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   وجوانبها التشريعيةآثارها :ةالسرية المصرفي

   والعربيةاألجنبيةدراسة مقارنة لعدد من الدول 
  

 م ادة صالح ا  ن  ج ا  ن
سا د ية واملرص ة-ممدرس  سم العلوم املا ف  ل  ق

قية اإلدارة و  صاد   امعة املوصل -لك
  

  
  ستخلصالم

 للم صرف  األساس یة ھ ي ال سمة   ب ل  ، تعد السریة المصرفیة سمة من س مات العم ل الم صرفي    
ألن عالق  ة ، غی  رلت  صریح بھ  ا ل ال الزب  ائن وع  دم  أس  رار تح  افظ عل  ى  إذ،  علیھ  ا مؤتمن  ًابوص  فھ

ال ق ة الت ي   المصرف مع الزبائن قائمة على     ف ي  ،  زبائن ھ المالی ة  ألس رار عمادھ ا كتم ان الم صرف     
وذل  ك بع  دم ، م  والاأل جھ  ود مكافح  ة عملی  ات غ  سیل  أحیان  ًا ق  د تع  ارض ال  سریة الم  صرفیة  ح  ین

  . غیر المشروعة األموالالمساعدة بالكشف عن 
 باس تعراض ت شریعات    ةحث  ا الب تقام  ،   وجھات النظر ح ول ال سریة الم صرفیة        الختالفونظرًا  

، سراسوی  ،  الوالی ات المتح دة األمریكی ة     (ی ة    والعرب األجنبی ة السریة المصرفیة في عدد م ن ال دول         
ح ع دم وج ود     لتوض ی ) الع راق ،  األردن،  لبن ان ،  س وریا ،  ماراتاإل،  رمص،  لیكتنشتاین،  بنما،  فرنسا

 كان ت ھن اك نظ رة    إذ، األم وال أ السریة المصرفیة وجھود مكافح ة غ سیل     معارضة بین تطبیق مبد   
 جھ  ود مكافح  ة غ  سیل أم  ام تق  ف ح  اجزًا یة الم  صرفیة الرن ال  س إإذ،  بینھم  ا وج  ود تع  ارضإل  ى

ل   سریة  مت   شددة با دولإل   ىال   دول  ت   م تق   سیم بی   ةواألجنوم   ن تج   ارب ال   دول العربی   ة ، األم   وال
 ال سریة الم صرفیة تزی د ثق ة         وبارتف اع درج ة   ،  ل سریة الم صرفیة   دة با المصرفیة ودول غی ر مت شد     

 یعد ارتفاع حج م الودائ ع   إذ ،م الودائع األجنبیة لدى المصارف تزید حجمن ثم الزبائن بالمصرف و  
  .فیة لدى المصارف تطبیق السریة المصرأھمیةعلى   مؤشرًااألجنبیة
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Abstract 
Banking Secrecy is considered to be one of banking operation. It is the fundamental 

aspect of the bank, as it keeps customers secrets and not disclose them to any one else, and 
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that because bank - customers relationship is however based on trust, which its basic pillar 
is the bank keeping the secrets of its customers. In fact, banking secrecy conflicts 
sometimes the efforts that aim to struggle money laundry, and that in not aiding to detect 
illegitimate money. As opinions about banking secrecy are different, the study exposed 
legislations of banking secrecy in several foreign and Arab states (united states of America, 
Swiss, France, Panama, Lishtintine, Egypt, United Arabic Emirates, Syria, Lebanon, Jordan 
and Iraq), to show that there is no conflict in applying the banking secrecy principle, and 
the efforts of struggling money laundry. There was an opinion advocates the existence of 
the conflict between them, As banking secrecy do not preclude the efforts of struggling 
money laundry. Depending on Arab and foreign states experiences, the states are divided 
into tight states in applying banking secrecy, and other ones are non-tight. The higher 
degree of banking secrecy is, the higher customers trust in the bank. There is an increase in 
the size of foreign deposits in banks. So, the rise in the size of foreign deposits considered 
as an indicator to the importance of applying banking secrecy in banks. 

  
  المقدمة

 مبـدأ الـسرية     إقرار وراء    قوياً دافعاًتعد   كبيرة و  أهمية االقتصادية   للظروف
المصرفية في العديد من الدول التي كانت تسعى لجذب عدد كبيـر مـن الودائـع                

الحفاظ على رأس المال الـوطني مـن    عن فضالً،  لدعم االقتصاد الوطني  األجنبية
ألن السرية المصرفية تمثل    ،  ة المصرفية  الدول التي تطبق مبدأ السري     إلىالهروب  
انـات والمعلومـات     عـن البي   اإلفصاح يتحمله المصرف تجاه الزبون بعدم       اًالتزام

فإنهـا  ،  المصرفية من هذه االيجابيات التي تحققها السرية        على الرغم  .الخاصة به 
ين ن مبدأ السرية المصرفية قد يالقي صعوبة التوفيق ب       إ إذ،  أيضاًتعاني من سلبيات    

ألن ،   في الدول المتمـسكة بهـذا المبـدأ        األموالهذا المبدأ وجهود مكافحة غسيل      
 عن طريـق مبـدأ      األموال  غاسلو إليهاالمصارف تعد من أهم المصادر التي يلجأ        

وقد تلخصت مشكلة    .السرية المصرفية في هذه الدول المتمسكة بالسرية المصرفية       
تعاون مع جهود مكافحة    ينة البحث بال  البحث في التساؤل عن مدى استعداد الدول ع       

ولقد جـاء الجانـب التـشريعي        . غير المشروعة  األموال لمصادرة   غسيل األموال 
 منهجيـة   وإلكمـال  عن التساؤل المطروح في مشكلة البحث        إجابةللبحث ليعطي   

يوجـد    مجموعة من االستنتاجات والتوصـيات وأهمهـا ال        إلىالبحث تم التوصل    
كمـا  ،  األموالنين السرية المصرفية وقوانين مكافحة غسيل        بين قوا   مطلقاً تعارض

 تحافظ على نفـسها مـن       أنويجب على البلدان التي تطبق مبدأ السرية المصرفية         
 الرقابـة علـى   إحكـام وذلك عن طريق   ،   وسمعتها المصرفية  األموالتهمة غسيل   

  . هذه المؤسسات المصرفيةإلى التي تخرج وتدخل األموال
  

  منهجية البحث
  ألهميةا

 المحلية  األموال كبيرة في المحافظة على رؤوس       أهمية للسرية المصرفية    إن
وذلك للحماية الكبيـرة التـي توفرهـا الـسرية المـصرفية          ،  وزيادة االستثمارات 

،  الزبائن وعدم البوح بها للغيـر      أسرارنها تعمل على الحفاظ على      إ إذللمستثمرين  
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وفي المقابل فإن الـسرية     ،  ان لدى الزبائن   الذي يزيد من الثقة واالطمئن     األمروهو  
 بتزايـد مبـدأ     إذ،   غير المـشروعة   األموالالمصرفية قد تسهم في زيادة مصادر       

 في حالة كونها غيـر      األموالالسرية المصرفية يكون من الصعب معرفة مصادر        
 . السرية المصرفية تعمل على زيادة حجم الودائع لدى المـصارف         نإ إذ،  مشروعة

عقبة فـي   تقف   الأن قوانين السرية المصرفية     بحث لتوضيح    ال أهميةع  من هنا تنب  
 علـى    مؤشراً األجنبيةوقد يعد ارتفاع حجم الودائع      ،  األموالطريق مكافحة غسيل    

  . السرية المصرفيةأهمية
  

  المشكلة
 األمـن  في توفير ة التي تتمتع بها السرية المصرفيتاإليجابياعلى الرغم من    
إال أنه في المقابل فإنها قد تعيق       ،   لدى المصارف  األموالؤوس  والطمأنينة وزيادة ر  

في حال تمـسك     . المشبوهة واألموال والكشف عن العمليات     األموالمكافحة غسيل   
بعض الدول بالسرية المصرفية المفرطة التي يعني عدم استعدادها بالتعـاون مـع             

  .عة غير المشرواألموال لمصادرة مصادر األموالجهود مكافحة غسيل 
  

  الفرضية
  :أساسيتين فرضيتين إلىيستند البحث 

تتعارض مع قوانين مكافحة غسيل  إن قوانين السرية المصرفية ال   :األولىالفرضية  
  .األموال
 لجذب الودائـع    أساسياً إن التشدد بالسرية المصرفية ليس شرطاً      :الفرضية الثانية 
  .األجنبية

  
  الهدف 

  :يةاآلتتناول الجوانب  إلىيهدف البحث 
وتسليط الضوء على السرية المصرفية والحـسابات       ،  مفهوم السرية المصرفية  . ١

 مع إعطاء فكرة عن التكتم في السر المصرفي أو المهني مع توضـيح            ،  السرية
 اآلثـار   وتوضيح أهـم   األموالالعالقة بين السرية المصرفية وعمليات غسيل       

  .يجابية والسلبية للسرية المصرفيةاإل
ـ  ء على عدد من التشريعات الخاصة بالسرية        تسليط الضو . ٢  ةالمصرفية لمجموع

الدول المتشددة في السرية المصرفية مـن       لتمييز  ،   والعربية األجنبيةمن الدول   
  . عالقة حجم الودائع بالسرية المصرفيةإلى اإلشارةمع ، الدول غير المتشددة

  
  المنهج

الذي طرح فيه مفهوم ، ي الجانب المفاهيماألوليمثل ، لقد تناول البحث جانبين
 عن توضيح الفرق بين السرية المـصرفية والحـسابات          فضالً،  السرية المصرفية 

 في الـسر    التكتممع تناول    األموالوالعالقة بين السرية المصرفية وغسيل      ،  السرية
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أما الجانب   .يجابية والسلبية للسرية المصرفية    اإل اآلثار وبيان،  المصرفي أو المهني  
 بالجانب التشريعي للسرية المصرفية الذي تناول تجارب عـدد مـن            لفيتمثالثاني  
 العالقة بين   إلىكما وتطرق   ،   والعربية في تطبيق السرية المصرفية     األجنبيةالدول  

من هنا فقد اعتمد البحث الجانب التشريعي ليحقق         .حجم الودائع والسرية المصرفية   
  .هدفه ويثبت فرضيته

  
  فية النظري للسرية المصرالجانب

  مفهوم السرية المصرفية -أوالً
 اإلنسانيسره    والكتمان أو ما   اإلخفاء السر وهو    إلىالسرية في اللغة منسوبة     

عمله عني وصف ألمر    في االصطالح القانوني فت   أما السرية   ،  األمورفي نفسه من    
، وجب عليه عدم إفشائه إال لـشخص لـه صـفة معينـة             وأ ،شخص بسبب مهنته  

وهي مهنة بيع الدراهم بدنانير أو بيـع الـدنانير          ،  الصرفوالمصرفية مشتقة من    
   ).٩٧، ٢٠٠٤، ثويني( والمصرف هو المحل الذي يتم فيه الصرف، بدراهم
وهي من أهـم    . السرية المصرفية ثروة وطنية ثمينة لالقتصاد الوطني       تعدو

 تبث الثقة والطمأنينـة لـذوي رؤوس   إذ، المبادئ التي يقوم عليها العمل المصرفي  
فيعد ،  ألموال على سرية أعمالهم المصرفية وكافة المعلومات ذات الصلة بثرواتهم         ا

 وبيئة تشريعية مالئمة لالستثمار داخـل حـدود الـوطن            مناسباً  قانونياً ذلك حافزاً 
فهي تجذب رؤوس األموال    ،  آخر من تهريبها لبلد     وتشجيع االدخارات الوطنية بدالً   

تنعكس عندئذ آثارها اإليجابية على االقتـصاد       والرساميل واالستثمارات األجنبية ف   
 ذلك ينبغي تحقيق الحماية القانونيـة للـسرية المـصرفية           إلى وللوصول   ،الوطني

 الـذين يتعـاملون مـع       الزبـائن وتفعيلها لضمان الدخل واألمن واالستثمار لكافة       
  .)١، ٢٠٠٢، الحموري( المصارف

 القواعد المـستقرة ذات  من) Banking Secrecy(  السرية المصرفيةدكما وتع
 بموجب القواعد القانونية واألعـراف      المصارف تلتزم   إذ،  المصارفالصلة بعمل   

ـ   إذ إالّ،  وعملياتهم المصرفية الزبائن  حفظ أسرار   بالمصرفية   انون أو تـم    ا نص الق
  ).٨٥، ٢٠٠٢، القسوس( )٢٢٤، ١٩٩٢، القليوبي( االتفاق على خالف ذلك

 السرية المصرفية هو التزام ضمني ال يشترط  بالحفاظ علىالمصارفوالتزام 
 ال يجوز إفشاء هذا السر بقصد أو بإهمال والعنايـة           من ثم و،  بتحقيقه وجود شرط  

  ). ٢٥، ٢٠٠٢ ،الشرفات (ة هي عناية الشخص الحريصالمطلوب
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 أو المؤسـسة المـصرفية      المـصرف ومبدأ السرية المصرفية يحرم علـى       
 اطلع عليهـا    بالزبائنة معلومات أو بيانات تتعلق      إفشاء أي  والموظفين العاملين فيها  

 في حتى لو كان موظفاً،   كان كما ال يبيح هذا المبدأ اطالع أياً      . الموظف بحكم عمله  
 أو ورثتـه     فيما عدا صاحب الحـساب حـصراً       ، على معطيات الحساب   المصرف

ات كما ال يجوز إعطاء أية معلوم     ،  القانونيين والجهات الرسمية في حاالت حصرية     
الفـاعوري  (و ادعى المتصل بأنه صاحب الحـساب        هاتفية عن أي حساب حتى ل     

  ).١٠٤-١٠٣، ٢٠٠٢، وقطيشات
 سوى صورة من صـور      ن السرية المصرفية بمعناها الواسع ليست أصالً      إو

السرية المهنية التي يفترض بكل من يتعاطى مهنة معينة أن يحترمها في معـرض              
لسرية المصرفية بمعناها الضيق فهي كناية عن       ا ما أخذت ا   إذلكن  ،  ممارسته إياها 

 ا كـان ممكنـاً    إذو. نظام قانوني متشدد يتعين على المصارف النزول عند أحكامه        
ـ       ،تطبيق السرية المهنية على مختلف أنواع المهن       ن إ بما فيها المهنة المـصرفية ف

عبارة عن مؤسسة قانونية خاصة بالعمل المصرفي ولصيقة به         ،  السرية المصرفية 
-١٣٧،  ٢٠٠١،  سـفر ( على المؤسسات المصرفية     يمكن تطبيقها إالّ   نه ال أبمعنى  
١٣٨.(  

المـصارف   بأنها األساس للعالقـة بـين        أيضاً السرية المصرفية    فكما تعر 
 لـشرف   وذلك احترامـاً  ،   عن حساباتهم ومعامالتهم   فيجوز الكش  ال   إذ،  وزبائنها

ها األعراف المدنية والسوابق لذا أصبحت السرية المصرفية تحكم ،  المهنة المصرفية 
  ).١٣١-١٣٠، ٢٠٠٣، الشيخ(القضائية األجنبية 

وهـي  ،  سرية الحسابات المصرفية من أهم سمات أعمـال المـصارف     تعدو
 من االلتزامات   وأصبحت،   جرى العرف المصرفي على ذلك     إذ،  متوفرة منذ نشأتها  

 لما اسـتقر عليـه      سواء وفقاً ،  الجوهرية التي يلتزم بها جميع العاملين بالمصارف      
ويحكم سرية الحسابات   . العرف أو ما نصت عليه لوائح ونظم العاملين بالمصارف        

  ): ١٥٥، ٢٠٠٣، السيس( نظريات المصارف وعدم إفشاء أسرارها ثالثب
ـ      إوبمقتضاها ف : نظرية المسؤولية العقدية   .١ ـ  اًن أي عقد يتـضمن التزام  اً متعلق

  .بالسرية
ن سرية المهنة من النظام العام الـذي يجـب          إفبمقتضاها  : نظرية النظام العام   .٢

  .المحافظة عليه
ن االحتفاظ باألسرار يعـود بـالنفع       فإوبمقتضاها  : نظرية المصلحة االجتماعية   .٣

  . نه حدث اتفاق بذلك بين جميع أطراف المجتمعأعلى المجتمع ككل طالما 
ـ          إ إذ اع ن نظام السرية المصرفية يملي على المصرفي التزام الصمت واالمتن
كما يولي في الوقـت عينـه هـذا    ، أو إعطاء أي معلومة،   عن إعالن أي شي    كلياً

 انتزاع موجب   إلىالمصرفي إمكانية مواجهة كل الضغوطات والممارسات الهادفة        
ويرى بعض الخبراء أن قانون السرية      ). ١٥٠،  ٢٠٠١،  سفر(ديه  يالكتمان من بين    

ـ  لحمايـة ا   وضـع أصـالً   ،   في ضوء ما سبق    ،المصرفية  ذات المـصادر    علودائ
 وبالتالي ال يجوز لهذا القانون أن يوفر حماية ألولئك الذين يتجـاوزون        ،المشروعة
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، الـسيس (ويرتكبون جرائم من شأنها تهديد البناء االقتصادي العام         ،  حدود القانون 
١٥٧، ٢٠٠٣.(  

  
   والحسابات السرية ة السرية المصرفي-ثانياً

فية البد من توضيح الفرق بين كل من        وبعد استعراض مفهوم السرية المصر    
 ذلك الخلـط بـالتعريف لكـل        إزالةفالبد من   ،  سرية الحسابات والحسابات السرية   

  .منهما
أما الحسابات السرية ، فسرية الحسابات هو العرف السائد في العمل المصرفي      

، ٢٠٠٠،  األحمـدي ( وراء رقم أو رمز      الزبون الحساب الذي يختفي فيه اسم       يفه
١١٤(.  
 بقيده فـي    المصرفالحساب السري كغيره من الحسابات المصرفية يلتزم        و
فـال يثبـت    ،   أن شخصية فاتح الحساب تختفي خلف الكتمان المصرفي         إالّ ،دفاتره

 يتم القيد بـدفاتر     وإنما ، في الظاهر  المصرفاسمه أو أي عالمة تدل عليه بدفاتر        
. عن غيره من الحساباتذا ما يميزه وه،  برقم أو برمز تحت أسم مستعارالمصرف

 مع صاحب الحساب    المصرفويتم تشغيل الحساب السري بطريقة سرية يتفق فيها         
وتحرص التشريعات التي تأخذ بنظام سرية الحسابات المصرفية بالنص         . عند فتحه 

متـى كـان األمـر    ، زبائن المصارفعلى وجوب كشف هذه السرية وبيان نشاط   
  ). ٣٧، ٢٠٠٢ ،إبراهيم(حة االقتصاد القومي  بحماية مصلحة عامة أو مصلاًمتعلق

يمكن تقسيم شروط عقد الحساب     ف،  أما بخصوص شروط عقد الحساب السري     
  ):٣-٢ ،٢٠٠٧ ،متولي( قسمين هما علىالسري 

  
   الشروط العامة للحساب السري -أوالً

المحـل  : الـشرط الثالـث   / الرضا  : الشرط الثاني / األهلية  : الشرط األول 
  .والسبب

  
   الشروط الخاصة للحساب السري -اًثاني

 زبونى الثقة بين البنك الوديع وال     نه حساب يقوم في المقام األول عل      إ: الشرط األول 
  .المودع

