطرق وسائل إىل يشر
 طرق من وطريقة وسيلة بأية يتحقق أن ميكن اإلفشاء يف املتمثل املادي الركن أن يؤكد الذي األمر

 .اإلفشاء

                                                 

 قانون من 13 الفقرة 226 املادة إىل حتيل ،1984 جانفي 24 يف الصادر الفرنسي املصريف القانون من 57 املادة  1

 .العقوبات
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 وإطالع السر بكشف وذلك السري، الطابع ذات علوماتامل إفشاء يف املادي الركن ويتمثل
 العالنية ولكن جريدة، أو جملة يف كالنشر  طريقة بأية السر أُعلن إذا اإلفشاء ويتحقق عليه، ،رالغ

  السر إفشاء يلام وال واحد شخص إىل اإلفشاء يقع أن يكفي إذ اجلرمية، لتحقق اشرط ليست
 1.منه جاء إفشاء اجلرمية لوقوع يكفي وإمنا كامال

 املعنوي الركن: الثالث الفرع
 السر إفشاء واقعة ارتكب الذي بالشخص اجلاائية املسؤولية إحلاقي املعنو  بالركن يقصد

 املوظف علم فيشرتط اجلنائي، والقصد العلم: أساسيني عنصرين يف املسؤولية هذه وتتمثل املصريف،
 اوقاصد للقانون، امـخالف عمالً  يُعد العمالء أسرار إفشاء بأن وعلمه مهين سر إفشاء على بإقدامه

 .ذلك حتقيق على اائيجن امصر 
 أكان سواء أو مقصود غ،ر أو امقصود اإلفشاء يكون أن املعنوي العنصر لقيام يشرتط وال

 يكون أن التشريعات من العديد تشرتط ولذلك. قائمة تبقى فاجلرمية ذلك، غ،ر أو اشريف الدافع
 .الضرر إحلاق ملهينا السر إفشاء من الغرض يكن مل ولو حىت اجلنائي بالقصد امقرتن اإلفشاء فعل

 يكون أن يشرتط حبيث العام اجلنائي بالقصد يكتفي العقوبات قانون يف الفرنسي فاملشرع
 السر إفشاء جرمية لقيام وظيفته طريق عن علمه إىل وصل اسر  يفشي أنه اعامل املصرف يف املوظف
 .املصريف

 إىل وإيطاليا نياأملا يف احلال هو كما  القوانني، بعض تشرتط ذلك يالف وعلى حني يف
 .اإلضرار نية وهو اخلاص، اجلنائي القصد العام، اجلنائي القصد جانب

                                                 

 .339 ص السابق، املرجع الدين، علم إمساعيل الدين حمي  1
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 اجلنائي القصد فيها يتوافر ال حاالت يف اإلفشاء جرمية وجود تقرر أيرى تشريعات وهناك
 من 46 املادة إليه تش،ر ما مثل بإمهال، اجلرمية فيها تقع حاالت أي اخلاص، اجلنائي القصد وال

 ارتكب قد الفاعل كان  إذا ":بأنه تقضي واليت منه األي،رة الفقرة يف السويسري العقوبات قانون
 ". فرنك آالف عشرة على تايد ال الغرامية العقوبة تكون بإمهال الفعل

 السيما اإلسرار، على باحملافظة املتعلقة النصوص يف صراحة يشر فلم اجلاائري املشرع أما
 املعنوي الركن إىل القرض و النقد قانون من 117 واملادة العقوبات قانون من 302 و 301 املواد
 املصرف أو بالعميل تتعلق وبيانات مبعلومات اإلدالء جمرد أن قرر بل املهين، السر إفشاء جلرمية

 السر إفشاء حتظر اليت املواد يف الركن هذا إىل اإلشارة فعدم. املصريف السر إفشاء جرمية تشكل
 كل  يف مفرتض أمر هو إذ اجلاائري، القانون يف اجلرمية هذه يف به االعتداد عدم اليعين املصريف،

 ما على اجنائي اقاصد كان  إذا إال اجلاائية، املسؤولية عن الشخص يسأل فال عام بشكل جرمية
 مفرتض أمر أنه أساس على الركن هذا يف للتفصيل ضرورة اجلاائري املشرع يرى مل لذلك به، يقوم

 .ميةجر  كل  يف
 املصريف السر إفشاء عقوبة: الثاين املطلب

 قرر اجلاائري املشرع أن جند ،03/11 رقم والقرض النقد قانون من 117 املادة قراءة يالل من
 حبسب وهذا العقوبات، قانون يف عليها املنصوص للزااءات املصريف السر إفشاء جريـمة إيضاع

 السر إفشاء جرمية موضوع كان  فإذا. املصرف أو ميلبالع تتعلق والبيانات املعلومات كانت  إذا ما
 قانون من 301 للمادة اوفق املقررة فالعقوبة العميل، ختص وبيانات مبعلومات يتعلق املصريف

  إذا أما دج، 100 000 إىل دج 2000 من وغرامة أشهر ستة إىل شهر من احلبس هي العقوبات
 العقوبات قانون من 302 للمادة اوفق املقررة ةفالعقوب املصرف، ختص والبيانات املعلومات كانت

 .دج 100 000 إىل دج 20 000 من وغرامة سنوات مخس إىل سنتني من احلبس هي
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 املادة يف اجلرمية عقوبة بذات املصريف السر إفشاء جرمية يف الشروع على املشرع عاقب كما
 على عام اليت للزرمية الالزمة األفعال جبميع الفاعل بقيام الشروع ويكون ،ارتكاهبا الح يف 302

 1.إمتامها دون حالت إرادته عن يارجة ظروف ولكن ارتكاهبا
 :يلي فيما عادة املصريف السر إفشاء يف الشروع ويتمثل

 املعلومات إىل يصل أن يستطيع الذي املكان يف بالديول للغ،ر البنك مسؤول يسمح أن
 .السر إفشاء يف اشروع يعترب فهذا ذلك، نم يتمكن ال الغ،ر هذا ولكن معني، لعميل السرية

 أنه واحلقيقة به يعلم ال أنه يعتقد كان  شخص إىل موكله بسر البنك موظف أفشى إذا اوأيض
 موظف كان  إذا وكذلك املوظف، باعتقاد لغ،ره إذن مستحيلة فاجلرمية اليقني، سبيل على به يعلم

 اعام أو اياص توكيالً  له أصدر قد كان  أو بذلك له يصرح مل السر صاحب أن يعتقد البنك
 يف اشروع تعترب احلاالت فهذه السر، على إطالعه عند للموظف يقدمه ومل أسراره على لإلطالع

 2.وفرنسا مصر قوانني يف عليه معاقب غ،ر املصريف السر إفشاء
 مة،التا اجلرمية عقوبة بنفس املصريف السر إفشاء يف الشروع على فيعاقب سويسرا، يف أما

 سنة الصادر االديار وصناديق باملصارف املتعلق السويسري االحتادي القانون من 47 املادة حبسب
 1956 سنة الصادر املصرفية السرية قانون يف اللبناين املشرع به أيذ الذي النهج وهو ،1934
 :أنه على منه الثامنة املادة نصت حيث

 حىت أشهر قالقة من باحلبس مرتكبها يعاقب القانون هذا ألحكام قصد عن خمالفة كل"  
 ". العقوبة بنفس عليه معاقب باجلرمية واملشرع سنة،

                                                 

 .العقوبات نقانو  من 302 املادة  1

 .774املرجع السابق، ص  جنيب، حممود حسين  2
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 القوانني، بعض يف جاائيا عليه معاقب غ،ر املصريف السر إفشاء يف الشروع أن يتضح سبق مما
 عقوبة بنفس عليها يعاقب جرمية اعتربه اآلير والبعض املصري، والقانون الفرنسي القانون مثل
 .اللبناين والقانون السويسري القانون مثل املصريف السر إفشاء ةجرمي

 العقوبات قانون يف شيء أي بشأنه يرد فلم املصريف، السر إفشاء يف االشرتاك خيص فيما أما
 هذه يف الشريك على العقوبة تطبق العامة لألحكام اوفق لكن ،302و  301 املواد أحكام السيما
 .املصريف السر حبفظ امللامني األشخاص من هو يكالشر  هذا دام ما اجلرمية،

 املتضرر، قبل من شكوى تقدمي اجلاائية الدعوى لتحريك فيشرتط الدعوى إلقامة بالنسبة أما
 يف يؤقر وإمنا ومحايتها، العامة باملصلحة يتعلق ال املصرفية السرية قانون مـخالفة أن إىل ذلك ويعود

 .فقط اخلاصة املصاحل
 بالدرجة املسؤول الشخص على عادة املصريف السر إفشاء جرمية يف اجلاائية الدعوى وتقام

 املسؤول، الشخص معرفة فيها يتعذر اليت احلاالت يف ولكن املتضرر قبل من امعروف كان  إذا األوىل،
 عليها املنصوص احلبس عقوبة كانت  وإن ،اعتبارية كهينة  ذاته املصرف على اجلاائية الدعوى تقام

 فرضت ال مث ومن الطبيعيني األشخاص على إال تطبق ال العقوبات قانون من 302 و 301 داملوا يف
 الشخص من كل  املبدئية الوجهة من يبقى ذلك ومع ،اعتباريا اشخص باعتباره املصرف على

 .املصريف السر إفشاء جرمية يف باالشرتاك مسؤوال االعتبارية واهلينة الطبيعي
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 املصريف للسر املدنية احلماية: الثاين املبحث
 أو عقدية كانت  سواء املدنية للمسؤولية املصرفية اخلدمات أحد تنفيذه عند البنك يتعرض

 املدنية املسؤولية يف املعروفة األركان اجتماع أساس على تقوم البنك مسؤولية أن واألصل تقص،رية،
 .السببية والعالقة والضرر اخلطأ وهي املدين القانون يف

 اليت األيطاء عن تابعة أعمال عن املتبوع مسؤولية يسأل ،اعتباريا اشخص باعتباره والبنك
 1.مبناسبتها أو بسببها أو الوظيفة تأدية أقناء وقع قد التابع يطأ كان  إذا موظفوه، يرتكبها
 :اآلتية احلاالت يف البنك مسؤولية تتحقق ذلك على اتطبيقو 

 .العامة للقواعد اطبق البنك أيط جراء من للعميل ضرر وقع إذا -
                                                 

1 "  La responsabilité de la banque ne peut être engagée que dans la mesure où le client, ou 

un tiers, démontre la réunion des trois conditions classiques : - L’existence d’une faute 

commise par le banquier, - L’existence d’un préjudice souffert, - et un lien de causalité 

entre la faute et le préjudice ". Jean-Louis Rives-Lange, Monique Contamine Raynaud, 

op.cit., p 151.  
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 يكن ومل املصرفية، اخلدمات عقود أحد البنك تنفيذ جراء من بضرر العميل أصيب إذا -
 .العميل يطأ عن اناجت الضرر هذا

 .والضرر البنك يطأ بني سببية عالقة وجود -
 لعقدا تنفيذ عدم بسبب إما الناشئ، الضرر بتعويض التاام أهنا على املدنية املسؤولية وتعرف

 ويطلق بالغ،ر اإلضرار بعدم عام واجب على االعتداء بسبب أو العقدية، املسؤولية عليها ويطلق
 .التقص،رية املسؤولية عليها

 وجود حالة يف العقدية املسؤولية أساس على املصريف السر إفشاء عن البنك يسأل وعليه،
 .العقد هذا مثل وجود عدم حالة يف التقص،رية املسؤولية أساس وعلى العميل، وبني بينه مربم عقد

 املصريف السر إفشاء عن النامجة العقدية املسؤولية: األول املطلب
 جيب حبيث العقدية، التااماته بتنفيذ منهما كل  يقوم أن والعميل البنك بني العالقة تفرتض

 .النية حسن يستوجبه ما مع تتفق وبطريقة بنود من عليه أشتمل مبا العقد تنفيذ
 استعمال معرض يف باآليرين اإلضرار عدم وإرادة التعامل، يف االستقامة تقتضي النية فحسن

 سلطة من احلق مينحه ما جتاوز وعدم واإلنصاف، العدل مببادئ االلتاامو  احلقوق، من حق
 1.استنثارو 

 بينهما، املربم العقد ببنود اإليالل وعدم التااماهتما تنفيذ والعميل البنك على يتعني وعليه
 .  العقد يف عليه أتفق ما حتقيق إىل منهما طرف كل  إرادة تتزه أن يعين وهذا

 نفذ ولو عليه، املتفق النحو على االلتاام تنفيذ عدم حالة يف للبنك العقدية املسؤولية وتقوم
 .له احملدد الوجه غ،ر على أو اجائي االلتاام

                                                 

 .28 ص احلقوقية، زين منشورات العقود، يف النية حسن موسى، املنعم عبد إبراهيم 1 
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 العميل أسرار بإفشاء البنك وقيام ل،والعمي البنك بني املربم العقد هو املسؤولية هذه فأساس
 باألسرار االلتاام ضرورة البنك على يفرض والذي الطرفني بني املربم العقد ببنود إيالل يعترب

 .لعمالئه املصرفية
 معهم املرتبط عمالئه ختص وبيانات ملعلومات إفشائه مبزرد العقدية البنك مسؤولية وترتتب

 .بالعقد مرتبط الكتمان طي واملعلومات البيانات هذه قاءبإب البنك التاام أن حيث ا،تعاقدي
 مل ولو حىت املصرفية، العقود مجيع يف قائم واجب املصرفية السرية مبوجب البنك والتاام

 التااما هو السرية بواجب االلتاام يكون حيث املصرفية، السرية على ينص ابند العقود بعض تتضمن
 شأنه من بذلك واإليالل العقد، يف عليه للنص حاجة اكهن ليسو   مصريف، عقد أي يف امفرتض

 وضرورة للبنك العقدية املسؤولية قيام إىل يؤدي الذي األمر للعميل، امعنوي أو امادي اضرر  يرتب أن
 .أسراره إفشاء جراء من ضرر من حلقه عما املتضرر العميل تعويض

 دون للعميل املصرفية السرية عن اإلفصاح بسبب للبنك العقدية املسؤولية قيام حالة ويف
 .السببية والعالقة الضرر اخلطأ،: هي عناصر قالقة على عام بوجه تقوم فإهنا قانوين، أساس

 للبنك العقدي اخلطأ: األول الفرع
 هو عام قانوين لواجب وإما العقد، من ناشئ اللتاام إما خمالفة أنه على امدني اخلطأ يعرف

 وإمنا حتصره، قانونية نصوص املدين للخطأ وليس حق، دون اآليرين حبقوق املساس عدم واجب
 الفعل ملرتكب اخلارجية الظروف مثل يف يعيش الذي املعتاد الرجل سلوك إىل بالنظر يتحدد
 1.الضار

                                                 

 .344 ص السابق، املرجع إمساعيل، الدين حمي  1
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 إذ البنك، مع العميل أبرمه الذي العقد يفرضه التاام أو بواجب اإليالل اعقدي اخلطأ ويعد
 ميثل مث ومن عليها، احملافظة عليه بل عميله أسرار يفشي ال أنب البنك يلتام العقد هلذا اوفق

 1.اعقدي يطأ تابعيه أحد أو البنك جانب من إفشاؤها
 البنك موظفي قيام حالة يف كما  ا،عمدي يطأ يكون قد العميل أسرار بإفشاء البنك ويطأ

 ومن عمدي، غ،ر يطأ يكون قد كما  به اإضرار  لآليرين العميل ودائع أو احلسابات سرية بإفشاء
 أو امتام مقفل غ،ر ظرف يف عميله إىل احلسابات كشف  البنك يرسل أن العمدي غ،ر اخلطأ أمثلة

 إىل االستماع لآليرين ميكن حبيث الالزمة احليطة البنك موظفي تويي عدم أو شفاف، غالف
 2.والعمالء املصرف مدير بني جتري اليت األحاديث

 باملصلحة لتعلقه وذلك العام، النظام من التااما ميثل عميله رأسرا إفشاء بعدم البنك التاامو 
 أن البنك على أن مبعىن نتيزة بتحقيق التااما يعد أنه كما  فيه، االئتمان وحلماية للمزتمع، العامة
 عليها ينص اليت األحوال يف إال وكتمانه، السر كشف  ملنع الالزمة االحتياطات كافة  يتخذ

 3.القانون
 وتأهيل للبنك الدايلي التنظيم يالل من الضرورية التداب،ر اختاذ على بنكال حيرص لذلك

 يف املعلوماتية تطور أن كما  الغ،ر، إىل السرية والبيانات املعلومات وصول دون للحيلولة املوظفني
 .املعلوماتية الشبكة أمن لضمان الالزمة االحتياطات اختاذ اأيض البنك على تمحي املصريف اجملال

                                                 

 .276 ص السابق، املرجع علي، املوىل عبد متويل  1

 .141 ص السابق، املرجع يوسف، يعقوب صريوه  2

 .261، املرجع السابق، ص الدين مجال علي عوض  3
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 حلول ألن ، املرحلة هذه بعد ما إىل ومتتد التعاقد مرحلة يف تسري للبنك التعاقدية ؤوليةواملس
 ميتد املصريف السر حفظ موجب لكن والعميل البنك بني األساسية العالقة فقط يُنهي العقد أجل
 .األجل حلول بعد ما إىل

 العميل على يقع فإنه يلالعم أسرار على احملافظة وهي نتيزة، بتحقيق البنك التاام كان  وملا
 إىل وصلت قد سرية معلومات وأن املصريف بالسر البنك التاام عدم يثبت أن أسراره إفشاء ضحية

 العقدية املسؤولية قيام يرتب االلتاام هبذا واإليالل له، ضرر إحداث يف تسبب حنو على الغ،ر علم
 .أسراره إفشاء نتيزة ومعنوي مادي ضرر من حلقه عما املتضرر العميل تعويض يف واملتمثلة للبنك

 الضرر: الثاين الفرع
 يرتتب أن جيب ولكن ،اخلطأ صدور العميل أسرار إفشاء عن البنك مسؤولية لقيام يكفي ال

 .امعنوي أو امادي الضرر يكون وقد بالعميل، يلحق ضرر اإلفشاء هذا على
 العميل عاتق على ويقع ،بنكال مسؤولية لقيام الزم وقبوته املسؤولية أركان من ركن والضرر

 أو امادي الضرر يكون أن ذلك يف ويستوي ،الضرر إقبات عبء أسراره إفشاء بفعل املتضرر
 .امعنوي

 أو العميل سيقرض من هناك كان  فإذا الشخص، تلحق اليت املالية اخلسارة هو املادي والضرر
 بسبب معه التعامل من مجلة رتاج أو املقرض امتنعو  للسداد، طويل أجل على للبيع بضائع يسلمه

 الضرر أما الضرر، هذا تعويض عن مسؤوال سيكون البنك فإن ،أسراره من البنك من علمه ما
 مركاه أو اعتباره أو كرامته  أو عاطفته أو شعوره يف العميل يصيب ما مقدار فهو واألديب املعنوي

 1.جتارته جمال يف نافسنيامل التزار بني فيه يعمل الذي حميطه يف ازدرائه أو ،االجتماعي

                                                 

 .278 ص السابق، املرجع علي، املوىل عبد متويل  1
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 للعميل بالنسبة جسيمة مادية اأقار  يرتب أن ميكن املصريف، السر مبوجب البنك التاام فعدم
 إحداث إىل اآلقار هذه متتد أن وميكن التزارية، العمليات يف منافسوه يستغلها اليت األسرار السيما
 الغ،ر إىل وصلت اليت املعلومات سببب كرامته  أو مسعته أو شعوره يف العميل تصيب معنوية أضرار

 .البنك قبل من
 على احلاصل، الضرر عن العقدية املسؤولية لقواعد اطبق العميل بتعويض البنك يلتام وعليه،

 .امباشر و  حاالو  امؤكد الضرر يكون أن
 أما ا،حتم سيقع أنه أو فعال وقع قد يكون أن مبعىن احمقق الضرر يكون أن جيب لذلك،

 .فعال وقع إذا إال يستحق ال عنه التعويض فإن الوقوع حمقق الغ،ر مايلاالحت الضرر
  فإذا البنك، من يطأ صدور عن ناتج ضرر من العميل أصاب ما يكون أن جيب أنه، غ،ر

 النتفاء البنك على املسؤولية ترتيب ميكن فال الغ،ر من أو نفسه العميل يطأ عن ناتج الضرر كان
 .للعميل احلاصل والضرر بنكال يطأ بني السببية الرابطة

 حريق يشب كأن  فزائي حادث أو قاهرة لقوة نتيزة العميل أسرار إفشاء كان  إذا كذلك
 التقاطها من املارة بعض ومتكن احلريق من إنقاذها اخلارج إىل بأوراقه ويقذف البنك مبىن يف مثال

 لبعض احلاصل ررالض عن يسأل ال فالبنك ختصهم، من أسرار ومعرفة بعضها على واإلطالع
 1.فيه للبنك ديل ال سبب نتيزة وقع احلادث ألن عمالئه

                                                 

إذا أقبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه   : "يلي ما على تنص ائرياجلا  املدين القانون من 127 املادة  1

كحادث فزائي، أو قوة قاهرة، أو يطأ صدر من املضرور أو يطأ من الغ،ر، كان غ،ر ملام بتعويض هذا الضرر، ما مل يوجد 

 . "نص قانوين أو اتفاق خيالف ذلك 
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 هالك أو سرقة عن مثال احلديدية اخلاائن إجيار عقد يف البنك يسأل ال ذلك، على اتطبيقو 
 .نتيزة بتحقيق التاام هو التاامه أن ذلك قاهرة، بقوة كان  اهلالك أن أقبت إذا إال اخلاائن

 أن غ،ر اخلاانة، حمتويات ضياع أو سرقة حالة يف املسؤولية عدم شرط إىل عادة البنوك وتلزأ
 اعتبارو  اإلقبات عبء قلب يف أقره ينحصرو   املسؤولية من كلية  البنك يعفي ال الشرط هذا مثل

 1.نتيزة التااما وليس بوسيلة التااما البنك التاام
 رقم أفشى أو ياانة ندهع يستأجر العميل أن أفشى إذا للمسؤولية البنك يتعرض ذلك، ومع

 .العقد بتنفيذ تتعلق بيانات أي أو اخلاانة،
 والضرر العقدي اخلطأ بني السببية العالقة: الثالث الفرع
 للقواعد اتطبيق وذلك ،امع والضرر اخلطر أساس على تقوم أهنا البنك مسؤولية يف األصل

 إذا أو خيطئ مل أنه أقبت إذا سؤوليةامل نفسه عن يدرأ أن يستطيع فالبنك املدنية، للمسؤولية العامة
 .العميل على عاد الذي الضرر وبني يطنه بني السببية عالقة نفي

 املباشر الضرر وحتقق اخلطأ وقوع جمرد التعاقدية البنك مسؤولية لتقرير يكفي ال ،لذلك
 الضرر إحلاق يف املباشر السبب هو العميل أسرار إفشاء يف البنك يطأ يكون أن جيب بل للعميل،
 .والضرر اخلطأ بني السببية عالقة توافر ضرورة مبعىن بالعميل،

 له سببت بإفشائها البنك قام اليت املالية البيانات أو املعلومات أن العميل يثبت أن ويكفي
 السرية ورفع سرية، والبيانات املعلومات هذه بقاء تقتضي العميل مصلحة أن ذلك جسيمة، اأضرار 
 ضرر أصابه العميل دام ما مسؤول فالبنك العميل، مبصلحة مساس يعترب البنك قبل من عنها

 . اإلفشاء هذا بسبب مباشر
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 عقود يف العقدية مسؤوليتها من لتخفف العميل مع اتفاقيات إبرام إىل اأحيان البنوك وتلزأ
 عقد،ال مصدرها العقدية املسؤولية كانت  ملا أنه ذلك جائاة االتفاقات وهذه. املصرفية اخلدمات

 .العقدية املسؤولية أساس إذن فاإلرادة املتعاقدين، إرادة وليد العقد وكان
 فعله عن مسؤوليته عدم املصرفية اخلدمات عقود يف يشرتط أن للبنك ميكن ذلك، وعلى 

 وراقاأل هالك مسؤولية من إعفائه الصكوك وديعة عقد يف يشرتط أن ميكنه فمثال. اخلطأ نم اجملرد
 1.أجنيب بسبب التلف أو اهلالك كان  إذا ها،تلف أو املودعة

 تعسفي، إذعان شرط أنه حبزة إبطاله يطلب أن للعميل حيق فال اإلعفاء شرط قبت وإذا
 وليس البنك يطأ بسبب كان  به حلق الذي الضرر أن أقبت إذا البنك على يرجع أن ميكن ولكنه

 .األجنيب بالسبب
 ميكن ذلك ومع املسؤولية، من إعفائه طشر  العميل قبول إقبات عبء البنك على ويقع

 يطنه أو البنك غش جراء من كان  عليه وقع الذي الضرر أن أقبت إذا البنك على الرجوع للعميل
 2.اجلسيم

 الضرر أن يثبت أن أسراره إفشاء جراء من املتضرر العميل على جيب األحوال، كل  ويف
 والضرر البنك يطأ بني سببية قةعال وجود إقبات مبعىن البنك، يطأ بسبب كان  له احلاصل
 .احلاصل
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  املصريف السر إفشاء عن النامجة التقصريية املسؤولية: الثاين املطلب
 باطل عقد بينهما قام أو العميل وبني بينه عقد يوجد مل إذا للبنك التقص،رية املسؤولية تقوم

 .بطالنه تقرر أو
 رابطة هناك تكون أن دون رفيةمص عمليات عدة يالل من البنك مع التعامل تمي فقد

 مسؤولية العميل أسرار إفشاء عن البنك مسؤولية تعد احلالة هذه ويف والعميل، البنك بني عقدية
 إبرام على التفاوض مرحلة أقناء العميل أسرار بإفشاء البنك يقوم أن ذلك، أمثلة ومن تقص،رية،

 أن أو والبنك، العميل بني العقد مدة تهاءان بعد اإلفشاء يتم أن أو املفاوضات، تلك فتنقطع العقد
 1.السبب أو احملل أو بالرضا املتعلقة البطالن أسباب من بسبب باطال العقد يقع

 البنك تصرف جراء من وترتب باطال العقد كان  إذا التقص،رية للمسؤولية البنك ويتعرض
 العقد ألن بالتعويض، كالبن على يرجع أن له حيق العميل فإن للعميل، اضرر  العقد تنفيذ بسبب
 .اأقر  ينتج ال الباطل

 للعقد، البنك تنفيذ بسبب ضرر العميل وأصاب بطالنه وتقرر للبطالن قابال العقد كان  وإذا
 .التقص،رية املسؤولية ذلك يف وسنده بالتعويض البنك على يرجع أن للعميل حيق فإنه

 العميل مع البنك موظف تصرف اإذ التقص،رية املسؤولية لقواعد طبقا مسؤوال البنك ويكون
 موظف يعتدي أن مثاهلا للعميل، ضرر ذلك جراء من وترتب عقدي بالتاام إيالال يعد ال اتصرف
 2.البنك مبقر بالضرب أو بالقول العميل على البنك
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 املسؤولية حكامأل اطبق التعويض بطلب البنك على الرجوع جيوز ذلك، على وترتيبا
 هبذا اإلضرار إىل أدى العميل أسرار إفشاء يف واملتمثل البنك ارتكبه الذي لالفع كان  إذا التقص،رية،

 .األي،ر
 كل"  : بأهنا التقص،رية املسؤولية املدين القانون من 124 املادة يف اجلاائري املشرع عرف وقد

 ".بالتعويض حدوقه يف اسبب كان  من يلام للغ،ر اضرر  ويسبب خبطنه الشخص يرتكبه كان  اأي فعل
 الضر اخلطأ، وهي قالقة أركاهنا العقدية كاملسؤولية  التقص،رية املسؤولية أن املادة نص من نييتب
 قبت فإذا اإلقبات، الواجب اخلطأ هو املسؤولية هذه أساس بأن يتضح كما  بينهما، السببية وعالقة
 .الضرر هذا عن الغ،ر بتعويض يلتام مرتكبه فإن لغ،رل ضرر عليه ترتب و اخلطأ

 للبنك التقصريي اخلطأ: ألولا الفرع
 عنه صدر الذي الشخص إدراك مع قانوين، واجب على االعتداء يف التقص،ري اخلطأ يتمثل

 وحتديده  اخلطأ استخالص سلطة للقاضي ويرجع النتائج، ملحتو  تصرفاته حدود االعتداء هذا
 اسلوك كيسل الذي والشخص اخلطأ ارتكب الذي الشخص سلوك بني املقارنة يالل من وذلك

 .اصحيح
 يتحقق قانوين بواجب اإليالل مناطه الذي التقص،ري اخلطأ فإن البنك، مسؤولية حالة ففي

 ذلك على وترتب شؤونه بإدارة القيام عند الواجب السلوك عن املعنوي الشخص ممثلو احنرف مىت
 1.للغ،ر ضرر

 بالتعويض األي،ر ذاه مطالبة له حيق البنك قبل من أسراره إفشاء من املتضرر فإن وعليه،
 مسؤولية يسأل امعنوي اشخص باعتباره البنك ألن موظفيه، أحد عن صادر اإلفشاء كان  إذا ياصة
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. ناسبتهامب أو بسببها أو الوظيفة تأدية أقناء وقع قد التابع يطأ كان  مىت تابعه أعماله عن املتبوع
  فيه له يد ال سبب عن نشأ قد الضرر أن أقبت إذا إال املسؤولية من التنصل البنك يستطيع وال

 .الغ،ر من يطأ أو املتضرر من صدر يطأ أو قاهرة قوة أو فزائي كحادث
 عن املسؤولية مستوى على سواء البنك على التقص،رية املسؤولية ترتيب إن ذلك على فضال

 عن الناشنة املسؤولية مستوى على أو الغ،ر فعل عن املسؤولية مستوى على أو الشخصي الفعل
 .اخلطأ إقبات املتضرر العميل من تقتضي ألشياء،ا

 أي طبيعية أشخاص طريق عن املصرفية يدماته يؤدي امعنوي اشخص البنك كان  وملا
 يتصرف التابع املوظف أن ذلك ،عليه املسؤولية لرتتيب أساسي شرط التبعية عالقة فإن املوظفون،

 صادر اخلطأ أن رغم ترتتب املتبوع البنك ةمسؤولي فإن وبالتايل وحلسابه، البنك وهو املتبوع باسم
 1.املوظف وهو تابعه عن

 التابع املوظف قام ولو حىت قائمة تبقى املصريف السر جمال يف البنك مسؤولية فإن ذلك، ومع
 متبوعه، لسلطة وخيضع بوظيفته عالقة له دام ما العمل أوقات يارج العمالء أحد أسرار بإفشاء

 2.اإلفشاء هذا عن تابعه على الرجوع حق بوعاملت للبنك يبقى أنه على
 التاامه اإلفضاء منه صدر الذي البنك موظف جانب يف يطأ قبوت على يرتتب وعليه،

 على احلصول ليستطيع املوظف كان  فما ا،متبوع باعتباره بالتعويض اأيض البنك ويلتام بالتعويض،
 أو البنك على أو املوظف على يرجع أن للعميل يكونو   وظيفته، لوال هبا أفضى اليت املعلومات

                                                 

 كان  مىت الضار بفعله تابعه حيدقه الذي الضرر عن مسؤوال املتبوع يكون: " أنه على تنص املدين القانون من 136 املادة  1

 ". مبناسبتها أو بسببها أو وظيفته تأدية حالة يف منه واقعا

 للمتبوع حق الرجوع على تابعه يف حالة ارتكابه يطأ جسيما ".  : "يلي ما على املدين تنص القانون من 137 املادة  2
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 املوظف ألن بداهة البنك على الرجوع يفضل العميل كان  وإن بالتعويض، امطالب متضامنني عليهما
 1.مليء غ،ر شخص اغالب

 الضرر: الثاين الفرع
 مسؤولية ألن ضرر أصابه قد العميل يكون أن للبنك التقص،رية املسؤولية لتحقيق يشرتط

 إقبات يتبعه أن جيب البنك يطأ إقبات يف العميل وجناح الضرر، ركن حتقق ونبد تقوم ال البنك
 . اخلطأ هذا عن تولد الذي الضرر

 مع التزارية تعامالته يف األي،ر هلذا اضرر  العميل أسرار بإفشاء البنك قيام عن ينزم فقد
 يقوم كأن  املادية، العميل مبصلحة إيالل ذلك ويف ا،تاجر  كان  إذا األيرى البنوك مع أو منافسيه

 الضرر هو وهذا السر، بإفشاء قام الذي البنك يف العميل أموال على باحلزا املنافسني هؤالء أحد
 .التقص،رية املسؤولية يف املادي

 يؤقر مبا األيرى والبنوك كالتزار  اآليرين مع تعامالته يف العميل مسعة الضرر يصيب قد كما
 .التقص،رية املسؤولية يف يباألد الضرر هو وهذا فيه، ققتهم على

 عن النامجة األضرار عن املتضرر العميل بتعويض البنك يلتام اأدبي أو امادي الضرر كان  وسواء
 .للغ،ر أسراره إفشاء

 
  والضرر التقصريي اخلطأ بني السببية العالقة: الثالث الفرع
 مىت بالتعويض ةللمطالب القضاء إىل يلزأ أن أسراره إفشاء بسبب املتضرر للعميل ميكن

 .احلاصل والضرر البنك يطأ بني ما السببية العالقة وإقبات التقص،رية، املسؤولية عناصر حتققت
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 أن يكفي فال الضرر، سبب هو اخلطأ يكون أن والضرر اخلطأ بني السببية العالقة لقيام ويلام
 عليه جيب بل أسراره، إفشاء يف املتمثل البنك يطأ جراء من أصابه ضرر وقوع بإقبات العميل يقوم

 .إليه بالنسبة الضرر وقوع يف املباشر السبب هو اخلطأ هذا أن يثبت أن
 من املتضرر العميل يتمكن حىت والضرر اخلطأ بني السببية العالقة توافر من البد ولذلك،

 هاعن انتفت معلومات أفشى قد البنك كان  إذا التقص،رية املسؤولية تنعقد فال بالتعويض، املطالبة
 اخلطأ بني السببية العالقة وجود ينفي أن للبنك ميكن املقابل ويف. امشاع وأصبحت السرية صفة

 أسراره بكشف العميل يأذن كأن  العميل خبطأ كان  الناجم الضرر أن يثبت بأن وذلك والضرر،
 عن يدرأ أن البنك يستطيع األحوال كل  ويف. للغ،ر أسراره بكشف اجلهة هذه وقامت معينة جلهة
 أصاب الذي الضررو   يطنه بني السببية عالقة نفى إذا أو خيطئ مل أنه اقبت إذا املسؤولية نفسه

  اخلطأ أساس على تقوم تقص،رية أو عقدية كانت  سواء البنك مسؤولية فـي األصل ألن العميل،
 .فقط الضرر أساس على وليس امع والضرر

 
 
 
 
 
 

 التأديبية املسؤولية: الثالث املبحث
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 التنظيم طريق عن احملددة وضوابطها الوظيفة مقتضيات خمالفة حالة يف التأديبية ملسؤوليةا تقوم
 عند سليب بفعل أو بعمل كقيامه  إجيايب بفعل سواء هلا تأديته مبناسبة أو بوظائفه املوظف قيام أقناء

 1.التأديبية مسؤوليته فتقوم بواجب القيام عن امتناعه
 اليت العقوبات يالل من وذلك املصريف، السر حلماية إضافية مةدعا تعد التأديبية واملسؤولية

 وهذه عمالئه، أسرار إفشاء يف عمد بدون أو بعمد يقصرون الذين املوظفني ضد البنك يقررها
 واملؤسسات للبنوك الدايلية واألنظمة املصرفية التشريعات تقررها اتأديبي اطابع تأيذ العقوبات

 بل فقط البنك على املدنية املسؤولية يرتب ال املصريف السر بواجب لتامي ال الذي فاملوظف. املالية
 حتدد دايلية أنظمة البنوك تضع لذلك فيه، اجلمهور ققة وفقدان البنك بسمعة اإلضرار إىل يؤدي

 تأديبية بعقوبات االلتاامات هذه وتقرن هبا التقيد موظفيها على جيب اليت االلتاامات يالهلا من
 .للعقوبة املوجب الفعل ويطورة رجةد حسب مناسبة

 قرر اجلاائري املشرع أن جند والقرض بالنقد املتعلق 03/11 األمر من 114 املادة إىل وبالرجوع
 إذا ": يلي ما املادة نص يف جاء حيث املالية واملؤسسات البنوك ضد التأديبية العقوبات من مجلة
 ألمر يذعن مل أو بنشاطه املتعلقة التنظيمية أو التشريعية األحكام بأحد مالية مؤسسة أو بنك أيل

 :اآلتية العقوبات بإحدى تقضي أن للزنة ميكن التحذير، احلساب يف يأيذ مل أو
 اإلنذار، .1
 التوبيخ، .2
 النشاط، ممارسة من احلد أنواع من وغ،رها العمليات بعض ممارسة من املنع .3
 تعيينه، عدم أو امؤقت باإلدارة ئمقا تعيني مع أكثر أو ملس،ر املؤقت التوقيف .4
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 امؤقت باإلدارة قائم تعيني مع أنفسهم األشخاص هؤالء من أكثر أو شخص مهام إهناء .5
 تعيينه، عدم أو

 .االعتماد سحب .6
 وإما أعاله، املذكورة العقوبات هذه عن بدال إما تقضي أن للزنة ميكن ذلك، على وزيادة

 املؤسسة أو البنك يلام الذي األدىن للرأمسال األكثر على ساويةم تكون مالية بعقوبة إليها إضافة
 ". املوافقة املبالغ بتحصيل اخلاينة وتقوم بتوف،ره املالية

 البنك، يف املوظف يرتكبه الذي اخلطأ ويطورة درجة حسب املوظفون أيطاء تصنيف ويتم
 األيطاء أن على جلاائرا بنك عن الصادر 226/93 رقم الدايلي النظام من 45 املادة نصت حيث
 من وأيطاء الثانية الدرجة من أيطاء األوىل، الدرجة من أيطاء ،أصناف قالقة إىل تصنف املهنية

 .الثالثة الدرجة
 أحد أو البنك ختص سرية معلومات بإفشاء قام الذي املوظف على تقع التأديبية واملسؤولية

 اخلطأ يطورة درجة تقدير حسب قبيعا عمدي غ،ر أو عمدي املوظف يطأ كان  سواء عمالئه،
 .املرتكب

 فإن الثالثة، الدرجة من يطأ أنه على يكيف املوظف قبل من املصريف السر إفشاء كان  وملا
 أو تعويض دون الوظيفة من الطرد إىل الرتبة يف القهقرة عادة تكون املوظف على املسلطة العقوبة
 1.مسبق إشعار
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 الباب الثاين
صرفية على مكافحة أقر السرية امل

 جرمية تبييض األموال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متهيد: 
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تعترب جرمية تبييض األموال من اجلرائم االقتصادية اخلط،رة اليت تشكل هتديدا لالقتصاد الوطين 
 للدول، وهي جرمية مرتبطة باجلرمية املنظمة.

