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ر و ثلدير ـــلكمة شم
 امحلد هلل اذلي ىداان ميذا و ما ننا لهنتدي موال أ ن ىداان هللا

اعرتافا ابمفضل و امجليل أ ثوجو خبامص امشكر و معيق امتلدير و الامتنان 

ىل ال س تاذ  ا 

ادل ـــــــــــــاري عـــــــــــــــــمست: ادلنتور 

جنازه  اذلي أ رشف عىل ىذا امعمل، و ثعيده ابمتطويب يف مجيع مراحل ا 

و زودين ابمنطاحئ و الارشادات اميت أ ضاءت أ مايم سبيل امبحث، 

 جفزاه هللا عين لك خري

 

 علمـــي هعميـــــة: امطامبة

  

 

 

 

 

 



 

ىــــــــــــداء  ا 
امحلد هلل اذلي أ انر منا درب امعمل و املعرفة 

جناز ىذا امعمل ىل ا   .و أ عاهنا عىل أ داء ىذا امواجب و وفلنا ا 

 

ىل أ يب اذلي مل يبخل عيل يومًا بيشء   .أ ىدي ىذا امعمل املتواضع ا 

 

ىل أ يم اميت زودثين ابحلنان واحملبة   .وا 

 

 . أ هامت وىبامتين احلياة وال مل وامنشأ ة عىل شغف الاطالع واملعرفة: ماأ كول هل

 

خويت رايحني حيايت ىل امللوب امطاىرة امركيلة و امنفوس امربيئة  ا   .ا 

ىل لك من علمين حرفًا أ ضبح س نا بركو ييضء امطريق أ مايم  .مث ا 

جناز ىذا امعمل من كريب أ و من بعيدو  ىل لك من ساعدين عىل ا   ا 

 .هطحو أ و معهل أ و بعلمو

   من املوىلةأ ىدي ىذا امبحث املتواضع رايج

 عز وجل املبول وامنجاح

 

 وحصبو هلأ   وعىل هللا عبد بن محمد وامرمحة اميدى هيب عىل وسمل هللا وضىل

 . أ مجعني
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ذلؾ أف المجوء إلى ىذه االقتصادية،  الحياة في ىاما دورا نشأتيا منذ لعبت المصارؼ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ذيف يجدوف في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    اؿطبيعية و المعنوية، المؤسسات أصبح مف الضروريات لمعديد مف األشخاص اؿ

المؤسسات البنكية منبعا و حال لمجموعة مف المشاكؿ التي تواجييـ في حياتيـ مف حيث 
االستفادة مف الخدمات و التسييالت االئتمانية التي تمنحيا ليـ، و أماـ ىذا اإلقباؿ و في ظؿ 
العولمة االقتصادية  و االنفتاح بادرت كؿ الدوؿ إلى بذؿ جيودىا في توظيؼ كافة اإلمكانيات 

رضاء حاجاتيـعمالئياالمادية و التقنية و التي سخرتيا إلرضاء   لذلؾ ركزت ىذه.  وا 
ءىا، بحيث شمؿ نشاطيا باإلضافة إلى عمالالمؤسسات عمى نوع الخدمات البنكية المقدمة ؿ

     القياـ بالخدمات المتعمقة بالودائع  تقديـ العمميات البنكية التقميدية المتعمقة بتوزيع االئتماف و
، فضال عف تقديـ عمالءو الشيكات ثـ عمميات التحويؿ و فتح االعتماد و تنظيـ حسابات اؿ

 عمى اتخاذ قراراتيـ اليامة المتعمقة بالتجارة عمالءالمعمومات و االستشارات البنكية التي تساعد اؿ
  .واالستثمار

و كؿ ىذه الخدمات المقدمة تيدؼ باألساس إلى جمب رؤوس األمواؿ مف المدخريف و وضعيا 
رىف إشارة االستثمارات الداخمية و الخارجية، الشيء الذي دفع بالمشرع إلى إحاطة ىذه 

 الخدمات بعناية خاصة مف خالؿ تنظيـ آليات عمميا، و وضع قواعد قانونية ورقابية وزجرية، 
ء، ىذه الثقة التي ال يمكف عمالو ذلؾ لتوفير جو مف الثقة و االطمئناف بيف ىذه المؤسسات و اؿ

تعزيزىا إال في إطار مف السرية و التي قد تكوف أحد أىـ األسباب التي تشجع األشخاص عمى 
  .المجوء لمؤسسات االئتماف أكثر مف رغبتيـ في طمب أي خدمات أو تسييالت أخرى

الشيء الذي يجعمنا نقوؿ أف السرية البنكية تعتبر ثروة وطنية ثمينة و ميمة لالقتصاد الوطني، 
   ذلؾ أف توفير جو مالئـ مف الثقة ألصحاب رؤوس األمواؿ مف خالؿ حفظ أعماليـ البنكية 
و كافة المعمومات ذات الصمة بثرواتيـ يجعؿ ذلؾ حافزا قانونيا و يوفر بيئة تشريعية مناسبة 

لالستثمار داخؿ البالد و تشجيع اإلدخارات الوطنية بدال مف تيريبيا لبمد آخر أكثر ثقة و أكثر 
 سرية في ىذا المجاؿ، لذلؾ فالسرية البنكية ىي مورد حقيقي لجمب األمواؿ الشيء الذي ينعكس

  .عمى االقتصاد الوطني إيجابا

ىذه األىداؼ البد مف توفير حماية قانونية لمسر الميني البنكي وخاصة الحماية إلى و لموصوؿ 
 .ترتبط بالمصمحة العامةالتي الجنائية 
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و تجدر اإلشارة إلى أف كتماف السر عموما ليس حديث العيد بؿ عرؼ ىذا الواجب األخالقي 
منذ القدـ، حيث كاف يحـر عمى رجاؿ الديف البوح باألسرار التي يطمعوف عمييا مف الناس بحكـ 

مركزىـ ثـ امتد تدريجيا ألصحاب الميف الحرة، أما السر الميني البنكي فقد عرؼ ىو اآلخر 
عدة تطورات و مراحؿ اقترنت بتطور النشاط البنكي الذي لـ يكف يتعمؽ في البداية بالبنوؾ 
   بالمعنى الحقيقي لمكممة و لكف بمؤسسات مالية كانت مقراتيا المعابد، وقد كاف يسيرىا الكينة

 .و رجاؿ الديف و رجاؿ الدولة المختصيف

نشاطا مقدسا يحيطو الكتماف     - قبؿ الميالد- و بذلؾ اعتبر النشاط البنكي في ىذه المرحمة 
و الغموض، ألنو كاف يتـ باسـ الرب و لمصمحتو حيث أف كؿ ما يتصؿ باآللية كاف متسما 
بالسرية و التي ال يجوز اإلفصاح عنيا و إال أصيب الشخص المفشي بمعنة اآللية و ىذا ما 

 .ميز فترة العصور القديمة

و قد كاف مف الطبيعي أف يقـو الكينة بيذا الدور ذلؾ أنيـ جمعوا بيف السمطات الدينية        
 و قد كاف معبد أورؾ السومري الذي يرجع تاريخ نشأتو إلى ،و الدنيوية التي تقاـ في المعابد

األلؼ الرابعة قبؿ الميالد يتمتع بييمنة سياسية و دينية و تجارية، تمكف الكينة مف تمويؿ 
التجار و الزراع مف خالؿ الودائع التي جمعوىا مف المواطنيف السومرييف، واستطاعوا بذلؾ 

و كؿ ىذه العمميات كانت محاطة بالكتماف و ذلؾ . تمويؿ كؿ مف النشاط التجاري و الزراعي
لمعالقة الرابطة بيف ىذه العمميات و الرب، ثـ ظيرت الحضارة البابمية في بالد الرافديف، حيث 
اعتبر حمورابي أوؿ سند تشريعي لمبنوؾ حيث تضمف تنظيما لبعض أعماؿ البنوؾ كالقرض 

الذي " إلو الشمس"بالفائدة و الوديعة، كؿ ىذه األعماؿ كانت ىي األخرى تباشر باسـ الرب 
يمثمو الكينة في المعابد الذيف كانوا محؿ ثقة مف طرؼ المواطنيف، ىذه الثقة و طبيعة العمميات 

أما في عصر الفينيقييف . التي تمس الحياة الخاصة لمفرد كانت تفرض وجود التزاـ بكتماف السر
فمـ يكف النشاط البنكي قاصرا عمى المعابد بؿ مارسو بعض صغار التجار إلى جانب الكينة،   

 و ىذه المرحمة أثرت عمى مفيـو السرية لدى النشاط البنكي الذي بدأ في التخمص مف تمؾ
  الصبغة الدينية التي طبعتو و لقروف عديدة

و في عيد الروماف انتعش النشاط البنكي و اتسعت رقعة المينة و التي ميدت لنشأة بنوؾ 
و الروماف لـ يعرفوا النشاط البنكي إال في أواخر عيد الجميورية، عندما انتقمت الثروات . كبرى
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نسبة إلى " األرجنتاريوس"ىذا و قد كاف البنكيوف األوائؿ يسموف . إلى روما و ظيرت التجارة
تجارة الفضة و النقود، بحيث أبدعوا مف خالؿ تنظيميـ لمحسابات ىذا التنظيـ الذي يقترب مف 
نظاـ مسؾ المحاسبة الحالي، و ىذه الحسابات كانت تتطمب توخي الحذر و الحيطة الالزمة 

  .لحفظ الدفاتر المستعممة فييا مما جعؿ الروماف يعرفوف السرية التامة في عممياتيـ البنكية
شؽ طريقو في أخالقيات - قبؿ اإلسالـ –و أخيرا فإف مفيـو السر في ىذا العصر القديـ 

التعامؿ مما ساىـ في الميؿ أكثر نحو احتراـ قواعد المينة، بحيث أصبحت بذلؾ السرية       
 .التنظيـ الميني وجياف لعممة واحدة

و بعد ظيور اإلسالـ عند العرب تـ تنظيـ المعامالت المالية عمى أساس الصدؽ واألمانة بيف 
  "و ال تمبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعممون "التجار امتثاال لقولو تعالى 

و مف جممة ما فصمت فيو التعاليـ اإلسالمية ىو حفظ األسرار و كتمانيا، و قد وردت بذلؾ عدة 
و عف الصحابة و نورد ىنا ما روي عف عمي ابف أبي طالب كـر اهلل  (ص)أحاديث لمرسوؿ 
سرك أسيرك، فإذا تكممت  بو صرت أسيره، و اعمم أن أمناء األسرار أقل "وجيو حيث قاؿ 

  "وجودا من أمناء األموال، فحفظ األموال أيسر من كتمان األسرار
و كؿ ىذه المبادئ جاءت عامة، فشكمت بذلؾ اإلطار العاـ و المرجعية التي تحكـ التعامؿ بيف 

  .كؿ ممارس لمنشاط البنكي في إطار مف السرية المبنية عمى أساس مف الديف واألخالؽ
و في الدوؿ األوروبية بالعصر الوسيط انفصؿ النشاط البنكي عف المعابد و بالرغـ مف ذلؾ 

 ظمت األخالؽ تحكـ األعماؿ في ىذا العصر الشيء الذي مرر قاعدة السرية في النشاط البنكي
  .مف االلتزاـ الديني إلى االلتزاـ األخالقي ثـ االلتزاـ الميني

و األخالؽ التي سادت ىذا العصر ألزمت التجار البنكييف بالتحمي بمجموعة مف القواعد 
مما يجعمنا نقوؿ أف  كالحيطة و الحذر و السرية مما جعميـ حريصيف عمى التكتـ في أعماليـ

ىذه المرحمة ىي أىـ خطوة انتقالية لمفيـو السر البنكي الذي تخمص مف الطابع الديني الذي 
طغى عميو ليصبح التزاما أخالقيا ميد لتقنينو خالؿ العصر الحديث، حيث أصبح مفيـو السرية 

 عمى احتراـ األسرار عميموالبنكية يفرض نفسو كالتزاـ يجد أساسو في اتفاؽ ضمني بيف البنؾ و 
  .المينية

 ميالدي تضافرت الجيود لتطوير نظرية السر الميني لدى البنوؾ،      17و مع مطمع القرف 
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و بذلؾ فأوؿ نص تطرؽ ألىمية السرية في المجاؿ البنكي كاف في القانوف الفرنسي القديـ، 
 الذي ألغى بورصة باريس و ذلؾ الستحالة الحفاظ عمى سرية 1639حيث صدر قرار رقـ 

 .، ثـ تمت ىذا القرار قواعد أخرى تطرقت بدورىا لمسر البنكياالعمميات فيو
كؿ النصوص الصادرة تؤكد ما وصمت إليو فكرة السرية في الميداف البنكي، فبالرغـ مف أنيا لـ 

تعالج المسألة في صميميا إال أنيا كانت محطة ىامة لبزوغ فجر نظرية متكاممة في القانوف 
  .المتعمؽ بالسر الميني البنكي

حيث تعد السرية المصرفية ثروة وطنية ثمينة لالقتصاد الوطني، و ىي مف أىـ المبادئ التي 
يقـو عمييا العمؿ المصرفي، حيث تبث الثقة و الطمأنينة لذوي رؤوس األمواؿ عمى سرية 

أعماليـ المصرفية و كافة المعمومات ذات الصمة بثرواتيـ، فيعد ذلؾ حافزا قانونيا مناسبا      
و بيئة تشريعية مالئمة لالستثمار داخؿ حدود الوطف و تشجيع االدخارات الوطنية بدال مف 

تيريبيا لبمد أخر فيي تجذب رؤوس األمواؿ و الرساميؿ و االستثمارات األجنبية فتنعكس حينئذ 
. آثارىا االيجابية عمى االقتصاد الوطني 

 و لموصوؿ إلى ذلؾ ينبغي تحقيؽ الحماية القانونية لمسرية المصرفية و تفعيميا لضماف الدخؿ 
. و األمف و االستثمار لكافة العمالء الذيف يتعامؿ معيـ البنوؾ

فالسرية المصرفية محورىا األساسي عميؿ المصرؼ، و مف أولى حريات اإلنساف سرية حياتو 
. الخاصة و خصوصا ذمتو المالية 

و نظرا ألىمية المعمومات التي تحوزىا البنوؾ عف عمالئيا، فقد أحاطيا المشرع الجزائري 
بحماية جزائية خاصة، و تتجسد ىذه الحماية في اعتبار إفشاء السر المصرفي مف جرائـ 

. البنوؾ التي  يعاقب عمييا القانوف

 اإلشكالية المحورية و المتمثمة كاف البد عمينا طرح،  و دراستو اإلحاطة بيذا الموضوعبغيةو 
 :في

منصوص  ىل بإحالة المشرع الجزائري لجنحة إفشاء السر البنكي عمى القواعد العامة ال
 ؟ لسرية معمومات البنكتحقيق الحماية الجنائيةبذلك قانون العقوبات استطاع عمييا في 
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: ت فرعيةتساؤال عدة اإلشكاليةو تندرج تحت ىذه 

ما المقصود بالسرية المصرفية؟  -
ماىو األساس القانوني لاللتزاـ بالسر البنكي؟  -
ماىي حدود و نطاؽ السر البنكي؟  -
؟  يعد جريمة، ماىي العقوبة التي قررىا المشرع ليا إفشاء السر البنكيباعتبار أف -
 المطمقة أـ  أنو أورد عميو بعض مصرفية متشددا في تبنيو لمسرية اؿ المشرعىؿ كاف -

 ؟ ىاتو السرية مفاالستثناءات التي قيدت
؟ ىا لموقاية مف  أو عمى األقؿ إفشاء السر البنكيطرؽ لمحد مف جريمةىؿ ىناؾ  -

أسباب اختيار الموضوع : أوال

: نذكر منيا إف اىتمامنا بموضوع الدراسة كاف نتيجة لعدة اعتبارات ذاتية و موضوعية

حاجُة أغمب النَّاس عمى اختالفيـ لمتعاُمؿ المصرفي، فالمصرؼ اليوـَ ُيَعدُّ مف الحاجات التي  -1
ال غنى لمناس عنيا؛ والسريُة المصرفية أساٌس يقـو عميو التعاُمؿ المصرفي، فيو مف 

 .المواضيع الجديرة بالبحث
أف البنوؾ تعتبر عصب السياسة االقتصادية مع ضرورة توخي ىذه األخيرة الحذر و السرية   -2

 .في معامالتيا 
تعدُّد الِخْدمات المصرفيَّة، وتنوع أشكاليا، وذلؾ بطريقة ُمتزايدة ُمستمرة، إذ ال يقتصر عمؿ - 3

المصرؼ عمى حفظ أمواؿ الُعمالء فحسب، بؿ إنَّو يتجاوز ذلؾ بمراحؿ، األمر الذي يقتضي 
معرفة المصرؼ بخصوصيَّات العميؿ وأموره الشخصيَّة، لذلؾ وجب أف يضمف العميؿ حقَّو في 

 .معرفة أسراره وأموره الشخصية، وىذا ما ُيمكف دراستو في ىذا الموضوع

ة بيذا الشأف - 4 ُعنيت دوؿ كثيرة بوضع نظاـ خاصٍّ لمسرية المصرفيَّة، أو موادَّ نظاميَّة خاصَّ
عمى األقؿ، ووجود نظاـ خاص بيذا األمر، أو نصوص نظاميَّة تتناوؿ السرية المصرفية مف 
زواياىا المختمفة، مما يسيؿ عمى مف يقضي في المنازعات المتعمقة بالسريَّة المصرفية تصوُّر 

 .األمر والحكـ فيو بدقة
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كما تزداد أىمية الموضوع في أنو يظير دور قانوف العقوبات في مواجية جريمة افشاء السر - 5
. المصرفي

. أف السر البنكي ىو التزاـ قانوني و في نفس الوقت يشكؿ التزاـ أخالقي و معنوي - 6

و قد اخترنا في ىذا اإلطار تسميط الضوء عمى جانب الحماية الجنائية لمسر الميني البنكي، - 7
و ذلؾ لمزيادة في الوعي و الثقافة القانونية عمى مختمؼ المستويات سواء ألصحاب المينة أو 

 .األفراد بشكؿ عاـ مف خالؿ تقريبيـ مف النظـ القانونية التي تناولت ىذه الحماية

 أىمية دراسة الموضوع: ثانيا

برازىا كقاعدة  ية المصرفية، وا  وأىمية دراسة ىذا الموضوع تأتي مف أىميَّة مبدأ االلتزاـ بالسرِّ
تتمثؿ   ومة في التعاُمؿ المصرفيىاأساسيَّة مف قواعد التعاُمؿ المصرفي؛ إذ ليذه القاعدة مكانة 

في تحقيؽ المصالح الخاصة لألفراد المتعامميف مع المصارؼ، وتحقيؽ المصالح العامة 
َـّ  لممصرؼ، الذي ُيتقُف ففَّ االلتزاـ بيذه القاعدة، إذ في َتمسكيا بيا رفعة لمكانتو وسمعتو، ومف َث

يصبح مقصًدا ألمواؿ الناس، كما أف في التقيُّد بيذه القاعدة مصمحة عامة ُعميا لممجتمع 
والوطف بَأسره؛ إذ يصبح محطِّا لرؤوس األمواؿ الوطنية والعالمية، األمر الذي يعود عمى 

 .المجتمع بالفائدة المتالزمة مع ازدياد الثَّروة المالية

ىدف الدراسة : ثالثا

 تيدؼ الدراسة إلى تسميط الضوء عمى النظاـ القانوني لمسرية المصرفية، و بياف نطاقيا مف 
حيث األشخاص المخاطبيف بكتماف السرية المصرفية، و العمميات المصرفية محؿ الكتماف، 

إضافة إلى تحديد المسؤولية الجزائية المترتبة عمى إفشاء السر المصرفي و االستثناءات الواردة 
.  و كذا بياف سبؿ الوقاية منياعمييا

المنيج المستخدم  : رابعا

 الوصفي المنيج  عمى نعتمد أف عمينا المنطقي مف كاف اإلشكالية معالجتنا ليذه سبيؿ في و
موضوع  تنظيـ تناولت التي التنظيمية و القانونية النصوص فحوى تحميؿ و سةرالد التحميمي

الجزائري  المشرع تبناه الذي الموقؼ حقيقة عمى الوقوؼ بيدؼ ذلؾ لمبنوؾ، و الميني السر



 مقدمــــــــــة                   

 

 خ
 

بشأنيا      المقارف القضاء و الفقو اختمؼ التي و الموضوع، بيذا المرتبطة المفاىيـ بخصوص
ـ، مع اإلشارة إلى موقؼ بعض التشريعات المقارنة في بعض زاااللت ىذا مضموف و تحديد

 األمر بالمسؤولية يتعمؽ فيما البنؾ مسؤولية فييا تقـو التي الحاالت و كذلؾ عناصر البحث
.  الجنائية
 تقسيم الدراسة: خامسا

 نتناوؿ حيث ، فصميف إلى تقسيمو ارتأينا جوانبو بأىـ اإلحاطة و بالموضوع اإللماـ أجؿ مف 
 واجب الحفاظ المبحث األوؿو قسمناه إلى مبحثيف في  البنكي السر ماىية األول الفصل في

 .السر البنكينطاؽ  المبحث الثانيعمى السر البنكي و 
 و قسمناه  البنكي السر المسؤولية الجنائية المقررة لحمايةالثاني الفصلفي  ناخصص حيف في

   أركاف جريمة إفشاء السر البنكي المبحث األوؿىو اآلخر إلى ثالث مباحث، حيث سنتناوؿ في 
 و اإلجرائية ات العقابيةػػػػاآللي سندرس فيو المبحث الثاني، أما و االستثناءات الواردة عمييا
في  سبؿ الوقاية مف جريمة إفشاء السر البنكي و طرؽ مكافحتياإلى لمجريمة لنصؿ في األخير 

    .المبحث الثالث
لموقوؼ عمى الحماية الجنائية التي كرسيا المشرع  و أنو إلى التقسيـ ليذا اعتمادنا سبب يعود و

 البنؾ عمى يقع ىذا االلتزاـ الذي يتضمنو ما أوال استعراض عمينا يتعيف الجزائري لمسر البنكي،
 إلى بو يؤدي يشكؿ جريمة يعاقب عمييا القانوفبو ؾ وعدـ التزاـ البف أف و احترامو، واجب

. شقيا الجزائي في القانونية المساءلة
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 ،ئوعمال أسرار عمى المحافظة في البنؾ أك صرؼلـا يسعى ما بقدر قأف قفي شؾ ال    مما
 المعامالت المصرفية كتماف أف عمى فضال ،قمعامالت حجـ كيزداد ـقعدد يتضاعؼ ما بقدر
 سكاء األمكاؿ لرؤكس جذب مف عمييارتب  لما يتكذلؾ نيالكط القتصادفي ا اإيجابي ادكر يمعب

ير تكؼ في كذا ك الجياز المصرفي، كفي االقتصاد في الثقة لتدعيـ كأيضا األجنبية أك المحمية
صالحق تنميت عمى يساعد سميـ اقتصادم مناخ  .قكا 

 الذم عمالءه تخص التي المعمكمات مف العديد نشاطو أداء بصدد ىك ك البنؾ حيث يتمقى
 مف أصبحت لككنيا ذلؾ المصرفية، خدماتو تمقي بقصد حتميا ك اضطراريا إليو ترددىـ أصبح
 تجعمو البنؾ نشاط طبيعة أف حيث عنيا، االستغناء يمكف ال التي المعاصرة الحياة تارضرك

 بحياتيـ حتى المتعمقة العمالء رارسأ ك بيانات إلى - مباشر غير أك مباشر بشكؿ – يتكصؿ
 أف ذلؾ البنؾ، مع تعامؿ عالقة إقامة يريد الذم العميؿ ىذا عمى التعرؼ سبيؿ في الخاصة

 دكر يمعب األكقات مف العديد في البنؾ إف بؿ متعامميو، اختيار في الحؽ لو ك جراتا يعد البنؾ
 في تساعده التي التكجييات ك النصح لو يقدـ ك لمعميؿ، التجارم ك االقتصادم المستشار

 عدـ ك الكتماف طي في إليو تكصؿ ما كؿ يبقى أف مقابؿ في ذلؾ يككف لكف أعمالو، تطكير
 .ثالث طرؼ إلى بالعميؿ تتعمؽ معمكمة أية عف الكشؼ

في  كاجب الحفاظ عمى السر البنكيك ىذا ما سنتكلى دراستو في ىذا الفصؿ مف خالؿ 
 . في المبحث الثاني كيػػػػػػػر البفػػػػػػاؽ السػػػػػػػػػػػنطالمبحث األكؿ ك بياف 
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 واجب الحفاظ عمى السر البنكي: المبحث األول 

 حمقة يمثؿ ككنو الحديثة، االقتصاديات في الرائدة القطاعات أحد المصرفي القطاع يعتبر   
 عمى لمحكـ امعيار أكضاعو كمتانة تطكره كأصبح الخارجي، العالـ مع أىمية األكثر اتصاؿ
تقـك ، حيث كالخارجية المحمية األمكاؿ رؤكس جذب عمى قدرتو أك كقابميتو االقتصاد سالمة

البنكؾ بصفة معتادة بقبكؿ كدائع تدفع عند الطمب أك آلجاؿ محددة، كما تمنح القركض بما 
           يحقؽ أىدافيا ك يدعـ اإلقتصاد القكمي، باإلظافة إلى مباشرة عمميات تنمية اإلدخار

      ك االستثمار بما في ذلؾ إنشاء المشركعات ك ما تتطمبو مف عمميات مصرفية ك تجارية 
 .، ك نظرا ألىمية ىذه العمميات فرض المشرع الجزائرم مبدأ االلتزاـ بالسر البنكيك مالية

مطمب  )ك لتحديد اإلطار العاـ لاللتزاـ بالسر البنكي يقتضي األمر تحديد مفيـك السر البنكي
ك تحديد األساس القانكني لمبدأ السر البنكي الذم يسمح برسـ حدكد قانكنية لو رغـ  (أكؿ 

التعقيد الذم يشكبو ليس فقط بتنكع المصالح المحمية ك إنما بخصكص المصادر، حيث نجد 
 .(مطمب ثاني  )العديد مف النصكص يمكف أف تشكؿ أسانيد قانكنية لمبدأ السر المصرفي 

 مفهوم السر البنكي : المطمب األول 

قبؿ التعرؼ عمى مفيـك السر البنكي البد أكال مف التعرؼ عمى مفيـك البنؾ لغة ك اصطالحا، 
  " بيع النقد بالنقد " إف أصؿ كممة مصرؼ في المغة العربية مأخكذة مف الصرؼ بمعنى حيث 

ك ىك اسـ مكاف، ك يقصد بو عادة المكاف الذم يتـ فيو الصرؼ، ك أصؿ ىذه الكممة في 
التي تعني المنضدة، ك تستعمؿ كممة " بانكر" المغات األكركبية مشتؽ مف الكممة االيطالية 

، ك قد أجاز مجمع المغة العربية بالقاىرة ذلؾ ك أكرد الكممة في " مصرؼ"كمرادؼ لكممة " بنؾ"
 . 1معاجمو الثالثة الكجيز ك الكسيط ك الكبير

   بإختالؼ التشريعات بنكؾ التعاريؼ الخاصة باؿأما التعريؼ االصطالحي لمبنؾ فنجد إختالؼ
ك المالية في البمداف المختمفة، كما تختمؼ بإختالؼ  ك القكانيف المنظمة لمحياة االقتصادية 

                                                           
 ، الطبعة االكلى ،  دار مجدالكم لمنشر ك التكزيع، االردف ، االحتيال المصرفيميند فايز الدكيكات ، .  حسيف محمد الشبمي1

. 13، ص 2008
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يجاد إلذا فإف مف الصعب بمكاف ، طبيعة النشاط  الذم تقـك بو المصارؼ ك شكميا القانكني
 .نكاعيا ك أشكاليا ك القكانيف التي تحكـ أعمالياأتعريؼ شامؿ ليا عمى اختالؼ 

تمؾ المؤسسة التي تقـك عمى سبيؿ االحتراؼ " فالتشريع الفرنسي عرؼ المصرؼ عمى أنو 
بتمقي األمكاؿ مف الجميكر عمى شكؿ كدائع أك ما في حكميا، ثـ إعادة استخداـ ىذه األمكاؿ 

 " .لحسابيا الخاص في عمميات الخصـ ك االئتماف أك في العمميات المالية األخرل

منشأة حصمت عمى تصريح لمقياـ "ك في الكاليات المتحدة األمريكية يعرؼ المصرؼ بأنو 
ا التصريح مف الحككمة ذسكاء حصمت عمى ق ( Bank Charter )بأعماؿ المصرؼ ك يسمى 

 1"المركزية االتحادية أك الفيدرالية، أك مف حككمة الكالية التي تباشر فييا نشاطيا

المؤسسات التي يككف عمميا " يعرؼ البنكؾ بأنيا 1980أما قانكف التجارة الككيتي لسنة 
األساسي ك الذم تمارسو عادة قبكؿ الكدائع ك استعماليا في عمميات مصرفية لخصـ األكراؽ 

التجارية ك شرائيا ك بيعيا ك منح القركض ك السمؼ، ك إصدار الشيؾ ك قبضيا ك طرح 
القركض العامة أك الخاصة، ك المتاجرة بالعمالت األجنبية ك المعادف الثمينة ك غير ذلؾ مف 

 .2"عمميا االئتماف، أك ما نص قانكف التجارة أك قضى العرؼ باعتباره مف أعماؿ البنكؾ

كما يعرؼ عمى أنو مؤسسة مالية تعمؿ ككسيط مالي بيف مجمكعتيف رئيسيتيف مف العمالء، 
المجمكعة األكلى لدييا فائض مف األمكاؿ ك تحتاج إلى الحفاظ عميو ك تنميتو، ك المجمكعة 
الثانية ىي مجمكعة مف العمالء تحتاج إلى األمكاؿ ألغراض أىميا االستثمار أك التشغيؿ أك 

 .3كالىما

بينما يعرؼ القانكف الجزائرم البنؾ بأنو شخص معنكم ذك طبيعة معتادة يمارس أساسا عمميات 
ر كسائؿ الدفع، ك عمميات إظافية تخص عمميات التسيير، مجمب الكدائع ك منح القركض ك تسي

. 4االكتتاب، الصرؼ، المحافظة ك بيع القيـ المعنكية المنقكلة ك كؿ منتكج مالي
                                                           

 ، القياس و االفصاح المحاسبي في القوائم المالية لممصارف و دورهما في ترشيد قرارات االستثمار ركال كاسر اليقة ، 1
. 16ص   ،2007سكريا ، – مذكرة ماجستير في المحاسبة المصرفية ، جامعة تشريف 

 .9، ص 2009/2010، مذكرة ماجستير، جامعة بكمرداس، الرقابة عمى البنوك التجاريةعبد الحؽ شيح،  2
. 7، ص 2007، الطبعة األكلى، دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، االسكندرية، إدارة المصارف محمد الصيرفي، 3
. 20 ، ص 2001، المطبعة الحديثة لمفنكف المطبعية ، الجزائر ، القانون المصرفي  محفكظ لعشب ، 4
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  04-10 المعدؿ ك المتمـ بمكجب األمر 11-03 األمر  قانكف النقد ك القرضبالرجكع إلىك 
 70لـ يعرؼ البنكؾ ك إنما اقتصر عمى بياف العمميات التي تقـك بيا ك ذلؾ بمكجب المادة 

 66البنكؾ مخكلة دكف سكاىا بالقياـ بجميع العمميات المبينة في المكاد مف " التي تنص عمى 
تتضمف "  نجدىا تنص عمى 66استقراء المادة ك ب، " أعاله، بصفة مينتيا العادية 68إلى 

العمميات المصرفية تمقي األمكاؿ مف الجميكر ك عمميات القرض، ك كذا كضع كسائؿ الدفع 
. 1"تحت تصرؼ الزبائف ك إدارة ىذه الكسائؿ

 تعريف السر البنكي : الفرع األول 

تعد السرية المصرفية جزء مف السرية المينية، ك عمى ذلؾ فإف مفيـك السر الميني بشكؿ عاـ 
 صفة أك كاقعة" ينطبؽ عمى السر المصرفي إلى حد بعيد، حيث يمكف تعريؼ السر الميني بأنو

 النظاـ بيا يعترؼ مصمحة ثمة كاف إذا األشخاص مف محدكد عدد في بيا العمـ نطاؽ يتحصؿ
 2"النطاؽ ذلؾ في محصكرا بيا العمـ ؿظم رأكث أك لشخص

أك ىك كؿ ما يتصؿ بعمـ االنساف بحكـ مينتو أك فنو، ك يقع عميو االلتزاـ بكتمانو ك عدـ 
 3.إفشائو

 03-06ك قد نصت عمى كاجب الحفاظ عمى السر الميني العديد مف القكانيف مف بينيا األمر 
يجب عمى المكظؼ االلتزاـ  " 48المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية في مادتو 

 4..."بالسر الميني، 

ك مف ىنا نعتبر أف العمؿ المصرفي مف ضمف الميف التي يجب عمى مف يعمؿ بيا أف يمتـز 
بعدـ افشاء أسرار مينتو بشكؿ عاـ، ك نظرا ألىمية العمؿ المصرفي ك سريتو فإننا نكرد عددا 

                                                           
 أكت 27الصادرة في ، 52، جريدة رسمية عدد المتعمق بالنقد و القرض 2003 أكت 26 مؤرخ في 11-03األمر رقـ  1

. المعدؿ ك المتمـ، 2003
صالحها وأساليبها أصولها الدولة، موظفي شؤون إدارة اليادم، عبد أميف حمدم 2  العربي، الفكر دار الثالثة، الطبعة ،وا 

 .47  ص ، 1976 القاىرة،
 ، ص 2007، منشكرات الحمبي الحقكقية ، الطبعة االكلى ، لبناف ، القانون المصرفي و النقدي محمد يكسؼ ياسيف،  3

103. 
4

، 46، جريدة رسمية عدد لقانون األساسي العام لموظيفة العمومية يتضمف ا2006 جكاف 15 مؤرخ في 03-06األمر رقـ  
 .2006 يكليك 16الصادرة في 
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مف المفاىيـ التي أكردىا الفقو القانكني عمى اعتبار أف العديد مف التشريعات لـ تتناكؿ في 
 : فحكاىا تعريفا لمسر المصرفي ك منيا

 ذات ة كالركائز األساسيةىـ القكاعد الجكىرمأمف  ( banking secrecy )ة المصرفيةتعد السرم
 ةعراؼ المصرفيأل كاة بعمؿ البنكؾ، حيث يستكجب عمى البنكؾ بمكجب القكاعد القانكنيةالعالؽ

ك تـ اإلتفاؽ عمى أذا نص القانكف إال إ، ػةسرار العمالء كعممياتيـ المصرفيأف تمتـز بحفظ أ
 .1خالؼ ذلؾ

 اليةلـا القضايا بحفظ صارؼالـ عاتؽ عمى قىلمؿا جباكؿا" بأنيا صرفيةلـا السرية تعرؼ
 تككف كالتي أقؿ، بنسبة كلك اآلخريف كباألشخاص بالزبائف عمقةلمتا كالشخصية كاالقتصادية

 بكجكد التسميـ مع مارسةلـا ىذه معرض في أك ، ممارستيـ لمينتيـأثناء عمميـ لإؿ آلت قد
 . " الزبائف ءىؤال لحة لمصالتكتـ حفظ عمى قرينة

حيث يشير ىذا المفيـك إلى أنو قد تفرض مجمكعة مف القكانيف مثؿ سكيسرا عمى البنؾ االلتزاـ 
 بالحفاظ عمى سرية المعمكمات التي تصؿ إلى عمـ البنؾ سكاء مف خالؿ ممارستو لمعمؿ 

المصرفي أك مف خالؿ أم طريؽ آخر، ك لكف ىذا المفيـك يشترط قرينة عمى حفظ ك كتماف 
 2العمميات المصرفية، لكف السؤاؿ الذم يطرح ماىي ىذه القرينة؟ ك ما ىدفيا؟

 خالؿ مف البنؾ بعمـ تتصؿ كقائع أك معمكمات أك أمر كؿ"  قبأف صرفيلـا السر أيضا كيعرؼ
 صرفيةالـت التسييال ك قمبالغ كقيمة قبكدائع تتعمؽ كالتي العميؿ بيا يقـكفية رمص عممية

  . "ؾ البف عف العميؿ يسحبيا التي كالشيكات كضماناتيا قؿ نكحةلمـا كالقركض
 مكجبا تشكؿ فيي حكزتيا، لىإ كصمت التي األسرار إفشاء بعدـ صارؼلـا التزاـ"  أيضا ىيك

