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 شكر وػرفاٌ 

 ..الحهد هلل رب العالهيف...كالصبلة كالسبلـ عمِ أشرؼ األىبياء الهرسميف كبعد

  كحدي كاجب الىعـتعالِ سبحاىً ك  الفضؿ كؿ الفضؿ هلل 

 بعد أف هف اهلل عمي ٌذا اإلىجاز يسعدىي اف أسجؿ خالص شكرم كعهيؽ تقديرم

لها قدهً لي هف تكجيً رشيد  ، لذم شرفىي بقبكلً اإلشراؼ عمِ رسالتيا جٍاد الكسكاىي د.ألستاذم 

كاف ٌذا البحث هجرد فكر تراكدىي  هىذ أف   كسهاحة خمؽ كىصح سديد، كلها يتهتع بً هف سعة صدر

 حتِ إىجازي.

 الشكر كاإلهتىاف إلِ جاهعة العاصهة جاهعة القدس برئيسٍا د.عهاد ابك كشؾ كها أتقدـ بجزيؿ 

لِ كؿ ا د.عبد اهلل ىجاجرة، كعهيد كمية الدارسات العميا د. هحهد خمؼ ية القاىكفكعهيد كم  ساتذة كا 

 ..معمـ كذخرا لمكطفدهتـ هىارة ل ،تتمهذت عمِ يدٌـالذيف القاىكف 

 الكقكؼ عمِ ٌذي الهىصة كها أشكر كؿ هف هد لي يد العكف هف أجؿ 

 تعاكف بدتً هفألفمسطيىية عمِ ها كأخص بالذكر سمطة الىقد ا

ههثمة بالههتحف الخارجي د.فادم شديد كالههتحف كها أشكر األساتذة األفاضؿ أعضاء لجىة الهىاقشة  

ـ الكريـ  ك الداخمي د. فادم الربايعة   عمِ تفضمٍـ بقبكؿ هىاقشة ٌذي الرسالة. عمِ حضكٌر
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 انًهخض

هستمزهات العهؿ تتقيد الهصارؼ في ىشاطٍا الهٍىي" بهبدأ السر الهصرفي" الذم يعتبر هف 
 حفظ أسراري التي يهكف أف تعرضً الهصرفي، ليس فحسب إلرتباطً هباشرة بهصمحة العهيؿ في

ى   ها صكىا لهصمحة الهصارؼ في تحقيؽ ٌدفٍا التجارم الذم لمهسائمة القاىكىية إذا تـ اإلخبلؿ بً،  كا 
رارالتكازف العاـ.كعمِ ذلؾ كجدت هف أجمً، كالذم يضهف تحقيؽ اإلدخار العاـ كالحفاظ عمِ هبدأ إستق

إف كاف السر الهصرفي كجد أساسا لحهاية الهصالح الهشركعة لمعهيؿ، فقد ضهف هصمحة الهصارؼ 
كاإلقتصاد ككؿ. لكف في الهقابؿ كعمِ الرغـ لها لمسر الهصرفي هف أثر إيجابي عمِ هجهكع 

أصحاب  بالعهؿ بً هكفكجكب تقييد البىكؾ كتهسؾ العهبلء  الهصالح العاهة كالخاصة، إال أف  
ساٌـ في التستر عمِ  ستغبللً لهصمحتٍـ عمِ ىحك يخالؼ القاىكف،  بأف  ااألهكاؿ غير الهشركعة هف 

ا، ة بحيث أصبحت الهصارؼ قىكات لتهريٌر لذا أصبح هف الضركرم كضع حد  العهميات الهشبٌك
 ستغبلؿ السر الهصرفي.السكء 

ع الكطىي  كبعد هراجعة الىصكص القاىكىية عمِ صعيد التشرييتهيز القاىكف الجزائي بطبيعتً الحهائية 
ط  السرية الهصرفية بسياج هتيف هف الحهاية الجزائية، اتضح ذلؾ هف خبلؿ الهشرع لـ يح تبيف بأف  

بياف أكجً قصكر الحهاية الجزائية عمِ صعيد الىاحتيف الهكضكعية كاإلجرائية، هها يستمـز القكؿ 
لمسرية الهصرفية عف طريؽ تعزيز الحهاية الهكضكعية  لٍا بإقرار  لجزائيةتفعيؿ الحماية ابضركرة  

ىظاـ  السرية الهصرفية في قاىكف خاص بٍا لتجىب األثار السمبية لٍا كلرسهٍا جهمة كتفصيبل  
كتحديد هعيار لمىطاؽ الهكضكعي لمهعمكهات السرية عمِ كجً يخدـ سبلهة الجٍاز الهصرفي، كتىظيـ  

الهصرفية الىسبية الهتبعة، أم الحرص عمِ هصمحة العهيؿ هع جكاز رفع السر ىظرية السرية 
الهصرفي حصرا كعمِ سبيؿ اإلستثىاء في حاالت خاصة كالدعكة لمهكازىة بيف هصمحة طرفي اإللتزاـ 

افشاء السر  أف  بالسر الهصرفي كالهصمحة العاهة ككف السر الهصرفي هف الىظاـ العاـ الىسبي،  كبها 
جراءات الهبلحقة  كيستٍؿ هبلحقة عهميات إاإلثبات هها يستمـز ضركرة تفعيؿ هسألة صعبة  الهصرفي

تبيض األهكاؿ، في هقابؿ ضهاىات تحفظ لمسر الهصرفي أثري اإليجابي، كذلؾ تكفيقا بيف هجهكع 
 الهصالح العاهة كالخاصة.
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Criminal protection of bank secrecy 

 

Prepared by:  Nour Mohammed Zakaria Adawi. 

Supervisor: Dr. Jihad Al-Kisswani. 

Abstract 

Banks in their professional activities abide by the principle of banking secrecy, which is 

considered a requirement for banking.  For many reasons,  the first reason is directly 

related to the clients interest in preserving his , his secrets are subject to legal liability if 

they are violated. In addition, The second reason to safeguard the interests of banks in 

achieving their commercial objective ,the commercial objective, which banks has been 

established for it. Plus, the commercial objective ensures the achievement of public 

savings and maintain the principle of stability the general balance. 

According that, the principle of banking secrecy was located mainly to protect the 

legitimate conciliator of the customer, it includes the interest of banks and the economy as 

a whole. 

 Despite, the positive effects of the principle of banking secrecy on public and private 

conciliators, it has found negative impact,  The Obligation of restricted banks and the hang 

on customers of this principle and work on it. Enable the owner of illegal funds to exploit 

it to their advantages illegally. It contributed to cover up the suspicious operations in 

which, Banks become channel to p ass. It become necessary to an end to misuse of that 

principle. 

In General, the criminal law characterized by the protectionism , but after the review of the 

legal texts from the national legaislation, we realized the legisalator did not surround the 

bank security with a strong fence of penal protection, its clarify through the representation 

of insufficiency of both sides in the criminal profection, the substantive legal rules and 

rules of procedure. 

It requires to say the necessity to activitation of criminal protection for banking secrecy , 

by working on bath rules, through the promation of its substantive protecion, with adopt 

the banking secrecy system in its own law until avoid its negative effects , also, identifiy it 

generally and in detail. 



 ي

 

 Along with, determine the criteria off substantive rang for confidential information . In 

particular, serves the integrity of banking system. During ,organize the relative secrecy 

theory of banking, by attention the interst of the clients with the lifting of banking secret 

exclusively. As an exeception in special cases, while support and invitation between  the 

interests of both parties, the public interst and client interest from the obligation of banking 

secret, whereas the banking of the relative public order. 

Since the disclosure of the banking secret is difficult to prove. It is necessary to activate 

prosecution. Firstly, money laundering is being pursued, on the other hand, securities 

reservation the positive of the banking secret infleune. This is a compromise between 

public and private conciliator. 
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 انًمذيح 

لقياـ  الحديثة، ىظرا   االقتصاديةالٍاهة الهتصمة بالىظـ  الهبادئيعد هبدأ السرية الهصرفية هف 
ا  الهؤسسات  الهصرفية "بحكـ كظيفتٍا" بدكر فعاؿ في إىعاش الحياة االقتصادية كاالجتهاعية، باعتباٌر

ات لدل الهصارؼ عف الكضع ، هها يؤدم هعً الِ تجهع هعمكهاالئتهافعميً  يرتكز ساسيان أ هحكران 
التعاهؿ، فهف  استهراريةالهالي لمهتعاهميف هعٍا، كألجؿ تعزيز هىاخ هف الثقة الهتبادلة كلتشجيع 

لها لٍا  ىظران   قانكني ىاـ، أال كىك مبدأ السرية المصرفية،  بمبدأتمتـز  الهصارؼ  األٌهية بهكاف أف  
 .  هف طابع عاؿ هف السرية

ف في و: ما يكتمو اإلنسالغة بأن  ية هف كمهتي )السر/الهصرؼ( يع رؼ السر تتككف السرية الهصرف
هف األهكر التي تكتـ، كالجهع أسرار، كالسر ها أسررت بً،   فالسرُ ، 1خريفنفسو كيخفيو عف اآل

كأسر الشيء كتهً كأظٍري،  فٍك كؿ خبر يقتصر العمـ بً عمِ عدد هحدكد هف األشخاص. كها 
ما يضر إفشاؤه بسمعة مكدعو ككرامتو، أك ىك كؿ ما يعرفو  كؿ“و: بأن  حا اصطاليهكف تعريؼ السر 

ك أك تأثير عمى كضعو المالي أكظيفتو ككاف في إفشائو ضرر لشخص ك بمناسبة أاألميف أثناء 
الزاكية التي  باختبلؼيبلحظ تعدد تعريفات الفقٍاء كاالختبلؼ بيىٍا  ا فقييام  أ. 2االجتماعي بشكؿ عاـ

ابقاء العمـ بيا في نطاؽ  كؿ كاقعة يقدر الرأم العاـ أف  ً:" بأى   رفو الفقو العربيا، فقد عػيىظر اليٍ
لمف تنسب لو ىذه الكاقعة،  كىك كؿ ما يضر إفشاؤه بسمعة  االجتماعيةمحدكد أمر تتطمبو المكانة 

الفقو كعرفً  كافة."لم أك شائعان  و "ما ال يعتبر معركفان و الفقو الفرنسي بأن  عرف  كها  مكدعو ككرامتو."
ك كضع خاص في نظر النظاـ أمركز لً و:" تمؾ األسرار المكدعة لدل بنؾ اإلنجميزم بأن  

 .3."القانكني
 

في عهمية هصرفية  الستعهالٍاً هؤسسة يككف عهمٍا األساسي قبكؿ الكدائع : بأى   المصرؼكها يعرؼ 
ا. كعميً يهكف  كصرؼ كتحصيؿ ضكالقياـ بعهميات هصرفية هتىكعة،  كهىح القرك  الشيكات كغيٌر

لتزاـ مكظفي المصرؼ بالمحافظة عمى أسرار عمالئيـ كعدـ "ا السرية الهصرفية ٌي: ف  إالقكؿ 

                                           
ـ، 1900ادة سرر، الهعجـ الكجيز، هجهع المغة العربية، جهٍكرية هصر العربية، هعجـ لساف العرب، ه ابف هىظكر: 1

 308ص.
 12العميا، ص. لمدارساتجاهعة عهاف  فادم فؤاد عبيدات: االبعاد القاىكىية لسرية العهؿ الهصرفي، رسالة دكتكراي،  2
 754لعربية ،ص. ، دار الىٍضة ا1رح قاىكف العقكبات، القاىكف الخاص، ط. هحهكد ىجيب حسىي: 3
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ىذه العالقة تقـك عمى الثقة  ف  ا  باعتبار المصرؼ مؤتمنا عمييا بحكـ كظيفتو، ك  اإلفضاء بيا لمغير،
ك أكبياف المبالغ المكجكدة في حسابو،   التي يككف أساسيا كتماف المصرؼ ألسرار عمالئو المالية،

 مكاعيد استحقاؽ ديكنو كغيرىا. 

فشاء إىشكء السر الهصرفي كحالة هف حاالت السر الهٍىي، فتجريـ بداية هف التطكر التاريخي  ظٍري
،  فكتهاف قدـ في الحضارات القديهة كالحضارة البابمية كالسكهريةاألسرار الهٍىية هعركؼ هىذ ال بعض
ا، فٍك كاجب  حرصت الشريعة اإلسالميةر يعد هف االلتزاهات االساسية التي األسرا عمِ تقريٌر

فشاؤي يىطكم عمِ خياىة لمثقة التي أكالٌا هف أدلِ بسري إلِ هفضيً. كفي ذلؾ  فرضتً قكاعد الديف كا 
حسجسمخجخمحجحٱُّ:قكلً عز كجؿ "كقاؿ رسكؿ اهلل صمِ اهلل عميً  .1َّمسخس

."  فقد كاىت بدايات قضاء حكائجكـ بالكتماف،  فإف كؿ ذم نعمة محسكداستعينكا عمى كسمـ:" 
الهصارؼ في الهعابد القديهة التي كاىت تستقبؿ الكدائع لها يكليٍا الىاس هف ثقة هطمقة، كها يحيطٍا 

ا تحيطً ٌالة هف الكتهاف كالسرية، ككاف يتـ هف قداسة كاحتراـ، فالىشاط الهصرفي كاف ىشاطا هقدسن 
كقد ساد ٌذا الىظر عىد الحضارات  ا،عتبر سرن ي باآللٍةيتصؿ  ككؿ ها اآللٍةكلحساب  لٍةاآلباسـ 

 ا فيالقديهة)السكهريف كالبابميف(، كاىتقؿ فيها بعد ذلؾ لئلغريؽ كالركهاف عف طريؽ الفىيقييف. اه  
األخبلؽ  هبادئ، كبقيت تاهان  اىفصؿ الىشاط الهصرفي عف الىشاط الديىي اىفصاالن العصكر الكسطى، 

االلتزاـ بالسر الهصرفي كاف في بدايتً   كالشرؼ ٌي التي تحكـ عهؿ الهصارؼ. هها يحتـ القكؿ بأف  
يشكؿ التزاما طبيعيا تمميو االعتبارات الدينية في العصكر القديمة كتمميو االعتبارات االخالقية في 

كثار   عمى السرية المصرفية،العصر الكسيط، اما في العصر الحديث فقد استمر االلتزاـ بالمحافظة 
 ؟ـ التزاـ قانكنيأ؟ ىؿ ىك التزاـ عقدم خالؼ فقيي حكؿ االساس القانكني اللتزاـ بالسر المصرفي

يترتب عمى اإلخالؿ بو قياـ المسؤكلية القانكنية  التي لتزاـ قاىكىي إللِ تحكلً إً تجدر االشارة ى  إ الإ
 . 2ية المدنية كالتأديبية أحياناتتراكح ما بيف المسؤكلية الجزائية كالمسؤكل

كالبىكؾ  بدايات التداكؿ كاالئتماف النقدم في المصارؼيهكف إسىاد فكرة هراعاة السر الهصرفي إلِ 
عهاؿ يعتهدكف عمِ الهصارؼ في حفظ بعد الثكرة الصىاعية في أكركبا، التي جعمت كبار رجاؿ األ

فتعتبر السرية الهصرفية هف التقاليد ، ر المصرفيسكيسرا ىي مكطف الس ف  أثركاتٍـ. كالثابت تاريخيا 
خذت أـ. بحيث 1934صدار قاىكف البىكؾ عاـ إعراؼ الهستقرة في سكيسرا حتِ تاريخ كاأل الراسخة

                                           
 (34ية )آ القراف الكريـ، سكرة اإلسراء، 1
، 1د.سعيد عبد المطيؼ حسف: الحهاية الجىائية لمسرية الهصرفية)دراسة هقارىة( جريهة إفشاء السر الهصرفي، ط. 2

  .26.ـ، ص2004القاٌرة،  –دار الىٍضة العربية 
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بهبدأ السرية كىٍج اقتصادم دستكرم، ككصمت لهراحؿ هتقدهة هف الكتهاف الهصرفي لـ يشٍد هثمً 
 .1هف دكؿ العالـ في أم  

بيف  كتبايف فقيي تعكسو السرية المصرفية مف اختالؼما مف خالؿ  لنظريةىمية األتتجمى ا
نطالقا مف حرص التشريعات عمى تكفير قدر مف الحماية لمعمؿ إ، التشريعات القانكنية المنظمة ليا

ك كتيرة كاحدة كأف ىذا التبايف تأتى مف خالؿ أىذا التنظيـ لـ يكف عمى نيج  ف  إالمصرفي، إال 
كىك ما يعكس تبايف في الحماية الجزائية المقررة ليا عات المنظمة لمسرية المصرفية، تشريإنقساـ ال

قبة السرية المصرفية )تحت  السرية المصرفية بإطالؽالمنادم ها بيف فاىقسهت التشريعات القاىكىية 
ما م ( قبة السرية الهصرفية الىسبية)تحت  كما بيف المنادم بمحدكدية السرية المصرفية (المطمقة

 2يستمـز بياف مكقؼ المشرع الفمسطيني كمكقعو بيف التشريعات المنظمة لمسرية المصرفية
لها تعكسً السرية الهصرفية هف أثار في الكاقع عمِ السمطات الثبلثة: السمطة  تبرز األىمية العممية

م األكؿ الهصرؼ بات الهستشار اإلقتصاد التشريعية كالتىفيذية كالقضائية، فبل يخفِ القكؿ بأف  
 التشدد في اعتىاؽ السرية الهصرفية قد يشكؿ جدار أصـ يخفي كراءي جرائـ هىظهة، ف  إال إلمعهيؿ، 

تدخؿ السمطات الثالثة كعمى رأسيا السمطة التشريعية بغية إقرار نظاـ خاص بالسرية هها يستكجب 
كالحاجة الى تدخؿ  ،المتعارضة حداث التكازف بيف المصالح التي تقـك عمييا السرية المصرفيةإلك 

إلعتبارات عامة  السمطة القضائية بشكؿ مدركس عند الخركج عمى األصؿ كرفع السرية إستثناءن 
 . أجدر بالحماية مف مصمحة العميؿ الخاصة

قرىا المشرع الكطني لمسرية أحكؿ مدل كفاية كفاعمية الحماية الجزائية التي التساؤؿ يثكر 
كبشكؿ فاعؿ في ظؿ غياب سياسة مصرفية متكاممة مف  كطنيال ىؿ تمكف المشرع أم  المصرفية؟

 ايجاد حماية مكضكعية كاجرائية عند انتياؾ السرية المصرفية؟ 
كذلؾ هف خبلؿ الحديث عىٍا  يخفِ ها بذلً الهشرع الكطىي هف جٍكد لتىظيـ السرية الهصرفية، ال

سبغت عميٍا يهكف القكؿ ألحهاية التي ا ف  إال إ في ىصكص قاىكىية شهمتٍا التشريعات الكطىية الىافذة، 
مالمح الحماية الجزائية لمسرية يظير ذلؾ مف خالؿ الحديث عف  -ٍا هكاطف قصكربأىً حهاية يتخمم

                                           
 158، ص.2017، 1.6الي ،دراسات الجزائر،عحسيف ابف عشي: السر الهصرفي كاجراءات هكافحة الفساد اله1
كمية –هحهد عاشكر يكسؼ الرياحي: أثر تبيض األهكاؿ في أحكاـ السرية الهصرفية، رسالة هاجستيرػ جاهعة بيرزيت 2

 2، ص.2006 –الدراسات العميا 
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كتقييـ الحماية الجزائية المسبغة  في التشريع الكطني مف خالؿ  المصرفية في )الفصؿ األكؿ(،
  المصرفية في )الفصؿ الثاني(.الحماية الجزائية لمسرية  استكماؿ الحديث عف قصكر

 
 أسباب إختيار المكضكع 
: لعؿ هف أٌـ الدكافع التي تقؼ كراء إختيارم لمهكضكع ٌك هساؽ  أكال: األسباب الشخصية

القاىكف الجىائي اإلقتصادم الذم هٍد لي الطرؽ لمتعرؼ عمِ الجرائـ اإلقتصادية عمِ األخص 
أم اىٍا ليست كالجرائـ التقميدية، بؿ جرائـ –خاصة  الجرائـ الهصرفية، ككىٍا جرائـ ذات طبيعة

ي جرائـ تهس الحس الجهاعي العاـ، ككىٍا هبلئهة تتفؽ كالحاجات  اصطىاعية صىعٍا القاىكف، ٌك
التشريعية الهستعجمة، هها كلد هعً الفضكؿ لتعهؽ بٍا كدراستٍا بغية التكصؿ لتحديد الحهاية 

 ة. الجزائية الهسبغة في التشريعات الكطىي
 

ذا يعىي البعد كؿ البعد عف  ثاىيا: تقع الجرائـ الهصرفية تحت هظمة الجرائـ الهستجدة ٌك
الهكضكعات التي قتمت بحثا، تأسيسا عمِ أف الفائدة الهرجكة هف أم دراسة ٌي الكصكؿ إلِ 
ختيارم لمهكضكع لمخركج بىتائج  حيث لـ يصؿ األخركف، أك اإلضافة عمِ ها كصؿ األخركف، كا 

كتطكير الفكر عمِ صعيد القاىكف الجىائي اإلقتصادم كالدعكة لتسميط الضكء عمِ أحد أٌـ  جديدة
ي جريهة إفشاء السر الهصرفي كهحاكلة البحث في جكاىبٍا القاىكىية.   الجرائـ الهصرفية أال ٌك

 ثانيا: األسباب المكضكعية 

ىظـ اإلقتصادية الحديثة لها تضطمع يعد هبدا السرية الهصرفية هف الهبادلء الٍاهة الهتصمة بالاكال: 
ا هحكرا يرتكز عميً اإلئتهاف،  –بً الهصارؼ هف دكر فعاؿ في إىعاش الحياة اإلقتصادية  بإعتباٌر

فٍي هف هستمزهات كركائز العهؿ الهصرفي، هها يغدك الهصرؼ هعً بىكا لمهعمكهات هف خبلؿ جهيع 
لضركرم التزاـ الهصارؼ بهبدأ قاىكىي ٌاـ أال هعمكهات عف الكضع الهالي لمهتعاهميف هعً، بات هف ا

ك "السرية الهصرفية".   ٌك

تعد السرية الهصرفية دستكر لمهصارؼ، ككىٍا تتهتع بطابع هف الخصكصية يٍدؼ إلِ حهاية ثانيا: 
الحياة الخاصة لمعهيؿ كبقاء أسراري الهالية طي الكتهاف، كبالتخمي عف السرية الهصرفية فإف الحياة 

ي الثقة كاإلئتهاف.الهصرفية  ا الههيزة لٍا، أال ٌك   تفقد عىصرا ٌاها هف عىاصٌر
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 أىداؼ الدراسة 

لكؿ ىظاـ قاىكىي هزايا تبرر كجكدي كفي الهقابؿ لً هساكئ تحد هف فاعميتً، كالسرية الهصرفية جاءت 
محة لتحقيؽ عدة إعتبارات تىصب في حهاية الهصمحة الخاصة لمعهيؿ بالدرجة األكلِ، كحهاية الهص

اإلقتصادية لمهصارؼ هف خبلؿ إجتذاب أكبر عدد هف العهبلء فضبل عف اإلرتقاء بالهصالح 
اإلقتصادية العميا كتحقيؽ الهصمحة العاهة. اإل اىً كفي ظؿ شدة الهىافسة الهصرفية كفي ظؿ تطكر 

يات أصابع اإلتياـ إلى السرية المصرفية بإعتبارىا أحد العكامؿ المشجعة لعممكجٍت تالهصارؼ 
ككف األهكاؿ غير الهشركعة في ظؿ السرية تصبح بهىأل عف الهبلحقة هىذ إيداعٍا  غسيؿ األمكاؿ،

يحتـ ضركرة البحث في اإلبقاء عمى السرية النظيفة كالكشؼ عف السرية الغير لدل الهصارؼ، هها 
اء السرية أما النشاطات اإلجرامية ال محؿ إلضف (إطار الشرعية)فمبدأ السرية يككف في  ، نظيفة

ال تعرض المصرؼ لقكاعد المسؤكلية الجزائية   .عمييا كا 

 

 منيجية الدراسة 

لمهضهكف كذلؾ هف خبلؿ  (اإلستقرارئي التحميمي)المنيج  اإلعتهاد عمِ الدراسة تـلمخركج بٍذي 
هراجعة التشريعات ب هف خبلؿ القياـ عميٍاالقاىكىي  إستقراء الىصكص القاىكىية كتحميمٍا كالتعميؽ

الكطىية لمكقكؼ عمِ الحهاية الجزائية الهسبغة عمِ السر الهصرفي كبياف هكاطف القصكر التشريعي 
 كالدعكة لتصكيبٍا.
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 انفظم األول: ياليح انحًايح اندزائيح نهسريح انًظرفيح 

درجات الحهاية تتفاكت  ف  إال إيحرص الهشرع الجزائي عمِ إحاطة بعض الحقكؽ كالهصالح بالحهاية، 
يشكؿ بسياج مف السرية إحاطة الحقكؽ  ا أف  ياىن أحطبيعة الهصمحة هحؿ الحهاية، يجد الهشرع  حسب

ال يعمـ غيري أذم تككف لً هصمحة في الكسيمة الهثمِ لحهاية تمؾ الحقكؽ، )كحؽ عهيؿ الهصرؼ( ال
ك ها يعبر عىً بهص طمح " بالبياىات الهتعمقة بهعاهبلتً الهصرفية، كهقدار رصيدي لدل الهصرؼ، ٌك

ا السرية المصرفية كسيمة قانكنية لحماية الحقكؽ المالية  ". كهف ٌىا تأتي أٌهية السرية باعتباٌر
 التي يرتكز عمييا العمؿ المصرفي.  المبادئككنيا مف أىـ 

ي السهة األساسية لمهصرؼ بكصفً  1سمات العمؿ المصرفي،تعد السرية الهصرفية سهة هف  ٌك
الثقة  لمعهبلء كلذكم  هبادئ. فٍي ضركرة ال بد هىٍا في ارساء دعائـ عميٍا بحكـ كظيفتً 2هؤتهىا

رؤكس األهكاؿ عمِ سرية أعهالٍـ الهصرفية، لها لٍا هف هزايا جمية تىعكس كهرآة لتحقيؽ ثركة كطىية 
الكطىي  كلبلدخار لبلستثهارالكطىي، هها يساعد في تشكيؿ بيئة تشريعية هبلئهة  لبلقتصادثهيىة 

تحقيؽ الحماية القانكنية لمسرية المصرفية أجميا " الحماية  بضركرة يحتـ القكؿك  ،جىبيكاأل
الىظاـ القاىكىي في أم  ف  أا عمِ اعتبار تأسيسن  -"، هف خبلؿ تفعيؿ هبلهح ٌذي الحهاية الجزائية

 هجتهع يىٍض عمِ هجهكعة هف القكاعد القاىكىية التي تضبط سمكؾ األفراد، كيستىتج تبعا لذلؾ أف  
قكاعد القانكف الجنائي  كابط القاىكىية ليست الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ الحهاية،  هها يحتـ القكؿ بأف  الر 

 .3إال أداة الهجتهع األكثر فاعمية لتكفير الحهاية في حدٌا األقصِ ماىي

عف محددات السرية المصرفية تتجمِ هبلهح الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية هف خبلؿ الحديث 
 فشاء السرإا، بحيث ا هطمقن االلتزاـ بالسر الهصرفي ليس التزاهن  ف  ألِ إكالتكصؿ (، بحث األكؿفي )الم

الهصرفي ال يشكؿ جريهة عمِ الدكاـ، كعميً ال بد هف الحديث عف حاالت جكاز رفع السرية 
 تجاكز حدكد االلتزاـ بالسرية المصرفية في ) المبحث الثاني(.الهصرفية هف خبلؿ بياف 

                                           
بلئً قائهة عمِ عه اتجاي: اإلشارة إلِ أف سياسة الهصرؼ 2008( لسىة 4تعميهات سمطة الىقد الفمسطيىية رقـ ) 1

 41الهحافظة عمِ أسرار العهبلء في إطار الحدكد التي يفرضٍا القاىكف، ص.
 ،712، هكتبة الىٍضة العربية، القاٌرة، ص.1د.عمي جهاؿ الديف عكض: عهميات البىكؾ هف الكجٍة القاىكىية،ط. 2

 ـ1988
 ،1هقارىة( جريهة افشاء السر الهصرفي ،ط.الحهاية الجىائية لمسرية الهصرفية )دراسة  د. سعيد عبد المطيؼ حسف: 3

 7ـ، ص. 2004القاٌرة، –لىاشر دار الىٍضة العربية 
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 األول: يحذداخ انسريح انًظرفيح انًثحث 

ي كطيدة  تعتبر فكرة االلتزاـ بالسر الهصرفي دعاهة هف دعائـ الهٍىة الهصرفية تفرضٍا قدسيتٍا، ٌك
الصمة بحهاية الهصمحة الخاصة لمفرد، اذ تهثؿ جاىبا هف جكاىب حريتً الشخصية،  فالحؽ في 

طبلع لغيري،  كلكؿ فرد الحؽ في الخصكصية يقتضي أال تككف الشؤكف الخاصة لمفرد هحبل لبل
ا عف يحتفظ بأسراري كخصكصياتً بعيدن  التعاهؿ هع حياتً الخاصة كحريتً بها يراي هىاسبا، فمً أف  

الذيف تهكىٍـ هٍىتٍـ  الضركرييفاألمناء ً قد يضطر لئلفضاء بٍا إلِ بعض ى  إألخريف،  إال هعرفة ا
هصارؼ، كذلؾ بغرض الحصكؿ عمِ خدهات عمِ أسرار الحياة الخاصة لمغير كال االطبلعهف 
إذ ال غىِ عف المجكء الِ هثؿ ٌذي الهؤسسات كاالستفادة هف خدهاتٍا الهتىكعة، فالتزاـ البىؾ  -هالية

بكتهاف الكقائع كالهعمكهات التي كصمت إلِ عمهً بسبب ىشاطً الهصرفي، يقابمً حؽ العهيؿ في 
 .1الحفاظ عمِ أسراري

ِ جاىبيف: جاىب هادم يتهثؿ في األفعاؿ التي يقكـ بٍا صاحب الهٍىة،  تىطكم ههارسة أم هٍىة عم
مجمكعة الكاجبات االدبية كاالنسانية التي كجاىب هعىكم يتهثؿ بأخبلقيات الهٍىية،  التي يقصد بٍا:" 

كالعهؿ الهصرفي كأم هٍىة أخرل لً كاجبات هٍىية همقاة عمِ تممييا المينة عمى العامميف بيا. 
السرية الهصرفية تقع عمِ  ." كهف الجدير بالذكير أف  " السرية المصرفية ٌهٍا كاجبأفيف عاتؽ الهكظ

( لسنة 7( مف قانكف العمؿ الفمسطيني رقـ )33سندا لممادة ) عاتؽ الهكظؼ في القطاع الخاص
ـ التي تنص :" يمتـز العامؿ بتأدية عممو بإخالص كأمانة كبالمحافظة عمى أسرار العمؿ 2000
" شرط التحفظ"  بالهفٍكـ  كيقابمٍا .." كال يعتبر العامؿ مسؤال عف خمؿ األدكات أك ضياعيا كأدكاتو

( 67/5سىدا لمهادة )3بهكجب الكظيفة العاهة 2عمى عاتؽ المكظؼ العاـالممقى  أك" االلتزاـ بالكتماف "
لتي عمى المكظؼ أف يفشي أم مف األمكر ا يحظرهف قاىكف الخدهة الهدىية التي تىص عمِ:"

                                           
هريـ الحاسي :التزاـ البىؾ بالهحافظة عمِ السر الهٍىي، هذكرة لىيؿ درجة الهاجستير، جاهعة ابك بكر بمقايد تمهساف،  1

 .9، ص.2012كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، سىة 
: ٌك الشخص الهعيف بقرار هف الهرجع الهختص، في كظيفة هدرجة في جدكؿ تشكيبلت الكظائؼ الهكظؼ العاـ 2

أك هكازىة إحدل الدكائر، كالشخص الهعيف بهقتضِ عقد كال يشهؿ الشخص  الصادر بهقتضِ قاىكف الهكازىة العاهة
 الذم يتقاضِ اجرا يكهيا.

حددٌا جٍة هختصة كتككمٍا الِ الهكظؼ لمقياـ بٍا بهقتضِ الكظيفة العاهة: هجهكعة هف الهٍاـ كالكاجبات التي ت 3
ك أم تشريع أخر اك تعميهات اك قرارات ادارية كها يتعمؽ بتمؾ الهٍاـ هف صبلحيات كها يترتب عميٍا أأحكاـ الىظاـ 
 هف هسؤكليات.
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." كيفٍـ هف الكظيفةيضطمع عمييا بحكـ كظيفتو خالفا لممجاالت التي يجيزىا القانكف حتى لك ترؾ 
يتحرل  عمِ الهكظؼ كاجبات تتهثؿ بأداء الكظيفة الهىكطة بً عمِ أكهؿ كجً، كأف   ف  أالهادة الهذككرة 

ا عدـ إفشاء أسرار في أداءي الهصمحة العاهة كاحتراـ القكاىيف كاالىظهة، كعميً هحظكرات كهىٍ
 سمطتً. استعهاؿإال بهكجب القاىكف أك بإذف رؤسائً كعدـ إساءة  1،العهؿ

كبالعكدة لاللتزاـ بالسرية المصرفية، يثكر التساؤؿ حػكؿ األسس التي يرتكز عمييا نظاـ السرية  
 المصرفية؟؟

تي تككىت عبر الزهف ال 2األعراؼيجدر االشارة الِ ارتكاز السرية الهصرفية هف ىاحية أكلِ عمِ  
ي ها الشرؼ  هبادئكها يشهؿ ذلؾ هف  "3المصرفية باألعراؼتسهِ " كاحترهتٍا الهصارؼ، ٌك
االلتزاـ بالسرية  هبىي  ف  أ ، أم4ك ىفيً هف صبلحية هحكهة الهكضكعأكاألهاىة.   كتقدير قياـ العرؼ 
كهف  عجز التشريع.ك  كرقصكري في حالة يمعب العرؼ الهصرفي د . كها5عمِ أساس العرؼ الهصرفي

االخيرة  ف  أ الذم جاء يكرس كيقر ٌذي العادات،  أم  "القانكف" ىاحية أخرل ترتكز عمِ القكاعد القاىكىية
. كها أف أسس كهفاٌيـ 6تطبؽ عىدها ال تستجيب التشريعات لهعالجة الحاجات الهصرفية بشكؿ كاؼ

خر، تختمؼ السرية الهصرفية في الىظاـ السائدة هف بمد آل الهبادئالسرية الهصرفية تختمؼ بحسب 
 .7االىجميزم عىٍا في الىظاـ األكركبي بحيث اف السر الهصرفي لً هىزلة الحؽ الهعترؼ بً في أكركبا

                                           
ىكىية كاإلقتصادية، جاهعة غىاـ هحهد غىاـ: الحهاية الجىائية ألسرار األفراد لدل الهكظؼ العاـ، هجمة البحكث القا 1

 .1988، 156،ص. 4الهىصكرة، هصر،ع.
،دار اإلسراء لمىشر  1ط. ـ.خالد إبراٌيـ التبلحهة: التشريعات الهالية كالهصرفية هف الكجٍتيف الىظرية كالعهمية، 2

 .ـ2004، 41كالتكزيع، عهاف، ص. 
اؿ الهصرفي بيف البىكؾ كالعهبلء ،كاستقرت حتِ األعراؼ الهصرفية: ٌي األحكاـ التي جرل عميٍا التعاهؿ في الهج 3

 ثبت في أذٌاىٍـ اىٍا صارت همزهة.
 245، هجهكعة القكاعد، ص. 12/2/2008تجارم، جمسة  2008لسىة 33هحكهة التهييز الككيتية: الطعف رقـ  4
 46حدكد التزاـ البىؾ بالسرية الهصرفية، هرجع سابؽ، ص.  هىاع سعد العجهي: 5
 90،2004ص.  ،اتحاد الهصارؼ العربية، هصر،1دليؿ البىكؾ في كشؼ غسؿ األهكاؿ، ط. :د.صالح السعد 6
، هىشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 1أىطكف جكرج سركيس: السرية الهصرفية في ظؿ العكلهة" دراسة هقارىة" ط. 7

 . 22، ص . 2008
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ا بهصمحة عاهة تتعمؽ بحسف تطبيؽ السياسة  كثيقن كها أف تطبيؽ هبدأ السرية الهصرفية يتصؿ إتصاالن 
 .1الهالية بشكؿ عاـ

نطاؽ االلتزاـ بالسر المصرفي في السرية الهصرفية ال بد هف تكضيح  كلمتعرؼ عمِ هحددات
االعتبارات التي يقـك عمييا السر المصرفي في )المطمب كاستكهاؿ الحديث عف  )المطمب األكؿ(

 الثاني(.

 تانسر انًظرفي  االنرزاوانًطهة األول: َطاق 

ي عمِ بصيرة هف تتجمِ أٌهية تحديد ىطاؽ االلتزاـ بالسر الهصرفي في جعؿ اله صارؼ تتصرؼ ٌك
ا، بحيث ال تخشِ الكقكع تحت طائمة الهسؤكلية، يختمؼ ىطاؽ التزاـ البىؾ بسرية الحسابات هف  أهٌر

ا لىكع الىظاـ السياسي الذم يقكـ عميً دكلة الِ اخرل تبعا لمسياسة االقتصادية التي تىتٍجٍا، كتبعن 
كسيمة لحهاية  باعتباريشتراكي، يىظر الِ السر الهصرفي اال االتجايالحكـ. فهثبل في الببلد التي تتبىِ 

، 2إال في أضيؽ الحدكد الهصمحة الخاصة لمعهبلء، فبل يحتج بسرية الحسابات بهكاجٍة السمطة العاهة
ا في الدكؿ الديهقراطية يىظر لمسر الهصرفي باعتباري كسيمة لتحقيؽ الهصمحة العاهة، كبالتالي زيادة ه  أ

 .3يسهح بالكشؼ عىٍا إال ألسباب تقتضيٍا الهصمحة العاهة االجدر بالرعاية ىطاؽ السرية كال

يتـ تحديد ىطاؽ اإللتزاـ بالسر الهصرفي هف حيث الهعمكهات كاألشخاص التي يشهمٍا، يثكر التساؤؿ 
السرية  ف  أـ أحكؿ الهعمكهات الخاضعة لمسرية الهصرفية، ٌؿ يشهؿ هعمكهات ذات طابع هعيف 

يثكر التساؤؿ حكؿ األشخاص الذيف يقع عمِ عاتقٍـ  ىات العهبلء؟ ككذلؾ األهرتغطي كافة بيا
النطاؽ المكضكعي لمسر المصرفي في اإللتزاـ بكاجب السرية، لئلجابة عمِ ذلؾ  يستمـز الحديث عف 

 عف النطاؽ الشخصي)الفرع الثاني(. ( كهتابعة الحديث )الفرع األكؿ

                                           
، 2004هىشكرات الحمبية الحقكقية، بيركت، ،1ط. الهد كالجزر بيف السرية الهصرفية كتبيض األهكاؿ، أ.ٌياـ الجرد: 1

 .35ص. 
، ص. 2000دار الىٍضة العربية، القاٌرة، ببل طبعة،  ىطاؽ االلتزاـ بالسر الهصرفي، د. عبد الرحهف السيد قرهاف: 2

14  
لسىة  88 د. ابراٌيـ حاهد الطىطاكم: الحهاية الجىائية لسرية هعمكهات البىكؾ عف عهبلئٍا في ضكء القاىكف رقـ 3

  16، ص .2005دراسة هقارىة، دار الىٍضة العربية ، القاٌرة،  2003
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 انًظرفي  انفرع األول : انُطاق انًىضىػي نهسر

يثكر التساؤؿ حكؿ "هحؿ السرية الهصرفية"؟  أم ها ٌي الكقائع التي ترد عميٍا؟ كها ٌي الشركط 
طابع السرية؟ ككيؼ يتـ إفشاء السرية؟  يتضح ذلؾ هف خبلؿ  إلعطائٍاالتي تخضع لٍا الهعمكهات 

يجكز افشاءىا لمغير يشمؿ المعمكمات التي ال بياف الىطاؽ الهكضكعي اللتزاـ بالسر الهصرفي الذم 
 )ثانيا(.  مف خالؿ الحديث عنو  ) اكال ( ثـ بياف الكسائؿ التي يحظر بيا الكشؼ عف السرية

 أكال : المعمكمات التي تغطييا السرية  

ىي المعمكمات المتعمقة بعالقة العميؿ بالبنؾ ككاقعة مادية،  تعتبر الهعمكهات التي تشهمٍا السرية 
مقة بالمعامالت التي تتـ بينيما، كالمعمكمات الشخصية المتعمقة بالعميؿ ككذلؾ المعمكمات المتع

،  سكاء جميع حسابات العمالء ككدائعيـ كاماناتيـ كخزائنيـ في البنكؾ سرية تككف، بحيث نفسو
عبارة "  ك حسابات القركض الهصرفية. يهكف القكؿ بأف  أـ حسابات جارية أكاىت حسابات عادية 

هها يستىتج هعً أىٍا تشهؿ جهيع  -عبارة هطمقة عاهة كردت عمِ إطبلقٍا " ٌيجميع العمميات
ا  العهميات التي تربط بيف البىؾ كالعهيؿ فيها يتعمؽ بالكدائع كاالهاىات كسرية الخزائف التي يؤجٌر

(، كمٍا بالسحب كااليداع اك البيانات المتعمقة بالرصيدالعهبلء، ككذلؾ تشهؿ التعاهؿ عمِ الحساب )
 .1هشهكلة بالسرية كال يجكز الكشؼ عىٍا الِ الغير،  اال في الحاالت التي يىص عميٍا القاىكف تعتبر

شارت سمطة الىقد الفمسطيىية ضهف تعميهاتٍا الصادرة إلِ عىكاف الهعمكهات التي يىفرد بٍا الهصرؼ أ
ؼ بالسرية يفصح عف أية هعمكهات تتص كالهعمكهات السرية كذكرت باىً ال يترتب عمِ الهصرؼ أف  

الهصرفية كتمؾ الهتعمقة بعهبلئً اك هعمكهات يؤدم اإلفصاح عىٍا إلِ اإلضرار بالهصرؼ اك فقداىً 
 .2لهيزتً التىافسية

(  بالقرار 32يبلحظ عىد هراجعة " هتطمبات السرية " الكاردة في التشريع الفمسطيىي  حسب الهادة )
تحدد سمطة النقد التعميمات ة االكلِ هىً:" في الفقر  2010( لسىة 9بقاىكف بشأف الهصارؼ رقـ )

المنظمة لسرية الحسابات المصرفية، كتبادؿ المعمكمات كالبيانات المتعمقة بمديكنية العمالء بيف 

                                           
  20الحهاية الجىائية لسرية الهعمكهات، هرجع سابؽ االشارة اليً ، ص.  د. ابراٌيـ حاهد طىطاكم: 1
  39إلِ عاهة الهصارؼ، ص. 2008( لسىة 4تعميهات سمطة الىقد الفمسطيىية رقـ ) 2
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المصارؼ كمؤسسات اإلقراض المتخصصة، بما يكفؿ سريتيا كيضمف تكفر البيانات الالزمة لسالمة 
دارة المخاطر."  عمميات منح االئتماف كا 

لِ التحديد الدقيؽ لمهقصكد بالهعمكهات إالهشرع  الكطىي لـ يتجً  ف  أضح هف الهادة سالفة الذكر يت 
ذا يعىي  ً الهجاؿ لكضع قائهة شاهمة لكؿ الهعمكهات التي تتهتع بطابع ى  أكالبياىات كالهستىدات، ٌك

ة عمى اف المشرع اضفى ىذه الطبيع الخصكصية كتدخؿ في اطار ىطاؽ السر الهصرفي، فيبلحظ
ك أكؿ المعمكمات المتعمقة بحسابات العمالء بغض النظر عمى الطبيعة الذاتية ليذه المعمكمات، 

ىالؾ قكؿ ب 1اىميتيا بالنسبة لمعميؿ السرية تشهؿ كافة الهعمكهات بصرؼ الىظر عف الكسيمة  ف  أ.ٌك
خير هف الغير اك اك الكيفية التي كصمت بٍا، سكاء كاف العهيؿ قد قدهٍا لمهصرؼ اك حصؿ عميٍا اال

ذا ٌك اتجاي التشريع الهصرم. عمِ ىظير ذلؾ في القاىكف الفرىسي الذم يعتبر بإعدادٌاقاـ ٌك  ، ٌك
سرية الهعمكهات تستهد هف طبيعة الهعمكهات ذاتٍا كها تتهتع بً هف طابع الخصكصية، شأف  ف  إ

 .2السر الهصرفي في ذلؾ شأف كافة األسرار الهٍىية

االلتزاـ بالسرية يشهؿ الكقائع التي ال يتاح لمجهٍكر العمـ بٍا،  سكاء حصؿ عميٍا  ف  إهف األسمـ القكؿ 
ك يشهمٍا التقارير التي أك التي يتكصؿ اليٍا أك هف أم شخص هف الغير أالهصرؼ هف العهيؿ، 

المعمكمات الخصكصية ال إك بسبب ههارسة ىشاطً الهٍىي، فبل يشهؿ االلتزاـ بالسرية أيعدٌا اثىاء 
هثؿ:)فحكل الهيزاىية كهبمغ الحساب( فبل يهكف إسباغ كصؼ السرية  لتي تتهيز بطبيعتٍا الهحددةا

" حيث جرت العادة عمِ اعتبار  متعثر في السدادعمِ اإليضاحات التي تعطِ بصيغة عاهة، هثؿ " 
 .3هثؿ ٌذي االيضاحات ال تدخؿ في اطار السرية، كبالتالي يهكف لمبىؾ الكشؼ عىٍا

،  حيث اف ٌىالؾ بعض الدكؿ كاهعاىا هىٍا في لمحسابات الرقميةؽ السر الهصرفي بالىسبة يتسع ىطا
السرية الهصرفية تسهح بفتح حساب هرقـ دكف كشؼ اسـ العهيؿ اك اية هعمكهات هتعمقة بً،  كيبقِ 

 ك شخصيةأسرية الحساب المرقـ اسـ ٌذا الىكع هف الحسابات ٌكذا ىزكال عىد رغبة العهيؿ، فتشهؿ 
ك هدل أ،  بصرؼ الىظر عف طبيعتٍا صاحب الحساب ككذلؾ كجكده كجميع البيانات المتعمقة بو

ذا الىكع هف الحسابات هكجكدة في أالىفع  ك الضرر الذم يقع عمِ العهيؿ جراء االفصاح عىٍا. ٌك
                                           

  19السرية الهصرفية في ظؿ العكلهة، هرجع سابؽ االشارة اليً ،ص . أىطكف جكرج سركيس: 1
 . 23د. ابراٌيـ حاهد الطىطاكم :هرجع سابؽ، ص.  2
  30د.عبد الرحهف السيد قرهاف: ىطاؽ االلتزاـ بالسر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص.   3
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  إلهكاىيةبعض الدكؿ االكركبية،  كهف األجدل االلتفات الِ ضركرة كقؼ ىظاـ الحسابات الهرقهة 
 .1استخداهٍا في العهميات غير الهشركعة

ك استئجار أك ايداع كدائع أفتح حساب  يستىتج هها سبؽ اف عبلقة العهيؿ بالهصرؼ قد تتخذ صكرة
فشاءٌا بالىسبة لمكجكد إٌذي العبلقات بيف الهصرؼ كعهبلئً تعتبر سرية،  فيمتـز بعدـ  ف  ا  خزائف، ك 

 أمكر التساؤؿ حكؿ اثر شيكع المعمكمات عمى السرية؟  يث. كفي ٌذا الصدد 2الهادم لٍذي الكقائع
 ىؿ تشمؿ السرية المعمكمات حتى لك كانت شائعة؟

تكرار  ف  ِ لك كاىت ٌذي الهعمكهات شائعة،  ألتااللتزاـ بالسرية يظؿ قائها ح ف  أيهكف القكؿ ب 
ذا كاف في إال إتكرر، االفضاء بٍا ال يىزع عىٍا صفة السرية، بؿ يظؿ االفضاء بٍا هعاقبا عميً هٍها 

االفصاح هرة اخرل تأكيد لمهعمكهات الشائعة كزيادة  استطاعة كؿ هف يٍهً األهر االطبلع عميً، ألف  
الهشرع الفمسطيىي حذا حذك الهشرع االردىي كحدد الىطاؽ   . يستشؼ هها سبؽ أف  3في االلهاـ بٍا

ك البيانات الخاصة بالعمالء أات ليشمؿ كافة المعمكم"، "بصكرة مطمقةالهكضكعي لمسر الهصرفي 
ك غير ألكشؼ عنيا بطريقة مباشرة التي تتعمؽ بكقائع معينة اك أرقاـ غير معمكمة لمكافة،  كحظر ا

 مباشرة،  كىي القاعدة العامة مع كجكد بعض االستثناءات الكاردة عمى االصؿ. 

