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أن تص���ل المعلومات أو األس���رار إلى البنك مباش���رة من 
عميله.

مفهوم االلتزام بكتمان السر المصرفي

الس���رية المصرفي���ة ه���ي االلت���زام الملق���ى عل���ى عاتق 
البنوك بحفظ القضايا االقتصادية والمالية والشخصية 
المتعلقة بالعمالء وباألشخاص اآلخرين ولو بنسبة أقل 
والتي تكون قد آلت إلى عملهم في أثناء ممارس���تهم 
لمهنتهم أو في معرض هذه الممارس���ة مع التس���ليم 
بوج���ود قرين���ة عل���ى حف���ظ التكت���م لمصلح���ة ه���ؤالء 
العمالء. كما أن السرية المصرفية مقررة بالدرجة األولى 
لحماي���ة مصالح العمي���ل وحريته الش���خصية التي تعد 
الذم���ة المالي���ة إحدى مظاهره���ا وحماية لرواب���ط الثقة 

بين األفراد.

وكذل���ك فهي ترتب���ط بأخالقيات المهنة التي تش���مل 
الواجب���ات األدبي���ة واإلنس���انية للمهن���ة. وأيض���ا ترتبط 
البن���وك  بالت���زام  تقض���ي  الت���ي  المهني���ة  بالس���رية 

بالمحافظة على أسرار عمالئهم.

يختل���ف نط���اق االلتزام بالس���ر المصرفي تبع���ا الختالف 
السياس���ة التش���ريعية للدولة. وغالبا ما تس���تند هذه 
السياس���ة إلى حماي���ة الحرية الش���خصية للفرد وحماية 
المصلح���ة العامة، فضال عن حماية الثقة العامة الواجب 
توافره���ا ف���ي ممارس���ة المهن���ة المصرفي���ة، لذلك كان 
للُمش���رع أن يتدخل بإس���باغ الحماية الجزائية للس���رية 

المصرفية.

األسس القانونية لاللتزام بالسرية المصرفية

المس���تقرة  القواع���د  م���ن  المصرفي���ة  الس���رية  تع���د 
والمرتبط���ة بعم���ل البن���وك. فتلت���زم البن���وك بموجب 
القواعد العامة في القان���ون واألعراف المصرفية بحفظ 
أسرار العمالء وعملياتهم المصرفية، ما لم يكن هناك 

نص في القانون أو في االتفاق يقضي بغير ذلك.

لذا، فق���د بادر بنك الكويت المرك���زي في دولة الكويت 
بإصدار تعليمات خاصة إلى البنوك في شأن المحافظة 
على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعمالئها. وقد 

تضمنت هذه التعليمات ما يلي:

	•اإلش���ارة إلى ما تضمنه القانون رقم )32( لس���نة 1968 
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة 

تعريف السرية المصرفية

يقصد بس���ر المهنة المصرفية، التزام موظفي البنوك 
بالمحافظ���ة عل���ى أس���رار عمالئهم وع���دم اإلفضاء بها 
للغير باعتبار البنك مؤتمنا عليها بحكم مهنته خاصة 
وأن عالقة البنك مع عمالئه تقوم على الثقة التي يكون 

عمادها كتمان البنك ألسرار عمالئه المالية.

إن الس���رية المصرفي���ة هي ج���زء من الس���رية المهنية 
وعلى ذلك فإن مفهوم الس���ر بشكل عام يطبق على 
الس���ر المصرف���ي إل���ى حد بعي���د، فالش���خص المهني 
يطل���ع بحك���م مهنته عل���ى أم���ور الناس الخاص���ة، مما 
يف���رض علي���ه االلت���زام بكتمان م���ا يص���ل لمعرفته من 

معلومات أو أخبار.

يتعي���ن أن يك���ون مح���ل الس���ر المصرفي غي���ر معلوم 
للغي���ر، ومن ثم يمتنع على البن���ك اإلدالء بأية بيانات أو 
معلومات تكش���ف ع���ن أن أحد األش���خاص هو من بين 
عمالئه، كما يمتنع عليه اإلفصاح عن رقم حس���ابه أو أية 
بيانات أخرى تتعلق بهذا الحساب من حيث مضمونه أو 

رصيده أو بيان ما إذا كان هذا الحساب دائنا أم مدينا.

وعليه، فالمعلومات التي تش���ملها الس���رية المصرفية 
ه���ي الت���ي تتصل بعل���م البنك ع���ن عميله بمناس���بة 
نش���اطه أو بس���بب هذا النشاط، يس���توي في ذلك أن 
يك���ون العميل ق���د أفضى بها بنفس���ه إل���ى البنك، أو 
يكون قد علم البنك بها من الغير والتي تنصرف إرادة 
العمي���ل الصريح���ة أو الضمنية باعتبارها س���را مصرفيا 
أو الت���ي تقتض���ي طبيعته���ا بكتمانه���ا. إذ ال يش���ترط 
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المصرفي���ة من أح���كام قانونية بش���أن صيانة الس���رية 
المصرفي���ة م���ن قب���ل العاملي���ن في���ه يعتبر األس���اس 
القانون���ي اللت���زام العاملي���ن ف���ي القط���اع المصرف���ي 

بالمحافظة على أسرار المهنة المصرفية.

