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، )  دراسـة قانونیـة مقارنـة–األسـرار المـصرفیة (بحث مستل من أطروحة الدكتوراه الموسـومة (*) 

   .٢٠٠٥مقدمة إلى كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
مـن قـانون ) ٢( والمادة ٢٠٠٠ لسنة ٢٨من قانون البنوك االردني المرقم ) ٧٢(تقابلها المادة ) ١(

  . ١٩٥٦لبنان لسنة سریة المصارف في 

  

النطاق الموضوعي لاللتزام بالسر 
  المصرفي 

١    
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)١( Thirry Bonneau, Droit banacaire, 5e edition, Montchrestien, 2003, P.283.  

)٢(  Christian. Gavalda, Jean. Stoufflet, droit bancaire, litec, 1992, P. 174.  

)٣( Dalloz, 22, Janvier, 2004, P.209.  

القـاهرة ، دار النهـضة العربیـة  ،ام بالـسر المـصرفينطاق االلتزعبد الرحمن السید قرمان ، . د) ٤(
  .٢٥ ص١٩٩٩، 
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عبــد الــرحمن .  اشــار الیــه د٢١/٣/١٩٩١القــرار الــصادر مــن قاضــي االمــور المــستعجلة فــي ) ١(

  . ٢٦السید قرمان، مصدر سابق ، ص

 ، المجلــــة الفــــصلیة للقــــانون ١٣/٦/١٩٩٥قــــرار الــــنقض التجــــاري الفرنــــسي الــــصادر بتــــاریخ ) ٢(
ــــرحمن الــــسید قرمــــان ، مــــصدر ســــابق  .  اشــــار الیــــه د٨١٨ ، ص١٩٩٥اري، التجــــ عبــــد ال
  . ٢٧ص
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–

                                                        
مــشكلة غــسیل االمــوال وســریة الحــسابات بــالبنوك فــي القــانون ماجــد عبــد الحمیــد عمــار ، . د) ١(

  . ٢٥ ، ص٢٠٠٢، القاهرة ، دار النهضة العربیة ، المقارن والقانون المصري 

منــشورات ، فـي القـانون المــصري والقـانون المقـارن ة المـصرفي حـسین النـوري ، سـر المهنــ. د) ٢(
  . ١٣ ، ص١٩٧٤، القاهرة ، اتحاد المصارف العربیة 
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منــشورات  ، ٢ط ،٣جالیـاس ناصـیف ، الكامــل فـي قـانون التجــارة ، عملیـات المـصارف ، . د) ١(

  . ٣٣٢ ، ص١٩٩٧، عویدات 
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)١ (  Carpentras 24 Sept. 1997. D. 1998, 625, obs. Oliver staes,  

، دار النهـضة العربیـة ، سـریة الحـسابات المـصرفیة رضـا الـسید عبـد الحمیـد ، . د:  اشار الیـه -
  . ١٤ ، ص٢٠٠٢، القاهرة 
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حـــسین . اشـــار الیـــه د . ٢١ ، ص١٩٧٣بارمــان ، الـــسر المـــصرفي فـــي المانیـــا االتحادیـــة ، ) ١(

  . ١٤النوري ، سر المهنة المصرفي ، مصدر سابق ، ص

، القـــاهرة ، دار النهـــضة العربیـــة ،الحمایـــة الجنائیـــة ألســـرار المهنـــةاحمـــد كامـــل ســـالمة ، . د) ٢(
  . ٥٩ ، ص١٩٨٨
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  . ١٥حسین النوري ، سر المهنة المصرفي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

مــن )٢(مــن القــانون الــسوري والمــادة ) ٣(مــن القــانون االردنــي ، والمــادة ) ٧٢(تقابلهــا المــادة ) ٢(
 .  اللبنانيالقانون
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  المطلب األول
  رفیة والمعامالت المتعلقة بھاالعملیات المص





 













 

                                                        
  . ١٨عبد الرحمن السید قرمان ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
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  المقصد األول 
  العملیات المصرفیة االئتمانیة







                                                        
  . ٧٢٦ ، ص١٩٨٤ ، مطبعة النصر ، ٥رضا عبید ، القانون التجاري ، ط. د) ١(
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 ومــا ٥ ، ص١٩٩٨ابــراهیم ممــدوح زكــي ، الجوانــب القانونیــة لعقــود التمویــل المــصرفي ، . د) ١(

