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لةد لو" إةى توضيح لةمقصود بهةو لةمص في ولةموؤوةي" لةجزلئي" لةتي تت تب لى

لةبنك في حهل إفشهء لةو لةمص في ،ورةك ألن لالةتزلم بكتمهن أو ل لةعمالء يعد من أهم وأشد
لةتي تقع لى هتق لةبنوك وتأتي أهمي" هرل لالةتزلم لوتنهدلً إةى لةكشف ن لةم كز

لالةتزلمه

لةمهةي ةلعميل ،وط يق" إدل ة أمولةه ومشه يعه لالقتصهدي" ولةتي تعد من لألمو لةلصيق" بشخصيته
ويوبب لالطالع لي ه من لةغي أض ل لً جويم" تلحق بهةعميل وبم كزس لةمهةي إرل كهن تهج لً ،ةرل
أوجب

لةتش يعه

لةقهنوني" لى لةبنوك لالةتزلم بو ي" هرس لةمعلومه

و دم لإلفصهح ن ه ألي

وبب كهن.
وتنبع أهمي" موضوع لةد لو" من أهمي" لةموضوع لةري تتنهوةه ،إر أن ه تولط لةضوء لى
لةموؤوةي" لةجزلئي" إلفشهء لةو لةمص في في لةبنك ،وبيهن نطهق ه ،وبيهن إفشهء لةو لةمص في
ولةموؤوةي" لةجزلئي" لةتي تت تب لى هرل لةفعل ولألض ل لةنهجم" نه ومدى إمكهني" تحقق أ كهن
لةج يم" حتى تتحقق لةموؤوةي" ضمن قهنون لةعقوبه

لأل دني ولةتش يعه

لةمقه ن" ،وقد هدف

لةد لو" إةى تحقيق جمل" من لألهدلف تتمثل بيهن مههي" لةو لةمص في وطبيعته لةقهنوني" وتوضيح
أ كهن ج يم" إفشهء لةو لةمص في ،وتحديد ش وط لةموؤوةي" لةجزلئي" ولألشخهص لةموؤوةون

ط

جزلئيهً

ن ج يم" إفشهء لةو

لةمص في ،وقد توصل

لةد لو" إةى مجمو " من لةنتهئج

ولةتوصيه  ،أهم ه ،إن مخهةف" لةبنك أو أحد موظفيه لالةتزلم بإفشهء لألو ل لةمص في" قد ي تب
موؤوةي" تأديبي" وموؤوةي" جزلئي".
وقد توصل

لةد لو" إةى مجمو " من لةنتهئج ولةتوصيه  ،ولةتي يتمثل أهم ه ،بمه يلي:

 .1إن مخهةف" لةبنك أو أحد موظفيه لالةتزلم بإفشهء لألو ل لةمص في" قد ي تب موؤوةي" جزلئي".
 .0يتمنى لةبهحث بون قهنون خهص موتقل ةلو ي" لةمص في" يتم من خالةه لإلحهط" ب ه
بصو ة متكهمل" وبكهف" جولنب ه لةمتعددة.
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Abstract
The study aims at clarifying the meaning of the banking secrecy and
the criminal liability that the bank has in the event of disclosure of the
banking secret, because the obligation to protect the secrets of the
customers is one of the most important and most important obligations that
are placed on the banks and the importance of this obligation based on
disclosure of the financial position of the client and the manner of
managing his money And its economic projects, which are close to the
personality and cause the third party to see serious damage to the customer
and its financial position if the merchant, so the legal legislation on banks
to abide by the confidentiality of this information and not disclosed for any
reason.
The importance of the subject of the study stems from the
importance of the subject matter, as it sheds light on the criminal
responsibility for disclosing the banking secret in the bank, its scope,
disclosure of the banking secret and the criminal liability resulting from
this act and the damage caused by it. The aim of the study is to achieve a
set of objectives, namely, the definition of the nature of the banking secret
and its legal nature, clarifying the elements of the crime of disclosing the
banking secret, determining the conditions of criminal liability and persons
responsible for the crime of revealing the secret A banker. And the penalty
for the crime of disclosure of the secret. The study reached a number of
conclusions and recommendations, the most important of which is that the
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violation of the banking secrets by the bank or one of its employees may
lead to disciplinary responsibility and criminal liability.
The study reached a set of conclusions and recommendations, the
most important of which are the following:
1. Violation of bank secrets by a bank or one of its employees may
result in criminal liability.
2. The researcher wishes to enact a separate private law for
banking secrecy through which he will be briefed in an
integrated manner and in all its various aspects.
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الفصل األول
الدراسة وأهميتها
خلفية ّ
المقدمة
أوالًُ :
يعد لةتعهمل لةمص في من لةحهجيه

لةتي ال غنى ةلنهس ن ه في لةوق

لةنهس لى لختالف م بحهج" إةى لةتعهمتل لةمصت في ،ولةختدمه

لةحهضت  ،فأغلتب

لةمصت في" لةتتي تقتدم ه لةبنتوك لتى

لختالف أنول ته وأشتكهة ه ضت و ي" ويحتهج ته لةنتهس فتي حيتهت م ،ةكتن متل لةبنتوك ال يقتصت فقتط
لى حفظ أمولل لةعمتالء فحوتب بتل أنته يتجتهوز رةتك ،إر يجتب لتى لةبنتك أن يضتمن ةلعميتل حقته
في حفظ أو ل س ومعلومهته لةشخصي" ولةتي يكون لةبنك لى إطالع بتلك لةمعلومه .
نشأ

فك ة لالةتزلم بحفظ لةو منتر لةقتدم حيتث كتهن يحت م جتهل لةتدين لةبتوح بهألوت ل لةتتي

يطلعتتون لي تته متتن لةنتتهس بحكتتم م كتتزهم وم نتتت م ،ثتتم لمتتتد هتترل لالةتتزلم إةتتى أصتتحهب لةم تتن لةح ت ة
كهةمحتتهمين ولألطبتتهء وغي ت هم متتن لألمنتتهء بهةض ت و ة لةتترين توتتمح ة تتم م نتتت م لالطتتالع لتتى أو ت ل
لةحيتهة لةخهصت" ةلغيت  ،وفتي ظتتل لةتطتو لالقتصتهدي وتووتع لةنشتتهط لةمصت في لحتتل لةبنتك تتتد يجيهً
مكهنتهً متفوق تهً ،حيتتث أصتتبح لةج تت" لةمؤتمنتت" وتولء بهةنوتتب" ةلف ت د لةعتتهدي أو بهةنوتتب" ةلتجتته ة لةدلخليتت"
ولةخه جيت" لتى لةمعلومتته

لةوت ي" ،وأصتتبح

مجتتهل لةبنتتوك ولةعمتتل لةمصت في ،وكهنت

قه تدة لالةتتزلم بحفتظ لةوت لةبنكتي قه تتدة أوهوتي" فتتي

هتترس لةقه تتدة مع وفتت" منتتر نشتتأة لةحضتته ل

لةقديمتت" قبتتل أن

يأخر لةبنك صتيغته لةحهةيت" ،ف ترل لالةتتزلم منتر لةقتدم وحتتى ل ن يلعتب دو لً بته لًز فتي لةمحهفظت" لتى
مليه

لةبنوك وولء ةمصلح" لةمص ف رلته أو ةمصلح" لةعميل أو ةمصلحت مه معهً.
وفتتي لةوق ت

لةحتتهةي تتتتيح طبيعتت" م م ت" لةبنتتك لالطتتالع لتتى لةمعلومتته

لةو ت ي" لةخهصتت"

بعمالئه وولء فيمه يتعلق بوضع م لةمهةي ولالقتصهدي وحتى لةعهئلي ،ف و بحكم مله يصتبح أمتين
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لتتى أوت ت ل هم ،وم تتن أجت تل لةحف تتهظ ل تتى لةثق تت" لةمتبهدة تت" ب تتين لةطتت فين فق تتد ف ضت ت
مختلف لةدول ومن بين ه لةتش يعه

لةتشتت يعه

ف تتي

لأل دني" لى لةبنوك ولجب لةحفهظ لى و ي" تلك لةمعلومه .

إر يعد لالةتزلم بكتمهن أو ل لةعمالء من أهتم وأشتد لالةت لزمته

لةتتي تقتع لتى تهتق لةبنتوك

وت تتأتي أهمي تت" ه تترل لالةتت تزلم لو تتتنهدلً إة تتى لةكش تتف تتن لةم ك تتز لةم تتهةي ةلعمي تتل ،وط يق تت" إدل ة أمولة تته
ومشته يعه لالقتصتهدي" ولةتتي تعتد متن لألمتو لةلصتيق" بشخصتيته ويوتبب لالطتالع لي ته متن لةغيت
أضت ل لً جوتتيم" تلحتتق بهةعميتتل وبم كتزس لةمتتهةي إرل كتتهن تتتهج لً ،ةتترل أوجبت
لةبنوك لالةتزلم بو ي" هرس لةمعلومه

لةتشت يعه

لةقهنونيتت" لتتى

و دم لإلفصتهح ن ته ألي وتبب كتهن ،وهترل مته وتيقوم لةبهحتث

بد لوته من خالل هرس لةد لو".

ثانياً :مشكلة الدراسة
تتمحو مشكل" لةد لو" حول قيهم لةمص ف في إفشهء لةو لةمصت في ولةموتؤوةي" لةجزلئيت" لةتتي
تت تتتب لتتى هتترل لةفعتتل ولألض ت ل لةنهجمتت" نتته ومتتدى إمكهنيتت" تحقتتق أ كتتهن لةج يمتت" حتتتى تتحقتتق
لةموتتؤوةي" ضتتمن قتتهنون لةعقوبتته

لأل دنتتي ،و ليتته تكمتتن مشتتكل" لةد لوتت" فتتي لإلجهبتت" تتن لةتوتتهؤل

لة ت ئيس متته هتتي المسؤؤؤولية الجزائيؤؤة المترتبؤؤة علؤؤى إفشؤؤاء السؤؤر المصؤؤرفي فؤؤي ظؤؤل التشؤؤريعات

األردنية المعمول بها؟
وتتفرع هذه اإلشكالية في التساؤالت اآلتية:
 مه هو مف وم لةو لةمص في وطبيعته لةقهنوني"؟ مه هو لةمقصود بج يم" إفشهء لةو لةمص في؟ مه هي أ كهن ج يم" إفشهء لةو لةمص في؟ -مههي ش وط لةموؤوةي" لةجزلئي" ن إفشهء لةو لةمص في؟
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 من لألشخهص لةموؤوةون جزلئيهً ن ج يم" إفشهء لةو لةمص في؟ -مههي لةعقوب" لةمت تب" لى ج يم" إفشهء لةو لةمص في؟

ثالثاً :أهداف الدراسة:
ت دف لةد لو" إةى جمل" من لألهدلف من ه:
 بيهن مههي" لةو لةمص في وطبيعته لةقهنوني". بيهن مههي" إفشهء لةو لةمص في. توضيح أ كهن ج يم" إفشهء لةو لةمص في. بيهن ش وط لةموؤوةي" لةجزلئي" ن لةو لةمص في. تحديد لألشخهص لةموؤوةون جزلئيهً ن ج يم" إفشهء لةو لةمص في. -بيهن لةعقوب" لةمت تب" لى ج يم" إفشهء لةو لةمص في.

رابعاً :أهمية الدراسة
توتمد لةد لو" لةحهةي" أهميت ه متن أهميت" لةموضتوع لةتري تتنهوةته ،إر أن ته توتلط لةضتوء لتى
لةموؤوةي" لةجزلئي" إلفشهء لةوت لةمصت في فتي لةبنتك ،وبيتهن نطهق ته ،وبيتهن إفشتهء لةوت لةمصت في
ولةموؤوةي" لةجزلئي" لةتي تت تب لى هرل لةفعتل ولألضت ل لةنهجمت" نته ومتدى إمكهنيت" تحقتق أ كتهن
لةج يم" حتى تتحقق لةموؤوةي" ضمن قهنون لةعقوبه

لأل دني وبعض لةتش يعه

لةمقه ن".

خامساَ :حدود الدراسة
ي ت تبط موضتتوع لةد لوتت" فتتي حتتدودس لةموضتتو ي" بهةنصتتوص لةمنظمتت" ةلو ت ي" لةمص ت في" فتتي
لةتشت ت يعه

لةمقه ن تت" مح تتل لةد لو تت" ،حي تتث و تتيقوم لةبهح تتث بد لو تت" مقه ن تت" ةلوص تتول إة تتى لةمو تتؤوةي"

لةجزلئي" لةمت تب" لى إفشهء لةو لةمص في.
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الدراسة
سادساًُ :مصطلحات ّ
 المسؤولية الجزائية :هي لةتزلم بتحمل لةنتهئج لةقهنوني" لةمت تب" لى تولف أ كهن لةج يمت"،وموضو ه هو لةعقوب" أو لةتدبي لإلحت لزي لةري ينزةه لةقهنون بهةموؤول ن لةج يم" (.)1
 اإلفشاء  :هتو لإلفصتهح أو لةكشتف أو تمكتين لةغيت متن لالطتالع بط يقت" مبهشت ة أو غيتمبهش ة ن وقهئع ة ه صف" لةو ي" من شخص معنوي كتهن أو طبيعتي متؤتمن لي ته ةمجت د
أنتته إطل تتع لتتى ه تترس لةوقتتهئع بحك تتم م نت تته أو وظيفتتته أو مل تته أو قهبتتته ،بص تتو ة مخهةف تت"
ةلقهنون

-

()2

.

السؤؤر المصؤؤؤرفي :هتتي لةبيهنتته

ولةمعلومتته

لةمتعلقتت" بعمتتالء لةبنتتوك وحوتتهبهت م وودلئع تتم

وأمهنتتهت م ولةختزلئن لةخهصتت" ب تتم ،أطلتتع لي تته متتن قبتتل أي شتتخص معنتتوي كتتهن أو طبيعتتي
بحكم م نته أو وظيفته أو مله مع هرس لةبنوك أو قهبته لي ه ،ولةتي يحضت إ طهئ ته أو
لةكشف ن ه أو تمكين لةغي من لإلطالع لي ه بط يق" مبهش ة أو غي مبهش ةوبب غي
مشت وع أو بغيت لةحتهال

لةتتتي نصت

قم  05ةون"  0222وتعديالته

لي ته لةمتتهدتين  30و 34متتن قتهنون لةبنتتوك لأل دنتتي

()3

 ) 1لةوعيد ،كهمل( )0229ش ح لألحكهم لةعهم" في قهنون لةعقوبه

–د لو" مقه ن" ،لةطبع" لألوةى ،لإلصدل

لةثهني ،مهن– لأل دن ،دل لةثقهف" ةلنش ولةتوزيع ،ص .523
 ) 2أبو م  ،محمد بد لةودود( )1999لةموؤوةي" لةجزلئي" ن إفشهء لةو لةمص في ،دل ولئل ةلطبه " ولةنش ،
مهن ،لةطبع" لألوةى ،ص.01

 ) 3لةخولةدة ،مؤيد حوني أحمد و بد لهلل يووف لي قهوم( )0212ج يم" إفشهء لةو لةمص في ولةعقوب" لةمت تب"
لي ه وفقهً ةلقهنون لأل دني ،مجل" لةش يع" ولةقهنون ،لةمجلد  ،43ملحق  ،3ص 1105
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 إفشؤؤؤاء السؤؤؤر المصؤؤؤرفي :ت ف جهنتتب متتن لةفقتته لةع بتتي إفشتتهء لةو ت بأنتته أم ت غي تمع وف يؤث

لى إطالع لةغي

صيد حوهبه أو لةضمهنه

ليه تأثي لً يض بمصلح" لةعميل ،ووضعه لةمهةي كإفشهء

لةتي قدم ه ةلبنك(.)1

سابعاً :الدراسات السابقة
دراسة فادي فؤاد عبيدات ( )1002بعنوان "األبعاد القانونية لسرية العمؤل المصؤرفي :دراسؤة

مقارنة"(.)2
تنهوةت ت ت
ولال تبتته ل

ه ت تترس لةد لو ت تت" مههي ت تت" لةوت ت ت ي" لةمصتت ت في" ومب لت ت تته وتمييزه ت تته ت تتن لألوتت ت ل لةم ني ت تت"
لةتتتي يقتتوم لي تته لةو ت  ،كمتته تط ق ت

إةتتى نشتتأة مبتتدأ و ت ي" لةعمتتل لةمص ت في وتطتتو س

ونطهق لالةتزلم بهةو لةمص في من حيث لةنطهق لةشخصتي ةلوت وكترةك لةنطتهق لةموضتو ي .كمته
أشتته

لةد لوتت" إةتتى لةتنظتتيم لةقتتهنوني ةلو ت ي" لةمص ت في" فتتي بعتتض لةتتدول لةع بيتت" وفتتي دول أو وبتته

لةغ بي" ولةواليه

لةمتحدة.

وتختلف د لوتي ن هرس لةد لو" في أن ه وتتنهول جهنب م م ومؤث وهو لةجزلء لةمت تتب لتى
لةبنتك متتن جت لء إفشتتهء لةوت لةم نتي ورةتتك حوتتب مته نظمتته لةقتهنون لأل دنتتي ،وهترل لةجهنتب لةتتري ةتتم
تتنهوةه هرس لةد لو".

 ) 1أبو م  ،محمد بد لةودود ،م جع وهبق ،ص.00

 )2بيدل  ،فهدي فؤلد( ،)0225لألبعهد لةقهنوني" ةو ي" لةعمل لةمص في :د لو" مقه ن" ،أط وح" دكتو لس ،جهمع"
مهن ةلد لوه

لةعليه ،مهن ،لأل دن.
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 دراسؤؤؤؤة بؤؤؤؤدر تؤؤؤؤراك الشؤؤؤؤمري ( )1002بعنؤؤؤؤوان "الجوانؤؤؤؤب القانونيؤؤؤؤة المتعلقؤؤؤؤة بسؤؤؤؤر المهنؤؤؤؤةالمصرفية"(.)1
تنهوة

هرس لةد لو" و لةم ن" لةمص في" في لةقولنين لأل دني" ولةكويتي" ،مع

لةقتتهنون لةتجتته ي ،وقتتد جتتهء

ض

لء شت لح

لةد لوتت" لتتى أ بعتت" فصتتول تنتتهول لةبهحتتث متتن خالة تته مههيتت" لةو ت

لةم ني لةمص في ،بين من خالةه لةتع يفه

لةمختلف" لةتي قيل

كمتته تنتتهول لةتنظتتيم لةقتتهنوني فتتي لأل دن ولةكويت

في هرل لةجهنب.

لةتتري يحكتتم لةوت لةمصت في ،ومتته يت تتتب لتتى

إفشتتهء لةوت لةم نتتي لةمصت في متتن موتتؤوةي" إدل يتت" وموتتؤوةي" مدنيتت" وجزلئيتت" ،كمتته

لةد لوتت"

ضت

مجمو " من لألحكهم لةقضهئي" ولةمولد لةقهنوني" في لأل دني ومقه نت ه بمه يقهبل ه في لةقهنون لةكويتي
ولةتي تحكم لةو لةمص في.
وتتشهبه هرس لةد لو" إةى حد كبيت متع د لوتتي متن ختالل

ضت ه ةلقول تد ولةتشت يعه

ةلو لةمص في ،إال أن ه تختلف ن د لوتي لةحهةي" في أن ه تنهوة

لةحهكمت"

د لو" لةو ي" لةمصت في" بشتكل

متخصص في لةمقه ن" بين لأل دن ولةكوي .
 دراسؤؤة منؤؤاع سؤؤعد العجمؤؤي ( )1020بعن ؤوان "حؤؤدود الت ؤزام البنؤؤك بالسؤؤرية المصؤؤرفية واآلثؤؤارالقانونية المترتبة عند الكشف عنه"(.)2
أشتته

لةد لوتت" إةتتى أن تتتوف لالةتتزلم بهةوت ي" لةمصت في" فتتي لةبنتتوك لةتجه يتت" ورةتتك متتن أجتتل

د تتم لالئتمتتهن وتحقيتتق لةمصتتلح" لالقتصتتهدي" فتتي لةدوةتت" ،إال أن لةتش ت يعه

 )1لةشم ي ،بد

ت لك( ،)0223لةجولنب لةقهنوني" لةمتعلق" بو

لأل دني" ،مهن ،لأل دن.

لةمقه نتت" ال توتتي

لتتى

لةم ن" لةمص في" ،وهة" مهجوتي  ،لةجهمع"

 )2لةعجمي ،منهع وعد( ،)0212حدود لةتزلم لةبنك بهةو ي" لةمص في" ول ثه لةقهنوني" لةمت تب" ند لةكشف نه،
وهة" مهجوتي  ،جهمع" لةش ق لألووط ،مهن ،لأل دن.
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وتي ت ة ولحتتدة فتتي حمهيتت" هتترس لةو ت ي" فقتتد يتشتتدد بعض ت ه فتتال توتتمح بإفشتتهء لةمص ت في ،كمتته أن تته قتتد
تت لخى بعض لةتش يعه

في لةمحهفظ" لى لةو ي" في مولج " لةولطه

لةعهم".

و كز لةد لو" لى بيهن لةتنظيم لةقهنوني ةلو ي" لةمص في" فتي لةتشت يعه

لةمقه نت" ،وتحديتد

نط تتهق لةتت تزلم لةبن تتك بهةوت ت ي" لةمصت ت في" م تتن حي تتث لألش تتخهص ومجل تتس إدل ة لةبن تتك ،وم تتدي لةبن تتك
ولةعهملين فيه ،إضهف" إةى توضيح لةنطهق لةموضتو ي الةتتزلم لةبنتك بهةوت ي" لةمصت في" ،وفتي فصتل
أخي تم تنهول ل ثه لةقهنوني" لةمت تب" لى لإلخالل بهةو ي" لةمص في".
تتشتتهبه هتترس لةد لوتت" متتع د لوتتتي إةتتى حتتد متته فتتي لةبحتتث فتتي جهنتتب لةتنظتتيم لةقتتهنوني ةلو ت ي"
لةمص في" ووجوب لةتزلم لةبنك بهةو لةم ني و دم إفشهؤس ،ةكن تختلف د لوتي ن هرس لةد لو" في
أن ه جتهء

متخصصت" ةلبحتث فتي جهنتب ولحتد متن ل ثته لةمت تبت" لتى إفشتهء لةبنتك ةلوت لةم نتي

وهو لةجهنب لةجزلئي ن إخالل لةبنك بهالةتزلم بهةو ي" لةمص في" ،خالف مته قهمت
لةتي جهء

بته هترس لةد لوت"

ةلبحث في لةموؤوةي" لةمدني" ولةعقدي" ولةجزلئي" ولةتقصتي ي" ةلبنتك تن لإلختالل بتهالةتزلم

بهةو ي" لةمص في".
 دراسة بدر بن عبد اهلل الجفري (" )1021أحكام السرية المصرفية :دراسة مقارنة"(.)1بين

لةد لو" أهميت" مبتدأ لالةتتزلم بهةوت ي" لةمصت في" وضت و ة إب لزهته كقه تدة أوهوتي" متن قول تد

لةتعهمل لةمصت في .إر ة ترس لةقه تتدة مكهنت" م مت" فتي لةتعهمتل لةمصت في تتمثتل فتي تحقيتق لةمصتتهةح
لةخهصت" ةألفت لد لةمتعهملين مع لةمصه ف وتحقيق لةمصهةح لةعهم" ةلمصت ف لةتري يتتقن فتن لالةتتزلم
ب رس لةقه دة ،إر في تموك ه ب ه فعت" ةمكهنتته ووتمعته ومتن ثتتم يصتتبح مقصتتدلً ألمتولل لةنتهس ،كمته

 )1لةجف ي ،بد بن بد لهلل( ،)0210أحكهم لةو ي" لةمص في" :د لو" مقه ن" ،بحث منشو  ،جهمع" لإلمهم محمد
بن وعود لإلوالمي" ،لةمملك" لةع بي" لةوعودي" ،لةمع د لةعهةي ةلقضهء.
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أن فتتي لةتقيتتد ب تترس لةقه تتدة مصتتلح" همتت" ليتته ةلمجتمتتع ولةتتوطن بأو ت س إر يصتتبح محط تهً ة ت ؤوس
لألمولل لةوطني" ولةعهةمي" لألم لةري يعود لتى لةمجتمع بهةفهئدة لةمتالزم" مع لزديهد لةث وة لةمهةي".
ولشتمل

لةد لوت" لتى لةتع يتف بهةوت ي" لةمصت في" ومكهنت ته وةمحت" ته يخيت" ن ته ،ثتم لةتعت ض

إةى لألوهس لةش ي ولةنظهمي ةالةتتزلم لةشت ي ولةنظتهمي ةالةتتزلم بهةوت لةمصت في متن ختالل بيتهن
لةنص تتوص لةشت ت ي" ،وبينت ت

لةد لو تت" أو تتبهب إبهح تت" إفش تتهء لةوت ت لةمصت ت في ،وبي تتهن ه تترس لةج يم تت"

وأ كهن ه.
تختلف هرس لةد لو" ن د لوتي في أن ه تنهوة

لةجهنب لةش ي في موضوع لةوت ي" لةمصت في"

من خالل بيهن لةنصوص لةش ي" لةتي تحكم هرس لةموأة".
 دراسؤؤة جفؤؤالي عؤؤانس ( )1022بعن ؤوان "الحمايؤؤة الجزائيؤؤة لسؤؤرية معلومؤؤات البنؤؤوك "السؤؤريةالمصرفية"(.)1
تنهوةت
أشتته

لةد لوتت" بشتتكل متخصتتص لةحمهيتت" لةجزلئيتت" لةمت تبتت" لتتى وت ي" معلومتته

إةتتى أن تتدد لةختتدمه

لةبنتتوك ،إر

لةمص ت في" وتنتتوع أشتتكهة ه بط يقتت" مت لزيتتدة وموتتتم ة بحيتتث ال يقتص ت

مل لةمصه ف لى حفظ أمولل لةعمالء فحوب ،لألم لةري يقتضي مع ف" لةمص ف بخصوصي"
لةعميل وأمو س لةشخصي" ،ةرةك وجب أن يضمن لةعميل حقه في مع ف" أو ل س لةشخصي".
كمه أشه

لةد لو" إةى أنه البد من لالةتزلم بمبدأ لالةتزلم بهةو ي" لةمص في" ولب لزهه كقه دة

أوهوتي" متتن قول تد لةتعهمتتل لةمصت في بحيتتث أن ة ته مكهنتت" م مت" فتتي هترل لةمجتتهل تتمثتل فتتي تحقيتتق
لةمصهةح لةخهص" بهألف لد لةمتعهملين مع لةمص ف دون أن ننوى تحقيق لةمصهةح لةعهم" ةلمصت ف
لةتتري يتتتقن فتتن لالةت تزلم ب تترس لةقه تتدة ،بهإلضتتهف" إةتتى أن لةتقيتتد ب تترل لةمبتتدأ يصتتبح لةمص ت ف محتتط
 )1هنس ،جفهةي( ،) 0212لةحمهي" لةجزلئي" ةو ي" معلومه
لةع بي لةتبوي ،لةجزلئ .

لةبنوك لةو ي" لةمص في" ،وهة" مهجوتي  ،جهمع"
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ة ت ؤوس لألم تولل لةوطنيتت" ولةعهةميتت" ،لألم ت لةتتري يعتتود لتتى لةمجتمتتع بهةفهئتتدة لةمتالزمتت" متتع إزديتتهد
لةد لو" بشكل متخصص لةنطهق لةموضتو ي ولةشخصتي ةلوت ي" لةمصت في"،

لةث وة لةمهةي" ،وتنهوة

ولةبحث في لةمجهل لةجزلئي ةلو ي" لةمص في" من خالل بيهن ج يم" إفشهء لةو لةم ني ،ولةجزلءل
لةمطبقتت" لتتى هتترس لةج يمتت" ،ثتتم لةتع ت ض إةتتى موضتتوع لةو ت ي" لةمص ت في" ضتتمن لةتش ت يع لةج لزئ ت ي
وتحليل نطهق ه لةموضو ي ولةشخصي.
و لتتى لة ت غم متتن لةتشتتهبه بتتين هتترس لةد لوتت" إةتتى حتتد متته ود لوتتتي متتن ختتالل تنتتهول لةمجتتهل
لةج لزئ تتي ف تتي إفش تتهء لةوتت لةم ن تتي إال أن ه تترس لةد لو تت" ج تتهء

متخصص تت" ةد لو تت" موض تتوع لةوت ت ي"

لةمص في" ضمن لةتشت يع لةج لزئت ي فقتط ومته يت تتب لي ته متن جتزلءل

و قوبته

مقت ة فتي لةتشت يع

لةجزلئي ،بينمه وتكون د لوتي أشمل من خالل أن ه وتتعمق فيمته و د فتي لةقتهنون لأل دنتي ومقه نتته
مع بقي" لةتش يعه

رل

لةعالق".

ثامناً :منهجية الدراسة
منهج الدراسة:
تعتتدد

لةمنتتههج ولألوتتهةيب لةتتتي يمكتتن لةلجتتوء إةي تته ةإلجهبتت" تتن توتتهؤال

لةد لوتت" ،إال أن

لةمتتن ج لةوصتتفي لةتحليلتتي لةمتتن ج لةمنهوتتب ولةتتري يعمتتل لتتى تحليتتل لةنصتتوص لةقهنونيتت" ةوضتتع
لةد لو" في لإلطه لةقهنوني ولةعملي وفي تحليل نهص وم تك لز موضوع لةد لو".