 .3"كاحد آف في قؿ كحقا لممصرؼ
 

                                                           
  .224 ، ص 1992 ، ة عيف شمس ، القاىرة، مكتب لعميات البنوكةاألسس القانوني، ةالقميكبي سميح  1
 ، رسالة ماجستير، جامعة االسراء الخاصة، -دراسة مقارنة – الجوانب القانونية لمسرية المصرفية  محمد عمي السرىيد، 2

. 6، ص 2009األردف، 
، مجمة االقتصاد الجديد، رفية في ظل التحوالت االقتصادية العالمية مع االشارة الى حالة الجزائرصالسرية المسعيد غزالف،  3

 . 286ص ، 2015،جامعة الجياللي بكنعامة خميس مميانة، الجزائر ، 01/2015 ، المجمد 12العدد 
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ك ىنا نجد أف ىذا المفيـك يضيؽ مف السرية المصرفية، حيث يجب اعتبار السرية المصرفية 
 1.التزاـ قانكني عاـ ك ليس حؽ السرية المصرفية في عالقة العميؿ مع البنؾ

التزاـ ضمني يقع عمى البنكؾ " ك عمكما يذىب الرأم الراجح إلى تعريؼ السرية المصرفية بأنيا
في عالقاتيا بالعمالء لما تقتضيو طبيعة العالقة المصرفية مف ثقة متبادلة ك حيطة ك حذر   
 2ك مف ثـ يكجد كاجب ضمني عمى البنكؾ بعدـ إفشاء المعمكمات عف العمالء بعمد أك بإىماؿ

نما فية،رالمص السرية يعرؼ فمـ زائرملجا المشرع أما  الممزميف األشخاص ذكر عمى أتى كا 
 كالقرض بالنقد لؽلمتعا ك 11/03 ـرؽ األمر مف 1/117 ةلمادا في المصرفي لسراب بااللتزاـ
 أك يشارؾ شخص ككؿ حسابات فظ محاؿؾ ك إدارة سمجؿ في عضك كؿ بذلؾ ألـز حيث
 شخص كؿ ك مستخدمييا أحد كاف أك مالية مؤسسة أك بنؾ ييرتس في كانت طريقة بأم شارؾ
يخضع لمسر : "  حيث تنص المادة عمى يةلماؿا ؤسساتلـكا البنكؾ رقابة في شارؾ أك يشارؾ

 :الميني، تحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات 
كؿ عضك في مجمس إدارة، ك كؿ محافظ حسابات ك كؿ شخص يشارؾ أك شارؾ بأم  -

 .طريقة كانت في تسيير بنؾ أك مؤسسة مالية أك كاف أحد مستخدمييا
كؿ شخص يشارؾ أك شارؾ في رقابة البنكؾ ك المؤسسات المالية كفقا لمشركط  -

 . 3" المنصكص عمييا في ىذا الكتاب 
 السرية المصرفية بين التأييد و المعارضة : الفرع الثاني 

 أك ترفض لأخر نظر اتقجك نالؾق قابؿـاؿ فيك  صرفية،ـاؿ السرية تؤيد نظر جياتك ىناؾ
 صرفيةـاؿ لمسريةالقكؿ أف  نستطيعىنا  ىا،بتحج األقؿ عمى كأ صرفيةـاؿ السرية تعارض

 .سمبياتك  ياتيجابإ
 لفةمخت اتاهاتج في اقتصادية نتائج ؽأف ليا ىدفا يحؽ صرفيةـاؿ لمسرية ؤيدينمال ليرحيث 

 التيؤكس األمكاؿ ر عادةإ  األمكاؿ كسكرؤ جمبك  االستثمارك ، االدخار تشجيع ىاىـأ
 السرية ـكعدثيرة ؾ أمكر مف مصانة فتكك ال فأ أصحابيا عميياكاف يخشى  قتك في اجرتق

                                                           
 .7 محمد عمى السرىيد، مرجع سابؽ، ص 1
، دار قنديؿ لمنشر ك التكزيع، -دراسة مقارنة - غسيل االموال و عالقته بالمصارف و البنوك  محمد حسف عمر بركارم، 2

 .300، ص 2010الطبعة االكلى، عماف، 
  . المعدؿ ك المتمـ 03/11األمر 3
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 أف ك، ةصرفيـاؿ السرية بمبدأ األخذفي  ميـ ركد االقتصادية العكامؿم تؤد إذ ،صرفيةـاؿ
 الغش عمميات عف لةكمسؤ المصارؼ غير فأ عمى كفيؤكد صرفيةـاؿ السريةم مؤيد مف العديد
        السمطات ليةكمسؤ مق بؿ ،المصارؼ خارج تحدث التي الضريبي التيربك  حتياؿكاال
 ناخـاؿ عناصر مف أساسي عنصر صرفيةـاؿ السريةف أ اعتبارك  كجكدة،ـاؿ يفالقكافك 

 جكدك ظؿ في نشط مصرفيك  ماليك  دماقتصا ضعك ـلقيا تكافرهالذم يجب  ـالعا رمماثاإلست
 أك اختالؿ أم  غياب عند ك االجتماعي،ك  السياسي األمفك العدؿ ك  االستقرار تؤمف لةكد

 عمى امساعد اسببف تكك ربماك  صرفيةـاؿ السرية أداء يضعؼ العناصر ذهق مف عنصر
 .ة المصرؼبسالـ ةؽثيك عالقة اقؿ المصرفية السرية فأ كما ،لياـاؿ كرقالتد
 السرية ذهق تستغؿ فأ كق اآلخر السمبي ماالقتصاد األثر اقؿ نعارضومال لير قابؿـاؿ فيك 
 ثـ مفك  الي،ـاؿك  صرفيـاؿ الجياز إلى كبيرة نقدية أرصدة ضخ عمميات خالؿ مف صرفيةـاؿ

 األزمات ثكحد ثـ مفك  ،ماالقتصاد النشاط استقرارـ عد إلى ميؤد مالذ فاجئـاؿ سحبيا
     الضرائب دفع مف التيرب عمى تساعد صرفيةـاؿ السريةف أ اعتبارك  ،صرفيةـاؿك  النقدية

 ضرائبي تحصيؿ ـنظا نحك تدفع إنيا بؿ الية،ـاؿ السياسة في خمؿ إحداث في تسيـ بذلؾك 
 ال ك ىـ عماؿ لدل الغير كأف مكظفك ىـ يفؼمكؿاؿ معظـف أ اعتبار عمىير عادؿ غ

 كفتؾ فأيمكف  ال ةكبير نقدية أرصدة السرية راءك تختفيك  الضريبة مف التيرب فيستطيعك
 .1الضريبي الكعاء ضمف

إف ؼ صرفيةـاؿ السرية بدأـؿ يفعارضـاؿ كأ ؤيديفـاؿ حججك  مبررات كانت ميما ق كفأ يرغ
 األمكاؿ    غسيؿ ةىرظا فأ كك ق التحميؿك  عالجةـاؿ يتطمبك  قنفس يفرض أصبح اقعاىناؾ ك
  لمنمك اقؿ ـالئـاؿ ناخـاؿ – لأخر جكانب إلى باإلضافة - صرفيةـاؿ السرية في تجد ك غيرىا

 . االنتشارك 
 
 
 
 

                                                           
جامعة الجياللي ، 09 ، مجمة االقتصاد الجديد ، العدد األثر المتبادل بين السرية المصرفية و غسيل األموال حاجي العمجة، 1

  .79 ، ص2013سبتمبر  بكنعامة خميس مميانة، الجزائر،
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 النصوص القانونية المقررة لإللتزام بالسر المصرفي في التشريع الجزائري : الفرع الثالث 
 سابقا        10-90لقد نص المشرع الجزائرم عمى االلتزاـ بالسر المصرفي في القانكف رقـ 

، ك ذلؾ 27/08/2003 المتعمؽ بالنقد ك القرض الصادر في 03/11ك الممغى باألمر رقـ 
مف الباب الثاني " إدارة بنؾ الجزائر"  منو ك الكاردة في الفصؿ الثاني بعنكاف25في المادة 

ىيكؿ بنؾ الجزائر ك تنظيمو   "ك مف الكتاب الثاني بعنكاف" تسيير بنؾ الجزائر ك مراقبتو"  بعنكاف
 :ك التي تنص عمى أنو" ك عممياتو

ال يجكز ألعضاء مجمس االدارة أف يفشكا بصفة مباشرة أك غير مباشرة كقائع أك معمكمات " 
إطمعك عمييا في إطار عيدتيـ، ك ذلؾ دكف المساس باإللتزامات المفركضة عمييـ بمكجب 

 .القانكف، ك ما عدا الحاالت التي يدعكف فييا لإلدالء بشيادة في دعكل جزائية
 ."يمـز بنفس الكاجب كؿ شخص يمجأ إليو مجمس اإلدارة في سبيؿ تأدية ميامو

تشكيمة مجمس النقد   "  مف نفس القانكف ك الكاردة في الباب األكؿ بعنكاف61كما تنص المادة 
 :عمى أنو" مجمس النقد ك القرض" مف الكتاب الرابع بعنكاف" ك القرض

 أعاله، كما يمـز بيا كؿ 25يمـز أعضاء المجمس بالكاجبات المنصكص عمييا في المادة " 
 "شخص يمكف أف يمجأ إليو المجمس ألم سبب كاف

يخضع لمسر الميني، تحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا في "  117كما تنص المادة 
 :قانكف العقكبات 

كؿ عضك في مجمس إدارة، ك كؿ محافظ حسابات ك كؿ شخص يشارؾ أك شارؾ بأم  -
 .طريقة كانت في تسيير بنؾ أك مؤسسة مالية أك كاف أحد مستخدمييا

كؿ شخص يشارؾ أك شارؾ في رقابة البنكؾ ك المؤسسات المالية كفقا لمشركط المنصكص  -
 . 1" عمييا في ىذا الكتاب 

 

 

 

 
                                                           

 .  المتعمؽ بالنقد ك القرض 03/11االمر  1
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 االعتبارات التي يقوم عميها السر المصرفي : الفرع الرابع 

يقـك السر المصرفي أك كما يسميو البعض بالكتماف المصرفي عمى أساس التزاـ البنؾ بكتماف 
الكقائع التي تعيد إليو بمناسبة مباشرة نشاطو ك ذلؾ لكجكد حالة مف خصكصية العالقة بيف 
 المصرؼ ك عميمو، ذلؾ أف األخير سكؼ يعطي المصرؼ أسرار حساباتو ك تعامالتو المالية 

كمو ثقة ك اطمئناف في أف يكتـ المصرؼ ما يفضى إليو، ك يستكم في ذلؾ أف يككف العميؿ و 
تاجرا أك غير تاجر، ك سكاء كاف الغير الذم ينكم حجب األسرار عنو منافسا لو أك حتى فردا 
مف أفراد عائمتو أك أقربائو، ك األكثر مف ذلؾ يقـك المصرؼ أحيانا بدكر المستشار االقتصادم 
ك التجارم لمعميؿ مف خالؿ مايقدمو لو مف نصح ك ارشاد ك تكجيو ابتغاء لتطكير اعمالو     

 .ك ازدىارىا ك ىذا يتطمب الثقة المتبادلة بيف الطرفيف

ك عمى ذلؾ كانت االعتبارات التي يقـك عمييا السر المصرفي ىي اعتبارات تتعمؽ بالحرية 
الشخصية ك احتراـ الحياة الخاصة لمفرد، كما أنيا اعتبارات تتعمؽ بكتماف أنشطة المصرؼ 

الخاصة بالعمالء حتى ينشأ جك مف الثقة فيما بيف المصرؼ ك عمالئو، أضؼ إلى ذلؾ 
 .االعتبارات الخاصة بالمصمحة العامة

 : ك عميو فإننا سنتناكؿ ىذه االعتبارات كما يمي

 حماية الحرية الشخصية: أوال 

 مف الدستكر 39تعتبر الحرية الشخصية حؽ دستكرم كرسو المشرع الجزائرم بمكجب المادة 
     .ك يحمييما القانكف ال يجكز انتياؾ ُحرمة حياة المكاطف الخاصة كحرمة شرفػو، "الجزائرم 

 .1"ةسرية المراسالت كاإلتصاالت الخاصة بكؿ أشكاليا مضمكف

فاإلنساف بحكـ طبيعتو لو أسراره الشخصية ك مشاعره الذاتية ك صالتو الخاصة، ك ال يمكنو أف 
 .يتمتع بيذه المالمح إال في إطار مغمؽ يحفظيا ك يييئ ليا سبيؿ البقاء

 ك تقتضي حرمة الحياة الخاصة أف يككف لإلنساف الحؽ في إضفاء السرية عمى مظاىرىا 

                                                           
 المؤرخة في 63 عددالجريدة الرسمية ، التعديل الدستوري المتضمن،  2008 نكفمبر 15 المؤرخ في 19-08 القانكف رقـ 1

. 2008 نكفمبر 16
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ك آثارىا، ك مف ىنا كاف الحؽ في السرية كجيا مقابال لمحؽ في الحياة الخاصة ال ينفصؿ عنو 
ك بما أف ذمة العميؿ المالية ىي جزء مف حياتو الخاصة ك حريتو . بأم حاؿ مف األحكاؿ

الشخصية فبالتالي ال يجكز ألحد أف يتعرض ليا بانتياؾ سريتيا لما في ذلؾ مف مساس بكيانو 
المالي ك التجارم ك اخالؿ الثقة في النظاـ المالي، األمر الذم ينعكس في سمبيتو عمى 
 1.المصمحة العامة باعتبار أف االئتماف مف ركائز المصمحة االقتصادية العميا في المجتمع

لذا فإف الكتماف المصرفي مظير مف مظاىر حماية الحرية الشخصية لألفراد بمناسبة نشاطيـ 
االقتصادم، ك ىي حماية تقـك عمى أسس قانكنية ك تممييا اعتبارات سياسية ك اقتصادية      

 أف يمارس نشاطو االقتصادم –في حدكد القانكف - ك اجتماعية، ذلؾ أف لمفرد مطمؽ الحرية
المشركع، ك أف يحتفظ لنفسو بذمتو المالية ك تفصيالتيا دكف أف يتعرض لو أحد إال كفؽ أحكاـ 

 . 2القانكف

 حماية مصمحة المصرف : ثانيا 

مف الجدير ذكره أف ازدىار المصرؼ ك نمائو إنما يتكقؼ عمى ازدياد عدد عمالئو ك زبائنو،   
ك مف ىنا فإف مف مصمحة المصرؼ أف تبقى أعمالو في سرية تامة الرتباط ذلؾ بمصمحة 

العمالء الذيف يأتمنكنو عمى أسرارىـ المالية، حيث أف افشاء المصرؼ ألسرار عمالئو إنما ييز 
الثقة بو، كما يزعزع الطمأنينة التي ينشدىا ىذا العميؿ مما يترتب عمى ذلؾ نفكر العمالء مف 
التعامؿ مع ىذا المصرؼ، حيث يؤدم بالتالي إلى خسارة المصرؼ سكاء عمى الصعيد المالي 

فضال عف احتماؿ الزامو بالتعكيض عما يمحؽ العمالء مف أضرار        أك الصعيد التجارم 
 .ك خسائر ناجمة عف افشاء أسرار

كما ك أنو يتكجب عمى المصرؼ أف يتأكد مف التزاـ العامميف فيو باالمتناع عف إفشاء 
المعمكمات الخاصة بو، فإذا ما أقدـ أحد العامميف في المصرؼ باإلفصاح عف بعض 

                                                           
، الطبعة األكلى، دار كائؿ - دراسة مقارنة–المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي   محمد عبد الكدكد ابك عمر،1

. 31 ص،1999لمطباعة ك النشر، عماف، االردف، 
. 31 المرجع نفسو، ص2
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المعمكمات عف مصرفو إلى مصرؼ منافس ك أدت ىذه المعمكمات إلى إلحاؽ الضرر بيذا 
 .1المصرؼ، ك ىذا بالضركرة سيؤدم إلى اخالؿ الثقة بيف العميؿ ك ىذا المصرؼ

 حماية المصمحة العامة : ثالثا 

لـ تيدؼ السرية المصرفية إلى تأميف مصمحة الزبكف الفردية، ك مصمحة المصرؼ ك الجمعية 
 .المصرفية ك حسب، إنما أيضا ك قبؿ كؿ شيء إلى حماية مصمحة المجتمع

لقد جرل فرض مكجب التكتـ لمصمحة الزبكف، ك لتأميف ثقة أكبر في المينة المصرفية، كما أنو 
يعكد بالنفع عمى المجتمع، ألف السرية المصرفية في النشاط المصرفي تؤلؼ محكرا أساسيا في 
القطاع االقتصادم العاـ، السيما ك أف ىذا النشاط يتناكؿ شتى المياديف الصناعية ك الزراعية 

 .2ك الخدمات الثقافية ك ما إلى ذلؾ

حيث تمعب البنكؾ دكرا رئيسيا في االقتصاد الكطني ألم دكلة مف الدكؿ، لككنيا اإلطار 
الطبيعي الذم تتجمع فيو المدخرات الكطنية لكافة فئات المجتمع، لتخرج منو بعد ذلؾ عمى 

شكؿ قركض ك اعتمادات لممشاريع الصناعية ك التجارية ك الزراعية المختمفة، ك مف ىنا تأتي 
أىمية البنكؾ مف حيث ككنيا آداة تزكيد النشاط االقتصادم برأس الماؿ النقدم الالـز لو،      
ك بذلؾ يمكف القكؿ بأف القكة االقتصادية ألم دكلة إنما تقاس بمدل القكة االقتصادية لمبنكؾ 

 .3فييا

حيث أف كتماف المعامالت المصرفية تؤدم إلى تحقيؽ المصمحة العامة حيث يؤثر إيجابيا عمى 
االقتصاد الكطني بما يكفره مف ثقة لالئتماف العاـ بإعتباره مصمحة عميا لمدكلة ك يتجمى ذلؾ 

                                                           
 .306 محمد حسف عمر بركارم، مرجع سابؽ، ص 1
، الطبعة األكلى، -دراسة في القانون المقارن – في القوانين المصرفية و االدارية و المدنية  نعيـ مغبغب، نظريات 2

 .25، ص 2008منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، 
. 230، ص 2014، أطركحة دكتكراه ، جامعة تيزم كزك ، دور البنوك في مكافحة تبييض األموال تدريست كريمة، 3
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في عدـ الثقة في النظاـ المصرفي لمبمد ك تشجيع لرؤكس األمكاؿ المحمية ك األجنبية عمى 
 1االستقرار في البمد التي تحمي قكانينيا السرية المصرفية

لذلؾ تعتبر المصمحة العامة مف أىـ االعتبارات التي يقـك عمييا التزاـ البنكؾ بحفظ السر، بؿ 
، ك الذم يختمؼ 2ك تمعب دكرا رئيسيا في تحديد معالـ النظاـ القانكني لاللتزاـ بالسر البنكي

بإختالؼ مفيـك المصمحة العامة ذاتيا، فيتسع ك يضيؽ بحسب النظاـ الذم يمارس البنؾ في 
ظمو نشاطو المعتاد مع عمالئو، ك أيضا باختالؼ النظاـ االقتصادم الذم تتخذه الدكلة بصفة 

 3.خاصة

 

األساس القانوني لاللتزام بالسر البنكي : المطمب الثاني 

لقد اختمفت اآلراء الفقيية القانكنية ك المكاقؼ حكؿ تحديد أساس قانكني كاحد لاللتزاـ بالسرية 
 :المصرفية، ك بيدكا أف ىذا االختالؼ مرده عدة أسباب ك مف أىميا

  طبيعة االختالؼ الناشئ عف طبيعة النظاـ االقتصادم ك السياسي لمبمد، فكمما كانت الدكلة مف
الدكؿ الديمقراطية كمما تكسعت تطبيقات قاعدة السرية المصرفية في مصارفيا عمى اعتبار أنيا 
صكرة مف صكر تطبيؽ مبادئ الحرية ك حماية الحرية الشخصية ك الخصكصية الفردية،      
ك عمى النقيض مف ذلؾ فطالما كانت الدكلة دكتاتكرية كمما كانت تطبيقات ىذه القاعدة نادرة 

الكجكد، بؿ ك حتى ك إف كانت مكجكدة قانكنا إال أنيا ال تطبؽ عمى أرض الكاقع المممكس في 
المصارؼ لككف تمؾ األنطمة ال تقيـ لمقكاعد القانكنية عادة األىمية الالزمة مف جية، كما     

 .ك أنيا ترل بأف المصمحة العامة ىي الغالبة عمى المصالح الفردية مف جية أخرل

                                                           
 - مقارنة قانونية سةراد - األموال غسيل عمميات و القانونية الحماية بين المصرفية السرية ، الحمكرم يدزا ماجد عصاـ 1
 جامعة ، اإلدارية كالعمـك االقتصاد كمية مع بالتعاكف القانكف كمية ، التطبيؽ ك النظرية بيف البنكؾ عمميات تشريعات مؤتمر ،

. 4، ص www.lowjo.com ،2012 ، الياشمية . األردنية المممكة ، اليرمكؾ
. 307 محمد حسف بركارم، مرجع سابؽ، ص 2
 .230 تدريست كريمة، مرجع سابؽ، ص 3

http://www.lowjo.com/
http://www.lowjo.com/
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  ك مف جانب آخر نرل بأف القانكف المدني لـ يحدد أك لـ ييتـ بيذه القاعدة، فمـ ينظميا ضمف
قكاعده ك أحكامو، بؿ تركيا لمقكاعد العامة ك االجتيادات القصائية، ك لما تصدره الجيات 

 .التشريعية مف قكانيف خاصة بالسرية عمى أف تككف لكؿ حالة خصكصيتيا
عمكما ليذه األسباب ك ألسباب أخرل كثيرة، لـ يتـ االتفاؽ عمى أساس قانكني محدد لمعالجة 

ىذا المكضكع، لذا فقد تعددت النظريات ك اآلراء الفقيية، فالبعض يذىب إلى أف أساسيا القانكف 
المدني ك خاصة فيما يتمؽ بالعقد عمى اعتبار أف السر المصرفي يعتبر التزاـ بالكتماف مجرد 

التزاـ تعاقدم، بينما يعتبر في ظؿ معظـ التشريعات األخرل التزاما قانكنيا يستند إلى المصمحة 
العامة لممجتمع، ألف المشرع ييدؼ عادة مف تجريـ اإلفشاء ك المعاقبة عميو لممصمحة العامة 

، غير أف مختمؼ التشريعات بدكرىا سمكت في معالجة ىذا 1التي تطغى عمى المصمحة الخاصة
 :االلتزاـ مسمكيف متميزيف

أحدىما عقدم، فيك كأم التزاـ عقدم مصدره العقد المبـر بيف البنؾ ك العميؿ ك لك لـ ينص  -
العقد صراحة عمى ىذا االلتزاـ ألنو مفترض ك ىذا المصدر ال يترتب عميو أم مسؤكلية جنائية 

 .ك إنما يترتب عميو مسؤكلية مدنية عقدية
ك ثانييما ك ىك أف لمسر المصرفي أساس قانكني، أم مصدره القانكف، ك يترتب عمى االخالؿ  -

 .2بو مسؤكلية مدنية تقصيرية ك مسؤكلية جنائية
 :ك سنبيف ىذه النظريات ك االتجاىات كما يمي

األساس القانوني لاللتزام بالسر البنكي في القانون المدني : الفرع األول 

لغرض الكقكؼ عمى ىذا األساس فإننا سنتطرؽ إلى اتجاىيف رئيسييف ك ىما العقد ك المسؤكلية 
التقصيرية، حيث أف كال االتجاىيف مكمالف لبعضيما البعض ك كالىما يندرج تحت مصادر 

 .االلتزاـ في القانكف المدني 

 

 
                                                           

. 310  محمد حسف عمر بركارم ، مرجع سابؽ ، ص 1
، الطبعة األكلى، مكتبة المدنية و الجنائية في العمل المصرفي في الدول العربية المسؤولية عبد الفتاح سميماف، 2

 .394، ص 1986االنجمكالمصرية، بدكف بمد نشر، 
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 العقد كمصدر لاللتزام بالسر المصرفي: أوال 

 العقد أساسو ك مرجعو العميؿ رارسأ بحفظ البنؾزاـ لتا أف مفادىا فكرة العقد نظرية تتضمف
    ؾالبنك عمميات طبيعة أف أساس عمى ، أخرل جية مف العميؿ ك جية مف لبنؾ ابيف القائـ

 إليو العميؿ بو يفضي ما البنؾ يكتـ أف في العميؿ ثقة عمى تقـك عميمو ك البنؾ بيف العالقة ك
 أف فيفترض ، الخاصة شؤكنو مف العميؿ يعتبرىا مسائؿ كىي ، المالية أحكالو ك تصرفاتو مف
 رالس كتماف بشأف المصرفي العرؼ عميو جرل ما إطار في التعامؿ إلى اتجيت قد العميؿ رادةإ
 أف دكف العقدية المدنية المسؤكلية عمىااللتزاـ  بيذا اإلخالؿ عمى المترتب الجزاء يقتصر ك
 .1ةجنائي مسؤكلية أية تبير
 عمى بناء العقد في السر بحفظ خاص شرط إيرادب صريحا يككف قد السر بحفظ البنؾـ التزا ك

 بشركط تضمينو ك بحرية العقد محتكل تحديد في العقد لطرفي يسمح الذم التعاقد حرية مبدأ
 مسبقا البنكؾ تعدىا التي العقكد خالؿ مف إما ك السر، بحفظ المتعمؽ الشرط بينيا مف خاصة
 تصنؼ ما عادة ىي ك ،اعنو فكرة أية العميؿ لدل تككف ال العمـك في ىي شركطا مفتتض
 في العميؿ يككف حيث ، طراؼاأل بيف االقتصادية القكة في المساكاة لعدـ اإلذعاف عقكد ضمف
 أف يجب التي شركطو لفرض المتميز مكضعو يستغؿ الذم البنؾ مع مقارنة ضعؼ مكضع
 .2مشركعة ك قانكنية تبقى
 التي العميؿ إلرادة المفترضة اإلرادة مف نابعا ك ضمنيا السر بحفظ البنؾ ـازإلت يككف قد كما

 عمى جيتو مف الفرنسي الفقو يؤكد حيث ، البنؾ مع العميؿ تعاقد عند السر كتماف إلى اتجيت
 العقكد مستمزمات مف ىك ك البنكية، العقكد لكؿ ضركرية تِبعة يعد السر بحفظ االلتزاـ أف

 التزامات مف الميني السر أف بالضركرة يعتقد البنؾ مع تعاقده عند العميؿ أف ذلؾ ، المصرفية
 لما كفقا ك يةف بحسف تنفيذه ينبغي الذم اإلطار العقد عف ينفصؿ ال السر ىذا أف ك ، البنؾ
 . )ؿالعمي( األطراؼ ألحد األقؿ عمى أك راؼطاأل نية تتطمبو

 نصا مفيتض ال فيك ، االنجميزم كالقانكف ، األنجمكسكسكنية التشريعات في القائـ الكضع ىك ك
زاـ االلت بأف االنجميزية العميا المحكمة قضت ذلؾ في ك السر، بحفظ زاـااللت البنؾ عمى يكجب

                                                           
، الطبعة األكلى، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، إفشاء السر المصرفي بين الحظر و االباحةمحمد عبد الحي ابراىيـ،  1

. 76، ص 2012
 . 11، ص2014/2015، مذكرة ماجستير، جامعة سطيؼ، السر المصرفي في ظل االلتزامات الجديدة لمبنك بكسالـ عبمة، 2
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 شرط ىناؾ العقد ىذا بمكجب ك العميؿ، ك البنؾ بيف لمعقد نتيجة قانكنيزاـ لتا المصرفي بالسر
 نصت المحكمة إف بؿ ، كتمانيا ك المصرفية السرية عمى الحفاظ البنؾ عمى يحتـ ضمني
      أدبي، أك أخالقي التزاـ مجرد ليس ك تعاقدم ك قانكني التزاـ البنؾ التزاـ أف عمى صراحة

 األضرار عف التعكيض في الحؽ العميؿ يمنح القانكنيااللتزاـ  بيذا البنؾ إخالؿ فإف عميو ك
 بيف تعاقديا التزاما األمريكية المتحدة الكاليات في السر بحفظ البنؾ التزاـ يعتبر بو ك لحقت التي
 تخص بمعمكمات اإلفصاح البنؾ عمى يمتنع ثـ مف ك العامة، لمقكاعد كفقا العميؿ ك البنؾ

 .العميؿ مف ضمنية أك صريحة مكافقة تكجد لـ ما المالية، ظركفو أك صفقاتو أك عميمو حساب
 : نكرد منياإلى عدة أمورك قد استند أنصار نظرية العقد بترجيحيا 

 أف ىذه النظرية تسمح بتفسير نسبية السر، أم أف العميؿ يبقى سيد سره ك يستطيع أف يعفي  -1
 .البنؾ مف االلتزاـ بو في أم كقت

 أف ىذه النظرية بتحديدىا مسؤكلية مف يفشي السر عمى أساس العقد تسمح بتقدير الضرر  -2
 .الذم يمحؽ بالمجني عميو مف جراء اإلفشاء ك تقدير التعكيض

 أف ىذه النظرية تغني عف ضركرة كضع تعريؼ قانكني لاللتزاـ بالسر المصرفي، حتى أف  -3
 1.أنصار ىذه النظرية يعرفكف السر المصرفي عمى أنو عقد

 البنؾ بيف القائـ العقد ىذا نكع حكؿ اختالؼ ىناؾ ثمة فإنو عميو، متفؽ االتجاه ىذا كاف إف ك
 كديعة، عقد كاف إف فيما العقد ليذا القانكني التكييؼ في الفرنسي الفقو اختمؼ فقد عميمو، ك

 .مسمى غير عقد ىك أـ خدمات، إيجار عقد ككالة، عقد
  ةـــــوديع دـــعق  -1
 أف اعتبار عمى2 كديعة عقد شكؿ الزبكف ك البنؾ بيف المبـر العقد يتخذ االتجاه ليذا كفقا
 تجب لديو مكدع كأم ىك ك مينتو، أك كظيفتو بحكـ المصرؼ لدل مكدع البنكي السر
 استدؿ ك المكدع، مف بإذف إال فيو التصرؼ عدـ ك المكدع الشيء عمى المحافظة عميو

 بقكليا الفرنسي العقكبات قانكف مف 378 المادة نص عمى مكفقيـ لتبرير النظرية ىذه أنصار

                                                           
. 42محمد عبد الكدكد أبك عمر، مرجع سابؽ، ص  1
المكدع  إلى منقكال شيء لمكدع بمقتضاه يسمـ عقد" بأنيا المدني القانكف مف 590 المادة في الكديعة عقد المشرع عرؼ قد ك 2

 ."عينا يرده أف عمى ك لمدة عميو يحافظ أف عمى لديو
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  «…personne dépositaire du secret.. » إلى بو المعيكد السر بيف شبيت التي 
    بيف الحكـ في التسكية إلى انصرفت المشرع نية أف إلى يشير مما الكديعة، عقد ك البنؾ

 كما اإليداع، كاقعة بسبب إال السر بكتماف يمتـز ال فالبنؾ، السر كديعة ك المدنية الكديعة
 المنصكص بالكديعة اإلخالؿ حالة في يكقعجزاء  رتب قد الفرنسي المشرع أف ذلؾ إلى أضافكا
 العقكبات قانكف مف 408 فالمادة السر، كديعة ككذلؾ الفرنسي المدني القانكف في عمييا

 المادة قررتو نفسو الشيء ك المدنية، الكديعة حفظ ييمؿ مف عمى تكقع عقكبة قررت الفرنسي
 .1السر كديعة مخالفة عند الفرنسي العقكبات قانكف مف  378
 يؤاخذ التي األسرار عف لمتعبير كديعة لفظ استخداـ أساس عمى انتقادا القت النظرية ىذه لكف

 في عنو يختمؼ العقكبات القانكف في معناه أف ذلؾ محمو، غير في بيا اإلفضاء عمى القانكف
    عينا، دهبر يمـز منقكؿ لشيء مؤقت بحفظ اتفاؽ ىك المدنية الكديعة عقد إذ ،المدني القانكف

 تفسير يمكف ال ك كما عينا، رده لمبنؾ يمكف ال إذ كديعة السر ككف مع يستقيـ ـؿ ما ىك ك
 مف ك الميني، بنشاطو قيامو عند مباشر غير بشكؿ ترده التي المعمكمات بحفظ البنؾ التزاـ
 2. ليا مصدرا العميؿ يككف أف غير
 وكالة عقد -2

تقكؿ ىذه النظرية بإمكاف تقريب االلتزاـ بالسر مف عقد الككالة، ففي عقد الككالة يككف الككيؿ 
ممزما بالتصرؼ لصالح المككؿ ك بذلؾ ينشأ االلتزاـ بالسر الميني مباشرة أك بطريؽ غير 

 .3مباشر مف الكاجب المفركض عمى الككيؿ بأف ال يتصرؼ بما يضر بمصالح مككمو
حيث أف عقد الككالة ال يمكف أف يفسر العالقة بيف  انتقادا، األخرل ىي القت النظرية ىذه لكف

 في ، أك بتماـ العمؿ الذم كمؼ بو الككيؿالمككؿ بكفاة تنتيي الككالة أف البنؾ ك العميؿ، كما
 في أك بالبنؾ العميؿ عالقة انتيت ميما مستمرا بو العمؿ يبقى السر بحفظ البنؾ التزاـ أف حيف
 اعتبار عمى المتكفى العميؿ كرثة اتجاه ممتزما األخيرة ىذه في البنؾ يصبح أيف كفاة،اؿ حاؿ
 . 4القانكنية لشخصيتو امتداد أنيـ
 

                                                           
. 58، ص 2011/2012، مذكرة ماجستير، جامعة تممساف،  البنك بالمحافظة عمى السر المهنيمالتزاالحاسي مريـ،  1
. 13بكسالـ عبمة، مرجع سابؽ، ص 2
. 45محمد عبد الكدكد أبك عمر، مرجع سابؽ، ص  3
 .13بكسالـ عبمة، مرجع سابؽ، ص  4
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   الخدمةإيجار عقد  -3
 أنو فقيؿ الخدمة، إيجار عقد عمى زبائنو أسرار عمى بالمحافظة البنؾ التزاـ الرأم ىذا يؤسس
 ىذاة بخدـالتزامو  تنفيذؿ كسعو في ما كؿ يبذؿ بأف يمتـز الزبكف مع التعامؿ البنؾ قبكؿ بمجرد
 عمميا التي أك طرفو، مف إليو عيدت التياألسرار  يحفظ أف ذلؾ أجؿ مف عميو ك العميؿ،
 االنتقادات نفس نالت ك الفقو طرؼ مف قبكال لتمؽ لـ النظرية ىذه أف إال، ميامو أداء بمناسبة
 أف كما الخدمة، إيجار عقد مع يتفؽ ال المصرؼ نشاط أف اعتبار عمى تياالسابؽ المكجية
 .1ذلؾ بعد إلى يستمر بؿ المطمكبة الخدمة بأداء ينتيي ال البنكي السر بكتمافااللتزاـ 
   مسمى غير عقد  -4
 البنؾ يربط الذم العقد لطبيعة تفسيرىا في السابقة النظريات كفاية كعدـ االعتراضات ىذه أماـ

 الميني السر عمى بالمحافظة أف التزاـ البنؾ الفرنسي الفقو مف آخر جانب يرل  حيثبالزبكف
 ؿ،العمي ك البنؾ بيف المتبادؿ الرضا عمى يقـك خاص نكع مف مسمى غير عقد عف ناتج

     ،ضمنا أكصراحة  بينيما بو االرتباط يمكف ما بكؿ العميؿ يمتـز كما البنؾ يمتـز فبمقتضاه
 ال ذلؾ سبيؿ كفي العدالة، تقررىا ك العرؼ يجيزىا التي اآلثار مف ذلؾ عف يترتب ما لكؿ ك

 لمتنظيـ يخضع ال العقد فيذا ذلؾ كعمى ،بالتزاماتو الكفاء مف يتحمؿ أف منيما ألم يمكف
 العاـ بالنظاـ المتعمقة النظامية لطبيعتو نظرا المدنية دالعقك سائر لو تخضع الذم القانكني
 عشرالـ أف إال بالعميؿ البنؾ عالقة ينظـ الذم ىك العقد أف إلى الفقو ىذا ينتيي ك الثانكم،
 مف ذلؾ عف يترتب لما بو اإلخالؿ عند جنائي جزاءب يأتي ك لحمايتو، معينة بتدابير يتدخؿ
  .2المصرفي العمؿ في تتكافر أف ينبغي التي بالثقة إخالؿ