 ف  أكهف األكفؽ ية الهصرفية. في ٌذا الصدد هف األسمـ كضع هعايير لتحديد الكقائع التي تخضع لمسر 
 يتكافر في العهمية الهصرفية الشركط  االتية:  

 يتطمب خضكع العهمية "لمسرية الهصرفية." العرؼ المينييككف  ف  أ 
 ٍا لـ تصبح هعمكهة ى  أتككف العهمية الهصرفية الهطمكب احاطتٍا بالسرية "غير هعركفة " أم  ف  أ

يحتفظ الهصرؼ  ف  أاعة هعمكهات غير هؤكدة يجب كاىت اش ف  إلمكافة عمِ كجً اليقيف، ف
 بسريتٍا. 

                                           
ت غسيؿ االهكاؿ ليست هبررا كافيا الهبدأ الذٌبي عهميا –عبد القادر كرسهً غالب، سرية الهعمكهات الهصرفية  1

  208، ص. 2008، 8السكداف ،ع.  –هبدا السرية، هجمة العدؿ كزارة العدؿ  إللغاء
  26د. عبد الرحهف السيد قرهاف: الهرجع السابؽ، ص . 2
ة كاجب البىكؾ في الهحافظة عمِ سرية القيكد الهصرفية: دراسة في القاىكف االردىي، رسال عمي هزلكي هضيفي: 3

 74، ص. 2010هاجستير، الجاهعة االردىية كمية الدراسات العميا، 
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  1تككف ٌذي الكقائع حقيقية كليست باطمة ف  أيجب. 

، يثكر التساؤؿ حكؿ الطرؽ التي يتـ )محؿ السرية(كبعد الحديث عف الكقائع التي تشهمٍا السرية أم
التي يحظر الكشؼ الكسائؿ بٍا الكشؼ عف السرية، لتكضيح ذلؾ ال بد هف استكهاؿ الحديث عف 

 بيا عف السر المصرفي في ) ثانيا(. 

 ثانيا : الكسائؿ التي يحظر بيا الكشؼ عف السر المصرفي 

ها حظرت االطبلع عمِ ى  إلـ تحدد التشريعات كسيمة هعيىة يحظر بهكجبٍا الكشؼ عف السرية، 
االطالع  يككف ف  أ الهعمكهات كالبياىات كالهستىدات التي تتضهف أسرار العهبلء، بحيث لـ تشترط

 .2كتهكيف الغير هف االطبلع عميٍا بطريقة غير مباشرة عطاءٌاإها يشهؿ كذلؾ ى  إ بطريقة مباشرة، 

 بالهشرع االردىي كالهصرم في تبىي هبدأ السرية الهطمقة لمحسابات، استهر الهشرع الفمسطيىي اهتثاالن 
ف شأىٍا اختراؽ حاجز السرية،  هف أجؿ ضهاف فاعمية ٌذي السرية حظر جهيع التصرفات التي ه

ك ألى الكيفية إبحيث ال ينظر ، لـ يحدد كسيمة معينة يحظر بمكجبيا الكشؼ عف السرية كبذلؾ
يؤخذ بعيف االعتبار )النتيجة كالغاية( كىي خركج المعمكمات مف حاجز السرية الى بؿ   الكسيمة،
 .3ياناتك اشخاص ليس ليـ الحؽ بالعمـ اك االطالع عمى ىذه البأشخص 

ك أفعؿ مف افعاؿ البكح الكشؼ عف سرية الهعمكهات يتحقؽ بكؿ  ف  أيهكف التكصؿ هها سبؽ الِ 
ك االشارة،  كسكاء أك الكتابة أك التسميـ سكاء تـ ذلؾ بالقكؿ أك االبالغ أاالذاعة اك الكشؼ 

مباشرة، لعدـ  ك غيرأي جريدة.  كيتحقؽ بطريقة مباشرة ك النشر فأعمنا بكسائؿ االعالـ  بإذاعتيا
االطبلؽ في العهكهية كالحظر لشهكلً  ف  أ. كها يظٍر 4اتخاذ الحيطة كالحذر في معاممة الجميكر

ك غير الهباشرة يفرض عمِ الهصارؼ كاجب االلتزاـ بأقصِ درجات أاالطبلع بصكرتيً الهباشرة 
ك الالحيطة كالحذر في هعاهمة الجهٍكر، كي ال يقع الهصرؼ في شباؾ إفشاء السرية   .5يدرم ٌك

                                           
  4دراسة هقارىة ،ص.  –عاصـ هاجد زايد الحهكرم: السرية الهصرفية بيف الحهاية القاىكىية كعهميات غسيؿ االهكاؿ  1
 75الهرجع السابؽ، ص . عمِ هزلكي هضيفي: 2
 30الهصرفي، هرجع سابؽ االشارة اليً،ص.ىطاؽ التزاـ بالسر  د. عبد الرحهف السيد قرهاف: 3
  76هرجع سابؽ، ص . عمِ هزلكي هصيفي: 4
  32هرجع سابؽ، ص.  د. عبد الرحهف السيد قرهاف: 5
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االهر ال يقتصر عمِ الىطاؽ الهكضكعي  كالستكهاؿ الحديث عف ىطاؽ االلتزاـ بالسر الهصرفي، فإف  
ذا ها يستدعي الحديث عف النطاؽ  بؿ يتعداي ليشهؿ األشخاص الهمتزهيف بالسرية الهصرفية ٌك

  الشخصي لمسر المصرفي في )الفرع الثاني(.

 سر انًظرفي انفرع انثاَي: انُطاق انشخظي نه

الهصرؼ يباشر  ف  إكاجبا قاىكىيا، إال  باعتبارييقع االلتزاـ بكتهاف السر الهصرفي عمِ عاتؽ الهصرؼ 
بالسر الهصرفي عمِ عاتقٍـ بحيث يمتزهكف بعدـ إفشاء أم  االلتزاـعهالً بكاسطة هكظفيً، لذا يقع أ

ـ أا ا ايجابين ـ ثاىكين أا العهؿ رئيسين  هعمكهات كصمت الِ عمهٍـ بهىاسبة قياهٍـ بعهمٍـ، سكاء أكاف ٌذا
 .1اسمبين 

تحديد االشخاص الممزميف بالسر) لبياف الىطاؽ الشخصي لبللتزاـ بالسر الهصرفي يستكجب ذلؾ 
 تحديد األشخاص الذيف يستفيدكف مف السرية ) ثانيا(.ثـ  اكال(

  : األشخاص الممتزميف بكتماف السر المصرفي كالن أ

" هع الهصرؼ. كقد عمى األشخاص الذيف يرتبطكف "بعالقة كظيفيةلسر الهصرفي يقع عاتؽ االلتزاـ با
بحيث تشمؿ رؤساء ، كالهشرع الهصرم تكسعت التشريعات الدكلية في تحديد ٌؤالء االشخاص

 كاعضاء مجمس االدارة مركرا بالمكظفيف كمدققي الحسابات.

مف  (73يف بالسر الهصرفي في الهادة )ا فيها يتعمؽ بالهشرع االردىي فقد حصر األشخاص الهمتزهأه  
:"يسرم ىذا الحظر عمى كؿ مف يطمع بحكـ كظيفتو 20002( لسنة 28قانكف البنكؾ االردني رقـ )

يستدؿ هف الهادة  ك المعمكمات،"أك غير مباشر عمى البيانات أك عممو بطريؽ مباشر أك مينتو أ
ك هف اضطمع عميٍا،  كتهتد أىظيـ العهمية الهذككرة اىٍا تشهؿ جهيع هكظفي الهصرؼ سكاء هف قاـ بت

في تبىي األردىي الِ أم هكظؼ اخر هف هكظفي الهصرؼ.  بحيث يفٍـ هىً استهرار الهشرع 
 الهمتزهيف بالحفاظ عمِ السرية. لؤلشخاصالهفٍـك الهكسع 

                                           
 13،ص.2018،  17د. راجح ابك هصبح: الهرساة الهصرفية ،دراسة حكؿ السرية الهصرفية ،ع. 1
  76عمي هزلكي هصيفي: هرجع سابؽ، ص.  2
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ى عم( هىً ىص عمِ: "2( الفقرة )32الهادة ) 2010كباالستعاىة بقاىكف الهصارؼ الفمسطيىي لسىة 
كالمسؤكليف الرئيسييف، كالمكظفيف  الحالييف كالسابقيف،جميع أعضاء مجمس إدارة المصرؼ 

كالمدققيف كالمستشاريف كالمتعاقديف الخارجييف في المصارؼ كمؤسسات اإلقراض المتخصصة 
الحفاظ عمى سرية المعمكمات كالمستندات المتعمقة بالعمالء كالتي تصؿ إلييـ بحكـ أدائيـ 

ال يجكز ألم منيـ إفشاء أم مف ىذه المعمكمات أك السماح لمغير مف خارج المصرؼ لمياميـ، ك 
كيسرم ىذا الحظر عمى كؿ مف يطمع بحكـ أك مؤسسة اإلقراض المتخصصة باالطالع عمييا، 

 .1"مينتو أك كظيفتو أك عممو بطريؽ مباشر أك غير مباشر عمى تمؾ البيانات كالمعمكمات

مف خالؿ التكسع بالنطاؽ الشخصي فالمقصد مف ذلؾ ا كاف مكفقن كطني الالمشرع  ف  إيهكف القكؿ 
أف الحظر  يشمؿ كافة األشخاص العامميف في المصرؼ بصرؼ النظر عف طبيعة أعماليـ بما في 

، ال ارتباط بيف التزاـ المكظؼ بالكتماف كمجاؿ تخصصو داخؿ المصرؼ ك ذلؾ مكظفي الخدمات،
بعد هف أ هف التكسعغاية الهىشكدة فال ىفيذ العهمية الهصرفيةلكجكد تداخؿ في االختصاصات في ت

تحقيؽ أكبر قدر هف الثقة في الجٍاز الهصرفي، هف بؿ لالكقكؼ عىد حد الهصمحة الخاصة لمعهيؿ، 
خبلؿ تعزيز اطهئىاف العهبلء عمِ سرية عبلقاتٍـ هع البىكؾ كبذلؾ يزداد اإلقباؿ عمِ التعاهؿ هعٍا، 

كىذا يعني اطالؽ السرية مف حيث .2لمدكلة عهكها االقتصاديةا عمِ الحياة جابين ا ايكها يؤثر تأثيرن 
 .3األشخاص الممتزميف بيا

 ثانيا : االشخاص المستفيديف مف السر المصرفي 

ك أك االهاىة أ" صاحب الحساب اك الكديعة "  العميؿ يهكف القكؿ اف الهستفيد هف السر الهصرفي ٌك
الشخص الذم تكجو لمبنؾ بقصد تكميفو بخدمات معينة،  كالدخكؿ في  ً:"الخزاىة. يعرؼ العهيؿ بأى  

ك الشخص الذم تتعمؽ بو أحب السر الذم أكدعو لدل البنؾ،  فيك صا 4عالقة مصرفية معو
عف  االلتزاـعفاء البىؾ هف ٌذا إ". كهف ثـ يجكز لً الكاقعة التي كصمت الى البنؾ بحكـ كظيفتو

                                           
الفقرة الثاىية التي تحدثت عف الىطاؽ –( 32، الهادة ) 2010( بشأف الهصارؼ لسىة 9رقـ ) القرار بقاىكف  1

 الشخصي لمسرية الهصرفي كحددت االشخاص الهمتزهيف بالسرية الهصرفية حسب التشريع الفمسطيىي .  
  5عصاـ هاجد زايد الحهكرم: هرجع سابؽ، ص.  2
  35ـ بالسر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص. د. عبد الرحهف السيد قرهاف: ىطاؽ االلتزا 3
هىاع سعد العجهي: حدكد التزاـ البىؾ بالسرية الهصرفية كاالثار القاىكىية الهترتبة عىد الكشؼ عىٍا، رسالة هاجستير،  4

  4جاهعة الشرؽ االكسط، ص
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عمِ ها يخصً هف بياىات تتعمؽ بهعاهبلتً  ر يأذف لً في اطبلع الغي أم بأف   األذف الخطي،  طريؽ
 .1هعً

"كصؼ العهيؿ" ال يقتصر عمِ الشخص الذم تربطً عبلقة تعاقدية هع  ف  أكهف الجدير اإلشارة الِ 
،  ليو معمكمات عف العمميات المصرفيةإد ليشمؿ كؿ مف يتعامؿ مع المصرؼ فتصؿ تيمالهصرؼ، 

 حد العهبلء عمِ حسابً الهكجكد لدل البىؾ،  فإف  أصرؼ شيؾ سحبً ذم يتقدـ لهثاؿ ذلؾ الشخص ال
بؿ يمتـز في هكاجٍة الهستفيد هف الشيؾ ، ية في هكاجٍة العهيؿ صاحب الحسابالبىؾ ال يمتـز بالسر 

بحيث يتـ رفع السرية ضهف قيهة الشيؾ  كتدخؿ البياىات التي حصؿ عميٍا االخير في ىطاؽ السرية
 .2فقط 

النطاؽ يتبادر الِ الذٌف التساؤؿ عف هدة االلتزاـ بالسر الهصرفي؟ أم هدل"  ي ٌذا الصدد كف
تزاـ بحفظ السر يظؿ قائها حتِ بعد اىقضاء لاال " لبللتزاـ بالسرية الهصرفية؟  يهكف القكؿ بأف   الزمني

ىي عمِ ذلؾ ك بعد كفاتً. كقد ىص الهشرع االردأعبلقة العهيؿ بالهصرؼ، سكاء في حياة العهيؿ 
الحظر يظؿ قائما حتى لك ف أالتي يفٍـ هىٍا ب ( مف قانكف البنكؾ االردني72المادة )صراحة في 

 .انتيت العالقة بيف العميؿ كالبنؾ ألم سبب مف األسباب

ا عمِ إبقاء كاجب الهشرع قد أحسف الصياغة التشريعية في ٌذا الصدد، هحافظن  ف  إيتكصؿ هها سبؽ 
كتأسيسا عمِ ها  ا، حتِ لك اىتٍت العبلقة التعاقدية بيىٍهاعمِ السرية قائهن  الهصرؼ في الهحافظة

سبؽ يتضح بأف االلتزاـ بالسر الهصرفي عمِ جاىب كبير هف االٌهية كلً خصكصية تهيزي عف باقي 
مف احاطتو بيالة مف االىتماـ، كالنص عمى مدة تقادـ ىذا الحؽ بشكؿ خاص االلتزاهات، فبل بد 

كها . 3تقؿ بو، بحيث تككف مدة التقادـ فيو طكيمة لتالفي التالعب في السر المصرفيفي قانكف مس
االشخاص كالتزاـ  ، كيظؿ عمِ عاتؽ" صفة الدكاـ"لً  ف  إيتضح ديهكهة االلتزاـ بالسر الهصرفي، أم 

ك عدـ اف ًألى  ذا تىازؿ العهيؿ صاحب السر عىً، إال إدائـ ال يىقضي  شاء التزاـ باهتىاع عف عهؿ ٌك

                                           
  78عمِ هزلكي هضيفي: هرجع سابؽ، ص  1
  51هرجع سابؽ  ص.  د. عبد الرحهف السيد قرهاف: 2
  80عمي هزلكي هضيفي: هرجع سابؽ، ص . 3
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ي هسألة بحاجة لتدخؿ الهشرع  السر، كها يبلحظ عدـ الىص الصريح عمِ تقادـ السر الهصرفي، ٌك
 .1لهعالجتٍا

بعد الحديث عف ىطاؽ االلتزاـ بالسر الهصرفي، ال بد هف استكهاؿ الحديث عف هحددات السرية 
لسرية الهصرفية ا ف  إالهصرفية، هف خبلؿ التطرؽ الِ الحديث عف أٌهية السرية الهصرفية، حيث 

ٍا ى  أىٍا تىصب في تحقيؽ هصمحة الهصرؼ، كال شؾ أتحقؽ بالدرجة االكلِ هصمحة العهيؿ، كها 
االعتبارات التي تقـك عمييا  تسٍـ في تحقيؽ الهصمحة االقتصادية العميا، هها يستمـز هعً بياف

 السرية المصرفية في )المطمب الثاني(. 

 مىو ػهيها انسريح انًظرفيح انري ذ االػرثاراخانًطهة انثاَي: 

العاهة كالٍاهة في هجاؿ العهؿ الهصرفي، كتكهف أٌهية  الهبادئهبدأ السرية الهصرفية هف  يعتبر
حماية طرفي العممية المصرفية اال كىما كؿ  سرية الحساب الهصرفي في عدة اعتبارات تتجمِ في 

فا الحساب الصرفي في )الفرع مف العميؿ كالمصرؼ كذلؾ مف خالؿ الحديث عف حماية مصمحة طر 
عمِ الىحك  في )الفرع الثاني(. لحماية المصمحة االقتصادية العميا ـ بياف اعتبارات تقكـث األكؿ(
 االتي: 

 انفرع األول: حًايح يظهحح طرفا انحساب)انؼًيم/ انًظرف(

 الخاصة لمعمالء  مصمحة: حماية الأكالن 

لٍا عبلقة بحريتً الشخصية، األهر الذم يبرر ضركرة تعتبر ذهة العهيؿ الهالية هف األهكر التي 
ككف حهاية الحرية الشخصية كالحياة  2عميٍا لبلطبلعالهحافظة عميٍا كعدـ إتاحة الفرصة لمغير 

( هىً 12الخاصة تهثؿ اٌـ حقكؽ االىساف، التي تىاكلٍا االعبلف العالهي لحقكؽ اإلىساف في الهادة )
( هىً كها كفمتٍا الدساتير الدكلية،  17لهدىية كالسياسية الهادة )كالعٍد الدكلي الخاص بالحقكؽ ا

                                           
، 2013سرية الحساب الهصرفي، رسالة هاجستير، جاهعة اليرهكؾ كمية القاىكف، اربد، عبد اهلل عبد القادر الكيبلىي: 1

  15ص. 
 127، ص. 2010السكداف، –كزارة العدؿ –ىصر الديف ابك شيبة: األحكاـ القاىكىية لؤلسرار الهصرفية، هجمة العدؿ 2
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لحياة الهكاطىيف الخاصة حرهة يحهيٍا القاىكف فٍي هصكىة هف كؿ  فالدستكر قرر صراحة بأف  
 .1اعتداء

" لحهاية هصمحة العهيؿ في الحياة " بالدرجة األكلىالسرية الهصرفية هقررة ف  أيجب االشارة الِ 
هصمحتً تزداد في إبقاء حساباتً الهصرفية  ، فإف  اتاجرن ٌهيتٍا فيها لك كاف العهيؿ أتزداد الخاصة، كها 

 الهالية التي يهر بٍا التاجر استغبلالن  الضائقةلفترات  استغبللٍـفي هىأل عف عمـ هىافسيً، خشية هف 
بً كظٍكر ٌهية ٌذا الحؽ في العصر الحديث، أهاـ تقدـ العمـ كأساليأغير هشركع، كها ازدادت 

العكلهة كخاصة في الهصارؼ التي تعتهد أساليب العهميات االلكتركىية، تزداد هخاطر اىتٍاؾ حرهة 
الحياة الخاصة لؤلفراد بشكؿ أكبر هف تعاهبلت الهصارؼ التقميدية، كذلؾ هف خبلؿ تبادؿ كتخزيف 

رية الشخصية لمفرد تحقؽ لً حهاية الح .كال شؾ أف  2الهعمكهات فيها بيف الهراكز الهعمكهاتية الهتباعدة
هصمحة سكاء أكاىت ادبية أك هادية. كبالتالي ها السر الهصرفي اال التزاـ قاىكىي اطرافً العهيؿ 

ك التزاـ يهارس في حدكد هصمحة العهيؿ  .3بصفتً )الدائف( كالهصرؼ بصفتً  هديىا لً ٌك

 ثانيا: مصمحة المصرؼ 

رفية، التي يضطر العهيؿ  فيٍا لجعؿ هعظـ أسراري يعد الهصرؼ الطرؼ الهقابؿ في العهيمة الهص
الشخصية كالهالية تحت هجٍر البحث الهصرفي كاالئتهاىي، هها يدفع الهصرؼ الِ زيادة الحرص في 

كبالتالي بغية إكتسابو سمعة جيدة بيف المتعامميف مع البنكؾ، الهحافظة عمِ أسرار عهبلئً،  بٍدؼ 
، كبعكس ذلؾ سيؤدم 4ء كتحقيؽ األٌداؼ الهرجكة هف إىشاءيهىً في اجتذاب أكبر عدد هف العهبل

إلِ ىفكر العهبلء هىً الِ هصارؼ سهعتٍا أفضؿ. لذلؾ تككف الهصارؼ شديدة الحرص عمِ كتهاف 
العهميات الهصرفية الزدياد الدكر الذم تضطمع بً الهصارؼ في دعـ الهشاريع االقتصادية كخمؽ 

ة ارباحً كهدخراتً هف ىاحية،  كهف ىاحية أخرل يزداد الحرص عمِ كتكزيعً،  كتزداد بالىتيج االئتهاف

                                           
الهسؤكلية الجزائية الىاشئة عف االعتداء عمِ سرية الحسابات الهصرفية دراسة  ميؿ يكسؼ الجىيدم الهيراىي:خ 1

  36ـ ، ص . 2003هقارىة، رسالة هاجستير، جاهعة الهكصؿ ،كمية القاىكف، العراؽ، 
 ( 355:هادة رقـ )  1960قاىكف العقكبات االردىي لسىة  2
الهسؤكلية الجزائية عف إفشاء السر الهصرفي دراسة هقارىة ،هرجع سابؽ  يظ أبك عهر:د. هحهد عبد الكدكد عبد الحف 3

 33-31االشارة اليً ،ص. 
  18عبد اهلل عبد القادر الكيبلىي: سرية الحساب الهصرفي، هرجع سابؽ، ص.  4
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عهبلئً، أم لتجىب  ألسرارا لهطالبتً بالتعكيض جراء إم أفشاء صادر هىً كتهاف األسرار تجىبن 
 .1الخسارة الهترتبة عمِ اإلفشاء التي قد تمحؽ بً

ا كميا عميٍـ، كقطاع تهد اعتهادن كها يتكقؼ ىهاء أم هٍىة خدهاتية بالدرجة األكلِ عمِ زبائىٍا،  كتع
تبقِ اعهالً هكتكهة اىطبلقا هف الحرص عمِ  ف  أهف هصمحة الهصرؼ  ؾ فإف  الهصارؼ، لذل

عمِ أساس الثقة الهفترضة  هصمحتً في تدعيـ الثقة فيً، ككف الهصرؼ يعتبر هؤتهىا عمِ االسرار
كاء الثقة بيف أطراؼ العهمية جأ. فااللتزاـ بالكتهاف الهصرفي شرط ال غىِ عىً، كي تسكد 2فيً

 .3الهصرفية

تقـك عمييا كال يقؼ األهر عف الحفاظ عمِ هصمحة طرفي العبلقة، بؿ يتجاكزي الِ اعتبارات 
 المصمحة العامة في )الفرع الثاني(. 

 انفرع انثاَي: اػرثاراخ انًظهحح انؼايح )انًظهحح االلرظاديح انؼهيا(

لمدكلة، هف  تدعيـ االقتصاد القكمي ة العاهة التي تتجمِ فييكرس هبدأ السرية الهصرفية  الهصمح
ً يصعب إعطاء تعريؼ كاضح كدقيؽ لمهصمحة العاهة،  ى  إال إ. 4خبلؿ دعـ الثقة في الىظاـ الهصرفي

فيي تمثؿ االتجاىات العميا الزهاف كالهكاف، كتتغير بتغير الظركؼ، " باختبلؼككىٍا فكرة تختمؼ 
" كبها أف  كما تسعى الجماعة إلى تحقيقو مف أىداؼ االجتماعيةياسية أك اك الس االقتصاديةسكاء 

الفرد جزء هف الجهاعة،  فبهراعاة هصمحة الجهاعة تتحقؽ هصمحة الفرد،  ككف كتهاف األسرار يؤثر 
 .5هصمحة عميا لمدكلة باعتباريالعاـ  تهافئلبلإيجابيا عمِ اإلقتصاد الكطىي، بها يكفري هف ثقة 

 كاالئتمافجانب تدعيـ الثقة  رؤكس األهكاؿ األجىبية  بشكؿ أكلي كأساسي عمِيعتهد جذب 
الىشاط اإلقتصادم  كازدٌاربكصفً يمعب دكر كبير في دعـ عجمة اإلقتصاد الكطىي،  المصرفي
بأخذ هثاؿ عمِ  –هها يعكد بالىفع كالفائدة عمِ الهجتهع ككؿ،  كالتدليؿ عمِ ذلؾ  االجتهاعيكالرفاي 

                                           
  41خميؿ يكسؼ جىدم الهيراىي: الهسؤكلية الجزائية، هرجع سابؽ، ص. 1
،  2017، 61الهصرم كاجراءات هكافحة الفساد الهالي، هقالة قاىكىية، دراسات جزائرية،عحسيف ابف عشي: السر  2

   163ص.
 127األحكاـ القاىكىية لؤلسرار الهصرفية ،هرجع سابؽ ،ص.  ىصر الديف ابك شيبة:  3
  51عمِ هزلكي هضفي: كاجب البىكؾ، هرجع سابؽ، ص . 4
  35ؤكلية الجزائية عف افشاء السر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص. الهس هحهد عبد الكدكد عبد الحفيظ أبك عهر: 5
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كىشاط تجارم كهكاىة دكلية، حيث أىشأت سكيسرا ىظاها صارها  اقتصادالعالـ رفاي كقكة أكثر دكؿ 
يتعمؽ بالسرية الهصرفية كأفردت لٍا قاىكف خاص، هها أدل إلِ جذب رؤكس األهكاؿ كتكدسيٍا في 

ر .كهها ال شؾ فيً أف الىظاـ القاىكىي لمسر الهصرفي يتأث1كاكسبً قكة اقتصادٌابىككٍا، هها عزز هف 
ذا كاف االقتصاد هكجٍا اـ حر،  يهكف الهبلحظة إبهدل تدخؿ الدكلة في الىشاط االقتصادم، أم فيها 

تزداد القيكد التي ترد عمِ السر الهصرفي في الدكؿ التي تأخذ باالقتصاد الهكجً، كيضيؽ ىطاؽ  ف  أب
االطبلع عمِ أسرار  زدياد سمطتٍا فيإاالحتجاج بالسر في هكاجٍة السمطات العاهة،  هها يؤدم إلِ 

ا في الدكؿ ذات االقتصاد الحر ال تتدخؿ الدكلة في الىشاط االقتصادم إال عمِ سبيؿ ه  أالعهبلء. 
 .2ستثىاء، فيعتبر احتراـ السر الهصرفي تأكيدا لسياسة الحرية ازاء االفراداإل

فٍي تىبثؽ عف  -بالىتيجة يهكف التكصؿ الِ تعدد االعتبارات التي تقـك عميٍا السرية الهصرفية 
" أىمية إحداث التكزاف بيف لتفات اليإلهصالح هتعارضة. كهف ٌىا البد هف التىكيً لضركرة ا

عتبار إكالسبيؿ المقترح في ىذا الميداف رغـ تعارضٍا.  المصالح التي تقـك عمييا السرية المصرفية"
سرية  ف  أنطالقا مف فكرة إ -المصمحة العامة أسمى االعتبارات التي ترتكز عمييا السرية المصرفية 

الحسابات المصرفية ماىي إال كسيمة لحماية المصمحة العامة، ككنيا تغذم االقتصاد القكمي لذلؾ 
بصفتٍا كسيمة لتدعيـ القطاع االقتصادم كالتجارم في  -جدر المصالح بالرعاية كالحماية إفيي 

ي اإل اد الثقة بالقطاع الهصرفي،  كلها لذلؾ هف زديإطار العاـ لسياسة الدكلة هها يسٍـ في الدكلة،  ٌك
قتصادية كثقتً في الهصارؼ، هها جتهاعية كاإلإىعكاسات ايجابية عمِ هصمحة الفرد كرفاٌيتً اإل

لِ الهصارؼ  كيزيد هف هدخرات الهصارفػ كتهكيؿ إيشجع بالىتيجة الهستثهر الكبير هف المجكء 
التطكر االقتصادم، هها يقضي بالىتيجة عمِ الفقر  الهشاريع التجارية،  ككؿ ذلؾ يسٍـ في دفع عجمة

ترجيح  كفة لِ إا عمِ ذلؾ الحاجة الهاسة ا،  كتأسيسن ا استثهارين كالبطالة بحيث تصبح الدكلة هقصدن 
ا لهبدأ ٌاـ في سىدن  ك المصارؼ، أفراد عتبارات المصمحة العامة مع عدـ التضحية بمصمحة اإلإ

تحقيؽ هراعاة  أم  هبدأ تحقيؽ الهكازىة بيف الهصالح الإلجىائية القاىكف الجىائي تحكهً السياسة ا
 .  كحقكؽ كحريات األفرادالتكازف بيف المصمحة العامة 

                                           
جريهة غسيؿ األهكاؿ ىهكذجا، هجمة القاىكف  –الكطىي االقتصادعمِ  االقتصاديةهخاطر الجرائـ  زكريا بمزعر: 1

  228.ـ ، ص. 2016،  31ع.  –الهغرب  -دار السبلـ لمطباعة كالىشر  –الهغربي 
 41الهسؤكلية الجزائية عف سرية الحسابات الهصرفية، هرجع سابؽ، ص. خميؿ يكسؼ جىدم الهيراىي:  2
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لتزاـ بالسر عف الخركج عف اإل لتزاـ بالسر الهصرفي، ال بد هف الحديث بعد بياف هحددات اإل
 (المصرفي في) المبحث الثاني
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 االنرزاو تانسر انًظرفي  انخروج ػٍ حذودانًثحث انثاَي: 

لتزاـ بالسر لِ حاالت الخركج عف اإلإلتزاـ بالسر الهصرفي، ال بد هف التطرؽ بعد بياف  ىطاؽ اإل
ك يشكؿ حسب األصؿ  سمككن ختراؽ  جدار السرية  المصرفية، إا  قد يتـ ً أحياىن ى  أالهصرفي ذلؾ  ا ٌك

بجريمة إفشاء االسرار  يهة، تسهِ"ا كهعاقب عميً في القاىكف الجىائي ككىً يخمؽ جر هحظكرن 
السر الهصرفي، هف خبلؿ الحديث  إلفشاء". كهف ٌىا يثكر التساؤؿ عف الىتيجة الهترتبة المصرفية

ا قد ترفع السرية حياىن أً ال أى  إ، لتزاـ بالسر المصرفي في )المطمب األكؿ(ثر الخركج عف اإل أعف  
ي  ٌىالؾ حاالت ف  أتعتبر جريهة، أم  الهصرفية كال تبرر الخركج عف السرية الهصرفية،  كتبيحٍا  ٌك

صؿ، هها ستثىاء يخرج عف اإلافصاح عىٍا ك" كبالتالي جكاز اإلباحة رفع السرية إها تسهي بحاالت "
 . ختراؽ السر المصرفي في )المطمب الثاني(إجكاز يستمـز هكاصمة  الحديث لبياف حاالت 

 نسر انًظرفي انًطهة األول: أثر انخروج ػٍ االنرزاو تا

يحفظ السر  ف  أمكب الحفاظ عمِ سريتٍا هحددة،  ك تككف الهعمكهات الهط ف  أيقتضي السر الهصرفي 
ذا يقكد  إليًالشخص الذم عٍد لتزاـ بالسر الهصرفي يشكؿ  أثر الخركج عف اإل ف  إلِ القكؿ إبً. ٌك

السر المصرفي ) الفرع عف نشكء جريمة إفشاء جريهة في القاىكف الجىائي، كذلؾ هف خبلؿ الحديث 
 كالحديث عف اتجاىات التشريعات المنظمة لمسر المصرفي في )الفرع الثاني( األكؿ(.

 انفرع األول : َشىء خريًح إفشاء انسر انًظرفي 

بىياف الهجتهع كتؤثر في كياىً، فممجريهة بشكؿ عاـ عىاصر ال بد  تصيب  الجريهة هف الهعركؼ إف
ا حتِ تقكـ هف  ي السمكؾ االجراهي كالىص القاىكىي الذم يتركاىٍأتكافٌر ىاكؿ بالتجريـ كالعقاب ا ٌك

 .1رادة الجىائية في صاحب السمكؾكتكافر اإل

فشاء إيهكف القكؿ الهشرع الفمسطيىي كالهشرع األردىي جـر إفشاء السر الهٍىي، كيقاس عميً تجريـ 
( كتىاكؿ 355ص الهادة )في ى  ردىي كرد التجريـي، بالعكدة في قاىكف العقكبات األالسر الهصرف

كقائع رادة الهجىي عميً )العهيؿ( في أف تظؿ الإرادة الهشرع في حهاية إٌهٍا أعتبارات عدة: التجريـ إل
راد اف يكفؿ الهباشرة السميهة كالهىتظهة لهٍف ٌاهة تضطمع بدكر أا، كها الهتصمة في ذهتً سرن 

سبغ الهشرع الحهاية الجزائية عميٍا بٍدؼ تأهيف أاقتصادم ٌاـ في الهجتهع كالهٍف الهصرفية، لذلؾ 
                                           

حدكد التزاـ البىؾ بالسرية الهصرفية كاالثر القاىكىي الهترتب عميٍا، رسالة هاجستير،  هحهد فرح هحهد فرح الفحؿ:  1
 . 62، ص.  2015الخرطـك ،  –جاهعة الىيميف كمية القاىكف 
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ف الهشرع  أسبغ ىكع هف  الحهاية الجزائية أكيؤسس عمِ ها سبؽ  1الهصمحة االقتصادية في الهجتهع.
التي تشهؿ كؿ هف   القكاعد القانكنية يرادإتتضح هف خبلؿ   فشاء السر الهصرفيإعمِ جريهة 

 . كاعد العقاب في )الفقرة الثانية(قكاعد التجريـ في )الفقرة األكلى ( كق

 الفقرة األكلى: قكاعد التجريـ

ك تتعدل أجـر الهشرع  في ظؿ حهايتً لهصالح الهجتهع أفعاال تشكؿ )سمككا هجرها(، ككىٍا تصطدـ 
رفقٍا أفعاؿ ك تمؾ األ جتهاعية هعيىة، كهف باب الحهاية، ىص الهشرع عمِ تجريـاعمِ هصالح 

الهشرع رسـ حدكد جريهة إفشاء  ف  أالقكاىيف الهىظهة لمسرية الهصرفية، يتبيف بعقكبات. كبالعكدة الِ 
ذا ها يستمـز الحديث إركاف جريهة أالسر الهصرفي هف خبلؿ بياف  عف الركف فشاء السر الهصرفي ٌك

 ال جريهة دكف قياـ ٌذي االركاف.  ف  أعمِ اعتبار  كال( كالركف المعنكم )ثانيا(أالمادم )

 المادم )فعؿ اإلفشاء(  : الركفكالن أ

ك يدرؾ بالحكاس. كفي جريهة أيشاٌد  ف  أيشكؿ الركف الهادم الهظٍر الخارجي لمجريهة، بحيث يهكف 
فعاؿ التي حد األأكيتحقؽ بارتكاب يعتبر فعؿ )اإلفشاء( ىك الركف المادم، افشاء السر الهصرفي 

عطاء بياىات عىٍا إك أتعمقة بٍا، عهبلء كالهعاهبلت الهتتهثؿ بالسهاح باالطبلع عمِ حسابات ال
 .2عراؼٌك الذم ال يسهح بً القاىكف كاأل االهعاقب عميً قاىكىن  فاإلفشاءبشكؿ هباشر اك غير هباشر، 

 جريمة افشاء السر المصرفي ىي بطبيعتيا جريمة اقتصادية تندرج تحت مظمة الجرائـ المصرفية، ك
امتناع يقع ضد السياسة االقتصادية المقننة لمدكلة ك أأم فعؿ ٍا:" بأى   االقتصاديةكتعرؼ الجريهة 

كيهكف اعتبار كؿ ها يتصؿ بالهصارؼ هف جرائـ هصرفية ضهف  3."جنائيان  كيقرر ليا المشرع جزاءن 
ا لهساسٍا الهباشر طار الجريهة االقتصادية، كهىٍا ببل ريب "جريهة إفشاء السر الهصرفي، ىظرن إ

رتباط ٌذا الىشاط االثقة فيً كال يخفِ عمِ أحد هدل ثمة بهقكهات الىشاط الهصرفي الهته بإحدل
عىاصري الثبلثة ر ال يتحقؽ اال بتكاف االقتصاديةالركف الهادم في الجرائـ  باقتصاد الدكلة، كعميً فإف  

                                           
  110الهسؤكلية الجزائية عف افشاء السر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص. بك عهر:هحهد عبد الكدكد عبد الحفيظ ا 1
  45د. ابراٌيـ حاهد طىطاكم: الحهاية الجىائية لسرية هعمكهات البىكؾ، هرجع سابؽ، ص . 2
3
54د.إبراٌٍمحامذطىطاَي:المرجعالسابق،ص. 



24 

 

االجرامي ال يخرج عف ككنو فعؿ ما نيى المشرع عنو  كالسمكؾ(،  1)السمكؾ، الىتيجة، كعبلقة سبيبة
هتعددة، كيتـ بكسائؿ هختمفة كيستكم  كها يتخذ ٌذا اإلفشاء صكرا كاشكاالن ؿ أمر بو. متناع عف فعإك أ
 .2فشاء ككسائمًا السياؽ ال بد هف ايضاح هعىِ اإلا، كفي  ٌذك جزئين أا يككف كمين  ف  أ

 معنى اإلفشاء  - أ

لغير بكؿ ك غير مباشر إعالـ اأرادم يترتب عميو بطريؽ مباشر إكؿ فعؿ ً:" ى  أيعرؼ الفقً اإلفشاء ب
"اطالع الغير عمى السر كالشخص الذم يتعمؽ  و:ا،  كما يعرؼ بأن  ك جزء مف الكاقعة التي تعد سرن أ

ر  ف  أكيستدؿ هف ذلؾ " بو. .كبالىتيجة يهكف تعريؼ 3فشاء نقؿ المعمكمات كىك نكع مف اإلخباراإلجٌك
كيستكم اف تككف  زء فيو، ك جأطالع الغير عمى السر الميني كمو أميف السر باً قياـ االفشاء بأى  
عضاء أهيف السر أيستخدـ  ف  أك بغير ذلؾ. كها يستكم أ باإلشارةطبلع شفٍية اك كتابة اك صكرة اإل
يىصب عمِ  ف  أداة هف شأىٍا تحقيؽ ذلؾ، كحتِ يعتبر اإلفشاء غير شرعي،  يشترط أك أم أجسهً 

ك كذلؾ هالـ يسهح القاىكف كال ا  تبادؿ عراؼ التجارية التي تقر هثبلن ألهعمكهات لٍا طابع السرية، ٌك
ىك كؿ شخص ال ينتمي كالغير:"  الى الغير(عبلـ بالسر)يككف اإل ف  أ، كها يتعيف 4الهعمكهات التجارية

فضِ أذا إيىحصر ىطاؽ العمـ بالسر فيٍـ.  ف"، بحيث لى فئة العامميف بالمصارؼ اك القائميف عميياإ
الكصي( بالىسبة لعديهي  –لِ ىائبً القاىكىي)الكليإسً ك لِ صاحب السر ىفإهكظؼ البىؾ هعمكهات 

ك ال أك الِ الككيؿ العاـ، ال تقع الجريهة حتِ لك كاف العهيؿ يجٍؿ الهعمكهات أك ىاقصيٍا أاالٌمية 
ا ا دائىكي فاىٍـ يعدكف هف الغير،  كال يجكز يضن أصدقائً(ك أبىاءي/ أ، أها اقارب الزبكف )كزكجً/5يتذكٌر

فشاء لمسر إفصاح، كال يعد صرؼ، هالـ يكف ٌىالؾ سبب يبيح اإلمِ سري لدل الهلٍـ االطبلع ع
هتدادا لً، كلٍـ ذات الحقكؽ التي اٍـ يعدكف ىلِ كرثتً ألإفضاء بهعمكهات عف العهيؿ الهكرث اإل

 كاىت لهكرثٍـ.

                                           
ي الميبي دراسة هقارىة، رسالة هاجستير، جاهعة فتحي عمي هحهد السيد: سرية الهٍىة الهصرفية في القاىكف الجىائ 1

  50، ص.2007الفاتح كمية القاىكف، ليبيا، 
  306د.سعيد عبد المطيؼ حسف: الحهاية الجىائية لمسرية الهصرفية، هرجع سابؽ، ص.  2
 47هحهد عبد الكدكد عبد الحفيظ ابك عهر: جريهة افشاء السر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص. 3
 60د السيد: سرية الهٍىة الهصرفية في القاىكف الميبي، هرجع سابؽ،ص.فتحي عمي هحه 4

 61فتحي عمي هحهد السيد: الهرجع السابؽ، ص. 5
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هكظفي البىؾ زهبلء الهكظؼ الهؤتهف عمِ السر في ذات الهصرؼ، ال  كتجدر اإلشارة إلِ أف  
ٍـ،  فٍـ يعدك هف يعتبركف هف الغير، ها داـ طبيعة عهمٍـ تقتضي العمـ بالهعمكهات التي يعمهٍا زهيم

داء العهؿ أف ٌذا ها يقتضيً سرار، كذلؾ الحاؿ بالىسبة لمخبراء الذيف يستعاف بٍـ، ألاالهىاء عمِ األ
"طائمة المسؤكلية  ذا تـ االفضاء بالسر يقع هفضيً تحتإعمِ ها سبؽ  كبىاءن ، الذم كمفكا بً

عمِ السر اك  باألهيفهٍها كاىت عبلقة الغير الغير  لِإىً قد افضِ بالسر أ"، ها داـ الجزائية
 .1العهيؿ

ك عبر الٍاتؼ(، أ شفاًٌك أف يحصؿ االفشاء)كتابة أالههكف  فشاء السر الهصرفي، فهفإتتعد كسائؿ 
السر في الظركؼ التي حصؿ فيٍا، كها التي يفٍـ هىٍا الغير هاٌية  باإلشارةف يحصؿ أكها يهكف 

 :تحديد الكسائؿ التي يتحقؽ بيا االفشاء في صكرتيفيهكف 
 

 االئتهافهحاضرة عف  بإلقاءحد هكظفي البىؾ أكها لك قاـ  عطاء الغير معمكمات سرية:إ/ أكالن 
 سهاء العهبلء الهتعثريف في السداد. أالهصرفي تىاكؿ فيٍا 

عطاء الغير سجبلت البىؾ لبلطبلع إهثؿ  الع عمى المعمكمات السريةتمكيف الغير مف االط/ اثانين 
 عميٍا لهعرفة رصيد احد العهبلء.