  .ليه الفن المصرفيإ ألحدث ما وصل ب يتم تشغيله وفقاًنه حساإ: الشرط الثاني
  

  التكتم في السر المصرفي أو المهني -ثالثاً
 ونـشاطات جديـدة يمارسـها األفـراد أو          مع تطور الحياة وظهور مهـن     

فرض واجب التكتم على العاملين في العديد من        بضرورةرأى المشرع   ،  المؤسسات
 كان ممكنا إدراج المصرف في ظل هذه        اإذثار التساؤل حول ما     و. المهن المستجدة 

 رد على ومن … بالسر المصرفي أوالًالمرتبطة في عداد المهن ،النصوص القانونية
تساؤل باإليجاب استدل على ذلك بالقول إن المعلومات التي يحـصل عليهـا             هذا ال 
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ن أكمـا   ،  نشاطه هي ضرورية لمزاولته مهنتـه     لالمصرف في معرض ممارسته     
 المؤسسة المصرفية هي ذات ضرورة اقتصادية بدليل تدخل الدولة وإنشائها جهازاً          

  لعمـل المـصرفي     أن ا  عارض وعد لكن هنالك من    .  بمراقبة سير عملياتها   خاصاً
تندوا في رأيهم على    واسيمكن إدراجه في عداد األنشطة المهنية بالسر المصرفي          ال

  ): ١٣٩-١٣٨، ٢٠٠١، سفر (اآلتيةالحجج 
كما هي حـال  ،  ذاتها األهمية والفاعلية  ب ن المصرف غير معني بتلقي األسرار     إ .١

  .الطبيب أو المحامي
، بزبائنـه مات الخاصـة  إن المصرف يحصل بصورة غير مباشرة على المعلو        .٢

  .وذلك تبعا لتكرار العمليات المصرفية التي يقوم بها هؤالء 
 وال يصح تكييفه ، كعمل المحامي أو الطبيبإن النشاط المصرفي ليس ضرورياً   .٣

  . العائد للمهنتين السابقتين ذاتهنه نشاط اجتماعي له االعتبارأعلى 
 بـإلزام   الزبونعقد مع   نه يلزم وجود شرط صريح في ال      أكما ويعتقد البعض    

.  تخلف هذا الـشرط    اإذ المصرفتقوم مسؤولية     بحيث ال  ، بكتمان السر  المصرف
ن االلتزام بالمحافظة على السرية هو التزام ضمني يقـع          أومع ذلك يعتقد األغلبية     

 لما تقتضيه طبيعة العالقة المصرفية من ثقة        ،بالزبائن في عالقتها    المصارفعلى  
 بعـدم إفـشاء     المصارفومن ثم يوجد واجب ضمني على       . متبادلة وحيطة وحذر  

  ). ٨٥، ٢٠٠٢، القسوس( بعمد أو بإهمال الزبائنالمعلومات عن 
وعلى هذا من الطبيعي أن يسري االلتزام بموجـب الكتمـان علـى مـدير               

بحيث يحظر عليهم إفشاء أي معلومـات خاصـة         ،  المصرف وموظفيه ومستخدميه  
لصفقات التي يعقدونها والتي وصل علمها إليهم بحكم        بأوضاع زبائنهم المالية أو با    

من . وظائفهم التي وفرت لهم إمكان االطالع على دقائق هذه األوضاع والصفقات           
 للغايـة  فية هو أنها تنشئ موجب كتمان سـري      هنا كان أهم ما يميز العقود المصر      

  . على عاتق المصرف
 فيكمن في المقـام األول      أما األساس القانوني الذي يستند إليه موجب الكتمان       

 ذكر  اً ذلك بأنه ليس ضروري    ، والمصرف الزبونفي العالقة التعاقدية التي تنشأ بين       
 يمكن استخالصه من طبيعة العقد المبرم مـع         ألنه،  موجب الكتمان بصورة خطية   

  ).١٤٦ ،٢٠٠١ ،سفر(  المصرف
، ختلفـة في األغلبية الساحقة من تشريعات الدول الم      ،  قد أحاط المشرع  لذلك ف 

 ومع ذلك يتعين الخروج على مبدأ السرية        ،الحسابات المصرفية بسياج من السرية    
في حاالت معينة يختلف نطاقها ومداها باختالف حدود مبدأ السرية المطبـق فـي              

 الدول التي تطبـق مبـدأ الـسرية المطلقـة          حفال تسم . العمل المصرفي لكل دولة   
 في أضيق الحدود    ح بأي استثناءات إالّ   للحسابات المصرفية بالخروج عنه أو السما     

  ).٨٧، ٢٠٠٢ ،القسوس(
 كان ذلك يسمح بمحاربـة الفـساد        اإذ ،المصارف من الممكن إفشاء سر      إذن

يمكن أن ينطبق السر المـصرفي فـي هـذه           وال،  لتنفيذ عمليات مصادرة األموال   
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، )∗(هنـدريكس ( البلدان التي سـرقت منهـا        إلىويمكن أن تعود األموال     ،  الحاالت
٢، ٢٠٠٦.(  

 بأنه البد من وجود السر المصرفي في العمل المصرفي مع           قمما سب يتضح  
 أي إفشاء السر المصرفي في بعض الحاالت التي ينصها القانون مع     اإلبالغوجوب  

ن بعض األفراد يرغب أن تكـون ملكيتـه         وذلك أل ،  عدم الضرر بزبائن المصرف   
هـذه الرغبـة    لصارف تـستجيب    وإدارات الم ،  لألموال محاطة بسور من السرية    

وثمـة حالـة     .فتفرض سرية تامة على حسابه أو ودائعه أو أنشطته مع المصرف          
زبـون  ( زبـون استثنائية تلتزم إدارات المصارف برفع الغطاء عن سرية أمـوال         

  ):٣٠، ٢٠٠٢، الشيخلي( ثالث لهما في حالتين ال )معين
  إطاعة أمر القانون احترامـاً     وفي هذه الحالة يفترض   ،   نص القانون  :األولىالحالة  

  .جريمة التهرب الضريبي أو جريمة اإلفالس : المشرع ومثال ذلكإلرادة
 فهي حكم صادر من سلطة قضائية مختصة يطلب فيها القاضي من  :الحالة الثانيـة  

 أو بأية أنشطة ماليـة قـام        الزبونإدارة المصرف إعالمه بمقدار رصيد      
  .بها

الوقت الحاضر على تحقيق قدر من سـرية        لذلك تحرص كافة المصارف في      
 لمن تحـددهم القـوانين      إالّ،  الزبائن وعدم تقديم المعلومات عن      ،العمل المصرفي 

 على قانون محدد للعقوبات بصفة واللوائح بحكم طبيعة أعمالهم سواء أكان ذلك بناء 
الحسابات المصرفية كما هو معمول به في       ،  عامة أم بناء على قانون خاص بسرية      

  ).١٣٠-١٢٩، ٢٠٠٣، الشيخ( بعض الدول
  .سيتم تناوله في تجارب عدد من الدول في السرية المصرفية وهذا ما

  
   األموالالسرية المصرفية وغسيل  -رابعاً

خطر األنشطة اإلجرامية التي أمن ) Money Laundering( يعد غسيل األموال
 األمـوال غيـر      وذلـك لـضخامة    ،تواجه المجتمع الدولي في العقدين األخيـرين      

 بهدف إضفاء صفة    "تبييضها" أو   المشروعة التي تقوم المنظمات اإلجرامية بغسلها     
  ) .٧٩، ٢٠٠١، داؤد( المشروعية عليها

 غير المشروعة الطرائق باستخدام األشخاص إليها يلجأ األموالوعملية غسيل 
 بأساليبها  أو الموارد المالية التي تم الحصول علي      ،  إلخفاء المصدر الحقيقي للدخل   

إلدخالها في ميادين االستثمار المتعددة بحيـث        والقيام بأعمال التمويه  ،  غير سليمة 
، يبدو وكأن تلك المصادر المالية وحصيلتها قد تحققت من مصدر كسب مـشروع            

 أو تنظيفها أو تطهيرها     األموالويطلق على تلك العملية تسميات عديدة مثل تبييض         
  ).١٧٩، ٢٠٠٥، مرعي(

                                                           
تب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فـي        المستشار اإلقليمي لمك  :  داميان هندريكس  )∗(

  .فحة غسيل األموال وتمويل اإلرهابمجال مكا
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، مرحلة التغطية ،  مرحلة التوظيف ( مراحل    بثالث األمواللية غسيل   مر عم وت
 للعائـدات   اإلجرامي إخفاء المصدر    إلىمترابطة تهدف في مجملها     ) مرحلة الدمج 

 ها لالنـدماج   ودفع اإلجرامي فصلها عن هذا المصدر      أدقوبمعنى  ،  غير المشروعة 
  ).٣، ٢٠٠٥، السن( في هيكل االقتصاد المشروع

، األمـوال  عملية غسيل    أساليب من   بوصفها أسلوباً المصارف  ويتم استخدام   
 وهنـاك   ، من المصارف   انطالقاً األموالوذلك بأن تبدأ أول مراحل عمليات غسيل        

  على ذلك  األمثلةومن  ،  خالل المصارف من  صور وأساليب متعددة لعمليات الغسيل      
بطاقـات الذكيـة   ال، Credit Cards االئتمانبطاقات ، قليديةت المصرفية التالخدما(

Smart Card .(  
 المصارف فـي عمليـات      أهمية األموال غسيل   أساليبويتبين لنا من خالل     

 لما تتمتـع     نظراً باتجاه المصارف  تتجه   األموال غاسلي   أنظاروإن  ،  األموالغسيل  
به من تقنيات وسرعة يمكن من خاللها إخفاء العمليـات الماليـة المختلفـة عبـر             

تهام أي مصرف بعمليات غسيل األموال قـد يجعـل          اف،  مجموعة كبيرة من الدول   
أصحاب الودائع يندفعون لسحب ودائعهم ويترتب على حـاالت الـسحب إفـالس             

تحدث عمليـات   وعدم الثقة    ل بأكملهوبالتالي يتعرض الجهاز المصرفي     ،  المصرف
 حد زعزعـة ثقـة      إلى في النظام المصرفي قد يصل        كبيراً غسيل األموال ضرراً  

وقـد  ،  ورة على المـصارف    على ذلك من خط    ب وما يترت  ،ن في النظام  المستثمري
يوضع كما قد   ،   لمصارف متعثرة بالبقاء ضمن القطاع المصرفي      األموالتسمح هذه   

  ).٥٧-٤٧، ٢٠٠٦، الخريشة(منها تحت سيطرة المافيا والجريمة المنظمة قسم 
ث الوسـائل   حدأات المصرفية الحديثة من استخدام       لما تتمتع به العملي    نظراًو

 وما يرافق تلك العمليات من      ،التكنولوجية المعقدة والتي تسهل عملية غسيل األموال      
 بالزبـائن وجود مبدأ سرية العمل المصرفي وعدم جواز إفشاء أية بيانات تتعلـق             

، ٢٠٠٢،  الشرفات(برزت إشكالية التوافق بين مكافحة غسيل األموال وتلك القواعد          
١٨.(  

في ظل غياب قانون خاص لمكافحة غـسيل   ،  المصرفيةفأتساع نطاق السرية    
كان من شأنه التشجيع على استعمال المصارف قنوات لغـسيل األمـوال            ،  األموال

ـ     تكون عائقاً  فإن السرية المصرفية يجب أن ال     ،  وعلى ذلك  صارف  أمام قيـام الم
 ةبواجبها في اإلبالغ عن العمليات المالية المـشبوه       وغيرها من المؤسسات المالية     

يمكننا السماح   ولكن ال ،   يجب أن تستمر في احترام الحق في السرية المصرفية         إذ"
  ).٤٥، ٢٠٠٢ ،إبراهيم" (بإعطاء حصانة للمجرمين

أو حقيقـة  ، الزبـون  السرية المصرفية لم تعد تسمح بإخفاء شـخص         لذا فإن 
داء األم لضمان سالمة    همألن معرفة كل ذلك     ،  المصرفنشاطاته أو تعامالته عن     

 وبين الكشف الزبائن بين المحافظة على أسرار وال يوجد تعارض مطلقاً، لمصرفيا
  . الحقاًإثباتهسيتم  وهذا ما ).٥٥، ٢٠٠٥، السن(عن شخصياتهم وماهية أعمالهم 
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   االيجابية والسلبية للسرية المصرفيةاآلثار -خامساً
هات نظر   هناك وج  إذ،   لوجهات النظر المختلفة حول السرية المصرفية      نظراً

 ترفض أو تعارض    أخرىوفي المقابل هنالك وجهات نظر      ،  تؤيد السرية المصرفية  
من هنا نستطيع أن نقول بـأن للـسرية         ،  السرية المصرفية أو على األقل تحجيمها     

  : تياآلالمصرفية إيجابيات وسلبيات ويمكن تلخيصها في 
  

   اآلثار اإليجابية للسرية المصرفية -أوالً
   : مجموعة من اآلثار اإليجابية هيفيةإن للسرية المصر

جاهات مختلفـة أهمهـا      يحقق نتائج اقتصادية في ات      إن للسرية المصرفية هدفاً    .١
واالستثمار وجلب رؤوس األموال واسترداد رؤوس األمـوال        . رتشجيع االدخا 

يخشى عليها أصحابها أن ال تكون مـصانة مـن           التي هاجرت فـي وقت كان    
 ماًهم  العوامل االقتصادية دوراً   تؤدي نإذ .ية المصرفية أمور كثيرة كعدم السر   

الرساميل األجنبية فـي     جذب في مجال األخذ بمبدأ السرية المصرفية في سبيل       
رؤوس األمـوال    عن جـذب     فضالً ،مشاريع استثمارية لدعم االقتصاد الوطني    

األجنبية ومنع هروب رأس المال الوطني خارج حدود الدولـة بـل تـشجيع              
  ).٤-٣، ٢٠٠٢، الحموري( الوطنية اتاالدخار

ن المـصارف غيـر     أ إن العديد من مؤيدي السرية المصرفية يؤكدون علـى           .٢
عمليات الغش واالحتيال والتهرب الضريبي التي تحـدث خـارج           مسؤولة عن 
 ومـن ثـم هنـاك       ،مسؤولية السلطات والقوانين الموجودة    ، بل هي  المصارف

ثر أوقد ال يكون للسرية المصرفية أي ل هم فـي عملية االختالعوامل عديدة تس
  ).١٠٠، ٢٠٠٤، ثويني(فيها 

 إن السرية المصرفية عنصر أساس مــن عناصر المناخ االستثماري العـام            .٣
الذي يجب  توافره لقيام وضع اقتصادي ومالي ومصرفي نشط في ظل وجـود          

  أو  غيـاب  عنـد و،  واألمن السياسي واالجتماعي   والعدل االستقرار دولة تؤمن 
السرية المصرفية وربما تكـون      هذه العناصر يضعف أداء      نعنصر م اختالل  
كما أن السرية المصرفية لها عالقة وثيقة       .  علـى التدهور المالي    مساعداً سبباً

  حيث كان النشاط المصرفي خالل مسيرته الطويلة محافظـاً         ،بسالمة المصرف 
يجـب أن ال     الثقة بالمصرف  ف ،النقد والسرية  :على وجهي العملة المتداولة لديه    
بل أن تتعمق وتتجذر وتنمو من خالل تعامل        ،  تضعف أو تسقط عند أول تجربة     

ثقتهم بإدارته وموظفيـه ومـدى حمايـة المـصرف          و ،الزبائن مع مصارفهم  
بأسرار لمدخراته وتلبيتهم بسحبها عند حاجتهم إليها  كما أن معرفة المصارف            

 الوجه اآلخر لسالمة تعد مأسرار أعمالهاء ي عدم إفشزبائنها ومصلحة الزبائن ف
  ).١٥٨-١٥٧، ٢٠٠١، سفر(العمل المصرفي 

 زبائن المـصرف   إن السرية المصرفية تقضي بأن ال يعــلم أحد عن أسرار            .٤
ت بحيث تحاط كافة المعلومـا    ،  الذين تحتم طبيعة عملهم ذلك     سوى األشخاص 
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، الحمـوري ( لـه بهـا      عالقة  عن كل شخص ال    بعيداًة منهم بالكتمان    ـالمقدم
٤، ٢٠٠٢.(  

أي مالـك   ( إن السرية المصرفية لن تحمي صاحب الحق االقتصادي للوديعـة            .٥
بعد أن كان األمر    . ي الحسابات االئتمانية  ـعند حصول خلل ف   ) لحقيقي ا الوديعة
ه صـالحية تحريـك     الذي لدي (احب الحق القانوني للوديعة     ط ص  يطال فق  سابقاً

  ).١٠٠، ٢٠٠٤، نيثوي( )الحساب االئتماني
  

  آلثار السلبية للسرية المصرفية ا-ثانياً
، ثويني( برزها مايأتي جموعة من اآلثار السلبية أ    كما أن للسرية المصرفية م    

  : )٥٣، ٢٠٠٥ ،السن) (٩٩ -٩٨ ،٢٠٠٤
ـ  م ن السرية المصرفية السائدة في العديد من بلدان العالم تحقق نوعـاً           إ .١ ن ــ

 مزيفـي   ،مهربي األسلحة ،  تجارة المخدرات (لمنظمة  مرتكبي الجرائم ا  ة ل الحماي
 اإليـداعات  تخفي وراءه    حيث تبني السرية المصرفية حاجزاً     ) الخ …العمالت  

ـ   ،  النقدية التي تكون مصادرها غير مشروعة       الـسرية الورقـة     دومـن ثم تع
 إلـى  وهـو مـا أدى       ،الرابحة بين أيدي من يملكون هذه األموال غير النظيفة        

، بعمليات غسيل األموال   ة المصرفية بعالقة طردية مع ما يعرف      ارتباط السري 
 درجة السرية المصرفية فإن إمكانية معرفـة مـصدر األمـوال             كلما زادت  إذ

يتضح أن المناطق التـي تـزداد فيهـا           ما وغالباً،  سيكون من الصعب تحديده   
  .عمليات غسيل األموال هي نفسها التي تسود فيها السرية المصرفية

ـ د  ين ذلك يعني تقي   إتفاعها ف ل سيادة درجة السرية المصرفية وار     في ظ  .٢ شفافية لل
)Transparency(  ،          ومن ثم عدم التمكن من معرفة المعلومات والبيانات الماليـة

جـل تقيـيم    أوالمصرفية التي يرغب الكثير في الحصول واالطالع عليها من          
افية العمليـات    يجب ضـمان شـف     إذ .السياسات االقتصادية المالية والمصرفية   

عبر ،   العائدات اإلجرامية   والحد من تدفق   ،ن شرعية األموال  والتثبت م ،  المالية
" قنوات مفتوحـة   "إلىوالحيلولة دون تحويل هذه المؤسسات      ،  المؤسسات المالية 

  .لغسل األموال غير المشروعة
إن السرية المصرفية ستجعل من المصارف أداة لالسـتخدام غيـر المـشروع              .٣

 المصارف إلى رفع السرية هي ليست موجهة إلىن الدعوى إومن ثم ف، للألموا
 هي لتجنب المصارف الـدخول فـي عمليـات          وإنما،   المصرفي الزبون إلىو

  .مصرفية ومالية مشبوهة
دية بين البلـدان الغنيـة      هم في اتساع الفجوة االقتصا    إن السرية المصرفية ستس    .٤

  رؤوس األموال في البلدان األقل تطوراً      وذلك من خالل انتقال   ،  الفقيرة والبلدان
التي تسود فيها السرية     البلدان الغنية    إلى،  أصالً الموارد   ةوالتي تعاني من شح   