	•نص المادة رقم )43( من قانون اإلثبات في المس���ائل 
المدنية والتجارية لسنة 1980 على أنه »ال يجوز لمن علم 
من المحامين أو األطباء أو الوكالء أو غيرهم من طريق 
مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفش���يها ولو 

بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته«.

	•م���ادة الدس���تور الكويت���ي رق���م )30( الت���ي ق���ررت »أن 
الدس���تور كفل حق المواطن في حريته الشخصية بما 
يقتضي���ه من ص���ون كرامت���ه والحفاظ عل���ى معطيات 
الحياة التي يحرص على عدم تدخل الناس فيها بعدم 
امتهانها وانتهاك أسراره فيها إعماال لحقه في احترام 

حياته الخاصة«.

النطاق الشخصي للسرية المصرفية 

يتبنى الُمش���رع مفهوما موسعا لألشخاص الملتزمين 
بالحفاظ على الس���رية المصرفي���ة باعتبار أنها ال تهدف 
فقط إلى تحقي���ق مصلحة خاصة بالعميل وإنما تهدف 
إل���ى تحقيق مصلحة عام���ة من خالل تحقي���ق أكبر قدر 
م���ن الثقة ف���ي الجه���از المصرف���ي، حيث تن���ص المادة 
)85( مك���رر من القانون رقم )32( لس���نة 1968 في دولة 
الكوي���ت على أنه »على أي عضو مجلس إدارة في بنك، 
أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، أال يفشي 

أي معلوم���ات – أثناء عمل���ه وبعد تركه للعمل- تتعلق 
بش���ئون البن���ك أو العمالء أو بش���ئون البن���وك األخرى، 
تك���ون ق���د وصلت إليه بس���بب أعمال وظيفت���ه، وذلك 
فيما عدا األح���وال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع 
ع���دم اإلخالل بأي عقوبة أش���د ينص عليه���ا قانون آخر، 
يعاق���ب من يخال���ف الحظر ال���وارد في الفقرة الس���ابقة 
بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أش���هر وبغرامة ال تجاوز 
مائتي���ن وخمس���ة وعش���رين دين���ارا، أو بإح���دى هاتين 
العقوبتي���ن، مع الحكم على الجان���ي بالعزل في جميع 

األحوال«.

وترتيب���ا عل���ى ذل���ك فإنه يحظ���ر على جمي���ع العاملين 
ف���ي البنك اإلفش���اء بأية معلومات تتعل���ق ليس فقط 
بشئون العمالء وإنما يمتد ذلك إلى األمور التي تتعلق 
بش���ئون البنك ذاته، يستوفي ذلك أن يكون المخاطب 
بحكم هذه المادة ممن يملك سلطة اتخ�اذ قرارات في 

البنك كرئي���س مجلس اإلدارة أو القائمين على إدارتها 
أم كان ممن يعملون في وظائف تقليدية بها .

ول���م يقتص���ر الحظر عل���ى القائمين عل���ى إدارة البنوك 
وموظفيها فقط، وإنما يتسع الحظر ليشمل أشخاص 
آخري���ن يمتنع عليهم اإلفش���اء بما يتص���ل به علمهم، 
فيحظ���ر على كل من يطلع بحك���م مهنته أو وظيفته 
بطريق مباش���ر أو غير مباش���ر على حس���ابات أشخاص 
آخري���ن أو معلومات تتعلق بتلك الحس���ابات أن يفصح 
عنه���ا إال في الحاالت التي يس���مح فيه���ا القانون بذلك، 
ومن ثم فإنه وإن كان يصعب وضع حصر شامل لهؤالء 
األش���خاص إال أن���ه يمك���ن إي���راد بعضه���م على س���بيل 
المث���ال كرج���ال القض���اء واألم���ن والجم���ارك ومدقق���ي 
الحسابات الخارجيين وكذا القائمين على صيانة أجهزة 
الحاس���ب اآللي ف���ي البنك، ب���ل ويمتد الحظر ليش���مل 

عمال شركات النظافة التي تتعاقد مع البنك.