 . بعدها 

 ،  بــدون ٣ ، ط٣یط فــي شــرح القــانون التجــاري العراقــي ، جصــالح الــدین النــاهي ، الوســ. د) ٢(
 . ٣٧٠سنة طبع ، ص
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 لـــسنة ٣٠مـــن قـــانون التجــارة العراقـــي النافــذ المـــرقم ) ١٣٨(انظــر علـــى ســبیل المثـــال المــادة ) ١(

  . ١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة المصري الجدید المرقم ) ٤٧٥( والمادة ١٩٨٤

  . ١٧ مصدر سابق ، صرضا السید عبد الحمید ،. د) ٢(
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ً الذي كان نافذا عند ١٩٩٠ لسنة ٢٠٥اشار المشرع في هذا النص الى قانون سریة الحسابات المرقم ) ١(

 اال ان القـــانون الغــي بــصدور فــانون البنــك المركـــزي ١٩٩٩ لــسنة ١٧تــشریع قــانون التجــارة المــرقم 
  . ٢٠٠٣ لسنة ٨٨المصري المرقم 

 الحـــساب ١٩٨٤ لـــسنة ٣٠نون التجـــارة العراقـــي النافـــذ المـــرقم مـــن قـــا) ٢١٧(عرفـــت المـــادة ) ٢(
عقــد یتفـق بمقتــضاه شخـصان علــى ان یقیـدا فــي حـساب عــن طریـق مــدفوعات (الجـاري بانـه 

متبادلة ومتداخلـة الـدیون الناشـئة عـن العملیـات التـي تـتم بینهمـا مـن تـسلیم نقـود او امـوال او 
ا عـن تـسویة هـذه الـدیون عـن كـل دفعـة علـى اوراق تجاریة قابلة للتملك وغیرها وان یستعیـض

 ) . حدة بتسویة نهائیة ینتج عنها رصید الحساب عند غلقه

القـانون التجـاري القـسم االول مطبعـة جامعـة بغـداد باسم محمد صالح ، . اكرم یاملكي ، د. د) ٣(
  . ٢٧٤ ، ص١٩٨٢، 

یـات البنـوك ، منـشأة المعـارف ، اكرم منیر فهیم ، القانون التجـاري ، العقـود التجاریـة وعمل. د) ٤(
  .١٧٨ ، ص١٩٨٢االسكندریة، 
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، دار الفكـــر الجــــامعي ، اعمـــال البنــــوك منیـــر محمـــد الجنبیهــــي ، ممـــدوح محمــــد الجنبیهـــي ) ١(
  . ٤٢٠ ، ص٢٠٠٠، اإلسكندریة 
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  . ٢٠رضا السید عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
 ودیعـة النقـود ١٩٨٤لـسنة ) ٣٠(قي النافذ المرقم من قانون التجارة العرا) ٢٣٩(عرفت المادة ) ٢(

عقـــد یخـــول بمقتـــضاه المـــصرف تلـــك النقـــود المودعـــة فیـــه والتـــصرف فیهـــا بمـــا یتفـــق (بانهـــا 
مــن قــانون التجـــارة ) ٣٠١(وتقابلهــا المــادة ) ونــشاطه المهنــي مــع التزامــه بــرد مثلهـــا للمــودع

  . ١٩٩٩ لسنة ١٧المصري المرقم 

 ، دار البركة للنشر والتوزیـع ١شاهین ، تشریعات مالیة ومصرفیة ، طرشاد العصار ، هشام ) ٣(
  . ٧٣ ، ص٢٠٠١، 

 ١٩٦٨علي البارودي ، العقود وعملیات البنوك التجاریة ، منشأة المعـارف ، االسـكندریة ،. د) ٤(
 . ٢٥٦، ص
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  . ٣٨٧منیر محمد الجنبیهي وممدوح محمد الجنبیهي ، مصدر سابق ، ص) ١(

رة الـــى وجـــود انـــواع عـــدة مـــن الودائـــع النقدیـــة المـــصرفیة وهـــي الودیعـــة الجـــل ، تجـــدر االشـــا) ٢(
والودیعـة حــین الطلــب والودیعــة بــشرط االخطــار الــسابق والودیعــة لغــرض معــین ، لمزیــد مــن 

حمــزة فــائق الزبیــدي ، ودیعــة النقــود ، دراســة فــي القــانون العراقــي ، رســالة : التفــصیل انظــر 
  . ٢٨-١٦ ، ص١٩٨٤لقانون ، جامعة بغداد، ماجستیر ، مقدمة الى كلیة ا