األنشطة ولقد اتسع نطاق جرائم تبييض األموال يف السنوات األي،رة، فربزت يف طليعة 
اإلجرامية البالغة اخلطورة على املستوى الدويل نظرا لطبيعتها وأساليبها وأقارها االقتصادية 
واالجتماعية واألمنية، فضال عن منافاهتا لأليالق فتاايد بذلك االهتمام الدويل إزاءها الرتباطها 

ت تبييض األموال، وهناك عدة تسميات تطلق على عمليا صابات اإلجرامية الدولية املنظمة.بالع
  1.مثل غسل األموال وتطه،ر األموال وتنظيف األموال، وكلها تسميات تؤدي إىل معىن واحد

ومما ال شك فيه أن عمليات غسل األموال تعد من أيطر اجلرائم االقتصادية ذات 
االنعكاسات السلبية على اجملتمع عامة وعلى االقتصاد بشكل ياص، فقد تاايدت هذه العمليات 

صورة كب،رة يف العصر احلديث السيما مع اتساع نشاط اجلرمية املنظمة واليت صاحبها يف نفس ب
فاء، حيث حتتاج عمليات الغسيل إىل مهارات ياصة أساليب أكثر كفاءة يف عمليات اإليالوقت 

 واستخدام أساليب خمتلفة إلضفاء الصفة القانونية على أموال غ،ر مشروعة.
دف من وراء هذه العمليات هو إيفاء املصدر األصلي لألموال القذرة وبطبيعة احلال، فإن اهل

الصفة الشرعية وديوهلا ضمن رة غ،ر مشروعة، حيث يتم إكساهبا واليت مت احلصول عليها بصو 
 األموال اململوكة بصورة قانونية، لذلك تعترب جرائم غسيل األموال من أيطر جرائم عصر االقتصاد

 قيقي أمام مؤسسات املال واألعمال.ألهنا التحدي احل الرقمي

                                                 

املتحدة األمريكية  ترجع أصول مفهوم غسيل األموال كمصطلح إىل تقرير صحفي عن فضيحة "وترجيت" يف الواليات -1 
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وتش،ر بعض األحباث إىل أن حزم األموال القذرة اليت تنطوي على عمليات مرتبطة باجلرمية 
املنظمة أو جتارة املخدرات وغ،رها من الوسائل اليت حتارهبا اجملتمعات، قد وصلت إىل مستوى 

تكمن يطورة األموال القذرة يف املصادر اليت  وال ت تتزاوز مليارات الدوالرات.عايل، وأصبح
يتم حتويلها يف غالب األحيان إىل يف أوجه استخدامها، حيث تأيت منها فحسب وإمنا تكمن أيضا 

 أصول أو موجودات عقارية أو استخدامها يف أسواق املال.
ة تتزاوز ونظرا لآلقار السلبية اليت ترتتب على عمليات غسيل األموال على اعتبار أهنا ظاهر 

يف تأق،رها العام حدود اللحظة اخلاصة اليت متارس فيها، بل تتزاوز آقارها كافة حدود الامن املاضي 
واحلاضر وميتد تأق،رها إىل املستقبل، فهي مل تعد قاصرة على اإلجرام احمللي بل امتدت إىل اإلجرام 

كافحة هذه اجلرمية واحلد من املنظم الدويل، األمر الذي أدى إىل منو إرادة اجملتمع الدويل مل
 يطورهتا.

وبدأت املؤسسات الدولية االهتمام بضرورة مكافحة هذه اجلرمية، وذلك بعدما لوحظ مدى 
االرتباط بني غسيل األموال واجلرمية املنظمة وما ميثله ذلك من تاايد اجلرائم املخلة باألمن العام 

ه يف اربتها مبفردها، وظهر هذا التوجدولة على حم احمللي والدويل، ويف ظل وجود قناعة بعدم قدرة أية
 املخدرات.املشروع  يف املتعلقة مبكافحة االجتار غ،ر  1988اتفاقية فيينا لعام 

ورغم اجلهود احمللية والدولية اليت تبذهلا الدول ملواجهة جرمية غسيل األموال إال أن حزم هذه 
هذه اجلرائم من دائرة املالحقة والعقاب يعود اجلرمية ياداد يوما بعد يوم، وأن إفالت مرتكيب 

 ألسباب يتعلق معظمها بالصعوبات اليت تواجه مكافحتها.
كما أن حتديد اإلطار العام جلرمية تبييض األموال ما ياال حمل جدل فقهي نظرا لتباين 
التشريعات حوهلا، األمر الذي أدى إىل ظهور العديد من التعريفات الفقهية ملصطلح )غسيل 

األنشطة اإلجرامية من العقاب، ألن حمدودة هلذه اجلرمية، وإفالت بعض األموال( وإىل مواجهة 
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هذه األنشطة جترمها بعض التشريعات، وتبيحها بعضها اآلير، فاألموال املتأتية مثال عن الفساد 
 اإلداري واملايل كالرشوة ال تعترب من األموال القذرة يف بعض التشريعات.

ذلك، استخدام اجلناة ألساليب معقدة يف عمليات غسيل األموال بوصفهم باإلضافة إىل 
أشخاص على قدر كب،ر من الوعي واحليلة واإلملام بالقوانني واللوائح والنظم، وبالتايل يصعب التمييا 
بني األموال اليت مت احلصول عليها من أعمال مشروعة وتلك اليت مت اكتساهبا من يالل أعمال غ،ر 

 مشروعة.
على الرغم من تعدد أشكال ووسائل تبييض األموال، إال أن البنوك تبقى دائما املستهدف و 

األول من عمليات الغسيل، حيث يتم من يالهلا التخلص من األموال القذرة بإيداعها يف 
حسابات بنكية أو شراء أوراق مالية أو القيام بتنفيذ حتويالت مالية، واستغالل كافة القنوات 

غة ذه األموال لتكتسب من يالهلا الصبجراء سلسلة من العمليات املصرفية على هاملصرفية إل
 الشرعية.

وبالتايل، فإن قوانني السرية املصرفية والتشدد يف سرية احلسابات تشزع على جرمية تبييض 
األموال، حيث تعترب الدول اليت تأيذ بأحكام صارمة للسرية املصرفية مثل سويسرا، مرتعا لعمليات 

 سيل األموال.غ
على هذه األموال امللوقة وذلك  رية املصرفية عائقا أمام الرقابةولذلك، جيب أن ال تكون الس

مودعة لديها وتالحظ حتركات ى البنوك اليت تشك يف مصدر أموال للحد من هذه العمليات، فعل
لتحركات وأن مشبوهة هلذه األموال واليت ليس هلا غرض واضح، أن تبلغ السلطات النقدية هبذه ا

 تكشف عن هوية أصحاهبا.
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كل ذلك يضع البنوك اليوم أمام حتديات كب،رة ملواجهة هذه الظاهرة وتطوير اسرتاتيزيات 
متزددة قادرة على مواجهة التنامي املتسارع يف أنشطة ووسائل إيفاء املصادر األساسية لتلك 

 ن أساسها.األموال، لذلك جيب أن تنصب كل اجلهود حنو مكافحة الظاهرة م
الباب الثاين من هذه الدراسة البحث يف ماهية جرمية تبييض األموال يف وعليه، سنحاول يف 

الفصل األول، والعالقة بني السرية املصرفية ومكافحة جرائم تبييض األموال يف الفصل الثاين، 
 والبنوك وتبييض األموال يف الفصل الثالث.
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 ة تبييض األموالالفصل األول: ماهية جرمي
 متهيد: 

إن مصطلح غسيل األموال أو تبييض األموال امللوقة، هو تعب،ر واحد يقصد به إيفاء أو متويه 
املصادر احلقيقية غ،ر املشروعة لألموال املنقولة وغ،ر املنقولة املتأتية عن ارتكاب اجلرائم املنظمة  

األشخاص وتاوير النقود وجتارة الرقيق كتزارة املخدرات واملؤقرات العقلية وهتريب األسلحة و 
وايتالس املال العام، ومن مث إديال هذه األموال ضمن نطاق الدورة االقتصادية الشرعية، وتداوهلا 

 بصورة طبيعية ومشروعة.
وميكن النظر إىل عمليات غسيل األموال على أهنا جمموعة من العمليات املالية املتدايلة 

 ، وإظهارها يف صورة أموال حمصلة من مصدر مشروع.إليفاء مصدرها غ،ر املشروع
لذلك فإن هدف تبييض األموال هو إيفاء العالقة اليت تربط بني اجملرم واجلرمية اليت ارتكبها 
من يالل عدة عمليات تؤول يف النهاية إىل سهولة حتريك تلك األموال يف اجملتمع دون أن تث،ر 

 اءلة قانونية.الشبهات أو الشكوك، ودون التعرض ألي مس
وعليه سنحاول يف هذا الفصل حتديد ماهية جرمية تبييض األموال من يالل التطرق إىل 
مفهوم جرمية تبييض األموال يف املبحث األول واألركان اليت تقوم عليها هذه اجلرمية يف املبحث 

 الثاين، وعقوبة جرمية تبييض األموال يف املبحث الثالث.
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 م جرمية تبييض األموالاملبحث األول: مفهو 
نولوجيات واستخدمت أحدث التك غسيل األموال وأصبحت أكثر تعقيدا تطورت عمليات

مصدرها أو استخدامها احلقيقي، لذلك جند تعدد مفاهيم هذه اجلرمية فاء طابع األموال أو إلي
قهية يف مفهوم اليت اجتهد اخلرباء يف تقريب معناها إىل األذهان، وانقسمت التشريعات واآلراء الف

 جرائم غسل األموال إىل قسمني: املفهوم الضيق، واملفهوم الواسع.
ففي املفهوم الضيق تقتصر هذه اجلرائم على حماوالت إيفاء املتحصالت من االجتار غ،ر 
املشروع يف املخدرات دون بقية اجلرائم، أما املفهوم الواسع فإنه يشتمل على املتحصالت لكافة 

 1مية وحماولة إيفائها.األعمال اإلجرا
وحيث أن مصادر هذه األموال تتعدد بتعدد األفعال غ،ر املشروعة، فإنه يصعب حصرها 
لكون جرمية تبييض األموال تتطور بتطور اجملتمعات اإلنسانية، ومع ذلك ميكن ذكر أهم مصادر 

 هذه اجلرمية على النحو التايل:
 . جتارة املخدرات: 1

ما تتعلق بتزارة املخدرات نظرا للمردود الضخم من األموال اليت أهم عمليات غسل األموال 
تدرها هذه التزارة، ولعل أشهر عمليات غسل األموال واليت تتعلق بتزارة املخدرات هي تلك 
العمليات اليت قام هبا رئيس بنما املخلوع )نورييغا( حيث مسح لعصابات املخدرات الدولية يف 

خدام )بنما( كمحطة ترانايت لتزارة املخدرات مقابل احلصول على مدينة مدلني الكولومبية باست
 2مبالغ مالية طائلة يتم إيداعها يف أحد البنوك العاملية إلجراء عملية الغسل عليها.

                                                 

 .161، ص 146كامل مها، عمليات غسيل األموال، اإلطار النظري، جملة السياسة الدولية، القاهرة، العدد   -1 

 .113، ص 2001شافعي نادر عبد العايا، تبييض األموال، منشورات احلليب احلقوقية، ب،روت،  -2 
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 . الرشوة: 2
تعترب الرشوة من أكثر اجلرائم اليت ميكن أن تؤدي إىل احلصول على أموال طائلة غ،ر مشروعة،  

 ا من مصادر األموال املراد غسلها.كما أهنا تعترب مصدر 
رمتها كل القوانني املتعلقة بالرشوة شرت يف كافة أقطار العامل، لذلك جوهذه اجلرمية انت

 باعتبارها من اجلرائم اليت هلا بالغ األقر يف عدم رقي اجملتمعات اإلنسانية.
 . االجتار يف األسلحة: 3

موال غ،ر املشروعة، نقصد هبا األسلحة يعترب االجتار يف األسلحة مصدرا من مصادر األ
احلديثة النارية وليس األسلحة التقليدية غ،ر النارية كالسيوف مثال، كما جند أن هذا النوع من 
التزارة غ،ر املشروعة يتم يف سرية تامة بعيدا عن إشراف ورقابة السلطات املعنية، ويتعامل فيها 

سب املادي وبصورة تتناىف مع القوانني والتشريعات عصابات ومساسرة دوليون، وذلك سعيا وراء الك
 املنظمة لتزارة السالح وتوابعها.

 . سرقة واختالس األموال: 4
تعترب هذه اجلرائم من أهم اجلرائم املرتبطة بالفساد اإلداري، فضال عن ارتباطها بعملية غسل 

ت القيمة الكب،رة إىل األموال، حيث يتزه احلاصلون على هذه األموال املسروقة واملختلسة ذا
 إيداعها يف بنوك أجنبية يارج البالد، وذلك هبدف اسرتجاعها يف املستقبل بطريقة مشروعة.

هذا ومهما تعددت مصادر جرمية تبييض األموال، فإنه ميكن القول بأهنا عملية هتدف إىل 
ن اإلجراءات إضفاء صفة الشرعية على األموال املكتسبة من مصادر غ،ر شرعية بواسطة سلسلة م

 بقصد متويه طبيعة املصدر غ،ر املشروع هلا.
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 املطلب األول: تعريف جرمية تبييض األموال
إن ظاهرة تبييض األموال هي من الصور اإلجرامية املتحدقة يف التشريع اجلاائي الغريب حبيث 

وليا ملواجهة خماطر تتاايد يطورة هذه اجلرمية بالنظر للبعد الدويل الذي تتخطاه، مما يقتضي تعاونا د
 1هذه اجلرمية.

كما أن أول تعريف ورد جلرمية تبييض األموال، كان مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 .1988االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملربمة عام 

لقد انقسمت التشريعات واآلراء الفقهية يف تعريف جرمية تبييض األموال إىل قسمني: ضيق 
يقتصر التعريف الضيق لغسل األموال غ،ر املشروعة الناجتة عن جتارة املخدرات. أما  وواسع، حيث

التعريف الواسع لغسل األموال، فيشمل مجيع األموال القذرة الناجتة عن مجيع اجلرائم واألعمال غ،ر 
 املشروعة، وليس فقط تلك الناجتة عن جتارة املخدرات.

أيذ بعض ين فيه ايتالف ما بني الدول حيث تومفهوم غسل األموال من املنظور القانو 
الدول باملفهوم الضيق لغسل األموال وتقتصر هذه العمليات على حماوالت إيفاء املتحصالت من 
االجتار غ،ر املشروع يف املخدرات دون بقية اجلرائم، وتأيذ دول أيرى باملفهوم الواسع حبيث 

 2تشمل مجيع املتحصالت لكافة األعمال اإلجرامية.
 الفرع األول: التعريف الضيق جلرمية تبييض األموال

ركات األمم املتحدة يف تعريفها جلرمية تبييض األموال على األموال الناجتة عن االجتار غ،ر 
املشروع باملخدرات باعتبارها األكرب حزما واألكثر شيوعا، وظهر ذلك يف اتفاقية األمم املتحدة 

                                                 

 111أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص  -1 

 .161مها كامل، املرجع السابق، ص  -2 
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، حيث نصت املادة الثالثة على أن 1988ملخدرات املربمة عام ملكافحة االجتار غ،ر املشروع يف ا
تبييض األموال يتمثل يف حتويل األموال أو نقلها مع العلم بأهنا من نتاج جرائم املخدرات، إيفاء 
أو متويه حقيقة هذه األموال أو مصدرها اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال مع العلم وقت 

 من اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية. تسلمها بأهنا حصيلة جرمية
وسارت على النهج السابق االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غ،ر املشروع يف املخدرات 

(، وهو ما يتضح من يالل املواد األوىل والثانية واخلامسة وغ،ر ذلك من 1994واملؤقرات العقلية )
ألمم املتحدة ملكافحة االجتار غ،ر املشروع يف موادها، واليت تتطابق مع نظ،راهتا يف اتفاقية ا

  1املخدرات واملؤقرات العقلية.
وعليه نالحظ أن التعريف الضيق لتبييض األموال يركا على املتحصالت الناجتة عن االجتار 
غ،ر املشروع يف املخدرات واملؤقرات العقلية، دون أن تشمل األموال القذرة الناجتة عن اجلرائم 

العام، وجرائم الفساد اإلداري واملايل، شوة وااليتالس والتعدي على املال ائم الر األيرى، كزر 
وجرائم الغش واالحتيال وييانة األمانة والسرقة، وغ،رها من األنشطة اإلجرامية اليت تدر عائدا ماليا  

 كب،را على مجاعات اإلجرام املنظم وغ،رهم من مرتكيب اإلجرام.
 األموال جلرمية تبييضسع الفرع الثاين: التعريف الوا

يشمل هذا التعريف مجيع األموال القذرة اليت تنتج عن جرائم االجتار غ،ر املشروع يف 
 املخدرات واملؤقرات العقلية، وغ،رها من اجلرائم.

                                                 

 .27، ص 2006اخلريشة أجمد سعود قطيفان، جرمية غسل األموال، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ب،روت،  -1 



 

197 
 

وعلى هذا األساس يكون التعريف الواسع جلرمية تبييض األموال أكثر مشولية، حيث ال يقتصر 
االجتار غ،ر املشروع يف املخدرات، بل يشمل مجيع األموال القذرة الناجتة على األموال الناجتة عن 

 عن مجيع اجلرائم واألعمال غ،ر املشروعة.
وهناك عدة تعريفات وردت يف شأن جرمية تبييض األموال على املستوى الفقهي والتشريعي 

 لتشريعات بعض الدول.
عبارة تبييض األموال أن:"  Stefano Mona cordaفعلى املستوى الفقهي، اعترب الفقيه 

تفيد جمموع العمليات ذات الطابع االقتصادي، واليت هتدف إىل إديال األموال ذات املصدر غ،ر 
حتويل أو نقل األموال اليت مت  "وعرفها البعض اآلير بأهنا: ." املشروع يف الدورة الرأمسالية الشرعية

اللتاامات القانونية إىل أشكال أيرى من أشكال احلصول عليها بطرق غ،ر مشروعة أو املتهربة من ا
 1". االحتفاظ بالثروة للتغطية على مصادرها والتزهيل هبا

أموال ناجتة من أنشطة غ،ر مشروعة عادة ما  "لفقه املصري غسيل األموال بأنه:كما عرف ا
رة أيرى بصفة تكون هاربة يارج حدود سريان القوانني املناهضة للفساد املايل، مث حتاول العودة م

شرعية معرتف هبا من القوانني اليت كانت جترمها دايل احلدود اإلقليمية اليت تسري عليها هذه 
 2". القوانني

أما على املستوى التشريعي، فقد تضمنت تشريعات بعض الدول تعريفات لعمليات تبييض 
 ة.األموال يف إطار القواعد املعمول هبا يف االتفاقيات الدولية واإلقليمي

                                                 

وال، جملة الدراسات القانونية واالقتصادية، كلية عبد اخلالق السيد أمحد، اآلقار االقتصادية واالجتماعية لغسل األم -1 
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، حيث 1996لعام  392فقد عرف املشرع الفرنسي جرمية تبييض األموال يف القانون رقم 
تبييض األموال هو اإليفاء بكل الوسائل ملصدر  "الفقرة األوىل على ما يلي: 324ة نصت املاد

األموال الناجتة عن ارتكاب جناية أو جنحة، ويعترب أيضا من قبيل تبييض األموال، املسامهة يف 
 ". ية توظيف أو إيفاء أو متويل العائد املباشر أو غ،ر املباشر جلناية أو جنحةعمل

كما عاقب املشرع الفرنسي على جرم تبييض األموال بالسزن ملدة عشر سنوات وبغرامة تبلغ 
سبعمائة ومخسون ألف أورو، يف حال ارتكب اجلرم بصورة اعتيادية أو إذا ارتكب من قبل مجاعة 

 1منظمة.
شرع البلزيكي فقد حدد جرم تبييض األموال باألفعال اليت هتدف إىل إيفاء أو حتويل أما امل

 مصدر األموال الناجتة عن جرم هبدف إيفاء املصدر غ،ر املشروع لتلك األموال.
ويف اململكة املتحدة، يوجد قالقة أنواع أو فنات من جرائم تبييض األموال ومعاقب عليها ملدة 

عة الناجتة عن ىل، وهي ذات صفة عامة، والثانية تتناول األموال غ،ر املشرو أربعة عشرة سنة: األو 
 2والثالثة، تتناول األموال غ،ر املشروعة الناجتة عن جرائم اإلرهاب. االجتار باملخدرات

واضحا وشامال،  1990وقد جاء تعريف اللزنة األوروبية ملكافحة غسيل األموال الصادر عام 
عملية حتويل األموال املتحصلة من أنشطة جرمية هبدف  األموال بأهنا: "حيث عرفت جرمية تبييض 

ال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما إيفاء أو إنكار املصدر غ،ر الشرعي واحملضور هلذه األمو 
 3". تزنب املسؤولية القانونية على االحتفاظ مبحصالت هذا اجلرمب

                                                 
1 - ART.324-2, P.707, du code pénal Français 

 .113كيس، املرجع السابق، ص أنطوان جورج سر  -2 
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ة تبييض األموال يف القانون رقم املصري جرميأما بالنسبة للتشريعات العربية، فقد عرف املشرع 
كل سلوك   حيث نصت املادة األوىل على تعريف سلوك غسل األموال بقوهلا: " 2002لسنة  80

ينطوي على اكتساب أموال أو حيازهتا أو التصرف فيها أو إدارهتا أو حفظها أو استبداهلا أو 
ا أو التالعب من قيمتها إذا كانت متحصلة إيداعها أو ضماهنا أو استثمارها أو نقلها أو حتويله

( من هذا القانون مع العلم بذلك، مىت كان 02من جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة )
القصد من هذا السلوك إيفاء املال أو متويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب احلق فيه أو 

قلة التوصل إىل شخص من ارتكب اجلرمية تغ،ر حقيقته أو احليلولة دون اكتشاف ذلك أو عر 
 1". املتحصل منها املال

ويالحظ أن املشرع املصري قد حصر جترمي تبييض األموال على جرائم معنية حصرها يف املادة 
( من قانون غسل األموال من بينها جرائم اإلرهاب واملخدرات، الدعارة، االجتار باألسلحة 02)

 ، وجرائم البينة املتعلقة باملواد والنفايات اخلطرة.واملفرقعات، واجلرائم املنظمة
حيث نصت  2001لسنة  318وعرف املشرع اللبناين جرمية تبييض األموال يف القانون رقم 

 يعترب تبييض األموال كل فعل يقصد منه: "ه:املادة الثانية على أن
هلذا املصدر، بأي . إيفاء املصدر احلقيقي لألموال غ،ر املشروعة أو إعطاء تربير كاذب 1

 وسيلة كانت.
. حتويل األموال أو استبداهلا مع العلم بأهنا أموال غ،ر مشروعة لغرض إيفاء أو متويه 2

 مصدرها أو مساعدة شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم على اإلفالت من املسؤولية.

                                                 

 .2002الصادر سنة  80قانون مكافحة غسل األموال املصري رقم  -1 
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نقولة أو . متلك األموال غ،ر املشروعة أو حيازهتا أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال م3
 1." غ،ر منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأهنا أموال غ،ر مشروعة

ومهما تعددت التعريفات لظاهرة غسيل األموال، فإنه ميكن القول بأهنا كل عمل أو إجراء 
يهدف إىل إيفاء أو حتويل أو نقل أو تغي،ر طبيعة أو ملكية أو نوعية وهوية األموال احملصلة من 

أو أعمال إجرامية وغ،ر قانونية أو غ،ر مشروعة، وذلك هبدف التغطية والتمويه والتسرت على أنشطة 
 املصدر األصلي غ،ر القانوين هلذه األموال.

مكرر من قانون العقوبات،  389أما املشرع اجلاائري فقد عرف جرمية تبييض األموال يف املادة 
 ألموال: يعترب تبييضا ل حيث جاء يف نص املادة ما يلي: "

أ. حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأهنا عائدات إجرامية، بغرض إيفاء أو متويه 
املصدر غ،ر املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية 

 اليت تأتت منها هذه املمتلكات، على اإلفالت من اآلقار القانونية لفعلته.
أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف  تو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكاب. إيفاء أ

 فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية.
ج. اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت 

 تلقيها، أهنا تشكل عائدات إجرامية.
أو التآمر على  ؤملشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املقررة وفقا هلذه املادة، أو التواطد. ا

  2". ارتكاهبا وحماولة ارتكاهبا واملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه

                                                 

 .20/04/2001الصادر بتاريخ  318قانون مكافحة تبييض األموال اللبناين، رقم  -1 

 تمم لقانون العقوبات.، املعدل وامل2004نوفمرب  10املؤرخ يف  15-04القانون رقم  -2 
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رمية واملالحظ أن هذه املادة نقلها املشرع اجلاائري حرفيا من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل
، وذلك من يالل 2000نوفمرب  15املنظمة عرب الوطنية املعتمدة من قبل اجلمعية العامة بتاريخ 

 اليت أوردت هذا التعريف. 6املادة 
ملادة الثانية من القانون رقم وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلاائري أورد نفس التعريف يف ا

بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  ، املتعلق2005فرباير سنة  06املؤرخ يف  05-01
 ومكافحتهما.

 املطلب الثاين: خصائص جرمية تبييض األموال
تتميا جرمية تبييض األموال مبزموعة من اخلصائص متياها عن غ،رها من اجلرائم ألسباب 

 عديدة أمهها ارتباطها باجلرمية املنظمة، وسنتناول كل ياصية من اخلصائص على حدة.
 مية تبييض األموال جرمية عاملية:. جر 1

ساهم التقدم العلمي يف جمال االتصاالت والثورة التكنولوجية اليت شهدها العامل يف تطور 
الطرق اإلجرامية، يصوصا يف جمال األموال، وذلك نظرا لتحرر التزارة العاملية وما يرافقه من إزالة 

يوع املناطق احلرة وعمليات اخلصخصة على العوائق اجلمركية واستخدام التزارة االلكرتونية وش
 نطاق عاملي واسع.

تعرتف باحلدود اإلقليمية وأصبحت متارس عرب الدول مما أصبحت جرمية غسل األموال ال ف
 1يشكل هتديدا لألمن القومي واالستقرار االجتماعي واالقتصادي.

                                                 

، 2006نبية صاحل، جرمية غسل األموال يف ضوء اإلجرام املنظم واملخاطر املرتتبة عليها، منشأة املعارف، اإلسكندرية  -1 
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برة للحدود الوطنية، وهذا ما دفع جانبا من الفقهاء إىل القول بأن هذه اجلرمية جرمية عا
ويستفيد غاسلو األموال لتحقيق هذه الغاية من احلدود املفتوحة بني الدول اليت زاد انفتاحها بعد 
نفاذ أحكام اتفاقية التزارة العاملية، ومن املاايا اليت تطرحها التكنولوجيا احلديثة اليت توفر هلم قنوات 

أو مشقة، ومن عمليات اخلصخصة واألسواق احلرة مباشرة تصلهم بأسواق املال العاملية دون عناء 
عرب العامل واملراكا املصرفية والتحويالت االلكرتونية اليت تتم من يالهلا، ومن بطاقات اإليداع 
والسحب اليت تصدرها املصارف، حبيث غدت ظاهرة غسل األموال كظاهرة وجرمية على حد 

الغاية النهائية بالطبع إيفاء املصادر غ،ر سواء، ظاهرة مستشرية يف العديد من بقاع العامل و 
 1املشروعة لألموال إلبعادها عن الشبهة وبالتايل املصادرة.

 . جرمية تبييض األموال وثيقة الصلة باجلرمية املنظمة:2
إن األموال املتولدة عن جرمية تبييض األموال، هي أموال غ،ر مشروعة ناجتة عن ممارسات 

ب املخدرات والتزارة غ،ر املشروعة والسرقة واليت تنطوي مجيعها وجرائم عصابات منظمة كتهري
 على عدم الشرعية وإيفاء عناصر اجلرمية.

وترتكب اجلرمية املنظمة بواسطة مجاعات سرية منظمة تستخدم أشخاصا يتم ايتيارهم 
 وانتقاؤهم وفق ضوابط صارمة، ومن مث يتم تدريبهم على طقوس وممارسات تكفل طاعتهم ووالءهم

املطلق للتنظيم الذي ينتمون له، وتستخدم اجلرمية املنظمة أحدث الوسائل والتقنيات يف ممارسة 
مع. أنشطتها، كما أهنا ال تلتام بالقيم االجتماعية والضوابط األيالقية واإلنسانية السائدة يف اجملت

يق مآرهبا، كما يب والرتغيب وخمتلف وسائل الفساد يف سبيل حتقهوتستخدم اجلرمية املنظمة الرت 
 تلزأ ألقصى درجات العنف ضد من يقف يف طريقها.
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لذلك، جند أن جرمية تبييض األموال من أهم مساهتا أهنا جرمية منظمة، وهي تفرتض تعدد 
اجلناة ووحدة اجلرمية ماديا ومعنويا حبيث يساهم كل منهم بعنصر أو أكثر من العناصر املؤقرة يف 

 اجلرمية.
 التقنية احلديثة يف جرمية تبييض األموال: . استعمال الوسائل3

مل تقتصر التطورات العلمية اليت يشهدها العامل على الوظائف اإلجيابية للتقنية احلديثة وإمنا 
مشلت وظائف سلبية متثلت يف انتشار اجلرمية حمليا وإقليميا ودوليا، وأضحت جرمية غسل األموال 

  .1ة وال باملكان وال بالامان وأصبحت مساحتها العامل كلهمشكلة عاملية ال تعرتف باحلدود اإلقليمي
تغل طور الوسائل التكنولوجية احلديثة، حيث اسوتاايدت أنشطة غسيل األموال بفضل ت

غاسلو األموال هذه الوسائل كاالنرتنت للقيام ببعض العمليات املصرفية لغسل أمواهلم غ،ر 
 االلكرتونية بدال من اإليداعات والسحوبات النقدية.املشروعة، ومنها اللزوء إىل أنظمة احلواالت 

السيما ل األموال تتم بصورة أكرب وأيسر، فهذه الوسائل التقنية احلديثة جعلت عملية غسي
مع انتشار املعلوماتية وشبكة االنرتنت والعوملة االقتصادية وحترير التزارة الدولية وسقوط احلواجا 

 بني الدول.
 ال جرمية تابعة:. جرمية تبييض األمو 4

جرمية تبييض األموال تفرتض مسبقا ارتكاب جرمية أولية نتج عنها أموال غ،ر مشروعة، مث 
تليها املرحلة التالية وتتزلى يف تبييض األموال القذرة، فغسل األموال جرمية الحقة لعمليات 

شروعية على إجرامية حققت عوائد مالية غ،ر مشروعة، إذ يقوم غاسلو األموال بإضفاء صفة امل
هذه العائدات ليتاح هلم استخدامها بيسر وسهولة وحتويلها إىل أصول مالية أو موجودات عقارية 
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أو استخدامها يف أسواق املال، حبيث يتم إكساهبا الصفة الشرعية وتديل ضمن األموال اململوكة 
اجملرمني للتعامل مع  هلم بصورة قانونية، لذلك تعترب جرمية تبييض األموال املخرج الوحيد هلؤالء

األموال القذرة الناجتة عن جرائم املخدرات أو االجتار باألسلحة أو جرائم الرشوة وااليتالس 
 والتعدي على املال العام.

حددت اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية لعام وقد 
كافة صور األموال واملتحصالت الناجتة عن جرمية أيا  ، بأن موضوع تبييض األموال يتمثل يف  1988

 كانت صورهتا من اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية.
أما نوعية اجلرائم اليت تعترب حمال جلرمية تبييض األموال، فهي يف ظل اتفاقية فيينا املذكورة، 

سليمها بأي وجه كان أو األموال الناجتة عن إنتاج املخدرات أو استخدامها أو عرضها للبيع أو ت
تصدريها، أو زراعة املواد املخدرة أو حيازهتا، أو صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد مدرجة يف 

   1جداول االتفاقية أو تنظيم أو إدارة أو متويل أي جرمية من تلك اجلرائم املذكورة سابقا.
 املطلب الثالث: أهداف تبييض األموال

ة من وراء عملياهتا غ،ر املشروعة إىل حتقيق أهداف معينة من أمهها تسعى اجلماعات اإلجرامي
ك، وتقوم بسلسلة من اإلجراءات الربح املادي بغض النظر عن الوسائل اليت تستعملها لتحقيق ذل

فاء مصدر األموال القذرة  وإظهارها يف صورة أموال حمصلة من مصدر مشروع، فتعود مرة إلي
 سهل استخدامها من جديد يف أنشطة مشروعة. أيرى يف صورة نظيفة حبيث ي
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لذلك تلزأ املنظمات اإلجرامية إىل توظيف هذه األموال يف مشروعات استثمارية يف الدولة، 
وهذا التوظيف يعد يطرا كب،را على الدولة واجملتمع، فهذه املنظمات ال حترتم القوانني أو تتقيد هبا، 

 يطرة.بل تلزأ إىل طرق غ،ر مشروعة للبقاء والس
ونظرا خلطورة هذه املنظمات اإلجرامية، تاايدت حدة االهتمام الدويل ياصة مع اتساع 
نشاطها عامليا يف ظل ظهور العوملة وتصاعد قورة املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، باإلضافة إىل 

واج تعرض اجملتمعات إىل خماطر متعددة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية بسبب ر 
 عمليات غسل األموال.

ويكمن اهتمام الدول مبحاربة هذه اجلرمية إىل األهداف اليت تريد املنظمات اإلجرامية 
 حتقيقها، من وراء عمليات غسل األموال، وهذه األهداف ميكن حصرها فيما يلي:

 :حتقيق الربح املادي .1
قيق أرباح مادية من تسعى اجلماعات اإلجرامية من وراء عمليات غسل األموال، إىل حت 

يالل استثمار العائدات املالية غ،ر املشروعة يف جماالت وقنوات استثمار شرعية حبيث تبدو وكأهنا 
 مشروعة، فبقاء هذه اجلماعات اإلجرامية واستمرارها يف اإلجرام مرهون بعوائدها املالية.

 التغلغل يف األوساط السياسية: .2
عدة اجلماعات اإلجرامية على التغلغل يف األوساط من أهداف جرمية غسل األموال مسا

السياسية، من يالل مساندة الساسة يف محالهتم االنتخابية حبيث يصبحون متعاطفني معهم بعد 
 جناحهم يف االنتخابات، وبالتايل يؤدي ذلك إىل غض الطرف عن أنشطتهم اإلجرامية.

أية دولة ما سيطروا عليها  كما أن اجلماعات اإلجرامية إذا متكنت من السياسيني يف
بالكامل، وجعلوا هؤالء السياسيني يف يدمة مصاحلهم ومشاريعهم اإلجرامية، مما يشكل يطر 

 على الدولة بأكملها.
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وأحيانا يتسلل أصحاب األموال القذرة إىل اجملالس املنتخبة النيابية أو احمللية ويؤقرون يف سن 
شروعة، فيعم نتيزة ذلك الفساد اإلداري املهم غ،ر القوانني واللوائح اليت تتناسب مع مصاحل

 والسياسي.
 التغلغل يف املشروعات االستثمارية: . 3

من أهداف غسل األموال مساعدة اجلماعات اإلجرامية على التغلغل يف املشروعات 
االستثمارية فيتخذون منها واجهة إليفاء نشاطهم وجتارهتم اإلجرامية إما بشراء أو إقامة هذه 

شروعات، أو اإلسهام فيها حبيث تكون هلم غالبية رأس املال، وبالتايل يرهبون املشروعات امل
األيرى املنافسة ألنه يهمهم يف املقام األول احملافظة على أصول هذه األموال ولو بدون حتقيق 
 أرباح فيتهربون بذلك من الضرائب ويقضون أيضا على املشروعات االقتصادية الشريفة، ويف حالة

يدمرون جهاز الثمن املبين إفالس هذه املشروعات األي،رة يفرضون هم األسعار اليت يروهنا، وبذلك 
 . 1ض والطلب كأساس لالقتصاد احلرر على الع
 . إفساد املوظفني: 4

ومن أهداف جرمية غسل األموال أيضا، متكني مجاعات اإلجرام املنظم من إفساد املوظفني 
م منوا مالحقتهوغ،رهم عن طريق الرشوة، وذلك ليأ  من رجال الضبطوخباصة رجال تطبيق القوانني

كما تستخدم اجلماعات اإلجرامية املال طمعا إلفساد ذمم يف حالة مهادنة،   اويعيشو  جنائيا
الشخصيات العامة والسياسية فيصبحون أصحاب سطوة وقوة اقتصادية وهذا ما ميكنهم من 

اسية عن طريق إشراكها يف التزارة املشروعة، بل يتعدى التغلغل يف األوساط االقتصادية والسي
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إلفساد الكيان االقتصادي ليشمل اإلفساد السياسي واإلداري يف كل الدول متقدمة كانت أو ا
  1نامية.

 املطلب الرابع: أساليب غسل األموال
ى يلزأ غاسلو األموال القذرة إىل جمموعة من األساليب للوصول إىل غايتهم وهي احلرص عل

إيفاء الطابع األصلي لألموال غ،ر املشروعة، وهذه األساليب عديدة ومن الصعوبة مبكان حصرها، 
 نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي يساعد مجاعات اإلجرام على غسل أمواهلم امللوقة.

وميكن تقسيم األساليب املستخدمة يف غسيل األموال، إىل أساليب تقليدية ومنها هتريب 
العمالت وشراء األصول املادية وغ،رها، وأساليب حديثة تكنولوجية كاستخدام البطاقات  وتبادل

 الذكية والنقود االلكرتونية وبنوك االنرتنت وغ،رها من الوسائل املتقدمة.
 الفرع األول: األساليب التقليدية يف غسل األموال

تستخدمها مجاعات اإلجرام يف ونعين باألساليب التقليدية، األساليب الشائعة واملألوفة اليت 
 تبييض األموال املتأتية من مصادر غ،ر مشروعة، ومن هذه األساليب نذكر ما يلي: 

 
 
 هتريب العملة:  .1

يف هذا األسلوب يقوم غاسلو األموال بإيداع أمواهلم املتحصلة من الطرق غ،ر املشروعة يف 
وبعد ذلك يتم حتويلها إىل البلد الذي  العديد من احلسابات املصرفية يف مصارف وبلدان خمتلفة،
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يتم استثمارها فيها، وهو يف الغالب املوطن األصلي للمودعني وبذلك يكون املصرف قد قام بغسل 
 1األموال الناجتة عن عمل غ،ر مشروع وظهرت نتيزة ذلك مبظهر مشروع.

