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ممدص

يتناول ىذا البحث مبدأ السرية المصرفية من حيث :تعريفو ،ومشروعيتو ،ونطاقو ،واإلخالل بو

وعقوبتو ،واالستثناءات الواردة عميو ،وذلك في دراسة مقارنة بين قانون البنوك األردني والشريعة اإلسالمية.
ومن خالل ىذا البحث تبيين أن مبيدأ السيرية المصيرفية مقيرر شيرعا وقانونيا ،وينطيوي عمي مصيال

تعود لمعميل ،والمصرف ،والمجتمع بوجو عام ،وأن ليذا المبدأ نطاقيو الموويوعي ،والشخصيي ،والزمنيي،
وأن اإلخييالل بييو مجييرم ومعاقييب عميييو شييرعا وقانونييا ،إال أن ىييذا المبييدأ ليييس عمي إطالقييو ،بييل تييرد عميييو

استثناءات عدة؛ وذلك العتبارات تتعمق بالعدالة ،وتغميب المصمحة العامة ،واختيار أخف الوررين.

Abstract
This study deals with the principle of banking secrecy in terms of its definition,
legality, scope, penalty of violation and exceptions related to it in a comparative study
between the Jordanian Banking Law and Islamic Shari'ah.
Through this work, it has been found that the principle of banking secrecy is legally
established and involves the interests of the client, the bank and society in general, and
that this principle has its own objective, personal and temporal scope, and that the
violation of this norm is a crime in the light of Shari'ah and law. In accordance with
justice and public interest this principle tends to have several exceptions.

املكدمة.
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عم النبي األمين ،وعم آلو ،وصحبو أجمعين ،وبعد:
فإن العمل المصرفي تحكمو قواعد ومبادئ ترمي إل تحقيق المصمحة والعدل بين المصرف والعميل .ومن ىذه المبادئ ما
يعرف بمبدأ السرية المصرفية ،وقد تناولو قانون البنوك األردني رقم ( )ٕٛلسنة ٕٓٓٓ ومن المواد،)ٚٗ( ،)ٖٚ( ،)ٕٚ( :
(٘ .)ٚمن ىنا ،جاء ىذا البحث؛ ليسمط الووء عم ما ورد في ىذه المواد ،مستعروا موقف الشريعة اإلسالمية من ذلك.
مشلمة البحث.

تظير مشكمة ىذا البحث في اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

ٔ -ما حقيقة مبدأ السرية المصرفية؟
ٕ -وما مدى مشروعيتو؟
* أستاذ مشارك ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية.
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ٖ -ما نطاق مبدأ السرية المصرفية؟
ٗ -ما ماىية جريمة إفشاء السر المصرفي؟ وما عقوبتيا؟
٘ -ما االستثناءات الواردة عم مبدأ السرية المصرفية؟

أٍداف البحث.

تكمن أىداف ىذا البحث في النقاط اآلتية:

ٔ -معرفة حقيقة مبدأ السرية المصرفية ،ومدى مشروعيتو ،ونطاقو.

ٕ -الوقوف عم أركان جريمة إفشاء السر المصرفي ،وبيان عقوبتيا.
ٖ -بيان االستثناءات الواردة عم مبدأ السرية المصرفية.

أٍنية البحث.

تنبع أىمية ىذا البحث من أىمية موووعو :حيث يعد مبدأ السرية المصرفية أحد المبادئ الميمة التي تحكم العمل

المصرفي ،وليذا أولتو الدول عنايتيا بسن القوانين ،واصدار التشريعات الناظمة لو .كما تظير أىميتو في حاجة المتصمين
بالعمل المصرفي عمال وتعامال إل معرفة ما يتعمق بيذا المبدأ من قوايا ومسائل.

الدراسات الشابكة.

تناولت دراسات سابقة عدة ىذا الموووع ،فمن ذلك:

ٔ -محمد عمي القري في بحثو :السرية في العمميات المصرفية :مفيوميا وووابطيا ،بحث مقدم إل ندوة البركة العشرين
لالقتصاد اإلسالمي ،كوااللمبور  -ماليزيإٓٓٔ ،م.