 : في ثؿتتـ ، نتائج عنها يترتب ككل العقد نظرية فإن العقد نوع كان مهما و
 زكالو بالتالي ك الطرفيف، إرادة عف ناشئ ألنو العقد طرفي بإرادة بالسرية اللتزاـا رفع إمكانية - 
 .مضادة أخرل  إرادةبإعالف يتـ
أف االلتزاـ بالسر المصرفي يعد التزاما نسبيا ك ال يعد التزاما مطمقا بالكتماف، ك أف رضا   -

صاحب السر باإلفشاء يعد سببا إلباحة اإلفشاء فيستطيع أف يعفي المصرؼ منو أك يسقطو 
 .عنو ك لو الحؽ في إعطائو الحرية الكاممة في إفشائو
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فمف الخطأ تأسيس السر المصرفي بشكؿ مطمؽ عمى فكرة المصمحة العامة ك تجاىؿ المفيـك 
التعاقدم، فالسر المصرفي يستند إلى أساس قانكني ىك كجكد اتفاؽ بيف الطرفيف كما أنو يتفؽ 

  1.مع مصمحة العميؿ المادية ك المعنكية كجكدا أك عدما ك عدـ إفشائو يحقؽ المصمحة العامة
 : في تتمثؿ ، ككؿ العقد لنظرية انتقادات تكجيو إلى أدت النتائج ىذه لكف
 ال السر حفظ عمى البنؾ ك العميؿ بيف ضمني عقدافتراض  عمى تقـك النظرية ىذه ككف - 
 ىك ك-مدركة حرة إرادة في المتمثمة أركانو تكافر مف البد لقيامو العقد أف ذلؾ ، الكاقع مع يتفؽ
 قد السر لكف ك مشركعيف، محؿ ك سبب ك المتعاقديف، مف كؿ أىمية ك - بالرضا عنو يعبر ما

 العامة، اآلداب ك العاـ لمنظاـ مخالفا مكضكعو يككف قد ك األىمية، كامؿ غير بشخص يتعمؽ
 الميف بعض عمى تطبيقو أمكف إف ك ، البنؾ ك العميؿ بيف ضمني عقد كجكد تصكر أف ك كما
 نكع تحديد حكؿ الفقو اختالؼ إلى أدل مما أخرل، ميف عمى تطبيقو ك تعميمو يصعب فإنو
 نطاؽ أم خارج القانكف يجرميا كاقعة ىناؾ بأف القكؿ الصكاب مف يككف ، ذلؾ عمى ك ، العقد

 .تعاقدم
 المشرع مف يجعؿ سببا ليس أنو إال ، األفراد مصالح يمس كاف إف كاألسرار  إفشاء ف أ -

 ىدفو فالتجريـ ، ذلؾ تقتضي العامة المصمحة ألف إاليجرمو  لـ المشرع أف إذ اء،شاإلؼيجـر 
 الفرنسي القضاء جعؿ ما ىك ك الخاصة، المصمحة صيانة منو أكثر العامة المصمحة صيانة

 . الخاصة الجريمة فكرة استبعاد ك االجتماعية الجريمة فكرة نحك تجوم
 األمر لكف ك السر أكدع مف بمكافقة إال مباحا اإلفشاء يككف ال العقد لنظرية طبقا أنو - 

 الفقو في السائد ك ،رالس مكدع غير بآخريف سيئةآثارا  اإلفشاء يمحؽ عندما ذلؾ خالؼ
 كذلؾ ك مبررة، كاقعة يشكؿ ال بجريمة الضحية رضا فإف العاـ المبدأ حيث مف ك الفرنسي
 المصمحة صاحب مف الصريح فاألمر ار،راألس إفشاء لجريمة العامة الطبيعة إلى بالنظر
 عمؿ الذم لمبنكي الجنائية المسؤكلية نفي ينبغي ال عنو السرية المعمكمات بعض بإفشاء
 يضر ألنو الجنائية، صفتو الفعؿ عف يمحك ال السر بإفشاء العميؿ فرضا األمر، ىذا بمكجب

 الضرر أف إال الخاص الفردم الضرر يمحك إف ك العميؿ رضا ك بالمجتمع، ك بالشخص
 . لممجتمع العاـ بالنظاـ لتعمقو العقاب، لتكقيع رامبر يبقى العاـ االجتماعي
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 أنو طالما الضار اإلفشاء عف لمبنؾ المدنية المسؤكلية لتفسير ضركرية ليست العقد فكرة  -
 1المسؤكلية ليذه كأساس التقصيرية المسؤكلية إلى أك المدني الخطأ إلى المجكء يمكف
 المسؤولية التقصيرية كمصدر لاللتزام بالسر المصرفي: ثانيا

 أف البنكي السر إفشاء عف البنؾ لمسؤكلية كأساس العقدية النظرية كفاية عدـ نتيجة مف كاف
 آخر، أساس إيجاد إلى Robert Henrion الفقيو رأسيـ عمى فرنسا في الفقو بعض اتجو
 القانكف نص مف مستمد التزاـ في يكمف زبائنيا أسرار بكتماف البنكؾالتزاـ  أساس أف في يتمثؿ
 .قأسرار إفشاء طريؽ عف بالزبكف اإلضرار عف االمتناع قكامو

ك يقصد بالمسؤكلية التقصيرية أك الفعؿ الضار ىي إخالؿ شخص بما فرضو القانكف مف التزاـ 
كؿ فعؿ أيا كاف "  مف القانكف المدني الجزائرم 124بعدـ اإلضرار بالغير ك قد نصت المادة 

 2"يرتكبو الشخص بخطئو، ك يسبب ضررا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض

ك لقد بينا سابقا كيؼ أف العقد يككف أساسا لاللتزاـ بالسر المصرفي ك أف ذلؾ يتطمب كجكد 
عقد صحيح بيف المصرؼ ك العميؿ كأف يككف إفشاء السر مخالفا لاللتزامات التي يرتبيا ىذا 

 .العقد عمى المصرؼ

 م؟البنؾ بالسر  االلتزاـأساس فما العميؿ ك البنؾ بيف عقد يكجد لـ إف ىنا يثكر الذم السؤاؿ ك 
 المباشر التعامؿ طريؽ بغير عميمو عف معمكمات عمى البنؾ يحصؿ عندما تثكر المشكمة ىذه
 عف األخرل البنكؾ مف باالستعالـ البنؾ يقـك فينا عنو المصرفي االستعالـ حالة في كما معو،
 اإلخطار بكشؼ يسمى كشؼ في الجكاب عميو كيرد سمعتو عف ك المالي العميؿ كضع

 قد ك قرض عمى الحصكؿ بطمب البنؾ إلى شخص يتقدـ لما يحدث األمر نفس، المصرفي
 معمكمات البنؾ يعمـ أف أك العقد، يبـر لـ آلخر أك لسبب لكف لذلؾ الالزمة المعمكمات أعطى
  الميني؟ بالسر البنؾ  التزاـأساس ىك ىنا العقد فيؿ الصدفة بطريؽ عميمو عف

 الفعؿ في يتمثؿ ىنا األساس أف يركف ك عقد، أم كجكد لعدـ بالنفي النظرية ىذه أنصار يجيب
 إلى استنادا بالغير راالضرا عدـ كاجب البنؾ عمى قأف ذلؾ التقصيرية المسؤكلية أك الضار
 ذلؾ حصؿ سكاء فيو مفترضا كاف كما البنؾ يتصرؼ ال عندما ىنا الخطأ ينتج ،العامة القكاعد
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 أف يجب الشخص بحياة المتعمقة المعمكمات بعض إفشاء أف ذلؾ باإلىماؿ، أك  إراديةبصكرة
المالية بذمته يرتبط ما بكل القول كذا و الذاتية بإرادته يككف

1
 . 

ألف المعمكمات التي حصؿ عمييا لـ تكف نتيجة عقد بينو ك بيف العميؿ ك لكف عميو كاجب 
قانكني بعدـ إفشاء ىذه المعمكمات، ك األساس القانكني لذلؾ ىي المسؤكلية التقصيرية ك التي 
 .اعتبرىا الفقو مكممة لنظرية العقد في القصكر الذم يشكب األخيرة في تفسير بعض الحاالت

 البنكي بالسر مااللتزا أساس التقصيرية المسؤولية نظرية تقييم
 يجد الضار الفعؿ عمى المترتب االلتزاـ أف اعتبار عمى األخرل ىي النظرية ىذه انتقدت
 باالمتناع التزاما البنكي السر بكتماف االلتزاـ أف صحيح كاف لك أنو كما القانكف، في مصدره

 إزالة بؿ التعكيض مجرد ال المترتب الجزاء لكاف التقصيرية المسؤكلية أساسو عمؿ عف
 يقع التزاـ بكجكد التسميـ تـ لك أخرل جية مف بو، األخذ يستحيؿ قد حؿ ىك ك ذاتو الضرر
 الكاقع في ؟ مطمقة بصفة القيد بذلؾ االلتزاـ ذلؾ يعني أفال اإلفشاء بعدـ البنؾ عاتؽ عمى
 دائما يقبؿ نسبي بؿ مطمقا ليس البنكي السر أف إلى اتجيكا أنفسيـ النظرية ىذه أنصار إف

  .2العممي التطبيؽ دكاعي تفرضو الذم االستثناء

ي جزائاألساس القانوني لاللتزام بالسر البنكي في القانون ال : ثانيالفرع ال

كفقا ليذه النظرية فإف التزاـ المصرؼ بالكتماف يقـك عمى أساس المصمحة االجتماعية، ألف 
مصمحة المجتمع تعمك عمى مصالح األفراد ك كؿ ما يضر بيا ىك مخالؼ لمنظاـ العاـ،       
ك بالتالي يكجب قياـ المسؤكلية ك ىذا ما دفع المشرع إلى التدخؿ بنصكص كاضحة ك صريحة 

 .تمـز المصرؼ بكصفو األميف عمى السر باحترامو ك المحافظة عميو

ففكرة النظاـ العاـ مناطيا المصمحة العامة التي اختمفت آراء الفقياء في تعريفيا ك تحديد 
نطاقيا بشكؿ دقيؽ ك ال سيما أنيا فكرة مرنة تختمؼ باختالؼ الزماف ك المكاف، حيث يتسع 

مداىا في المجتمعات االشتراكية، بينما يضيؽ في ظؿ المجتمعات التي تتبنى الفكر الفردم    
ك تعتنؽ مبدأ سمطاف اإلرادة، ك مع ذلؾ فإف جميع ىذه اآلراء تنحصر في إطار قكامو 
المصمحة العميا لممجتمع سكاء كانت مصمحة اقتصادية أك اجتماعية أك سياسية، ك ىذه 
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المصمحة ىي التي دعت المشرع لمتدخؿ ك المعاقبة عمى كشؼ ىذه األسرار المالية، إذف 
فالسر المصرفي كفقا ليذه النظرية ىك التزاـ مطمؽ يتصؿ بالنظاـ العاـ ك ال يتكقؼ عمى أم 
عقد سكاء أكاف صريحا أك ضمنيا فالقانكف ىك الذم يحمي السر ك يعاقب عمى إفشائو لما 

 .  1تتعرض لو المصمحة العامة االجتماعية مف ضرر جراء ذلؾ

 : التالية االعتبارات عمى العامة المصمحة تقـك ك
 القضاء أكد قد ك ، لمشخصية المالزمة الحقكؽ مف حؽ عمى اعتداء السر إفشاء يعتبر  -

 التي األمكر كتماف مع المساكاة قدـ عمى يقؼ لمفرد المالي المركز كتماف أف عمى الفرنسي
 . العائمية مصالحو ك العميؿ صحة ك بجسـ تتعمؽ

 لتمؾ يمكفال  ك السر، عمى األميف ك العميؿ بيف الثقة مف جك خمؽ عمى المشرع حرص  -
    المدني ك الجنائي الجزاء بفرض ذلؾ ك األميف خيانة عدـ الفرد بضماف إال تتحقؽ أف الثقة
 ال المجتمع مصمحة يحقؽ ما ىك ك السر، بحفظ ـلاللتزا كأساس العاـ النظاـ فكرة اعتماد ك

 .  2العقد نطاؽ تتجاكز السر طبيعة أف ك سيما
 : في تمثمت ، آثارا الفكرة ىذه عمى ترتبت عميو ك

 العاـ لمصالح رمقر بالسر االلتزاـ أف اعتبار عمى منو السر عمى األميف إعفاء جكاز عدـ  -
 ، برضائو أك نفسو الشأف ذم مف بتصريح لك ك ، مطمقا منو السر عمى األميف إعفاء يمكف فال
 اإلعفاء أك اإلسقاط يقبؿ ال فيك معا، المجتمع ك العميؿ لمصمحة  مقرراكاف إف كااللتزاـ  فيذا

 الحؽ لمعميؿ ليس بمعنى منو، يعفى حتى العميؿ يخص ال فيك  ثـمف ك العاـ، بالنظاـلتعمقو 
  تطغى أال فيجب االجتماعية المصمحة عمى القائـ الميني بالسر ـااللتزا مف األميف إعفاء في
 يجعؿ الميني السر خرؽ جزائيا يعاقب نص فكجكد بالتالي ك ، ف إرادة القانكعمى الفرد إرادة

  .نافع غير ؼلألطرا الضمنية أك الصريحةإلى إرادة  المجكء
 مف لديو أكدعو لمف بالنسبة حتى الكافة عمى بالسر االحتجاج السر عمى األميف  التزاـ -

 . نفسو المصمحة صاحب عمى بو لالحتجاج قابال يككف السر أف بمعنى ، العمالء
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ال يستطيع المصرؼ حتى لك في معرض الدفاع عف نفسو أف يكشؼ عف أسرار العمالء - 
حتى لك ترتب عمى ذلؾ قياـ مسؤكليتو، ك يعد فعؿ اإلفشاء مجرما حتى لك مف أجؿ التخمص 

 .  1مف المسؤكلية
 

 البنكي بالسر االلتزام أساس العامة المصلحة نظرية تقييم

 

 البنكي السر احتراـ لمبدأ تأكيدىا في ما حد إلى مرضية تبدك العاـ النظاـ نظرية كانت إذا
 المكجية النقد أكجو إيضاح كيمكننا عمميا، تطبيقيا لصعكبة نتيجة النقد بعض القت أنيا إال

 : يمي فيما النظرية ليذه

 إلى دكلة مف تختمؼ أنيا كما المكاف، ك الزماف حيث مف نسبية العاـ النظاـ فكرة فأ :أوال
        بؿ الدينية ك الفمسفية، ك الثقافية، ك االجتماعية، ك االقتصادية، الظركؼ حسب أخرل

 بكضكح يحددكا لـ النظرية ىذه فأنصار ، الزماف اختالؼ بسبب الدكلة نفس في حتى تختمؼ ك
 ميما بالسرااللتزاـ  عف بمقتضاه الخركج يمكف ال مطمؽ ىك ىؿ ك العاـ، بالنظاـ المقصكد ما

 فكرة ىك بو المقصكد كاف إذا ك أخرل؟ اجتماعية بمصمحة أضر لك ك األسباب ك الدكافع كانت
 التطبيؽ دكاعي تكجبيا التي االستثناءات بعض مع يتعارض ىذا فإف المطمؽ العاـ النظاـ
 كىؿ أخرل، اجتماعية لمصالح تحقيقا عنو الخركج ك  أحيانامخالفتو يمكف نسبي أنو أـ العممي

 دكلي؟ أـ لمدكلة داخمي النظاـ ىذا
 مف جميعيا تعتبر عامة مبادئ بيف نزاع نشكء حالة في حمكال تقدـ لـ النظرية ىذه فأ  :ثانيا

 القضائية، لمحقيقة الكصكؿ ضركرة الدفاع، في لمحؽ بالنسبة الحاؿ ىك كما العاـ، النظاـ
  .خاؿ....الدكلة مصمحة

 الصمت في لمحؽ األكلكية يعطي العاـ النظاـ عمى البنكي بالسرااللتزاـ  تأسيس فأ  :ثالثا
 المطمؽ الصمت خمؼ االحتماء ك االحتجاج، فرصة لمبنؾ يعطي مما بالصمت االلتزاـ عمى

 مصالحو عف عان دفا ك الميني خطئو عمى تستران  عميو تقاـ قد دعكل أية مف نفسو لحماية
 ىذه تؤدم ثـ مف ك المسؤكلية مف اإلفالت مف يتمكف بيذا ك العميؿ، مصمحة ال الشخصية
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 ىذا يؤدييا التي الكظيفة ك ألجمو البنكي السر حماية تقررت الذم اليدؼ عف البعد إلى النظرية
 . 1االجتماعية الحياة في األخير

 مع يتعارض األمر ىذا ك البنكي لمسر المطمقة الصفة في النظرية ىذه أنصار بالغ لقد  :بعارا
 بالنظاـ السر  تعمؽمف فبالرغـ القضاء، يستحدثيا أك القانكف يحددىا التي لألسباب رفعو إمكاف
 دكاعي تفرضيا التي  االستثناءات لبعض دائما يخضع نسبيا دائما يبقى أف يجب أنو إال العاـ

  .بالحماية األجدر العامة المصمحة
 يمنع ك الحقائؽ عف الكشؼ دكف األحياف بعض في يحكؿ النظرية بيذه األخذ ف أ:خامسا
 كشؼ ىنا المجتمع فمصمحة المشركع غير الكسب حالة في كما المجتمع، في العدالة تحقيؽ
 يعمـ الذم فالميني عميو ك المنافع، جمب مف أكلى المفاسد فدرء عميو التستر ليس ك الفساد
 حدكد في يجيب أف عميو يجب كما يعرفو، عما يبمغ أف عميو يتعيف كظيفتو أثناء شيء

 . 2إيضاحيا الكاجب بالكقائع تتصؿ األسئمة عمى الضركرة
 إعفاء في حقو مف الزبكف يحـر البنكي بالسر لاللتزاـ كأساس العاـ بالنظاـ التمسؾ ف أ:سادسا
 المجتمع، مصمحة ك العميؿ مصمحة بيف تنازعاؿ إلى يؤدم ما ىذا االلتزاـ ك ىذا مف البنؾ

 ىذه أنصار اضطر ليذا ،3 الخاصة عمى العامة المصمحة تغمب حيث بينيما التكفيؽ فيصعب
 الرخصة بفكرة التسميـ إلى البنكي بالسراللتزاـ  كأساس العقد لفكرة إنكارىـ مف بالرغـ النظرية

 االستناد دكف  الرخصة ىذه تبرير عف عجزىـ مع سريتو، يزيؿ بأف السر لصاحب الممنكحة
 .العقد فكرة إلى
         البنكي السر سمطة تقكية في أحيانا يستخدـ حديف ذك سالحا يبدك العاـ فالنظاـ بيذا ك
 العديد مناصرة مف فبالرغـ السر، ىذا قياـ مف المرجك اليدؼ ضد أخرل أحيانا يككف لكنو ك

 شؤكف تنظيـ في الدكلة بتدخؿ تزداد المطمؽ السر مخالفة أف إال النظرية ليذه الفقو مف
 داأكي احتراما تحقؽ العاـ النظاـ نظرية أف إنكار يمكننا فال العامة، لمصمحة اتحقيؽ المجتمع

 تشددت قد أنيا إال، المصرفية المينة في المفترضة الثقة حماية إلى تؤدم ك البنكي، لمسر
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 ليذا االلتزاـ جديد أساس عف البحث إلى بالفقو أدل ما ىذا لعؿ ك المطمقة، السرية تطبيؽ في
 :يلي فيما سنتناوله ما هذا و السابقتين النظريتين بين التوفيق طريؽ عف

 التوفيقية النظرية : الثالث الفرع

 السر تأسيس إلى الفقو مف جانب اتجو السابقة النظريات إلى كجيت التي لالنتقادات رانظ
 المحافظة طريؽ عف ذلؾ ك العاـ، النظاـ ك العقد نظريتي بيف تكفيقي أساس عمى البنكي
 لذلؾ العاـ، النظاـ بنظرية ربطيا ك البنكي السر نسبية عنيا يترتب التي العقد فكرة عمى
 (ا ثاني)  نتائجيا نبيف ثـ ( أكال) النظرية بعرض نقـك سكؼ
 التوفيقية النظرية مضمون : أوال
 مف تجعؿ العامة االجتماعية المصمحة عمى البنكي السر تؤسس التي العاـ النظاـ نظرية إف

 الصفة إضفاء أف إال .اإلفشاء فعؿ تجريـ  كراءمف المشرع قصده الذم األساسي اليدؼ الثقة
 اعتبار عمى أخرل اجتماعية مصالح كبيف بينو تنازع ناأحيا عنو ينتج البنكي السر عمى المطمقة

 البنكي بالسرلاللتزاـ  القانكف حماية كانت فإذا أىميتيا، ك قيمتيا حيث مف تختمؼ المصالح أف
    اإلفشاء، تكجب منيا، أعمى مصمحة كجدت إذا فانو القانكف بيا اعترؼ مصمحة إلى تستند

 يعتبر ك العميا، المصمحة ليذه تحقيقا اإلفشاء ىنا األكلى مف فيككف أيضا القانكف بيا يعترؼ ك
 البنكي السر فاعتبار ،1المشركعية صفة الفعؿ ىذا عمى يضفي اإلباحة أسباب مفبا سب ذلؾ
 ىذه تقضي الغرض ليذا القانكف يتطمبيا التي الحاالت في رفعو إمكانية مع يتعارضقا مطؿ سران 

 العقكد كسائر العاـ بالنظاـ تعمقو إثبات مع الزبكف ك البنؾ بيف مسمى غير عقد بكجكد النظرية
 قد ما ك العقد ىذا لحماية المجتمع حاجة كرةأل ضرر شرعالـ أف إال المدني، القانكف في الكاردة
 في المجتمع فرادأ يكلييا التي الثقة كإىدار عنو الناشئة االلتزامات خرؽ عف رضراأ مف يترتب
 إلى باإلضافةااللتزاـ  ىذا مخالفة عند الجنائية العقكبة ىي ذلؾ في المشرع فكسيمة البنكؾ،
 عقد عمى يرتكز البنكي بالسر االلتزاـ فإف ذلؾ عمىءا بنا ك ،2الجنائيالجزاء  ك المدنية العقكبة
 ىذا أف إال العاـ، بالنظاـ المتعمقة ك النسبية طبيعتو بسبب مخالفتو عمى الجنائي القانكف يعاقب
 التنازع ىذا لحؿ قانكني نص يكجد لـ إذا ك منو، أعمى اجتماعية أماـ مصمحة يزكؿ قد االلتزاـ

                                                           
. 55محمد عبد الكدكد ابك عمر ، مرجع سابؽ، ص  1
. 158ص  ، 2004 القاىرة، العربية، النيضة دار ،المصرفية لمسرية الجنائية الحماية ،فسعيد عبد المطيؼ حس 2



 يكـــــ ماهية الرس النب                                                                                                          ل الأولـــالفص

 

33 
 

 غير مصدر مف أنيا أك فييا مشبكه زبكنو أمكاؿ أف البنؾ اكتشؼ فإذا لممحاكـ، يترؾ ذلؾ فإف
 ؟ بو يمتـز الذم الميني السر بحجة الحقيقة ىذه عمى يتستر فيؿ مشركع

 عمى يترتب ما بكؿ التضحية مع المينة بسرااللتزاـ  ضركرة يركف المطمؽ السر أنصار إف
 ليذه تجنبا اإلفشاء يستكجب ما االجتماعيةكرات الضر مف ىناؾ أف إال أخطار، مف ذلؾ

 ىذا عمى االستثناءات مف مجمكعة إدخاؿ إلى المقارنة التشريعات معظـ لجأت ليذا األخطار،
 تككف بذلؾ ك ،1البنكي لمسر الحقيقي األساس ىك النسبي العاـ النظاـ يككف ىنا كمف ،تزاـاالؿ

 لمخركج الكحيد المبرر ىي أنيا طالما النياية في السر بيذا االلتزاـ أساس ىي العامة المصمحة
 مصمحتو معااللتزاـ  ىذا يدكر أف فيجب سرا أمره إبقاء في حقيقية مصمحة لمعميؿ أف كما عنو،
 .ماعد أك داكجك

 القانكف، ك العقد عمى زبائنيا سرارأ عمى بالمحافظة البنكؾ التزاـ تأسيس ىك إذف السائد فالرأم
 إذا أما العقد، مف السر بحفظ االلتزاـ ينشأ فينا بسره لو كأفضى البنؾ معدا عؽ العميؿ أبـر فإذا
 مبدأ مف ينشأ ىنا االلتزاـ فإف عديميا، أك األىمية ناقص العميؿ يككف كأف عقد بينيما يكف لـ
 .العاـ النظاـ مف يعد الذم بو التقيد ك لمفرد الخاصة الحياة ـترااح
 نظرية عف ترتبت التي تمؾ مف شدة أقؿ نتائج النسبي العاـ النظاـ بنظرية األخذ عمى يترتبك 

 :  تتمثؿ فيالمطمؽ العاـ النظاـ

  القانون بأمر البنكي السر رفع  -1
 ىي البنكي بالسرلاللتزاـ  أساسا النسبي العاـ النظاـ اعتبار عمى تترتب التي النتائج أىـ مف

 مصالح بيف تنازع كجد فكمما المصالح، بيف لممكازنة نتيجة القانكف بأمر السر ىذا رفع إمكانية
 تكاجو فقد السرية، رفع لتقرير القانكف يتدخؿ بالحماية األجدر ىي تعتبر ك إحداىا ترجح

 فضؿ الكضعية ىذه أماـ ك لممجتمع العامة المصمحة ىي أكبر مصمحة أحيانا الزبكف مصمحة
 .لمزبكف الخاصة المصمحة عمى العاـ الصالح تغميب المشرع

  العميل ةإرادب السر إفشاء جواز- 2

 ـترااح يجب منو البنؾ إعفاء في رغب كسر اؿ إفشاء في حقيقية مصمحة لمعميؿ كانت إذا
 مف لمبنؾ بذلؾ التصريح لو فيجكز بنفسو سره إفشاء يستطيع كاف إذا العميؿ ألف الرغبة ىذه
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 العميؿ يقبؿ لـ أذا أنو غير ضمنيا أك صريحا القبكؿ يككف أف ذلؾ في يستكم ك أكلى، باب
 .1البنؾ حؽ في جريمة يشكؿ ذلؾ فإف باإلفشاء
 السابقة النظريات من ئريزاالج المشرع موقف : رابعال الفرع
 تعادؿ التي2 العقكبات قانكف مف 301 المادة في الميني السر إفشاء رمجزائاؿ المشرع جـر لقد

 بالحبس يعاقب"يمي ما فييا جاء قد ك الفرنسي، العقكبات قانكف مف حرفيا  226  -13المادة
  حكف،جرااؿ ك األطباء،، دج 5.000 إلى 500 مف مالية مةغراب ك أشير، ستة إلى شير مف
 أك الدائمة الكظيفة أك الكاقع بحكـ المؤتمنيف األشخاص جميع ك القابالت، ك الصيادلة، ك
 القانكف  فيياعمييـ يكجب التي الحاالت غير في أفشكىا ك إلييـ بيا أدلي رارسأ عمى قتةمؤاؿ

 ." بذلؾ ليـ يصرح ك إفشاءىا
 ما حسب ترجيحا األكثر النسبي العاـ النظاـ بفكرة أخذ المشرع أفجزائرم اؿ الفقو بعض يرل
 يجكز ال العاـ النظاـ مف ىي العقكبات قانكف نصكص أف ؿقك عف مكغف المادة، ىذه في كرد

 القانكف يتضمنيا لـ السر إلفشاء جديدة حاالت إضافة يجكز ال بمعنى مخالفتيا، عمى االتفاؽ
 التي "لديو المكدع"  عبارة مف ياخاؿ جاء فالنص العقدية بالنظرية يأخذ لـ بيذا ك الجنائي،
 ئرمجزااؿ المشرع اكتفى بؿ 1810 لسنة الفرنسي العقكبات قانكف مف 378 المادة تضمنتيا

 كما ،..."المؤقتة أك الدائمة الكظيفة أك الكاقع بحكـ المؤتمنيف األشخاص جميع" … عبارة بذكر
 الحاالت غير في أفشكىا ك"...  بقكليا الميني لمسر النسبية الصفة عمى أكدت المادة ىذه أف

 الميني السر أف تبرز العبارة ىذه إف  "بذلؾ ليـ يصرح أك إفشاءىا القانكف عمييـ يكجب التي
 مف 117 المادة في المشرع أكرد لقد ك العامة، لممصمحة تحقيقا القانكف مف بأمر إفشاؤه يجكز
 بعض اتجاه البنكي بالسر فييا يحتج ال التي االستثناءات مف مجمكعة القرض ك النقد قانكف

 : كىي السمطات ك الييئات
 . المالية المؤسسات ك البنكؾ بإدارة القائميف بتعييف المخكلة العمكمية السمطات- 
 . ار إجراء جزائيأط في تعمؿ التي القضائية السمطات -
 في سيما ال المؤىمة الدكلية المؤسسات إلى المعمكمات بتبميغ الممزمة العمكمية السمطات- 
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 . اإلرىاب تمكيؿ ك األمكاؿ تبييض ك الرشكة محاربة طارإ
 ةاألخير ىذه لحساب يعمؿ الذم ئرجزااؿ بنؾ أك المصرفية المجنة -

 
 المصرفية السرية نطاق: المبحث الثاني

إف التزاـ البنؾ بكتماف سر العميؿ ىك التزاـ سمبي أم التزاـ باالمتناع عف عمؿ بشأف كافة 
المعمكمات التي كصمت لعمـ البنؾ بحكـ مينتو ككنو مؤتمنا عمييا، حيث اتجيت إرادة العميؿ 
بأف تبقى أعمالو ك عالقاتو المصرفية مكتكمة، ففي ىذا المبحث سنتناكؿ النطاؽ الشخصي 

، ثـ النطاؽ (مطمب ثاني  )، ثـ النطاؽ المكضكعي لمسر البنكي (مطمب أكؿ  )لمسر البنكي 
 .  (مطمب ثالث  )الزماني ك المكاني لمسر البنكي 

 
  لمسر البنكيالنطــــــاق الشخصــــــي: المطمب األول

 البنكي السر أف فيما فوراأط عمى التعرؼ خالؿ مف البنكي لمسر الشخصي النطاؽ يتحدد
     .البنؾ ىك ك ـتزااالؿ بيذا المديف ىك فالممتـز مستفيد، ك ممتـز كجكد مف بد فال ـتزااؿ ىك
 نطاؽ في معمكماتو بقاء في مصمحة لو الذم العميؿ ىك ك بو الدائف فيك منو المستفيد أما

 ) كؿاأل الفرع  )األشخاص ك  بالبنؾ المقصكد عمى التعرؼ سةدرااؿ منا تقتضي ليذا سرم،
 ال الذيف األشخاص ك بالعميؿ المقصكد عمى التعرؼ ثـ داخمو، البنكي بالسر الممتزميف
  . (ثانياؿ الفرع  ) الصفة ىذه يكتسبكف

 البنـــــــــــــــك: الفرع األول 
 03-11 األمر مف 117 المادة حددت
 بأية شارؾ أك يشارؾ شخص ككؿ ، حسابات محافظ ؿؾك ، إدارة مجمس في عضك ؿؾ  - 
 . مستخدمييا أحد كاف أك مالية مؤسسة أك بنؾ تسيير في كانت طريقة
 المنصكص لمشركط كفقا المالية كالمؤسسات البنكؾ رقابة في شارؾ أك يشارؾ شخص ؿؾ  - 
 . القانكف ىذا مكاد في عمييا
 لمسرجزائر اؿ بنؾ إدارة مجمس أعضاء خضكع  03-11 األمر مف 25 المادة ألزمت كما

 . ميامو تأدية سبيؿ في اإلدارة مجمس إليو يمجأ شخص كؿ كذا ك ، الميني
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 إذ ، السر بحفظ الممزميف األشخاص دائرة مف سع ك قد المشرع أف النصيف مف يتضح عميو ك
 كؿ إلى  مدهبؿ الكظيفي اختصاصو إطار في معمكمات تمقي مف عمى فقط صرامقت يجعمو لـ
         البيانات عمى مباشرة غير أك مباشرة بطريقة عممو أك كظيفتو أك مينتو بحكـ اطمع مف
 : تباعا تبيانو سيتـ ما ىك ك ، بيا الغير إعالـ المحظكر المعمكمات ك
 معنويا شخصا بصفته البنك- أ 
    الجميكر مف األمكاؿ بتمقي لمقياـ سكاه دكف المخكؿ ئرمجزااؿ البنكي لمتشريع كفقا البنؾ يعد
 مينتيا بصفة إدارتيا ك الزبائف تصرؼ تحت الدفع كسائؿ كضع كذا ك القركض، منح ك

 بتمقي مخكلة غير األخيرة ىذه أف إذ المالية المؤسسات عف البنكؾ يميز ما ىك ك العادية،
 1.زبائنيا تصرؼ تحت دفعؿا كسائؿ كضع ال ك الجميكر مف األمكاؿ

 مساىمة شركات شكؿ في ئرمزاالج لمقانكف الخاضعة المالية كالمؤسسات البنكؾسس تتأ
 بشركات المتعمقة التجارم القانكف ألحكاـ تخضع ك القرض، ك النقد مجمس مف بترخيص
 . 2المساىمة

 عاةمرا معجزائر اؿ في ليا فركع أك األجنبية لمبنكؾ تمثيؿ مكاتب بفتح الترخيص يمكف ك
 .ئرجزااؿ في البنكؾ ليا تخضع التي الشركط كافة ك ،3بالمثؿ المعاممة

 يمنح ك منيا، بطمب ليا المرخص األجنبية الفركع ك الكطنية لمبنكؾ االعتماد منح يمكف ك
 .4 الرسمية الجريدة في كجكبا ينشر المحافظ مف بمقرر

 قائمة تحدد تررامؽ عدة  03-11األمر مف 93 لممادة تطبيقا ئرجزااؿ بنؾ عف صدر قد ك
 في المعتمدة البنكؾ قائمة يتضمف 13-01 رقـ المقرر آخرىا كافجزائر اؿ في المعتمدة البنكؾ

 .  5ئرجزااؿ
 منيا العامة الكطنية البنكؾ عمى يصدؽ المصرفي لمسر البنكؾ خضكع عف فالحديث عميو، ك

                                                           
 . المعدؿ ك المتمـ11-03مف االمر  71 ك 70تيف الماد 1
.  المعدؿ ك المتمـ11-03 مف االمر 83المادة  2
 . المعدؿ ك المتمـ11-03 مف األمر 85المادة  3
.  المعدؿ ك المتمـ11-03 مف األمر 92المادة  4
 المتضمف نشر قائمة البنكؾ ك قائمة المؤسسات 2013 جانفي 2 المؤرخ في 01-13المقرر رقـ مف  1انظر الممحؽ رقـ  5

 .2013 فيفرم 24 الصادرة في 11المالية المعتمدة في الجزائر، جريدة رسمية عدد 
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 مف كؿ البنكؾ عمى المفركض الميني السر يشمؿ ك ليا،رخص الـ األجنبية كذا ك الخاصة، ك
 . بإدارتو القائميف ك البنؾ مكظفي

 البنك موظفو- 1.أ
 البنؾ عنيـ يسأؿ الذم العماؿ ك المستخدميف جميع – جح الرأم الراعمى – بالمكظفيف يقصد

 يكف لـ لك ك البنؾ في أعماليـ بمناسبة إلييـ كصمت معمكمات يفشكف الذيف ك المتبكع مسؤكلية
 أعماليـ مباشرة بمناسبة كصمتيـ مادامت المعمكمات قىذ عمى االطالع اختصاصو مف

 العمكمييف المكظفيف مف البنكؾ في العاممكف يعتبر ك ، مستكاىـ كاف أيا تابعيف أك كمكظفيف
  .بالسرية بدكرىـ يمتزمكف ك ،ةلمدكؿ االجتماعية ك االقتصادية السياسة بتنفيذ قرب عف المتصميف

 ىذه انتياء بعد ما إلى يمتد بؿ ، بالبنؾ العميؿ بعالقة ددمح غير السر بحفظ البنؾ التزاـ ك
 االلتزاـ يظؿ ك العميؿ، بحساب يتعمؽ ما كؿ إفشاء مكظفيو ك البنؾ عمى يحظر إذ العالقة،
 الحفاظ في معقكلة مصمحة لمعميؿ مادامت العالقة، إنياء سبب كاف أيا ك إلييـ بالنسبة مؤبدا
 . خصوت التي المعمكمات سرية عمى
 البيانات بحفظ المختص المكظؼ ىك يككف أف السر بحفظ الشخص يمتـز حتى يشترط ال ك
 تربطو التي الكظيفية العالقة كجكد بمجرد الشخص عمىااللتزاـ  يقع إنما ك المعمكمات، أك