ال، يف إحدى ويتم حتويل األموال غ،ر املشروعة وإيداعها يف بنوك أو شركات توظيف األمو 
فيما بعد إىل الوطن  املغسولة األموالالدول اليت تسمح قوانينها املصرفية بأن يتم إعادة تلك 

 األصلي للمودعني.
وعمليات هتريب العملة قد متم بصورة أكثر مادية من جمرد اإليداع يف البنوك ونقل األموال 

ب إىل النقل املادي هلذه األموال من القذرة عرب شبكة البنوك العاملية، بل قد يتعدى هذا األسلو 
 يالل وسائل النقل والشحن املختلفة كالبواير والطائرات.

 استخدام الشركات الومهية: . 2
وهي شركات أجنبية مسترتة يصعب على حكومات الدول اإلطالع على مستنداهتا إذا ليس 

موال غ،ر املشروعة، هلا نشاط وال هدف جتاري، وكل ما تسعى إليه هذه الشركات هو غسل األ
  2وعلى وجه اخلصوص األموال الناجتة عن جتارة املخدرات.

وهي شركات تؤسس فعليا ولكنها يف واقع األمر ال تااول أية نشاطات حقيقية وتأسيسها 
يأيت كواجهة إليفاء النشاطات اإلجرامية غ،ر املشروعة، وتبييض األموال، ويتم هذا من يالل 

وامسها التزاري لغايات فتح احلسابات املصرفية لدى البنوك وإجراء  استخدام ذمتها املالية
 التحويالت وهتريب األموال القذرة اليت تودع يف هذه احلسابات وهترب من بعد ذلك إىل اخلارج.
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وتكمن األمهية اليت تضطلع هبا الشركات الومهية كحلقة من حلقات تبييض األموال، يف أن 
مل حمليا ودوليا، وبالتايل فهي تستخدم يف تدوير األموال القذرة يف هذه الشركات يريص هلا بالع

العزلة االقتصادية حبيث يضفي عليها ذلك صفة املشروعية اليت تكتسبها من يالل إيداعها 
 بأمساء الشركات الومهية.

 ات الومهية: قالصف .3
يف تبييض األموال، تعد عمليات التاوير يف املستندات والفوات،ر أحد األنشطة اليت تستعمل 

من يالل عمليات االست،راد والتصدير فأصحاب األموال القذرة  األحيان ويتم ذلك يف غالب
يقومون بإنشاء شركات جتارية يف البلد الذي جتلب منه األموال، ويقومون بنفس الشيء يف البلد 

السلع واخلدمات عن الذي تودع فيه األموال، وتتمثل عملية الغسيل يف هذه احلالة يف شراء وبيع 
طريق عمليات صورية حيث يشرتي غاسلو األموال سلعا من الشركة اليت يراد حتويل األموال إليها 

 وذلك بإحدى الصور التالية:
 رفع قيمة السلعة الواردة يف الفاتورة ويكون الفرق هو املال املغسول. -
 هو املال املغسول. إرسال فوات،ر ماورة بالكامل فيكون املال اإلمجايل املدفوع -
 
 
 استخدام مكاتب السمسرة: .4

انه من املمكن  القدرة بسهولة ويسر، إذ ميكن استغالل مكاتب السمسرة يف تبييض األموال
إىل مساسرة متعاونني يف إحدى الدول ليشرتي هبا كميات كب،رة  األموالحتويل مقدار كب،ر من هده 

باسم أي شخص آير أو حىت باسم شركة ومهية، وإذا من األسهم والسندات املالية بأمسائهم أو 
كانت هذه السندات غ،ر امسية فإن هذا يايد من سهولة العملية فيكون تسزيل ملكية هذه 



 

210 
 

السندات غ،ر ضروري، أو يقوم هؤالء السماسرة بشراء العقارات يف الدول اليت تسمح بذلك 
    1شراؤه أو بيعه.بأسعار مبالغ فيها وال تتناسب مع قيمة العقار املراد 

 شراء األصول املادية والوسائل النقدية:  .5
يقوم غاسلو األموال يف هذه احلالة باستعمال األموال القذرة يف شراء األصول املادية العينية  
كالسيارات والقوارب واليخوت والعقارات والسلع الرتفيهية باهظة الثمن، أو أن يقوموا بشراء 

لة للتداول كأوامر الدفع والشيكات املصرفية والسياحية وأذونات الدفع الربيدية الوسائل النقدية القاب
 والضمانات االئتمانية وغ،رها.

كما يقوموا غاسلو األموال بشراء التحف الثمينة واألحزار الكرمية واللوحات الايتية ملشاه،ر 
موا بشرائه مقابل احلصول الرسامني، وذلك كمرحلة أوىل، ويف مرحلة قانية يقوم هؤالء ببيع ما قا

على صكوك مصرفية، وبالتايل يقوم أصحاب الصكوك بإجراء العديد من التحويالت املصرفية 
بواسطة البنوك املسحوب عليها وفروعها حبيث يصعب التعرف على املصدر احلقيقي هلذه 

 2األموال.
ئية الضعيفة واملتزمعة ويلزأ غاسلو األموال أيضا إىل حتويل العملة احمللية ذات القوة الشرا

لديهم من األعمال غ،ر املشروعة إىل ذهب، أو جموهرات، أو غ،رها من األصول املادية اليت ميكن 
بيعها يف اخلارج مقابل العمالت األجنبية ذات القوة الشرائية العالية، ومن مث إيداع تلك األموال 

 ل األموال القذرة.احملصلة يف البلد األجنيب نفسه، وهكذا تكون متت عملية غس
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وكذلك شراء احملالت التزارية أو املشروعات الصغ،رة الفاشلة حيث تصبح هذه بعد فرتة من 
 أعظم الشركات الناجحة، وتكون أرباح هذه الشركات ما هي إال أموال مغسولة.

 الفرع الثاين: األساليب التكنولوجية احلديثة يف غسل األموال
عامل واقرتاهنا بظاهرة العوملة، وتطور شبكات االتصال العاملية مع تفزر قورة االتصاالت يف ال

)االنرتنت( بشكل كب،ر ومتغ،ر باستمرار، أصبحنا نرى ما هو جديد يف عامل االنرتنت 
يف األطر الكالسيكية للتعامل ذه الطفرات جمموعة من املتغ،رات واالتصاالت، وقد رافق ه

بطاقات الذكية، أصبح من اليس،ر من يالهلا تبادل القيم التزاري، كظهور األموال االلكرتونية وال
النقدية عرب االنرتنت وأصبح قطاع البنوك مثله كمثل أي قطاع جتاري له تعامالت دايلية ويارجية 

سائل التكنولوجية احلديثة، تأقلما مع األوضاع العاملية املستحدقة اليتداول أعماله من يالل و 
توفرها هذه التكنولوجيات، إال أنه وباملقابل فإن عصابات اجلرمية  ليستفيد من مياة السرعة اليت

املنظمة، وغاسلي األموال يستفيدون باملقابل من ماايا هذه التكنولوجيا أيضا فقد تغ،رت وسائل 
 وأساليب غسيل األموال أو أصبحت تنأى تدرجييا عن األساليب التقليدية اليت قد تكون عرضة

أصبحت هذه الشبكة االلكرتونية تشكل مالذا أمنا تلزأ إليه كشفها، و   لالشتباه فيها وبالتايل
  1عصابات اجلرمية املنظمة يف العامل إلجراء عمليات غسيل األموال.

 من أساليب غسيل األموال باستخدام التكنولوجية احلديثة ما يلي: 
 أجهزة الصرف اآليل: . 1

واليت يتم صرف األموال من البنوك  وهي بطاقات الصرف اآليل وتعرف ببطاقات االئتمان
 بواسطتها من يالل ماكينات الصرف اآللية اخلاصة بالبنوك واملنتشرة على مستوى العامل.
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وهي بطاقات يتم إصدارها إما عن طريق البنوك واليت تشارك يف عضويتها كافة البنوك على 
وقد تصدر البطاقة  (Visa Mastercard)مستوى العامل حتت منظمة عاملية مثل املاسرتكارد، الفياا 

عن مؤسسة مالية واحدة، حبيث يتم اإلشراف على عمليات اإلصدار والتسوية مع التزار من قبل 
، حيث يتم إصدار هذه (American Express)املؤسسات املصدرة، ومن هذه البطاقات 

 1البطاقات للعمالء للتعامل هبا بدال من محل النقود.
نية يف أحناء خمتلفة من العامل تاايد استخدام أجهاة الصرف اآليل يف وقد تبني للسلطات األم

عمليات إيداع أو سحب النقود القذرة من احلسابات املصرفية، وذلك للتخلص من اإلجراءات 
 املصرفية اليت تفرضها البنوك أقناء عمليات اإليداع أو السحب للنقود.

لك من يالل إجراء العديد من عمليات وجيري استعمال هذه األجهاة يف غسيل األموال وذ
اإليداع والسحب لألموال القذرة يف ذات اليوم ومن عدة أماكن خمتلفة من العامل وبصورة تضمن 

 عدم انكشاف أمرها أو لفت االنتباه إليها.
 . اخلدمات املصرفية االلكرتونية:2

من اخلدمات إىل زبائنها،  بفضل تقنيات االتصاالت املتوفرة اليوم، تقوم البنوك بتقدمي جمموعة
وتستعني يف توصيل هذه اخلدمات بشبكة االنرتنت، وهتدف البنوك من استعمال هذه التقنيات إىل 
يدمة زبائنها وتسهيل تنفيذ وإجراء العمليات املصرفية املختلفة كتحويل األموال ودفع االلتاامات 

 والفوات،ر واالستفسار عن احلساب وغ،رها.
يل األموال بواسطة شبكة االنرتنت من أحدث طرق غسل األموال القذرة وتعترب عملية غس

وأيسرها يف التعامل مع البنوك، حيث يستطيع غاسل األموال الديول إىل شبكة حسابات وأنشطة 
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مالية ومصرفية أية جهة أو مؤسسة كقناة ألداء العمليات املختلفة مثل حتويل األموال، وهذه 
كب،رة يف التحقق من اهلوية احلقيقية للشخص املنفذ للعملية املالية،   العمليات تنطوي على صعوبة

 إضافة إىل انعدام أية آقار ميكن مراجعتها وتدقيقها.
 . النقود االلكرتونية: 3

لغاسلي األموال الستحالة تعقبها  االنقود االلكرتونية إحدى أكثر أنظمة النقد والصرف إغراء
من يالهلا يف فرتة وجياة جدا من الامن ودومنا إعاقات أو  وسرعتها، إذ ميكن حتويل أي مبلغ

 حواجا جغرافية أو مصرفية أو قضائية.
والحظ اخلرباء واحملققون يف جمال مكافحة جرائم غسل األموال جلوء مرتكيب اجلرائم املنظمة 

أرصدة  إىل استخدام هذه التكنولوجيا، واليت تتعامل مع األوراق النقدية وتسمح بإيداع وانتقال
األموال من شخص إىل آير على مستوى العامل باستخدام شبكة االنرتنت دون احلاجة إىل املرور 
عرب املصارف، فاألموال االلكرتونية جيري متريرها بني أي طرفني على الشبكة وبصورة مباشرة دون 

 احلاجة إىل وسيط مايل.
النقد الورقي التقليدي فهي ملك  وبإجراء عمليات التشف،ر تصبح النقود االلكرتونية مبثابة

حلائاها، ومىت مت سحب أو إيداع هذه النقود عن طريق شبكة االنرتنت فيسوغ حلائاها أن ينفقها 
وجه يريد، كما ميكن من يالل ذلك إجراء عمليات غسيلها وبصورة ال تتيح االشتباه هبا  أي يف

بها وبسرعة ودقة عاليتني وتغطيها حركة أو الكشف عنها، إذ تتم هذه العمليات دومنا أقر يتيح تعق
  1رؤوس األموال املضطردة واملستمرة على الشبكة.
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وهذه العمليات املالية اجملهولة تشكل حلما لغاسلي األموال، ألن التحويالت االلكرتونية متتاز 
ال بالسرعة والسرية وهذا ما يفضله غاسلو األموال، إضافة إىل ذلك فإن تكلفة تداوهلا زهيدة و 

 ختضع للحدود وأهنا بسيطة وسهلة االستخدام.
 . البطاقات الذكية: 4

وهي وسيلة من وسائل الدفع متكن مستخدميها من االستغناء عن األوراق النقدية، وذلك 
بإضافة القيمة النقدية على رقاقة إلكرتونية موجودة على البطاقات، حيث تعمل الرقائق على تتبع 

 ة يتم القيام هبا.رصيد البطاقة بعد كل عملي
وميكن استخدام هذه البطاقات يف عمليات الشراء، حيث تتيح هذه الرقاقة ألجهاة الصرف، 
اآليل اليت توضع يف املواقع التزارية التدقيق على تفاصيل احلسابات املالية ألصحاهبا حبيث يقوم 

افقته لتنفيذ العملية التاجر باالتصال بالبنك أو الشركة املصدرة هلذه البطاقة للحصول على مو 
 املطلوبة، كما ميكن استخدام البطاقة يف عمليات السحب من الصرف اآليل.

وهذا النوع من التعامل حيقق فائدتني األوىل هي أنه متكن القائم بغسل أمواله من حتويل أمواله 
ملة قوية إىل يارج احلدود دون خماطر تذكر، والثانية أنه ميكن من فتح حساب جديد يف اخلارج بع

ومصدر ظاهره مشروع، كما أهنا فتحت  الباب على مصراعيه للزناة مبن فيهم الذين يعملون يف 
غسل األموال، يف تسخ،ر هذه التكنولوجيا يف مناذج وأمناط إجرامية مستحدقة، وهو أمر يتطلب 

  1حذر املنظم وسرعة تديله لتزرمي أمثال هذه النماذج من اجلرمية املعلوماتية.

  

                                                 
، الدليل اجلنائي والتاوير يف جرائم الكمبيوتر واالنرتنت، دار الكتب القانونية، احمللة الكربى، مصر، حزازي عبد الفتاح -1

 .12، ص2002
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 املبحث الثاين: أركان جرمية تبييض األموال
إن جرمية تبييض األموال هي جرمية تابعة، تفرتض أوال سبق ارتكاب جرمية أولية نتج عنها 

لذلك أصبح نشاط  ،أمواال غ،ر مشروعة، مث تليها مرحلة تالية تتزلى يف تبييض األموال القذرة
رمية مستقلة ال ختتلط بغ،رها من األوصاف اجلنائية غسل األموال واستخدام عائداته يشكل ج

 األيرى.
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حددت اتفاقية فيينا ملكافحة اإلجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية لعام وقد 
، بأن موضوع تبييض األموال يتمثل يف كافة صور األموال واملتحصالت الناجتة عن جرمية أيا  1988

وص عليها يف االتفاقية، كما دعت الدول إىل وضع نصوص كانت صورهتا من اجلرائم املنص
 ملكافحة الظاهرة، واختاذ إجراءات منسقة مع بقية الدول يف إطار التعاون الدويل.

وال تقتصر جرمية غسل األموال باعتبارها من اجلرائم التبعية على الركنني التقليديني املادي 
ن مفرتضة يؤقر توافرها أو ختلفها على وجود اجلرمية واملعنوي بل أيضا ما قد يستلامه النص من أركا

 أو عدمه، وعليه تكون أركان جرمية تبييض األموال هي: 
  .الركن املفرتض اجلرمية األصلية -1
 .الركن املادي جلرمية تبييض األموال -2
 .الركن املعنوي جلرمية تبييض األموال -3

  : الركن املفرتض اجلرمية األصليةاملطلب األول
الركن املفرتض يف جرمية تبييض األموال هو املال القذر، وهو املال املتحصل من جرمية من 
اجلرائم اخلطرة اليت نتج عنها هذا املال غ،ر املشروع، وتكاد أن تتفق معظم التشريعات الدولية على 

سلحة، والرشوة، ت واالجتار يف األإضفاء صفة األموال القذرة على األموال املتأتية من جتارة املخدرا
وتاوير النقود، والفساد اإلداري وايتالس األموال، والتهرب الضرييب، وغ،رها من اجلرائم املتعلقة 

 مبوضوع تبييض األموال.
ويف البحث يف موضوع تبييض األموال، فإن النصوص الدولية قد توسعت هبذا اخلصوص، 

شروع باملخدرات واملؤقرات العقلية، على وقد نصت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غ،ر امل
متحصالت اجلرائم املتعلقة باملخدرات دون حتديدها، فرتكتها عامة لتشمل كافة ما مت احلصول عليه 

 من عائدات غ،ر مشروعة متحصلة من جرمية تبييض األموال.
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،ر يقصد بتعب "( من املادة األوىل منها ما يلي:وقد ورد يف االتفاقية يف الفقرة )ع
"املتحصالت" أي أموال مستمدة أو حصل عليها بطريق مباشر أو غ،ر مباشر، من ارتكاب جرمية 

  ". 3منصوص عليها يف الفقرة )أ( من املادة 
كما ورد يف نطاق التوصيات األربعني الصادرة عن منظمة العمل املايل الدويل أنه البد أن 

ل الناجتة عن االجتار باملخدرات لتشمل كل تبحث كل دولة يف توسيع نطاق جرمية تبييض األموا
وكذلك األموال الناجتة عن ارتكاب اجلرائم اخلط،رة كزرائم الدعارة  اجلرائم املتصلة بالعقاق،ر املخدرة

 1باألطفال واألعضاء البشرية. أو االجتار 
 كذلك فإن املشرع الدويل يف القانون النموذجي الصادر عن منظمة األمم املتحدة حني نص

من الفقرة األوىل من هذا القانون على جترمي متويل املوارد، أعقب ذلك بتزرمي متويل  20يف املادة 
املمتلكات سواء كانت مشتقة بطريق مباشر أو غ،ر مباشر من االجتار باملخدرات وذلك لتغطية  

 2كل احتماالت متويه املصدر غ،ر املشروع.
حدة، قد سار على النهج نفسه الذي أشارت إليه وبالتايل فإن القانون النموذجي لألمم املت

اتفاقية فيينا يف حتديد موضوع جرمية تبييض األموال واملتمثل يف األموال الناجتة عن جرائم االجتار 
يتوسع القانون النموذجي يف حتديد نطاق جرائم تبييض  ؤقرات العقلية، وبالتايل ملباملخدرات وامل

 3ا عن جرائم أيرى.األموال، العتبار موضوعها ناجت

                                                 

 .47قشقوش هدى حامد، املرجع السابق، ص  -1 

 .47قشقوش هدى حامد، املرجع السابق، ص -2 

الذي فرض إجراءات الواجب إتباعها  1995م القانون النموذجي ملكافحة تبييض األموال، صدر عن األمم املتحدة عا -3 

 من قبل املصارف واملؤسسات املالية.
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وبعد ذلك جاءت التشريعات الوطنية ووسعت موضوع جرمية تبييض األموال وقد انتهزت 
 هنزني: 
هنج حدد على سبيل احلصر اجلرائم املدرة لألموال القذرة ومثال ذلك التشريع املصري يف  -

م معنية ، حيث حصر املشرع املصري تبييض على جرائ2002لسنة  80قانون غسل األموال رقم 
 من هذا القانون. 2ذكرها يف املادة 

هنج مل حيدد اجلرائم على سبيل املثال بل ذكر مجيع اجلرائم املدرة لألموال القذرة ومثال  -
مكرر من  389، والتشريع اجلاائري يف املادة 1996لعام  392ذلك التشريع الفرنسي يف القانون رقم 

من نطاق جرمية تبييض األموال ليشمل مجيع  قانون العقوبات، حيث وسعت هذه التشريعات
 النشاطات اإلجرامية الغ،ر مشروعة.

 املطلب الثاين: الركن املادي جلرمية تبييض األموال
لركن املادي أمهية واضحة يف أي جرمية كان نوعها، ألنه املظهر اخلارجي هلا فال يعرف ل

رمية على ركن مادي جيعل إقامة الدليل القانون جرائم بغ،ر وجود الركن املادي، وذلك أن قيام اجل
 عليها سهال.

والركن املادي هو جمموعة من العناصر املادية اليت تتخذ مظهرا يارجيا تلمسه احلواس، إذ 
البد من نشاط مادي يتحقق به االعتداء على املصاحل احملمية جنائيا، إذ ال جرمية دون ركن مادي 

 وهذا مبدأ ال يرد عليه استثناء.
كن املادي يف جرمية تبييض األموال يتزلى يف صور خمتلفة للسلوك اإلجرامي، وقد أشار والر 

إىل أن الركن املادي جلرمية تبييض األموال يتزلى يف عدة  Gunehes Leو Desportesالفقيهني 
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صور تؤلف السلوك اإلجرامي هلذا السلوك، حبيث ال ميكن املعاقبة على جرمية معينة إال إذا 
 1أفعال مادية ظهرت إىل الوجود. جتسدت يف

والسلوك هو نشاط إنساين يف احمليط اخلارجي، والبد أن يكون له مظهر يارجي ويكمن 
جوهر غسل األموال يف كل فعل يستهدف إضفاء مظهر مشروع على األموال أو العائدات 

ت اجلرمية املتحصلة من اجلرمية، ومن صور السلوك املكون جلرمية غسل األموال إيفاء متحصال
اء أقرها وطمس األدلة نازل عنها أو إحباط أو إعاقة اقتفبكتمان أو حزب مصدرها اجلنائي أو الت

يض اكتشافها أو مالحقتها أو مصادرهتا، أو إضفاء مظهر  قرائن على مصدرها اجلنائي، أو تعر وال
وتسويغا فاسدا  كاذب عليها مبا يعطيها تأويال وتسويغا كاذبا خيالف حقيقة الواقع، أو تأويال

ينطوي على غش وتدليس، أو حتويل األموال باالستخدام للمؤسسات املالية أو بالتحويالت الربقية 
إىل اخلارج عرب احلدود الوطنية، وقد يتخذ الفعل صورة بيع املتحصالت يف مقابل احلصول على 

  2حصالت.أموال عينية تتمثل يف املعادن النفيسة وقد تتخذ إعادة استثمار تلك املت
وقد حددت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية 

 االتفاقية وهي: من ، قالث صور لنشاط تبييض األموال أوردهتا املادة الثالثة 1988لعام 
 حتويل األموال إىل بدائل ذات قيمة مالية أو نقلها. -1
 .موالإيفاء أو متويه حقيقة األ -2
 اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال. -3

                                                 

 .125أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص -1 

 .40سعيد عبد اللطيف حسن، املرجع السابق، ص  -2 
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تتزلى يف حتويل األموال أو نقلها مع العلم بأهنا مستمدة من إحدى اجلرائم الصورة األوىل 
املتعلقة باملخدرات، وذلك هبدف إيفاء أو متويه املصدر غ،ر املشروع هلذه األموال، والتحويل 

أو غ،ر مصرفية يكون الغرض منها حتويل األموال لألموال يعين إجراء عمليات مالية مصرفية 
املتحصلة من جرمية يف شكل آير، والتحويل يعين تغي،ر شكل األموال أو العملة والتحويل قد يتم 
حتويل األموال غ،ر املشروعة عن طريق بطاقات ائتمان ماورة والسحب بواسطتها، من احلساب 

ل اليت مت احلصول عليها بالتحايل، يف حسابات املصريف لعمالء املصارف مث إيداع تلك األموا
مصرفية عادية، حبيث تنقطع الصلة بني املصدر غ،ر املشروع لتلك األموال واستخدامها بعد ذلك 
يف التعامل، كما قد يتم حتويل األموال من عملة وطنية إىل عملة أجنبية ياصة، إذا كانت الدولة 

  1نية إىل عملة أجنبية.ال تفرض أية قيود على حتويل العملة الوط
كما يتم حتويل العملة الوطنية املتحصلة من اجلرمية إىل جموهرات أو لوحات نادرة مث القيام 
ببيعها يف اخلارج مقابل عملة أجنبية قوية، أو احلصول على شيكات مصرفية بالقيمة وبعد ذلك 

يالت املصرفية بواسطة يقوم اجلاين بفتح حساب له بقيمة الشيكات وبإجراء العديد من التحو 
البنوك املسحوب عليها الشيكات وفروعها ومراسليها وبالتايل يصعب التعرف على حقيقة مصدر 

 هذه األموال.
أما مفهوم نقل األموال من مكان إىل آير فإنه يث،ر مشكلة األموال املهربة اليت تنتقل من بلد 

انتقال، أهنا عملية  أي Transfert   ة إىل آير، وقد ورد يف القاموس القانوين حول مفهوم عبار 
 2اقتصادية حتقق انتقال األموال دايليا أو يارجيا.

                                                 

 .27، 26، 25قشقوش هدى حامد، املرجع السابق، ص  -1 

 .27قشقوش هدى حامد، املرجع السابق، ص  -2 
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أما الصورة الثانية للركن املادي جلرمية تبييض األموال، فتتمثل يف إيفاء أو متويه حقيقة هذه 
مكاهنا أو األموال، واإليفاء يعين احليازة املسترتة لألموال لكي ال يدرك الغ،ر حقيقة مصدرها أو 

 طريقة التصرف هبا أو حتركها أو احلقوق املتعلقة هبا.
يف القاموس القانوين، إنه إيفاء ما ال جيب  Dissimulationوقد ورد حول مفهوم عبارة 

كحالة إيفاء العائدات أو   ،إظهاره، وهو يتميا بسلوك ينطبق على وصف اخلداع أو الغش
 املستندات الواجب تقدميها إىل العدالة.

فقد ورد يف القاموس القانوين أهنا تتمثل يف متويه عملية  Déguisementوحول عبارة 
اقتصادية أو نقدية غ،ر مشروعة عرب عمل أو تصرف قانوين من طبيعة أيرى يضفي عليها الصفة 

 1املشروعة.
أما متويه األموال فهو فصل حصيلة األموال غ،ر مشروعة عن مصدرها احلقيقي من يالل 

 2عقدة متتابعة من العمليات املالية لتمويه الصفة غ،ر مشروعة لألموال.جمموعة م
، أن إيفاء أو متويه األموال املتحصلة عن اجلرمية أفعاال 1988لذلك اعتربت اتفاقية فيينا لعام 

 تستوجب العقاب على مقرتفها، إذا كان يعلم أن هذه األموال متأتية من أعمال إجرامية.
للركن املادي جلرمية تبييض األموال، فهي اكتساب أو حيازة أو استخدام  وأما الصورة الثالثة

األموال املتحصلة من جرمية تبييض األموال، ويعين ذلك استخدام عائدات اجلرائم أو اكتساهبا أو 
حيازهتا مع علم اجلاين وقت تسلمها بأهنا يف حقيقتها غ،ر نظيفة وأهنا متحصلة يف األصل من أحد 

 ار غ،ر املشروع.جرائم االجت

                                                 

 .127أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص  -1 

 .127أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص  -2 
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واملقصود باحليازة هو االستنثار بالشيء على سبيل امللك وااليتصاص دون حاجة 
لالستيالء، وهنا يكفي أن ينص املشرع اجلنائي على صورتني يتحقق هبما السلوك اإلجرامي ومها 

  1احليازة والتعامل.
ل دون تتبع ولضمان جناح عملية غسل األموال البد من إجياد حواجا أو فواصل حتو 

مصادرها، أي اصطناع أدلة غ،ر صحيحة وبيانات متضاربة وقطع الصلة بأي بيانات قد توصل إىل 
  2املصدر احلقيقي لألموال غ،ر املشروعة وبالتايل صعوبة تعقبها أو تتبع مراحلها.

وعمليات تبييض األموال متر بعدة مراحل للوصول إىل اهلدف املنشود عند غاسلي األموال 
 إضفاء صفة املشروعية على األموال القذرة، وهذه املراحل تنقسم إىل قالقة أقسام:وهو 

 .Placementتوظيف األموال القذرة  -
 .Camouflageمتويه األموال القذرة  -
 .  Intégrationدمج األموال القذرة  -
 داع فرع األول: مرحلة التوظيف أو اإليال

ع وتعين التخلي املادي عن األموال غ،ر املشروعة دا وتسمى هذه املرحلة باإلحالل أو اإلي
هبدف جتنب الشكوك حول مشروعية مصدرها، وتعد هذه املرحلة من أدق املراحل وأيطرها على 
غاسلي األموال، ملا متثله من صعوبة يف إديال األموال القذرة يف الدورة االقتصادية، وتكمن 

 صلية وحقيقة األموال املراد غسلها.اخلطورة هنا يف إمكانية الكشف عن اجلرمية األ

                                                 

 .60، ص 2003إبراهيم حامد الطنطاوي، املواجهة التشريعية لغسل األموال يف مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1 
، 2003جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، حمسن اخلض،ري، غسل األموال ) الظاهرة، األسباب، العالج (،   -2 

 .58ص 
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وتقتضي هذه املرحلة إديال األموال القذرة يف النظام املصريف، أي إيداعها يف املصارف عرب 
 أساليب متعددة.

عن طريق آير، ويستغل القائمون بعمليات اإليداع أصحاب األموال أنفسهم أو ويقوم ب
بنوك، فيقومون بنقل األموال أو حتويلها إىل الغسل إجراء ختصيص الوديعة املعرتف هبا يف كل ال

شكل آير من الثروة أو توظيفها يف جمال آير، باالنتساب إىل املشروعات الصناعية أو التزارية 
وهبذه احلالة تكون أمواهلم الناجتة عن النشاط اإلجرامي ، أو احلصول على القروض بضمان الوديعة

 1فاء صفة املشروعية عليها.أو غ،ر املشروع قد قطعت شوطا يف طريق إض
 أجااء صغ،رة إبعادا للشبهة ودرءا ويلزأ غاسلو األموال عادة إىل جتائة املبالغ الكب،رة إىل عدة

للتساؤالت اليت قد تطرحها األجهاة الرقابية يف املصارف والبنوك اليت تلتام بالتبليغ عن أية مبالغ  
غ،رة يف عدة حسابات يف املصرف الواحد ويف عدة كب،رة جرى إيداعها، ويتم إيداع هذه املبالغ الص

 2مصارف، أو يتم شراء شيكات مصرفية أو شيكات سياحية أو أوامر دفع هبا.
لذلك تعترب مرحلة التوظيف أو اإليداع من أيطر مراحل تبييض األموال بسبب التعامل 

رة من يالل البنوك املباشر مع العائدات املالية غ،ر املشروعة، وحماولة إديال األموال القذ
واملؤسسات املالية إىل دايل اقتصاد الدولة، ويتم ذلك عن طريق نقل هذه األموال الضخمة من 

 مصادرها وإعادة جتميعها يف أماكن ال تلفت االنتباه أو الشكوك.
 الفرع الثاين: مرحلة التمويه أو التغطية
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القذرة،  ملصدر غ،ر املشروع لألموال متويه اتقضي املرحلة الثانية من عمليات غسل األموال إىل
فهي هتدف إىل إيفاء الصفة غ،ر املشروعة هلذه األموال بقطع الصلة بينها وبني املصدر الغ،ر 

ويقوم غاسلو األموال يف هذه املرحلة بتزميع األموال لذي يعترب املصدر احلقيقي هلا. املشروع وا
األموال املشبوهة عن مصدرها غ،ر املشروع  املراد غسلها بعدد من العمليات املعقدة هبدف فصل

جهود غاسلو األموال على قطع  والتمويه عنها بإجراءات من العمليات املصرفية واملالية، وهنا ترتكا
صلة املتحصالت املالية أو العائدات غ،ر املشروعة مبصادرها و دلك عرب شبكة معقدة من 

 واملعقدة دايليا ويارجيا. الصفقات املالية الشرعية و التحويالت الغامضة 
ومن الوسائل املستخدمة يف هذه املرحلة إيداع األموال الغ،ر مشروعة يف البنوك أو شراء 
العقارات واألسهم والسندات والتحف النادرة، وإجراء عمليات مالية معقدة غ،ر مشروعة 

االلكرتوين للنقود نظرا باستخدام وسائل فنية متطورة وتقنيات إلكرتونية حديثة، كاستخدام التحويل 
لسرعته الفائقة يف حتويل األموال إىل بنوك يارجية مث القيام مبزموعة من التحويالت عرب بنوك 
أيرى يف دول خمتلفة، مما يصعب معه مالحقة هذه األموال وتعقب مصدرها يصوصا إذا ما مت 

على النقد األجنيب كبنما  حتويلها إىل بنوك تأيذ بقواعد السرية املصرفية وتنعدم فيها الرقابة
 وسويسرا.

ومما يايد يف األمور سوءا قيام مرحلة التغطية حتت ظل شركات ومهية تعمد إىل قطع حلقة 
الوصل ما بني املال املراد غسله وأصله غ،ر املشروع، باالستعانة بإجراءات جديدة غ،ر اليت اختذت 

نوك احمللية باسم تلك الشركات الومهية يف مرحلة اإليداع السابقة، وذلك بفتح حسابات لدى الب
    1ليتم إيداع األموال القذرة فيها مث نقلها وحتويلها إىل البنوك األجنبية يف اخلارج.
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وتتميا هذه املرحلة بأهنا أصعب من مرحلة اإليداع بالنسبة لسلطات مكافحة غسل األموال، 
وذلك بسبب الصفقات املالية حيث يكون من الصعب كشف حقيقة هذه األموال غ،ر املشروعة 

 املتعددة، اليت تضاف كل واحدة إىل األيرى فتزعل هناك صعوبة يف تتبع الديل غ،ر املشروع.
تضليل اجلهات األمنية والرقابية من معرفة املصدر غ،ر  احملصلة النهائية هلذه املرحلة هيو 

ت النقدية الناجتة عن املشروع لألموال املراد غسلها، حيث يلزأ أصحاب األموال واملتحصال
أنشطة إجرامية إىل إجراء العديد من العمليات على حساباهتم وذلك لقطع الصلة مبصادرها 
األصلية، من يالل استخدام إجراءات وعمليات مالية متعددة ومعقدة، األمر الذي يرتتب عليه 

لى تضليل اجلهات إيفاء مصادر تلك األموال مع تعايا ذلك بالوقائق واملستندات اليت تساعد ع
 األمنية والرقابية املعنية بتنفيذ القانون.

 الفرع الثالث: مرحلة دمج األموال القذرة
تعد هذه املرحلة األي،رة يف عملية تبييض األموال، وفيها يعاد ضخ األموال غ،ر املشروعة اليت 

تكتسب هذه األموال مت متويه مصدرها يف االقتصاد، فأصبحت كما لو أهنا نظيفة املصدر، وبالتايل 
مظهرا قانونيا، حبيث يتم استغالهلا يف مشاريع جتارية استثمارية تذر عائدات مشروعة فتختلط 

 1بذلك األموال املشروعة بغ،ر املشروعة.
ومن أكثر االستثمارات املشروعة وأكثرها سهولة يف وقتنا احلاضر املضاربة يف األسواق املالية 

احلديثة من يالل االنرتنت الذي  امل، ويستفاد فيها من الثورة االتصاالتيةء العاملنتشرة يف مجيع أحنا
 .2سهل نقل املاليني من بلد إىل بلد آير يف وقت يس،ر
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ومن الصعوبة مبكان كشف العملية من قبل األجهاة املختصة مبكافحة غسل األموال لصعوبة 
ا يضعت لعدة عمليات متتالية من التفريق بني األموال املشروعة واألموال غ،ر املشروعة، كوهن

املمكن أن تكون قد استمرت لعدة سنوات، وال ميكن بالتايل الكشف عن هذه األموال إال بالطرق 
 1االستخباراتية من يالل مساعدة املخربين أو يتم الكشف عنها مبحض الصدفة.

ات املصادر يتضح مما سبق أن مرحلة الدمج تتحقق من يالهلا إدماج األموال واملتحصالت ذ
اإلجرامية يف االقتصاد احلقيقي، حبيث تبدو كأهنا أمواال مشروعة ومتأتية من أنشطة نظيفة، ويعاد 
توظيف هذه األموال مرة أيرى دون مالحقة أو حماسبة، إذ أهنا اكتسبت مظهرا قانونيا وأصبحت  

 كأهنا ناجتة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.
 
 

 جلرمية تبييض األموالاملطلب الثالث: الركن املعنوي 
 1988شددت اتفاقية األمم ملكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية لعام 

على أمهية وضرورة توافر الركن املعنوي يف جرمية تبييض األموال، حيث نصت املادة الثالثة من 
ر الركن املعنوي هلذه "، ومعىن ذلك أن جوه يكون الفعل قد ارتكب عمدا االتفاقية على أن "

اجلرمية هو القصد اجلنائي العام، وهذا القصد يتكون من عنصرين مها: العلم واإلرادة وهذان 
" بقوهلا: "حتويل األموال أو 1العنصران نصت عليهما املادة الثالثة من االتفاقية يف الفقرة )ب( "

الفقرة الفرعية )أ( من هذه  نقلها مع العلم بأهنا مستمدة من أية جرمية أو جرائم منصوص يف
الفقرة، أو من فعل من أفعال االشرتاك يف مثل هذه اجلرمية أو اجلرائم، هبدف إيفاء أو متويه 

                                                 

 .181شايف نادر عبد العايا، املرجع السابق، ص  -1 



 

227 
 

املصدر غ،ر املشروع لألموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب مثل هذه اجلرمية أو 
 ت من العواقب القانونية ألفعاله".اجلرائم على اإلفال

إيفاء  "أو متويه حقيقة األموال بقوهلا: ( من ذات املادة املتعلقة بإيفاء2يف الفقرة )مث قررت 
أو متويه األموال أو مصدرها أو مكاهنا أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق املتعلقة هبا أو 

ه الفقرة ملكيتها، مع العلم بأهنا مستمدة من جرمية أو جرائم منصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذ
ومعىن ذلك أن نصوص  ." أو مستمدة من فعل أو أفعال االشرتاك يف مثل هذه اجلرمية أو اجلرائم

االتفاقية مل تعتد باخلطأ كزوهر للركن املعنوي يف كافة صور جرائم غسل األموال، بل اشرتطت 
شرع اجلاائي القصد اجلنائي العام كزوهر للركن املعنوي يف جرمية تبييض األموال وقد اشرتط امل

الدويل، يف القانون النموذجي ملكافحة تبييض األموال الصادر عن منظمة األمم املتحدة سنة 
، توافر القصد اجلرمي وليس اخلطأ لتتحقق جرمية تبييض األموال، وذلك كما ورد يف الفقرة 1995

 1من هذا القانون. 20األوىل من املادة 
ض األموال يف نطاق التوصيات األربعني الصادرة عن أما مفهوم الركن املعنوي جلرمية تبيي

2منظمة العمل الدويل 
GAFI .فهو مفهوم موسع للعلم الذي يشكل أحد عناصر القصد اجلرمي 

كما اعتربت أن مجيع اجلرائم اخلط،رة تكون عائداهتا حمال جلرمية تبييض األموال، وال تقتصر 
تها السادسة مبدأ ل الدويل املايل يف توصيظمة العمعلى جرائم املخدرات فقط. كما قررت من

 باإلضافة إىل املسؤولية اجلاائية ملوظفي الشركات. ملسؤولية اجلاائية للشخص املعنوي،ا
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أما املفهوم الواسع للركن املعنوي الذي اعتمدته التوصيات األربعني املذكورة سابقا، فهو أن 
لى العلم بنشاط تبييض األموال، وهذا العلم جرمية تبييض األموال جيب أن تطبق على أقل تقدير ع

ميكن استنتاجه من أي ظروف موضوعية واقعية تدل عليه. وهذا املفهوم هو مشابه ملفهوم الركن 
املعنوي املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات حيث ورد 

جيوز االستدالل من الظروف الواقعية  ذه االتفاقية ما يلي: "يف الفقرة الثالثة من املادة الثالثة هل
رمية من اجلرائم املنصوص املوضوعية على العلم أو النية أو القصد املطلوب، ليكون ركنا جل

  1.".عليها..
 