ك الصكرة الهعتادة لً، كقد بنشاط ايجابي اك سمبياالفشاء قد يتـ)  ف  إكها  (، كها قد يككف صريحا ٌك
ف يقع عمِ أط ك بعضً، فبل يشتر أكمً  قد يككف ضهىي. كها يتحقؽ االفشاء باالطبلع عمِ السر

 ا.، بؿ يقع حتِ لك كاف جزئين بأكهمًالسر 
 

ثبات كاقعة االفشاء إ يتحتـ اإلشارة في ٌذا الصدد الِ هسألة اإلثبات، يهكف التكصؿ الِ صعكبة
عمِ حسابات العهبلء، بؿ قد يستحاؿ  ىظرا لتعدد الكسائؿ كالطرؽ التي يهكف بٍا اطبلع الغير

تثبت بجميع طرؽ  ف  أالتي ليا  -النيابة العامة االثبات عمِ بئعفيقع  -االثبات في بعض االحياف
كيكفي اثبات . االعتراؼ اك القرائف المادية اك القانكنية كأدلة كتابية كشيادة الشيكد أاإلثبات مف 

                                           
 65الهرجع السابؽ، ص. فتحي عمي هحهد السيد: سرية الهٍىة الهصرفية، 1
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العهيؿ، قد تـ االفضاء اليً لتىعقد هسؤكلية الهصرؼ، دكف  بأسرارا ال صفة لً لمعمـ ا كاحدن شخصن  ف  إ
 .1ا كاف االفشاء قد تـ بسمكؾ ايجابي اك سمبيهراعاة اذ

فشاء السر المصرفي، ىؿ يمكف إكمف ىنا،  يثكر التساؤؿ حكؿ طبيعة النتيجة المتطمبة في جريمة 
 تقؼ الجريمة عند حد الشركع؟؟  ف  أ
 

ك المصمحة أفي العدكاف عمى الحؽ : يتهثؿ كؿ قانكنياأل تتهحكر الىتيجة االجراهية حكؿ هفٍكهيف: 
 "كاقعي كالمعنى الثاني ىكك الخطر. أ، هها يعرض لضرر هحتهؿ القيمة التي يحمييا القانكفك أ

اج الِ ىتيجة ." فالجرائـ التي تحتيفترض حصكؿ ضرر بصكرة مؤكدة كمستقمة عف السمكؾ االجرامي
هِ بجرائـ يحتاج التككيف القاىكىي فيٍا الِ ىتيجة همهكسة، تس ا الجرائـ التي اله  أتسهِ جرائـ هادية، 

 .2الضرر فيٍا هعىكم ف  " التي يكفي بٍا السمكؾ الهجـر ألالخطر" أم الجرائـ الشكمية 
ٍا تخرج الِ حيز الكجكد بصرؼ الىظر عف " ألى  مف جرائـ "الخطربطبيعتٍا  تعد الجرائـ المصرفية

كقكع ك بعهبلئً، فهجرد تعريض هصالح الهصرؼ كعهبلئً لمخطر يكفي لأالضرر البلحؽ بالهصرؼ 
ي سهة غال  كقكع الىتائج الضارة.  عدـقتصادية، حيث يتكسؿ الهشرع هف ذلؾ ية الجرائـ اإلبالجريهة ٌك

لكف ىنالؾ تبايف عمى فشاء، كر في اإلف الشركع هتصأ،  يهكف القكؿ بعتداد بالشركعإلبالنسبة لاها 
عاقب عميً في فٍك غير ه- مستكل التشريعات المصرفية في مكقفيا بالنسبة لحاالت الشركع

ا بالىسبة لمقاىكف االردىي ه  أالتشريع الهصرم كالفرىسي، ككف القاىكف ال يعاقب اال عمِ االفشاء التاـ. 
فٍك غير هعاقب عميً، ذلؾ اف ٌذي الجريهة تشكؿ جىحة كال يعاقب عمِ الشركع في الجىح اال بىص 

لتشريع السكيسرم ككذلؾ في . كيعاقب عمِ الشركع في هخالفة السر الهصرفي ا3القاىكف صراحة
 .4( هىٍها8التشريع المباىي كالسكرم يعاقب عمِ الشركع بعقكبة الجريهة التاهة في الهادة )

 
 
 

                                           
 133عمي هزلكي هضيفي القضاة: هرجع سابؽ، ص.  1
 56فية في القاىكف الجىائي الميبي، هرجع سابؽ، ص.فتحي عمي هحهد السيد: سرية الهٍىة الهصر  2
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 صفة الفاعؿ  - ب
، أم ال يرتكبٍا اال شخص ذك ذكم الصفة الخاصةتعتبر جريهة افشاء السر الهصرفي هف جرائـ 

ذي الصفة هستهدة ٍا صفة هٍىية، لذلؾ فاف ى  أأم -هارسٍاهف ىكع الهٍىة التي ي صفة هعيىة ٌك
ككف الهصرفي يجهع تجاي الغير، ا  تجاي العهيؿ ك إالهصرفي في هكقع ههيز كهكلد لمهسؤكلية الهصرفية 

عميً يعتبر  ، هها يشدد هف درجة الهسؤكلية الهترتبة عميً، كبىاءن 1هتٍاف كالتخصصفي عهمً بيف اإل
ز ىشاطً الهٍىي، فالتخصص يرفع هف درجة الهكجب برز التي تهيتخصص الهصرفي ٌك العبلهة األ

دارة الجياز المكضكع تحت تصرفو مف إشخص يتقف كيفية الهمقِ عمِ عاتقً، فالهصرفي ٌك 
ف الهصرفي أكيهكف القكؿ .2مكظفيف كمعمكمات ككسائؿ اتصاؿ حماية لمصالح العميؿ كالمصرؼ معا

مكً هف حرية تقدير في اتخاذ القرارات الهالية كفقا يه يتهتع بالهىاقبية الهٍىية، ذلؾ بسبب ها ف  أ يجب
مستكل لِ "إرتفاع الهصرفي إلها يهميً عميً الضهير الهٍىي كالخبرة العهمية، هها يستمـز ضركرة 

 "  لمهصالح االقتصادية التي يرعاٌا. ب الصالحعناية األ
يداع السر، دكف كقت إقت عؿ أم )الهصرفي( هتطمبة ك االصفة الخاصة بالف ا عمِ ها كرد، إف  كعطفن 

ستقر إفشاء يستهر حتِ لك زالت عىً ٌذي الصفة. كالضابط العاـ الذم التزاهً بعدـ اإل ف  افشاءي، أل
ك ها عرفتً هحكهة الىقض الفرىسية " األمناء بالضركرة " ف يككف الشخص هفأعميً في ٌذا الشأف  ٌك

و المباشر لمينة ن  أك أرتو كظيفتو، ثناء مباشألى عممو إالشخص الذم تصؿ المعمكمات ً:" ى  أب
يككف اصحاب الهٍف  ، كبالتالي يجب أف  عطاىا القانكف صفة السرية لممصمحة العامةأتتعمؽ بامكر 

 .3صحابٍا اضطرارم كهكظفي البىؾ الهركزمألِ إااللتجاء  ف  إٌؿ الثقة االضطرارية، أم أهف 
ذا كقع هف شخص ال يهارس ٌذي إاالفشاء  ف  ألى إستدالؿ ككفقا لهفٍكـ الهخالفة  يهكف اال كبالىتيجة،

فبل التزاـ عميً بالكتهاف، كتظؿ الهعمكهات التي عمـ بٍا االهيف لهٍف كلـ يحصؿ عمِ السر بحكهٍا، ا
ك بعد اىتٍاء العهؿ الهكمؼ بً، فبل أاثىاء ههارستً كظيفتً هتهتعة بالحهاية حتِ بعد زكاؿ صفتً 

 ؿ عميٍا خبلؿ فترة عهمً. يستطيع افشاء الهعمكهات التي حص

                                           
ية الحسابات الهصرفية، هرجع سابؽ، الهسؤكلية الجزائية الىاشئة عف االعتداء عمِ سر  خميؿ يكسؼ جىدم الهيراىي: 1
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بعد الحديث عف االفشاء، هف خبلؿ بياف هضهكىً الذم يتجمِ في هظٍري الهادم كبياف صكري ) 
كسائمً(.ال بد هف االستىاد الِ الركف الثاىي الذم تستكهؿ جريهة افشاء السر الهصرفي تككيىٍا 

ك   . الركف المعنكم أم القصد الجنائي ) ثانيا(القاىكىي بً، اال ٌك
 

 ثانيا: الركف المعنكم ) القصد الجنائي( 
يثكر التساؤؿ حكؿ امكانية كقكع جريمة إفشاء السر المصرفي عف طريؽ اإلىماؿ كىؿ تقع مف قبؿ 

 المصرؼ في حاؿ عدـ كضعو قكاعد حماية كافية؟ 
 

كشرط لقياـ جريهة افشاء السر  1عمِ القصد الجىائيالكطىي  عمِ الرغـ هف عدـ ىص الهشرع 
ا، سرار الهٍىة " عهكهن أفشاء إفشاء شأىٍا شأف جريهة " جريهة اإل ف  أً يهكف القكؿ ى  أال إلهصرفي، ا

ا لمقكاعد العامة في قانكف ذا تكافر القصد الجنائي فييا، أستنادن إال إتقع  فيي جريمة  "عمدية " ال
 ف  إالعمدية، مف ثـ  يرتككف عمدية، كاالستثناء الجرائـ غ ف  أصؿ في الجرائـ األ ف  إذ إالعقكبات 

ػ كعميً ال  و يتطمب تكافر القصد الجنائي فيياسكت المشرع عف بياف صكرة الركف المعنكم كأن  
ف ا  ك عدـ احتياط، ك أً ىتيجة اٌهاؿ ذا كاف الهتٍـ قد ارتكب فعمإة يتكافر الركف الهعىكم لٍذي الجريه

ايحكؿ دكف قياـ الهسؤكلية الهدىية اف تحققت عى كاف ذلؾ ال  .2اصٌر
 

 ألىٍافعاؿ الهجرهة بهعزؿ عف شعكر هرتكبيٍا كارادتٍـ،  لِ األإكلها كاف القاىكف الجىائي ال يىظر 
ها  هىاط التجريـ كهحؿ االعتبار، فالقصد الجىائي يتحمؿ الِ عىصريف يتحقؽ اذا تكافرا هجتهعيف ٌك

ف أليذا السر الطابع الميني،  ك  ف  ا  ك لمكاقعة صفة السر،  ف  أف يعمـ الفاعؿ أيتعيف .3العمـ كاالرادة
السر،   بإفشاء، كاف يمتد عممو لعدـ رضا العميؿ لألسرارو يمارس مينة تجعمو مستكدعا ن  إيعمـ 

كيستىتج هف  .راد المؤتمف عمى السر فعؿ االفشاء كاراد النتيجة معاأتتحقؽ متى ما  يافإن  ا االرادة م  أ
                                           

1
شخصٍتخطُرةعهَعبرثالجرٌمتمادٌاثعلىَسٍطرثمعٍهوحُعلىاحجٍجارادة:"القصذالجىائً: 

وصكماالجرٌمتارحكابارادة:"باوًالقاوُنفقٍاءبعضٌعرفًكما."الًٍلُمًالقاوُنلخُجًٍسبباَكاوجالجاوً،

. "القاوُنعلٍٍا
هؤيد حسىي احهد الخكالدة: عبد اهلل يكسؼ عمي قاسـ، جريهة افشاء السر الهصرفي  كالعقكبة الهترتبة عميٍا كفقا 2
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ا كال يشترط لقياميا قصدن 1ـ التي تتطمب قصد عاـمف الجرائ فشاء السر الهصرفيإف جريهة أذلؾ 
 .2يعتد بو ف  أا شريفا فال يمكف خاصا. فال عبرة بالباعث عمى االفشاء حتى لك كاف باعثن 

ٍا ى  أيهكف القكؿ بأف جريهة افشاء السر الهصرفي ال تختمؼ عف جريهة افشاء السر الهٍىي، ذلؾ 
افشاء السر بحد ذاتً هف  ف  ضرار، ألتكافر ىية األ القصد الجىائي العاـ، فبل يشترط تتطمب تكافر

ذا إال إا هف الىاحية الهكضكعية،  الىبأ ال يعتبر سرن  ف  ا  تحتاج الِ ىية اضرار، ك  األفعاؿ الشائىة التي ال
 ىية االضرار ٌي هجرد باعث ال ف  أا، كها ك هعىكين أدبيا أفشاءي االضرار بصاحبً إف هف شأف كا

 فر القصد. يحكؿ اىتفاؤي دكف تكا
 األركافبعد بياف تىظيـ الهشرع لجريهة افشاء السر الهصرفي هف خبلؿ" قكاعد التجريـ " التي حددت 

 . بقكاعد العقاب في ) الفقرة الثانية(العاهة لمجريهة، عالج الهشركع الجريهة 
 الفقرة الثانية: قكاعد العقاب 

هجهكعة هف )الجزاءات القاىكىية ( تقترف بً  بالسر الهصرفي قكتً القاىكىية بتقرير االلتزاـيكتسب 
كتكقع عمِ هف يخالؼ هقتضاي،  فتكفؿ لً االحتراـ الكاجب. كلكي يحقؽ الجزاء القاىكىي كظيفتً فإف 

فشاء السر الهصرفي تىفيذي يتـ جبرن  جريمة جنائية مقرر ليا عقكبات ا بهعرفة السمطات العاهة. كا 
ي في ذات الكقت جنائية،   يستكجب الهسؤكلية الهدىية )عقدية كاىت اـ  اذ سبب ضررن إ، خطأ مدنيٌك

 .3تقصيرية(،  كها اىً هخالفة ألخبلقيات الهٍىة كهقتضياتٍا كيرتب هسؤكلية تأديبية
ا الهشرع لٍذي الجرائـ كالهخالفات الكاقعة عمِ السر الهصرفي تتهثؿ في  كالحهاية القاىكىية التي قرٌر

ىيف هىٍا الجزاءات الجىائية )هحؿ الدراسة( كجزاءات هدىية كأخرل تأديبية الجزاءات التي تتعدد في القكا
) خارج الدراسة(. فٍي جزاءات تختمؼ باختبلؼ الىظـ كالقكاىيف الهقارىة كبحسب الفمسفة التي تتبىاٌا 
ِ تمؾ القكاىيف كاألسس التي تقكـ عميٍا كالهقاصد التي تسعِ الِ تحقيقٍا. كعميً ال بد  هف التطرؽ ال

ثـ هكاصمة  (كالن أالحديث عف الجزاءات الجنائية في التشريعات المقارنة)قكاعد العقاب،  هف خبلؿ 
الجزاءات الجنائية المقررة لمجريمة في الحديث كالتعهيؽ بالتشريع الكطىي هف خبلؿ الحديث عف 

  ا(.التشريعات الكطنية )ثانين 
 أكال : الجزاءات الجنائية في التشريعات المقارنة 

                                           
 75ؼ جىدم الهيراىي: الهسؤكلية الجزائية الىاشئة عف االعتداء عمِ السربة الهصرفية، هرجع سابؽ،ص.خميؿ يكس 1
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،" كيتسـ اآللية األكثر فاعمية لتكفير الحماية القانكنية في حدىا األقصىتعتبر الجزاءات الجىائية "
هكقؼ التشريعات الهقارىة باالختبلؼ بيىٍا، هف حيث العقكبات الجىائية الهقررة إلفشاء االسرار 

كأسسً كاٌدافً سرار الهصرفية بصفة خاصة، بحسب فمسفة ىظاـ الحهاية الهٍىية بصفة عاهة،  كاأل
 .1كاتجاًٌ العاـ ىحك التشديد اك التخفيؼ

 قكاعد العقاب حسب التشريع األردني  - أ
الهشرع االردىي كضع حكها  ف  أ،  يبلحظ 2000( لسنة 28الى قانكف البنكؾ األردني رقـ )بالعكدة 

مف  يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ أم( :" 75خاصا لعقكبة جريهة افشاء السر الهصرفي في الهادة )
ك بغرامة مالية ال تقؿ أبالحبس مدة ال تقؿ عف ستة اشير  ( مف ىذا القانكف73-72المادتيف )

 ك بكمتا العقكبتيف. أار كال تزيد عف خمسيف الؼ دينار عف عشر االؼ دين
"،  عقكبة تخيريةالعقكبة الهىصكص عميٍا في قاىكف البىكؾ االردىي ٌي " ف  أيفٍـ هف الىص أعبلي 

ا، فهف الجهع بيىٍها جكازين  ف  ا  ا، ك ك الغراهة اهرا جكازين أردىي جعؿ هف عقكبة الحبس رع األالهش أم اف  
( هف قاىكف البىكؾ االردىي في أقرب فرصة كذلؾ بتشديد العقكبة هف خبلؿ 75األسمـ تعديؿ الهادة )

رع الهصرم جعؿ عقكبة الحبس " كجكبية " بجاىب الغراهة كالزاـ القاضي بالجهع بيىٍها، أسكة بالهش
ا منو بأىمية الحفاظ عمى السر سياستو العقابية ايمانن الذم أقر ذلؾ هها عكس تشدد كاضح في 

 .2المصرفي
 العقاب في التشريع المصرم - ب

اكؿ تىظيـ تشريعي لمسرية الهصرفية  1990 ( لسنة205سرية حسابات البنكؾ رقـ )يعتبر قاىكف 
ية كحدد ىطاقٍا، كاالستثىاءات الكاردة عميً كالجزاءات في هصر، عالج الهشرع فيً هبدأ السرية الهصرف

قانكف البنؾ المركزم كالجياز المصرفي كالنقد رقـ  الهترتبة عمِ اإلخبلؿ بً اال اىً تـ الغاءي بصدكر
 .20033( لسنة 88)

اعتبر الهشرع الهصرم جريهة افشاء السر الهصرفي هف الجرائـ التي تعد في كصفٍا القاىكىي هف 
ا فيبلحظ أخذ العقاب عف افشاء السر الهصرفي ىٍجن  عقكبة الحبس كالغرامة"،فقرر لٍا " الجىح،

                                           
 347د عبد المطيؼ حسف: الحهاية الجىائية لمسرية الهصرفية، هرجع سابؽ، ص. د. سعي 1
خميؿ يكسؼ جىدم الهيراىي: الهسؤكلية الجزائية الىاشئة عف االعتداءات عمِ سرية الحسابات الهصرفية، هرجع  2

 137سابؽ، ص.
 192أ. يكسؼ عكدة غاىـ: السرية الهصرفي بيف االبقاء كااللغاء، هرجع سابؽ، ص.  3
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( مف قانكف العقكبات 310في المادة )في هصر، في البداية تىاكؿ العقاب  اهمحكظن ا تصاعدين 
ك الغراهة التي ال تتجاكز خهسهئة جىيً، ثـ تبلي قاىكف أبالحبس هدة ال تزيد عف ستة شٍكر  المصرم

كشدد في العقاب، ثـ جاء قاىكف البىكؾ الجديد في  1990( لسىة 205حسابات الهصرفية رقـ )ال
بالحبس مدة ال ( 124الغِ القاىكف السابؽ كقرر العقاب عمِ االفشاء في الهادة ) 2003هصر لسىة 

 .1الؼ جنيو 50الؼ كال تتجاكز  20تقؿ عف سنة كبغرامة ال تقؿ عف 

ا عدة هتخذن  سياسة التشديد في العقاب الهشرع تبىِ ف  أرم يستىتج كبالتدقيؽ في التشريع الهص
في ظؿ قاىكف العقكبات،  كها  كاف تخيريان  ف  أا هع الغراهة بعد هظاٌر، فهف جٍة أصبح الحبس كجكبين 

كاالعمِ لعقكبة الحبس هف جٍة ثاىية، كهف جٍة ثالثة زاد قيهة الغراهة،   األدىًِ قاـ برفع الحد ى  أ
بحيث جعؿ عقكبة الحبس  2ات تعكس اىتماـ المشرع المصرم بالتشديد في العقابكميا مؤشر 

كجكبية، كذلؾ خركجا عمِ االصؿ الهقرر لعقكبة افشاء اسرار الهٍىة )عقكبة الحبس لٍا جكازية( كها 
 .3ا عف هدل تقدير الهشرع لمسر الهصرفي باعتبار كسيمة لجذب االستثهاراتال تعبيرن إذلؾ 

ؼ بعض التشريعات الهقارىة في الىٍج العقابي عمِ جريهة افشاء السر الهصرفي،  كبعد بياف هكق
عمِ الهخالؼ لهكجب حفظ السر، يبرري  تشديد العقابٌىالؾ اجهاع يكاد يىعقد بشأف  ف  إيبلحظ  

ا في الحياة االقتصادية.   السعي في زيادة الثقة لدل الهتعاهميف هع الهصارؼ خاصة هع اتساع دكٌر

 الجزاءات الجنائية في التشريعات الكطنية   ثانيا :

ف هكضكع السرية الهصرفية قد تىاكلت تىظيهً عدة أبالعكدة الي التشريع الفمسطيىي )الكطىي(، يبلحظ 
لسنة ( 2رقـ ) كقانكف سمطة النقد الفمسطينيةبداية،  1960العقكبات االردني عاـ قكاىيف، كقاىكف 

، كقانكف 2010( لسنة 9بقانكف بشأف المصارؼ رقـ ) كقانكف ضريبة الدخؿ، كالقرار 1997
كنظاـ ترخيص كرقابة مينة الصرافة عاـ  2015( لسنة ، 25غسيؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب رقـ )

 . 2013كقرار بقانكف بشأف المؤسسة الفمسطينية لضماف الكدائع عاـ ،  2016

                                           
  165فتحي  عمي هحهد السيد: سرية الهٍىة الهصرفية، هرجع سابؽ، ص.  1
 167فتحي عمي هحهد السيد: سرية الهٍىة الهصرفية، الهرجع السابؽ، ص . 2
 57د. ابراٌيـ حاهد الطىطاكم: الحهاية الجىائية لسرية هعمكهات البىكؾ، هرجع سابؽ، ص. 3
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جريهة افشاء السر لالكطىي  كُأثر ي اىتٍجٍا الهشرع الت السياسة العقابيةكبىتيجة التعهؽ في 
االسرار في قاىكف العقكبات االردىي رقـ  إلفشاءالهصرفي، ال بد بداية هف التأكيد عمِ تجريـ الهشرع 

( حيث 355،  ككف السرية الهصرفية جزءا ال يتجزأ هىٍا، ىظرا لعهـك ىص الهادة )1960( لسىة 16)
العقكبة الكاردة   ف  أ. فيتضح 1ىية كبالتبع االسرار الهصرفيةالهٍ باألسرارقاىكىيا لبللتزاـ  سىدان  تعتبر
ي عقكبة عقكبة جنحكية، ٌي  تزيد  لمحرية )الحبس(، مدتيا الصمية، تتهثؿ في العقكبات السالبة أٌك
لمعقكبة،  بؿ اقتصر عمِ االكتفاء بتحديد  األدىِالهشرع لـ يحدد الحد  ف  أ، يبلحظ سنكات 3عف 

لمجىح التي ال تقؿ  الرجكع لمقكاعد العامة في قانكف العقكبات المقررة  ؾ الحد االعمِ، كهرد ذل
 .2الحبس فيٍا عف اسبكع كال يزيد عف ثبلث سىكات

الهشرع ىص عمِ  ف  أ، يتبيف 2010( بشأف المصارؼ لسنة 9عند مراجعة القرار بقانكف رقـ )
"، حيث جاء في كالغاء التراخيص المخالفات كالعقكبات العقكبات في الفصؿ التاسع هىً تحت عىكاف "

( الفقرة االكلِ تحديد العقكبات الهفركضة عمِ هخالفة هجهكعة هف هكاد ٌذا القاىكف،  54الهادة )
فالهشرع اقر ( مف ذات القانكف، 32الخركج عمى احكاـ السرية المصرفية المنظمة بالمادة) كهىٍا 
ك أ الؼ دكالر( 250كالر امريكي كال تزيد عف د 5000عقكبة الغرامة المالية التي ال تقؿ عف لٍا )
يعادلٍا هف العهبلت الهتداكلة في فمسطيف كها يتبع ذلؾ هف هسؤكلية هدىية اك جزائية في تشريع  ها

آخر، كفي حاؿ عدـ االهتثاؿ يجكز لسمطة الىقد الفمسطيىية فرض غراهة هالية عمِ الهصرؼ 
 .3كفقا لتقديراتٍا لحجـ الضرر الىاجـ عف عدـ االهتثاؿ الهخالؼ، كتحدد سمطة الىقد قيهة ٌذي الغراهة

( هىً عمِ 14ىص في الهادة )( بشأف ترخيص مينة الصرافة، 41الى القرار بقانكف رقـ )كبالرجكع 
( هىً تحت عىكاف فرض الغراهات :" 24ضركرة هراعاة هتطمبات السرية كبالهقابؿ ىص في الهادة )

( 100لىظاـ كالتعميهات الصادرة بهكجبً بغراهة هالية ال تقؿ عف )يعاقب كؿ هف يخالؼ أحكاـ  ٌذا ا
المشرع أخذ بإيراد  ( عشرة االؼ دكالر امريكي. كيالحظ أف  10000دكالر امريكي كال تزيد عف )

السياسة  الختالؿغرامات متفاكتة في مقدارىا اثناء تنظيمو النتياؾ السرية، فما ىذا إال ترجمة 
 العقابية. 

                                           
 11فية بيف الحهاية القاىكىية كعهميات غسيؿ االهكاؿ، هرجع سابؽ، ص .عصاـ هاجد زياد الحهكرم: السرية الهصر  1
 ( 355، هادة )1960افشاء االسرار الهٍىية : قاىكف العقكبات االردىي لسىة   2
 ( تحت عىكاف العقكبات.54/1بشأف الهصارؼ، هادة ) 2010( لسىة 9قرار بقاىكف رقـ )3
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الِ سرية الهعمكهات يعاقب كؿ  القرار بقانكف بشأف المؤسسة الفمسطينية لضماف الكدائع تناكؿكها 
( 100000( دكالر امريكي كال تزيد عف )10000ال تقؿ عف )هف يخالؼ أحكاـ ٌذا القاىكف بغراهة 

 .1دكالر امريكي اك ما يعادليا

القكاىيف الكطىية،  أعبلي في  الهدرجةالسرية الهصرفية ك الهتعمقة ب الهكاد العقابية بعد استقراء ىصكص
سياستً العقابية عمِ فرض العقكبات الهالية "عقكبة الغراهة"، كها في الهشرع الكطىي  إلحاح يبلحظ

ا، هها يحتـ ى  أٍا عقكبة تفتقر الِ الثبات، أم يتبيف بأى   ضركرة تفعيؿ الحماية ٍا هتفاكتة في هقداٌر
الىص عمِ غراهة ثابتة ك ، ابتداء عادة تكحيد النصكص العقابيةإهف خبلؿ الجزائية لمسرية المصرفية 

كالىص عمِ العقكبات السالبة  سياسة التشديد في العقابكهحددة الهقدار هف جٍة، كالدعكة الِ اتباع 
 لمحرية )الحبس( باالضافة لمغراهة كعدـ قصر تجريهٍا حصرا في  قاىكف العقكبات.

 نًُظًح نهسر انًظرفي انفرع انثاَي: اذداهاخ انرشريؼاخ ا

سمكت التشريعات الحديثة هسالؾ هختمفة في هعالجة الكتهاف الهصرفي فيها يتعمؽ بأساسً القاىكىي، 
هها كاف لً أثر بارز في اختبلؼ القكاعد الهىظهة لً، ففي ظؿ بعض التشريعات يخرج الكتهاف 

عمِ اساس تعاقدم فقط،  بكجكد "  يقكـ التزاـ تعاقدمالهصرفي هف ىطاؽ سر الهٍىة كيعتبر هجرد " 
شرط ضهىي بالعقد يفترض اف ارادة العهيؿ قد اتجٍت الِ االخذ بها جرت عميً العادة الهصرفية 
)الكتهاف(، كاغفاؿ تىظيـ قاىكىي خاص فيٍا، كجزاء االخبلؿ بٍذا االلتزاـ يقتصر عمِ الهسؤكلية 

 .2الهدىية التعاقدية هثؿ " اىجمترا"

"، يستىد الِ ىصكص في التشريع كيترتب عمِ  التزاما قانكنيان خرل " أتشريعات بيىها يعتبر في ظؿ 
ٌذي التشريعات  ف  أاالخذ بً هسؤكلية جىائية عبلكة عمِ الهسؤكلية الهدىية اذا تكافرت شركطٍا،  غير 

 سمكت في هعالجة ٌذا االلتزاـ هسمكيف هتهيزيف:

                                           
( ىصت عمِ 28، هرجع سابؽ، الهادة )2013( لسىة 7هاف الكدائع رقـ )القرار بقاىكف بشأف الهؤسسة الفمسطيىية لض1

 ( الفقرة الثاىية ىصت عمِ الغراهات كأثر لمهخالفة. 29سرية الهعمكهات، كالهادة )
،  2حسيف الىكرم : الكتهاف الهصرفي اصكلً كفمسفتً، هجمة العمـك القاىكىية كاالقتصادية، جاهعة عيف شهس، ع.  2
 22ص. ،1975،  17ـ .
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كاطمؽ عميً مف تطبيقات االلتزاـ بحفظ سر المينة، تطبيؽ : اعتبار االلتزاـ بالكتهاف الهصرفي كالن أ
 .1اسـ سر الهٍىة الهصرفي كقد اخذ بٍذا االتجاي القاىكف الفرىسي

ا يتهتع ا كطيدن ككضع لً تىظيـ هستقؿ، جعؿ هىً ىظاهن ثانيا: إفراد نصكص خاصة لمكتماف المصرفي، 
حيث كصفت  1956المبىاىي لسىة كسع هف تمؾ الهقررة لؤلسرار الهٍىية، هثؿ قاىكف السر أبحهاية 

صدر الهشرع المبىاىي قاىكف السرية أا لتشابً ىظاهٍا الهصرفي هع سكيسرا. فلبىاف بسكيسرا الشرؽ ىظرن 
غمب األحكاـ هف أية كالعربية هقتبسا باقتصادية لجذب رؤكس األهكاؿ االجى ألغراضالهصرفية 

( هكاد، عالج 10حكاـ السرية كيتألؼ هف )أكؿ قاىكف عربي يىظـ أالقاىكف السكيسرم، لذلؾ يعتبر 
الهشرع هف خبللٍا الهؤسسات الخاضعة لمسرية الهصرفية، كاالشخاص الهمزهيف بكتهاف االسرار،  

 .2كالهعمكهات التي ال يجكز افشاءٌا، فضبلت عف حاالت رفع السرية كعقكبة افشاءٌا

ـ التزاـ أكاف التزاـ تعاقدم  ف  أهصرفي كلفض الخبلؼ حكؿ االساس القاىكىي لطبيعة االلتزاـ بالسر ال
سرار عهبلئً يعد التزاـ تعاقدم فقط في أالتزاـ الهصرؼ بالهحافظة عمِ  ف  إقاىكىي؟ يهكف القكؿ 

ا في غير ٌذي الحالة فاف التزاـ ه  أالحالة التي يككف فيٍا اتفاؽ هكتكب بيف الهصرؼ كالعهيؿ، 
 .3ات القانكفالتزاـ قانكني يجد اساسو في طيالهصرؼ يككف 

كعميً يهكف التكصؿ الِ اعتىاؽ كؿ التشريعات هبدأ السرية الهصرفية كتقرير حهاية قاىكىية لٍذا الحؽ 
التي تقع عميً،  كاذا كاف ٌذا  االعتداءاتالهبلـز لمحياة الشخصية لمفرد، بؿ كالهعاقبة جىائيا عمِ 

قاىكىي يحظِ بحهاية  التزاـكر الكقت ً أصبح بهر الكاجب يكتسي في بدايتً طابعا أخبلقيا، إال أى  
خاصة تحقيقا لهصمحة الفرد هف جٍة كالهصمحة العاهة هف جٍة أخرل.  إال أف ٌذي التشريعات قد 
أحجهت عف تحديد هدلكلً، هها أدل إلِ اختبلؼ الفقً كالقضاء حكؿ تحديد الطبيعة القاىكىية لمسر 

اإللتزاـ بً، كتحديد ىطاقً القاىكىي لكؿ هىٍا  الهصرفي، كها ظٍرت عدة أراء كىظريات لتبرير أساس
 .4حجج كأساىيدي

                                           
االساس القاىكىي اللتزاـ الهصرؼ في الهحافظة عمِ اسرار عهبلئً، جاهعة البصرة، كمية التربية،  ىعيـ كاظـ جبر: 11

 17، ص.  2005،  13، ع.  3هيساف ، هجمة جاهعة كرببلء، ـ .
  190بيف االبقاء كااللغاء، هرجع سابؽ، ص.  يكسؼ عكدة غاىـ : السرية الهصرفية ها ـ. 2
  160ابف عشي: السر الهصرفي كاجراءات هكافحة الفساد الهالي، هرجع سابؽ، ص.  حسيف 3
 9هريـ الحاسي: التزاـ البىؾ بالهحافظة عمِ السر الهٍىي، هرجع سابؽ، ص.  4
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ٍا  تراكحت ها ى  أكفي صدد الحديث عف االتجاٌات الهىظهة لمسرية الهصرفية، البد هف االشارة الِ 
لسرية الىسبية بحيث هحدكدية اهتهسكا ب ؤلخيرة،سرية الهطمقة، كها بيف هعارض لبيف هىادم بال ها

ها  ظٍرت في ٌذا الصدد نظرية السر المصرفي ك نظرية السر المصرفي المطمؽ )اكال(ىظريتيف، ٌك
 1النسبي ) ثانيا(

 اكال : نظرية السر المصرفي المطمؽ

كهؤسس فقط عمِ الهصمحة سر مطمؽ "يتعمؽ بالنظاـ العاـ" السر البىكي  ف  أهضهكف ٌذي الىظرية 
عمِ السر في جهيع االحكاؿ كال يهكف العاهة غايتً الكحيدة حفظ الثقة. فالهٍىي عميً الحفاظ 

الصمت القاعدة الهفركضة ٌي"  ف  لمهصرفي التحمؿ هف ٌذا االلتزاـ تحت أم ظرؼ هف الظركؼ،  أل
هىاد بالكتهاف  المشرع السكيسرمكهف التشريعات التي تبىت ٌذي الىظرية  المطمؽ كالفـ المغمؽ"

ا االلتزاـ عمِ البىؾ الهركزم كعمِ الهصرفي حيث عاقب بصراهة عمِ حاالت افشاءي، تفرض ٌذ
هعاهبلت البىكؾ فيها بيىٍا هها ادل الِ استقطاب رؤكس أهكاؿ ضخهة هف هختمؼ دكؿ العالـ، هها 
ذي  عرض البىكؾ السكيسرية الىتقادات شديدة هف قبؿ الدكؿ الهىاٌضة لعهميات غسيؿ األهكاؿ، ٌك

لهٍىي البىكي لمحفاظ عمِ سهعة بىككٍا، اإلىتقادات دفعت سكيسرا الِ التخفيؼ هف ىظاـ السر ا
فقاهت بعدة خطكات اكلٍا اتفاقية الحيطة كالحذر التي كقعتٍا جهعية البىكؾ السكيسرية هع باقي 

 .19962البىكؾ عاـ 

فأىصار ٌذي الىظرية  التشريع المبناني كالسكرم، كهف التشريعات العربية التي تبىت السرية الهطمقة 
ـ،  قكلٍـ باكردكا حججا لتأييد ك  االلتزاـ الهطمؽ بالسر الهصرفي تبرري حهاية ثقة العهيؿ  ف  أجٍة ىظٌر

 .3في البىؾ اال اف ٌذي الىظرية تعرضت لمىقد كتـ التراجع عىٍا

  

                                           

 
، الهغرب ،  10هحهد الىاجي: إشكالية السر الهٍىي البىكي في ظؿ قاىكف غسؿ األهكاؿ، هجمة الحقكؽ، ع.  2

 59-58، ص. 2010
ا كجكاىبٍا التشريعية دراسة هقارىة لعدد هف الدكؿ االجىبية  3 هيادة صبلح الديف تاج الديف: السرية الهصرفية اثاٌر

 265، ص.  2009، لسىة  313، ـ 95كالعربية، كمية االدارة كاالقتصاد، جاهعة الهكصؿ ع .
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 ا : نظرية السر المصرفي النسبي ثانين 

المصالح الخاصة كالحؽ في ف كتهاف السر الهصرفي يٍدؼ الِ حهاية إكفقا لٍذي الىظرية ف
عية اسهِ هف ذا كجدت هصمحة اجتهاإا يستكجب التضحية بالسر الهصرفي ههصكصية، الخ

جمٍا الكتهاف،  كيترتب عمِ هحدكدية السر الهصرفي بأحقية العهيؿ االطبلع الهصمحة التي تقرر أل
عمِ جهيع الهعمكهات التي تخصً طالها تقرر االلتزاـ بالكتهاف لهصمحتً، كعمِ ٌذا االساس اعتىقت 

ؾ هبدأ تقديـ الهعمكهات في اطار االستعبلـ البىكي،  كها تعد الكاليات الهتحدة كبريطاىيا ىهكذجا البىك 
 .1لىسبية السرية الهصرفية

سرية ػاىَىي لمػين قػاد تىظػدن إيجػفيها بيىٍا بشأو إيجاد أَ عختبلؼ الدكؿ إلِ إيهكف التكصؿ 
َاىيو ػبيو تىظين تمك السرية بقها َ، التىظينالهطمق لذلك ؿ َتراَح هَقفٍا ها بيو اإلغفا، الهصرفية

ذلك االختبلف لن يؤثر عمِ التزان الهصارف في  ف  أبيد ،  خاصة أَ بىصَص في قَاىيو أخرُ
ؿ العهؿ َػو أصػبالهحافظة عمِ أسرار العهبلء باعتبار إو االلتزان بالسرية هستهدًا هؿ هختمف الدَ

 2بشكؿ عاـشرع بتىظين تمك السرية الهؿ أَ عدن تدخؿ الهصرفي َبصرف الىظر عو تدخ

أم" الىسبية "    االخذ بنظرية محدكدية السرية المصرفية بعد استعراض الىظريات سالفة  الذكر، يرجح
ا هف الحهاية اطبلؽ السرية الهصرفية يحقؽ ىكعن  ف  ىظرا لػ خطكرة السرية الهصرفية الهطمقة، أل
يض االهكاؿ(، حيث يعد تبىي السرية الهطمقة حاجزا لهرتكبي الجرائـ الهىظهة)كتجارة الهخدرات كتب
غير الهشركعة، كهف ثـ تصبح السرية الكرقة الرابحة بيف  تخفِ كراءي االيداعات الىقدية ذات الهصادر

ك  ما ادل الى ارتباط السرية المصرفية بعالقة طردية ايدم هف يهمككف ٌذي االهكاؿ غير الىظيفة،  ٌك
 كلهكافحة الجريهة الهىظهة ال بد هف التخفيؼ هف حدة ىظرية السرية، مع عمميات غسيؿ االمكاؿ

هكاؿ التي تدخؿ تخرج هف الهؤسسات الهالية هع تفضيؿ االعتداد  الهطمقة، كتشديد الرقابة عمِ األ
 بىظرية السرية الهصرفية الىسبية.

  

                                           
 161ص .حسيف ابف عشي: السرية الهصرفية بيف الحهاية القاىكىية، هرجع سابؽ،  1
ـ.يكسؼ عكدة غاىـ :السرية الهصرفي بيف االبقاء كااللغاء " دراسة في فمسفة السرية الهصرفية ، جاهعة البصرة،  2

 206( ، ص.26كمية القاىكف ، العمـك االقتصادية ، العدد)
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 تاحح انخروج ػٍ انسريح انًظرفيح إانًطهة انثاَي : 

لهصرفية طيف الكتهاف هف هعمكهات اف لمعهيؿ هصمحة هشركعة في بقاء الأتضح هف خبلؿ ها سبؽ ي
ً قد تصطدـ ى  إال إ. 1ك هركزي الهالي في السكؽأٌا سيٍدد سهعة العهيؿ ؤ ٌا، ككف افشاءخبلؿ اخفا

ا،  ا كعدهن جدر بالرعاية، كلها كاىت االحكاـ تدكر هع عممٍا كجكدن أخرل أهصمحة العهيؿ في هصالح 
كلى أخرل أك تعارض التمسؾ بو مع مصمحة أذا اختفت الغاية منو، إلتزاـ بالسرية يزكؿ اال ىً إف

ستثىاءات عمِ هبدأ السرية يدكر بعضٍا إكبالتالي قررت بالرعاية مف المصمحة التي يحمييا السر، 
ذي االستثىاءات ىصت عميٍا  2ىتفاء الحكهة هف الكتهافإهع   غمبية التشريعات الهقارىة، كبالعكدةأ، ٌك

( هف 2بشأف الهصارؼ الىافذ في فمسطيف ػ تـ تخصيص الفقرة ) 2010( لسىة 9لمقرار بقاىكف رقـ )
( لمحديث عف االستثىاءات الهقررة لمخركج عمِ السرية الهصرفية. كهف ٌىا البد هف 32الهادة )

مف خالؿ الحديث عف االستثناءات الخاصة المقررة لهاـ بٍا تصىيؼ ٌذي الحاالت لتسٍيؿ اإل
االستثناءات  عفكهكاصمة الحديث السر المصرفي في )الفرع االكؿ( ب طرفي االلتزاـ لمصمحة 

  العامة المقررة لممصمحة العامة في )الفرع الثاني(.
 

 انفرع األول: االسرثُاءاخ انًمررج نطرفي انسر انًظرفي 

ٌك حهاية هصمحة ال ك إ،" 3كسيمة لتحقيؽ ىدؼال يعتبر السر الهصرفي ٌدفا بحد ذاتً، بؿ ٌك "
فشاء الهعمكهات الخاصة بحسابات العهبلء لدل البىكؾ إطرفا االلتزاـ بالسر الهصرفي،  فٍك يحظر 

فشاء السر الهصرفي كالتحمؿ هف السرية الهصرفية إٌىالؾ حاالت يباح فيٍا  ف  أكهف ٌىا يهكف القكؿ 
ذي الحاالت هىٍا ها  يتعمؽ به ف  أيككف جكازم دكف  ذا هايعقبً عقاب، ٌك يتجمِ هف  صمحة العهيؿ ٌك

كهتابعة الحديث عف  لرضاء العميؿ في )الفقرة االكلى(باحة االفشاء إخبلؿ الحديث عف حاالت 
فشاء السر إ إلباحةكحاالت  بمصمحة المصرؼ )في الفقرة الثانية(الحاالت االخرل التي تتعمؽ 

 .4الهصرفي
 

                                           
  55د. عبد الرحهف السيد قرهاف: ىطاؽ االلتزاـ بالسر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص . 1
 97ي القضاة: كاجب البىكؾ في الهحافظة عمِ سرية القيكد الهصرفية، هرجع سابؽ، ص.عمي هزلكة هضف 2
 55فتحي عمي هحهد السيد: سرية الهٍىة الهصرفية، هرجع سابؽ، ص . 3
  58د. ابراٌيـ حاهد الطىطاكم: الحهاية الجىائية لسرية همكهات البىكؾ، هرجع سابؽ، ص.  4
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 رضاء العميؿ ( الفقرة األكلى: االستثناءات المتعمقة بالعميؿ ) 
كعهيؿ ٌذا الهصرؼ باعتباري )دائىا(  يظٍر السر الهصرفي في العبلقة بيف الهصرؼ باعتباري )هديىا(

التصرؼ فيً كحدي  كبإهكاىًفي ٌذا االلتزاـ بالسرية، فٍك حؽ شخصي لمعهيؿ يدخؿ في ذهتً الهالية  
برضا تتعمؽ  ألسبابفشاءٌا، إباحة إت ا قد يتـ رفع السرية ضهف حاالحياىن أً ى  إال إك التىازؿ عىً، أ

ذا ها العميؿ كتنازلو عف السرية  ( هف قاىكف الهصارؼ  بعبارة " 32/2تـ الىص عميً في الهادة ) ٌك
تككف ٌىالؾ هكافقة هف العهيؿ  هكتكبة كهحددة، كتككف ٌذي الهكافقة  ف  أأم    مكافقة العميؿ خطيا"

 .1الهصرفيبالسر  االلتزاـا لمهصرؼ هف ا هعفين سببن 
م نزلت يتجو الفقو الى تحديد دكر رضاء المجني عميو في االباحة،  في ضكء طبيعة الحؽ الذ

باحة الفعؿ اذا كقع عمى حؽ يجكز لصاحبو التصرؼ فيو،  كلتحديد ما إالجريمة مساسا بو،  فيتـ 
لى عمة إجكع ك الر أـ ال؟ يتعيف الرجكع الى النص المقرر لمحؽ أاذا كاف الحؽ يجكز التصرؼ فيو 

كعميً يككف لمعهيؿ الحؽ في  2باحةذا كانت تتعمؽ بمصمحة عامة فال دكر لمرضاء في اإلإالتجريـ، ف
ف يتهسؾ الهصرؼ بهكاجٍتً بااللتزاـ بالكتهاف،  كها أاالطبلع عمِ الكثائؽ التي دكف فيٍا السر دكف 

ك أرضاء العهيؿ قد يككف صريحا الكاقعة كالىزكؿ عف حقً في السرية. ك  بإذاعةيأذف لمهصرؼ  ف  ألً 
االعتهاد عمِ االذف الضهىي لمعهيؿ  ف  أا. كها يهكف القكؿ بيككف هفترضن  ف  أً ال يهكف ى  إال إضهىيا، 

يحهؿ الهصرؼ عبء االثبات ككف الهحادثات الشفكية اك الٍاتفية هف الصعب اثباتٍا، هها يحتـ هعً 
ذا ها ىص عميً الهشرع سراره، إ فشاءإلحصكؿ المصرؼ عمى مكافقة العميؿ الخطية  كجكب ٌك

 .3( هف قاىكف البىكؾ االردىي72االردىي في الهادة )
 

ىا يثكر التساؤ   ؿ حكؿ هف يعتد برضاي في كشؼ السرية؟ ٌك
 ؟االشخاص الذم يعتد برضاىـ في كشؼ سرية الحسابات المصرفية

رادتً بشكؿ يعتد بً قاىكىا إير عف ال يستطيع التعب ذا كاف العهيؿإا ٌـ صاحب الحساب )العهيؿ(،  أه  
الكلي/ الكصي /القيـ /النائب هف يقكـ هقاهً ) بإرادةيعتد عديـ االىمية اك ناقصيا، كأف يككف 

                                           
 17، ص.  2018، 17صرفية، دراسات حكؿ السرية الهصرفية، ع.د. راجح  أبك هصبح : الهرساة اله  1
 84د. هحهد عبد الكدكد عبد الحفيظ ابك عهر: الهسؤكلية الجزائية عف افشاء السر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص.   2
 99عمِ هزلكي هضفي القضاة : كاجب البىكؾ في الهحافظة عمِ سرية القيكد الهصرفية، هرجع سابؽ، ص . 3
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ذا يعىي اف ٌؤالء يتهتعكف بكضع قاىكىي هعيف يعفي هف افشِ لٍـ 2اك كرثتً 1(القانكني  باألسرار، ٌك
طبلع ( الذم يرغب باالصفة الشخصالتأكد هف)هف العقاب، كلكىً يمقي عمِ عاتؽ الهصرؼ كاجب 

لٍـ  الهكصيك أك كرثتً أك رضاء هف صاحب العبلقة أذف خطي إعمِ الحساب، كعميً قد يصدر 
ذي االرادة يجب اف تكك إكيتكقؼ ذلؾ عمِ  3برفع السرية ف حرة سميهة خالية هف رادة صاحب الشأف، ٌك
الذم يىصب عميً الرضا،  كاتجاي االرادة الِ  ٌية الهكضكعيصدر الرضا عف عمـ بها ف  أالعيكب، ك 

يحؿ الزبكف الهصرؼ هف ٌذا الهكجب في أم كقت  قبكلً هف العمـ بخطكرتً، كيتـ رفع السرية بأف  
 .4يشاء

افشاء السر الهصرفي، طالها يتعمؽ بالهصمحة  إلباحةرضاء العهيؿ يككف سببا  ف  أكيبىِ عمِ ذلؾ 
ً ال يجكز افشاء السرية بىاء عمِ اذف شفٍي ى  إمحة العاهة، كها الشخصية لمعهيؿ دكف الهساس بالهص

يككف االعتداد بالرضا  ف  إذف الكتابي بصراحة الىص، هع استمزاـ ك عف طريؽ الٍاتؼ الشتراط اإلأ
كاف عاها لجهيع  ف  إالصريح، كها يجب عمِ الهصرؼ اف يطمب هف العهيؿ تحديد ىطاؽ االذف 

هعيف كيحدد الشخص الهأذكف لً باالطبلع، كذلؾ لمحد هف  ـ يقتصر عمِ حسابأحساباتً، 
 الخبلفات الي قد تقع بيف الهصرؼ كالعهيؿ حكؿ ىطاؽ االذف. 

 
 الفقرة الثانية: االستثناءات الخاصة بمصمحة المصرؼ 

طراؼ االلتزاـ بالسر الهصرفي، حيث يجكز رفع السرية الهصرفية أيعد الهصرؼ الطرؼ الثاىي في 
ككجكد نزاع قضائي بيف عتبارات تىصب في هصمحة الهصرؼ ص بالهصرؼ، إلخا كاستثىاء

المصرؼ كعميمو يجعؿ كؿ منيما خصما لألخر، كىذا النزاع يستمـز تقديـ ما يثبتو كىذا ما يدفع 
كالحديث  (كالن أثر كجكد النزاع القضائي بيف المصرؼ كالعميؿ عمى رفع السرية في )ألمحديث عف 
ي أتي يباح فيٍا الىزكؿ عف السرية تحقيقا لهصمحة الهصرؼ، خرل العف الحالة األ حالة ال ٌك

 ا(.االستعالـ المصرفي في )ثانين 
                                           

، الجاهعة 1ؿ عبد الرحهف صالح الطكيؿ، د. ىاجح داكد رباح :االعهاؿ الهصرفية كالجرائـ الكاقعة عميٍا، ج.ىائ د. 1
 253، ص2000االردىيةػ عهاف، لسىة 

 39ٌياـ الجرد: الهد كالجزر بيف السرية الهصرفي كتبيض االهكاؿ، هرجع سابؽ، ص.  2
يف السرية الهصرفية كطبيعة العهمية البىكية، دار الجاهعة د. طمعت هحهد دكيدار: حجز ها لمعهيؿ لدل البىؾ ب 3

 23، ص.2009الجديدة، هصر، 
 58د. عبد الرحهف السيد قرهاف :ىطاؽ االلتزاـ بالسر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص.  4



40 

 

 : كجكد نزاع قضائي  كالن أ
يجكز لمهصرؼ الكشؼ عف كؿ أك بعض البياىات الخاصة بهعاهبلت العهيؿ البلزهة إلثبات حقً في 

صرؼ كالعهيؿ هصالح هتضاربة تجعؿ كؿ ىزاع قضائي ىشأ بيىً كبيف العهيؿ، بحيث يككف فيً اله
كجكد دعكل قضائية منظكرة بالفعؿ اماـ المحكمة هىٍها خصها لؤلخر. كيقصد بالىزاع القضائي:" 

هاـ القضاء فبل يجكز أا قبؿ طرح الدعكل ه  أسرار عهيمً، أفشاء إ" حتِ يستطيع البىؾ المختصة
كالشكاكم االدارية كالتحقيؽ فيٍا. كها يتضح سرار العهيؿ استعهاال لحقً في الدفاع أفشاء إلمهصرؼ 

قصر االفصاح عىد كجكد ىزاع قضائي يىطكم عمِ تقيد لحؽ البىؾ في االفصاح، كها يهكف القكؿ  ف  أ
الٍدؼ هف تقريري يبقِ قائها حتِ لك كاف الىزاع  ف  إال إبالرغـ هف استعهاؿ عبارة " ىزاع قضائي " 

ك ىزاع هعركض عمِ أئـ سكاء تعمؽ االهر بىزاع قضائي قا فحؽ الدفاعهعركض عمِ ٌيئة التحكيـ، 
 .1ٌيئة التحكيـ

ىا يثكر التساؤؿ حكؿ ها   ـ ال؟أاعتبار قرارات التحكيـ قرارات قضائية،  باإلهكافكاف  إفٌك
يككف " نصت عمى: 2000 ( لسنة3( مف قانكف التحكيـ الفمسطيني رقـ )47)بالعكدة لىص الهادة 

." كبالعكدة ديقو مف المحكمة المختصة القكة كالمفعكؿ التي لقرارات المحكمة.لقرار التحكيـ بعد تص
اكتفى بذكر الهشرع  ف  أردىي في قاىكف الهصارؼ يهكف استىتاج الِ كؿ هف التشريع الفمسطيىي كاأل

حاالت رفع  كإحدلث لـ يتطرؽ الِ حكـ الهحكهيف ي، بحالحكـ القضائي كلـ يحدد كصفا لمحكـ
الهتزايدة  لمتحكيـ التجارم في فمسطيف، كها يشكمً هف كسيمة  لؤلٌهيةا ً ىظرن ى  أال إية، السرية الهصرف

ا كالحكـ الصادر هف القضاء في جكاز  فعالة كسريعة لفض الهىازعات يككف هف االصكب اعتباٌر
 .2افشاء السرية

دـ حرمانو مف ىذا االستثناء ىك تمكيف البنؾ مف الدفاع عف مصالحو،  كعيتجمِ الٍدؼ هف تقرير 
حاط ٌذي الرخصة أالهشرع  ف  أال إ، ا لحؽ الدفاعا كاحترامن اثبات حقو بدليؿ يكجد تحت يده، تكريسن 

ذي القيكد تتجمِ "بك " بيف العهيؿ جكد نزاع قضائيالتي هىحٍا لمهصرؼ بهجهكعة هف القيكد ٌك
) يككف الهصرؼ هدعيا ف  أيككف طرفا الىزاع ٌها البىؾ كالعهيؿ، كيستكم في ذلؾ  ف  أكالهصرؼ أم 

،  أم ال يتىاكؿ سكل العهمية االفشاء عمى المعمكمات المتعمقة بالنزاعيقتصر  ف  أك هدعِ عميً(، ك أ

                                           
 .99د. ابراٌيـ حاهد الطىطاكم: الحهاية الجىائية لسرية الهعمكهات، هرجع سابؽ، ص.  1
ياحي: اثر تبيض االهكاؿ في احكاـ السرية الهصرفية، رسالة هاجستير، جاهعة بيرزيت، هحهد عاشكر يكسؼ الر  2

 129، ص. 2006فمسطيف، 
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 إلثباتيككف الكشؼ بالقدر البلـز  ف  أك هحؿ الىزاع كالعهميات التي تتبلـز هعٍا دكف العهميات االخرل، 
د الدفاع كيتخذ هف الىزاع ذريعة لمتشٍير حؽ البىؾ في هكاجٍة عهيمً، أم ال يتجاكز البىؾ حدك 

 بالعهيؿ، كاال دخؿ في ىطاؽ الحظر كتقررت هسؤكليتً الجىائية. 
كها يىدرج هعٍا هف ههارسة  االستعالـ المصرفيهصمحة الهصرؼ قد تتحقؽ هف خبلؿ  ف  أكها 

 في )ثانيا(.الرقابة الهصرفية 
 

 : االستعالـ المصرفي )تبادؿ المعمكمات(ثانيان 
عهالٍـ، كيؤلؼ أ باف ىشاطاتً هعمكهات سرية تتعمؽ بحياة زبائىً الخاصة بتسييرإع الهصرؼ يجه

الهؤسسة  ف  إعهاؿ، بحيث عطي الهعمكهات الهفيدة في حقؿ األف تأهثؿ التي يهكف بذلؾ الهؤسسة األ
الكضكح في  تجيب بشكؿ كاؼ عمِ ضركرات ف  أداة االساسية التي تستطيع الهصرفية أصبحت األ

التفاعؿ الهصرفي يفترض كجكد الشفافية كالكضكح، ككف الهصارؼ تهثؿ  ف  حياة االقتصادية، ألال
 هركز الثقؿ في الىشاط االقتصادم، لذلؾ فاف الدكر الذم تضطمع بً الهصارؼ في الكقت الحاضر

تساع العهميات الهخاطر يعكد إل زديادإ ألفا، في الهيداف االقتصادم ٌاـ جدن  بلـستعكعهيؿ لئل
 1الهصرفية.