 البيانات ك المعمكمات جميع المصرفي السر يغطي التي العمميات فيو تكجد الذم بالبنؾ
 .1بيا المتعمقة

 باإلدارة القائمون-2.أ
 المديريف مجمس ك اإلدارة، مجمس في التجارم لمقانكف كفقا المساىمة شركة إدارة أجيزة تتمثؿ
 . األحكاؿ بحسب قبةراالـ مجمس قبؿ مف المعيف

 : اإلدارة مجمس - 1.2.أ
 التجارم القانكف مف 610 لممادة كفقا يتشكؿ إدارة مجمس مساىمة شركة بصفتو البنؾ يدير

 العامة الجمعية تنتخبيـ األكثر، عمى  عضكعشر اثني ك األقؿ عمى أعضاء ثالث مف2
 دكف األساسي القانكف في عضكيتيـ مدة ددتح ك األحكاؿ، بحسب العامة الجمعية أك التأسيسية

                                                           
   كمية الجنائية، العدالة في ماجستير مذكرة ،األموال جرائم غسل مكافحة عمى المصرفية السرية أثر العتيبي، ذياب سعكد 1

. 57 ص ، 2110 األمنية، لمعمـك العربية نايؼ جامعة الجنائية، السياسة  تخصص العميا، الدراسات
 ، 02-05رقـ باألمر  المعدؿ ك المتمـ التجاري القانون المتضمف ، 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 59-75األمر رقـ  2

 .2005 فيفرم 09 مؤرخة في 11 جريدة رسمية عدد،2005 فيفرم 6المؤرخ في 
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 األقؿ عمى % 21 بقيمة ألسيـ مالكا اإلدارة مجمس يككف أف عمى ،1سنكات  ستةتتجاكز أف
 . الشركة ماؿ سأر مف
 طائمة تحت طبيعيا شخصا يككف أف شريطة لو رئيسا أعضائو بيف مف اإلدارة مجمس ينتخب ك

 مسؤكليتو تحت اإلدارة مجمس يتكلى التجارم، القانكف مف 635 بالمادة عمال التعييف بطالف
 . لمبنؾ العامة المديرية

 البنكؾ مؤسسي في تكفرىا الكاجب  الشركط11-03األمر مف 88 المادة حددت لقد
 . كممثمييا كمسيرييا المالية ك كالمؤسسات

       ، باإلدارة القائميف كتماف ميةزاإؿ عمى حةراص التجارم القانكف مف 627 المادة نصت ك
 الطابع ذات لممعمكمات اإلدارة مجمس اجتماعات لحضكر المدعكيف األشخاص مجمكع ك

 .كذلؾ تعتبر التي أك السرم
 : المديرين مجمس - 2.2.أ

 أعضاء 3 مف يتككف مديريف مجمس المساىمة شركة يدير التجارم، القانكف أحكاـ إلى بالرجكع
 مجمس طرؼ مف كيعينكف البطالف، طائمة تحت الطبيعية األشخاص مف أعضاء 5 إلى
 باسـ لمتصرؼ الكاسعة بالسمطات المجمس ىذا يتمتع ، ك2رئيسا سو رأعمى كيعيف قبة،راالـ

 . 3الظركؼ كؿ في الشركة
 المالية والمؤسسات البنوك برقابة المكّمفون- ب

 المصرفية كالمجنة الحسابات محافظي : في 411-03 لألمر كفقا الرقابة ىيئات تتمثؿ
 التي  الدفع عكارض المدفكعة، غير المستحقات المخاطر، - المركزيات مجمكع إلى باإلضافة

 .ئرجزااؿ بنؾ ؼشراإ تحت تككف
 
 
 

 
                                                           

.  مف القانكف التجارم المعدؿ ك المتمـ611المادة  1
.  مف القانكف التجارم644 ك 643:  المادتيف2
  مف القانكف نفسو648 المادة 3
. الباب الخامس مف قانكف النقد ك القرض 4
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 1ت الحسابا محافظو- 1.ب
 عمى لمحسابات اثنيف محافظيف بتعييف األجنبي البنؾ فركع مف فرع كؿ ك بنؾ كؿ كجكبا يمتـز
 بيف مف بالمداكالت المكمؼ الجياز أك العامة الجمعية قبؿ مف تعيينيـ يتـ حيث ،2األقؿ

 عمى ك ، كتابيا مكافقتيما بعد ك الكطنية الغرفة جدكؿ في المسجميف ك المعتمديف المينييف
  4.كاحدة مرة لمتجديد قابمة سنكات ثالث لمدة ك ، 3الشركط دفتر أساس
 انتظاميا ك الييئات ك الشركات حسابات صحة عمى المصادقة ميمة الحسابات محافظ كلىيت
 الحسابات مطابقة ك صحة ك انتظاـ عمى اإلشياد ك ،5 بو المعمكؿ التشريع ألحكاـ مطابقتيا ك

 مطابقتيا ك السنكية الحسابات صحة مدل كذا ك ، المنصرمة السنة عمميات لنتائج السنكية
 حاممي أك الشركاء أك لممساىميف المسيركف يقدمو الذم التسيير تقرير في الكاردة لممعمكمات
 . الحصص

 الداخمية الرقابة ءاتجراإ حكؿ خاص تقرير شكؿ في يوأر يبدم أف الحسابات لمحافظ ك
 .6المسير أك المديريف مجمس ك اإلدارة مجمس مف عمييا المصادؽ

 فإف سرية فييا األصؿ معمكمات عمى اإلطالع مف الحسابات محافظ تمكف تقدـ ما كؿ ألف ك
 الحسابات محافظ يككف أف المينة ممارسة شركط ضمف أكردت 01-10 مف القانكف 8 المادة
 المسؤكلية مموحت مع ، ذاتو القانكف مف 6 المادة بنص صيغتياؿ المحدد القانكنية لميميف مؤديًّا
 . السر حفظ عمى حرصو عدـ فييا بما7 قانكني التزاـ بأم القياـ في تقصير كؿ عف ئيةجزااؿ
 المصرفية المجنة- 2.ب

  المادة بمكجب تأسست إذ ، تأديبية ك رقابية  ىيئة11-03 لألمر كفقا المصرفية المجنة تعتبر
 لألحكاـ مياترااح مدل في المالية كالمؤسسات البنكؾ قبةراـ صالحية خكلتيا التي ، 105

 ىذه امتداد إمكانية مع ، المالية المؤسسات ك البنكؾ تمؾ عمى المطبقة التنظيمية ك التشريعية
                                                           

 كالمحاسب الحسابات كمحافظ المحاسب الخبير مينة : ب المتعمؽ ، 2010 يكنيك 29 في المؤرخ 10-01 رقـ القانكف 1
 2010 يكليك 11في الصادرة ، 42 عدد ر ج ، المعتمد

.  المعدؿ ك المتمـ11-03 مف االمر 100المادة  2
. . 10-01 رقـ القانكف مف 26 المادة 3
. 01-10مف القانكف رقـ  27/1المادة  4
. 01-10 مف القانكف رقـ 22المادة  5
. 01-10 مف القانكف 23المادة  6
. 01-10 مف القانكف 62المادة  7
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 لمجنة ك ، الخارج في المقيمة ئريةزاالج الشركات فركع إلى الدكلية االتفاقيات إطار في ك الرقابة
 سير حسف قكاعد احتراـ يضمف بما معاينتيا تتـ التي اإلخالالت عمى تعاقب أف المصرفية

 . المينة
 كفاءتيـ بحكـ يختاركف أعضاء ثالثة ك ، رئيسا المحافظ مف تتشكؿ 106 لممادة كفقا ىي ك
 العميا المحكمة مف ينتدباف قاضييف إلى باإلضافة ، المحاسبي ك المالي ك المصرفي المجاؿ في

 . لمقضاء األعمى المجمس استشارة بعد المحكمة ليذه األكؿ الرئيس يختارىما
 حفظ بالتزاـ مدينيف يعدكف ك ، الجميكرية رئيس قبؿ مف سنكات  5لمدة أعضاؤىا يعيف ك

 ـزالتاب المتعمقة ذاتو القانكف مف 25 المادة لنص خضكعيـ إلى 106 المادة أشارت إذ ، السر
 عيدتيـ إطار في عمييا اطمعكا معمكمات أك كقائع إفشاء بعدـ ئراالجز بنؾ إدارة مجمس أعضاء
 . مباشرة غير أك مباشرة بصفة سكاء
 الطعف إمكانية عمى 107 المادة في إشارتو رغـ القانكف دىاديح فمـ القانكنية طبيعتيا عف أما
 مجمس أماـ التأديبية العقكبات ك المصفي أك ، مؤقتا باإلدارة قائـ بتعييف المتعمقة  قراراتيافي

 جمعت قضية عف لو رارؽ في القانكنية طبيعتيا في يقضي أف الدكلة بمجمس حذا مما ، الدكلة
 . مستقمة إدارية سمطة اعتبرىا ك ، ئرجزااؿ بنؾ ك بنؾ يكنيف بيف
 الذيف ىـ ك ، الغير مف يعدكف األشخاص بعض عمى السر بحفظ البنؾالتزاـ  يسرم ك ، ىذا
 ىـمراكز بحكـ البنؾ عمالء رراأس عمى يطمعكف أك ، يعممكف لكنيـ البنؾ مكظفي مف يككنكا لـ

  الذيف ءراالخب ك القضاة ، لمبنؾ المالييف المستشاريف ك القانكنييف المستشاريف ك كالمحاميف
  عمييـ عمالئو ك البنؾ بيف المنازعات عرض بسبب المصرفية العمميات بعض عمى لعكفيط

 العميل أو الزبون: الفرع الثاني 
، ك إزاء عدـ كجكد 1العميؿ ىك األساس الذم مف أجمو أنشئ البنؾ ك مف أجمو تقدـ الخدمات

 :تحديد لممفيـك القانكني لعبارة العميؿ، األمر الذم فتح الباب أماـ االجتياد، حيث نجد رأييف
يأخذ بالمفيـك الكاسع  لمصطمح العميؿ، حيث يتمتع بكصؼ العميؿ كؿ مف  : الرأي األول

يتعامؿ مع البنؾ حتى بطريقة غير مباشرة ك بغض النظر عف طبيعة ك عدد مرات التعامؿ   
 .ك دكف كجكد تعامؿ سابؽ كالمستفيد الذم يتقدـ بصرؼ شيؾ مف البنؾ

                                                           
جودة الخدمات المصرفية في البنوك التجارية العاممة في الضفة الغربية و سمير أحمد أبك زنيد، شادم ربحي الشريؼ،  1

. 187، ص 2008 ، جامعة الشمؼ، جانفي 5عنيا، مجمة اقتصاديات شماؿ افريقيا، عدد مدى رضا العمالء 
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 فيتبنى المفيـك الضيؽ لمعميؿ، حيث يتمتع بكصؼ العميؿ كؿ مف يتعامؿ مع الرأي الثانيأما 
البنؾ بشكؿ سابؽ ك دكرم، فالمستفيد الذم يتقدـ لمبنؾ لصرؼ قيمة الشيؾ ال يعد عميال بؿ 

 .1متعامال عرضيا، حيث لـ تتجو إرادتو إلى أف يككف عميال مع البنؾ المسحكب عميو
ك عميو، يمكف تعريؼ الزبكف أك العميؿ بأنو كؿ شخص يمجأ بإرادتو إلى خدمات المصرؼ 
دكف أف يتقدـ إلى المصرؼ لقبض حكاالت صادرة باسمو عف الدكلة أك إحدل المؤسسات 

ك بالتالي فإنو الكتساب الزبكف . العامة التي فكضت ىذا المصرؼ بدفعيا النتفاء عنصر اإلرادة
البد أف يككف المصرؼ قد كافؽ عمى العممية المصرفية، أم أنو ال يمكف منح صفة الزبكف مع 

 .ما تحممو مف منافع لألشخاص الذيف يتعاممكف مع المصرؼ دكف مكافقتو
 :ك بالتالي كي يستفيد الزبكف مف نظاـ السرية المصرفية البد 

 أف يككف المصرؼ مسجال في الئحة المصارؼ المعتمدة مف المصرؼ المركزم، : أوال -
 إرادة الزبكف بالتعامؿ مع المصرؼ،  : ثانيا -
 .2مكافقة المصرؼ عمى العممية المصرفية: ثالثا -

 يصعب لذلؾ القرض ك النقد قانكف في العميؿ يعرؼ لـ فيك ئرمزاالج المشرع لمكقؼ بالنسبة ك
 تحديد يمكننا المصرفية العمميات تحدد التي لممكاد بالرجكع أنو غير ،بو أخذ الذم االتجاه تحديد

 تنفيذىا، بقصد البنؾ إلى لجأكا متى مباشرة غير بطريقة الصفة ىذه يكتسبكف الذيف األشخاص
 أف عمى القرض ك النقد قانكف مف 66 المادة نصت فقد دتيـإرا إليو اتجيتإذا  ما البنؾ كقبؿ

 كسائؿ كضع كذا ك القرض عمميات ك الجميكر، مف األمكاؿ تمقي تتضمف المصرفية العمميات
 المادة ليذه كفقا لمبنؾ عميال يعتبر بيذا الكسائؿ، ىذه إدارة ك الزبائف تصرؼ تحت الدفع

    المعادف ك الذىب عمى العمميات المصرفية العمميات قبيؿ مف تعد كما المقترض، ك المكدع
    تسييرىا ك اكتتابيا ك المالية، المنتكجات ك المنقكلة القيـ تكظيؼ الثمينة، المعدنية القطع ك
 االستشارة لطمب البنؾ إلى يمجأ الذم الشخص أيضا الصفة ىذه يكتسب ك ، كبيعيا شرائيا ك
 ذلؾ في يشترط ال ك ان رقاص كاف كلك حساب فتح أك الممتمكات، تسيير مجاؿ في المساعدة أك

 . 3ئريةجزااؿ الجنسية تكافر

                                                           
 .6 ، ص مرجع سابؽ الحمكرم يداز ماجد عصاـ 1
. 114محمد يكسؼ ياسيف ، مرجع سابؽ ، ص  2
.  المعدؿ ك المتمـ11-03 مف األمر 119المادة  3
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 األشخاص عمى تعرفنا ك البنكي لمسر الشخصي لمنطاؽ تطرقنا قد نككف التحديد بيذا
 .السر ليذا المكضكعي النطاؽ لتحديد بحثالـ ىذا مف الثاني مطمباؿ في لنتعرض بو المعنييف

 
  المصرفي سرلل النطاق الموضوعي:المطمب الثاني

 الحؽ ىذا كحدكد كقانكنان  كاجتيادان  قضاء لمفرد بو معترفان  حقان  الخاصة، الحياة في السريةُ  عدت
  .المختمفة كاالجتماعية كالسياسية االقتصادية كالمفاىيـ كاألعراؼ كالتقاليد لمعادات تبعان  غيرتت

 لو يتاح كالتي لمزبكف الخاصة بالحياة ترتبط التي األشياء في السر بحفظ ممـز كالمصرؼ
 مف فتعد المصرفية، بالسرية مشمكلة تككف التي األفعاؿ إلى بالنسبة أما عمييا، االطالع
 شمكؿ إلى أشارا قد القضائي كاالجتياد الفقو كلكف المكضكع، قاضي يقدرىا التي المسائؿ
 مف المؤسسة أك لمشخص كالصناعي كالمالي التجارم النشاط خصائص لكؿ المصرفية السرية
 1.نيايتو إلى النشاط ليذا التحضير بداية

حيث أف المعمكمات التي يتمقاىا البنؾ عف عميمو كثيرة ك متعددة ال يمكف حصرىا، تصمو مف 
مصادر عدة، إما بشكؿ مباشر مف قبؿ العميؿ ذاتو مف خالؿ العالقات المتعددة التي تربطو 

، أك بشكؿ غير مباشر مف (...تمكيالت - مساىمات- تكظيؼ أمكاؿ- مسؾ حساب )معو 
 .الكسط البنكي مف خالؿ المعمكمات المتبادلة مع غيره مف البنكؾ

ك عميو يثار التساؤؿ حكؿ خضكع كؿ ىذه المعمكمات التي تتكفر لدل البنؾ عف عمالئو 
ىؿ تخضع كؿ ىذه المعمكمات لمسرية؟ ك مف ثـ يحظر : لاللتزاـ بالسر البنكي؟ ك بمعنى آخر

عمى البنؾ إفشاءىا لمغير تحت طائمة قياـ مسؤكليتو الجزائية عف جنحة إفشاء السر البنكي، 
 .فضال عف إمكانية إثارة مسؤكليتو المدنية مف قبؿ العميؿ صاحب ىذه المعمكمات

لقد كاف ىذا التساؤؿ محؿ نقاش مف مستكل الفقو الفرنسي، ك باالستناد إلى االجتيادات 
القضائية تكصؿ ىذا الفقو إلى نتيجة مقتضاىا أف االلتزاـ بالسر البنكي ال ينطبؽ عمى جميع 
المعمكمات التي يتمقاىا البنؾ عف عميمو، ك إنما يقتصر عمى المعمكمات ذات الطابع السرم 

 .2فقط

                                                           
، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية ك القانكنية، المجمد السرية المصرفية في التشريع السوريأديب ميالة، مي محرزم،  1

 .13، ص 2011 جامعة دمشؽ، سكريا،،1، العدد 27
 .238تدريست كريمة، مرجع سابق، ص  2
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فالمعمكمات السرية ىي معمكمات ذات طابع سرم محدد، السيما مف خالؿ األرقاـ التي 
تتضمنيا، منيا عمى سبيؿ المثاؿ تمؾ المتعمقة بمقدار رصيد الحساب أك مقدار القرض الممنكح 

لمعميؿ، فالمعمكمات يجب أف تككف دقيقة في مضمكنيا، مؤكدة مف حيث تحققيا، ك أيضا 
فإف تكفرت ىذه الشركط الثالثة مجتمعة يؤمف حماية لممعمكمات يضمف . مجيكلة مف الجميكر

 .1عدـ تسريبيا
ك في المقابؿ ال تعد المعمكمات سرية ذات الطابع العاـ، ك ىي تمؾ التي يسمح لمبنؾ تقديميا 
لمغير الذم يستعمـ منو عف مالءة أحد عمالئو، فتكتسي ىذه المعمكمات مثؿ ىذا الطابع العاـ 

عندما يقتصر البنؾ في تقديره لمالءة عميمو عمى اإلدالء بمعمكمات تتضمف عبارات عامة 
 .كاإلشارة مثال إلى عمميات انتظاـ الكفاء، أك إلى كجكد صعكبات في اآلجاؿ

ك قد جرت العادة البنكية أف تتكلى البنكؾ خدمة تقديـ المعمكمات لمغير حكؿ تقديراتيا العامة 
حكؿ الكضعية االقتصادية ك المالية لعميؿ ما، إال أف ىذه الممارسة البنكية قد تثير مساءلة 

البنكؾ عندما تككف المعمكمات المقدمة غير صحيحة، لكنيا تككف متكافقة مع السر البنكي، إذا 
 .كانت المعمكمات المعطاة تتضمف عبارات عامة ك مرتكزة عمى تمؾ المتداكلة في الكسط البنكي
مما تقدـ، يمكف القكؿ أف المعمكمات التي يتمقاىا البنؾ عف عميمو ال تخضع كميا لاللتزاـ بعدـ 

 . إفشائيا، فالتزامو ينحصر في المعمكمات السرية المتميزة بطابعيا المحدد
أما المعمكمات العامة عف العميؿ، فيمكف تقديميا لمغير مع اإلشارة إلى أف مسؤكليتو المدنية قد 

 .تثار في حالة ما إذا امتنع عف ذلؾ 
فيخضع البنؾ لاللتزاميف مينييف متقابميف، التزاـ بالسر البنكي، ك التزاـ بتقديـ معمكمات لمغير، 

ك ىك مطالب بالتكفيؽ بينيما، لذلؾ أشار الفقو إلى أف استثناء المعمكمات ذات الطابع العاـ مف 
 .االلتزاـ بالسر البنكي يندرج ضمف ىذا التكفيؽ

 البنكي لمسر المكاني و الزماني النطاق :المطمب الثالث
       فييا يسرم زمنية فترة فمو البنؾ عمى يقع كاجب ىك البنكي السر بحفظ ـتزااالؿ أف طالما

 يمتـز التي الزمنية الفترة بو نقصد الزماني لمنطاؽ فبالنسبة أحكامو، فيو تطبؽ فيغراج نطاؽ ك
                                                           

أعماؿ المؤتمر العممي السنكم لكمية ،الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االقتصاديةعبده جميؿ غصكب،  1
 الجزء األكؿ، الطبعة األكلى، منشكرات ، االستعالـ المصرفي،2001 نيساف 27 ك 26الحقكؽ بجامعة بيركت العربية بيف 
 .393، ص 2002الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، 
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 المكاني لمنطاؽ بالنسبة أما ،(األكؿ فرعاؿ  )عمالئو رراأس بكتماف حكمو في مف ك البنؾ بيا
 المفعكؿ سارم ـزاااللت ىذا فييا يظؿ التي فيةغراالج الرقعة أك المكاني المدل تحديد بو فنعني

 (.الثاني فرعاؿ)
 البنكي لمسر الزماني النطاق : األول فرعال

 معنكية أك مادية مصمحة تقدـ السرية الكقائع أف طالما الميني بالسر ممتزمة البنكؾ تظؿ
 ذكرل ـرااحت في معنكية مصمحة لو تككف فقد العميؿ كفاة بعدتزاـ االؿ ىذا ينقضي ال ك لمعميؿ،
 المطمقة الصفة أف اعتبر ك أحكامو أحد في المكقؼ ىذا الفرنسي القضاء أيد كقد ، عميمو
 تأكيدان  بالسر ـزاااللت األشخاص بعض عمى تفرض الفرنسي العقكبات قانكف مف 378 لممادة
 .الميف بعض ممارسة في المفترضة لمثقة
 عمى بالمحافظة البنؾ ررااستـ ضركرة عمى حةراص نص فقد السكيسرم لممشرع بالنسبة أما
  .األسباب مف سبب ألم بينيما العالقة انتياء بعد حتى زبائنو رراأس
 الحسابات قانكف مف األكلى المادة نصت إذ المصرم المشرع أيضا النيج نفس عمى سار كما

 ك العميؿ بيف العالقة انتيت لك ك حتى قائما الحظر يظؿ : "... يمي ما عمى المصرم البنكية
 ال "بالبنكؾ لمعامميف المكحدة الالئحة مف 163 المادة أضافت ك ،"األسباب مف سبب ألم البنؾ
 بمكجب أك سرية كانت إذا كظيفتو بحكـ عمييا يطمع التي األمكر يفشي أف لمعامؿ يجكز

  "الخدمة انتياء بعد قائما ىذا يظؿ ك التعميمات
 مف 117 المادة نصت حيث اآلخر ىك المكقؼ ىذا ساير فقد ئرمجزااؿ لممشرع بالنسبة ك

 المنصكص العقكبات طائمة تحت الميني لمسر يخضع " يمي ما عمى القرض ك النقد قانكف
 :العقكبات قانكف في عمييا

 بأم شارؾ أك يشارؾ شخص كؿ ك حسابات محافظ كؿ ك إدارة، مجمس في عضك كؿ -
 .مستخدمييا أحد كاف أك مالية مؤسسة أك بنؾ تسيير في كانت طريقة

 المنصكص لمشركط كفقا المالية المؤسسات ك البنكؾ رقابة في أك يشارؾ شخص كؿ -
 1"...الكتاب ىذا في عمييا

         رامستـ يظؿ عمالئيا رراأس عمى بالمحافظة البنكؾ ـتزااؿ أف المادة ىذه مف لنا يظير
 ...".ؾشار أك  يشارؾ".. . عبارة مف يفيـ ما ىذا ك مينتو، ممارسة عف المكظؼ تكقؼ لك ك

                                                           
 .11-03 مف األمر 117 المادة 1
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 اعتبار عمى المكظؼ خدمة انتياء بعد السر إفشاء عقكبة رمرااست فكرة الفقو بعض يؤيد ك
 سرياف بعد المستقبؿ في تحدث التي اإلفشاء كقائع جميع عمى زمنيان  يسرم الجنائي الحظر أف

 مع يتفؽ ذلؾ ألف انتيائيا أك المينية أك الكظيفية العالقة ررااستـ عف النظر بغض القانكف،
  1الخاصة ك العامة لممصمحة تحقيقا المصرفية السرية حماية في غايتو ك التشريع ركح

 رراأس عمى بالمحافظة البنكؾ ـزاالت مف تجعؿ لـ التشريعات العديد أف سبؽ مما نستنتج
 ىذه انتياء بعد ما إلى مددتو بؿ بالبنؾ، العميؿ بعالقة محدد زمني نطاؽ ذاتزاما اؿ عمالئيا
 رراأس إفشاء عف بذلؾ فيمتنع البنؾ، عاتؽ عمى يمقى مؤبدان  مان زاالت بذلؾ جعمتو ك العالقة
 البنؾ لمكظؼ بالنسبة أيضا مؤبدان  ـزاااللت ىذا يعد كما العالقة، انتياء سبب كاف أيا عمالئو

     فيو يعمؿ كاف الذم البنؾ عمالء مف عميؿ سر إفشاء لو يجكز ال التقاعد عمى أحيؿ فإذا
 .المسؤكلية طائمة تحت كقع إال ك
 .لو فيغراالج أك المكاني النطاؽ تحديد إلى لننتقؿ البنكي لمسر الزماني النطاؽ يتحدد بيذا ك 
 البنكي لمسر المكاني النطاق :الثاني فرعال
 في الصادر المصارؼ سرية قانكف مف األكلى المادة بمقتضى المبناني المشرع نص لقد

 شكؿ عمى لبناف في المؤسسة المصارؼ المينة لسر تخضع" :يمي ما عمى1956/09/03
 المصارؼ ىذه تحصؿ أف شرط أجنبية لشركات فركع ىي التي المصارؼ ك مغفمة، شركات
 السياؽ ىذا في جاءت قد ك ،" المالية كزير يعطييا خاصة مكافقة عمى األجنبية ك المبنانية
 الصادر 01/29رقـ  السكرم المصرفية السريةب المرسـك التشريعي المتعمؽ مف األكلى المادة

 المصارؼ كؿ المينة سر ألحكاـ تخضع" : أنو عمى نصت حيث 16/04/2001بتاريخ 
  " .السكرية العربية الجميكرية في العاممة

 األجنبية البنكؾ فركع فييا بما مصر في البنكؾ جميع عمى المصرفية السرية أحكاـ تسرم كما
 الكقائع جميع عمى المصرفية ررااألس اإلفشاء حظر يشمؿ ك مصر، في نشاطيا تباشر التي
 المتداد حكما يحدد لـ المصرم الحسابات سرية قانكف أف غير ،2مصر في منيا تحدث التي

 يحدد لـ كما مصر، في المتكاجدة األجنبية البنكؾ في تحدث التي اإلفشاء كقائع عمى سريانو
 .الخارج في المصرية البنكؾ فركع أحد مف يحدث الذم اإلفشاء حكـ

                                                           
 255 ص ،سابؽ مرجع، حسف المطيؼ عبد سعيد  1
 .191 ص ،نفسو المرجع 2
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 البنكي السر قكاعد مخالفة عند المقررة ئيةزاالج العقكبة أف اعتبر فقد لكسمبكرغ في التشريع أما
 .1عالمي أثر ليا ليس ك الكطنيراب الت كامؿ في تسرم البمد ليذا

 في المتكاجدة البنكؾ جميع عمى يسرم البنكي بالسر ـزاااللت فما في التشريع الجزائرم فإأ
 قانكف مف  82،83  المادتيف لفحكل بالنظر أجنبية أك ئريةزاج كانت سكاء ئرماالجز تراباؿ

 .2القرض ك النقد
 

                                                           
1
 Dean Spielmann , Le Secret bancaire et l'Entraide Judiciaire International Pénal au 

Grand- Duché de Luxembourg , les dossiers du journal tribuneaux, larcier edition , Belgique, 

2007, p.26. 
.  المعدؿ ك المتمـ11-03 مف االمر 83 ك 82انظر المادتيف  2
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 في جزائي و التزام أي التبعية بتحمل قانوني التزام عن عبارة" أنيا  الجزائية المسؤوليةتعرف 
  بالتبعيةادائم تنشأ بل بذاتيا، مستقمة أساسية بصفة تنشأ ال حيث تبعي، التزام الوقت نفس

 ."لحمايتو ذلك و األصمي االلتزام ىو و آخر قانوني اللتزام
 يقرر و يجرمو القانون الفعل ذلك أن أي الجريمة، مرتبة إلى يرقى فعل الفرد يرتكب أن" ىي أو
 ."مرتكبو عمى توقع جنائية عقوبة لو

و بما أن االلتزام بالسر الميني في القانون البنكي ضروري العتباره وسيمة فعالة في حماية 
، إللتزام عمى حماية ىذا ا عمدتغالبية التشريعاتفإن ي إعتداء محتمل، أء ضد لعمالحقوق ا
 عقوبات عمى كل من يقوم بإفشائو، و من بين ىذه التشريعات التشريع الجزائري ت فرضحيث

 من 301لى المادة إىا  عقوبت من قانون النقد و القرض و التي أحالت117حسب المادة 
 .قانون العقوبات

و بالتالي فإن إخالل المصرف بالتزامو المتمثل بالسرية المصرفية يترتب عميو أثار قانونية 
كثيرة، و قد حددت القوانين و التشريعات العقابية أو المدنية آثارا جزائية و أخرى مدنية بحق 

المصرف المخل بالتزامو، فالنصوص القانونية الخاصة بالسرية المصرفية البد من إضفاء القوة 
الممزمة عمييا، و ذلك من خالل توفير الحماية القانونية ليا، و تتمثل ىذه الحماية بتجريم فعل 

اإلفشاء حماية لحقوق أصحابيا و مصالحيم، فإذا أفشاىا المصرف أو أحد العاممين فيو تنيض 
بحقيم المسؤولية الجنائية، كما و أعطى القانون الحق لمعميل المتضرر من اإلفشاء بأسراره 

المصرفية المطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقت بو و ذلك استنادا إلى أحكام المسؤولية 
، ىذا باإلضافة إلى المسؤولية التأديبية 1المدنية و تبعا لقاعدة المتبوع مسؤول عن أعمال تابعو

 . العمالءالتي يخضع ليا من يقوم بإفشاء أسرار
 ىو الحماية الجنائية لسرية معمومات البنك فستقتصر دراستنا ىذه البحث موضوع و بما أن

 لمجزاء التعرض قبل األىمية عمى المسؤولية الجزائية عن إفشاء األسرار المصرفية، و من
 لجريمة المكونة إلى العناصر أوال نتعرض أن السر بحفظ بالتزامو إخاللو عن لمبنك المقرر
        ، ثم اآلليات العقابية (المبحث األول  ) حاالت اإلفصاح عنوالمصرفي و  السر إفشاء

سبل الوقاية من جريمة إفشاء السر ، لنصل في األخير إلى (المبحث الثاني  ) و اإلجرائية
. (المبحث الثالث  )و طرق مكافحتيا  المصرفي

                                                           
 .316، مرجع سابق ، ص  محمد حسن عمر برواري 1
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 حاالت اإلفصاح عنو و أركان جريمة إفشاء السر البنكي: المبحث األول 
 القانون لو رتب مسؤول شخص عن يصدر فعل عن امتناع أو فعل كل بأنيا الجريمة تعرف
البنكي كأي جريمة أخرى يعاقب عمييا القانون البد أن تتوافر عمى  السر إفشاء جريمة و عقابا،
 الجاني في خاصة صفة المعنوي يجب توافر الركنين الشرعي و إلى فباإلضافة لقياميا أركان
 تستمد و البنكي السر عمى الشخص أمينًا ضرورياً  يكون أن ىي و المادي، الركن بيا يكتمل
 وجود ال التي العناصر ىي الجريمة البنوك، فأركان تمارسيا التي المينة طبيعة من الصفة ىذه

 .بدونيا لمجريمة
، و الركن (مطمب أول  )و ىذا ما سنوضحو في ىذا المبحث، حيث سندرس الركن الشرعي 

، حاالت اإلفصاح عن السر البنكي (مطمب ثالث  )، و الركن المعنوي (مطمب ثاني  )المادي 
. (المطمب الرابع  )
 

 الركــــــــن الشرعــــــــــي : المطمب األول 
يقصد بالركن الشرعي أن يكون الفعل منصوص عميو في قانون العقوبات أو أحد القوانين 

الخاصة، و وضع لو المشرع عقوبة جزائية، و ىذا طبقا لمبدأ الشرعية المنصوص عميو في 
.           1"قانون بغير أمن تدابير أو عقوبة وال جريمة ال"  المادة األولى من قانون العقوبات

. و ىذا ما يدعونا لمتعرض إلى النص القانوني الذي يحكم جريمة إفشاء السر المصرفي
و تجرم التشريعات في كثير من الدول إفشاء األسرار و تفرض عقوبة جنائية عمى مرتكب ىذه 
الجريمة، فاليدف من وراء تجريم إفشاء األسرار ىو صيانة مصالح األفراد، حيث يمجأون إلى 
البنك فيضطرون إلى اإلفضاء إليو ببعض األسرار التي يحتفظون بيا إلى أنفسيم، فميس كل 
إفشاء لمسر معاقب عميو، و إنما يقتصر العقاب عمى الحاالت التي يفشي فييا األمين سرا 

. اضطر صاحبو إلى إيداعو لديو لالستفادة من خدماتو
يعاقب بالحبس " :  من قانون العقوبات عمى مايمي301و لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
 دج األطباء و الجراحون و الصيادلة 5000 إلى 500من شير إلى ستة أشير و بغرامة من 

و القابالت و جميع األشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المينة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة 

                                                           
  من قانون العقوبات01 المادة 1
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عمى أسرار أدلى بيا إلييم و أفشوىا في غير الحاالت التي يوجب عمييم فييا القانون إفشاؤىا  
.  1"و يصرح ليم بذلك
     كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة : "  من قانون العقوبات302كما نصت المادة 

و أدلى أو شرع في اإلدالء إلى أجانب أو إلى جزائريين يقيمون في بالد أجنبية بأسرار 
المؤسسة التي يعمل فييا دون أن يكون مخوال لو ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس 

.  دينار10.000 إلى 500سنوات و بغرامة من 
و إذا أدلى بيذه األسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثالثة أشير 

. 2" دينار1.500 إلى 500إلى سنتين و بغرامة من 
تضمن الدولة عدم انتياك : "  المعدل و المتمم1996 من الدستور 34كما جاء في المادة 

" حرمة االنسان و يحضر أي عنف أدبي أو معنوي أو أي مساس بالكرامة 
ال يجوز انتياك حرمة حياة : "  المعدل و المتمم1996 من دستور 39كما نصت المادة 

كل بالمواطن الخاصة و حرمة شرفو و يحمي القانون سرية المراسالت و االتصاالت الخاصة 
" أشكاليا مضمونة 
يخضع لمسر الميني تحت طائمة العقوبات "  11-03 من األمر 117كما تنص المادة 

: المنصوص عمييا في قانون العقوبات 

كل شخص في مجمس االدارة، و كل محافظ حسابات و كل شخص يشارك أو شارك  -
. بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية، او كان أحد مستخدمييا

كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالية وفقا لمشروط  -
. 3"المنصوص عمييا في ىذا الكتاب

و بناءا عمى ما تقدم فإن االلتزام بالسر المصرفي مفروض بموجب قانون العقوبات و قانون 
النقد و القرض  

                                                           
 من القانون نفسو 301 المادة 1
 . من قانون العقوبات302 المادة 2
. 11-03 من االمر 117 المادة 3
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ىذا ب و بالتالي فإن التكريس القانوني ليذا السر يعتبر نتيجة خاصة لمقواعد الموضوعة 
. الدستور

و بذلك يكون المشرع الجزائري نص صراحة عمى جريمة إفشاء السر المصرفي، و أعطاىا 
  تتسم بالعمومية، أنيا " من قانون العقوبات 301وصف الجنحة، و يالحظ عمى نص المادة 

و يترك أمر تقديره لقاضي الموضوع الذي قد يظطر إلى اإلستعانة بأىل الخبرة لموقوف عمى 
، إال أنو حددىا بجميع األشخاص 1"تفاصيل الفعل الذي ينظره فيما إذا كان يشكل جريمة أم ال 