  .المصرفية
 الحد من السرية المصرفية يؤكد علـى أن الحاجـة           إلىإن البعض ممن يدعو      .٥

ن خـالل    يأتي م  يجب أالّ ،  الماسة للموارد المالية في تحريك النشاط االقتصادي      
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ومن ثم تشكيل عامـل تهديـد لالسـتقرار         ،  موارد مالية غير معروفة المصدر    
  .االقتصادي

األثر االقتصادي السلبي اآلخر هو أن تستغل هذه السرية المصرفية من خـالل              .٦
ومن ثم سحبها ،  الجهاز المصرفي والماليإلىعمليات ضخ أرصدة نقدية كبيرة      

ومـن ثـم حـدوث      ،  ر النشاط االقتصادي   عدم استقرا  إلىالمفاجئ الذي يؤدي    
  .األزمات النقدية والمصرفية

إن السرية المصرفية تساعد على التهرب من دفع الضرائب وبذلك تسهم فـي              .٧
بل إنها تدفع نحو نظام تحصيل ضرائبي غير        ،  إحداث خلل في السياسة المالية    

وهم ال  ،  ر على اعتبار أن معظم المكلفين هم موظفون أو عمال لدى الغي           ،عادل
  ).١٠١، ٢٠٠١، سفر(يستطيعون التهرب من الضريبة 

يمكن أن تكون ضـمن الوعـاء        تختفي وراء السرية أرصدة نقدية كبيرة ال      و
مـة وهـي    التستر على مصدر مهم من مصادر اإليرادات العا       ومن ثم   ،  الضريبي
ـ فية تبقـى    ن إزالة السرية المـصر    إ على ما تقدم ف    وبناء .الضرائب ي المـسألة   ه

جل عدالة ضريبية   أن  ــللمنظمات غير الحكومية التي تعمل م      االهتمام الرئيس و
عدالـة الـضريبية     ن حاالت الال  إف،  ل المصرفية لم تز    السرية إنن طالما   إذ .كبرأ

  ).Rothenbühler, 2006, 1-2(ستستمر 
 المصارفإن االستخدام الفاعل للوسائل الكمية المختلفة المتاحة لمراقبة عمليات           .٨

من شأنها أن تتطلب تدفق معلومات عبر الحدود الوطنية         ،  ي كل أرجاء العالم   ف
بـرزت  ، وعلى أيـة حـال  .  والمشرفين وبين المشرفين أنفسهم  المصارفبين  

مشاكل بسبب قوانين السرية المصرفية في بعض البلدان التي عرقلت مثل هذه            
  .(Committee On Banking Regulations,1981,1-4)التدفقات للمعلومات 

 الـسلبية   اآلثـار  الحماية المصرفية لتقليـل      إجراءات يوضح   اآلتيوالجدول  
رتباط السرية المصرفية وتطبيقهـا علـى المؤسـسات          ال  نظراً للسرية المصرفية 

  .المصرفية
  

  ١ جدولال
   للسرية المصرفيةةالسلبي اآلثار الحماية المصرفية لتقليل إجراءات

  الدولة  المصرف  الزبون
ون أن يرحب فـي     على الزب  •

حالة وجـود فقـرات فـي       
قوانين الـسرية المـصرفية     

 عن حـسابه فـي      لإلفصاح
بعض الحاالت التي يجيزها    

وذلك للحفاظ علـى    ،  القانون
 وعدم خلطهـا    أموالهسالمة  

 غير مـشروعة    األموالمع  
 .المصدر

على الزبون أن يتعامل مـع       •

ـ   أنعلى المصارف    • ة القانونيـة    تحقق الحماي
أي ،  للسرية المصرفية في حـاالت حـصرية      

ليست بالشكل المطلق بحيث تجعـل الـسرية        
 أمام السلطات وتخفي وراء     المصرفية حاجزاً 

 لألمـوال هذا الحاجز مصادر غير مشروعة      
 على المصارف أن تقوم بالمـساعدة   إذ،  القذرة

بتطبيق السرية المصرفية بالشكل الذي يفـشي       
 حالة وجـود مـصادر أو        الزبائن في  أسرار

 لألموالالشك في وجود مصادر غير مشروعة 
حتى التستغل المصارف مـن خـالل ضـخ         

علــى الدولــة أن التتمــسك  •
 يؤدي  إذ،  بالسرية المصرفية 

 عدم اسـتعداد    إلى األمرهذا  
لكشف عـن جـرائم     لالدولة  
 ومصادرة هذه   األموالغسيل  
 .األموال

على الدولة أن تضع رقابـة       •
، كبر على شبكات االنترنيت   أ

ـ   أهميةلما لها من     ول  في دخ
 . المصارفإلى األموال
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  الدولة  المصرف  الزبون
ــاز  ــي تمت ــصارف الت الم

 يقوم  أنتعامالتها بالشفافية و  
ــي تقــ  ــات ف ديم المعلوم

المطلوبة بالشكل المطلـوب    
من المصارف لزيادة الثقـة     

 .بين المصارف والزبون 
ــون  • ــى الزب ــل أنعل  يقل

تعامالته مع المصارف التي    
جـود عمليـات    يشتبه بها و  

 غير مشروعة وتقل الشفافية   
وفي حالة االشتباه في    ،  فيها

وجود عمليات غير مشروعة    
 يكشف ذلـك أمـام      عليه أن 
ألن فــي ، صرف المــإدارة

 هنالك حـسن    األحيانبعض  
 المصرف  إدارةنية من قبل    

 اذتخــالأي تبليــغ المــدير 
 الالزمة ألنه قـد     اإلجراءات

دون مـن   يمارس النـشاط    
 .علمه بذلك

 يقوم برفـع    أنعلى الزبون    •
 المصرف فـي    إلدارةتقرير  

 وإفشائها  أسرارهحالة كشف   
  .دون مسوغ قانونيمن 

،  الجهـاز المـصرفي    إلى نقدية كبيرة    أرصدة
ألنها في حالة كونها مصادر غير مـشروعة        

 بسحبها فجأة مما يـؤثر      أصحابهاسوف يقوم   
ذلك على المصارف من خالل خلـق أزمـة         

م استقرار النـشاط    سيولة لدى المصارف وعد   
 .االقتصادي

 الـسلطات   ةبمـساعد  تقوم   أنعلى المصارف    •
بعدم مساعدة زبائنها في أي محاولة     ،  الضريبية

ليل السلطات بهدف التهرب من      تض إلىتهدف  
وذلك من خالل وضع فقرات لدى      ،  الضرائب

 .المصارف تسهل بها عمل سلطات الضرائب
على المصارف أن تقوم فـي تنظـيم جهـاز           •

ن خالله يتم مراقبة عمليات الزبـائن       خاص م 
وذلـك ألن   ،  المشبوهةوالكشف عن الحاالت    

المبادرة فـي    ة هي صاحب  أصبحتالمصارف  
 .كشف السر المصرفي

 التي  اإلجراءاتعلى المصارف أن تتخذ كافة       •
من شأنها تمكين جهاز الرقابة داخل المصرف       
أو لجنة الرقابة على المصارف من التحقق من        

وأي بيانات تحصل عليها    ،  لحقهوية صاحب ا  
 تأديتها وظائفها االعتيادية يجب أن      أثناءاللجنة  

 باسـتثناء تكشف ألي شخص أو أي سلطة        ال
 . أمر قضائيوجود

على المصارف أن تتعاون مع السلطات فـي         •
 األمـوال حاالت الشك بوجود عمليات غسيل      

ن ألن  ئ الزبـا  أرصدةوذلك للحفاظ على    ،  لديها
 بوجـود عمليـات غـسيل       في حالة االشتباه  

 . قلة الثقة لدى الزبائنإلى يؤدي األموال
فرض عقوبات قاسية   بعلى المصارف أن تقوم      •

لموظفين  السر المصرفي من قبل ا     إفشاءعلى  
يجب نفسه  الوقت  والعاملين في المصرف وفي     

أن تفرض العقوبة نفـسها علـى المـوظفين         
والعاملين اللذين يمتلكون معلومات ويخفوهـا      

سلطات في حالة طلبها من قبل المصرف عن ال
  .أو السلطة القضائية

 تقـوم فـي     أنعلى الدولـة     •
المساعدة بتبادل المعلومات أو    

 دولتـه   إلـى تسليم الشخص   
عندما يتطلب هذا بالمـساعدة     
 مع القطاع المصرفي حفاظـاً    
ــصرفية  ــسرية الم ــى ال عل

 .وسمعتها في هذه الدولة
وضع على الدولة أن تقوم في       •

ــسرية   ــة بال ــوانين خاص ق
ـ    حة المصرفية بفقرات واض

وتفرض على كافة   ،  وصريحة
ألنها ،  المصارف االلتزام بها  

تعد صاحبة القرار ولها سلطة     
 .على المصارف

ــوانين  • ــاز الق يجــب أن تمت
الخاصة بالسرية المـصرفية    
ــسرية  ــشفافية ولــيس بال بال
المطلقة للتثبت مـن شـرعية      

 األموال وتقلل دخول    األموال
  الدولـة حتـى ال     إلىالقذرة  

اليــة تكــون المؤســسات الم
ــسيل   ــة لغ ــوات مفتوح قن

 .األموال
على الدولة أن تقوم وبصورة      •

ــستمرة  ــةم ــال بمراقب  أعم
المصارف والتأكد من تطبيق    
قوانين الـسرية المـصرفية     
ــوب بحيــث  بالــشكل المطل

ــا ال ــؤدي  تطبيقه ــىي  إل
التعارض مع مكافحة عمليات    

   .األموالغسيل 

   الباحثةإعدادمن  :المصدر
  

  )العربيةوتجارب عدد من الدول األجنبية (ية المصرفية الجانب التشريعي للسر
ولقـد وضـع    ،   تختلف باختالف األنظمة والدول    اًإن للسرية المصرفية حدود   

 الذين يتمتعـون بـسالمة األعمـال        الزبائن لحماية   قانون السرية المصرفية أساساً   
 المتسعةن نه وضع لحماية المصارف التي تتقيد في أعمالها بالقوانيأكما ، وشرعيتها

على المصارف من واجبات ومالها  وتحدد بوضوح ما، التي تنظم العمل المصرفيو
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يمكن لقانون الـسرية المـصرفية أن        نه من حيث المبدأ ال    أيعني  وهذا  ،  من حقوق 
 الضرر الفـادح  حداثإ إلىيحمي من يتعدى الحدود القانونية ويرتكب جرائم تؤدي   

ن التستر  أيمكن القول ب  ،   هذه القاعدة  من وانطالقاً .لنظام المالي واالقتصادي للبالد   با
وراء السرية المصرفية من قبل المسؤولين عن المصارف يجعلهم عرضة للمالحقة           

  ).١٥٨، ٢٠٠٣، السيس( الجزائية
 وغيرها من المؤسسات المالية باإلبالغ عن العمليات        المصارفويأتي التزام   

 قبـل   –ها حال قيامها باإلبالغ طواعية      ليحل مشكلة كانت تواجه   ،  المالية المشبوهة 
ل عن جريمة إفشاء    أس لو قامت باإلبالغ تُ    إذ -صدور قانون مكافحة غسيل األموال    

قد تسأل عن حجـب     ،  وعند تقاعسها عن اإلبالغ   ،  بالزبونالسر المصرفي الخاص    
معلومات عن السلطات المختصة وعرقلة التحقيق والتعاون مع غاسـلي األمـوال            

  ).٢٤، ٢٠٠٢، إبراهيم(
 من ضـمن التوصـيات   كان )∗()FATF( ن فريق العمل المالي الدولي    إلذلك ف 
 هو تعديل نصوص السرية المصرفية بما يسمح بإمكانيـة مالحقـة            هالصادرة عن 

  ).٢٣، ٢٠٠٢، الشرفات( جرائم غسيل األموال
تتركز السياسات واإلجراءات واألنظمة المناهضة لغـسيل األمـوال فـي           و
  .(CCE, 2000, 44) الخ …،مراقبة الميدان عالي الخطورةو،  الزبون تحديدإجراءات
يمكن اإلبقاء على مبدأ سرية المعامالت المصرفية النظيفة ورفع الـسرية           لذا  

 أمـا النـشاطات     ،طار الشرعية إفمبدأ السرية يكون في     ،  ل القذرة عن تداول األموا  
 لقواعد المسؤولية   رفالمص وإال تعرض    ااإلجرامية فال محل إلضفاء السرية عليه     

  ).١٠، ٢٠٠٢، الشيخلي( الجنائية
على ما سبق فقد تم اختيار مجموعة من الدول لتوضـيح الـسرية              تأسيساًو

والتعرف على الدول المتشددة وغيـر المتـشددة بقـوانين          ،  المصرفية في قوانينها  
مع توضيح عدم تعارض هذه القوانين مع جهود مكافحة غسيل          ،  السرية المصرفية 

  :موال والكشف عن األموال غير المشروعة كما يأتياأل
  

  األجنبية تجارب الدول -أوالً
   الواليات المتحدة األميركية.١

تتركز إجراءات السرية المصرفية في الواليات المتحـدة بقـانون الـسرية            
الذي يرتبط بصورة أساسية بعمليـات غـسيل        و ١٩٧٠المصرفية الذي صدر عام     

بل ،  عمليات غسيل األموال جرماًدة المصرفية المذكور ال يعالسريفقانون ، األموال
لمختلف أنـواع المعـامالت      )متابعة ورقية ( يفرض على المؤسسات المالية اعتماد    

  .واالحتفاظ بسجل لهذه المتابعة
 ينتقد بعضهم   إذ،  وقد تم االعتراض على قانون السرية المصرفية عدة مرات        

ويدعي آخرون أنه يخالف منطق الحماية التـي        ،  التكاليف التي تترتب على تطبيقه    

                                                           
  (Financial Action Task Force)مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل األموال )∗(
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أوجدها التعديل الرابع للدستور األميركي من عمليـات التفتـيش والحجـز غيـر              
، ثـويني (أيلول تم التشديد على السرية المصرفية        ١١ ولكن بعد أحداث   .المعقولة
١٠٥-١٠٤، ٢٠٠٤.(  

 علـى ،  ١٩٩٢كما ويوجب قانون سرية الحسابات المصرفية الصادر سـنة          
، الـخ … وشركات السمسرة  المصارف وتشمل   ألحكامهالمؤسسات المالية الخاضعة    

ــة ــدخول المحلي ــار إدارة ال ــامالت )∗()IRS( إخط ــة بالمع ــارير الخاص  بالتق
والعمليات المالية التي ،   والتي تزيد قيمتها على عشرة آالف دوالر       )∗∗()CTR(النقدية

أن تقدم هذه التقارير فـي      على  ،  تنطوي على أي دخول أو خروج لعمالت أجنبية       
 عـن الـصفقات المـشبوهة أو        اإلبالغوضرورة  ،  موعد أقصاه خمسة عشر يوماً    

مع تطوير االتصاالت الفعالة فيما بـين       ،   وحدة مركزية للتحليل المالي    إلىالغريبة  
 وإحالة من يقوم األموال غسيل أنشطةجل سهولة تحريات أ تنفيذ القوانين من    أجهزة

  ).٢٥-٢٣، ٢٠٠٢، إبراهيم( القضاء إلىبها 
 أن عـن    فـضالً ،   العمليات المالية قلما تتم خارج المؤسـسات الماليـة         ألن 

ومنذ المصادقة على    . في عمليات غسيل األموال     تعد المستهدف الرئيس   المصارف
والذي عدل وبدرجـة معنويـة قـانون        ،  ٢٠٠١قانون باتريوت األميركي في عام      

 هذا الميدان اهتمـام رئيـسي فـي الـصناعة            في تأكيدكان ال ،  لمصرفيةسرية ا ال
 تأكيد المتزايد ل  ءين على العب  رفيتتركز اهتمامات المص  جزء كبير   ففي   .المصرفية

شراف الواضح لالنسجام في المراقبة واإلواالفتقار ،  المعدلمصرفيةسرية الالقانون 
  . (Biec,2005,1)وقضايا تعزيز القانون

   ا سويسر.٢
وعلى الرغم  .عام مضت ١٠٠ يقارب ما مالي قبل    ظهور سويسرا كمركز  بدأ  

 أن سويـسرا  إالّ،  العمالقة الحقيقيين في العالم المـالي  مجموعةمن أنها لم تكن في      
وعلى مدى الخمسين سنة الماضية كانت قد تقدمت من مكانة عالميـة متواضـعة              

 المـصارف ة التـي واجهتهـا   والصعوبات الرئيـس  . أهمية حقيقية ا ذ اًلتحتل موقع 
لكن على ،  من المؤكد قد أبطأت خطى التقدم  - ات والسيما في الثالثين   -سويسرية  ال

والذي وضع  ،  اً جديد اً مصرفي اًات تشريع وقد نجم عن أزمة الثالثين    .  فقط نحو مؤقت 
يرى الناس الـسرية المـصرفية     ماغالباً . األسس القانونية للسرية المصرفية    أيضاً

لم  ١٩٣٥لكن حتى عام  . المالية في سويسرا   على أنها مفتاح حتمي لنجاح الصناعة     
وفي  .سرية مصرفية رسمية   وبالتالي ال ،  يكن لدى سويسرا قانون مصرفي وطني     

لكنها ،   طويلة لمدةموجودة  ،   على ما تقدم   وبناء،  الحقيقة إن السرية المصرفية كانت    
  ) .Vogler,2005,5 (لم تكن محفوظة في تشريع حتى وقت متأخر نسبياً

                                                           
                                 IRS  (Internal Revenue Service: (اختصار )  ∗(
                           CTR  (Currency Transaction Report: (صار اخت )∗∗(
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هذا االسـتنتاج   . قد تشهد ضعفاً  )  آمن ذكمال(فإن صورة سويسرا    ،   حال وعلى أية 
. ه دراسة حديثة للتطورات المستقبلية للصناعة المصرفية السويـسرية        يلإتوصلت  

  .)Bienz, 2004, 1(وبالتالي المزيد من الضغوط المتزايدة لرفع السرية المصرفية
 تـشرين   ٨ففي  ،  ١٩٣٤ عام   إلى السرية المصرفية في سويسرا      أصلويعود  

يعاقب بغرامـة   " نص القانون السويسري الخاص بسرية المصارف     ،  ١٩٣٤الثاني  
قدرها عشرون ألف فرنك على األكثر أو بالحبس لمدة ستة أشهر على األكثر مـن               

 أو مـساعد    أو مراقبـاً  ،   أو موظفـاً   ي في جهاز مصرف   بوصفه عضواً ،  أقدم عمداً 
 في أمانة السر على إفـشاء سـر         وظفاً في لجنة المصارف أو م     عضواً أو،  مراقب

وتوقع العقوبة نفسها على من حـرض       ،  ملزم بكتمانه بقوة القانون أو السر المهني      
  ).١٩، ١٩٧٤، البساط" (على ارتكاب هذا الجرم أو من حاول مثل هذا التحريض

 ذلك ال يوجد في القانون السويسري نص يعفي أصحاب المصارف            عن فضالً
ويبقي لهذه األخيرة إمكانيـة     ،   الشهادة أمام المحاكم   أداءموجب  والعاملين فيها من    

 النـصوص االتحاديـة     إلـى  داء واجبهم أمام القضاء استناداً    أإلزام الصيارفة على    
والتي تنص بالنسبة للـسر المهنـي       ) س. ٤٥( فقرة،  )٣٢١(األخرى كنص المادة    