  . ٢٤رضا السید عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
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  . ١٨عبد الرحمن السید قرمان ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

) ( ندى زهیر الفیل ، الخصم ، دراسة قانونیة مقارنة ، رسالة دكتـوراه : لمزید من التفصیل انظر
  . ٢٠٠٤معة الموصل ، مقدمة الى كلیة القانون ، جا

مـن قـانون ) ٣٥٥-٣٥١(من قـانون التجـارة العراقـي النافـذ والمـواد ) ٣٨٧-٢٨٣(انظر المواد ) ٢(
 . التجارة المصري 
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  . ٣٢ندى زهیر الفیل ، مصدر سابق ، ص) ١(
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) ( لمزید من التفصیل انظر استاذتنا الدكتورة نسیبة ابراهیم حمو ، خطاب الـضمان ، دراسـة فـي

  . ١٩٧٨ون العراقي ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون ، جامعة بغداد، القان

  . ٤١٠منیر محمد الجنبیهي وممدوح محمد الجنبیهي ، مصدر سابق ، ص) ١(

مـــن قـــانون التجـــارة العراقـــي النافـــذ موضـــوع خطـــاب الـــضمان ) ٢٩٤-٢٨٧(تناولـــت المـــواد ) ٢(
 . ارة المصري النافذ من قانون التج) ٣٦١-٣٥٥(وتقابلها المواد 
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  . ١٦استاذتنا الدكتورة نسیبة ابراهیم حمو ، مصدر سابق ، ص) ١(

مــــن قــــانون التجـــارة العراقــــي النافــــذ والمــــواد ) ٢٧٣-٢٦٩(انظـــر علــــى ســــبیل المثـــال المــــواد ) ٢(
 . في قانون التجارة المصري النافذ ) ٣٤١-٣٣٨(

لمكـــشوف ، دراســـة قانونیـــة مقارنـــة ، بختیـــار صـــابر بـــایز حـــسین ، االعتمـــاد للـــسحب علـــى ا) ٣(
  . ١٢ ، ص٢٠٠٤رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
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  ٢٢





 

                                                        
، العقــود التجاریــة وعملیــات البنــوك فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة محمــد حــسن الجبــر ، . د) ١(

  . ٣٠١ ، صالریاض
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  . ٤٠٤ق ، صمنیر محمد الجنبیهي وممدوح محمد الجنبیهي ، مصدر ساب) ١(

 علـى مـا یلـي ٢٠٠١ لـسنة ٢٩من قانون السریة المـصرفیة الـسوري المـرقم ) ٣(نصت المادة ) ٢(
ان العاملین في المصارف المشار الیها فـي المـادة االولـى مـن هـذا القـانون وكـل مـن كـان : (

علـــى اطــــالع بحكــــم صـــفته او وظیفتــــه بایــــة طریقـــة كانــــت علــــى قیـــود الــــدفاتر والــــسجالت 
 ..) . ت والمراسالت والمعامال

 علـى مـا یلـي ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨من قانون البنك المركزي المـصري المـرقم ) ٩٧(نصت المادة ) ٣(
تكون جمیع حسابات العمالء وودائعهـم وامانـاتهم وخـزائنهم فـي البنـوك وكـذلك المعـامالت : (

 ..). المتعلقة بها سریة
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 والمـــادة ١٩٨٤لـــسنة ) ٣٠(نافـــذ المـــرقم مـــن قـــانون التجـــارة العراقـــي ال) ١٨٦(انظـــر المـــادة ) ١(

 . ١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري النافذ المرقم ) ٣٢٤(

  . ٢٦رضا السید عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
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، القـــاهرة ، مكتبـــة عـــین شـــمس ، االســـس القانونیـــة لعملیـــات البنـــوك ســـمیحة القلیـــوبي ، . د) ١(

  . ٢٢٤ ، ص١٩٩٢

 عبـد الحلـیم ، التـزام البنـك بالمحافظـة علـى سـریة الحـسابات ، مجلـة المحامـاة ، لطفي یوسـف) ٢(
 .  ١٣٦ ، ص١٩٩٥ ،  آب ٣٧تصدرها نقابة المحامین في جمهوریة مصر العربیة ، العدد 

  . ٣٩٦احمد كامل سالمة ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
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)١ (  Revue de Droit Bancaire et financier, n◌ْ3- mai/Juin, 2001, Edition Du Juris – 

classeur, p. 151.  