النطاق الزمني للسرية المصرفية 

ال يقصر التزام البنك بالسر المصرفي الذي يحظر عليه 
إط���الع الغي���ر أو إعطائه بيانات بطريقة مباش���رة أو غير 
مباشرة عن حسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن العمالء 
لدي���ه خالف فت���رة قيام العالق���ة القانونية بي���ن العميل 
والبنك، وإنما يجب اس���تمرار التزام البنك بالس���رية ولو 
انتهت هذه العالقة ألي س���بب من األس���باب، أي س���واء 
كانت قد انته���ت نهايتها الطبيعية بانقضاء المدة أو 
إتم���ام المعاملة البنكية التي وج���دت هذه العالقة من 
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أجلها، وكذلك إذا انتهت هذه العالقة قبل ذلك س���واء 
ب���اإلرادة المنفردة للبنك أو العميل، ألن عمليات البنوك 
تقوم على االعتبار الشخصي بما يخول ألي من الطرفين 
التحلل من العالقة القانونية بإرادته المنفردة إذا اختلت 
أو زال���ت عوامل الثقة التي كانت قائمة وأخذها األطراف 
ف���ي اعتبارهم عند الدخول في هذه العالقة القانونية. 
وأيض���ا إذا تم االتفاق بين البن���ك والعميل على انتهاء 

العالقة أو كان انتهاؤها راجعا لسبب أجنبي. 

حدود االلتزام بكتمان السر المصرفي 

       يس���تند االلت���زام بالس���رية المصرفي���ة إلى نصوص 
قانوني���ة متفرقة، فضال عن العرف المصرفي المس���تقر 
ف���ي دولة الكويت وس���ائر دول العال���م ، وهذه األحكام 
يتوجها جميعا ما ينص عليه دستور دولة الكويت من 
أن »الحرية الشخصية مكفولة«، وتستوعب هذه الحرية 

ما يتعلق بشخص اإلنسان في نفسه وماله. 

وإذ كان األصل العام أنه ال يجوز إفشاء السر المصرفي، 
إال أن الُمش���رع أجاز ذلك في حاالت معينة يمكن إيجازها 

فيما يلي:

	•رضاء العميل.

	•نص القانون )غس���يل األم���وال – حجز ما للمدين لدى 
الغي���ر(، فالبنك المحجوز لديه يلتزم – قانونًا – بأن يقرر 
بما في ذمته من أموال أو أرصدة دائنة لعمالئه المحجوز 
عليه���م ، وأن يبلغ ع���ن المعامالت المالية المش���بوهة 

التي يس���رى عليها القانون رقم )35( لس���نة 2002 في 
ش���أن مكافح���ة عملي���ات غس���يل األم���وال والتعليمات 

الصادرة عن  بنك الكويت المركزي.

	•تب���ادل المعلومات مع ش���بكة المعلوم���ات االئتمانية      
تب���ادل  المحلي���ة  للبن���وك  يمك���ن  حي���ث   ،  )Ci - Net(
المعلوم���ات مع بن���ك الكويت المركزي ف���ي إطار نظام 
مركزي���ة المخاطر والذي يخضع لتعليمات بنك الكويت 
المركزي، وتبادل المعلومات عن القروض االستهالكية 
ش���بكة  ف���ي  المش���اركة  الجه���ات  م���ع  والمقس���طة 
المعلوم���ات االئتماني���ة )Ci-Net( طبقًا ألح���كام القانون 
رق���م )2( لس���نة 2001، ويت���م ه���ذا التب���ادل في س���رية 

مطلقة.

إجراءات الرقابة لدى البنوك

يج���ب عل���ى البنوك التحق���ق من وجود ضواب���ط رقابية 
لحماية السرية المصرفية لديها، من خالل عدة إجراءات 

أهمها:

	•ض���رورة التزام مجالس اإلدارة بالمحافظة على س���رية 
المعلوم���ات والبيان���ات الخاص���ة بالعمالء، حي���ث ال يجوز 
ألي عضو م���ن أعضاء مجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والعاملي���ن في البنك، خالل أو بع���د انتهاء فترة عمله 
بالبنك، اإلفصاح أو استغالل أي معلومات سرية أو مواد 
تتعلق بالبنك وعمالئه أو بش���ئون الجهات األخرى التي 
له���ا مصال���ح وعالقات م���ع البن���ك، إال في األح���وال التي 

يصرح فيها القانون بذلك.

	•المحافظة على أمن البيانات ووضع الضوابط الرقابية 
لمن���ع الوص���ول إليه���ا إال م���ن قب���ل المفوضي���ن بذلك. 
ويعتبر مجلس اإلدارة مسئوال عن وضع النظم الرقابية 

لتحقيق ذلك.

	•تطوير الوعي األمني لدى العاملين واليقظة بأهمية 
التدابير المتعلقة باألمن في البنك.

	•تعزي���ز وترس���يخ ثقاف���ة قوية وس���ليمة داخ���ل البنك 
لاللتزام التام بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات 

الخاصة باألطراف ذات المصالح مع البنك.

أهمية تطبيق السرية المصرفية

الس���رية المصرفي���ة م���ن مقوم���ات البيئة التش���غيلية 
لتوطي���ن المدخ���رات وتحفيز االس���تثمار، وعنصر جذب 
ل���رؤوس األموال واالس���تثمارات األجنبية. وإن المحافظة 