  أداء خبار السلطة أو  إنه تبقى مرعية األحكام االتحادية والمحلية التي توجب         أعلى  
ن القانون السويسري ال يحتوي على نـص صـريح          إكذلك ف  .الشهادة أمام المحاكم  

من اطالع السلطات العسكرية والقضائية والمالية علـى        ،  يعفي أصحاب المصارف  
هـذا فيمـا    . حسابات زبائنها أو يجيز لهم عدم إجابة الحجوزات الملقاة بين أيديهم          

أما من حيث التطبيق فإن العادة واجتهاد المحاكم درجا         ،  ةيتعلق بالنصوص القانوني  
ا طلب منه ذلك بداعي وظيفتـه       إذعلى السماح للصيرفي بالتمنع عن القيام بواجبه        

ن النقص التشريعي حول السرية المصرفية في سويسرا ليس له أي أهميـة             إ ف نإذ
التي بلغها تطبيق هذا  للنتيجة ال بل يمكننا افتراض العكس نظراً، من الناحية العملية

 إن اإلرادة في المحافظة على نظام السرية المصرفية جعلـت المعنيـين             إذ .النظام
 الثغرات الموجودة في القـانون بحـسب التطـور االقتـصادي            ءينكبون على مل  

والتاريخ يزودنا بأمثلة عديدة على المواقف التي اتخذتها المصارف فـي            .المستمر
ولـو صـدرت هـذه      ،  خرق جدار السرية المـصرفية    سويسرا بوجه كل محاولة ل    

المحاوالت على الدول التي تريد معرفة مقدار األموال المودعـة لـديها لحـساب              
  .)www.Kantakji.org(رعاياها 

 عقد اتفاقية بين بنك سويسرا المركزي وبين        إلىتم التوصل    ١٩٧٧وفي عام   
 Convention of)جمعية المصارف السويسرية سميت اتفاقيـة الحيطـة والحـذر   

diligence)  ،           وفي المادة الثامنة من االتفاقية نفسها يتم التأكيد على إلزام المصارف
ليل الـسلطات السويـسرية أو      ض ت إلىبعدم مساعدة زبائنها في أي محاولة تهدف        

وحقيقة األمر فـي    .  السلطات المالية بهدف التهرب من الضرائب      السيمااألجنبية و 
ن السرية المصرفية لم يتأت مـن خـالل المـصارف أو            سويسرا هو أن الدفاع ع    

بل إن قاعدة هذا التأييد والـدفاع عـن الـسرية           ،  السلطات النقدية السويسرية فقط   
 رفض الشعب السويسري    ١٩٨٥ففي عام   ،  المصرفية هو الشعب السويسري نفسه    
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ممـا أعطـى للـسرية    ، في تصويت شعبي وضع قيود على الـسرية المـصرفية    
  ). ١٠٢-١٠١، ٢٠٠٤، ثويني ( واسعاًويسرا تأييداًالمصرفية في س

فمنهم من عارضها   ،  تعرضت السرية المصرفية في سويسرا للنقاش والتقييم      و
 إلـى  ا في المبدأ لكنه دع    أيدهابحيث  ،   وسطاً  ومنهم من انتهج حالً    أيدهاومنهم من   

، سـفر (  للظروف ومدى ارتباطها بالمصلحة العامـة تخفيف حدتها وصرامتها تبعاً  
١٠١، ٢٠٠١.(  

جل مواجهة الضغوط الدولية على سويسرا بشأن سـريتها المـصرفية           أومن  
، أألموالع قانون لمحاربة عمليات غسيل       على تشري  ١٩٨٩عملت سويسرا في عام     

حيث يلزم القانون المصارف أن تكشف لهيئة حكومة خاصة عن أي عمليات مالية             
لـى المـصارف السويـسرية      أصدرت لجنة الرقابة ع   ،  ١٩٩١وفي عام   . مشبوهة
، ٢٠٠٤،  ثـويني ( أوقف العمل بفتح حسابات مصرفية بأسـماء مـستعارة           تعميماً
١٠٢(.  

 السويسرية المصارف لم يعد يجري في،  ٢٠٠٤ من األول من تموز      واعتباراً
.  خارج البالد من دون ذكر هوية طالـب التحويـل          مصرف حساب   إلىتحويالت  

ستكون مرفوضة من   "  الذي طلب التحويل   بونالزمن دون تحديد    " فطلبات التحويل 
من أمر لجنة األعمـال     ) ١٥(وهذا نتيجة لتعديل المادة     .  السويسرية المصارفقبل  

  ).BCCC,2004,1(درالية السويسرية عن منع غسيل األموال يالمصرفية الف
  ا فرنس.٣

 في فرنسا تاريخ طويل تعـود جـذوره         لتكتم المصرفي المعروف حالياً   إن ل 
وهذا ما يستدل من سلسلة قـرارات ومراسـيم         .  القرن السابع عشر   إلىية  التشريع

،  تنظيم السر المصرفي بمعناه الضيق     مبعثرة لم يكن هدفها الرئيس    ،  عيةونظم تشري 
 Secret Des)بوجـه عـام   " سرية أعمال الصرافة والبنوك"ولكنها وضعت لحماية 

affaires de Change et de banque) الموضوع صـدر عـن    أول نص تناول هذا
وكـان الغـرض منـه      ،  بصدد بورصة باريس  ١٦٣٩نيسان٢مجلس الملك بتاريخ    

: بتسمية أخـرى هـي  " سماسرة الصرف "Courtiers de Change: استبدال تسميته
Agents de banque et de Change " أمـا المحاولـة   . "وكالء الصرف والمصارف

 والذي عبر في مادتـه      ١٧٠٦سنة  االشتراعية الثانية فتمثلت بتنظيم تشرين األول       
صـدر  . الثامنة عن السرية المطلوبة من مصالح الصرف بشكل واضح وصريح           

، ١٧٢٤والثاني سنة   ،  ١٧٢٠بعد ذلك قراران عن مجلس شورى الدولة األول سنة          
 واجب الصراف بحفظ األسرار المتعلقـة بمعامالتـه مـع           إلىأشار بشكل صريح    

ـ        أما. الوسطاء أو أصحاب المصارف    ن إ فيما يتعلق بالتشريع الفرنسي الحـديث ف
  ): org.Kantakji.WWW(واجب احترام السر المصرفي يركز على مصدرين اثنين 

 التقاليد ويترجم بواجب التكتم بشكل عام بحيث أن خرقـه           إلى تعود جذوره    :األول
  . يعرض صاحبه لعقوبة مدنية صرف
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من قانون العقوبـات    ) ٣٧٨(ف بسر المهنة فينظمه نص المادة        هو ما يعر   :الثاني
دون مسوغ  من   على إفشائه    أقدم تطبيق عقوبات جزائية بحق من       إلىويؤدي  
  .قانوني
تقدم ال يعكس بالضرورة إجماع الفقهاء الكلي على اعتبـار مـوظفي             ما إن

 بالنـسبة لهـذا     داًفقد ظل االنقسام في الرأي سـائ      . المصارف مؤتمنين ضروريين  
 ١٩٤٥ كانون األول    ٢من قانون   ) ١٩( والمادة،  ١٩٤٣الموضوع حتى تنظيم سنة     

وبالتـالي خـضوعه    ،  التي كرست مبدأ إعطاء الصيرفي صفة األمين الضروري       
 وبذلك يكون المشترع الفرنسي مدعوماً    . من قانون العقوبات  ) ٣٧٨( المادة   ألحكام

دون أن  مـن   بمبدأ السرية المـصرفية ولكـن       قد اعترف   ،  بموقف الفقه واالجتهاد  
من قانون ) ٣٧٨(  بتطبيق نص المادةىبل اكتف،  قانونية معينةيخصص له نصوصاً  

ن موضوع السرية المصرفية في القـانون       إا ف إذ،  العقوبات على موظفي المصارف   
وهـذا  ، الفرنسي يدخل ضمن إطار النص العام الذي يتحدث عنه سر المهنة ككـل            

مـن قـانون    ) ٣٧٨(ية أولى النسبية السائدة في تطبيق نص المـادة          يفسر من ناح  
الرغم مـن   فعلى  . ن السرية المصرفية في فرنسا تحاط بقيود كثيرة       إ إذ. العقوبات

 على المصارف بعدم التدخل في شؤون الزبـون علـى           يترتبوجود االلتزام الذي    
لمادة التاسعة من كما تنص على ذلك ا، اعتبار ذلك جزء من الحرية الشخصية للفرد  

وكجزء مـن   " لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصة      " القانون المدني الفرنسي  
ن الزبون عندما يرتبط بعالقة مع المصرف فإن صـون الجوانـب            إهذا االلتزام ف  

ولكن اإلعالن عن كـل عمليـة     ،  السرية في هذه العالقة هو واجب على المصرف       
 الـسلطات   تجـاه  المصارف    يقع على عاتق   الذيغير مشروعة هو واجب اإلبالغ      

) ٩٠/٦١٤(وهذا ما تنص عليه المادة الثالثة من القانون الفرنسي رقـم            ،  المختصة
 مـرة فـي     وألولنه  أ التي تؤكد على     أيضاًكما ونصت المادة الثالثة     . ١٩٩٠عام  

تاريخ التشريع الفرنسي يتم إلزام المؤسسات المالية بمختلـف أنواعهـا بموجـب             
 حجـج   أو عن العمليات النقدية غير العادية التي ال يوجد لهـا مبـررات              اإلبالغ

اقتصادية خاصة بموجب التطور التقني الذي يتعلق بزيادة العمليات المالية التي تتم            
وفي فرنسا ظهر   . م من خالل الكومبيوتر واالنترنيت    من خالل االتصاالت والتي تت    

ويتمثـل هـذا    ،   المتشددة وبين إلغائها    بين السرية المصرفية    وسطاً اتجاه يمثل حالً  
، ن المصارف أصبحت هي صاحبة المبادرة في كشف السر المصرفي         أاالتجاه في   

وذلك من خالل تنظيم جهاز خاص يتم من خالله مراقبة عمليات الزبائن والكشف              
  .)١٠٤، ٢٠٠٤، ثويني(عن الحاالت المشبوهة 

  ا بنم.٤
خذ اسـمه مـن ناطحـات       أر منها    الكثي اًمصرف) ١٥٠(يوجد في بنما اآلن     

 قوانين سرية مصرفية في     أفضلودائما تذكر بنما على أنها تمتلك       . السحاب الحديثة 
 تـم تـشكيل     إذ،  وتكون قوانينها ضمن عدد من األوضاع القانونية المختلفة       . العالم

في الثـاني   ) ٢٣٨(اللجنة المصرفية الوطنية في بنما بموجب األمر الوزاري رقم          
تتعامل مع موضوع حماية    ) ٢٣٨(من األمر رقم    ) ٧٤(والمادة  . ١٩٧٠من تموز   
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نه تحضر اللجنة من إجراء أو طلب       أوهي تنص على    .  بنما لزبائن مصرف السرية  
وأي . زبـائن المـصرف   إجراء تحقيقات بخصوص الشؤون المصرفية ألي مـن         

تكشف ألي   بيانات تحصل عليها اللجنة أثناء تأديتها وظائفها االعتيادية يجب أن ال          
ا حدث انتهاك لهـذا     إذو.  أمر قضائي  في حالة وجود  ما عدا   ،  شخص أو أي سلطة   

 للتعامل مع مثل هذا     اًمن األمر الوزاري هذا يحتوي بنود     ) ١٠١( ن المادة إفاألمر  
أي شخص  : "على) ٢٣٨(من األمر الوزاري رقم     ) ١٠١( تنص المادة    إذ. االنتهاك

ـ أو الذي ينتهـك أي مـن المح       ،  زارييقدم معلومات تنتهك هذا األمر الو      ورات ظ
، والتي بالنسبة لها ال توجد عقوبة محددة منصوص عليهـا         ،  المنصوص عليها فيه  

مـن دون ضـرر     ،   لغرامة نقدية وكما تحددها اللجنة المـصرفية       اًفسيكون خاضع 
من األمـر   ) ٦٥(كما وتناولت المادة    ". بالمطلوبات الجنائية والمدنية القابلة للتطبيق    

تنظـيم  مـن   موضوع كيف تتمكن اللجنة المصرفية الوطنية       ) ٢٣٨( زاري رقم الو
تفحص اللجنة المـصرفية أو     لكن قد ال  ،  وبالتالي تفحص سجالتها  ،   مالياً المصارف

لم يكن هنالك أمر     الخ ما …تدقق أي نوع من حسابات الودائع الفردية وال السندات        
 للمـادة   الفحص وفقاً  لتدقيق أو محكمة بنما والذي يخول وعلى نحو محدد مثل هذا ا         

من القانون الجنائي    )١٧٠(و )١٦٨(من قانون بنما التجاري وتحتوي المواد       ) ٨٩(
بـسبب انتهـاك    ،   ممكنـاً  ين والذي يجعل المقاضاة الجنائية أمراً     أالبنمي على جز  

  أن نصت على ) ١٦٨(ففي المادة   .  المصرفيين في بنما   الزبائنخصوصية أو سرية    
 المراسالت أو السجالت أو الوثائق والتي يجب أن          يمتلك قانونياً  أي شخص والذي  

تكون معرفتها علنية ومع ذلك يكشف المراسـالت المـذكورة أو الـسجالت أو               ال
نه سـيكون   إف،  وحتى في حالة أنها كانت موجهة له      ،  الوثائق من دون تخويل مالئم    

على  )١٧٠( لمادةونصت ا. قد يحدث هذا الكشف ضرراً  متى ما ،   للمقاضاة اًخاضع
مهنته أو نشاطه يحصل علـى معرفـة   أو استخدامه ،   وظيفته وأثناءأي شخص   أن  
ن مثـل هـذا     إو،  معلومات سرية والتي في حالة كشفها يمكن أن تسبب ضـرراً          و

نه لم  أأو في حالة    ،  الشخص يفصح تلك المعلومات من دون موافقة الطرف المعني        
 اًسـيكون خاضـع   ،  لحماية مصلحة عليا   يكن إفصاح مثل تلك المعلومات ضرورياً     

وعزلـه  ،  سنتين أو غرامة مساويةإلىلعقوبة الحبس لمدة تتراوح من عشرة أشهر        
 في فالمصارف. أو نشاطه بما ال يزيد عن سنتين، أو مهنته، استخدامه، عن وظيفته

وهذا  .زبائنها في بنما يجب أن تعرف من هم         المصارفكل أرجاء العالم بما فيها      
،  الـسوق  وإجـازات ادة الحصول على وثائق هوية مثل جوازات الـسفر          يعني ع 

ولمزيـد مـن    .  وشركات مصارفورسائل توصية من    ،  وبطاقات الهوية الوطنية  
وهذا من شـأنه    . تسمح سوى للمحامي بإنشاء شركة أو مؤسسة       ن بنما ال  إالسرية ف 
 اًيقدم مزيد ذي امتياز من شأنه أن زبونشكيل المؤسسة بمحامي من بنما أن يخفي ت

مــن الحمايــة لمــالكي الــشركة أو المؤســسة بطبقــة إضــافية مــن الــسرية 
)Edwards,2006,1-2.(  
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  )∗(ليكتنشتاين .٥
 اًأن يتحمـل عـدد     )Liechtenstein (ليكتنشتاينكان على المركز المالي في      

فقد كان هنالـك تعليقـات معاديـة        . ٢٠٠٠ من المحاوالت والمحن في العام     هائالً
) FATF(وفريق عمل اإلجراء المالي ، ر صحيحة في الصحافة العالميةوتأكيدات غي

 في قائمة الدول غير ليكتنشتاينيضع ) OECD(لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 قد استجابت لهذه    ليكتنشتاينوكانت  . المتعاونة في مقاضاة تجاوزات غسيل األموال     
ن وتنفيذ أنظمة وقوانين لتثبت أمـن       الحوادث بالعديد من التعديالت المختلفة للقواني     

ولم يجر أي تغيـر فـي الـصرامة والـسرية           .  كمركز مالي  ليكتنشتاينومعولية  
  . ن السرية المصرفية راسخة في القانون المصرفي إ إذ. المصرفية الراسخة قانوناً

 مسألة تمرير قانون عن التعاون القضائي المتبادل        وان األول وقبل كل شي ه     قد ك و
ـ  وعـن القانون المصرفي الجديـد       ١٩٩٢ايا الجنائية   في القض  جـل جعـل    أن  م

. ١٩٩٢  ممكناً والسرية المصرفية الموحدة أمراَللمصارفاإلشراف األكثر صرامة 
القانون الجزائي مع جعل غـسيل األمـوال والنـشاط           إلىكما تم إضافة إضافات     

عن ) ١٤(المادة  نصت إذ. ١٩٩٦التجاري للمتطفلين نشاطات يعاقب عليها القانون  
  : (Seeger,2000,1) يأتي والشركات المالية ماالمصارفالسرية المصرفية في قانون 

وكـوادرهم واألشـخاص    ،   وشركات التمويل  المصارفيكون أعضاء كيانات     .١
مثل هذه الشركات ملزمين بإدامة السرية حول الحقائق الموكلة          العاملين لصالح 

 وال  الزبـائن ها من خالل عالقات العمل مـع        إليهم أو التي يمكنهم الوصول إلي     
  . بزمن معين يكون االلتزام بالسرية محدوداً

 في حالة أن تصبح الحقائق الخاضعة للسرية المصرفية معروفة لـدى ممثلـي              .٢
فيتوجب عليهم إدامة السرية المصرفية ، السلطات أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية

  . كسر رسمي 
  ) .١(من الفقرة رقم ) ٦٣( للمادة  على االنتهاكات وفقاً ستكون هنالك عقوبة.٣
 برهان أو دليل أو معلومات أمـام        إلعطاء تكون األنظمة القانونية عن االلتزام       .٤

  . المحاكم الجنائية محفوظة

                                                           

 وطبيعة هـذه الدولـة مملكـة        ليكتنشتاين  واسمها الرسمي إمارة   ليكتنشتايناسم هذه الدولة     )∗(
يـة سويـسرا    ذاكيلومتر مربع وعاصمتها فدوز والبلـدان المح      ) ١٦٠(دستورية والمساحة   

وعدد الـسكان   . رقي النمساوي والجنوب الغربي السويسري     أي تقع بين الشمال الش     والنمسا
، %) ٨٧(،واللغة الرسمية األلمانية واألديان كاثوليـك       ٢٠٠٣حسب تعداد   بنسمة  ) ٣٣١٤٥(

ية وامتـداد لسويـسرا وال      ذا تعد هذه الدولة مح    إذ،  %)٥(وديانات أخرى   %) ٨(بروستانت
لمركـز الـدولي للبحـث      ا(تعتمد الـشفافية بخـالف سويـسرا التـي تعتمـد الـشفافية              

 .WWW.Cirs-tm.org)العلمي
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) a٢٧٨(  أو" غسيل األموال ) "١٦٥ (ل ـ  األفعال التي تستحق العقوبة وفقاً    كانت  . ٥

 المكتب  إلبالغفهنالك التزام إلزامي    ،  لها شكوك قوية  تدور حو " التنظيم الجنائي "
  .  النائب العامبإبالغ أن هنالك حق إلىإضافة . للخدمات المالية

 واليـة  إلى ترفض المساعدة القضائية المتبادلة أو تسليم الشخص       ليكتنشتاينو
الخرق في أنظمة الـضريبة أو االحتكـار أو         "أخرى عندما يطلب هذا على أساس       