ال یجـــوز لهـــم بـــاي حـــال مـــن (.. مـــن القـــانون الـــسوري والتـــي جـــاء فیهـــا ) ٣(تقابلهـــا المـــادة ) ٢(
االحوال افشاء مـا یعرفونـه عـن اسـماء المتعـاملین وامـوالهم وكـل مـا یتعلـق بایـداعهم وامـورهم 

مــن القــانون المــصري والمــادة ) ٩٧(مــادة مــن القــانون اللبنــاني وال) ٢(والمــادة ..) المــصرفیة 
 . من القانون االردني ) ٧٣(
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  المقصد الثاني
  ات المصرفیة الخدمیةالعملی



 

 







                                                        
  . ٢٨رضا السید عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

) ( جــرى العمــل لــدى أغلــب القــوانین بتنظــیم عقــد اجــارة الخــزائن ضــمن العملیــات المــصرفیة اال ان العقــد
وره عـــن المـــصرف واعتبـــاره مـــن صـــلته ضـــعیفة بالعملیـــات المـــصرفیة وال تظهـــر االمـــن خـــالل صـــد

االعمـــال التجاریـــة ، اذن هـــو خدمـــة یقـــدمها المـــصرف لعمالئـــه كنـــوع مـــن التعـــاون المطلـــوب معهـــم 
محمد الشحات الجندي ، فقه التعامل المالي والمصرفي الحـدیث ، دار . ووسیلة لجذب العمالء ، د
 . ١٣٠ ، ص١٩٨٩النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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 ، الخـــدمات المـــصرفیة ، اجـــارة الخـــزائن الحدیدیـــة ، بحـــث منـــشور فـــي حـــسین ســـلوم. د. أ ) ١(

مــؤتمر عملیــات البنــوك بــین النظریــة والتطبیــق ، كلیــة القــانون ، جامعــة الیرمــوك ، االردن ، 
  . ١ ، ص٢٠٠٢

 ٣٠من قـانون التجـارة العراقـي النافـذ المـرقم ) ٢٥٨-٢٤٨(على سبیل المثال انظر المواد من ) ٢(
   . ١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة المصري المرقم ) ٣٢٣-٣١٦(مواد  وال١٩٨٤لسنة 
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حبیــب خلیفــة جبــورة ، مــسؤولیة المــصرف فــي عقــد الخــزائن الخاصــة ، بحــث منــشور فــي . د ) ١(

مــؤتمر عملیــات البنــوك بــین النظریــة والتطبیــق ، كلیــة القــانون ، جامعــة الیرمــوك ، االردن ، 
  . ٣ ، ص٢٠٠٢

 فرحـــــات ، المــــــسؤولیة المـــــصرفیة عــــــن اجـــــارة خزنــــــة حدیدیـــــة ، المجموعــــــة عبـــــداهللا. د. أ ) ٢(
  . ١٣٦المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین ، مصدر سابق ، ص

  : على ما یلي ١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة المصري المرقم ) ٣٢١(نصت المادة ) ٣(
یوقـع الحجـز بتبلیـغ . ٢الخزانـة ، یجوز توقیع الحجـز التحفظـي او الحجـز التنفیـذي علـى . ١    (

البنك مضمون السند الذي یتم بموجبه مع تكلیفه بالتقریر عما اذا كان یـؤجر للمحجـوز علیـه 
ًوعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبلیغ ان یخطر المستأجر فورا بتوقیـع الحجـز وان یمنعـه مـن 

  ..) . استعمال الخزانة
 لـم تتـضمن نـصوصه هـذا االمـر فـي ١٩٨٤ لـسنة ٣٠المـرقم ً     علما ان قانون التجارة العراقي 

 . الخاصة باجارة الخزائن ) ٢٥٨-٢٤٨(المواد من 
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  . ٢٥رضا السید عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
  . ٤٧ ، ص١٩٨٦سمیحة القلیوبي ، القانون التجاري ، دار النهضة العربیة ، . د) ٢(

حـــرم علــى المـــستأجر ان یــضع فـــي الخزانــة المـــؤجرة ًتتــضمن بعـــض العقــود المطبوعـــة بنــدا ی) ٣(
اشیاء او مواد من شأنها ان تسبب أي خلل او خطر او تلف ویحفـظ المـصرف لنفـسه الحـق 