أدوات الدراسة
تتكتتون أدول

لةد لوتت" متتن لةنص تتوص لةقهنونيتت" ولألنظمتت" ولةتشتت يعه

لةد لو" وبصو ة خهص" لةتش يع لأل دني.
ّ

لةتتتي تتعلتتق بموض تتوع
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الفصل الثاني
الطبيعة القانونية للسر المصرفي
تُعتتد حمهيتت" حقتتوق لةمجتمتتع ومصتتهةح أفت لدس لة تتدف لألوتتمى لةتتري تنتتشدس لةقه تتدة لةقهنونيتت"،
وتختلتتف لةووتتهئل لةتتتي يق هتته لةمشت ع ةحمهيتت" تلتتك لةحقتتوق ولةمصتتهةح تبعتهً الختتتالف طبيعت تته :فقتتد
يجد لةمش ع في لةعالني" وويل" ةلحمهي" كمه هو لةحهل بهةنوب" ةتوجيل لةعقه في لةوجل لةعقه ي إر
متتن خالةتته (لةتوتتجيل) يتتتم إ تتالم لةكهفتت" بحتتق مهةتتك لةعقتته

ليتته ةكتتي ال يتعتتدى لحتتد لتتى حقتته أو

ينهز تته إيتتهس ،وقتتد يجتتد لةمشت ع فتتي أحيت ة
تهن أخت ى إن إحهطتت" لةحقتتوق بوتتيهج متن لةتتو ي" هتتي لةووتتيل"
لةمثلى ةحمهي" تلك لةحقوق كمه هو لةحهل بهةنوب" ةلم يض لةري تكون ةه مصلح" في أال يعلم أحتدلً
ش تتيئهً تتن م ض تته وك تترةك مي تتل لةمصت ت ف لة تتري تك تتون ة تته مص تتلح" فت تتي إفش تتهء لةبيهن تته
بتعهمالته لةمص في" ومقدل

صتيدس ةتدى لةمصت ف وهتو مته يعبت

لةمتعلق تت"

نته بمصتطلح لةوت ي" لةمصت في"،

وم تتن هن تته ت تتأتي أهمي تت" لةوت ت ي" لةمصت ت في" به تبه ه تته ووت تتيل" قهنونيتتت" ةحمهيت تت" لةحق تتوق لةت تتي يمنح تته
لةمش ع مثل تلك لةحمهي"(.)1
إرلً لةو ت ي" لةمص ت في" تعتتد ووتتيل" قهنونيتت" ةحمهيتت" لةحقتتوق لةتتتي يمنح تته لةمش ت ع ،كمتته تمثتتل
بحق ضمهن" وحمهي" ةلف د ولةجمه ت" فتي كتل وقت

وفتي كتل مجتمتع ،وألهميت" هترل لةموضتع ولةبحتث

فيه ولإلةمهم فيه من كل لةجولنب ،ويتم تقويم هرل لةفصل إةى لةمبحثين لةتهةيين:
لةمبحث لألول :مههي" لةو لةمص في
لةمبحث لةثهني :لألوهس لةقهنوني ةالةتزلم بهةو لةمص في

 )1لةعطي  ،بد لةقهد  ،و لةم ن" في لةتش يع لأل دني ،مهن ،دل لةثقهف" ةلتوزيع ولةنش  ،1992 ،ص.11
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المبحث األول
ماهية السر المصرفي
تتطلب خصوصي" لةتعهمال

لةمص في" إخضهع لةعهملين في لةقطهع لةمص في ةولجبه

خهص" يأتي في مقدمت ه ولجب لةو لةمص في لةري تبنته خهص" مختلف لةتش يعه  ،ولةري تلتزم
بموجبه لةبنوك ولةمؤووه

لةمهةي" بكتمهن أو ل زبهئن ه ولالحتفهظ ب ه ةنفو ه بهةمعلومه

بأمو هم لةمهةي" وم نع موظف ه من نقل لةمعلومه
تجه ي" ومهةي" خهص" ب ه إةى لةمؤووه
لةتش يعه

لةمتعلق"

لةخهص" ب م إةى لةغي بعدم إفشهء مه يعد أو ل

لةمنهفو" ة ه بط يق" مبهش ة أو غي مبهش ة ،ةرةك مد

لةجزلئي" إةى إد لج مبدأ لةو لةمص في في قولنين كس مه كهن معموال به في وق

الحق حيث كهن

لةو ي" لةمص في" مد ج" ضمن أحكهم لةو لةم ني لةمنصوص لي ه في لةقهنون

لةعهم(.)1
ولالةتت ت ت تزلم بهةوت ت ت ت لةبنك ت ت تتي ال يحق ت ت تتق فهئ ت ت تتدة أو مص ت ت تتلح" ةلبن ت ت تتك ولةعمي ت ت تتل فحو ت ت تتب إنم ت ت تته
تتحقت تتق معت تته لةمصت تتلح" لةعهمت تت" ال وت تتيمه مت تتن خت تتالل تت تتد يم لالقتصت تتهد لةت تتوطني بت تتد م لةثقت تت" فت تتي
لةنظت ت تتهم لةبنكت ت تتي ةلت ت تتبالد ،بمت ت تته يوت ت تتههم فت ت تتي تشت ت تتجيع لوت ت تتتق ل

ؤوس لألم ت ت تولل لةمحليت ت تت" ولألجنبيت ت تت"،

ةكت تتن ت لزيت تتد وتي ت ت ة لإلج ت ت لء ت تتن ط يت تتق لةبنت تتوك ال وت تتيمه لةمتعلت تتق منت تته بتبيت تتيض لألم ت تولل وتمويت تتل
لإل هت تتهب ف ت ت ض ولقع ت تهً مغت تتهي لً يتطلت تتب م ل ت تتهة مولزنت تت" لةمصت تتهةح بت تتإق ل مبت تتدأ لةو ت ت ي" لةمص ت ت في"،
ةت تترةك فإنت تته البت تتد مت تتن لةتط ت ت ق إةت تتى تع يت تتف لةو ت ت ي" لةمص ت ت في" ،وحت تتدودهه ،ومت تتدى لالحتجت تتهج ب ت تته
الويمه ةدى لةولطه

لةعهم" ،وتحديد طبيعت ه لةقهنوني" ،ورةك لى لةنحو ل تي:

 )1وض ،لي جمهل لةدين ،مليه

لةبنوك من وج " قهنوني" ،لةقهه ة ،1959 ،ص .13
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المطلب األول
مفهوم السرية المصرفية
تعتب لةو ي" لةمص في" من لةقول د لةموتق ة ولةلصيق" لةصل" بعمل لةبنوك ،فتلتزم لةبنوك
بموجب لةقول د لةعهم" في لةقهنون ولأل لف لةمص في" بحفظ أو ل لةعمالء و مليهت م لةمص في"،
مه ةم يكن هنهك نص في لةقهنون أو لتفهق يقضي بغي رةك.
وينص ف لةو لةمص في إةى كل أم أو معلومه

أو وقهئع تتصل بعلم لةبنك ن ميل"

بمنهوب" نشهطه أو بوبب هرل لةنشهط ،ويوتوي في رةك أن يكون لةعميل قد أفصح ب ه بنفوه إةى
لةبنك أو يكون قد لتصل لم لةبنك ب ه من لةغي  ،إر ال يشت ط أن تصل لةمعلومه

أو لألو ل إةى

لةبنك مبهش ة من ميله ويعتب دلخال في نطهق لألو ل لةمص في" كل من قم حوهب لةعميل،
لةمبهةغ لةمقيدة في حوهبهته ،ودلئع لةعميل لةتو يال

لالئتمهني" ولةق وض لةممنوح" ةه ،مدى لةتزلمه

لةعميل لةضمهنه

ولةق وض،

بودلد لألقوهط ومقدل هه ،مديونيه
لةشيكه

لةمقدم" من لةعميل في لةتو يال

لةتي يوجل ه لةعميل لى لةبنك ،وغي هه من لألمو لةتي تتصل بأ مهل ونشهط لةعميل مع

لةبنك ،وويتم تع يف لةو ي" لةمص في" من دة جولنب:
أوالً :السر في اللغة
يع ف لةو ةغويهً هو مه يكتمه لإلنوهن ويو س في نفوه ويخفيه ن ل خ ين ،فهةو من
لألمو لةتي تكتم ،ولةو مه أخفي

ولةجمع أو ل ولةو مه أو

به ولو لةشيء كتمه وأظ س

وهو من لألضدلد ،و ته كتمته وو ته أ لنته وأو إةيه حديثهً أي أفضى( .)1ف و كل خب

 )1لبن منظو  ،ةوهن لةع ب ،لةمجلد لةوهبع ،بي و  ،دل صهد ةلطبه " ولةنش  ،1995 ،ص.193
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يقتص لةعلم به لى دد محدود من لألشخهص ،وهو كل معلوم" مق

ة ه أن تكون مكتوم" أو

(.)1

هو مه يفضي به لةشخص ألخ موتأمنه إيهس لى دم إفشهئه

ويع ف لةو وفقهً ةلمف وم لةعهم ةه بأنه :لإلخفهء أو لةكتمهن و دم لةعالني" بمه يحفظ بعيدل
ن لةعلم ومالحظ" لةرين يمكن أن يتأث ول بهةفعل أو لةحدث لةري يكون محل حديث ،ف و لةشيء
لةري يع فه شخصه ولحدل أو قل" من لةنهس ويكون بمعزل ن لم ل خ ين ( ،)2وقد

فه آخ ون

بأنه (صف" تخلع لى موقف أو م كز أو خب ة أو مل بهةنوب" ةمن ةه حق في أن لةعلم به يكون
محصو ل في نطهق معين بهةنوب" ةمن يقع ليه لةتزلم بعدم إفشهئه)(.)3
ثانياً :تعريف السرية المصرفية فقهياً
وفيمه يتعلق بتع يف لةو لةمص في ولةري هو محو د لوتنه فلم ي تم لةمش ع بأي من
لةدول ومن م لةمش ع لأل دني بتع يف لةو لةمص في لألم لةري لوتد ى لةفقه إةى وضع تع يف
دقيق يوضح ويحدد هرل لةمف وم.
فقد

فه جهنب من لةفقه بأنه :أم غي مع وف وغي شهئع بحيث يؤث لطالع لةغي

ليه تأثي لً يض بمصلح" لةعميل ووضعه لةمهةي ،كإفشهء صيد حوهب أحد لةعمالء أو لةضمهنه
لةتي قدم ه ةقهء تو يال

مص في" ( .)4كمه

ف ه آخ ون بأنه :ولقع" ال تعد أم لً مع وفهً أو ظهه لً

شهئعهً ةلكهف" وأن يكون من شأن لالطالع ليه أن تعطى ةلغي لطمئنهن أو تأكدلً ةم يكن ةديه من
قبل (.)5

 )1مصطفى ،إب لهيم ،وأحمد لةزيه

وآخ ون ،لةمجلد لةوويط ،لةجزء لةثهني ،مجمع لةلغ" لةع بي" ،ص.124

 )2والم" ،أحمد كهمل ،لةحمهي" لةجنهئي" إلو ل لةم ن" ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي" ،1955 ،ص .33
 )3لةعطي  ،بد لةقهد  ،و لةم ن" في لةتش يع لأل دني ،م جع وهبق ،ص.11
 )4لةولدي ،كهمل ،لأل مهل لةمص في" ،لإلمه ل
 )5وض ،لي جمهل لةدين ،مليه

لةع بي" لةمتحدة ،دل لةمثنى ،1991 ،ص .32

لةبنوك من وج " قهنوني" ،م جع وهبق ،ص.139
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و لى رةك فإن لةو ي" لةمص في" هي جزء من لةو ي" لةم ني" و لى رةك فهن مف وم لةو
بشكل هم ينطبق لى لةو لةمص في إةى حد بعيد ،فهةشخص لةم ني يطلع بحكم م نته لى
أمو لةنهس لةخهص" ،ممه يف ض ليه لالةتزلم بكتمهن مه يصل ةمع فته من لةمعلومه
لرةك فهةو ي" لةمص في" بمعنههه لةضيق ،هي لةولجب لةملقى لى

أو أخبه ،

هتق لةمص ف بعدم إفشهء

لألو ل لةتي حهز لي ه بفعل وظيفته ،ويكون رةك بموجب نصوص قهنوني" ص يح" تف ض لةتكتم
وتعهقب ن لإلفشهء .أمه لةو ي" لةمص في" بمعنههه لةولوع ،تند ج تح

ةولء و لةم ن" ،وتحديدلً

لةولجب لةملقى لى هتق لةمص ف بعدم إفشهء لألو ل لةمص في" لةتي آة

إةيه بحكم وظيفته أو

بمع ض قيهمه ب رس لةوظيف" ولةمتعلق" بزبهئنه ،وهرل لةموجب ف ضته نصوص هم".
ولةجدي بهةرك أن لةع ف لةمص في قد ج ى لى لالةتزلم بو ي" لةحوهبه

لةمص في"،

حتى قبل صدو لةقولنين لةتي تلزم لةبنوك بهةو ي" ،إر أن لةو ي" لةمص في" تعد من ومه
لةبنوك ،ومن ثم أةزم

لةبنوك لةعهملين في ه ب رس لةو ي" ،بل أصبح

أ مهل

من أهم خصهئص لةعهملين

بهةبنوك ،فهةعميل ندمه يتعهمل مع لةبنك ال يأتمنه فقط لى أمولةه ،بل لى دم إفشهء أي
معلومه

ن هرس لألمولل(.)1

المطلب الثاني
نطاق التزام البنك بالسرية المصرفية
يعتب دلخالً في نطهق لألو ل لةمص في" قم حوهب لةعميل ،فهةمبهةغ لةمقيدة في حوهبهته
وودلئع لةعميل ،لةتو يال

لالئتمهني" ولةق وض لةممنوح" ةه ،مدى لةتزلمه بودلد لألقوهط

ومقدل هه......لةخ  ،ةرل يتأوس لةتزلم لةبنك بهةمحهفظ" لى أو ل
 ) 1طنطهوي ،إب لهيم حهمد ،لةحمهي" لةجنهئي" ةو ي" معلومه

مالئه لى مبدأ ههم هو حمهي"

لةبنوك ن مالئ ه في ضوء لةقهنون قم  55ةون"

 0223د لو" مقه ن" ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي" ،0225 ،ص.5-3
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لةحق في لةخصوصي" ،إر ةكل شخص لةحق في حمهي" حيهته لةخهص" بمه في رةك شؤونه لةمهةي"
ولالقتصهدي" كهةمعهمال
قهنوني

لى أو ل

لةمص في" مع لةبنوك ،والشك أن لطالع لةغي دون مب
مالء لةبنك فيه ل تدلء ولضح

مش وع أو

لى ح ي" حيهت م لةخهص" وبمه قد ي تب

موؤوةي" لة بنك ،وةمه كهن من مصلح" لةعميل أن يلتزم لةبنك بعدم إفشهء أو ل س حفهظه لى م كزس
لةمهةي لةري يح ص دلئمه لى إخفهئه صونه ةومعته ولئتمهنه ،فإن إخالل لةبنك ب رل لالةتزلم يعتب
إخالال بهةتزلم تعهقدي ،ممه يوتلزم تعويض لةعميل ن لةض

لةري ةحقه بوبب لإلخالل ب رل

لالةتزلم وولء كهن بقصد أو بدون قصد(.)1
ةكن من لةمعلوم أن ةيس جميع لةمعلومه

لةتي يحصل لي ه لةمص ف تدخل ضمن نطهق

لةو لةمص في بل يجب أن تكون هنهك حدودلً أو فولصل بين مه يعد و لً ومه ال يعد كرةك،
وبوبب دم تحديد نصوص لةقولنين ة رس لةوقهئع فقد حهول بعض لةفق هء تحديدهه لى وبيل
لةحص  ،وبهة غم أن هرل لألولوب يتوم بهةتحديد ولةوضوح إال أنه ال يمكن حص جميع لةوقهئع
لةتي يمكن أن تعد و لً ولةتي قد تحدث في لةموتقبل أو مه يوتجد من أمو  ،ةرل فإن هرس لةط يق" ةم
تكن مجدي" ( ،)2و ليه فقد تم ل تمهد معيه ين ةتحديد لةولقع" لةتي تعد و لً وال يجوز إفشهؤهه ،وهمه:
أوال :المعيار المادي ،يتعلق هرل لةمعيه بهةوقهئع ولةمعلومه

رلت ه ،فيجب أن تنشه من لأل مهل

بين لةمص ف ولةعميل وأن ت تبط ل تبهطهً وثيقهً بمبهش ة لةمص ف ةنشهطه .فهةمعلومه
لةو ي" هي لةتي تنجم ن القه
بحكم هرل لةتعهمل ولالوتعالمه
 )1وض ،لي جمهل لةدين ،مليه

لةعمل مه بين لةمص ف ولةعميل ولةتي يحصل لي ه لةمص ف
لةتي قهم ب ه لةمص ف ةمع ف" لةوضع لةمهةي ةعميله( ،)3و ليه فإنه
لةبنوك من وج " قهنوني" ،م جع وهبق ،ص.10

 ) 2ه جه ،مصطفى مجدي ،لةتعليق لى قهنون لةعقوبه
(د.ن) ،1955 ،ص.114

ولةبيهنه

في ضوء لةقضهء ولةفقه لةقوم لةخهص ،لإلوكند ي"،

 )3کهمل ،والم" لحمد ،لةحمهي" لةجنهئي" إلو ل لةم ن" ،م جع وهبق ،ص .59
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وفقهً ة رل لةضهبط فهن أي تفهصيل أو معلومه

يتحصل لي ه لةمص ف بمنهوب" مبهش ة أ مهةه أو

بوبب تعهمله لةمبهش مع لةعميل  ،فإن ه تعد أو ل ً مص في" ال يجوز إفشهؤهه ،فهةو يجب أن
يصل إةى لةمص ف بصفته هرس وأثنهء ممه وته م نته.
وقد ل تمد لةفقه لةف نوي هرل لةمعيه إر رهب إةى أن لةمص ف ال يلتزم بكتمهن لةو لةري
ال صل" ةه بم نته ،فال يعد إفشهء ةلو لةقول بمعلومه

تعد من لألو ل لةمع وف" ولةشهئع" ةدى

لةجميع أو لةتي لم ب ه موظف لةمص ف ةصل" ق لب" بهةعميل وفي غي نطهق مله(.)1
ثانياً :المعيار الشخصي ،يعتمد هرل لةمعيه

لى لةجهنب لةشخصي ةلعميل ،فتتحدد

لةوقهئع لةتي تعد و لً من خالل إ لدة لةعميل ،إر هي تتجه إةى كتمهن بعض لةوقهئع ولةمعلومه
لةنهشئ" ن القته بهةمص ف ،ويفت ض قيهم هرس لإل لدة حتى قبل إب لم أي لتفهق خهص به تبه
أن لةكتمهن مفت ض لى أ مهل لةمص ف(.)2
ويت تب لى لألخر ب رل لةضهبط أن لةعميل هو وحدس صهحب لةحق في لةتص ف فيه وتعد
لةولقع" و ل يكلف لةمص ف بكتمهن ه حتى وةو كهن كتمهن ه ال يتضمن فهئدة ةلعميل( ،)3ويبدو ةنه
أنه من لألفضل لةجمع بين هرين لةمعيه ين ورةك ةتحديد لةمعلومه
بأن تنتج من القه

ولةوقهئع موضوع لةو ورةك

لةعميل بهةمص ف وحصل لي ه هرل لألخي من خالل ممه وته إل مهةه ولن

تتجه إ لدة لةعميل ص لح"ً أو ضمنيهً أو يف م من ولقع ه أن هرس لةمعلومه

و ي" بطبيعت ه.

وفي ولقع لألم يقع لةتزلم لةو ي" لةمص في" لى لةبنك كشخصي" ل تبه ي" ،وكل من ة م
الق" بهةعمل لةمص في ك ؤوهء مجلس إدل ة لةبنك ومدي ي لةبنوك ولةعهملين فيه ،وولء كهن ةلبنك

 )1وض ،لي جمهل لةدين ،مليه

لةبنوك من وج " قهنوني" ،م جع وهبق ،ص.102

 ) 2لةحديثي ،فخ ي بد لة زلق ،ش ح قهنون لةعقوبه  :لةقوم لةخهص ،بغدلد ،مطبع" لةزمهن ،1992 ،ص.032
 ) 3كهظم ،محمد نو ي ،ش ح قهنون لةعقوبه  ،لةقوم لةخهص ،بغدلد ،دل لةح ي" ةلطبه " ،1939 ،ص .150
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م كز ئيوي ولحد أو دة ف وع تهبع" ةه ،فهألصل أن لةتزلم لةبنك بهةو ي" هو لةتزلم قهنوني ،ولرل مه
فو هرل لالةتزلم بفك ة لةعقد ،فيجب تنفير هرل لةعقد طبقهً ةمه يتضمنه من أحكهم ،وبط يق" تتفق مع
مه يقتضيه رةك لةتنفير ،بأن تتمهشى ط يق" لةتنفير مع مه يقتضيه حون لةني" وش ف لةتعهمل ،لةلرلن
يظالن ةيوه فقط بهةنوب" إةى تحد يد مضمونه ،بل أيضه بهةنوب" إةى تحديد لةط يق" لةتي يتم ب ه
تنفيرس.
وال يفو لةتزلم لةبنك بهةحفهظ لى لةو ي" بفك ة لةعقد وحدهه ،بل أن فك ة لةع ف-وهي
أووع  -تصلح أوهوهً ة رل لالةتزلم( ،)1فإرل كهن لةبنك يلجأ إةى لةتش يع به تبه س لةمصد لة ومي
لألول من مصهد لةقهنون بحثهً ن لةقه دة لةممكن تطبيق ه
لةنصوص لةمكتوب" ،لنتقل ةلبحث في لةمصهد

لى هرل لالةتزلم ،ولرل ةم توعفه

لألخ ى ،ولةف ض أن يكون لةع ف لةتجه ي

ولةمص في هو لةمصد لةثهني به تبه لةع ف من لةمصهد لةمتجددة ولةمتطو ة ،ألنه متى وجد هرل
لةع ف يمكننه لال تمهد ليه في لألحولل لةتي ال يوجد في ه نص تش يعي(.)2
وي لد بهةع ف بشكل هم لةقه دة لةتي د ج لةنهس لى إتبه ه في شئون حيهت م وشع ول
بض و ة لحت لم ه ولالةتزلم ب ه بغي نص في لةقهنون أو لةعقد فإرل كهن
لةمدني" كهن لةع ف مدنيه ،ولرل كهن

هرس لةحيهة هي لةحيهة

تجه ي" كهن لةع ف تجه يه(.)3

ومبنى لالةتزلم بهةو ي" لى أوهس لةع ف لةمص في ،أن لألخي يطبق ندمه ال توتجيب
لةتش يعه

ةمعهةج" لةحهجه

لةمص في" بشكل كهف ،ومن ثم يأخر لةع ف لةمص في بعدلً يدل لى

 )1وض ،لى جمهل لةدين ،مليه

لةبنوك من وج " قهنوني" ،م جع وهبق ،ص.129

 )2ويف ،ضولن (نيوهن  ،)0225لةحهج" إةى وضع تش يع ةلعمليه
جمعي" لةبنوك في لأل دن) ،لةعدد ( ،)3لةمجلد ( ،)04ص .33

 )3لةقليوبي ،وميح" ،لةم جع لةوهبق ،ص .53

لةمص في" ،مجل" لةبنوك ( تصد

ن
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أنه يمثل لتفهقهً بين لةبنك و ميله إال إرل فض أحدهمه أن يكون بعض تلك لأل لف مصد لً يطبق
لى لةعالق" بين مه.
و لى هرل لألوهس ،تف ض بعض لةقولنين لةحظ

لى موظفي ومدي ي لةبنوك و ؤوهء

مجلس لإلدل ة ،بموجب نصوص ص يح" دم إفشهء أي" معلومه
بشئون لةبنوك لألخ ى تكون قد وصل

تتعلق بأي بنك أو مالئه ،أو

إةى أي من موئوةي لةبنك أو موظفيه أو موتخدميه بحكم

مل م ،ومن ثم تحديد لةعقوب" لةتي يتم توقيع ه لى من يخهةف هرل لةحظ .
وةمه كهن لةبنك يتمتع بح ي" في لختيه

مالئه ،مثلمه يتمتع لةعميل بح ي" مطلق" في لختيه

لةبنك لةري يفتح ةديه لةحوهب ،كهن ةزلمهً لى لةبنك لةمحهفظ" لى معهمال
موضوع لةو لةمص في ،وولء تمثل
بهةبنك أو في أي صو ة من صو

لةعمالء لةمهةي"

في قد حوهب مص في أو قد وديع" أو في تأجي خزلئن
مليه

لةبنوك ،وهو مه يتوجب لى لةبنك دم إفشهئه(.)1

و لى رةك فإن لالةتزلم بكتمهن لألو ل لةمص في" يت تب لى لةبنك كشخصي" معنوي" ،و لى
موظفي لةبنك وبغض لةنظ

ن د جت م لةوظيفي" أو أهميت ه ،فينص ف لالةتزلم بعدم لإلفشهء إةى

مدي ي لةبنك وموئوةي لالئتمهن فيه وغي هم من كبه لةموؤوةين ،كمه يو ي حتى مع لةمندوبين
لةرين يتوةون لةقيهم ببعض لإلج لءل

لة وتيني" ةلبنك ويوأل لةبنك ن إفشهء أحد موظفيه لألو ل

لةعمالء لى أوهس موؤوةي" لةمتبوع ن لألخطهء لةصهد ة ن تهبعيه فتثو موؤوةي" لةبنك ن
إفشهء أحد تهبعيه ةلو لةمص في ،طهةمه وصل

لةمعلومه

أو لألو ل إةى لم لةتهبع بمنهوب"

نشهطه أو مله لةمص في مع لةبنك ،وكرةك يو ي لالةتزلم بهةو ي" لى بعض لألشخهص لةرين ةم
يكونول من موظفي لةبنك ،إال أن م يعملون أو يطلعون لى أو ل
أ ضهء مجلس إدل ة لةبنك ،مفوضو لةحوهبه
ولةخب لء ،لةرين يطلعون

لى بعض لةعمليه

مالء لةبنك بحكم م لكزهم مثل:

لةمحهمون ،لةموتشه ون ،لةقهنونيون ،لةقضهء،
لةمص في" بوبب

ض لةمنهز ه

و مالئه لي م.