".  أو العملة أو لخرق تنظيمات تتعلق برقابة السلعة أو التجارة الخارجيـة            الكمارك
وعلى الرغم من أن السرية المصرفية تكون محمية على نحو شامل بموجب تشريع             

. نه توجد حاالت في إدارة العدالة عندما يكون باإلمكان وضعها جانباًأ  إالّليكتنشتاين
  ): Seeger,2000,3(وهذه الحاالت تكون محددة بدقة 

 عنـدما يوافـق     قد يكون التزام السرية مرفوعـاً     ،  ما يتعلق بأشخاص خاصين    .١
   . على هذاالزبون

 من دون تخويـل      معلومات مطلقاً  المصرفقد ال يمرر    ،  ما يتعلق بالتحويالت   .٢
  .الزبونواضح من لدن 

  .  بحق عدم إعطاء دليلالمصرفمتى قد يطالب ، في الوقائع المدنية .٣
فبإمكـان  .  برفع السرية المـصرفية     ملزماً المصرفيكون  ،  لجنائيةفي الوقائع ا   .٤

 الزبـون المحكمة ليس فقط المطالبة بمعلومات حول الحقيقة وخلفيـة اتـصال            
  . الزبون المطالبة بمعلومات خاصة حول أيضاًبل ، فحسب

  . قد ال يكون التزام السرية مرفوعاً، في القضايا المالية .٥
 كمركز  ليكتنشتاين الصارمة دعامة أساسية لنجاح      ن السرية المصرفية  إ ف نإذ
وتـسعى  .  كانت تلتزم في السرية المطلقـة      ليكتنشتاين في   المصارفن  إ إذ. مالي

،  لسويـسرا   بالمحافظة على السرية المصرفية الصارمة دون تأثير تقليداً        ليكتنشتاين
المـصرفية  ولحماية السرية   ،   أنها مرتبطة بروابط اقتصادية وثيقة مع سويسرا       إالّ
ـ       وال  تبـادل    تـرفض نهائيـاً    ليكتنـشتاين ن  إتي في األصل هي محمية بالقانون ف

وذلك للحفاظ ومن دون أي تسوية للقوانين المصرفية الصارمة في دولة ، المعلومات
  .)Seeger,2003,1-2 (ليكتنشتاين

مـع االتحـاد     )∗()Schengen/Dublin( اتفاقيـة    إلى ليكتنشتاينمت  ضكما وان 
وذلك لتجنب العزلة عـن     ،   إليها ٢٠٠٥د أن انضمت سويسرا في عام        بع وربياأل

ة وبقاء   المباشر الضريبة والذي فيه تم استبعاد       نجاحاً ليكتنشتاينكما وحققت   ،  أوربا
وفي النهاية باإلمكـان القـول إن الـسرية المـصرفية            .السرية المصرفية محمية  

، جديدة مـع االتحاد األوربي ستبقى مضمونة في االتفاقية الليكتنشتاينالصارمة في 
التفاوض حول الحصول على  ن سويسرا كانت قادرة علىأنها شأ شليكتنشتاينن إ إذ

ن أأي  ،  وبالتالي حماية السرية المـصرفية    ،  استثناء بخصوص الضرائب المباشرة   

                                                           
، هو الرديف لجهود الدول األعضاء في االتحـاد األوربـي           )Schengen/Dublin( المصطلح   )∗(

  .وقت نفسه، تحسين األمن ضمن أوربا توسيع الحرية الشخصية وفي الإلىوالرامية 
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 ليكتنـشتاين منحت المزيد من القوة للسرية المـصرفية فـي           )Schengen(اتفاقية  
)Seeger,2006,1-3 .(  
  

   تجارب الدول العربية-ثانياً
  لبنان .١

بـدأ االقتـصاد    ،   سنة من االضطراب السياسي واالقتصادي     ة بعد سبع عشر  
ولتسهيل تقديم التمويل ومساعدة بيروت علـى اسـتعادة          .اللبناني بالتعافي تدريجياً  

 تطوير أنظمة المعلومـات     يكون من الضروري جداً   ،  وضعها كمركز مالي إقليمي   
لجنـة  : يجاد لجنتين لهذا الغرض   إوقد تم   . لقوانين الموجودة والتنظيمات  وتحديث ا 

لتطوير وتحديث القوانين المالية والمصرفية ولجنة لتكنولوجيا مصرفية مسؤولة عن 
  ).Salame,1998,1(تحديث ومكننة المدفوعات والتسويات 

 لبنان الدولة العربية الوحيدة الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في            عد ت إذ
 المـصرفي يتمتـع بالـسرية       ان نظامه أو،  مجال مكافحة غسيل األموال خصوصاً    

 يمكن وهو ما يشكل مجاالً، المصرفية تجاه كافة السلطات القضائية والمالية والنقدية   
  ).٢١، ٢٠٠٢، شرفاتال( عالم غسيل األموال إلىالدخول من خالله 

 حقـق قطـاع     إذ،   فـي لبنـان    اًأساسي اً مالي اًوتعد السرية المصرفية مصدر   
رتفعـت  ا ١٩٩٩وبحلول منتصف عام    %) ١٦(المصارف معدل نمو سنوي بنسبة      

تريليون ليرة مقارنة   ) ٥٥،٧ (إلىقيمة األصول المجمعة للنظام المصرفي اللبناني       
وكذلك حققت الودائع واألرباح ، ١٩٩٠ سنة تريليون ليرة في أوائل) ٥(قل من أمع 
داء وضـمان الـسرية المـصرفية       ن كفاءة األ  إلذا ف ،   بعد آخر  عاماً  متواصالً نمواً

ثر فعـال فـي     أكان لها   ،  وسالمة الودائع التي يتميز بها النظام المصرفي اللبناني       
ياطياته مما ساعد لبنان بدرجة كبيرة في تعزيز احت،  جذب مزيد من الودائع األجنبية    

الرغم مـن تزايـد     على  من العمالت الصعبة والحفاظ على قوة ميزان المدفوعات         
  ). ٥-٤، ٢٠٠٠، مقاالت وأبحاث( السلع المستوردة إلىحاجة البالد 

لم يكن فيهـا التـشريع       ١٩٥٦ أيلول ٣فقوانين السرية المصرفية قبل قانون      
ألمور التي كانت   اللبناني يتضمن أي نص يوجب على المصرف حفظ السر حول ا          

ولم يكن أصحاب المصارف والموظفـون ملـزمين بـأي          ،  تتصل به بفعل نشاطه   
 يـستند   عاماً بل كان هذا الموجب موجباً    ،  موجب خاص للمحافظة على سر المهنة     

 على كتمان العمليات أمينة نفسها  دعلى العادات المتبعة في المصارف التي كانت تع       
  .)org.Kantakji.WWW(التي تقوم بها 

من كان  "من قانون العقوبات مسؤولية جزائية على        )٥٧٩(كما كرست المادة    
دون سبب شرعي من فشاه أعلى علم بسر ،  بحكم حرفته أو وظيفته أو مهنته أو فنه       

أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة أخرى عوقب بالحبس سـنة علـى األكثـر               
 نه أن يسبب ضـرراً    أا كان الفعل من ش    إذ،  ة ال تتجاوز أربعمائة ألف ليرة     وبغرام

  ).١٣٩، ٢٠٠١، سفر (ولو معنوياً
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 على حفظ سـر      لم يكن صاحب المصرف ملزماً     ١٩٥٦ أيلول ٣وقبل قانون   
  ).org.Kantakji.WWW( لنص قانوني  وفقاًكلما كان إفشاء هذا السر مترتباً، المهنة

 للقطاعـات   كباً موا  قطاعاً أصبح أن   إلىولقد تطور القطاع المصرفي اللبناني      
أتى ذلك نتيجة لجهد مستمر قام به لبنـان لتحـديث قوانينـه              .المصرفية العالمية 

لدولي وأنظمته المصرفية على ضوء توصيات لجنة بازل وتوجيهات صندوق النقد ا      
محافظة حرص مصرف لبنان على دخول العولمة مع ال      و. وسائر المنظمات العالمية  

فتاح فتمسك بالسرية المصرفية وحقق االن  . المصرفيعلى خصوصية لبنان وقطاعه     
  ).١، ٢٠٠٢، سالمة(دون إضعاف المصارف الوطنية من 

ن السرية المصرفية هي من العناصر األساسـية الداعمـة للقطـاع            ألوذلك  
 بالمعايير المالية العالميـة لمكافحـة تبيـيض         المصرفي وتوازي في أهميتها التقيد    

وبالفعل فقد روعي في مشروع القانون الحفاظ على الـسرية المـصرفية            ،  األموال
وعلى التوفيق بين مقتضياتها المبدئية والمعايير الدولية المطلوبة لمكافحـة جـرائم      

  ).٧-٦، ٢٠٠١، صفير(تبييض األموال 
 إلـى  رياض سالمة في حديثـه  ذاتوهذا ما أوضحه حاكم مصرف لبنان األس     

 إطـار جراءات التي اتخذها لبنـان فـي        حول اإل " اتحاد المصارف العربية  " مجلة
 أن لبنان وضع مشروع قانون يلبي مقتضيات        أيضاً وأوضح،  مكافحة هذه العمليات  

ومن جهة أخـرى مقتـضيات      ،  المعايير الدولية لمكافحة تبييض األموال من جهة      
  ).٩، ٢٠٠٢، سالمة( المصرفيةالمحافظة على السرية 

ـ   ٣/٩/١٩٥٦ففي المادة األولى من قانون سرية المصارف بتاريخ          ن أ نص ب
تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان علـى شـكل شـركات مغفلـة               
والمصارف التي هي فروع لشركات أجنبية شرط أن تحـصل هـذه المـصارف              

أما في المادة   . ير المال لهذه الغاية   اللبنانية واألجنبية على موافقة خاصة يعطيها وز      
 لمصلحة زبائن هذه المصارف وال يجوز لهـم          بكتمان السر انطالقاً   ألزمالثانية فقد   

 واألمور المتعلقة بهم ألي شـخص       وأموالهمإفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن       
 خطياًن لهم بذلك    إذا  إذإال  ،   كان أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية         فرداً

ا نشأت دعـوى    إذا أعلن إفالسه أو     إذأو  ،  صاحب الشأن أو ورثته أو الموصي لهم      
أما فـي المـادة الثالثـة يحـق         . تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها     

للمصارف المشار إليها في المادة األولى أن تفتح لزبائنها حسابات ودائع مرقمة ال             
 لهذه  أيضاًويحق  . ى إدارة المصرف أو وكيله    يعرف أصحابها غير المدير القائم عل     

أمـا فـي المـادة      . المصارف أن تؤجر خزائن حديدية تحت أرقام بالشروط ذاتها        
الرابعة ال يجوز إلقاء أي حجز على األموال والموجودات المودعة لدى المصارف            

، سـرية المـصارف   (ن خطي من أصـحابها      إذ ب المشار إليها في المادة األولى إالّ     
١١-٩ ،١٩٥٦) (Salame,1998,1.(  

ى المؤسسات الخاضعة لقانون الـسرية المـصرفية        ــ عل أيضاًكما ونصت   
 القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنهـا لتالفـي           ٣/٩/١٩٥٦الصادر في   

 ناتجة من الجرائم المحددة في هذا       ألموال  تخفي تبييضاً  أنتورطها بعمليات يمكن    
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حق تقرير رفع السرية المـصرفية      " الهيئة "ب ـ  يحصر   ضاًأيونص القانون   ،  القانون
ة الهيئة المـصرفية العليـا ممثلـة        حصلحة المراجع القضائية المختصة ولم    لمصل

وذلك عن الحسابات المفتوحة لـدى المـصارف أو المؤسـسات           ،  بشخص رئيسها 
المالية والتي يشتبه أنها استخدمت لغاية تبييض األموال بعد صدور هـذا القـانون              

  . ) org.arablaw.WWW) (arhatF,1970,83) (٧-٦، ٢٠٠١، صفير(
 وأهمهـا  ترد في لبنان استثناءات على قانون السرية المصرفية المتشدد           نإذ

  ):١٥٧ ،٢٠٠٣،السيس(
تمنع المصارف من التضرع بسر المهنة حيال طلبات السلطة القضائية في           ): ٧م  (

  .ى اإلثراء غير المشروعدعاو
وكـذلك  ،  أتاحت لصاحب العالقة إعفاء المصرف من موجب التزام السرية        ): ٨م  (

أو عنـد   ،   والمصرف الزبونعند نشوء نزاع يتعلق بمعاملة مصرفية بين        
  .إفالس هذا األخير

تجيز للمصارف أن تتبادل فيما بينها فقط وبصورة سرية المعلومات العائدة           ): ٩م  (
  .  المدنيةلزبائنالحسابات 

  فـي آنٍ   واسـتثنائياً  اء عاماً ن قانون السرية المصرفية ج    إوعليه يمكن القول    
  ): ١٤٨-١٤٧، ٢٠٠١، فرس(واحد 

 على جميع األمور المتعلقة بحسابات الزبائن        مطلقاً نه يفرض حظراً  أبمعنى  : عام •
  . الدائنة

 وال يجـوز  بمعنى أن حاالت رفع السرية وردت على سبيل الحـصر      :  استثنائي •
 إلـى التوسع فيها أو حتى القياس عليها إال بوجود سند واضح وقوي مع اإلشارة              

  .نه لم ترد حالة انعدام المؤونة أو نقصانها في عداد حاالت رفع السريةأ
نه كل مخالفة عـن     أعلى  ادة الثامنة من القانون نفسه       الم  حين نصت  بينما في 

.  حتـى سـنة  أشـهر الحبس من ثالثـة   هذا القانون يعاقب مرتكبها ب   ألحكامقصر  
-٩،  ١٩٥٦،  سرية المـصارف   (بالعقوبة نفسها  والشروع بالجريمة معاقب عليها   

١١.(  
بفتح حسابات مشتركة    ١٩٦١األول    كما ويسمح القانون الصادر في كانون     

 من  أكثروقد تكون هذه الحسابات مفتوحة باسم       . خاضعة لقانون السرية المصرفية   
  ).Salame,1998,2(ن قبل أي منهم شخص واحد وتستخدم م

 لمكافحة تبييض األموال وحدد فيه      قانوناً ٢٠٠١وبعد أن أقر لبنان في نيسان       
قـراره  أكد في الوقت نفسه على قانون السرية المصرفية الذي تم إ         ،  جرائم التبييض 

ت لجنة تحقيق خاصة    ئنشجل التوفيق بين القوانين أُ    أومن  .  بكل فاعلية  ١٩٥٦عام  
دون سـواها   مـن   فهي  ،   أن تواجه بقانون السرية المصرفية في تحقيقاتها       يمكن ال

سقط الحاجز الذي يعيق أي تحقيق      أوبذلك يكون قد    ،  رية المصرفية تستطيع رفع الس  
  ).٢، ٢٠٠١، سالمة(من خالل آلية مسؤولة ومدروسة ودقيقة 

ييض  القوانين واألنظمة المطلوبة لمكافحة تب     ٢٠٠١ لبنان في العام     وقد أصدر 
وافقـت  ) FATF (قد و  خاصاً لكن مراقبة تطبيق هذه األحكام يتطلب وقتاً      . األموال
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مع اإلبقاء علـى نظـام      ،  للمرة األولى على قانون خاص بمكافحة تبييض األموال       
  ).٢٧، ٢٠٠٢، )∗(سفر( ١٩٥٦سرية مصرفية متشدد قائم في لبنان منذ العام 

 األموال من   تبييضمليات  قليل المخاوف من حدوث ع    وقد عملت لبنان على ت    
خالل عقد اتفاقية بين جمعية المصارف اللبنانية بوصفها المسؤولة عن المحافظـة            

 تهدفو،   وبين المصارف األخرى العاملة    على القطاع المصرفي وسمعته في لبنان     
 المصارف والناجمـة    عن طريق  األموال   تبييض مكافحة عمليات    إلىاالتفاقية  هذه  

نون الـسرية    بقـا  ولكن تبقى هذه االتفاقية مقيدة كليـاً      ،  روععن االتجار غير المش   
المادة الرابعة من االتفاقية المذكورة التي تـنص علـى التـزام       تكدوأ،  المصرفية

بالقيام بمراقبـة    ١٩٥٦  سنة قانون السرية المصرفية الصادر   المؤسسات الخاضعة ل  
غيـر  (  مـشبوهة  رط في عمليـات   جل عدم التو  ألعمليات التي تتم مع زبائنها من       ا

  ) .٧-٦، ٢٠٠١، صفير) (نظيفة
  مصر .٢

لقد تم تأكيد السرية المصرفية في مصر من خالل قانون سرية الحسابات في             
المادة الثالثة من هـذا     ف .١٩٩٠الصادر في سنة  ) ٢٠٥(مصر المتمثل بالقانون رقم     

على تفويض النائب العام أو من يفوضـه أن يطلـب مـن محكمـة     أكدت  القانون  
 ناف القاهرة األمر باالطالع أو الحصول على بيانـات أو معلومـات تتعلـق             استئ

ا اقتضى ذلك األمر كشف الحقيقة في جناية أو         إذأو األمانات     الحسابات بالودائع أو 
  ) .١١٠، ٢٠٠٠، األحمدي(جنحة 

بل هي تأكيد لهـذه  ، وهذه الحاالت المحددة ال تعتبر استثناء من قاعدة السرية   
 ١٩٩٠لـسنة   ) ٢٠٥(ن المصري رقم    حاالت التالية الواردة بالقانو   مثل ال ،  السرية
  ): ١٥٧-١٥٦، ٢٠٠٣، السيس(ن سرية الحسابات بالمصارف أبش
ن كتابي موقع من صاحب الحساب أو الوديعة أو الخزينة يحتفظ بـه             إذصدور   .١

 التصريح للمصرف بموافاة الغير ببيان معين       الزبون طلب   اإذوذلك  ،  المصرف
  .أو معامالته المتعلقة بتلك الحسابات، تهعن حسابا

أو الموصي له   ،  أو وكيل أحد الورثة   ،  لزبونن كتابي موقع من وكيل ا     إذصدور   .٢
 والبـد أن يكـون منـصوصاً      ..  المودعة بالمصرف    الزبونبجزء من أموال    

بالتوكيل صراحة على حق الوكيل من االطالع أو طلب البيانـات عـن تلـك               
  . أو الخزائنالحسابات أو الودائع

أو ) األب(وهو إما أن يكون الـولي الطبيعـي   ، ن من النائب القانوني إذصدور   .٣
أو ،  الذي يتم تعيينه بواسطة المحكمـة المختـصة       ) الجد لألب (الولي الشرعي   

  .أو السنديك، أو القيم، الوصي
أو ،  صدور حكم قضائي يجيز لشخص معين االطالع على الحسابات أو الودائع           .٤

  .أو المعامالت المتعلقة بها، األماناتأو ، ئنالخزا

                                                           
 محاضر في الجامعة ذا أست-انية محاضر في الجامعة اللبنإذأست حمد سفر،أ القاضي الدكتور )∗(

 . خبير في الشؤون المالية والمصرفية-اليسوعية
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 يكون لمراقبي حسابات المصارف االطالع على كافة البيانات المتعلقة بحسابات           .٥

 وكذلك يكون   ،ن لديه كمراقبي حسابات   يني وودائعهم لدى المصارف المع    الزبائن
ي لإلدارات المختلفة داخل المصرف الواحد حق االطالع أو طلب بيانات من باق     

وكذلك فروع المـصرف الواحـد       .. ذلك كإفشاء للسرية     روال يعتب ،  اإلدارات
  .لزبائنهايكون لها أن تتبادل المعلومات بالنسبة 

 للمصرف المركزي طلب أية بيانات أو االطالع عليها بما له من اختـصاصات           .٦
  .بموجب القوانين الصادرة بشأنه والجهاز المصرفي وتنظيم المهنة المصرفية

ا نـشأ   إذ الزبونيجوز للمصرف الكشف عن كافة حسابات وودائع ومعامالت          .٧
أي بمناسبة دعوى أقيمـت  ،   عن هذه المعامالت   الزبوننزاع قضائي بينه وبين     

  . ضد المصرفالزبون أو من الزبونسواء من المصرف ضد 
والشك في أن قانون سرية الحسابات في المصارف المصرية ال يتعارض مع          

صـدر ليؤكـد التـزام    أنه أبحيث ،  واعد العمل لمكافحة غسيل األموال    الكثير من ق  
 الخـارج والعمـل     إلى ومنع هروب األموال     الزبونالمصارف بحماية خصوصية    

كذلك على جذب مدخرات العاملين في الخارج وتوفير مناخ االستثمار االقتـصادي         
ا القانون بالقـانون  العلم بأنه قد تم تعديل هذ    الالزم لبرامج اإلصالح االقتصادي مع    

والذي يسمح للنائب العام أو من يفوضه باالطالع علـى           ١٩٩٢للعام  ) ٩٧(المرقم  
  ). ١١٤، ٢٠٠٠، األحمدي (الزبائنحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن 

   اإلمارات.٣
تم التأكيد على مبدأ السرية المصرفية في اإلمارات من خـالل التـشريعات             

) ١٠(من قانون االتحاد رقم ) ١٠٦(فالمادة ،  السرية المصرفية القانونية التي تتناول  
تنص على  ،  الذي ينظم العمل المصرفي في اإلمارات العربية المتحدة       ،  ١٩٨٠لسنة  

 البنك المركزي من المصارف العاملة تعد سرية        إلىأن جميع المعلومات التي تقدم      
) ٢٩(ن المادة   إكذلك ف ،  عدا ما يتعلق منها بنشر المعلومات اإلحصائية بشكل مجمع        

ر على أعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين في المصرف         ظمن القانون نفسه تح   
 ذلك يتعرض   يخالفوكل من   ،  إفشاء أي معلومات تتعلق بالمصرف أو المصارف      

، ٢٠٠٤،  ثـويني (للسجن أو الغرامة أو العزل من الوظيفة في جميـع األحـوال             
١٠٧(.  