ــــه ذلــــك ، أ  الخــــدمات حــــسین ســــلوم ، . د. فــــي فحــــص موجــــودات الخزینــــة كلمــــا تــــراءى ل
ك بـین النظریـة بحـث منـشور فـي مـؤتمر عملیـات البنـو، اجارة الخزائن الحدیدیـة ، المصرفیة 
  . ١٠ ، ص٢٠٠٢، االردن ، جامعة الیرموك ، كلیة القانون ، والتطبیق 

لـسنة ) ٣٠(مـن قـانون التجـارة العراقـي المـرقم ) ٢٥٣ و ٢٥٢(انظر على سبیل المثال المادة ) ٤(
  . ١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري المرقم ) ٣١٨( والمادة ١٩٨٤
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مـــن قـــانون التجـــارة ) ٣٢٩(ن قـــانون التجـــارة العراقـــي النافـــذ والمـــادة مـــ) ٢٥٨(انظـــر المـــادة ) ١(

 . المصري النافذ
ندى زهیر الفیل ، النقل المصرفي ، دراسة قانونیة مقارنة ، رسـالة ماجـستیر مقدمـة الـى كلیـة ) ٢(

  . ٢١ ، ص١٩٩٥القانون، جامعة بغداد ، 

  : على ما یلي ٢٠٠٣من قانون المصارف العراقي لسنة ) ٥٠(نصت المادة ) ٣(
یحظـــر علـــى أي مـــدیر او مـــسؤول او موظـــف او وكیـــل للمـــصرف حـــالي او ســـابق اعطـــاء     (

مـن قــانون البنــوك ) ٧٣(تقابلهـا المــادة ....) معلومـات او بیانــات عـن العمــالء او حــساباتهم 
 ٢٩من قانون السریة المصرفیة السوري المـرقم ) ٣( والمادة ٢٠٠٠ لسنة ٢٨االردني المرقم 

 والمـادة ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ من قانون البنك المركزي المصري المـرقم ٩٧ والمادة ٢٠٠١نة لس
  .١٩٥٦من قانون سریة المصارف اللبناني لسنة ) ٢(
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  المطلب الثاني
  الحسابات المصرفیة السریة







 









                                                        
  . ٢١١ ، ص١٩٨٥سلمان بو ذیاب ، النقل المصرفي ، الدار الجامعیة ، بیروت ، . د) ١(

لحــسابات بــالبنوك والمــشاكل التــي محــي الــدین اســماعیل علــم الــدین ، شــرح قــانون ســریة ا. د) ٢(
  . ٧ ، ص١٩٩١ ، ٤٥نشأت عن تطبیقه، كتاب االقتصاد ، العدد 

دار  ، ٢ط، دراسـة مقارنـة ، النظـام القـانوني للحـسابات الـسریة عبد المولي علي متـولي ، . د) ٣(
  . ٦٩ ، ص٢٠٠٣، القاهرة ، النهضة العربیة 
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 ، الـوجیز فـي العقـود المدنیـة ، مدیریـة دار الكتـب استاذنا الدكتور جعفر محمد جـواد الفـضلي) ١(

  . ٧، ص١٩٨٩للطباعة والنشر ، 

 ١٩٩٠ لـــسنة ٢٠٥تجــدر االشـــارة الـــى ان قـــانون ســـریة الحـــسابات بـــالبنوك المـــصري المـــرقم ) ٢(
الملغي كان قد اجاز في المـادة الثانیـة منـه للمـصارف فـتح حـسابات مرقمـة بالنقـد االجنبـي ، 

 لـم یـشر الـى هـذا النـوع ٢٠٠٣ لـسنة ٨٨ك المركـزي المـصري النافـذ المـرقم اال ان قانون البن
 . من الحسابات ، وبنفس االتجاه سار المشرع العراقي واالردني 
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، منـشورات اتحـاد المـصارف العربیـة ، حسین النوري ، الكتمـان المـصري اصـوله وفلـسفته . د) ١(

  . ٤٥ ، ص١٩٧٥، بیروت 

  . ٢٠٠٣نون المصارف العراقي لسنة من قا) ٤٩(انظر المادة ) ٢(
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 . ٢١عبد الرحمن السید قرمان ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

، بیــروت ، منـشورات اتحـاد المـصارف العربیـة توفیـق شـمبور ، سـریة الحـسابات المــصرفیة ، ) ٢(
  . ٢٧، ص١٩٩٣