 املبحث الثالث: عقوبة جرمية تبييض األموال
العلم  اجلنائي العام بعنصريهعلى القصد  جرمية تبييض األموال من اجلرائم العمدية، اليت تقوم

 واإلرادة.
ت االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بإيضاع مرتكيب جرمية تبييض األموال ينلذلك ع

هذه اجلرمية ويطورهتا، وإتباع سياسة  جسامةإىل طائفة من العقوبات اجلاائية مبا يتناسب مع 
 يب اجلرائم ذات الدافع املايل.عقابية أكثر تشددا ضد هؤالء اجملرمني وغ،رهم من مرتك

واملالحظ أن املنظم يف شىت الدول انتهج يطة مشددة يف العقاب على نشاط غسل األموال 
مع تنوع يف العقوبات املطبقة يف حالة ارتكاب اجلرمية، ترتاوح بني عقوبات مالية كالغرامات، 
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وبات هي عقوبات من العقواملصادرة وعقوبات سالبة للحريات، باإلضافة إىل نوعية مستحدقة 
  1995.1عليها القانون النموذجي لألمم املتحدة الصادر عام  االنضباط اليت نص

ولتوضيح ذلك، سنتطرق إىل العقوبة يف االتفاقيات الدولية، مث العقوبة يف القانون املقارن 
 وأي،را العقوبة املقررة يف القانون اجلاائري.
 يات الدوليةاملطلب األول: العقوبة يف االتفاق

ميثل التعاون الدويل يف جمال مكافحة جرائم تبييض األموال أحد أهم الشروط األساسية 
ملواجهة األعمال اإلجرامية املستحدقة على حنو يتكامل مع دور القوانني الدايلية للدول، وأمهية 

يكمن يف  وجود تعاون دويل يتفق وطبيعة تبييض األموال حيث أن السبيل ملكافحة هذه اجلرمية
 حتقيق قدر كب،ر من التقارب بني األنظمة القانونية ملختلف الدول يف هذا اجملال.  

ونتيزة لذلك فقد أبرمت الدول العديد من االتفاقيات الدولية يف جمال التعاون الدويل، 
 هدفها من ذلك تقريب القوانني اجلنائية الوطنية ملكافحة جرمية تبييض األموال.

تشريعية أو القانونية على الصعيد الدويل نذكر أمهها وهي اتفاقية األمم ومن اخلطوات ال
املتحدة ملكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية، واليت اعتمدهتا األمم املتحدة 

 .1988عام 
وتعترب هذه االتفاقية مصدرا هاما تستقي منه التشريعات الدايلية املختلفة من عدة نواح 

سيما يف حتديد بعض املفاهيم القانونية، ودعوة الدول إىل املساعدة القضائية والقانونية املتبادلة يف ال
 مكافحة جرائم تبييض األموال.
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وقد اختذ املشرع الدويل إجراءات مشددة يف العقاب على نشاط غسل األموال هدفها 
العقوبات املطبقة يف حالة ارتكاب  مع تنويع ،مواكبة الصور املختلفة املعاصرة لنشاط غسل األموال

 اجلرمية.
 ولإلحاطة هبذه العقوبات يف االتفاقيات الدولية سنتناول النقاط التالية: 

 . العقوبات اجلاائية املقررة للشخص الطبيعي يف االتفاقيات الدولية.1
 . العقوبات اجلاائية املقررة للشخص املعنوي يف االتفاقيات الدولية.2
 املشددة يف االتفاقيات الدولية.. العقوبات 3

 الفرع األول: العقوبات اجلزائية املقررة للشخص الطبيعي يف االتفاقيات الدولية
من أهم االتفاقيات الدولية يف إطار مكافحة عمليات غسل  1988تعترب اتفاقية فيينا لعام 

 ل.األموال، وهي األساس الذي تبىن عليه اجلهود الالزمة ملكافحة غسل األموا
وقد حددت هذه االتفاقية صور تبييض األموال، كما دعت الدول إىل وضع نصوص 

 ملكافحة غسل األموال.
وقد حددت هذه االتفاقية صور تبييض األموال، كما دعت الدول إىل وضع نصوص 

وتصميما منها على تعايا التعاون  "ي:يلحبيث ورد يف مقدمة االتفاقية ما  ملكافحة هذه الظاهرة،
 يف جمال منع االجتار غ،ر املشروع عن طريق البحر، وأن تدرك أن القضاء على االجتار غ،ر الدويل

اختاذ إجراءات  ،املشروع هو مسؤولية مجاعية على عاتق كل الدول، وأن من الضروري هلذه الغاية
 ". منسقة يف إطار التعاون الدويل

در عن منظمة األمم املتحدة سنة كما اشرتط القانون النموذجي ملكافحة تبييض األموال الصا
، ضرورة تقدمي التقارير عن األموال املشتبه هبا، وحدد األشخاص واملؤسسات اليت يطلب 1995

ومن ضمنها املؤسسات املالية، كما فرض هذا القانون إجراءات من الواجب  رمنها تقدمي التقاري
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األمنية والقضائية اليت حيددها  من جانب املؤسسات املالية واملصارف، اجتاه السلطات إتباعها
 قانون كل دولة ملالحقة تبييض األموال.

 1989فقد أصدرت سنة   FATF «1 «مل املايل ملكافحة تبييض األموال أما جلنة الع
 1997توصياهتا األربعني ملواجهة تبييض األموال، مث عادت فأصدرت توصيات أيرى يف عامي 

 .2001و
 تبييض األموال يف نطاق اتفاقية فيينا:  العقوبات املقررة جلرمية -أ

تضمنت اتفاقية فيينا العقوبات اجلنائية الواجب تطبيقها على مرتكيب جرائم غسل األموال 
 وهي السزن واحلبس كعقوبات سالبة للحرية، مث الغرامة واملصادرة.

 
 
 العقوبات السالبة للحرية:  .1

أن خيضع ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها ( على كل طرف فيها 1988أوجبت اتفاقية فيينا )
هذه اجلرائم وغ،ره من  جسامةيف الفقرة األوىل من املادة الثالثة، جلااءات تراعي فيها درجة 

العقوبات السالبة للحرية، فركات القوانني اجلنائية اليت تصدت جلرمية غسل األموال على هذا 
و احلبس املتفاوت املدة لعقوبة أصلية توقع العقاب بوصفه وسيلة ردع رئيسية حيث أقرت السزن أ

 على مرتكيب جرمية غسل األموال.

                                                 

  » Force Task Action Financial  «جمموعة العمل الدويل ملكافحة غسيل األموال  -1 
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اكتفت  ، وإمناواملالحظ أن اتفاقية فيينا مل حتدد مدة احلبس أو السزن جلرمية غسل األموال
ويطورة هذه  جسامةحبث الدول األطراف يف االتفاقية على تقرير عقوبات مشددة تتناسب مع 

 اجلرائم.
 : الغرامة .2

أشارت املادة الثالثة من اتفاقية فيينا يف الفقرة الرابعة )أ( إىل عقوبة الغرامة يف جرائم تبييض 
األموال كعقوبة تكميلية إىل جانب العقوبة األصلية، وهذا حلرمان اجلناة من األموال اليت كانت 

 الغاية يف ارتكاب هذه اجلرائم.
 املصادرة:  .3

ياصا بعقوبة املصادرة، واليت تعد يف كث،ر من احلاالت أجنح أولت اتفاقية فيينا اهتماما 
الوسائل وأمثلها يف مكافحة غسل األموال ألن فيها ضياع الفرصة احلقيقية من وراء هذا النشاط 

 وهو احلصول على عائدات طائلة غ،ر مشروعة.
را وإدياله املال قسلية تتمثل يف ناع ملكية أما فيما يتعلق مبفهوم املصادرة فإهنا تعين عقوبة ما

    1يف ملك الدولة بال مقابل.
ات املالية، وهي كوهنا واملالحظ أن هذا التعريف مييا املصادرة عن الغرامة وغ،رها من العقوب

الدولة بدون مقابل، فضال على أن األصل يف الغرامة  نقل أشياء بعينها إىلعقوبة تؤدى عينا أي ب
 املصادرة إال عقوبة تكميلية.أصلية يف حني ال تكون  أهنا عقوبة

وورد يف اتفاقية فيينا أنه يقصد بتعب،ر املصادرة: " احلرمان الدائم من األموال بأمر من حمكمة 
اخلطر املؤقت  " :"، كما بينت أن املقصود بتعب،ر التزنيد أو التحفظ أو من سلطة خمتصة أيرى

                                                 

 .98، ص 1990تار فوزية، شرح قانون مكافحة املخدرات، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الس -1 
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زا عليها بصورة أو وضع اليد أو احل ها أو التصرف فيها أو حتريكهالعلى نقل األموال أو حتوي
 ". ر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصةمؤقتة مبقتضى أم

 العقوبات املقررة جلرمية تبييض األموال يف نطاق القانون النموذجي لألمم املتحدة:  -ب
مل يكن هذا القانون خيتلف يف كث،ر من أحكامه املوضوعية عما جاءت به اتفاقية فيينا لعام 

يتعلق مبحل جرمية غسل األموال إذ يتمثل يف كل منها باألموال الناجتة عن  مااء في، سو 1988
االجتار غ،ر املشروع، حيث عاقب القانون على األعمال التحض،رية اليت تسبق الشروع يف اجلرمية 
خمالفا يف ذلك القاعدة العامة يف التشريع الوطين أنه ال عقاب على األعمال التحض،رية، كوهنا ال 
متس مصلحة حيميها القانون، ولكن قد يعاقب املشرع يف بعض احلاالت على العمل التمهيدي أو 
التحض،ري، إذ يعتربه جرمية تامة متمياة عن اجلرمية األصلية. وقد جرم املشرع الدويل العمل 
التمهيدي رغبة منه يف توسيع جمال التزرمي إىل كافة صور نشاط تبييض األموال، هبدف حتقيق 

ي ملكافحة تبييض األموال من القانون النموذج 23الحقة اجلاائية ضد الفاعل، حيث تنص املادة امل
األعمال التمهيدية والعمليات التمويلية اليت يتم تنفيذها عن عمد وترتبط باجلرائم السابق  "على أنه

 ." جيب أن يعاقب عليها بنفس طريقة العقاب على اجلرمية نفسها 20ذكرها يف املادة 
الفقرة األوىل والثانية  20إضافة إىل تقرير املتابعة اجلاائية عن األعمال التمهيدية، أشارت املادة 

على نفس العقوبة الواردة يف اتفاقية فيينا وهي احلبس والغرامة  )دون حتديد ملدة احلبس أو قيمة 
فس عقوبة اجلرمية التامة، من القانون املذكور العقاب على الشروع بن 21كما قررت املادة   ،الغرامة(

 20حيث نصت على العقوبة باحلبس والغرامة على حماولة ارتكاب أي من اجلرائم املذكورة يف املادة 
 1وتكون عقوبتها بنفس طريقة ارتكاب اجلرمية.

                                                 

 1995القانون النموذجي ملكافحة تبييض األموال الصادر عن األمم املتحدة عام  -1 
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إىل تطبيق نفس  22أما بالنسبة لالشرتاك يف إحدى صور تبييض األموال، فقد أشارت املادة 
من القانون على أن هذه العقوبات جيب تطبيقها  24كرها، كما أكدت املادة العقوبات السابق ذ 

 حىت وإن كانت األعمال املختلفة اليت تشكل جرمية تبييض األموال قد مت ارتكاهبا يف دول خمتلفة.
 العقوبات املقررة جلرمية تبييض األموال يف نطاق التوصيات األربعني:  -ج

على التتبع والتحفظ املؤقت كالتزميد  « FATF » « GAFI »نصت االتفاقية الثامنة 
واالستيالء ومنع أي تعامل أو نقل أو تصرف، وكذلك ضرورة مصادرة املمتلكات واإليرادات 
الناشنة عنها والوسائل املستخدمة أو املامع استخدامها فيها وارتكاب أي جرمية غسل لألموال أو 

على ما يلي:  38إذ تنص التوصية  ،تحقيق املناسبةملكيات ذات قيمة مقابلة واختاذ إجراءات ال
"يرتتب على هذه الدول فيما بينها إعطاء صالحية أوسع ملسؤوليات إضافية مثل جتميد األموال 
املتأتية عن عمليات التبييض وحزاها ومتابعة س،رها وحتركاهتا واجلرائم الواقعة حتت نشاطاهتا ووضع 

  1. قات الالزمة واملساعدة على كشف جرائم غسل األموال"الرتتيبات املالئمة إلجراء التحقي
 الفرع الثاين: العقوبات اجلزائية املقررة للشخص املعنوي يف االتفاقيات الدولية

  من القانون النموذجي لألمم املتحدة ملكافحة جرائم تبييض األموال 24وفقا لنص املادة 
تبييض األموال أو إحدى اجلرائم املرتبطة هبا  توقع عقوبة الغرامة على الدول اليت ترتكب جرمية

                                                 

مت مراجعة هذه التوصيات من يالل  1997، ويف عام 1990لقد ظهرت التوصيات األربعون إىل حيا الوجود عام  -1 

 خلربات املكتسبة يالل تلك األعوام ولتعرب عن التغ،رات اليت حصلت يف مشاكل مكافحة غسل األموال.ا

وقد شكلت التوصيات األربعون إطار أساسي للزهود املبذولة لتشمل وتغطي كافة اجلرائم املتعلقة بغسل األموال، وذلك بقوة 

 القانون والنظام املايل والتعاون الدويل.
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ملصلحتها أو حلساهبا بواسطة أجهاهتا أو ممثليها، وتقارب قيمة الغرامة القصوى مخسة أضعاف 
 املبلغ احملدد يف املادة اليت تنص على اجلرمية.

 وتنص نفس املادة مبعاقبة الشخص املعنوي بالغرامة أو بثالث عقوبات أو بإحداها وهي: 
املنع البات أو املؤقت ملمارسة نشاط مهين مباشر أو غ،ر مباشر أو ملمارسة عدة أنشطة  -1
 مهنية.
 إغالق املؤسسات أو املنشآت اليت استخدمت يف ارتكاب اجلرمية إغالقا هنائيا أو مؤقتا. -2
 
 
اإلعالن عن احلكم الصادر ضد الشخص املعنوي يف الصحف أو بأية وسيلة من وسائل  -3

 1ال املنتشرة.االتص
أن مالحقة الشخص املعنوي جبرم نسب  Bouloc, Levasseur et Stefaniواعترب الفقهاء 

 ارتكابه إليه، يتم بوجه األشخاص الذين يتولون إدارة الشخص املعنوي وقت املالحقة.
أن االعرتاف باملسؤولية اجلاائية  le Gunehec et Desportesكما اعترب الفقيهني 

نويني، مينح فعالية أكرب لقانون العقوبات حبيث يصبح باإلمكان أن يشمل تطبيقه لألشخاص املع
  2خمتلف النشاطات اليت تقوم هبا الشركات.

 الفرع الثالث: العقوبات املشددة يف االتفاقيات الدولية

                                                 

 .60، ص 1995املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، دار النهضة العربية، القاهرة  سامل عمر، -1 

 .147و  146أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص  -2 
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نظرا خلطورة جرمية تبييض األموال والنتائج املرتتبة عنها، ذهب غالبية الفقه اجلنائي إىل 
بة الدول باختاذ سياسات عقابية متشددة ضد مرتكيب هذه اجلرمية. وقد تبنت االتفاقيات مطال

الدولية هنزا عقابيا متطورا يكفي بتوقيع العقوبة على اجلاين مبزرد القيام مبحاولة الشروع يف 
( سياسة عقابية متشددة حنو غاسلي 1988ارتكاب اجلرمية، حيث أقرت اتفاقية )فيينا لعام 

 ل.األموا
فقد اشتملت اتفاقية فيينا على بعض الظروف املشددة للعقوبة عربت عنها بالظروف الواقعية، 

 الفقرة اخلامسة على ما يلي:  3اليت جتعل ارتكاب اجلرمية أمرا يط،را، إذ تنص املادة 
وسلطاهتا املختصة األيرى من مراعاة الظروف  متكن حماكمهاتعمل األطراف على أن  "

 جتعل ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة أمرا بالغ اخلطورة الواقعية اليت
 مثل:

 أ. التورط يف جرمية ترتكبها عصابة إجرامية منظمة ينتمي إليها اجملرم.
 ب. تورط اجلاين يف أنشطة إجرامية منظمة دولية أيرى.
 ا ارتكاب اجلرمية.ج. تورط اجلاين يف أنشطة أيرى خمالفة للقانون يسهله

 د. استخدام اجلاين للعنف أو األسلحة.
 . شغل اجلاين لوظيفة عامة واتصال هذه اجلرمية هبذه الوظيفة.ه

 و. التغرير بالقصر أو استغالهلم.
ز. ارتكاب اجلرمية يف مؤسسة إصالحية أو يف مؤسسة تعليمية أو يف مرفق من مرافق اخلدمة 

أو يف أماكن أيرى يرتادها تالميذ املدارس والطلبة ملمارسة أنشطة االجتماعية يف حوارها املباشر 
 تعليمية ورياضية واجتماعية.
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ح. صدور أحكام سابقة باإلدانة أجنبية أو حملية، وبوجه ياص يف جرائم مماقلة، ذلك 
   1". بالقدر الذي يسمح به القانون الدايلي للطرف

حتديد مدة طويلة لتقادم دعوى جرمية تبييض كما أوجبت اتفاقية فيينا على الدول األطراف 
حيدد كل طرف عند االقتضاء لثة الفقرة الثامنة على ما يلي:  "األموال، حيث نصت املادة الثا

 تقادم طويلة تبدأ قبل فواهتا إجراءات الدعوى بشأن أية جرمية مبوجب قانونه الدايلي، مدة
ول عندما يكون الشخص املنسوب إليه من هذه املادة، ومدة أط 1منصوص عليها يف الفقرة 

 2." ارتكاب اجلرمية قد فر من وجه العدالة
أما بالنسبة لإلفراج املشروط أو اإلفراج املبكر فقد دعت االتفاقية األطراف إىل األيذ بعني 
االعتبار الطبيعة اخلط،رة جلرمية تبييض األموال، حيث نصت الفقرة السابعة من املادة الثالثة على ما 

 لي: ي
"تعمل األطراف على أن تضع حماكمها أو سلطاهتا املختصة األيرى اعتبارها الطبيعة اخلط،رة 

من هذه املادة لدى  5من هذه املادة والظروف املذكورة يف الفقرة  1للزرائم املذكورة يف الفقرة 
رتكاب تلك النظر يف احتمال اإلفراج املبكر أو اإلفراج املشروط على األشخاص احملكوم عليهم ال

 اجلرائم".
كما دعت االتفاقية كل دولة طرف إىل اختاذ ما يلام من تداب،ر لتقرير ايتصاصها القضائي 

 يف جمال اجلرائم اليت ترتكب على إقليمها. 

                                                 

 .1988املادة الثالثة الفقرة اخلامسة من اتفاقية فيينا لعام  -1 

 . 1988املادة الثالثة الفقرة الثامنة من اتفاقية فيينا لعام  -2 
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وأكدت االتفاقية أيضا، على ضرورة تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات 
 اعدة إىل دولة العبور يف حالة وقوع اجلرائم عرب الوطنية.واإلجراءات القضائية، وتقدمي املس

 املطلب الثاين: العقوبة يف القانون املقارن
اتفقت التشريعات الوطنية على طائفة من العقوبات توقع على مرتكيب جرمية تبييض األموال، 

 العقوبة.وترتاوح هذه العقوبات بني احلبس والغرامة واملصادرة مع التباين يف حتديد مقدار 
 

 الفرع األول: عقوبة جرمية تبييض األموال يف التشريع الفرنسي 
جنحة يعاقب عليها  1996ماي  13تعد جرمية تبييض األموال مبوجب القانون الصادر يف 

من قانون العقوبات الفرنسي، وهي العقوبة املقررة جلرمية  324/1باحلبس مخس سنوات طبقا للمادة 
ا البسيطة، كما سوى املشرع يف العقاب بني اجلرمية التامة والشروع فيها تبييض األموال يف صورهت

 من قانون العقوبات. 324/6حسب املادة 
أما بالنسبة جلرمية تبييض األموال املتحصلة من االجتار غ،ر املشروع يف املخدرات، فقد شدد 

سنوات حسب املادة  املشرع الفرنسي على اجلااء، إذا جعل عقوبة احلبس يف هذه احلالة عشرة
 من قانون العقوبات. 222/38

كما أوضح املشرع الفرنسي أن جرمية تبييض األموال تأيذ يف العادة حكم اجلرمية األولية اليت  
كانت عائداهتا حمال لعمليات غسل األموال، وكذلك عاقب صراحة على الشروع يف جرائم غسل 

 من قانون العقوبات. 324/5امة طبقا للمادة األموال بنفس العقوبات املقررة يف اجلرمية الت
من قانون العقوبات، فإن  324/1أما عن عقوبة الغرامة يف التشريع الفرنسي وفقا لنص املادة 

يورو، وبالنسبة جلرمية  375.000عقوبة الغرامة املقررة جلرمية تبييض األموال يف صورهتا البسيطة هي 
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 املشروع يف املخدرات فقد نص املشرع الفرنسي على جااء تبييض األموال املتحصلة عن االجتار غ،ر
 1يورو. 000.750مشدد، إذ جعل العقوبة هي الغرامة 

وتعد املصادرة أيضا، إحدى العقوبات التكميلية يف التشريع الفرنسي، إذ توقع عند ارتكاب 
لى اجلناية أو من قانون العقوبات الفرنسي جيوز أن توقع ع 131/10جناية أو جنحة فحسب املادة 

اجلنحة عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية اليت تطبق على األشخاص الطبيعيني واليت تضمن 
 مصادرة األشياء.

من قانون العقوبات على أن تكون عقوبة املصادرة وجوبية بالنسبة  131/21كما تنص املادة 
ضارة، وتنصب املصادرة على لألشياء اليت توصف مبقتضى القانون أو اللوائح بأهنا يطرة أو 

 األشياء اليت استخدمت أو كانت معدة الستخدامها يف ارتكاب اجلرمية.
وعليه جيوز للزهة القضائية مبصادرة األموال موضوع جرمية تبييض األموال، ومصادرة الوسائل 

 واملعدات املستعملة يف ارتكاب جرمية تبييض األموال حسب قانون العقوبات الفرنسي.
 الثاين: عقوبة جرمية تبييض األموال يف التشريع املصري الفرع

جرمية تبييض األموال يف التشريع املصري تعد جناية، إذ قرر هلا املشرع عقوبة السزن سبع 
من قانون مكافحة غسل األموال رقم  14سنوات وهي عقوبة وجوبية، وهذا ما أشارت إليه املادة 

يعاقب بالسزن مدة ال تتزاوز سبع  أنه: " ، حيث جاء نص املادة على2002لعام  80
 2سنوات....كل من ارتكب أو شرع يف ارتكاب جرمية غسل األموال املنصوص عليها يف املادة 

 ".  من هذا القانون
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فاخلطورة واحدة يف هذه  ،وقد سوى املشرع املصري يف العقوبة بني اجلرمية التامة والشروع
 رع يف ارتكابه.اجلرمية سواء أكان الفعل تاما أو ش

أما بالنسبة لعقوبة الغرامة يف جرمية تبييض األموال فلم ينص قانون مكافحة غسل األموال إىل 
 مقدار الغرامة، بل ترك حملكمة املوضوع سلطة واسعة يف حتديد قيمتها.

من قانون العقوبات املصري أنه جيوز للقاضي إذا حكم  30وعن عقوبة املصادرة تنص املادة 
يف جناية أو جنحة أن حيكم مبصادرة األشياء املضبوطة اليت حتصلت من جرمية، وكذلك بعقوبة 

 األسلحة واآلالت اليت استعملت يف ارتكاب اجلرمية حىت ولو مل تكن تلك األشياء ملك للمتهم.
ويف مجيع األحوال جيوز للقاضي أن حيكم مبصادرة األموال املضبوطة يف جرمية تبييض األموال  

من قانون مكافحة  14كميلية إىل جانب عقوبيت السزن والغرامة، وهذا ما قررته املادة كعقوبة ت
 .80غسل األموال رقم 

 الفرع الثالث: عقوبة جرمية تبييض األموال يف التشريع اللبناين
أمام الضغوط الدولية املستمرة اجتاه نظام السرية املصرفية اللبناين، عمدت لبنان إىل التزاوب 

لضغوط عرب تقوية الرقابة على النظام املايل واملصريف لضبط عمليات تبييض األموال، مع هذه ا
يف إطار وعي لبنان  318ال رقم قانون مكافحة تبييض األمو  2001أفريل  20فأصدرت بتاريخ 

ية اإلرادة الدولية يف املضي قدما يف احلملة اهلادفة إىل القضاء على غسل األموال، وحرصا منها جبد
ن يساعد ذلك على شطب اسم لبنان من القائمة السوداء للدول اليت مل تضع موضع التنفيذ يف أ

 اإلصالحات التشريعية والتنظيمية الضرورية يف إطار محلة مكافحة غسل األموال.
من هذا  3ادة أما عن العقوبات اليت أقرها قانون مكافحة تبييض األموال، فقد أشارت امل

ب كل من أقدم أو تديل أو اشرتك بعمليات تبييض أموال باحلبس من يعاقالقانون على أنه:" 
 ". قالث إىل سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين مليون ل،رة لبنانية
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كما قرر املشرع اللبناين توقيع العقوبة اجلاائية على املؤسسات والشركات اليت تتعاطى الوساطة 
ستثمار اجلماعي وشركات التأمني وشركات ترويج املالية، وشركات اإلجيار التمويلي وهينات اال

وبناء وبيع العقارات وجتار الذهب واحللي واألحزار الكرمية وجتار التحف الفنية، الذي يلتامون 
 من القانون. 3بأحكام هذا القانون السيما االلتاامات الواردة يف املادة 

تورط يف عمليات تبييض أموال، أو كما تعاقب بنفس العقوبة البنوك واملؤسسات املالية اليت ت
إعطاء معلومات مغايرة للحقيقة عن زبائنها بغية تضليل السلطات  اإلدارية أو القضائية املختصة، 

يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنة وبغرامة حدها األقصى  بقوهلا: " 13وهذا ما أشارت إليه املادة 
تني كل من خيالف أحكام املواد الرابعة واخلامسة عشرة ماليني ل،رة لبنانية أو بإحدى هاتني العقوب

 ". والسابعة واحلادية عشرة من هذا القانون
تصادر  "من هذا القانون، بقوهلا: 14ادة أما بالنسبة لعقوبة املصادرة، فقد أشارت إليها امل

بأي من ملصلحة الدولة األموال املنقولة وغ،ر املنقولة اليت يثبت مبوجب حكم هنائي أهنا متعلقة 
ما مل يثبت أصحاهبا قضائيا،  ااجلرائم املذكورة يف املادة األوىل من هذا القانون أو حمصلة بنتيزته

     1". حقوقهم الشرعية بشأهنا
 املطلب الثالث: العقوبة يف القانون اجلزائري  

بييض أورد املشرع اجلاائري يف قانون العقوبات طائفة من العقوبات توقع على مرتكيب جرمية ت
 1مكرر  389األموال سواء من األشخاص الطبيعية أو املعنوية، ويتضح ذلك من يالل نص املادة 

، حبيث تضمنت هذه املادة كل العقوبات اليت قررهتا االتفاقيات الدولية، والسيما  7مكرر  389إىل 
 .1988م اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار غ،ر املشروع يف املخدرات واملؤقرات العقلية لعا

                                                 

 .20/04/2001الصادر بتاريخ  318قانون مكافحة تبييض األموال اللبناين رقم  -1 
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، نالحظ أن املشرع اجلاائري قد مجع بني مجيع 7إىل مكرر  1مكرر  389وبقراءة نص املادة 
العقوبات اليت حثت عليها االتفاقية، وطالبت الدول األطراف أن تضمنها يف قوانينها الدايلية 

 وهي احلبس، الغرامة واملصادرة.
عقوبات تطبق على كما يصص املشرع عقوبات تطبق على األشخاص الطبيعية و 

األشخاص املعنوية يف حال ارتكاب جرمية تبييض األموال، وهذه العقوبات ليست من فنة واحدة 
بل تباينت بشكل طبيعي نظرا اليتالف جسامة األفعال املرتكبة من جراء ايتالف اخلطورة 

 اإلجرامية اليت جيسدها كل فعل من األفعال.
ط واحد من حيث الطبيعة إذ أن هناك من األفعال كذلك أن مرتكيب اجلرمية ليسوا على من

اليت قد ترتكب من قبل شخص طبيعي، وهناك من األفعال اليت ترتكب من شخص معنوي ومن 
 مث كان البد من بيان تلك العقوبات على النحو التايل:
 الفرع األول: العقوبة املقررة للشخص الطبيعي

 لى ما يلي:من قانون العقوبات ع 1مكرر  389نصت املادة 
ىل عشرة سنوات وبغرامة يعاقب كل من قام بتبييض األموال باحلبس من مخس سنوات إ "

 1." دج  000.000.3إىل دج  000.000.1مالية من 
 أيضا على ما يلي:  4مكرر  389ونصت املادة 

حتكم اجلهة القضائية املختصة مبصادرة األمالك موضوع اجلرمية املنصوص عليها يف هذا  "
سم، مبا فيها العائدات والفوائد األيرى الناجتة عن ذلك، يف أي يد كانت، إال إذا أقبت مالكها الق

 .أنه حيوزها مبوجب سند شرعي، وأنه مل يكن يعلم مبصدرها غ،ر املشروع

                                                 

 .2004نوفمرب سنة  10، الصادرة بتاريخ 71اجلريدة الرمسية للزمهورية اجلاائرية، العدد  -1 
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ميكن للزهة القضائية املختصة احلكم مبصادرة األموال حمل اجلرمية عندما يبقى مرتكب أو 
 ني.مرتكبو التبييض جمهول

إذا اندجمت عائدات جناية أو جنحة مع األموال املتحصل عليها بطريقة شرعية، فإن مصادرة 
 ر هذه العائدات. األموال ال ميكن أن تكون إال مبقدا

كما تنطق اجلهة القضائية املختصة مبصادرة الوسائل واملعدات املستعملة يف ارتكاب جرمية 
 التبييض.

كات حمل املصادرة تقضي اجلهة القضائية املختصة بعقوبة مالية إذا تعذر تقدمي أو حزا املمتل
 تساوي قيمة هذه املمتلكات.

جيب أن يتضمن احلكم أو القرار القاضي باملصادرة تعيني املمتلكات املعنية وتعريفها وكذا 
 ". حتديد مكاهنا

ل وسائل وتشدد العقوبة على مرتكيب جرمية تبييض األموال يف حالة االعتياد، أو استعما
ارتكاب اجلاين اجلرمية من جلرمية هبا، أو توفرها الوظيفية إذا كان اجلاين يشغل وظيفة عامة واتصال ا

يعاقب كل من يرتكب جرمية  "بقوهلا: 2مكرر  389قررته املادة وهذا ما  ،يالل عصابة منظمة
مهين أو يف إطار  تبييض األموال على سبيل االعتياد أو باستعمال التسهيالت اليت مينحها نشاط

( سنة وبغرامة من 15س عشرة )( سنوات إىل مخ10مجاعة إجرامية، باحلبس من عشرة )
 دج ". 8.000.000دج إىل  4.000.000

كما سوى املشرع اجلاائري بني اجلرمية التامة والشروع فيها على غرار املشرع الفرنسي، وذلك 
 :واليت تنص على ما يلي 3مكرر  389من يالل املادة 

يعاقب على احملاولة يف ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القسم بالعقوبات املقررة  "
 ". للزرمية التامة
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أهنا إجبارية التطبيق  5مكرر  389أما بالنسبة للعقوبات التكميلية، فيبدو من صياغة املادة 
جاء يف نص املادة  ، حيث2مكرر  389و  1مكرر  389وص عليها يف املادتني على اجلرائم املنص

 ما يلي: 
 389يطبق على الشخص الطبيعي احملكوم عليه الرتكابه اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني  "
عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة  2مكرر  389و  1مكرر 

 1". من هذا القانون 9
ملنع من اإلقامة على اإلقليم الوطين بصفة هنائية ، احلكم با6مكرر  389كما أجازت املادة 

( على األكثر، على كل أجنيب مدان بإحدى اجلرائم املنصوص عليها يف 10أو ملدة عشر سنوات )
 . 2مكرر  389و  1مكرر  389املادتني 

 الفرع الثاين: العقوبة املقررة للشخص املعنوي
، املعدل واملتمم لقانون العقوبات، 2004 نوفمرب 10املؤرخ يف  15-04لقد أدرج القانون رقم 

مجلة من العقوبات تطبق على األشخاص املعنوية يف مواد اجلنايات واجلنح واملخالفات من يالل 
 .1مكرر  18مكرر و  18املادتني 

أما بالنسبة للعقوبات املقررة لألشخاص املعنوية يف حالة ارتكاب جرائم تبييض األموال، فقد 
 على طائفة من العقوبات ورد ذكرها يف نص املادة كما يلي:  7مكرر  389نصت املادة 

 1مكرر  389يعاقب الشخص املعنوي الذي يرتكب اجلرمية املنصوص عليها يف املادتني  "
 بالعقوبات اآلتية: 2مكرر  389و

                                                 

واملتضمن قانون  156-66ملعدل واملتمم لألمر رقم ، ا2004نوفمرب سنة  10املؤرخ يف  15-04القانون رقم  -1 
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( مرات احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها يف 4غرامة ال ميكن أن تقل عن أربع ) -
 من هدا القانون. 2مكرر  389و  1مكرر  389املادتني 
 مصادرة املمتلكات والعائدات اليت مت تبييضها. -
 مصادرة الوسائل واملعدات اليت استعملت يف ارتكاب اجلرمية. -
إذا تعذر تقدمي أو حزا املمتلكات حمل املصادرة، حتكم اجلهة القضائية املختصة بعقوبة  -

 ت.مالية تساوي قيمة هذه املمتلكا
 وميكن للزهة القضائية أن تقضي باإلضافة إىل ذلك بإحدى العقوبتني اآلتيتني:  -

 ( سنوات.5أ. املنع من مااولة نشاط مهين أو اجتماعي ملدة ال تتزاوز مخس )
 ". ب. حل الشخص املعنوي

ونتيزة يطورة جرمية تبييض األموال ألام املشرع اجلاائري مبوجب أحكام قانون الوقاية من 
ييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، البنوك واملؤسسات املالية القيام مبراقبة العمليات تب

املصرفية اليت جتريها مع عمالئها لتاليف تورطها يف عمليات مالية ميكن أن ختفي تبييضا ألموال 
  1عن اجلرائم احملددة يف هذا القانون. ةناجت

 
 
 
 

 املصرفية ومكافحة جرمية تبييض األموال الفصل الثاين: العالقة بني السرية
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 متهيد: 
يعتمد القائمون بغسل األموال على يدمات البنوك واملؤسسات املالية بصفة أساسية يف 
غسل األموال غ،ر املشروعة، ولذلك يعد دور القطاع املصريف مهما وحيويا يف مكافحة هذه 

عمليات دون استخدام اخلدمات اليت يقدمها العمليات، إذ ال يتسىن لغاسلي األموال القيام هبذه ال
 اجلهاز املصريف.

كما أن أنظار غاسلي األموال تتزه اجتاه املصارف نظرا ملا تتمتع به من تقنيات وسرعة ميكن 
من يالهلا إيفاء العمليات املالية املختلفة عرب جمموعة كب،رة من الدول، فاهتام أي مصرف 

اب الودائع يندفعون لسحب ودائعهم ويرتتب على حاالت بعمليات غسيل األموال قد جيعل أصح
دث عمليات از املصريف بأكمله لعدم الثقة وحتوبالتايل يتعرض اجله ،السحب إفالس املصرف

غسيل األموال ضررا كب،را يف النظام املصريف قد يصل إىل حد زعاعة ققة املستثمرين يف النظام، وما 
، وقد تسمح هذه األموال ملصارف متعثرة بالبقاء يرتتب على ذلك من يطورة على املصارف

 1ضمن القطاع املصريف، كما قد يوضع قسم منها حتت سيطرة املافيا واجلرمية املنظمة.
فاتساع نطاق السرية املصرفية، يف ظل غياب قانون ياص ملكافحة غسيل األموال، كان من 

وعلى ذلك، فإن السرية املصرفية شأنه التشزيع على استعمال املصارف قنوات لغسيل األموال، 
جيب أن ال تكون عائقا أمام قيام املصارف وغ،رها من املؤسسات املالية بواجبها يف اإلبالغ عن 
العمليات املالية املشبوهة إذ جيب أن تستمر يف احرتام احلق يف السرية املصرفية، ولكن ال ميكننا 

 2السماح بإعطاء حصانة للمزرمني.