 المقررة الحاالت المؤتمنين بحكم الواقع أو المينة، أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة باستثناء
 . لممصرف بيا والمرخص

 
الركـــــــــــــن المــــــادي  : المطمب الثاني 

يقصد بو المظير الذي تبرز بو الجريمة إلى العالم الخارجي، و يقوم العنصر المادي عادة عمى 
. السموك اإلجرامي و النتيجة و الصمة السببية: عناصر ثالثة

فالسموك اإلجرامي ىو فعل الجاني الذي يحدث أثرا في العالم الخارجي، و بغير ىذا السموك ال 
يمكن محاسبة الشخص ميما بمغت خطورة أفكاره و ىواجسو الداخمية، و السموك ىو الذي 
يخرج النية و التفكير في اإلجرام إلى حيز الوجود و اعتبار القانون، و السموك اإلجرامي قد 

،  2يكون سموكا إيجابيا أو سموكا سمبيا
 فعل في يتمثل البنك عن يصدر بفعل لجريمة إفشاء السر البنكي المادي الركن  يترجمحيث

نشره   :  السراإلفشاء ، و اإلفشاء لغة من فشا يفشي فشوا بمعنى ظير و انتشر، و منو إفشاء
 المصرفي السر إفشاء جريمة في اإلجرامي النشاط اإلفشاء يمثل سرا حيث يعتبر لما 3و إذاعتو

 بكل الغير إعالم مباشر غير أو مباشر بطريق عميو يترتب فعل إرادي كل بأنو الفقو يعرفو و ،
 كل ىو الغير و الغير، إلى بالسر اإلعالم يكون أن يتعين و ، تعد سرا التي الواقعة من جزء أو

 ، كانت طريقة بأية السر أعمن إذا اإلفشاء عميو يتحقق و، نفسو السر صاحب غير شخص
                                                           

، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، الطبعة األولى،  المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصاديةأنور محمد صدقي المساعدة، 1
 .57، ص 2007عمان، 

 .93، ص 2006، دار العموم لمنشر و التوزيع، عنابة، الوجيز في القانون الجنائي العام  منصور رحماني،2
 .229زينب سالم، مرجع سابق ، ص  3
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 حسابات بموقف الغير إعالم طريق عن أو مباشر غير مباشر أو بطريق اإلفشاء تم سواء
. بأرصدة العميل بيان أو لو االئتماني الموقف العميل أو
 : صور ثالث يأخذ اإليجابي في جريمة إفشاء السر فالسموك

ويتحقق عن طريق المشافية بالحديث أو الخطابة التي توجو إلى شخص أو : الكــــــــــالم-1
مجموعة من األشخاص أو عدد غير محدد منيم، وقد يكون الكالم مباشرًا بين أفراد حاضرين 
في مكان واحد، كما قد يكون موجيا إلى شخص أو أشخاص بعيدين عن الموظف، كما في 

حالة التصريح إلى وسائل اإلعالم كالصحافة ومحطات اإلذاعة أو التمفزة األرضية أو الفضائية 
أو عن طريق الياتف، والمرجع في اعتبار ما نشره الموظف من معمومات سري أو غير سري 

 .ليس الموظف، بل جية اإلدارة المختصة
 وقد تتم بخط اليد أو بآالت الطباعة المختمفة كاآللة الكاتبة أو الفاكس أو التمكس أو :الكتـــابة -2

الحاسوب أو الياتف النقال أو عن طريق االنترنت كما يشمل أيضًا الرسوم المختمفة التي يمكن 
أن تحتوي وثائق متعددة كالرسائل أو المطبوعات المتنوعة من صحف ومجالت وكتب 

  .وممصقات
والسينما  (أشرطة الفيديو )والمتحركة  (الفوتوغرافية) بمختمف أشكاليا الثابتة منيا :ورــالص -3

  .وصور التمفاز والصور الرقمية، والخرائط
وال شك أن ثورة االتصاالت، وما نجم عنيا من توفر وسائل اتصال حديثة وسريعة أدت إلى 

يصاليا إلى اآلخرين بسرعة فائقة سواء عن  إتاحة فرص وأشكال أكثر تنوعًا إلفشاء األسرار وا 
طريق مواقع االنترنت أو المدونات أو غرف الدردشة، أو البريد اإللكتروني، أو الرسائل القصيرة 

 1 .عمى الياتف الجوال وغير ذلك مما ستسفر عنو التطورات التقنية مستقبالً 
         فيتمثل في امتناع الجاني عن فعل أو قول ما أوجبو عميو القانون، السمبي السموك أما

 إما و االمتناع يشكل مخالفة لمقانون و يكون السموك سمبيا في جريمة إفشاء السر المصرفي
 إطالع عن وعدم اعتراضو السرية المعطيات حماية عن وغفمتو إىمالو أو المصرفي بسكوت

 .المصرفية والبيانات الدفاتر و الوثائق الغير عمى
و النتيجة الجرمية ىي أثره الخارجي الذي يتمثل فيو االعتداء عمى حق يحميو القانون، أو ىي 
ما يسببو سموك الجاني من ضرر أو خطر يصيب أو ييدد مصمحة محمية قانونا و المصمحة 

                                                           
. 19.06 عمى الساعة 26/04/2016 ، يوم  www.mohamah.netموقع االنترنت،  1

http://www.mohamah.net/
http://www.mohamah.net/
http://www.mohamah.net/
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قد تكون مصمحة عامة لممجتمع و الدولة و قد تكون مصمحة خاصة ،أما الصمة السببية ىي 
.  1الرابطة التي تصل مابين الفعل و النتيجة، و ثبت أن حدوث النتيجة يرجع إلى ارتكاب الفعل

 الجريمة تقع ال إما و ، اإلفشاء يتم أن فإما ، اإلفشاء باألسرار في الشروع تصور يمكن ال و
 تجريم عمى النص يتم لم طالما الشروع أو المحاولة عمى عقاب ال بالتالي و ،2عمى اإلطالق

 أن العقوبات قانون في العامة القواعد منوضتت الذي األصل إذ ،3السر إفشاء جريمة في الشروع
 المعمومات تبادل فإن بالمقابل و بذلك صريح نص وجد إذا إال الجنح الشروع في عمى عقاب ال

 غير عمال يعتبر تجيزىا ال التي القانونية النصوص لألعراف و طبقا البنوك بين المصرفية
. لمعميل العامة بالوضعية تتعمق لمعمومات اإلفشاء يقتصر أن مشروع عمى

غير أن االشتراك في الجريمة كصورة متوقعة في ىذه الجريمة يعد شكال من أشكال المساىمة 
 من قانون العقوبات الجزائري فإن الشريك في جناية أو 44، و استنادا إلى نص المادة 4الجنائية
 يعاقب بنفس العقوبة المقررة لمجناية و الجنحة، فالشخص الذي يساعد عن وعي و إرادة 5جنحة

 .عمى ارتكاب ىذه الجريمة يتعرض لعقوبة الفاعل األصمي
 لم لو و سرا، بو المحيطة الظروف بحسب أو بطبيعتو يكون أمر كل سرا فيو يعتبر عما أما 

 أثناء في و بكتمانو الممزم الشخص قبل من السر يعرف أن يجب و ، صراحة يطمب كتمانو
 ، الواقع و الحقيقة سرا في بو أفضي ما يكون أن يجب و ، المصرفي نشاطو المينة و ممارستو

 فال كميا أو بعضيا فائدتو أو أىميتو السر فقد إن و إفشائو، سْبق صفتو عن السر يرفع ال و
. 6يفشيو من مسؤولية ذلك عمى يؤثر

ال يجوز "  المتعمق بالنقد و القرض عبارة 11-03 من األمر رقم 25فقد ورد في المادة 
ألعضاء مجمس اإلدارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة وقائع أو معمومات اطمعوا عمييا 

، حيث يتبين من ىذه العبارة أن محل جريمة إفشاء السر المصرفي ....."في إطار عيدتيم
يشمل كل الوقائع و المعمومات التي يطمع عمييا أعضاء مجمس اإلدارة في  إطار عيدتيم، 

                                                           
 .126محمد يوسف ياسين ، مرجع سابق ، ص  1
. 146سالم عبمة ، مرجع سابق ، ص بو 2
.  من قانون العقوبات31المادة  انظر 3
 .123 محمد عبد الودود أبو عمر، مرجع سابق ، ص 4
  من قانون العقوبات الجزائري44المادة  5
6

 .240تدريست كريمة، مرجع سابق، ص  
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عميو فالمشرع الجزائري تبنى مبدأ السرية المطمقة عند تحديده لمحل جريمة إفشاء السر 
. المصرفي

 لسنة 88 من القانون رقم 100 و 97و ىذا ما أخذ بو المشرع المصري في المادتين 
12003 .

 جرائم من األخيرة ىذه كون بفاعميا، خاصة صفة السر إفشاء جريمة تحقق في يتطمب و ىذا،
 إيداع وقت توافرىا يشترط و، أي ال يرتكبيا إال شخص ذو صفة معينة الخاصة ذوي الصفة

أو  بالبنك العميل عالقة لو انقضت و يستمر السر بحفظ التزامو ألن إفشائو وقت دون السر
 3. بالضرورة عمى السر باألمناء عمييم يصطمح ما وىم ،2صفتو الموظف عن زالت

 ىي و ، العميل و الميني بين بالعالقة تتحدد و الميني، بالسر الضروري األمين فكرة ترتبط و
 يكون لذلك األمور، بيذه يةراد ال بمن المينة بأمور الخبير عالقة يعمم،  منبال يعمم من عالقة
 عميو يصعب الذي األخير ىذا الميني، في ثقتو وضع و بسره اإلفضاء مضطرا إلى العميل
 .4عمالئيم بظروف اإلحاطة الكاممة دون مينتو ممارسة
 لعدم إلييم التوجو إلى الناس يضطر الذين أولئك " أنيم عمى فقيا الضروريين األمناء يعرف

. 5" السر بحفظ التزاميم إلى مطمئنون ىم و ، عنيم االستغناء قدرتيم عمى
 المعمومات تصل الذي الشخص " : بأنو الضروري األمين الفرنسية النقض محكمة عرفت و

 المصمحة -القانون أعطاىا بأمور تتعمق لمينة المباشر أنو أو وظيفتو، مباشرتو عممو أثناء إلى
  6"وظيفتو بسبب السرية ستار تحت إليو بيا أفضي الوقائع ىذه تكون أو صفة السرية،  –العامة
  6"وظيفتو

  : في تتمثل عناصر، أربعة عمى بناء المين تحديد يقوم و
 . الدراية و الثقة تفترض المين ىذه أن - 
 .األسرار عمى االطالع دون المين ىذه ممارسة يمكن ال -

                                                           
. 231زينب سالم، مرجع سابق، ص  1
 . 14 ص ، سابق مرجع ، الحموري ماجد زايد عصام 2
.  المعدل و المتمم11-03 من األمر 117المادة  3
 . بعدىا ما و 266 ص ، سابق مرجع ، حسن المطيف عبد سعيد 4
. 269 ص ، نفسو المرجع  5
 .120 ص ، سابق مرجع ، عمر أبو الودود عبد محمد 6
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 .اضطراري أصحابيا إلى االلتجاء - 
 .اجتماعيا ىامة مين أنيا - 
 1" االضطرارية المينية الثقة " أىل أصحاب وصف في إجماليا يمكن و

 :03-11 األمر من 117 لممادة وفقا بالضرورة السر عمى أمناء يعتبر
 بأية شارك أو يشارك شخص كل و حسابات، محافظ وكل ، إدارة مجمس في عضو كل - 

 . مستخدمييا أحد كان أو مالية مؤسسة أو بنك تسيير كانت في طريقة
 المنصوص لمشروط وفقا المالية والمؤسسات البنوك رقابة في شارك أو يشارك شخص كل  -

 . القانون ىذا في مواد عمييا
 األوراق و البيانات عمى الحصول أو اإلطالع سمطة القانون خوليا التي الجيات موظفو كذا و

 .سريتيا المحظور إفشاء
 يكفي إذ نتيجة، تحقق تتطمب ال التي الشكمية الجرائم من المصرفي السر إفشاء جريمة تعتبر و
ماديا  ضررا عنيا يترتب أن ال يشترط و اإلفشاء، فعل في المتمثل النشاط بوقوع تتم الجريمة أن
. 2أدبيا أو
 

الركـــــن المعنـــــــوي : المطمب الثالث 
إن الغرض من دراسة أركان الجريمة ىو إثباتيا و نسبتيا إلى فاعل معين حتى يتحمل 

المسؤولية عمى سموكو، و ال يكفي اإللمام بالركن المادي إلسناد المسؤولية إلى شخص ما، 
فالركن المادي يعبر عن جسد الجريمة و وجودىا، بينما يعبر الركن المعنوي عمى الناحية 

المعنوية لمجريمة، و بيا تنسب الجريمة إلى فاعل ما ليتحمل مسؤولية تمك الجريمة أو ال تنسب 
إليو، و شتان بين من ارتكب جريمة عن عمم و قصد و إرادة، و بين من فعل ذلك خطأ،      
و ليس من العدالة تحميميما المسؤولية معا، أو إعفائيما منيا معا، و الذي يقدم عمى الركن 

.  3المادي بعناصره السالفة، إما أن يكون قاصدا إلى ذلك أو ال يكون

                                                           
. 270 ص ، سابق مرجع ، حسن المطيف عبد سعيد 1
 .299 ص ، سابق مرجع ، إبراىيم الحي عبد محمد 2
3

 .105رحماني منصور، مرجع سابق، ص  
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صورة اإلرادة الواعية التي تقصد إحداث  في إما يتمثل و لمجريمة، المعنوي فالركن و عميو
، أو في صورة اإلرادة "القصد الجنائي" النتيجة عمى النحو المنصوص عميو بالقانون و تسمى

 الركن ، ليذا يتخذ1"الخطأ " الميممة التي تقوم بالفعل فتقع النتيجة عن غير قصد و تسمى  
 غير الخطأ صورة  أو الجنائي القصد أي العمدي الخطأ صورة صورتين لمجريمة المعنوي
. العمدي

 يكون أن يجب بل السر انتشار لقياميا يكفي فال العمدية الجرائم من الجريمة ىذه كانت لما و
         الجنائي القصد صورة الجريمة ليذه المعنوي الركن يتخذ ثم من و عمديًا، اإلفشاء ذلك
 ينص لم الجزائري المشرع أن بيد ،2بدونو الجريمة ليذه قيام ال أنو ذلك عمى المترتبة النتيجة و

 ،الجنائية المسؤولية لقيام كشرط الجنائي القصد تطمب عمى 301 المادة في المادة في صراحة
 في األصل ألن العامة لمقواعد وفقاً  جريمة أية في أساسي ركن ىو الجنائي القصد أن إال

 إذا صمت القاعدة كانت ثم من و عمدية، غير تكون أن االستثناء و عمدية تكون أن الجرائم
 القصد يتطمب أنو ذلك معنى كان الجرائم من جريمة في المعنوي الركن صورة بيان عن المشرع
 . 3بذلك اإلفصاح واجب عميو كان العمدي غير بالخطأ االكتفاء قدر إذا أما فييا، الجنائي

القصد العام،  ىو األسرار إفشاء جريمة في الجرمي القصد أن عمى القضاء و الفقو يعتبر وقد
ألن اإلفشاء بحد ذاتو يعد أمرا شائنا، و من ثم فإن قيام الجريمة ال يحتاج إلى نية خاصة تتمثل 

 ضمان ىي ما بقدر الضرر من الحماية ليست التجريم عمة ألن ،4األضرار بالعميل في نية
. اإلضرار نية أو بضرر يرتبط ال ما ىو و المين لبعض و المنتظم السميم السير

و عميو، يتخذ الركن المعنوي في جريمة إفشاء السر المصرفي صورة القصد الجنائي، و القصد 
. 5المتطمب في ىذي الجريمة ىو القصد العام

                                                           
 .248، ص 2009، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائريعبد اهلل سميمان،  1
. 121 ص سابق، مرجع ،عمر أبو الودود عبد محمد  2
. 115 الحاسي مريم ، مرجع سابق ، ص 3
 .132، ص 2010، المؤسسة الحديثة لمكتاب، بدون بمد نشر، القسم الخاص– شرح قانون العقوبات نشأت أحمد نصيف،  4
، 2011، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، االسكندرية، الحماية الجنائية لألعمال البنكيةايياب مصطفى عبد الغني،  5

. 237ص 
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العمم و اإلرادة، فيجب أن : حيث يقوم القصد الجنائي العام لتمك الجريمة عمى عنصرين ىما 
يعمم المتيم بأن لمواقعة صفة السرية، و تتعمق بالكتمان المصرفي، و أن مينتو تفرض عميو 

أن يعمم أن فعل اإلفشاء قد تم في غير الحاالت المصرح بيا "االلتزام بالكتمان المصرفي، و 
قانونا، حيث ال يؤخذ الباعث بعين االعتبار حتى لو كان شريفا يعاقب الجاني عمى فعمو بمجرد 

. 1"أن يصدر منو عمدا و ىو يعمم أنو ممنوع
و بناءا عمى ذلك ينتفي القصد إذا وقع المتيم في غمط جعمو يعتقد أن الواقعة ليست ليا صفة 

السر فأفشاىا، كما لو اعتقد موظف البنك أن اإليداع النقدي الذي قام بو العميل إنما ىو 
لحساب زوجتو فأخبرىا بذلك، في حين أنو كان لحساب خميمتو، أو إذا كان المتيم يجيل بمينتو 
فأفشى الوقائع السرية فال تقوم مسؤوليتو، كما لو كان الموظف لم يخطر بقرار تعيينو و اعتقد 

. أنو مازال في فترة االختبار
كما يجب أن تتجو إرادة المتيم إلى إتيان فعل اإلفشاء و إلى النتيجة التي تترتب عميو و ىي 

عمم الغير بالواقعة التي ليا صفة السرية، فإذا لم تتجو إرادتو إلى ذلك فال يتوافر القصد الجنائي 
لديو، كما لو نسى عمى المكتب بعض األوراق الخاصة بأحد العمالء، ثم خرج إثر استدعائو 
من رئيسو و في ىذه األثناء دخل شخص إلى مكتبو ليستفسر عن الموقف المالي ليذا العميل 

. 2فوجد ىذه األوراق فاطمع عمييا ثم انصرف
الجريمة  ىذه قيام إمكانية حول التساؤل يثور الجنائي القصد لعناصر استعراضنا و بعد

 باإلىمال؟
 فييا القصد يتوافر ال حاالت في حتى البنكي السر إفشاء جريمة وجود التشريعات بعض تقرر

 حيث السويسري القانون نجد القبيل ىذا من باإلىمال، الجريمة فييا تقع حاالت في أي الجنائي
 إفشائو عن لموظف البنك الجزائية المسؤولية قيام عمى الفدرالي القانون من 47 المادة تنص
 من السابعة تشترط المادة لم السياق نفس في و ، خطأً  ذلك منو وقع لو و العمالء ألسرار
 ىذا أن اعتبار إلى بعض الفقو دفع الذي األمر الجنائي، القصد المصري الحسابات سرية قانون

 .اإلىمال حالة في حتى تقوم الجريمة

                                                           
، 2005، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائريدردوس مكي،  1

 .39ص 
. 237إيياب مصطفى عبد الغني، مرجع سابق ، ص  2
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 من قانون العقوبات الفرنسي 226/13المادة لنص فبالرجوع الفرنسي القانون في األمر يختمف
 النيج نفس و الجنائي ، القصد لقياميا يشترط عمدية جريمة البنكي السر إفشاء جريمةعمى أن 

 فإذا ،1اإلىمال أو الخطأ حالة في قيام الجريمة عمى ينص لم الذي الجزائري المشرع عميو سار
 أو الرصيد، معرفة من الغير مكنت بطريقة عمى حسابو العميل اطالع أثناء البنك موظف أخطا
 وقع أو منو، قصد دون الغير عمييا واطمع ورقة كتبو عمى أو العميل رصيد مرتفع بصوت ذكر
 أو لمجريمة، قيام فال البنكي الحساب صاحب و يطمب معمومات الذي الشخص بين لبس في
 الغير، قبل من عميو االطالع إلى أدى مما مفتوح مغمف العميل في حساب كشف أرسل أنو
 المسؤولية أن إال جنائياً  الفاعل يسأل ال بالتالي و المعنوي ينتفي الركن األحوال ىذه كل ففي

 . 2تبقى قائمة المدنية و التأديبية
 بفعل اإلفشاء القيام إرادة توافر بمجرد البنكي السر إفشاء جريمة تتحقق ذكره سبق ما عمى بناءا
 . الجريمة بأركان عممو مع السر عمى األمين قبل من
 

 حاالت اإلفصاح عن السر البنكي: المطمب الرابع

األصل أن ال يكشف البنك سر العميل أو معمومات وصمت إليو بشأن العميل، و ال يجوز 
إفشاء المعمومات عن العمالء و لو كانت ىذه المعمومات مما يتبادليا البنوك فيما بينيم لمصالح 

العام و صالح االئتمان، فما دام جمع ىذه المعمومات و تبادليا يكون بصفة سرية فال يجوز 
. 3إذاعتيا عمى الجميور

و لما كانت األحكام تدور مع عمميا وجودا أو عدما، و أن االعتراف بالسر المصرفي ليس ىدفا 
. في حد ذاتو، و إنما وسيمة لتحقيق غاية معينة

فإنو يكون من المنطقي أن يزول االلتزام بالسر الصرفي إذا اختمفت الغاية منو أو تعارض 
. التمسك بو مع مصمحة أولى بالرعاية من المصمحة التي يقرر حمايتيا

                                                           
. 117 الحاسي مريم، مرجع سابق ، ص 1
. 123محمد عبد الودود أبو عمر، مرجع سابق ، ص  2
. 197، ص 2009، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، المستحدثة – الجرائم االقتصادية التقميدية  نسرين عبد الحميد، 3
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لذلك جاءت بعض األسباب التي تبيح السرية المصرفية إذا انتفت الحكمة من الكتمان، و ذلك 
إذا أذن صاحب الحق في الحماية بالكشف عما يغطيو السر المصرفي، و كذلك إذا تعارضت 

السرية المصرفية مع المصمحة العامة كما في حالة الرقابة عمى أعمال البنوك بواسطة 
 .لقيام بوظيفتيامن االسمطات المختصة، أو تمكين السمطات القضائية 

و لتوضيح ما سبق سنقوم بدراسة الحاالت التي يبيح فييا القانون إفشاء السر البنكي من خالل 
: الفروع التالية
إفشاء السر البنكي لممصمحة العامة : الفرع األول 

 تحقيقاً  األسرار بعض عن باإلفضاء البنوك البنكي السر مبدأ تبنت التي التشريعات تمزم
 تحقيقاً  تقرر الذي بالكتمان  فااللتزام .السر صاحب مصمحة عمى تسمو التي العامة لممصمحة
 اإلفشاء، تقتضي اجتماعية مصمحة ىناك كانت إذا بو التضحية يجب الخاصة لممصمحة

 يسمح كما العدالة، القضائية تحقيًقا السمطات اتجاه البنكي بالسر االحتجاج القانون يمنع ليذا
 السير البنكية لضمان المعمومات عمى الرقابية باالطالع و اإلدارية و المالية السمطات لبعض

 االحتجاج مدى دراسة سنتناول ليذا مداخيمو، مصداقية من التأكد و المصرفي الحسن لمجياز
ثم  ) ثانيا ) اإلدارية و المالية الييئات بعض و ،(أوال  )القضائية السمطات اتجاه البنكي بالسر
 .( ثالثا  (الرقابية الييئات بعض أمام السر ىذا لحجية األخير في نتطرق

 القضائية السمطات أمام البنكي السر : أوال
حيث يكون الغرض ىنا من عدم إفشاء السر ىو حماية مصالح العميل المالية و األدبية، كذلك 

تدعيم الثقة بين العميل و البنك، و لكن يقابل ىذا اعتبار مصمحة العدالة و التي تقتضي 
ضرورة وجود واقعة معينة و نسبتيا إلى شخص معين يتم بمقتضاىا إلزام المصرف بإفشاء 

 1السر المصرفي و تقديم معمومات عن تمك الوقائع أو ما يعرف بشيادة المصرف
    اكتشاف الحقيقة، تقتضي التي العدالة تحقيق و القانون تطبيق عمى القضائي الجياز يعمل

 المشروعة لمعاقبة غير األفعال عن االستقصاء و البحث عمميات القضائي العمل يشمل و
 فسواء ،إسناد المسؤولية أجل من األشخاص تصرفات تحكم التي العالقة لمعرفة مرتكبييا،أو

                                                           
عمميات و جرائم غسيل األموال إلكترونيا و أثرىا عمى األزمة االقتصادية العالمية و مسؤولية محمد عبد السالم سالمة،  1

 . 32، ص2013، الطبعة األولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، االسكندرية، البنوك و المصارف
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 المعمومات جميع االطالع عمى من تمكينو من بد فال الجزائي أو المدني بالقضاء األمر تعمق
فاإلفضاء بالسر يكتسب طابعا  ، عادل حكم إلى الوصول و النزاع لحل الضرورية الوثائق و

. خاصا لما يتعمق األمر بالشيادة أمام العدالة
 تزويد عن بذلك وتمتنع البنكي بالسر تحتج أن لمبنوك يجوز ىل :فالسؤال الذي يفرض نفسو ىنا

. ؟1ذلك منيا طمب ما إذا بزبائنيا الخاصة السرية بالمعمومات ىذا الجياز
 المدني القضاء أمام البنكي السر -1
اتجو  فبينما المدني القضاء أمام البنكي السر رفع إمكانية في الدول تشريعات اختمفت لقد

باإلفضاء  المدني القضاء أمام الشيادة ألداء استدعي الذي إلزام البنك إلى منيا البعض
عمى  بالكتمان االلتزام غمب و ذلك منيا البعض منع بعمالئو، الخاصة السرية بالمعمومات

 االلتزام واجب من التحمل لمبنك أجازت التشريعات جل أن عمى الحقيقة، إلى الوصول واجب
 . لديونو وفاءا لديو المودعة العميل أموال عمى الحجز إجراء حالة في البنكي بالسر
 المدني القضاء أمام الشيادة البنك أداء -1.1

 من بنفسو سمعو أو رآه بما لمشاىد الحسي اإلدراك مضمون عن التعبير بالشيادة يقصد
 اليمين أداء بعد القضاء مجمس في عمييا يشيد التي الواقع لحقيقة مطابقة الغير عن معمومات

 إلى إلرضاء العدالة الشرعية الحقيقة إلبراز الحالة الضرورة تؤدي فيل شيادتيم، تقبل ممن
 المدنية ؟ المحاكم أمام الشيادة بأداء المصارف إلزام و بالسر التضحية

القضاء المدني،  أمام البنكي بالسر االحتجاج البنك إمكانية حول التشريعات مواقف اختمفت لقد
 أفشى بمعمومات لذيا البنك مالحقة إمكانية إلى اتجو و ذلك اليولندي التشريع رفض فبينما
السويسري  المدنية اإلجراءات قانون أجاز و قد ،2المدنية المحاكم أمام بعميمو تضر مالية

 بطمب مينتو خالل اكتشفيا التي لممعمومات البنك إفشاء 1947/ 04/12الفدرالي الصادر في 
. 3الجمسة في المدني القاضي من مسبب

                                                           
 .41، مرجع سابق، ص دردوس مكي 1
 ، الطبعة األولى،  منشورات الحمبي الحقوقية، -  دراسة مقارنة–السرية المصرفية في ظل العولمة ، سركيس جورج أنطوان 2

 24 ص  ،2008لبنان، 
3
 Dean Spielmann : op.cit, p. 19. 
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      القضاء المدني، أمام لمشيادة البنك أداء واجب القضاء و الفقو بعض يرفض فرنسا في و
 استعان ما فإذا .لو كحق بل البنك عاتق عمى ممقى كالتزام ليس االلتزام ىذا إلى ينظر و

 1نالزبو ىوية يمحظ أن حقو من فميس تجارية معمومات عمى لمحصول بو القضاء
 القضايا في التحقيق تستدعي العامة التي المصمحة اعتبارات كانت لما و الجزائر في أما

 المدنية، القضائية السمطات أمام ليا وجود ليس المجتمع تيم الحقيقة التي إلى لموصول الجزائية
 أن بالحجز الخاصة الحالة عدا فيما يجوز لمبنك بالعمالء فإنو خاصة شخصية مصالح توجد إذ

خالل  اكتشفيا التي األسرار حول بشيادتو اإلدالء  عن لالمتناع البنكي السر إلى يستند
 .2لمينتو ممارستو

 الغير لدى لممدين ما حجز- 2.1
 أموال حجز في الحق لمدائن و3 بديونو لموفاء ضامنة المدين أموال جميع أن العامة القاعدة
 ما بحجز ذلك يسمى و آخر شخص يد في أو يده في كانت سواء عمييا التنفيذ و مدينو،
 الديون أو األموال عن بنفسو يبحث حقو اقتضاء في يرغب الذي فالدائن ، 4الغير لدى لممدين
 المدين أن إلى بيا قام التي التحريات عمى بناءاً  توصل إذا و عمييا، الحجز توقيع يريد التي
 من ذمتو في بما بالتقرير األخير ىذا يكمف أن يستطيع كالبنك آخر شخص لدى منقوالت يممك

. ديون و منقوالت
 لكل الحق بإعطاء تقضي الغير لدى لممدين ما حجز أحكام فإن الجزائري لمتشريع بالنسبة و

 من المبالغ الغير لدى لمدينو يكون ما تنفيذياً  اً حجز يحجز أن عرفي أو تنفيذي لسند حامل دائن
 أمر بموجب ذلك و الغير يد في األسيم أو المنقولة األموال من لو يكون وما األداء، المستحقة

 لو تنفيذي لكن سند لمدائن يكن لم إذا و ،5 األموال فييا توجد التي المحكمة رئيس من
 عمى المحجوز يجب و ،6األموال تمك عمى تحفظياً  اً حجز يحجز أن لو جاز ظاىرة مصوغات

                                                           
 197 ص سابق، مرجع ،مغبغب نعيم  1
. 174الحاسي مريم ، مرجع سابق، ص  2
  .الجزائري المدني القانون من118/1المادة  أنظر 3
 .97 سابق، ص مرجع عمر، أبو الودود عبد محمد 4
 اإلدارية، و المدنية ءاترااإلج قانون  المتضمن25/02/2008المؤرخ في  09/08  رقم القانون من 667 المادة أنظر 5
 .13/04/2008 الصادرة في 21 عدد ريدة رسميةج
 .القانون نفس من 668 المادة أنظر 6
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 إلى أو المحضر القضائي إلى يسممو لديو المحجوزة األموال عن مكتوباً  تصريحاً  يقدم أن لديو
 في مودع بمبمغ مالي متعمقا الحجز كان إذا و لو، المؤيدة بالمستندات مرفقا الحاجز الدائن
 أو المالي الموجود المبمغ مقدار التصريح يبين أن يجب وديعة أو بنكي أو جاري حساب
 لتوقيع ذمة المدين في بما بالتقرير البنوك ألزم قد الجزائري المشرع أن لنا يظير ليذا ،1انعدامو
 .القضائي المحضر اتجاه البنكي بالسر االحتجاج من منعيا كما الحجز

 الحجز عمييا، توقيع إمكانية مدى عن البعض يتساءل فقد الحديدية الخزائن بخصوص أما
       االحتفاظ بمفاتيحيا حق وحده لمعميل و حديدية خزائن عمالئو تصرف تحت يضع فالبنك

 أشياء عقد إيجار ئنزاالخ ىذه إيجار عقد كان لما و فييا، الموجودة األشياء إيداع و سحب و
 الغير لدى ما لممدين حجز باب تحت البنك قبل من الخزانة موجودات بحجز لمقول مجال فال
عمييا،  تحفظي توقيع حجز أجاز الفرنسي القضاء أن غير العميل، تصرف تحت حيازتيا ألن
 يمتزم طالما إيجار مجرد عقد ليس بخصوصيا العميل و البنك بين المبرم العقد بأن اعتبر و

 لمدائن يسمح عمييا الحجز إجراء رفض أن اعتبر كما الخزائن، ىذه ضمان و بحراسة البنك
 .2داخميا أموالو إخفاء

 ئيزاالج القضاء أمام البنكي السر- 2

 وبالتالي الحقيقة، إلى الوصول قصد العام النظام تغميب نحو تتجو الحديثة التشريعات جل إن
 تنص القوانين فإن ،لذلك العدالة مساعدة من لميروب المصرفي السر يجوز االحتماء وراء ال

 117 المادة عميو نصت ما وىذا القضائية الجيات أمام واجب السرية من اإلعفاء عمى صراحة
 ىذه أن القضائية،عمما السمطة المصرفي من السر يستثنى أنو عمى والقرض النقد قانون من

 . التحقيق والحكم النيابة، من أساسا و المشكمة مختمفة جيات تمثميا السمطة
  العامة ةــالنيابجية  -1.2
 الجزائية اإلجراءات قانون من 36 بالمادة عمال وذلك النيابة أمام المصرفي بالسر يعتد ال إنو
 لمبحث الالزمة اإلجراءات جميع باتخاذ يأمر أو بمباشرة يقوم الجميورية وكيل تقضي أن التي

 .3الجزائي بالقانون الجرائم المتعمقة عن والتحري
                                                           

 القانون نفس من 677 المادة أنظر  1
 .100-99ص .سابق، ص عمر، مرجع أبو الودود عبد محمد 2
 االجراءات الجزائية من قانون 36 المادة 3
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 التحقيــقجية - 2.2
 قانون من 68 المادة بنص عمال وذلك التحقيق جية أمام المصرفية بالسرية االعتداد يمكن ال

 إجراءات جميع باتخاذ لمقانون وفقا يقوم التحقيق قاضي أن تقضي التي اإلجراءات الجزائية
 .1النفي وأدلة االتيام أدلة عن بالتحري الحقيقة عن لمكشف يراىا ضرورية التي التحقيق
 ضابط يندب بنفسو اإلجراءات ىذه مباشرة التحقيق قاضي تعذر عمى إذا أنو اإلشارة تجدر

 أنو عمى الجزائية اإلجراءات قانون من 84 المادة بو قضت ما وىذا بيا القضائية لمقيام الشرطة
 أو ضابط التحقيق فمقاضي مستندات عن البحث وجوب تحقيق األمر أثناء إجراء اقتضى إذا"

 ."حجزىا قبل عمييا االطالع في الحق عنو وحدىما المنوب القضائية الشرطة
 أي اإلنابة طريق عن يكمف أن التحقيق لقاضي يمكن القضائية الشرطة ضابط إلى باإلضافة
 بأحكام عمال مناسبا يراه بما بالقيام التحقيق قضاة من قاضي أي أو محكمتو من قضاة قاضي
 .الذكر القانون السالف من 138 المادة
 أو الجناية حالة في الفور عمى بالتحريات تقوم أن القضائية لمشرطة يمكن أخرى جية من

 .القانون نفس من 45 المادة لمقتضيات وفقا وذلك المتمبس بيا الجنحة
 الحكــــــم جيـــة- 3.2
 قانون من 222 المادة تنص بحيث الجزائي، القاضي أمام المصرفي بالسر كذلك يحتج ال

 كشاىد أقوالو لسماع المحكمة أمام بالحضور مكمف شخص كل أن عمى اإلجراءات الجزائية
 الشخص الجزائري المشرع ألزم ذلك عمى تأكيداً  و .الشيادة وأداء وحمف اليمين بالحضور ممزم

 الجميورية وكيل طمب عمى بناءاً  التحقيق لقاضي جاز يحضر لم إذا و ألدائيا، المدعو لمشيادة
 دج 2000 إلى 200 من تتراوح مةرابغ عميو الحكم و العمومية، القوة بواسطة جبًرا إحضاره

 بشيادتو يدلي أن عميو الواجب من لذا. 2ةمبرر ألسباب الحضور عن امتناعو كان إذا إال
.  سير العدالةيعيق ال حتى أماميا
التبميغ عن الجرائم  - 4.2

 المتعمق بالنقد و القرض 11-03 المطة الثالثة من االمر 117/2وىذا ما نصت عميو م 
 إطار السيما في ، المؤىمة الدولية المؤسسات إلى المعمومات بتبميغ الممزمة العمومية السمطات

                                                           
1

 .نفسو قانونال من 68المادة  

.  من قانون97المادة  2
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 من لموقاية الوطنية الييئة في المتمثمة اإلرىاب، تمويل و األموال تبييض و الرشوة محاربة
 بمكافحة مخولة جيات ىي و التوالي عمى،المالي االستعالم معالجة خمية و مكافحتو، الفساد و