 عقوبــة ظهـر الحــساب المــرقم فــي الثالثینـات مــن القــرن الماضــي فــي المانیـا عنــدما قــرر هتلــر) ٣(
جمــال الـدین مكنــاس ، . االعـدام لكــل المـاني ال یــصرح عـن اموالــه الموجـودة فــي الخـارج ، د

مجلــــة جامعــــة دمــــشق للعلــــوم ، بحــــث منــــشور ، الــــسریة المــــصرفیة فــــي القــــانون الــــسوري 
  . ١٣ ، ص٢٠٠٢، ١٨المجلد ،٢العدد ، االقتصادیة والقانونیة 

  :     ==الحسابات المرقمة یمكن تلخیصها بما یلي اما بالنسبة لالجراءات التنظیمیة لفتح ) ٤(
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یحــضر العمیــل الــى المــصرف ویجتمــع بمــدیر المــصرف او وكیلــه المفــوض بفــتح الحــسابات . أ  

  . المرقمة 
نــوع / نــوع الحــساب / یقـدم العمیــل المعلومــات الالزمــة لفــتح الحــساب الـسري وتحــدد الــشروط . ب

  . د اسم الوكیل ان وج/ مدة العقد / العملة 
یــتم توقیــع عقــد فــتح الحــساب ویــذكر اســم صــاحبه وعنوانــه وجنــسیته ویــسجل هــذا العقــد فــي . ج 

ًسجل خاص یأخذ رقما سریا ثم یحفظ في خزانة خاصة وتسلم نسخة مـن العقـد لقـسم الودائـع  ً
في المصرف تحمل الرقم السري دون ذكر اسم العمیـل باالضـافة الـى الـرقم العـادي للحـساب 

هــــشام البــــساط ، ادارة الــــسریة المــــصرفیة اجراءاتهــــا التنظیمیــــة . لتعامــــل ، دلتــــأمین ســــیر ا
  . ١٥١والعملیة في لبنان ، مصدر سابق ، ص

  . ١٤جمال الدین مكناس ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

 وباالغلبیــة ٢٠/٥/١٩٨٤وقـد اقــر الــشعب السویـسري فــي االســتفتاء الــشعبي الـذي أجــري فــي ) ٢(
اتحـاد ، مـسائل قانونیـة خاصـة بالتجـارة االلكترونیـة فیـق شـمبور ، هذا العـرف المـصرفي ، تو

  . ٢٨ ، ص٢٠٠٠، المصارف العربیة  
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دار  ، ٢ط، دراسـة مقارنـة ،  النظـام القـانوني للحـسابات الـسریة عبد المولي علي متـولي ،. د) ١(

  . ٧٨ ، ص٢٠٠٣، القاهرة ، النهضة العربة 

 ترتكبهـا منظمـة اجرامیـة مؤلفـة مـن ثالثـة اشـخاص فـأكثر الجریمة المنظمة هي الجریمة التـي) ٢(
كـوركیس یوسـف . انشئت بقـصد ارتكـاب جـرائم معینـة علـى شـكل مـستمر وبباعـث الـربح ، د

 ، الـدار العلمیـة الدولیـة ودار الثقافـة للنـشر والتوزیـع ، االردن ١داود ، الجریمة المنظمة ، ط
  . ٢٢ ، ص٢٠٠١، 
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  . ٧٨ ، مصدر سابق ، صعبد المولي علي متولي. د) ١(

  . ٤٦حسین النوري ، الكتمان المصرفي أصوله وفلسفته ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
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  .٨٣عبد المولي علي متولي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
التـــي تثبــــت لهــــا ) الــــشركة المحـــدودة العامــــة(یطلـــق علــــى الـــشركة المــــساهمة فـــي القــــانون االنكلیـــزي ) ٢(

 ومع ذلك فان ١٩٨٥ًادة التأسیس وفقا الحكام قانون الشركات لسنة الشخصیة المعنویة بصدور شه
هذه الشركة ال یمكن لها ان تباشر نشاطها وتزاول اعمالها بمجرد اكتسابها للشخصیة المعنویة فالبد 

ًالمنــصوص علیهــا فــي القــانون المــذكور وفقــا الحكــام ) شــهادة ممارســة التجــارة(مــن الحــصول علــى 
  .  منه ١١٧المادة 