يضع ىصت عمِ:"  1997 ( مف قانكف سمطة النقد الفمسطينية لسنة41المادة )إعهاال لحكـ 
المجمس األنظمة كالتعميمات المنظمة لسرية الحسابات بالمصارؼ كلتبادؿ المصارؼ لممعمكمات 

يا كفقا كالبيانات المتعمقة بمديكنية عمالئيا كالتسييالت المقررة ليـ مع سمطة النقد كفيما بين
ات هيطاء سمطة الىقد صبلحية كضع التعمعإيستشؼ هف ٌذي الهادة  قانكف المصارؼ." ألحكاـ

تبادؿ المصارؼ لممعمكمات المتعمقة بمديكنية الهىظهة لمسرية، كها يفٍـ هف الىص عمِ عبارة " 
البلزهة لسبلهة  "، تبىي الهشرع لئٍلستثىاء الهتعمؽ باالستعبلـ الهصرفي، بٍدؼ تكفير البياىاتعمالئيا

 االعتباراتٍا تعمك عمِ ى  أكها الكطىي،  االقتصادالزهة لخدهة  احتياطات، ككىٍا تعتبر االئتهافهىح 
 .2الهقررة لسرية الهصرفية

تتبادؿ المصارؼ المعمكمات كالبيانات بيف بعضيا ف أجرياف العرؼ عمِ  باالستعالـ المصرفييقصد 
ء كالمالءة المالية كالسمعة التجارية كاالدبية الحسنة كالقدرة البعض لالستعالـ عف مديكنية العمال

                                           
  55اىطكف جكرج سركيس :السرية الهصرفية في ظؿ العكلهة، هرجع سابؽ، ص.  1
 16، ص.2018، 17د. راجح أبك هصبح: الهرساة الهصرفية، دراسة قاىكىية حكؿ أحكاـ السرية الهصرفية، ع. 2
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ك هتكسطة " بٍدؼ أيقة عاهة كأف يقاؿ "السهعة حسىة هثبل كاستعهاؿ عبارة دق عمى الكفاء كاالمانة.
صياىة تكظيؼ اهكاؿ الهصارؼ، بحيث يتكجب عمِ البىؾ تكخي الحيطة كالحذر كالدقة عىد 

غمكطة تكجب قياـ هسؤكلية الهصرؼ،  كها يتـ تىظيـ تبادؿ الهعمكهات اعطاءٌا،  ككف الهعمكهات اله
عف طريؽ دائرة هخاطر االئتهاف، كتدرج الهعمكهات في كشؼ االخطار الهصرفية كيعاهؿ بسرية 

 .1تاهة
ف االستعبلـ الهصرفي يتـ بيف الهصارؼ فقط،  كال يجكز لمبىؾ االدالء بهعمكهات ألِ إتجدر االشارة 
ىٍج ىٍجا هغايرا 2الهشرع االردىي ف  أاال خرل، كاالستعبلـ هف قبؿ التاجر، أٍات خاصة عف عهيمً لج

جاز االستعبلـ لجٍات اخرل يكافؽ عميٍا البىؾ أكاعطِ سمطة تقديرية كاسعة لمبىؾ الهركزم، بؿ 
 الهركزم كالتاجر هثبل. 

عمى ( 32)ح/ في المادة 2010( لسنة 9نص قرار بقانكف بشأف المصارؼ الفمسطينية رقـ )
 في االندماج أك الشراء:يحؽ لرؤساء هجالس إدارة الهصارؼ الراغبة  االستعالـ بيف المصارؼ

يتبادلكا فيها بيىٍـ  بهكجب أحكاـ ٌذا القاىكف أك هف يفكضكىٍـ بتفكيض خاص لٍذي الغاية أف  
اء كذلؾ شريطة الهعمكهات الضركرية الهتعمقة بأعهاؿ هصارفٍـ الستكهاؿ دراسة االىدهاج أك الشر 

الحصكؿ عمِ هكافقة خطية هسبقة هف سمطة الىقد، كيعتبر ٌؤالء األشخاص هسؤكليف شخصيان عف 
الهحافظة عمِ سرية الهعمكهات التي يطمعكف عميٍا بٍذا الخصكص كتحت طائمة الهسؤكلية 

 القاىكىية." 
االفصاح  عف  عمى  2013( هف قاىكف ضهاف الكدائع الفمسطيىية لسىة 26كها ىصت الهادة )

:" تزكيد الهؤسسة بأم هعمكهات أك بياىات المعمكمات التي تتعمؽ بالعميؿ لمؤسسة ضماف الكدائع
/ز(  هف ذات القاىكف الحصكؿ هف سمطة الىقد 5/1تتعمؽ بالكدائع كالهكدعيف، كها أجازت الهادة )

المجاف الداخمية يككف جهيع أعضاء الهجمس ك  عمِ البياىات الضركرية ألداء هٍاهٍا، عمِ أف  
 .3ال كفقا ألحكاـ القاىكف"إكهكظفي الهؤسسة.. خاضعيف لهبدأ السرية بحيث ال يجكز اإلفصاح عىٍا 

يضع  لئلفشاءخرل أضافا حالة أردىي األك  يف الكطىيكؿ هف التشريع ف  أيفٍـ هف الىصكص السابقة 
ي ك سمطة الىقد، بٍدؼ حهاية االئتهاف الهصأتفصيبلتٍا البىؾ الهركزم   االستعبلـرفي اال ٌك

                                           
 89د. هحهد عبد الكدكد ابك عهر: الهسؤكلية الجزائية عف افشاء السر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص. 1
 133ص. هحهد عاشكر يكسؼ الرياحي: اثر تبيض االهكاؿ في احكاـ السرية، هرجع سابؽ، 2
 (.26بشأف الهؤسسة الفمسطيىية لضهاف الكدائع، هادة ) 2013( لسىة 7قرار بقاىكف رقـ ) 3
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ف يككف االستعبلـ الهصرفي بالقدر البلـز لمحصكؿ عمِ الهعمكهات الهتعمقة أالهصرفي،  بحيث يجب 
ا لمسرية في حاؿ سهح باالطبلع بشكؿ يتجاكز بالعهيؿ طالب االستعبلـ، كيعتبر الهصرؼ هخالفن 

عهيؿ، تقكـ هسؤكلية الهصرؼ ا بالذا كاىت الهعمكهات كاذبة كالحقت ضررن إا ه  أحدكد ها طمبً، 
 .1التقصيرية،  في حيف يساؿ الهصرؼ في هكاجٍة طالب االستعبلـ هسؤكلية تعاقدية

ي  ضفي خك  الحديث عف هصمحة الهصارؼ البد هف االشارة الِ هسألة في غاية األٌهية، اال ٌك
اف يجكز ذا كإ. فيثكر التساؤؿ حكؿ ها دكر الرقابة المصرفية في مكاجية السرية المصرفية

 االحتجاج بالسر المصرفي في مكاجية االدارة المصرفية العميا؟؟ 
التزاـ الهصارؼ بالسياسة الىقدية كالهصرفية كاالئتهاىية التي تتبعٍا الدكلة ٌي  ف  أهف الجدير بالذكر 

رقابة  تمارسيا جية مصرفية أكبر ضهاف لمحفاظ عمِ قكة االقتصاد القكهي، كتحقيقا لذلؾ فرضت 
كها في التشريع االردىي الذم يقصد بً الٍيئة  باعتباره بنؾ البنكؾ( )البنؾ المركزمقد تككف   ،عميا

البىكىكت كتضهف بكسائؿ شتِ سبلهة أسس الىظاـ الهصرفي، كيككؿ لٍا اإلشراؼ  التي تتكلِ إصدار
لكطىي، كذلؾ كها ٌك في التشريع ا )سمطة النقد الفمسطينية(كأ، 2في الدكلة االئتهاىيةعمِ السياسة 

لضهاف تىفيذ البىكؾ لمسياسة الهصرفية طبقا لمقكاىيف السارية. كاعتبر الهشرع ههارسة ٌذا الىكع هف 
ي اعتبارات  بأقصِالرقابة ككافة االجراءات كالكسائؿ التي تساعد عمِ تحقيقٍا  درجات الفاعمية، ٌك

 .3سرتعمك عمِ اعتبارات السر الهصرفي رغـ عدـ رغبتً في اٌدار ٌذا ال
( هف قاىكف الهصارؼ الفمسطيىي 51يهكف االستدالؿ عمِ الرقابة الهصرفية هف خبلؿ ىص الهادة  )

الذم أعطِ سمطة الىقد حؽ التفتيش عمِ جهيع الهصارؼ كفركعٍا كهكاتب التهثيؿ كهؤسسات 
 اإلقراض الهتخصصة كفركعٍا العاهمة في فمسطيف كشركات الصرافة كأم هف فركعٍا لفحص الدفاتر

( بشأف 41( هف القرار بقاىكف رقـ )22كالسجبلت كاالىظهة االلية كالبياىات الهالية، ككذلؾ الهادة )
ً:" ال يجكز التهسؾ في هكاجٍة هفتش سمطة الذم ىص عمِ اى    2016ترخيص هٍىة الصرافة لسىة 

                                           
 .113عمي هزلكي هضفي القضاة: كاجب البىكؾ، هرجع سابؽ، ص. 1
،جاهعة االسكىدرية، كمية الحقكؽ ، هىشكرات 1د. سكزم عدلي ىاشد: هقدهة في االقتصاد الىقدم كالهصرفي، ط. 2

 245الحمبي الحقكقية،ص.
بة عىد الكشؼ عىٍا، هرجع سابؽ، هىاع سعد العجهي: حدكد التزاـ البىؾ بالسرية الهصرفية كاالثار القاىكىية الهترت 3
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لؾ خرقا لجدار الىقد بالسر الهصرفي طالها كاف ذلؾ في حدكد هٍهتً كبغرض القياـ بٍا، كها ال يعد ذ
 .1ايضن أالهفتش همـز بالحفاظ عمِ السرية  ف  السرية أل

يفٍـ هف الهكاد السابقة اف الهشرع الكطىي رفع االلتزاـ بالسر الهصرفي أهاـ سمطة الىقد هف خبلؿ 
اعطاءٌا صبلحية الرقابة، ككذلؾ رفع السرية عف البىكؾ بالىسبة لهراقبي حساباتٍا، كبالىسبة لمبىؾ 

ـ هف الهركزم  . 2الجيات التي يخكليا القانكف سمطة االطالع عمى المعمكمات المصرفيةالعتباٌر
ذا ها يظٍر هف خبلؿ هادة ) ( لسىة 9( في القرار بقاىكف بشأف الهصارؼ الفمسطيىية رقـ )47/2ٌك

التقيد كظائؼ الهدقؽ الخارجي:"  تحت عىكاف التدقيؽ الداخمي كالخارجي عمِ اف هف هٍاـ اك 2010
ميمتو مف  انتياءسرية التامة كعدـ إفشاء المعمكمات التي حصؿ عمييا بحكـ عممو حتى بعد  بال

 ." 3المصرؼ
كالرقابة عمِ الهصارؼ هف  باإلشراؼتتجمِ الغاية هف ٌذا االستثىاء لتهكيف السمطات العاهة الهكمفة 

ة، القياـ بكظيفتٍا، ككىٍا خط الدفاع االكؿ في هكاجٍة العهميات الهصرفية ال التفتيش  ف  إذ إهشبٌك
السرية لعدـ جعمٍا  أٌدار هبدإكالرقابة عمِ الهصارؼ كفحص عهمياتٍا تحد هف ٌذي العهميات دكف 

 .4هبلذا لمعهميات غير الهشركعة
يتككف الجٍاز الهصرفي في فمسطيف هف سمطة الىقد الفمسطيىية كعدد هف البىكؾ التجارية، يعتبر ٌذا 

اتسـ في البداية بالضعؼ كالتشكي في ٌيكمً كىشاطً، ىتيجة لمظركؼ الجٍاز كليد تطكر تاريخي 
ا كبخبلؿ هدة كجيزة  هف ٍالسياسية التي هرت بٍا فمسطيف، كلكف تهكىت سمطة الىقد بعد تأسيس

ا عميً يهكف اعتبار سمطة الىقد . كتأسيسن 5تحقيؽ هىجزات همهكسة  عمِ الصعيد الهالي كالهصرفي
في ظؿ عدـ كجكد بىؾ هركزم فمسطيىي كيخكؿ لٍا صبلحية االشراؼ  الفمسطيىية )بىؾ البىكؾ(

ا  االدارة المصرفية كالرقابة عمِ الهصارؼ في فمسطيف، كترفع السرية الهصرفية في هكاجٍتٍا باعتباٌر
ـ ليساعدٌا عمِ 1997عاـ  الفمسطيىيةصدر قاىكف سمطة الىقد أككها  1995، فتأسست عاـ العميا

                                           
 15د. راجح  أبك هصبح :الهصفاة الهصرفية، هرجع سابؽ،ص. 1
  123عمي هزلكي هضفي القضاة: كاجب البىكؾ، هرجع سابؽ،ص. 2
 4، ص. 2012ايار  22صادرة عف سمطة الىقد الفمسطيىية بتاريخ  2012( لسىة 5تعميهات رقـ ) 3
 119ف: ىطاؽ االلتزاـ بالسر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص.د. عبد الرحهف السيد قرها4
خالد حسف زبدة : الىظاـ الهصرفي الفمسطيىي كهعكقات االىدهاج الهصرفي في فمسطيف هف كجٍة ىظر هدراء البىكؾ 5

اج ، ـ. ،  2014،  1، ع .28العاهمة في فمسطيف، هجمة البحكث التجارية الهعاصرة، كمية التجارة جاهعة سٌك
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هصرفي كيهارس هٍهة ترخيص الهصارؼ كالحفاظ عمِ االستقرار الىقدم ضهاف سبلهة العهؿ ال
ي تسعِ  لِ جذب االستثهار الداخمي كالخارجي، كالِ إكتشجيع الىهك االقتصادم في فمسطيف، ٌك

 .1يجاد بيئة اقتصادية تؤدم الِ اصدار العهمة الكطىية الفمسطيىيةإ
:" تمارس سمطة النقد الرقابة عمى عمِ اىً 1997/أ( هف قاىكف سمطة الىقد لسىة  46ىصت الهادة )

 ." المصارؼ كليا في ذلؾ اف تقـك بالتفتيش عمى أم مصرؼ لمتأكد مف سالمة مركزه المالي
ـ هدققكيستدؿ في  الحسابات التابعة لسمطة الىقد  ٌذي الهادة عمِ كجكب اطبلع هفتشك سمطة الىقد ٌك

يات الهصرفية، ككذلؾ جرد الصىاديؽ مالهؤيدة لمعه عمِ كافة السجبلت البىكية كالهستىدات كالكثائؽ
 .2كالخزائف الهكجكدة لدل الهصرؼ، كاالطبلع عميٍا في هقر الهصرؼ كليس في هكاف اخر

ػ فعمِ كؿ  الكاجبات القانكنية الممنكحة لممدقؽ الخارجيكها ىص عمِ جكاز اإلفصاح ألداء 
كلة الهٍىة هف الجٍات الرسهية،  عمِ هصرؼ أف يعيف سىكيا هدقؽ حسابات خارجي هرخص لً هزا

أف يككف الهدقؽ همزها بالتقيد بالسرية التاهة كعدـ أفشاء البياىات كالهعمكهات التي حصؿ عميٍا بحكـ 
 3عهمً

فشاء السر الهصرفي ال يدخؿ في ىطاؽ التجريـ عمِ الدكاـ، بؿ عمِ العكس قد يباح إ ف  أبعد بياف 
ا لهصمحة طرفي الحساب، فبل بد هف في حاالت العتبارات أسهِ كتمؾ ال حاالت تـ اجهالٍا كذكٌر

  االستثناءات العامة المقررة لممصمحة العامة في )الفرع الثاني(.استكهاؿ الحديث عف 

 انفرع انثاَي: االسرثُاءاخ انًمررج نهًظهحح انؼايح 

فرضت لحهاية  تعد االستثىاءات الكاردة عمِ تطبيؽ هبدأ السرية الهصرفية سياج لٍذي السرية،
خرل، هها يترتب عميً أالهصالح الخاصة هف جٍة، كلحهاية الىظاـ العاـ كالهصمحة العاهة هف جٍة 

، فهصمحة الزبكف الهحهية 4صعكبة تحديد هيداف السرية الهصرفية هف الكجٍة العهمية بشكؿ عاـ
حدكد السرية  لقكؿ بأف  بالسرية تصطدـ بهصمحة الهجتهع الراغب باالستعبلـ عف أحكالً. كعميً يهكف ا

ك هف الهصمحة العاهة أ، السرية عمِ الهصرؼ اعطاء الهعمكهاتيحذر ا هف القاىكف الذم ه  أتىبع 

                                           
  p.m 4:00الساعة  2018-2-7رجع الكتركىي: صفحة سمطة الىقد الفمسطيىية، راـ اهلل، تاريخ الزيارة ه1
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رفض  بإهكاىًالهصرؼ  ف  أكيعقب عمِ ذلؾ بىتيجة هفادٌا  .1التي تحؿ الهصرؼ هف االلتزاـ بالسرية
ذلؾ بالىسبة ألشخاص القاىكف  يرفض ف  أً هف الصعب ى  أال إعطاء الهعمكهات السرية لشخص ها، إ

 العاهة( تمزهً باالستجابة لذلؾ الطمب.  سمطةالعاـ )ال
كهف ٌىا يثكر التساؤؿ حكؿ الحاالت التي يفرض فيٍا القاىكف عمِ الهصارؼ ضركرة هىاقشة 

مدل فاعمية مبدأ التزاـ بالسرية الهعمكهات السرية هع السمطات العاهة؟ يتجمِ ذلؾ هف خبلؿ بياف 
االحتجاج كاستكهاؿ الحديث عف هدل فية في مكاجية السمطة القضائية في )الفقرة األكلى(، المصر 

 ماـ االدارات المالية في )الفقرة الثانية(.  أبالسرية 
 الفقرة األكلى : مدل االحتجاج بالسرية المصرفية في مكاجية السمطة القضائية 

ساسية لبلستقرار االجتهاعي حد الدعائـ األأتعتبر  التييتصؿ اظٍار الحقيقة بالهصمحة العميا لمعدالة، 
زالة جهيع القيكد التي تقؼ في طريقٍا لمكصكؿ اليٍا كغاية إكاالقتصادم كالسياسي لمدكلة، بها يقتضي 

تقديسا لضركرة 2فشاء المعمكمات اماـ السمطات القضائيةإجاز المشرع أعميا في الهجتهع. لذلؾ 
 بعض كجدتفتي تقكـ عميٍا الهجتهعات، العدالة احد القيـ العميا ال احتراـ احكاـ القضاء، باعتبار

 حقائؽ ٌىاؾ أف  ( لهصرم بالبىكؾ الحسابات سرية كقاىكف األردىي البىكؾ قاىكف) هثؿ التشريعات
 االقتصادم االستقرار لضهاف عىٍا غىِ ال كالتي لمدكلة العميا بالهصالح كبير ارتباط ذات كهعمكهات
 الهتعمقة السرية الهعمكهات بكتـ التزاهً هف البىؾ بإعفاء قاهت كلذلؾ لمدكلة، تهاعيكاالج كالسياسي
 قضائي قرار صدر إذا عىٍا كاإلفصاح الهعمكهات بٍذي اإلدالء كاجب عميً كفرضت بؿ ، بعهبلئً
هثاؿ ذلؾ حالة تقدـ الهىفذ بطمب لمحجز عمِ حسابات الهديف )الهىفذ ضدي(عىد احتفاظ  .بذلؾ يقضي

هديف بحسابات بىكية يككف فيٍا هايساكم قيهة الديف فيتـ كشؼ رصيد العهيؿ كرفع السرية كالحجز ال
( هف قاىكف 41عميٍا كتحكيمٍا لحساب دائرة التىفيذ كبعد ذلؾ صرفٍا لمهىفذ إعهاال لىص الهادة )

 2005.3(لسىة 23التىفيذ الفمسطيىي رقـ )

                                           
 54اىطكف جكرج سركس: السرية الهصرفية في ظؿ العكلهة، هرجع سابؽ، ص. 1
ىؾ الهركزم كالجٍاز الهصرفي في ضكء احكاـ قاىكف الب لبلئتهافد. هحهد عبد المطيؼ فرج: الحهاية الجىائية  2

 146، ص.2006، لسىة  2003( لسىة 88الهصرفي كالىقد رقـ )
3
( هىً :" يبدأ التىفيذ عمِ ها يهمكً الهديف هف ىقكد سائمة 41ىص الفصؿ الرابع تحت عىكاف هحؿ التىفيذ في الهادة ) 

هىقكلة كغير الهىقكلة". أم كعمِ ها لً هف حقكؽ لدل الغير، كفي حاؿ عدـ كفايتٍا يجرم الحجز عمِ أهكالً ال
صبلحية قاضي التىفيذ في إصدار قرار لمحجز عمِ أهكاؿ الهديف سدادا لمديف.
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لتعرض اليٍها اهاـ السمطة القضائية هف خبلؿ الحديث مـز التطرؽ الِ بياف هسألتيف يتـ اتسهها ي 
 .1كمسألة تقديـ الدفاتر المصرفية ) ثانيا( اداء الشيادة اماـ المحاكـ في ) اكال(عف 
 

 داء الشيادة اماـ المحاكـ أ:  أكالن 
في ركاية شخص عما ادركو مباشرة بحكاسو المختمفة تعتبر الشٍادة دليؿ هف ادلة االثبات، تتهثؿ: "

الشٍادة  ف  إإال  2عف كاقعة معينة كىي تنصب عمى كقائع يمكف اف تككف مدارا إلظيار الحقيقة."
ا االهكر الجزائية ال يهكف الحصكؿ هقدهن  ف  إ، ذلؾ 3تختمؼ في االهكر الجزائية عىٍا في االهكر الهدىية

ٍا، خبلفا لؤلهكر ٍا تىصب عمِ كقائع  تحدث فجأة كال يهكف تكقع حدكثعمِ الكتابة إلثباتٍا، ألى  
 .4الهدىية التي يضيؽ فيٍا ىطاؽ الشٍادة لئلثبات بأحكاؿ هعيىة

كالشٍادة كاجب شرعي كقاىكىي، ال يستطيع الهطمكب لمشٍادة التخمؼ عف أدائٍا، بؿ يجبر عمِ 
ذا تخمؼ عكقب عمِ تهىعً عف الحضكر دكف هسكغ إهاـ الهحكهة كاداء الشٍادة، فأالحضكر 
ذا ها  5هشركعا ( لسنة 3( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )88)كدتً الهادة أٌك
ك عف حمؼ اليميف دكف عذر مقبكؿ يعاقب أذا حضر الشاىد كامتنع عف أداء الشيادة إ:"  2001

" دينار اك ما يعادليا.. 200دينار كال تزيد عف  50مف قبؿ المحكمة المختصة بغرامة ال تقؿ عف 
 . اك الحبس هف يتخمؼ عف اداء الشٍادة دكف هسكغ هشركع بالغراهة يفٍـ هف الهادة اف

 
الشيادة اماـ المحاكـ في امكر تتعمؽ بالعالقات  ألداءاستدعاء البنؾ كفي هعرض الحديث يهكف 

ا هف تعريضً لمهسؤكلية خكفن  -ً قد يهتىع عف أداء الشٍادة اللتزاهً بكتهاف السرية ى  إال إ، المصرفية
اجهة عف اإلفشاء، لكىً هف جٍة أكلِ همـز بهساعدة السمطات القضائية في اجتبلء القاىكىية الى

الحقيقة، كقد سمكت التشريعات الهختمفة هسالؾ هتبايىة فيها يتعمؽ بهدل االحتجاج بالكتهاف الهصرفي 
 :6هاـ القضاء، كعميً تـ تقسيهٍا الِ اتجاٌيفأداء الشٍادة ألبلهتىاع عف 

                                           
 67د. عبد الرحهف السيد قرهاف: ىطاؽ االلتزاـ بالسر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص. 1
  154،ص.2015ٌرة،، دار الكليد لمىشر كالتكزيع ، القا1د. ٌشاـ ليكسفي: الحهاية الجىائية لمسر الهٍىي، ط. 2
 92السر، هرجع سابؽ، ص. إلفشاءهحهد عبد الكدكد عبد الحفيظ ابك عهر: الهسؤكلية الجزائية  3
 106هىاع سعد العجهي: حدكد التزاـ البىؾ بالسرية الهصرفية، هرجع سابؽ،ص. 4
 ( االهتىاع عف الشٍادة 88الهادة )  2001( لسىة 3قاىكف االجراءات الجزائية رقـ ) 5
 59هد فرح هحهد فرح: حدكد التزاـ البىؾ بالسرية كاالثر القاىكىي الهترتب عميٍا، هرجع سابؽ، ص.هح 6
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 لشيادة  تشريعات أكجبت أداء ا - أ

دكف  ألدائٍاذا دعي إ تكجب عمى البنؾ  أداء الشيادة اماـ القضاء الجزائي كالمدنيٌذي التشريعات 
تفرقة بيىٍها، فمـ تجز لً االهتىاع عىٍا احتجاجا بالسر الهصرفي، كذلؾ لترجيح الهصمحة العاهة 

يحتهي شخص  ف  أال يجب ً ى  أكهصمحة العدالة عمِ االلتزاـ بالكتهاف، بحيث تقرر ٌذي التشريعات 
 .1هصمحة العدالة كهىٍا التشريع السكيسرم تفتضيًكراء سر الهٍىة لمٍركب هها 

 تشريعات اكجبت االمتناع عف اداء الشيادة  - ب
ا اللتزاهً حتراهن اداء الشٍادة أعبلي، تكجب عمِ الهصرؼ االهتىاع عف أٌا ير ٌذي التشريعات خبلفا لىظ

ـ الجزائي هثؿ: قاىكف السر الهصرفي المبىاىي أالقضاء الهدىي  هاـأكاف ذلؾ أبحفظ السر، سكاء 
 كالهصرم.

ماـ القضاء الجزائي كالشيادة اماـ القضاء أبيف الشيادة فقد فرؽ  بالنسبة لمتشريع األردنيها أ 
الشٍادة كال يستطيع االحتجاج بالسر في هكاجٍة القاضي  بإداءيككف البىؾ همـز بحيث  المدني،

ذلؾ يعيؽ سير العدالة كيضر بالصالح العاـ، ككف اكتشاؼ الجرائـ  هف األهكر الهتعمقة  ف  الجزائي، أل
الهشرع األردىي تبىِ  ف  أيفٍـ هف ذلؾ الهصالح الفردية كهصالح العهيؿ. بالصالح العاـ كيعمك عمِ 

ة  هاـ القضاء الجزائي لسبب هشركع يعفي الهصرؼ هف ثكب السريأفشاء السر إف الرأم القائؿ بأ
أحقية الهصرؼ في التذرع بالسرية الهصرفية لبلهتىاع عف أم  2ا لمشٍادة اهاـ القضاء الهدىي.خبلفن 

ة ال تفضيؿ ىٍا جاءت في هكاجٍة هصمحتيف كبلٌها خاصأالشٍادة في القضايا الهدىية، تعميؿ ذلؾ 
ا رأل اف التهسؾ الهكازىة بيف ٌذي الهصالح،  فاذ يترؾ لقاضي الهكضكع تقديرالحداٌها عف االخرل، 

داء الشٍادة،  كعكس ذلؾ عمِ الهصرؼ اف يقدـ أبالسر الهصرفي لً ها يبرري يعفي الهصرؼ هف 
شٍادتً كال يتهىع عف ذلؾ  هع االشارة الِ ضركرة  التكصؿ الِ تعاكف كثيؽ بيف السمطات القضائية 

 .3كالهصرؼ في سبيؿ ىشر العدالة 
( 4قانكف البينات الفمسطيني رقـ )تىظيـ ٌذي الهسألة في كبالرجكع الِ التشريع الكطىي، يبلحظ 

كجكب اداء  الشيادة عمى التي تحدثت في الفقرة الثاىية هىٍا عمِ ( 76في المادة )  2001لسنة 

                                           
 126هحهد عاشكر يكسؼ الرياحي: اثر تبيض االهكاؿ في احكاـ السرية الهصرفية، هرجع سابؽ، ص. 1
  94هحهد عبد الكدكد ابك عهر: الهسؤكلية الجزائية، هرجع سابؽ، ص. 2
  128سؼ الرياحي: اثر تبيض االهكاؿ، هرجع سابؽ، ص.هحهد عاشكر يك  3
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حقية البنؾ أىنا يستشؼ كهف المصارؼ"، " ضاؼ الييااالطباء اك غيرىـ  كي المحاميف أك
ك تقديـ بيانات تتعمؽ بعمالئو كحصؿ عمييا في أالشيادة  ألداءباالحتجاج بالسر الميني اذا طمب 

خر آك تحكيميا لمصرؼ أحساباتو المصرفية  بإغالؽمعرض ممارستو لمينتو،  حتى لك قاـ العميؿ 
. اك جنحة نايةكاف القصد مف ذلؾ ارتكاب ج ذا ماإ باإلفشاءو اعطى البنؾ االذف ن  إال إمنافس، 

حد جرائـ أذا كاف ٌىالؾ إعطاء الهعمكهات ا  يىي لكجكب الشٍادة ك كيفٍـ هف ذلؾ تبىي الهشرع الفمسط
 تبيض االهكاؿ يقكـ بٍا العهيؿ هرفكعة اهاـ القضاء.

ذا كاف لمهصرؼ االحتجاج بالسرية الهصرفية في هكاجٍة السمطة القضائية اذا إيثكر التساؤؿ حكؿ ها 
 طمب 

ـ لً الحؽ بالتذرع بالسرية دكف تحهؿ أم أطبلع عميٍا، كراؽ الهصرفية لئليـ الدفاتر كاألهىً تقد
 طبلع الهحكهة عمِ الدفاتر الهصرفية في )ثاىيا(. إهسؤكلية؟ ٌذا يظٍر هف خبلؿ الحديث عف 

 ثانيا : اطالع المحكمة عمى الدفاتر المصرفية 
لممادة لِ هكقؼ التشريع االردىي في ٌذا الصدد كفقا إلمكقكؼ عمِ ٌذا التساؤؿ ال بد هف التطرؽ 

ماميا النزاع اف أيجكز لممحكمة المعركض ً: "ى  أالتي ىصت عمِ ردني ( مف قانكف التجارة األ 21)
ك بناء عمى طمب صاحب المصمحة ابراز الدفاتر كاالكراؽ المصرفية الطالع أتأمر مف تمقاء نفسيا 

 .1المحكمة عمييا كالستخالص منيا ما يتعمؽ بالنزاع"
ا كالهعاهبلت حقية الأيتضح هف الهادة الهذككرة  سمطات القضائية بالزاـ الهصرؼ تقديـ دفاتٌر

هاهٍا، أا بخصكص الىزاع القضائي الهعركض كالعهميات الهصرفية الخاصة بالعهبلء، لبلطبلع عميٍ
ليً هف تمقاء ىفسٍا دكف طمب إكلمهحكهة أف تمجأ  في قاىكف التجارة االردىي، مر جكازمأً ى  أٌذا يعىي 

، كقد يختص قاض ي الهكضكع بتقديري كفي الكيفية التي يراٌا هىاسبة كهحققة لمغرض هىً الخصـك
يككف االطالع بالقدر الالـز فيما يخص النزاع،   ف  أالى ضركرة لبلطبلع عميٍا. هف ٌىا يحتـ التىكيً 

ذا يعىي اىً لـ يجعؿ  ،2يقتصر عمى الجزء الذم كردت فيو البيانات المتعمقة بالخصكمة ف  أأم  ٌك

                                           
 ( حؽ الهحكهة بطمب ابراز الهستىدات الهصرفية 21قاىكف التجارة االردىي: هادة ) 1
ىقبل عف  285هجهكعة القكاعد،  12/3/2004تجارم جمسة  233/2004طعف رقـ  حكـ لهحكهة التهييز الككيتية، 2

 104بالسرية الهصرفية، هرجع سابؽ،ص. هىاع سعد العجهي، حدكد التزاـ البىؾ
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بىفسٍا صبلحية االطبلع عميً كلمهحكهة  طميؽ في إستخداـ البياىات الهكجكدة لديً،  الهصرؼ حر
 .1ك بكاسطة خبير تىدبً لذلؾأ
( منو  28في  المادة )  2001(  لسنة 4لقانكف البينات رقـ )ا في التشريع الفمسطيىي، بالرجكع ه  أ

ف االكراؽ الهىتجة في الدعكل في ف يطمب الزاـ خصهً بتقديـ ها تحت يدي هأالتي يجكز فيٍا لمخصـ 
ا عميً قد تأهر الهحكهة البىؾ بتقديـ دفاتر التجار لبلطبلع عميٍا أم هرحمة تككف عميٍا الدعكل، كسىدن 

ي كسيمة  ا هف االكراؽ التي تحت يدي، ٌك  .2ك هدىيةأجائزة في كافة الهىازعات تجارية باعتباٌر
هر السمطة القضائية، فالسبيؿ كراء ذلؾ اجباري هف ِ أإلاها في حالة اهتىاع الهصرؼ عف االستجابة  

ذا ادعِ بحصاىة الهستىد عميً كاجب تقديهً لمهحكهة إا ه  أ، فرض الغرامة التيديدية عميوخبلؿ 
 .3لتتثبت بىفسٍا هف الحصاىة الهدعي بٍا

( هف قاىكف 9، سىدا لمهادة )االعماؿ التجارية بطبيعتياعهاؿ الهصرؼ ٌي هف أ ف  أتجدر االشارة الِ 
عطت البىكؾ صفة التاجر، ذلؾ ككىٍا شركة هساٌهة عاهة تقـك أالتجارة االردىي الفقرة )د( التي 

.  فاكتساب الهصارؼ صفة التجار يترتب عميٍا التقيد بااللتزاهات 4تجارية كتسعِ لتحقيؽ ربح بأعهاؿ
ي التي يثبت  التي فرضٍا قاىكف التجارة هثؿ: بٍا التاجر جهيع العهميات هسؾ الدفاتر التجارية ٌك

ا، فعىدها يثكر ىزاع بيف العهيؿ كشخص  ف يطمب أخر هف الغير، يحؽ لمغير أالهصرفية التي يباشٌر
عتباري هف الغير كتحت يدي سىد اثبات، إب )ضهف حدكد الىزاع(هيؿطبلع عمِ دفاتر العهف الهحكهة اإل

 .5ككف حسابات الهصرؼ ٌي غطاء لحسابات العهيؿ
ف يككف عائقا ألكامر الجيات القضائية التي تمزمو أف السر المصرفي ال يمكف أذلؾ  يستنتج مف

و تجدر اإلشارة إلى ضركرة التكافؽ بيف اعتبار القضاء إال أن   مر مكتكب،أعمى  بتقديـ كثائؽ بناءن 
سمطة عميا كبيف تحدث القانكف عف السرية المصرفية بشرط أف يككف اإلفصاح عنيا كفقا لما 

ضيؽ أيتـ في  أفلى المحكمة يجب إبتقديـ دفاتره  التزاـ البنؾ أم أف  . ـ مع أحكاـ القانكفيتالء
دلة تمييدية حكؿ الكقائع المتنازع أتككف ىنالؾ  ف  أيقتصر عمى مكضكع النزاع فقط، ك  ف  أك نطاؽ، 

                                           
  160حسيف ابف عشي: السر الهصرفي كاجراءات هكافحة الفساد الهالي، هرجع سابؽ، ص.  1
 ( الزاـ الخصـ تقديـ ها تحت يدي 28:هادة ) 2001لسىة  4قاىكف البيىات الفمسطيىي  رقـ  2
  107ص.هىاع سعد العجهي: حدكد التزاـ البىؾ بالسرية، هرجع سابؽ،  3 

، هجهكعة القكاعد، هرجع 11/2/2002هدىي: جمسة  2001لسىة  296هحكهة التهييز الككيتية: الطعف رقـ   4
 629سابؽ، ص.

 99هحهد عبد الكدكد ابك عهر: الهسؤكلية الجزائية ، هرجع سابؽ،ص. 5
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ىك ضركرم لمفصؿ في الدعكل، حتى تحكـ  ف في دفاتر المصرؼ ماأعمييا تؤكد لممحكمة 
 ة بذلؾ. المحكم
ا تحت هظمة االباحة تكريسا ف هدل االبعد بيا حتجاج بالسرية في هكاجٍة السمطة القضائية باعتباٌر

عف السرية في مكاجية االدارات العامة في ) الفقرة ستكهاؿ الحديث المهصمحة العاهة، ال بد هف 
  الثانية(.

 
 الفقرة الثانية: السرية في مكاجية االدارات العامة 

هر اهاـ)السمطات العهكهية( عىدها يتعمؽ األ ستثىاءإف السر الهصرفي يتـ رفعً أتأكيد عمِ يهكف ال
شراؼ عمِ القطاع الهالي كالتجارم بهعمكهات ضركرية تخكلٍا ههارسة صبلحيتٍا في اإل

، هها يىعكس  1ك يفقد هبرر كجكديأكاالقتصادم، كفي هعرض ذلؾ  يضعؼ االلتزاـ بالسر الهصرفي 
سرار الهٍىية، حتراـ حؽ بعض الدكائر الرسهية في هعرفة األالزاهٍا بإسة الهصرفية في عمِ الهؤس
هها يجعؿ  (كالن أالمالية كضريبة الدخؿ ) لإلداراتطالع الممنكح يسمى بحؽ اإل ماعف طريؽ 

هاهٍا السرية الهصرفية. كها ال أالهالية  بحيث  تذكب  لئلداراتالهصرفي بهثابة الهعاكف الرئيسي 
ا غطاءن يخ ة كغسيؿ االهكاؿ   فِ القكؿ بخطكرة السرية الهصرفية باعتباٌر لمجرائـ كالعهميات الهشبٌك

 عف السرية في مكاجية العمميات المشبكىة في ) ثانيا(.هف خبلؿ الحديث 
  : السرية في مكاجية االدارة المالية )الضريبية(كالن أ

الضريبية( صبلحية االطبلع عمِ  كاإلدارةارية )ك الهراكز االدأالٍيئات االدارية  ؿ الهشرع بعضخك  
الضريبة   لئلدارةالهعطيات البىكية حتِ لك اتسهت بطابع السرية، كيعرؼ الفقً حؽ االطبلع الهخكؿ 

اقداـ االدارة عمى طمب اخبارىا بمختمؼ المعطيات حكؿ االنشطة المينية التي تفيدىا في ربط  :باىً
يا كاجب كطني يمتـز بو كؿ بأن  كيشار الِ الضريبة "  2رب منياالضريبة كتحصيميا بغية منع التي

كالٍدؼ  داء مبمغ معيف يفرض عمى ما لمفرد مف امكاؿ كامالؾ كمصادر دخؿ."أمكاطف تتمثؿ في 
بالتالي ىص قاىكف هف الضريبة تهكيف الدكلة هف اإلىفاؽ في الكجكي العاهة كتقديـ خدهاتٍا الهتىكعة. ك 

                                           
  123عمِ هزلكي هضفي القضاة: كاجب البىكؾ ، هرجع سابؽ، ص. 1
  124: كاجب البىكؾ، الهرجع السابؽ، ص.عمي هزلكي هضفي القضاة 2
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دارة الضرائب حؽ االطبلع عمي إ/ب( عمِ هىح هكظفي 23في الهادة ) ردىيضريبة الدخؿ األ
 .1البياىات الهصرفية

كعميً تعفِ هؤسسات االئتهاف )البىكؾ( هف حيث الهبدأ هف سر الهصرفي في هكاجٍة هصمحة 
اخطارات هعيىة عف بعض الكقائع كالبياىات الهتعمقة بالعهبلء  بإرساؿالضرائب، حيث تمتـز الهصارؼ 

الِ االخطار عف عهميات تحكيؿ  باإلضافةعف فتح كقفؿ الحسابات،  كاألخطارحة الضرائب،  لهصم
 .2االهكاؿ الِ الخارج

 الدخؿ في ضريبةبشأف  2011( لسىة 8رقـ ) اىكف رار بققالقد ىص  كطىي التشريع ال كعمِ صعيد 
 المعمكمات طمب خطيان  قبمو مف مفكض مكظؼ ألم أك لممدير. 4 :"عمى( منو 23/4) مادةال

 المالية الدكائر مع القانكف ىذا أحكاـ لتنفيذ الالزمة الضريبية المعمكمات كتبادؿ الضركرية
 .3القانكف ألحكاـ كفقان  أخرل جية أك دائرة أية أك كالضريبية

يفٍـ هف ذلؾ اعطاء الهشرع صبلحية تبادؿ الهعمكهات الضريبية هع الجٍات كفقا ألحكاـ القاىكف 
سباب التي تدفع الهصارؼ لئلفشاء عف هدخرات االفراد األ أحدهسائؿ الضريبية لكبذلؾ تشكؿ ا

الضرائب بحفظ السر  يبالزاـ هكظف ذلؾ هىكط ف  إال إا لفرض الضريبة عميٍـ، الهتعاهميف هعٍا، تهٍيدن 
ا كالتزاهٍـ بحفظ السر ٌك التزاـ اتجاي الدكل ف  إذ إ ة اطبلعٍـ عمِ ٌذا السر لهصمحة ال يجكز تجاكٌز

 كلمهصمحة العاهة. 
عمى السجالت المالية كالقيكد 4بعض التشريعات الحؽ لمكظفي دائرة الضريبة االطالعلذلؾ تقرر 

هف اجؿ التحديد الصحيح لمكعاء الضريبي، لتحديد هقدار الضريبة  ككشكفات الحساب 5اليكمية
قا لمهصمحة العاهة لمدكلة الكاجب فرضٍا عمِ العهيؿ، كالعمة كراء تقرير حؽ االطبلع كاستثىاء تحقي

 .6لهىع التٍرب الضريبي
 

                                           
  25جفالي عاىس: الحهاية الجزائية لسرية هعمكهات البىكؾ، هرجع سابؽ، ص. 1
عبد الرحيـ زضاكي: هبدأ السر الهٍىي البىكي كاالستثىاءات الكاردة عميً، هىشكرات هجمة دفاتر قاىكىية  سمسة دفاتر  2

  192ص.  2016،  1ع  –الهغرب  –القاىكف الهدىي كاالعهاؿ 
 145هحهد عاشكر يكسؼ الرياحي: اثر تبيض االهكاؿ، هرجع سابؽ، ص. 3
 148د. ٌشاـ ليكسفي: الحهاية الجىائية لمسر الهٍىي، هرجع سابؽ، ص. 4
 43عبد اهلل عبد القادر الكيبلىي: سرية الحساب الهصرفي، هرجع سابؽ،ص. 5
 112سر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص.د. عبد الرحهف السيد قرهاف: ىطاؽ االلتزاـ بال 6
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ا أهاـ ال تككف عائقن أالقكاىيف الخاصة بالسرية الهصرفية يجب  ف  أكبالىتيجة.. يهكف التكصؿ الِ 
ة، كهصادر الحصكؿ عمِ األ هكاؿ كتحكيمٍا كتحريكٍا، لذا هف اكتشاؼ الصفقات الهالية الهشبٌك

سرية الهصرفية كبيف هعرفة هصادر االهكاؿ كالتحرم عف يجاد التكازف بيف هكضكع الإاألصكب 
ة ثر السرية عمِ عهميات غسيؿ األهكاؿ،  أ، هها يستدعي تكضيح 1الصفقات الهالية كالعهميات الهشبٌك

 السرية في مكاجية العمميات المشبكىة ) ثانيا(.هف خبلؿ الحديث عف 
 

 ا: السرية في مكاجية العمميات المشبكىة ثانين 
ة، فبالرغـ هف االيجابيات  ا كغطاءلسرية الهصرفية ثكبن عتبر ات تخفي كراءٌا الجرائـ كالعهميات الهشبٌك

، مما يدفع القكؿ ضركرة تغميب مصمحة المجتمع يضاأٍا تعاىي هف سمبيات ى  إال إالتي تحققٍا السرية 
المسؤكلية  ف  إكبالتالي ففي الكشؼ عف الجرائـ المستترة خمؼ السرية لمحفاظ عمى كياف المجتمع. 

يا ن  أك حيازتيا ألمكاؿ تعمـ أتعماليا ك اسأك قبكليا أعف الجرائـ تطاؿ المصارؼ عند تمقييا  باإلبالغ
مكاؿ المتحصمة غير ف األأجرامي، فمتى ما قامت الشبيات لدل البنكؾ تفيد بإمتحصمة عف فعؿ 

السمطات المعنية كاالخالؿ  إلى(بالغ عف الجرائـ )الجنح كالجناياتنظيفة، يقع عمى عاتقيا كاجب اإل
صدار الشيؾ دكف إ.مما يستدعي تسميط الضكء عمى جريمتي 2بيذا االلتزاـ يكجب مساءلتو جنائيا

ا، مما يفرض كاجب ىـ الحاالت المستجدة كاكثرىا حدكثن أرصيد كجريمة غسيؿ االمكاؿ باعتبارىا 
 كشفيا مف خالؿ  التحمؿ مف االلتزاـ بالسر المصرفي.

 صدار الشيؾ دكف رصيد  إجريمة  - أ

 ال يصدر شيكات دكف رصيد كالأكلِ ذ كاف األإ لخطأ العميؿ نفسو،جاء رفع السرية بٍذي الحالة 
ٌذا العهؿ يجرهً القاىكف،  كفي ٌذي الحالة  ف  أيترؾ حسابا هكشكفا، كيسحب عميً شيكات هع عمهً ب

عطاء مشركحات لممحكمة في ا  ك بالغ عف جريمة اصدار شيؾ دكف رصيد، اإليتكجب عمِ الهصرؼ 
رفض صرؼ الشيؾ حماية لمصمحة اكلى باالعتبار، اكلى  بأسبابصدار شيادة إحاؿ طمبيا 

 .3المصمحة العامة  النظاـ العاـ كمصمحة المستفيد مف الشيؾ

                                           
 123عمي هزلكي هضفي القضاة ، كاجب البىكؾ ، هرجع سابؽ ، ص  1
 104هحهد عبد الكدكد عبد الحفيظ ابك عهر : الهسؤكلية الجزائية، هرجع سابؽ، ص. 2
 62هحهد فرح هحهد فرح الفحؿ: حدكد التزاـ البىؾ بالسرية، هرجع سابؽ، ص. 3



54 

 

ك يقابمً رصيد أقؿ هف أيتحقؽ الركف الهادم لمجريهة بإعطاء شيؾ ال يقابمً رصيد قائـ كقابؿ لمسحب 
فبل جريهة في األهر ها داـ لمساحب عىد إعطاء الشيؾ في ذهة الهسحكب عميً رصيد سابؽ،  قيهتً، 

 ،  كاؼ لمكفاء بقيهة الشيؾ كقابؿ لمصرؼ.1هحقؽ الهقدار، خاؿ هف الىزاع

إصدار شيادة اك بياف بأسباب رفض أف الهصارؼ  /ج( هف القرار بقاىكف بش32/2أجازت الهادة )
يصدر شيادة تكضح  و يجكز لمبنؾ أف  ن  أ، كمفاد ذلؾ صاحب الحؽصرؼ أم شيؾ بناء عمى طمب 

البياف المطمكب يقتصر االيضاح عمى  أسباب رفض أحد الشيكات اذا طمب المستفيد ذلؾ، عمى أف  
يككف الكشؼ ضمف ضكابط معقكلة،  فال يجكز عند التقدـ  لصرؼ  ىذا يعني أف   فقط كال يتجاكزه

لشيكات( مف احد البنكؾ ميما كانت قيمتيا سكاء ضئيمة اـ كبيرة أف كرقة تجارية )كالكمبياالت اك ا
يتـ الكشؼ عف الرصيد اإلجمالي لمعميؿ لخطكرة تمؾ المسألة التي قد تؤدم لإلفصاح عف أرصدة 
ضخمة بغية صرؼ كمبيالة متدنية القيمة، فال بد مف مراعاة اف يككف الكشؼ غير مطمؽ بحيث 

 رؼ عمى الشيؾ بعبارة "عدـ كفاية الرصيد" دكف التنكيو لقيمتو. جرت العادة عمى اف يختـ المص
 

صدار الشيؾ بدكف إالتي تتحدث عف جريمة  (421المادة ) فيردني لقانكف العقكبات األ بالرجكع 
قؿ مف قيمة أمقابؿ الكفاء  ف  أك أال يككف لمشيؾ مقابؿ كفاء،  ف  أحدل حاالتيا أرصيد، كالتي 

ىً يعد إك كاف الهقابؿ اقؿ هف قيهة الشيؾ، فأرصيد لً  سحب شيكا ال. فالعهيؿ عىدها ي2الشيؾ
 ف  أهرتكب لجريهة اصدار الشيؾ دكف رصيد،  فبل عبرة هف حهايتً بعدـ افشاء السر الهصرفي،  كها 

ال يستقيـ 3( التي تجيز الكفاء الجزئي 251في قانكف التجارة االردني المادة )عهاؿ الىص القاىكىي إ
ذلؾ اف سحب العميؿ  رصيد الساحب لدل الهصرؼ، كال يعتبر اىتٍاكا لمسرية الهصرفية، ال بهعرفة إ

 .4ا الى رفع السرية في حدكد قيمة الشيؾشيكا عمى مصرؼ يؤدم عممين 
كزيادة رؤكس االهكاؿ  الطهأىيىةكعمِ الرغـ هف االيجابيات التي تحيط بالسرية الهصرفية في تكفير 

الهقابؿ قد تعيؽ عهميات هكافحة غسيؿ االهكاؿ كالكشؼ عف االهكاؿ  ٍا فيى  إال إلدل الهصارؼ، 

                                           
، دار هحهكد لمىشر كالتكزيع، هصر، 1ي: جرائـ الشيؾ كفقا ألحدث أحكاـ هحكهة الىقض، ط.هحهد عبد الحهيد األلف 1

 50،ص.1996
 (، جريهة اصدار شيؾ دكف رصيد 42قاىكف العقكبات االردىي :هادة ) 2
 (، الكفاء الجزئي 251قاىكف التجارة االردىي: الهادة ) 3
 22، ص.2007،الهىظهة العربية لمتىهية االدارية، القاٌرة، 2، ط.عبد الهىعـ احهد التٍاهي: سرية االعهاؿ الهصرفية 4
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ة  ذلؾ حاؿ تهسؾ بعض الدكؿ بالسرية الهفرطة كعدـ استعدادٌا لمتعاكف في سبيؿ هكافحة  الهشبٌك
 جرائـ تبيض االمكاؿ )ثانيا(.