 . البنكي الجياز عمى مستوى مرااإلج
 من بالوقاية مكمفة وطنية كييئة 011-06 نالقانو من 17 المادة بموجب األولى أنشئت حيث

 سبيل في و ، الفساد مكافحة مجال في الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ قصد ، مكافحتو الفساد و
 معمومات أو وثائق أية عمى اإلطالع في  الحق01-06 من القانون 21/1 المادة منحتيا ذلك
          اإلدارات أمام بو تتمسك أن ليا حق ىو و أفعال الفساد، عن الكشف في مفيدة تراىا

 معنوي أو طبيعي شخص كل من الخاص أو أو العام لقطاع التابعة الييئات و المؤسسات و
          العمميات عن المعمومات و بالوثائق بتزويدىا البنك مطالبة يمكنيا ذلك عمى و آخر،

 مبرر غير و دممتع رفض كل اعتبار مع مياميا، أداء في تساعدىا أن يمكن التي الحسابات و
في  لمعدالة الحسن السير إعاقة جريمة يشكل المطموبة الوثائق أو/و بالمعمومات الييئة لتزويد
 المادة بنص المحدد ءزاالج توقيع معو يستوجب ،2مكافحتو و الفساد من الوقاية قانون مفيوم
      الييئة موظفي و أعضاء جميع يمتزم ذلك مقابل في و لكن ، و301-06 من القانون 44
 ليذا خرق كل و ، الميني السر بحفظ بيا عالقتيم المينية انتيت الذين األشخاص كذلك و

 السر إفشاء لجريمة قانون العقوبات في المقررة بالعقوبة عمييا يعاقب جريمة يشكل اللتزام
 التابعين الموظفين األعضاء و  06-01القانون من 19 المادة ألزمت لذلك ضمانا و الميني،
 سري طابع معمومات ذات أية عمى عموما و شخصية معمومات عمى لإلطالع المؤىمين لمييئة
 .4مياميم استالم قبل بيم الخاصة اليمين بتأدية

                                                           
 يتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو ، ج ر 2006 فيفري 20 الموافق ل 1427 محرم 21 مؤرخ في 01-06قانون رقم  1

 01 الصادرة في 50،ج ر عدد 2010 أوت 26 المؤرخ في 05-10،المتمم باألمر رقم 2006 مارس 8 الصادرة في 14عدد 
. 2010سبتمبر 

 .01-06قم ر من القانون 21/2المادة  2
.  دج 500.000 إلى 50.000 أشير إلى خمس سنوات و بغرامة من 6 حيث يعاقب عمى ىذه الجريمة بالحبس من 3
 و الفساد من لموقاية الوطنية الييئة تشكيمة المتضمن 2006 نوفمبر 22 مؤرخ في 413-06انظر المرسوم الرئاسي رقم  4

  .2006بر م نوف22 الصادرة في 74تسييرىا، ج ر عدد  كيفيات و تنظيميا و مكافحتو
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       األموال تبييض مجال في اختصاصيا ينعقد الذي المالي االستعالم معالجة خمية عن أما
 السمطات كباقي السر بحفظ موزابالت قبميا االحتجاج لمبنك يجوز ال فإنو ، 1تمويل اإلرىاب و

 بتحميل وتضطمع ، بالمالية المكمف الوزير لدى الييئة ىذه تنشأحيث ، 2عمييا قانونا المنصوص
 تقوم كما ىة،بالشب اإلخطارات وكذا المؤىمة السمطات قبل من إلييا ترد التي المعمومات ومعالجة
 الحقيقية الطبيعة أو األموال مصدر باكتشاف تسمح التي والبيانات المعمومات كل بجمع

 ما لكن3 .المختص الجميورية وكيل السيد إلى الممف بإرسال وتقوم، اإلخطار موضوع لمعمميات
 ،تشابكيا تعقيدىا و في الجرائم باقي عن يميزىا خاص نوع من بجريمة مرتبط مياميا أن يميزىا

 مجرد بل عمى بوقوعيا اليقين عمى بالضرورة يبنى ال مكافحتيا عمى العمل يجعل الذي ألمرا
 . االشتباه و الشك

و في ىذا الصدد نجد أن التشريعات المقارنة اختمفت في مدى األخذ بمبدأ السرية المصرفية 
. خاصة في حالة االبالغ عن العمميات المشبوىة إلى السمطات المختصة 

ىناك تشريعات تأخذ بنظام السرية المطمقة و من ثم فيي ترفض الخروج عمى مبدأ السرية 
، و من أشد البنوك تطبيقا لمسرية في العالم 4المصرفية حتى في حاالت جرائم غسيل األموال

   اعتمدت السرية المصرفيةالتي، أما في الدول العربية فنجد لبنان 5ىي البنوك السويسرية
 و في المقابل ىناك تشريعات أخرى تأخذ بالسرية ،19566بموجب القانون الصادر في 

      .المصرفية النسبية
    

                                                           
 يتعمق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل 2005 فيفري 6 الموافق ل 1425 ذي الحجة 27 مؤرخ في 01-05قانون رقم  1

. 2005 فيفري 09 الصادرة في 11االرىاب و مكافحتيما، ج ر عدد 
البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد : يخضع لواجب االخطار بالشبية " 01-05 من القانون رقم 19المادة  2

الجزائر و المؤسسات المالية المشابية األخرى و شركات التأمين و مكاتب الصرف و التعاضديات و الرىانات و األلعاب و 
." الكازينوىات 

، 2014/2015، مذكرة ماجستير، جامعة تممسان، النظام القانوني لمبنوك التجارية في الجزائرقزولي عبد الرحيم،  3
 .129ص

.            145، ص  مرجع سابقيبي،تسعود ذياب الع 4
.  394، ص مرجع سابق عبد الفتاح سميمان، 5
. 146يبي، مرجع سابق، ص تسعود ذياب الع 6
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السر البنكي أمام السمطات اإلدارية و المالية : ثانيا
 وعاء تمويل و الجمركية، ئمراالج معاينة بيدف و لمدولة العامة المالية لممصمحة تحقيقا

 من تمكنيا واسعة سمطات الجمارك و الضرائب إلدارتي الجزائري المشرع خول الضريبة
 باالستجابة ألزميا كما البنكي، السر يشمميا التي البنكية الوثائق و البيانات عمى االطالع
 . مياميا لتسييل لطمباتيا
 الضرائب إدارة  سمطات -1
 تسمو ىي و ئبراالض إلدارة االقتصادية و المالية بالمسائل لمدولة المالية المصمحة ترتبط
 تدفع المصارف التي األسباب أحد تشكل الضريبية فالمسائل ، لمزبون الخاصة المصمحة عمى

 حق بعض الفقياء يعرف و ،1عمييم الضريبة لفرض تمييداً  العمالء مدخرات عن لإلفشاء
 القانون من تطبيق التحقق أجل من المشرع منحيا سمطة بأنو الضرائب إلدارة المخول االطالع
 قصوى أىمية الضريبي يكتسب المجال في بالتبميغ فااللتزام  منو التيرب حاالت لمنع الضريبي

    إلدارات الدولة األحوال من حال بأي يمكن ال لذلك العامة، الخزينة و الدولة بمصالح لتعمقو
 أن اإلدارية السمطة لمراقبة الخاضعة كان نوعيا، أيا الييئات أو المؤسسات الواليات كذلك و

 اإلجراءات من قانون 86 المادة من األولى الفقرة نصت ىذا السياق وفي 2الميني بالسر تحتج
 : يمي ما عمى 3الجبائية

كان  أيا الييئات أو المؤسسات الواليات كذلك و الدولة تراإلدا األحوال من حال بأي يمكن ال" 
المالية  اإلدارة أعوان أمام الميني بالسر تحتج أن اإلدارية السمطة لمراقبة الخاضعة نوعيا،
 .".حوزتيا في توجد التي المصمحة وثائق عمى االطالع منيا يطمبون الذين

 عمييا المنصوص الييئات مسؤولية قيام وجوب عمى المادة نفس من الخامسة الفقرة تؤكد و
 العقوبات عمييم تسري كما بحوزتيم، التي الوثائق تقديم رفضيم حالة في األولى الفقرة في

 .4القانون نفس  من 102،103 المادتين في الواردة

                                                           
1

 .100 ص سابق، ،مرجع عمر أبو الودود عبد محمد 
2

 .210نعيم مغبغب ، مرجع سابق، ص  
 عدد يدة رسمية المتعمق بقانون االجراءات الجبائية ، المعدل و المتمم ، جر22/12/2001 المؤرخ في 21-01القانون رقم  3

. 23/12/2001 ، الصادرة في 79
 اآلجال قبل الوثائق إتالف أو االطالع حق منح رفض حالة في جبائية مةراغ في تتمثل عقوبة بتطبيق 102 المادة تقضي 4

 في االختصاص يرجع و تأخير، يوم كل عن دج 100 قدرىا تمجئة عقوبة بتطبيق 103 المادة تقضي قانونا،كما المحددة
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 زمان و بمكان المتعمقة الشروط ببعض إلدارة الضرائب مقيد الممنوح االطالع حق أن إال
 ساعات خالل المعنية المنشآت و المؤسسات عمى مستوى األخيرة ىذه تتم أن يجب إذ المراقبة
إجراء  و بالضريبة، المكمفين محاسبة في تحقيق اإلدارة إجراء ىذه ألعوان يمكن كما ،1عمميا

 .األقل عمى مراقب ليم رتبة تكون أن بشرط الالزمة التحريات
 أو المؤسسة البنكية، الوكالة تحديد في أساساً  الضرائب إلدارة المقدمة المعمومات تتمثل و

 طبيعة تاريخ و خاصيتو، و نوعو و رقمو الحساب و تعيين عنوانيا، و لمحساب المسيرة المالية
 إذا و الطبيعيين و المعنويين، الخاصة باألشخاص المعمومات تحديد و بيا، المصرح العممية
 االحتفاظ في الخاضع لمضريبة بحق تمس المراقبة و االطالع في الضرائب إدارة سمطات كانت
 الحق ىذا يجعل المصمحة العامة تحقيق عمى القانون حرص أن إال وثائقو و معموماتو، بسرية

 بضرورة اإلدارة ىذه القانون أعوان ألزم ىذا أجل من و البنكي، بالسر االلتزام مبدأ مع يتنافى ال
. العقوبات قانون من 301 في المادة الواردة لمعقوبة التعرض طائمة تحت الميني السر كتمان
 الجمارك إدارة  سمطــات-2
 ليذا يمكنيا الضرائب، إدارة ألعوان قانوناً  المخولة السمطات نفس الجمارك إدارة ألعوان يخول

 الدور الرئيسي يتمثل و لرقابتيا، الخاضعة الييئات و المؤسسات وثائق جميع عمى االطالع
 احترام و تطبيق حسن و التصدير، و االستيراد عمميات أمن ضمان في الجمركية لمسمطة

 ىذا في و ، الخارج مع المالية العالقات لتقوية الخارجية بالتجارة المتعمقة القانونية النصوص
 ضابط ليم رتبة الذين الجمارك أعوان حق عمى 2الجمارك قانون من 48 المادة تنص الصدد
 كل عمى وقت االطالع أي في يطمبوا أن القابض بميام المكمفين األعوان و األقل، عمى مراقبة
 وجداول سندات التسميم، و كالفواتير، مصمحتيم تيم التي بالعمميات المتعمقة الوثائق أنواع

 .الخ.. السجالت و الدفاتر و النقل عقود و اإلرسال،
مراقب عمى األقل إذا  رتبة ليم الذين الجمارك أعوان سابقاً  المذكورة بالسمطات يتمتع كما

السمطة  ليذه يجوز كما ،3مفتش عمى األقل رتبة لو جمركي عون من مكتوب أمر وفق تصرفوا
                                                                                                                                                                                           

 . إقميميا المختصة اإلدارية لممحكمة التمجئة و مةراالغ
 .21-01 من القانون رقم 63 المادة 1
 30 ، ج ر عدد قانون الجمارك يتضمن 1979 يوليو21 الموافق ل 1399 شعبان 26 مؤرخ في 07-97قانون رقم  2

 المعدل و المتمم. 1979 يوليو 24الصادرة في 
.  من القانون نفسو48/2المادة  3
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 بيذا يظير و إبراء، سند مقابل ميمتيا تسيل التي الوثائق أنواع جميع عمى حجز إجراء أيضا
 نصت الوثائق إذ حيث من محدداً  ليس الجمارك إلدارة قانونا المخول االطالع حق أن جمياً  لنا

 لألعوان بالنسبة أما ،...." الوثائق كل".…عمى يمارس الحق ىذا أن عمى السابقة المادة
 األقل  عمىمفتش  رتبة ليم تكون أن المادة اشترطت الرقابة ىذه ممارسة بحق قانوناً  المخولين

 .1و األعوان المكمفين بميام القابض
السر البنكي أمام السمطـــات الرقــابيــة : ثالثا

 أخضع السميم ألحكامو التطبيق ضمان و سيره حسن عمى السير و المصرفي لمنظام حماية
 القيام بغرض المشرع أنشأىا متخصصة، ىيئات تتوالىا التي لمرقابة البنوك الجزائري المشرع
ببنك الجزائر         أساساً  األمر يتعمق و البنكي، بالسر أماميا التذرع البنوك فمنع الميمة بيذه

 . الحسابات محافظو و بالمجنة المصرفيةو  
  البنك المركزي  -1
 عمى ويقوم المصرفي الجياز عمى يشرف فيو المصرفي، الجياز أساس المركزي البنك يعتبر

 يتولى الحكومة، حيث النقدي، وىو بنك االستقرار عمى المحافظة عمى ويعمل إصدار النقود،
 أيضا وىو والمالية النقدية السياسات إعداد في ويشاركيا المصرفية لمحكومة بالخدمات القيام
 . البنوك بنك
 2010 غشت 26  المؤرخ في04-10األمر رقم  بموجب الجزائري المصرفي التشريع نص لقد

 في والقرض بالنقد والمتعمق 2003 غشت 26  المؤرخ في03-11المعدل و المتمم لألمر 
 األسعار استقرار عمى الحرص في تتمثل الجزائر بنك ميمة أن" عمى  04 فقرة 35  المادة

 والقرض النقد ميادين في الشروط أفضل توفير النقدية وفي السياسة أىداف من ىدفا باعتباره
 2"والمالي االستقرار النقدي عمى مع السير لالقتصاد لنمو سريع عمييا والحفاظ والصرف
 لحساب المراقبة بتنظيم الجزائر بنك يكمف والقرض النقد قانون من 108 المادة وبمقتضى

 .اختيارىا عميو يقع شخص أي أو أعوانو بواسطة المجنة المصرفية

                                                           
.  من القانون نفسو48/1المادة  1
 يدة رسمية، جروالقرض بالنقد  والمتعمق03-11المعدل و المتمم لألمر  2010 غشت 26 المؤرخ في 04-10األمر رقم  2

. 2010 سبتمبر 01 الصادرة في 50عدد 
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 وبعين الوثائق عمى المصرفية المجنة لحساب الجزائر بنك بيا يقوم التي المراقبة عممية وتتم
 . "المكان

 بالرجوع وذلك الدفع نظم مراقبة فكرة المركزي البنك رقابة في أستحدث الجزائري  أن المشرع كما
الجزائر  بنك يحرص" : 11-03 المعدل و المتمم لألمر 04-10  من األمر56إلى المادة 

بالتالي يحق لمبنك بموجب األعمال " و  ..."، وسالمتيا وفعاليتيا الدفع لنظم الحسن السير عمى
و اإلجراءات التي يقوم بيا اإلطالع و مراقبة العمميات المصرفية، كذلك يعفى البنك من السرية 

المصرفية بشأن الواجبات المنوط آداءىا بمدققي الحسابات الذين تعينيم الييئة العامة لمبنك 
 بو تقضي الجزائر حسبما بنك حق في البنكي السر يطبق ال األساس ىذا عمى و. 1"المركزي
 .القانون نفس من 117 المادة
 المجنة المصرفية -2

بنص  عمال مواجيتيا في الميني بالسر االحتجاج لمبنك يمكن ال فإنو المصرفية لمجنة فبالنسبة
 في البنوك عمى الرقابة في دور من لمجنة لما ذلك و ،11-03 من األمر 117/2 و 109/5

 و ، 2المالية المؤسسات و البنوك تمك عمى المطبقة والتنظيمية التشريعية لألحكام مدى احتراميا
 إمكانية مع ،3 المالية وضعياتيا نوعية و المالية المؤسسات و البنوك استغالل تفحص شروط

 في المقيمة الجزائرية الشركات فروع إلى الدولية االتفاقيات إطار في و الرقابة ىذه امتداد
 احترام يضمن بما معاينتيا تتم التي اإلخالالت عمى أن تعاقب المصرفية لمجنة و ، 4الخارج
 البنوك من تطمب أن المصرفية لمجنة خول ، ذلك أجل المينة من سير حسن قواعد

 ، 5ميمتيا لممارسة الالزمة اإلثباتات و اإليضاحات و المعمومات جميع المالية المؤسسات و 
 .6معمومة أية و بأي مستند تبميغيا معني شخص كل من تطمب أن و

و عميو فقد كمفيا المشرع بتبميغ المعمومات التي تتوافر لدييا حول العمميات التل التي يبدو أنيا 
تيدف إلى تبييض األموال أو تمويل االرىاب إلى الييئات المكمفة بمراقبة البنوك في الدول 

                                                           
 .355، ص 2013، دار النيضة العربية، القاىرة، مدى المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوكمحمد زىير أبو العز،  1
 . المعدل و المتمم11-03 من االمر 105/2المادة  2
 . المعدل و المتمم11-03 من األمر 105/4 المادة 3
 . المعدل و المتمم11-03من األمر  110/2المادة   4
5

 . المعدل و المتمم11-03من األمر  109/3المادة  
 . المعدل و المتمم11-03من األمر  109/4المادة  6
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االخرى بشرط أن تكون ىذه الييئات خاضعة لمسر الميني بنفس الضمانات المحددة في 
. 1الجزائر
 الحسابات  محافظ-3
      ،2األقل عمى لمحسابات اثنين محافظين تعيين البنوك كل عمى القرض و النقد قانون يمزم

  مراقبة و لمشركة المالية األوراق و الدفاتر حول الّتحقيق في الحسابات محافظ ميمة و تتمثل
 يمتزم إذ ،3السنة طيمة ضرورية يراىا التي إجراء الرقابة لو يجوز لذلك حساباتيا وصحة انتظام
 تقرير تقديميم إلى باإلضافة ليا اكتشافيم فور البنوك ترتكبيا مخالفة كل باإلخطار عن ىؤالء
 المجنة لرقابة المشرع أخضعيم لميمتيم أدائيم حسن لضمان الجزائر، و محافظ بنك إلى

 . المصرفية
إفشاء السر البنكي لممصمحة الخاصة : الفرع الثاني 

 في و حقو لمعميل الخاصة المصمحة حماية البنكي السر عمييا يقوم التي االعتبارات بين من
 ىذه سرية التشريعات إفشاء بعض أجازت المصمحة ليذه مراعاة و المالية، معامالتو سرية

 االحتجاج منعت كما السرية، في حقو عن التنازل في العميل حرية فكرة من انطالقاً  المعامالت
 في لوجودىم أو المصمحة ىذه في لمعميل لمشاركتيم إما األشخاص بعض اتجاه السر بيذا
 نفسو عن الدفاع في حقو و لمبنك الخاصة المصمحة أحياناً  تقتضي قد و خاص، قانوني مركز

 ىذا في سنتناول ليذا الطرفين، بين عزان وقع ما إذا بزبونو الخاصة المعمومات عن الكشف
 األشخاص ذلك بعد نحدد ثم ،)  أوال (العميل رضا عمى بناءاً  البنكي السر إفشاء الفرع حالة

 .( ثانيا (السر بيذا عمييم يحتج ال الذين
 

 

 

                                                           
، دار -دراسة مقارنة بين التشريع المصرفي و التشريع الجزائري– المسؤولية الجنائية عن االعمال البنكية زينب سالم،  1

 .244، ص 2010الجامعة الجديدة، االسكندرية ، 
 .11-03 من االمر 100المادة  2
 .التجاري القانون من 4 مكرر 715 المادة أنظر 3
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 العميل رضا عمى بناءا اإلفشاء: أوال 

تقررت سرية الحسابات لصالح العميل صاحب الحساب أو الوديعة أو األمانة أو الخزينة،     
و من ثم يجوز االطالع عمى الحسابات و الودائع و األمانات و محتويات الخزائن في البنوك   

 ألن ىذا 1و إعطاء بيانات أو معمومات عنيا و عن المعامالت المتعمقة بيا بإذن من العميل
األخير ىو سيد سره و ىو الذي يممك أن يفشيو بإرادتو و لذا فمن باب أولى أنو يممك أن 

يصرح لمغير بإفشاء ىذا السر ألن من يممك األكثر يممك األقل، فمن ىنا فإن رضاء العميل   
و صدور اإلذن منو لممصرف بجواز اإلدالء بأي معمومات عنو يرفع عن المصرف التزامو 

بالسرية المصرفية، و ذلك خالفا لما ذىب إليو بعض الفقياء من الخمط بين عدم قيام العميل 
 2بالشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى العمومية و بين رضائو باالفشاء

و يستطيع العميل نفسو أن يعطي المصرف اإلذن برفع السرية في كل مرة يرى فييا منفعة أو 
ضرورة لذلك، و عمى المصرف أن يتصرف عمى ىذا األساس دون أن يكون لو الحق في تقدير 

أبعاد أو مبررات ىذا اإلذن، و يعود لممصرف فقط التحقق من صحة اإلذن و من صفة 
.  3الشخص الصادر عنو 

 السر إفشاء إباحة أسباب من كسبب العميل رضا اعتبارو لقد اختمف الفقو رأي الفقو في 
 بين مؤيد و معارض البنكي

 بالنظام المتعمقة المسائل من يعد اإلفشاء تجريم أن عمى أساس بعدم اعتباره كذلكفالرأي القائل 
 أن األخير ىذا يممك ال ثم من و السر وحده صاحب عمى ال المجتمع عمى تقع فالجريمة العام،
 ال القانون نص ىو السر بكتمان االلتزامك، و عمى أساس بذل لمبنك إذن بإعطاء إفشاءه يبيح
 السر صاحب بأن يتذرع أن لمبنك العام، فميس لمصالح مقررة تنظيمية قاعدة بذلك فيو العقد
. الكتمان قيد من أحمو

 إنكار يمكنو قد انتقد ىذا الرأي الفقيي نظرا إلىمالو مصمحة صاحب السر في اإلفشاء إذ ال 
 .معا العامة المصمحة و لمعميل الخاصة المصمحة لحماية تقرر البنكي السر أن

                                                           
 . 383ص ، 2005، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، العقود التجارية و عمميات البنوك مصطفى كمال طو، 1
. 74محمد عبد الودود أبو عمر ، مرجع سابق، ص  2
. 119 محمد يوسف ياسين ، مرجع سابق ، ص 3
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 أنصار  فيرىالبنكي السر إفشاء إباحة أسباب من سبب العميل رضا العتبار المؤيد أما الرأي
 صاحب رضا بغير اإلفشاء وقع إذا إال تتحقق ال السر البنكي إفشاء جريمة أن االتجاه ىذا

 بالحدود التزم طالما الجريمة يرتكب ال البنك لمبنك باإلفشاء فإن األخير ىذا صرح فان السر،
 من البنك إعفاء بذلك ويستطيع السر سيد ىو الشأن باإلفشاء، فالعميل صاحب فييا يسمح التي

 ىذا أنصار اعتبر قد ورار، الق ىذا عمى االعتراض البنك يستطيع ال  و ذلك قرر متى التزامو
 السر ىذا كان لما و، بالعميل البنك يربط الذي العقد في مصدره االلتزام يجد أن ىذا الرأي

. صاحبو برضا رفعو يمكن ميني سر فيو لمزبون الخاصة المصمحة حماية لىإييدف 
 العميل رضا عمى اعتبار قوانينيا في صراحة نصت العربية التشريعات بعض أن حيث نجد

 الحسابات قانون سرية نجد القبيل ىذا من و البنكي، السر إفشاء إباحة أسباب من سبباً 
 إذن صدور و خزائنيم بعد ودائعيم و العمالء حسابات عمى الغير اطالع أجاز الذي المصري
 أو القانوني النائب من األموال أو بعض أو بكل ليم الموصى أو الحساب، صاحب من كتابي
 لمبنك المبناني المصارف قانون سرية يجيز أيضا السياق نفس في و ذلك في المفوض الوكيل
 صاحب خطياً  بذلك أذن بيم إذا المتعمقة األجور و أمواليم و الزبائن أسماء عن الكشف
 الحساب صاحب ىوية إلعالن عنا لمبنك يجوز كما لو، الموصى أو ورثتو أحد أو الحساب
.  1ناإلذ ىذا تمقيو بعد المرقم
 لم فيو البنكي السر سببًا إلفشاء العميل رضا اعتبار حول الجزائري لموقف المشرع بالنسبة أما

 من 117 المادة من الثانية الفقرة في أوردىا التي االستثناءات ضمن ىذه الحالة عمى ينص
  .العقوبات قانون من 301 المادة في أيضا ذلك إلى يشر لم و و القرض، النقد قانون
 الحاالت تمك في البنكي السر إفشاء إباحة أسباب يحصر ئريجزاال أن المشرع لنا يظير و بيذا
 عمى االطالع إمكانية تجيز أن لمبنوك الداخمية لألنظمة يمكن أنو غير يحددىا القانون، التي

 .لذلك كتابية موافقة منو صدرت متى بالعميل المعمومات الخاصة
 الرضا ىذا في يتوافر أن لإلباحة، يجب مشروعا وسببا بو معتدا العميل رضاء يصبح وحتى
 :شروط وىي عدة
 
 

                                                           
. 152،153ص .الحاسي مريم ، مرجع سابق، ص 1
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 نفسو الزبون من صدور الرضا  1-
السر  في الحق صاحب  فيو"قانونا" يممكو مما أي نفسو العميل من الرضا يصدر أن يجب

 يصدر الرضاء غيره، كما الصادر من بالرضاء عبرة و ال لمصمحتو المصرفي و مقرر حمايتو
  .عميو محجورا أو قاصرا العميل كون حالة القيم في أو الولي عن أيضا

 ذلك يطمب لمن معامالتو كل عن اإلفصاح في لمبنك عاما إذنا مقدما يأذن أن لمعميل و يمكن
 في االستمرار إما يممك الذي الزبون ىو السر صحيحا، فصاحب العام ىذا اإلذن و يكون
  .البداية من إفشاء في باإلذن ذلك عن أو التوقف عميو السرية إضفاء
 : سميمة حرة مميز و بإرادة شخص من الرضا صدور 2- 
 مميز شخص عن يصدر أن أي قانونية، قيمة ذات إرادة عن معبرا الرضا يكون أن يجب

 العميل إرادة تكون أن يجب كما أثار، من عمييا يترتب وما أفعال من عنو لما يصدر ومدرك
 بالرضاء عبرة فال الحرة وبإراداتو باختيار العميل الرضا يصدر أن قانونا أي يعيبيا مما سميمة

 إرادة عن الصادر بالرضا عبرة ال أنو كما معنوي أو مادي تيديد أو اإلكراه عن الصادر
 أو قيمة كل من وتجرده الرضاء تنفي لغمط، والتي أو لحيمة أو خداع أو غش نتيجة مغموظة

 1.قانوني أثر
 :اإلفشاء وقت قائما العميل رضا يكون  أن-3

 أثره، وأخيرا ينتج حتى لو مالزما األقل عمى أو اإلفشاء وقوع عمى سابقا الرضا يكون أن يجب
 لغايات المعمومات استغالل وعدم لمرضا محال كانت التي بالغاية االلتزام عمى المصرف فإن
 .2المصرفي االستعالم لغايات عنو بمعمومات اإلدالء لممصرف يبيح العميل كأن ،ىأخر
: أن يكون الرضا صريحا أو ضمنيا-4

يجب أن يصدر الرضا من قبل العميل بإفشاء السر المصرفي سواء بشكل صريح أو ضمني، 
كأن يصدر اإلذن كتابة بالسماح لممصرف االدالء بأية معمومات أو أسرار تتعمق بمعامالت 
العميل المصرفية فينا الرضا صريح ال لبس فيو، و لكن قد يتخذ الرضا شكال ضمنيا يستنتج 
من واقع الحال أو من الظروف المحيطة كأن يصحب العميل أحد معارفو لممصرف و يقوم 
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باالستفسار أمامو عن حساباتو أو أية معاممة تتعمق بو فكأنو تنازل ضمنيا عن واجب عدم 
. 1اإلفشاء تجاه ىذا الشخص

 اتخذ شكال و السابقة بالشروط العميل من اإلذن صدر متى أنو القول يمكن سبق لما نتيجة
 صفة ترفع عنو مشروعًا، يصبح الفعل ىذا فإن اإلفشاء قيام عند توافر و ضمنيًا، أو صريحاً 
 كما بتعويض الضرر، البنك مطالبة باإلفشاء رضي الذي العميل يستطيع ال بالتالي و الخطأ،

 الرضا إلى باإلضافة جنائيًا، و عميو يعاقب لفعل مرتكباً  يعد ال الحالة ىذه في البنك أن
 سواء الخاصة بالعميل المعمومات بإفشاء البنك يمتزم قد البنكي السر بإفشاء العميل من الصادر

 ذلك تقتضي ىي التي لمغير الخاصة المصمحة ألن األشخاص لبعض مماتو بعد أو حياتو أثناء
 .المعمومات تمك عمى باالطالع ليم يسمح القانوني مركزىم أن أو
 البنكي بالسر اتجاىيم االحتجاج لمبنك يجوز ال الذين األشخاص: ثالثا  

 لبعض األشخاص الخاصة لممصمحة حماية الميني السر بكتمان البنوك مزاالت استثناءات توسع
 القاعدة لمعميل لذلك تقتضي السرية المعمومات و الوقائع معرفة في مصمحة ليم تكون الذين قد

السر  بيذا اتجاىيم االحتجاج عدم
 ليم الموصى و  الورثة-1
لمعميل و بالتالي  العام الخمف من الجزائري المدني القانون من 108 لممادة وفقا الورثة يعتبر
 فيم ذلك عمى و التزامات، و حقوق يثقميا من ما كل في و المالية ذمتو في مورثيم يخمفون فيم

 بكل يتمتعون و بالسر االلتزام من مورثيم المستفيدون وفاة بعد يصبحون و الغير، من ليسوا
 أن بذلك مورثيم، فيم يحمون محل المورث أو الموصي فيستطيعون بيا يتمتع كان التي الحقوق
 عميمو بوفاة عممو فور البنك عمى يترتب لمخبير، لذلك بو كالبوح السر بإفشاء لمبنك يأذنوا

 أصحاب أصبحوا ألنيم مواجية في بالسر االحتجاج ال يستطيع و المالي، بمركزه الورثة إخطار
 الصادرة التصرفات عن االستعالم ليم فيحق الشرعية، صفتيم إثبات بشرط المباشرة المصمحة

  2. لوفاتو السابقة و مورثيم من
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 األوالد و  الزوجة-2
 زوجة أو لمزوج ليس لذلك لمزوجين المالية الذمة انفصال بمبدأ اإلسالمية الشريعة تأخذ

تعتبر  بعميمو البنك عالقة ألن ذلك اآلخر، الطرف أسرار عمى االطالع يطمب أن العميل
 العميل من تفويض أو وكالة، بموجب تصرفوا إذا إال أوالده أو بزوجو مرتبطة غير شخصية

 غير عنو، التنازل لو يجوز حقوقو من حقا يعتبر و لمصمحتو تقرر بالسرية االلتزام ألن ذاتو
 بعالقات المتعمقة المعمومات عمى االطالع البنك من يطمبوا أن األوالد و لمزوجة يحق ال أنو

 أن يرفض لمبنك يحق منو إذن عمى حصوليم عدم حال في و الزبون، زوج بين و بينو خاصة
 المالية الذمة انفصال بنظام يأخذ الجزائري المشرع كان لما السرية و البيانات عمى اطالعيم
 عمى تمتنع أن البنوك عمى فيجب اإلسالمية، الشريعة أحكام و بقانون األسرة عمال لمزوجين
 .1تفويض أو توكيل وجود حالة في إال الثاني بالزوج البنكية الخاصة األسرار كشف

 . و ىذا ما أخذت بو جل التشريعات كالتشريع الفرنسي و التشريع السويسري
  ممثل العميل أو الوكيل القانوني -3
 الشخصي الجانب عمى عالوة تتضمن البنكي المينة سر عمييا يقوم التي االعتبارات إن

 أموالو إدارة في تمثيمية سمطة ليم ممن العميل يشارك أن المنطقي من كان لذلك ماليًا، جانباً 
. أموالو إدارة العميل أو القانون عيد من عمى السر إلخفاء محل فال فييا الصرف أو

و بالتالي ال يسري أثر االلتزام بالسر المصرفي أيضا في مواجية موظفي العميل و مستخدميو 
المفوضين بالعمل باسمو و لحسابو، فبما أن العميل ىو صاحب السر فإن لو الحق في التنازل 
عن التكتم عمى ىذا السر لحساب األشخاص الذين يرغب في إطالعيم عمى حساباتو، كما لو 
كان العميل شخصا اعتباريا كشركة أو مؤسسة فال يعقل أن يخفى السر عمى ممثمو القانوني أو 
موظفيو المقررين بنظام ىذا الشخص االعتباري لمقيام بمعامالتو المالية و البنكية، ألنو        

.  بنفسو إال بواسطة ممثميوىاو بطبيعة الحال ال يستطيع القيام ب
أما األساس القانوني الذي يكمن خمف حق الوكيل و الممثل القانوني لمعميل في اإلطالع عمى 
حساباتو ىو إرادة العميل نفسيا، أن العميل قد أخرج ىؤالء بإرادتو من نطاق التكتم و أعطاىم 
رخصة أو حق االطالع عمى أسراره ألنيم يقومون مقام الموكل نفسو، و قد حكم القضاء بأن 
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ا في مواجيتو أو في هالسرية المصرفية وضعت لمصمحة المودع و عميو فال يمكن التذرع ب
. 1مواجية من وكل لتحريك حسابو إيداعا و سحبا

 الوصي و القيم  -4
إذا كان العميل قاصرا أو محجورا عميو لسفو أو غفمة أو ما شابو، فيعين لو وصي أو قيم عمى 
أموالو و يكون من حق ىذا الوصي أو القيم التصرف بأموال القاصر أو المحجور عميو لما فيو 

. مصمحة ىذا األخير
 في يحتج أن البنك يستطيع ال و لمعميل ممثال الحالة ىذه في القيم أو الوصي يعتبر و 

 لموصي الشرعي االستثمار دائرة في تقع التي األموال بخصوص البنكي بالسر مواجيتو
 القاصر بحساب الخاصة البيانات عمى باطالعيم البنك يطالبوا أن ىؤالء يستطيع و القيم، أو
 في القيم أو الوصي حق يستمر و تعيينيم، رراق عمى سابقة كانت لو و عميو المحجور أو

  .2الحجر عنو يرفع أو القانوني السن القاصر يبمغ حتى الحسابات عمى االطالع
أما األساس القانوني الذي يكمن خمف حق الوصي أو القيم باالطالع عمى حسابات القاصر   

. و المحجور عميو لدى المصرف ىو القانون الذي أباح ليم ذلك
 الشركاء و الوكيل المتصرف القضائي -5
 شركة و باألسيم شركة التوصية و المساىمة كشركة أموال شركات إلى الشركات تقسم

 .التضامن شركة و التوصية البسيطة شركة فيي األشخاص شركات أما المحدودة، المسؤولية
 أن الشركاء كما الشركة حياة أثناء اعتبار الشريك لشخصية تكون األشخاص شركات ففي

 اإلدارة القانون سمطة منح لذلك الشركة، ديون عن محدودة غير مسؤولية يتحممون المتضامنين
 نص ىناك لم يكن ما المتضامن لمشريك أجمو من أنشأت الذي الغرض يحقق بما التصرف و
 حسابات عمى المتضامنين االطالع لمشركاء يحق ذلك عمى و ،3ذلك بخالف يقضي اتفاق أو

 بين الثقة عميو تقوم الذي الشخصي نظرًا لالعتبار الميني، بالسر عمييم يحتج أن دون الشركة
 االتصال لمشركاء فال يحق األموال شركات في أما.الشركات من النوع ىذا في الشركاء