 ) 1لةمص ي ،حوني ،مليه

لةبنوك ،لةكوي  ،مطبو ه

جهمع" لةكوي  ،1994 ،ص.45

بين لةبنك
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المبحث الثاني
تقييم نظام السرية المصرفية
ال شك بأن ةكل نظهم قهنوني مزليه تب

وجودس وموهوئ تحد من أهميته ،وونحهول في هترل

لةمبحث تقييم نظهم لةو ي" لةمص في" من خالل لةوقوف لى مزليهس ولةتع ف لى موهوئه ،ورةك
لى لةنحو ل تي:

المطلب األول
مزايا السرية المصرفية
إن ةلو ي" لةمص في" لةعديد من لةمزليه لةتي تب

لالبقتهء

لي ته وتتمثتل أهم ته بحمهيت"

لةخصوصي" لةشخصي" ةلعميل وحمهي" مصلح" لةمص ف وحمهي" لةمصهةح لالقتتصهدي" لةعليته ةلدوة"
فضالً ن حمهي" ؤوس لألمولل لألجنبي" رل

لةمصد لةمش وع ،وويتم ش ح هرس لةمزليه لى

لةنحو ل تي:
أوالً :حماية الخصوصية الشخصية
لزدلد

أهمي" هرل لةحق في لةعص لةحديث أمهم تقدم لةعلم وأوهةيبه لةتي تُمكن من كشف

حيهة لةنهس لةخهص" وتتبع أخبه هم وو وة" نش هه

تن ط يتق آال

لةتتصوي

ولالنت نت

ولةفضهئيه  ،ورةك من خالل لةتوجيل ولة ؤي" لةبعيدة ولألشع" لةتي تخت ق لةحتولجز وأج تزة
لةتصن

وغي هه وخهص" في لةمصه ف لةتي تعتمد أولوب لةعمليه

مخهط لنت هك ح م" لةحيهة لةخهص" ةألف لد بشكل أكب من تعهمال
خالل تبهدل وتخزين لةمعلومه

لالةكت وني"( ،)1حيتث تبتدو
لةمصه ف لةتقليدي" ورةتك من

فيمه بين لةم لكز لةمعلومهتي" لةمتبه دة ،وتيمه إن شتبكه

 ) 1طنطهوي ،إب لهيم حهمد ،لةحمهي" لةجنهئي" ةو ي" معلومه

لةبنوك ن مالئه ،م جع وهبق ،ص.5-3

لالتصهل
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رلت ه ةيس ة ه لةقد ة لةكهفي" لى توفي أمهن مطتلق أو كهمل ةو ي" لةبيهنه
ينبغي لى تلك لةمصه ف لتخهر لةحيط" ولةحر في نقل وتبهدل لةبيهنه

لةمنقوةت" ب هه ،ةرل
خهص" فتي

مليه

لةمقهص" لالةكت وني" بهةشكل لةري يضمن لةو ي" ةتلك لةبيهنه (.)1
وبهةنظ

الزديهد لةدو لةري تقوم به لةمصه ف في د م لةمشه يع لالقتصهدي" وخلق

لالئتمتهن وتوزيعه ،فقد لوتطه
مالئ ته وخهص" لةمعلومه

تلك لةمصه ف من جمع وحفظ لةعديد من لةمعلومته

تن

لالئتمهني" لةتي يضط لةعميل في ه ألن يجعل لةكثي من أوت ل س

وخهصت" لةشخصي" من ه ولةمهةي" تح

مج

لةبحث لةمص في ولالئتمهني ،ومن ثم فإن إفشهء تلك

لألو ل من شأنه أن يؤدي إةى لالض ل بصهحب ه(.)2
يظ

ممه تقدم بأن حمهي" لةو ي" لةمص في" يعد مظ لً من مظهه حمهي" لةحيتهة لةخهصت"

ةلعميل بمنهوب" نشهطه لالقتصهدي ،وهي حمهي" تُملي ه ل تبه ل
وتقوم لى أُوس قهنوني" ،فقد به

ويهوي" ولقتصهدي" ولجتمه ي"

ِ
ة
إنوهن لةحق في أن يحتفظ بأو ل س في مكنونه
ةكل

ضمي س،

وأن يمنع غي س ن كشف ه فيمه ةو لضط لالول ألن يع د بأو ل س إةتى أمتين لي ته بحكتم لةض و ة
حمهي"ً ة ولبط لةثق" بين لالف لد ،فهةو ي" لةمص في" إرن تحمي لةمقومه

لةمعنويت" لةشخصي" ةإلنوهن

شأن ه في رةك شأن لةحقوق لةتي تحمي لةكيهن لةمهدي ةتلك لةشخصي".
ثانياً :حماية المصالح االقتصادية للدولة العليا
تضطلع لةمصه ف بدو بهةغ لألهمي" في لالقتصهد لةقومي يتمثل في توزيع لالئتمهن ،ف تي
لةمصد لألول ةتمويل لةتجه ة لةدلخلي" ولةخه جي" ،إر لن ه تتلقى لةودلئع من جم و لةمتدخ ين

 )1منصو  ،محمد حوين ،لةموؤوةي" لالةكت وني" ،لإلوكند ي" ،منشأة لةمعه ف ،0222 ،ص.320
 )2وليمهن ،زة حمد لةحهج ،لةنظهم لةقهنوني ةلمصه ف لإلةكت وني" ،بي و  ،منشو ل
ص.122

لةحلبي لةحقوقي"،0225 ،
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وتوتخدم ه في منح لةق وض ةلتجه ولةصنهع وغي هم ،ف تي بترةك تعمتل كووتيط بتين لةمدخ ين
ولةموتثم ين لى تحويل لةمدخ ل
فتوه د برةك

مهل نقدي خهمل إةى أس ة
من أس ة
مهل نشط ومنتج ةل بح،

لى تمويل لةتجه ة ولةصنه " وتنشيط لالقتصهد لةقومي ،ةترل فتإن لةمصه ف تُعد

لةم تكز لألوهوي في ملي" لةتنمي" لالقتصهدي" ةلدول بشقي ه لةعهم ولةخهص ،ف ي تمثل لألو ي"
لةجهرب" ةمدخ ل

لةجه ي" وحوهبه

لةجم و في شكل لةحوهبه

لألدلة لةتي تقوم بهالوتثمه لألمثل ة رس لةودلئع في ظل لةمعطيه

لةودلئع ،فتضالً ن كون ه تمثل
لةمتهح"(.)1

وب رل لةمف وم تمثل لةمصه ف أج زة وويط" حوهو" ة ه لةدو لألكب فتي تحقيتق تنميت"
لالقتصهد لةوطني ،إال إن لةتعهمل مع لةمصه ف يعتمد بهةد ج" لالوهس لى همل لةثق" ولةتري
بدو س يعتمد لى ولمل دة أهم ه مدى تبني لةمصه ف ةنظهم و ي" لةحوهبه
دمه ،ممه يعني بهةمحصل" لةن هئي" لنه كلمه لنت ج
أدى رةك إةى تمكن ه من لوتقطهب لةمدخ ل
لالوتثمه ل
توفي

لةمص في" متن

لةمصه ف من ج لةو ي" في معهمالت ه كلمه
و ؤوس لالمولل لةوطنيت" ولألجنبيت" وتتشجيع

ومن ثم تعزيز لةثق" بهالقتصهد لةوطني وبهةنظهم لةمص في ولةري ويؤدي حتمهً إةى

منهخ لالوتق ل

لالقتصهدي ود م

جل" لالقتصهد لةوطني ولزدهه

لةنتشهط لالقتتصهدي

ولة خهء لالجتمه ي ممه يعود بهةنفع ولةفهئدة لى لةمجتمع كله(.)2
فهةو ي" لةمص في" تمثل بحق ث وة وطني" وصنه " قومي" توه د لى تتشجيع لةمتدخ ل
لةوطني" وتحد من ت يب ؤوس لألمولل إةى لةخه ج فضالً ن زيهدة لالوتثمه ل

لألجنتتبي" دلخل

لةدوة" وهتو لةمطلب لةري توعى غهةبي" لةدول إةى تحقيقه(.)3
 ) 1لةكيالني ،محمود ،لةتش يعه

لةتجه ي" ولةمعهمال

لالةكت وني"،

مهن ،دل ولئل ةلنش ولةتوزيع،0224 ،

ص.35

 )2وليمهن ،زة حمد لةحهج ،لةنظهم لةقهنوني ةلمصه ف لإلةكت وني" ،م جع ،ص.110
 )3لةكيالني ،محمود ،لةتش يعه

لةتجه ي" ولةمعهمال

لالةكت وني" ،م جع وهبق ،ص.014
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ثالثاً :حماية المصلحة العامة
يقصد بهةمصلح" لةعهم" هو أن يعم لةنفع مجمو " من لألشخهص ال يتنههى ددهم وال
تع ف هويهت م وال يقتص

()1
لى فئ" معين"  ،وقد رهب لةبعض إةى تع يف لةمصلح" لةعهم" تع يفهً

ولبيهً به تبه هه ةيس فقط مه يتعلق بأمن لةدوة" وةكن كل مه يض لةويهو" لةخه جي" وطولئف لةدوة"
لةحكومي" ولةويهو" لةتجه ي" وكل مه يمكن أن يض بهالتفهق بين طولئف لةمجتمع

ولةتحقيقه

لةمختلف" ( ، )2ولةصهةح لةعهم ولن كهن وثيق لةصل" بهةنظهم لةعهم إال أن لةنظهم لةعهم هو حهة" في
حين أن لةصهةح لةعهم هو لةنتيج" أو لة دف لةتي توعى هرس لةحهة" إةى تحقيق ه أو لةوصول إةي ه.
وفيمه يتعلق بهةو ي" لةمص في" يبدو ةنه أن لالةتزلم بهةو لةمص في وتج يم إفشهئه ةم يتق
فقط ةحمهي" لةمصهةح لةخهص" ةعمالء لةمصه ف أو ةتوفي لةثق" ولالحت لم لةولجبين ةلمؤووه
لةمص في" ،ولنمه يتق

أيضه ةحمهي" لةمصلح" لالجتمه ي" ولالقتصهدي" لةعهم" لةعليه في حون أدلء

لةمصه ف ةدو هه في لالقتصهد لةقومي وفي تد يم نظهم لالئتمهن وتوفي لةمنهخ لةمنهوب ةالوتثمه
أو لالوتق ل لالقتصهدي وتلعب هرس لةمصلح" لةعهم" لةعليه دو ل أوهويه في تحديد معهةم لةنظهم
لةقهنوني ةلو لةمص في ومدى حمهيته جزلئيه ،وتختلف هرس لةمصلح" ومن ثم لةحمهي" لةمق ة
ةلو ي" لةمص في" بهختالف لةنظم ولالتجههه

لةويهوي" ولالقتصهدي" ولةتش يعي" (.)3

حيث تتضهءل أهمي" لةو ي" لةمص في" في لةدول لةدكتهتو ي" نظ ل الزديهد نفور لةولطه
لةعهم" من خالل تعدد لةقيود لةتي ت د لى لةح ي" لةشخصي" الويمه إرل تعلق لألم بهةمظ
لةمهةي ة رس لةح ي" ،أمه في لةدول لةديمق لطي" فيعد لحت لم لةو لةمص في تأكيدل ةويهو" لةح ي"
 ) 1لةفيهض ،إب لهيم  ،لةقهنون لإلدل ي مكتب" لةفالح ةلنش ولةتوزيع  ،لةكوي  ،1955 ،ص .33
 ) 2والم" ،لحمد کهمل ،م جع وهبق ،ص.25

 )3أبو لةعيد ،كمهل ،و لةم ن" ،مجل" لةقهنون ولالقتصهد ،لةون" لةثهمن" ولأل بعون ،لةعدد لةثهةث ولة لبع1935 ،م،
ص.292
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ولحت لم حقوق لألف لد ،فهةو لةمص في أم لن متالزمهن وةرةك يتوع نطهق لالحتجهج به في مولج "
لةولطه (.)1
رابعاً :حماية مصلحة المصرف
ةمه كهن همل لةثق" يمثل نص لً ههمهً في تكوين لةمصه ف ولةتعهمل مع ه ،ةرل فقد به
متن مصلح" لةمص ف أن يعتمد نظهم لةو ي" لةمص في" ،ألن إفشهء لةمص ف ألو ل

مالئه متن

شأنه أن ي ز لةثق" به ويز زع لةطمأنين" لةتي ينشدهه لةعمالء في لةمص ف ومه يت تب ليه من
نفو لةعمالء من لةتعهمل معه ،لألم لةري ويؤدي بهةتأكيد إةى خوه ة لةمص ف لى لةصعيدين
لةمهةي ولةتجه ي ،فضالً ن لحتمهةي" إةزلمه بهةتعويض مه يلحق لةعمالء من أض ل وختوهئ
نهجم" من إفشهء أو ل هم(.)2
ولنطالقه من رةك حت ص
لةحوهبه

لةمصه ف –ومنتر بدليت" لأل متهل لةمص في"– لى مبدأ و ي"

حتى صه هرل لةمبدأ حجت لةزلويت" فتي لةعمليته

لةمص في" ولحدى لة كهئز لألوهوي"

لةتي ي تكز لي ه لةعمل لةمص في .خهص" أن ممه و" أي" م ن" تقوم لى جهنبين :جهنب مهدي
يتمثل به ألفعهل لةتي يقوم ب ه صهحب لةم ن" ،وجهنب معنوي يتمثل بأخالقيه
ب ته مجمو ت" لةولجبه
تلك لةولجبه

لةم ن" ولةتي يقتصد

لألدبي" ولإلنوهني" لةتي تملي ه لةم ن" لى لةعهملين ب ه ،وقد تصبح بعض

لألدبي" من ولوكيه

وولجبه

لةم ن" لةثهبت" ،ولةعمل لةمص في كأي م ن" أُخ ى ةه

 )1إومه يل ،محي لةدين ،لةتزلم لةبنوك بو لةم ن" في لةقهنون لةمقه ن ،مجل" إدل ة قضهيه لةحكوم" لةون" ، 14
لةعدد لألول  ، 1932،ص .302

 )2طنطهوي ،إب لهيم حهمد ،لةحمهي" لةجنهئي" ةو ي" معلومه

لةبنوك ن مالئ ه ،م جع وهبق ،ص.45
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لةعديد متن تلك لةولجبه

لةم ني" وةعل من أهم تلك لةولجبه

لةملقهة

لى

هتق لةمصه ف

ولةمتعهملين مع ه هو ولجب لةو ي" لةمص في"(.)1
و لى رةك فإن لالةتزلم بهةو ي" لةمص في" ش ط ال غنى نه كي توود لةثق" بين لةعمالء
ولةمص ف وكتي تزده أ مهل لةمصه ف لةتي تعتمد أوهوهً لى زيهدة دد لةمتعهملين مع ته وتووتع
ح كت" معهمالت م وهو لألم لةري يتوقف لى مدى تمكن لةمص ف من لةمحهفظ" لى أو ل
مالئته لةرين يأمنونه لي ه.
خامساً :حماية رؤوس األموال األجنبية ذات المصدر المشروع
إن وجود نظهم لةو ي" لةمص في" يعد أمت لً ضت و يهً ةحمهيت" ؤوس لألمتولل لألجنبيت"
لةمضط دة ألوبهب إنوهني" أو ويهوي" تب
لضط هد

نقل ه إةى مصه ف دول أخ ى ،كمه في حهة" حصول

قي ةطهئف" معين" يضط معه أف لد تلك لةطهئف" إةتى إخت لج أمتولة م لةخهصت" لةمش و "

ةدوة" أخ ى ،إر إن هرل لةنوع من إخ لج لألمولل يعد مقبوالً لى لةصعيد لةدوةي(.)2
ومن ج " أخ ى تمثل لةو ي" لةمص في" ض و ة ةمولج " لالنفتهح لةتدوةي لةحهصتل دون
ضولبط في ص تزول فيه لةحولجز لةجغ لفي" ولةويهوي" ولالقتتصهدي" بتين لةتدول ولةتري أصبح
فيه أوولق لةمهل لةعهةمي" منفتح" لى بعض ه لةبعض ،إر إن لةو ي" لةمص في" بمثهبت" لةملجأ لةري
تحتمي به ؤوس لألمولل رل

لةمصهد لةمش و " ولة هدف" أوهوتهً إةتى تحقيتق لالوتثمه ل

لةدوةي"

ن ط يق لةقيهم بتمويل لةمشه يع لالقتصهدي" ولالجتمه ي" ،فتضالً تن ضمهن لةمنهفو" لةمش و "
في إطه لةتجه ة لةدوةي" بين لةقوى غي لةمتكهفئ" ،ويظ

هرل لةجهنب في بعض دول لةعهةم لةثهةث

 )1ودة ،بد لةمجيد محمد ،لةنظهم لةبكي في لةمملك" لةع بي" لةوعودي" ،لة يهض ،مع د لإلدل ة لةعهم"،1952 ،
ص.043

 )2مغيغب ،نعيم ،نظ يه
ص.00

في لةقولنين لةمص في" ولإلدل ي" ولةمدني" ،بي و  ،منشو ل

لةحلبي لةحقوقي"،0225 ،
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رل

لةبنى لالقتصهدي" لةضعيف" لةتتي ةجتأ

إةى ل تمهد نظهم لةو ي" لةمص في" كإحدى لةحولفز

لةممنوح" ألصحهب ؤوس لألمولل لألجنبي" بوبب حهجت ه إةى لوتقطهب لةمزيد من ؤوس لألمولل
ةد م ب لمج ه لةتنموي" ومن أجل جرب ه إلقهم" لةمشه يع لالوتثمه ي" ولةتنموي" في تلك لةدول(.)1

المطلب الثاني
عيوب السرية المصرفية
إةى جهنب لةمزليه لةتي توف هه لةو ي" لةمص في" فقد تصهحب ه بعض لةعيوب ولةموهوئ
ولةتتي كهنت

مد هة ةلمطهةب" بإةغهء نظهم لةو ي" لةمص في" بأكمله من قبل معه ضيه ،وتتم كتز أهتم

تلتك لةعيوب ولةموهوئ في ل تبه لةو ي" لةمص في" وببهً ةلت ب لةض يبي و مليه

غويل لألمولل،

وهرل مه ويتم ش حه لى لةنحو ل تي:
أوالً :السرية المصرفية وغسل األموال
تُعد ج لئم غويل لألمولل من أخط ج لئم ص لالقتصهد لة قمي ولن ه لةتحدي لةحقيقتي
ةقد ة لةقول د لةقهنوني" لى لةمولج " لةفعهة" ةألنشط" لةج مي" ومكهفحت" أنمهط ته لةمتوتجدة ،ويقصد
ب ه لةعملي" لةتي ت دف إةى إخفهء مصد لألمولل غي لةمش و " ةتبتدو كأن ته أمتولل مش و "
بمعنى إن ه تشكل نو هً من لةتحهيل لى لةنظم لةمش و " ةلكوب ولنتقهل لألمولل.
وتعد لةبنوك ولةمؤووه

لةمهةي" ث وة ثمين" ةالقتصهد لةوطني ،كمه تعت لةو ي" لةبنكي" أو

أةو ي" لةمص في" من أهم لةمبهدئ لةتي يقوم ي ه لةعمل لةمص في ،حيث تبث لةثق" ولةطمأنين"
ةروي ؤوس لألمولل لى و ي" أ مهة م لةبنكي" وكهف" لةمعلومه
حهف لًز قهنونيهً منهوبهً وبيئ" تش يعي" مالئم" ةالوتثمه

رل

لةصل" بث ولت م فيعد رةك

دلخل حدود لةوطن ،وتشجع لإلدخه ل

 )1لةج د ،هيهم ،لةمد ولةجز بين لةو ي" لةمص في" وتبييض لألمولل ،بي و  ،منشو ل
ص.35

لةحلبي لةحقوقي"،0224 ،
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لةوطني" بدالً من ت يب ه ةبلد آخ  ،ف ي تجرب ؤوس لألمولل ولالوتثمه ل

لألجنبي" ،فتكس آثه هه

ندئر لى لالقتصهد لةوطني ،وةلوصول إةى رةك ينبغي تحقيق لةحمهي" لةقهنوني" ةلو ي" لةمص في"
وتفعيل ه ةضمهن لةدخل ولألمن ولالوتثمه ةكهف" لةعمالء لةرين يتعهملون مع لةبنوك(.)1
وتعتب لةبنوك ولةمؤووه
إةي ه غهولول لألمولل في لةعص
لةتعهمال

لةمهةي" ةلدول من أهم ووهئل مليه

غول لألمولل لةتي يلجأ

لةحديث ،ورةك بوبب أن تلك لةمؤووه

تعمل

لى تنمي"

لةمهةي" ةلدوة" ولألف لد بمه يشجع ح ك" لةنقد في لةدوة" ضمن أحكهم لةقهنون لةولجب

لةتطبيق ،فيوتغل غهولي لألمولل تلك لةمؤووه

لةمهةي" ولةبنكي" ةغهيه

تحقيق لألهدلف لةخهص"

ب م فقط( .)2فهةبنك ةه دو خطي وكبي في م لحل غول لألمولل لةثالث (لإليدلع ،ولةتغطي"،
ولةد مج) ،كمه زلد
لةبنوك ولةمؤووه

خطو ة دو لةبنك من خالل تشعب وتنوع صو وأوهةيب غول لألمولل في
لةمهةي" خهص" في ظل لةتطو ل

لةمتوه " لةتي ش دت ه لةبنوك ولةمؤووه

لةمهةي" في نولحي لة بط لإلةكت وني ممه جعل تلك لةمؤووه

مليه

لةمهةي"

ض" ةالوتغالل في

غول لألمولل.
وقد أخر نشهط غويل لألمولل يتزليد لى لةموتوى لةعهةمي بفعل دة ولمل أهم ته لةتتزلم

لةمصه ف بهةو ي" لةمص في" لألم

لةري وه د غهولول لألمولل

ف فتي
لى لوتخدلم لةمتصه َ

نشهط م وهم لى يقين من دم لةكشف ن هويهت م أو معهمالت م ألي شخص أو ج " أخ ى إال
بإرن م أو في حدود حهال

محددة في لةقهنون لى وبيل لةحص  ،وةرةك فقد بدأ

 )1لةشهط ي ،خليل مصطفى ،لةو ي" في لةعمليه

أصهبع لالت هم

لةمص في" مف وم ه وضولبط ه ،و ق" مل مقدم" إةى ندوة

لةب ك" ةالقتصهد لإلوالمي ،مهةيزيه ،0221 ،ص.0

 )2قشقوش ،هدى حهمد ،ج يم" تبييض لألمولل في نطهق لةتعهون لةدوةي ،لةقهه ة ،منشأة لةمعه ف،0223 ،
ص.23
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تُشي إةى لةو ي" لةمص في" به تبه هه إحدى ولمل تشجيع مليته

غتويل لألمتولل ،إر إن لألمولل

غي لةمش و " تصبح في ظل لةو ي" بمنأى ن لةمالحق" منر ةحظت" إيتدل ه ةتدى لةمصه ف(.)1
فإرل كهن

لةو ي" لةمص في" قد شجع

لى جرب ؤوس لألمولل ولوتثمه هه ،فإن وجتود

هرس لةو ي" إةى جول وعي لةمصه ف إةى تعظيم حجم أ بهح ه في ظل شدة لةمنهفو" لةمص في"
لى لةموتويين لةدلخلي ولةدوةي ،فضالً ن تطو دو لةمصه ف وظ و لةمصه ف لةتشهمل" لةتي
تقوم بوظهئف غي تقليدي" ،جعل ه تومح بفتح لةحتوهبه

لةمتص في" ةلعمتالء دون بترل لالهتتمهم

لةكهفي بهةتح ي ن أوةئك لةعمالء ومصهد أمولة م ،بل لألكث من رةك قيهم بعتض لةمصه ف
بفتح حوهبه

بأومهء وهمي" أو صو ي" وهو مه يعب

إضهف" إةى فتح لةحوهبه

نه بمصطلح (لةحوهب تح

لوم موتعه )،

لةم قم" ولةتي تقوم أوهوهً لتى لةفتصل بتين لوتم صهحب لةحوهب و قمه

بحيث ينحص تعهمل لةموظفين في لةمصه ف بحوهبه

يعلمون أ قهم ه ال يع فون أصحهب ه ،وال

يمكن جمع نص ي لةحوهب وهمه لالوم لةحقيقي ةصهحبه و قمه إال من خالل م لجع" جميع
لةموتندل

لةخهص" برةك لةحوهب ولةموجودة في خزلن" لةمص ف وهو ةيس بهألم لة ين لى

جميع لةموظفين لةمص فيين (.)2
وقد أد

مغهالة بعض لةدول في تشجيع جرب ؤوس لألمولل ةمصه ف ه إةى جعلِ ه

مقتصدلً ومالرلً ةعصهبه

غويل لألمولل خهص" تلك لةمصه ف لةتي تقدم خدمه

مهةي" ومص في"

لتى موتوى ة
هل من لةجودة وبأقصى كفهءة ممكن" ن ط يق لوتخدلم أحدث ووهئل لالتتصهل فتي
ظل غطهء من لةو ي" لةمحكم" وغيهب أو ضعف في لةقولنين ولالنظم" لة قهبي"(.)3
 )1لةشول ،محمد وهمي ،لةويهو" لةجنهئي" في مولج " غويل لألمولل ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي" ،0211 ،ص32
 )2لةعم ي ،ز محمد ،ج يم" غول لألمولل ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي" ،222 ،ص.032

 )3قشقوش ،هدى حهمد ،لةجديد في أ مهل لةمصه ف من لةوج تين لةقهنوني" ولالقتصهدي" ،لةجزء لةثهةث ،لةج لئم
لةمتعلق" بأ مهل لةمصه ف ،منشو ل

لةحلبي لةحقوقي" ،0210 ،ص.23
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كمه أن ج لئم غويل لألمولل ة ه آثه لقتصهدي" ولجتمه ي" متدم ة ف تي تتضعف لالقتصهد
لةوطني إضهف" إةى لإلض ل بهةقطهع لةخهص وبمنظوم" لةقيم لألخالقي" وتيمه ولن ته تتضمن ج لئم
لالتجه غي لةمش وع بهةمخد ل

وبهألولح" ولةفوهد لةويهوي ولإلدل ي ولةمهةي ولالتجه بهأل ضهء

لةبش ي" وبهة قيق لألبيض (لةنوهء ولألطفهل) ولةد ه ة ولةج يم" لةمنظمت" ،فضالً ن آثه هه لةويهوي"
ومه ت تبه تلك لةج لئم من لةنيتل متن هيبت" لةدوةت" ومؤوتوهت ه لةدوتو ي" ،نظ لً ال تبهط تلك لألمولل
بهةفوهد ولةخ وج لى لةقهنون ولةوعي إةى لخت لق أج زة لةدوة" لةويهوي" ولةمهةي" ولإلدل ي" ولةنفهر
إةى م لكز لةق ل في لةدوة" ولةتأثي

لي ه موتغل" مته يوف س لةمهل من نفور ووطوة وهو مه يضعف

هرس لألج زة ويجعل من لةصعب لي ه أن تتؤدي دو هه في مكهفحت ه ،كمه إن هرس لألمولل تُوتخدم
في تمويل ود م أنشط" لةمنظمه

لإل ههبيت"(.)1

ومن هرل لةمنطلق ،ولزلء تزليد لأل مهل لإلج لمي" ولوتخدلم لةقطهع لةمص في ةنقل لألمولل رل
لةجرو لةج مي" من بلد إةى آخ ولدخهة ه في لةقطهع لةعهم ،فقد تعهة

لألصول

– خهص" بعد

أحدلث لةحهدي ش من أيلول  – ١٠٠٢مطهةب" بإةغهء نظهم لةو ي" لةمص في" ةمه ةه من لث
بهةتوت

لى لةتنظيمه

لةمتحصل" من مليه

لإلج لمي" والن تمويل تلك لةتنظيمه

يعتمد بهةجزء لألكب

لى لألمولل

غويل لألمولل ،معتقدة بهن لةحد من لةو ي" لةمص في" هو لةوبيل ةمكهفح"

لإلج لم لةمنظم من خالل لةقضهء لى مصهد لةتمويل غيت لةمتش وع ولةتتي تمثتل لةقتوة لالقتصهدي"
ولةمهةي" ةتلك لةتنظيمه .
ةكن هنهك لتجهس ي ى بأنه لى لة غم من أن مكهفح" غويل لألمولل توتلزم لةحد من نظهم
لةو ي" لةمص في" ،ولةعزوف ن نظهم لةو ي" لةمطلق" ةكن يجب دم لةمغهالة في رةك ،ألن إةغهء

 )1لةشول ،محمد وهمي ،م جع وهبق ،ص.120
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نظهم لةو ي" لةمص في" ال يعني لةعالج لةن هئي ولألخي ألن هء ليه

غويل لألمولل ،ويوتندون

في أي م إةى مجمو " من لةمب ل  ،وهي(:)1
 -1أن لةمصه ف ةيو

لةقنهة لةوحيدة ةتخفي ؤوس لألمولل لةمشبوه" ،بل أن هنهك شبكه

إج لمي" ول ههبي" تتمتع بووهئل مختلف" وتقني" هةي" قهد ة لى غويل لألمولل ولةتي ت تكب بعيدلً
ن لةمجهل لةمص في ،كهوتخدلم ش كه

وهمي".

 -0أن غهةبي" لةدول لةتي تعتمد نظهم لةو ي" لةمص في" قد أو د

تش يعه

خهص" بمكهفح"

غويل لألمولل كهوتثنهء ي د لى لةنصوص لةخهص" بهةو ي" لةمص في" مع لإلبقهء لى تلك
لةو ي" ومن تلك لةتش يعه

قهنون مكهفح" غول لألمولل لةف نوي قم  390ةون" ،1992

وقهنون مكهفح" غول لألمولل لةمص ي قم  52ةون"  ،0220وقهنون مكهفح" غول لألمولل
لةع لقي لةصهد

بموجب قم  93ةون"  0224وتعديالته ،وقهنون مكهفح" غول لألمولل

لأل دني قم  42ةون"  0223وتعديالته ،ممه يعني بهةمحصل" لةن هئي" أنه ال مجهل ةتطبيق
لةو ي" لةمص في" في ظل مكهفح" غويل لألمولل.
ثانياً :السرية المصرفية والتهرب الضريبي
ينت ت ت تتد ج مجت ت ت تتهل لةتنميت ت ت تت" لالقتصت ت ت تتهدي" فت ت ت تتي قطه ت ت ت تته

ت ت ت تتدة من ت ت ت تته لةتج ت ت ت تته ة ولة ت ت ت تتصنه "

ولةز ل ت تت" وغي ه تته ،وه تتو يتطل تتب ضت ت و ة لةعم تتل ل تتى تحو تتين ظت ت وف لةمعيش تت" ،مم تته ح تتتم لت تتى
لةدوة ت ت تت" لةبحت ت تتث ت ت تتن م ت ت تول د تحقت ت تتق ة ت ت تته هت ت تترل لةموت ت تتعى مت ت تتن خت ت تتالل لةتوصت ت تتل إةت ت تتى لةعديت ت تتد مت ت تتن
لةمت ت تتصهد لةتمويليت ت تت" وةع ت تتل م ت تتن أب زه ت تته لةضت ت ت يب" ولةت ت تتي تمث ت تتل لألدلة لةت ت تتي يوت ت تههم م ت تتن خالة ت تته
لألف لد في لأل بتهء لةعهمت" لةتي تتحمل ه لةدوة" بدفع جزء من دخل م أو ث ولت م ة ه.
 )1لةقووس ،مزي نجيب ،غويل لألمولل ،ج يم" لةعص  :د لو" مقه ن" ،مهن ،دل ولئل ةلتوزيع ولةنش ،0220 ،
ص.31-29
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ويعتمد نظهم لةض يب" إةى حد كبي

لى مع ف" موتوى دخل لةف د لةحقيقي ألن رةك لةتدخل

يمثل لةو هء لةري تف ض ليه لةض يب" ،فهإلدل ة لةض يبي" بأمس لةحهج" إةى لالطالع لى كهف"
لةتي من شأن ه تحديد لةو هء لةض يبي ومن ضمن ه حجم حوهبه

لةوثهئق ولةموتندل

لةمكلفتين

وودلئع م ةدى لةمصه ف ،وةمه كهن نظهم لةو ي" لةمص في" يف ض لى لةمصه ف لةتكتم لتى
جميع لةمعلومه

لةعمالء وودلئع م ةرل فقد أُ تب

لةخهص" بحوهبه

لةتو ي" لةمتص في" لألدلة لةتي

توه د لألف لد لى لةت ب لةض يبي من خالل إيدلع أمولة م ةدى لةمتصه ف ولحتمتهئ م بنظهم
لةو ي" لةمص في" في إبدلء قد من لةمقهوم" في مولج " لالقتطهع لةض يبي ن ط يتق إخفهء
موتوى دخل م لةحقيقي ن أ ين لإلدل ة لةض يبي"(.)1
ونتيج" لألض ل

لةكبي ة لةتي تنعكس من ج لء لةت ب لةض يبي وولء

لالقتصهدي أو لةتنموي فقد ل تفع

لةعديد من لألصول

لى لةموتوى

مطهةب" بإةغهء نظهم لةو ي" لةمص في" أو

لةحد منه تجنبتهً ةظهه ة لةت ب لةض يبي ومه يصهحب ه من آثه

ولبي" من شأن ه لإلضت ل

بهةمتصهةح لةعليته ةلمجتمع ،و لى لةنقيض تمهمهً هنهك من أى أن لةت ب لةض يبي أم لً ةيس
بهةض

لةكبي لةري يدفع إةى إةغهء لةو ي" لةمص في" ألن في حهل إةغهءهه ويكون هنهةك ض لً

أكب  ،ورةك ةألوبهب لةتهةي"(:)2
 -1إرل كهن فع لةو ي" لةمص في" يمكن أن يؤدي إةى بعض لةزيهدة في هئدل
إن رةك ال يتنهوب مع لةض

لةنهجم من ت يب ؤوس لألمولل إةى لةخه ج نتيج" فقدلن

لةثقت" بهةمصه ف لةوطني" ولةري بدو س قد يؤدي إةى لإلحجهم
لةتويوة" فتي لةمصه ف ولةى تقليص إمكهنيه
أمتهم لةعمليته

لةمص في".