 جرائـ الياقات البيضاء )غسيؿ األمكاؿ ( -ب
اهية التي تكاجً الهجتهع الدكلي في العقديف األخيريف، خطر األىشطة اإلجر أيعد غسيؿ األهكاؿ هف 

بغسيمٍا اك تبيضٍا، بٍدؼ  تقـك المنظمات اإلجراميةكذلؾ لضخاهة األهكاؿ غير الهشركعة التي 
فٍي هف افرازات العصر الحديث بكصفٍا اهكاؿ هكتسبة بطرؽ غير  .1إضفاء صفة الهشركعية عميٍا

، هثؿ الهقاهرة غير القاىكىية، كالتٍرب هف الضرائب، كتجارة 2شرعية ترتبط عادة بالجريهة الهىظهة
. كلقد برزت ٌذي الجريهة في السىكات االخيرة بشكؿ همحكظ، كازدادت خطكرتٍا 3السبلح كالهخدرات

 .4هع تفاقـ الهشكمة بكبر حجـ االهكاؿ التي تغسؿ
ا ،  كها تعتبر سكيسرا هرتعن 5يهريكأ بميكف دكالر 300فقد قدر حجـ االهكاؿ التي تغسؿ سىكيا حكالي  

صحاب أقكاىيف السرية الهصرفية  فيٍا تأخذ  التكتـ الشديد  عمِ  ف  هكاؿ، ألا لعهيات غسيؿ األخصبن 
 .6الحسابات ككىٍا تبىت هبدأ السرية الهطمقة الصارهة

كالطيب قؿ ال يستكم الخبيث تعد الشريعة اإلسبلهية الرائدة في تجريـ غسيؿ األهكاؿ لقكلً تعالِ:" 
ال تأكمكا أمكالكـ " ا:يضن أؿ كقا "7كلك أعجبؾ كثرة الخبيث فاتقكا اهلل يا أكلى األلباب لعمكـ تفمحكف

                                           
سكزم عدلي ىاشد: غسؿ االهكاؿ هف خبلؿ هبدأ سرية الحسابات الهصرفية، هجمة الحقكؽ لمبحكث القاىكىية  1

 1067، ص. 2010، هصر ،  2االقتصادية، ع .
ات إجراهية هىظهة ،تقـك بىشاط إجراهي عىيؼ الجريهة الهىظهة :ٌي ظاٌرة إجراهية يتـ إرتكابٍا عف طريؽ عصاب 2

يٍدؼ إلِ الربح كتتهيز بكجكد عصابة اك جهاعة اجراهية ذات بىاء ٌيكمي هتدرج كهىظـ كتٍدؼ لتحقيؽ هكسب 
 هادم.

 1068سكزم عدلي ىاشد: الهرجع الساؽ، ص.  3
عمِ أحد الهتٍهيف بغسيؿ حكهت   13/6/2012الصادر عف هحكهة جرائـ الفساد بتاريخ  13/2012جىاية رقـ   4

بشأف غسيؿ األهكاؿ  2007( لسىة 9( هف القرار بقاىكف الهمغِ رقـ )37( بداللة الهادة )2األهكاؿ خبلفا لمهادة )
( هف قاىكف 72الؼ ديىا ر ، هع تىفيذ العقكبة األشد بحقً سىدا لمهادة ) 10سىة كتغريهً هبمغ  15بعقكبة الحبس هدة 

ي الحبس هد  هبليف دكالر . 5سىة كالغراهة هبمغ  15ة العقكبات  ٌك
هحهكد سميهاف كبيش، الهسؤكلية الجىائية لمبىكؾ عف غسيؿ االهكاؿ ، الجهعية الهصرية لبلقتصاد السياسي  5

  14كاالحصاء كالتشريع ، القاٌرة ، هؤتهر الثالث ، ص. 
يد: الجكاىب القاىكىية لمسرية الهصرفية، هرجع سابؽ، ص 6   90.هحهد عمي السٌر
 (100) اآلية، سكرة الهائدة ، قرآىيةالقراف الكريـ: آية  7
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. فاإلسبلـ "1بينكـ بالباطؿ كتدلكا بيا الى الحكاـ لتأكمكا فريقا مف أمكاؿ الناس باإلثـ كانتـ تعممكف
هً اإلسبلـ كعدي باب كسب غير يؤكد عمِ حفظ هصالح اإلىساف كهىٍا الهاؿ، فالهاؿ الحراـ حر 

 .2هشركع

ىظرا لتشعب العهميات الهصرفية التي تقكـ المؤسسات المالية كالمصرفية في غسيؿ األمكاؿ تستخدـ  
ا لها ٌـ القىكات التي يتـ عف طريقٍا غسؿ االهكاؿ غير الهشركعة،  ىظرن أفٍي تعد هف فيٍا البىكؾ،  

، 3ديثة كسرعة كتداخؿ يهكف هف خبللٍا اخفاء العهمياتساليب تكىمكجية حأتتهتع بً هف تقىيات ك 
فاتٍاـ أم هصرؼ بعهميات غسيؿ االهكاؿ قد يجعؿ اصحاب الكدائع يسحبكف كدائعٍـ، كها يسفر عف 

فبلس الهصرؼ كتعرض الجٍاز الهصرفي بأكهمً لعدـ الثقة، هها يؤدم الِ زعزعة ثقة إذلؾ هف 
بعض الدكؿ ال تكافؽ عمِ ايداع هبالغ  ف  أال يخفِ  لىظاـ الهصرفي. كهع ذلؾالهستثهريف في ا

ا  .4ضخهة في البىكؾ اال بعد التأكد هف شرعية هصدٌر

عممية غسيؿ االمكاؿ انيا:"   FATF مجمكعة العمؿ المالي الدكلية لمكافحة غسؿ االمكاؿ عرفت
صفة عممية اجرامية ييدؼ منيا طمس اك اخفاء االصؿ غير المشركع لألمكاؿ بقصد اكسابو 

 "5 المشركعية.

  

                                           
 (188ية )آالقراف الكريـ: سكرة البقرة،  1
السكداف ،  هحهد إبراٌيـ عهر: السرية الهصرفية في أعهاؿ البىكؾ، جاهعة اـ الدرهاف االسبلهية، كمية االقتصاد، 2

 ـ.2000، 109رسالة هاجستير، ص.
، دكر البىكؾ التجارية االردىية في الكقاية هف جريهة غسيؿ االهكاؿ، هجمة الهىارة لمبحكث هرعي حسف: بىي خالد 3

 . 209، االردف، ص5، ع. 17هج.  –كالدراسات
عالية يكىس عبد الرحيـ الدباغ: تىظيـ هبدأ السرية الهصرفية في هكاجٍة عهميات غسيؿ االهكاؿ، هجمة الرافديف  4

 10، ص.  2011. ، 50ع  –العراؽ  –الهكصؿ  جاهعة –كمية الحقكؽ  –لمحقكؽ
 210هرعي حسف: دكر البىكؾ التجارية االردىية في الكقاية هف جريهة غسؿ االهكاؿ، هرجع سابؽ، ص.  5
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ي: )   1(مرحمة التكظيؼ / مرحمة التغطية / مرحمة الدمجتهر عهمية غسيؿ األهكاؿ بثبلث هراحؿ ٌك
ي هراحؿ هترابطة تٍدؼ في هجهمٍا الِ اخفاء الهصدر االجراهي لمعائدات غير الهشركعة كبهعىِ  ٌك

 .2صاد الهشركعادؽ، فصمٍا عف الهصدر االجراهي كدفعٍا لبلىدهاج  في ٌيكؿ االقت
 

ثار اقتصادية كاجتهاعية خطيرة، ال يسمـ هىٍا آلظاٌرة غسيؿ األهكاؿ صدل يعكس  ف  أكالشؾ 
كؿ هف عهميات غسيؿ الهجتهع كيأتي عمِ رأسٍا سكؽ االكراؽ الهالية )البكرصة(،  ٌي الهتضرر األ

يخفِ ها لمبكرصة هف فبل ، ىظرا إلعتبار البىكؾ كالخدهات الهالية هف أٌـ قطاعات البكرصة،  االهكاؿ
خمؽ السيكلة داخؿ الببلد هف خبلؿ تداكؿ القيـ الهىقكلة)األسٍـ كالسىدات( في  دكر إقتصادم تهكيمي

ا ٌاـ في تىشيط الكضع الهالي العاـ لمدكلة هف خبلؿ فٍي هكاف إللتقاء قكل اإلستثهار كتمعب دكرن 
، إل ٍا تؤدمى  أكها الثركة الىاجهة عف إرتفاع قيهة السٍـ.  ِ تآكؿ اقتصاد البمد الذم يحتضف ٌذا الجـر

خطار تفقد الحككهة السيطرة عمِ السياسة أهها يفكؽ ذلؾ هف  -فبلس الهصارؼإكيزيد هف خطر 
عمِ االقتصاديات الكطىية هكاؿ السمبية لغسيؿ األ لآلثارهف الهجتهع الدكلي  فأدراكااالقتصادية. 

الجيكد الدكلية لمحد مف ىذه الظاىرة كضبط المجرميف  تكالتقتصاد الدكلي بصفة عاهة، كعمِ اإل
 : جراءات اآلتيةالقياـ باإل كعقابيـ مف خالؿ

 
تجار غير المشركع في المخدرات كالمؤثرات العقمية لعاـ افحة اإل تفاقية االمـ المتحدة لمكإبراـ إ -1

كردت أيث تضهىت سياسة جىائية كاضحة ىحك هكافحة غسيؿ األهكاؿ، حتفاقية فينا: إ( 1998
تجار غير الهشركع بالهخدرات بهفٍكهً الكاسع،  جريهة غسؿ األهكاؿ ضهف أخطر جرائـ اإل

كحثت الدكؿ األطراؼ عمِ تقرير جزاءات هشددة، تتىاسب كجساهة ٌذي الجرائـ كخطكرتٍا عىدها 
( مف 1في الفقرة ) رتكاب الجرائـ الهىصكص عميٍاإ:" عمِ كؿ طرؼ أف يخضع ف  أىصت عمِ 

                                           
عادؿ عبد العزيز عمي السف: الجكاىب القاىكىية كاالقتصادية لجرائـ غسيؿ االهكاؿ )االطر الىظرية كحاالت عهمية   1

 224،ص.2007هصر،  –ة لمتىهية االدارية (، الهىظهة العربي
ا، هرجع زكريا بمزعر: هخاطر الجرائـ االقتصادية عمِ االقتصاد الكطىي جريهة غسؿ االهكاؿ ىهكذجن   2

 207سابؽ،ص.
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ك غيره مف العقكبات السالبة أالمادة لجزاءات تراعى فييا جسامة ىذه الجرائـ، كالسجف ىذه 
 .1لمحرية كالغرامة كالمصادرة

عف المجنة المعنية  1988ديسمبر  12صدرت كثيقة بازؿ في  1988تكصيات بازؿ لعاـ  -2
دد مف صدرتيا المجمكعة العشرة كىي عأ، التي اإلشراقيةباألنظمة المصرفية كالممارسات 

البنكؾ المركزية  كبعض المؤسسات المالية ذات الطابع االشتراكي، كتيدؼ الى منع استخداـ 
 الهبادئغسيؿ األهكاؿ عف طريؽ التزاـ الهؤسسات الهصرفية بعدد هف النظاـ المصرفي ألغراض 

 هثؿ تكخي اليقظة كالحذر عىد التحقؽ هف شخصية العهبلء،  التي تتـ عبر األىشطة الهصرفية:
.كقد 2كالتعاكف هع السمطة القضائية كالتىفيذية هع الهحافظة في ىفس الكقت عمِ اسرار العهبلء

 .3اىعقدت في هديىة بازؿ السكيسرية كهىٍا حهمت اسهً
 

تعرؼ بأىٍا جٍاز دكلي حككهي أىشئت بهكجب قرار   FATFمجمكعة العمؿ المالي الدكلية  -3
بحضكر  1989هس عشر، عقد في باريس عاـ صدر عف هؤتهر القهة اإلقتصادم السىكم الخا
اربعيف تكصية تعزز كتكهؿ اتفاقية فيىا  1990رؤساء الدكؿ الصىاعية السبع كقد أصدرت عاـ 

ي عبارة عف هجهكعة تكصيات كتدابير خاصة بتجريـ تبيض االهكاؿ هف الىكاحي  كبياف بازؿ،  ٌك
ي  القاىكىية كالهالية بٍدؼ هىع استخداـ الهصارؼ كالهؤسسات الهالية كجٍات تبيض االهكاؿ، ٌك

 .4عهؿ تقـك كؿ دكلة بتىفيذٌا طبقا لىظاهٍا القاىكىي كالدستكرم هبادئ
 

كتتعمؽ بهكافحة كتبيض األهكاؿ غير   اتفاقية صادرة عف االتحاد األكركبي )اتفاقية ستراسبكرغ( -4
الدكؿ الهكقعة عمِ الهشركعة كعائداتٍا عبر تدابير كاجراءات تشريعية، تـ تضهيىٍا لتشريعات 

جراءات تسهح بتبادؿ كضبط الكثائؽ إتباعٍا كالزاـ الدكؿ األعضاء بتبىي لتقكـ با االتفاقية

                                           
 74االعتبارييف، هرجع سابؽ،ص. لؤلشخاصد.هحهد عبد الرحهف بكزبر: الهسؤكلية الجىائية   1
 78بيض االهكاؿ في احكاـ السرية الهصرفية، هرجع سابؽ، ص.هحهد عاشكر يكسؼ الرياحي: أثر ت 2
 281عادؿ عبد العزيز عمي السف : الهرجع السابؽ، ص. 3
 79هحهد عاشكر يكسؼ الرياحي: هرجع سابؽ، ص. 4
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الهحاسبية اك البىكية هف أجؿ كشؼ عهميات الغسيؿ،  كاف يككف تحكيؿ اك ىقؿ االهكاؿ هسجبل 
 .1شخصية العهبلءاك هكتكبا هع االحتفاظ بً،  هع تأكد البىكؾ كالهؤسسات الهالية هف ٌكية ك 

ضفائً عميٍا التكسع الجغرافي إا، ساعد في اكتسبت جرائـ غسيؿ األهكاؿ طابعا دكليا كتقىيا هطردن  
، كعكلهة الخدهات الهالية تقىيات الهعمكهات كاالتصاالتلؤلىشطة غير الهشركعة كالتقدـ الهمحكظ في 

نحاء أة مف األمكاؿ عبر مختمؼ اتاح تدفؽ كميات ضخمىترىت، هها كالتكسع في استخداـ شبكة اإل
العالـ، مف خالؿ التحكيالت النقدية فائقة السرعة كالسيكلة، في إطار قانكني عالمي كمالي مف 

لى دكر فعاؿ لقكاعد اجرائية جنائية في تكفير إمما يعني الحاجة الدائمة  السرية المصرفية كالمالية.
فعالية التحقيؽ،  كاجراءات المالحقة القانكنية في  زيادةالدعـ التشريعي الالـز لمجيكد الرامية الى 

دكات جديدة مالئمة لتمكيف سمطات تنفيذ القانكف مف رصد التدفقات المالية غير أصياغة تدابير ك 
، بها المشركعة كمتابعتيا، كالتصدم لظاىرة غسيؿ األمكاؿ بشكؿ عاـ كال سيما مرحمة تعقب األمكاؿ

كؽ األفراد، كحرياتٍـ الهىصكص عميٍا في الدساتير الكطىية ساسية لحقيتفؽ هع الضهاىات األ
 .2كالهكاثيؽ الدكلية الهمزهة

كقد خطِ الهشرع الفمسطيىي خطكة تحسب في صالحً عىدها قرر هكافحة غسيؿ االهكاؿ هف خبلؿ 
،  الذم بشأف مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ االرىاب 2015( لسنة 20القرار بقانكف رقـ )سف 

ك نقؿ االمكاؿ مف قبؿ أم أك تحكيؿ أكؿ مف قاـ باستبداؿ ( غسيؿ االهكاؿ:" 2/1ادتً )عرؼ في ه
ك تمكيو االصؿ غير أخفاء إمكاؿ تشكؿ متحصالت جريمة بغرض ىذه األ ف  أشخص كىك يعمـ ب

المشركع ليذه االمكاؿ اك لمساعدة شخص متكرط في ارتكاب الجريمة االصمية عمى االفالت مف 
 ."3ية المترتبة عمى افعالوالتبعات القانكن
عهبل هىٍا اعهاؿ ( 25القانكف األمكاؿ غير المشركعة كذكرت ) ( مف ذات3المادة )كها حددت 

ابية كجرائـ الفساد كالجرائـ الضريبية كاالتجار أالقرصىة يشتِ  اب كاالعهاؿ االٌر ىكاعٍا كتهكيؿ االٌر
 . بأشكالًغير الهشركع 

                                           
 81الهرجع السابؽ، ص. هحهد عاشكر الرياحي: 1
 83هرجع سابؽ، ص. االعتباريف، لؤلشخاصد. هحهد عبد الرحهف بكزبر: الهسؤكلية الجىائية   2
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( عمِ جكاز االفصاح عف السرية الهصرفية في 16،17ي الهادة  )كها ذكر في الفصؿ الثالث هىً ف
ً تىشأ لجىة ى  أ (19كفي المادة ). فاء هف الهسؤكليةبجريهة غسيؿ األهكاؿ هع اإلع االشتبايحاالت 

يكمية هتخصصة بالمجنة الكطنية لمكافحة غسيؿ االمكاؿ" خاصة تسهِ"  كتككف ذات طابع خاص ٌك
بإخطار الكحدة عف العممية المالية التي يشتبو في انيا الهؤسسات الهالية  لهكافحة الجريهة، كها تمـز

 .1غسيؿ أمكاؿ
 

العديد مف  2016كما أصدرت المجنة الكطنية لمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في عاـ 
 التعميمات ذات العالقة،  كيمكف اإلشارة الييا عمى النحك التالي : 

 
"اإلفصاح عف العمالت أك السندات أك النقكد اإللكتركنية  بشأف: 2016( لسنة 1تعميمات رقـ ) -1

كذلؾ أك األحجار الكريمة أك المعادف الثمينة عند مركرىا عبر المعابر إلى أراضي الدكلة". 
بٍدؼ هعرفة كتحديد كؿ ها يدخؿ أك يخرج هف فمسطيف، هف أجؿ هكافحة غسؿ األهكاؿ كتهكيؿ 

اب عبر الحدكد، كعمِ الرغـ هف عدـ كجكد أية قيكد عمِ دخكؿ أك خركج أهكاؿ هف  اإلٌر
 3000فمسطيف،  إال أىً يتكجب اإلفصاح عىٍا إذا تجاكزت قيهة العهبلت أك الىقكد اإللكتركىية 

 دكالر. 
 

"مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الخاصة  بشأف 2016( لسنة 2تعميمات رقـ)  -2
في سياؽ حهاية الجٍاز  اتخاذٌاكجب عمِ الهصارؼ كالتي تحدد اإلجراءات التي يتبالمصارؼ " 

في عهميات غسؿ األهكاؿ،  كأٌـ ٌذي اإلجراءات ها يتعمؽ بإجراءات التعرؼ  كاستغبللًالهصرفي 
كالتحقؽ هف العهبلء، كتصىيفٍـ بهكجب درجات الهخاطرة الهحيطة بٍـ، كالعهؿ بهكجب الهىٍج 

ككافة التدابير الداخمية كىهاذج اإلببلغ عف  الهبىي عمِ الهخاطر، كها يتعمؽ بحفظ السجبلت
ة.  العهميات الهشبٌك

"مكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الخاصة بنشاط  بشأف: 2016( لسنة 3تعميمات رقـ ) -3
كتأتي ٌذي التعميهات في ضكء ككف ىشاط السيارات المستعممة مف خارج دكلة فمسطيف."  استيراد

                                           
اب ، هكاد ) 2015( لسىة 20قرار بقاىكف رقـ ) 1  ( 233319بشأف هكافحة غسؿ االهكاؿ كتهكيؿ االٌر
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ة هصىؼ ضهف األىشطة عالية الهخاطر في ىطاؽ غسؿ األهكاؿ التجارة في السيارات الهستعهم
اب،  كتحدد ٌذي التعميهات اإلجراءات الكاجب  في ههارسة ٌذا الىشاط كها  اتخاذٌاكتهكيؿ اإلٌر

 هف قبؿ دائرة الجهارؾ كسمطة الىقد. اتخاذييجب 
صة بالجيات  بشأف:" مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب الخا 2016( لسنة 4تعميمات رقـ ) -4

شراؼ  ." كالتي تحدد اإلجراءات الكاجبة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية ىيئةالخاضعة لرقابة كا 
ة، كضركرة بذؿ العىاية الكاجبة، كها يجب ئهف قبؿ الهؤسسات الخاضعة لرقابة الٍي اتخاذٌا
كأحكاـ  يتعمؽ بحفظ السجبلت كالتدابير الداخمية عمِ طرؼ ثالث،  ككؿ ها االعتهادعف  اتخاذي

 خاصة بشركات التأهيف.
 

كالتي تمـز بشأف: "اإلبالغ عف عمميات الحكاالت السريعة " 2016( لسنة 5تعميمات رقـ ) -5
الهصارؼ بتزكيد كحدة الهتابعة الهالية بتقارير يكهية عف جهيع الحكاالت السريعة الصادرة أك 

يعادلٍا هف العهبلت  الر اك هادك  500الكاردة هف كالِ فمسطيف كالتي تساكم أك تزيد قيهتٍا عف 
 .1األخرل

 
 هىً عمِاألكلِ  في الهادة  2005 ( لسنة1قانكف مكافحة الفساد المعدؿ رقـ )كها ىص 

بحيث يككف اإلختصاص األصيؿ فيٍا  ، جرائـ الفسادصكر ؿ األهكاؿ ٌي هف يإعتبار جرائـ غس
تككف األهكاؿ  الجريهة أم يككف هحؿ  ف  أيشترط  بحيث  (1هكرر  9)حسب هادةلهحكهة الفساد

عمِ إعتبار الهصارؼ  ( هى2ًكها ىص في الهادة ) 2.التي تغسؿ جريهة هف جرائـ الفساد
ٌيئة  كها أشار القاىكف الِ اختصاصات –الخاضعكف ألحكاـ القاىكفكاألهىاء عمِ الكدائع هف 

يع إقرارات الذهة بحفظ جهالتي يستدؿ هىٍا عمِ  اإلختصاص  هىً (8الهادة )في هكافحة الفساد 

                                           
: دائرة األبحاث 2016تعميهات المجىة الكطىية لهكافحة غسيؿ األهكاؿ تقرير سىكم لسىة الىقد الفمسطيىية  لسىة  1

   61-60، ص . 2017كالسياسة الىقدية، هىشكر في تهكز 
الجرائـ الهخمة بكاجبات الكظيفة العاهةكالجرائـ الهخمة بالثقة -1يعتبر فسادا لغايات تطبيؽ أحكاـ القاىكف ها يأتي: 2

الجرائـ الىاشئة عف غسؿ األهكاؿ الهىصكص عميٍا في قاىكف  -2العاهة الهىصكص عميٍا في قاىكف العقكبات السارية
قبكؿ الكاسطة -5اساءة استعهاؿ السمطة خبلفا لمقاىكف-4باألهكاؿ العاهة كؿ فعؿ يؤدم الِ الهساس -3غسؿ األهكاؿ

جهيع األفعاؿ الهجرهة الكاردة في اإلتفاقيات العربية -7الكسب غير الهشركع-6كالهحسكبية التي تمغي حقا كتحؽ باطبل
 كالدكلية لهكافحة الفساد التي صادقت عميٍا اك اىضهت اليٍا السمطة الكطىية
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كفحص الذهة الهالية لمخاضعيف ألحكاـ ٌذا  ، الهالية كطمب أية بياىات أك إيضاحات تتعمؽ بٍا
كالتحقيؽ في الشكاكم التي تقدـ عف جريهة الفساد، كالتحقؽ هف شبٍات الفساد التي  ،القاىكف

تمقي لت صبلحياهف خبلؿ اعطاءٌا تقترؼ هف األشخاص الخاضعيف ألحكاـ ٌذا القاىكف، 
التقارير كالببلغات كالشكاكم بخصكص جرائـ الفساد كهتابعتٍا كالقياـ بأعهاؿ التحرم كجهع 
اإلستدالالت بشأىٍا كهباشرة التحقيؽ فيٍا كهبلحقة كؿ هف يخالؼ أحكاـ ٌذا القاىكف كحجز أهكالً 

يٍا كالحصكؿ الهىقكلة كغير الهىقكلة، كها لٍا الحؽ في طمب أم همفات اك هعمكهات لئلطبلع عم
عمِ صكر هىٍا هف الجٍة الهكجكدة لديٍا، كها لٍا الحؽ في تحريؾ الدعاكم الخاصة بالجرائـ 

( هف ذات القاىكف الحؽ 21أعطت الهادة )بحيث  1.الهحددة بٍذا القاىكف هف خبلؿ الىيابة العاهة
ذ اإلجراءات البلزهة في حالة األكراؽ إلِ الىيابة العاهة الهىتدبة لدل الٍيئة إلتخاإلرئيس الٍيئة ب

  حاؿ كجكد شبٍات قكية عمِ كقكع جريهة الفساد.
كها تعتبر اإلقرارات الهىصكص عميٍا في ٌذا القاىكف كاإلجراءات الهتخذة لمتحقيؽ كفحص 
ا إال بقرار هف الهحكهة  الشكاكم الهتقدهة بشأف جريهة الفساد  هف األسرار التي ال يجكز إفشاٌؤ

 2الهختصة.
 

بشأف المصارؼ الفمسطينية عمى جريمة غسيؿ  2010( لسنة 9لقرار بقانكف رقـ )كما نص ا
إىً يحظر عمِ أم هصرؼ إخفاء عهميات تحكيؿ أهكاؿ أك بالتي يفيـ منيا ( 42األمكاؿ في المادة)

ك عمِ هعرفة أف ٌذي األهكاؿ أك الههتمكات هتأتية هف أىشطة غير هشركعة  أية ههتمكات أخرل ٌك
ا أك هساعدة أم شخص هتكرط في ٌذي األىشطة بغية تجىيب إحالتً لمهساءلة بغية إخفاء هص دٌر

هىً عمِ  ( 16في المادة ) 2016بقانكف بشأف مينة الصرافة لسنة .كها ىص قرار 3القاىكىية
اب.  هكافحة غسيؿ االهكاؿ كتهكيؿ االٌر

 

                                           
( هىً التي ىصت عمِ صبلحيات هتعددة لٍيئة هكافحة 9في الهادة ) 2005فحة الفساد الهعدؿ لسىة قاىكف هكا 1

 غسيؿ األهكاؿ
 ( هف قاىكف هكافحة الفساد ، تحت عىكاف سرية اإلقرارات كاإلجراءات22هادة ) 2
 كاؿبشأف الهصارؼ الفمسطيىية ، الحديث عف جرائـ غسيؿ االه 2010( لسىة 9قرار بقاىكف رقـ ) 3
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مف تحقؽ نكعا بمداف ف السرية الهصرفية الهسرفة  السائدة في العديد هف الأيستىتج  هها سبؽ 
حيث بىت السرية حاجزا تخفِ كرائً االيداعات الىقدية غير مة، ظالحماية لمرتكبي الجرائـ المن

هكاؿ تسكد فيٍا السرية الهصرفية ف الهىاطؽ التي تزداد فيٍا عهميات غسيؿ األأالهشركعة، هها يبلحظ 
،  كها يسفر ذلؾ عمِ اتساع الفجكة االقتصاد ية بيف البمداف الغىية كالبمداف الفقيرة بشكؿ هتشدد كصاـر

هف خبلؿ اىتقاؿ رؤكس االهكاؿ هف البمداف التي تعاىي هف شح الهكارد الِ البمداف الغىية التي تسكدٌا 
السرية الهصرفية.كهف ٌىا يهكف تقسيـ درجة السرية الهصرفية التي تبىتٍا الدكؿ الِ دكؿ هتشددة) 

هتحدة االهريكية كسكيسرا كلبىاف ترتفع فيٍا جرائـ غسيؿ االهكاؿ، صارهة( في السرية هثؿ الكاليات ال
 كدكؿ غير صارهة بالسرية ؾ االردف كفرىسا كالعراؽ. 
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 خالصة الفصؿ األكؿ  
  يٍدؼ الِ حهاية الحرية بطابع مف الخصكصية،  يهكف التكصؿ  الِ اف السر الهصرفي يتسـ

القاعدة في "دستكر الهصارؼ"،  كبدكف االلتزاـ الشخصية اىطبلقا هف ككف السرية الهصرفية  ٌي 
ي  ا الههيزة لٍا،  اال ٌك بالسرية الهصرية فاف الحياة الهصرفية تفقد عىصرا هٍها هف عىاصٌر

 )الثقة كاالئتهاف(. 
  ،هثؿ  يحتؿ السر المصرفي مركزا مميزا كمرمكقا في الدكؿ التي تعمؿ بالنظاـ االقتصادم الحر

أكثر الدكؿ عىاية بهسألة السرية الهصرفية، بذلؾ لها لمهصارؼ فيٍا  سكيسرا  بحيث تعتبر هف
هف تقاليد عريقة كأعراؼ ثابتة إضافة الِ القكاىيف الصارهة التي تحهي عهبلء الهصرؼ. فيعكد 

 بإدارةيقكهكف  السكيسرييف.ـ،  عىدها كاف الصيارفة 1713اصؿ السرية في سكيسرا الِ سىة 
هكالً هف اعداءي، فكجد أعشر، الذم كاف حريصا عمِ اخفاء  السادس اهكاؿ الهمؾ الفرىسي لكيس

قة، بالرغـ عدـ كجكد ىص قاىكىي ا لحفظ اهكالً بكؿ ثهىن آا في الىظاـ الهصرفي السكيسرم هكضعن 
هيىة عمِ كتهاف أؾ، أم استىادا لمعادات الهتبعة في الهصارؼ التي كاىت تعتبر ىفسٍا ذلل

 العهميات التي تقـك بٍا. 
 سكاء في)اطار الىطاؽ الهكضكعي كسعت معظـ الدكؿ في تحديد نطاؽ االلتزاـ بالسر المصرفيت 

ـ الشخصي(، بحيث اتسع هعىِ السرية ليشهؿ كؿ الهعمكهات الهتكافرة لدل الهصرؼ حكؿ أ
ـ هف هصادري الخاصة أالهركز الهالي لمعهيؿ، سكاء كاف قد حصؿ عميٍا عف طريؽ العهيؿ ىفسً 

ؾ تشهؿ الهبلحظات التي يدكىٍا الهصرؼ، كبالهثؿ يبلحظ اتساع الىطاؽ االخرل، ككذل
 الشخصي لمسرية الهصرفية. 

 ( ِبحاالت رفع السريةٌىالؾ حاالت استثىائية اجاز الهشرع فيٍا افشاء السر الهصرفي تسه  )
فاالحتجاج بالسر الهصرفي قد يتعارض هع هصالح اخرل كػرفع السرية لهصمحة طرفي الحساب 

ك تحقيقا لهصمحة الهصرؼ في االستعبلـ أك هف يقـك هقاهً، ألرضا العهيؿ  ء اهتثاالن سكا
ك احتراـ لمرقابة الهصرفية هف قبؿ سمطة الىقد،  كها قد يتـ التحرر هف االلتزاـ بالسرية أالهصرفي 

 رةكاإلدادارات العاهة هاـ اإلأالعتبارات الهصمحة العاهة اهاـ السمطات القضائية )الهحاكـ( ك 
 الضريبية.

  في ظؿ شدة الهىافسة الهصرفية عمِ الهستكييف الداخمي كالدكلي، كتطكر الهصارؼ تكجٍت
،  حدل العكامؿ لتشجيع عمميات غسيؿ االمكاؿإالى السرية المصرفية باعتبارىا اصابع االتٍاـ 
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ٍا لدل االهكاؿ غير الهشركعة تصبح في ظؿ السرية بهىأل عف الهبلحقة هىذ لحظة ايداع ف  إذ إ
كافي الهصارؼ ككذلؾ تقكـ الهصارؼ بفتح الحسابات الهصرفية لمعهبلء دكف بذؿ االٌتهاـ ال

 بأسهاءكثر هف ذلؾ االتجاي ىحك فتح حسابات هكالٍـ، بؿ األأبالتحرم عف العهبلء كهصادر 
التي تقـك  الحسابات المرقمةها يسهِ بالحساب تحت اسـ هستعار، ككذلؾ فتح  كىمية )صكرية(

 ِ الفصؿ بيف اسـ صاحب الحساب كرقهً. عم
  تعد الضريبة أٌـ الهصادر التهكيمية لمدكلة، كيعتهد ىظاـ الضريبة إلِ حد كبير عمِ هعرفة

الضريبة بأشد  فاإلدارة -هستكل الدخؿ الحقيقي لمفرد ككىً الكعاء الذم تفرض عميً الضريبة
عاء الضريبة،  هف ضهىٍا حجـ حسابات الحاجة لبلطبلع عمِ كافة الهستىدات البلزهة لتحديد الك 

ا لمتٍرب الضريبي الذم يىعكس سمبا عمِ الهستكييف الهكمفيف ككدائعٍـ لدل الهصارؼ، تجىبن 
االقتصادم كاالجتهاعي ككىً يسبب خسارة هالية لخزيىة الدكلة، كيسٍـ في اىخفاض في قيهة 

 ٍا، كبقاءٌا هتداكلة في سكؽ الىقد.العهمة الكطىية ىتيجة اكتىاز االهكاؿ الهتٍربة غير الهصرح ب
غالبية الدكؿ التي  ف  إال إداء كاجباتٍا االساسية تجاي الهكاطىيف، أكها تصبح الدكلة عاجزة عف 

الضريبة باالطالع عمى الحسابات  لإلدارةاخذت بالسرية المصرفية نصت عمى السماح 
 المصرفية كاستثناء مف تمؾ السرية لمكاجية التيرب الضريبي. 

  ال بد الِ التىكيً عمِ  ضركرة الحد هف تدفؽ العائدات االجراهية عبر الهؤسسات الهالية
تحكيؿ ىذه المؤسسات الى قنكات مفتكحة لغسؿ االمكاؿ غير )الهصارؼ( كالحيمكلة دكف 

، عمِ الرغـ هف الحاجة الهاسة الِ الهكارد الهالية في تحريؾ الىشاط االقتصادم، اال المشركعة
 ف  لتٍديد االستقرار االقتصادم، أل ا لذلؾ تككف عاهبلن تتأتِ هف هكارد ىظيفة كخبلفن  ف  أ يجب ٍاى  أ

يؤدم الِ األزهات الىقدية  الهفاجئرصدة ىقدية كبيرة الِ الجٍاز الهصرفي ثـ سحبٍا أضخ 
 كالهصرفية. 

  رية لمسرية كيحكؿ دكفقامة نكع مف التكازف إال بد هف  يضهف اإلبقاء عمِ األسس الجٌك
استعهاؿ تمؾ السرية في التستر عمِ الجرائـ كحهاية الهجرهيف عمِ االخص جرائـ غسيؿ األهكاؿ 
التي تضر بالقطاع الخاص كبهىظكهة القيـ االخبلقية خاصة جرائـ الفساد السياسي كالهالي، اال 

االستهرار  كاىيةإلههكاؿ، ا لهكافحة  غسيؿ األا كافين الغاء السرية كالتضحية بهزاياٌا ال يعد هبررن  ف  إ
الشركات الكىمية  ككف ىنالؾ شبكات اجرامية كارىابية تتمتع بٍا هف خبلؿ قىكات اخرل هثؿ 

 .ا عف مجاؿ العمؿ المصرفيبكسائؿ مختمفة كتقنية عالية  قادرة عمى غسيؿ االمكاؿ بعيدن 
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ياف هبلهح كالستكهاؿ الحديث عف الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية التي تجمت هف خبلؿ سبؽ ب
مـز مكاصمة الحديث عف قصكر تيسالحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية في )الفصؿ األكؿ(. 

 الحماية الجزائية لمسرية المصرفية ) الفصؿ الثاني(.
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 انفظم انثاَي : لظىر انحًايح اندزائيح نهسريح انًظرفيح 

 
" يىاط بً حهاية القيـ كالهصالح  يعد القاىكف الجىائي قاىكف حهائي بطبيعتً، ذك طبيعة " حهائية

ا عىصر  ك يهثؿ أقصِ درجات الحهاية لٍا،  كاف تعمقت بأفرع القاىكف األخرل،  إلفتقاٌر الهختمفة،  ٌك
انيا العقاب الجىائي الذم يٍدؼ لتحقيؽ الردع بصكرتيً العاـ كالخاص. كتعرؼ الحهاية الجزائية عمِ 

لحد األقصى مف الحماية لطائفة المصالح األساسية :"سعي المشرع الدائـ كالحثيث نحك تكفير ا
كالقيـ الجكىرية في المجتمع،  مف خالؿ امتالؾ الدكلة سمطة نسبية في تنظيـ المصالح كتحديدىا 

". هرد ذلؾ ضركرة كجكد تكازف بيف هقتضيات حؽ الدكلة في العقاب كالتصدم كاسباغ الحماية عمييا
 .1ريات الفرديةلمجرائـ،  كها بيف هراعاة حقكؽ كالح

يهكف القكؿ بأف هظاٌر الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية ليست هف طبيعة كاحدة،  بؿ هىٍا ها يرتسـ 
ً ى  إ، الذم يسعِ لحهاية الهصالح االجتهاعية، إال الجانب المكضكعي لمسرية المصرفيةهف خبلؿ 

لقصكر ٌذا التىاثر إال كترجهة في الىصكص القاىكىية الهىظهة لمسرية الهصرفية، كها  يتضح  تىاثر
،  مف خالؿ الحديث عنو في )المبحث األكؿ(كىذا ما يتضح الحماية المكضكعية لمسرية المصرفية 

بؿ هىٍا ها يستشؼ هف خبلؿ ها يحيط بالىظاـ هف شكميات كاجراءات  ،الحد كال تقؼ الحهاية عىد ٌذا
بيف هف خبلؿ هراجعة الىصكص القاىكىية هها التي ت 2،بالحماية االجرائيةتهثؿ في هجهكعٍا ها يسهِ 

  (.قصكر في الحماية االجرائية لمسرية المصرفية في )المبحث الثانييحتـ الحديث عف 

 انًثحث األول: لظىر انحًايح انًىضىػيح نهسريح انًظرفيح 

جرائـ أم  تمؾ الحماية التي تتكفؿ ببياف االفعاؿ التي تعديهكف القكؿ بأف الحهاية الهكضكعية ٌي: " 
)االفعاؿ المجرمة(، مع بياف الجزاءات الجنائية)العقكبات( التي تكقع عمى مقترفييا، كىي تتجمى في 

يسعِ الهشرع الِ تحديد ٌذي القكاعد كفقا  .3إطار يعكس كؿ مف قكاعد التجريـ كقكاعد العقاب
فيها يتعمؽ سكاء  خرل،ألِ إ"لسياسة تشريعية " يىتٍجٍا، كتختمؼ السياسة التشريعية هف دكلة 

                                           
 60فتحي عمي هحهد السيد: سرية الهٍىة الهصرفية في القاىكف الجىائي اليبي، هرجع سابؽ،ص. 1
 9، كتاب الكتركىي  هىشكر عمِ صفحة كتب عربية ، ص.1ىظاـ الجىائي ،ج. د.عبد الفتاح خضر:  2

ي لمهعمكهاتية : الحهاية الجىائية لمحريات الفردية، الهرجع االلكتركى عبد الحكيـ ذىكف يكىس الغزاؿ: 3
http://almerja.net/reading.php?i=7&ida=1296&id=973&idm=36817   7-10تهت الزيارة بتاريخ-

   12:58الساعة  2018

http://almerja.net/reading.php?i=7&ida=1296&id=973&idm=36817
http://almerja.net/reading.php?i=7&ida=1296&id=973&idm=36817
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حسف الهشرع الصياغة التشريعية  لمىصكص هف أذا إ، ف(ك السياسة العقابيةأبالسياسة التجريهية )
خبلؿ كضع االحكاـ الهكضكعية كصياغتٍا بصكرة ذات فاعمية لتحقيؽ حهاية عميا لمهصالح كالقيـ 

ية كالقكاعد االجرائية التي هف ىاحية، هع هراعاتً لعدـ إغفاؿ الصمة الكثيقة بيف القكاعد الهكضكع
الِ تىظيـ سير العدالة الجىائية كتكفير الضهاىات الكفيمة  بالحفاظ عمِ الحقكؽ  األخيرة تٍدؼ

  1كالحريات الفردية  ككضع االحكاـ الهكضكعية هكضع التىفيذ.
ت الدكؿ كالسر الهصرفي ها ٌك اال قيهة هحمٍا في الههارسات الهدىية كالتجارية كقد اخضعتٍا تشريعا

ك هف أا هف خبلؿ ىصكص في قاىكف العقكبات ه  أالهختمفة الِ درجات هتفاكتة هف الحهاية الجزائية، 
العهمية الهتزايدة. كالسر  ألٌهيتٍاخبلؿ افراد ىصكص قاىكىية في قكاىيف هستقمة خاصة بٍا، هراعاة 

سكار أالكتهاف داخؿ  بقِ في طيفيالهصرفي ٌك القيهة الهراد حهايتٍا جىائيا، هها يستكجب اف 
 .2السرية في ظؿ حهاية جىائية لٍا

كبتخصيص الحديث عف السرية الهصرفية في التشريع الكطىي كفي ظؿ غياب ىظاـ قاىكىي 
ف ٌىالؾ هجهكعة هف الىصكص التشريعية التي ٌي أ)هصرفي( يعالج السرية الهصرفية، فإىً يبلحظ 

السرية، كبذلؾ فإف الهعاقبة عمِ اإلخبلؿ بٍذا الهبدأ ك ذات صمة غير هباشرة بٍذي أعمِ صمة هباشرة 
القكؿ بقصكر في الحماية المكضكعية لمسرية يهكف التكصؿ هعً الِ 3يخضع ألكثر هف قاىكف.

 عف التشتت في سياسة التجريـ في)المطمب األكؿ(الهصرفية يتضح ٌذا القصكر هف خبلؿ الحديث 
  المطمب الثاني(.تبعثر في قكاعد العقاب)كهكاصمة الحديث عف 

 

 انًطهة األول: ذشرد في سياسح انردريى 

بأنيا السياسة التي تيدؼ إلى تجريـ الفعؿ كتحكيمو مف اإلباحة إلى التجريـ سياسة التجريـ:يقصد ب
األدكات  ، إال أف  4بقصد إضفاء الحماية عمى مصمحة جديرة بالحماية تحقيقا لممصالح العميا

 الجىائي، فالقاىكف (القاىكف "العقكبات" كعمِ اإلجراءات)تتهركز عمِ  التشريعية لمسياسة الجىائية

                                           
  ىشكر عمِ صفحة كتب عربية،كتاب الكتركىي  ه1الىظاـ الجىائي، ج. د.عبد الفتاح خضر:  1

www.kotobarabia.cm  .10،ص 
 165فتحي عمي هحهد السيد :سرية الهٍىة الهصرفية في القاىكف الجىائي الميبي، هرجع سابؽ،ص. 2
 253رجع سابؽ، ص.ه د. ىائؿ عبد الرحهف صالح الطكيؿ: األعهاؿ الهصرفية كالجرائـ الكاقعة عميٍا، 3
 40د.فادم الربايعة:السياسة الجىائية ، هحاضرات جاهعية ، ص  4

http://www.kotobarabia.cm/
http://www.kotobarabia.cm/
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 مجمكعة القكاعد القانكنية المجردة العامة التي تنظـ الجرائـ القتضاء حؽ الدكلة في العقاب،ٌك
ك هف شرعية التجريـ كالعقابكيقكـ القاىكف الجىائي عمِ هبدأ"   الهبادئ هبادلء التجريـ كهف "ٌك

 ".ال جريمة كال عقاب كاال اجراء اال بنصدستكريا:" كالهسمـ بٍا 
 

، حيث كاف القضاء يتهتع بسمطة كاسعة بعدـ الكضكح في التجريـ كالعقاباتسـ  الىظاـ الجىائي قديها 
في ٌذا الشأف، فيجـر أفعاال لـ تكف هجرهة هف قبؿ كيقرر لٍا العقكبات التي كاف يراٌا هىاسبة، بؿ 
أكثر هف ٌذا كاف يختار أسمكب تىفيذ العقكبات بها يراي هحققا لمغاية هىٍا حسب الفمسفة السائدة،  

هر الذم دعا الفبلسفة كالهفكريف بحريات األفراد، األ يٍدر ف  أككاف هف الطبيعي كىتيجة حتهية 
صياغة القكاعد الجنائية بمعرفة السمطة بضركرة الحد هف سمطة القضاء في ٌذا الشأف، كضركرة 

األهر  بادئكالتزاـ السمطة القضائية بٍا كعدـ تطبيؽ سكاٌا،  فمجأ الك تاب في القائمة عمى التشريع 
ٌك غير  ها ٌك جائز ك ها لؤلفرادالهشرع كحدي يحدد  ف  أكرتبكا عميٍا  "ياالجتماعنظرية  "العقد الِ 
 ، كيتكلِ تحديد الجزاءات لهف يخالؼ ذلؾ. زجائ

.ـ في عٍد الهمؾ جكف، ثـ عرؼ الهبدأ بعد 1215ا هىذ سىة ر ىجمتإهقرر في هبدأ الشرعية  لقد كاف 
كرة الفرىسية  كحظي بقيهة دكلية بعد أف ذلؾ في الكاليات الهتحدة األهريكي، كىص عميً في أعقاب الث

.ـ،  كعىيت الهؤتهرات الدكلية في الهجاؿ 1948ىص عميً في االعبلف العالهي لحقكؽ اإلىساف سىة 
عمِ ٌذا الهبدأ، هف ذلؾ ها قرري الهؤتهر الدكلي الرابع لقاىكف العقكبات )باريس  بالتأكيدالجىائي 
 ."1اسية لمحرية الفردية:" هبدأ الشرعية ضهاىة أس ( هف أف  1937

ك الذم يهتاز بعدـ إف الىظاـ القاىكىي في العالـ  يىقسـ أ إال لِ  ىظاهيف :الىظاـ االىجمكسكسكىي ٌك
تقىيف التشريع كباالعتهاد عمِ السكابؽ القضائية، كالىظاـ البلتيىي الذم يككف فيً التشريع هقىف، 

الهصدر الرئيسي لمعقاب كيىحصر دكر القاضي  كيحدد الهشرع هسبقا الجرائـ كالعقاب كيككف الهشرع
 بتطبيؽ العقكبات.