 .البنكي بالسر اتجاىيم أن يتمسك لمبنك و بالشركة تتعمق معمومات عمى لمحصول بالمصرف
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 يعين لو الوكيل إفالسو، و شير يتم الدفع عن يتوقف تاجر في حالة اإلفالس فكل أما
 التصرف عميو يمنع و يده عنيا تغل الذي المدين أموال إدارة يتولى الذي القضائي المتصرف

 فالوكيل ،1الوقت في نفس الدائنين جماعة و المفمس المدين يمثل الشخص فيذا فييا،
المفمس، عندئذ ال يبقى أي مبرر لتحفظ المصرف  عن قانونياً  وكيال يعد القضائي المتصرف

 من البنك بتمكنو يمتزم لذلك ،2تجاه الوكيل المتصرف القضائي الذي يحل محل العميل المفمس
 تحرير ميزانية األخير في يستطيع لكي بو الخاصة المصرفية المعامالت عمى االطالع
. الريبة فترة خالل تصرفاتو عمى الوقوف المالية، و وضعيتو تحديد و موجوداتو

 السر البنكي إفشاء إباحة أسباب من كسبب اإلفالس حالة إلى الجزائري المشرع يتطرق لم و
 التجاري من القانون 241 المادة إلى بالرجوع أنو إال القرض و النقد قانون من 117 المادة في

 البنك بيذا يمتزم و المفمس، التاجر دفاتر عمى االطالع القضائي المتصرف لموكيل يحق
 .ذلك من بتمكينو
 الشيك حامل -6
 شيك بدون إصدار جريمة حاالت إحدى عمى الجزائري العقوبات قانون من 374 المادة تنص
 موقع من لمبنك شيك قدم فإذا كاف، غير مقابمو يكون أن أو مقابل لمشيك يكون أال رصيد
 يصرح بأن السر إلفشاء مضطرا يكون البنك فإن لصرفو كاف رصيد يوجد لم و العميل

 بأن لممستفيد شيادة البنك إعطاء يعد ال لذلك لو، رصيد ال أو كاف غير العميل رصيد بأن
 البيان ىذا عمى البنك إفادة تقتصر لكن العميل لسر فشاءاً إ الشيك لصرف كاف غير الرصيد

 أخرى، كما حسابات أو ودائع لمعميل بأن أو الحساب عن أخرى معمومات إلى تمتد أن دون
 من سبب إلى يستند ذلك ألن حساباتو سر أفشى ألنو البنك مقاضاة لمعميل يجوز ال أنو

 عمى بناءاً  لممستفيد شيادة منح ىي و اإلباحة، بحدود التزم البنك أن مادام اإلباحة أسباب
 صرف الشيك يرفض أن البنك لموظف يجوز ال أنو و خاصة الشيك صرف عدم بسبب طمبو

 3. الدفع عن باالمتناع بيان تسميم عن يمتنع أو مشروع سبب دون الصحيح
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 الشيك قيمة من أقل الوفاء مقابل كان أو لو رصيد ال شيكا يسحب الذي العميل أن كما" 
 حتى ذلك و المصرفي سره إفشاء بعدم حمايتو من عبرة ال و ،1"شيك إصدار لجرم مرتكبا يعد

 رفع إلى عمميا يؤدي مصرف عمى شيكا العميل فسحب ارتكبو الذي الجرم عمى يعاقب
 حساب لديو بأن الحامل أعمم قد يكون أن المفترض من ألنو الشيك قيمة حدود في السرية

. كالبن في
فرفع السرية المصرفية في ىذا الحالة جاء بخطأ العميل نفسو إذ كان األولى بو أن ال يصدر 
شيكات بدون رصيد و ال يترك حسابو مكشوفا و يسحب عميو شيكات مع عممو بأن مثل ىذا 

. العمل يعتبر جرما يعاقب عميو القانون
ففي ىذه الحالة يجب عمى البنك االبالغ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد و ذلك حماية 
لمصالح أولى باالعتبار أوليا المصمحة العامة و النظام العام و مصمحة المستفيد من الشيك 

.  2ثانيا
 البنك لمصمحة البنكي السر إفشاء : الثالث الفرع

 (ثانيا)و حالو وجود نزاع بين البنك و العميل، (أوال)االستعالم المصرفي : و يكون في صورتين

االستعالم المصرفي عن حالة العميل  : أوال
االستعالم ىو طمب معمومات عن شخص معين من مصادر مختمفة أىميا الجيات التي 

. يتعامل معيا، و من صوره االستعالم المصرفي
، و ال يجوز لممصرف اإلدالء بمعمومات 3و االستعالم المصرفي ال يتم اال بين المصارف فقط

عن عميمو لجيات خاصة أخرى، كاإلستعالم من قبل تاجر أو شركة أو ماشابو ذلك، 
فاإلستعالم يكون بين المصارف بما يخدم مصالحيا حيث تطمب المعمومات فتعطى بدقة      
و بصياغة لغوية حذرة معتمدة ألفاظا عامة و تعابير غير محددة، يصعب فيميا عمى غير 

 .  4المصرف المرسمة إليو
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فاإلستعالم المصرفي يعتبر خروجا عمى مبدأ السرية المصرفية و أساسو يرجع إما لإلذن 
الصريح من قبل العميل بأن يجعل المصرف مرجعا لالستعالم عنو أو إذنو الضمني، ذلك أن 

     معظم العمالء يعرفون بيذه العادة المصرفية و يتوقعون حصوليا من عالقاتيم بالمصارف
و خاصة عندما يعطي العميل اسم مصرفو لمطرف األخر في التعامل التجاري، فيذا دليل عمى 
معرفتو بيذه الممارسة و تفويض ضمني لممصرف بإعطاء معمومات عنو حتى يكون المتعامل 

 . 1معو عمى بينة من مركزه المالي الحقيقي و مسموعاتو التجارية

حالة وجود نزاع بين البنك و العميل : ثانيا

 التي ال لممتيم المقررة األساسية الحقوق من الدفاع حق أن قضاءاً  و فقياً  عميو المستقر من
 عميمو و البنك بين دعوى قيام حالة ففي بالتالي و ، السر عمى بالمحافظة االلتزام يغطييا
 طمب عمى بناءاً  السر بحفظ االلتزام من التحمل لمبنك يجوز بينيما مصرفية بمعاممة متعمقة
النزاع، و يحق لو أن يفشي المعمومات التي وصمت إليو أو التي  في الناظرة القضائية الجية
 ، حيث أن مصمحة المصرف ىنا أولى بالرعاية وال تقف السرية المصرفية حائال دون  2هبحوزت

 لخرق ىذا يكفي ال العميل و البنك بين الخالف مجرد أن إالحق المصرف في استيفاء حقوقو 
 ىذه الحالة في عميمو أسرار يفشي الذي فالبنك ، 3القضاء إلى األمر يصل أن يجب بل االلتزام
 بعض يرى الدفاع و حقوق لممتقاضيين يضمن الذي القانون إلى استناداً  مباحاً  فعال يرتكب
 المشروعة عن مصالحو الدفاع يستدعي نزاع كل إلى يمتد السر إفشاء في البنك حق أن الفقو

 وجوب عمى من التشريعات العديد نصت لذلك ، وجوده االقتصادي عمى المحافظة كضرورة
 مقيد االستثناء أن ىذا غير ، البنك و عميمو بين نزاع نشوب حالة في البنكي السر رفع

 : التالية بالشروط
من   البنك لتحرر الخالف مجرد يكفي فال جدياً  العميل و البنك بين النزاع يكون أن : أوال

 عمى الطرفان اتفق إذا التحكيمية الييئة أو القضاء إلى النزاع يصل أن من بد ال بل التزامو
  عمييا نزاعاتيم عرض

                                                           
. 90محمد عبد الودود أبو عمر ، مرجع سابق ، ص  1
. 121محمد يوسف ياسين ، مرجع سابق ، ص  2
 .82بندر بن سمطان النصيب ، مرجع سابق ، ص  3
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 التطرق دون بينيما المثار بالنزاع صمة ذات إفشاءىا تم التي البيانات تكون أن يجب : ثانيا
النزاع،      طبيعة حسب مصالحو عن الدفاع و حقو البنك إلثبات الالزم بالقدر و غيرىا، إلى
 . مسؤوليتو يستوجب مما المينة لسر مفشياً  يعد الحدود ىذه عن البنك خرج إذا و

 دون البنك كشف فإذا فقط النزاع معو المثار العميل عمى مقصوراً  اإلفشاء يكون أن : ثالثا
 إفشاء لجريمة مرتكبا يعد آخر عميل معامالت أو حسابات عن الدفاع في حقو تقتضييا ضرورة

 مشترك ساب حفي النزاع معو المثار العميل مع طرفاً  اآلخر العميل ىذا كان لو و المينة، سر
 . ائتمان أو

 بالعميل الخاصة السرية البيانات و المعمومات لتمك البنك إفشاء يكون أن أيضا يشترط : رابعا
 . 1عادل حل إلى لموصول القضاء تنوير و مصالحو عن لمدفاع ضرورياً 

و تعتبر جريمتي إصدار شيك بدون رصيد و جريمة غسل األموال من أىم الحاالت و أكثرىا 
. حدوثا يتوجب افشاء السر المصرفي لكشفيما

 

األليات العقابية و اإلجرائية لجريمة إفشاء السر البنكي : المبحث الثاني 

تبنت العديد من التشريعات المقارنة تجريم إفشاء السر المصرفي، و ذلك عن طريق إقرار 
 السر إفشاء جريمة وقوع ثبوت عمى  حيث يترتبمجموعة من الجزاءات في مختمف قوانينيا،

 ءزاج إلى خضوعو ثم من و ، مسؤوليتو الجزائية قيام  و توفر أركانياالبنك قبل من المصرفي
، و ىذا الجزاء ال يمكن توقيعو إال بإتباع مجموعة من اإلجراءات التجريم ليدف تحقيقا جنائي

. حددىا المشرع الجزائري 
 

اآلليات العقابية لجريمة افشاء السر البنكي : المطمب األول 

إن خرق قانون العقوبات بإتيان الجرائم يرتب حتما الزجر عن طريق توقيع الجزاء عمى الخارق، 
والوسيمة المييمنة في تحصيل ذلك ىي الدعوى العمومية التي تقيميا النيابة العامة باسم 

                                                           
. 171الحاسي مريم ، مرجع سابق ، ص  1
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 لجريمة المقرر الجزاء يشمل و، المجتمع مطالبة فييا بتطبيق قانون العقوبات عمى المجرم
 . سواء حد ممثميو عمى معنوي و كشخص البنك المصرفي السر إفشاء

 ضد المقرر الجزاء إلى ، ثم(الفرع األول  )موظف البنك  ضد المقرر لمجزاء سنتطرق عميو و
 .(الفرع الثاني  )الشخص المعنوي

العقوبات المقررة لموظف البنك  : الفرع األول 

يخضع لمسر الميني تحت طائمة العقوبات "  عمى أنو 11-03 من األمر 117تنص المادة 
: المنصوص عمييا في قانون العقوبات 

كل شخص في مجمس االدارة، و كل محافظ حسابات و كل شخص يشارك أو شارك بأي 
. و كان أحد مستخدميياأطريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية، 

كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالية وفقا لمشروط المنصوص 
." عمييا في ىذا الكتاب

و عميو فالسر المصرفي قد ال يتعمق فقط باألسرار الخاصة بالعمالء و إنما يمتد ليشمل األسرار 
 يختمف المصرفي السر بواجب اإلخالل لجريمة المقرر الجزاء إنالخاصة بالمصرف و بالتالي ف

 . بالمصرف أو بالزبون والبيانات تتعمق المعمومات كانت إذا ما بحسب
 قانون من 301 لممادة وفقا المقررة فالعقوبة الزبون تخص التي األمر بالمعطيات تعمق فإذا

 ، أما دج 5000 إلى دج 500 من وبغرامة أشير ستة إلى شير من ىي الحبس 1العقوبات
 فالمشرع الجزائري فرق بين حالتين، فإذا كان اإلفشاء إلى بالمصرفتتعمق  المعطيات كانت إذا

أجانب أو إلى جزائريين يقيمون في بالد أجنبية فالعقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس 
 من قانون 302/1 حسب نص المادة دج 10.000 إلى دج 500سنوات و بغرامة من 

. العقوبات

                                                           
 5000 إلى 500يعاقب بالحبس من شير إلى ستة أشير و بغرامة من "  من قانون العقوبات عمى 301/1 تنص المادة 1

دج األطباء و الجراحون و الصيادلة و القابالت و جميع األشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المينة أو الوظيفة الدائمة أو 
 .المؤقتة عمى أسراررأدلى بيا إلييم و أفشوىا في غير الحاالت التي يوجب عمييم فييا القانون إفشاؤىا و يصرح ليم بذلك
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أما إذا أدلي بيذه األسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثالثة 
 من 302/2 دج حسب نص المادة 1.500 دج إلى 500أشير إلى سنتين و بغرامة من 

  .1قانون العقوبات
 أو أكثر المنصوص حق من الحرمان في تتمثل تكميمية بعقوبات الجاني عمى الحكم يجوز كما

، وفقا من ىذا القانون لمدة سنة عمى األقل و خمس سنوات عمى األكثر 14 المادة في عمييا
 . من قانون العقوبات302/4لممادة 

العقوبات المقررة لممؤسسة البنكية  : الفرع الثاني 

 الفقو في الجدل من الكثير أثارت التي المسائل من المعنوية لألشخاص الجزائية المسؤولية تعد
 العقابية القوانين من كثير في حاسم شكل في القانوني وضعيا يستقر لم و المقارن، القضاء و

 التي و عنيا، أخذت التي التشريعات من غيرىا و األنجموأمريكية التشريعات باستثناء المعاصرة
 و القضاء و الفقو في السائدة الفكرة كانت فقد واسع، نطاق عمى المسؤولية من النمط ىذا أقرت

 أما نتائجيا، و تحمل الجريمة ارتكاب يمكنو الذي الوحيد ىو الطبيعي الشخص أن التشريع
 أن غير اإلدراك، و اإلرادة عمى تبنى الجزائية المسؤولية ذلك ألن يمكنو فال المعنوي الشخص

 المسؤولية ىذه المعنوي بتحمل الشخص تعترف أصبحت بعد فيما التشريعات و الجنائي الفقو
 ارتكابو إمكانية أن كما أوضحت إثبات، إلى بحاجة ليست قانونية حقيقة أنو اعتبار عمى

 أن يمكن التي العقوبات تنوع أخرى فإن جية من و اإلجرام، عمم مجال في مؤكدة حقيقة لمجرائم
 أمام عائقا تشكل ال حل و و إغالق مصادرة و غرامة من المعنوي الشخص ليا يتعرض
 .معاقبتو
ن إقرار المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية ضروري جدا لمواجية العديد من الجرائم حيث أ

الخطيرة التي ترتكب باسميا و لحسابيا و التي يترتب عمييا أضرار جسيمة ال يمكن مواجيتيا 

                                                           
كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة و أدلى أو شرع في اإلدالء إلى "  من قانون العقوبات 2 و 302/1 تنص المادة 1

أجانب أو إلى جزائريين يقيمون في بالد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فييا دون أن يكون مخوال لو ذلك يعاقب بالحبس 
.  دينار10.000 إلى 500من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 

 500و إذا أدلى بيذه األسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثالثة أشير إلى سنتين و بغرامة من 
 ." دينار1.500إلى 
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أو تعويض ىذا الضرر عنيا إال بمتابعتيا و مساءلتيا جنائيا، و قد أقر ىذا المبدأ معظم 
. 1976، و اليولندي 1989القوانين المقارنة مثل القانون البريطاني عام 

 2004و ىذا ما انتيجو المشرع الجزائري في التعديل الذي مس قانون اإلجراءات الجزائية سنة 
بنصو عمى اجراءات المتابعة الجزائية لمشخص المعنوي و تبعو بسنو مجموعة من العقوبات 

أوردىا في التعديل الجديد لقانون العقوبات المعدل، حيث أقر مجموعة من العقوبات تطبق عمى 
 1.الشخص المعنوي في حالة إدانتو بالجرم المنسوب إليو

باستثناء الدولة و الجماعات "  مكرر من قانون العقوبات 51و ىذا ما نصت عميو المادة 
المحمية و األشخاص المعنوية العامة الخاضعة لمقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤوال 

، عندما ينص الشرعيين ممثميو أو أجيزتو طرف من لحسابو جزائيا عن الجرائم التي ترتكب
.  القانون عمى ذلك

إن المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصمي أو 
. 2"كشريك في نفس األفعال

لذلك يشترط لصحة قيام المسؤولية الجزائية لمبنك، أن تتوافر شروط معينة في مرتكب الجريمة 
و ىي أن يكون الشخص المعنوي خاضع لمقانون الخاص و ارتكاب الجريمة من طرف شخص 

طبيعي لو حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي و أن يكون الفعل الصادر عنو في حدود 
. اختصاصو

كما ال تكتفي بعض التشريعات المقارنة بالشروط التي يجب توافرىا في فاعل الجريمة أو 
مرتكبيا حتى يسأل الشخص المعنوي عن جزائيا، بل يجب إلى جانب ذلك توافر شروطا تتعمق 

. بالنشاط أو الجريمة التي ترتكبيا أجيزة الشخص المعنوي أو ممثمييا
و تتمثل ىذه الشروط في ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي بيدف تحقيق ربح مالي أو 

       تحقيق فائدة، أو تفادي خسارة، طالما قام بيا و ىو بصدد القيام بصالحياتو في اإلدارة 
. و التسيير، حتى و إن لم يحقق من ورائيا أي ربح مالي

                                                           
، مقالة منشورة في مجمة المتابعة الجزائية لمشخص المعنوي في التعديل الجديد لقانون االجراءات الجزائية فاتن يحيا، 1

 .217، ص 2005المنتدى القانوني ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد األول، ماي 

.  مكرر من القانون العقوبات51المادة  2
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كما يشترط أن تكون الجريمة قد ارتكبت باسم الشخص المعنوي أو بأحد وسائمو، وال يكون 
الفعل االجرامي قد ارتكب باسم الشخص المعنوي إال إذا كان داخال في اختصاص مرتكب 

الفعل وفقا لمنظام القانوني لمشخص المعنوي، كما ال يكون الفعل مرتكبا بإحدى وسائل الشخص 
المعنوي إال إذا كانت الوسيمة التي استعممت ىي من ضمن الوسائل التي وضعت تحت تصرف 

المسؤول لمقيام بأعمالو، و كانت تيدف إلى جمب منفعة لمشخص المعنوي و ليس لتحقيق 
.    1منفعة خاصة لمن استعمل تمك الوسيمة

 يسأل البنك يكن فمم البنكي لمسر أعضائو أحد إفشاء بمناسبة البنك عمى األحكام بتطبيق ىذه و
 لقانون العقوبات  و المتمم المعدل04/152  رقم القانون بموجب ذلك و 2004 غاية عنيا إلى
باستثناء الدولة و الجماعات المحمية و األشخاص "  حيث تنصمكرر 51المادة  و ذلك في

المعنوية الخاضعة لمقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم التي ترتكب 
 .عندما ينص القانون عمى ذلك لحسابو من طرف أجيزتو أو ممثميو الشرعيين

إن المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصمي أو 
" .كشريك في نفس األفعال

 ثبت إذا الطبيعي الشخص مساءلة تمنع ال المعنوي الجزائية لمشخص المسؤولية نفإ و بالتالي
 و ىذا ما يطمق عميو بمبدأ ازدواجية المسؤولية عن الجريمة في الجريمة بينيما اشتراك وجود
 في المعنوي لمشخص الجزائية المسؤولية صراحة الجزائري المشرع كرس فقد بيذا و ،نفسيا

الفصل الثاني بعنوان المسؤولية الجزائية من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون 
 .العقوبات

 : و ىو ما يترتب عميو أثارا ىامة و جديرة بالذكر و ىي
 عدم اشتراط معرفة الفاعل المادي لمجريمة أو ظبطو، -1
 عدم اشتراط صدور حكم بإدانة الشخص الطبيعي المرتكب لمجريمة، -2
 رفع الدعوى عمى الشخص المعنوي الخاص و بصفة مباشرة و أصمية، -3

                                                           
، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي وزو ، ماي المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي عن الجريمة االقتصادية بمعسمي ويزة، 1

 .209، ص 2014
من قانون العقوبات ، جريدة ض المت156-66 ، يعدل و يتمم األمر رقم 2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 15-04 أمر رقم 2

. 2004 نوفمير 12، الصادرة بتاريخ 71رسمية عدد 
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الحكم عمى الشخص المعنوي بالجزاءات المقررة قانونا، و التي تتناسب مع طبيعتو،  -4
 إلخ،....كالغرامة و المصادرة و الغمق و 

 تحمل الشخص المعنوي لنتائج األعمال الضارة المقترفة من ممثميو القانونيين، -5
براءة الشخص الطبيعي لمانع من موانع المسؤولية الجزائية كاإلكراه و الجنون، لن يحول  -6

 .1دون مساءلة الشخص المعنوي
فيي  البنكي السر إفشاء جريمة عن معنويا شخصا باعتباره لمبنك المقررة العقوبة بخصوص أما

: كما يمي 
العقوبـــــــــة األصميـــــــــــــة : أوال 

  الغـــــــــرامــــــــــة -1

الغرامة ىي إلزام المحكوم عميو بدفع مبمغ من المال إلى خزينة الدولة، و تعتبر الغرامة من أىم 
العقوبات التي تطبق عمى الشخص المعنوي و أنسبيا، لذلك فيي تطبق في الجنايات و الجنح 

 2 مكرر 18 و 1 مكرر 18 مكرر و 18و المخالفات، و نص عمييا المشرع في المواد من 
من قانون العقوبات، حيث أقرىا كعقوبة شاممة لمجنايات و الجنح و المخالفات، و نجد أن 

العقوبات التي "  مكرر تنص عمى18المشرع الجزائري قد حدد الحد األقصى لمغرامة، فالمادة 
: تطبق عمى الشخص المعنوي في مواد الجنايات و الجنح ىي

مرات الحد األقصى لمغرامة المقررة لمشخص  (5)إلى  (1)الغرامة التي تساوي من مرة " 
...." الطبيعي في القانون الذي يعاقب عمى الجريمة

 فنصت عمى أن العقوبات التي تطبق عمى الشخص المعنوي في 01 مكرر 18أما المادة 
مرات الحد األقصى لمغرامة  (5)إلى خمس  (1)المخالفات ىي الغرامة التي تساوي من مرة 

                                                           
، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، جامعة اإلقرار بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي في جرائم الصرفناجية شيخ،  1

. 31، ص 2011-01بجاية، عدد 
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المقررة لمشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب عمى الجريمة أي أنو نفس الحكم المطبق في 
. 1الجنايات و الجنح يسري عمى المخالفات

العقوبــــــات التكميميـــــــــــــة : ثانيا 

و ىي عقوبات غير مالية يمكن لمقاضي أن يحكم بيا عمى البنك كشخص معنوي بواحدة أو 
: أكثر و تتمثل فيما يمي

  :حل الشخص المعنوي -1
نياء وجوده من الحياة السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية تماما، بحيث ال إو يقصد بو 

يعود لو أي وجود و لما كانت ىذه العقوبة عمى درجة كبيرة من الخطورة إذ أنيا تعتبر أشد 
أنواع العقوبات الموقعة عمى الشخص المعنوي، لم يمزم المشرع عمى القاضي النطق بيا، بل 

. ترك لو سمطة تقديرية في ذلك
 : غمق المؤسسة أو فرع من فروعيا لمدة ال تتجاوز خمس سنوات -2

نص المشرع عمى عقوبة الغمق ضمن العقوبات العامة المطبقة عمى الشخص المعنوي في 
 مكرر من قانون العقوبات كإحدى أنواع العقوبات التكميمية التي تطبق عمى 18المادة 

األشخاص المعنوية عند ارتكابيا إلحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عمييا في ىذا القانون 
. 2و التي تسأل عنيا جزائيا، و اعتبرىا المشرع عقوبة مؤقتة حدد مدتيا بخمس سنوات

 االقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز خمس سنوات -3
و يقصد بيذا اإلجراء حرمان الشخص المعنوي من التعامل في أي عممية يكون طرفيا أحد 
    أشخاص القانون العام، و يستوي أن تكون الصفقة منصبة عمى أعمال عقارية أو منقولة، 

و سواء تعمقت بعمل أو تقديم خدمة، و يمنع عمى الشخص المعنوي االقتراب من الصفقة التي 
يكون أحد أطرافيا شخص من أشخاص القانون سواء مباشرة أو غير مباشرة، و ىذا يعني ال 

. يجوز التعاقد من الباطن مع شخص معنوي آخر تعاقد مباشرة مع الشخص المعنوي العام

                                                           
 . مكرر من قانون العقوبات18المادة  1
 .301 بمعسمي ويزة، مرجع سابق، ص 2
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 مكرر في كل من                 18      لذا جاء النص عمى ىذه العقوبة كقاعدة عامة في نص المادة 
، إال أنيا وردت بصيغة 1الجنايات و الجنح دون المخالفات بصيغة الجواز بعد الحكم بالغرامة

المزوم من حيث تحديد مدة اإلقصاء بخمس سنوات مما يدعو إلى تقييد سمطة القاضي في         
. الحكم بخالفيا

المنع من مزاولة النشاط الميني أو اإلجتماعي     -4
 18نجد أن المشرع الجزائري قد نص عمى الحظر من مزاولة النشاط كعقوبة تكميمية في المادة 

 من قانون العقوبات و جاء فييا المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مينية أو اجتماعية مكرر
بشكل مباشر أو غير مباشر نيائيا أو لمدة ال تتجاوز خمس سنوات، فالحظر يكون إما بصفة 

نيائية أو لمدة خمس سنوات كحد أقصى و يشمل نشاط واحد أو أكثر من نشاط ميني أو 
اجتماعي، و قد يكون الحظر مباشر أو غير مباشر و ىذا الحظر يشمل الذي وضعت الجريمة 
بسببو أو بمناسبتو، كما يشمل أنشطة أخرى يحددىا القاضي في الحكم باعتبار أن نص الفقرة 
. 2جاء موسعا و غير محدود، لذلك فيو يترك لمقاضي سمطة تحديد النشاط الذي يرد عميو المنع

ادرة  ـــــــــــالمص  -5
   المصادرة ىي نزع ممكية مال من صاحبو جبرا عنو و إظافتو إلى ممكية الدولة دون مقابل، 

من إيالما ذو طبيعة مالية، لذلك تشترك مع ضو تعد المصادرة من العقوبات الفعالة التي تت
الغرامة في كونيا عقوبتين ماليتين، و لكنيما تختمفان في أن الغرامة تنشأ لمدولة مجرد حق 

دائنية، و ىو حق شخص في ذمة المحكوم عميو بيا، بينما المصادرة ذات  طابع عيني ألنيا 
تنشئ حق عمى المال بعينو، و أن الغرامة تكون عقوبة أصمية و قد تكون أحيانا تكميمية، بينما 

. المصادرة ىي عقوبة إما بديمة في مواد المخالفات، أو تكميمية في الجنايات و الجنح 
 ر الحكم ــــــنش  -6

السمعة التجارية لمشخص المعنوي تعتبر العامل األساسي و الرئيسي لجذب عمالئو ، لذلك 
فسمعتو و اعتباره ليا أثر كبير في مستقبمو و نشاطو، فصح أن تكون محال لجزاء يوقع عميو، 
و يعمن لمعمالء فيحمي ثقتيم من خالل نشر أحكام اإلدانة التي تصدر ضد البنك، و لذلك فإن 

                                                           
. 120، ص 2013، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو، المسؤولية الجزائية لمبنك عن جنحة تبييض األموال قدور عمي ، 1
، ص 2010، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة،  - دراسة مقارنة –المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي ادريس قرفي،  2

289 .
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ىذا الجزاء يمعب دورا فعاال في ردع البنك و الحيمولة دون ارتكابو أي جرائم تنعكس عمى 
 .سمعتو

و نشر الحكم يعني إعالنو و إذاعتو بحيث يصل إلى عمم عدد من الناس و النشر إما عمى 
الحكم بأكممو أو جزء منو أو منطوقو و أسبابو، و يستمر النشر في حالة التعميق عمى الجدران 
   لمدة ال تزيد عمى شيرين، و أن المشرع الجزائري و رغبة منو في تحقيق الغرض من العقاب 

و ىو الردع و حماية المجتمع نص عمى عقوبة نشر و تعميق حكم اإلدانة كعقوبة تكميمية عمى 
. الشخص المعنوي

 الوضع تحت الحراسة القضائية  -7
يقصد بو وضع الشخص المعنوي تحت االشراف القضائي، فيو يشبو كثيرا نظام الرقابة 

القضائية المطبقة عمى األشخاص الطبيعيين، و يتقارب مع نظام وقف التنفيذ المقترن بالوضع 
. تحت االختبار

و قد جعل المشرع الجزائري تقييد حرية الشخص المعنوي عن طريق الوضع تحت الحراسة 
القضائية من ضمن العقوبات التكميمية الجائز توقيعيا عمى الشخص المعنوي إلى جانب 

     مكرر من قانون العقوبات 18و ىذا ما نصت عميو المادة  (الغرامة  )العقوبات األصمية 
و التي جاء فييا الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز خمس سنوات، و تنصب 

 . 1الحراسة عمى ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي أرتكبت الجريمة بمناسبتو

 

اآلليات اإلجرائية لجريمة إفشاء السر البنكي  : المطمب الثاني 

بعد مناقشة أركان جنحة إفشاء السر الميني في المبحث السابق، والتأكد من وجودىا، و توقيع 
 تطرح أسئمة وجيية و كذا التعرف عمى أسباب إباحة إفشاء السر البنكيالعقوبة عمى مرتكبيا،

حول من لو الحق في تحريك الدعوى العمومية، ىل النيابة العامة أم المتضرر صاحب 
 ةالنيابالمصمحة؟ وىل ىذه الجنحة من الجنح التي تتم فييا المتابعة بصفة تمقائية من طرف 

، أم أن األمر يتعمق بجنحة تتوقف عمى ضرورة تقديم شكوى في الموضوع من طرف العامة
 المتضرر؟ وىل ىذه الجنحة تخضع لمتقادم العادي أم ليا مدة تقادم خاصة بيا؟

                                                           
. 2006 ، مجمة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد األول، المسؤولية الجزائية لمشخص المعنويمحمد محدة،  1
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 نجد أن المشرع ،باستقراء نصوص قانون العقوبات و كذا نصوص قانون اإلجراءات الجزائية
الجزائري لم يجعل لجريمة إفشاء السر البنكي أي خصوصية بدليل أنو لم ينص عمى العقوبة 

 302 و 301 بل أحال العقوبة إلى المادتين ،11-03 في األمر ضمن قانون النقد و القرض
 تحت عنوان االعتداءات عمى شرف و اعتبار األشخاص و عمى حياتيم امسضمن القسم الخ

و إفشاء األسرار، من الفصل األول تحت عنوان الجنايات و الجنح ضد األشخاص،  الخاصة
في الباب الثاني تحت عنوان الجنايات و الجنح ضد األفراد، في الكتاب الثالث تحت عنوان 

. و الجنح و عقوباتيا من قانون العقوبات الجنايات

كما لم يخصيا بأي اجراءات  قانونية محددة، و بالتالي يتعين عمينا الرجوع إلى القواعد العامة 
. في المتابعة الجزائية ليذه الجريمة

من حيث االختصاص القضائي : الفرع األول 

 لمبت المختمفة القضائية الجيات عمى الحكم سمطة وتوزيع القضاء والية بأنو االختصاص يعرف
. االختصاصعدم  إلى يؤدي السمطة ىذه وفقدان المحاكم، أمام المرفوعة الخصومة في

 ىذا فييا يعد القانون التي عمييا يعاقب التي الجرائم من جريمة ما شخص ارتكب إذا فانو ومنو
 نفرق بين حالتين، فيما إذا كان المتيم شخصا طبيعيا أو ، و عميو يحب أن مسؤوال الشخص

 : شخصا معنويا
   بالنسبة لمشخص الطبيعي

 :المحمي االختصاص عمى تنص والتي  قانون اإلجراءات الجزائية  من 329بالرجوع لممادة 
 :تختص محميا بالنظر في الجنحة 

. )الجريمة وقوع مكان( الجريمة محل  محكمة 01-
 .شركائيم أو المتيمين أحد إقامة محل محكمة - 02

." و لو كان ىذا القبض لسبب آخر المتيم عمى القبض مكان محكمة - 03

:                التي تنص عمى 328أما بالنسبة لالختصاص النوعي فيجد أساسو في المادة 
. تختص المحكمة بالنظر في الجنح و المخالفات" 
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قب عمييا القانون بالحبس من مدة تزيد عمى شيرين إلى خمس او تعد جنحا تمك الجرائم التي يع
 ألفي دينار و ذلك فيما عدا االستثناءات المنصوص عمييا 2.000سنوات، أو بغرامة أكثر من 

 1."في قوانين خاصة

و عميو فالمحكمة ىي المختصة بالنظر في جريمة إفشاء السر المصرفي و تفصل فييا بحكم 
. ابتدائي قابل لمطعن فيو 

 بالنسبة لمشخص المعنوي: 
 من النوع الجديد ىذا مع تتالءم التي اإلجرائية القواعد من مجموعة الجزائري المشرع وضع لقد

 الطبيعي عمى الشخص لمتطبيق صالحة األخرى األحكام بقاء مع أحكامو، بعض في المجرمين
و يشمل " في المتابعة الجزائية لمشخص المعنوي "  في الفصل الثالث تحت عنوان،والمعنوي

 في األحكام ىذه وتتمثل من قانون اإلجراءات الجزائية 4مكرر 65 إلى مكرر 65المواد من 
 : نتناوليا كما يمي سوف والتي أثناء التحقيق المتخذة والتدابير والتمثيل االختصاص تحديد
 والمحاكمة المنصوص والتحقيق بالمتابعة المتعمقة القواعد أن مكرر 65 المادة في قرر حيث
 الطبيعي عمى الشخص يطبق ما المعنوي الشخص عمى تطبق التي تمك نفسيا ىي قانونا عمييا
. مع مراعاة األحكام الواردة في ىذا الفصل واإلجراءات القانون بأحكام يتعمق ما كل في

 :القواعد اإلجرائية المتعمقة باالختصاص المحمي لمشخص المعنوي -
 قضائية لمجية المحمي االختصاص يتحدد "أنو عمى نصت 01 مكرر 65 المادة أن حيث نجد

 ."المعنوي لمشخص االجتماعي المقر وجود مكان أو الجريمة ارتكاب بمكان
 الجيات المعنوي تختص الشخص مع ذاتو الوقت في طبيعة أشخاص متابعة تمت إذا أنو غير

 "الشخص المعنوي بمتابعة الطبيعية األشخاص دعوى أماميا المرفوعة القضائية
 :ىما ىناك حالتين أن نجد القضائية، لمجية المحمي لالختصاص المحددة المادة ىذه بتحميل
 محميا االختصاص فينعقد بمفرده المعنوي الشخص اتيام حالة وىي :األولى الحالة -
المقر االجتماعي  وجود مكان أو الجريمة، ارتكاب مكان دائرتيا في يقع التي والمحكمة نيابةلل
 .المعنوي لمشخص (لإلدارة الرئيسي مركز)

                                                           
.  من قانون االجراءات الجزائية329 و 328 المادتين 1
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مع  الوقت ذات في طبيعيين أشخاص متابعة أو اتيام حالة وىي :الثانية الحالة -
 لمجيات القضائية يكون القضائي االختصاص فان (معو فاعمين أو شركاء ) المعنوي الشخص

 التي لمجيات القضائية يكون "عبارة ولتفسير الطبيعيين، األشخاص دعوى أماميا ترفع التي
 من قانون اإلجراءات  329 المادة إلى فيي تحيمنا "الطبيعيين األشخاص دعوى أماميا ترفع

 .الجزائية المذكورة أعاله
: الشخص المعنوي بتمثيل المتعمقة اإلجرائية القواعد -

 القانون جعل لو لذلك بشخصو القضاء أمام المثول يمكنو ال لطبيعتورا و نظ المعنوي فالشخص
 التقاضي باسمو أو التحدث أو باسمو العقود بإبرام األمر تعمق سواء إرادتو، عن يعبر نائب

 قانون من 02 مكرر 65 المادة نص بموجب حدده الجزائري المشرع أن نجد وكذلك باسمو،
 طرف من الدعوى إجراءات في المعنوي الشخص تمثيل  يتم "فييا ورد حيث الجزائية ءاترااإلج
. المتابعة عند الصفة ىذه لو كانت الذي القانوني ممثمو