 )1مغبغب ،نعيم ،م جع وهبق ،ص.00
 )2لةكيالني ،محمود ،م جع وهبق ،ص.333

لةض لئب ،بيد

ن لالدخه ولةى تتدني

لةق وض لةمص في" ولةى لة كود ولةت لجتع
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 -0إن لةمصه ف ةيو

لةج " لةوحيدة لةتي توه د لى لةت ب لةض يبي ،إر إن هنتهك نتوب"

غي قليل" من فئه

ن ل تكهب ج م لةت ب،

لةمكلفين بهةض لئب ال ي د م لةقهنون

فهةمتوأة" تتعلق بهةمكلف رلته أكث من تعلق ه بلجوئه أو دم ةجوئه ةلمصه ف ولالحتمهء
بنظهم ه لةو ي.
 -3إن غهةبي" لةدول لةتي أخر
بهالطالع لى لةحوهبه

لى لةومهح ةتإلدل ة لةتض يبي"

بهةو ي" لةمص في" قد نص

لةمص في" كهوتثنهء من تلك لةو ي" ،ممه يعني لنه ال و ي" في

مولج " رةتك لةت ب لةض يبي ،فيكون من لةعبث إةغهء لةو ي" لةمص في" ةوبب ال تتتولف
تجههته لةو ي".
وفي ن هي" هرل لةفصل و طفهً لى مه وبق نجد أن لةو ي" لةمص في" به ة ن ويل" قهنوني"
ةحمهي" لةحقوق لةتي يمنح ه لةمش ع مثل تلك لةحمهي" ،وقد كهن

وال تزلل تشكل ض و ة البد من ه

إل وهء د هئم لةثق" مع لةمتعهملين مع لةمصه ف ولةبنوك ،ةكن هنهك لةعديد من لةمزليه لةتي تب
لإلبقهء لى نظهم لةو ي" لةمص في" تتمثل أوهوتهً بحمهي" لةحيهة لةخهص" ةعمالء لةمصه ف وكرةك
حمهي" لةمصهةح لالقتصهدي" لةعليه ةلدوةت" متن خالل تشجيع لةمدخ ل
ؤوس لألمتولل إةتى لةخته ج وزيتهدة لالوتثمه ل

لةوطني" ولةحد من ت يتب

لألجنبي" دلخل لةدوة" وهو لةمطلب لةري توعى

غهةبي" لةدول إةى تحقيقه ،فضالً ن لةموههم" في حمهي" ؤوس لألمولل لألجنبيت" رل

لةمتصهد

لةمتش و " وحمهيت" متصلح" لةمص ف .كمه أنه قد يصهحب لةعمل بنظهم لةو ي" لةمص في" ظ و
بعض لةموهوئ تت كز فتي وجتود الق" بين تلك لةو ي" وكل من ظهه تي لةت ب لةض يبي وغويل
لألمولل وقد لوتغل جهنب من لةفقه تلك لةموهوئ ةلمطهةب" بإةغهء نظهم لةو ي" لةمص في" ،وقد
توصلنه إةى إن تلك لألوتبهب ال تُعد مب لً كهفيهً إلةغهء تلك لةو ي" ،ةرةك فال بد من إقهم" نوع من
لةتولزن يضمن من ج " لإلبقهء لى لألوس لةجوه ي" ةلتو ي" لةمص في" ويحول دون لوتعمهل تلك
لةو ي" في لةتوت

لى لةج لئم وحمهي" لةمج مين.
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الفصل الثالث
األسس القانونية لاللتزام بالسرية المصرفية في البنوك
تعد و ي" لةعمليه

لةمص في" من لةنهحي" لةقهنوني" من أوهويه

لةعمل لةمص في في جميع

لنحهء لةعهةم ،وهي لحدى لةمبهدئ لةموتق ة في لةع ف لةمص في منر نشأة لةبنوك ،وبموجب هرل
لةمبدأ يلتزم لةمص ف بحفظ و ي" لأل مهل لةعهئدة ةلعميل ،ويشمل رةك لالحتجهج بو ي" حوهبه
لةعميل وجميع لةنشهطه

لةمهةي" لةم تبط" ب رس لةحوهبه  ،ورةك في مولج " محهوال

لي ه وولء من جهنب لألشخهص أو لةج ه

لالطالع

لةعهم" ،مه يكن هنهك نص قهنوني أو لتفهق يقضي

بغي رةك.
وقد ح ص

لأل لف ولةتقهةيد لةمص في" ولةقولنين منر بدلي" لأل مهل لةمص في" لى مبدأ

لةو ي" لةمص في" لةري أصبح إحدى لة كهئز لألوهوي" لةتي يقوم لي ه لةعمل لةمص في ،ةكن لألم
ةم يت ك لألم فقط ةأل لف ولةتقهةيد لةمص في" ةتنظيم هرل لةمبدأ لة هم ،فقد وه
لةدول إةى إصدل لةعديد من لةتش يعه

لةعديد من

لةخهص" بنظهم لةو ي" لةمص في" وتحديد لإلطه لةقهنوني"

ة ه ،وتج يم لفشهء لةو لةم ني وجعله ج يم" ة ه أ كهن ه وة ه قوب" مق ة ،ومن بين هرس لةدول
لأل دن حيث تم لةنص لى هرل لةمبدأ وض و ة م ل هته ،وتج يم إفشهءس ،وويتم من خالل هرل
لةفصل لةتع ض إةى لةتنظيم لةقهنوني ةالةتزلم بهةو لةمص في في لةتش يع لةقهنوني لأل دني وتج يم
إفشهء لةو لةمص في ،ورةك لى لةنحو ل تي:
لةمبحث لألول :مصهد لالةتزلم بهةو ي" لةمص في" في لةتش يع لأل دني
لةمبحث لةثهني :تج يم لنت هك لةو ي" لةمص في" ولالوتثنهءل

لةقهنوني" لةول دة لي ه
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المبحث األول
مصادر االلتزام بالسرية المصرفية في التشريع األردني
تختلف مصهد لالةتزلم بهةو لةمص في تبعهً الختالف لةويهو" لةتش يعي" ةلدوة" ،وغهةبه مه
توتند هرس لةويهوي" إةى حمهي" لةح ي" لةشخصي" ةلف د وحمهي" لةمصلح" لةعهم" فضال حمهي" لةثق"
لةعهم" لةولجب تولف هه في ممه و" لةم ن" لةمص في" ،ةرةك كهن ةلمش ع أن يتدخل بإوبهغ لةحمهي"
لةجزلئي" لى لةو ي" لةمص في" ،فمن لةدول مه نص
ومن ه مه ضمنته وأد جته تح

بشكل مبهش

لى ض و ة لالةت لزم ب رل لةمبدأ

بنود قهنوني" أخ ى ،ومن خالل هرل لةمبحث ويتم لةتط ق إةى

مصهد لالةت لزم بهةو ي" لةمص في" في لةتش يعه

لأل دني" ولألوهس لةقهنوني ة رل لالةتزلم ،ورةك

لى لةنحو ل تي:
لةمطلب لألول :لألوهس لةقهنوني ةالةتزلم بهةو ي" لةمص في"
لةمطلب لةثهني :لةمصهد لةقهنوني" ةالةتزلم بهةو ي" لةمص في"

المطلب األول
األساس القانوني لاللتزام بالسرية المصرفية
لختل ت ت تتف لةفق ت ت تته ف ت ت تتي أو ت ت تتهس لالةتت ت ت تزلم بهةوت ت ت ت لةمصت ت ت ت في ،فم ت ت تتن م م ت ت تتن يت ت ت ت ى أن أو ت ت تتهس
لالةتت تزلم لنتتته هت تتو لةعقتتتد لةمب ت ت م بتتتين لةمص ت ت ف ولةعميت تتل ،وجهن تتب ي ت ت ى ب تتأن أوتتتهس لالةت ت تزلم بهةو ت ت
لةمصت ت في ه تتو فكت ت ة لةنظ تتهم لةع تتهم .ة تترل فق تتد وج تتد

تتدة نظ ي تته

لةتب يت ت ه تترل لالةتت تزلم تق تتوم فتتتي

مجمل ت تته ل ت تتى أوهو ت تتين أو ت تتهس م ت تتدني وم ت تتن م م ت تتن ب ه ت تته ل ت تتى أو ت تتهس لةنظ ت تتهم لةع ت تتهم (ج لزئ ت تتي)،
وهرل مه ويتم ش حه لى لةنحو ل تي:
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أوالً :األساس المدني لاللتزام بالسرية المصرفية (نظرية العقد)
نتيج" تأث لةمش ع لأل دني بهةفقه لإلوالمي (لةفقه لةحنفي) ند وضعه ةلقهنون لةمدني،
نجد أنه قدم تع يفين ةلعقد ممي لًز بين لةعقد في نص لةمهدة ( )53ولةتي أشه
لاليجهب لةصهد من لحد لةمتعهقدين بقبول لالخ وتولفق مه لى وجه يثب

إةى لنه :ل تبهط
لث س في لةمعقود ليه

ويت تب ليه لةتزلم كل من مه بمه وجب ليه ةألخ  ،وبين لةعقد لةصحيح لةري نص ليه في نص
إةى لن لةعقد لةصحيح هو :لةعقد لةمش وع بأصله ووصفه بهن يكون

لةمهدة ( )123ولةتي أشه

صهد ل من أهله مضهفه لةى محل قهبل ةحكمه وةه غ ض قهئم وصحيح ومش وع ولوصهفه صحيح"
وةم يقت ن به ش ط مفود ةه .
وبمه أن معظم لةعمليه

لةمص في" إن ةم تكن جميع ه تتم ن ط يق إب لم لةعقود لةمص في"

بهختالف أنول ه وتختلف أنولع هرس لةعقود ب ضه ةكال لةط فين لةمص ف ولةعميل ،فأن ه تخضع
ةإلحكهم لةعهم" ةلعقود ،ويتمثل لةعقد ب ضهء لةمص ف بهإليجهب لةمقدم منه بشكل نمهرج معدة ة رس
لةغ ض كنمهرج قد فتح حوهب أو ل تمهدل
لةعميل بمولفقته لةنمورج لةمق

أو غي رةك من لةعمليه

لةمص في" ويتم قبول

من لةمص ف ولةتوقيع ليه(.)1

ةرل فإن أوهس لالةتزلم بهةو لةمص في يكمن في لتفهق لةعميل لةمودع ةلو مع لةمص ف
لةمودع ةديه هرل لةو

ن ط يق لةعقد لةمب م بين مه .فهةعقد يعد لةمصد لة ئيس لالةتزلم لةمص ف

في حفظ لألو ل لةمع ودة ليه .إر أنه يتضمن ضمنيه بحفظ و لةم ن" ورةك وفقه ألحكهم لةقهنون

 ) 1والم" ،لحمد کهمل ،م جع وهبق ،ص.52
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لةمدني لةتي توجب لى لةمدين أن ينفر لةتزلم ه لةتعهقدي لى وجه يتفق مع مه تقضيه حون لةني"
في لةتعهمال  ،وهرل مه يوتفهد من نص لةمهدة ( )020من لةقهنون لةمدني لأل دني(.)1
ثانياً :نظرية النظام العام كأساس لاللتزام بالسر المصرفي
يع ف لةنظهم لةعهم أنه مجمو " مصهةح ليه مشت ك" ةمجتمع في زمن معين يتفق لةجميع
لى ض و ة والمت ه ،ولةنظهم لةعهم فك ة قولم ه لةمصلح" لةعهم" وهي فك ة ولوع" ال يمكن حص هه
في أمو معين" وةكن يمكن وضع أط

هم" ة ه تجب م ل هت ه وكل تص ف مخهةف ة ه جزلؤس

لةبطالن(.)2
هرل وقد رهب جهنب من لةفقه إةى إن لألوهس لةقهنوني ةلو
لةمصلح" لالجتمه ي" لةتي د

لةمص في يقوم

لى

لةمش ع إةى لةتدخل ةغ ض لحت لم لةو لةمص في وتح يم إفشهئه،

فأوهس لالةتزلم بهةو لةمص في هو لةنظهم لةعهم وةيس نتيج" قد ص يح أو ضمني بين لةعميل
ولةمص ف(.)3
فهةو لةمص في وفقه ة رس لةنظ ي" هو لةتزلم مطلق يتصل بهةنظهم لةعهم ،فهةقهنون هو لةري
يحمي لةو ويعهقب لى إفشهئه ةمه تتع ض ةه لةمصلح" لةعهم" لالجتمه ي" من ض

جزلء رةك.

ويت تب لى لألخر بنظ ي" لةنظهم لةعهم دة نتهئج أهم ه(:)4

 ) 1تنص لةمهدة ( )020من لةقهنون لةمدني لأل دني بأنه- 1 :يجب تنفير لةعقد طبقه ةمه لشتمل ليه وبط يق"
تتفق مع مه يوجبه حون لةني"- 0 .وال يقتص لةعقد لى لةزلم لةمتعهقد بمه و د فيه  ،وةكن يتنهول ليضه مه هو
من موتلزمهته وفقه ةلقهنون ولةع ف وطبيع" لةتص ف.
 ) 2لةج ني ،أمجد حمدلن ،غويل لألمولل وأث س
لةتخصصي ،0223 ،ص.10

لى لةو ي" لةمص في"،

 ) 3لم لةدين ،محي لةدين إومه يل ،م جع وهبق ،ص.345
 ) 4لةج ني ،أمجد حمدلن ،م جع وهبق ،ص.33

مهن ،م كز لةد لوه

لةقضهئي"
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 .1إن لالةتت ت ت تزلم بهةوت ت ت ت لةمصت ت ت ت في ولج ت ت تتب مطل ت ت تتق ومو ت ت تتتم ولةتت ت ت تزلم ل ت ت تتى لةمص ت ت تته ف ةتعلق ت ت تته
بهةنظهم لةعهم.
 .0إن لةحق في كتمهن لةو لةمص في مق

ةصهةح لةجمه " وةلمصلح" لةعهم" وةرةك فإن

لةعميل ال يملك أن يص ح ةلمص ف بإفشهء لةو .
 .3في حهل لةتعه ض بين لالةتزلم بهةكتمهن وأي أحكهم أخ ى تقضى بهإلفشهء يجب أن يلزم
لةمص ف لةكتمهن ألن حمهي" لةمصهةح لةعهم" أوةى من لةمصهةح ومن لةجدي بهةرك فقد
نظ ي" أخ ى ضمن تكييف لألوهس لةقهنوني ةلو لةمص في وهي نظ ي" لةمصلح"

ظ

لةشخصي"(.)1
ومؤدى هرس لةنظ ي" أنه إرل كهن
ل ت ف ب ه لةقهنون فهنه إرل وجد

حمهي" لةقهنون ةالةتزلم بهةو لةمص في توتند إةى مصلح"

مصلح" أ لى من ه وأومي توجب لوتثنهء هرل لةو ويعت ف ب ه

لةقهنون فيكون من لألوةى إفشهء هرل لةو تحقيقه ة رس لةمصلح" لةعليه ،ويعتب رةك وبب إبهح"
يقتضي لى فعل لإلنشهء صف" لةمش و ي" .فتعد لةمولزن" بين لةمصهةح لالجتمه ي" لةمختلف" فإن ه
تومو لى بعض ه لةبعض ،فقد يكون هنهك مصلح" ليه أجد بهةحمهي" ولة هي" توجب لالوتثنهء
من لةمصلح" لةمحمي" بهةكتمهن وتومو لي ه ،ويبدو ةنه أنه من لألجد ل تمهد هرس لةنظ ي" .وةكن
ممه تجد لإلشه ة إةيه إن نظ ي" لةنظهم لةعهم الق

بعض لالنتقهدل

لةري يمكن إجمهةه

()2

في

لةنقهط لةتهةي":

 ) 1والم" ،لحمد كهمل ،م جع وهبق ،ص.123

 ) 2قهيد ،أوهم" بد لهلل ،لةحمهي" لةجنهئي" ةلحيهة لةخهص" وبنوك لةمعلومه  ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي"،1994 ،
ص.15
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 -1إن هرس لةنظ ي" ةم تحدد لةمقصود بهةنظهم لةعهم بهةنوب" ةلو لةمص في الويمه أن مف وم لةنظهم
لةعهم م ن ومتطو ومتغي بتغي لةظ وف.
 -0إن تأويس لالةتزلم بهةو لةمص في لى لةنظهم لةعهم يعطي لألوةوي" ةلحق في لةصم  ،ممه
يعطي لةمص ف ف ص" ةالحتجهج برةك ةإلفال
ومن ثم فإن لةنظ ي" قد لبتعد

من أي" د وی تقهم ضدس ةخطأ محمي ل تكبه،

ن هدف ه لألوهس وهو حمهي" مصلح" لةمجتمع.

 -3إن لةتموك بهةنظهم لةعهم كأوهس ةالةتزلم بهةو لةمص في يح م لةعميل من حقه في إ فهء
لةمص ف من لالةتزلم بهةو ألن رةك يؤدي إةى تنهزع في مصلح" لةعميل لةخهص" ومصلح"
لةمجتمع ويصعب لةتوفيق بين مه حيث تغلب لةمصلح" لةعهم" لى لةخهص".

المطلب الثاني
المصادر القانونية لاللتزام بالسرية المصرفية في التشريع األردني
ةم يخصص لةمش ع لأل دني تنظيمهً قهنونيهً موتقالً ةلو ي" لةمص في" إال أنه قد جهء بقول د
هم" ةحمهي" لةو لةم ني من ج " ،وقول د خهص" ةحمهي" لةو لةمص في من خالل لةتش يعه
لةتي هةج

لأل مهل لةمهةي" لةمص في" من ج " أخ ى ،و ليه ونتنهول في هرل لةمطلب مصهد

لالةتزلم بهةو لةمص في في لةتش يع لأل دني لى لةنحو ل تي:
الفرع األول :مصادر االلتزام بالسرية المصرفية في التشريعات العامة
كفل لةدوتو لأل دني هرس لةح ي" ورةك من خالل مه نص

ليه لةمهدة لةوهبع" من

لةدوتو بقوة ه :لةح ي" لةشخصي" مصون"  ،وبمه أن لةرم" لةمهةي" ةلشخص جزء من حيهته لةخهص"
لةتي تعد جزءلً من ح يته لةشخصي" لةتي كفل ه لةدوتو  .ومه جهء به لةدوتو يعد من أومى
لةقول د ولألجد بهة هي" حيث ت تبط فك ة لةو ي" ل تبهطهً وثيقهً بفك ة لةحيهة لةخهص" ،فإن حمهيت ه

38

ال يمكن أن تتحقق إال من خالل لةو ي" .فهحت لم لةحيهة لةخهص" يضع لى هتق لةمصه ف
لالةتزلم بهةو ي" بعدم إفشهء لألو ل لةمتعلق" بعمالئ ه ألن في رةك ضمهنه ةلشخص في أن ينأى
برمته لةمهةي" بعيد ن رم" ل خ ين (.)1
وكرةك يمكن لوتنتهج قول د لالةتزلم بهةو ي" لةمص في" من نصوص لةقهنون لةمدني لأل دني
من خالل فك ة لةعقد لةتي أش نه ة ه وهبقهً ،حيث جهء في لةمهدة ( )020من لةقهنون لةمدني لأل دني
بأنه- 1 :يجب تنفير لةعقد طبقه ةمه لشتمل ليه وبط يق" تتفق مع مه يوجبه حون لةني"- 0 .وال
يقتص لةعقد لى إةزلم لةمتعهقد بمه و د فيه ،وةكن يتنهول ليضه مه هو من موتلزمهته وفقه ةلقهنون
ولةع ف وطبيع" لةتص ف.
وةكون لةعقد يعد من أهم مصهد لالةتزلم إر إن لةو ي" لةمص في" تحهط بهةحمهي" وفقأ ةلقول د
لةعهم" ةلقهنون لةمدني بغض لةنظ

من خالةه لةو ي" لةمص في" كأن

ن طبيع" لةعقد لةتي أوو

يكون قد ق ض أو وديع" أو فتح حوهب أو غي رةك من لةعمليه

لةمص في".

وكرةك يمكن لوتنتهج مصد لالةتزلم لةو ي" لةمص في" من خالل لةقول د لةعهم" في قهنون
لةعقوبه

لأل دني ،حيث جهء في نص لةمهدة ( )0/34من قهنون لةعقوبه

 1922لى أنه تعتب لة يئه

لةمعنوي" بهوتثنهء لةدولئ لةحكومي" ولة يئه

قم ( )12ةون"
ولةمؤووه

لةعهم"

لة ومي" موئوة" جزلئيه ن لةج لئم لةتي ي تكب ه مدي وهه أو ممثلوهه أو وكالؤهه بهوم ه أو ةحوهب ه،
وال يحكم لى لةشخصي" لال تبه ي" إال بهةغ لم" ولةمصهد ة  ،وكرةك نص
لةعقوبه

بأنه :تعهقب بهةحبس مدة ال تزيد لى ثالث ونول

بو وأفشهس دون وبب مش وع .

 ) 1د.مووی ،أمي لةم جع لةوهبق .ص .140

لةمهدة ( )355من قهنون

كل من كهن بحكم م نته لى لم
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يالحظ من لةنص لةوهبق في قهنون لةعقوبه

لأل دني بأن لةمش ع هقب كل من ينت ك

لةو لةري وصل ةعلمه بحكم وظيفته أو م نته فأفشهس دون وبب مش وع ،أي أن لةنص جهء همهً
لى كل من يفشي و م نته دون مب

قهنوني ،بدون تحديد ةوظيف" أو م ن" معين" .وممه ال شك

فيه يدخل ضمن هرس لةطهئف" لةمصه ف لةحكومي" ولألهلي" فضال ن موظفي وم نيين لةمصه ف
ةعموم لةنص لةول د في لةمهدة أ الس .وبهةتهةي فهن لةو ي" لةمص في" تجد ة ه أوهوهً قهنونيهً في
نصوص لةمولد ( )355و( )0/34من قهنون لةعقوبه
كمه تظ
أشه

لأل دني.

في هرل لةمجهل أهمي" أحكهم قهنون لةعمل لأل دني قم  5ةون"  ،1992ولةتي

إةى هرل لةمعنى ،حيث جهء في لةمهدة (/19ب) بأنه:

لى لةعهمل :لةمحهفظ" لى أو ل

صهحب لةعمل لةصنه ي" ولةتجه ي" وأن ال يفشي ه بأي صو ة من لةصو وةو بعد لنقضهء قد
لةعمل وفقهً ةمه يقتضيه لالتفهق أو لةع ف  ،وكرةك أشه
فصل لةعهمل دون لشعه ورةك في أي حهة" من لةحهال

لةمهدة ( /05و) بأنه ةصهحب لةعمل
لةتهةي" :إرل أفشى لةعهمل لألو ل

لةخهص" بهةعمل .
ويالحظ من لةنصوص أ الس لةول دة في قهنون لةعمل لأل دني أنه مه يصل ةلعهمل من خالل
ممه وته أل مهةه ةدى لةمص ف لةخهص تعد من لألو ل ومن ثم يقتضي لةمحهفظ" لي ه و دم
لإلفصهح ن ه ،أي أنه بموجب قد لةعمل يت تب
فموظف لةبنك يجب ليه لةمحهفظ" لى لةمعلومه

لى لةعهمل أن يحتفظ بأو ل

ب لةعمل،

لةخهص" بهةعمالء مع لةمص ف ألنه وصل

ةه بحكم قد لةعمل بينه وبين لةبنك ،ةرةك وجب لى لةموظف أن يحهفظ لى تلك لةمعلومه
لةتي تصل إةيه و دم إفشهؤهه.
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ثانياً :مصادر االلتزام بالسرية المصرفية في التشريعات الخاصة
حظي

لةحمهي" لةقهنوني" ةلو ي" لةمص في" بهةتش يعه

أهميت ه ،حيث

لةخهص" في لأل دن بمه يتمهشى مع

هةج قهنون لةبنوك لأل دني لةو ي" لةمص في" ،فقد نظم لةمش ع لأل دني أحكهم

خهص" ةلو لةمص في ولالةتزلم ب ه ،ورةك من خالل قهنون لةبنوك لأل دني قم  5ةون" 0222
ولةمعدل من خالل نصوص لةمولد ( ،)33-30حيث نص
م ل هة لةو ي" لةتهم" ةجميع حوهبه
بيهنه

لةمهدة ( )30منه لى أنه:

لى لةبنك

لةعمالء وودلئع م وأمهنت م وخزلئن م ةديه ويحظ إ طهء أي

ن ه بط يق مبهش أو غي مبهش إال بمولفق" خطي" من صهحب لةحوهب أو لةوديع" أو

لألمهن" أو لةخزلن" أو من أحد و ثته أو بق ل من ج " قضهئي" مختص" في خصوم" قضهئي" قهئم"
أو بوبب لحدة لةحهال
لنت

لةموموح ب ه بمقتضى لحكهم هرل لةقهنون ،ويظل لةحظ قهئمهً حتى وةو

لةعالق" بين لةعميل ولةبنك ألي وبب من لألوبهب .
وكرةك أشه

لةمهدة ( )33من لةقهنون لةمركو بأنه يحظ

لةحهةيين أو لةوهبقين ل طهء أي معلومه
لالمهنه

أو بيهنه

لى أي من إدل ي لةبنك

ن لةعمالء أو حوهبهت م أو ودلئع م أو

أو لةخزلئن لةخهص" ب م أو أي من معهمالت م أو كشف ه أو تمكين لةغي من لالطالع

لي ه في غي لةحهال

لةموموح ب ه بمقتضى لحكهم هرل لةقهنون ،ويو ي هرل لةحظ

يطلع بحكم م نته أو وظيفته أو مله بط يق مبهش أو غي مبهش

لى تلك لةبيهنه

لى كل من
ولةمعلومه

بمه في رةك موظفي لةبنك لةم كزي ومدققي لةحوهبه .
ويتضح من خالل لةمولد لةوهبق" نجد أن لةمش ع لأل دني من ج " قد هةج موؤوةي" لةمص ف
لال تبه ي" ،ومن ج " أخ ى نجد لنه قد تبنه نظ ي" لةوقهئع لةو ي" من حيث بيهن لةمعلومه
يعدهه و ي" وال يجوز إفشهئ ه.