 
الضاهىة لمحريات العاهة كحقكؽ  القانكف الجنائي مبادئىـ أ يشكؿ مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات

ذا ىص القاىكف عمِ إال إأم فعؿ ال يهكف اعتباري جريهة تترتب عميً عقكبة،  ف  أاالىساف، هفادٌا 
                                           

،دار الىٍضة 1،،ج.4عبد العظيـ هرسي كزير: شرح قاىكف العقكبات " القسـ العاـ الىظرية العاهة لمجريهة " ط. 1
 32،ص.2004العربية ،القاٌرة،
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كؿ فعؿ لـ يحدد اركاىً بكضكح في ىص كتكضع لً  ف  إب عميً، كبخبلؼ ذلؾ فعتباري جريهة هعاقإ
 شياء االباحة.االصؿ في األ ف  عقكبة هقررة ال يهكف هعاقبة فاعمً، أل

تبىِ كبار الفبلسفة كالهفكريف هبدأ قاىكىية الجريهة كالعقكبة هثؿ ركسك كهكىتسكيك كفكلتير، كتبلهيذٌـ 
ا عمِ فكرة العدؿ كالحؽ، كعمِ رأسٍـ الفقيً االيطالي بيكاريا سسكا العمـك الجىائيةأالذيف   . 1كأقاهٌك

 
ف السمطة ليست أإال  ،حتكار المشرع لسمطة التجريـ كالعقابايترتب عمِ هبدأ الشرعية الجىائية 

صؿ في األ ف  أك هطمقة بؿ يمتـز بالضكابط الدستكرية، فبل يجكز الهساس بالحقكؽ كالحريات جزافا، 
 .2القاضي ليس لً صبلحية خمؽ جرائـ اك ايقاع عقكبات لـ يشهمٍا ىص الهشرع ف  أك االباحة، األفعاؿ 

كبالعكدة الِ التشريع الفمسطيىي كالتعهيؽ في السياسة التشريعية يبلحظ تشتت في سياسة التجريـ،  
ضعؼ الحماية المكضكعية  اكجوهها يستكجب هعً تسميط الضكء عمِ ٌذا التشتت هف خبلؿ بياف 

أثر ضعؼ الحماية المكضكعية لمسرية كهكاصمة الحديث عف  لمسرية المصرفية في ) الفرع األكؿ(، 
 المصرفية في )الفرع الثاني(. 

 انفرع األول :أوخه ضؼف انحًايح انًىضىػيح نهسريح انًظرفيح 

ر الحهاية  الهكضكعية بشقيً عمِ كؿ  هكف ،  كها ي)مف قكاعد التجريـ كقكاعد العقاب(يرتكز جٌك
د عالقة طردية بينيا،  فكمما ارتقت القكاعد التي تتناكؿ كؿ مف التجريـ كالعقاب،  كمما ك كجبالقكؿ 
قصكر في الحهاية الهكضكعية الذم  ا عمِ الصعيد الكطىي يظٍرأه    فعالة. حماية مكضكعيةعكس 
هف خبلؿ  في تىظيـ السرية الهصرفية كيظٍر القصكر سياسة التجريـ في لضعؼ  كاستجابةتأتِ 

ذا ها يهكف إ فتقار اإلضاحً هف خبلؿ الحديث عف إيغفاؿ الهشرع تىظيـ خاص لمسرية الهصرفية،  ٌك
تبعثر السرية المصرفية في كها يتجمِ القصكر في  (، كالن ألى نظاـ مكحد لمسرية المصرفية )إ

 القكانيف الكضعية )ثانيا(. 

                                           

 
-10كالشريعة، بحث الكتركىي قاىكىي، تهت الزيارة في تاريخ  فارس حاهد عبد الكريـ: التجريـ كالعقاب في القاىكف  2
 هىشكر  عمِ الرابط التاليp.m 1:5تهاـ الساعة  7-2018
  :-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9
-%84%D8%AD%D9%88%D9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84

%D9%88%D8%A7%D9%84/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85  

 

https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84/
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 أكال : اإلفتقار الى نظاـ مكحد لمسرية المصرفية 

يهكف القكؿ بأف التشريعات التي تىاكلت تىظيـ السرية الهصرفية لـ تكف عمِ ىٍج اك كتيرة كاحدة،  بؿ 
كاىت هتفاكتة فيها بيىٍا هف حيث الحهاية الجزائية الهسبغة عميٍا، فهىٍا هف أسبغ عمِ السرية 

ع المبىاىي في هثؿ التشري هف خبلؿ تخصيص قاىكف خاص بالسرية الهصرفية: حماية فعالةالهصرفية 
هبعثرة بيف  بنصكص متفرقةكهف التشريعات هف اقتصر عمِ هعالجتٍا 1قاىكف السر الهصرفي المبىاىي

القكاىيف الكضعية كالتشريعيف الكطىي كالتشريع االردىي،  هها يستدعي التكصؿ الِ ىتيجة هفادٌا عدـ 
ىف، مما يستدعي معو تبني المشرع الكطني لقانكف خاص بالسرية المصرفية حتى الكقت الرا

كجو القصكر التشريعي نظرا ألىمية السرية المصرفية بإعتبارىا احد ركائز الجياز أالكقكؼ عمى 
 .2 المصرفي

يمعب الجٍاز الهصرفي عهكها، كالبىكؾ التجارية خصكصا دكرا كبيرا في الحياة اإلقتصادية الهعاصرة،  
ا هف هؤسسات  الكدائع كالمدخرات ثـ تعيد ضخيا في شراييف المالية التي تقبؿ الكساطة باعتباٌر

تعاقب العديد مف األنظمة القانكنية عمى لِ الحقبة التاريخية، يظٍر إبالعكدة ك . 3اإلقتصاد القكمي
هف اكائؿ القرف  كالتي أثرت عمِ السياسة الىقدية كعمِ القطاع الهصرفي ابتداءن  األراضي الفمسطينية

ـ،  بحيث تعرض االقتصاد الفمسطيىي 1948البريطاىي حتِ عاـ  االىتدابالعشريف الذم شٍد حكـ 
لحاؽ الضفة إفقدتً قاعدتً االىتاجية، حيث تـ أكضاع سياسية أالِ عدة  1948كهككىاتً هىذ ىكبة 

كتبعً قطاع غزة لمكصاية الهصرية، كها فرض ذلؾ عمِ االقتصاد هف ضركرة التكيؼ هع  باألردف
.ـ، تعرض 1967كالقطاع لبلحتبلؿ اإلسرائيمي في حزيراف  كبعد خضكع الضفة. 4تمؾ االكضاع

                                           
 18أىطكف جكرج سركس: السرية الهصرفية في ظؿ العكلهة، هرجع سابؽ، ص. 1

حدكد التزاـ البىؾ بالسرية الهصرفية كاالثار القاىكىية الهترتبة عىد الكشؼ عىٍاػ هرجع  هىاع سعد العجهي: 2
 21سابؽ،ص.

،الجاهعة االسبلهية بغزة، كمية 2د اهلل احهد شاٌيف: دكر القطاع الهصرفي في تىهية االقتصاد الكطىي، ط.عمي عب 3
  170، ص . 2006التجارة، 

د.ىصر عبد الكريـ: تصكرات حكؿ استراتيجية هتكاهمة لٍيكمة القطاع الهالي كالهصرفي الفمسطيىي، هجمة الدراسات  4
 50الهالية كالهصرفية، ص.
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قصرية جديدة افقدتً القدرة عمِ الىهك كالتطكر، بحيث تحكـ االحتبلؿ في  ألكضاعاالقتصاد الكطىي 
 .1كافة هكاردي االقتصادية كقطاعاتً االىتاجية كغير االىتاجية

رحمة جديدة هف هراحؿ التطكر في .ـ،  تـ خمؽ ه1993في اكسمك عاـ  الهبادئعبلف إكبعد تكقيع 
صياغة تشريعية كطنية  لتنمية الفمسطيىي، كفرض عمِ السمطة ضركرة السعي ىحك  االقتصاد

.ـ،  1994بسف تشريعات كطنية بعد عاـ  الفمسطينيةفقامت السمطة الكطنية 2 ،االقتصاد الكطني
ف كتعميمات تصدرىا سمطة فشيدت ىذه المرحمة كالدة  جياز مصرفي فمسطيني يعمؿ بمقتضى قكاني

طار العاـ الذم يحكـ الجٍاز الهصرفي كلقد جاءت اتفاقية باريس لترسـ اإل فمسطينية ناظمة ألعمالو،
 .3إنشاء سمطة النقد الفمسطينية ٌهٍاأبالترتيبات التي ىصت عميٍا االتفاقية ككاف 

 
غير ً ىظهٍا بسياسة ى  إة، إال الهشرع الفمسطيىي ىظـ السرية الهصرفي ف  ألِ إكهف ٌىا يهكف التكصؿ 

  تبعثر السرية المصرفية في القكانيف الكضعية )ثانيا(.هف خبلؿ الحديث عف  هىظهة 
 

 ثانيا: تبعثر السرية المصرفية في القكانيف الكضعية 
ذا يعىي  تىاكؿ الهشرع الفمسطيىي السرية الهصرفية في ىصكص هتعددة في القكاىيف الكضعية،  ٌك

ا يستمـز ه، هلقانكنية المتعمقة بمكضكع السرية المصرفية بيف طيات قكانيف مبعثرةالنصكص اكركد 
لِ الىصكص القاىكىية التي تىاكلت الحديث عف السرية الهصرفيةػ كفقا لمسياسة التشريعية إالتطرؽ 

 التي اعتىقٍا الهشرع الفمسطيىي، عمِ الىحك االتي : 
 
 تحت عنكاف  1960(  لسنة 16قكبات االردني رقـ )أكال: السرية المصرفية  بمكجب  قانكف الع

عاقب بالحبس هدة ال تزيد عمِ ثبلث  ( منو  التي نصت عمى:355افشاء االسرار في المادة )
 4كاف بحكـ هٍىتً عمِ عمـ بسر كأفشاي دكف سبب هشركع. سىكات كؿ هف

                                           
الهحتمة، هعٍد ابحاث السياسات االقتصادية  الفمسطيىيةالقطاع الهصرفي كتىافسية خدهاتً في االراضي  تطكر 1

 9، ص. 2014الفمسطيىي )ها( القدس، 
الىظاـ الهصرفي الفمسطيىي كهعكقات االىدهاج الهصرفي في فمسطيف هف كجٍة ىظر هدراء البىكؾ  خالد حسف زبدة: 2

 138ؽ ، ص.العاهمة في فمسطيف، هرجع ساب
 171دكر القطاع الهصرفي في تىهية االقتصاد الكطىي، هرجع سابؽ، ص. عمي عبد اهلل احهد شاٌيف: 3
  136كاجب البىكؾ في الهحافظة عمِ سرية القيكد الهصرفية، هرجع سابؽ، ص.  عمي هزلكي هضيفي القضاة: 4
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ٍا الشخص بحكـ سرار الهٍىية التي يحصؿ عميالهشرع  األردىي السر الهصرفي هف األ اعتبر

ا دكف سبب هشركع،  بحيث كرد في ذات الهادة عقكبة جريهة إفشاء  كظيفتً،  كيستمـز عدـ افشاٌؤ
ردىية عتبرت هحكهة التهييز األإتزيد عف ثبلث سىكات"، كتطبيقا لذلؾ  األسرار الهٍىية "بالحبس هدة ال

هتحاىات، الهحتكية عمِ أسئمة اإلِ الغرفة التي تكجد فيٍا الخزاىة إلأف الدخكؿ بصكرة غير هشركعة 
هتحاىات السرية كافشائٍا لبعض الطمبة هثؿ ٌذي األفعاؿ اإل أسئمة  ٌذي الخزاىة كاالطبلع عمِ ككسر

 .1( هف قاىكف العقكبات355تىطبؽ عميٍا الهادة )
 
 :2010لسنة   الفمسطينية( بشأف المصارؼ 9القرار بقانكف رقـ ) ثانيا  

طىية الفمسطيىية،  خركجا عمِ صبلحيات السمطة التشريعية ىظرا لعدـ تكافر أصدري رئيس  السمطة الك 
عمى السرية  نص، 2002( لسىة 2هجمس تشريعي كطىي، همغيا بهكجبً  قاىكف الهصارؼ رقـ )

سرية المصرفية كاعطاء صالحية لم المشرع تناكؿمنيا  يفيـ التي  ( منو32في المادة ) المصرفية
مف سمطة النقد الفمسطينية،  كما تناكلت الحديث عف النطاؽ  تصدر تنظيميا بمكجب تعميمات

عمى كؿ مف يطمع بحكـ مينتو أك كظيفتو أك عممو بطريؽ  ،  مف خالؿ انطباؽ الحظرشخصيال
مباشر أك غير مباشر عمى تمؾ البيانات كالمعمكمات،  مالـ يكف ىذا االطالع بمكجب رضاء العميؿ 

 ( منو االستثناءات الكاردة2نت حاالت رفع السرية ذكر في الفقرة )اك بمكجب حكـ قضائي،  كما بي
كشؼ السرية اماـ  عمى السرية المصرفية كىي حاالت جكاز افشاء السر المصرفي،  كىي جكاز

سمطة النقد الفمسطينية،  كفي حالة النزاع القضائي بيف العميؿ كالمصرؼ،  ككذلؾ في حالة 
الشراء  بيف البنكؾ،  ككذلؾ ترفع السرية لمكشؼ عف  ندماج اكاالستعالـ المصرفي في عمميات اال 

 جرائـ غسيؿ االمكاؿ ك اصدار الشيؾ بدكف رصيد.

 

 

 

                                           
 1983، 1الرسهية، ع. ، الجريدة1983جزاء، لسىة  93هحكهة التهييز األردىية: هبدأ رقـ  1
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 ( لسنة 2ثالثا: قانكف رقـ )بشأف سمطة النقد سمطة النقد الفمسطينية   1997 

لتعميهات هىً لتي ىصت عمِ اىً:" يضع الهجمس األىظهة كا (41المادة ) تىاكؿ السرية الهصرفية في
الهىظهة لسرية الحسابات بالهصارؼ كلتبادؿ الهصارؼ لمهعمكهات كالبياىات الهتعمقة بهديكىية 

 عهبلئٍا كالتسٍيبلت الهقررة لٍـ هع سمطة الىقد كفيها بيىٍا كفقا ألحكاـ قاىكف الهصارؼ."

كلٍا في ذلؾ أف ً" تهارس سمطة الىقد الرقابة عمِ الهصارؼ ى  أهىً الِ   (46المادة )كها أشار في 
تقـك بالتفتيش عمِ أم هصرؼ لمتأكد هف سبلهة هركزي الهالي، كهدل تقيدي بأحكاـ القاىكف كاألىظهة 

يطمع هف تكمفً سمطة الىقد بالتفتيش  كالقرارات كالتعميهات الصادرة عف سمطة الىقد، كعمِ الهصرؼ أف  
كالخزائف كأف يزكدي بكؿ ها يطمبً هف  عمِ جهيع الدفاتر كالكثائؽ كالهستىدات كالحسابات كالصىاديؽ

عطاء سمطة الىقد الفمسطيىية صبلحية التفتيش عمِ إالهادتيف سالفة الذكر  يفٍـ هف "1.هعمكهات
ك ها  يسرم عىد الخركج عمِ السرية الهصرفية.  الهصارؼ، حاؿ كقكع هخالفات لمقكاىيف كاالىظهة، ٌك

 ( لسنة 7رابعا: قرار بقانكف رقـ )لمؤسسة الفمسطينية لضماف الكدائعبشأف ا 2013 

هىً: " يجب عمِ جهيع أعضاء الهجمس كالمجاف الداخمية كهكظفي الهؤسسة  (28المادة )ىص في  
كذكم الصمة بالهؤسسة الحفاظ عمِ السرية التاهة فيها يتعمؽ بالهؤسسة كأعهالٍا كالبياىات كالهعمكهات 

قاىكىية، كال يجكز اإلفصاح عىٍا إال  كفؽ أحكاـ التي يطمعكف عميٍا كذلؾ تحت طائمة الهسؤكلية ال
 القاىكف.

يفٍـ هف الهادة السابقة الىص عمِ ضركرة التقيد بالسرية التاهة عمِ كؿ هف لً صمة هع الهؤسسة  
التخمي عف السرية اال في االحكاؿ الكاردة في القاىكف، اال  يجكز الفمسطيىية لضهاف الكدائع، بحيث ال

الىص هها يستمـز هعً  لفت اىتباي الهشرع الِ ضركرة االبتعاد عف االلفاظ العاهة  ً يبلحظ عهكهيةى  إ
التي تحتهؿ كجكي هتعددة، كاالتجاي إلِ التفسير الدقيؽ  ٌذا هف حيث الصياغة كالتعهؽ بشكؿ أكثر 

ا سطحية.   هف حيث هضهكف الىص لمبعد عف التفسيرات التي يهكف اعتباٌر

 
                                           

بشأف سمطة الىقد الفمسطيىية : تىشأف" بهكجبً سمطة الىقد الفمسطيىية " تككف لٍا  1997( لسىة 2قاىكف رقـ ) 1
الشخصية االعتبارية الهستقمة كاالٌمية القاىكىية الكاهمة لهباشرة جهيع االعهاؿ كالتصرفات التي تحقؽ اغراضٍا، كها 

 لقرارات كالتعميهات التي تكفؿ الهحافظة عمِ جٍاز هصرفي فعاؿ كسميـ. لٍا كضع كتىفيذ االىظهة كا
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  بنظاـ ترخيص كرقابة مينة الصرافة 2016( لسنة 41)رقـ بقانكف  خامسا: قرار 

يجب عمِ الصراؼ كجهيع العاهميف لديً الحفاظ عمِ سرية الهعمكهات  -1: "(14المادة )ىص في 
كالهستىدات الهتعمقة بالعهبلء كالتي تصؿ إليٍـ بحكـ أدائٍـ لهٍاهٍـ، كال يجكز ألم هىٍـ إفشاء أم 

باالطبلع عميٍا،  كيسرم ٌذا الحظر عمِ كؿ هف يطمع بحكـ  هف ٌذي الهعمكهات أك السهاح لمغير
هٍىتً أك كظيفتً أك عهمً بطريؽ هباشر أك غير هباشر عمِ تمؾ البياىات كالهعمكهات ها لـ يكف ٌذا 

 1هكافقة العهيؿ الخطية.-أ االطبلع بهكجب ها يمي: 

 حكـ قضائي صادر عف هحكهة هختصة. -ب

هابيف الهادة  بيف الهادة الهدرجة اعبلي كنسخ تشريعي كاضح الؾ يبلحظ هف الهادة السابقة اف ٌى
عبرة مف تشابو النصكص دكف  كيمكف القكؿ بانو ال( هف القرار بقاىكف بشأف الهصارؼ،  32)

التطرؽ إليراد معاف جديدة، ىذا ينـ عف الحاجة الماسة الى التعديؿ التشريعي،  أم مف األسمـ 
ؼ النصكص المكررة،  التي جاءت ضربا مف العبث تأكيدا لنصكص مراجعة النصكص القانكنية كحذ

 اخرل،  فمف األصكب تجنب التكرار كخمؽ نصكص بجكانب جديدة كمعالجة تشريعية سريعة. 

 

 :بشأف غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب  2015( لسنة 20قرار بقانكف رقـ ) سادسا 
 هادة،  تىاكؿ السرية الهصرفية في ( 51صادر عف رئيس السمطة الكطىية الفمسطيىية كشهؿ عمِ ) 

لتؤكد عمِ ضركرة االلتزاـ بالسرية  كىضيراتٍا هف الهكاد السابقة جاءتهىً التي   (26المادة)
ا، كعمِ حظر افشاء أم  الهصرفية عمِ اعضاء لجىة هكافحة االهكاؿ كهكظفي الكحدة كهديٌر

 ير هباشر.هعمكهات الت اليٍـ بحكـ كظيفتٍـ سكاء بطريؽ هباشر اك غ

                                           
بشأف رقابة كترخيص  2016( لسىة 41القرار بقاىكف رقـ ) ( هف قاىكف الهصارؼ32( التي جاءت تكرار لمهادة )14)1

 هٍىة الصرافة :هادة 
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بيؽ احكاـ قانكف السرية المصرفية ليست عائقا اماـ تط عمِ اف." 1هىً (  46كما نصت المادة )
فال يجكز التذرع بالسرية المصرفية اماـ مكافحة غسيؿ االمكاؿ ، فيي مف الحاالت غسيؿ االمكاؿ،  

 التي تجيز التحمؿ مف السرية كتبيح الكشؼ عنيا لغايات المصمحة العامة.
 
 بشأف تشجيع اإلستثمار في فمسطيف 1998( لسنة 1بعا:قانكف رقـ )سا 

تحظر الٍيئة عمِ أم هكظؼ أك هسؤكؿ أك عضك في هجمس اإلدارة أك -(:ب21ىص في الهادة )
جٍاز العاهميف في الٍيئة إفشاء الهعمكهات السرية إلِ أم شخص أك جٍة. كها يفٍـ هف ٌذي الهادة 

هعمكهات السرية إال بالحصكؿ عمِ هكافقة خطية هف الهستثهر أك ً اليجكز لمٍيئة أف تفشي الى  أ
 2بصدكر أهر هف الهحكهة يرفض كشؼ الىقاب عف الهعمكهات السرية.

 
بعد اإلهعاف في ىصكص القكاىيف الهىظهة لمسرية الهصرفية، يهكف التكصؿ الِ حرص الهشرع 

خبلؿ الىص عميٍا هف الىاحية الفمسطيىي عمِ تىاكؿ هبدأ السرية الهصرفية في تشريعاتً، هف 
ذا ها  يدؿ إال عمِ اٌتهاـ الهشرع  الكطىي  ف كاف ايرادٌا بيف طيات قكاىيف هتفرقة،  ٌك القاىكىية،  كا 

ثر السرية في عبت ف  إعمِ هبدأ السرية الهصرفية هحاكال اسباغ ىكع هف الحهاية الجزائية عميٍا، اإل 
أُثر ضعؼ الحماية لتكصؿ اليً هف خبلؿ الحديث عف القكاىيف الكضعية  لً عدة إىعكاسات يهكف ا

 المكضكعية في )الفرع الثاني(.

 انفرع انثاَي: أثر ضؼف انحًايح انًىضىػيح نهسريح انًظرفيح 

يىظـ الىص القاىكىي )الجريهة كالعقكبة (الهترتبة عمِ هقترفٍا،  فتحدد قكاعد التجريـ االركاف العاهة 
كبالتدقيؽ في التشريعات الكطىية الهىظهة لمسرية الهصرفية،  يبلحظ اف  .3لمجرائـ التي ال تقكـ بدكىً

                                           
اب : ي 2015( لسىة 25قرار بقاىكف رقـ ) 1 جب عمِ القائهيف بهكافحة عهميات بشأف غسؿ االهكاؿ كتهكيؿ االٌر

غسيؿ األهكاؿ اف يجعمكا قكاىيف السرية الهصرفية هساعدة في هكافحة عهميات الغسيؿ كليس حاجزا اهاـ جٍكد 
 الهكافحة . 

( التي جاءت لتكضح إلتزاـ ٌيئة 21، هادة )1998( بشأف تشجيع اإلستثهار في فمسطيف لسىة 1قاىكف رقـ ) 2
مِ جهيع الهعمكهات السرية بإستثىاء الهعمكهات التي يتـ الكشؼ عىٍا في سجؿ اإلستثهار أك هف اإلسشتهار بالحفاظ ع

 خبلؿ تسجيؿ الهشاريع هع بياف حظر اإلفشاء كاإلستثاء عمِ اباحتً في كؿ هف الفقرتيف)ب،ج(
 11، هرجع سابؽ، ص االسبلهي كالفقًد. عبد الفتاح خضر، الىظاـ الجىائي أسسً العاهة في االتجاٌات الهعاصرة  3
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تـ بشكؿ اجمالي كبصيغة عامة،  دكف التحديد الدقيؽ لماىية السرية المصرفية الحديث عف السرية 
كدكف تقرير عقكبة مكحدة ليا، كما انو لـ يتـ تخصيص النص عمى جريمة إفشاء السر  ،ابتداء

تبعو تبعثر  هها يهكف القكؿ هعً اف التشتت في قكاعد التجريـ ضحة كصريحة!المصرفي بعبارات كا
ىاجهة عف تفاكت العقكبات الهقررة عمِ  عقابية. كبالىتيجة ضعؼ في السياسة الفي قكاعد العقاب

ذا يترجـ ضعؼ كسٍك تشريعي  يجب عمِ الهشرع  اىتٍاؾ السرية الهصرفية في القكاىيف الكضعية. ٌك
الىعكاساتً سمبا عىد التكييؼ القاىكىي لجريهة افشاء السر الهصرفي،  فتبلحظ السمطة  تداركً  تجىبا

القضائية عمِ رأسٍا القضاة  تعدد الىصكص التي شهمت السرية هها يكلد صعكبة في إعهاؿ الىص 
عف تبعثر القاىكىي  ىتيجة  االختبلؼ في ىكعية كهقدار العقكبات الهقررة كعميً ال بد هف الحديث 

مف ناحية العممية كالحديث عف ضعؼ في تطبيؽ هها يعكس هعً ضعؼ  لعقاب )اكال(ا
 .  العقكبات)ثانيا(

 
 : تبعثر نصكص العقاب بيف النصكص القانكنية المنظمة لمسرية المصرفية كالن أ

( التي يفيـ منيا انو تناكؿ 355في المادة ) 1960( لسنة 16:قانكف العقكبات االردني رقـ ) كالن أ
ا عقكبة  بالحبسفشاء االسرار الهٍىية إاب عمِ جريهة  العق لهدة ال تزيد عف ثبلث سىكات،  كاعتباٌر

  1جىحكية،  بحيث تقاس عميٍا جريهة افشاء االسرار الهصرفية ىظرا لعهكهية الىص.

(  هىً التي 54بشأف المصارؼ في المادة ) 2010( لسنة 9ثانيا :عاقب القرار  بقانكف رقـ )
تقؿ عف  ال بالغرامة الماليةلعقكبات الهترتبة عمِ هخالفة احكاـ السرية الهصرفية  تحدثت عف ا

 .2يعدلٍا بالعهمة الهتداكلة قاىكىا ك هاأالؼ دكالر اهريكي  250دكالر اهريكي كال تزيد عف  5000

عمِ عقكبات لهخالفة احكاـ  بشأف ترخيص مينة الصرافة 2016( لسنة 41نص القرار رقـ ) ثالثا:
يعاقب كؿ هف يخالؼ أحكاـ ٌذا الىظاـ كالتعميهات الصادرة بهكجبً بغراهة -1( :24قرار في الهادة )ال

 3( عشرة آالؼ دكالر أهريكي10000( هائة دكالر أهريكي كال تزيد عمِ )100هالية ال تقؿ عف )

                                           
 (355.ـ،هادة )1960( لسىة 16قاىكف العقكبات االردىي رقـ ) 1
 (54.ـ،هادة )2010( لسىة 9قرار بقاىكف بشأف الهصارؼ رقـ ) 2
 (24،هادة )2016( بشاف ترخيص هٍىة الصرافة لسىة 41القرار رقـ ) 3
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ريع تفاكت كاضح  في العقكبات المنصكص عمييا  في التشيستىتج هف الىصكص الهذككرة اعبلي،  
نيا  قررت لػذات أالكطني،  فيي كميا جاءت لمعالجة الخركج عف االلتزاـ بالسرية المصرفية، أم 

العقكبات السالبة لمحرية هثؿ الحبس،  الجريمة مع ادراج عقكبات متنكعة كمتعددة فتارة نصت عمى
ا  قاىكف العقكبات االردىي بكصفٍا جىحة، كيهكف القكؿ  اىكىية االخرل الىصكص الق ف  إالتي اعتبٌر

اعتبرتٍا جريهة اقتصادية بحيث اكردت عميٍا  عقكبات هالية ) غراهات( بشكؿ هتفاكت في الهقدار،  
ىذا اال انعكاس  لتضارب كاضح في نصكص  كماالهشرع لـ يحدد الغراهة بيف حديٍا،  ف  أكيبلحظ 

 نص يطبؽ!  أمضي العقاب، كما يسفر عنو اال  ضعؼ في تطبيؽ العقكبات،  فيثكر في ذىف القا
 

   ثانيا: ضعؼ في تطبيؽ العقاب
عطفا عمِ ها سبؽ بياىً يهكف  التكصؿ  الِ اف ٌىالؾ تعارض جمي في ىصكص العقاب،  ككذلؾ  

ذا بدكري يىعكس سمبا عمِ الحهاية الجزائية  ضعؼ في تطبيؽ العقكبات،  تشتت النصكص عقبو ٌك
 الحهاية الجىائية لمسرية الهصرفية.لمسرية الهصرفية هها  يتضح  هعً قصكر جمي في 

بعد ايراد اثر ضعؼ الحهاية الهكضكعية الذم اتضح هف خبلؿ الىصكص اعبلي كها تعكسً هف 
تبعثر في هكاد العقاب كاثاري السمبية  عمِ ضعؼ في تطبيؽ العقاب،   كلتقميؿ االثار السمبية لمسرية 

لحماية المكضكعية  لمسرية المصرفية في) اجراءات تفعيؿ االهصرفية يستدعي هكاصمة الحديث عف 
 المطمب الثاني(.

 

 نهسريح انًظرفيح  انًىضىػيحانًطهة انثاَي : إخراءاخ ذفؼيم  انحًايح 

لعؿ هف األسمـ القكؿ بضركرة  الكقكؼ عمِ هكاطف القصكر في القاىكف كتصكيبٍا،  ىظرا لقصكر 
يقؼ عىد ٌذا الحد بؿ ال بد هف هعالجة  قاىكىية ال  األهر الحهاية الهكضكعية لمسرية الهصرفية،  فإف  

سميهة،  كلتصكيب القصكر ال بد هف اتباع اجراءات تىصب لتفعيؿ الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية  
كذلؾ هف خبلؿ إتباع اجراءات تقع عمِ عاتؽ العهيؿ تارة، كاخرل عمِ الهصرؼ كتارة اخرل عمِ 

بالسر ءات تفعيؿ الحهاية التي تقع عمِ كؿ هف طرفي االلتزاـ الدكلة،  هها يستدعي الحديث عف اجرا
اجراءات تفعيؿ الحماية التي تقع عمى عاتؽ ك هكاصمة الحديث عف المصرفي في )الفرع االكؿ (
 الدكلة  في )الفرع الثاني(.
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 ذمغ ػهى ػاذك طرفي االنرزاو تانسر انًظرفي  انحًايح انفرع األول : اخراءاخ

الهصرؼ، تأسيسا عمِ اىٍها اطراؼ  – االئتهاىيةات كؿ هف العهيؿ كالهؤسسة تشهؿ ٌذي االجراء
هف أطراؼ  يتأتِااللتزاـ بالسر الهصرفي،  فبل بد هف اإلشارة الِ  اف تفعيؿ السرية الهصرفية قد 

بً، هها يتعيف هعً بالضركرة بياف إجراءات الحهاية التي  فهر ال يستاٌأااللتزاـ بالسر الهصرفي ٌك 
( ثـ هكاصمة الحديث عف اجراءات الحهاية الكاقعة عمِ عاتؽ  كالن أعمِ عاتؽ العهيؿ ) تقع

 ا(. الهصرؼ)ثاىين 
 اكال : اجراءات الحماية التي تقع عمى عاتؽ العميؿ  

يعتبر العهيؿ طرؼ يهكف تحقيؽ الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية هف خبللً،  كذلؾ بتقرير اجراءات 
تمتاز تعامالتيا بالشفافية، يتعاهؿ هع الهصارؼ التي  ف  أبداية، عمِ العهيؿ  هف األصكب اتباعٍا.

كاف يقكـ بتقديـ الهعمكهات الهطمكبة بالشكؿ الهطمكب هف الهصارؼ لزيادة الثقة بيف الهصارؼ 
يقمؿ تعاهبلتً هع الهصارؼ التي يشتبً بٍا كجكد عهميات غير  ف  أ. كها عمِ العهيؿ 1كعهبلئٍا

الشفافية فيٍا، بحيث في حالة االشتباي في كجكد عهميات غير هشركعة عميً كشؼ  هشركعة كتقؿ
الهصرؼ في حالة كشؼ اسراري كافشائٍا  إلدارةيقكـ برفع تقرير  ف  أدارة الهصرؼ، كعميً إهاـ أذلؾ 

يرحب بكجكد فقرات في قكاىيف السرية الهصرفية لئلفصاح عف  ف  أهف دكف هسكغ قاىكىي. كها عميً 
ا القاىكف، كذلؾ لمحفاظ عمِ سبلهة أهكالً كعدـ خمطٍا هع  حسابً في بعض الحاالت التي يجيٌز

 .2األهكاؿ غير هشركعة الهصدر

الهصرؼ يهكىً اإلسٍاـ في تفعيؿ الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية  هف خبلؿ اتباع  بعض  ف  إكها 
 قبؿ المصرؼ ) ثانيا(. اجراءات الحماية مف  االجراءات يتجمِ ذلؾ هف خبلؿ الحديث عف

 
 ثانيا : اجراءات الحماية مف قبؿ المصرؼ

ً ال يهكف تطبيقٍا تعد السرية الهصرفية ىظاـ قاىكىي خاص بالعهؿ الهصرفي كلصيؽ بً،  بهعىِ أى  
تحقؽ الحهاية القاىكىية لمسرية الهصرفية في  ف  أاال عمِ الهؤسسات الهصرفية، فعمِ الهصارؼ 

هاـ السمطات أا بالشكؿ الهطمؽ ػ بحيث ال تجعؿ السرية الهصرفية حاجزن  حاالت حصرية، أم ليست

                                           
ا كجكاىبٍا 1  266التشريعية، هرجع سابؽ،ص. هيادة صبلح الديف تاج الديف: السرية الهصرفية اثاٌر
 62هحهد فرح هحهد فرح: حدكد التزاـ البىؾ بالسرية الهصرفية، هرجع سابؽ، ص. 2
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، لذلؾ عمِ الهصارؼ اتخاذ االجراءات 1كراء ٌذي الحاجز هصادر غير هشركعة لؤلهكاؿ القذرة بإخفاء
تقكـ بالهساعدة بتطبيؽ السرية  ف  أفعمِ الهصارؼ هف األسمـ اتباعٍا تدعيها لمسرية الهصرفية، 

ك الشؾ في كجكد هصادر غير أرار الزبائف في حالة كجكد هصادر شكؿ الذم يفشي أسالهصرفية بال
هشركعة لؤلهكاؿ حتِ ال تستغؿ الهصارؼ هف خبلؿ ضخ أرصدة ىقدية كبيرة الِ الجٍاز 

،  كها عميٍا اف تقكـ بهساعدة السمطات الضريبية بعدـ هعاكىة زبائىٍا في أم هحاكلة 2الهصرفي
ات بٍدؼ التٍرب هف الضرائب، كذلؾ هف خبلؿ كضع فقرات لدل الهصارؼ تٍدؼ الِ تضميؿ السمط

تقـك بتىظيـ جٍاز خاص يتـ هف خبللً هراقبة  ف  أؿ سمطات الضرائب. كعمِ الهصارؼ تسٍؿ عه
ة، كذلؾ  صبحت صاحبة الهبادرة في أالهصارؼ  ف  أعهميات الزبائف كالكشؼ عف الحاالت الهشبٌك

ك أاالجراءات التي هف شأىٍا تهكيف جٍاز الرقابة داخؿ الهصرؼ  كشؼ السر الهصرفي باتخاذ كافة
لجىة الرقابة عمِ الهصارؼ )سمطة الىقد الفمسطيىية( هف التحقؽ هف ٌكية صاحب الحؽ، كالتحقؽ 

ال يتـ الكشؼ ألم شخص  ف  أهف أم بياىات تحصؿ عميٍا المجىة أثىاء تأديتٍا كظائفٍا اإلعتيادية ػ ك 
كجكد أهر قضائي. كعمِ الهصارؼ اف تقكـ بفرض عقكبات قاسية عمِ إفشاء  ك أم سمطة باستثىاءأ

السر الهصرفي هف قبؿ الهكظفيف كالعاهميف في الهصرؼ،  كفي الكقت ىفسً يجب اف تفرض العقكبة 
خفاءٌا عف السمطات في حالة طمبٍا ا  ىفسٍا عمِ الهكظفيف كالعاهميف في حاؿ اهتبلكٍـ هعمكهات ك 

 السمطة القضائية. هف قبؿ الهصرؼ اك 

 لدكر الدكلة مف أىمية  في تفعيؿ الحماية لمسرية المصرفية في ) الفرع الثاني( كال يخفِ ها 

 انفرع انثاَي: إخراءاخ انذونح نرفؼيم انحًايح اندزائيح نهسريح انًظرفيح 

قرات بكضع قكاىيف خاصة لمسرية الهصرفية بفلعؿ مف األسمـ التأكيد عمى ضركرة التزاـ الدكلة 
كاضحة كصريحة، تهتاز بالسٍكلة كالبساطة، كبالشفافية كليس بالسرية الهطمقة لمتثبت هف شرعية 

 تهتاز بالسٍكلة الهفرطة. ال ف  أجب االهكاؿ كتقميؿ دخكؿ األهكاؿ القذرة الِ الدكلة، كفي الكقت ىفسً ي
ر كلٍا سمطة عمِ تعد صاحبة القرا ٍاألى  تفرض عمِ كافة الهصارؼ االلتزاـ بٍا،  ف  أكيجب 

ك تسميـ الشخص الِ أٌهية دكر الدكلة في الهساعدة بتبادؿ الهعمكهات أيخفِ هف  . كال3الهصارؼ

                                           
ا كجكاىبٍا التشريعية ، هرجع سابؽ ، ص  1  291هيادة صبلح الديف تاج الديف ، السرية الهصرفية اثاٌر
 308ائـ غسؿ االهكاؿ ، هرجع سابؽ ، ص عادؿ عبد العزيز عمي السف ، الجكاىب القاىكىية كاالقتصادية لجر  2
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تقكـ  ف  أا عمِ السرية الهصرفية كسهعتٍا في الدكؿ. كعمِ الدكلة دكلتً عىدها يتطمب ٌذا، حفاظن 
ية الهصرفية بالشكؿ كبصكرة هستهرة بهراقبة أعهاؿ الهصارؼ لمتأكيد هف تطبيؽ قكاىيف السر 

. أم االبقاء عمِ هبدأ 1الهطمكب، بحيث ال يتعارض تطبيقٍا هع هكافحة عهميات غسيؿ األهكاؿ
السرية الهصرفية الىظيفة كرفع السرية عف تداكؿ األهكاؿ القذرة، فهبدأ السرية يككف في إطار الشرعية،  

تعرض الهصرؼ لقكاعد الهسؤكلية اها الىشاطات االجراهية فبل هحؿ إلضفاء السرية عميٍا كاال 
 .2الجزائية

يحهي هف يتعدل حدكدي القاىكىية،   ف  أيهكف لقاىكف السرية الهصرفية  ً الكبالىتيجة يكف القكؿ اى  
ا هف ٌذي الفادح بالىظاـ الهالي كاالقتصادم لمببلد، كاىطبلقن  كيرتكب جرائـ تؤدم الِ احداث الضرر

راء السرية الهصرفية هف قبؿ الهسؤكليف عف الهصارؼ يجعمٍـ التستر ك  ف  إالقاعدة، يهكف القكؿ 
خالؿ الحديث عف قصكر الحماية االجرائية لمسرية .كيتجمِ ذلؾ هف 3عرضة لمهبلحقة الجزائية

 المصرفية في)المبحث الثاني(.
 

 انًثحث انثاَي : لظىر انحًايح اإلخرائيح نهسريح انًظرفيح 

ية الهصرفية جزاء قاىكىيا، ال بد اف يكتسي بالحهاية القاىكىية التي بالسر  االلتزاـيشكؿ اإلخبلؿ بهبدأ 
ا الهشرع  تهىع اإلعتداء عميً كتكجب جزاءات زاجرة عمِ كؿ هف يخترقً، كالحهاية الجزائية التي قرٌر
لمحفاظ عمِ السر الهصرفي تتهثؿ في شقيٍا الحهاية الهكضكعية التي سبؽ بياىٍا  كالحهاية 

تمؾ الحماية التي يتبناىا المشرع الجزائي في مالحقة الجرائـ  د بالحهاية االجرائية:"االجرائية.  كيقص
كيهكف القكؿ بقصكر الحهاية االجرائية لمسرية الهصرفية في التشريعات  ".4كمسائمة مرتكبييا عنيا

عف ضعؼ الحماية مف حيث قكاعد المسؤكلية الكطىية،  يتجمِ ٌذا القصكر هف خبلؿ الحديث 
الحماية مف حيث قكاعد المالحقة في كاستكهاؿ الحديث عف قصكر  ئية في ) المطمب األكؿ(،الجزا

 )المطمب الثاني(.
                                           

 عالية يكىس عبد الرحيـ الدباغ: تىظـ هبدأ السرية الهصرفية لهكاجٍة عهميات غسيؿ االهكاؿ، هجمة الرافديف لمحقكؽ، 1
 132، ص. 2011، 50جاهعة الهكصؿ العراؽ، ع. 

هة غسيؿ االهكاؿ، هجمة الهىارة لمبحكث هرعي حسف ،بىي خالد : دكر البىكؾ التجارية االردىية في الكقاية هف جري 2
 206،ص. 2011،  5،ع .17كالدارسات، االردف ، هج. 

ا كجكاىبٍا التشريعية ، هرجع سابؽ ، ص  3  267هيادة صبلح الديف تاج الديف ، السرية الهصرفية اثاٌر
  130سابؽ ، ص  عمي هزلكي هضيفي قضاة ، كاجب البىكؾ في الهحافظة عمِ سرية القيكد الهصرفية ، هرجع 4
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 انًطهة األول : ضؼف انحًايح اندزائيح  يٍ حيث لىاػذ انًسؤونيح 

بكجً  -، كتعد األخيرة بالمسؤكلية الجزائية"تىحصر اآلثار الجزائية لجريهة إفشاء السر الهصرفي" 
ٍا تهثؿ ىقطة التحكؿ الجذرم ى  أكها هحكر األساسي الذم تدكر حكلً الفمسفة كالسياسة الجىائية، عاـ ال

، عمِ ضكء  تطكر ىظرية الهسؤكلية الجىائية،  يهكف التهيز بيف ربالىسبة لمتشريع الجىائي الهعاص
ها هرحمة التخمؼ  ، ىذا  ضة كالعدالةكثاىيٍها هرحمة الىٍ كالبلهسكؤليةهرحمتيف في القاىكف الجىائي ٌك

كها تتضهىً هف تطكر القانكف الجنائي مقترف دائما بتطكر نظرية المسؤكلية الجنائية،  ف  أيعني 
ال إية، ا لمهسؤكلية الجزائ.فعمِ الرغـ هف عدـ اتفاؽ الفقٍاء عمِ تعريؼ هحددن 1تيارات فكرية كفمسفية 

التزاـ بتحمؿ النتائج القانكنية المترتبة " ٍا:ليً الدكتكر هحهكد حسىي بأى  إً يهكف ترجيح ها ذٌب ى  إ
ك التدبير االحترازم الذم ينزلو القانكف بالمسؤكؿ عف أعمى تكافر اركاف الجريمة مكضكعو العقكبة 

 ."2 الجريمة
ها  الهتهثمة المسؤكلية الجزائية العقابية، يرل شراح القاىكف الجزائي اف الهسؤكلية الجزائية ىكعيف: ٌك

ف هىاطٍا الكعي كاالدراؾ، كها اىٍا تفترض يال يتـ فرضٍا اال عمِ األشخاص الطبيعيبالعقكبة التي 
الخطئية كتقاس عميٍا كالٍدؼ هىٍا الردع. اها الىكع الثاىي فٍك يقاس بقدر الخطكرة اإلجراهية تسهِ 

ية فالهشرع الفمسطيىي سمؾ هسمؾ الهشرع األردىي كاعترفا بىكعي الهسؤكلبالمسؤكلية االحترازية، 
 .3الجزائية

كبالعكدة الِ القكاىيف القديهة يظٍر خمط بيف الهسؤكلية الجزائية كالهسؤكلية الهدىية، حيث كاىت فكرة 
ٌىالؾ افعاؿ  ف  أال بعد التيقف إالتعكيض كفكرة العقاب هختمطيف، كلـ يظٍر التهيز بيف الهسؤكليتيف 

ا عمِ الهضركر  خطيرة ال يقتصر ا ك الهجىي عميً فحسب،أأثٌر الهجتهع بأسري،  إلِبؿ يهتد أثٌر
، فتحكلت هف 4تكقع عمِ الجاىي عقكبة باسـ الهجتهع ككؿ ف  ألِ ضركرة إكبالىتيجة التكصؿ 

                                           
عف جرائـ غسؿ األهكاؿ، جاهعة الككيت،  االعتبارييفد. هحهد عبد الرحهف بكزبر: الهسؤكلية الجىائية لؤلشخاص  1

 14، ص. 2004،  3، ع . 28كمية الحقكؽ،  هجمة الحقكؽ، هج. 
 136ع سابؽ، ص.السر الهصرفي، هرج ءفشاإهحهد عبد الكدكد عبد المطيؼ ابك عهر: الهسؤكلية الجزائية عف  2
هؤيد حسىي احهد الخكالدة : جريهة أفشاء السر الهصرفي كالعقكبة الهترتبة عميٍا كفقا لمقاىكف االردىي، هرجع سابؽ،  3

 1127ص.
  200سرية الهٍىة الهصرفية في القاىكف الجىائي الميبي، هرجع سابؽ، ص. فتحي عمي هحهد السيد: 4
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العقكبات القاسية التي كاىت سائدة في الهجتهعات البدائية، الِ العقكبة التي تٍدؼ إلِ االصبلح 
 .1تتكافر لديً األٌمية الجزائية لتحهمٍاكالتأٌيؿ،  كالتي ال تقع اال عمِ الجاىي شخصيا عىدها 

أثار أساس الهسؤكلية الجزائية  خبلفا كبيرا بيف فقٍاء القاىكف الجىائي، ككاف خبلفٍـ يدكر حكؿ 
أـ هسير عىد ارتكابً لمجريهة؟؟  لئلجابة عمِ ٌذا التساؤؿ، ال بد الِ  تساؤؿ كاحد ٌؿ اإلىساف هخير

 أساس المسؤكلية الجزائية في )الفرع األكؿ(تي تحدثت عف التطرؽ إلِ أبرز الهدارس الفقٍية ال
االشخاص المسؤكليف جزائيا في حالة أفشاء السر المصرفي في)الفرع كاستكهاؿ الحديث عف 

 الثاني(.

 انفرع األول: أساس انًسؤونيح اندزائيح

ي األسس التي هف أجمٍا رتب الهشرع الجزائي هسؤكلية عمِ الشخص الذم يرتكب جريهة كيفرض  ٌك
منيا مدرسة ، 2عميً عقكبة اك تدبير احترازم،  كقد ظٍرت عدة ىظريات اك هذاٌب في ٌذا الصدد

)اكال(، كالمدرسة الكضعية )ثانيا( كالمدرسة التكفيقية ) ثالثا( ثـ بياف مكقؼ المشرع  االختيار حرية
  الفمسطيني بالنسبة ألساس المسؤكلية الجزائية ) رابعا(.