  . ١٥ ، ص٢٠٠٤مجید حمید العنبكي ، الشركات في القانون االنكلیزي ، . د.    انظر أ   

 ، المعـــدل ١٩٩٧ لـــسنة ٢١مـــن قـــانون الـــشركات العراقـــي النافـــذ المـــرقم ) ٢٢(انظـــر المـــادة ) ٣(
 والمعـــدل بالقـــانون ١٩٨١ لـــسنة ١٥٩مـــن قـــانون الـــشركات المـــصري المـــرقم ) ٢٠(والمـــادة 
  . ١٩٩٨لسنة ) ٣(المرقم 
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)١ (  Raymond Farhat, Le secret bancaire etude de droit compare (France, Suisse, Liban) 

praFace de michel vasseur, Paris, 1980, P. 9.  
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اذ ) بــــرأس مـــال النــــضال(كانـــت تـــسمى االمــــوال العائـــدة لجبهــــة التحریـــر الــــوطني الجزائـــري ) ١(

ـــر ضــاعت مــا بــین قاعــدة الــسریة وبــین الــسیاس . د: ة لمزیــد مــن التفــصیل حــول القــضیة انظـ
  . ٤٤٢عبد المولي علي متولي ، مصدر سابق ، ص



=============================  

  ٤٣







 







 





 







 







                                                        
 ، الكتــاب الثــاني ، دار ابــو المجــد ، ١٩٩٩عمــاد الــشربیني ، القــانون التجــاري الجدیــد لــسنة ) ١(

 . ١٤ ، ص٢٠٠٠
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ًي المــصري قــرارا اصــدر وزیــر االقتــصاد والتجــارة الخارجیــة باالتفــاق مــع محــافظ البنــك المركــز) ١(

ینص على الحد االدنى لفتح الحساب السري بما ال یقـل عـن مائـة الـف دوالر امریكـي او مـا 
  . ١٠٠عبد المولي علي متولي ، مصدر سابق ، ص. یعادله بالعمالت االخرى، د

مكتبـــة دار  ، ١ط،ســـر المهنـــة المـــصرفي فـــي التـــشریع االردنـــي  عبـــد القـــادر العطیـــر ، . د) ٢(
  . ١٤٩ ، ص١٩٩٦، عمان ، لنشر والتوزیع الثقافة ل

جاء هذا القرار بضغط من الوالیات المتحدة االمریكیـة لمالحقـة االمـوال غیـر النظیفـة وتمویـل ) ٣(
  . ٧٢عبد القادر العطیر ، مصدر اعاله ، ص. عملیات االرهاب ، د
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  . ١١٨عبد المولي علي متولي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

  . ٣١٤مة ، مصدر سابق ، صاحمد كامل سال. د) ٢(
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  . ٩٧عبد المولي علي متولي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(

علـى موقـع ) ١٤٨٣(لمزید من التفصیل انظر قرار مجلس االمن الدولي بـشأن العـراق المـرقم ) ٢(
  : االنترنت 

www.un/org 
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 فقـــد اصـــدرت ســـلطة ٢٢/٥/٢٠٠٣فـــي ) ١٤٨٣(ًواســـتنادا الـــى قـــرار مجلـــس االمـــن المـــرقم ) ١(

ًاالئتالف في العـراق قـرارا بـادارة امـوال وممتلكـات اعـضاء الحكومـة العراقیـة الـسابقة اذ یجـب 
علــى مــن توجــد بحیازتــه او تحــت ســیطرته ممتلكــات وامــوال كانــت مملوكــة للحكومــة الــسابقة 

ًاالبــالغ عنهــا فــورا وتــسلیمها مباشــرة الــى ســلطات االئــتالف واال  تعــرض المخــالف للعقوبــة ، ً
وهذا بالطبع سیشمل المصارف العراقیة المودع لدیها تلك االموال، لمزید مـن التفـصیل انظـر 

المنــــشور فــــي جریــــدة الوقــــائع العراقیــــة ، العــــدد ) ٤(قــــرار ســــلطة االئــــتالف المؤقتــــة المــــرقم 
  . ١٧/٦/٢٠٠٣ في ٤٤، السنة ) ٣٩٧٧(
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ائع القضیة انظر الوكالة الدولیة لالعالم الحر عبر شـبكة لمزید من التفصیل حول اسماء ووق) ١(
 www.almojaded.com                             ٥/٢/٢٠٠٤االنترنت بتاریخ 
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  :الخاتمة 
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