                                                 

 .47اخلريشة أجمد سعود قطيفات، املرجع السابق، ص -1 

 .45إبراهيم أبو الوفا، املرجع السابق، ص  -2 
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به العمليات املصرفية املختلفة من استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية  ونظرا ملا تتمتع
املتقدمة واليت تسهل عملية تبييض األموال، برزت إشكالية التوفيق بني احرتام مبدأ السرية املصرفية 

 ومكافحة جرائم تبييض األموال.
العاملني فيها إفشاء أية فمبدأ السرية املصرفية حيرم على البنك أو املؤسسة املالية واملوظفني 

معلومات تتعلق بالعمالء اطلع عليها املوظف حبكم عمله، كما ال يبيح هذا املبدأ إطالع أي كان 
را أو ورقته القانونيني واجلهات  البنك، فيما عدا صاحب احلساب حصحىت ولو كان موظفا يف

لى األيذ هبذا املبدأ وقررت لذلك أمجعت النظم القانونية يف العامل ع .الرمسية يف حاالت حصرية
جمموعة من العقوبات يف حالة انتهاكه، ألن الظروف االقتصادية كانت دافعا قويا وراء إقرار مبدأ 
سرية العمل املصريف يف العديد من الدول اليت تسعى للحفاظ على الرأس املال الوطين من اهلروب 

األجنبية لالستثمار فيها بغية دعم االقتصاد إىل الدول اليت تطبق هذا املبدأ، وجلذب رؤوس األموال 
رض بني قواعد سرية الوطين، وبالتايل يثور التساؤل عن الكيفية اليت ميكن من يالهلا فض التعا

 . ومكافحة جرائم تبييض األموال العمل املصريف
ك، سنحاول من يالل هدا الفصل البحث يف اجلهود الدولية للتوفيق بني السرية لدل

يف املبحث األول، مث نتطرق إىل اجلهود احمللية السيما الدول اليت رائم تبييض األموال ومكافحة ج
تأيذ بالسرية املطلقة باعتبارها أكثر العقبات اليت تقف عائقا أمام مكافحة عمليات تبييض 

 األموال وهذا يف املبحث الثاين.
كافحة جرائم تبييض اجلهود الدولية للتوفيق بني السرية املصرفية وماملبحث األول: 

 األموال
قبل اجملتمع الضغوط الدولية اليت متارس يف وجه النظام املصريف والسرية املصرفية، من إن 

ة األمم املتحدة واملنظمات الدولية األيرى كمنظمة العمل املايل الدويل، الدويل املتمثل مبنظم
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السرية املصرفية كستار قانوين  هتدف إىل تطبيق معاي،ر مالية وقانونية للحد من استخدام نظام
 لتهريب وتبييض األموال ذات املصدر غ،ر املشروع.

اجملتمع الدويل اخلطر احلقيقي الذي متثله اجلرمية الدولية على اقتصاديات الدول  ولقد وعى
الفق،رة والغنية، حبيث أن اجلرمية الدولية مل تعد تتقيد حبدود معينة جغرافية كانت أم سياسية أو 

 ختفي اآلقار واملغامن اليت حتققها. عة كيونية، وأصبحت تستعني بوسائل وتقنيات مشرو قان
فالسرية املصرفية اليت كانت من املربرات األساسية لوجودها، محاية األموال اليت تعود 

الرتكاب عرقيا، أصبحت تشكل إىل حد ما حافاا شخاص مضطهدين سياسيا أو دينيا أو أل
باملخدرات وتبييض األموال الناجتة عنها عرب إيفائها وراء نظام السرية  دولية كاالجتار جرائم

 املصرفية.
جتاه اخلطورة اليت أصبحت متثلها اجلرمية الدولية، بدأ اجملتمع الدويل يسعى إىل مواجهة وبالتايل 

هذه األي،رة عرب وضع أولويات تقتضي حتقيقها بدءا مبحاربة التزارة غ،ر املشروعة للمخدرات 
إىل حماربة اإلرهاب إىل تعايا الشفافية يف خمتلف الدول إىل  ،األسلحة وغ،رها من أنواع التزارةو 

 1رسم قواعد ومعاي،ر سلوكية دولية ملكافحة اجلرمية والفساد.
كما أن الضغوط الدولية يف حتسني أداء املصارف ال هتدف فقط إىل التنديد مبا تتبعه 

لتبييض األموال ذات املصدر غ،ر املشروع وإيفاء األموال املصارف يف بعض الدول من أساليب 
الناجتة من االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واألسلحة، بل هتدف إىل الطلب من هذه الدول وضع 
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تشريعات جديدة على الصعيد املايل واملصريف واالقتصادي لتحسني أداء ومسعة هذه املصارف على 
 1الصعيد الوطين والدويل.

ز النتائج اليت ترتتب نتيزة الضغوط الدولية على أنظمة السرية املصرفية، تطوير ومن أبر 
صادر غ،ر األنظمة املصرفية حبيث أصبحت تستثىن من السرية املصرفية أيضا األموال ذات امل

املشروعة وياصة تلك املرتبطة باجلرمية املنظمة واألعمال اإلرهابية، وبالتايل عمدت التشريعات 
يف خمتلف الدول إىل سد الثغرات القانونية وإىل تقوية أنظمة الرقابة وإىل زيادة الشفافية يف الدايلية 

 العمليات املصرفية والتزارية الدولية.
ولتأمني هذه الشفافية، عمدت املصارف إىل التحقق بالنسبة للعمليات املصرفية، من هوية 

االشتباه بعمليات تبييض أموال،  االقتصادي، ويف حالة احلق العميل املصريف، هوية صاحب
أصبحت املصارف تعمد إىل إبالغ السلطات املختصة. وبالتايل بدأت معاجلة إشكالية السرية 
املصرفية وتبييض األموال يف إطار االتفاقيات الدولية، ونذكر منها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

 .1988كانون األول   19املعقودة يف االجتار غ،ر املشروع يف املخدرات واملؤقرات العقلية 
وبالتايل أصبحت هذه االتفاقية احملرك األفعل ملكافحة تبييض األموال، حبيث منعت الدول 
 املوقعة عليها من االحتزاج بالسرية املصرفية اليت تعتمدها، يف حال طلب من هذه الدول التعاون

ية أو املصرفية. فضال عن ذلك عمدت  تقدمي السزالت املاليف جمال مكافحة تبييض األموال عرب
  2هذه االتفاقية إىل تعايا التعاون القضائي والقانوين بني األطراف املوقعة عليها.
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جتاه الضغوط الدولية إىل حتديث ريعات الدايلية، فقد عمدت الدول أما على صعيد التش
 تشريعاهتا لكي تتالئم مع حماولة مكافحة تبييض األموال.

ق، وعمال باتفاقية فيينا املذكورة سابقا، وبتوصيات فريق العمل املايل الدويل ويف هذا السيا
«GAFI » شرعت الكث،ر من الدول يف إديال تعديالت على تشريعاهتا وقوانينها، حتض،را ،

   1الخنراط سلطاهتا ومؤسساهتا وأجهاهتا يف مكافحة عمليات تبييض األموال.
 يف هذا اخلصوص فهي:  أما أبرز اجلهود الدولية اليت بذلت

 )فيينا( 1988املطلب األول: اتفاقية األمم املتحدة لعام 
إن تبييض األموال الناجتة عن اجلرائم الدولية املنظمة كزرائم اإلرهاب واالجتار غ،ر املشروع 

ستار السرية املصرفية والذي يؤدي إىل املساس بركائا ات واألسلحة وجرائم الدعارة، عرب باملخدر 
تصاد الوطين واملساس بسمعة املصارف بشكل عام، وجب أن توضع له ضوابط عرب رسم االق

احلدود احلقيقية للسرية املصرفية. فكانت اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات 
 1988.2املعقودة سنة 

نظار على ولعل هذه االتفاقية هي األهم بني اتفاقيات األمم املتحدة، حيث أهنا فتحت األ
خماطر أنشطة غسيل األموال املتحصلة عن جتارة املخدرات وأقارها املدمرة على النظم االقتصادية 
واالجتماعية للدول، كما جسدت قناعة اجملتمع الدويل بأمهية تعاونه يف مكافحة غسيل األموال 

رتاتيزيات اجلديدة الناجتة عن اجلرائم املذكورة، كذلك فقد ساعدت هذه االتفاقية على بناء االس
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اليت تقضي حبرمان اجملرمني من مثار جرائمهم بغية جتريدهم من احملرك األساسي لنشاطهم اجلرمي، 
 أال وهو قدراهتم املالية.

وقد فرضت اتفاقية فيينا على األطراف املوقعة عليها تقدمي السزالت املصرفية أو املالية أو 
صرفية، وذلك هبدف مصادرة األموال ذات املصدر غ،ر التزارية دون احلق يف التذرع بالسرية امل

 املشروع.
لذلك كان من أهم ما قررته هذه االتفاقية يف إطار مكافحة جرائم تبييض األموال، عدم 
جواز رفض تقدمي املساعدة على أساس قوانني السرية املصرفية، حيث يتوجب على أي دولة طرف 

رى معلومات مصرفية حول أشخاص مالحقني أو مشتبه يف االتفاقية يف حال طلبت منها دولة أي
هبم، أن تسعى إىل تقدمي النسخ األصلية أو صور عنها فيما يتعلق باملستندات والسزالت املصرفية 
واملالية والتزارية، إىل سلطات الدولة اليت تطلب املساعدة القانونية أو القضائية، وهذا ما أكدته 

ال جيوز ألي طرف أن ميتنع عن تقدمي املساعدة القانونية  "بقوهلا: السابعة الفقرة اخلامسة املادة
 ". املتبادلة مبوجب هذه املادة حبزة سرية العمليات املصرفية

وكان التفاقية فيينا دور ياص يف تعميق االجتاه إىل تقييد السرية املصرفية، حني أوجبت على 
هتا املختصة من حتديد املتحصالت أو الدول األطراف اختاذ ما يلام من تداب،ر لتمكني سلطا

األموال أو الوسائط أو أية أشياء أيرى، واقتفاء أقرها، وجتميدها أو التحفظ عليها، هبدف 
 مصادرهتا يف النهاية.

كما عمدت اتفاقية فيينا إىل ختطي موجب السرية املصرفية لدى الدول اليت تطبق قوانني 
بغية تنفيذ التداب،ر املشار إليها  "امسة الفقرة الثالثة ما يلي:اخل السرية املصرفية، حيث ورد يف املادة

يف املادة، خيول كل طرف حماكمة أو غ،رها من سلطاته املختصة، أن تأمر بتقدمي السزالت 
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املصرفية أو املالية أو التزارية أو التحفظ عليها، وليس لطرف أن يرفض العمل مبوجب أحكام هذه 
 ". ات املصرفيةالفقرة حبزة سرية العملي

ومن ناحية أيرى، دعت االتفاقية إىل املساعدة القضائية والقانونية املتبادلة مبا فيها اسرتداد 
املطلوبني للعدالة وتبادل املعلومات القانونية بني الدول املوقعة عليها، كما أجازت االتفاقية للدولة 

كن أن خيل بسيادهتا أو أمنها أو نظامها رفض تقدمي املساعدة القانونية، إذ رأت أن تنفيذ الطلب مي
العام أو مصاحلها األساسية األيرى، لكن ال جيوز للدولة أن متتنع عن تقدمي املساعدة القانونية يف 
حالة طلب توف،ر النسخ األصلية أو األوراق املصدق عليها يف السزالت املصرفية أو املالية حبزة 

  .سرية العمليات املصرفية
قية أيضا على ضرورة التعاون الدويل يف جمال مكافحة جرائم تبييض األموال، ونصت االتفا

وتقدمي املساعدة إىل دولة العبور يف حال وقوع جرائم "عرب الوطنية"، ويتم ذلك من يالل 
املنظمات الدولية، ألن من العوامل املؤدية إىل جناح أي نظام يف مكافحة تبييض األموال، يتطلب 

على كافة املستويات ملكافحة نشاط جرائم تبييض األموال، حيث أن هذه اجلرمية التعاون الدويل 
 هي ذات طبيعة دولية بامتياز.

 ويف هذا اإلطار نصت اتفاقية فيينا على بعض أشكال التعاون الدويل منها: 
ف تبادل اخلرباء والايارات التدريبية لتنسيق وتيس،ر التبادل والتعاون الفعال بني الدول لكش -

املسالك والتقنيات املستحدقة يف غسل األموال، والوقوف على وسائل وطرق كشف ومنع هذه 
 اجلرائم.
عقد املؤمترات اإلقليمية والدولية ملناقشة املشاكل اليت تعرتض عملية مكافحة جرائم تبييض  -

 األموال، وتبادل الدراسات والبحوث بني الدول.
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ول تنازع االيتصاص القضائي يف إطار مكافحة جرائم أما بالنسبة للمشاكل اليت قد تنشأ ح
تبييض األموال، فقد دعت االتفاقية كل دولة طرف إىل اختاذ كل ما يلام من تداب،ر لتقرير 

   1ايتصاصها القضائي يف جمال اجلرائم اليت ترتكب على إقليمها.
ختلفة من عدة نواح كما تعترب اتفاقية فيينا مصدرا هاما تستقي منه التشريعات الدايلية امل

وأوهلا يف حتديد بعض املفاهيم القانونية، كمفهوم عبارة "األموال" أو "التزميد" أو "التحفظ" على 
 األموال املشبوهة، ومفهوم "االجتار غ،ر املشروع".

فمصطلح "األموال" حسب االتفاقية يشمل األموال بكافة أشكاهلا املادية وغ،ر املادية، 
نقولة، امللموسة وغ،ر امللموسة، واملستندات القانونية والصكوك اليت قبت متلك تلك املنقولة وغ،ر امل

 األموال أو أي حق متعلق هبا.
أما "التزميد" أو "التحفظ" فيقصد به احلظر املؤقت على نقل األموال أو حتويلها أو 

ر صادر من التصرف هبا أو حتريكها أو وضع اليد أو احلزا عليها بصورة مؤقتة على أساس أم
 حمكمة أو سلطة خمتصة.

وبالنسبة ملصطلح "االجتار غ،ر املشروع" فيقصد به إنتاج املخدرات واملؤقرات العقلية أو 
 2صنعها أو بيعها أو عرضها للبيع أو السمسرة هبا أو است،رادها أو تصديرها.

والقانونية على وعلى العموم ميكن القول أن اتفاقية فيينا تعترب من أهم اخلطوات التشريعية 
الصعيد الدويل، واليت كان هلا دور كب،ر يف احلد من إساءة استعمال السرية املصرفية يف جرائم 

 تبييض األموال. 
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  « FATF »  « GAFI »املطلب الثاين: فريق العمل املايل الدويل 
ات ضد االجتار املشروع باملخدرات واملؤقر  1988إىل جانب اتفاقية األمم املتحدة لعام 

العقلية، تأسس إطار دويل ملكافحة تبييض األموال وهو فريق العمل املايل الدويل أو ما يسمى 
اجتماع الدول الصناعية السبع الكربى  للعمل املايل، وهي منظمة نشأت عنباجملموعة الدولية 

 هدفها تطوير وتعايا سياسات حماربة عمليات غسيل األموال، وقد فتحت هذه املنظمة عضويتها
 لكل الدول الراغبة باالنضمام إليها.

( توصية، تدعو فيه السلطات 40بإصدار تقرير من أربعني ) 1990وقامت اجملموعة سنة 
القيام بتنظيم رقابة مالية ، إىل 1988ية األمم املتحدة هلام املختصة يف الدول املوقعة على اتفاق

 ائم تبييض األموال.منظمة وإتباع اإلجراءات القانونية الضرورية للحد من جر 
ومن هذه التوصيات دعوة كل دولة إىل اختاذ اخلطوات الضرورية لتفعيل واستعمال بنود اتفاقية 

 .1988األمم ملكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية املربمة سنة 
شريعات كما نصت التوصيات على دعوة الدول املوقعة على االتفاقية املذكورة إىل سن ت

ياصة يف جمال تبييض األموال، ووضع الوسائل الدفاعية واإلجراءات الوقائية ضد جرائم تبييض 
 األموال.

كما يتوجب على هذه الدول اختاذ إجراءات الرقابة املالية واملدنية على العقود اليت يتم 
ى تنفيذ العقود أو على إنشاؤها بني عدة أطراف ملعرفة هوية هذه األطراف ومعرفة النتائج املرتتبة عل

 . 1اإليالل يف تنفيذها لتطبيق العقوبات الالزمة
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ويف إطار دور النظام املايل يف تضبط عمليات تبييض األموال فقد نصت التوصيات الصادرة 
على ضرورة اهتمام الدول باألساليب املتطورة يف عمليات تبييض األموال، الختاذ اإلجراءات 

 ساليب.الالزمة ملكافحة هذه األ
هذا فضال عن الدور الذي يتوجب أن يقوم به العاملون يف املؤسسات املالية أو املصارف 
والذين يتوجب عليهم إبالغ السلطات الرمسية املختصة عند حصوهلم على معلومات تفيد عن 

 1عمليات تبييض أموال.
رتتب عليها أن تأيذ أما بالنسبة للدول اليت ال تتبع نظاما معينا ملكافحة تبييض األموال، في

بعني االعتبار جدوى وأمهية النظام املصريف وغ،ره من املؤسسات املالية والوسطية عندما تقوم 
 بتحويالت تفوق مبالغ معينة من العمالت األجنبية إىل العمالت الوطنية.

ويتوجب على هذه الدول أن تأيذ بعني االعتبار املؤسسات الومهية اليت تؤسس هبدف 
بييض األموال يف اخلفاء، وبالتايل على السلطات املختصة يف هذه الدول أن تقوم بتنظيم امتهان ت

رقابة مالية مؤسسية تتبع اإلجراءات القانونية الضرورية املعمول هبا للحماية من جرائم تبييض 
 2األموال.

ملايل، ويف جمال التعاون اإلداري، فقد ورد يف التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدويل ا
وجوب قيام الدول املوقعة على اتفاقية األمم املتحدة املذكورة، على إعطاء صالحية أوسع لسلطات 
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التحقيق واملالحقة لديها كي تستطيع هذه األي،رة اختاذ إجراءات فعالة يف مكافحة تبييض 
 1كتزميد األموال املشتبه هبا وحزاها ومتابعة س،رها وحتركها.  ،األموال

 وت عليه هذه التوصيات فكان: وأهم ما انط
. ضرورة أن تتخذ كل دولة اإلجراءات الالزمة، مبا فيها التشريعات إلعطاء الصفة اجلرمية 1

 لفعل غسيل األموال.
. تعديل نصوص قوانني السرية املصرفية على وجه يسهل مالحقة جرم غسيل األموال 2
 امللوقة.
صرفية اليت ميكن استعماهلا يف غسيل . وضع توصيف موحد للمؤسسات املالية غ،ر امل3

 األموال امللوقة.
 . اختاذ ترتيبات ملصادرة األموال املغسولة ومردودها والوسائل املستخدمة يف غسيلها.4
والتحقق من هوية  ،. التاام املصارف بعدم فتح حسابات جمهولة اهلوية أو بأمساء ومهية5

واالحتفاظ ملدة مخس سنوات على األقل  ،لغ،رالابائن الذين يرغبون يف فتح حسابات ملصلحة ا
بالقيود والسزالت وسائر املستندات املتعلقة بالعمليات اليت جرت على هذه احلسابات دايل 
البالد أو مع اخلارج بشكل جيعل املصارف قادرة بسرعة على تلبية أي طلب معلومات يردها عند 

 اللاوم من السلطات املختصة.
ليات املعقدة اهلامة املشبوهة وغ،ر العادية اليت جتري بواسطة احلسابات . االنتباه إىل العم6

 املفتوحة وغ،ر املربرة بسبب اقتصادي مشروع.
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. أن يسمح للمؤسسة املالية إعداد تقرير عن هذه العمليات واإلبالغ إىل هينات الرقابة 7
 الرمسية دايليا ويارجيا أو حىت إلاامها بذلك.

ار بني إقفال احلسابات حىت ال تثار أي مسؤولية حبقه أو إعالم . إعطاء املصرف اخلي8
السلطات املختصة بشكوكه، حبيث يتم يف هذه احلالة األي،رة إعفاء املصرف وموظفيه من أي 

 مسؤولية عن إفشاء السر بغض النظر عما إذا كان موجب السر هذا عقديا أو مهنيا أو قانونيا.
الية بوضع برامج ملكافحة عمليات غسيل األموال تتضمن . التاام املصارف واملؤسسات امل9

 فيما تتضمن تدريب وتأهيل املوظفني لديها.
 . دراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتزاوز مبلغا حمددا.10
. التشديد على التاام املصرف بعدم اطالع أي زبون تكونت لديه شكوك عن حركة 11

ال تنبهه السلطات املختصة بشأهنا، ضمانا لفعالية اإلجراءات حسابه بطبيعة هذه الشكوك و 
 التحفظية والقانونية اليت ستتخذ الحقا.

. منح املصارف ايتصاص جتميد احلسابات اليت تبلغها السلطات الرمسية املختصة عدم 12
 ها.سالمتها حىت ال حيصل هتريب ألرصدهتا قبل إصدار القرار القضائي حبزاها أو بوضع اليد علي

. التشدد يف مراقبة العمليات والتحويالت املالية اليت جرت مع مصارف ومؤسسات مالية 13
مقيمة يف بالد ذات تشريع وتنظيم مايل متساهل غالبا ما يستغلها أصحاب األموال امللوقة لشراء 
 أو تأسيس شركات فيها لتكون مبثابة صناديق رسائل يف إعادة توظيف األموال بطريق مشروعة يف

 األسواق املالية العاملية.
. قيام اهلينات الدولية جبمع املعلومات املتعلقة بتطور عمليات الغسيل والتقنيات 14

 املستعملة فيها وتوزيعها على السلطات املختصة.
 . تبادل املعلومات بني الدول بصورة تلقائية أو عند الطلب.15
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فر رقابة مثمرة على انتقال رؤوس األموال . دراسة إمكانية اختاذ أفضل اإلجراءات اليت تو 16
 عرب احلدود.
. تكليف جلان الرقابة على املصارف بالتدقيق بوجود نظام فعال ملراقبة غسل األموال 17

 لدى املصارف اليت تراقب أعماهلا وتقدمي التوجيهات واملساعدة عند االقتضاء هلذه املصارف.
ؤسسات املالية غ،ر املصرفية أحكاما جتنبها . تضمني اإلطار التنظيمي لعمل كل من امل18

 االشرتاك أو التورط يف عمليات غسل األموال امللوقة.
. تفعيل دور السلطات املعنية )املصارف املركاية، االنرتبول( يف مجع املعلومات حول 19

 املستزدات التقنية يف عمليات الغسيل وتاويد املصارف واملؤسسات املالية هبا مع التوضيحات
  1العائدة لكيفية حماربتها والتصدي هلا.

وقد شكلت التوصيات األربعون إطار أساسي للزهود املبذولة لتشمل وتغطي كافة اجلرائم 
مت مراجعة  1996ويف عام  والنظام املايل والتعاون الدويل. املتعلقة بغسل األموال وذلك بقوة القانون

تلك األعوام ولتعرب عن التغي،رات اليت حصلت  هذه التوصيات من يالل اخلربات املكتسبة يالل
 يف مكافحة غسل األموال.

خمتلف الدول إىل  2001كما دعت جمموعة العمل املايل الدويل يف اجتماعها بواشنطن عام 
 1373اختاذ تداب،ر سريعة لتنفيذ قرارات األمم املتحدة اخلاصة بتمويل اإلرهاب والسيما منها القرار 

، فضال عن دعوة املؤسسات املالية 28/09/2001ألمن الدويل يف تاريخ الصادر عن جملس ا
واملصرفية إىل التصريح عن التحويالت املالية املشبوهة املرتبطة أو املتعلقة أو املستخدمة يف متويل 

 اإلرهاب.
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، أعدت جمموعة العمل 2001وبناء على هذه التوصيات الصادرة عن االجتماع األي،ر عام 
برناجما يتضمن متابعة مستمرة لتنفيذ هذه التوصيات من قبل اجملتمع الدويل  GAFIيل املايل الدو 

مع احتمال اختاذ التداب،ر ضد السلطات احلكومية اليت ال تبدي تعاونا يف مكافحة متويل 
 1اإلرهاب.

 املطلب الثالث: توصيات بازل )إعالن بازل(
مبزموعة العشرة، وهي جلنة  عما يعرف 1988ديسمرب عام  12صدرت توصيات بازل يف 

 G10مكونة من البنوك املركاية وبعض املؤسسات املالية ذات الطابع اإلشرايف للدول العشر الغنية 
اليت اجتمعت يف مدينة بازل بسويسرا وكان موضوع هي التوصيات عدم استخدام النظام املصريف 

 2والسرية املصرفية ألغراض تبييض األموال.
توصيات العديد من املبادئ اليت يتعني البنوك إتباعها لكي يتم السيطرة وقد تضمنت هذه ال

 على ظاهرة غسيل األموال، ومنع استخدام البنوك لتسهيل إيفاء أو تنظيف األموال القذرة.
كما حثت اللزنة البنوك واملؤسسات املالية إىل اختاذ إجراءات فعالة ملنع استخدام النظام 

يل األموال املتأتية عن أنشطة غ،ر مشروعة، من يالل وضع إجراءات املصريف يف إيداع أو حتو 
 صارمة للتعرف على العمالء وااللتاام بالقوانني والتعاون مع السلطات املختصة يف الدولة. 
 ويف سبيل حتقيق ذلك، دعا إعالن بازل البنوك إىل ضرورة التقيد باإلجراءات التالية: 

 هوية الابون.. ضرورة القيام بتدقيق كاف يف 1

                                                 

 .300هيام اجلرد، املرجع السابق، ص  -1 
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. احرتام القواعد واألنظمة املتعلقة بالعمليات املالية واالمتناع عن تقدمي أي تسهيالت 2
 لتنفيذ عمليات ذات صلة بغسل األموال غ،ر املشروعة.

 . التعاون مع أجهاة التحري واالستقصاء ضمن حدود ومقتضيات السرية املصرفية.3
يد على منع استعمال مؤسساهتا من أن تكون . استقامة إدارات املصارف وحرصها الشد4

 شريكة يف جرم التبييض أو قناة له.
نوه إعالن بازل بالتبعات واملخاطر احملتملة على املصارف واملؤسسات املالية، يف حالة وقد 

بإصدار  1990غياب السياسات واإلجراءات الفعالة يف هذا الصدد. كما قامت جلنة بازل يف عام 
رتبطة مبكافحة غسيل األموال، أمهها إزالة القيود اخلاصة بسرية احلسابات إرشادات أيرى م

لتمكني جهات الرقابة من تبادل املعلومات حول احلسابات املشبوهة وفق ضوابط حمددة. 
، املبادئ األساسية للرقابة املصرفية الفعالة اليت بات التقيد هبا 1997وأصدرت هذه اللزنة يف عام 

 ال إدارات الرقابة املصرفية يف خمتلف دول العامل.ركن رئيسي من أعم
الدول هبذه املبادئ  التاامبإصدار منهزية موحدة لتقييم  1999وتعازت هذه املبادئ يف عام 

ومن أهم هذه املبادئ املرتبطة مبحاربة عمليات غسل األموال،  س فعالية أنظمة الرقابة املصرفية.وقيا
اقيب املصارف أن يتأكدوا من أن لدى املصارف اخلاضعة إلشرافهم املبدأ الذي أشار إىل أن على مر 

السياسات واألساليب واإلجراءات الفعالة، مبا يف ذلك قواعد صارمة "أعرف عميلك" بالشكل 
الذي تعاز املعاي،ر املهنية واأليالقية العالية يف القطاع املايل واملصريف، وحتول دون استخدام 

 ن قصد أو عن غ،ر قصد.املصرف من قبل اجملرمني ع
ورقة هامة حول املبادئ األساسية للتعرف  2000كما أصدرت جلنة بازل يف أكتوبر من عام 

على العمالء جاءت تتوجيا للزهود واألوراق اليت صدرت من قبل اللزنة حول هذا املوضوع. وقد 
كركن رئيسي من   بينت هذه الورقة أمهية وجود إجراءات ومعاي،ر دقيقة يف التعرف على العمالء
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شأنه تعايا مصداقية وسالمة النظام املصريف ومنع استخدامه كقناة ألغراض غ،ر مشروعة كغسيل 
 األموال، وكذلك كواحد من متطلبات اإلدارة الفعالة للمخاطر لدى املؤسسات املصرفية.

 حول أربعة عناصر: FATFومتحورت هذه املبادئ اليت تتماشى متاما مع توصيات 
 دئ املتعلقة بسياسة قبول العمالء.املبا -
 املبادئ املتعلقة مبتطلبات ونواحي التعرف على العمالء. -
 املبادئ املتعلقة باإلشراف واملتابعة املستمرة للحسابات واملعامالت. -
 املبادئ املتعلقة بإدارة املخاطر. -

بل البد من االستمرار يف وقد بينت هذه الورقة أنه ال ينبغي االكتفاء مبعرفة العميل وحتديده، 
متابعة العمليات املرتبطة يف حساباته ملعرفة املعامالت وفيما إذا كانت عادية ومتوافقة مع طبيعة 
العميل أم ال، كذلك أشارت إىل أن إجراءات معرفة العميل ومتابعة عملياته جيب أن تكون دعامة 

 1ية ألي مصرف.أساسية من دعائم إدارة املخاطر وإجراءات الرقابة الدايل
لذلك، تعترب جهود جلنة بازل مهمة وأساسية يف تعايا سالمة األنشطة املصرفية ومنع 

 استخدام املصارف واملؤسسات املالية يف جرائم تبييض األموال.
 

 1990املطلب الرابع: اتفاقية سرتاسبورغ لعام 
صادرة لألموال الناجتة عن أبرمت االتفاقية األوروبية املتعلقة بإجراءات التفتيش واحلزا وامل

، حيث حددت هذه االتفاقية اإلطار الدويل للتعاون يف جمال 1990جرائم غسيل األموال سنة 
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مكافحة أنشطة غسيل األموال، كما أكدت على ضرورة االهتمام بأساليب التحري عن العمالء 
 واحلسابات املصرفية والتأكد من هوية العمالء املصرفيني.

االحتاد األورويب توجيها ملاما للدول األطراف يف املعاهدة بشأن منع  أصدر، 1991ويف عام 
استخدام النظام املايل ألغراض تبييض األموال، وأكد هذا التوجيه على عدة التاامات تقع على 

 عاتق املصارف وهي: 
ة يل املصريف اجلديد حلظااللتاام األول: يقضي بقيام املصارف بالكشف عن شخصية العم -

 تح احلساب املصريف، أو يف أي عملية مصرفية تصل إىل مدى معني.ف
االلتاام الثاين: يقضي بقيام املصرف بتحليل العمليات غ،ر عادية واملعقدة واليت ميكن أن  -

 تكون مرتبطة بنشاط تبييض األموال.
ك فيها االلتاام الثالث: ويقضي بقيام املصرف باإليطار عن كافة العمليات املالية املشكو  -

 وذلك إىل السلطات اإلدارية والقضائية.
مت التوقيع على معاهدة ماسرتخيت اليت نصت على إنشاء هينة  1992فيفري عام  7ويف 

، وهتدف هذه 1995األوروبول، حيث وقعت دول االحتاد األورويب على اتفاقية األوروبول سنة 
فيما يتعلق مبكافحة األشكال اخلط،رة  االتفاقية إىل حتسني التعاون الدويل بني اجلهات املعنية

 لإلجرام الدويل ومنها جرائم تبييض األموال.
فضال عن ذلك فإن هينة األوروبول تتديل يف حاالت اجلرائم اليت تتعدى إقليم الدولة 

 الواحدة، وتقوم بنفسها باألحباث عن تلك اجلرائم.
 2000املنظمة عرب الوطنية لعام املطلب اخلامس: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

إيطاليا بإشراف األمم  –يف بال،رمو  2000ديسمرب  12مت التوقيع على هذه املعاهدة يف 
مادة لتنظيم مالحقة أربعة أنواع من اجلرائم  41دولة، وقد تضمنت املعاهدة  150املتحدة وحضور 
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ئم الفساد وعرقلة حسن س،ر جراوهي: جرائم اجملموعات اإلجرامية املنظمة، تبييض األموال، 
ودعت املعاهدة الدول املوقعة عليها إىل وضع تشريعات وطنية حملاربة اجلرائم املذكورة،  العدالة.

 وتعايا التعاون الدويل على منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها مبايد من الفعالية.
هلينات املختصة ملكافحة جرائم وشددت املعاهدة على إجراء املايد من اجلهد بني الدول وا

تبييض األموال، من يالل تنظيم ومراقبة البنوك واملؤسسات املالية، والتخفيف من قوانني السرية 
 املصرفية يف جمال التحقيق، وتبادل املعلومات يف حال وجود شكوك حول أنشطة لغسيل األموال.

ملكافحة غسل األموال، اليت جيب  من املعاهدة إىل جمموعة من التداب،ر 7وقد أشارت املادة 
 على كل دولة طرف القيام هبا وهي: 

. أن تنشئ نظاما دايليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية غ،ر 1
املصرفية وكذلك، حيثما يقتضي األمر، سائر اهلينات بشكل ياص لغسيل األموال، ضمن نطاق 

أشكال غسل األموال، ويشدد ذلك النظام على  ايتصاصها، من أجل ردع وكشف مجيع
 متطلبات حتديد هوية الابون وحفظ السزالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة.

( من هذه االتفاقية، قدرة األجهاة 27و 18دون إيالل بأحكام املادتني ). أن تكفل، 2
فحة غسل األموال )مبا فيها اإلدارية والرقابية وأجهاة إنفاذ القانون وسائر األجهاة املكرسة ملكا

السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الدايلي بذلك( على التعاون وتبادل املعلومات على 
الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت يفرضها قانوهنا الدايلي، وأن تنظر حتقيقا 

مع وحتليل وتعميم املعلومات لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركا وطين جل
   1تمل وقوعه من غسل لألموال.عما حي
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 1995وجتدر اإلشارة أنه قبل إبرام اتفاقية بال،رمو، كانت األمم املتحدة قد أصدرت عام 
انب القانون النموذجي ملكافحة تبييض األموال الذي فرض إجراءات من الواجب إتباعها من ج

ه السلطات األمنية والقضائية اليت حيددها قانون كل دولة ملالحقة جتااملؤسسات املالية واملصارف، 
 نشاط تبييض األموال وذلك بتقدمي تقارير عن تبييض األموال املشتبه هبا.

كما اشرتط القانون النموذجي ملكافحة تبييض األموال، ضرورة تقدمي التقارير عهن األموال 
لب منها تقدمي التقارير كما دعا هذا القانون املشتبه هبا، وحدد األشخاص واملؤسسات اليت يط

أيضا إىل نشر الوعي بني العاملني يف املصارف واملؤسسات املالية، حول موضوع تبييض األموال، 
 بواسطة تدريبهم على الربامج الالزمة ملكافحة تبييض األموال غ،ر املشروعة.

 1373املطلب السادس: قرار جملس األمن رقم 
اهلزمات  على إقر 4385اختذ جملس األمن الدويل القرار رقم  2001مرب سبت 28يف تاريخ 

، مؤكدا واجب الدول يف وقف متويل 2001سبتمرب  11وواشنطن يف  اليت تعرضت هلا نيويورك
األعمال اإلرهابية واعتبار األموال اليت تستخدم يف أعمال إرهابية أعماال إجرامية تلام مبالحقة 

 مرتكبيها.
ر مجيع الدول بدون تأي،ر إىل جتميد األموال واألصول املالية أو املوارد االقتصادية وطالب القرا

 ألشخاص وجهات يرتكبون أعماال إرهابية أو حياولون ارتكاهبا أو يشاركون أو يسهلون ارتكاهبا.
كما حظر هذا القرار على رعايا مجيع الدول أو على أي أشخاص أو كيانات دايل 

أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو يدمات مالية أو غ،رها، بصورة أراضيها، إتاحة أي 
مباشرة أو غ،ر مباشرة لألشخاص الذين يرتكبون أعماال إرهابية أو حياولون ارتكاهبا أو يسهلون أو 

 يشاركون يف ارتكاهبا.
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ة املنظمة من القرار املذكور على الصلة الوقيقة بني اإلرهاب الدويل واجلرمي 4ونصت املادة 
واالجتار غ،ر املشروع باملخدرات وتبييض األموال واالجتار غ،ر املشروع باألسلحة، والنقل غ،ر 

  .القانوين للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغ،رها من املواد اليت ميكن أن ترتتب عليها آقار مميتة
واحمللي، وتعايا التعاون يف املسائل اإلدارية كما دعا القرار إىل تبادل املعلومات وفقا للقانون الدويل 

 والقضائية ملنع ارتكاب أعمال إرهابية.
من ميثاق األمم املتحدة الذي ينص على  السابع وهدد جملس األمن باللزوء إىل الفصل

 39حيث تنص املادة  ،لة مكافحة اإلرهابعلى الدول اليت ترفض التعاون يف محفرض عقوبات 
أن جملس األمن يقرر ما جيب اختاذه من التداب،ر حلفظ السلم واألمن من هذا الفصل على 

 الدوليني.

، فقد دعا إىل اختاذ تدابري 2001ويف اجتماع جمموعة العمل املايل الدويل يف واشنطن عام 
الصادر  1773سريعة لتنفيذ قرارات األمم املتحدة اخلاصة بتمويل اإلرهاب والسيما منها القرار رقم 

 ، فضال عن ذلك اختاذ التداب،ر التالية: 2001سبتمرب  28األمن الدويل يف تاريخ عن جملس 
. جترمي أفعال متويل اإلرهاب وإدياهلا يف إطار عمليات تبييض األموال ذات الصلة 1

 باألنشطة واجملموعات اإلرهابية.
ة غ،ر . جتميد األرصدة واحلسابات والتمويالت املرتبطة بأعمال اإلرهاب وحزاها ملد2 

 حمددة سواء تعلقت بأفراد أو منظمات.
. مسارعة املؤسسات املصرفية واملالية اليت التصريح عن التحويالت املالية املشبوهة املرتبطة 3

 أو املتعلقة أو املستخدمة يف متويل اإلرهاب.
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. تقدمي أكرب مساعدة ممكنة للسلطات احلكومية ياصة جلهة تبادل املعلومات والتنسيق 4
ائي بشأن املعلومات والتنسيق القضائي بشأن التحقيقات املتعلقة بتمويل اإلرهاب وتسليم القض

 القائمني به.
. فرض معاي،ر دقيقة وتفصيلية ملكافحة تبييض األموال يف أنظمة الدفع القائمة يف املصارف 5

 واملؤسسات املالية غ،ر املصرفية.
ويالت االلكرتونية لألموال احمللية والدولية . مضاعفة معاي،ر التدقيق يف أصحاب أوامر التح6

وإلاام املؤسسات املالية تطبيق رقابة عميقة للتحويالت املالية غ،ر املرفقة مبعلومات كاملة عن 
 أصحاهبا.
. تأكيد عدم استخدام األشخاص املعنيني ويصوصا املنظمات اإلنسانية، اليت ال تبغي 7

   1الربح، يف عمليات متويل اإلرهاب.
 