لةتي
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المبحث الثاني
تجريم انتهاك السرية المصرفية واالستثناءات القانونية الواردة عليها
حظي لةو لةمص في بتنظيم قهنوني خهص ةه في لأل دن ،حيث أن لةبنوك لأل دني" د ج
لى كتمهن لألو ل لةمص في" ةلعمالء دون لةحهج" ةنص قهنون خهص ،فنجد أن نصوص قهنون
لةعقوبه

لأل دني قد هقب

لةم نيين لى إفشهء لألو ل لةتي لطلعول لي ه بحكم م نت م ويدخل

ضمن هرس لةطهئف" من لةم نيين لةمصه ف لةعمومي" ،كمه حض

لةقولنين لةخهص" أيضه بهةو

لةمص في في كال لةبلدين لى موظفي لةبنك لةم كزي من إفشهء أو ل لةعمالء لةتي يحصلون
لي ه من خالل مل م في لة قهب" ولةتفتيش إال في لةحهال

لةتي يجيزهه لةقهنون(.)1

إرلَ إفشهء لةو ي" لةمص في" محظو وجعلته لةتش يعه

لأل دني" ج يم" يعهقب لي ه لةقهنون،

ومن خالل هرل لةمبحث ويتم لةتع ض ةبحث ج يم" إفشهء لةو لةمص في ولةعقوب" لةمت تب" لي ه،
ففيمه يتعلق بأ كهن ج يم" إفشهء لةو لةمص في فإن لةج يم" ال تقوم إال بتولف
لألول ةج يم" فشهء لةو لةمص في يتمثل بهة كن لةمهدي ولةري يجب ةقيهمه تولف

كنيين ،فهة كن
نص يين أال

وهمه أن يكون إفشهؤس و لً وتولف لةصف" لةخهص" بهةفه ل ،أمه لة كن لةثهني ةج يم" إفشهء لةو
لوتثنهء
لةمص في فيتمثل بهة كن لةمعنوي ،و
ً
لةحهال

لى رةك فقد أجهز

لةتي يجوز في ه إفشهء لةو لةمص في وفق حهال

لةتش يعه

لأل دني" بعض

محددة في لةقهنون ،وال تكون تلك

لألفعهل مج م" ،ومن خالل هرل لةمبحث ويتم لةتط ق إةى لةتع يف بج يم" إفشهء لةو لةمص في
وأ كهن ه ،ولالوتثنهءل

لةقهنوني" لى هرل لةتج يم ،ورةك لى لةنحو ل تي:

 )1لةشمهع ،فهئق محمود ،لةحوهب لةمص في :د لو" قهنوني" مقه ن" ،مهن ،دل لةعلمي" ةلنش ولةتوزيع،0224 ،
ص.45
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المطلب األول
أركان جريمة إفشاء السر المصرفي
ج يم" إفشهء لةو لةمص في هي من ج لئم روي لةصف" لةخهص" ،فال يمكن ل تكهب ه إال ن
شخص رو صف" معين" وهرس لةصف" موتمدة من نوع لةم ن" لةتي يمه و ه ،ومن خالل هرل لةمطلب
ويتم لةتط ق إةى لةتع ض إةى لةنصوص لةقهنوني" لةتي ج م
لةتش يعه

إفشهء لةو

لةمص في في

لةقهنوني" ةمع ف" مههي" ج يم" إفشهء لةو لةمص في وتحديد أ كهن هرس لةج يم" ورةك

لى لةنحو لالتي:
الفرع األول :الركن المادي لجريمة إفشاء السر المصرفي
بدلي" وقبل لةحديث ن لة كن لةمهدي ةج يم" إفشهء لةمص في ال بد من تع يف إفشهء
لةو لةمص في ،فعند لة جوع إةى نصوص لةمولد ( )34-33-30من قهنون لةبنوك لأل دني قم
 05ةون"  0222وتعديالته ،ولةمهدة ( )3 /355من قهنون لةعقوبه

لأل دني ،ولةتي يمكن

لوتخالص لةمقصود بإفشهء لةو لةمص في لى أنه :لإلفصهح بهإل طهء أو لةكشف أو تمكين
لةغي من لالطالع بط يق" مبهش ة أو غي مبهش ة ن وقهئع ة ه صف" لةو ي" ،من شخص معنوي
أو طبيعي مؤتمن لي ه ةمج د أنه لطلع لى هرس لةوقهئع بحكم م نته أو وظيفته أو مله لو قهبته
بصو ة مخهةف" ةلقهنون (.)1
ومن خالل لةنصوص لةقهنوني" لةوهبق" يمكن لوتخالص بأن فعل لالفشهء ةلو لةمص في
يتمثل بهإل طهء أو لةكشف أو تمكين لةغي من لالطالع بط يق" مبهش ة أو غي مبهش ة ،وب رل
ةصدد فإن لة كن لةمهدي ةج يم" إفشهء لةو لةمص في يتمثل بفعل لالفشهء ،ويكتفي ةقيهم هرل
 )1لةخولةدة ،مؤيد حوني ،وقهوم ،بد لهلل يووف ،ج يم" إفشهء لةمص في ولةعقوب" لةمت تب" لي ه وفقهً ةلقهنون
لأل دني ،د لوه  ،لوم لة يع" ولةقهنون ،لةمجد  ،43ملحق  ،0212 ،2ص .1105
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لة كن أن يقع لإلفشهء من شخص ولحد ،وكرةك ال يشت ط لةعالني" في إفشهء لةو  ،كمه أنه ال
يشت ط أن يكون لالفشهء كهمالً ،به تبه أن لة كن لةمهدي ةج يم" لالفشهء ةلو لةمص في مه هو
إال ولوك يؤدي إةى كشف لةو ولنتقهل لةبيهنه

ولةمعلومه

إةى كل من ةيس ةه حق لالطالع

لي ه ،وكرةك يوتوي ةقيهم لة كن لةمهدي أن يكون قد تم بأي صو ة من لةصو أو شكل من
لألشكهل ،ويوتوي أيضهً ةلقيهم كليهً أو جزئيهً ،كأن يطلع لةغي

لى قم لةحوهب ،أو لةوضع لةقهئم

ة رل لةحوهب فيمه إرل كهن دلئنهً أو مدينهً كمه أنه يوتوي أم لالفشهء أن يكون شفههيهً أم كتهب"،
ويتحقق فعل لالفشهء أيضهً وولء كهن ص لح"ً أو ضمنهً(.)1
وةيكون مه تم إفشهؤس و لً مص فيهً فإنه يجب أن يتعلق ببيهنه

أو معلومه

ة ه طهبع

لةو ي" كمه أنه يشت ط أن يكون لإلفصهح بهةو لةمص في ةلغي  ،ولةغي هنه كل شخص ال يقع
ليه بء لالةتزلم بهةحفهظ لى لةو لةمص في أو يحتج بمولج ته بهةو ي" لةمص في" ،فهإلفشهء
ةلو لةمص ي جوه س نقل معلومه

خهص" بأم ين لةو لةري يتصل به ،فمج د لةكشف ن لةو

ال يعد إفشهء إنمه يجب أن يحدد لةشخص لةري يتصل به ،إر بدون تحديد لةشخص لةمعني بهةو
ال ينتج لالفشهء أث س لةقهنوني وال تتحقق لى لةتج يم في حمهي" لةمصلح" لةمش و " ةلشخص،
وتطبيقهً ةرةك فإن لةمص ف لةري ينش أخبه

ن مجموع ودلئعه دون تعيين أومهء مالئه ف رل ال

يعد إفشهء ةلو لةمص في وةكن ال يف م من رةك دم تحديد لوم لةعميل ال يعد لفشهء ةلو بل
يكفي تحديد معهةم شخصيته لى نحو يكفي ةلتع ف ليه(.)2

 )1لةخولةدة ،مؤيد حوني ،وقهوم ،بد لهلل يووف ،ج يم" إفشهء لةمص في ولةعقوب" لةمت تب" لي ه وفقهً ةلقهنون
لأل دني ،م جع وهبق ،ص .1102

 )2لةحديثي ،فخ ي بد لة زلق ،ش ح قهنون لةعقوبه  :لةقوم لةخهص ،بغدلد ،مطبع" لةزمهن ،1992 ،ص.033
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وفي هرل لةصدد يمكن لةقول بأن جوه لالفشهء هو نقل لةبيهنه

ولةمعلومه  ،ويتحدد هرل

لةجوه بعنص ين ،فأمه لةعنص لألول ف و موضوع لةو  ،وأن يكون مه تم إفشهئه و لً ،ويتمثل هرل
لةو بهةبيهنه

ولةمعلومه

صف" لةو ي" ،وهرس لةمعلومه

لةتي لكتوب

ولةبيهنه

تكتوب صف"

لةو ي" إرل تولف ة ه لةش طين لةتهةيين ،وهمه(:)1
-1

أن تتعلق هرس لةبيهنه

بعمالء لةبنوك وحوهبهت م وودلئع م وأمهنهت م

ولةمعلومه

ولةخزلئن لةحديدي" لةخهص" ب م.
-0

أن تكون هرس لةبيهنه

ولةمعلومه

قد أطلع لي ه من قبل شخص معنويهً مهن أم

طبيعيهً بحكم م نته أو وظيفته أو مله مه هرس لةبنوك أو قهبته لي ه.
أمه لةعنص لةثهني ف و لةشخص لةري يقع

ليه

بء لالةتزلم بهةمحهفظ"

لى لةو ي"

لةمص في" فج يم" إفشهء لةو ال تقع إال من أشخهص محددين لكتوبول صف" لةم ن" أو لةوظيف" أو
لةعمل لو لة قهب" ،ألنه ةوال هرس لةوظيف" أو لةم ن" أو لةعمل مع لةبنك أو لة قهب" ليه ةمه وصل
إةيه تلك لةبيهنه

ولةمعلومه

ةم تكب ج يم" إفشهء لةو لةمص في(.)2

و لى رةك فإنه ال تقوم ج يم" إفشهء لةو لةمص في إرل تم لإلفصهح بهةو لةمص في
إلدل ي لةبنك أو لةعهملين فيه أو ةموظفي لةبنك لةم كزي أو ةموتشه ي ومحهمي لةبنك أو ةمدققي
لةحوهبه

أو ةموظفي ض يب" لةدخل به تبه هؤالء لألشخهص هم أيضهً يقع لي م ب لالةتزلم

بهةو لةمص في ،وكرةك لألم فال يقوم لةو لةمص في في مولج " ممثل لةعميل أو وكيل لةعميل

 )1لةخولةدة ،مؤيد حوني ،وقهوم ،بد لهلل يووف ،ج يم" إفشهء لةمص في ولةعقوب" لةمت تب" لي ه وفقهً ةلقهنون
)2

لأل دني ،م جع وهبق ،ص 1103

بيدل  ،فهدي فؤلد ،لالبعهد لةقهنوني" ةو ي" لةعمل لةمص في،

ص.001

مهن ،دل لةثقهف" ةلتوزيع ولةنش ،0225 ،

45

ةدى لةبنك أو وصي لةعميل ولةقيم ليه أو و ث" لةعميل ومنفر وصيته أو وكيل لةتفليوه ومصفي
لةش ك" أو لةش كهء في لةش ك" به تبه هؤالء لألشخهص ال يحتج بمولج ت م بهةو ي" لةمص في"(.)1
الفرع الثاني :الركن المعنوي لجريمة إفشاء السر المهني
لشت ط لةمش ع لأل دني ةتج يم فعل لإلفشهء فضالً ن تولف لة كن لةمهدي أن يكون لإلفشهء
صهد لً ن قصد ج مي فال يكفي ةلتج يم أن يكون لةو قد لفشي ولنمه يجب أن يكون لالفشهء
مديهً ،فج يم" إفشهء لةو لةمص في ج يم" مدي" ومن ثم يتخر كن ه لةمعنوي صو ة لةقصد
لةج مي ،ولةنتيج" لةمت تب" لى رةك أنه ال قيهم ة رس لةج يم" إرل ةم يتولف ةدى لةفه ل لةقصد وةو
تولف ةديه لةخطأ.
إرل ج يم" إفشهء لةو لةمص في ال تقوم إرل تم

نتيج" لهمهل أو قل" لحت لز أو دم م ل هة

لةقولنين ولألنظم" من قبل من يقع ليه بء لالةتزلم بهةمحهفظ" ليه ،إال أن دم قيهم ج يم"
إفشهء لةو لةمص في ةلوبب لةوهةف لةرك

ال يحول دون قيهم لةموؤوةي" لةمدني" إرل تولف

نهص هرس لةموؤوةي" فيجب ةقيهم ج يم" إفشهء لةو لةمص في تولف ش وط لةموؤوةي" ولةمتمثل"
بهةو ي ولإل لدة ،وفي هرل لةخصوص يجد لإلشه ة إةى لنه قد رهب جهنب من لةفقه إةى وجوب
تولف قصد خهص ةقيهم ج يم" إفشهء لةو لةمص في ولةمتمثل بني" لالض ل بهةعميل وهو مه أخر
به لةمش ع لأل دني(.)2
وبهةمقهبل فقد رهب جهنب آخ من لةفقه إةى أن لةقصد لةعهم ولةمتمثل بهةو ي ولإل لدة كهفي
ةقيهم ج يم" إفشهء لةو لةمص في .كمه رهب جهنب آخ في لةفقه إةى لةقول بأنه ج لئم إفشهء

 )1لةخولةدة ،مؤيد حوني ،وقهوم ،بد لهلل يووف ،ج يم" إفشهء لةمص في ولةعقوب" لةمت تب" لي ه وفقهً ةلقهنون
لأل دني ،م جع وهبق ،ص1103

 )2بيدل  ،فهدي فؤلد ،لالبعهد لةقهنوني" ةو ي" لةعمل لةمص في ،م جع وهبق ،ص.000
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لةو لةمص في من لةج لئم لةتي يتطلب في ه قصدلً همهً أي أن ه ال تشت ط قصدلً خهصهً ،فال ب ة
بهةبه ث لى لإلفشهء حتى وةو كهن به ثهً ش يفهً ،فال يمكن أن يعتد به أو أن يؤخر بنظ لال تبه
إلبهح" لإلفشهء(.)1
كمه أنه رهب جهنب آخ من لةفقه إةى لةقول بأن د وى لةحق لةعهم تتح ك بمولج " م تكب
ج يم" لفشهء لةو لةمص في إرل كهن مع وفهً ،وأمه إرل كهن مج والً فإن لةد وى لةعهم تح ك
بمولج " لةبنك ،به تبه س شخصهً معنويهً بحوب لةمهدة ( )0/34من قهنون لةعقوبه

لأل دني ولةتي

جهء في ه :يعتب لةشخص لةمعنوي بهوتثنهء لةدلئ ة لةحكومي" أو لةمؤوو" لة ومي" أو لةعهم" موؤوالً
جزلئيهً ن أ مهل ئيوه أو أ ضهء إدل ته أو مدي يه أو أي من ممثليه أو مهةه يأتون هرس
لأل مهل بهومه أو بإحدى ووهئله بصفته شخصهً معنويهً .
وتطبيقه ةرةك إرل أخطه موظف لةمص ف أثنهء لطالع لةعميل لى حوهبه بط يق" مكن
لةغي من مع ف" صيد هرل لةحوهب أو رك لة صيد بصو م تفع أو كتبه لى و ق" فهطلع لةغي
لي ه دون قصد منه ال تقع لةج يم" .بل يجب أن تنص ف إ لدة لةفه ل إةى ل تكهب لةج يم" لى
وفق لةش وط لةتي نص لي ه لةقهنون.

 )1لةصفه  ،زين" غهنم ،لةنطهق لةموضو ي ةالةتزلم بهةو لةمص في ،مجل" لة لفدين ةلحقوق ،بغدلد،0223 ،
ص.53-1
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المطلب الثاني
االستثناءات القانونية لمبدأ السرية المصرفية
يتق

لالةتزلم بهةو لةم ني ةحمهي" لةعميل بهةد ج" لألوةى به تبه س صهحب لألو ل لةتي

لئتمن لةبنك لي ه ،كمه أنه فضال ن لالوتثنهءل

لةول دة لةقهنوني" أن ثم" أشخهص بحكم صلت م

بهةعميل ال يحتج ضدهم بهةو لةم ني كممثله أو وكيله لةقهنوني ولةوصي ولةقيم في حهة" مه إرل
كهن لةعميل قهص ل أو محجو لز ليه ةونه أو قله أو مه شهبه رةك ،كرةك لةو ث" لةرين يصبحون
أصحهب لةحق في لةو بعد وفهة لةعميل  ...إةخ ،كمه أنه يتق
لةمص في أمهم بعض لة يئه

حمهي" ةلمصلح" لةعهم" ،فع لةو

لةتي يخول ة ه صالحي" م لقب" لةممه وه

لةمهةي" ولةتجه ي"

ةلمصه ف ،وقد بدأ هرل لالتجهس يزدلد لنتشه ل بتزليد مخهط تبييض لألمولل وتمويل لإل ههب ،ةرةك
تم وضع لوتثنهءل

ةلكشف لى لةو ي" لةمص في" ،وهي لوتثنهءل

تطبيقهً ةلقهنون ،ولوتثنهءل

تطبيقهً ةلقضهء ،وويتم ش ح ه لى لةنحو ل تي:
الفرع األول :االستثناءات تطبيقاً للقانون
ةمبدأ لةو لةمص في في لةقهنون لأل دني لوتثنهءل  ،إر تنص لةمهدة ( )34من قهنون لةبنوك
لأل دني" بأنه بإمكهن بعض لألشخهص لالطالع لى لةو ي" لةمص في" حيث جهء في متن لةمهدة
بأنه:

لى لةبنك م ل هة لةو ي" لةتهم" ةجميع حوهبه

ويحظ ل طهء أي بيهنه

لةعمالء وودلئع م وأمهنهت م وخزلئن م ةديه

ن ه بط يق مبهش أو غي مبهش إال بمولفق" خطي" من صهحب

لةحوهب أو لةوديع" أو لالمهن" أو لةخزلن" أو من أحد و ثته أو بق ل من ج " قضهئي" مختص" في
خصوم" قضهئي" قهئم" أو بوبب إحدى لةحهال
لةحظ قهئمه حتى وةو لنت

لةموموح ب ه بمقتضى أحكهم هرل لةقهنون ،ويظل

لةعالق" بين لةعميل ولةبنك ألي وبب من لألوبهب  ،وكرةك لةمهدة
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( /93أ) من رل
لةبنك معلومه

لةقهنون فقد ومح

ةلبنك بإشعه لةبنك لةم كزي بتعهمال

بقيهمه بأنشط" غي مش و " ،حيث نص

ةدى

ميل تولف

لةمهدة لى أنه :إرل لم لةبنك لن تنفير

أي معهمل" مص في" أو لن تولم أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي ج يم" أو بأي مل
غي مش وع ،فعليه أن يقوم فو ل بإشعه لةبنك لةم كزي برةك.
وبنهء لى مه وبق فإن هنهك حهال
ً

يمكن في تولف هه لالطالع لى لةو ي" لةمص في"

تطبيقهً ةلقهنون ،وهي مه يلي:
أوالً :إطالع مدققي الحسابات
ف نهك نوع من لة قهب" تظ
مولصفه

من خالل إةزلم لةبنك لةتجه ي بتعيين مدقق حوهبه

قهنوني ةه

حددت ه لةمهدة (/30أ) من قهنون لةبنوك لأل دني" ،ولةتي جهء في ه لى أنه :أ -تؤةف في

كل بنك بق ل من مجلس إدل ته (ةجن" تدقيق) تتكون من ئيس و ضوين ينتخب م مجلس إدل ة
لةبنك من بين لأل ضهء غي لةمنوط ب م أ مهل تنفيري" دلخل لةبنك ،وتوتم لةلجن" في مل ه
طيل" مدة لوتم ل

ضوي" مجلس لإلدل ة ،وتتوةى لةلجن" ممه و" لةم هم ولةصالحيه

لةتهةي":

 -1قهب" مدى شموةي" لةتدقيق لةخه جي أل مهل لةبنك ولةتحقق من وجود لةتنويق بين أ مهل
مدققي لةحوهبه

لةخه جيين في حهل وجود أكث من مدقق.

 -0م لجع" لةمالحظه
لإلج لءل

لةول دة في تقه ي لةبنك لةم كزي وتقه ي لةمدقق لةخه جي ومتهبع"

لةمتخرة بشأن ه.

 -3د لو" خط" لةتدقيق لةدلخلي لةونوي" وم لجع" لةمالحظه
وتقه ي لةتدقيق لةدلخلي ومتهبع" لإلج لءل

لةمتخرة بشأن ه.

لةول دة في تقه ي

لةتفتيش
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 -4م لجع" لةبيهنه
أولم

لةمهةي" ةلبنك قبل

ض ه لى مجلس لإلدل ة وبصف" خهص" لةتحقق من

لةبنك لةم كزي بشأن كفهي" لةمخصصه

تحصيل ه ومخصصه

لةمأخورة ةمقهبل" لةديون لةمشكوك في

محهفظ لألو لق لةمهةي" ولبدلء لة أي في ديون لةبنك غي لةعهمل" ،أو

لةمقت ح ل تبه هه ديونه ههةك".
 -5لةتأكد من دق" لإلج لءل

لةمحهوبي" ولة قهبي" ووالمت ه ومدى لةتقيد ب ه.

 -2لةتأكد من لةتقيد لةتهم بهةقولنين ولألنظم" ولألولم لةتي تخضع ة ه أ مهل لةبنك.
 -3د لو" أي موهة" تع ض لي ه من قبل مجلس إدل ة لةبنك أو أي موهة" ت ى لةلجن" ض و ة
بحث ه ولبدلء لة أي بشأن ه
وال تعد م م" تدقيق لةحوهبه

موتقل" ن لةبنك ،بل هي جزء ال يتج أز من أي بنك ،إال أن

لوتقالةيت ه تعني قد ة لةتدقيق لى إ طهء أي موضو ي ومحهيد في أنظم" لة قهب" لةدلخلي" دون
تحيز أو تأثي من لةبنك .ومن ثم أجهز لةقهنون ةم لقبي لةحوهبه
مقننهً برةك مه ج ى لةعمل ليه من حق إطالع لإلدل ل

لالطالع لى معهمل" لةعمالء،

لةمختلف" في لةبنك لةولحد ،أو طلب بيهنه

من بعض ه لةبعض ،وال يعد رةك خ قهً ةلو ي" لةمص في" طهةمه تم جمع هرس لةمعلومه

وتبهدة ه

بصف" و ي".
ثانياً :حق البنك المركزي في االطالع على بيانات ومعلومات العمالء.
ففي وبيل مكهفح" ج لئم تبييض لألمولل ولةت ب لةض يبي أق قهنون لةبنوك لأل دني
بعض لالوتثنهءل  ،حيث لوتثن

لةمهدة ( /34ب) من قهنون لةبنوك لأل دني لأل مهل ولإلج لءل

لةتي يقوم ب ه لةبنك لةم كزي وولء و د

هرس لأل مهل في قهنون لةبنوك أو في قهنون لةبنك لةم كزي
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رلته ،كمه ومح
لةبيهنه

لةمهدة ( /34ه) من رل

لةخهص" بمعهمال

لةعميل لةالزم" إلثبه

لةقهنون ةلبنك لةم كزي لةكشف ن كل أو بعض
حقه في نزلع قضهئي نشأ بينه وبين ميله.

ثالثاً :اطالع اآلخرين على السرية المصرفية بموافقة خطية من العميل
وهرل مه أشه
لةتهم" ةجميع حوهبه

ةه لةمهدة ( )30من قهنون لةبنوك لأل دني بعبه ة ( لى لةبنك م ل هة لةو ي"
لةعمالء وودلئع م وأمهنهت م وخزلئن م ةديه ويحظ إ طهء أي بيهنه

نه

بط يق مبهش أو غي مبهش إال بمولفق" خطي" من صهحب لةحوهب أو لةوديع" أو لألمهن" أو
لةخزلن" أو من أحد و ثته أو بق ل من ج " قضهئي" مختص" في خصوم" قضهئي" قهئم" أو بوبب
إحدى لةحهال

لةموموح ب ه بمقتضى أحكهم هرل لةقهنون ،ويظل لةحظ قهئمه حتى وةو لنت

لةعالق" بين لةعميل ولةبنك ألي وبب من لألوبهب ، .فال يومح ةغي
لةمعلومه

لةعميل لةطالع

لى

لةو ي" في لةمص ف ةلعميل ،ةكن يجوز بمولفقته لةخطي" لةومهح ةآلخ ين بهالطالع

لي ه ،كمه أن وكيل لةتفليو" ولةوكيل لةقهنوني ةلعميل يجوز ةه لالطالع لى لةو ي" لةمص في" وهو
من ضمن لألشخهص ل خ ين لةتي أشه

ة م لةمهدة لةوهبق".

الفرع الثاني :االستثناءات القضائية
ال يحتج بهةو لةبنكي أمهم لةقهضي لةجزلئي لى أوهس أن كل شخص مكلف بهةحضو
أمهم لةمحكم" ةومهع أقولةه كشههد ملزم بهةحضو وحلف لةيمين وأدلء لةش هدة ،ويلزم لةقهضي
بفحص لألدة" ولألم بتقديم ه جل لةب
حوهبه

وودلئع ومعهمال

في لةقضهيه ،ةرةك فإنه قد يتع ض لةبنك ةإلفضهء بو ي"

لةعميل بت خيص من لةقضهء ،وهرل لةتصو قد يحدث في حهة" نشوب

منهز " قضهئي" بين لةبنك ولةعميل ،بقصد إظ ه حق لةبنك في هرس لةمنهز ه  ،كمه يوتد ي لةبنك
ةلش هدة أمهم لةقضهء ولالوتعهن" بمه في حوزته من موتندل

ووثهئق ألحد لةعمالء ،كمه أنه قد

51

يتعهون لة بنك في تنفير حكم قضهئي أو حكم تحكيم صهد بصو ة ن هئي" ويحمل لةصيغ" لةتنفيري"
ضد لحد مالء لةبنك(.)1
الفرع الثالث :االستثناءات في إطار التعاون الدولي
في إطه مكهفح" لة شوة ولةتبييض وتمويل لإل ههب ال يعتد بهةو لةمص في ألنه يعتب
تطبيق مبدأ و ي" لةمص ف من بين

قبه

مكهفح" لةتبييض ،وبهةنتيج" هو يشكل

قب" أمهم

لةج ود لة لمي" إةى وقهي" لةنظهم لةبنكي من ه حيث يحول دون لالطالع لى لةودلئع لةمص في"
ولألمولل لةمشبوه" ففعهةي" لةتدلبي لةمتخرة ب رل لةشأن تعود بشكل أوهوي إةى لةبنوك لةتي توتطيع
م لقب" مليه

لإليدلع ولةوحب ،ةرةك يجب تشديد لة قهب" ولةعقوبه

ألنه في لةولقع غهةبه مه تمتنع هرس لةمؤووه

لةمق ة ةرةك من ج " أخ ى،

ن لةتص يح بهةشب " وتغلب مصلحت ه في لالحتفهظ

بهةزبون موتغل" دم وضوح لةنصوص لةقهنوني" بشأن تحديد لةمعهمال

محل لةشب "(.)2

 )1بعبغب ،ومي  ،لةو ي" لةمص في" ،د لو" في لةقهنون لةمقه ن ،ةبنهن ،منشو ل
ص.55

 )2ق مهن ،بد لة حمن ،لةوجيز في لةجولنب لةقهنوني" ةعمليه
 ،0225ص.105

لةحلبي لةحقوقي"،1992 ،

لةبنوك ،لةجزلئ  ،مطبع" دل هوم" ةلنش ولةتوزيع،
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الفصل الرابع
المسؤولية الجزائية إلفشاء السر المصرفي
ةقد خلط

لةقولنين لةقديم" بين لةموؤوةي" لةجزلئي" ولةموؤوةي" لةمدني" حيث كهن

لةتعويض وفك ة لةعقهب ،فقد كهن جزلء لةفعل لةضه هو لةثأ ثم حل
فكهن لةجهني يدفع حق لةثأ بدفع لةدي" ،وةم يظ

فك ة

لةدي" بعد رةك محل لةثأ

لةتمييز بين لةموؤوةيتين إال ندمه بدأ

لةولط"

في لةجمه " ت ى أن هنهك أفعهل خطي ة ال يقتص أث هه لى لةمض و أو لةمجني ليه وةكن يمتد
أث هه ةلمجتمع ككل فأحوول بض و ة أن توقع لى لةجهني قوب" بهوم لةمجتمع(.)1
إضهف" إةى أن لةعقوب" في لةمجتمعه

لةبدلئي" كهن

تتوم بهةقوة وكهن لة دف من ه لالنتقهم،

وةكن مع م و لةزمن تطو مف وم لةعقوب" وأصبح لة دف من ه لإلصالح ولةتأهيل ول هدة لةمج م
ةلمجتمع شخصه ووي وف د صهةح وأصبح

لةعقوب" شخصي" أي تقع لى م تكب لةج يم" وال

تطهل من دلس( .)2ةرةك فهةموهءة" تتعلق بشخص لةفه ل وتنشه لةموؤوةي" لةجزلئي" قبل لةفه ل
حيثمه تتولف ةديه لألهلي" لةجزلئي" ةتحمل ه.
أمه بهةنوب" ألوهس لةموؤوةي" لةجزلئي" فتتمثل بهألوس لةتي من أجل ه تب لةمش ع موؤوةي"
لى لةشخص لةري ي تكب ج يم" ويف ض ليه قوب" أو تدبي لحت لزي ،وقد قيل بعدة نظ يه

أو

مرلهب ةتب ي أوهس هرس لةموؤوةي" من ه مرهب ح ي" لالختيه ولةري يقول أتبه ه أن لةجهني يوأل
ن تص فه لةج مي ألنه أخته هرل لةط يق ةلتعبي
إنكه

فك ة ح ي" لالختيه

ن رلته( .)3وبهةمقهبل رهب لتجهس آخ إةى

كأوهس ةلموؤوةي" لةجزلئي" وهم أصحهب لةمرهب لةوضعي ،ويقول

 )1مووی ،لةموؤوةي" لةجزلئي" ةلشخص لةمعنوي ،ص .۳۲
 )2بيد ،لةم جع لةوهبق ،ص .5

 ) 3بيد ،لةم جع لةوهبق ،ص .۷
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أصحهب هرل لالتجهس أن لإلنوهن خهضع خضوع تهم ةظ وف لةحيهة لةتي تحكم لةويط ة

ليه

وتجعله يتبنى ولوكه ال دخل الختيه س فيه(.)1
أمه بهةنوب" ةلمش ع لأل دني نجد أنه قد جح مرهب ح ي" لالختيه كأوهس ةقيهم لةموؤوةي"
لةجزلئي" حيث نص

لةمهدة  1/34قوبه

أنه ال يحكم لى أحد بعقوب" مه ةم يكن قد أقدم لى

لةفعل ن و ي ول لدة ،ف رل لةنص يتطلب ةقيهم لةموؤوةي" لةجزلئي" ش طين همه لةو ي ولإل لدة وهو
مه يتطلبه مرهب ح ي" لالختيه إال أنه ةم يأخر ب رل لةمرهب لى إطالقه.
إرلً فهةموؤوةي" لةجزلئي" شخصي" أي أن لةقه دة لةقهنوني" تخهطب لألشخهص وهم لةملزمون
بم ل هت ه وولء أكهنول لشخهص طبيعيين أم معنويين ،وقد ل ت ف لةقهنون ةإلنوهن بهةشخصي"
لةقهنوني" كمه أق
ولةجمعيه

ولةمؤووه

هرس لةصف" ةتجمعه

لألمولل ولألشخهص كمه هو لةحهل في لةش كه

ولةبنوك ف ي برةك أهل ةتحمل لةموؤوةي"(.)2

ومن خالل هرل لةفصل ويتم لةتط ق إةى لةموؤوةي" لةجزلئي" ةلمص ف ن إفشهء لةو
لةمص في كشخص معنوي ،وموؤوةي" مدي لةمص ف ن إفشهء لةو لةمص في كشخص طبيعي،
ورةك من خالل لةمبحثين لةتهةيين:
لةمبحث لألول :أوهس لةموؤوةي" لةجزلئي" ةلبنك ن ج يم" إفشهء لةو لةمص في
لةمبحث لةثهني :موؤوةي" لةبنك لةجزلئي" ن ج لئم إفشهء لةو لةمص في لى أوهس لةخطأ