ن القانون ال يلزم أي شخص بـأن  إ إذن مصانة أي أن السرية المصرفية تكو  
، ٢٠٠٣،  زينـة يالم(عما يملك   ،   الضروري أن يفصح   وليس من ،  يصرح بما يملك  

١.(  
  ا سوري.٤

 القطاع المصرفي فـي تعزيـز       ؤديه والمحوري الذي ي    للدور الرئيس  إدراكاً
تحـاول  ،  وحشد المدخرات وزيادة كفاءة تخـصيص المـوارد       ،  النمو االقتصادي 

ة في إطار جهود اإلصالح االقتصادي إعطاء االهتمام لهذا القطاع وتسعى           الحكوم
تنفيـذ  فـي  وقد باشـرت الحكومـة   .  معالجة عوامل الضعف التي يعاني منها إلى
حداث مـصارف خاصـة وإصـدار       صالح المصرفي عن طريق الترخيص إل     اإل
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ـ     . التشريع الالزم لتطبيق السرية المصرفية     ي ويراعي مصرف سورية المركزي ف
مختلف إجراءاته اإلشرافية والرقابية المحافظة على الـسرية المـصرفية لمهنـة            

فـي جلـسته المنعقـدة بتـاريخ        ) البرلمـان (قر مجلس الشعب    ألذلك  . المصارف
 له كافة المصارف العاملة في خضعت للسرية المصرفية  جديداًنوناً قا١٨/٣/٢٠٠١

ففي  ٢٠٠١لعام ) ٢٩(رقم صدر في سوريا القانون  ١٦/٤/٢٠٠١وبتاريخ ، سوريا
 سر المهنة كل المصارف العاملة في       ألحكامتخضع   ٢٠٠١ المادة األولى من قانون   

نه يحق للمصارف أن تفتح     إأما في المادة الثانية منه ف      .الجمهورية العربية السورية  
وال ،  للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة وتؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة         

 داتهوموج خزانة الحديدية وقيمة حساباته أو    صاحب الحساب المرقم أو ال     هوية   نتعل
ا أعلـن   إذأو  ،   لهم ىن خطي من المودع أو من ورثته الشرعيين أو الموص         إذإال ب 

ـ            إذإفالسه أصوال أو     صارف ا أقيمت دعوة تتعلـق بمعاملـة مـصرفية بـين الم
   وفي المادة  . ه الدعوة  على طلب من الجهة الناظرة بهذ      والمتعاملين معها وذلك بناء

وذلك لمصلحة المـصرف والمتعـاملين      ،  الثالثة يلزم بكتمان سر هذه القيود إطالقاً      
وال يجوز لهم بأي حال من األحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعـاملين  ،  معه

كان أوأموالهم وكل ما يتعلق بإبداعاتهم وأمورهم المصرفية ألي شخص كان سواء            
ي المادة الثانية فـي      في األحوال المشار إليها ف     إالّ،  رية أم قضائية  فردا أو جهة إدا   

 هـذا   ألحكاموفي المادة الثامنة من نفس القانون حدد على كل مخالفة            .هذا القانون 
ويعاقب علـى الـشروع     ،   سنة إلى أشهرالقانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثالثة       

 علـى    بناء الّإوى الحق العام    بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها والتحرك دع       
 )٢-١،  ٢٠٠٤،  كـرم ) (٢-١،  ٢٠٠١،  قانون سرية المصارف  ( شكوى المتضرر 

)org.arablaw.WWW(.  
وفي المادة السادسة فقـرة     ،  ٢٠٠٣للعام  ) ٥٩(وفي المرسوم التشريعي رقم     

 ألحكـام فين بأعمال من قبلها مخالفـة  نه ال يشكل عمل الهيئة أو المكل  أنصت  ) ھـ(
.  المتعلق بسرية العمل المـصرفي  ١٦/٤/٢٠٠١ الصادر بتاريخ ) ٢٩(القانون رقم   
 يحصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المـصرفية          نفسها من المادة ) و(وفي الفقرة   
وذلـك عـن    ،   على حكم قضائي عنهـا     ة المراجع القضائية المختصة بناء    لمصلح

وحة لدى المصارف أو المؤسسات الماليـة والتـي يـشتبه بأنهـا             الحسابات المفت 
من القانون ذاته   ) أ(أما في المادة السابعة الفقرة      . استخدمت لغرض غسيل األموال   

 مـا إنصت على أن تقوم الهيئة بتحقيقاتها بشأن الحساب أو الحسابات المـشبوهة             
ـ   ساطةبو مباشرة أو  ن تـراه مـن    من تنتدبه من أعضائها أو أمـين سـرها أو م
ويقوم هؤالء بمهامهم شرط التقيد بالسرية ودون أن يعتد تجاههم بأحكام           ،  المراقبين

نقابـة المحـامين    (المتعلق بسرية العمل المصرفي      ٢٠٠١لسنة) ٢٩(القانون رقم   
  ).٥-١، ٢٠٠٥، بالحسكة

الذي يخـتص    ٢٠٠٥لعام  ) ٣٣(أما في المرسوم التشريعي الذي حمل الرقم        
 نص بأنه يحصر باللجنـة      فهو،   غسيل األموال وتمويل اإلرهاب    بمكافحة عمليات 

إدارة الهيئة حق تقرير رفع الـسرية المـصرفية لمـصلحة المراجـع القـضائية               
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وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية والمالية والتي         ،  المختصة
نفـسه  ام   الع وفي. موال أو تمويل اإلرهاب   يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسيل األ     

 آخر يتعلق بالسرية المـصرفية       مرسوماً أيضاًصدر الرئيس السوري بشار األسد      أ
يحق للمصارف أن ،  لهذا المرسومووفقاً ٢٠٠٥لعام ) ٣٤(وحمل الرقم ،  في سوريا 

تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة ال يعرف أصحابها غير المدير القـائم             
 نصت على   ةالمادة الحادية عشر  و. مه أصوالً على إدارة المصرف أو من يقوم مقا      

 أشـهر كل مخالفة بأحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب مرتكبها بالحبس من ثالثة            
تحـرك    سنة ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حالة ارتكابها وال           إلى

قـد   أما في المادة الثانية عـشر ف ، على شكوى المتضرر    بناء دعوى الحق العام إالّ   
 ١٦/٤/٢٠٠١ الــصادر بتــاريخ ) ٢٩(نــصت بأنــه يلغــى القــانون    

)banquecentrale.gov.sy(.  
  األردن .٥

حيث جـرم المـشرع     ،  السرية المصرفية ب  من الدول اهتمت   األردن كغيرها 
إفـشاء  ،   وتعديالتـه  ١٩٦٠لسنة  ) ٦٠(األردني في قانون العقوبات األردني رقم       

ولقـد نـصت المـادة       . منها أيتجز  ال ءاًزج،  األسرار حيث تعد السرية المصرفية    
ال يجوز  " على   ١٩٧١لسنة  ) ٢٤(من قانون البنك المركزي األردني رقم       ) ١٩/١(

للمحافظ أو نائب المحافظ أو العضو أن يفـشي ألي شـخص غيـر مفـوض أي                 
ا تم خالل القيام    إذ معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي إالّ         

، ٢٠٠٢، الحموري(" لب إليه ذكرها في المحكمة وفق أحكام القانونا طإذبواجباته و
١٣-١٢ .(  

 المـصارف ن جميع عمليات  إ إذيعد العقد مصدر االلتزام  بالسر المصرفي        و
 إلـى حيث تتجـه اإلرادة     ،  والمصرف الزبونيتم إبرامها من خالل العقود وبإرادة       

مـن  ) ٨٧(دني فـي المـادة       األر مشرعال هعرففالعقد كما   ،  حداث األثر القانوني  إ
هو ارتباط اإليجاب الصادر مـن       "١٩٧٦لسنة  ) ٤٣( دني األردني رقم  القانون الم 

أحد المتعاقدين بقبول اآلخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره فـي المعقـود عليـه               
 فالعقد هو المصدر الـرئيس    ". آلخرويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه ل        

 بشأن أية عمليـة     الزبوناألسرار المعهودة إليه عند االتفاق مع       اللتزام البنك بحفظ    
  كتمان المعلومـات ذات العالقـة بهـذه العمليـة    إلى زبونمصرفية فتتجه إرادة ال   

  ).٣، ٢٠٠٢، النوري(
 على عاتقه بالمحافظة على السرية المصرفية من خـالل          المصرففهنا يأخذ   

  ) .٨، ٢٠٠٢، الحموري(هذا االلتزام التعاقدي 
علـى  "نه  أ نص على    ٢٠٠٠لسنة  ) ٢٨(  رقم األردنيةالمصارف  ففي قانون   

 وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديـه      الزبائن مراعاة السرية التامة لجميع      المصرف
 بموافقة خطيـة    الّإويحظر إعطاء أي بيانات عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة           

د ورثته بقـرار مـن جهـة        من صاحب الحساب أو الوديعة أو الخزانة أو من أح         
قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب إحدى الحاالت المسموح بهـا             
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الزبون  حتى لو انتهت العالقة بين       ويظل الحظر قائماً  ،  بمقتضى أحكام هذا القانون   
، من هذا القانون) ٧٢(هذا ما نصت عليه المادة "  ألي سبب من األسبابوالمصرف

 الحاليين المصرفيحظر على أي من إداري    " ذاته القانون) ٧٣(كما جاء في المادة     
 أو حساباتهم أو ودائعهم أو      الزبائنأو السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن         

األمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو أي من معامالتهم أو كشفها أو تمكين الغير من  
 أورد إذ،  أحكام هذا القانون  االطالع عليها في غير الحاالت المسموح بها بمقتضى         

حيث ،  الخروج على السرية المصرفية في بعض الحاالت       أجازهذا القانون حاالت    
من هذا القـانون أي  ) ٧٣(، )٧٢(يستثنى من أحكام المادتين     ) "٧٤(ورد في المادة    

  :)٢٧-٢٦، ٢٠٠٢، الشرفات( …من الحاالت التالية 
ات الذين تم تعيينهم من قبل الهيئة العامة    يداؤها بمدققي الحساب  إالواجبات المنوط   . ١

  .مركزي وفق أحكام هذا القانونالبنك ال  أولمصرفل
األعمال واإلجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب أحكام هذا القانون أو . ٢

  .لبنك المركزيا نقانو
٣ .         على طلب صـاحب     إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء 

  .الحق
  .الخ … سواء بخصوص مديونيتهمبالزبائنتبادل المعلومات المتعلقة . ٤
 الالزمـة   الزبون عن كل أو بعض البيانات الخاصة بتعامالت         المصرفكشف  . ٥

  .ه بشأن هذه المعامالتزبوننزاع قضائي نشأ بينه وبين   حقه فيإلثبات
اءات من هذا القانون مجموعة من الجـز      ) ٧٥(  أورد المشرع في المادة    اكم

تقـل   منه وتتمثل بالحبس مدة ال    ) ٧٣(و  ) ٧٢(التي توقع بمن يخرق أحكام المادة       
 على خمسين   دوال تزي تقل عن عشرة آالف دينار        وبغرامة مالية ال   أشهرعن الستة   

  ) .١٠٥-١٠٤، ٢٠٠٢، الفاعوري وقطيشات( ألف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً
نجد أن المشرع قد تشدد فـي  ، دني نصوص قانون البنوك األرإلىوبالرجوع  
 وفرض عقوبات قاسية على كل من يفشي السر المـصرفي إالّ          ،  السرية المصرفية 

والمـستندة   ٢٠٠١لـسنة   ) ١٠(نه عاد في تعليمات مكافحة غسيل األموال رقـم          أ
 ةمن قانون البنوك قد أوجبت فـي مادتهـا الثالثـة عـشر            ) ب/٩٩( المادة   ألحكام

 عن أية عملية يمكن أن تتعلق بأية جريمة أو          مركزي فوراً بضرورة إعالم البنك ال   
  ).٢٦، ٢٠٠٢، الشرفات(عمل غير مشروع 

  العراق .٦
قد تختلف حالة العراق عن بعض البلدان التي تعمل وبكل السبل على الحفاظ             

 لبطء حركة األموال ومحدودية الجهاز المصرفي       على السرية المصرفية فيها نظراً    
 سـيطرة   إلى غير قصيرة    فتراتوع المصارف في العراق ول    عن خض  فضالً،  فيها

ولكن ومع ذلك وفي ظل التطورات االقتـصادية والمـصرفية          ،  وإشراف الحكومة 
الالحقة والمتمثلة بالسماح لمصارف أجنبية بفتح فروع لها في العراق والتوجه نحو            

  كـي  ن األمر يتطلب االهتمام بالـسرية المـصرفية ل        إف،  تنشيط حركة رأس المال   
  ) .١٠٨، ٢٠٠٤، ثويني(تكون وسيلة لعمليات مالية مشبوهة وغير مشروعة  ال
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ويمكن بيان مالمح السرية المصرفية في العراق من خـالل قـانون البنـك              
وكذلك قانون المصارف الـذي     ،  ٢٠٠٣المركزي العراقي الذي صدر أواخر عام       

 ∗مركـزي العراقـي   من قانون البنـك ال    ) ٢٢(فالمادة  . صدر بالوقت نفسه تقريباً   
  .المذكور جاءت بعنوان السرية وتبادل المعلومات

وفي الفقرة األولى منها تنص على عدم السماح للشخص الذي يعمل بـصفة             
محافظ أو نائب محافظ أو عضو آخر في مجلس إدارة البنك أو موظف أو زبون أو        

ـ            مراسل للبنك المركزي   م العراقي التعرف أو نشر أو كشف معلومـات خاصـة ت
أو استخدام هذه المعلومات أو الـسماح       ،  الحصول عليها أثناء تأدية واجبات رسمية     

  . باستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية 
من قانون المصارف في الباب الثامن نصت علـى الـسرية           ) ٤٩(أما المادة   

 الزبـائن  يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حـسابات           إذ،  المصرفية
. لديـه ) الـصناديق (اتهم والصناديق التي يودعون فيها مقتنيـاتهم        وودائعهم وأمان 

  إعطاء أي بيانات عن ما سلف ذكره بطريق مباشر أو غيـر مباشـر إالّ               يحظرو
بموافقة ممثله القانوني   ،  الزبونأو في حالة وفاة     ،   المعني الزبونبموافقة خطية من    

 قضائية مختصة أو من أو بقرار من جهة ،   له ى أو أحد الموص   الزبونأو أحد ورثة    
المدعي العام في خصومة قضائية قائمة أو بسبب وجود إحدى الحاالت المـسموح             

ا انتهت العالقة بين    إذ حتى   ر قائماً ظويظل هذا الح  ،  بها بمقتضى أحكام هذا القانون    
  نفـسه  من القانون ) ٥٠(وتحدد المادة   .  والمصرف ألي سبب من األسباب     الزبون

، حالي أو سـابق   ،   مسؤول أو موظف أو وكيل للمصرف       على أي مدير أو    ظريح"
 أو حساباتهم أو ودائعهـم أو األمانـات أو          الزبائنإعطاء معلومات أو بيانات عن      

الصناديق الخاصة بهم أو أي من معامالتهم أو كشفها أو تمكين طرف ثالـث مـن         
ذا فحص هذه المعلومات والبيانات في غير الحاالت المسموح بها بمقتضى أحكام ه           

 على أي شخص بمن في ذلك مسؤولي البنك المركزي ظروينطبق هذا الح ". القانون
وأي شخص يعينه البنك المركزي العراقـي       ،  العراقي وموظفيه ومراجعي حساباته   

بطريق ،  يقوم بفحص هذه البيانات والمعلومات    ،  )٥٣( بالمادة   إلجراء فحص عمالً  
  .  عملهشر وبحكم مهنته أو مركزه أومباشر أو غير مبا

من القانون ذاته االستثناءات التي ممكن بموجبهـا        ) ٥١(كما وحددت المادة    
  ):٩٧-٩٦، ٢٠٠٣، الوقائع العراقية (اآلتيةإفشاء المعلومات في الحاالت 

 مراجعي حسابات يعينهم المصرف أو يعيـنهم        إلى يداء الواجبات المسندة قانوناً   إ .أ
  .ذا القانون هألحكامالبنك المركزي العراقي وفقا 

 المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخـصوص أدائـه            .ب
لعراقـي  لواجباته بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى قـانون المـصرف ا           

  . المركزي

                                                           
 ٢٠٠٣قانون البنك المركزي العراقي،بغداد ، :  للمزيد انظر∗
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 الواجبـات أو المـسؤوليات      أداءاءات المتخذة بحسن نيـة فـي سـياق           اإلجر .ج

تنفيذ تدابير مكافحـة غـسيل األمـوال        المفروضة بموجب هذا القانون أو في       
  .المتخذة بموجب الئحة البنك المركزي العراقي، وتمويل األعمال اإلرهابية

 على طلب صـاحبه     بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء       إصدار شهادة أو     .د
  . بحق