  االختيارية أكال : مدرسة حر 
اختار ٌذا الطريؽ لمتعبير عف  ًألى  يرل اىصار ٌذي الهدرسة أف الجاىي يسأؿ عف تصرفً الجرهي 

خر سكم، فيعمؽ االٌهية عمِ جساهة الفعؿ هف آيسمؾ طريؽ  ف  أذاتً، فٍك هخير ككاف بإهكاىً 
ِ هيكؿ الجاىي الىاحية الهادية، ثـ جساهة ىتائجً هف الىاحية الهكضكعية دكف إعطاء اٌهية إل

كظركفً الىفسية كاالجتهاعية، فاألساس ٌك حرية االختيار، فاإلىساف هخير كليس هسير،  إها يختار 
 .3اختياريساءة إالقاىكف يكجب هساءلتً جزائيا عف الطريؽ السكم القكيـ اك يسمؾ سمكؾ هتعارض هع 

 
 ا: المدرسة الكضعية ثانين 

اف خاضع خضكع تاـ لظركؼ الحياة، هىكريف هبدأ حرية االىس ف  أىصار ٌذي الهدرسة الِ أيتجً 
سمككً ليس  رادة حرة ألف  إفعاؿ اإلىساف ليست ىاتجة عف أ ف  أا، كبالىتيجة يركف ا تاهن ىكارن إ االختيار
ذلؾ  ف  إكالتي تدفعً كراء الجريهة. اال  بؿ هحصمة كأثر حتهي لمعكاهؿ كالظركؼ الهحيطة بً اختيارم
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اعؿ فالهجتهع يتخذ الكسائؿ الكفيمة لحهاية كياىً،  فالجزاء حسب رأيٍـ ها ٌك ال يحكؿ دكف عقاب الف
 .1اال كسيمة دفاع اجتهاعي

 
 ا : المدرسة التكفيقية ثالثن 

لدل  االختيارذٌب اىصار ٌذي الهذٌب إلِ اىشاء هدرسة  هستقمة كقائهة بحد ذاتٍا، تتبىِ هبدأ حرية 
تساكية لدل الجهيعػ بحيث ذٌبت الِ التكفيؽ بيف الهدرستيف ٍا ليست هطمقة كليست هى  أال إاإلىساف، 

القدرة عمِ هقاكهة الدكافع كالهيكؿ الهختمفة، سكاء تىبع  باختبلؼالجريهة تختمؼ  السابقتيف كترل بأف  
 .2ك هف البيئة الهحيطة بًأهف ذات اإلىساف 

 
 ا : مكقؼ المشرع الكطني  بالنسبة ألساس المسؤكلية الجزائية رابعن 
سىدا لمهادة ،  كأساس لممسؤكلية الجزائية االختياربمبدأ حرية  أخذ الهشرع الكطىي كالهشرع األردىي 
ال يحكـ عمى أحد بعقكبة ما لـ يكف قد أقدـ عمى الفعؿ عف ردىي:" ( هف قاىكف العقكبات األ74/1)

ها  كعي كارادة الكعي كاالرادة،  ."يستىج هف الىص يتطمب شرطيف لقياـ الهسؤكلية الجزائية اال ٌك
اجتهاع شرطي الهسؤكلية  ف  ألكف ليس عمِ اطبلقٍا، هها يعىي  االختياربحيث اخذ بهبدأ حرية 

ف اىٍيار أم هىٍها لسبب عرضي اك  رم لقياهٍها،  فبل يغىي أحدٌها عف األخر كا  الجزائية أهر جٌك
 .3خاص تىٍار بالتبع الهسؤكلية الجزائية

الجزائية بشكؿ عاـ  ككىً يقع تحت هظمة تحديد  قكاعدٌا الهقررة  بعد الحديث عف أساس الهسؤكلية
احكاـ الهسؤكلية الجزائية تخضع الهصرؼ عىد أفشاء  بالىسبة لمسرية الهصرفية، يهكف القكؿ بأف  

الى االحكاـ الخاصة بقكانيف السرية  باإلضافةلمقكاعد العامة في القانكف الجنائي، أسرار العهبلء 
كؿ التي خصتٍا بتشريعات خاصة. كفيها يتعمؽ بالتشريع الكطىي ككىً لـ يىظـ في الدالمصرفية 

السرية الهصرفية بقكاىيف خاصة، لـ يتطرؽ الِ الهسؤكلية الجزائية في ىصكص السرية الهصرفية، 
ك كبالتالي يتـ الرجكع الى االصؿ العاـ الذم تقـك عميو المسؤكلية الجزائية في القانكف الجنائي ، ٌك

كمف ىنا يثكر التساؤؿ عف مسؤكلية المصرؼ كشخص " الخطأ الشخصيتبىِ عمِ أساس" اىٍا 

                                           
 79هىاع سعد العجهي: حدكد التزاـ البىؾ بالسرية الهصرفية، هرجع سابؽ، ص. 1
 44التزاـ البىؾ بالسرية الهصرفية كاالثر القاىكىي الهترتب عميٍا، ص.هحهد فرح هحهد فرح: حدكد  2
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ـ أإعتبارم عند افشاء السرية المصرفية؟ ىؿ يتحمؿ العقكبة الجنائية بحكـ انو اميف عمى السر؟ 
عمِ  كلئلجابة. 1ـ يتحمميا األثنيف معاأالمكظؼ الذم صدر منو اإلفشاء يتحمؿ ذلؾ شخصيا؟  ف  أ

 الفرع الثاني(. ئيا عمى افشاء السر المصرفي في )األشخاص المسؤكليف جزامـز تحديد ذلؾ  يست

 انفرع انثاَي : االشخاص انًسؤونيٍ خزائيا ػٍ افشاء انسر انًظرفي

األساسية التي يقكـ عميٍا التشريع الجزائي  الهبادئ" هف  اإلنساف ىك المسؤكؿ جزائياتعتبر قاعدة "
ىطاؽ االشخاص الهعىكية كدخكلٍا في هعظـ هجاالت الحياة  تساعالالحديث، غير اىً ىظرا 

بً هف أعباء جسيهة  ٌهية هتعاظهة ىظرا لها يىٍض أذا  االعتبارمبحيث أضحِ الشخص  االقتصادية
ك الخطكرة، هها دفع التشريعات الِ الكقكؼ هكقؼ أك االىحراؼ أيككف هصدرا لمجريهة  ف  أيهكف 
، ككف الهسؤكلية الجىائية لمشخص االعتبارم 2قع هف األشخاص االعتبارييفزاء الجرائـ التي تإإيجابي 

تشكؿ في الكقت الحالي ىقطة تحكؿ ثاىية في تطكر القاىكف الجىائي كالفقً الجىائي الحديث،  كها 
أسفر عىً  تجريـ بعض صكر التصرفات التي تقع هف قبؿ ههثمي تمؾ الٍيئات اثىاء تأديتٍـ أعهالٍـ،  

.هها يستمـز الحديث عف حدكد 3لبعض التدابير االحترازية  لحهاية هصالح الهجتهع باإلضافة
عف حدكد كاستكهاؿ الحديث  الجنائية لممكظؼ في حالة افشاء السر المصرفي )اكال(الهسؤكلية 

 مسؤكلية المصرؼ )ثانيا(.
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 : حدكد المسؤكلية الجزائية لممكظؼ  أكالن 

ك تقكـ  قكاعد الهسؤكلية الجزائية ع يتضح هف  المسؤكلية الجزائية الشخصية، مِ هبدأ أساسي ٌك
ٍا تعاقب هف يفشي ى  أ( في قاىكف العقكبات االردىي الهعهكؿ بٍا في التشريع الكطىي، 355الهادة )

العقكبة شخصية تمحؽ بالشخص الذم قاـ بفعؿ اإلفشاء،  فالهشرع  ف  إسرا يصؿ لعمهً بحكـ هٍىتً. 
ف بالهحافظة عمِ األسرار الهٍىية ليطبؽ عميً ٌذا الىصػ هها يعىي شهكلً لـ يحدد األشخاص الهمزهي

سرار الهصرفية، كسكاء أكاف هف أفشِ السر هف هستخدهي كافة االشخاص ككافة الهٍف بها فيٍا األ
فاف النص الكارد في قانكف العقكبات عاـ الهصرؼ اك هكظفيف عاهيف هثؿ هكظفي البىؾ الهركزم، 

  ؼ كمكظفيو في حاؿ ارتكابيـ لجريمة افشاء السر المصرفي.كيطبؽ عمى المصر 

لمكظؼ كعميً يهكف القكؿ اف الهشرع الكطىي أسىد الهسؤكلية الجزائية عف افشاء السر الهصرفي 
تزيد عف ثبلثة سىكات،  كذلؾ  بتعريضً لعقكبة الحبس هدة الالمصرفي المسؤكؿ عف فعؿ اإلفشاء، 

كجعؿ تحريؾ الدعكل هف قبؿ الحؽ العاـ، كحسىا فعؿ الهشرع،  1دىي( عقكبات ار 355اعهاال لمهادة )
 بأىً لـ يكقؼ ذلؾ التحريؾ عمِ تقديـ شككل هف قبؿ الهتضرر،  كها فعمت بعض القكاىيف االخرل.

 ثالث سنكات مف تاريخ كقكع الجريمةتسقط الدعكل  الجزائية  في هثؿ ٌذا الىكع هف الجرائـ بهركر  
خبلؿ تمؾ الهدة،  كها تسقط بالتبع دعكل الحؽ الشخصي لمهطالبة بالتعكيض اذا لـ تجر هبلحقة 
هف تاريخ اخر هعاهمة تهت فيٍا اذا اقيهت دعكل كجرت تحقيقات فيٍا كلـ  ابتداءبهضي ثبلث سىكات 

 يصدر حكـ بٍا. 

كلت ( التي تىا355الِ الهادة ) اما بالنسبة لممشرع االردني فمـ يخضع افشاء االسرار المصرفية
التي  2000( مف قانكف البنكؾ االردني لسنة 75قد طبؽ المادة )افشاء االسرار الهٍىية،  بؿ 

تعاقب عمِ افشاء السر الهصرفي بالحبس هدة ال تقؿ عف ستة أشٍر اك بغراهة هالية ال تقؿ عف 
 .2تزيد عف خهسيف الؼ ديىار اك بكمتا العقكبتيف عشرة االؼ ديىار كال

كلية الجزائية ألم هف األشخاص الهخاطبيف بالهحافظة عمِ السرية الهصرفية،  اف يشترط لقياـ الهسؤ 
تقكـ الهصمحة بيف السر كهباشرة الهٍىة" اف يككف السر هٍىيا "، كال بد اف يتمقِ الهتٍـ الهعمكهات 
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ط الضاب ف  أل ،كإيداعاتالسرية باعتباري يهارس هٍىتً في البىؾ،  كهكظؼ الهصرؼ الذم يمقي اهكاال 
تكجد هصمحة  ف  أا في اشخاص هحدديف، ك يككف ىطاؽ العمـ بٍا هحصكرن  ف  أا، في اعتبار الكاقعة سرن 

ذا كاف الهكظؼ الذم ارتكب فعؿ إً ى  إ.كعميً يهكف القكؿ 1هشركعة في بقاء العمـ في ٌذا الىطاؽ
ايقاع العقكبة  الشككل تقدـ ضدي باعتباري ٌك الفاعؿ هرتكب ٌذي الجريهة كيتـ االفشاء هعمكها فإف  

هها يستمـز  2ً يتـ تقديـ الشككل بحؽ الهصرؼى  إا فلـ يكف الشخص هعمكهن  ف  إا ه  أعميً شخصيا، 
 عف حدكد المسؤكلية الجزائية لممصرؼ ) ثانيا(.الحديث 

 ثانيا :حدكد المسؤكلية الجزائية لممصرؼ 

بالدرجة االكلِ عف أفشاء  الدعكل الجزائية تقاـ عادة عمِ الشخص الهسؤكؿ ف  أيهكف التكصؿ الِ 
السر الهصرفي كالذم قاـ بفعؿ اإلفشاء كاىتٍؾ السرية الهصرفية، غير اىً في كثير هف الحاالت 

فشاء السر الهصرفي، ىظرا الطبلع عدد كبير هف الهكظفيف إيتعذر فيٍا هعرفة الهكظؼ الهسؤكؿ عف 
لهسؤكليتً عف  تقاـ عمى المصرؼ الدعكل الجزائية في ىذه الحالة ف  أعميً ، هها يجدر القكؿ ب

"الهصرؼ " قد جعمت هف  االعتبارم. فطبيعة الشخص 3اعهاؿ هكظفيً ألىٍـ الهعبركف عف ارادتً
ذ يستحيؿ عميً ههارسة ىشاطً بىفسً  بؿ إ، الطبيعييفىشاطً حكرا عمِ أعضائً هف االشخاص 

الذم يعهمكف باسهً  الطبيعييفيهارسٍا عف طريؽ السمكؾ اآلدهي، أم عف طريؽ األشخاص 
، فيهكف اف يتخذكا هف طبيعتً كطبيعة ىشاطً أداة  4كلهصمحتً كلً هف يهثمً في التعبير عف ارادتً

، فالهسؤكلية الجزائية لؤلشخاص االعتباريف ٌي 5سٍمة الرتكاب الجرائـ ثـ يمقكف الهسؤكلية عميً
الركهاىي، كهف بعدي القاىكف الكىسي. باألصؿ فكرة قديهة،  يرجعٍا بعض الشراح كالفقٍاء الِ القاىكف 

عمِ اف الفقً الحديث في هعظـ البمداف قد تحكؿ في هىتصؼ ٌذا القرف الِ الهطالبة بتقرير 6
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ا هف  لؤلشخاصالهسؤكلية الجزائية  االعتبارييف اثر اىتشار الهصارؼ كالشركات الهالية كالتأهيف كغيٌر
 .1الهؤسسات الهالية كاالقتصادية

أشخاص القانكف ،  لذا فٍي هف شركات المساىمة العامةكأشخاص هعىكييف شكؿ تتخذ البىكؾ 
ذي االعهاؿ قد تتـ عمِ خبلؼ الخاص ، فتخضع لمقاىكف التجارم بها تقكـ بً هف أعهاؿ هصرفية،  ٌك

،  اشخاص القانكف الجنائيالقاىكف فتشكؿ جرائـ جىائية هعاقب عميٍا،  كلذا اعتبرت الهصارؼ هف 
الفتٍا لكاجب السر الهصرفي يرتب عميٍا هسؤليتٍا الجىائية اذا كاىت القكاىيف ترتب هثؿ كلذلؾ فاف هخ
 .2ٌذي الهسؤكلية

االعتبارية الِ فئتيف: هىٍـ هف  لؤلشخاصاىقسـ فقً القاىكف الجىائي بصدد تقرير الهسؤكلية الجىائية 
يتصكر اف يسأؿ  كم اليرل عدـ اهكاىية هساءلة االشخاص الهعىكية جىائيا، فالهصرؼ كشخص هعى

، كقد تقع بينما تعترؼ الفئة االخرل بيذه المسؤكلية كالقانكف االردني كالقانكف الفمسطيني جىائيا. 
ٌذي الهسؤكلية هباشرة  فترفع الدعكل عمِ الهصرؼ، كها قد تككف هسؤكلية غير هباشرة يىص عميٍا 

ا هثؿ القاىكف القاىكف فيسأؿ البىؾ بالتضاهف هع الهكظؼ هف غراهة كهصادر  ة كغيٌر
.تجاكزت الهسؤكلية الجزائية لؤلشخاص االعتباريف هراحؿ الجدؿ الفقٍي حكؿ هدل هبلئهة 3السكيسرم

األخذ بً هف عدهً،  كاصبحت تهثؿ حقيقة تشريعية،  أقرتٍا الكثير هف التشريعات الجزائية الهقارىة 
 4عمِ رأسٍا القاىكف الكطىي كالفرىسي كالهصرم.

ا هف الهؤسسات الهالية كاالقتصادية،  افرزت جكاىب سمبية كالجرائـ اال اف اىت شار الهصارؼ كغيٌر
االقتصادية،  ىظرا العتهادٌا عمِ تجهيع االفراد كالثركات كالتقىيات الحديثة،  االهر الذم يستمـز 

كذا فعؿ ا الطبيعييف باألشخاصاخضاغ االشخاص االعتباريف ألحكاـ قاىكف الجىائي،  أسكة  لهشرع ٌك
عف جريهة افشاء السر الى تقرير المسؤكلية الجزائية لممصرؼ هها يحتـ التكصؿ  الكطىي.

( هف قاىكف العقكبات 74/2الهصرفي،  كذلؾ سىدا لمقكاعد العاهة في القاىكف الجىائي كفقا  لمهادة )
اك العامة  يعتبر الشخص المعنكم باستثناء الدائرة الحككمية اك المؤسسة الرسمية -2االردىي  :"
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مسؤكال جزائيا عف اعماؿ رئيسو اك اعضاء ادارتو اك مديريو اك أم مف ممثميو اك عمالو يأتكف 
الهسؤكلية الجزائية   ف  أ"يفٍـ هف الىص  ىذه األعماؿ باسمو اك احدل كسائمو بصفتو شخصا معنكيا.

بتكافر لمهصرؼ بصفتً شخص هعىكم، ٌي هسؤكلية هشركطة ال تقكـ في جاىب الهصرؼ اال 
يككف مرتكب الفعؿ الجرمي مديرا لمييئة اك ممثال ليا اك ككيال عنيا اك يعمؿ لحسابيا،  ف  أشرطيف: 

كبالتالي تككف الهصارؼ هسؤكلة  .1ك احدل كسائمياأىذا الفعؿ قد ارتكب باسـ الييئة كاف يككف 
كىٍا تسأؿ بصفتٍا شخصا جزائيا عف الجرائـ التي يرتكبٍا هكظفيٍا كهىٍا افشاء االسرار الهصرفية، ل

 .2هعىكيا بصرؼ الىظر عف هسؤكلية الشخص الطبيعي الذم يتكلِ ادارتً كتهثيمً

ا،  هثؿ  ف  أيهكف التكصؿ الِ  جريمة الهصارؼ هسؤكلة جزائيا عف الجرائـ التي يرتكبٍا هكظفٌك
ناسب مع لمعقكبات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات التي تت، كيتعرضكف افشاء السر المصرفي

 ( هف قاىكف العقكبات االردىي: "ال74/3فقد ىصت الهادة ) ك مع شخصيتيـ المعنكية،أطبيعتيـ 
يحكـ عمِ االشخاص الهعىكييف اال بالغراهة كالهصادرة "هع اهكاىية ايقاع العقكبات الكاردة في الهكاد 

 ( هف قاىكف العقكبات.38، 37، 36)

ا عقكبات كتدابير احترازية تتناسب مع طبيعتيا المعنكية، البنكؾ تسأؿ جزائيا كيفرض عميي ف  أأم 
كتتراكح بالشدة مف الغرامات المالية كالمصادرة الى الكقؼ عف العمؿ اك حؿ الشركة بشكؿ نيائي  

 .3 الالزمة لتأسيس شركة مماثمة لألىميةكفقداف مديركىا كمجمس ادارتيا 

تتهثؿ في )شرط  -لمصرؼ المسؤكلية الجنائيةشركط خاصة لتحمؿ اٌىالؾ  كهف الجدير بالذكر بأف  
 الصفة( أم صدكر الفعؿ عف عضك في البىؾ كاذا ها تكافرت ٌذي الصفة،  فإف البىؾ يككف هسؤكالن 

هاـ الغير هسؤكلية الهتبكع عف أعهاؿ تابعيً، كأساس ذلؾ اف عبلقة التبعية تقكـ عمِ تكافر الكالية أ
ا ه  أ. 5عف أعهاؿ هكظفي البىؾ الىاشئكيض الغير عف الضرر بحيث يمتـز بتع 4في الرقابة كالتكجيً

                                           
  18د. هحهد عبد الرحهف بكزبر: الهسؤكلية الجىائية لؤلشخاص اإلعتباريف، الهرجع السابؽ،ص. 1
هؤيد حسف احهد الخكالدة: جريهة افشاء السر الهصرفي كالعقكبة الهترتبة عميٍا كفقا لمقاىكف االردىي، هرجع سابؽ،  2

 1130ص.
 148هحهد عبد الكدكد عبد المطيؼ ابك عهر: الهسؤكلية الجزائية عف افشاء السر الهصرفي، هرجع سابؽ، ص. 3
( اف يككف الهتبكع هسؤكال 174/1هف الهقرر في قضاء هحكهة الىقض الهصرية اف القاىكف الهدىي ىص في الهادة ) 4

ا هىً في تأدية كظيفتً أك بسببٍا كقد أقاـ ٌذي كاقعن عف الضرر الذم يحدثً تابعً بعهمً غير الهشركع هتِ كاف 
الهسؤكلية عمِ أساس خطأ هفترض هف جاىب البىؾ فرضا ال يقبؿ إثبات العكس هرجعً سكء إختياري لتابعً كتقصيري 

 في الرقابة عميً كتقـك عمِ أساس قاعدة الغـر بالغىـ. 
 437، هجهكعة الهبادلء،ص.18/3/1976جمسة  585/41هحكهة الىقض الهصرية : الطعف رقـ  5
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، ككذلؾ تكافر )شرط الهصمحة( أم صدكر الفعؿ 1إذا اىتفت عبلقة التبعية اىعدهت هسؤكلية البىؾ
بقصد تحقيؽ هصمحة الهصرؼ، كارتكاب الفعؿ هف خبلؿ شكؿ العهؿ الجهاعي أم تكافر )شرط 

 .2كفي حدكدي )شرط اإلختصاص(يصدر هف صاحب االختصاص  الشكؿ(،  كأف  

قكاعد المسؤكلية الجزائية" هف حيث "  قصكر الحماية الجزائية لمسرية المصرفيةيخمص هها سبؽ  
اغفاؿ التشريع الكطىي لتىظيـ قاىكىي لمسرية الهصرفية كاغفاؿ  لعدة اسباب جمية اىميا بداية، 

ا في  قاىكف خاص بٍا، هها أسفر عىً  التي تتجمِ كها كضح المكضكعية قصكر في الحماية حصٌر
األهر لـ يقؼ عىد ٌذا الحد بؿ  ف  إال إالعقكبات الهقررة عمِ افشاء السر الهصرفي،   تعدد سابقا في 

الىاتجة عف  عف قكاعد المسؤكلية الجزائيةعىد الحديث الحماية االجرائية اتسع القصكر ليشهؿ 
ا هف التحديد الهباشر االخبلؿ بالسرية الهصرفية كفقا لمىصكص الهىظهة لم سرية ػ يتضح خمٌك

العامة في القانكف  لألحكاـفمثال تككف المسؤكلية شخصية عمى مكظؼ المصرؼ كفقا لمهسؤكلية، 
( منو 54حدد في المادة ) 2010( بشأف المصارؼ لسنة 9القرار بقانكف رقـ )كها اف   الجنائي،

فرض عمِ هف يخالؼ احكاـ قاىكف الهصارؼ ٌي الغراهة الهالية ت عقكبة افشاء السر المصرفي ف  أ
، كها  ىصت في الفقرة الثاىية هف ذات الهادة عمِ  اف لسمطة الىقد الحؽ المكظؼ  المخالؼأم عمِ 

ا حجـ  غرامة مالية عمى المصرؼفي فرض  الهخالؼ كتحدد سمطة الىقد قيهة الغراهة كفقا لتقديٌر
بها فيٍا حالة ثبكت اف احد هكظفي الهصرؼ  -حكاـالضرر الىاجـ عىد عدـ اهتثاؿ الهصرؼ لٍذي اال

قر أً ى  أك غير سميهة أم أهىة آا في عهمية هصرفية غير ك كاف طرفن أقد خالؼ تعميهات القاىكف 
ا. فهف خبلؿ هراجعة الىصكص القاىكىية السابقة يهكف القكؿ يضن أالهسؤكلية الجزائية عمِ الهصرؼ 

ما بيف المسؤكلية تتأرجح  -الهصرفي في)التشريع الكطىي( الهسؤكلية الجزائية إلفشاء السر بأف  
، كالسبب كراء ذلؾ اغفاؿ الهشرع لتىظيهٍا بيف المسؤكلية  الجزائية لممصرؼ الجزائية لممكظؼ كما

ككاف  حريا  القكاعد العامةفي  ىص هباشر يحدد هىاط تمؾ  الهسؤكلية،  هها اقتضِ اسىادٌا الِ 
أم "الهسؤكلية  3ر الِ  الهسؤكلية الجىائية الهشتركة بيف البىؾ كهكظفيًيشي ف  أعمِ الهشرع الكطىي 

يجعؿ الشخص اإلعتبارم "الهصرؼ" هسؤكال بالتضاهف    ف  أالتضاهىية" بشكؿ كاضح  كصريح، أم 

                                           
، جاهعة عيف شهس، كمية دكتكرايغادة هكسِ عهاد الديف الشربيىي: الهسؤكلية الجىائية عف األعهاؿ البىكية، رسالة  1

 156-155، ص. 1998الحقكؽ، 
 161غادة هكسِ عهاد الديف: الهرجع السابؽ،ص. 2
 170األعهاؿ البىكية، هرجع سابؽ، ص. الهسؤكلية الجىائية عف غادة هكسِ عهاد الديف الشربيىي: 3
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هع الهكظؼ عف الكفاء بها يحكـ هف عقكبات هالية كتعكيضات، بغية دفع الهصرؼ عمِ اف يككف 
ا في الرقابة االدارية عمِ اعهاؿ هكظفيً، تجىبا اليقاع العقكبات اكثر حرصا كحذرا كتشدد

كالتعكيضات عميً  كلمحفاظ عمِ  سهعتً ك هصالحً، ها يقمؿ هف اهكاىية حدكث  الجرائـ الهصرفية،  
 كيزيد هف الحهاية الجىائية الهقررة  لٍا عهكها، كلجريهة  افشاء السر الهصرفي بشكؿ خاص.

الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية ػ ال بد هف هكاصمة الحديث عف القصكر هف كالستكهاؿ بياف قصكر 
 قكاعد المالحقة الجزائية في ) المطمب الثاني(.حيث 

 انًطهة انثاَي: انمظىر يٍ حيث لىاػذ انًالحمح اندزائيح 

ها الشؽ  عد الذم يتضهف قكا  المػكضكعي كالشؽ األجرائييتككف  القاىكف الجزائي هف شقيف، ٌك
كىي القكاعد التي تحدد طرؽ االستدالؿ عمى المتيـ الرتكابو الجريمة كالتحقيؽ معو شكمية اجرائية " 

كقد قيؿ اف قاىكف االجراءات  كمحاكمتو  بيدؼ تقرير براءتو اك كشؼ ادانتو، كتنفيذ العقكبة بحقو".
هف حيث يىتٍي دكر قاىكف .يبدأ دكر قاىكف االجراءات الجزائية 1الجزائية اىها كضع هف اجؿ الشرفاء

العقكبات، اذ اف القاىكف اإلجرائي ٌك الذم يىقؿ ىصكص القاىكف الهكضكعي هف حالة السككف الِ 
.كيستمـز الحديث عف قصكر الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية هف حيث قكاعد  2حالة الحركة
خصكصية في المالحقة ديث عف كاستكهاؿ الح بياف المالحقة التقميدية في )الفرع األكؿ(الهبلحقة  

 الحديثة ) الفرع الثاني(.

 انفرع األول: انًالحمح انرمهيذيح 

شٍدت قكاعد اإلجراءات الجزائية شأىٍا شأف كؿ القكاعد القاىكىية كالقيـ اإلىساىية تطكرا هضطردا عمِ 
ىية لمدكؿ كطبيعة هر العصكر، كقد إختمفت كسائؿ تحقيؽ الجريهة كهحاكهة الهتٍـ كفقا لمتقاليد القاىك 

أىظهة الحكـ السياسية فيٍا. فالىظـ الديهقراطية تمجأ عادة إلِ إحاطة الهتٍـ بضهاىات عديدة لحهاية 
حقً كضهاف هحاكهة عادلة كىزيٍة،  في الهقابؿ تعتهد األىظهة الديكتاتكرية إلِ إىتٍاؾ الحريات 

                                           
.ـ، 2006هكتبة دار الفكر لمىشر،  1، ج.2قاىكف االجراءات الجزائية الفمسطيىي، ط. هبادئد. ىبيً صالح: شرح  1

 6فمسطيف،ص.
،دار الىٍضة 1،ج.2شرح قاىكف اإلجراءات الجىائية كفقا ألحدث التعديبلت،ط. د.فكزية عبد الستار:2

 3،ص.2010العربية،
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ٌدار كراهة الهتٍـ أثىاء التحقيؽ هعً كقبؿ أف تثبت إداىت ً، بحجة الدفاع عف أهف الهجتهع  كا 
 .1كهصمحتً في الكشؼ عف الجىاة كتقديهٍـ لمهحاكهة

 لتحديد إطار قكاعد الهبلحقة الجزائية يستعاف بىصكص قاىكف اإلجراءات الجزائية  الذم يعرؼ بأىً:
د مجمكعة القكاعد القانكنية التي تحكـ إجراءات البحث عف الجريمة كضبطيا ككسائؿ إثباتيا، كتحد

بيا كمحاكمتو، كتبيف إجراءات المحاكمة كطرؽ الطعف باألحكاـ كالسمطة المختصة بمالحقة مرت
إدارات العدالة  تنشئمجمكع القكاعد الشكمية التي . كها يهكف تعريفً باىً:" الجزائية  كتنفيذىا

خالليا قكاعده تتضمف اإلجراءات المحددة التي يتـ مف  الجزائية كتنظميا كتنسؽ عمميا، أم أف  
تطبيؽ القكاعد المكضكعية التي يتضمنيا قانكف العقكبات،  فقكاعده ال تنشأ الجرائـ كال تحدد 

. فقكاعد قاىكف اإلجراءات الجزائية ٌي ليست قكاعد شكمية تحدد آلية العقكبات إنما ترسـ ألية تطبيقيا
ادة القاىكف كحسف السير في الدعكل فحسب،  بؿ تذٌب الِ ابعد هف ذلؾ،  بٍدؼ ترسيخ هبدأ سي

 .2سير العدالة كتحديد ضهاىات الهحاكهة العادلة

اها عمِ الصعيد الكطىي، ال بد هف الهركر عمِ  التطكر التاريخي لبلجراءات الجزائية في فمسطيف،  
ا هف الببلد العربية لمحكـ العثهاىي، ككاف قاىكف اصكؿ الهحاكهات الجزائية  خضعت فمسطيف كغيٌر

ـ هطبقا في الضفة الغربية،  حتِ صدكر قاىكف اصكؿ الهحاكهات الجزائية 1887العثهاىي لسىة 
 1/11/2001مطبقا لغاية ـ . عىدها ضهت الضفة الِ االردف كبقي 1951( لسىة 76االردىي رقـ )

المعمكؿ بو في الكقت  2001( لسنة 3سف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) لحيف
 .3الراىف

 
"عمِ ٌذا  قانكف اإلجراءات الجزائيةإلِ اف الهشرع أحسف صىعا عىدها أطمؽ هسهِ "  تجدر االشارة

ا الىقد الذم كجً القاىكف، فٍك بذلؾ أعطِ تكصيفا عاها إلجراءتً تطبؽ عمِ الجرائـ كافة، هتفادين 
ككأىً يحدد  " قانكف اإلجراءات الجنائية "لمهشرع الهصرم كهف ىحِ ىحكي عىدها أطمؽ عميً هسهِ 

                                           
كمية  ، جاهعة بيرزيت،2003( لسىة 3د. هصطفِ عبد الباقي: شرح قاىكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيىي رقـ ) 1

 .15، ص. 2015الحقكؽ كاالدارة العاهة، 
 16د. هصطفِ عبد الباقي : الهرجع السابؽ، ص. 2
 67د. ىبيً صالح :هرجع سابؽ ،ص. 3
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ا هف اىكاع الجرائـ.  كها أىً تفادل الىقد  إجراءات الدعكل التي تقاـ بصدد الجىايات فقط، دكف غيٌر
،  ككأىً يحدد "اصكؿ المحاكمات الجزائية"الذم يكجً لمهشرع األردىي عىدها أطمؽ عميً قاىكف 

ا. إ ي هرحمة الهحاكهة دكف غيٌر  جراءات هرحمة كاحدة هف هراحؿ الدعكل ٌك
القكاعد التي تبيف ؿ إلِ اف شهكؿ  قاىكف اإلجراءات الجزائية ضهف ها يشتهؿ عميً ػ يهكف التكص

السمطات كاألجيزة العدلية المكمفة بتطبيؽ اإلجراءات في مراحؿ الدعكل المختمفة كىي الضابطة 
كها تبيف اإلجراءات الكاجب إتخاذٌا في هعرض جهع   القضائية كالنيابة العامة كالمحاكـ،

ت كالتحقيؽ في الجرائـ كهحاكهة الهتٍهيف، أم هىذ لحظة كقكع الجريهة الِ حيف صدكر اإلستدالال
 .1حكـ بات في الدعكل

يىشأ لمدكلة حؽ في هبلحقة الهجـر  بهجرد كقكع الجريهة ػ لهكافحتٍا كبسط األهف كالىظاـ العاـ في 
التي  ىي "الدعكل الجزائية"ي الهجتهع، ككسيمة الدكلة الرسهية في اقتضاء حؽ الهجتهع بهعاقبة الجاى

ي  ا ههثمة الهجتهع، اال ٌك بكصفٍا أحدل هؤسسات العدالة الجزائية النيابة العامة تقيهٍا كتباشٌر
 االتٍاـالرسهية التي تختص أساسا بإقاهة الدعكل الجزائية، أم أف كظيفتٍا الرئيسية ٌي تكجيً 

حصرم في هباشرة  باختصاصىيابة العاهة جرائـ، كهف ىاحية أخرل تتهتع ال بارتكابلمهشتبً بٍـ 
ا ههثمة عف الهجتهع، أم اف القاعدة العاهة اف كؿ جريهة يجب  الدعكل الجزائية أك استعهالٍا باعتباٌر
ا هف الجٍات التي هىحٍا القاىكف ٌذا الحؽ  أف يىشأ عىٍا دعكل جزائية تقيهٍا الىيابة العاهة اك غيٌر

 .2في القاىكف عمِ هف يثبت ارتكابً لٍالمهطالبة بتكقيع العقكبة الهقررة 
هف  في تنظيـ سمطة اقتضاء الدكلة حقيا في العقاب، يتهثؿ  هكضكع قاىكف االجراءات الجزائية  

ها هرحمة  خبلؿ هجهكعة هف االجراءات لهبلحقة الجاىي كعقابً، ٌي خبلؿ هرحمتيف رئيسيتيف ٌك
هرحمة أخرل ال تعد هف  االبتدائيهرحمة التحقيؽ كهرحمة الهحاكهة، إال اىً يسبؽ  االبتدائيالتحقيؽ 

ي هرحمة جهع   )التحقيؽ األكلي(.  االستدالالتهراحؿ الدعكل الجزائية،  كتعتبر تهٍيدا لٍا ٌك
  االستدالالتالتحقيؽ األكلي: جمع  

 : أم طمب األدلة، كاصطالحا يعني تحرم كاستقصاء المعمكمات كاألدلة كالقرائفلغة باالستدالؿيقصد 
التي تشير إلى كقكع الجريمة كعناصرىا كاركانيا كمرتكبييا بالطرؽ المشركعة بما يخدـ إجراءات 

                                           
 19جزائية الفمسطيىي، هرجع سابؽ، ص.د.هصطفِ عبد الباقي: شرح قاىكف االجراءات ال 1
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كالتي  ةكتشهؿ عمِ هجهكعة اإلجراءات التهٍيدية، التي تسبؽ إقاهة الدعكل الجزائي. 1التحقيؽ الحقا
ي تعتبر هرحم ة ٌاهة يقـك بٍا رجاؿ الضابطة القضائية  هف خبلؿ هحضر جهع اإلستدالالت ٌك

لقد خكؿ القاىكف هٍهة جهع اإلستدالؿ  .2كههٍدة لتحريؾ الدعكل الجزائية كهسٍمة لمتحقيؽ اإلبتدائي
( في قاىكف االجراءات الجزائية 19لهأهكرم الضبط القضائي،  أك الضابطة القضائية  سىدا لمهادة )

اط بيا المشرع صالحية الجية التي أن. كقد عرفٍا الفقً بأىٍا:" 2001( لسىة 3الفمسطيىي  رقـ )
 .3التيـ عمييـ إلثباتبالبحث عف فاعمييا كجمع االستدالالت الالزمة  تعقب الجريمة بعد كقكعيا

  المرحمة األكلى : مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي
يقصد بٍا هجهكعة اإلجراءات التي تقكـ بٍا سمطة التحقيؽ كتشكؿ حمقة الكصؿ بيف هرحمة جهع 

مجمكعة اإلجراءات التي تجرم بمعرفة ٍا:" هحاكهة  كها يهكف تعريفٍا بأى  اإلستدالالت كهرحمة ال
فيقـك المحقؽ بجمع األدلة التي ،  سمطة معينة كتستيدؼ التنقيب عف االدلة بشأف جريمة كقعت

 .4تسند التيمة الى المتيـ كتمؾ التي تنفي التيمة عنو الكتشاؼ الفاعؿ الحقيقي لمجريمة"
 

تتخذٌا السمطات هف أجؿ تهحيص  بإجراءاتائي بدكر إجرائي في الدعكل يتهثؿ يقكـ التحقيؽ اإلبتد
األدلة التي أسفرت عىٍا هرحمة جهع االستدالالت،  باإلضافة إلِ هحاكلة جهع أدلة جديدة تخدـ 
تحقيؽ الجريهة التي كقعت،  كجهع ٌذي األدلة يٍدؼ إلِ إثبات اك ىفي الجريهة كىسبتٍا إلِ الهتٍـ 

ٌىاؾ أدلة كافية  هحاكلة الكصكؿ الِ الحقيقة قبؿ كصكؿ القضية إلِ الهحكهة فإذا تبيف أف  بٍا،  أم 
ساسً هف األكراؽ عمِ كقكع الجريهة كىسبتٍا الِ شخص هعيف كاىت إحالتٍا إلِ الهحكهة أهر لً أ

ال فبل داعي إل  .5حالة قضايا إلِ القضاء بغير دليؿ هعتبركا 
 

                                           
 342،ص.2005،دار الثقافة لمىشر كالتكزيع،عهاف،1د. كاهؿ السعيد: شرح اصكؿ الهحاكهات الجزائية،ط. 1
  145بؽ، ص.اد.هصطفِ عبد الباقي: شرح االجراءات الجزائية، هرجع س 2
هكتبة دار الثقافة، عهاف  : الكجيز في قاىكف أصكؿ الهحاكهات الجزائية االردىي،د. هحهد صبحي عمي ىجـ 3
 154،ص.1994،
 6،ص.1988، دار الىٍضة العربية، القاٌرة، 2الجىائية، ط. اإلجراءاتشرح قاىكف  د.هحهكد ىجيب حسىي: 4
ير هحهد أبك العز: 5 ر الىٍضة العربية، القاٌرة، ،دا1هدل الهسؤكلية الجىائية عف أعهاؿ البىكؾ، ط. د.هحهد ٌز

 360،ص.2010
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مبدأ الجمع بيف سمطة االتياـ لِ " إجرائي الفمسطيىي عاهة في الىظاـ اإلىاؽ الىيابة الاىطبلقا هف اعت
يهكف التكصؿ الِ اىً تـ اسىاد هٍهة التحقيؽ اإلبتدائي الِ الىيابة العاهة، ككىٍا  كسمطة التحقيؽ

االهيىة عمِ الدعكل الجىائية كههثمة لمهجتهع في هباشرتٍا. كيتهثؿ عهؿ الهحقؽ الجىائي في اتخاذ 
االجراءات التحقيقية هف سهاع الشٍكد كاالىتقاؿ لمهعايىة،  كضبط االشياء كىدب الخبراء كافة 

كاالستجكاب كسمطة التحقيؽ بذلؾ تقكـ بهٍهة ضركرية كحيكية،  فٍي تقـك بدكر الهصفاة لمدعاكم 
 .1الجزائية هىعا هف االختىاؽ القضائي لمقضايا الجزائية

 التحقيؽ الىٍائي()  المرحمة الثانية: مرحمة المحاكمة

ي خطكة  سير الدعكل الجنائيةتتهثؿ في   كالٍدؼ هىٍا اعبلف الحقيقة في أهر الجريهة الهرتكبة،  ٌك
حاسهة في طريؽ اقتضاء حؽ الدكلة في العقاب،   فتٍدؼ بعد الكشؼ عف الحقيقة بياف اف الهتٍـ 

ؿ تجكز هساءلتً جىائيا  . فالهحاكهة  2ك البراءةأ داىةباإلـ ال كاصدار الحكـ أٌك فعبل الجاىي ٌك
الجىائي الهكجً لً أهاـ جٍة قضائية هستقمة  باالتٍاـالعادلة ٌي حؽ الهتٍـ في هحاكهتً فيها يتعمؽ 

كهحايدة يىص عميٍا القاىكف كيتكافر لً ضهاىات عمىية الهحاكهة كتهكيىً هف الدفاع عف ىفسً 
 .3طعف فيً أهاـ جٍة قضائية أعمِبحضكر هحاهيً، كتسبيب الحكـ الصادر هع تهكيىً هف ال

ىي يستشؼ هها سبؽ اف الىيابة العاهة تعد خصها شريفا في الدعكل الجزائية، كتقكـ بكظيفة اساسية 
كالثاىية هف قاىكف االجراءات  إقامة كتحريؾ الدعكل كمباشرتيا،  كىذا ما اكدتو المادة االكلى

تختص النيابة العامة دكف ( :"1ي الهادة )فقد ىصت ف  2001( لسىة 3الجزائية الفمسطيىي رقـ )
". ك تقاـ مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف غيرىا بإقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال

يباشر النائب العاـ الدعكل الجزائية ، بنفسو اك بكاسطة أحد أعضاء النيابة ( ىصت:" 2الهادة )
 4".العامة

                                           
  14،ص. 1999، سىة 2د. سميهاف عبد الهىعـ: اصكؿ االجراءات الجزائية في التشريع كالقضاء كالفقً ، ط. 1
 65د. ىبيً صالح :شرح االجراءات الجزائية، هرجع سابؽ،ص. 2
 315شرح االجراءات الجزائية، هرجع سابؽ، ص. د. هصطفِ عبد الباقي: 3
 ( 1،2، هادة ) 2001( لسىة 3قاىكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيىي رقـ ) 4
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تمارس النيابة العامة ( هف قاىكف السمطة القضائية الفمسطيىي:" 73ة )ٌذا ها أكدتً ايضا الهادك 
االختصاص المخكؿ ليا قانكنا، كليا دكف غيرىا الحؽ في رفع الدعكل الجنائية ) دعكل الحؽ 

 .1العاـ( كمباشرتيا مالـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ

يدكر حكؿ اعتبار الىيابة العاهة   قكاعد المالحقة التقميديةيفٍـ هف الىصكص السابقة اف األصؿ في 
ذا  صاحبة االختصاص االصيؿ في اقامة ىذه الدعكل كمباشرتيا، بصفتٍا ككيمة عف الهجتهع،  ٌك

بكصفيا نائبة عف المجتمع كممثمة لو ها أكدتً هحكهة الىقض الهصرية اذ قضت: "الىيابة العاهة "
اذا 2.." ي انيط بيا كحدىا مباشرتيا صة دكف غيرىا بتحريؾ الدعكل الجنائية كىي التتىي المخ

 ف  إكاىت القاعدة العاهة أف الىيابة العاهة كحدٌا تهمؾ هبلءهة تحريؾ كرفع الدعكل الجزائية، إال 
في أحكاؿ هعيىة، سعيا  قيكدا تحد مف حرية النيابة العامةأكرد  الهشرع قد خرج عف تمؾ القاعدة بأف  

ذي األحكاؿ ال تستطيع الىيابة العاهة هباشرة سمطتٍا التقديرية كراء تحقيؽ حكهة خاصة،  فإذا تكافرت ٌ
في هبلءهة تحريؾ الدعكل إال بعد زكاؿ تمؾ القيكد، فقد قدر الهشرع في حاالت هعيىة عمِ سبيؿ 

يترؾ ألشخاص أك جٍات هحددة أهر تقدير عدـ تحريؾ اك رفع الدعكل الجزائية، كاستمـز  ف  إالحصر، 
عاهة هكاىتٍا الههىكحة لٍا قاىكىا صدكر إجراء هعيف هف الجٍات التي حددٌا لكي تسترد الىيابة ال

 .3هثؿ)تقديـ طمب اك شككل اك اذف(

ٍا تعد هف الجرائـ كتتهيز جريهة أفشاء السر الهصرفي كىتيجة االخبلؿ بااللتزاـ بالسرية الهصرفية  بأى  
ي هف  بطبيعة خاصة ال بد هف بياىٍا هف ، التي تتهيز الجرائـ المصرفية المستحدثةاالقتصادية ٌك
 خصكصية المالحقة الحديثة في )الفرع الثاني(.خبلؿ الحديث عف 

  

                                           
 (73، هادة )1999قاىكف السمطة القضائية الفمسطيىي لسىة   1
 865،ص.166ـ ، هجهكعة احكاـ الىقض ، رقـ  1965-11-15ىقض هصرم   2
هصر،  ٍضة العربية، القاٌرة،، دار الى1الهصرفي،ط. لبلئتهافد.هحهد عبد المطيؼ فرج :الحهاية الجىائية  3

 123،ص.2006
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 انفرع انثاَي : خظىطيح انًالحمح انحذيثح 

الجرائـ ٌهٍا أكالتي هف  1في الجرائـ االقتصاديةيتجمِ اإلطار العاـ لمقاىكف الجىائي اإلقتصادم 
)جرائـ الصرؼ/ الجرائـ المصرفية/ جرائـ ف الخماسي الماليالمصرفية التي تدرج تحت مظمة القانك

قانكف يهكف اعتبار القاىكف الجىائي اإلقتصادم  .البكرصة/ الجرائـ الضريبية/ الجرائـ الجمركية(
 تهيزي  عف غيري هف القكاىيف،  تبرز  تمؾ الخصكصية هف خبلؿ  تدخؿ  اصطناعي  لو خصكصية

، 2، خركجا عمِ هبدأ الشرعية الهكضكعية كالشرعية اإلجرائيةقاباإلدارة في مالحقة الجريمة كالع
، كعميً أصبحت الدكلة الردع كقكاعد االكراه الجنائيبحيث تتدخؿ اإلدارة في العقاب هف خبلؿ 

عىصر فاعؿ في اإلقتصاد، تعهؿ عمِ ردع األفعاؿ التي تخالؼ الهصمحة اإلقتصادية العاهة كتشكؿ 
 .3فظ البىياف اإلقتصادم لمدكلةبغية ح –)جريهة إقتصادية(

 خصكصية في قكاعد المالحقةبشأف الهصارؼ  يبلحظ  2010( لسىة 9بالعكدة لمقرار بقاىكف رقـ )
عمى :"  ( في الفصؿ الثاهف هىً تحت عىكاف التفتيش كهعالجة الهصاعب4/51هف خبلؿ الهادة )

صفة مأمكرم الضبط  اصاتيـاختصيككف لمكظفي سمطة النقد المكمفيف بالرقابة كالتفتيش ضمف 
 ."4القضائي

الفمسطينية تعميمات إلى كافة سمطة النقد صدار إلصدد ال بد مف لفت االنتباه الى كفي ىذا ا
مكضكعيا إدارة المصارؼ كالتدقيؽ كاإلمتثاؿ كاإلفصاح كأخالقيات  المصارؼ العاممة في فمسطيف،

اء جكالت التفتيش الهيداىي كالتعاكف هعٍـ كذكرت فيٍا تسٍيؿ هٍاـ هفتشي سمطة الىقد أثىالعمؿ، 
 ألداء هٍاهٍـ بها يشهؿ ها يأتي : 

 تخصيص هكظؼ أك أكثر لهتابعة كافة هتطمبات فريؽ التفتيش.-أ

تزكيد فريؽ التفتيش بكؿ ها يطمبً هف دفاتر كسجبلت كبياىات كهراسبلت كهستىدات كهعمكهات -ب
 التفتيش الحصكؿ عمِ ىسخ هىٍا.تتعمؽ بىشاط الهصرؼ كشركاتً التابعة كلفريؽ 

                                           
 ( جريهة إقتصادية 17) 1981حدد اإلتحاد اإلكركبي لمجىة الفدرالية األكربية عاـ  1
 7د. جٍاد الكسكاىي: القاىكف الجىائي االقتصادم، هحاضرات جاهعية، ص. 2
 .  8ص.د. جٍاد الكسكاىي : قاىكف جىائي اقتصادم، الهرجع السابؽ، هحاضرات جاهعية ، 3
( اشارت الِ تخكيؿ سمطة الىقد الفمسطيىية 4( الفقرة )51، الهادة )210( لسىة 9القرار بقاىكف بشأف الهصارؼ رقـ ) 4

 صبلحيات هأهكرم الضبط القضائي  
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تزكيد فريؽ التفتيش بإسـ هستخدـ ككمهة سر لمدخكؿ إلِ الىظاـ اآللي الهستخدـ بالهصرؼ ، -ج
عف حسابات الهصرؼ كحسابات العهبلء لديً في اإلدارة  باالستعبلـبحيث تككف الصبلحيات هحددة 

 كالفركع.