 ) 1مووی ،لةم جع لةوهبق ،ص.62
 ) 2صهةح ،لةم جع لةوهبق ،قهنون لةعقوبه  ،ص.632
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المبحث األول
أساس المسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم إفشاء السر المصرفي
مﻥ ﺍألمﻭﺭ ﺍةمولﻡ ب ه في فقه ﺍةقهنﻭﻥ ﺍةجنهئي ،ﺃﻥ ﺍةموﺅﻭةي" ﺍةجﺯﺍئي" ال تﺭتبﻁ ﺇال بمتﻥ
يملتﻙ ﺍإلﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍةتمييﺯ وح ي" لإل لدة ،لةتي تﺩفعه نحﻭ ﺍةفعل ﺃال ﻭهﻭ لةشخص ﺍةﻁبيعتي ﺍةﺫﻱ
ﻭحﺩس تﻭجه ﺇةيه ﺃحﻜهﻡ قهنﻭﻥ ﺍةعقﻭبهﺕ؛ ألﻥ بمقﺩﻭﺭس ﻭحﺩس ف ﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ مضمون ه ،وتﻜييتﻑ
ولوكه وفقهً ة ه(.)1
فإونهﺩ ﺍةموﺅﻭةي" ﺍةجﺯﺍئي" يتﻁلﺏ قﺩﺭﺓ ﺍةشخﺹ لى ﺍةتمييﺯ ﻭﺍالختيهﺭ ،ﻜمه يتﻁلﺏ
قﺩﺭته لتى تقﺩيﺭ ﺃمﻭﺭس ﻭفقهً ةلبﻭﺍ ﺙ ﺍةتي يحو ه ﻭﺍةغهي" ﺍةتي ي ﺩﻑ إةي ه ،ﻭﺇﺫﺍ ﺍنعﺩمﺕ لإل لدة
ولالختيه لنتفى لالونهد ولمتنع توقيع لةعقوب" ( ،.)2وهرل مه نص
قهنون لةعقوبه

ليه لةمهدة ( /34فق ة  )1من

لأل دني لةوه ي لةمفعول لى أنه ال يحكم لى أحد بعقوب" مه ةم يكن قد أقدم لى

لةفعل ن و ي ول لدة (.)3
فأصبحﺕ ﺍألشخهﺹ ﺍةمعنﻭي" في ﺍةعصﺭ ﺍةحﺩيﺙ ،تمثل صﺏ ﺍةحيهﺓ ﺍالقتصهﺩي" ،لى
ﺍةصتعيﺩ ﺍةﻭﻁني ﻭﺍةعهةمي؛ ةمه تﺅﺩيه مﻥ خﺩمهﺕ ضﺭﻭﺭي" ،تجعل ﺍةنمﻭ ﺍالقتصهﺩﻱ موتمﺭ
بتصه ﺩ ،ﻭبمه ﺃﻥ ﺍةقهنﻭﻥ ،يحمي ﺍألشخهﺹ ﺍةمعنﻭي" ﺍةمشﺭﻭ " ﺍةتي تقﻭﻡ ب ه ،فله ﻜل ﺍةحتﻕ
فتي محهوبت ه ةمخهةفت ه ﺍةقهنﻭﻥ ةﺫﺍ مﻥ ﺍةضﺭﻭﺭﺓ ﺇقﺭﺍﺭ ﺍةموﺅﻭةي" ةلشخﺹ ﺍةمعنﻭﻱ جنهئيه،

 )1صهةح ،نهئل بد لة حمن( ،)1992لةج لئم لالقتصهدي" في لةتش يع لأل دني ،مهن ،دل لةفك ةلنش ولةتوزيع،
ط ،1ج ،1ص.144
 )2لةش وش ،محمد والم"( ،)0229لةموؤوةي" لةجزلئي" ةألشخهص لةمعنوي" ،وهة" مهجوتي  ،لةجهمع" لأل ني"،
ص.42

 )3لةموه دة ،أنو محمد صدقي( ،)0223لةموؤوةي" لةجزلئي" ن لةج لئم لالقتصهدي" ،مهن ،دل لةثقهف" ةلتوزيع
ولةنش  ،ص.302
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ةحمهي" ﺍالقتصتهﺩ ﺍةﻭﻁني ،ﻭضمهﻥ نجه " ﺍةقهنﻭﻥ ﺍةجنهئي لالقتصهدي ،ﺇال ﺃﻥ هﺫس لةض و ة ةﻡ
تﻜﻥ محل ﺇجمتهﻉ ﺍةفقه ﻭﺍةقضهﺀ حﻭل ﺇقﺭﺍﺭ ﺍةموﺅﻭةي" ﺍةجﺯﺍئي" ةلشخﺹ ﺍةمعنﻭﻱ ،ﺃي مه ﺯﺍل
جﺩل فق تي مته بيﻥ منﻜﺭ ﻭمﺅيﺩ إلونهﺩ ﺍةموﺅﻭةي" ﺍةجﺯﺍئي" ةلشخﺹ ﺍةمعنﻭي ،وحول لةكيفي" لةتي
يتم من خالة ه تطبيق لةموؤوةي" لةجزلئي" لى لةشخص لةمعنوي لةمكون من دة أشخهص ،أو
مجمو " من لألمولل(.)1

المطلب األول
األساس القانوني حول إسناد المسؤولية الجزائية البنك عن إفشاء السر المصرفي
ال يخفى لى أحد لن لةمش و ه
لةمجتمعه

لةحديث" وبهةتهةي أضح

لالقتصهدي" ومن أهم ه لةبنوك بمختلف أنول ه قد غز

بإمكهنيهت ه لةمعلوم" رل

تأثي فهق كل لةمؤث ل

لألخ ى في

لةحيهة لالقتصهدي" ةلبلد بشكل هم ،وبمه أن لةبنك يشكل وحدة يعمل في ه أف لد دة يوي ون لى
خطى معين" كي يصلون ةتحقيق لةغهيه

لةعهم" فإن كل شخص من هؤالء يعمل ويفك ويتص فون

ةرةك فهةغهةب يتص فون مهديهً ويقعون في مخهةفه
لألفعهل لةمج م" أو يت كون بعض لةولجبه

ةلقولنين ولألنظم" ولةتعليمه

فيقعون في بعض

لةملقهة لى هتق م ومن هرل لةمنطلق ةزم لةبحث في

هرس لةموؤوةي" في حهل ل تكهب لةج يم" من أحد لةعهملين ف ل تقع لةموؤوةي" لى لةموظف أم لى
مدي لةبنك ،أم لى لةبنك نفوه.
فهةحهج" ةضمهن تنفير لةتش يعه

لالقتصهدي" قد لوتلزم تق ي

موؤوةي" مدي

وموؤوةي" مدي أي مش وع لقتصهدي ن لألفعهل لةمهدي" لةتي ةم ي تكب ه هو شخصيهً كمه أد

لةبنك
في

بعض لةبلدلن إةى تق ي لةموؤوةي" لةجنهئي" ةلمش وع نفوه ويتجلى من هرل كله أن تق ي لةموؤوةي"

 )1لةموه دة ،أنو محمد صدقي ،لةموؤوةي" لةجزلئي" ن لةج لئم لالقتصهدي" ،م جع وهبق ،ص.354
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لة جنهئي" ةلمش وع نفوه ويتجلى من هرل كله أن تق ي ههتين لةموؤوةيتين أم يتنهفى في ظهه س
ومبدأ شخصي" لةموؤوةي" وشخصي" لةعقوب" ،ومن لةمعلوم أن ههتين لةموؤوةيتين من كهئز قهنون
لةعقوبه

لةحديث(.)1
فهإلونهد هو لةصل" بين لةفه ل ولةخطأ وهو يتحدد إمه بهةقهنون نفوه ولمه يتوالس لةقهضي،

ولمه أن يكون إونهدلً مهديهً هديهً وهرل بدو س ال يثي أي صعوب" في لةعمل ،أم لالونهد لةقهنوني
لةص يح ف و لةري ين فيه لةقهنون أو لةلولئح شخصهً كفه ل لةج يم" خالف من ل تكب لألفعهل
لةمهدي" ،فعندمه يف ض لةقهنون لى لةمنشأة أو لةبنك أو لةش ك" لةقيهم ببعض لالةتزلم أو لالمتنهع
ن بعض لألفعهل ثم يخهةف أحد لةعهملين في لةمنشأة وولء أكهن موظفهً أم مدي أو همل نجد أن
لةقهنون وبشكل قطعي أو ضمني يوند لةفعل ةلشخص لةري يعتب س مخطئ ك ئيس لةمنشأة أو مدي هه
أو لةمشغل ،ويكون هرل لالونهد ص يحهً ندمه يحدد لةقهنون شخص لةموؤول بهالوم ولةوظيف"،
وهرل مه جهء في قهنون لةج لئم لالقتصهدي" من خالل إشه ت ه إةى أنه :إرل ل تكب مدي أو هيئ"
معنوي" أو موظف في ه أو أي من أ ضهء مجلس إدل ت ه أو هيئ" مدي ي ه بمه في رةك ئيس
لةمجلس أو لة يئ" أو أي من لةعهملين في لة يئه

لةول دة في لةفق ة (ب) من لةمهدة ( )0من هرل

لةقهنون أي ج يم" خالفهً ألحكهمه وتبين أن هرل لةج م قد ل تكب قصدلً فيعهقب بمقتضى لةعقوبه
لةمنصوص لي ه في قهنون لةعقوبه

وهرل لةقهنون ( ،)2أمه لالونهد لةقهنوني لةضمني ف نه ال يفصح

لةقهنون فيه ص لح" ن إ لدته وةكن ه توتخلص منطقيهً من لةنظهم نفوه.

 ) 1ملوكي ،إيهد بد لةجبه  ،لةموؤوةي" ن لألشيهء وتطبيق ه لى لألشخهص لةمعنوي" بصف" خهص" ،مهن ،دل
لةثقهف" ةلتوزيع ولةنش  ،0229 ،ص .050

 )2نص لةفق ة (أ) من لةمهدة ( )5من قهنون لةج لئم لالقتصهدي" لأل دني قم  11ةون"  1993وتعديالته.
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كمه أن لةقهنون لةجنهئي ةم يغفل كرةك بيهن موؤوةي" لةفه ل غي لةمبهش إةى جهنب موؤوةي"
لةفه ل لةمبهش  ،فهةفه ل لةمبهش هنه هو لةري يأتي لةفعل لةمهدي مبهش ة ومن لجل هرل فإن
لالونهد مهدي أي أن لةفعل هو لةري يحدد لةفه ل(.)1
فهةمش ع لأل دني لوتوجب إلونهد لةموؤوةي" لةجزلئي" تولف صف" لةفه ل ولةش يك ،وهرل مه
يومى بهةموههم" لألصلي" ،وقد

ف

لةمهدة ( )35من قهنون لةعقوبه

لأل دني لةفه ل بهنه من

أب ز إةى حيز لةوجود لةعنهص لةتي تؤةف لةج يم" أو وههم مبهش ة في تنفيرهه ،وقد ت تكب
لةج يم" بفعل دة أشخهص متحدين ،يتوةى كل من م إتيهن فعل ي ّكون لةج يم" بقصد حصوة ه،
ففي هرس لةحهة" يعتب ول ش كهء في لةج يم" ،حيث أن لةفه ل ولةش يك يكون ةكل من ه ني" إط ه
لةج يم" إةى لةعهةم لةخه جي ،بهإلضهف" إةى تولف لةقصد لةج مي ةدي م في إحدلث لةج يم" ،كمه أنه
ال يلزم ةقيهم لةموؤوةي" لةجزلئي" صفتي لةفه ل ولةش يك فحوب ،ف نهك أشخهص يقومون بأفعهل ال
تدخل ضمن لة كن لةمهدي ةلج يم" ،إال أن لةقصد من تلك لألفعهل موه د لةفه ل لألصلي من
إتمهم ج يمته ،وهرل مه يومى بهةموههم" لةتبعي" حيث تأخر صو لً دة من ه لةتح يض ولةتدخل
ولإلخفهء(.)2
أمه فيمه يخص لةفه ل (لةمتدخل) ف و إحدى صو تي لةفه ل غي لةمبهش وهرل لألخي ال
ي تكب لةولوك لةمج م مهديهً وةكنه يحصل بخطأ صهد منه فإرل كهن قد فعل رةك مدلً ف و لةفه ل
لةمعنوي وهرل لألخي هو لةعقل لةمدب و لء لةفعل لةمهدي لةم تكب ولةفه ل لةمهدي في هرل لةحهل

 ) 1ملوكي ،إيهد بد لةجبه  ،لةموؤوةي" ن لألشيهء وتطبيق ه لى لألشخهص لةمعنوي" بصف" خهص" ،م جع وهبق،
ص.055

 )2لةجبو  ،محمد ودة( ،)0210لةوويط في قهنون لةعقوبه  :لةقوم لةعهم،
ص.325

مهن ،دل ولئل ةلنش ولةتوزيع،
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يكون غي موؤول( ،)1إال أن هرس لةصو ة نهد لً مه تحدث في نطهق لةج لئم لالقتصهدي" وةكن لةحهة"
لألكث شيو هً هي لةفه ل لةوويط وهرل لةفه ل ةم يث لةج يم" وةم يح ض لي ه وةكنه ت ك ه تقع
وكهن بإمكهنه منع وقو ه بتدخله وهو يعهقب إرل وضع لةقهنون لى كههله لةتزلمهً بهةو
تطبيق لةقهنون بشكل وليم ،فهةمش ع لأل دني ةم ينص ص لح" في قهنون لةعقوبه

لى

لى نظ ي"

لةفه ل لةمعنوي.

المطلب الثاني
موقف الفقه من إسناد المسؤولية الجزائية للجرائم المادية للبنك
ث ت تته لختت تتتالف فق تت تتي ح ت تتول موتت تتأة" إوتت تتنهد لةمو ت تتؤوةي" لةجزلئي ت تت" لةج ت ت ت لئم لةمهديتت تت" ةلبنت ت تتك،
حي ت تتث ظ ت ت ت لتجههتت تتهن ئيوتت تتيهن متت تتن م لتجت ت تتهس ي ت ت ت ى أن خط ت تتأ لةمنشت ت تتأة أو لةمش ت ت ت وع لالقتصتت تتهدي
يختل تتف تتن خط تتأ همل تته ،ف تتي ح تتين ك تتهن لالتج تتهس لةث تتهني وه تتو لألقت ت ب إة تتى موق تتف لةقض تتهء يت ت ى
أن لةموت ت تتؤوةي" لةجزلئيت ت تت" تصت ت تتل إةت ت تتى لةفه ت ت تتل لةووت ت تتيط دون موت ت تتهس بوحت ت تتدة لةج يمت ت تت" ،وهت ت تترل مت ت تته
ويتم بحثه لى لةنحو ل تي:
الفرع األ ول :نظرية اختالف مسؤولية المشروع االقتصادي عن خطأ فاعله
يت ت ت ى أنص ت تته ه ت تترل لالتج ت تتهس إة ت تتى أن لةمو ت تتؤوةي" لةجنهئي ت تت" تتع ت تته ض م ت تتع ضت ت ت و ل

تنمي ت تت"

لةمنش ت تتأة لةحديث ت تت" ،طهةم ت تته أن ت تته ةتجن ت تتب ك ت تتل مو ت تتؤوةي" يتع ت تتين ل ت تتى لةم ت تتدي ين أن ي ت تتؤدول ولجب ت تته
كبي ت ت ة ف ت تتي ظ ت تتل لالتو ت تتهع ف ت تتي لةعملي ت تته

لةيومي ت تت" لةتت تتي تق ت تتوم ب ت تته تل ت تتك لةمنش ت تت،

ومن ت تته لةبن ت تتوك،

ة ت تترةك يت ت ت ى لة ت تتبعض إة ت تتى أن ه ت تترل لةوض ت تتع ي ت تتؤدي إة ت تتى أن تص ت تتبح لةبن ت تتوك ولةمنش ت تت،

كن ت تتوع م ت تتن

 )1بد لةوته  ،فوزي" ،لةموههم" لألصلي" في لةج يم" ،أط وح" دكتو لس ،جهمع" لةقهه ة ،1932 ،ص.43
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لة هت تتهئن يعت تتهقبون مت تتن لجت تتل أخطت تتهء ةت تتم يوت تتتطيعول توقع ت تته وال منع ت تته ،لألم ت ت لةت تتري وت تتيؤدي إةت تتى
شلل في لإلدل ة(.)1
ةكن لةبعض لالخ دلفع ن لةموؤوةي" لى أوهس أن قهب لةمش وع بوبب فعل تهبعه أم
ظهه ي فقط ،ةكن لةحقيق" أن لةمش ع يعهقبه ألنه ل تكز لى لةخب ة لةعملي" من لةولجب لفت لض
خطئه لةشخصي لةمتمثل في لإلخالل بولجب لإلش لف لةمف وض

ليه مبهش ة ةضمهن تنفير

لةنصوص لةالئحي"(.)2
ف رس لةنظ ي" تنك

إرن تأويس لةموؤوةي" لةجنهئي" ةلمنشأة لالقتصهدي"

لى أوهس

لةموؤوةي" لةجنهئي" ن فعل لةغي  ،ةرةك قيل أنه إرل كهن لةقهنون أو لةلولئح تف ض لى شخص
لةتزلمهً بعمل أو لمتنهع ن مل تح

ت ديد قوب" جنهئي" فغن لةموؤوةي" في هرس لةحهة" تقع لى

من يف ض ليه هرل لالةتزلم ،ويجب أن يعهقب إرل ت ك بإهمهةه ةغي س ممن يعملون تح

لم ته،

ويأتون مه أم لةقهنون به أن يحظ ت أو يمتنعون مه لم س به لةقهنون أن يؤتى ،وفي ظهه لألم
فإن لةشخص يبدو وكأنه موؤول ن فعل غي س ،وةكن في لةحقيق" هو موؤول ن فعله لةشخصي،
أي ن نقص إش لفه ةضمهن تنفير لةتزلمه لةشخصي ،فأوهس موؤوةيته هنه لةخطأ غي لةعمدي أي
إهمهةه في تنفير لةتزلمهته لةشخصي" ،ف ئيس لةمنشأة ليه لالةتزلم بضمهن لحت لم لةلولئح ولةقولنين في
منشأته ،وكل مل غي مش وع من لةتهبع أيهً كهن

لةظ وف يقيم مبهش ة خطأ لةمتبوع(.)3

 )1مصطفى ،طهه  ،م جع وهبق ،ص.341
 )2لةموه دة ،أنو محمد صدقي ،م جع وهبق ،ص.359

 )3بد لةلطيف ،بد لة زلق لةمولفي ،لةموؤوةي" لةجنهئي" ةمدي لةمنشأة لالقتصهدي" لةخهص" ،لةقهه ة ،دل لةن ض"
لةع بي" ،1995 ،ص.15
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فهةبنك لو أي منشأة لي ه لالةتزلم بضمهن لحت لم لةلولئح ولةقولنين في منشأت ه ،ألن كل فعل
غي مش وع منه لو من لةتهبع يفيد بمج د وجودس لةمهدي أن لةمتبوع ةم يقم بتأدي" ولجبهته لة ئيوي"،
وهرل لةوضع يتفق مع مبدأ لةولط" لةري يأخر به قهنون لةعقوبه
لالقتصهدي" تصع قول د هي بهةنوب" ةلمنش،

أولم

لالقتصهدي ،فهةولطه

حقيق" فخطأ لةمدي

لةشخصي ض و ي

ةموؤوةيته ،وةكن يكفي ةقيهم هرل لةخطأ إهمهل لةمنشأة لتخهر لإلج لءل

لةض و ي" ةم ل هة تطبيق

لةقهنون ،وبمعنى آخ فإن لةبنك ال يعفى من لةموؤوةي" إال إرل أثب

أن تهبعه خهةف تعليمهته

لة ومي" ول تكب لةج يم" لةخفي" ،فإةى جهنب لةخطأ لة ئيوي لةموند إةى لةم ؤوس ولةري يكون
ج يم" إيجهبي" هنهك محل ةخطأ آخ يوند إةى لةمنشأة وهو خطأ لمتنهع يتمثل في دم مبهش ته
لة قهب" لةكهفي" لى تهبعه في تنفيرس الةتزلمه

لةولقع" ليه شخصيهً(.)1

الفرع الثاني :التميز بين الفاعل المادي والفاعل المعنوي
ي ى جهنب من لةفقه أن لةج يم" قد يكون ة ه إةى جهنب فه ل ه لةمهدي وفه ل معنوي ،وهو
لةري ل تكب

ةمصلحته أو بنهء لى أولم س ،ورةك ألن لةمش ع يبغي ن ط يق تطبيق لةعقهب

ةلوصول إةى لفضل لةووهئل لةحمهي" لةنظهم لةعهم ،وهرل لةتحليل ال يرهب إةى مخهةف" مبدأ شخصي"
لةعقوبه  ،ولةحهل ةيس كرةك في حهة" موؤوةي" لةبنك لةري أم
لةعقوبه

بنفوه

مهةه بمخهةف" قهنون

وال في حهة" من ت ك مدلً مهةه ي تكبون لةج يم" ويوتفيد هو من رةك ،فيوجد إرن في

كل مخهةف" شخصهن فه ل مهدي هو لةفه ل لةحقيقي ةلج يم" ،وفه ل معنوي هو لةمنشأة مصد

 )1مجههد ،أوهمه( )0223لةتعويض ن لألض ل  ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي" ،ص.53
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بنهء لى أم س أو لمتنه ه وقع
لألم لةري ً

لةج يم" ،أو مكن ت كه ةولجبه لةغي من ل تكهب

لةج يم"(.)1
ويضيف أنصه هرل لالتجهس أن لةفه ل لةمعنوي فه الً ةلج يم" ،ةرةك فإن لةبعض ي ى أن
رةك يؤدي إةى أن نفت ض في هرل لةشخص خطأ ال نجدس فيه ،ولةولقع أننه ةونه بصدد حهة" يأم
في ه مدي أو ئيس لةمنشأة شخصيهً همله بمخهةف" لةقهنون ،ولنمه نحن بصدد رةك لةري يمكن أن
نالحظ في جهنبه إهمهالً أو نقصهً في لإلش لف أو لة قهب" ،فخطأ لةمنشأة أو لةبنك هنه ةه طبيعته
مختلف" ن طبيع" خطأ لةم ؤوس(.)2

 )1مصطفى ،طهه  ،لةمولج " لةتش يعي" ةظهه ة غول لألمولل لةمتحصل" من ج لئم لةمخد ل  ،م جع وهبق،
ص.344

 )2بد لةلطيف ،بد لة زلق لةمولفي ،لةموؤوةي" لةجنهئي" ةمدي لةمنشأة لالقتصهدي" لةخهص" ،لةقهه ة ،دل لةن ض"
لةع بي" ،1995 ،ص.110
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المبحث الثاني
مسؤولية البنك الجزائية عن جرائم إفشاء السر المصرفي على أساس الخطأ
يعد لةنطهق لةطبيعي لةري أقهمه لةقضهء ةموؤوةي" لةمش وع أو لةمنشأة لالقتصهدي" هو
لةج لئم لالقتصهدي" غي لةعمدي" لةتي ي تكب ه تهبعوس ومع رةك فقد لتوع نطهق هرس لةموؤوةي" فلم
يعد قهص لً لى هرل لةنوع من لةج لئم بحيث لمتد حتى إةى لةج لئم لةعمدي" ،و لى هرل لألوهس
ويتم لةبحث من خالل بيهن موؤوةي" لةمنشأة (لةبنك)

ن ج لئم لإلهمهل لالقتصهدي" ولةج لئم

لالقتصهدي" لةعمدي" ومن ه (ج لئم إفشهء لةو لةمص في) ولةج لئم لالقتصهدي" غي لةعمدي" ،ورةك
وفق لةتفصيل ل تي:

المطلب األول
مسؤولية مدير البنك عن الجرائم االقتصادية غير العمدية
يمكن لةقول بصف" هم" ،أن لةقضهء قد َّ
قبل بتووع لةموؤوةي" لةجنهئي" ةلمشه يع ولةمنش،
لالقتصهدي" ومن ه لةبنوك إةى جهنب موؤوةي" لةم ؤووين ،وليقهع لةعقوبه

لى تلك لةمنش،

في

حهل ل تكهب لةفعل لةمحظو  ،أو أشه به ،أو لى لألقل مكن بإهمهةه أو نقص إش لفه لةم ؤوس
من ل تكهبه ،أو بصف" هم" ألنه ةم يؤد لةتزلمه لةشخصي بهحت لمه ةلقولنين ولألنظم" ولةتعليمه ،
ولكتفى لةقضهء هنه بهةبحث من يتوجه إةيه لةخطهب بهةقه دة لةتي تم مخهةفت ه ةكي يكون هو
لةموؤول ،فيكتفي ةقيهم لةموؤوةي" لةجنهئي" ةلمنشأة لالقتصهدي" (لةبنك) أن يكون هنهك تنظيم
مف وض ليه ،وال يغي من رةك أن يكون م تكب لةمخهةف" شخص خهةف لةمنشأة ،أو أال يكون
لةمنشأة قد ل تكب

خطأ محددلً ،فهةخطأ هنه مفت ض فيه ،ةرةك فإن لةبنك لةتجه ي يتحمل لةموؤوةي"

في حهل مخهةف" لةتش يعه

لةقهنوني" بخصوص لةو ي" لةمص في" ،من خالل أن أحد موظفي لةبنك
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قد قهم بإفشهء لةو

لةمص في ةعميل لةبنك ةشخص آخ

غي

مخول ةه لالطالع

لى تلك

لألو ل (.)1
وهرل يقودنه إةى لةتوهؤل لةتهةي :هل تصبح لةمنشأة لالقتصهدي" ومن ه (لةبنك) موؤوالً تلقهئيه
ن مخهةف" لةلولئح لةمف وض" ليه لةتي ي تكب ه أحد مهةه؟ ،ةإلجهب" لى رةك نجد أن نظ ي"
لةج يم" لةمهدي" تقود منطقيهً إةى هرس لةنتيج" .وةكن من غي لةمقبول أن نق إدلن" لةمنشأة أو لةبنك
لةري يبدو جليهً أنه ةم يكن ةديه إمكهني" منع تهبعيه من مخهةف" لألولم ولةلولئح ولةتعليمه  .فإرل
لةموؤوةي" لةمهدي" بهةنوب" ةلفه ل لةمبهش  .فإنه من بهب أوةى ،يصبح من

كهن قد وبق أن فض

غي لةمعقول أن يقبل لةتووع في ه بهمتدلدهه إةى موؤوةي" ن فعل ةلغي ألنه في لةغهةب ،في هرس
لةحهة" لألخي ة ةيس ةدى لةفه ل لةوويط أي وويل" ةتجنب إ كهب لةج يم" أو حتى لةعلم ب ه(.)2
وةكن مه هو موقف لةقضهء ولةفقه لةلرلن قبال بهةموؤوةي" لةمهدي" في حق لةفه ل لةمبهش
بهةنوب" ألوهس موؤوةي" لةمنشأة ،فنجد أن لةقضهء قد ت دد في هرل لةصدد ،فعلى لة غم من أن
قضهء لةمحهكم لةجنهئي" قد قبل إمكهني" قيهم موؤوةي" جنهئي" ن ج يم" مهدي" لى هتق لةفه ل
لةوويط ،لال إنه أظ

ت ددًل كثي لً أول لألم ب رل لةشأن ،وأبدى حي ة في تب ي هه .فقد ب ز حجج

مختلف" ضد لةموؤوةي" ن فعل لةغي أث
لةنقض لةف نوي" تضه ب

في ه تأثي لً محوووهً ،بحيث أن حيثيه

خالل لةنصف لةثهني من لةق ن لةتهوع

ولال ت لض لألوهوي لةري كهن به لًز في رةك لةوق

ش

أحكهم محكم"

في هرل لةخصوص،

ضد لةموؤوةي" لةجنهئي" ةلمدي كهن موتمدلً

 )1لةموه دة ،أنو محمد صدقي ،م جع وهبق ،ص.392

 )2وهرل لةتووع في لةموؤوةي" لةجنهئي" لةموضو ي" يبدو أكث قلقه ندمه تجلب مخهةف" لةالئح" حهدث" جودي"،
فووف تقوم موؤوةي" ن قتل أو ج ح بإهمهل دون تطلب ةلش ط لةعهدي ةلدةيل لى خطأ لإلهمهل.
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من لةمبدأ لةمع وف بشخصي" لةعقوب" ممه لضط لةقضهء ،خالل تلك لةحقب" إةى وجوب لألخر
ب رس لةموؤوةي" كهوتثنهء من هرل لةمبدأ(.)1
فقد قض

محكم" لةنقض لةف نوي" (حيث أنه بحوب لألصل ال يعهقب إنوهن أال بوبب

أفعهةه لةشخصي" ،فأن هرس لةقه دة تعهني من لوتثنهءل

بعض لةمولد ،ورةك بصف" خهص" في

لةم ن لةمنظم" لةموتقل" ،رةك ش وط أو ط يق" لوتغالل لةصنه " لةتي تق هه معلومه

لةبوةيس

من أجل لةوالم" ولألمن لةعهم ،تلزم أوهوه ئيس أو صهحب لةمنشأة)(.)2
ثم تطو لألم

بعد رةك ،إر أد ك

لةمحهكم أن هرل لةتحفظ في أولوب تق ي

هرس

لةموؤوةي" ةم يكن ض و يهً ،ألن لألم ال يتعلق هنه بهوتثنهء حقيقي من مبدأ شخصي" لةعقوبه ،
رةك أنه مه دلم لالةتزلم مف وضهً شخصيهً لى ف د ن ط يق لةقهنون أو لةالئح" ،فإن هرل لةف د هو
لةري يصح تتبعه في حهة" مخهةف" لةالئح" دون حهج" إةى لالةتفه

إةى لةفه ل لةمبهش ةلج يم".