 

 املبحث الثاين: اجلهود احمللية للتوفيق بني السرية املصرفية وجرائم تبييض األموال
إن اجلهود الدولية لسد الثغرات اليت كانت تث،رها السرية املصرفية كانت دوما حثيثة حىت قبل 

 2001األحداث اإلرهابية اليت حصلت يف الواليات املتحدة األمريكية يف احلادي عشر أيلول عام 
كن هذه اجلهود حتولت إىل ضغوط دولية وهزوما أحيانا، يف وت،رة متسارعة، على نظام السرية ول

 2املصرفية، يوفا من وجود أموال مشبوهة ختفيها هذه السرية، هبدف متويل أعمال إرهابية جديدة.

                                                 

 .2001غ،ر العادي يف واشطن  (FATF)توصيات اجتماع  -1 
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جتاه الضغوط الدولية إىل حتديث تشريعاهتا لكي تتالئم مع حماولة فقد عمدت الدول 
بييض األموال، إذ شرعت الكث،ر من الدول يف إديال تعديالت على تشريعاهتا مكافحة ت

 وقوانينها، حتض،را لالخنراط يف مكافحة عمليات تبييض األموال.
كان من ضمن التوصيات الصادرة عنه تعديل   (FATF)لذلك فإن فريق العمل املايل الدويل 

 ئم غسيل األموال.نصوص السرية املصرفية مبا يسمح بإمكانية مالحقة جرا
على الرغم من أن السرية املصرفية تعود بالنفع على االقتصاد الوطين، إال أهنا تعترب من أهم 

إذ أهنا تشكل مانعا من اإلطالع  ،املعوقات اليت تقف عائقا أمام مكافحة عمليات تبييض األموال
 على احلسابات املصرفية واملعامالت املرتبطة هبا.

من الدول إىل وضع قيود على نظم السرية املصرفية هتدف من يالهلا إىل لذلك جلأت الكث،ر 
 منع استخدام قوانني سرية احلسابات املصرفية يف عمليات تبييض األموال.

وتأسيسا على ما سبق، سنتعرض إىل اإلجراءات املتخذة من قبل بعض الدول املتشددة وغ،ر 
 ابة على املصارف ومكافحة عمليات تبييض األموال.املتشددة بقوانني السرية املصرفية لتعايا الرق

 املطلب األول: اإلجراءات املتخذة من قبل الدول الغربية
جتاه القطاع املايل واملصريف يف خمتلف الدول، فإن عددا من تداركا للضغوط الدولية املستمرة 

ابة على املصارف الدول الغربية اختذت الكث،ر من اإلجراءات على الصعيد الدايلي لتعايا الرق
واملؤسسات املالية وحماربة عمليات تبييض األموال، فضال عن التعاون مع اهلينات واملنظمات 

 الدولية والعمل مبوجب التوصيات الصادرة عنها.
جتاه السرية اليت اختذهتا بعض الدول الغربية وسوف نقوم فيما يلي بعرض اإلجراءات 

 املصرفية.
 تحدة األمريكيةالفرع األول: الواليات امل
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ترتكا إجراءات السرية املصرفية يف الواليات املتحدة األمريكية بقانون السرية املصرفية الذي 
والذي يرتبط بصورة أساسية بعمليات غسيل األموال، فقانون السرية املصرفية  1970صدر عام 

اعتماد متابعة ورقية  املذكور ال يعد عمليات غسيل األموال جرما، بل يفرض على املؤسسات املالية
 ملختلف أنواع املعامالت واالحتفاظ بسزل هلذه العملية.

وقد مت االعرتاض على قانون السرية املصرفية عدة مرات، إذ ينتقد بعضهم التكاليف اليت 
ترتتب على تطبيقه، ويدعى آيرون أنه خيالف منطق احلماية اليت أوجدها التعديل الرابع للدستور 

أيلول مت التشديد على  11ليات التفتيش واحلزا غ،ر املعقولة ولكن بعد أحداث األمريكي من عم
 1السرية املصرفية.

وقد منح هذا القانون صالحية واسعة لوزارة اخلاانة تسمح هلا بإلاام املؤسسات املالية 
ة، أو مسك سزالت ياصة هلا فائدة كب،رة يف اآليرين باإلبالغ عن معلومات معينواألشخاص 

وتوف،ر األدلة املوققة الكافية إلدانة مرتكيب هذه  ،قيقات اجلنائية يف جرائم غسل األموالالتح
 اجلرائم.

ولردع غاسلي األموال من القيام باستغالل البنوك كقنوات لتنظيف األموال قام الكوجنرس 
البنوك  ، وفقا هلذا القانون يتعني على1986األمريكي بسن قانون الرقابة على غسل األموال لعام 

األمريكية االحتفاظ بتقارير وسزالت عن أنشطة معينة مع اخلضوع لعقوبات مدنية وجنائية يف 
حاالت املخالفة، كما ألام القانون البنوك أن متد احلكومة بأمساء األفراد املتورطني يف مثل تلك 

شتبه يف عدم املعاملة ورقم احلساب وغ،ره من املعلومات املختصة باحلساب وطبيعة النشاط امل
مشروعيته، وإذا مل تقم البنوك هبذا اإلبالغ فإهنا قد تواجه احتمال مسؤوليتها مبوجب القانون 
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باعتبار أهنا قد عاونت على الفعل املؤمث، مما جيعل بذلك حافاا على اإلبالغ عن املعلومات اليت يف 
   1حوزهتا وذلك لدرء أي اهتام عنها.

، على املؤسسات املالية 1992املصرفية الصادر سنة  كما يوجب قانون سرية احلسابات
اخل إيطار إدارة الديول احمللية بالتقارير  ..اخلاضعة ألحكامه وتشمل املصارف وشركات السمسرة

اخلاصة باملعامالت النقدية، واليت تايد قيمتها على عشرة أالف دوالر، والعمليات املالية اليت 
ت أجنبية، على أن تقدم هذه التقارير يف موعد أقصاه تنطوي على أي ديول أو يروج لعمال

مخسة عشر يوما، وضرورة اإلبالغ عن الصفقات املشبوهة أو الغريبة إىل وحدة مركاية للتحليل 
املايل، مع تطوير االتصاالت الفعالة فيما بني أجهاة تنفيذ القوانني من أجل سهولة حتريات أنشطة 

 2إىل القضاء. غسيل األموال وإحالة من يقوم هبا
، أصدرت الواليات املتحدة األمريكية قانون باتريوت 2001من سبتمرب  11وعقب هزمات 

ملكافحة متويل  2001تشرين األول عام  26يف  « The U.S.A Patriotact »األمريكي 
اإلرهاب وغسل األموال، وقد تضمن هذا القانون محلة من التعديالت على أحكام قانون السرية 

 ية من بينها: املصرف
مطالبة املصارف األمريكية بتوف،ر املعلومات والسزالت عن عمالئها ومعامالهتا املصرفية،  -

 وذلك بناءا على طلب من السلطات الرقابية األمريكية.
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منع فتح حسابات املراسلة للمصارف االفرتاضية، أي املصارف اليت ليس هلا أي تواجد  -
هذا النطاق ضرورة قيام املصارف األمريكية للتأكد من عدم مادي يف أي بلد، كما يديل يف 

 استخدام املصارف األجنبية لديها بصورة غ،ر مباشرة ملصلحة مصارف افرتاضية.
حيق لوزارة اخلاانة األمريكية أو احملامي العام األمريكي الطلب من أي مصرف أجنيب له  -

املرتبطة هبذه احلسابات، ويفرتض بناءا حسابات مراسلة يف الواليات املتحدة تقدمي السزالت 
يل الستالم مثل على ذلك أن يتواجد لكل مصرف به حسابات مراسلة يف الواليات املتحدة وك

لوزارة اخلاانة األمريكية أو احملامي العام األمريكي يف هذا الصدد الطلب من  هذه الطلبات، وحيق
وقطع عالقاهتا مع هذه املصارف إذا مل  املؤسسات املصرفية إغالق أي حسابات ملصارف أجنبية

 .1تقدم املعلومات والسزالت املطلوبة.
 الفرع الثاين: سويسرا

عام مضت وعلى الرغم من أهنا مل تكن  100بدأ ظهور سويسرا كمركا مايل قبل ما يقارب 
اضية  يف جمموعة العمالقة احلقيقيني يف العامل املايل، إال أن سويسرا وعلى مدى اخلمسني سنة امل

كانت قد تقدمت من مكانة عاملية متواضعة لتحتل موقعا ذا أمهية حقيقية والصعوبات احلقيقية 
من املؤكد قد أبطأت يطى التقدم،  -اليت واجهتها املصارف السويسرية والسيما يف الثالقينات

لكن على حنو مؤقت وقد جنم عن أزمة الثالقينات تشريعا مصرفيا جديدا، والذي وضع أيضا 
األسس القانونية للسرية املصرفية، غالبا ما يرى الناس السرية املصرفية على أهنا مفتاح حتمي لنزاح 

مل يكن لدى سويسرا قانون مصريف وطين، وبالتايل  1935الصناعة املالية يف سويسرا لكن حىت عام 
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ودة ملدة موج ال سرية مصرفية رمسية ويف احلقيقة أن السرية املصرفية كانت وبناء على ما تقدم
 1وظة يف تشريع حىت وقت متأير نسبيا.طويلة، لكنها مل تكن حمف

نوفمرب  8ويعود أصل السرية املصرفية يف سويسرا إىل القانون الفيدرايل الصادر يف تاريخ 
املتعلق باملصارف وصناديق االديار، الذي نص على عقوبات صارمة حلماية موجب  1934

قوبات اإلدارية املطبقة يف سويسرا صالحية اللزنة الفيدرالية املصرفية التكتم، كما أنه من ضمن الع
 يف سحب إذن مااولة النشاط املصريف من املصرف الذي انتهك موجب السرية املصرفية.  

إن اعتماد السرية املصرفية يف سويسرا كان نتيزة العرف واملمارسات اليت استمرت لفرتة طويلة 
إقرار السر املصريف بنص قانوين، علما أن أول كانتون كرس نظام السرية  من الامن قبل أن يصار إىل

، والذي انتشر يف سائر الكانتونات إىل أن كرسته 1899املصرفية يف سويسرا هو كانتون بال عام 
 .1934الدولة السويسرية يف سنة 

القدم، ومن  إن التاام املصارف السويسرية مبوجب التكتم يعود إىل عادات وتقاليد عريقة يف
وبالتايل فإن  وجب والظروف اليت استلامت ظهوره.الصعب حتديد املبدأ الذي انبثق منه هذا امل

السرية املصرفية ترتكا يف سويسرا على أسس غ،ر قانونية، فهناك العوامل االقتصادية والعوامل 
 2املتعلقة باملبادئ الفلسفية وتلك املتعلقة باآلداب املهنية.

جوهرية أدت إىل محاية السرية املصرفية يف سويسرا، حبيث دافعت هذه األي،رة وهناك حوافا 
عن السر املصريف، ياصة يالل احلرب العاملية الثانية واليت اعتربت فيها أن السرية املصرفية هي 
على قدم املساواة مع حيادها السياسي. كما اعتربت سويسرا عرب التاريخ أن إلغاء السرية املصرفية 
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يون أن قيد أو شرط ينال أضرارا فادحة من الناحية االقتصادية، لذلك يعترب الفقهاء السويسر بال 
يتعلق باالعتبارات القانونية واإلنسانية فقط، بل أيضا باالعتبارات تربير السرية املصرفية ال 

 االقتصادية.
واالقتصادي هي   أن املنفعة اليت جتنيها سويسرا يف احلقلني السياسي Bouvinوقد أكد الفقيه 

حينما سعت بعض  ،1934كب،رة، حبيث أن السرية املصرفية اليت شددت بنص جاائي عام 
األنظمة السياسية الدولية إىل وضع يدها على األموال املودعة يف املصارف السويسرية، تنسزم مع 

 1التقاليد والعادات املعمول هبا ومع املص،ر السياسي واالقتصادي لسويسرا.
الستنتاج أن السرية املصرفية يف سويسرا، ليست عبارة جمردة فهي تشكل جاءا ال وميكن ا

يتزاأ من املؤسسات اليت تؤمن الدفاع عن احلريات الفردية، كما أهنا تعترب يف مصاف األسرار 
األيرى اليت حتمي احلياة اخلاصة، وهي تقوم حبماية دائرة احلياة اخلاصة لكل زبون للمصرف كمياة 

وم على ة على الشخصية اإلنسانية، ذلك ألن املرتكاات األساسية للسرية املصرفية تقللمحافظ
فاملصرف جيمع إبان قيامه بوظيفته، مقدار كب،ر من  احرتام حقوق الفرد ومصاحله الشخصية.

املعلومات السرية اليت تتعلق بسرية األعمال اليت تعود للعميل املصريف واليت تعكس أوجه حياته 
 2اخلاصة.

أن الدفاع عن السرية املصرفية يف سويسرا مل يأت من يالل املصارف أو  ،وحقيقة األمر
السلطات النقدية السويسرية فقط، بل إن قاعدة هذا التأييد والدفاع عن السرية املصرفية هو 
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رفض الشعب السويسري يف تصويت شعيب وضع قيود  1985الشعب السويسري نفسه، ففي عام 
 رفية، مما أعطى للسرية املصرفية يف سويسرا تأييدا واسعا.على السرية املص

ومن أجل  مواجهة الضغوط الدولية بشأن سريتها املصرفية، واحلد من إساءة استعمال هذه 
السرية يف عمليات تبييض أموال، قامت سويسرا ببذل جهود على صعيد التشريع أو على صعيد 

ثلت هذه اجلهود يف وضع اتفاقية احليطة واحلذر عام الرقابة ملكافحة جرائم تبييض األموال، ومت
ملكافحة تبييض األموال الناجتة عن االجتار غ،ر املشروع يف املخدرات بني مجعية املصارف  1977

ومبوجب هذه االتفاقية التامت املصارف املوقعة عليها بتطبيق أحكامها، حبيث نصت  ،السويسرية
بالتحقق من هوية العميل املصريف يف حالة إنشاء حساب االتفاقية إىل وجوب التاام املصارف 

مرقم، ومراقبة العمليات املصرفية اليت جتري يف ظروف غ،ر اعتيادية من التعقيد، وبالتايل على 
املصرف أن يقدر هذه الظروف، ليس فقط بالنظر إىل نوع هذه العمليات وطبيعتها وإمنا أيضا 

 بالنظر إىل غايتها الظاهرة.
صدر قانون مكافحة تبييض األموال يف القطاع املايل، حيث مبوجب هذا  1998ويف عام 

القانون مت وضع نظام للمراقبة واإلشراف يطبق على مجيع الوسطاء املاليني كاملصارف واملؤسسات 
 املالية ومؤسسات التأمني.

اص مبكافحة كما يلام القانون العاملني يف القطاع املايل واملصريف، إعالم مكتب االتصال اخل
، صدر عن جلنة الرقابة 1991افريل  25ويف  .تبييض األموال عند وجود شك حول عملية مصرفية

رف املصريف السائد والذي يسمح بفتح يسرية قرارا يقضي بوقف العمل بالععلى املصارف السو 
ة هبدف احلسابات املصرفية بأمساء مستعارة، وذلك هبدف احلد من إساءة استعمال السرية املصرفي

 إيفاء األموال غ،ر املشروعة.
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كما أن املصارف السويسرية تلتام بالتحقق من هوية العمالء املصرفيني وأصحاب الودائع 
املصرفية، حبيث ال تلتام بالسرية املصرفية إذا قبت عدم سالمة مصدر األموال املودعة، فضال عن 

حسابات يف مصارف يارج البالد  ذلك، مل تعد جتري املصارف السويسرية حتويالت مالية إىل
دون اإلشارة إىل هوية طالب التحويل، فطلبات التحويل من دون حتديد هوية العميل طالب 

 التحويل ستكون مرفوضة من قبل املصارف السويسرية.
املصرفية يف  وهذا يدل أن سويسرا اعتمدت املايد من الشفافية للحد من استخدام السرية

املصارف السويسرية، ويف نفس  ، بسبب الضغوط الدولية اليت تعرضت هلاعمليات تبييض األموال
 الوقت احلفاظ على مسعة نظامها املصريف واملايل.

 الفرع الثالث: فرنسا
إن للتكتم املصريف املعروف حاليا يف فرنسا تاريخ طويل تعود جذوره التشريعية إىل القرن 

راسيم ونظم تشريعية، مبعثرة مل يكن هدفها السابع عشر وهذا ما يستدل من سلسلة قرارات وم
الرئيسي تنظيم السر املصريف مبعناه الضيق، ولكنها وضعت حلماية سرية أعمال الصرافة والبنوك 

 بوجه عام.
بشأن بورصة باريس، وكان الغرض منه  1639وأول نص تناول هذا املوضوع صدر سنة 

احملاولة الثانية  الصرف واملصارف"، أماالء "وك"مساسرة الصرف" بتسمية أيرى هي  استبدال تسمية
والذي عرب يف مادته الثامنة عن السرية املطلوبة من مصاحل الصرف بشكل  1706فتمثلت يف قانون 

 واضح وصريح.
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، أشارا 1724، والثاين سنة 1720وصدر بعد ذلك قراران عن جملس شورى الدولة األول سنة 
رار املتعلقة مبعامالته مع الوسطاء وأصحاب بشكل صريح إىل واجب الصراف حبفظ األس

 1رف.املصا
كا على تأما فيما يتعلق بالتشريع الفرنسي احلديث فإن واجب احرتام السر املصريف ير 

 مصدرين مها: 
 األول: تعود جذوره إىل التقاليد ويرتجم بواجب التكتم بشكل عام.

قانون العقوبات ويؤدي إىل  من 378الثاين: هو ما يعرف بسر املهنة فينظمه نص املادة 
 تطبيق عقوبات جاائية حبق من أقدم على إفشائه من دون مسوغ قانوين.

وقد اعرتف املشرع الفرنسي بالسرية املصرفية من دون أن خيصص هلا نصوص قانونية معنية، 
من قانون العقوبات على موظفي املصارف، فموضوع السرية  378بل اكتفى بتطبيق نص املادة 

 فية يف القانون الفرنسي يديل ضمن إطار النص العام الذي يتحدث عن سر املهنة ككل.املصر 
وتأسيسا على ما سبق ذكره، ال ميكن للمصرف إعطاء معلومات عن احلسابات اخلاصة 
بأحد عمالئه املصرفيني، إال بعد احلصول على موافقته الصرحية يف هذا الشأن، إذ ترتتب املسؤولية 

جتاه عميله، إذا قام بإفشاء معلومات مصرفية أو مالية تعود املصرف لية اجلاائية على املدنية واملسؤو 
 للعميل دون إذنه.

وبالتايل فإنه ال ميكن للمصرف يف القانون الفرنسي إعطاء معلومات عن حالة العميل 
املؤونة  املصرفية، غ،ر أنه ميكن إعطاء معلومات عامة عن الوضع املايل للعميل كاإلعالن عن توافر

 الالزمة يف حساب العميل لتسديد مستحقاته من شيكات وسندات وغ،رها.
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وإذا كانت خمالفة قواعد السرية املصرفية املعمول هبا يف فرنسا تعرض املصرف للمسؤولية 
املدنية واجلاائية، فإنه توجد عدة حاالت ياول فيها التاام املصرف بالسرية مثال إذا كانت املصلحة 

بالد يف يطر، كما ال ميكن االحتزاج بالسرية املصرفية اجتاه اإلدارة الضريبية، حبيث تتمتع العامة لل
هذه اإلدارة يف فرنسا بسلطات استثنائية ختوهلا حق اإلطالع على الدفاتر التزارية اخلاصة بعمالء 

 املصرف.
جتاه بالسرية املصرفية  ميكن التذرع أما فيما يتعلق باملعلومات املصرفية اليت يطلبها القضاء، فال

احملاكم اجلاائية، أما يف ما يتعلق باحملاكم التزارية واملدنية فإنه جيب التمييا بني حالتني: احلالة 
األوىل هي اليت يدعى فيها املصرف كشاهد لإلدالء مبعلومات حول الوضعية املالية للعميل املصريف 

 ء الشهادة.عندها يعود للمصرف من حيث املبدأ االمتناع عن أدا
أما احلالة الثانية فهي تلك اليت يكون فيها املصرف فريقا يف الدعوى العالقة أمام احملاكم 
املدنية أو التزارية عندئذ ميكن للمصرف رفع السرية املصرفية عن حسابات العميل وتقدمي 

 املستندات الالزمة ولكن يف احلدود اليت يستلامها الدفاع عن مصاحله.
بآليات الرقابة اليت أديلتها فرنسا إىل نظامها املايل واملصريف، مسامهة مع اجملتمع وفيما يتعلق 

الدويل يف مكافحة عمليات تبييض األموال اليت تتم عرب املصارف واملؤسسات املالية، فقد ترمجت 
االتفاقيات الدولية اليت وقعتها إىل تشريعات دايلية وأحكام ونصوص إلاامية يتوجب على القطاع 

 املايل واملصريف التقيد هبا.
إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار  13/01/1989وقد بادرت فرنسا بعد انضمامها يف 

وذلك من يالل إقرار القانون  GAFIغ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية، إىل تبين توصيات 
املالية الفرنسية االشرتاك يف والذي ألام كل املؤسسات  12/07/1990يف تاريخ  614/90رقم 

 التصدي ملكافحة تبييض األموال.
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كما ألام هذا القانون املؤسسات املالية أيضا، مبوجب اإلعالم عن احلسابات املصرفية غ،ر 
 املربرة اقتصاديا، وكذلك التحويالت املصرفية املشتبه بكوهنا مرتبطة بعمليات تبييض األموال.

 العمل ضد الدوائر املالية السرية.مديرية جتميع املعلومات و  كما أنشأت احلكومة الفرنسية
هذا اجلهاز تابع لوزارة االقتصاد واملالية، يقوم باالستعالم عن احلسابات  أن الذكر وجيدر

والتحويالت املصرفية املشبوهة ومهمته تلقي املعلومات من املؤسسات املالية عن العمليات املصرفية 
  1رية املطلقة، تتم دراستها وحتليلها وحتديد طبيعتها ومصادرها.املشبوهة يف جو من الس

عندما يبدو هلا أن  TRAFCIN 2ويتوجب على كل مؤسسة مالية فرنسية إبالغ هينة 
 العمليات املالية اليت جتريها ناجتة عن أنشطة غ،ر مشروعة كاالجتار باملخدرات.

قوم بدور مجع املعلومات وحتليلها مما ال تؤلف جهاز حتقيق، وإمنا ت Trafcinكما أن إدارة 
يستغرق وقتا طويال أحيانا، وعندما تتوصل من يالل اخلربة اليت جتريها إىل القول حبصول جرمية 

 تبييض األموال، فإهنا حتيل األمر إىل املدعي العام.
صرفية أما بالنسبة إلمارة موناكو، فإن تبييض األموال عرب النظام املصريف الذي يتمتع بسرية م

مشددة، أقار حفيظة الكث،ر من الدول، ومنها فرنسا اليت متنت على موناكو التطور السريع يف جمال 
وهذا التمين الفرنسي حتول إىل إنذار  وال اليت تتم عرب النظام املصريف.مكافحة عمليات تبييض األم

 ارة موناكو:فرنسي والذي عرف بتقرير أو إنذار "برسي" والذي تطلب فرنسا مبوجبه من إم
 إصالح الرقابة املصرفية لايادة الشفافية املالية لإلمارة. -
 إصالح جهاز الرقابة يف الدوائر املالية، وهو اجلهاز املسؤول عن مكافحة تبييض األموال. -

                                                 

 .160و  159هيام اجلرد، املرجع السابق، ص  -1 
2 - Traitement de renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.  



 

278 
 

 وضع كازينو مونيت كارلو حتت الرقابة اجلمركية. -
  1.زيادة الضرائب على قروات الفرنسيني املقيمني يف موناكو -

ولكن موناكو مل تتخذ أي يطوة عملية يف إصالح نظامها املايل واملصريف ملكافحة تبييض 
األموال عرب النظام املصريف، بالرغم من الضغوط الدولية أيضا املوجهة ضدها، بل أكدت على 

 ضرورة احرتام سيادهتا وعدم التديل يف شؤوهنا الدايلية.
  » teinLichtens «2الفرع الرابع: ليكتنشتاين 

، واليت تأقرت إىل 1924مجركي مع سويسرا منذ عام  ارة ليكتنشتاين اليت ترتبط باحتادإن إم
بفضل نظامها حد كب،ر بالقوانني املصرفية السويسرية، تعترب واحة واسعة للتهريب الضرييب، وذلك 

ة يف فلمرقمة ومغوبالتايل ميكن فتح حسابات  املصريف أيضا الذي يتسم بالسرية املصرفية املشددة.
كما أن املصارف يف ليكتنشتاين   .هذه اإلمارة، وال فرق يف ذلك جبنسية صاحب احلساب املصريف

ال تلتام مبعاهدة احليطة واحلذر اليت تلتام هبا املصارف السويسرية، فيمكن ألي شخص أن يفتح 
 3حسابا دون أن يكشف عن هويته احلقيقية.

ه اإلمارة تساعد على إنشاء شركات بصورة سريعة وشروط كما أن القوانني املعتمدة يف هذ
سهلة وبسيطة، فال تلتام هذه الشركات مثال بنشر حساباهتا كما ال تلتام بتقدمي التصريح الواضح 

 عن نشاطها.
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ورغم االنتقادات املوجهة إليها من قبل اجملتمع الدويل، ومن سويسرا يف ضرورة قيام هذه 
يها، إال أن هذه األي،رة ايتارت البقاء يارج القواعد شفافية النظام لديف حتسني وتعايا اإلمارة 

 واملبادئ املعينة من قبل الدول الغربية ملكافحة جرائم تبييض األموال.
إذن، فالسرية املصرفية يف إمارة ليكتنشتاين تعترب دعامة أساسية يف جناحها كمركا مايل، 

تبادل املعلومات مع أي دولة كانت حول زبائنها،   لذلك ترفض سلطات هذه اإلمارة رفضا هنائيا
 كما ترفض أي دعوة ملراجعة قوانني السرية املصرفية لديها. 

كانون   14الصادر يف تاريخ  74/79أما بالنسبة للنظام املصريف يف النمسا، فإن القانون رقم 
ن مؤسسات  القروض منه واليت تفيد بأ 23قد أقر مبدأ السرية املصرفية يف املادة  1979األول 

واملسامهني واملدراء واملوظفني، غ،ر خمولني بالكشف بأي وسيلة كانت، عن األسرار اليت تفوض 
إليهم يف امليدان املصريف واليت تتعلق بالعالقات اجلارية مع العمالء والابائن واليت كان بإمكاهنم 

 1الوصول إليها ومعرفتها أقناء ممارستهم لنشاطهم.
لالنتباه يف النمسا اعتماد نظام احلساب املغفل، سواء كان صاحب احلساب ملفت  وما هو

 وطنيا أو أجنبيا، فهو ليس مضطرا ألن يكشف هويته.
ومن نتائج هذا التعامل املصريف جلب رؤوس األموال وتكديسها يف املصارف بقطع النظر عن 

  2.جذورها أو مصدرها غ،ر املشروع
تبذل أي جهود عملية سواء على صعيد التشريع أو على  ونتيزة ملا تقدم فإن النمسا مل

 صعيد الرقابة ملكافحة عمليات تبييض األموال، على الصعيد الوطين والدويل.
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وفيما يتعلق بأملانيا، فقد أوجب القانون األملاين أن تقوم املؤسسات املالية حبث الفروع التابعة  
ات املتعلقة باملؤسسات املالية فيما خيص مكافحة هلا على القيام بكافة الواجبات وتنفيذ التعليم

 تبييض األموال.
كما فرض القانون األملاين االحتفاظ بالسزالت والقيود اليت تشمل مجيع العمليات املصرفية 

فضال عن ذلك، فرض قانون مكافحة تبييض  .واملعلومات املالية هبدف تسهيل عمليات التحقيق
ات املالية اإلبالغ عن العمليات املث،رة للشك واليت تتعلق بتبييض األموال يف أملانيا على املؤسس

 األموال.
وكذلك أوجب القانون األملاين ضرورة إعداد تقارير دورية من قبل املسؤولني يف املصرف، لرتفع 
إىل جملس هذا األي،ر، حبيث تتضمن هذه التقارير احلاالت اليت مت حتويلها إىل سلطات التحقيق 

   1املختصة
 املطلب الثاين: اإلجراءات املتخذة من قبل الدول العربية

الزالت اجلهود اإلقليمية العربية ملكافحة غسيل األموال حمدودة، مقارنة مبستوى اجلهود 
انعقد املؤمتر العريب الثامن لرؤساء أجهاة مكافحة  1994الدولية املبذولة يف هذا اجملال، ففي عام 

بضرورة التنسيق بني املؤسسات املالية واألجهاة األمنية يف البلدان املخدرات وصدرت عنه توصيات 
العربية للتعرف على األساليب واحليل املستخدمة يف عمليات غسيل األموال املتأتية من االجتار غ،ر 

 املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية.
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قابة على الكميائيات فقد تطرق إىل فرض الر  1995أما املؤمتر العريب التاسع املنعقد عام 
كآليات وأساليب مبتكرة   1988ق أهم ما جاء يف اتفاقية فيينا لعام يوالعقاق،ر املخدرة، وتطب

 .1للتصدي جلرائم االجتار غ،ر املشروع باملخدرات
ظهر مشروع القانون العريب النموذجي االسرتشادي ملكافحة عمليات غسيل  2002ويف عام 

 املؤمتر العريب السادس عشر لرؤساء أجهاة مكافحة املخدرات.األموال ضمن أعمال وتوصيات 
وأمام الضغوط الدولية، قامت بعض الدول العربية إىل إعادة النظر يف تشريعاهتا الدايلية 
والسيما تلك املتعلقة باألنظمة املالية واملصرفية لديها، وهذا لالخنراط يف احلملة الدولية ملكافحة 

سنتطرق إىل اخلطوات التشريعية والتنظيمية اليت قامت هبا بعض الدول جرائم تبييض األموال، و 
 العربية يف هذا اجملال.

 الفرع األول: لبنان
، يؤمن السرية التامة جلميع العمليات 1956أيلول  03إن قانون السرية اللبناين الصادر يف 

 املصرفية املتعلقة حبسابات العمالء.
رفية آنذاك، كان جذب رؤوس األموال األجنبية إىل واهلدف من وضع قانون السرية املص

رار األمين، بنظام ضرائيب مرن لبنان، البلد الذي كان يتمتع فضال عن االزدهار االقتصادي واالستق
 طال رؤوس األموال الكب،رة.الي

وقد اعترب الدكتور رميون فرحات، أن السرية املصرفية هي اليت متيا النظام املصريف اللبناين 
عم ازدهاره، حبيث صاغ املشرع اللبناين نظرية ياصة به وعمد إىل تطبيقها بصورة ممياة رغم وتد

 .  1استلهامه هذه النظرية من التشريع السويسري
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لسرية كما حددت املادة األوىل من هذا القانون األشخاص الطبيعيني واملعنويني اخلاضعني ل
ملصارف املؤسسة يف لبنان على شكل شركات ختضع لسر املهنة ا "املصرفية فنصت على ما يلي:

ة واملصارف اليت هي فروع لشركات أجنبية، شرط أن حتصل هذه املصارف اللبنانية واألجنبية غفلم
 ". على موافقة ياصة يعطيها وزير املالية هلذه الغاية

أما املادة الثانية من هذا القانون فقد فرضت السرية املصرفية على مديري ومستخدمي 
صارف املشار إليهم يف املادة األوىل، وكل من له إطالع حبكم وظيفته أو صفته بأي طريقة  امل

كانت على قيود الدفاتر واملعامالت واملراسالت املصرفية، وكتمان السر املصريف يكون ملصلحة 
تعلقة هبم زبائن املصارف حبيث ال جيوز هلؤالء إفشاء ما يعرفونه عن أمساء الابائن وأمواهلم واألمور امل

ألي شخص فردا كان أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية إال إذا أذن هلم بذلك يطيا 
صاحب الشأن أو ورقته أو املوصى هلم أو إذا أعلن إفالسه أو إذا نشأت دعوى تتعلق مبعاملة 

 مصرفية بني املصارف وزبائنها.
ى األموال واملوجودات املودعة لدى ووفقا للمادة الرابعة أيضا، ال جيوز إلقاء احلزا عل

املصارف املشار إليها يف املادة األوىل منه، إال مبوجب إذن يطي من أصحاب هذه األموال أو 
 املوجودات، باستثناء حالة إفالس العميل املصريف.

واسع جدا، حبيث ال ميكن وفقا  1956وبالتايل، فإن نطاق السرية املصرفية الصادر سنة 
 منه اإلعالن عن اسم العميل املصريف أو املبلغ الذي يتضمنه احلساب املصريف للمادة األوىل

والعمليات املصرفية اليت جيريها العميل، حبيث ميكن للمصرف االحتزاج هبذه السرية اجتاه 
لذلك تعد لبنان الدولة العربية الوحيدة الواردة  .السلطات اإلدارية والضرائبية والقضائية والعسكرية
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املصريف يتمتع ئمة الدول غ،ر املتعاونة يف جمال مكافحة غسيل األموال يصوصا، وأن نظامها يف قا
جتاه كافة السلطات القضائية واملالية والنقدية، وهو ما يشكل جماال ميكن الديول بالسرية املصرفية 
  غسيل األموال.ملمن يالله إىل عا

يف اللبناين، عمدت السلطات اللبنانية إىل ومقابل الضغوط الدولية املستمرة على النظام املصر 
التزاوب مع هذه الضغوط عرب تقوية الرقابة على نظامها املايل واملصريف لضبط عمليات تبييض 

 األموال، واالنضمام إىل االتفاقيات الدولية وحتديث تشريعاته الدايلية.
الدايلي واخلارجي،  لى الصعيدينويهدف احلرص على صيانة مسعة النظام املصريف اللبناين ع

دف مكافحة عمليات تبييض األموال الناجتة عن االجتار غ،ر املشروع باملخدرات، ومحاية لنظام وهب
أجل جتنب  نانية يف اختاذ إجراءات مشددة منالسرية املصرفية يف لبنان، بدأت السلطات اللب

حلذر ملكافحة تبييض األموال استعمال القطاع املصريف يف تبييض األموال، فعقدت اتفاقية احليطة وا
عني بني مجعية مصارف لبنان واملصارف األعضاء، وهتدف هذه االتفاقية إىل تنظيم القواعد اليت يت

 ستخدم كوسيلة لعمليات تبييض األموال.على املصارف تطبيقها لكي ال ت
اردة يف ومبوجب االتفاقية التامت املصارف املوقعة عليها بتطبيق التداب،ر واإلجراءات الو 

االتفاقية هبدف مواجهة عمليات تبييض األموال واحلاالت املشبوهة، ويف نفس الوقت احلفاظ على 
 مصاحل القطاع املصريف يف لبنان. 

كما عمدت االتفاقية إىل النص على وجوب التاام املصارف بالتحقيق من هوية العميل 
العمالء املصرفيني إذا نشأ شك املصريف يف حالة إنشاء حساب مرقم، كذلك التحقق من هوية 

لدى موظف الصندوق حول طريقة إجراء العمليات النقدية من قبل العميل املصريف حبيث ميكن أن 
 ألموال مشبوهة. اختفي هذه العمليات تبييض
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ومحاية لنظام السرية املصرفية فقد فرضت االتفاقية على املصارف اللبنانية، واجب مراقبة بعض 
ية ومنها تلك اليت جتري يف ظروف غ،ر اعتيادية من التعقيد وبالتايل على املصرف العمليات املصرف

أن يقدر هذه الظروف، ليس فقط بالنظر إىل نوع العملية وطبيعتها وإمنا أيضا بالنظر إىل غايتها 
 الظاهرة.

كما نصت اتفاقية احليطة واحلذر على إنشاء جلنة مراقبة ياصة لدى مجعية مصارف لبنان، 
تها السهر على تقيد املصارف بأحكام هذه االتفاقية، مع التاام أعضائها بسرية املداوالت مهم

 1والوقائع املتعلقة باملخالفات املالية واملصرفية اليت حتال على اللزنة.
واملتعلق مبكافحة  2001يف عام  318/2001وفضال عن هذا، قام لبنان بإصدار القانون رقم  

زاوب هذا القانون مع متطلبات املعاي،ر الدولية، وقد حدد اإلجراءات تبييض األموال، حيث يت
 املطلوبة من املؤسسات املصرفية واملالية ملكافحة تبييض األموال.

وأهم ما تضمنه هذا القانون هو إنشاء هينة حتقيق ياصة لدى مصرف لبنان املركاي ذات 
املصارف باإلجراءات املطلوبة يف طابع قضائي مستقل، وتقوم هذه اهلينة بالتحقيق من قيام 

 مكافحة تبييض األموال منعا لتمرير عمليات مشبوهة.

جتاه الضغوط الدولية أيضا، عمد لبنان إىل الرجوع عن حتفظاته فيما يتعلق ببنود السرية و 
ت املصرفية املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرا

، حيث ألغى قانون مكافحة تبييض األموال التحفظات 1988ديسمرب  20العقلية واملعقودة يف 
من املادة األوىل من القانون  4، 3، 2، 1املتعلقة بتخطي السرية املصرفية اليت أوردها يف الفقرات 

االجتار غ،ر املتعلق باإلجازة بإبرام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  15/05/1995تاريخ  462رقم 
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كما نص هذا القانون يف املادة السادسة عشر   .1988املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية لسنة 
على إلغاء مجيع األحكام اليت ال تأتلف مع مضمونه والسيما تلك الواردة يف قانون سرية املصارف 

تعلق باملخدرات امل 16/03/1998تاريخ  673ويف القانون رقم  03/09/1956الصادر يف تاريخ 
 واملؤقرات العقلية والسالئف.