 .1ىجاز هٍهتً كاإلجابة عمِ كافة إستفسارتًتزكيد فريؽ التفتيش بأم هتطمبات أخرل يحتاجٍا إل-ث

( بشأف مينة الصرافة التأكيد عمى ذات المعنى كاعطاء مكظفي 41كما عاد القرار بقانكف رقـ )
 .( هى22/3ًفي الهادة )ػ  2سمطة النقد صفة الضابطة القضائية

حقة جريمة ف ىنالؾ خصكصية في مالأتأسيسا عمى النصكص القانكنية أعاله يمكف التكصؿ إلى 
بحيث إرتبطت القكاعد إفشاء السر المصرفي تكمف في  الخركج عمى" قكاعد الشرعية االجرائية"، 

ف الجريهة أالشرعية الهكضكعية كاالجرائية بهبدأ" ال جريهة كال عقكبة كال إجراء إال بىص"ػ  في حيف 
برل تتخذ إجراءات جزائية فأصبحت اإلدارة كالييئات المالية الك، 3أاإلقتصادية تجاكزت ٌذا الهبد

ف المشرع أكعقكبات تكميمية كتبعية أحيانا دكف تحديد دقيؽ ليذه العقكبة عف فعؿ كاضح،  كما 
البسيطة،  ىذه اإلدارة في حدكد المخالفات كالجنح  بإرادةمكف بعض اإلدارات مف تحديد أفعاؿ مجرمة 

ىي تدخؿ اإلدارة )سمطة الىقد( في كالصبلحيات الههىكحة لسمطة الىقد الحؽ في التفتيش هها يع
 .4الهبلحقة

 
  -كالبدء فيٍا  "اتخاذ ضكابط خاصة لمتحقيؽ في الجرائـ المصرفيةكتجدر اإلشارة إلِ ضركرة "

تهاشيا هع ىٍج الدكؿ في العقكد االخيرة الذم اىتٍجتً  في الجرائـ اإلقتصادية،   كذلؾ هف خبلؿ 
ائـ بيف حؽ الدكلة في إىزاؿ العقكبة عمِ الهخالؼ كحقٍا استمزاـ صدكر طمب هف جٍة هعيىة بها يك 

أيضا في تسكية الهسائؿ اإلقتصادية، كالتدليؿ عمِ ذلؾ بالعكدة  الِ الهشرع الهصرم في الهادة 
 ف  أىص فيً عمِ  2003( لسىة 88( هف قاىكف البىؾ الهركزم كالجٍاز الهصرفي كالىقد رقـ )131)

                                           
 13صادرة عف سمطة الىقد الفمسطيىية الِ كافة الهصارؼ العاهمة في فمسطيف ،ص. 2008( لسىة 4تعميهات رقـ ) 1
( بشأف هٍىة الصرافة عمِ إعطاء هكظفي سمطة الىقد صبلحيات هأهكرم الضبط 41ر بقاىكف رقـ )ىص القرا 2

ذا ها يعكس خصكصية الهبلحقة الجزائية.   القضائي ٌك
 43، ص. 2010، هىشكرات الحمبي الحقكقية ، 1غساف رباح: قاىكف العقكبات االقتصادم،ط. 3
  15اضرات جاهعية، الهرجع السابؽ، ص.د. جٍاد الكسكاىي: قاىكف جىائي اقتصادم، هح 4
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يفٍـ هها سبؽ  تكحيد  كزراء اك مف محافظ البنؾ المركزم."يصدر الطمب مف رئيس مجمس ال:" 
الطمب الكتابي لتحريؾ الدعكل الجىائية، كاذا قدـ الطمب ههف ال  بإصدارالهشرع لمجٍة الهختصة 

يهمؾ حؽ تقديهً، فقد كقع باطبل بطبلىا هطمقا هتعمقا بالىظاـ العاـ، إلتصالً بشرط أصيؿ الـز 
ا يحب اف يككف الطمب كتابة فالطمب الشفٍي ال يحدثً اثري القاىكىي لتحريؾ الدعكل الجزائية. كه

 ها يعتبر هجرد تبميغ عمِ كقكع الجريهة ال يتعدل أثري ها ٌك هقرر لمببلغ. ى  إالهقرر، 

كتتكلِ  كالقانكنية، في الشؤكف المصرفية كاإلقتصاديةكها يقترح إىشاء إدارة هتخصصة تضـ خبراء  
هحافظ هها يتمقاي هف الىيابة العاهة  اك الجٍات الرقابية أك األهىية  كتعد فحص ها يحيمً إليٍا ال

اإلدارة تقرير هشفكعا بالرأم خبلؿ هدة ثبلثيف يكـ هف تاريخ العرض عميٍا، كاذا قدـ الطمب دكف أخذ 
رأم االدارة الهتخصصة كاف الطمب غير هستكؼ لشرائطً القاىكىية، كال يعهؿ أثري في رفع القيد عف 

ا البطبلف،   كال شؾ أف الهرحؿ ا لىيابة العاهة،  فإذا بكشرت إجراءات الدعكل بٍذا الطمب كاف هصيٌر
التي يهر بٍا ٌذا اإلجراء تتهاشِ كالحكهة هف تقريري هف تجىب السكؽ هؤثرات قد تضر باستقراري، 

 1فهف األصكب التطرؽ لٍذي الهسألة اهتثاال لمهشرع الهصرم.

يـ الطمب في الجرائـ الهصرفية حسب القاىكف الهصرم، لـ يحدد هدة هعيىة ككف اها بالىسبة لهدة تقد
الجرائـ الهصرفية تتطمب فحصا فىيا هبدئيا هف الجٍة اإلدارية لمتحقؽ هف كقكع الجريهة،  هثؿ جريهة 
افشاء السر الهصرفي كقد تستغرؽ فترة هف الزهف،  كعمِ ذلؾ يجكز تقديـ الطمب في الجرائـ 

ك في الجىح ثبلث سىكات هف كقت الهصرفية  ها داـ الدعكل الجىائية لـ تىقض بالتقادـ العادم،  ٌك
 2كقكع الجىحة كفي الجىايات عشر سىكات هف كقت كقكع الجىاية.

،  الصالحية لسمطة النقد في المالحقة إطالؽكبالختاـ يهكف القكؿ بأف ٌذا القصكر تأتِ هف خبلؿ 
هعيف  كها فعؿ الهشرع  بإجراءحقة  جريهة إفشاء السر الهصرفي بحيث لـ يقيد الهشرع الكطىي هبل

يقدـ هف هحافظ البىؾ الهركزم إلِ الىيابة  بتعميؽ تحريؾ الدعكل الجزائية عمى طمب كتابيالهصرم، 
تفعيؿ اجراءات الهبلحقة لأسكة بالهشرع الهصرم،  لبلتجايالعاهة.  هها يستمـز لفت اىتباي الهشرع  

هف هحافظ سمطة الىقد  كتابة، ثـ يقدـ الِ الىيابة العاهة كبهخالفة التقيد بتقديـ  ككجكب اصدار طمب
الطمب، تككف هخالفة لمضكابط االجرائية. كبهراجعة ىصكص  قاىكف االجراءات الجزائية الفمسطيىي 

                                           
 125الهصرفي ػ هرجع سابؽ،ص. تهافئلبلد.هحهد عبد المطيؼ فرج :الحهاية الجىائية  1
 131هرجع سابؽ،ص. الهصرفي، ئتهافلبلد.هحهد عبد المطيؼ فرج: الحهاية الجىائية  2
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 بإقامةاستئثار النيابة العامة الذم يكضح هف لً حؽ إقاهة الدعكل الجزائية، هف خبلؿ الىص عمِ 
ا اال في األحكاؿ الهبيىة في القاىكف الدعكل كمباشرتيا،  .اال اف قاىكف الهصارؼ  1كال تقاـ هف غيٌر

سمطة النقد  حؽ إقامة الدعكل الفمسطيىي خرج  عف ٌذي  القاعدة هف خبلؿ الىص عمِ تخكيؿ 
عمِ رئيس أك أم هف أعضاء هجمس اإلدارة أك أم هسؤكؿ رئيسي أك أم هف هكظفي  الجنائية

لهصرؼ بصفتٍـ الشخصية أك االعتبارية، إذا ثبتت هسؤكليتٍـ عف تبديد أهكاؿ الهصرؼ كارتكابٍـ ا
 .2هخالفات ٌددت بشكؿ هباشر الهركز الهالي لمهصرؼ أك سهعتً أك استقراري

 

  

                                           
ٌي   التقميديةقاعدة العاهة في الهبلحقة ( هىً فال1قاىكف االجراءات الجزائية الفمسطيىي :هرجع سابؽ ، الهادة ) 1

 استشثار الىيابة العاهة اقاهة الدعكل الجزائية . 
( التي تخكؿ سمطة الىقد الحؽ 54/4، هرجع سابؽ ، الهادة ) 2010( لسىة 9القرار بقاىكف بشأف الهصارؼ رقـ ) 2

ذا  في اقاهة الدعكل الجزائية عمِ هكظفي الهصرؼ بخصكص الجرائـ الهصرفية بها فيٍا اىتٍاؾ السرية الهصرفية ٌك
 خركجا عمِ قكاعد الهبلحقة التقميدية. 
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 خالصة الفصؿ الثاني 

دل الهصارؼ بذؿ الهشرع الكطىي جٍكد لكضع قكاىيف لهىع التبلعب بالهاؿ العاـ كاهكاؿ الهتعاهميف ل
ككضع عقكبات لهرتكبي تمؾ الجرائـ،  كها كقعت السمطة الكطىية الفمسطيىية اتفاقيات دكلية هىظهة 

كهف ٌىا ال بد هف تضع األسس اإلجرائية  لمالحقة الجرائـ المصرفية، لمجريهة الهصرفية، اال اىٍا لـ 
فشاء السر الهصرفية، حسب اإلشارة إلِ ضركرة إتباع هجهكعة هف اإلجراءات في هبلحقة جريهة إ

 تي: الترتيب اآل

  يقدـ هف هحافظ سمطة بطمب تعميؽ تحريؾ الدعكل الجزائية عمِ إجراء هعيف: يستٍؿ التحقيؽ
الىقد الفمسطيىية بتحريؾ الدعكل العهكهية كاف يككف الطمب كتابي،  هعبرا بكضكح عف إرادة الجٍة 

ال فقد قيهتً القاىكىية ه  ع عدـ تقيد تقديـ الطمب بهدة زهىية هعيىة.في تحريؾ الدعكل،  كا 
  تشكيؿ لجاف الخبرة الفىية كالقاىكىية ك الهصرفية لفحص الطمبات الكاردة هف الهحافظ قبؿ إحالتٍا

 لمىيابة العاهة.
  اتباع االجراءات الهضادة في التحقيؽ الجىائي بالىسبة ألدلة الثبكت هف هستىدات اك تقرير فىية اك

ا.   شٍكد اك غيٌر
  ضركرة تشكيؿ هحكهة هختصة في الجرائـ الهصرفية، لهعالجة احالة القضايا الهصرفية  لمهحاكـ

تىظر في جرائـ افشاء السر الىظاهية، هها يستدعي القكؿ بالحاجة الِ هحاكـ اقتصادية 
 الهصرفي، كالحاجة الِ تفعيؿ دكر الىيابة االقتصادية. 
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 انخاذًح 

دراسة الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية كالتطرؽ لبلتجاٌات الهختمفة كالىظريات حكلٍا، ا هف ىطبلقن إ
يهكف اعتبار السر الهصرفي بهثابة كجٍا لمهصارؼ، تحهؿ الكثير هف اإليجابيات لدل تطبيقٍا بشكؿ 

ك ها يهكف اطبلؽ عميٍا هسهِ الجاىب األبيض لمسرية الهصرفية، كها أىٍا في الكقت ى فسً  صاـر ٌك
تحهؿ بيف طياتٍا هف السمبيات ها يشكؿ  ها يسهِ بالجاىب األسكد، كيؤثر عمِ الهكاسب التي تعكد 

هف الكتهاف عمِ األهكاؿ في ا حاجزن هف تطبيقٍا، كيقصد بالجاىب األبيض لمسرية، اضفاءٌا 
ي بذلؾ تحهي الحرية الشخصية في أف   عرفة يىأل الشخص بذهتً الهالية بعيدا عف ه الهصارؼ، ٌك

ي بٍذا الىحك تستقطب الرساهيؿ الكطىية كتهىعٍا هف هغادرة الببلد بحثا عف األهاف الذم  اآلخريف، ٌك
تىشدي، كفي الكقت ذاتً تستقطب الرساهيؿ األجىبية التي تبحث عف هأكل كهمجأ لٍا،  ككف إجتذاب 

ا في بمد ها يؤدم بالضركرة إلِ تىهية اإلقتصاد  كرفع هستكل الحياة  طىيالك رؤكس األهكاؿ كاستقراٌر
إلخفاء  فيً كخير دليؿ عمِ ذلؾ سكيسرا. أها الجاىب األسكد فإف السرية الهصرفية تعتبر غطاءن 

ك ها يعرؼ  جرائـ الياقات البيضاء اك غسيؿ األهكاؿ  باسـاألهكاؿ الىاجهة عف طرؽ غير هشركعة، ٌك
ظ اف الهشرع الكطىي كفر حهاية الهمكثة. كبتعهؽ الحديث عمِ هستكل التشريعات الكطىية،  يبلح

كأثر  جزائية لمسرية الهصرفية كغيري هف التشريعات الهقارىة  هف خبلؿ إيرادٌا في ىصكص تجريهية
لهخالفة اإللتزاـ بالسرية الهصرفية كىص عمِ تجريهٍا  بكضع عقكبات لٍا، إال أىً يهكف التأكيد عمِ  

 يستمـز الخركج بجهمة هف الىتائج كالتكصيات  : قصكر الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية . هها 

 
 انُرائح  وانرىطياخ : 

الهمقِ عمِ عاتؽ البىكؾ بحفظ الهعمكهات اإلقتصادية كالهالية  االلتزاـتعد السرية الهصرفية  -
ظ لهصمحة ٌؤالء العهبلء، كها يٍدؼ فكالشخصية الخاصة بالعهبلء، هع التسميـ بكجكد قريىة التح

الهصرفي إلِ حهاية هصمحة العهيؿ الخاصة، كتشجيع األفراد عمِ التعاهؿ هع  بالسر االلتزاـ
ار تمؾ األهكاؿ في ثهاد القكهي هف خبلؿ إستالبىكؾ بإيداع هدخراتٍـ بها يحقؽ هصمحة اإلقتص

بالسر  االلتزاـ يعىي أف   حهاية هصالح العهيؿ الخاصة ال أف   هشركعات الدكلة اإلقتصادية، غير
هطمؽ، بهعىِ أىً ال ترد عمِ ٌذا اإللتزاـ أم استثىاءات، بؿ عمِ العكس هف  تزاـالالهصرفي ٌك 

ذلؾ ٌك التزاـ ىسبي، بحيث يجكز إٌداري لتحقيؽ هصالح أخرل أجدر بالرعاية، كلهىع  إستخداهً 
 ككسيؿ لتحقيؽ أغراض غير هشركعة. 
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السر بشكؿ عاـ يطبؽ عمِ  تعد السرية الهصرفية جزء هف السرية الهٍىية، كعمِ ذلؾ فإف هفٍكـ  -

السر الهصرفي إلِ حد بعيد،  فالشخص الهٍىي يضطمع بحكـ هٍىتً عمِ أهكر الىاس الخاصة 
هها يفرض عميً اإللتزاـ بكتهاف ها يصؿ لهعرفتً هف هعمكهات، فٍي ترتبط بأخبلقيات الهٍىة 

ة التي تقضي بإلتزاـ البىكؾ التي تشهؿ الكاجبات األدبية كاإلىساىية لمهٍىة،  كترتبط بالسرية الهٍىي
 بالهحافظة عمِ أسرار عهبلئٍـ.

 
السياسة التشريعية لمدكلة،  كغالبا ها تستىد  الختبلؼيختمؼ ىطاؽ اإللتزاـ بالسر الهصرفي تبعا  -

ٌذي السياسة إلِ حهاية الحرية الشخصية لمفرد كحهاية الهصمحة العاهة،  فضبل عف حهاية الثقة 
ا  يتدخؿ بإسباغ الحهاية  في ههارسة الهٍىة الهصرفية، لذلؾ كاف لمهشرع أف  العاهة الكاجب تكافٌر

 الجزائية لمسر الهصرفي.
 

االلتزاـ بالسرية  ، ككىً ىص عمِ أف  مبدأ السرية المصرفية النسبيةتىبِ الهشرع الكطىي  -
الهصرفية في القكاىيف الكضعية  باعتباري األصؿ هع كركد إستثىاءات تخرج عف األصؿ كيجب 

ا. أم اىً اذا كاف االلتزاـ بالسر الهصرفي جاء سىدن  ا لحصيمة التقيد بٍا كعدـ التكسع في تفسيٌر
 عدة ىصكص قاىكىية،  فإف اإلعفاء هف االلتزاـ بالسر ٌك أيضا سىدا لىصكص قاىكىية.

 
يشكؿ اإلخبلؿ بالسرية الهصرفية جريهة هف الىاحية الجزائية، تسهِ "بجريهة إفشاء األسرار  -

ا جىحة، إال الهص ٌىالؾ تىكع في العقكبات الكاردة في الىصكص  ف  أرفية"، بحيث تـ اعتباٌر
ذي ثغرة قاىكىية تستدعي بالضركرة التدخؿ لهعالجتٍا.  القاىكىية ٌك

 
يشير هبدأ رفع السر البىكي الِ بعض اإلشكاالت الهتعمقة بعدـ تحقيؽ التكازف بيف الحفاظ عمِ  -

كالهصمحة العاهة كالىظاـ العاـ هف ىاحية أخرل، ال سيها فيها يتعمؽ  الهعاهبلت البىكية هف ىاحية،
بإهكاىية ضرب الثقة بيف الهصرؼ كالزبكف كدفعً إلِ العزكؼ عف البىكؾ هها يؤثر سمبا عمِ 
الهصارؼ بصفة خاصة، لذلؾ يجب تحديد حاالت رفع السر البىكي كتحديد إجراءاتً الهتخذة 

 باتباع الهزيد هف الدقة. 
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جمِ قصكر الحهاية الجزائية لمسرية الهصرفية ابتداء هف خبلؿ الكقكؼ عمِ قصكر الحهاية يت -

الهكضكعية)قكاعد التجريـ، قكاعد العقاب( ذلؾ بتعدد الىصكص القاىكىية التي تتىاكؿ السرية 
هف خبلؿ إغفاؿ  القصكر يتضح تمؾ الىصكص.في بالىتيجة تعدد العقكبات الهقررة الهصرفية ك 

تىظيـ قاىكىي يعالج السرية الهصرفية، أدل هعً إلِ تشتت كاضح في ىصكص التجريـ الهشرع ل
لِ  ضعؼ إدل أتبلي تبعثر في ىصكص العقاب،  هها أثر بشكؿ هباشر عمِ الىاحية العهمية  ك 

لهقكلً لفقيً فرىسي يسهِ كاربكىيً  قاؿ:" الكثير هف القاىكف  كذلؾ إعهاالن  في تطبيؽ العقكبات.
تىظيـ الحهاية جاء هف صمب القاىكف كفي ذات الكقت  كف" كالتي يؤسس عميٍا بأف  يقتؿ القاى

  إىتٍاكٍا جاء بفعؿ ىص القاىكف. 
 

ا هف ىاحية القصكر في الحهاية اإلجرائية، يتبمكر ٌذا القصكر هف خبلؿ عدـ الىص الصريح ه  أ -
بحيث تـ اىكف الجىائي، هها يمـز إسقاطٍا عمِ القكاعد العاهة في الق عمِ الهسؤكلية الجزائية

خرل قد يتحهمٍا الهكظؼ أع عمِ عاتؽ الهصرؼ تارة،  كتارة ٍا هسؤكلية قد تقى  أالتكصؿ إلِ 
 ً هف األصكب الىص عمِ الهسؤكلية التضاهىية بيف الهصرؼ كالهكظؼ. ى  إشخصيا، إال 

 
بط تتجمِ خصكصية الهبلحقة الجزائية هف خبلؿ إعطاء سمطة الىقد صبلحيات هأهكر الض -

تدخؿ اإلدارة  ذلؾ هف خبلؿ اتضح ة، عمِ الدفاتر كالهستىدات الهصرفي القضائي في التفتيش
الهصرفية في هبلحقة جريهة افشاء السر الهصرفي،  ككذلؾ في افراد العقكبات عميٍا تبعا لمكائح 

ك يشكؿ خرقا لهبدأ الشرعية الجىائية )الهكضكعية كاإلج  رائية(. كاالىظهة كالتعميهات االدارية ٌك
 

هف خبلؿ قياهً ا  كحسىا فعؿ الهشرع الكطىي ين ر ا ضرك بات التصدم لجريهة غسيؿ األهكاؿ  أهرن  -
اب، يتقىيىٍا في قاىكف هكافحة غسيؿ األه الحهاية تحتاج لتفعيؿ بحيث   ف  أ الإكاؿ كتهكيؿ اإلٌر
بالىظاـ  اضطرابكاهؿ لبمد هعيف، كبإهكاىٍـ إحداث  اقتصاديستطيع أصحاب األهكاؿ القذرة شراء 

اإلقتصادم كالديهقراطي فيً، كبث الفساد بكافة أشكالً،  فيٍتز كياىً الهالي كبالتالي يىعكس عمِ 
االكضاع األهىية في البمد هها يستدعي القكؿ بضركرة إيجاد اليات قكية  لهكافحة عهميات غسيؿ 

 األهكاؿ.
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تشريعية التي تخكؿ لهحاكهٍا اك سمطاتٍا دعت االتفاقيات الدكلية الدكؿ الِ اتخاذ االجراءات ال   -

ككذلؾ اجراءات جهع االدلة بقصد تيسير جٍكد االجراءات التحفظية، الهختصة اتخاذ عدد هف 
كشؼ االهكاؿ كضبط هرتكبيٍا في ظؿ الصعكبات التي يكاجٍٍا الهحققكف ىتيجة ظٍكر الجرائـ 

، كهف اجراءات جهع االدلة ككسائؿ الهىظهة كالتقىيات الحديثة كالهتغيرات العالهية الهعاصرة
في حكهٍا، كالىفاذ الِ الىظـ الهعمكهاتية بشرط اف يتـ ذلؾ  التحرم هراقبة الهحادثات التمفكىية كها
عمى امر مف سمطة قضائية مختصة كلمدة  كأف تجرم بناءن في اطار ضهاىات حقكؽ االىساف، 

ك احتهاؿ استخداـ االشخاص أاستخداـ تحهؿ عمِ االعتقاد ب شريطة تكافر دالئؿ جدية،  محدكدة
 الهشتبً بٍـ الخطكط التمفكىية اك الىظـ الهعمكهاتية في ارتكاب جرائـ غسيؿ االهكاؿ.

 
بيف الدكؿ يهثؿ إحدل الضركرات البلزهة لهكاجٍة   أضحى التعاكف القانكني كالقضائي -

كطىية، كيىطبؽ التعاكف األىشطة اإلجراهية الهستحدثة، عمِ ىحك يتكاهؿ هع دكر القكاىيف ال
خبلؿ العقديف االخيريف هف القرف العشريف قدرا  اكتسبتالدكلي عمِ ظاٌرة غسيؿ االهكاؿ التي 

كبيرا هف األٌهية كالخطكرة، إثر إقتراىٍا بالتقدـ التقىي كالعكلهة خاصة عكلهة الىظـ الهصرفية 
مؽ سيادة فكؽ الدكؿ بقدر ها أصبح ً يخى  أكالخدهات الهالية. كلـ يعد يىظر الِ ذلؾ التعاكف عمِ 

يعىي التعاكف بيف سيادات دكؿ هختمفة، ترهي جهيعٍا الِ تشديد حمقات هكافحة الجريهة كتفعيمٍا 
 بكجً عاـ،  كالجريهة عبر الكطىية يشكؿ خاص.

 
 : اآلتييمكف اسداء جممة مف التكصيات عمى النحك 

ٍا يتـ هف خبللً بؿ سف قاىكف خاص كهستقؿ هف األسمـ تقىيف هكضكع السرية الهصرفية، هف خبل -
اإلحاطة بٍا بصكرة هتكاهمة كبكافة جكاىبٍا الهتعددة، ك يكفؿ الحهاية الجزائية الفعالة بشقيٍا الحهاية 
الهكضكعية كالحهاية اإلجرائية، كذلؾ هف خبلؿ تىظيـ الىصكص القاىكىية كتكحيد العقكبات الهقررة  

اءات خاصة بالهبلحقة كتقيدٌا هف خبلؿ تقديـ طمب هف الهحافظ الِ كالدعكة لتشديدٌا، كتفريد اجر 
 الىيابة العاهة. 
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يقترح تىظيـ الىشاط اإلقتصادم في الدكلة، هف خبلؿ سف قاىكف العقكبات اإلقتصادم )القاىكف -
الجىائي اإلقتصادم( الذم يتىاكؿ الجرائـ اإلقتصادية ىظرا لخصكصية ٌذا الىكع هف الجرائـ، هها 

دعي الحاجة إلفرادٌا في قاىكف خاص بٍا كتطكير التشريعات الهعهكؿ بٍا بها يتىاسب هع عهمية يست
 التكاهؿ بيف السياسة اإلقتصادية كالسياسة الجىائية.

لديٍا هع  كجكد ضكابط رقابية لحماية السرية المصرفيةيجب عمِ الهصارؼ الهحمية  التحقؽ هف -
ظة عمِ سرية البياىات الخاصة بالعهبلء، حيث ال يجكز ألم ضركرة التزاـ هجالس اإلدارة بالهحاف

عضك هف أعضاء هجمس اإلدارة التىفيذية كالعاهميف في الهصرؼ خبلؿ اك بعد اىتٍاء فترة عهمً 
بالبىؾ اإلفصاح اك إستغبلؿ أم هعمكهات سرية تتعمؽ بالبىؾ كعهبلئً أك بشؤكف الجٍات األخرل التي 

األحكاؿ التي يصرح فيٍا القاىكف بذلؾ، كضركرة إحكاـ الرقابة عمِ  لٍا هصالح هع البىؾ، إال في
ية بالهؤسسات اإلقتصادية كالهصرفية عىد التحكيبلت كفتح الحسابات كالتأكد هف هصادر األهكاؿ األجى

 الهستثهرة كهعرفة األهكاؿ الداخمة كالخارجة. 

 
" بحيث تعد عمميات غسيؿ األمكاؿالتكازف بيف السرية المصرفية ك الحث عمِ سعي كراء تحقيؽ " -

السرية الهصرفية غطاء لمهىظهات كالعصابات اإلجراهية إلخفاء الشخصية الحقيقية لٍؤالء الهجرهيف،  
لمجرائـ اإلقتصادية أثار سمبية كأضرار عمِ عدة  ليبقكا خارج التحريات كالعدالة الجىائية،  فبل شؾ أف  

صادم أك اإلجتهاع هف إىتٍاؾ لمهكارد اإلقتصادية كتدهير هستكيات،  سكاء عمِ صعيد الهستكل اإلقت
ا )إفشاء السر الهصرفي( كذلؾ عهميات  لٍا كهىٍا عمِ األخص جرائـ الهصرفية التي أحد صكٌر
 غسيؿ األهكاؿ ػ لذلؾ كجب سف القكاىيف أكثر ردعية  أم كضع هىظكهة تشريعية كخمؽ اليات رقابية.

غ عف أم شبٍة حكؿ يجٍزة األهىية  كدائرة هكافحة الفساد كالتبمضركرة اف يتعاكف الهكاطف هع األ -
عداد الجهٍكر ليشارؾ في تفادم كقكع هثؿ ٌذي الجرائـ هف خبلؿ  زيادة  عهميات غسيؿ األهكاؿ كا 
الكعي القاىكىي عبر عقد الىدكات كالهحاضرات كالهؤتهرات عبر كسائؿ اإلعبلـ بتىهية الشعكر الكطىي 

 تبصيري بالقكاىيف كاالىظهة التي تكافح ٌذي الجرائـ.كالقكهي كالديىي ك 
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الحاجة لضركرة حهاية السرية الهصرفية هف عكلهة الجريهة كذلؾ هف خبلؿ إخضاع الهصارؼ  -
لمرقابة عمِ الهستكييف الدكلي كالكطىي، اذ اف الرقابة عمِ السرية تعتبر الضهاىة األساسية لحهاية 

ك تشير ألكطىية دكها إلِ التقيد  كالعهؿ بالتكصيات التي تقترحٍا ٌذي السرية بحيث تسعِ السمطات ا
اليٍا الهؤتهرات الدكلية، كعمِ الصعيد الكطىي فإف رقابة سمطة الىقد )الهصرؼ الهركزم( كالرقابة 
القضائية فضبل عف رقابة الرأم العاـ تككف الدافع األساسي لتقييد كافة األجٍزة الهالية كالهصرفية 

 الهكجٍة لمعهؿ الهصرفي عمِ الصعيديف الدكلي كالكطىي.  الهبادئالتي تىص عميٍا بالشفافية 

كجكب الحرص عمِ الهبدأ الذٌبي )السرية الهصرفية( هف خبلؿ التهسؾ بً حتِ يككف العهؿ -
الهصرفي هثرم كهفيد لؤلفراد بصفة خاصة كلمىشاط اإلقتصادم بصفة عاهة، هع األخذ باإلعتبار 

اىكىية الهشار إليٍا، كفي الكقت ىفسً اتخاذ التدابير كاإلجراءات الكقائية التي تحكؿ اإلستثىاءات الق
أصحاب الىفكس الضيقة هف ٌذا السبيؿ الحضارم كالذم يهثؿ حهاية لمحقكؽ الشخصية  استفادةدكف 

 كالفردية. 

 
تي هف شأىٍا ضركرة عصرىة الجٍاز الهصرفي بإستحداث الكسائؿ الهادية اإللكتركىية الحديثة، ال -

عمِ الهستىدات  لبلطبلعا إضفاء الشفافية عمِ الهعاهبلت الهالية تيسر عمِ الجٍات الهخكلة قاىكىن 
 البىكية هف فعالية في هكافحة جرائـ الفساد الهالي.

يجب تحقيؽ ىكع هف التكازف بيف هبدأ السرية الهصرفية كاعتبارات الحذر الهصرفي التي تتطمب  -
تستبعد الهصارؼ فتح الحسابات غير  ف  أفي هعاهبلت الهصارؼ، لذلؾ يتعيف الحيطة كالشفافية 

ذا فضبل عف التحقؽ بشكؿ  ف  أاإلسهية ك  ترفض فتح الحسابات التي يبدك بكضكح اىٍا بأسهاء، ٌك
خاص هف ٌكية العهبلء في الصفقات الكبيرة، كاببلغ السمطات الهختصة عف العهميات التي تتكفر 

 شؾ في هشركعيتٍا.فيٍا دالئؿ قكية لم

يعتبر التقدـ التكىمكجي هف العكاهؿ الهساعدة في تطكير تقىيات الهعمكهات كاالتصاالت بها يكفؿ  -
التقىية اإللكتركىية ٌي هف  استغبلؿاىسياب الخدهات الهصرفية بكفاءة عالية، كالعهؿ عمِ تحسيف 

كاجٍة ضغط هىافسة عكاهؿ عصر الهىظكهة الهصرفية الحديث لهكاكبة تحديات العصر، كه
 الهصارؼ األجىبية الهكجٍة أساسا لجذب العهبلء.
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أدل تطكر االتصاالت التكىمكجية إلِ سرعة إخفاء األهكاؿ القذرة كىقمٍا عمِ أم هكاف في العالـ،  -
جراءات عهميات هتعددة لغسيؿ األهكاؿ يصعب كشفٍا، هها يستمـز هكاكبة تقىيات غسيؿ األهكاؿ  كا 

بد هف تكفير ىظاـ هعمكهاتي هتطكر يساعد عمِ كشؼ الهعمكهات كتحديدٌا كالكصكؿ الكتركىيا، فبل 
ك هكافحة غسيؿ األهكاؿ الكتركىيا كالذم يساعد عمِ فرض الرقابة الخاصة  إلِ الٍدؼ الهىشكد، ٌك

ة تحت شعار "اعرؼ عهيمؾ" كذلؾ يهشركعة، هثؿ كضع استراتيجال عمِ التحكيبلت اإللكتركىية غير
ؤسسات الهالية عمِ بياىات دقيقة عف صاحب الحساب كهعرفة هصدر دخمً كىشاطً بحصكؿ اله

 الهالي الذم يهارسً.

ا بفاعمية، فاىً يجب التحكـ في تقىيات الئلتصاؿ، كحهاية  - حتِ تؤدم الهصارؼ اإللكتركىية دكٌر
اية بخمؽ شبكة اإلىترىت هف اإلحتياؿ، كضهاف سرية جهيع العهميات الهصرفية،  كتأهيف أكثر حه

قاهة رقابة  طار تىظيهي هحكـ ذك شفافية في العهؿ الهصرفي،  كا  إطار فىي هٍىي هتخصص كا 
 صارهة ضابطة لمتعاهبلت الهصرفية.

لفؾ التشابؾ بيف سرية الحسابات الهصرفية كهكافحة تبيض األهكاؿ هف خبلؿ  التقيد بعض  -
تتـ إجراءات فتح الحسابات في حضكر الضكابط الرقابية الهتعمقة بفتح الحسابات، بحيث يجب اف 

هستعارة اك حسابات صكرية، هع الزاـ الهصرؼ  بأسهاءالعهيؿ شخصيا كاالهتىاع عف فتح الحسابات 
هدة ال  تقؿ عف خهس سىكات،  هع تدريب العاهميف هف  بإهساكٍاباالحتفاظ بالهستىدات التي يمتـز 

 تعاهؿ هع العهبلء الهشتبً بٍـ.خبلؿ التىسيؽ هع إدارة الهكارد البشرية ككيفية ال

ال بد هف ايجاد تىظيـ قاىكىي لمجرائـ االقتصادية هردي الحاجة الهاسة  لقاىكف جىائي اقتصادم   -
يىظـ الجريهة الهصرفية كيضع هىظكهة هتكاهمة في الهيداف الهصرفي، ككف األحكاـ التقميدية في  

تصادية،  فبل بد هف قاىكف يحدد جزاءات جىائية  القاىكف الجىائي غير هىسجهة هع  تطكر الحياة االق
 هىاسبة كاليات اجرائية تضهف حسف التطبيؽ.

يككف الىقص قد أثر  ؿ بشرم قد يعتريً الىقص أك الخطأ، أساؿ اهلل أف الٌذا العهؿ ٌك عه إف   -
ث كاألبحا الىظرية عمِ القيهة العمهية لً، هع الدعكة إلِ استكهاؿ البحث هف خبلؿ الدراسات

ىظرا  هع ربط الىاحية الىظرية بالكاقع العهمي  الهستقبمية كهتابعة ها تكصمت إليً أك اإلضافة عميً
هع ضركرة تسميط الضكء عمِ هسألة اإلثبات في إفشاء السر  ألٌهية الدراسة هف الىاحية العهمية
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ي يتـ بٍا اإلفشاء ا لتعدد الطرؽ كالكسائؿ التالهصرفي  فٍي هسألة في غاية  األٌهية كالدقة، ىظرن 
ك غير هباشر( هها يدفع الخركج بتكصية هفادٌا الحاجة  الِ تخصيص أ)سكاء بشكؿ هباشر 

الدراسات الهستقبمية في ٌذا الىطاؽ كيا حبذا البدء حيثها اىتٍت ٌذي الدراسة كيقترح البحث تحت 
  إطبلقٍا.عىكاف " كيفية إثبات إفشاء األسرار الهصرفية" كتىاكؿ كسائؿ اإلثبات عمِ 
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 .ـ2006دار الفكر ، فمسطيف،
، دار 1،ط.ىبيً صالح :جريهة غسؿ األهكاؿ في ضكء اإلجراء الهىظـ كالهخاطر الهترتبة عميٍا (30

 ـ2006الفكر، 
 ـ.2015، دار الكليد لمىشر كالتكزيع، القاٌرة ،1الهٍىي،ط. ٌشاـ ليكسفي: الحهاية الجىائية لمسر (31
ٌياـ الجرد: الهد كالجزر بيف السرية الهصرفية كتبيض األهكاؿ دراسة هقارىة لمقكاىيف التي تحكـ  (32

 .ـ2004حقكقية، بيركت،، هىشكرات الحمبي ال1ط. السرية الهصرفية كتبيض األهكاؿ،
 ثانيا : الرسائؿ الجامعية 

جاهعة االهاـ هحهد بف سعكد االسبلهية  أحكاـ السرية الهصرفية، بدر بف عبد اهلل الجعفرم: (1
 ٌػ.1424،الهعٍد العالي لمقضاء، الههمكة العربية السعكدية، 

جاهعة العربي التبسي،  الحهاية الجزائية لسرية هعمكهات البىكؾ )السرية الهصرفية(، جفالي عاىس: (2
 .ـ2016هذكرة لىيؿ الهاجستير،الجزائر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،

، 17هجمة العمكـ القاىكىية كاالقتصادية ، هج. حسيف الىكرم: الكتهاف الهصرفي أصكلً كفمسفتً، (3
 ـ.1975،جاهعة عيف شهس ،كمية الحقكؽ ،هصر،2ع.
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زائية الىاشئة عف االعتداء عمِ سرية الحسابات خميؿ يكسؼ جىدم الهيراىي: الهسؤكلية الج (4
 .ـ2003الهصرفية )دراسة هقارىة( جاهعة الهكصؿ، كمية القاىكف، رسالة هاجستير، العراؽ، 

راجح ابك هصبح :هجمة الهرساة الهصرفية، ىشرة هتخصصة صادرة عف سمطة الىقد الفمسطيىية ،  (5
 ـ .2018، 1ع.
يدات: الحهاية الجزائية لؤلسرار الهٍىية في القاىكف االردىي عبد الرحهف عبيد اهلل عطا اهلل الكل (6

)دراسة هقارىة(، جاهعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، كمية الحقكؽ، قسـ القاىكف العاـ، رسالة 
 ـ.2010عهاف،  هاجستير،

 .ـ2013سرية الحساب الهصرفي، جاهعة اليرهكؾ، رسالة هاجستير، عبد اهلل عبد القادر الكيبلىي: (7
عصاـ هاجد زايد الحهكرم: السرية الهصرفية بيف الحهاية القاىكىية كعهميات غسيؿ االهكاؿ، دراسة  (8

 .ـ2014قاىكىية هقارىة، دار الهىظكهة العربية، االردف، 
عمي هزلكي هضفي: كاجب البىكؾ في الهحافظة عمِ سرية القيكد الهصرفية : دراسة هقارىة في  (9

 .ـ2010دىية، كمية الدراسات العميا، رسالة هاجستير، عهاف، الجاهعة االر  القاىكف األردىي،
غادة هكسِ عهاد الديف الشربيىي: الهسؤكلية الجىائية عف األعهاؿ البىكية، جاهعة عيف شهس،  (10

 .ـ1998كمية الحقكؽ، رسالة دكتكراي، 
اف ، جاهعة عهدكتكرايفادم فؤاد عبيدات: االبعاد القاىكىية لسرية العهؿ الهصرفي، رسالة  (11

 ـ2005لمدراسات العميا ،
فتحي عمي هحهد السيد: سرية الهٍىة الهصرفية في القاىكف الجىائي الميبي )دراسة هقارىة(،  (12

 ـ.2007جاهعة الفاتح، كمية القاىكف، رسالة هاجستير، طرابمس، 
اإلطار القاىكىي لمسرية الهصرفية في تشريعات بعض الدكؿ )لبىاف ، هصر(،  قسيهة هحهد: (13

 .ـ2017، الجزائر،17تر الساسة كالقاىكف، جاهعة هحهد بكضياؼ بالهسيمة، ع.هجمة دفا
هحهد عاشكر يكسؼ الرياحي: أثر تبيض األهكاؿ في أحكاـ السرية الهصرفية )دراسة هقارىة( ،  (14

 .ـ2006جاهعة بيرزيت، كمية الدراسات العميا، رسالة هاجستير، فمسطيف،
 لبىؾ بالسرية الهصرفية كاالثر القاىكىي الهترتب عميٍا،حدكد التزاـ ا هحهد فرح هحهد فرح الفحؿ: (15

 ـ.2015جاهعة الىيميف، كمية القاىكف، رسالة هاجستير، السكداف، 
يد: الجكاىب القاىكىية لمسرية الهصرفية )دراسة هقارىة( جاهعة االسراء الخاصة،  (16 هحهد عمي السٌر

 .ـ2009 ر، االردف،يكمية الحقكؽ، رسالة هاجست
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: التزاـ البىؾ بالهحافظة عمِ السر الهٍىي، جاهعة ابك بكر بمقاد تمهساف، كمية هريـ الحاسي (17
 ـ.2012الحقكؽ كالعمـك السياسية، هذكرة لىيؿ درجة الهاجستير، الجزائر، 

هىاع سعد العجهي: حدكد التزاـ البىؾ بالسرية الهصرفية كاالثار القاىكىية الهترتبة عىد الكشؼ  (18
 ـ2010عة الشرؽ األكسط ،رسالة هاجستير الككيت،عىٍا )دراسة هقارىة(، جاه

هؤيد حسىي أحهد الخكالدة: عبد اهلل يكسؼ عمي قاسـ، جريهة افشاء السر الهصرفي كالعقكبة  (19
 .ـ2016، 3، ـ.43الهترتبة عميٍا كفقا لمقاىكف االردىي، عمـك الشريعة كالقاىكف، هج.

اء )دراسة في فمسفة السرية الهصرفية(، يكسؼ عكدة غاىـ ،السرية الهصرفية بيف االبقاء كااللغ (20
 ـ.2010، 26، ع.7هجمة العمـك االقتصادية، جاهعة البصرة،هج.

 ثالثا: بحكث كمقاالت 

ا التعاهؿ هعٍا،  (1 باىي هحهد فاضؿ: البىكؾ اإللكتركىية هاٌيتٍا كهعاهبلتٍا كالهشاكؿ التي يثيٌر
 ـ.2016، الهغرب،39هجمة الفقً كالقاىكف، ع.

 61: السر الهصرفي كاجراءات هكافحة الفساد الهالي، دراسات الجزائر،ع.حسيف ابف عشي (2
،2017. 
خالد حسف زبدة: الىظاـ الهصرفي الفمسطيىي كهعكقات االىدهاج الهصرفي في فمسطيف هف كجٍة  (3

ىظر هدراء البىكؾ العاهمة في فمسطيف ، هجمة البحكث التجارية الهعاصرة )كمية التجارة( جاهعة 
اج ،هصر،   ـ.2014،  1، ع.28هج.سٌك

زكريا بمزعر: هخاطر الجرائـ االقتصادية عمِ االقتصاد الكطىي: جريهة غسؿ األهكاؿ ىهكذجا ،  (4
 .2016، الهغرب،  31هجمة القاىكف الهغربي، دار السبلـ لمطباعة كالىشر، ع.

هجمة  سكزم عدلي ىاشز: غسؿ األهكاؿ هف خبلؿ هبدأ سرية الحسابات الهصرفية )دراسة هقارىة( ، (5
 ـ.2010، 2الحقكؽ لمبحكث القاىكىية االقتصادية، هصر، ع.

عالية يكىس عبد الرحيـ الدباغ: تىظيـ هبدأ السرية الهصرفية لهكاجٍة عهميات غسيؿ األهكاؿ،  (6
 ـ.2011، 50هجمة الرافديف لمحقكؽ، كمية الحقكؽ، جاهعة الهكصؿ، العراؽ ، ع.

ىية كاالقتصادية لجرائـ غسيؿ األهكاؿ، اعهاؿ همتقيات عادؿ عبد العزيز عمي السف: الجكاىب القاىك  (7
 .2007كىدكات، الهىظهة العربية لمتىهية االدارية، القاٌرة، 
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الذٌبي لعهميات غسيؿ األهكاؿ ليست  الهبدأعبد القادر كرسهً غالب: سرية الهعمكهات الهصرفية  (8
 .2003السكداف ، ، كزارة العدؿ،8هبدا السرية، هجمة العدؿ، ع. إللغاءهبررا كافيا 

عبد الرحيـ زضاكي: هبدأ السر الهٍىي البىكي كاالستثىاءات الكاردة عميً، هىشكرات هجمة دفاتر  (9
 ـ. 2016، الهغرب،  1قاىكىية، سمسمة دفاتر القاىكىي الهدىي كاالعهاؿ، ع.

القاٌرة ، عبد الهىعـ احهد التٍاهي :سرية األعهاؿ الهصرفية، الهىظهة العربية لمتىهية االدارية ،  (10
2007. 

عمي عبد اهلل أحهد شاٌيف: دكر القطاع الهصرفي في تىهية االقتصاد الفمسطيىي، أعهاؿ هؤتهر  (11
 .2006تىهية كتطكير قطاع غزة، الجاهعة االسبلهية، كمية التجارة، قطاع غزة ، فمسطيف، 

حكث القاىكىية غىاـ هحهد غىاـ: الحهاية الجىائية ألسرار األفراد لدل الهكظؼ العاـ، هجمة الب (12
 .1988، 8كاإلقتصادية، جاهعة الهىصكرة، هصر، ع.

هحهد إبراٌيـ عهر: السرية الهصرفية في أعهاؿ البىكؾ، جاهعة أـ درهاف االسبلهية، كمية  (13
 ـ.2000االقتصاد، السكداف، 

اإلطار القاىكىي لمسرية الهصرفية في تشريعات بعض الدكؿ العربية، دفتر السياسة  هحهد قسيهة: (14
 . 201، 1لقاىكف، ع.كا

،  10هحهد الىاجي :اشكالية السر الهٍىي البىكي في ظؿ قاىكف غسؿ األهكاؿ، هجمة الحقكؽ، ع. (15
 .2010الهغرب، 

 هحهد ٌاشـ: السرية الهصرفية اضاءات هالية كهصرفية، هعٍد الدارسات الهصرفية،الككم (16
، الجهعية الهصرية لئلقتصاد الهسؤكلية الجىائية لمبىكؾ عف غسيؿ األهكاؿ هحهكد سميهاف كبيش: (17

 ـ.2002السياسي كاإلحصاء كالتشريع، القاٌرة ، 
هعٍد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيىي ، تطكر القطاع الهصرفي كتىافسية خدهاتً في  (18

 .2014االراضي الفمسطيىية الهحتمة ، القدس ، 
الجزائرية هف جريهة تبيض األهكاؿ  الكقائية لحهاية الهىظكهة البىكية االستراتيجية هراد بمكعيبات: (19

 ـ.2017االردف،  –الكتركىيا ، هركز البحث كتطكير الهكارد البشرية رهاح 
هرعي حسف بىي خالد : دكر البىكؾ التجارية االردىية في الكقاية هف جريهة غسؿ األهكاؿ ، هجمة  (20

 ـ.2011، االردف،  5، ع .17الهىارة لمبحكث كالدراسات ، هج.
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ا كجكاىبٍا التشريعية) دراسة هقارىة لعدد هف هيادة صبلح  (21 الديف تاج الديف: السرية الهصرفية اثاٌر
، 95الدكؿ العربية كاالجىبية (، جاهعة الهكصؿ، كمية االدارة كاالقتصاد، هجمة تىهية الرافديف، ع.

 ـ.2009،  31هج.
، كزارة 31العد، ع.الهصرفية، هجمة  لؤلسرارىصر الديف ابك شيبة الخميؿ: االحكاـ القاىكىية  (22

 . 2010العدؿ، السكداف ،
ىعيـ كاظـ جبر: األساس القاىكىي اللتزاـ الهصرؼ في الهحافظة عمِ أسرار عهبلئً، جاهعة  (23

 .2005، 13، ع. 3هجمة جاهعة كرببلء ، ـ. البصرة، كمية التربية، هيساف،
 2017الىقدية، تهكز ، صادر عف دائرة األبحاث كالسياسة 2016تقرير سمطة الىقد السىكم لسىة  (24

 رابعا : التشريعات القانكنية 

 .ـ بشأف الهصارؼ الفمسطيىية. 2010( لسىة 9القرار بقاىكف رقـ ) (1
 .ـ2005لسىة  (1رقـ ) قاىكف هكافحة الفساد الهعدؿ (2
 .ـ بشأف تشجيع اإلستثهار في فمسطيف.1998( لسىة 1القرار بقاىكف رقـ ) (3
اب. .ـ 2015( لسىة 25القرار بقاىكف رقـ ) (4  بشأف هكافحة غسيؿ األهكاؿ كتهكيؿ االٌر
 لتأهيف الكدائع. الفمسطيىيةبشأف الهؤسسة  2013( لسىة .ـ 7القرار بقاىكف رقـ ) (5
 بشأف تىظيـ كهراقبة هٍىة الصرافة. 2016( لسىة .ـ 41القرار بقاىكف رقـ ) (6
 .ـ1997( لسىة 2قاىكف سمطة الىقد الفمسطيىية رقـ ) (7
 .ـ1960( لسىة 16رقـ ) قاىكف العقكبات االردىي (8
 .ـ1966( لسىة 12قاىكف التجارة االردىي رقـ ) (9

 .ـ1964( لسىة 12قاىكف الشركات االردىي رقـ ) (10
 ضريبة الدخؿ بشأف  2011( لسىة 8رقـ )اىكف رار بقق (11
 .ـ2001( لسىة 2قاىكف البيىات الفمسطيىي رقـ ) (12
 .ـ2005(لسىة 23قاىكف التىفيد الفمسطيىي رقـ ) (13
 .ـ2001( لسىة 3الجراءات الجزائية رقـ )قاىكف أصكؿ ا (14
 .ـ2000( لسىة 7قاىكف العهؿ الفمسطيىي رقـ) (15
 .ـ2000( لسىة 3قاىكف التحكيـ الفمسطيىي رقـ ) (16
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 .ـ1990( لسىة 205قاىكف بشأف سرية الحسابات في البىكؾ رقـ ) (17
 .ـ2003( لسىة 88قاىكف البىؾ الهركزم كالجٍاز الهصرفي كالىقد الهصرم رقـ ) (18
 .ـ.2000( لسىة 28البىكؾ األردىي رقـ ) قاىكف (19

 
 خامسا : المصادر القانكنية 

 االعبلف العالهي لحقكؽ اإلىساف. (1
 العٍد الدكلي الخاص لمحقكؽ الهدىية كالسياسية. (2
 .ـ2008( لسىة 4الهصارؼ رقـ ) إلدارةتعميهات سمطة الىقد الفمسطيىية  (3
 .ـ2012أيار 22ادرة بتاريخ ص 2012( لسىة 5تعميهات سمطة الىقد الفمسطيىية رقـ ) (4
اب لسىة  (5  .ـ2016تعميهات المجىة الكطىية لهكافحة غسيؿ االهكاؿ كتهكيؿ اإلٌر
 قرارات هحكهة التهييز األردىية. (6
 قرارات هحكهة الىقص الهصرية. (7
 قرارات هحكهة الىقض الككيتية (8

 
 سادسا : المراجع  الثانكية / اإللكتركنية 

1- -D8%A7%D8%B3%D8%A9https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%
-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB
-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84

%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85/\ 
2- http://almerja.net/reading.php?i=7&ida=1296&id=973&idm=36817 

 تـ بحهد اهلل كرعايتً.

  

https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84/
http://almerja.net/reading.php?i=7&ida=1296&id=973&idm=36817
http://almerja.net/reading.php?i=7&ida=1296&id=973&idm=36817
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