وةكن لةولقع أن مشكل" لةصف" لالوتثنهئي" ةلموؤوةي" لةجنهئي" ن فعل لةغي كهن
إال بموأة" صيهغ" لألحكهم لةتي قبل

ثهنوي" ،فلم تتعلق

هرس لةموؤوةي" ،وةكن لةمشكل" لةم م" كهن

تتعلق بكيفي"

تب ي هه ،وفي هرل لةصدد ت دد لةقضهء كثي لً وخهص" فيمه يتعلق بش ح كيفي" إمكهن تشبيه لألفعهل
لةجنهئي" ةلفه ل لةمبهش بهألفعهل لةجنهئي" ةلفه ل لةوويط ،ومن ج " أخ ى كيف يمكن فنيهً ل تبه
لةفه ل لةوويط موؤوالً ن أخطهء تهبعيه حهة" كونه ةم يشه ك في ه بأي شكل من لألشكهل(.)3

 ) 1بد لةلطيف ،بد لة زلق لةمولفي ،م جع وهبق ،ص.154
 ) 2ينظ

نقض ف نويي 1933/5/02نقال

ن د .م دي ،

لالقتصهدي" ،كلي" لةحقوق جهمع" لةمنصو ة ،۹۱۷۱ ،ص.۲۳۳

بد لة ؤوف ،لةموؤوةي" لةجنهئي"

ن لةج لئم

 ) 3بد لةوته  ،فوزي" ،لةموههم" لألصلي" في لةج يم" :د لو" مقه ن" ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي"،1953 ،
ص.301
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وفي هرل لةصدد ،ت لوح
لةغي  ،بين ثالث نظ يه

أحكهم لةقضهء ،مع قبوة ه مبدأ لةموؤوةي" لةجنهئي"

ن فعل

مختلف" ،وهي لى لةنحو ل تي:

النظرية األولى (نظرية تمثيل مدير المشروع) :أوس لةقضهء في فت ة معين" موؤوةي" مدي
لةمش وع لى أوهس أن لةعهمل يمثله بحيث أن لةج يم" ة رل لةعهمل تعتب وكأن ه ل تكب

بولوط"

لةمدي نفوه .وهرس لةنظ ي" تومى بنظ ي" لالفت لض ((أو نظ ي" لةتمثيل لةقهنوني )) .وقد ل تنق
هرس لةنظ ي" لألحكهم لةقديم" ،من رةك مه قض

به محكم" لةنقض لةف نوي" في حكم ه لةصهد في

/۳۸يونيه  1559 /من أن ش وط وط يق" لوتغالل لةم ن لةصنه ي" لةمنظم" ،تلزم أوهوه ئيس أو
صهحب لةمنشأة ،إر هو لةمنوط به شخصيه لةعمل لى تنفيرهه ،فإرل مه ل تكب

لةج يم" حتى

بولوط" لحد تهبعيه فإنه هو لةري يعد مخهةفه قبل أي ل تبه أخ  .ويعيب هرس لةنظ ي" أن ه تقوم
لى لالقت لض وهو أوهس ينف منه قهنون لةعقوبه  ،فضال ن أن ه ال تقبل إال في لةحهال

لةتي

ينص لي ه ص لح"(.)1
النظرية الثانية (نظرية الخضوع اإلداري لتكاليف مهنته) ةرةك لتج

بعض لألحكهم إةى

إ وهء موؤوةي" ئيس لةمنشأة لى فك ة خضو ه لإلدل ي أل بهء م نته و لى لةتزلم شخصي تعهقد
ليه ةتحمل مخهط نشهط مهةه .وهرس لةنظ ي" هي مه تومى بنظ ي" لةعقد أو (لةخضوع لإلدل ي)
وقد جهء في حكم لةمحكم" لةنقض لةف نوي" في  3مهيو ۹۸۷۳لنه :فيمه يتعلق بهةصنه ه
لةمنظم" ،خهص" في لةنقل لةمشت ك ،فإن لةموؤوةي" لةجنهئي" تتصه د أوهوهً إةى ؤوهء لةمنشأة ألن
ش وط وط يق" لوتغالل لةمنشأة لةصنه ي" مف وض" لي م شخصيهً ولن م لب مول تعهقدلً لى لةتزلم
شخصي بضمهن تنفير لةقول د لةمحددة  ،ةكن ةم تولم هرس لةنظ ي" من لالنتقهد حيث يعيب هرس
 ) 1حوني ،محمود نجيب ،لةقوم لةعهم :لةنظ ي" لةعهم" ةلج يم" ولةنظ ي" لةعهم" ةلعقوب" ولةتدبي لالحت لزي ،لةقهه ة،
دل لةن ض" لةع بي" ،1959 ،ص.۷۹
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لةنظ ي" أن فك ة تحمل تبع" لةمخهط لةم ني" لةتي تقوم لي ه ال تصلح إال في نطهق لةموؤوةي"
لةمدني" ،ومن لةصعب لألخر ب ه في صدد موؤوةي" جنهئي" رةك أن هرس لةموؤوةي" لألخي ة ال تق
بنهء لى لتجهس إ لدي إةى تحمل ه ،ولنمه تق

بنهء لى تولف أ كهن لةج يم" كمه حددهه لةقهنون.

فال يجوز لةخلط بين لتجهس لإل لدة إةى لةج يم" وهو مه ي تم به لةقهنون ،ولتجهس لإل لدة إةى تحمل
موؤوةيت ه وهو مه ةيس ةه إي قيم" قهنوني"(.)1
النظرية الثالثة (نظرية االلتزام القانوني المباشر) :لتج
لةنظ ي" إةى إقهم" موؤوةي" مدي لةمش وع لالقتصهدي

لألحكهم لةقضهئي" تبعهً ة رس

لى لالةتزلم لةري يف ضه

ليه لةقهنون

مبهش ة ،وفي هرل لةمعنى جهء حكم نفس لةمحكم" لةف نوي" لةصهد في  ۳۹ديومب  :۹۱۳۷حيث
لنه حينمه يكون موضوع لةق ل لإلدل ي تنظيم ش وط لوتغالل منشأة ،ف و موؤوال شخصيه ن
نفهرهه في منشأته (.)2
وقد لوتق لةقضهء أخي لً لى هرس لةنظ ي" لألخي ة لةتي ت تكز لى مج د ولط" لةنصوص
لةقهنوني" أو لةالئحي" ،وأن ه هي لةتي تفو في مجمو ه لةموؤوةي" لةجنهئي" ةلمنشأة ومالك ه ن
لةمخهةفه

لةتي ي تكب ه مهة م ،وت ى هرس لةنظ ي" أنه ال يوجد أي ف ق فيمه يتعلق بطبيع" لةخطأ

لةموند ةلمخهةف بين موؤوةي" لةفه ل لةمبهش ولةفه ل لةوويط .وترهب شوطهً بعيدل جدل في قبول
موؤوةي" لةفه ل لةوويط ،ةد ج" تثي لةتشكيك في إمكهني" موهءة" لةفه ل لةمبهش نفوه ،طهةمه أن
لةتنظيمه

ال تنطبق ليه ولنمه لى مدي لةمنشأة أو لةمهةك .وةقد أد

هرس لةموأة" إةى كثي من

 ) 1م دي ،بد لة ؤوف ،م جع وهبق ،ص.320
 ) 2نش ة لألحكهم لةصهد ة من محكم" لةنقض لةف نوي" بهةعدد  ،۹۸۸۳قم  525في  ۳۹ديومب  ۹۱۷۳ولةمشه
إةي ه في :أبو لةعال ،محمد ،لالتجههه

لةع بي" ،1992 ،ص.110

لةحديث" في قهنون لةعقوبه

لةف نوي ،م جع وهبق ،لةقهه ة ،لةمطبع"
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لةت دد في لةفقه ولةقضهء .فضالً ن رةك أن هرس لةنظ ي" تومح بإدلن" لةفه ل لةوويط ن ج لئم
ن مخهةف" لةلولئح لةمف وض" ليه ولةتي ل تكب ه فه ل مبهش (.)1

لإلهمهل في حهة" مه إرل نتج

ةكن تم توجيه لالنتقهد ة رس لةنظ ي" لةتي ل تمدهه لةقضهء لى أوهس أنه في حهة" لةمنشأة
لةكبي ة ال يوتطيع مدي هه لةقيهم بشخصه لى تنفير كل لةلولئح لةمف وض" ليه في نشهط منشأته،
وتأثي ل ب رل لةنقد لنت ى لةقضهء إةى لةومهح ة ئيس لةمنشأة بإنهب" غي س من تهبعيه لةمزودين
بهالختصهص ولةولط" في مبهش ة بعض لةتزلمهته لةقهنوني"(.)2

المطلب الثاني
مسؤولية البنك عن جرائم اإلهمال االقتصادية
نالحظ أوًال أن لةموؤوةي" لةجنهئي" ةلمد لء في حهة" ج لئم لإلهمهل لةتي ل تكب ه لحد موظفيه
أشد صعوب" في إق ل هه من حهة" لةج لئم لةمهدي" ،رةك أن لةج يم" لةمهدي" معهقب لي ه موتقل" ن
أي قصد أو إهمهل ،بعكس لةج يم" غي لةعمدي" لةتي ال يمكن لةعقهب لي ه أال أرل أثب

لةقضهء

خطأ محدد في جهنب لةمت م ،ومع رةك فأن لةقضهء أقهم موؤوةي" لةمنشأة لةمهدي" وهو أنه إرل ةم
يكن لى هؤالء أي لةتزلم قهنوني معين في لةنص فأن هنهك لةتزلمهً يقع لي م بمبهش ة لألش لف
بط يق" م ضيه ،ةرةك فإن م يوأةون جنهئيهً ن لةج لئم لةنهتج"(.)3

 ) 1أبو لةعال ،محمد ،لالتجههه

لةحديث" في قهنون لةعقوبه

لةف نوي ،م جع وهبق ،ص.104

 ) 2ينظ نقض  1932/3/32مجمو " أحكهم لةنقض لةون"  ۲۳قم  55ص  ۲۷۷في  1932/12/05وةلمزيد
ينظ د .م دي ،بد لة ؤوف ،مصد وهبق ،ص.۲۳۳

 )3لشد ،لي ،لإل لدة ولةعمد ولةخطأ ولةوببي" في نطهق لةموؤوةي" لةجنهئي" ،مجل" لةعلوم لةقهنوني" ولالقتصهدي"،
لةعدد لألول ،1992 ،ص .۳۷
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وموؤوةيت م هنه ةيو

موؤوةي" تلقهئي" كمه في لةج لئم لةمهدي" ،وةكن ه غهةبهً مه تنتج من

نقص في دو هم لإلش لفي ،ف ب لةعمل إرل ةم يكن قد أ لد أو حتى حب به تكهب لةج يم" من
تهبعيه ،فأنه يعتب موؤوالً ،ألنه هو لةري زودهم بهةووهئل لةالزم" ال تكهب لةج يم" مع كونه منوطهً
به لإلش لف لى لةعمليه

لةتي يتم تنفيرهه ةفهئدته لةخهص" ،ف و يعد موؤوالً كلمه أمكن أن ينوب

أةيه ولوك معيب ي جع إةى مصد لةج يم" لةتي ل تكب ه تهبع" مهديهً ،ومن ج " أخ ى فأن موؤوةي"
لةمنشأة ال تكون حهئالً دون موؤوةي" لةم ؤوس لةفه ل لةمبهش ةلج يم" في حهة" ل تكهب ل خ
ةلخطأ ،وهكرل فأنه خه ج لالةتزلمه

لةقهنوني" لةمحددة لةمنوط" ب ئيس أو مدي لةمنشأة فإن ليه

لةتزلمهً همهً بهةحيط" ولةعنهي" بتجنب وقوع مخهةفه

في تنفير لأل مهل لةمنوط به أ لدت ه(.)1

ولنوجهمهً مع هرل لةغ ض فهن أوهس موؤوةي" لةمنشأة (لةبنك) في هرس لةحهة" ي جع إةى أنه
من لةو ل تحليل وضع مدي لةمنشأة ،ففعل لةتهبع لةري يكون مخهةف إلحدى لةلولئح لةتي يعد
لةبنك موؤوال بصف" شخصي" ن ضمهن لحت لم ه ممه يجعل هرس لةمنشأة موؤوة" جنهئيهً ن تلك
لةمخهةف" ،وةكن بمه أن مخهةف" لةالئح" تتحلل في خطأ دم ح ص لةمدي  ،فإن لةمدي يصبح
بنهء
فه الً ةخطأ من لةطبيع" تجعله موؤوال موؤوةي" ً

لى ج لئم لإلهمهل ،ولةدةيل لى لبط"

لةوببي" هرس ال تثي في لةعمل أي" صعوب" ،ألن لةولقع" تحدث وولء دلخل لةمنشأة أو وولء بمنهوب"
نشهط لةمنشأة لى لث مخهةف" ةلتنظيمه (.)2

 ) 1مضهن ،م لةوعيد ،فك ة لةنتيج" في قهنون لةعقوبه  ،مجل" لةقهنون ولالقتصهد ،0221،ص.۹۸
 ) 2أبو لةعال ،محمد ،لالتجههه
 ،1992ص.110

لةحديث" في قهنون لةعقوبه

لةف نوي ،م جع وهبق ،لةقهه ة ،لةمطبع" لةع بي"،
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ةكن لةوؤلل لةري يثو في هرل لةمجهل هو :هل يت تب لى رةك أن تصبح لةمنشأة موؤوة"
أي شيء خالف وقوع لةفعل

جنهئيهً ن ج لئم لإلهمهل لةتي ي تكب ه تهبعوس دون حهج" إةى إثبه
لةمهدي من م؟.

ند لةبحث في إجهب" لةتوهؤل لةوهبق ،نجد أن لةقضهء خلق هنه ق ين" خطأ لإلهمهل في
لةمنشهة ،ألنه كل مخهةف" ةلولئح ي تكب ه لةعهمل تفت ض دم لحتيهط لةمنشأة ،وةكن ممن يتكون
ولجب لةح ص لةعهم لةمنوط بهةمنشأة لةري يكون لةخ وج

ليه أوهس موؤوةي"

ن أ مهل

م ؤووه؟.
ةإلج هب" نجد أن لةقضهء قد ل تمد في لة د لى هرل لةتوهؤل لى لةع ف ولةعهدل

لةم ني"،

ولنت ى إةى لةتق ي بهن لةمش وع لالقتصهدي يعد مخطئهً ندمه يتولف ةديه إمكهني" توقع لةنتهئج
لةمحظو ة ةولوكه دون أن يأخر لإلج لءل

لةض و ي" لةتي يتخرهه هدة أمثهةه ةتجنب وقوع لةنتيج"

في مثل هرس لةظ وف(.)1
ةرةك لى أي منشأة لقتصهدي" ومن ه لةبنك لتخهر أشد لإلج لءل

في لةح ص ولإلش لف

لى أ مهل لةمنشأة ،ويتمثل ولجب لةح ص لةمنوط بهةمش وع بمه يلي:
أوال :تزويد عماله بالوسائل الالزمة لحسن أدائهم لعملهم
فيجب أن تكون آال

لةعمل صهةح" ومؤدي" ةلغ ض من ه وال تمثل أي خط ال بهةنوب"

ةلعمهل وال بهةنوب" ةلغي  ،و لى مدي لةمش وع أن ي ل ي لةمحهفظ" لي ه في حهة" جيدة ولوتبدلة ه
أو إصالح ه إرل أصبح لوتخدلم ه يمثل خط لً أو ال يفي بإج لءل

لةعمل لةمطلوب" من لةعهمل(،)2

 )1حوني ،محمود نجيب ،لةقوم لةعهم :لةنظ ي" لةعهم" ةلج يم" ولةنظ ي" لةعهم" ةلعقوب" ولةتدبي لالحت لزي ،م جع
وهبق ،ص.33

 )2م دي ،بد لة ؤوف ،م جع وهبق ،ص.332
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فعلى وبيل لةمثهل يجب لى لةبنك تزويد لةموظفين بأحدث لألج زة لإلةكت وني" لةمزودة بهألنت ن
ولةتي تمكن م من أدلء مل م بكل لتقهن.
ثانيا :العناية في أصد ار أوامره وتعليماته
يجب لى لةمنشأة أن تعطي مهة ه كهف" لةنصهئح ولةتعليمه

لةض و ي" ةتوضيح مه يكون

مب مهً لي م نتيج" ةج ل م أو دم خب ت م ومه يحول دون دم يقظت م ،كمه يجب لي ه أن تمتنع
ن إصدل أي أم أو تص يح يمكن أن يع ض م أو يع ض لةغي ةلخط (.)1
ثالثا :يجب تكليف شخصاً ذو خبرة مختصا باألشراف على عمل تابعيه
فتنفير لألولم بج ل و دم لالنتبهس يؤدي إةى إوهءة ف م ه فخطأ لةعمهل ال يعفي لةمش وع
إرل كهن في لوتطه " لألخي ةو أحون لألش لف منع وقوع لةغلط في ف م لةتعليمه  ،وقد حكم
بإدلن" م ندس تلقى تكليف من لة ئيس لةمبهش بهةتحقق من متهن" منص" معدة الوتقبهل لةجم و ،
فعمد ب رل لةعمل إةى لحد تهبعي" لةري ةم يكن مزودة بهةتخصص لةالزم ،وقد وقط

لةمنص"

وأصيب بعض لةجم و  ،وجهء في لةحكم أن لةم ندس لةمركو أهمل أدلء لالةتزلمه

لاليجهبي"

ولةولجبه

لةتي تف ض ه

لةمنص" بنهء

ليه وظيفته من لألش لف

لى أولم س ،رةك أن لةحهدث نتج

لى لةشخص لةمكلف بهةتحقق من والم"
ن ت ك لالحتيهطه

لألوةي" في مثل هرس

لألحولل(.)2

 )1بد لهلل ،فتحي بد لة حيم ،مبهدئ قهنون لةعمل ولةتأمينه

لالجتمه ي" د لو" مقه ن" بين مص ولةوودلن ،لةجزء

لألول ،مؤوو" لةثقهف" لةجهمعي" ،لإلوكند ي" ،۹۱۷۹ ،ص.۹۸

 ) 2مجههد ،لوهمه ،م جع وهبق ،ص .55
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رابعا :يجب أن يحسن اختيار عماله بدقة
يجب لى لةمنشأة لالقتصهدي" ومن ه لةبنك لختيه من ويعمل مع ه بدق" وضمن أوس
محددة ،ألن تكليف م بتنفير مل محدد يقتضي أن يكونول قهد ين لى أدلئه،

ومعهيي ومؤهال

ةرةك ،فهةمنشأة لالقتصهدي" توأل جنهئيه إرل مه لخته ةتنفير مل خطي أو دقيق شخصهً غي مؤهل
ةلقيهم به( .)1وخهص" إرل مه تعلق لألم قيهم رةك لةموظف غي لةمؤهل بإفشهء أو ل لةعمهل
لةمص في".

المطلب الثالث
صور المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي
كمه أش نه وهبقهً أن لإلد لك وح ي" لالختيه همه أوهس لةموؤوةي" لةجزلئي" وبدون مه أو بدون
أحدهمه ال يكون لةشخص أهالً ةتحمل هرس لةموؤوةي" ،وةكن يلزم أيضهً ةقيهم هرس لةموؤوةي" فضالً
ن لإلد لك وح ي" لالختيه

ووجود خطأ .ولةخطأ لةري يصد

ن لةشخص قد يكون

صو تين إمه أن يكون خطه مديه أي قصد ج مي أو أن يكون خطأ غي

لى

مدي.

ولةقصد لةج مي هو لنص لف إ لدة لةجهني إةى ل تكهب لةج يم" مع لمه برةك ،فهةقصد
لةج مي هو لم بهةولوك وولء أكهن فعال أو لمتنه ه و بكل ولقع" تعطيه دالةته لإلج لمي" ،و لم
بهةنتيج" لةتي تت تب ليه وولء أكهن

خط ل أم ض ل( ،)2وقد

لةمهدة ( )23منه لةني" هي إ لدة ل تكهب لةج يم" لى مه

ف قهنون لةعقوبه

لأل دني في

ف ه لةقهنون ويتبين من هرل لةتع يف

نهص لةقصد لةج مي وهمه لةعلم ولإل لدة.

 ) 1كبي ة ،مصطفى كهمل ،لةتطو لةته يخي ةلج لئم لالقتصهدي" ،مجل" لةقضهء ،لةقهه ة ،لةعدد لةوهبع ،ون"
 ،۹۱۷۳ص.۲۸۱

 ) 2بيد ،لةم جع لةوهبق ،ص .41
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فإ لدة لةجهني يجب أن تنصب لى لةولوك لةمكون ةلج يم" ،وأن تتص ف كرةك ةتحقيق
لةنتيج" لةج مي" لةنهشئ" ن هرل لةولوك ،أي أن تتولف إ لدة لةموهس بهةحق لةري يحميه لةقهنون(،)1
ففي ج يم" إفشهء لةو لةمص في يجب أن تتص ف إ لدة لةجهني إةى فعل لإلنشهء ولن ي يد تحقيق
لةنتيج" من رةك وهي كشف لةو ولخ لجه من نطهق لةكتمهن.
وةتحقق لةقصد لةج مي ال يكفي أن ي يد لةجهني لةولوك لإلج لمي ولةنتيج" إنمه يجب أن
يكون هةمه بأنه يقت ف ج يم" وأن إ لدته متجه ال تكهب ه لى مه
ةلخطأ ف و إخالل شخص ند تص فه بولجبه

ف ه لةقهنون( .)2أمه بهةنوب"

لةحيط" ولةحر لةتي يف ض ه لةقهنون وولء لتخر

رةك صو ة لأل مهل أو قل" لالحت لز أو دم م ل هة لةش لئع ولألنظم" .وقد بين
قهنون لةعقوبه

لةمهدة  24من

صو لةخطأ غي لةمقصود وحددت ه بثالث صو هي لإلهمهل وقل" لالحت لز و دم

م ل هة لةقولنين ولألنظم".
ويقصد بهإلهمهل لةتف يط و دم لالنتبهس و دم لتخهر لالحتيهطه

لةالزم" ةحمهي" حقوق لةغي ،

أمه قل" لالحت لز في لد ب ه لة ون" ولةطيش و دم لةتبص بعولقب لألمو ممه يؤدي إةى لةموهس
بحقوق لةغي  ،وأخي ل فإن دم م ل هة لةقولنين ولألنظم" أي دم تنفير ومخهةف" لةقول د لةقهنوني"
ولألنظم" ولةتعليمه

لةم ي" لألم لةري يؤدي إةى إةحهق لةض

بهةغي (.)3

و لى رةك ونبين من خالل لةف وع لةتهةي" أوجه لةموؤوةي" لةجزلئي" ةإلفشهء لةو لةمص في،
حيث أنه بعدمه تط قنه إةى لالختالفه

 )1حوني ،لةقوم لةعهم ،ص .144

لةفق ي" ولةقضهئي" حول موؤوةي" لةبنك ن ج لئم تهبعيه،

 )2صهةح ،لةم جع لةوهبق ،قهنون لةعقوبه  ،ص .۳۹۷
 )3حوني ،لةقوم لةعهم ،ص .136
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ف نه ووف نبين مه هو معمول به بشأن لةموؤوةي" لةجزلئي" ةلبنك ن إفشهء لةو لةمص في ،ورةك
لى لةنحو لالتي:

الفرع األول :المسؤولية الجزائية للموظف أو المستخدم والعقوبة المقررة لجريمة
االفشاء للسر المصرفي
تشي

لةقول د لةعهم" ةلموؤوةي" لةجزلئي" بأن ه تقوم

لةجزلئي" شخصي" ،ويتضح من نص لةمهدة ( )355قوبه

لى مبدأ أوهوي هو أن لةموؤوةي"
أ دني أن ه تعهقب من يفشي و ل يصل

ةعلمه بحكم م نته ،أي أن لةعقوب" شخصي" تلحق بهةشخص لةري قهم بفعل لإلنشهء ،ونص
( ) 34قوبه

لةمهدة

أ دني في فق ت ه لألوةى أنه ال يحكم لى أحد بعقوب" مه ةم يكن قد أقدم لى لةفعل

ن و ي ول لدة.
وكمه أولفنه وهبقه فهن لةبنوك ولةمصه ف شخصيه

ل تبه ي" تمه س أ مهة ه ن ط يق

موتخدمي ه ف م لةرين يبهش ون في لةولقع أ مهل لةمص ف ويعب ون ن إ لدته ،فإرل وقع من م أي
إخالل بولجب لةكتمهن لةمص في بإفشهء لألو ل لةمص في"
لي ه في لةمهدة ( )355من قهنون لةعقوبه

ضول أنفو م ةلعقوب" لةمنصوص

لأل دني .ووولء أكهن من أفشي لةو من موتخدمي

لةمص ف أو موظفين همين مثل موظفي لةبنك لةم كزي أو لةض يبي" فإن لةنص لةول د في قهنون
لةعقوبه

هم ويطبق لي م في حهل ل تكهب م ج يم" إفشهء لةو لةمص في.
ويتع ض لةموظف لةري أفشى لةو لةمص في ةعقوب" لةحبس مدة ال تزيد ن ثالث" ونول
()1

تطبيقه ةمه جهء في نص لةمهدة  355قوبه  ،حيث تشكل هرس لةج يم" جنح"
لةجزلئي" في مثل هرل لةنوع من لةج لئم بم و ثالث ونول

 ) 1نص لةمهدة  ۳۹من قهنون لةعقوبه

لأل دني.

وتوقط لةد وى

من ته يخ وقوع لةج يم" إرل ةم تج
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مالحق" بشأن ه خالل تلك لةمدة ،كمه توقط د وى لةحق لةشخصي ةلمطهةب" بهةتعويض بمضي
ثالث ونول

لبتدلء من ته يخ أخ معهمل" تم

في ه ،إرل أقيم

د وى وج

تحقيقه

في ه وةم

يصد حكم ب ه(.)1
أمه من حيث حكم لإلدلن" يجب أن يشتمل كمه وبق وأن بينه لى لةولقع" لةمفشهة ولةتي
ل تب ت ه لةمحكم" و ل ،و لةفعل لةري تم به لإلفشهء ،وتولف لةصف" لةخهص" في لةمت م ويجب أن
يثب

ةلمحكم" أيضه أن لإلفشهء قد تم ن قصد وةيس بوبب لإلهمهل أو دم لالحتيهط(.)2

الفرع الثاني :المسؤولية الجزائية للمصرف
تقهم لةد وى لةجزلئي"

هدة

لى لةشخص لةموؤول بهةد ج" لألوةى

ن إفشهء لةو

لةمص في ،ولةري قهم بفعل لإلفشهء ولنت ك لةو ي" لةمص في" ،غي أنه في كثي من لةحهال

يتعر

في ه مع ف" لةموظف لةموؤول ن إفشهء لةو لةمص في الطالع دد كبي من لةموظفين ليه،
و لى رةك فإن لةد وى لةجزلئي" تقهم في مثل هرس لةحهة" لى لةمص ف ةموؤوةيته ن أ مهل
موظفيه ألن م لةمعب ون ن إ لدته .وتتمثل موؤوةي" لةمص ف لةجزلئي" ن أ مهل موتخدميه بمه
يلي:
أوالً :المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
ةقد

فنه أن لةموؤوةي" لةجزلئي" هي به ة ن لالةتزلم بتحمل ل ثه لةقهنوني" لةمت تب" لى

تولف أ كهن لةج يم" ،وموضوع هرل لالةتزلم لةجزلئي ف ض قوب" أو تدبي لحت لزي ،كمه وبينه أن
لةقول د لةعهم" في قهنون لةعقوبه
يوأل أي إنوهن إال ن لةتص فه

تقوم لى مبدأ أوهوي وهو أن لةموؤوةي" لةجزلئي" شخصي" إر ال
لةصهد ة ن نفوه ،وهرل لةمبدأ أق ته لةش يع" لإلوالمي" بقوةه

 )1نص لةمهدة  ۲۲۱من قهنون أصول لةمحهکمه
 )2والم" ،لةم جع لةوهبق ،ص .195

لةجزلئي" لأل دني.
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()1

ز وجل

وال تز ولز ة وز أخ ى وقوةه ليه لةصالة ولةوالم ال يأخر لةم ء ال بج ي ة أبيه

وال أخيه .
في لةقهنون لةجزلئي ال يمكن أن نأخر بنفس لةفك ة فيمه يتعلق بنطهق لةموؤوةي" لةمدني" ن
موؤوةي" لةبنك ن أ مهل موظفيه بصفته متبوع وهم تهبعيه ،ورةك ةتعه ض ه مع مبدأ شخصي"
لةعقوب" ،إر وجد

يوأل في ه ب لةعمل

هنهك حهال

ن ج يم" ي تكب ه موتخدمه كهةمقهول

مثال( .)2ولألخر بفك ة لةموؤوةي" لةجزلئي" ن فعل لةغي فيه تحقيق ةلعدلة" في بعض لةحهال

وةو

لنه خ وجه لى لةقول د لةعهم" ،حيث أن لةغي لةري أقدم لى ل تكهب لةج يم"  -أي لةفه ل
لةمهدي  -مه هو إال ضحي" ظ وف يوأل ن ه شخص آخ  -فه ل معنوي – وأن دم موهئلته
جزلئيه يعني أن هرس لةظ وف ووف تبقى قهئم" ت دد كيهن وأمن لةمجتمع من خالل تأثي هه لى
لةغي ال تكهب لةج يم" من جديد.
كمه أن قيهم لةموؤوةي" لةجزلئي" ن فعل لةغي يوههم في لةحد من وقوع لةج يم" في بعض
حهال
تص فه

كحهة" لةعهمل و ب لةعمل ،رةك أن ب لةعمل إرل أد ك أنه موئول جزلئيه أيضه
موظفيه فإنه ووف يتخر كهف" لإلج لءل

ن

لةكفيل" بمنع حدوث أي تص ف مخل بهةقهنون

من قبل موظفيه حتى ال يوأل هو ن رةك .وةكن حتى يكون لةشخص موؤوال جزلئيه ن فعل
غي س ال بد من تولف ش طين ةرةك وهمه:
 -2أن تقع الجريمة من الفاعل المادي :أي أنه يجب أن ي تكب ج يم" يعهقب لي ه لةقهنون
وتقوم لةموؤوةي" لةجزلئي" ةمن ل تكب ه ،حتى يمكن موهئل" ب لةعمل إر ال يمكن موهئل"
ب لةعمل إال إرل تم

موهئل" لةمرنب أصال.