وبالتايل ال ميكن للسلطات اللبنانية التذرع بالسرية املصرفية يف حال طلب منها تقدمي 
السزالت املصرفية أو املالية اليت تعود ألشخاص مشتبه بتورطهم يف جرائم منظمة أو يف عمليات 

الصادر  154/19قانون اإلقراء غ،ر املشروع رقم هذا فضال عن قيام لبنان بإصدار  .تبييض األموال
حبيث صدر هذا القانون استكماال لقانون السرية املصرفية اللبناين الذي  ،27/12/1999يف تاريخ 

نص يف مادته السابعة على عدم إمكانية املصارف التذرع بسر املهنة بشأن الطلبات اليت توجهها 
 1املشروع. السلطات القضائية يف دعاوى اإلقراء غ،ر

 الفرع الثاين: مصر
الصادر  205لقد مت تأكيد السرية املصرفية يف مصر من يالل قانون سرية احلسابات رقم 

، الذي أضفى السرية بشكل صريح على أعمال البنوك، فقد أجازت املادة الثانية منه 1990سنة 
دائع منها أو قبول ودائع للبنوك أن تفتح حسابات بالنقد األجنيب أو ربط ودائع منها أو قبول و 

مرقمة، وال جيوز أن يعرف أمساء هذه احلسابات غ،ر املسؤولني بالبنك الذين يصدر بتحديدهم قرار 
من جملس إدارة البنك، ويف مجيع األحوال ال جيوز الكشف عن شخصية صاحب احلساب أو 

ب القانوين أو الوكيل أو بناء الوديعة املرقمة إال بإذن كتايب منه أو من أحد املوصى هلم أو من النائ
 على حكم قضائي أو حكم حمكمني.

                                                 

 .254و  253أنطوان جورج سركيس، املرجع السابق، ص  -1 



 

286 
 

رت على شددت على السرية املصرفية، حيث حظكما أن املادة اخلامسة من هذا القانون 
رؤساء وأعضاء جمالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملني هبا إعطاء أو كشف أي معلومات أو 

ودائعهم أو األمانات أو اخلاائن اخلاصة هبم أو بيانات عن عمالء البنوك أو حساباهتم أو 
 معامالهتم يف غ،ر احلاالت املريص هلا مبقتضى أحكام هذا القانون. 

وعلى الرغم من توسع املشرع املصري يف نطاق السرية املصرفية إال أنه وضع ضوابط تساعد 
الثالثة من  على كشف مصدر األموال الناجتة عن عمليات غ،ر مشروعة، حيث أجازت املادة

القانون املذكور للنائب العام أو من يفوضه أن يطلب من حمكمة االستنناف بالقاهرة األمر 
باإلطالع أو احلصول على بيانات أو معلومات تتعلق بالودائع أو احلسابات أو األمانات إذا 

 اقتضى ذلك األمر كشف احلقيقة يف جناية أو جنحة.
سرية احلسابات املصرفية بالبنوك، قامت مصر بإصدار ويف مواجهة الضغوط الدولية بشأن 

، حبيث اشتمل هذا القانون على حتديد 2002يف سنة  80قانون مكافحة غسل األموال رقم 
 املسؤوليات املالية واملصرفية لدى املصارف واملؤسسات املالية كافة.

ة مكافحة غسل ومن هذه املسؤوليات ضرورة مسك السزالت والدفاتر املالية، وإيطار وحد
 األموال عن كل العمليات املصرفية املشبوهة املرتبطة بأنشطة تبييض األموال.

 وقد حدد قانون مكافحة غسل األموال يف مصر، مهام وحدة مكافحة غسل األموال وهي:
به يف أهنا تلقي اإليطارات الواردة من املؤسسات املالية واملصرفية عن العمليات اليت يشت -

 موال.ت تبييض أختفي عمليا
 تبادل املعلومات مع األجهاة الرقابية الوطنية، ومع اجلهات املختصة يف الدول األجنبية. -
إنشاء قاعدة بيانات ملا يتوافر لديها من معلومات وإتاحة هذه املعلومات للسلطة  -

 القضائية.
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لسنة  88م واستكماال جلهودها يف مكافحة جرائم تبييض األموال، أصدرت مصر القانون رق
املتعلق بسرية احلسابات  1990لعام  205اخلاص بالبنك املصريف الذي ألغى القانون رقم  2003

 يف البنوك وهذا مبوجب املادة األوىل من القانون اجلديد.
وقد نظم املشرع املصري السرية املصرفية يف الباب الرابع من القانون اجلديد حتت عنوان 

حيث أبقى هذا القانون على سرية حسابات العمالء وودائعهم  احلفاظ على سرية احلسابات،
 1وأماناهتم وياائنهم يف البنوك.

كما ألغى قانون البنك املركاي احلسابات املرقمة واليت كان منصوص عليها يف القانون رقم 
، حيث كان يسمح للبنوك بفتح حسابات بالنقد األجنيب أو ربط ودائع مرقمة ال 1990لعام  205

يصدر  نز أن يعرف أمساء أصحاب هذه احلسابات والودائع غ،ر املسؤولني بالبنك الذيجيو 
 بتحديدهم قرار من إدارة البنك.

وبذلك يكون املشرع املصري قد ألغى أهم وسيلة يستخدمها غاسلو األموال يف إيفاء 
 شخصيتهم واألموال غ،ر املشروعة، وهي احلسابات السرية املرقمة.

 ألردنالفرع الثالث: ا
ردنية رقم األردن كغ،رها من الدول اهتمت بالسرية املصرفية، حيث نص قانون املصارف األ

على املصرف مراعاة السرية التامة جلميع الابائن وأماناهتم وياائنهم  "على أنه: 2000لسنة  28

                                                 

تكون مجيع حسابات  "اي املصري على ما يلي :، املتعلق بالبنك املرك2003لعام  88من القانون رقم  97تنص املادة  -1 

ودائعهم وأماناهتم وياائنهم يف البنوك وكذلك املعامالت املتعلقة هبا سرية، وال جيوز اإلطالع عليها أو إعطاء بيانات العمالء و 

عنها بطريقة مباشرة أو غ،ر مباشرة، إال بإذن كتايب من صاحب احلساب أو الوديعة  أو األمانة أو اخلاينة أو من أحد املوصى 

 ". النائب القانوين أو الوكيل املفوض يف ذلك، أو بناء على حكم قضائي أو حكم حمكمنيهلم بكل أو بعض هذه األموال أو 
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احب لديه وحيظر إعطاء أي بيانات عنها بطريقة مباشرة أو غ،ر مباشرة إال مبوافقة يطية من ص
بقرار من جهة خمتصة يف يصومة قضائية قائمة  أو احلساب أو الوديعة أو اخلاينة أو من أحد ورقته

بسبب إحدى احلاالت املسموح هبا مبقتضى أحكام هذا القانون، ويظل احلظر قائما حىت ولو 
ن م 72وهذا ما نصت عليه املادة  " انتهت العالقة بني الابون واملصرف ألي سبب من األسباب

 هذا القانون.
حيظر على أي من إداري املصرف احلاليني أو  "ون ذاته:من القان 73كما جاء يف املادة 

ودائعهم أو األمانات أو  بيانات عن الابائن أو حساباهتم أوالسابقني إعطاء أي معلومات أو 
ا يف غ،ر اخلاائن اخلاصة هبم أو أي من معامالهتم أو كشفها أو متكني الغ،ر من اإلطالع عليه

 1". احلاالت املسموح هبا مبقتضى أحكام هذا القانون
ونص املشرع األردين على جمموعة من اجلااءات يف حالة يرق السرية املصرفية، وهذا ما 

املذكور، حيث تتمثل هذه اجلااءات يف احلبس  من قانون املصارف األردين 75ادة أشارت إليه امل
ألف على مخسني  مالية التقل عن عشرة أالف دينار وال تايدوغرامة  أشهر مدة ال تقل عن الستة

 دينار أو بكلتا العقوبتني معا.
مجلة من  موال تضمن قانون املصارف األردينويف جمال مكافحة عمليات تبييض األ

من هذا القانون  93اإلجراءات تتعلق باملعامالت املصرفية على خمتلف أنواعها، فقد نصت املادة 
ام املصارف العاملة يف األردن بإشعار املصرف املركاي األردين عند علمها بأي عمل على ضرورة قي

 غ،ر مشروع مرتبط مبعاملة مصرفية ما. 

                                                 

 .27و  26الشرفات، املرجع السابق، ص  -1 
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كما نصت املادة ذاهتا على أن اإلفصاح من قبل املصارف عن أي معلومات يف هذا الشأن، 
در املصرف املركاي األردين أص ،فضال عن ذلك .ال يعترب إيالال بواجب االلتاام بالسرية املصرفية

املتعلق بتعليمات مكافحة تبييض األموال من قبل املصارف، فحدد شروط  10/2001التعميم رقم 
فتح احلساب املصريف والوقائق املطلوبة من قبل األشخاص الطبيعيني واملعنويني. وقد وضع هذا 

 التعميم عدد من اإلجراءات ألام املصارف التقيد هبا، ومنها:
مبنية على  ،لتاام كل مصرف بوضع إجراءات دايلية ملكافحة عمليات تبييض األموالا -

 أسس رقابة دايلية متكن من التعرف على حماوالت تبييض األموال.
التاام املصارف بوضع برامج تدريبية لتطوير قدراهتم يف الرقابة على العمليات املصرفية اليت  -

 هلا عالقة بتبييض األموال.
ل مصرف بتطوير نظام معلومات متكامل اهلدف منه، حفظ السزالت املصرفية قيام ك -

 والبيانات واملراسالت املتعلقة باملعامالت املصرفية اليت تايد قيمتها عن عشرة أالف دينار أردين.
قيام كل مصرف باالحتفاظ بالسزالت املصرفية ملدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ  -

 رفية.إجراء املعامالت املص
ضرورة قيام املصارف العاملة يف األردن بإبالغ املصرف املركاي األردين عن العمليات  -

  1املشبوهة.
من قانون العقوبات  147فضال عن ذلك، أقدمت السلطات التشريعية على تعديل املادة 

إرهابية األردين، حبيث أصبحت العمليات املصرفية املشبوهة ذات العالقة بعمل إرهايب، هي أعمال 
 1. يعاقب عليها القانون بالعقوبة نفسها املطبقة على األعمال اإلرهابية

                                                 

 .167هيام اجلرد، املرجع السابق، ص  -1 
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اإلجراءات املتخذة من قبل املشرع اجلزائري للتوفيق بني السرية املطلب الثالث: 
 املصرفية ومكافحة جرائم تبييض األموال

وكان أول لقد اهتم املشرع اجلاائري مبكافحة ظاهرة تبييض األموال منذ عدة سنوات، 
اإلجراءات اليت قامت هبا اجلاائر يف هذا اجملال هو التصديق على االتفاقيات الدولية ذات الصلة 

 ومنها:
اخلاصة مبكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرات  1988اتفاقية فيينا لسنة  -

 .28/01/1995املؤرخ يف  95/41العقلية، وهذا مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
، وذلك مبوجب املرسوم الرئاسي 2000اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لسنة  -

 .28/02/2002املؤرخ يف  02/55رقم 
، املصادق عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1999اتفاقية قمع متويل اإلرهاب لسنة  -
 .23/12/2000املؤرخ يف  2000/445

ة من الوقاياملتعلق ب 05/01مي وقبل صدور القانون رقم أما على املستوى التشريعي والتنظي
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، كان املشرع قد أصدر جمموعة من النصوص القانونية 

 هتدف إىل جترمي وحماربة عمليات تبييض األموال، ومن هذه النصوص ما يلي:
خمالفة التشريع والتنظيم  واملتعلق بقمع 09/07/1996املؤرخ يف  96/22األمر رقم  .1

 اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل خارج الوطن:

                                                                                                                                                     

 .167هيام اجلرد، املرجع السابق، ص  -1 
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يعترب هذا القانون من النصوص األوىل اليت ألام مبوجبها املشرع اجلاائري البنوك واملؤسسات 
قد تكون أمواال متأتية من عمليات مشبوهة اليت املالية بالتحري عن مصدر األموال املودعة لديها 

 و مصادر غ،ر مشروعة اهلدف منها القيام بتبييض تلك األموال.أ
 ويف هذا اإلطار، نصت املادة األوىل من القانون على ما يلي: 

لتشريع والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج بأي يعترب خمالفة ل "
 وسيلة كانت ما يأيت:

 تصريح كاذب. -
 .التصريحعدم مراعاة التاامات  -
 .األموال إىل الوطن عدم اسرتداد -
 املطلوبة. جراءات املنصوص عليها أو الشكلياتعدم مراعاة اإل -
 عدم احلصول على الرتييصات املشرتطة. -
 " عدم االستزابة للشروط املقرتنة هبذه الرتييصات.. -
وتنظيم واملتضمن إنشاء  07/04/2002املؤرخ يف  02/127. املرسوم التنفيذي رقم 2

 :« CRTF »وتسيري خلية معاجلة االستعالم املايل 
أنشأ املشرع اجلاائري هذه اخللية املستقلة للتحريات املالية على مستوى وزارة املالية طبقا 

املادة السابعة من  لتوصيات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، حيث نصت
على الدول األطراف اختاذها يف جمال مكافحة تبييض  التداب،ر جيب  االتفاقية على جمموعة من
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األموال ومنها، إنشاء نظام دايلي للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية، وسائر 
 1لردع وكشف مجيع أشكال غسل األموال.ة بشكل ياص لغسيل األموال، وهذا اهلينات املعرض

 ملرسوم مهام يلية معاجلة االستعالم املايل مبا يلي:وقد حددت املادة الرابعة من ا
استالم تصرحيات االشتباه املتعلقة بكل عمليات متويل اإلرهاب أو تبييض األموال اليت  -

 القانون.ترسلها إليها اهلينات واألشخاص الذين يعينهم 
 تعاجل تصرحيات االشتباه بكل الوسائل والطرق املناسبة. -
ء امللف املتعلق بذلك إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا، كلما كانت ترسل عند االقتضا -

 الوقائع املعاينة قابلة للمتابعة اجلاائية.
تقرتح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة متويل اإلرهاب وتبييض  -
 األموال.
موال تضع اإلجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال متويل اإلرهاب وتبييض األ -

  2وكشفهما.
ويلية معاجلة االستعالم املايل ال تؤلف جهاز حتقيق، فهي ختتص بتلقي تصرحيات االشتباه 
من طرف البنوك واملؤسسات املالية، وتقوم بتحليل املعلومات والتدقيق فيها، وعندما تتوصل من 

ل امللف إىل وكيل يالل اخلربة اليت جتريها إىل القول حبصول جرمية تبييض األموال، فإهنا حتي
 اجلمهورية املختص إقليميا.

                                                 

 ة املنظمة عرب الوطنية.من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي 1الفقرة  7املادة  -1 

 .07/04/2002املؤرية يف  23، اجلريدة الرمسية، عدد 02/127املرسوم التنفيذي رقم  -2 
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وتتمتع هذه اخللية بكل الصالحيات أقناء تأدية مهامها، ومن حقها املطالبة بكل الوقائق 
واملعلومات الضرورية من اهلينات واألشخاص الذين عينهم القانون. وميارس أعضاء اخللية مهامهم 

تابعني هلا، فضال عن ذلك يتمتعون باحلماية الالزمة يالل عهدهتم يف استقاللية تامة عن اهلينات ال
 من الدولة يف إطار إجناز املهام املسندة إليهم. 

وميكن للخلية االستعانة بأي شخص تراه مؤهال ملساعدهتا يف تأدية مهامها، كما ميكن هلا أن 
 ملة باملثل.تقوم بتبادل املعلومات اليت حبوزهتا مع هينات دولية يف نفس اجملال شريطة املعا

وجتدر اإلشارة إىل أن املرسوم املنشئ خللية معاجلة االستعالم املايل، حدد أعضائها بستة 
أعضاء يتم ايتيارهم حسب كفاءهتم العملية واملهنية يف اجملالني املايل والقانوين، وذلك ملدة أربع 

 سنوات قابلة للتزديد مبوجب مرسوم رئاسي.
 
 
 
واملتعلق بالوقاية من تبييض األموال  06/02/2005رخ يف املؤ  05/01. القانون رقم 3

 :ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما
يعترب هذا القانون يطوة تشريعية هامة يف جمال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب إذ 

 يتماشى هذا القانون مع املعاي،ر الدولية املطلوبة يف جترمي ومكافحة تبييض األموال.
ور يتضمن جمموعة من اإلجراءات الالزمة ملكافحة غسل األموال، وهذه فالقانون املذك

اإلجراءات مستمدة بصورة رئيسية من التوصيات األربعني الصادرة عن جمموعة العمل املايل الدويل 
« GAFI »  ومن املبادئ الصادرة عن جلنة بازل ياصة فيما يتعلق مببدأ التعرف على الابون

 وهة وإبالغ اهلينات املختصة عن عمليات تبييض األموال.ومراقبة العمليات املشب
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وقد ألام املشرع اجلاائري مبوجب هذا القانون، البنوك واملؤسسات املالية  واملؤسسات املالية 
املشاهبة األيرى، أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفرت أو حفظ سندات أو 

 1أو ربط أية عالقة عمل أيرى.قيم أو إيصاالت أو تأج،ر صندوق 
ويف املقابل، ويف حالة عدم تأكد البنوك واملؤسسات املالية واملؤسسات املالية املشاهبة 
األيرى، من أن الابون يتصرف حلسابه اخلاص، يتعني عليها أن تستعلم بكل الطرق القانونية من 

 2هوية اآلمر بالعملية احلقيقي أو الذي يتم التصرف حلسابه.
 
 
 

كما ألام املشرع البنوك واملؤسسات املالية باالستعالم عن مصدر األموال ووجهتها وحمل 
العملية وهوية املتعاملني االقتصاديني، إذا متت عملية ما يف ظروف من التعقيد غ،ر عادية أو غ،ر 

 3مربرة أو تبدو أهنا ال تستند إىل مربر اقتصادي أو إىل حمل مشروع.
بنوك واملؤسسات املالية بدورها يف إيطار اهلينات املختصة عن ويف حالة عدم قيام ال

العمليات املشبوهة، تباشر اللزنة املصرفية على مستوى بنك اجلاائر إجراءات تأديبية ضد البنوك 
واملؤسسات املالية اليت أقبتت عزاا يف إجراءات الرقابة الدايلية يف جمال اإليطار بالشبهة. كما 

                                                 

 .09/02/2005، املؤرية يف 11، اجلريدة الرمسية، العدد 05/01من القانون رقم  7املادة  -1 

 05/01من القانون  9املادة  -2 

 05/01من القانون  10املادة  -3 
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ية على أن تتوفر البنوك واملؤسسات املالية على برامج مناسبة من أجل الكشف تسهر اللزنة املصرف
 عن تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والوقاية منهما.

ويف إطار مكافحة عمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، منح املشرع اجلاائري من يالل 
ظية إذ ميكن هلا االعرتاض بصفة حتف، هذا القانون صالحيات أوسع خللية معاجلة االستعالم املايل

ساعة على تنفيذ أي عملية مصرفية ألي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه  72وملدة أقصاها 
ظية بعد انقضاء لتحفشبهات قوية لتبييض األموال، على أنه ال ميكن اإلبقاء على هذه التداب،ر ا

ستعالم املايل وأيذ رأي  وكيل ساعة، إال بقرار قضائي وبناء على طلب من يلية معاجلة اال 72
اجلمهورية املختص إقليميا بتمديد اآلجل املذكور أو األمر حبراسة قضائية على األموال واحلسابات 

 والسندات موضوع اإليطار.
كما حدد املشرع مبوجب هذا القانون األشخاص واهلينات امللامة بواجب اإليطار عن كل 

متحصلة من جناية أو جنحة واملتاجرة باملخدرات واملؤقرات عملية تتعلق بأموال يشتبه يف أهنا 
 العقلية، وهذه اهلينات هي:

ؤسسات املالية املتشاهبة األيرى وشركات التأمني البنوك واملؤسسات املالية وبريد اجلاائر وامل -
 والرهانات والكازينوهات.صرف والتعاضديات ومكاتب ال

مهنته باالستشارة أو بإجراء عمليات إيداع أو  كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم يف إطار  -
مبادالت أو توظيف أو حتويالت أو أي حركة رؤوس األموال، السيما على مستوى املهن احلرة 
املنظمة ويصوصا احملامني واملوققني وحمافظي البيع باملاايدة ويرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات 

ء يف عمليات البورصة واألعوان العقاريني ومؤسسات والوكالء اجلمركيني وأعوان الصرف والوسطا
 الفوترة، وكذا جتار األحزار الكرمية واملعادن الثمينة واألشياء األقرية والتحف الفنية.
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مصاحل الضرائب واجلمارك وذلك بإرساهلا تقرير سري إىل يلية االستعالم املايل حول  -
  1وجود شبهة بتبييض األموال أقناء عمها.

 ال ميكن هلذه الفنات اليت حددها القانون وألامها بواجب اإليطار االحتزاج أمام وبالتايل
 يلية االستعالم املايل مبوجب السر املصريف أو املهين.

فقد أعفى املشرع هذه الفنات اخلاضعة لواجب اإليطار بالشبهة، من أية مسؤولية كانت 
تحقيقات إىل نتيزة بوجود شبهة تبييض سواء جاائية أو مدنية أو إدارية حىت ولو مل تؤدي ال

 األموال.
أما يف جمال التعاون الدويل، فقد مسح املشرع اجلاائري خللية معاجلة االستعالم املايل أن تطلع 
هينات الدول األيرى اليت متارس نفس املهام على املعلومات اليت تتوفر لديها حول العمليات 

ض األموال أو متويل اإلرهاب، على أن يتم هذا التعاون يف املصرفية املشبوهة واليت هتدف إىل تبيي
  2إطار املعاملة باملثل.

 66/156املعدل واملتمم لألمر رقم  ،10/11/2004املؤرخ يف  15/04. القانون رقم 4
 :واملتضمن قانون العقوبات

هتا  جاء تعديل قانون العقوبات فيما خيص تبييض األموال يف إطار تنفيذ اجلاائر اللتااما
الدولية الناجتة عن انضمامها إىل االتفاقيات الدولية يف جمال مكافحة جرائم تبييض األموال، 
السيما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية، واتفاقية 

 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

                                                 

 .05/01من القانون رقم  21، 19واد امل -1 

 .05/01من القانون رقم  35، 25املواد  -2 
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ديل أدرج املشرع اجلاائري قسما ياصا جبرائم تبييض األموال يف قانون وبناء على هذا التع
مكرر جرمية  389حيث عرفت املادة  7مكرر  389مكرر إىل  389العقوبات، وذلك يف املواد 

تبييض األموال اعتمادا على التعريف الذي أوردته املادة السادسة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 رب الوطنية.اجلرمية املنظمة ع

فقد تطرقت إىل العقوبات املقررة جلرمية تبييض  7مكرر  389إىل  1مكرر  389أما املواد من 
األموال، واليت سبق وأن تعرضنا إليها بالتفصيل من قبل، حيث يكون املشرع اجلاائري قد مجع بني 

املشروع باملخدرات مجيع العقوبات اليت حثت عليها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غ،ر 
واملؤقرات العقلية وهي احلبس، الغرامة واملصادرة، كما يصص املشرع يف هذا التعديل عقوبات 
تطبق على األشخاص الطبيعية وعقوبات تطبق على األشخاص املعنوية عند ارتكاب جرمية تبييض 

 األموال.
ئر واملتعلق ، الصادر عن بنك اجلزا15/12/2005املؤرخ يف  05/05. النظام رقم 5

 موال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما:بالوقاية من تبييض األ
يف إطار صالحياته الرقابية على العمليات املصرفية، أصدر بنك اجلاائر هذا النظام تطبيقا 

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، حيث عمد  05/01للقانون رقم 
ذر من اجلاائر إىل التحلي باليقظة واحلاملالية واملصاحل املالية لربيد ؤسسات إىل دعوة البنوك وامل

، إذ يتعني عليها وفقا للمادة األوىل من هذا النظام، أن تتوفر وقوعها يف عمليات تبييض أموال
على برنامج مكتوب من أجل الوقاية والكشف عن تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما. 

 الربنامج باخلصوص ما يلي: ويتضمن هذا 
 اإلجراءات. -
 عمليات املراقبة. -
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 منهزية الرعاية الالزمة فيما خيص معرفة الابائن. -
 توف،ر تكوين مناسب ملستخدميها. -
 نظام عالقات )مراسل وإيطار بالشبهة( مع يلية معاجلة االستعالم املايل. -

مصريف، التحقق من هوية  كما طالب بنك اجلاائر من املصارف عند فتح أي حساب
 ل املصريف.يالعميل، فضال عن االحتفاظ بنسج عن املستندات املطلوبة من العم

وفرض هذا النظام أيضا على كافة البنوك واملؤسسات املالية ضرورة حصوهلا على كامل 
املعلومات بشأن األشخاص املعنويني، يصوصا بالنسبة للريصة التزارية واسم وعنوان الشخص 

 عنوي واملالكني والشركاء.امل
كما نص النظام على ضرورة حتقق البنوك واملؤسسات املالية من كافة املعلومات حول   

 .ال الشك يف حصول عمليات تبييض أموالالعمالء املصرفيني بأدق التفاصيل، يف ح
م وجيب أن ختضع العمليات املشتبه فيها إىل إيطار بالشبهة يرسل إىل يلية معاجلة االستعال

 املايل ويتعلق األمر السيما بالعمليات:
 أهنا تستند إىل مربر اقتصادي أو جتاري ممكن إدراكه.اليت ال تبدو  -
 اليت تتضمن حركات رأس املال بشكل مفرط باملقارنة مع رصيد احلساب. -
 .اليت تتعلق مببالغ السيما نقدية ليس هلا عالقة مع العمليات العادية أو احملتملة للابون -
 اليت تتم يف ظروف من التعقيد غ،ر عادية أو غ،ر مربرة. -
 اليت يبدو أهنا ال تستند إىل حمل مشروع. -

كما أوجب النظام على البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلاائر االحتفاظ 
هبوية الابائن  يالل فرتة مخس سنوات بعد غلق احلساب أو وقف عالقة التعامل، بالوقائق املتعلقة

 وعناوينهم والوقائق املتعلقة بالعمليات اليت أجراها الابائن بعد تنفيذ العملية.
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ويف إطار مكافحة عمليات تبييض األموال، وحرصا على فعالية  اإلجراءات فإنه يتعني على 
االستعالم دون البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلاائر، القيام بإيطار يلية معاجلة 
  1سواها مبزرد وجود شبهة حىت ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إجنازها.

وعليه ال ميكن االحتزاج بالسر املصريف أمام يلية معاجلة االستعالم املايل، فضال عن ذلك 
ون أو يندرج اإليطار بالشبهة واملتابعات اخلاصة به يف إطار السر املهين حبيث ال ميكن للاب

املستفيد من العمليات اإلطالع عليها. لذلك يعفي القانون املستخدمني يف البنوك واملؤسسات 
املالية واملصاحل املالية لربيد اجلاائر الذين تصرفوا حبسن نية من أية متابعة ومسؤولية إدارية ومدنية 

تبه أهنا متحصلة من وجاائية، عند قيامهم بواجب اإليطار بالشبهة عن عمليات تتعلق بأموال يش
  2جرائم االجتار باملخدرات واملؤقرات العقلية واجلرمية املنظمة.

أما بالنسبة لألنظمة الدايلية اخلاصة بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 
ومكافحتهما ومدى مطابقتها للمعاي،ر املعمول هبا، اليت جيب على البنوك واملؤسسات املالية االلتاام 

فإنه يعود للزنة املصرفية على مستوى بنك اجلاائر مراقبتها وتقييمها، لذلك تسهر اللزنة  هبا،
املصرفية على أن تتوفر البنوك واملؤسسات املالية على سياسات وممارسات وتداب،ر مناسبة، السيما 

 املعاي،ر املتعلقة مبعرفة الابون وعملياته املصرفية.
ام مكاتب الصرف املعتمدة، أن تعتمد إجراءات إقبات من هذا النظ 23كما ألامت املادة 

هوية زبائنها، وأن تلتام بإرسال اإليطار بالشبهة إىل يلية معاجلة االستعالم املايل عن أي عمليات 
 تبييض لألموال أو متويل لإلرهاب. 

                                                 

 .05/05من نظام بنك اجلاائر رقم  11املادة  -1 

 05/05من نظام بنك اجلاائر رقم  15املادة  -2 
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 الفصل الثالث: البنوك وتبييض األموال
 متهيد: 

على يدمات البنوك واملؤسسات املالية بصفة أساسية يف يعتمد القائمون بتبييض األموال 
غسل األموال غ،ر املشروعة، ولذلك يعد دور البنوك مهما وحيويا يف مكافحة هذه العمليات، إذ 

قدمها البنوك نظرا ملا يوفره السر تال يتسىن لغاسلي األموال القيام هبا دون استخدام اخلدمات اليت 
وال غ،ر املشروعة، يصوصا يف الدول اليت تأيذ بنظام السر املصريف املصريف من محاية هلذه األم

 املطلق.
ب على البنوك التقيد به، وبني ما وعليه توجد عالقة بني السر املصريف باعتباره التاام قانوين جي

 تفرضه عليها التشريعات املتعلقة مبكافحة غسل األموال من التبليغ عن العمليات املشبوهة.
ر التساؤل حول مسؤولية البنوك عن عمليات تبييض األموال ودورها يف ومن هنا يثو 

 مواجهتها.
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تبييض  ن يالل معرفة دور البنوك يف عملياتسوف حناول اإلجابة على هذا التساؤل م
 األموال، ومدى مسؤولية البنوك عن القيام بتبييض هذه األموال.

 
 
 
 
 
 
 

 ألموالاملبحث األول: دور البنوك يف عمليات تبييض ا
البنوك إحدى احللقات الرئيسية اليت تدور فيها األموال املستمدة من مصادر غ،ر مشروعة، بل 
ميكن اعتبارها أحد أجنع احللقات بسبب النتيزة النهائية واليت تصل إليها املصارف والبنوك بالذات 

عمليات املالية يف وتشعب اللعملية غسيل األموال، ويرجع السبب يف ذلك إىل طبيعة العمل املصر 
ارسها على مستوى يومي، وهذا التشعب بطبيعة احلال سيبعد األموال غ،ر املشروعة عن اليت مت

مصادرها الفعلية ويديلها يف دوامة من العمليات التزارية واملالية اليت يصعب على السلطات 
 الرقابية تدقيقها والوصول إىل األموال غ،ر املشروعة عربها.

أصبحت تقدم  ،ك فالصناعة املصرفية وبفضل التطور التكنولوجي يف العاملباإلضافة إىل ذل
جمموعة من اخلدمات املصرفية اليت من شأهنا أن تسهل على غاسلي األموال عملهم ملا متتاز به 
هذه اخلدمات املصرفية من سرعة يف الامن ودقة ومتيا يف األداء، وبالتايل فقد ال يشرتك املصرف يف 
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بصورة مباشرة، إال أن ما يقدمه من يدمات مصرفية قد يستغل بصورة خمالفة  غسيل األموال
  1للقانون.

فإن األمر يتطلب وجود رقابة ومتابعة يف أداء البنوك للتأكد من قيامها بإتباع  ،لذلك
اإلجراءات واألساليب املصرفية الصحيحة عند فتح احلسابات املصرفية للعمالء وإجراء العمليات 

 اليت تنطوي على إيداع وسحب األموال.املصرفية 
وعليه، فإن التاام البنوك بوضع إجراءات دايلية ملكافحة عمليات تبييض األموال ستمكنه 
من التعرف على حماوالت تبييض األموال، السيما إذا توافرت لدى البنك مؤشرات تدل على أن 

 أحد عمالئه متورط يف عملية غسيل األموال.
توفيق بني السرية املصرفية ومكافحة غسيل األموال، ال جيب أن تكون كما أن إشكالية ال

عائقا أمام قيام البنوك بواجبها يف اإلبالغ عن العمليات املالية املشبوهة، إذ جيب على البنوك أن 
 تستمر يف احرتام مبدأ السرية املصرفية ويف نفس الوقت متتنع عن إعطاء أية حصانة للمزرمني.

 ض األموالاملؤشرات الدالة على تورط العميل يف عمليات تبيياملطلب األول: 
قد يتولد الشك لدى موظف البنك يف حال توفر أحد أو بعض املؤشرات بأن العميل الذي 

بشخص العميل وطبيعة ال، وبعض هذه املؤشرات قد يتعلق أمامه هو أحد املتعاملني بغسيل األمو 
والبعض اآلير يتعلق بطبيعة العمليات املصرفية واملالية  النشاط الذي ميارسه ويلفية التعامل معه،

 اليت يقوم هبا العميل.
جيب على املصارف واملؤسسات املالية القيام بالرقابة الالزمة على العمليات اليت جتريها  ،لذلك

 هبا ومن القواعد اإللاامية اليت جيب التقيد تورطها يف عمليات تبييض األموال. مع عمالئها لتفادي

                                                 

 .15أجمد اجلهين، املرجع السابق، ص  -1 
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يف هذا اجملال، التحقق من هوية العميل املصريف عند فتح احلسابات املصرفية على أنواعها سواء  
كان العميل شخصا طبيعيا أو معنويا، كما يتوجب االحتفاظ باسم العميل املصريف الكامل وعنوانه 

 فعد إيقاوحمل إقامته وكل املستندات املتعلقة بعملياته املصرفية ملدة مخس سنوات على األقل ب
   1احلساب املصريف أو وقف عالقة العمل.

كما يتوجب أيضا على املصارف واملؤسسات املالية االستعالم من العميل املصريف عن مصدر 
األموال ووجهتها وعن موضوع العملية املصرفية وهوية املستفيد منها، السيما يف حالة جرت 

 مربرة أو ليس هلا هدف مشروع أو أهنا ال تستند العملية يف ظروف غ،ر اعتيادية من التعقيد أو غ،ر
   2إىل مربر اقتصادي أو جتاري.

النصوص القانونية ملكافحة تبييض األموال يف أغلب الدول على املصارف  ولذلك، أوجبت
واملؤسسات املالية إبالغ اهلينات الرقابية املختصة يف حال وجود مؤشرات على تبييض األموال، 

 ت:ومن هذه املؤشرا
راد أو شركات ال تبدو متكررة، يقوم هبا أفوجود إيداعات نقدية كب،رة أو إيداعات نقدية  -

 طبيعية ودون وجود دالالت تربرها.
طغيان التعامل املايل النقدي سواء بالسحب أو اإليداع باستمرار بدال من استخدام أدوات  -

 أيرى كالشيكات مثال.
 قدية الصغ،رة مقابل قطع أكرب.مبادلة كميات كب،رة من القطع الن -

                                                 

 اية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما.املتعلق بالوق 05/05من نظام بنك اجلاائر رقم  8املادة  -1 

 .05/05من نظام بنك اجلاائر رقم  10املادة  -2 
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تشغيل حسابات مصرفية بصورة أساسية لتحويل مبالغ كب،رة إىل بلدان أجنبية، أو تلقي  -
 حتويالت كب،رة منها.

 شراء العمالت األجنبية بصورة منتظمة ومتكررة. -
قل عن احلد بإيداعات نقدية يف هذه احلسابات تفتح حسابات مصرفية متعددة والقيام  -

 قرر يف القانون لإليطار بالشبهة.امل
حصول إيداعات نقدية كب،رة غ،ر عادية بواسطة أجهاة إيداع ياصة لتزنب االتصال  -

 املباشر مع موظفي البنك.
 وجود إيداعات أو سحوبات كث،رة ألحد العمالء املصرفيني ال تربرها طبيعة عمله. -
 و غ،ر اعتيادية.العمليات املصرفية اليت تنفذ إلكرتونيا واليت تبد -
أحد  العمالء الذين يقومون بإيداعات مالية ضخمة أو يتلقون حواالت نقدية ضخمة من -

إنتاج أو هتريب املخدرات، أو البلدان املعروف عنها تورطها يف غسيل البلدان اليت ترتبط بعملية 
 األموال.
 ورود حواالت متعددة إىل حساب واحد ومببالغ ضخمة. -
ع إغراء موظفي البنك وإقناعهم بشىت الوسائل حىت ال يقوموا بالتأكد من حماولة املود  -
 هويته.

إذا اشتبه موظف البنك بأن هناك حماولة لتبييض األموال، فهو ملام برفض العملية  ،وعليه
املصرفية واختاذ التداب،ر الالزمة، ومن بينها إرسال اإليطار بالشبهة إىل السلطات الرقابية املختصة 

 يق يف هذه العملية.للتحق
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راءات املناسبة لتفادي الوقوع أو وعموما جيب على البنوك واملؤسسات املالية اختاذ اإلج
التورط يف عمليات غسيل األموال، وهي إجراءات نصت عليها قوانني مكافحة غسيل األموال 

 ا يلي: والنظم الصادرة عن البنوك املركاية ألغلب الدول، وتتعلق هذه اإلجراءات أساسا مب
 . معرفة العمالء: 1

يتوجب على البنك بذل كافة اجلهود للتأكد من اهلوية احلقيقية للعميل الذي يتقدم لفتح 
حساب جديد أو احلصول على أحد اخلدمات املصرفية، ويتعني عليه كذلك بدل العناية الكافية 

تقدمي اخلدمات  للتعرف على أصحاب احلسابات األصليني، كما يتوجب على البنوك أن ترفض
املصرفية للعميل الذي يفشل يف تقدمي الوقائق القانونية اليت تثبت هويته، وهذا كله حىت ال يقع 

 1البنك أو يتورط يف عمليات غسيل األموال.
ويتم التأكد من هوية العميل الشخص الطبيعي بتقدمي وقيقة رمسية أصلية سارية الصالحية 

اخلاصة بنسب املعىن باألمر، ويتم التأكد من هوية العميل  متضمنة للصورة، ومجيع املعلومات
الشخص املعنوي بتقدمي أصل القانون األساسي أو أية وقيقة نثبت تسزيله أو اعتماده وأن له 
وجودا فعليا أقناء إقبات هويته، كما جيب االحتفاظ بنسخة من كل وقيقة تثبت هوية وعنوان 

 العميل.
 تندات: . االحتفاظ بالوثائق واملس2

                                                 

على أنه:" يتعني على البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد  05/05من نظام بنك اجلاائر رقم  2تنص املادة  -1 

ابائنها وأطراف املقابلة، السهر على وجود معاي،ر دايلية معرفة الابائن اجلاائر، لتفادي التعرض إىل خماطر حقيقية مرتبطة ب

 ومطابقتها... "



 

306 
 

تلام قوانني مكافحة غسيل األموال البنوك واملؤسسات املالية االحتفاظ بكل الوقائق 
واملستندات اليت تتعلق بالعميل ومبعامالته املصرفية، السيما تلك اخلاصة بإقبات شخصية العميل 

 املودع، وكذلك االحتفاظ بقيود وسزالت العمليات املصرفية اليت قام هبا العميل.
وقائق واملستندات مهمة للزهات الرقابية يف حالة الشبهة بوجود عمليات غسيل هذه ال

 األموال، حبيث متكن هذه اجلهات من تتبع األموال املغسولة ووجهتها.
جيب  "املذكور سابقا على أنه 05/05رقم نصت املادة الثامنة من نظام بنك اجلاائر  ،لذلك

( سنوات 5ملالية لربيد اجلاائر االحتفاظ يالل فرتة مخس )على البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل ا
 وقف عالقة التعامل بالوقائق اآليت ذكرها: بعد غلق احلساب أو

 الوقائق املتعلقة هبوية الابائن وعناوينهم. -
 الوقائق املتعلقة بالعمليات اليت أجراها الابائن بعد تنفيذ العملية. -

 ت املختصة.توضع هذه الوقائق حتت تصرف السلطا
يتعني على البنوك واملؤسسات املالية واملصاحل املالية لربيد اجلاائر إعداد إجراءات لفائدة هيناهتا 
العملية، حتدد مبوجبها املعطيات اليت ينبغي االحتفاظ هبا خبصوص إقبات هوية الابائن والعمليات 

 ". الفردية واملدة القانونية والنظامية لعملية االحتفاظ
 ب احليطة واحلذر: . واج3

نظرا ألمهية القطاع املصريف بالنسبة للشبكات اإلجرامية اليت حتاول استغالل البنوك 
واملؤسسات املالية للقيام بعمليات تبييض األموال، فقد دفع هذا األمر بالقطاع املصريف إىل إجراء 

وع البنوك واملؤسسات املالية نوع من الرقابة الذاتية تتمثل يف اعتماد قواعد احليطة واحلذر لتزنب وق
 يف عمليات تبييض األموال.
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فعلى البنوك واملصارف توجيه عناية ياصة للعمليات املصرفية اليت جتريها مع عمالئها، 
السيما تلك العمليات املعقدة أو الضخمة اليت تتم بصورة غ،ر عادية، وعمليات اإليداع والسحب 

  واضح.ألموال ضخمة دون سبب اقتصادي أو قانوين
كما يتوجب على القائمني على املؤسسات املصرفية واملالية تويي احلذر يف التعامالت اليت 

ال تطبق نظما أو إجراءات ياصة  تتم مع األشخاص أو الشركات أو البنوك يف البلدان اليت
 مبكافحة عمليات غسيل األموال، أو اليت ال تكون هذه اإلجراءات فيها ناجعة.