 لتوفير البيانات الالزمـة للبـت فـي    الزبائنمديونية   )١: ( تقديم معلومات عن   .ھـ
أي ) ٣(أو  ،  دون تـسديد  مـن   الشيكات المرتجعـة    ) ٢(،   االئتمان سالمة منح 

 بـسبب أهميتهـا     –معلومات أخرى يراها البنك المركزي العراقي ضـرورية         
أو للبنـك المركـزي العراقـي أو أي         ،   للمصارف –لسالمة القطاع المصرفي    

هيئات أخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات           
  . موجب القواعد واإلجراءات المحددة في الئحة للبنك المركزي العراقيب
 إلثبـات  زبـون  إفشاء مصرف لكل أو بعض المعلومات الخاصة بمعـامالت           .و

  .  بشأن هذه المعامالتزبونهمطالبته في نزاع قضائي بينه وبين 
ـ      إلى المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي        .ز دان  سلطات رقابية فـي بل

  . من هذا القانون) ٥٤(أخرى بمقتضى المادة 
 إالّ،  سرية المصرفية  جميع الدول عينة البحث طبقت ال      ن أ يتضح لنا مما سبق   

،  قانون خاص بالسرية المـصرفية     إلى السرية المصرفية باالستناد     أن بعضها طبق  
 قوانين خاصة   إلىولكن ليس باالستناد    ،   طبقت السرية المصرفية   األخرى في حين 

أو مادة خاصة بالسرية المصرفية ضمن قـوانين         فقرة   إلىبل  ،  بالسرية المصرفية 
 في بعض الحاالت وفي المقابل      يالسر المصرف كما قامت الدول بإفشاء     ،  المصارف

يوضـح   ٢ والجدول،  أخرى السر المصرفي في حاالت      إفشاءفرض عقوبات على    
  : ذلك

  
   ٢جدول ال

  )عينة البحث(ي الدول  فةتطبيقات قوانين السرية المصرفي

  
  اسم الدول

  
  السرية المصرفية

العقوبات التي تفرض 
على إفشاء السر              

  المصرفي

التعارض بين قوانين 
السرية المصرفية ومكافحة 

  عمليات غسيل األموال

الواليات المتحدة 
  األمريكية

السرية المصرفية موجـودة    
 قانون  إلىبالتعامل باالستناد   

  .خاص بها

ال يوجد تعارض باالسـتناد       .ذكرها بنص صريحتم 
  .  القوانين الخاصة بهماإلى
  

  سويسرا
السرية المصرفية موجـودة    

 قانون  إلىبالتعامل باالستناد   
  .خاص بها

ال يوجد تعارض باالسـتناد       .تم ذكرها بنص صريح
  .  القوانين الخاصة بهماإلى
  

  فرنسا
السرية المصرفية موجـودة    

س باالسـتناد   بالتعامل لكن لي  
  . قانون خاص بهاإلى

ــنص   ــذكرها ب ــم ت ل
  .صريح

ال يوجد تعارض باالسـتناد     
 قوانين مواجهة األموال    إلى

  .غير المشروعة
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  اسم الدول

  
  السرية المصرفية

العقوبات التي تفرض 
على إفشاء السر              

  المصرفي

التعارض بين قوانين 
السرية المصرفية ومكافحة 

  عمليات غسيل األموال

  بنما
السرية المصرفية موجـودة    

 قانون  إلىبالتعامل باالستناد   
  .خاص بها

ال يوجد تعارض باالسـتناد       .تم ذكرها بنص صريح
 الزبـائن  قوانين مراقبة    إلى
  .كد من هوياتهموالتأ

  ليكتنشتاين
السرية المصرفية موجـودة    

 قانون  إلىبالتعامل باالستناد   
  .خاص بها

ال يوجد تعارض باالسـتناد       .تم ذكرها بنص صريح
  .  القوانين الخاصة بهماإلى
  

  مصر
السرية المصرفية موجـودة    
بالتعامل لكن ليس باالسـتناد     

  . قانون خاص بهاإلى

ــنص   ــذكرها ب ــم ت ل
  .صريح

يوجد تعارض باالسـتناد    ال  
  .  القوانين الخاصة بهماإلى
  

  اإلمارات
السرية المصرفية موجـودة    
بالتعامل لكن ليس باالسـتناد     

  . قانون خاص بهاإلى

ال يوجد تعارض باالسـتناد       .ذكرها بنص صريحتم 
 قوانين مواجهة األموال    إلى

  .غير المشروعة

  سوريا
السرية المصرفية موجـودة    

 قانون  إلىناد  بالتعامل باالست 
  .خاص بها

ال يوجد تعارض باالسـتناد       .تم ذكرها بنص صريح
  .  القوانين الخاصة بهماإلى
  

  لبنان
السرية المصرفية موجـودة    

 قانون  إلىبالتعامل باالستناد   
  .خاص بها

ال يوجد تعارض باالسـتناد       .تم ذكرها بنص صريح
  .  القوانين الخاصة بهماإلى
  

  األردن
 موجـودة   السرية المصرفية 

بالتعامل لكن ليس باالسـتناد     
  . قانون خاص بهاإلى

ال يوجد تعارض باالسـتناد       .ذكرها بنص صريحتم 
 قوانين مواجهة األموال    إلى

  .غير المشروعة

  العراق
السرية المصرفية موجـودة    
بالتعامل لكن ليس باالسـتناد     

  . قانون خاص بهاإلى

ــنص   ــذكرها ب ــم ت ل
  .صريح

د ال يوجد تعارض باالسـتنا    
  .  القوانين الخاصة بهماإلى
  

  . باالعتماد على قوانين السرية المصرفية في دول عينة البحثةالجدول من إعداد الباحث: المصدر
  

 يتضح بأن جميع الدول عينة البحث قامت بوضـع فقـرات            ٢ومن الجدول   
وهي عنـدما يـصدر أمـر       ،   السر المصرفي في حاالت معينة     إفشاءتساعد على   

 الزبائن في حاالت معينة وفـي حـاالت         أسراركمة قضائية بإفشاء    قضائي من مح  
ن يتضح لنا بأنه    إذ،  قوانين السرية المصرفية في الدول عينة البحث       تحددها   أخرى
، األمواليوجد أي تعارض بين قوانين السرية المصرفية ومكافحة عمليات غسيل  ال
أو الفقـرات المتعلقـة      ة التي توجبها قوانين السرية المصرفي     األمور من ضمن    إذ

 المشبوهة وكـشف    األموالبالسرية المصرفية بقوانين المصارف هي الكشف عن        
تقـف الـسرية     ن ال إذ،  األمـوال الحسابات في حالة الشك بوجود عمليات غسيل        

 األولـى  للفرضية   إثباتوهو  ،   أمام جهود مكافحة غسيل األموال     زاًالمصرفية حاج 
  .للبحث
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 األمـوال  لحـصول غـسيل       سـبباً  تشكل مطلقاً  ن السرية المصرفية ال   إ إذ
، ٢٠٠٦،  دراسات (يأتي عتبارات عديدة يمكن أن نذكر منها ما      وذلك ال ،  )التبييض(
١:(  
 األمـوال  من حيث حجم عمليات غـسيل        األولى الدول التي تحتل المراتب      إن .١

تكـون   بل وقد ال  ،  تعتمد السرية المصرفية المشددة    الجارية فيها ال  ) التبييض(
 الذي ينبغي وجود رابط حتمي بـين        األمر أصالًتعتمد نظام السرية المصرفية     

  . األموالالسرية المصرفية وتبييض 
في العالم خارج النظام المـصرفي      تجري    ما غالباً األموال تبييض   إن عمليات  .٢

وبالتالي فإن عمليات تبيـيض     ،   العمليات المصرفية  إلىدون حاجة للجوء    من  و
  .الزمة للعمليات المصرفية ليست ماألموال
بل يجـب أن    ،  األموالتتعارض مع مكافحة غسيل      ن السرية المصرفية ال   إذ
، األموال التوفيق بين السرية المصرفية ومقتضيات مكافحة غسيل         كيف يمكن نقول  

  : يوضح ذلكاآلتيوالجدول 
  

   ٣الجدول 
  األموالالتوفيق بين السرية المصرفية ومقتضيات مكافحة غسيل 

  األموالمكافحة غسيل   سرية المصرفيةال
 تتناول قوانين الـسرية المـصرفية فقـرات         أن •

وذلـك  ،  األموالخاصة بمكافحة عمليات غسيل     
 وحسابات الزبائن في حالة الـشك       أسراربإفشاء  

 غيـر  وأمـوال بوجود عمليات غير مـشروعة   
 . المصرفإلىنظيفة تدخل 

أن تتناول قوانين السرية المصرفية فقرة خاصة        •
أو ،  بفرض عقوبات قاسية على المصارف نفسها     

على موظفي المصارف في حالة علمها بوجـود     
مصادر وعمليات مشبوهة تم تغطيتها من قبـل        
المصارف والموظفين بـسوء النيـة بـدواعي        

 على سمعة المصرف    السرية المصرفية وحفاظاً  
 .وسريته

أن تتناول قوانين السرية المصرفية فقرة خاصة        •
تقارير في حالة الزيادة الكبيرة فـي       تقوم برفع ال  

 الزبائن والحسابات التي تنطـوي علـى        أرصدة
 تحـدد   أنعلى  ،  أجنبيةدخول وخروج لعمالت    
 الجهة المختصة بهذا    إلىمدة لتقديم هذه التقارير     

  .للرقابة عليها

 فقرات  األموالأن تتناول قوانين مكافحة غسيل       •
 الزبـائن وعـدم     أسـرار خاصة بالحفاظ على    

 بها إال بأمر قضائي للجهـة الخاصـة         صاحاإلف
بالرقابة وعدم إعطاء تلك المعلومات إال لتلـك        

 طـرف   إلـى  إعطاءهاالجهة أو اللجنة ويحظر     
 .آخر

 فقـرة   األموال تتناول قوانين مكافحة غسيل      أن •
 قاسية في حالـة كـشف        عقوبات بإيقاعخاصة  
بة أو بتلفيـق الـتهم      ذا ك بدعوى الزبائن   أسرار

 قـضائي   أمردون  من  حساباتهم  للزبائن لكشف   
صادر من سلطة قضائية مـن قبـل اللجنـة أو       
الجهة الرقابية القائمة بتطبيق قـوانين مكافحـة        

،  والرقابة على المصارفاألموالعمليات غسيل  
 .األموالمتمسكة بقوانين مكافحة عمليات غسيل 

 متابعـة  األموالأن تتناول قوانين مكافحة غسيل   •
كوك بها والتـي تحتـوي      لحسابات الزبائن المش  

  .أرصدتهاعلى تحركات سريعة في 

   الباحثة إعداد من :المصدر 
  

 نالحظ من الضروري التوفيق بين قوانين الـسرية         ٣ن من خالل الجدول     إذ
 أمام حدهما حاجزاًأ تطبيقيكون   بحيث الاألموالالمصرفية وقوانين مكافحة غسيل 
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 سـرار  مع وجود فقرات تجيز إفشاء األ      مصرفية البد من وجود السرية ال     إذ،  اآلخر
 األموال البد من مكافحة غسيل      وبالوقت نفسه  األموالللمساعدة في مكافحة غسيل     

  . زبائن المصرفأسرارمع المحافظة على 
 دول  إلـى  نستطيع تقسيم الـدول      ٢سبق ومن خالل الجدول      اتأسيسا على م  

 أسـاس علـى   ،  مـصرفية  ال ةشددة بالسري ددة بالسرية المصرفية ودول غير مت     متش
 السرية المصرفية موجودة بالتعامل باالستناد      األولهما المعيار   ،  أساسيينمعيارين  

ـ       ، قانون خاص بها   إلى   الـسر  إفـشاء  ى والمعيار الثاني العقوبات التي تفرض عل
 تعد دولـة متـشددة بالـسرية        ان المعيار انها هذ فر في اوالدولة التي يتو   .المصرفي

 بالسرية متشددةحد هذين المعيارين تعد دولة غير  أإلى تفتقد يوالدولة التالمصرفية 
  : يوضح ذلكاآلتيالمصرفية والجدول 

   
  ٤جدول ال

  )عينة البحث(المصرفية في الدول درجة السرية 
في السرية ) الصارمة(الدول المتشددة 

  المصرفية
في ) غير الصارمة(الدول غير المتشددة 

  السرية المصرفية
  تحدة األمريكيةالواليات الم

  سويسرا
  بنما

  ليكتنشتاين
  سوريا
  لبنان

  فرنسا
  مصر
  اإلمارات
  األردن
  العراق

   .٢ على الجدول دالباحثة باالعتما من إعداد :المصدر 
  

  بالسرية المصرفيةاألجنبية  عالقة حجم الودائع -ثالثاً
 الـسر   إفـشاء بتزايد قوانين السرية المصرفية والعقوبات التي تفرض على         

طبقت قوانين الـسرية    ازدادت الثقة بالقطاع المصرفي في الدول التي        ،  مصرفيال
 إقبـال  زيادة   إلى ذلك   أدى كلما زادت الثقة بالقطاع المصرفي       من ثم و،  المصرفية
ا كانت هذه الـدول متقدمـة أم        إذ هذه الدول بغض النظر فيما       إلى األجنبيةالودائع  
 أم غيـر متـشددة بالـسرية        ول متشددة ا كانت هذه الد   إذ فيما   النظروبغض  ،  نامية

 الـسر المـصرفي تخلـق الثقـة         إفـشاء فبمجرد وجود عقوبات على     . المصرفية
 دولة  ة عشر إحدى أصل وإن ثماني دول من      السيما،  األموالواالطمئنان ألصحاب   

خـذ حجـم    أولقد تم    . السر المصرفي  إفشاءمن عينة البحث فرضت عقوبات على       
المتـشددة والـدول غيـر      (نة البحث لكل مـن الـدول         للدول عي  األجنبيةالودائع  
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 اآلتـي والجـدول   ،  )∗∗()٢٠٠٦-١٩٨٨(للمـدة   ،   بالسرية المصرفية  )∗()المتشددة
  . في الدول المتشددة بالسرية المصرفيةاألجنبيةيوضح لنا حجم الودائع 

  
  ٥ جدولال

  في السرية المصرفية) الصارمة( للدول المتشددة األجنبيةحجم الودائع 
  مليون عملة محلية) ٢٠٠٦-١٩٨٨(دة للم

  الدول
  
  السنوات

الواليات 
المتحدة 
  األمريكية

  
  سويسرا

  
  بنما

  
  سوريا

  
  لبنان

٤٩٩٧٩٠  ١٢٦٤١,٩  ٦٩٢٢,٩  ٣٩,٠١  ٢١٣٩٣٠  ١٩٨٨  
٤٤٨١٩٠  ١١٩١٧,٩  ٦٥٠٩,٠  ٣٦,٦٠  ١٩٣٤٦٠  ١٩٨٩  
٧٥٨٩١٠  ١٠٣١٥,٩  ٦٥٣٣,١  ٣١,٦٠  ٢١٥٩٦٠  ١٩٩٠  
٨٩٥٧٥٠  ٨٣٢٦,٩  ٧٨٦٠,٠  ٢٩,٢٩  ٢٢٥٨١٠  ١٩٩١  
١٧٤٦٩٤٠  ٦٥٩٢,٧  ٨٥٢١,٨  ٦٣,٥٨  ٢٤٧٢٤٠  ١٩٩٢  
٢٠٥٠٨٦٠  ١٦٥٨٤,٠  ١١٣٣٦,٥  ٦٦,٨٩  ٢٥٦٢٨٠  ١٩٩٣  
٢٦٠١٧٤٠  ١٠٣٤٧,٠  ١٤٨٤٥,٩  ٦٣,١٧  ٣١١٢٦٠  ١٩٩٤  
٣٢٩٣١٤٠  ٥٥٧٤,٠  ١٣٩٢٩,٨  ٦٤,٢٢  ٣٠٥٣٠٠  ١٩٩٥  
٤٦٣٩٧٧٠  ٥٥٥١,٠  ١٣٩٥٤,٣  ٢٣٧,٤١  ٣٢٧٤٦٠  ١٩٩٦  
٦٣٩٧١٠٠  ٢٧٨٢,٤  ١٤٨٢٥,٠  ١٠١,٨٢  ٣٨١٢٥٠  ١٩٩٧  
٨٩٠٩٥٦٠  ٣٦٥٣,٠  ١١٧٤٤,٧  ٣٥,٩٢  ٤٤٩٤٢٠  ١٩٩٨  
٩٦٣٦٧٠٠  ٤٩١٤,٨  ١١٨٤٤,٥  ٥٨,٠٤  ٥٢٨١٧٠  ١٩٩٩  
١٠٨٣٩٢٠٠  ٤٥٨٣,٠  ١١٧٧٥,٨  ١٠٤,٧٢  ٦١٢٢٩٠  ٢٠٠٠  
١١٠٧٥٩٠٠  ٣٨٩١,٠  ١٢٠٨١,٢  ٢٢,٤٥  ٦٥٧٣٤٠  ٢٠٠١  
١١٠٦٤٩٠٠  ١١١١٦,٠  ٩٥٦٨,٠  ٧٢,٧٥  ٦٨٥٠٠٠  ٢٠٠٢  
١٤٠٢٠٩٠٠  ٣٨٥١,١  ٨٤٢٨,٠  ٥١,١٣  ٧٨٩٥٦٠  ٢٠٠٣  
١٣٦٣٠٧٨٩  ٣٣٤٣,١  ١٢٩٦٥,٩  ٨٣,٩٨  ٧٣١٥١٢  ٢٠٠٤  
١٤٥٨٠٨٨٦  ٢٨٣٤,٧  ١٣٢٣٦,٣  ٨٥,٩٣  ٧٧٠٥١٥  ٢٠٠٥  
١٥٥٣٠٩٨٤  ٢٣٢٦,٢  ١٣٥٠٦,٨  ٨٧,٨٨  ٨٠٩٥١٨  ٢٠٠٦  

Source : IMF, International Financial Statement, Data on CD Rom,2004.  
  