ه القانون أو القانون يو الممثل القانوني لمشخص المعنوي ىو الشخص الطبيعي الذي يول
 . "األساسي لمشخص المعنوي تفويضا لتمثيمو

 تم إذا أنو الجزائية ، عمى ءاترااإلج قانون من 02 مكرر 65 المادة من الثالثة الفقرة ونصت
 لمشخص الجديد القانوني الممثل عمى وجب اإلجراءات سير أثناء القانوني الممثل التغيير
 بعمم عميو موصى عادة بخطاب ذلك ويكون باسمو المختصة المحكمة إخطار المعنوي
 .الوصول
 :القواعد اإلجرائية المتعمقة بالتدابير أثناء التحقيق ضد الشخص المعنوي -

 يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي  "3  مكرر65و ىذا ما نصت عميو 
: لتدبير أو أكثر من التدابير اآلتية

 إيداع كفالة، -
 تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، -
 المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير، -
 .المنع من ممارسة بعض النشاطات المينية أو االجتماعية المرتبطة بالجريمة -
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 دج إلى 100.000يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 
 1." دج بأمر من قاضي التحقيق، بعد أخذ رأي وكيل الجميورية500.000

من حيث الدعوى الجزائية  : الفرع الثاني 

 ينص قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري عمى أن النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية باسم 
، و يحضر ممثميا المجتمع و تطالب بتطبيق القانون و أنيا تمثل أمام كل جية قضائية

 .2المرافعات أمام الجيات القضائية المختصة بالحكم

الذي بحيث يتم تحريك الدعوى العمومية بإحدى الطريقتين إما بطريق االستدعاء المباشر 
يتوضح بو موضوع الواقعة محور المتابعة مع ذكر النص القانوني الذي يعاقب عمى تمك 

الواقعة و ذكر المحكمة المرفوعة إلييا، و مكان و ساعة و تاريخ انعقاد الجمسة و صفة المبمغ 
، و إما عن طريق 3333 وذلك تطبيقا لممادة إليو متيما كان أم مسؤوال عن الحق المدني

-15 من األمر 4 مكرر339المثول الفوري أمام المحكمة في حالة التمبس بالجنحة وفقا لممادة 
 ضد الشخص الطبيعي كطرف متيم ارتكب الجريمة لصالح البنك، فيما يستدعى البنك 02

 65لممثول مباشرة أمام الجية القضائية كمتيم أيضا ممثال بواسطة ممثمو القانوني طبقا لممادة 
 . 2/2مكرر

 المحاكمة إجراءات تبسيط  بغرض02-15و المثول الفوري و ىو إجراء جديد استحدثو األمر 
 أحكام إدراج حيث تم تحقيق قضائي، إجراء تقتضي ال بيا و التي المتمبس الجنح قضايا في

 في إحالة تتمثل والتي المحكمة عمى القضايا لعرض جديدة كآلية الفوري بالمثول تتعمق

                                                           
 .3 مكرر65 و 2 مكرر65 المادتين 1
 . من قانون اإلجراءات الجزائية29 المادة 2
ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرىا إما بطريق اإلحالة إلييا من الجية : "  نفسو قانونال من 333 تنص المادة 3

 ، و 334القضائية المنوط بيا إجراء التحقيق و إما بحضور أطراف الدعوى بإرادتيم باألوضاع المنصوص عمييا في المادة 
إما بتكميف بالحضور يسمم مباشرة إلى المتيم و إلى األشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، و إما بتطبيق إجراء التمبس 

."  و مابعدىا338بالجنحة المنصوص عمييا في المادة 
يمكن في حالة الجنح المتمبس بيا، إذا لم تكن القضية  تقتضي إجراء : "  من نفس القانون عمىمكرر 339 تنص المادة 4

. تحقيق قضائي، اتباع إجراء المثول الفوري المنصوص عمييا في ىذا القسم
" ال تطبق أحكام ىذا القسم بشأن الجرائم  التي تخضع المتابعة فييا إلجراءات تحقيق خاصة 
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 حقوق احترام ضمان مع الجميورية وكيل أمام تقديميم بعد فورا جية الحكم أمام المتيمين
 .الدفاع

 وضعو أو حرا المتيم ترك مسألة في البت صالحية وحدىا لممحكمة أسندت اإلطار ذاھ في و
  .1القضائية الرقابة التزامات من أكثر أو  اللتزامهإخضاع أو ن الحبسھر

أما إذا تم تحريك الدعوى العمومية من طرف الشخص المتضرر من الجريمة سواء كان شخصا 
طبيعيا أو معنويا فإن ذلك يكون عن طريق الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني في حالة ما إذا 

. 2 من قانون االجراءات الجزائية72كانت الجريمة جنحة أو جناية طبقا لممادة 

أثناء " الشرعية المصرفية"تسير عمى تحقيق " سمطة نظامية"كما تعتبر المجنة المصرفية 
يتعين عمى : "  من قانون اإلجراءات الجزائية32ممارسة النشاط المصرفي، بحيث تنص المادة 

كل سمطة نظامية و كل ظابط أو موظف عمومي يصل إلى عممو أثناء مباشرتو ميام وظيفتو 
خبر جناية أو جنحة إبالغ النيابة العامة بغير توان، و أن يوافييا بكافة المعمومات و يرسل 

 .3"إلييا المحاضر و المستندات المتعمقة بيا

و عمى ذلك تمتزم المجنة المصرفية بتحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المصرفية عموما 
عن طريق تقديم شكوى أمام النيابة العامة، و يحق لمجنة أن تتأسس كطرف مدني في أي 

مرحمة من مراحل الدعوى و ىذا بالرغم من عدم توفرىا عمى أىمية التقاضي المعترف بيا إال 
لممحافظ، لكن ىذا ال يمنع من أنو يمكن أن تستشار من طرف المحكمة المرفوع أماميا النزاع، 
قصد إعطاء آراء و معمومات مختمفة بيدف إنارة العدالة، إلى جانب إمكانية إطالع الجميور 

 .عمى كل معمومة ترى من الضروري إعالميم بيا

 

 

                                                           
1

 www.mjustice.dz ، 155-66 المعدل و المتمم لألمر 2015 جويمية 23 المؤرخ في 02-15 مذكرة بخصوص األمر 
. 2المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ص 

يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا، بأن يتقدم "  من قانون اإلجراءات الجزائية 72 تنص المادة 2
 "بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص 

.  من قانون اإلجراءات الجزائية32 المادة 3

http://www.mjustice.dz/
http://www.mjustice.dz/
http://www.mjustice.dz/
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  اإلثبات عبئمن حيث: الفرع الثالث 

إن ما ىو متعارف عميو في جميع التشريعات أن عبئ اإلثبات في المادة الجنائية تقع عمى 
عاتق جية االتيام، و ىي النيابة العامة التي تسعى دائما إلى إثبات وقائع الجرائم المرتكبة من 

. طرف أفراد المجتمع

و يتم ذلك عن طريق الضبطية القضائية التي تعمل تحت إشراف وكيل الجميورية، أو النائب 
العام، في العمل عمى ضرورة الكشف عن الحقيقة بجمع كل األدلة التي توصل إلى إثبات  

و ىذه المرحمة ىي . الوقائع و أسبابيا و دواعييا و انتسابيا إلى شخص أو أشخاص معينين
. من أىم المراحل في البحث و التحري في مكان وقوع الجريمة

و باعتبار أن ىذه التحريات تمس بحرمة و حرية المواطن الشخصية فإنو ال يجوز مباشرتيا 
. بدون وجود مبرر قانوني يسمح بيا

فمن الواجبات المفروضة عمى الضبطية القضائية تتبع الجريمة بمجرد وقوعيا، و ذلك بجمع 
كل اآلثار و الدالئل و القرائن الدالة عمى ارتكابيا، و قاضي التحقيق بعد ذلك لو األخذ بيا     
و موازنتيا و مدى مشروعيتيا و صحتيا، باعتبار أن قاضي التحقيق يحقق لصالح المتيم أو 
إلثبات التيمة بالنسبة إليو، و من ثم البد من إثبات عناصرىا أو ما يسمى بأركان الجريمة 

. 1العامة و الخاصة لمجريمة

 (التقادم نموذجا  )سقوط الدعوى العمومية من حيث : الفرع الرابع
تنقضي الدعوى الجنائية بمضي مدة زمنية معينة من يوم وقوع الجريمة، أو من يوم انقطاع 

المدة، و سبب ذلك مؤداه أن مصمحة المجتمع في معاقبة الجاني قد نسيت بمرور الزمن      
. و بصعوبة اإلثبات و استحالتو في بعض األحيان

                                                           
         الطبعة األولى، دار الخمدونية لمنشر أركان الجريمة و طرق اثباتيا في قانون العقوبات الجزائري،بمعميات ابراىيم،  1

. 145، ص 2007و التوزيع، الجزائر، 
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، وتبعا لذلك تتقادم الدعوى 1و قد تم النص عمى التقادم كأحد أسباب سقوط الدعوى العمومية 
.   كاممة تبتدئ من يوم ارتكاب فعل اإلفشاء2 سنوات03العمومية بصدد ىذه الجنحة بمرور 

 من نفس القانون المدة المسقطة لمدعوى من يوم اقتراف الجريمة إذا لم 07و لقد حددت المادة 
يتخذ في تمك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة، و إال من تاريخ آخر إجراء 

. اتخذ، و يجب أن تمضي المدة كاممة

و من آثار التقادم أن الدعوى الجنائية تنقضي بمضي المدة و ترتيب النتيجة مقرر لمصمحة 
لذا فإن انقضاء المدة من النظام العام، بمعنى أن المحكمة . المجتمع و ليس مصمحة المتيم

ممزمة بأن تأمر بو من تمقاء نفسيا دون انتظار تقديم طمب من المتيم، حتى ولو تنازل عنو 
المتيم، و إذا بدت لممحكمة أن ىناك إجراءات قاطعة لممدة فعمييا أن تبين اإلجراءات و تاريخ 

حصوليا و إال كان حكميا معيبا، كذلك تمزم النيابة العامة بتحديد تاريخ الجريمة و اإلجراء 
. 3القاطع و تثبت صحة التاريخ

 و ي ال تنفى إمكانية المساءلة المدنيةبنكوالمسؤولية الجنائية المترتبة عن جريمة إفشاء السر ال
 . سواء تحققت ىذه الجريمة أم ال، فيي تترتب إذا ما شكل اإلفشاء ضررا لمعميلالتأديبية

 
ي و طرق مكافحتيا بنكسبل الوقاية من جريمة إفشاء السر ال: المبحث الثالث 

تشكل الوقاية من ىذه الجريمة أىمية كبيرة لما قد تسببو من أضرار تصيب عمالء     
المصرف في ذمتيم المالية، من جراء إفشاء أسرارىم المتعمقة بحساباتيم المصرفية، و التي قد 
يمثل االعتداء عمييا بإفشائيا ضررا كبيرا بالنسبة ليؤالء العمالء، عمى اعتبار أن العميل لم 

                                                           
، 1988، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريمحمد صبحي نجم،  1

 .21ص
 المتعمق بقانون 155-66 يعدل و يتمم األمر رقم 2015 يوليو 23 الؤرخ في 02-15 من األمر 6و نصت عمييا المادة 
تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتيم و بالتقادم و العفو الشامل و بإلغاء قانون " االجراءات الجزائية 

 ".العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيو 
" تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثالث سنوات كاممة : "  من قانون االجراءات الجزائية8 المادة 2
. 23 محمد صبحي نجم ، مرجع سابق، ص 3
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يمجأ إلى المصرف إال لعممو أنو قد يكون مستودع لحفظ أسراره المالية، و من ىنا جاء الحديث 
:  عن سبل الوقاية من ىذه الجريمة، و طرق مكافحتيا و ذلك عمى النحو التاليبحثفي ىذا الم

 
ي بنكسبل الوقاية من جريمة إفشاء السر ال: المطمب األول 

يقصد بالوقاية من جريمة إفشاء السر المصرفي اتخاذ التدابير االحتياطية الالزمة من قبل 
 (موظف المصرف)الجيات و المؤسسات المعنية، لمحيمولة دون قيام الشخصية المصرفية 

بالقيام بجريمة إفشاء أسرار عمالئو، و مواجية األسباب المؤدية ليذه الجريمة، لمنع ظيورىا 
. عمى صعيد العالقات المالية في المصارف

الوقاية العامة       : و الوقاية المعاصرة بدورىا ال تخرج في طبيعتيا عن نوعين أساسيين ىما
و الوقاية الخاصة، حيث تتمثل الوقاية العامة في إطار جرائم إفشاء السرية المصرفية في 
الوقوف عمى األسباب العامة ليذه الجرائم، و العوامل الدافعة إلييا و مواجيتيا قبل بروزىا 

بدراستيا و تحميميا، و العمل عمى معالجة تمك األسباب و القضاء عمييا، و إيجاد التشريعات 
. ازم لكل من تسول لو نفسو اإلقدام عمى مثل ىذا النوع من الجرائمجالفعالة التي تكفل الردع ال

أما الوقاية الخاصة فتتمثل في دراسة ظروف الفئة التي تقدم عمى ىذه الجريمة، و العمل عمى 
. تحسينيا، و القيام بتوجيو النصح و االرشاد ليم 

و يمكن تحقيق الوقاية بنوعييا من خالل القواعد القانونية التي يضعيا المشرع، حيث أن ميمة 
التشريع تتمثل في تنظيم الحياة االجتماعية لألفراد بما يحقق إشباع حاجاتيم بالطرق المشروعة 
و في كافة المجاالت، و في إطار التشريع الجنائي فإن المصالح التي يستيدف المشرع وضع 
أقصى درجات الحماية ليا، و يقوم بتجريم األفعال و النشاطات التي تمس ىذه المصالح      

. 1و يقرر العقوبات الالزمة ليا، و من ىنا يتحقق الردع العام و الخاص
 

ي بنكطرق مكافحة جريمة إفشاء السر ال: المطمب الثاني 
قد ال تحقق الوقاية من جرائم إفشاء السر المصرفي غايتيا، و تقع الجريمة، و ىنا تبدو 

خطورتيا عمى الشخص المضرور و ىو العميل الذي وقعت ىذه الجريمة في حقو، و ىنا ال بد 
: من معرفة كيفية مكافحة ىذه الجريمة، و أساليب مواجيتيا، و يتم ذلك عن طريق

                                                           
. 99بندر بن سمطان النصيب ، مرجع سابق ، ص  1
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      ضبط جرائم إفشاء السر المصرفي بعد وقوعيا، و جمع المعمومات عن مرتكبيا،  -1
 .و ضبطو و التحقيق معو، و إحالتو إلى المحكمة المختصة

 تمعب المؤسسات المالية و المصارف دورا كبيرا في الوقاية و المكافحة من ىذه  -2
الجرائم، عن طريق الرقابة و االشراف عمى األعمال المصرفية لممصارف، و مراقبة آدائيا 

بحيث تسير السياسة المصرفية في إطار توجيو منظبط و محكم، فيي تقوم بإصدار التعميمات    
 إفشاء و الظوابط الموجية لممصارف، و قد تحظر عمييا القيام ببعض األعمال، و منيا عدم

األسرار المتعمقة بأحد العمالء إال إذا توافرت حالة من حاالت اإلعفاء من االلتزام بيذا السر، 
نظرا لما تمثمو ىذه السرية من أىمية كبيرة في زرع الثقة في مجال العمل المصرفي بشكل عام، 
و أي مخالفة من البنك ألي من اإللتزامات المفروضة عميو تعد جريمة مصرفية متى توافرت 

 .أركان قياميا
 تمعب التشريعات العقابية في الجانب الجنائي دورا في مكافحة الجريمة، و ذلك عن  -3

طريق إصدار أنظمة قادرة و بفاعمية عمى مواجية جرائم إفشاء السر المصرفي، من خالل 
تضمنيا نصوصا عقابية حازمة تكفل تحقيق الردع العام و الخاص، فالردع العام ينصرف إلى 
كل من يحاول ارتكاب جريمة اإلفشاء، فيخشى العقاب و يتردد و يحجم عن ارتكابيا فيكون 

 .النص وسيمة مجدية في مكافحتيا
أما الردع الخاص فينصرف إلى الجاني ليتكفل بمعالجتو بعقوبة تحقق إصالحو و تأىيمو، و أن 

 .يغرس في ذاتو بناءا سميما، مما يحقق المكافحة الفعالة ليذه الجرائم
 كذلك يقوم االعالم بمختمف وسائمو المرئية و المسموعة و المقروءة بدور ىام و أساسي  -4

في عممية تقويم سموك األفراد و وقايتيم من االنحراف، حيث ينيض برسالة انسانية و تربوية 
في إشاعة القيم السميمة، و العمل عمى تبصير االفراد بمخاطر الجريمة، و الحث عمى التعامل 
الذي تسوده الثقة و حسن النية و الوفاء بااللتزامات، و عدم المساس بحقوق اآلخرين، و يتم 
ذلك عن طريق عقد المقاءات و الندوات مع المختصين، و نشر التقارير التي توضح طرق 

ارتكاب جريمة إفشاء السر المصرفي لتجنب الوقوع فييا، مع أىمية عرض النماذج، و عرض 
الجزاءات التي وقعت عمى كل من ارتكب ىذا النوع من الجرائم حتى يتحقق الردع داخل 

 .       1النفوس، و الخوف من اإلقدام عمى ىذه الجريمة
                                                           

 .100المرجع نفسه، ص  1
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 اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ىو ما منيا  فيياالميادين وتختلف تتجلى الحياة ىذه أنّ  باعتبار
  بيرة باختالفات اآلخر الميدان على ويمتاز يختلف مجال  لّ  أنّ  نجد بحيث الخ،...و ثقافي

 المجال وطموحاتنا جيودنا تثير التي المجاالت بين من أنّ  وجدنا خالل منطلقنا فمن
 .من غموض يثيره وما االقتصادي

 سواء التغيير في يواصل يزال وال العالم استمدىا التي تراو تغي تطورات من يحدث ما ورغم
 علماء ليا وصل التي تأثيرات عن ناتج وذلك المجال ىذا في وخاصة بالع س، أو بالحسن

 إطار في اقتصادي موضوع لدراسة ولعاً  فينا زرع  ثيرا و ىذا شّجعنا مّما ومفّ رين اقتصاديين
 علييا المترتبة الجرائم أىمّ  من و البن ية المؤسسات وىو ومصاريفيا بأعمال الدولة خاص قانون

 .العقوبات المقررة ليا وىي جريمة إفشاء السر المصرفي 
ن الحفاظ على السر ليس مرتبط بالبنوك فقط في تعامالتيا، و إنما ىو حق فرضتو ذلك أ

 .الدساتير الرتباطو بالحقوق الشخصية و حق الفرد في الخصوصية
 : يه من نتائج الموضوع ليذا دراستنا نياية في إليو نخلص أن يم ن ما و أن
 بش ل تلقاىا التي عميلو أسرار بحفظ البنكعلى  التزاما يتضمن المصرفي أن السر -

 المشمولة للمعلومات إفشائو عدم مع الميني، بنشاطو قيامو بمناسبة مباشر غير أو مباشر
 . قانوني مبرر دون المستفيد منيا لغير بالسر
 التي العامة المصلحة و العام النظام حماية أساسو قانوني مزاالت السر بحفظ البنك التزام -  
 قانون في العام النص إلى أحال الذي البن ي للتشريع وفقا بو يلتزم البنك أن و القانون، يقررىا

 . بو اإلخالل عند الجنائي الجزاء توقيع يخص فيما الميني السر بإفشاء المتعلق العقوبات
 الحاالت في بو العمل رفع يم ن الذي النسبي العام النظام من السر بحفظ البنك التزام -
 ، أصال السر بحفظ البنك التزام فييا ي ون حيث ، العامة للمصلحة حماية يقررىا القانون التي
 قانون النقد و القرض  في علييا النص تم الحاالت ىذه و ، منو الحاالت استثناء تلك ت ون و
قانون النقد          بموجب السر بحفظ البنك بالتزام يعتد فال، خاصة قوانين نصوص في و ،

 :مواجية في و القرض
 . المالية المؤسسات و البنوك بإدارة القائمين بتعيين المخولة العمومية السلطات  -

 . ئيزاج إجراء إطار في تعمل التي القضائية السلطات - 
 11-03األمر من 112 للمادة وفقا لحسابيا يعمل الذي الجزائر بنك أو المصرفية اللجنة - 



 خــــــــــامتــة

 

100 
 

 في السيما ، المؤىلة الدولية المؤسسات إلى المعلومات بتبليغ الملزمة العمومية السلطات - 
 الييئة في التوالي على المتمثلة ، اإلرىاب تمويل و األموال تبييض و الرشوة محاربة إطار

 . المالي االستعالم معالجة خلية و ، م افحتو و الفساد من للوقاية الوطنية
لقد أخذ المشرع بمبدأ التخصيص في ت ريسو لمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية، فتم تقرير - 

معاقبة األشخاص الطبيعيين عن األفعال المرت بة من طرفيم باسم و لحساب الشخص 
المعنوي، و أقر بمسؤولية الشخص الطبيعي إلى جانب مسؤولية الشخص المعنوي  فاعل 

 .أصلي أو  شريك في نفس الجريمة
و العتبار أن البنوك  أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص، و تعد من أشخاص القانون 
الجزائي الحتمال ارت ابيا أفعال مجرمة أثناء آداء وظيفتيا اإلعتيادية فقد استلزم القانون قيام 

مسؤوليتيا  شخص معنوي عند ارت اب الجرائم من طرف ممثلييا باسميا و لحسابيا، و تحقيقا 
لمصالحيا قرر ليا عقوبات تتناسب و طبيعة البنك  شخص معنوي إذا أفشى للغير دون سند 
قانوني أي بيانات عن معامالت العميل مع البنك،  حجم أموالو المودعة لدى البنك أو رقم 
حسابو أو نوعو، و  ذلك في حال قيامو بفتح حسابات أو قبول ودائع مجيولة أو بأسماء 

 .صورية
أن المشرع الجزائري جعل عقوبة إفشاء السر الميني المنصوص علييا في قانون  -

-03 من األمر 117العقوبات تسري على جريمة إفشاء السر البن ي و ذلك من خالل المادة 
 . من قانون العقوبات302 و 301 للمادتين  العقوبة التي تحيل11
ما يالحظ ىو أن المشرع وضع حبسا قصير المدة لجنحة إفشاء السر الميني في  -

، و ىو من ناحية ال يحقق ال الردع العام و ال الردع الخاص، ألن 302 و 301المادتين 
قصر مدتو يجعل منو عقوبة غير مجدية و يضعف أثره  عقوبة في نفوس الناس، خصوصا    

و أن المح وم عليو إذا تعود علييا يفقد رىبة السجن، باإلظافة إلى أن عقوبة الحبس قصير 
المدة قد يفسد المح وم عليو أ ثر مما يصلحو، ألن ولوج المؤسسات العقابية قد يصيبو 

باإلحباط النفسي و يفقد اعتباره، إضافة إلى أن اختالطو مع عتاة المجرمين غالبا ما ي سر 
حاجز الخوف لدى المجرمين بالصدفة، و يحوليم إلى مجرمين محترفين، ليتحول السجن بذلك 
من فضاء لتقويم سلوك المجرمين إلى مدرسة لتعلم فنون اإلجرام، خصوصا و أن قصر مدة 
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ىذه العقوبات غالبا ماال تسمح بتنفيذ برامج اإلصالح و التأىيل اإلجتماعي الخاصة بالمح وم 
 . عليو
أن أساليب إفشاء السر المصرفي تطورت بتطور الت نولوجيا و ذلك من خالل اإلفشاء  -

عن طريق نقل المعلومات باالنترنت إال أنيا ال تتمتع بخصوصية سواء من حيث االختصاص 
أو من حيث الدعوى الجزائية، أو من حيث اجراءات المتابعة القضائية بل تخضع للقواعد 

  .  العامة المنصوص علييا في قانون االجراءات الجزائية
  
      االقتراحات من تقديم عدد الفائدة من  أنونرى فأننا نتائج من استخالصو سبق لما ونتيجة    

 وىي أن ت رس حماية جنائية فعالة تضمن عدم إفشاء السر البن ي شأنيا من التي و التوصيات
 :يلي  ما

تراعى   وبااليجابيات يأخذ و سلبياتيا يجنبنا المصرفية بالسرية خاص قانون إصدار ضرورة -
        الثقة، تسودىا أن ينبغي التي العالقة تلك بالعميل البنك تربط التي الخاصة العالقة فيو

 ل  جمع بيدف ىذا و المقارنة، التشريعات بعض إليو ذىبت  ما ال تمان سياج و يحوطيا
فييا  تقوم التي الحاالت تحديد و بيا، المرتبطة المفاىيم حول االختالفات تفادي و أح اميا
على غرار  بدقة، الفعل ىذا فييا يباح التي الحاالت و عمالئيا، رراأس إفشاء عن البنك مسؤولية

ما فعلت باقي الدول التي تضمنت قوانين خاصة بالسر الميني البن ي و أفرزت لو خصائص 
  .عقوباتأخرجتو بذلك عن باقي المين المشمولة بالسرية و التي نصت علييا قواعد القانون ال

نوصي المشرع بتشديد العقوبة على  ل من يقوم بإفشاء السر المصرفي سواء صدر ىذا - 
 تعلق السر بعميل البنك الحالي  سواءاالفشاء من أحد العاملين الحاليين أو السابقين في البنك و

 لعقوباتألجل ضمان حماية جنائية أ بر من تلك التي يوفرىا قانون ا، أو من عمالئو السابقين
  .في قواعده العامة

إذا  ان الشروع في إفشاء السر المصرفي غير معاقب عليو جنائيا، فإننا نرى أنو من الجيد - 
 .أن يش ل الشروع في اإلفشاء جريمة تأديبية يعاقب مرت بييا بعقوبات تأديبية 

المشرع الجزائري لم ينص صراحة على تجريم افشاء السر المصرفي حتى بعد انتياء عالقة  أن  -
التي وردت في (شارك أو يشارك  )العميل بالبنك ، ل ن يم ن أن يستفاد ىذا ضمنا من عبارة 
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، و مع ذلك ال يعفى المشرع من ضرورة النص صراحة على 11-03 من االمر 117المادة 
. تجريم افشاء المعلومات المصرفية حتى بعد انتياء عالقة البنوك بالعميل 

نناشد المشرع أن ينص على عقوبة إفشاء السر المصرفي ضمن قانون النقد و القرض  -
بدال من إحالتيا إلى نصوص قانون العقوبات و جعليا جريمة خاصة نظرا لخطورتيا و تعلقيا 

 .  بالحقوق الشخصية لألفراد
نوصي المشرع بإعادة صياغة قوانين سرية الحسابات المصرفية و تطويرىا لتتالئم مع  -

م افحة غسيل األموال و تمويل اإلرىاب على األساليب الحديثة ل شف محاوالت غسيل 
. األموال، أو اإلستيالء على أموال البنوك

أن المشرع الجزائري حصر المسؤولية الجزائية في حالة ارت اب الجريمة لحساب المؤسسة - 
المالية بواسطة أحد ممثلييا أو أعضائيا، ل ن و تحقيقا للعدالة  ان من المم ن أن يمدد ىذه 

المسؤولية حتى في حالة ارت اب الجريمة بواسطة أحد العاملين فييا، ألنو قد يترتب على 
تصرف عامل بسيط وقوع  ارثة بحيث تلقى المسؤولية الجزائية على عاتقو وحده، على الرغم 

 .من أن الفاعل الحقيقي ىي المؤسسة المالية التي لم تراعي اإلجراءات األمنية الالزمة
أن ثورة االتصاالت وما نجم عنيا من توفر وسائل اتصال حديثة وسريعة أدت إلى  -

يصاليا إلى اآلخرين بسرعة فائقة سواء  العمالءإتاحة فرص وأش ال أ ثر تنوعًا إلفشاء أسرار  وا 
عن طريق مواقع االنترنت أو المدونات أو غرف الدردشة، أو البريد اإلل تروني، أو الرسائل 

، نوصي القصيرة على الياتف الجوال وغير ذلك مما ستسفر عنو التطورات التقنية مستقبالً 
المشرع في ىذا الصدد بسن قواعد قانونية مسايرة ليذا التطور خاصة فيما يتعلق بأساليب 

 .البحث و التحري 
 يجب أيضا أن تلزم المؤسسات البن ية ب امل الحيطة و الحذر ووضع أجيزة رقابية  -

مختصة في مجال المعلومات خاصة وأنو في الوقت الحاضر  ثر اعتماد المعامالت البن ية 
 الخاصة  اإلل ترونية بين الدول األمر الذي تزامن معو تفشي ظاىرة الولوج إلى األنظمة

و االطالع علييا، بل و حتى القيام بتحويالت لفائدة مخترقي ىذه األنظمة  بالمؤسسات البن ية 
الشيء الذي قد يؤثر على مصداقيتيا االئتمانية األمر الذي قد ينتج معو تحويل رؤوس  و ىو

  .األموال و الحسابات إلى بنوك أخرى أ ثر أمانا



 خــــــــــامتــة

 

103 
 

 برامج إعداد على الحرص خالل من البنوك في العاملين فئة على التر يز ضرورة -
 .باستمرار  ليا إخضاعيم و عال مستوى على ت وينية تدريبية  و

 بخصوص السرية المصرفية ودورىا في تحقيق القانونية الثقافة و الوعي زيادة ضرورة -
المصالح العامَّة، من ِقبل المختصين في الشؤون المصرفية والقانونيَّة على حدٍّ سواء في 

الجزائر، وذلك من خالل الدِّراسات المتعلقة بالموضوع، أو المقاالت التي تنشر في الصُّحف 
والمجالت المختصة بيذا الشأن، وذلك ُبغية تثقيف المجتمع بيذا األمر، وتوعية الفرد بيذه 

القاعدة المقررة شرًعا ونظاًما وعرًفا مصرفيِّا، ومع ذلك فإنَّ ىذا الحق ىو من ضمن الحقوق 
 الغائبة عن األذىان والتعاُمل المصرفي مًعا

تلك ىي المالحظات التي أردنا بيا أن نختم بحثنا المتواضع على أمل أن يتدخل المشرع 
   لتحيين ىذه النصوص حتى يسيل على القاضي تطبيقيا و حتى ت ون منسجمة فيما بينيا، 

ن لم نقل الحيلولة دون ارت اب جريمة إو ذلك من خالل اقرار بعض المسائل التي من شأنيا 
. افشاء السر المصرفي و إنما التقليل من حدتيا

 إفشاء السر بخصوص ئرزاالج في قضائية أح ام وجود عدم أن ىو إليو اإلشارة يجب ما و
 ىذه االعتداءات مثل أن بل الزبائن، لسرية البنوك من انتيا ات وقوع عدم يعني ال البن ي
 األفراد جعل من قبل بشأنيا قضائية نزاعات إثارة عدم أن إال .مستمرة بصورة الواقع في تحدث
 األحيان غالب ىذا الفراغ في يرجع و المجال، ىذا في االجتيادات من يخلو الجزائري القضاء

 تعاقب و المالية، سرية ذمتيم تحمي التي القانونية للنصوص البنوك مع المتعاملين جيل إلى
 تلك خطورة ال يدر ون يجعليم بالقانون الجيل ىذا و علييا، تقع التي على االعتداءات

 .السرية في لحقيم القانونية الحماية عن يتنازلون و االنتيا ات
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 القوانيـــــــــــــن: أوال 

 و المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66األمر رقم  -1
 .40، جريدة رسمية عدد 2015 يويميو 23 المؤرخ في 02-15المعدل و المتمم باألمر 

، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 1966 يونيو 8 مؤرخ في 156-66األمر  -2
  .84 ، جريدة رسمية عدد 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06بالقانون رقم 

   ي المعدل التجار القانون المتضمن ، 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 59-75األمر رقم  -3
 مؤرخة 11، جريدة رسمية عدد2005 فيفري 06المؤرخ في  ، 02-05و المتمم باألمر رقم 

 .2005 فيفري 09في 
 يتعمق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم 1996 يوليو 09 مؤرخ في 22-96األمر رقم  -4

 .43الخاصين بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج، جريدة رسمية عدد 

 يتضمن 1979 يوليو21 الموافق ل 1399 شعبان 26 مؤرخ في 07-97قانون رقم  -5
  المعدل و المتمم1979 يوليو 24 الصادرة في 30 عدد يدة رسميةقانون الجمارك ، جر

 المتعمق بقانون االجراءات الجبائية ، 22/12/2001 المؤرخ في 21-01القانون رقم  -6
. 23/12/2001 ، الصادرة في 79 عدد يدة رسميةالمعدل و المتمم ، جر

 المتعمق بالنقد و القرض، جريدة رسمية 2003 أوت 26 مؤرخ في 11-03األمر رقم  -7
 .، المعدل و المتمم52عدد 

 156-66 ، يعدل و يتمم األمر رقم 2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 15-04أمر رقم  -8
. 2004 نوفمير 12، الصادرة بتاريخ 71من قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد ضالمت

     يتعمق بالوقاية من تبييض األموال 2005 فيفري 06 مؤرخ في 01-05قانون رقم  -9
، المعدل 2005 فيفري 09 الصادرة في 11 عدد يدة رسميةو تمويل االرىاب و مكافحتيما، جر

، مؤرخة 08 ، جريدة رسمية عدد 2012 فيفري 13 المؤرخ في 02-12و المتمم باألمر رقم 
 .2012 فيفري 15في 
 يتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو ، 2006 فيفري 20 مؤرخ في 01-06قانون رقم  -10

 المؤرخ في 05-10،المتمم باألمر رقم 2006 مارس 8 الصادرة في 14 عدد يدة رسميةجر
 .2010 سبتمبر 01 الصادرة في 50 عدد يدة رسمية،جر2010 أوت 26
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 يتضمن القانون األساسي العام لموظيفة 2006 جوان 15 مؤرخ في 03-06األمر رقم  -11
 .2003 يوليو 16، الصادرة في 46العمومية، جريدة رسمية عدد 

 الييئة تشكيمة المتضمن 2006 نوفمبر 22 مؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم  -12
 74 عدد يدة رسميةتسييرىا، جر كيفيات و تنظيميا و مكافحتو و الفساد من لموقاية الوطنية

  .2006 نوفمبر 22الصادرة في 
 المدنية ءاترااإلج قانون  المتضمن2008 فيفري 25المؤرخ في  08-09  رقم القانون -13
 .2008 أفريل 13 الصادرة في  21 عدد يدة رسميةجر اإلدارية، و
، المتضمن التعديل الدستوري، جريدة 2008 نوفمبر 15 مؤرخ في 19-08القانون رقم  -14

 .63رسمية عدد 

 المحاسب الخبير المتعمق بمينة ، 2010 يونيو 29 في المؤرخ 10-01 رقم القانون -15
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 :الملخص
تعد سرية العمميات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع     

 .أنحاء العالم، و هي أحد المبادئ المستقرة في العرف المصرفي منذ نشأة البنوك
و بموجب هذا المبدأ يمتزم المصرف بحفظ سرية األعمال العائدة لمعميل، و يشمل ذلك     

االحتجاج بسرية حسابات العميل و جميع النشاطات المرتبطة بهذه الحسابات، و ذلك في 
مواجهة محاوالت اإلطالع عميها سواء من جانب األشخاص أو الجهات العامة، ما لم يكن 

 .هناك نص قانوني أو اتفاق يقضي بغير ذلك
و نظرا ألهمية المعمومات التي تحوزها البنوك عن عمالئها، فقد أحاطها المشرع الجزائري   

بحماية جزائية خاصة، و تتجسد هذه الحماية في اعتبار إفشاء السر المصرفي من جرائم البنوك 
. التي  يعاقب عميها القانون

 
 
 
 
 

RESUME: 
     Le secret bancaire en termes juridiques des bases de l'activité bancaire 

dans toutes les régions du monde, et est l'un des principes établis dans la 

coutume bancaire depuis la création des banques.  

    Et conformément à ce principe, la banque est engagée pour sauver la 

confidentialité de l'entreprise du client et comprend en invoquant la 

confidentialité des comptes clients et tous les comptes associés à ces 

activités. Et face à des tentatives de les voir tous les deux de la part des 

personnes ou des entités publiques, à moins qu'il existe une disposition 

légale ou convention contraire. 

    En raison de l'importance de les informations détenues par les banques 

pour leurs clients, le législateur algérien a les enveloppé par une 

protection pénale privée, et cette protection est incarnée en considérant la 

divulgation des secrets bancaires un des crimes punissables par la loi. 
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