 ) 1وو ة لإلو لء ،آي" .45
 ) 2صهةح ،لةج لئم لالقتصهدي" ،ص .۹۳۷
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 -1خطا شخصي من الفاعل المعنوي :إن خطه لةفه ل لةمعنوي مفت ض ،رةك أن ب لةعمل
ملزم بتطبيق لةقولنين ولألنظم" في لةمؤوو" لةتهبع" ةه وهو موئول شخصيه ن لةمخهةفه
لةتي ت تكب في لةمؤوو" إر يفت ض أنه أهمل في لة قهب" ولةتوجيه ةموظفيه.
ويوتطيع ب لةعمل دفع لةموؤوةي" نه بتقويض بعض ولطهته ألحد موظفيه ،وةكن حتى
ينتج لةتفويض أث س يجب أن يكون صهد

ن ب لةعمل شخصيه ،وأن يمنح ةشخص قهد

ممه و" لةولط" ،وأن تكون ولط" فعلي" حقيقي" ويقع لةتفويض في لةمؤووه

لى

لةكب ى لة هم".

أمه بهةنوب" ةلمش ع لأل دني فلم يتخر موقفه ولضحه من تفويض لةولط" وةكنه يتيح ة ب
لةعمل لةتخلص من لةموؤوةي" إرل أثب

بصو ة تقنع لةمحكم" أنه قد برل ج دس لةموتطهع في تنفير

لةقهنون وةكن لةشخص ل خ أي لةعهمل قد ل تكب لةمخهةف" دون لمه أو مولفقته(.)1
ويمكن وؤلل لةبنك جزلئيهً لى فك ة لةخطأ لةتي تك لإلشه ة ة ه وهبقهً ،إر تفت ض هرس
لةفك ة أن ب لةعمل يقع لى هتقه لةتزلم قهنوني بهإلش لف لةتهم لى حون وي لةعمل وتطبيق
لةقولنين في مؤووته ،ولرل ل تكب
ممه و" لةصالحيه

أي ج يم" من قبل موظفيه ف و موئول ةخطئه لةمفت ض في

لةممنوح" ةه ،وهو لةموؤول ن لةظ وف لةتي حمل

لةموظف لى ل تكهب

لةفعل لةمج م فمن بهب أوةى أن يوهل هو أيضه ،ف و بمثهب" فه ل معنوی ةلج يم"(.)2
ومن أهم صو لةموؤوةي" لةجزلئي" ن فعل لةغي في قهنون لةعقوبه
ليه لةمهدة  34فق س  0من أنه أن لة يئه
إدل ت ه وممثلي ه و مهة ه

لةمعنوي" موئوة" جزلئيه ن أ مهل مدي ي ه وأ ضهء

ندمه يأتون هرس لأل مهل بهوم لة يئه

بصفت ه شخصه معنويه .
 ) 1كبي ة ،مصطفى كهمل ،م جع وهبق ،ص.383
 ) 2صهةح ،لةج لئم لالقتصهدي" ،ص .۹۲۷

لأل دني مه نص

لةمركو ة أو بإحدى ووهئل ه
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من خالل لةنص لةقهنوني وهةف لةرك

نالحظ أن لةمش ع لةجزلئي ل تب

ولألشخهص لةمعنوي"  -ومن ه لةبنوك حيث تتمتع بهةشخصي" لةمعنوي"  -موئوة"

لة يئه
ن أ مهل

موظفي ه بش ط أن ت تكب هرس لأل مهل بهوم لةشخص لةمعنوي أو بإحدى ووهئله .وتطبيقه ةلقول د
لةعهم" لةتي أو دنههه بشأن لةموؤوةي" لةجزلئي" ن فعل لةغي وبتطبيق نص لةمهدة  0/34قوبه
نجد أن لةبنوك تعتب

موئوة" جزلئيه

ن لةج لئم لةتي ي تكب ه موظفي ه ومن ه إفشهء لألو ل

لةمص في" وةكن ه توهل بصفت ه شخصه معنويه.
ثانياً :المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية
تخهطب لةقول د لةقهنوني" لألشخهص وولء أكهنول أشخهصهً طبيعيين مثل لإلنوهن أو كهنول
أشخهصهً معنوي" ،ولألشخهص لةمعنوي" هي كل مجمو " من لألشخهص أو لألمولل تثب

ةه

لةشخصي" لةحكمي" بمقتضى نص في لةقهنون(.)1
وةقد لق لةمش ع لأل دني ة رس لألشخهص بجميع لةحقوق إال مه كهن من ه مالزمه ةصف"
لإلنوهن لةطبيعي" ورةك في لةحدود لةتي ق هه لةقهنون( ،)2أي أهلي" لألشخهص لةمعنوي" الكتوهب
لةحق وتحمل لالةتزلمه .
وحيث أن لةقهئمين لى لةشخص لةمعنوي أشخهص طبيعيين ف م لةرين يدي ونه ويوي ون
أ مهةه فقد توتغل ووهئل هرل لةشخص ةتحقيق منهفع غي مش و " ةمصلحت م ،ةرل وفي وبيل
د م ن رةك تق

موؤوةيت م لةجزلئي" إضهف" إةى موؤوةي" لةشخص لةمعنوي من أجل لةمزيد من

لة قهب" ولةتوجيه لى تص فه

موتخدميه .وبمه أن لةشخص لةمعنوي كهةمصه ف مثال كيهن موتقل

 ) 1نص لةمهدة  53من لةقهنون لةمدني لأل دني.
 ) 2لجع لةمهدة  54من لةقهنون لةمدني لأل دني.
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برلته إر أن ةه رم" مهةي" موتقل" ومصهةح رلتي" موتقل" ن مصهةح لألف لد أو لألشخهص لةرين
يعملون فيه فإن رةك يعني حتمه أن ةه إ لدة متميزة وموتقل" ن إ لدة لألشخهص لةمكونين ةه.
وحيث أن ةلشخص لةقد ة أن تكون ةه إ لدة و لم بهةتص فه

لةتي ت تكب بهومه ،ولن

نهص لة كن لةمعنوي يمكن تحقق ه من خالل لم ول لدة لألشخهص لةطبيعيين لةرين أو مول في
وجود هرل لةشخص لةمعنوي وأن لةتص فه
لةمع ف" لةتهم" بنصوص لةقولنين و ن

لى لة غم من

لةتي تصد من هرل لةشخص تصد

لم ول لدة ح ة لةلرلن يتحققهن من خالل لألشخهص

لةطبيعيين لةرين يعب ون ن إ لدته ولةرين يتص فون بهومه ةرل فإن لحتمهل وقوع لةشخص لةمعنوي
في لةخطأ ول د ممه يوجب موهئلته.
كمه ويف م من نص لةمهدة  34فق ة  ۳قوبه
لةجزلئي" لةمبهش ة لةنهتج"

ن لةتص فه

أن لةشخص لةمعنوي يتحمل وحدس لةموؤوةي"

لةصهد ة بهومه بغض لةنظ

ن موؤوةي" لةشخص

لةطبيعي لةري يتوةى إدل ته وتمثيله .كمه جهء نص لةمهدة  440قوبه

لةج يم"

أنه إرل ل تكب

بهوم ش ك" أو ةحوهب ه فإن هرس لةش ك" توت دف لةتدلبي لالحت لزي" . ..
ةرةك ومن كل مه تقدم نوتنتج أن لةمصه ف موئوة" جزلئي"
موظفوهه مثل إفشهء لةو لةمص في ،ويتع ضون ةلعقوبه

ن لةج لئم لةتي ي تكب ه

لةمنصوص لي ه في قهنون لةعقوبه

ولةتي تتنهوب مع طبيعت م أي مع شخصيت م لةمعنوي" ،فهةمص ف كشخص ل تبه ي ال يتصو
حبوه فهةوجن قوب" مهدي" ولةشخص لال تبه ي ال جوم ةه ةيوجن( .)1وقد نص
 ۲قوبه
قوبه

لةمهدة  34فق ة

أنه ال يحكم لى لألشخهص لةمعنويين إال بهةغ لم" ولةمصهد ة ،كمه ونص

لةمهدة 32

أنه يمكن وقف لةش ك" وكل هيئ" ل تبه ي" إرل أقت ف مدي هه أو أحد أ ضهء إدل ت ه أو

ممثلوهه أو مهة ه بهوم ه أو بإحدى ووهئل ه جنهي" أو جنح" مقصودة يعهقب لي ه بونتين حبس
 ) 1لةعطي  ،لةم جع لةوهبق ،ص .99

79

لى لألقل ونص

لةمهدة  33قوبه

أيضه لى يمكن حل لة يئه

لةمركو ة في لةحهال

أشه

إةي ه لةمهدة لةوهبق" :ج -إرل خهةف

ونص

لةمهدة  35من لةقهنون نفوه لى إمكهني" إيقهف لةمص ف ن لةعمل ةمدة تت لوح مه بين

ش

لألحكهم لةقهنوني" لةمنصوص لي ه تح

لةتي

طهئل" لةحل .

وونتين لى لألكث .
فهةبنوك توهل جزلئيه ويف ض لي ه قوبه

وتت لوح بهةشدة من لةغ لمه

وتدلبي لحت لزي" تتنهوب مع طبيعت ه لةمعنوي"،

لةمهةي" ولةمصهد ة إةى لةوقف ن لةعمل أو حل لةش ك" بشكل ن هئي

وفقدلن مدي وهه ومجلس إدل ت ه ةألهلي" لةالزم" ةتأويس ش ك" ممهثل".

81

الفصل الخامس
الخاتمة والنتائج والتوصيات
وفي خهتم" هرس لةد لو" لةمعنون" بت ت لةموؤوةي" لةجزلئي" ةلبنك ن إفشهء لةو لةمص في ،
فقد تنهوة

لةد لو" هرل لةموضوع من دة جولنب ،من خالل بيهن مههي" لةو ي" لةمص في" لةتي

يجب لى لةبنك لالةتزلم ب ه ولةحفهظ لي ه ،وبيهن إيجهبيه
لةزمن لةي أصبح فيه لةنشهطه
لةض يبي أو مليه

وموهوئ لةو ي" لةمص في" في هرل

لةمص في" هب ة ةلحدود وأصبح لةويط ة لي ه من مليه

لةت ب

غويل لألمولل من لألمو لةصعب" لألم لةري تطلب لةمولزن" بين لةو ي"

لةمص في" ومتطلبهت ه وبين مصلح" لةدوة" ومحه ب" تلك لةج لئم.
كمه تط ق

لةد لو" إةى لةحديث ن لةموؤوةي" لةجزلئي" ةلبنك بوصفه شخصي" معنوي"،

ولةبحث في لالختالفه

لةفق ي" ولةقضهئي" بشأن تحمل لةبنك لةموؤوةي" لةجزلئي" ن إفشهء لةو

لةمص في وتحمله لةموؤوةي" لى أوهس لةخطأ ،ولةتبعي" ةموظفيه ،وبين

لةد لو" كرةك أوس قيهم

تلك لةموؤوةي" ولةعقوبه

لةمق ة ةتلك لةج يم" وأن ه تدخل ضمن ج يم" إفشهء لألو ل لةمعهقب

لي ه في قهنون لةعقوبه

لأل دني ،وبنه ًء لى مه وبق فقد توصل لةبهحث إةى مجمو " من لةنتهئج

ولةتوصيه  ،ولةتي تتمثل بمه يلي:
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أوالً :النتائج
 .1إن

دم قيهم لةمش ع لأل دني بوضع تع يف ةلو لةمص في ةم يمنع لةفقه من لةوعي

ةلوصول ةتع يف ة رل لةمصطلح ،ةرةك ظ

د

نظ يه

بحث

ب رل لألم أال وهي:

نظ ي" لةض  ،نظ ي" لةتف ق" بين لةوقهئع لةو ي" ولةوقهئع لةمع وف" ونظ ي" إ لدة لةمودع في
إبقهء لألم و لً.
 .0إن لةو لةمص في قد بدأ لةتزلمهً أخالقيهً وأدبيهً ولةتزلمهً دينيهً ثم لوتق في لةن هي" ةيكون
لةتزلمهً قهنونيه يت تب

لى مخهةفته موؤوةي" جزلئي" وتتمثل لال تبه ل

لةتي تقوم

لي ه

لةو ي" لةمص في" به تي :حمهي" لةح ي" لةشخصي" ،حمهي" مصهةح لةبنك في كتمهن أ مهةه
وحمهي" لةمصلح" لةعهم".
 .3يمكن لةتميز مه بين لةو ي" لةمص في" ولةو ي" لةم ني" من حيث :مصد لالةتزلم ،نطهق
لةو  ،ولالحتجهج بهةو في مولج " لةولطه
يقع

لي م

لةعهم" ومدى لةحمهي" ولن لألشخهص لةرين

بء لالةتزلم بهةو ي" لةمص في" قد يكونون أشخهصهً طبيعيين أو أشخهصهً

معنويين يت تب لي م موؤوةي" جزلئي" قهبي" أو لحت لزي" في حهل تم لإلخالل ب رل لالةتزلم.
 .4أن لةو ي" لةمص في" تضفي حهجز من لةكتمهن لى لألمولل في لةمصه ف وهي برةك
تحمي لةح ي" لةشخصي" في أن ينأى لةشخص برمته لةمهةي" بعيدل ن مع ف" ل خ ين وهي
برةك توتقطب ؤوس لألمولل لةوطني" وتمنع ه من مغهد ة لةبالد بحثه ن لألمهن لةري
تنشدس وفي لةوق

رلته توتقطب أيضه ؤوس لألمولل لألجنبي" لةتي تبحث ن مأوى وملجأ

ة ه ولجترلب ؤوس لألمولل ولوتق ل هه في بلد مه يؤدي بهةض و ة إةى تنمي" لالقتصهد
لةوطني و فع موتوى لةحيهة فيه وخي دةيل لى رةك وويو ل.
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 .5أن لةفقه لةقهنوني قد لوتق حول تق ي لةتزلم لةبنك بهةحفهظ لى أو ل

مالئه إال أن

لةخالف حول لألوهس لةري يوتند إةيه هرل لالةتزلم ،وقد توصلنه إةى أن لةفقه قد لنقوم في
رةك إةى مرهبين ،فمن بهب تغليب لةمصلح" لةخهص" ةلعميل لتّجه إةى أن أوهس لةتزلم
لةبنوك بهةحفهظ لى أو ل

مالئ ه يكمن في فك ة لةعقد لةري ي بط لةبنك ولةعميل ولن ةم

يتفق لةفقه ولةقضهء حول تكييفه .أمه في لةحهال

لةتي ال توجد في ه الق" قدي" بين

لةط فين فقد أى لةفقه بأن أحكهم لةموؤوةي" لةتقصي ي" هي لةتي يجب أن تطبق لى مثل
هرس لةحهال  ،ويكمن أوهس لةتزلم لةبنك بهةكتمهن هنه في لةتزلم هم قولمه دم لإلض ل
بهةغي .
 .2إن مخهةف" لةبنك أو أحد موظفيه لالةتزلم بإفشهء لألو ل لةمص في" قد ي تب موؤوةي" جزلئي".
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ثانياً :التوصيات
 -1يوصي لةبهحث بون قهنون موتقل ةلو ي" لةمص في" يتم من خالةه لإلحهط" ب ه بصو ة
متكهمل" وبكهف" جولنب ه لةمتعددة.
 -0ض و ة تبصي لةعهملين بهةمصه ف ولةمؤووه

لةمهةي" بهةحمهي" لةقهنوني" ةلو ي" لةمص في"

ولن ه ض و ة ةتشجيع لالوتثمه وضمهن لةدخل ولألمن وجلب ؤوس لألمولل لةم هج ة
ةلعودة إةى أحضهن لةوطن ،وةت يئ" لةمنهخ لةري يشجع لى إيدلع لألمولل في لةمصه ف
لأل دني" ،وتد يم لةثق" في لالقتصهد وتوفي منهخ جيد ةالوتثمه ولالوتق ل لالقتصهدي
لةالزم ةلتنمي" ولإلصالح لالقتصهدي ،ةرةك فإنه لى جمعي" لةبنوك في لأل دن برل لةج د
لةكهفي بحث جميع لةبنوك لةعهمل" في لأل دن لى لالةتزلم بهةو لةمص في و لى لةبنوك
لةعهمل" في لأل دن برل لةج د لةمعقول في زيهدة لةو ي لةقهنوني ةدى مهة ه وموتخدمي ه
فيمه يتعلق بموضوع لةو لةمص في.
 -3كمه لنه البد من لةنص لى إمكهني" لةلجوء إةى لإلج لءل

لةقهنوني" ةمنع لةتعدي لةري يقع

أو يمكن أن يقع لى لةو ي" لةمص في" أو ةمنع لوتم ل س ،من لجل لةمحهفظ" لى و ي"
هرس لةمعلومه .
 -4دم لوتخدلم هرل لةمبدأ في مليه

مشبوه" ،ةتصبح لةو ي" لةمص في" أدلة تلحق لةض

بهةمصلح" لةعهم" ولةمجتمع ةرةك يوصي لةبهحث بإنشهء وحدة خهص" من لةبنك لةم كزي
ةمتهبع" غول لألمولل.
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قائمة المراجع
أوالً :الكتب
 لبن منظو  ،ةوهن لةع ب( )0223لةمجلد لةوهبع ،بي و  ،دل صهد ةلطبه " ولةنش . -أبو لةعال ،محمد( )1992لالتجههه

لةحديث" في قهنون لةعقوبه

لةف نوي  ،لةقهه ة ،لةمطبع"

لةع بي".
-

أبو م  ،محمد بد لةودود( )1999لةموؤوةي" لةجزلئي" ن إفشهء لةو لةمص في ،دل ولئل
ةلطبه " ولةنش  ،مهن ،لةطبع" لألوةى.

 -بعبغب ،ومي ( )1992لةو ي" لةمص في" ،د لو" في لةقهنون لةمقه ن ،ةبنهن ،منشو ل

لةحلبي

لةحقوقي".
 -لةجبو  ،محمد

ودة( ،)0210لةوويط في قهنون لةعقوبه  :لةقوم لةعهم،

مهن ،دل ولئل

ةلنش ولةتوزيع.
 لةج د ،هيهم )0224( ،لةمد ولةجز بين لةو ي" لةمص في" وتبييض لألمولل ،بي و  ،منشو للةحلبي لةحقوقي".
-

لةج ني ،أمجد حمدلن( )0223غويل لألمولل وأث س
لةد لوه

لى لةو ي" لةمص في"،

مهن ،م كز

لةقضهئي" لةتخصصي.

 لةحديثي ،فخ يمطبع" لةزمهن.

بد لة زلق صليبي( )1992ش ح قهنون لةعقوبه  :لةقوم لةخهص ،بغدلد،
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-

حوني ،محمود نجيب ،لةقوم لةعهم( )1959لةنظ ي" لةعهم" ةلج يم" ولةنظ ي" لةعهم" ةلعقوب"
ولةتدبي لالحت لزي ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي".

 -لةوعيد ،كهمل( )0229ش ح لألحكهم لةعهم" في قهنون لةعقوبه

–د لو" مقه ن" ،لةطبع" لألوةى،

لإلصدل لةثهني ،مهن– لأل دن ،دل لةثقهف" ةلنش ولةتوزيع.
 مجههد ،أوهمه( )0223لةتعويض ن لةض  ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي". والم" ،أحمد كهمل (  )1955لةحمهي" لةجنهئي" إلو ل لةم ن" ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي". وليمهن ،زة حمد لةحهج( )0225لةنظهم لةقهنوني ةلمصه ف لإلةكت وني" ،بي و  ،منشو للةحلبي لةحقوقي".
 لةشمهغ ،فهئق )0224( ،لةحوهب لةمص في :د لو" قهنوني" مقه ن" ،مهن ،دل لةعلمي" ةلنشولةتوزيع.
 لةشول ،محمد وهمي( )0211لةويهو" لةجنهئي" في مولج " غويل لألمولل ،لةقهه ة ،دل لةن ض"لةع بي".
 صهةح ،نهئل بد لة حمن( ،)1992لةج لئم لالقتصهدي" في لةتش يع لأل دني ،مهن ،دل لةفكةلنش ولةتوزيع ،ط ،1ج.1
 لةصفه  ،زين" غهنم )0223( ،لةنطهق لةموضو ي ةالةتزلم بهةو لةمص في ،مجل" لة لفدينةلحقوق ،بغدلد.
 -طنطهوي ،إب لهيم حهمد( ،)0225لةحمهي" لةجنهئي" ةو ي" معلومه

لةبنوك ن مالئ ه في

ضوء لةقهنون قم  55ةون"  0223د لو" مقه ن" ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي".
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-

بد لةوته  ،فوزي"( ،)1953لةموههم" لألصلي" في لةج يم" :د لو" مقه ن" ،لةقهه ة ،دل
لةن ض" لةع بي".

-

بد لةلطيف،

بد لة زلق لةمولفي )1995( ،لةموؤوةي" لةجنهئي" ةمدي لةمنشأة لالقتصهدي"

لةخهص" ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي".
-

بد لهلل ،فتحي بد لة حيم( )1931مبهدئ قهنون لةعمل ولةتأمينه

لالجتمه ي" د لو" مقه ن"

بين مص ولةوودلن ،لةجزء لألول ،مؤوو" لةثقهف" لةجهمعي" ،لإلوكند ي".
 لةعطي  ،بد لةقهد  )1992( ،و لةم ن" في لةتش يع لأل دني ،مهن ،دل لةثقهف" ةلتوزيعولةنش .
 لةعم ي ،ز محمد )0222( ،ج يم" غول لألمولل ،لةقهه ة ،دل لةن ض" لةع بي".-

ودة ،بد لةمجيد محمد( )1952لةنظهم لةبنكي في لةمملك" لةع بي" لةوعودي" ،لة يهض ،مع د
لإلدل ة لةعهم".

-

لةفيهض  ،إب لهيم ( ، )1955لةقهنون لإلدل ي ،مكتب" لةفالح ةلنش ولةتوزيع  ،لةكوي .

 قهيد ،أوهم" بد لهلل( )1994لةحمهي" لةجنهئي" ةلحيهة لةخهص" وبنوك لةمعلومه  ،لةقهه ة ،دللةن ض" لةع بي".
 -ق مهن ،بد لة حمن( )0225لةوجيز في لةجولنب لةقهنوني" ةعمليه

لةبنوك ،لةجزلئ  ،مطبع"

دل هوم" ةلنش ولةتوزيع.
 لةقووس ،مزي نجيب( )0220غويل لألمولل ،ج يم" لةعص  :د لو" مقه ن" ،مهن ،دل ولئلةلتوزيع ولةنش .
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 قشقوش ،هدى حهمد ( )0223ج يم" تبييض لألمولل في نطهق لةتعهون لةدوةي ،لةقهه ة ،منشأةلةمعه ف.
 قشقوش ،هدى حهمد( )0210لةجديد في أ مهل لةمصه ف من لةوج تين لةقهنوني" ولالقتصهدي"،لةجزء لةثهةث ،لةج لئم لةمتعلق" بأ مهل لةمصه ف ،منشو ل
-

لةحلبي لةحقوقي".

كهظم ،محمد نو ي( )1939ش ح قهنون لةعقوبه  ،لةقوم لةخهص ،بغدلد ،دل لةح ي" ةلطبه ".

 كبي ة ،مصطفى كهمل( )1930لةتطو لةته يخي ةلج لئم لالقتصهدي" ،مجل" لةقضهء ،لةقهه ة،لةعدد لةوهبع.
 -لةكيالني ،محمود )0224( ،لةتش يعه

لةتجه ي" ولةمعهمال

لالةكت وني"،

مهن ،دل ولئل

ةلنش ولةتوزيع.
 لةموه دة ،أنو محمد صدقي( ،)0223لةموؤوةي" لةجزلئي" ن لةج لئم لالقتصهدي" ،مهن ،دللةثقهف" ةلتوزيع ولةنش .
-

لةمص ي ،حوني( )1994مليه

 -مصطفى ،إب لهيم ،وأحمد لةزيه

لةبنوك ،لةكوي  ،مطبو ه

جهمع" لةكوي .

وآخ ون(ب ) .لةمجلد لةوويط ،لةجزء لةثهني ،مجمع لةلغ"

لةع بي".
 -مغيغب ،نعيم( ،)0225نظ يه

في لةقولنين لةمص في" ولإلدل ي" ولةمدني" ،بي و  ،منشو ل

لةحلبي لةحقوقي".
 ملوكي ،إيهد بد لةجبه ( )0229لةموؤوةي" ن لألشيهء وتطبيق ه لى لألشخهص لةمعنوي"بصف" خهص" ،مهن ،دل لةثقهف" ةلتوزيع ولةنش .
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 منصو  ،محمد حوين( )0222لةموؤوةي" لالةكت وني" ،لإلوكند ي" ،منشأة لةمعه ف-

م دي  ،بد لة ؤوف( )1939لةموؤوةي" لةجنهئي" ن لةج لئم لالقتصهدي" ،كلي" لةحقوق جهمع"
لةمنصو ة.

 -ه جه ،مصطفى مجدي( )1955لةتعليق لى قهنون لةعقوبه

في ضوء لةقضهء ولةفقه لةقوم

لةخهص ،لإلوكند ي"( ،د.ن).
 -لةولدي ،كهمل )1991( ،لأل مهل لةمص في" ،لإلمه ل

لةع بي" لةمتحدة ،دل لةمثنى.

ثانياً :الدراسات واألبحاث
 أبو لةعيد ،كمهل( )1935و لةم ن" ،مجل" لةقهنون ولالقتصهد ،لةون" لةثهمن" ولأل بعون ،لةعددلةثهةث ولة لبع.
 إومه يل ،محي لةدين( )1932لةتزلم لةبنوك بو لةم ن" في لةقهنون لةمقه ن ،مجل" إدل ة قضهيهلةحكوم" لةون"  ، 14لةعدد لألول.
 -لةجف ي ،بد بن

بد لهلل( ،)0210أحكهم لةو ي" لةمص في" :د لو" مقه ن" ،بحث منشو ،

جهمع" لإلمهم محمد بن وعود لإلوالمي" ،لةمملك" لةع بي" لةوعودي" ،لةمع د لةعهةي ةلقضهء.
 -لةخولةدة ،مؤيد حوني ،وقهوم،

بد لهلل يووف )0212( ،ج يم" إفشهء لةمص في ولةعقوب"

لةمت تب" لي ه وفقهً ةلقهنون لأل دني ،د لوه  ،لوم لة يع" ولةقهنون ،لةمجد  ،43ملحق .2
 لشد ،لي )1992(،لإل لدة ولةعمد ولةخطأ ولةوببي" في نطهق لةموؤوةي" لةجنهئي" ،مجل" لةعلوملةقهنوني" ولالقتصهدي" ،لةعدد لألول.
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 مضهن ،م لةوعيد( ،)0221فك ة لةنتيج" في قهنون لةعقوبه  ،مجل" لةقهنون ولالقتصهد،لةعدد(.)5
 -ويف ،ضولن ( ،)0225لةحهج" إةى وضع تش يع ةلعمليه

لةمص في" ،مجل" لةبنوك ( تصد

ن جمعي" لةبنوك في لأل دن) ،لةعدد ( ،)3لةمجلد (.)04
 -لةشهط ي ،خليل مصطفى( )0221لةو ي" في لةعمليه

لةمص في" مف وم ه وضولبط ه ،و ق"

مل مقدم" إةى ندوة لةب ك" ةالقتصهد لإلوالمي ،مهةيزيه.

ثالثاً :الرسائل الجامعية
 لةش وش ،محمد والم"( ،)0229لةموؤوةي" لةجزلئي" ةألشخهص لةمعنوي" ،وهة" مهجوتي ،لةجهمع" لأل ني".
 -لةشم ي ،بد

ت لك( ،)0223لةجولنب لةقهنوني" لةمتعلق" بو

لةم ن" لةمص في" ،وهة"

مهجوتي  ،لةجهمع" لأل دني" ،مهن ،لأل دن.
-

هنس ،جفهةي( ،)0212لةحمهي" لةجزلئي" ةو ي" معلومه

لةبنوك لةو ي" لةمص في" ،وهة"

مهجوتي  ،جهمع" لةع بي لةتبوي ،لةجزلئ .
-

بد لةوته  ،فوزي"( )1932لةموههم" لألصلي" في لةج يم" ،أط وح" دكتو لس ،جهمع" لةقهه ة.

-

بيدل  ،فهدي فؤلد( ،)0225لألبعهد لةقهنوني" ةو ي" لةعمل لةمص في :د لو" مقه ن" ،أط وح"
دكتو لس ،جهمع" مهن ةلد لوه

لةعليه ،مهن ،لأل دن.

 لةعجمي ،منهع وعد( ،)0212حدود لةتزلم لةبنك بهةو ي" لةمص في" ول ثه لةقهنوني" لةمت تب"ند لةكشف نه ،وهة" مهجوتي  ،جهمع" لةش ق لألووط ،مهن ،لأل دن.
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رابعاً :القوانين واألنظمة
-

قهنون لةج لئم لالقتصهدي" لأل دني قم  11ةون"  1993وتعديالته.

 لةقهنون لةمدني لأل دني. قهنون أصول لةمحهكمه -قهنون لةعقوبه

لأل دني

 -قهنون لةبنوك لأل دني"

لةجزلئي" لأل دني