 في كل من الواليات المتحدة  تزداداألجنبيةيظهر لنا الجدول بأن حجم الودائع 
 األجنبيةحصلت تذبذبات في حجم الودائع      ف في سويسرا وبنما     أما،   ولبنان األمريكية

غلب السنوات هنالك زيادة في حجم الودائـع         أ  أنه كانت في   إالّ،  بالزيادة والنقصان 

                                                           
ن حجم الودائع األجنبية في العراق غير معروفة،        أ، بسبب   ليكتنشتاين لقد تم استبعاد العراق و     )∗(

 ونسبة تجارتها الدولية وتعامالتها الدولية ليست في        ن حجم وعدد سكانها   إ ف ليكتنشتاينأما في   
 . األهمية وغير ملموسة في التعامالت المالية والمصرفية الدولية

 .مقدرة ) ٢٠٠٤،٢٠٠٥،٢٠٠٦(السنوات  )∗∗(
  



  ]٢٩٠[ تاج الدين
 

ن حجـم الودائـع     إذ،   تناقـصت  األجنبيةأما في سوريا فإن حجم الودائع       ،  األجنبية
الواليـات المتحـدة    ( دول وهـي     أربع بصورة عامة كان نحو التزايد في        بيةاألجن

 ذلك االرتفاع في حجم الودائع   أسبابحد  أفقد يعد    .)بنما،  سويسرا،  لبنان،  األمريكية
يظهر لنا حجم    ف ٦  الجدول أما.  هو وجود قوانين السرية المصرفية مؤخراً      األجنبية
  .لسرية المصرفيةة با في الدول غير المتشدداألجنبيةالودائع 

  
  ٦ جدولال

  في السرية المصرفية) غير الصارمة( للدول غير المتشددة األجنبيةحجم الودائع 
  مليون عملة محلية) ٢٠٠٦-١٩٨٨(دة للم

             الدول
  السنوات

  األردن  اإلمارات  مصر  فرنسا

٥٥٢,٢٦  ٢٢٥٨٧  ٨٥٢٠,٣  ١٩١٤٠٥٠  ١٩٨٨  
٥٠٤,٩٣  ٢٠٥٧٠  ٨٩١٥,٦  ٢٢٢٦٦٠٠  ١٩٨٩  
٤٥٩,٨٤  ٢٤٨٨٦  ١٠٦٧٣,٣  ٢٦٦٦١٠٠  ١٩٩٠  
٩٢٢,٧٩  ٢٥٨٥١  ١١٤٠٠,٤  ٢٧١١٥٠٠  ١٩٩١  
١٥٩٦,٥٣  ٢٦٢٧٦  ٧٨٠٣,٦  ٢٨٩٧٦٠٠  ١٩٩٢  
١٥٢٥,٢٩  ٢٦٥١١  ٦٠٠٨,٥  ٣٠٨٣٨٠٠  ١٩٩٣  
١٧٦٥,٤٧  ٣٣٠٣١  ٤٩٦٩,٠  ٣١٦٨٢٠٠  ١٩٩٤  
٢٠٧٤,٨٧  ٢٨٠٩٦  ٥٠٨٥,٦  ٣٢٤٦١٠٠  ١٩٩٥  
٢١٩٨,٤١  ٣٦٩٠٦  ٦٢٤٨,٢  ٣٥١٨٠٠٠  ١٩٩٦  
٢١٨٧,٠٧  ٤٥٣٦١  ١٢٠٤٦,٦  ٤١٥٩٢٠٠  ١٩٩٧  
٢١٨٣,٤٨  ٥٣٠٥٥  ١٦٩٢٤,١  ٤٠٨٢٥٣٠  ١٩٩٨  
٢٣٢٩,١٩  ٥٣٥٣٧  ١٤٧٠٣,٩  ٤٢٨٦٧٨٧  ١٩٩٩  
٢٧٠٧,٧٠  ٥١٩٠٥  ١٥٦١٨,٣  ٤٤٩١٠٤٥  ٢٠٠٠  
٢٩٨٧,٤٠  ٢٩٨٨٣  ١٩١٦٧,٣  ٤٦٩٥٣٠٢  ٢٠٠١  
٣٣٤٥,٠٩  ٢٩٨٨٢  ١٩١٨٨,١  ٤٨٩٩٥٥٩  ٢٠٠٢  
٣٢٢٥,٣٨  ٤٧٤٥١  ٢١٨٦٣,٥  ٥١٠٣٨١٦  ٢٠٠٣  
٣٥٤٤,٠٣  ٤٩١٤٧  ١٩٢٠٠,٥  ٥٣٠٨٠٧٤  ٢٠٠٤  
٣٧٣٦,٢٣  ٥٠٨٤٢  ٢٠٠٦٨,٧  ٥٥١٢٣٣١  ٢٠٠٥  
٤٣,٣٩٢٨  ٥٢٥٣٧  ٢٠٩٣٦,٩  ٥٧١٦٥٨٨  ٢٠٠٦  

Source : IMF, International Financial Statement, Data on CD Rom,2004.  
  

 في كل مـن فرنـسا ومـصر         اً فإن حجم الودائع كان متزايد     ٦ومن الجدول   
 أن  إالّ،  غم من وجود تناقص في بعـض الـسنوات        على الر ،  واألردن واإلمارات

 أن مـع ،   في حالة تزايد   األجنبية حجم الودائع     فيها أغلب السنوات لمدة البحث كان    
  . غير متشددة السرية المصرفية كانت

أسباب زيـادة   ن السرية المصرفية تعد أحد      سبق يمكن القول بأ     ما من خالل و
 كان االتجاه بصورة عامـة نحـو        إذ،  ث في الدول عينة البح    األجنبيةدائع  حجم الو 

، سويـسرا ،  األمريكيةالواليات المتحدة   ( تسع دول    أصلالتزايد في ثماني دول من      
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ا كانت الـدول    إذبغض النظر فيما    ) األردن،  اإلمارات،  مصر،  فرنسا،  لبنان،  بنما

  . لفرضية البحث الثانيةإثباتوهو ، غير متشددة بالسرية المصرفية ومتشددة أ
  

  نتاجات والتوصياتاالست
 مجموعة من االستنتاجات التــي خرجت بمجموعة مـن  إلىتوصل البحث   
  :التوصيات وهي

   االستنتاجات -أوالً
وذلـك ألنهـا    ،  إن السرية المصرفية تضع المصرف في بعض األحيان في قيد          .١

مما  بالزبائنتمنع المصرف في عدم جواز إفشاء أية بيانات أو معلومات تتعلق            
 مكافحة غسيل األموال     عدم قدرته على التوفيق بين     إشكاليةمصرف في    ال عيوق

  .وقواعد السرية المصرفية
  بالعمل المصرفي ولـصيق  خاصنظام قانونيإن السرية المصرفية عبارة عن     .٢

  . على المؤسسات المصرفيةيمكن تطبيقها إالّ نه الإبمعنى ، به
وتعـد الـسرية    ،   والمصرف لزبونا تلتزم بها هي     اًإن للسرية المصرفية أطراف    .٣

 الكتمان والتستر على أسراره     للزبون ألنها توفر    الزبونالمصرفية من مصلحة    
 تساعد على إخفاء مصادر األموال في حالة األموال غيـر           إذ،  وعدم البوح بها  

 في بعـض    ألنهوذلك  ،   وضعيفاً بينما موقف المصرف يكون سلبياً    ،  المشروعة
مة وخطيرة قد تـسهم فـي       همالتستر على معلومات    إخفاء و ب الحاالت قد يقوم  

  .مساعدة المصرف في غسيل األموال دون علمه بذلك
إن السرية المصرفية تساعد على جذب رؤوس األموال األجنبيـة والمحافظـة             .٤

كما تزيد من حالة األمن  ،   الخارج إلىعلى رؤوس األموال المحلية من الهروب       
  . المصارفزبائنواالطمئنان لدى 

 إلـى إن االعتماد على القطاع المصرفي في مكافحة غسيل األموال قد يـؤدي              .٥
األمر الـذي   ،  السرية المصرفية ب بعض الدول تتمسك     أنوهي  ،  وجود صعوبة 

يعني عدم استعدادها للتعاون في مجالين مهمين هما إثبـات جـرائم تبيـيض              
  . األموال ومصادرة هذه األموال

 تعد الغطاء المناسب    إذ التهرب من الضرائب     ىلإن السرية المصرفية تساعد ع     .٦
يمكـن أن تكـون ضـمن الوعـاء          الذي يخفي وراءه أرصدة نقدية كبيرة ال      

التستر على مصدر مهم من مـصادر اإليـرادات         بوهي بذلك تقوم    ،  الضريبي
  .العامة للدولة وهو الضرائب

ـ      من تشريعات وقو   .٧ متـشددة   ن هنـاك دوالً   أانين السرية المصرفية يتضح لنا ب
وهي التي تفرض عقوبات صارمة علـى إفـشاء أسـرار           ،  بالسرية المصرفية 

الواليـات المتحـدة    (وتضع قوانين خاصة بالسرية المصرفية مثـل        ،  الزبائن
أما الدول غير المتشددة   ،  )وسوريا ولبنان  ليكتنشتاينواألمريكية وسويسرا وبنما    

حد المعيارين أ إلىتفتقر  التي )فرنسا ومصر واإلمارات واألردن والعراق(فهي 
  .السابقين
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 بين قوانين السرية المصرفية وقوانين مكافحة غـسيل         يوجد تعارض مطلقاً   ال .٨

 أمام جهود مكافحـة غـسيل       تقف حاجزاً  ن السرية المصرفية ال   إ إذ،  األموال
 خلق توازن بين قـوانين الـسرية المـصرفية          إلى الذي يؤدي    األمر،  األموال

  .الاألموومكافحة غسيل 
  

   التوصيات -ثانياً
 إلىتؤدي   البحيث  ،  يجب أن تمتاز قوانين السرية المصرفية بالسهولة والبساطة       . ١

ولة  يجب أن ال تمتاز بالسه      نفسه وفي الوقت ،   خارج البالد  إلىهروب األموال   
 المـصرف   إلـى  سهولة دخول األموال غير المشروعة       المفرطة بحيث تسبب  

  . يل األموالوبالتالي تساعد في عمليات غس
يجب على البلدان التي تطبق مبدأ السرية المصرفية أن تحافظ على نفسها من              .٢ 

وذلك عن طريق تشديد الرقابة علـى       ،  تهمة غسيل األموال وسمعتها المصرفية    
  . هذه المؤسسات المصرفيةإلىاألموال التي تخرج وتدخل 

تؤخذ فقط   رفية أي ال  نظر االعتبار جميع تحديات السرية المص     يجب أن تؤخذ ب   . ٣
 تحـديات    هناك إذ،  األموالمكافحة غسيل   يات السرية المصرفية المتعلقة ب    تحد
 هي أن السرية المصرفية تقف بوجه السلطة القضائية فـي كثيـر مـن               أخرى
  .المصارف عدا المتعلقة باألمور

 أن يجعلوا قوانين الـسرية      األموال بمكافحة عمليات غسيل     مين يجب على القائ   .٤
 جهـود   أمـام مصرفية مساعدة في مكافحة عمليات الغسيل ولـيس حـاجزا           ال

 الزبائن في حاالت محددة عندما      أسرارألن السرية المصرفية تفشي     ،  المكافحة
  .توجد هنالك مصلحة عامة أو أمر قضائي

وذلك عن طريق تحجيمهـا أو      ،   السلبية للسرية المصرفية   اآلثار يجب الحد من     .٥
 االيجابيـة   اآلثـار  من   اإلمكانوفي المقابل االستفادة قدر      الحد منها    األقلعلى  

  .وتوسيعها
  

  المراجع
   المراجع باللغة العربية-أوالً
 إبالغ البنوك عن العمليات المالية المشبوهة بـين         ،٢٠٠٢ ،أبو ألوفا محمد أبو ألوفا     إبراهيم، .١

عات عمليات البنـوك    االلتزام والمسؤولية في القانون المقارن والفقه اإلسالمي، مؤتمر تشري        
بين النظرية والتطبيق، كلية القانون بالتعاون مع كلية االقتصاد والعلوم اإلداريـة، جامعـة              

  WWW.arablawinfo.com/Researches AR/201.docاليرموك، المملكة األردنية الهاشمية، 
ـ         ،٢٠٠٠،  حمدي، عصام الدين  األ .٢ ود  ظاهرة غسيل األموال وأثارها االقتصادية واهـم الجه

، المجلـد   ٢٣٧، العـدد  ةالعالمية والمحلية المبذولة لمكافحتها، مجلة اتحاد المصارف العربي       
  .بيروت العشرون،

 سرية المصارف وضمان الودائع المـصرفية فـي لبنـان، لبنـان،            ،١٩٧٤،  البساط، هشام  .٣
  .بيروت
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 Banking Secrecy الـسرية المـصرفية المزايـا والعيـوب     ،٢٠٠٤، ثويني، فالح حـسن  .٤

(Features&defaults)          ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتـصاد ،
  .جامعة القادسية، بغداد، العراق

 السرية المصرفية بين الحماية القانونيـة وعمليـات         ،٢٠٠٢، الحموري، عصام ماجد زايد    .٥
ك بـين النظريـة     ، مؤتمر تشريعات عمليات البنـو     -دراسة قانونية مقارنة    -غسيل األموال 

والتطبيق، كلية القانون بالتعاون مع كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك، المملكة            
   WWW.arablawinfo.com/Researches AR/85.Docاألردنية الهاشمية ، 

 جريمة غسيل األموال، رسالة ماجستير، منـشورة،        ،٢٠٠٦،  أمجد سعود قطيفات   الخريشة، .٦
  . اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردنالطبعة األولى،

، الـدار  ١ الجريمة المنظمة، رسالة دكتـوراه منـشورة، ط  ،٢٠٠١، داؤد، كوركيس يوسف   .٧
  .العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

 WWW.inciraq.com/AL-Mutim.ar، ٢٠٠٦، ١٠٨١دراسات، جريدة المؤتمر، العدد  .٨
،  سـرية المـصارف، بيـروت      ٣/٩/١٩٥٦، قـانون تـاريخ      ١٩٥٦،   المـصارف  سرية .٩

WWW.bd1.gov.lb/Circ/lawpdf/law030956.pdf 
 المصارف وتبييض األموال تجارب عربية وأجنبية، مطابع دار بـالل،     ،٢٠٠١،  احمد سفر، .١٠

  .اتحاد المصارف العربية
ـ        ،٢٠٠٢،  احمد سفر، .١١ وال، مجلـة اتحـاد    تشدد المجتمع الدولي في مكافحـة تبيـيض األم

  .، بيروت٢٥٤المصارف العربية، إصدار خاص، العدد 
 المغتربون اللبنانيون بين تحـديات العولمـة والتـشريعات          ،٢٠٠٢،  سالمة، رياض توفيق   .١٢

ــصرفية، ــروت،    الم ــستول، بي ــر ي ــدق الب ــان، فن ــصرف لبن ــاكم م محاضــرة لح
1htm.2ceremonies/b1.gov.emigrants.WWW   
 إنشاء آلية عربية لتنسيق مكافحة تبييض األمـوال، مجلـة اتحـاد             ،٢٠٠٢،  رياض سالمة، .١٣

  .، بيروت٢٥٤المصارف العربية، العدد 
 حمايـة لقـانون الـسرية       أفـضل  قانون مكافحة تبييض األموال      ،٢٠٠١،  رياض سالمة، .١٤

، تبيـيض األمـوال آفـة       ٢٠٠١ية، إصدار ملحق    مجلة اتحاد المصارف العرب    المصرفية،
  .بيروت العصر،

 ورشة العمل الجوانب القانونية واالقتصادية لجريمة غسيل        ،٢٠٠٥،  السن، عادل عبد العزيز    .١٥
 -غـسيل األمـوال   : األموال، ندوة األساليب الحديثة في اإلدارة المالية العامة ورشة عمـل          

  .، دمشق، الجمهورية العربية السورية٢٠٠٥  نوفمبر  20-24أساليب وطرق المكافحة 
وغسيل األموال، مكتبة األسـرة،     ..  القطاع المصرفي    ،٢٠٠٣،  السيس، صالح الدين حسن    .١٦

  .مصر
 مسؤولية البنوك عن غسيل األموال وكيفية مواجهتها، مؤتمر         ،٢٠٠٢ ،الشرفات، طالل طلب   .١٧

 عاون مع كليـة االقتـصاد     تشريعات عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق، كلية القانون بالت        
ــمية،   ــة الهاشـ ــة األردنيـ ــوك، المملكـ ــة اليرمـ ــة، جامعـ ــوم اإلداريـ والعلـ

Doc.100/Researches AR/com.arablawinfo.WWW     
 غسيل األمـوال،     غسيل األموال آليات المجتمع في التصدي لظاهرة       ،٢٠٠٣،  بابكر الشيخ، .١٨

  .دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن
 الرقابة المصرفية على عمليات غـسيل األمـوال، مـؤتمر           ،٢٠٠٢ ،الشيخلي، عبد القادر   .١٩

تشريعات عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق، كلية القانون بالتعاون مع كليـة االقتـصاد              
ــوك، ال ــة اليرمـ ــة، جامعـ ــوم اإلداريـ ــمية، والعلـ ــة الهاشـ ــة األردنيـ مملكـ

Doc.203/Researches AR/com.arablawinfo.WWW   
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،  مشروع قانون مكافحة جـرائم تبيـيض األمـوال، مجلـة النهـار          ، ٢٠٠١،  ريتا صفير، .٢٠

mafhoum.com/press/tabyid.htm 
، جريمة غسيل األموال المدلول العام      ٢٠٠٣،   وإيناس محمد قطيشات   ، أروى فايز  ،الفاعوري .٢١

  .٢٠٠٢والطبيعة القانونية دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان، األردن، 
  .قانون البنك المركزي العراقي، بغداد .٢٢
، قانون السرية المصرفية الـسوري، رئـيس الجمهوريـة،          ٢٠٠١،  قانون سرية المصارف   .٢٣

  htm.banklaw/syria Law/com.megs 50.Syrialaw.WWW، دمشق
، الطبعـة   )دراسة مقارنـة  ( غسيل األموال جريمة العصر      ،٢٠٠٢،  القسوس، رمزي نجيب   .٢٤

  .األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن
لبنوك، مكتبة جامعـة عـين شـمس،         األسس القانونية لعمليات ا    ،١٩٩٢،  سميحة القليوبي، .٢٥

  .القاهرة، مصر
، -دراسـة مقارنـة   - النظام القانوني للحسابات الـسرية     ،٢٠٠٧،  متولي، عبد المولى علي    .٢٦

ــة،  أطروحــة  ــة القانوني ــشورة، شــبكة المحــامين العــرب، المكتب ــوراه من -Lawدكت
book.net/BookIndex.asp?productID=3486&Category ID=13   

-التـسهيالت - غسيل األموال في البلدان العربيـة الـدوافع        ،٢٠٠٥ ،مرعي، محمد مرعي   .٢٧
: النتائج، ندوة األساليب الحديثة في األداة المالية العامة ورشـة عمـل           -المؤشرات-األدوات

، دمشق، الجمهوريـة العربيـة   2005نوفمبر   20-24أساليب وطرق المكافحة-غسيل األموال
  . السورية

  . WWW.Cirs-tm.orgالمركز الدولي للبحث العلمي،  .٢٨
، ٢٠٠٠، دبـي،    ٣٣مفترق عهد جديد، الهوج لإلعالنـات، العـدد       : مقاالت وأبحاث، لبنان   .٢٩

WWW.habtoor.com/thinking Clearly arabic/htm1/33 2TH 2000.htm  
 ندوة قانون غسيل األموال في اإلمارات، وحدة الدراسـات،          ،٢٠٠٣،  خميس مطر  زينة،يالم .٣٠

 WWW.alkhaleej.ae/study center/political confrences/Nadwa 20.htm1دار الخليج، 
، قانون السرية المصرفية في سوريا، المركـز االقتـصادي الـسوري،           ٢٠٠٤،  نضال كرم  .٣١

WWW.damascusbar.org/ALMuntada/Viewtopic.php?p=682  
، ٢٠٠٥نقابــــة المحــــامين بالحــــسكة، جــــرائم غــــسيل األمــــوال،  .٣٢

23=Sid&article=File&News=name?php.modules/Lawyer/net.hasaka.WWW   
 سر المهنة المصرفي في القانون المصرفي والمقارن، مجلة اتحاد          ،٢٠٠٢،  حسين،  النوري .٣٣

  .، بيروت٣المصارف العربية، ط 
ة قوية بين تمويل اإلرهاب وغسيل األموال، ندوة عقـدت           عالق ،٢٠٠٦،  داميان هندريكس، .٣٤

 العالقة بين تمويـل     إلى " ٢٠٠٦ميليبول قطر   " هامش معرض أنظمة األمن والسالمة       على
-WWW.alاإلرهـــــاب وغـــــسيل األمـــــوال، مجلـــــة الـــــوطن، 
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