   تدريبية: . الربامج ال4
يف هذا اإلطار ألامت قوانني مكافحة تبييض األموال يف أغلب الدول البنوك واملؤسسات 
املالية بوضع برامج تدريبية ملوظفيها لتطوير قدراهتم يف الرقابة على العمليات املصرفية اليت هلا عالقة 

تزدة يف جمال مكافحة بتبييض األموال، كما تضمن البنوك أيضا إمداد موظفيها باملعلومات املس
 1جرائم تبييض األموال حىت يتمكنوا من ممارسة وظائفهم بكفاءة وفاعلية.

 . الرقابة الداخلية: 5
يتعني على البنوك واملؤسسات املالية وضع إجراءات ملكافحة عمليات تبييض األموال، مبنية 

 على أسس رقابة دايلية متكن من التعرف على حماوالت تبييض األموال.
تسهر  "صادر عن بنك اجلاائر بقوهلا:ال 05/05من النظام رقم  21هذا ما أشارت إليه املادة و 

اللزنة املصرفية على أن تتوفر البنوك واملؤسسات املالية على سياسات وممارسات وتداب،ر مناسبة، 

                                                 

على ما يلي:" جيب على كل بنك ومؤسسة مالية واملصاحل املالية  05/05من نظام بنك اجلاائر رقم  17تنص املادة  -1 

دميها على معرفة التنظيم اخلاص مبكافحة تبييض لربيد اجلاائر أن تضع برنامج تكوين دائم يسمح بتحض،ر بصفة مالئمة مستخ

 األموال ومتويل اإلرهاب، جيب أن تتالئم كل رزمانة ومضمون هذه الدورات املنظمة مع االحتياطات اخلاص بكل مؤسسة ".
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باإلضافة إىل السيما فيما خيص املعاي،ر الدقيقة املتعلقة مبعرفة الابون وعملياته، الكشف واملراقبة 
 ". اإليطار بالشبهة مما يضمن مستوى عال من األيالقيات واالحرتافية يف امليدان املصريف

 املطلب الثاين: إشكالية التوفيق بني مكافحة تبييض األموال وقواعد العمل املصريف
يتم استخدام املصارف بوصفها أسلوبا من أساليب عملية تبييض األموال، وذلك بأن تبدأ 

مراحل عمليات تبييض األموال من املصارف، إذ تتزه أنظار غاسلي األموال باجتاه املصارف أول 
ملا تتمتع به من تقنيات وسرعة ميكن من يالهلا إيفاء العمليات املالية املختلفة، كما أن ياصية 

بل سرية العمل املصريف من شأهنا أن حتفا غاسلي األموال على استخدام كافة الطرق ودفع أي مقا
لقاء تعاون املصارف معهم، وهذه اخلاصية قد تتعارض أحيانا مع اجلهود اليت تبذهلا السلطات 

 الرقابية يف مكافحة عمليات غسيل األموال.
فاهتام أي مصرف بعمليات غسيل األموال قد جيعل أصحاب الودائع يندفعون  ،لذلك

يل يتعرض اجلهاز املصريف لسحب ودائعهم ويرتتب على حاالت السحب إفالس املصرف، وبالتا
 بأكمله لعدم الثقة.

ونظرا ملا تتمتع به العمليات املصرفية احلديثة من استخدام الوسائل التكنولوجية املعقدة واليت 
تسهل عملية غسيل األموال، وما يرافق تلك العمليات من وجود مبدأ سرية العمل املصريف وعدم 

رزت إشكالية التوفيق بني مكافحة غسيل األموال وقواعد جواز إفشاء أية بيانات تتعلق بالابائن ب
 العمل املصريف.

فمبدأ السرية املصرفية حيرم على البنك أو املؤسسة املصرفية واملوظفني العاملني فيها إفشاء أية 
معلومات أو بيانات يتعلق بالعمالء إطلع عليها املوظف حبكم عمله، كما ال يبيح هذا املبدأ 

ىت ولو كان موظفا يف البنك، فيما عدا صاحب احلساب حصرا أو ورقته إطالع أي كان ح
 القانونيني واجلهات الرمسية يف حاالت حصرية.
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أمجعت النظم القانونية يف العامل على األيذ هبذا املبدأ وقررت جمموعة من اجلااءات  ،لذلك
املتعلق  03/11من األمر رقم  117قرره املشرع اجلاائري يف املادة ما  ملنتهكي هذا املبدأ، ومن ذلك

بالنقد والقرض حيث اعترب أي يرق للسر املهين يوجب توقيع العقوبات املقررة واملنصوص عليها 
 يف قانون العقوبات.

يتعني على البنك مراعاة السرية التامة جلميع حسابات عمالئه، وأن ميتنع عن إعطاء  ،وعليه
ال مبوافقتهم أو بقرار من جهة اشر أو غ،ر مباشر إسواء بطريق مب أي بيانات أو معلومات ختصهم

قضائية خمتصة، أو يف احلاالت اليت يسمح هبا القانون، ويبقى البنك ملاما هبذه السرية حىت بعد 
 انتهاء العالقة بينه وبني العميل ألي سبب من األسباب.

العديد من الدول  وملا كانت الظروف االقتصادية سببا يف إقرار مبدأ سرية العمل املصريف يف
جلذب رؤوس األموال األجنبية واحلفاظ على الرأس املال الوطين من اهلروب إىل الدول اليت تطبق 
هذا املبدأ، فإن السبب ذاته هو الذي جيعل غاسلي األموال يتزهون إىل تلك الدول لالستفادة من 

وبالتايل يثور التساؤل عن  هذه السرية يف عملية تبييض األموال املتأتية من مصادر غ،ر مشروعة،
الكيفية اليت ميكن من يالهلا معاجلة هذا التعارض بني قواعد سرية العمل املصريف وإمكانية 

 مكافحة جرائم غسيل األموال.
يف الواقع ال يوجد ما حيول دون إمكانية التوفيق بني قواعد ومضامني مبدأ سرية العمل 

رسها السلطات الرقابية ملكافحة عمليات غسيل األموال املصريف من ناحية،  واإلجراءات اليت متا
من ناحية أيرى، ويتسىن هذا من يالل وضع أصل عام هو سرية العمل املصريف واستثناءا من 
هذا األصل جيري اخلروج على قواعد سرية العمل املصريف يف حاالت بينها القانون، كما أن 
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على األموال النظيفة، أما األموال امللوقة فال  تباسات احلديثة تطالب أن تكون سرية احلاألصوا
  1توجد عليها سرية.

وليس للبنك أو املؤسسة املصرفية يف حال طلب إليه تعليق أو تسليم األموال غ،ر املشروعة 
املودعة لديه لغايات التحفظ عليها، أن يرفض ذلك حمتزا بأنه ال ميتلك هذه األموال أو الودائع 

فالراجح يف الفقه أن البنك أو املؤسسة املصرفية  ،مودعة باسم العميل ولصاحلهاملودعة لديه وأهنا 
ميتلك األموال املودعة لديه وله بالتايل حق استعماهلا أو التصرف فيها على النحو الذي يرتأيه 
مناسبا، وبالتايل فال جيوز للبنك أو املؤسسة املصرفية أن تث،ر هذا الدفع يف مواجهة األوامر اليت 

  2.اصدر إليها بكشف احلسابات املصرفية أو تسليم الودائع املوجودة لديهت
تعامالته  لذا فإن السرية املصرفية مل تعد تسمح بإيفاء شخص الابون، أو حقيقة نشاطاته أو

ل ذلك مهم لضمان سالمة األداء املصريف، وال يوجد تعارض مطلقا بني عن املصرف، ألن معرفة ك
 3الابائن وبني الكشف عن شخصياهتم وماهية أعماهلم.احملافظة على أسرار 
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 املبحث الثاين: مسؤولية البنوك عن جرمية تبييض األموال
إذ ال           يلعب القطاع املصريف دورا رئيسيا يف جمال غسيل األموال ومكافحة هذه اجلرمية

 ا اجملال دون تعاون القطاع املصريف.ميكن تصور جناح أية إجراءات أمنية وقائية أو عقابية يف هذ
إىل البنوك لتحويل أمواهلم إىل اعتمادات أ غاسلو األموال فمن املعروف والطبيعي أن يلز

وودائع، حبيث يصبح التصرف هبا أكثر سهولة ويسرا، إضافة إىل اللزوء إىل توظيف هذه األموال 
ية هبدف إيفاء املصادر احلقيقية هلذه من يالل املصارف واملؤسسات املالية بصورة استثمارات مال

 األموال القذرة.
وبالتايل فقد تتعرض البنوك للمسؤولية عن تلقيها أو قبوهلا ألموال تعلم أهنا متحصلة عن فعل 

 إجرامي.
ومن هنا يثور التساؤل عن مدى اعتبار البنك مسؤوال أو مسامها يف النشاط اإلجرامي لغسيل 

با جلرمية إيفاء أشياء أو أموال متحصلة عن جرمية عند قبوله إيداع األموال، ومدى اعتباره مرتك
 أموال قذرة لديه.

 املطلب األول: اعتبار البنك مسامها يف جرمية تبييض األموال
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إن قيام البنك بإيداع األموال القذرة لديه مع عمله مبصدرها وأهنا أموال ناجتة عن نشاط 
سي،ر غسيل األموال، وبالتايل مسامهته يف اجلرمية جرمي يكفي للقول بأن البنك مساهم يف ت

األصلية اليت نتزت عنها تلك األموال، ولكن البعض يعتقد أنه ليس شرطا أن يكون البنك على 
علم بعدم مشروعية هذه األموال ولكن توفر الظروف املوضوعية اليت حتيط بعملية اإليداع أو 

توصل إىل االشتباه على األقل بأن العملية املصرفية التحويل أو غ،رها جيب أن جتعل من املمكن ال
 1مث،رة للريبة.

وعليه ويوفا من الوقوع حتت طائلة املسؤولية، فإنه يتعني على البنوك اختاذ التداب،ر الوقائية 
املعقولة للتحقق من هوية األشخاص املتعاملني معها يف كافة العمليات املصرفية ياصة وأن معظم 

ىن على الثقة واالعتبارات الشخصية، كذلك على البنوك إبالغ اجلهات املختصة هذه العمليات تب
يف جمال االشتباه بأية عمليات مشكوك هبا، ويف حال مل يقم البنك باإلبالغ يف الوقت املناسب 

 فإنه ميكن حتميله املسؤولية القانونية واعتباره شريكا أو مسؤوال من الناحية اجلنائية.
سا بإدانة أحد البنوك باعتباره مسامها يف جرمية أصلية قام هبا أحد العمالء، ولقد حكم يف فرن

وكانت عبارة عن جرمية هتريب أوراق نقدية، إذ قام هذا املدير مبساعدة العميل يف استبدال بعض 
األوراق النقدية الصغ،رة بأوراق كب،رة فنة مخسمائة فرنك حىت تسهل عملية التهريب إىل دولة 

د اعترب احلكم املصرف مسامها يف جرمية هتريب النقد األجنيب لكونه قد رفض اإلفصاح أيرى، ولق
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عن شخصية هذا العميل على أساس السر املصريف مع أن مدير البنك كان يعلم حقيقة العملية 
 1اليت دفعت بالعميل إىل استبدال األوراق النقدية.

جلرمية واالتفاق اجلنائي، بينما ميكن ويرى البعض أنه من الصعب اعتبار البنك مسامها يف ا
اعتباره مسامها يف صورة املساعدة مبا يقوم به من تاويد العميل بالوسيلة اليت تيسر له جين مثار 

 اجلرمية.
أما البعض اآلير فيذهب لالعتقاد أنه من الصعوبة كذلك اعتبار البنك مسامها يف جرمية 

 ألسباب التالية:غسيل األموال حىت يف صورة املساعدة وذلك ل
. إن فعل املسامهة اجلنائية جيب أن يكون سابقا أو على األقل معاصرا للزرمية األصلية، 1

ومن هنا يصعب القول أن فعل البنك يشكل مسامهة ذلك أن اجلرمية األصلية تقع قبل استالم 
 ألصلية.البنك لألموال القذرة، أي أنه ال ميكن اعتبار نشاط البنك سببا منشنا للزرمية ا

أما إذا اعتربنا العملية البنكية نوعا من التواطؤ مع مرتكب اجلرمية فإن هذا التواطؤ ال ميكن أن 
 يرقى إىل مستوى كونه سببا يف اجلرمية، ياصة وأنه جمرد تأمني لثمار األموال املتحصلة عن اجلرمية.

، فإنه من الصعب القول . ملا كانت املسامهة اجلنائية تقتضي من املساهم اختاذ فعل إجيايب2
بأن البنك ومن يالل امتناعه عن حتري مصدر األموال املشبوهة قد ساهم مسامهة مباشرة يف 
اجلرمية، إضافة إىل أن إيفاق البنك يف التحري عن مصدر األموال املشبوهة ال يكفي العتباره 

                                                 

عبد املنعم سليمان، مسؤولية املصرف اجلنائية عن األموال غ،ر النظيفة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  -1 

 .42، ص 1999
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وأن سلوك البنك مل  شريكا أو مسامها يف اجلرمية األصلية اليت نتزت عنها تلك األموال ياصة
 . 1آقارها ديكن مؤقرا يف نشأة اجلرمية وإمنا توقف عن

املطلب الثاين: اعتبار البنك مرتكبا جلرمية إخفاء أشياء متحصلة عن جرمية عند قبوله 
 إيداع األموال القذرة لديه

تعاقب بعض القوانني كل من أيفى أشياء مسروقة أو متحصلة عن جناية أو جنحة مع 
من قانون العقوبات املصري على أن كل من أيفى أشياء مسروقة  44لك، إذ تنص املادة علمه بذ

أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب باحلبس مع الشغل مدة ال تايد عن 
م عليه سنتني، وإذا كان اجلاين يعلم أن األشياء اليت خيفيها متحصلة من جرمية عقوبتها أشد حك

اإليفاء والذي يتسع ليشمل  ملادي هلذه اجلرمية يتمثل يف فعلاجلرمية، والركن ارة هلذه بالعقوبة املقر 
أي شك حليازة األشياء، كما ال يلام أن تكون احليازة بنية اإليفاء، فيكفي لتوفرها جمرد اتصال يد 

  2الشخص بالشيء املسروق، باعتباره خمفيا كما لو كان غرضه االنتفاع به وليس متلكه.
ه البعض إىل اعتبار البنك الذي يقوم بقبول إيداع أموال وهو على علم مبصادرها غ،ر يتز

 املشروعة، إمنا يعترب مرتكبا جلرمية إيفاء أموال متحصلة عن جرمية.
أما البعض اآلير فيخالف هذا التوجه باعتبار أن البنك الذي يقبل إيداع هذه األموال إمنا ال 

ملصرفية للعميل حىت ولو كان منتفعا باألموال املودعة لديه، فالبنك يتزاوز دوره تسزيل العملية ا
الذي يقبل الودائع ال حيوزها بامسه بل تظل هذه األموال مودعة باسم العميل ومملوكة له، فهو حائا 
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لألموال املودعة لديه مبوجب عقد وديعة مع العميل وإن يالف التااماته العقدية اعترب مرتكبا جلرمية 
  1األمانة.ييانة 

علم أموال لديه وهو على  ومع ذلك يبقى البنك مسؤوال مسؤولية جاائية عند قبوله إيداع
إيفاء هذه األموال األمر الذي يؤدي إىل اعتبار نه قد تعمد مبصدرها الغ،ر مشروع، ياصة وأ

 البنك يف هذه احلالة مرتكبا جلرمية إيفاء أموال متحصلة عن جرمية. 
 

 
 ةاخلامت

ض ييالل هذه الدراسة مدى االرتباط الوقيق بني السرية املصرفية وعمليات تبي يتضح من
م من أن السرية املصرفية حتمل الكث،ر من اإلجيابيات إال أهنا تشكل غطاًء قانونيا األموال، فالربغ

 ض األموال.يلألموال ذات املصدر غ،ر املشروع الناجتة عن جرائم تبي
للسرية املصرفية ومعارض هلا، حيث تستند اآلراء املؤيدة لذلك، تعددت اآلراء بني مؤيد 

للسرية املصرفية إىل مبدأ محاية احلق يف اخلصوصية للعميل، إذ لكل شخص احلق يف محاية حرمة 
 حياته اخلاصة مبا فيها شؤونه املالية واالقتصادية.

طلقة  تؤدي إىل صعوبة  يف حني تستند اآلراء املعارضة لنظام السرية املصرفية إىل أن السرية امل
د من قدرة البنوك على كشف وهو ما حي ،كشف احلسابات املصرفية إال بشروط دقيقة ومعقدة

 أصحاب األموال غ،ر املشروعة األمر الذي يساعد على انتشار عمليات غسيل األموال. حسابات
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ات تأيذ كما أن تشريعات الدول ختتلف فيما يتعلق بنظام السرية املصرفية، فهناك تشريع
بنظام السرية املصرفية املطلقة، ومن األمثلة على هذه الدول )سويسرا( اليت اعتمدت السرية 

من القانون االحتادي السويسري املتعلق باملصارف وصناديق االديار  47املصرفية مبوجب املادة 
رية حيث تشكل هذه املادة األساس القانوين الرئيسي لتأسيس مبدأ الس ،1934الصادر سنة 

 املصرفية  يف سويسرا.
بل إن البعض يرى  ،والشديدةالتامة وقد أحاط القانون السويسري السرية املصرفية باحلماية 

أن التشدد يف محاية السرية املصرفية يف البنوك السويسرية كان سببا يف جذب رؤوس األموال 
 األجنبية.

بدأ السرية املصرفية، حيث تشريعات أيرى بدأت التخفيف من م هناك وعلى اجلانب اآلير
عن املعلومات املصرفية اخلاصة بالعمالء عند توافر شروط قانونية حمددة  حتسمح للبنوك باإلفصا 

 وذلك حتقيقا للمصلحة العامة.
ومن األمثلة على هذه التشريعات، التشريع يف الواليات املتحدة األمريكية، الذي يعترب 

تعاقديا بني املصرف والعميل وفقا للقواعد العامة، ومن مث ميتنع االلتاام بالسرية املصرفية التااما 
البنك على الكشف أو اإلفصاح عن أية بيانات أو معلومات عن حساب العميل أو معامالته 

مع ذلك بكشف سرية العمالء  األمريكي دون موافقة العميل صراحة أو ضمنا، ويسمح القانون
صلحة العامة أو مبصلحة املصرف أو يف حالة وجود نااع بني يف احلاالت االستثنائية املتعلقة بامل

 البنك والعميل.
ونظرا ملا تتمتع به العمليات املصرفية احلديثة من استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية 

يرافق تلك العمليات من جود مبدأ السرية املصرفية يت تسهل عملية غسيل األموال، وما املعقدة وال
 توفيق بني مكافحة غسيل األموال وقوانني السرية املصرفية.برزت إشكالية ال
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وعلى ذلك ال جيب أن تكون السرية املصرفية عائقا أمام البنوك للقيام بواجبها يف اإلبالغ 
عن العمليات املشبوهة، إذ جيب على البنوك أن تستمر يف احرتام مبدأ السرية املصرفية وال تسمح 

 ذرة.بإعطاء أية حصانة لألموال الق
ال يوجد  أنه:من أجل ذلك حاولنا من يالل هذه الدراسة الوصول إىل نتيزة هامة وهي 

 تعارض بني تطبيق مبدأ السرية املصرفية وجهود مكافحة غسيل األموال.
وتأسيسا على ما تقدم من شرح وحتليل توصلت الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات 

 والتوصيات هي:
 

 أوال: االستنتاجات
 لت الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات ميكن عرضها كاآليت: توص
إن السرية املصرفية تساعد على جذب رؤوس األموال األجنبية واحملافظة على رؤوس . 1

 األموال احمللية من اهلروب إىل اخلارج، كما تايد من حالة األمن واالطمننان لدى زبائن املصارف.
نظام قانوين ياص بالعمل املصريف ولصيق به، مبعىن أنه ال . إن السرية املصرفية عبارة عن 2

 ميكن تطبيقها إال على البنوك واملؤسسات املالية.
ف سوى األشخاص . إن السرية املصرفية تقضي بأن ال يعلم أحد عن أسرار زبائن املصر 3

دا عن كل لهم ذلك، حبيث حتاط كافة املعلومات املقدمة منهم بالكتمان بعيالذين حتتم طبيعة عم
 شخص ال عالقة له هبا.

قيد، وذلك ألهنا متنع املصرف يف  ية تضع املصرف يف بعض األحيان يف. إن السرية املصرف4
عدم جواز إفشاء أية معلومات أو بيانات تتعلق بالابائن مما يوقع املصرف يف إشكالية عدم قدرته 

 فية.على التوفيق بني مكافحة غسيل األموال وقواعد السرية املصر 
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. إن السرية املصرفية حتقق نوعا من احلماية ملرتكيب اجلرائم املنظمة، حيث تعترب السرية 5
املصرفية حاجاا ختتفي وراءه اإليداعات النقدية اليت تكون مصادرها غ،ر مشروعة، ومن مث تعد 

ا أدى إىل السرية املصرفية الورقة الراحبة بني أيدي من ميلكون هذه األموال غ،ر النظيفة، وهو م
ارتباط السرية املصرفية بعالقة طردية مع ما يعرف بعمليات غسيل األموال، إذ كلما زادت درجة 
السرية املصرفية فإن إمكانية معرفة مصدر األموال سيكون من الصعب حتديده، وغالبا ما يتضح أن 

 ة املصرفية.الدول اليت تاداد فيها عمليات غسيل األموال هي نفسها اليت تسود فيها السري
ن ، ومن مث فإلألموال املشروع . إن السرية املصرفية ستزعل من البنوك أداة لالستخدام غ،ر6

الدعوة إىل رفع السرية املصرفية ليست موجهة إىل البنوك أو الابائن، وإمنا هي لتزنب البنوك 
 الديول يف عمليات مصرفية ومالية مشبوهة.

لتهرب من الضرائب إذ تعد الغطاء املناسب الذي خيفي . إن السرية املصرفية تساعد على ا7
وراءه أرصدة نقدية كب،رة ال ميكن أن تكون ضمن الوعاء الضرييب، وهي بذلك تقوم بالتسرت على 

 مصدر مهم من مصادر اإليرادات العامة وهو الضرائب.
والبلدان  . إن السرية املصرفية ستسهم يف اتساع الفزوة االقتصادية بني البلدان الغنية8

ة املوارد لدان األقل تطورا واليت تعاين شحالفق،رة، وذلك من يالل انتقال رؤوس األموال يف الب
 أصال، إىل البلدان الغنية اليت تسود فيها السرية املصرفية.

السرية املصرفية، وتفرض املصرفية بأن هناك دوال متشددة يف  . يتضح من قوانني السرية9
شاء أسرار الابائن، مثل سويسرا والواليات املتحدة األمريكية والنمسا عقوبات صارمة على إف

ولكسمبورغ ولبنان وغ،رها من الدول األيرى، األمر الذي يصعب مهام األجهاة الرقابية املختصة 
 يف مكافحة جرائم تبييض األموال.
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األموال، إذ . ال يوجد تعارض مطلقا بني قوانني السرية املصرفية وقوانني مكافحة تبييض 10
أن السرية املصرفية ال تقف حاجاا أمام جهود مكافحة تبييض األموال، األمر الذي يلق توازن بني 

 قوانني السرية املصرفية ومكافحة تبييض األموال.   
 
 
 
 

 ثانيا: التوصيات
 على ضوء االستنتاجات اليت مت التوصل إليها ميكن عرض التوصيات التالية: 

بني خمتلف األجهاة األمنية والقضائية واملصرفية يف مكافحة تبييض . تفعيل التعاون 1
األموال ذات املصدر غ،ر املشروع، وتتبع س،رها حىت ال يتم متويه مصدرها عرب االستعانة بأنظمة 

 السرية املصرفية.
صني السرية املصرفية من رفية بني خمتلف الدول يف كيفية حت. تبادل اخلربات القانونية واملص2

 اهرة تبييض األموال.ظ
. تدريب العاملني يف األجهاة القضائية واألمنية واملصرفية، املكلفني مبالحقة األموال ذات 3

 املصدر غ،ر املشروع وتطوير التقنيات املستعملة يف مكافحة تبييض األموال.
ة . جيب على القائمني مبكافحة عمليات غسيل األموال أن جيعلوا قوانني السرية املصرفي4

مساعدة يف مكافحة عمليات الغسيل وليس حاجاا أمام جهود املكافحة، ألن السرية املصرفية 
 ك مصلحة عامة.لن يف حاالت حمددة عندما توجد هناتفشي أسرار الابائ
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. ضرورة قيام أجهاة الرقابة الوطنية بدورها على وجه كامل وتفعيل هذه الرقابة، ياصة 5
 وك املركاية على بقية املصارف واملؤسسات املالية.الرقابة القضائية ورقابة البن

. جيب أن متتاز قوانني السرية املصرفية بالسهولة والبساطة، حبيث ال تؤدي إىل هروب 6
متتاز بالسهولة املفرطة حبيث تسبب سهولة  ال األموال إىل يارج البالد، ويف الوقت نفسه جيب أن

 بالتايل تساعد يف عمليات غسيل األموال. رف و اديول األموال غ،ر املشروعة إىل املص
. جيب احلد من اآلقار السلبية للسرية املصرفية، وذلك عن طريق حتزيمها أو على األقل 7

 احلد منها، حىت ال يكون هناك تعارض بني السرية املصرفية وقوانني مكافحة غسيل األموال.
ق، أن تشدد الرقابة على . جيب على الدول اليت تطبق مبدأ السرية املصرفية املطل8

 التحويالت املالية اليت خترج وتديل إىل البنوك واملؤسسات املالية.
. ضرورة مراعاة التطبيق الفاعل لكافة املبادئ والضوابط الرقابية الصادرة عن جلنة بازل 9

 وفريق العمل املايل الدويل بشأن مكافحة عمليات غسيل األموال.
ون متكامل يعين بتنظيم السرية املصرفية وأحكامها يف . جيب التوصل إىل وضع قان10

 اجلاائر على غرار العديد من الدول اليت نظمت السرية املصرفية يف قوانني ياصة.
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 .2007غسيل األموال وآليات مكافحتها، دار اجلامعة اإلسكندرية  -

 . نعيم مغبغب:13
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 . 1975 شرح القانون التزاري الكوييت، دار البحوث اجلامعية الكويت  -
 . سري الدين هاين صالح:21
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 ريشة أجمد سعود قطيفان:. اخل38
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 . 1995املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية، دار النهضة العربية القاهرة  -
 
 
 
 



 

327 
 

 
 
 
 
 

  باللغة الفرنسية ب(.
. Raymond  Farhat:1 

- Le secret bancaire, étude de droit comparé (France, Suisse, Liban) librairie 

générale de droit et de jurisprudence, Paris 1970. 
2. Jean Louis Rives-Langes, Monique Contamine – Raynaud : 

édition 1995, France.  émebancaire, Dalloz Delta, 6 Droit - 

3. Thierry Samin: 
- Secret bancaire, collection technique de la banque, AFB diffusion 1997, 

Paris, France. 

4. Thierry Bonneau:  

aris 2003. Montchrestien, P édition, delta  émebancaire, 5  Droit - 

5. Christian Gavalda, Jean Stoufflet: 

Droit bancaire, litec, Paris 1992. - 

6. Jérôme Lasserre Capdeville: 

- Le secret bancaire, presses universitaires d’Aix – Marseille – Puam  2006. 

7. Maurice Aubert, Jean-Philippe Kermen, Hebert Shonle: 

 - Secret bancaire Suisse, édition Stampfli, Berne, Suisse 1976. 

8. Philippe Neau- Leduc: 



 

328 
 

aris, France 2010.Dalloz, P édition, émere, 4 bancai Droit - 

9. Anne Tiessier: 

- Le secret professionnel du banquier, tome 1, édition Puam, France 1999. 

10.  Sylvain Besson: 

uisse , SGenèveédition,  émeuisse, 2 secret bancaire, collection le Savoir Se L -

2010.   

 االتفاقيات والتوصيات الدولية :ثانيا
. اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غ،ر املشروع باملخدرات واملؤقرات العقلية )فيينا( لعام 1

1988 . 
 . 2000. اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية )بال،رمو( لعام 2
 . 1988ديسمرب سنة  12. إعالن بازل الصادر يف 3
 .   1990توصيات األربعون الصادرة عن جمموعة العمل الدويل املايل سنة . ال4

 النصوص القانونية: ثالثا
 :القوانني الوطنية أ(.

 األوامر: 
واملتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة الرمسية  2003غشت سنة  26املؤرخ يف  11-03. األمر رقم 1

 . 2003غشت سنة  27املؤرخ يف  52العدد 
واملتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني  1996جويلية  09املؤرخ يف  22-96م . األمر رق2

 بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل يارج الوطن.
واملتعلق بالوكيل املتصرف القضائي اجلريدة  1996يوليو سنة  09املؤرخ يف  23-96. األمر رقم 3

 .1996يوليو  10املؤرخ يف  43الرمسية العدد 
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 :لقواننيا
 . 1975سبتمرب سنة  26املؤرخ يف  59-75. القانون التزاري الصادر مبقتضى األمر رقم 1
 . 1975سبتمرب سنة  26املؤرخ يف  58-75. القانون املدين الصادر مبقتضى األمر رقم 2
 . 1966يونيو سنة  08املؤرخ يف  155-66. قانون العقوبات الصادر مبقتضى األمر رقم 3
 ، املعدل واملتمم قانون العقوبات.2004نوفمرب سنة  10املؤرخ يف  15-04ن رقم . القانو 4
، املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل 2005فرباير  06املؤرخ يف  01-05. القانون رقم 5

 اإلرهاب ومكافحتهما.
 . قانون الضريبة على الديل اإلمجايل والضريبة على أرباح الشركات.6
 مارك. قانون اجل7
 .2001ديسمرب سنة  22املؤرخ يف  21-01. قانون اإلجراءات اجلبائية رقم 8

 : املراسيم
املتضمن إنشاء وتنظيم وتسي،ر  2002أفريل سنة  07املؤرخ يف  197-02. املرسوم التنفيذي رقم 1

 يلية معاجلة االستعالم املايل.
 : األنظمة

 .الصادر عن بنك اجلاائر 93-226. النظام رقم 1
، الصادر عن بنك اجلاائر واملتعلق 2005ديسمرب سنة  15املؤرخ يف  05-05. النظام رقم 2

 .26بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما اجلريدة الرمسية العدد 
 :القوانني األجنبيةب(. 

 . 1956لسنة  6. قانون سرية املصارف اللبناين رقم 1
 واملتعلق بسرية احلسابات املصرفية. 1990لعام  205. القانون املصري رقم 2
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 . القانون التزاري املصري.3
 . 2005لعام  34. قانون سرية املصارف السوري رقم 4
 . 2001لعام  318رقم  اللبناين . قانون مكافحة تبييض األموال5
 . قانون العقوبات الفرنسي.6
 . 1984جانفي  24. القانون املصريف الفرنسي الصادر يف 7
 . 1996لعام  392. قانون مكافحة تبييض األموال الفرنسي رقم 8
 . 2002لعام  80. قانون مكافحة غسل األموال املصري رقم 9

 ، املتعلق بالبنك املركاي.2003لعام  88. القانون املصري رقم 10
 .2000لعام  28. قانون املصارف األردين رقم 11
 البحوث واملقاالت: رابعا
 ة، مي حمرزي:. أديب ميال1
السرية املصرفية يف التشريع السوري، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد  -

 edu.sy.damascusuniversity.www . 2011األول 
 . أجمد اجلهين:2
غسيل األموال وأقره على السرية املصرفية، مركا الدراسات القضائي التخصصي، عمان  -

2003.  meo.cojss.www 
 ة إبراهيم محو، زينة غامن الصفار:. نسيب3
 13النطاق املوضوعي لاللتاام بالسر املصريف، جملة الرافدين للحقوق، جامعة املوصل، العدد  -

 Iq.edu.uomosul.Rights  . 9200العراق 
 :. إبراهيم أبو الوفا4
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ة يف القانون املقارن والفقه إبالغ البنوك عن العمليات املالية املشبوهة بني االلتاام واملسؤولي -
اإلسالمي، مؤمتر تشريعات عمليات البنوك بني النظرية والتطبيق، كلية القانون، جامعة ال،رموك، 

   com.arablawinfo.www.2002األردن 
 . الشرفات طالل طالب:5
مواجهتها، مؤمتر تشريعات عمليات البنوك بني النظرية  مسؤولية البنوك عن غسيل األموال وكيفية -

   com.arablawinfo.www. 2002والتطبيق، كلية القانون، جامعة ال،رموك، األردن 
 . ميادة صالح الدين تاج الدين:6
، كلية اإلدارة واالقتصاد، 95رافدين، العدد السرية املصرفية آقارها وجوانبها التشريعية جملة تنمية ال -

  net.Iasj.www. 2009العراق 

 . عبد اخلالق السيد أمحد:7
اآلقار االقتصادية واالجتماعية لغسل األموال، جملة الدراسات القانونية واالقتصادية، كلية  -

 . 1997احلقوق، جامعة املنصورة، القاهرة 
 . كمال أبو العيد:8
 . 1978، القاهرة 3سر املهنة، جملة القانون واالقتصاد، العدد  -
 . كامل مها:9
 القاهرة. 146عمليات غسيل األموال، اإلطار النظري، جملة السياسة الدولية، العدد  -
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 امللخص باللغة العربية
م تعد السرية املصرفية مسة من مسات العمل املصريف، بل هي السمة األساسية للمصرف بوصفه مؤمتنا عليها، إذ حتافظ على أسرار الزبائن وعد

ئمة على الثقة اليت عمادها كتمان املصرف ألسرار زبائنه املالية، يف حني قد تعارض السرية املصرفية التصريح هبا للغري، ألن عالقة املصرف مع الزبائن قا
 أحيانا جهود مكافحة عمليات غسيل األموال، وذلك بعدم املساعدة يف الكشف على األموال غري املشروعة.

شريعات السرية املصرفية يف عدد من الدول األجنبية والعربية وجهات النظر حول السرية املصرفية، قام الباحث باستعراض ت ونظرا الختالف
 لتوضيح عدم وجود معارضة بني تطبيق مبدأ السرية املصرفية وجهود مكافحة غسيل األموال.

ت ل النشاط املصريف، وأوصت بضرورة اختاذ جمموعة من التوصياموقد أوضحت الدراسة مدى تأثري هذه الظاهرة ونتائجها السلبية على جم
ه من األخطار الالزمة يف هذا اخلصوص والرتكيز على بعض القضايا واملوضوعات اليت تتطلب توجيه عناية واهتمام خاص هبا لوقاية اجلهاز املصريف ومحايت

 النامجة عنها.
 Résumé 
Le secret bancaire est considère comme étant une parmi les nombreuses opérations bancaires. Il s’agit 

d’un aspect fondamental de la banque, du fait qu’elle garde les secrets des clients et ne les divulgue a personne 
d’autre,  c’est une relation client-banque basée essentiellement sur la confiance, celle-ci reste le pilier de base 
du maintien du secret bancaire des clients. 

Cependant, le secret bancaire entrave les efforts visant à lutter contre le blanchiment d’argent, ceci 
n’aidant pas la détection de l’argent obtenu de manières illégales. 

Comme les opinions sur le secret bancaire sont différentes et convergentes, la présente étude s’est 
intéressée à exposer la législation du secret bancaire dans plusieurs états étrangers et arabes, dans le but de 
démontrer qu’il n’y a pas de conflits dans l’application du principe du secret bancaire, et les efforts  de lutte 
contre le blanchiment d’argent. 

L’étude à identifié l’effet de ce phénomène, ses résultats négatifs sur toute l’activité bancaire. L’étude 
recommande la nécessité de l’exécution des procédures appropriées à cet égard et, de se concentrer sur 
certains cas et sujets qui nécessitent plus de soin, pour protéger le secteur bancaire contre les risques résultant 
de ce phénomène. 

 
Abstract  
Banking secry is considered to be one of banking operation. 
It is the fundamental aspect of the bank, as it keeps customers secrets and not disclose then to any one 

else, and that because bank customers relationship is hawever based on trust, which its basic pillar is the bank 
keeping the secrets of it customers. 

In fact, banking secrcy conflicts sometimes the efforts that aim to struggle money laundry, and that in 
not aiding to detect illegitimate money. 

As opinions about banking secry are different, the study exposed législation of banking secry in several 
foreign and arab states, to show that there is no conflict in applying the banking secrcy princip, and the efforts 
of struggling money laundry. 

The study identified the effect of this phenomemonad its negative results on all banking activity. The 
study recommands the necessity of execution the suitable procedures in this regard and to concentrale of 
some cases and subject which require more care to project the banking sector and to protect it from risks 
resulting from this phenomenon. 
  

 