ٕ -الصادق حماد محمد في بحثو :السرية المصرفية في الفقو والقانون :مفيوميا وتأثيراتيا وووابطيا في المصرف اإلسالمي،
بحث مقدم إل ندوة البركة العشرين لالقتصاد اإلسالمي ،كوااللمبور  -ماليزيإٓٓٔ ،م.
ٖ -شريف بن أدول بن إدريس في رسالتو (ماجستير) :كتمان السر وافشاؤه في الفقو اإلسالمي ،دار النفائس ،عمان ،طٔ،
ٔٗٔٛهٜٜٔٚ-م ،تناول السرية المصرفية من ص-٘ٛصٖ.ٙ

ويالحظ عم ىذه الدراسات أنيا تناولت الموووع بشكل مختصر :فمم تبين النطاق الموووعي ،والشخصي ،والزمني
لمبدأ السرية المصرفية ،كما لم تبين أركان جريمة إفشاء السر المصرفي ،وعقوبتيا ،ولم تشمل االستثناءات الواردة كافة عم
ىذا المبدأ ،فوال عن عدم ذكر موقف قانون البنوك األردني من ذلك.

ميَج البحث.

اعتمدت في ىذا البحث المنيج االستقرائي ،والوصفي ،والتحميمي ،والمقارن :حيث قمت باستقراء وتتبع ما يتعمق

بالموووع من مسائل وقوايا من مصادرىا ،ووصفيا كما ىي في الواقع ،ودراستيا وتحميميا بغية الوصول إل نتائج
سميمة ،وذلك في دراسة مقارنة بين قانون البنوك األردني والشريعة اإلسالمية.

حدود البحث.

يتناول ىذا البحث مبدأ السرية المصرفية في قانون البنوك األردني رقم ( )ٕٛلسنة ٕٓٓٓم ،وذلك في دراسة مقارني ي ية
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بالشريعة اإلسالمية.
خطة البحث.

اشتمل البحث عم  :مقدمة ،وخمسة مباحث ،وخاتمة عم النحو اآلتي:

المقدمة :وتحدثت فييا عن مشكمة ىذا البحث ،وأىدافو ،وأىميتو ،والدراسات السابقة لو ،ومنيجو ،وحدوده ،وخطتو.
المبحث األكؿ :تعريؼ مبدأ السرية المصرفية ،كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :تعريف مصطم السرية المصرفية بوصفو مركبا.

المطمب الثاني :تعريف مصطم السرية المصرفية بوصفو لقبا.

المبحث الثاني :مشركعية مبدأ السرية المصرفية كمسكغاتو ،كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :مشروعية مبدأ السرية المصرفية.

المطمب الثاني :مسوغات مبدأ السرية المصرفية.

المبحث الثالث :نطاؽ مبدأ السرية المصرفية ،كفيو ثالثة مطالب:
المطمب األكؿ :النطاق الموووعي لمبدأ السرية المصرفية.

المطمب الثاني :النطاق الشخصي لمبدأ السرية المصرفية.
المطمب الثالث :النطاق الزمني لمبدأ السرية المصرفية.

المبحث الرابع :اإلخالؿ بمبدأ السرية المصرفية كعقكبتو ،كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :ماىية جريمة إفشاء السر المصرفي.

المطمب الثاني :عقوبة جريمة إفشاء السر المصرفي.

المبحث الخامس :االستثناءات الكاردة عمى مبدأ السرية المصرفية ،كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :األشخاص الذين ال يحتج بالسرية المصرفية في مواجيتيم.

المطمب الثاني :الحاالت التي يباح فييا إفشاء السر المصرفي.

الخاتمة :وىي خالصة بأىم النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا.

وبعد ،فيذا جيد متواوع ،فما كان فيو من صواب فيو من اهلل تعال وتوفيقو ،وما كان فيو من خطأ وزلل فمن وعفي،

وأستغفر اهلل تعال منو.

املبحث األول:

تعزيف مبدأ الشزية املصزفية.
يعرف مصطم السرية المصرفية بوصفو مركبا ،وبوصفو لقبا ،وبيان ذلك في المطمبين اآلتيين:

املطمب األول :تعزيف مصطمح الشزية املصزفية بوصفُ مزكبا.

يتكون مصطم السرية المصرفية من كممتين :السرية ،والمصرفية ،وفيما يأتي تعريفيما:

(ٔ)
أسر الشيء :كتمو ،وأظيره .وى ي يو
السرية لغة :مأخوذة من السّْر :وىو "الذي يكتم ،والجمع :أسرار" " .والسّْر :ما أخفيت  ...و َّ
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من األوداد :سررتو :كتمتو ،وسررتو :أعمنتو"(ٕ).
كالسر اصطالحان :عرفو المناوي بأنو" :الحديث المكتتم في النفس"(ٖ).

وعرفو مجمع الفقو اإلسالمي الدولي بأنو" :ما يفوي بو اإلنسان إل آخر مستكتما إياه من قبل أو من بعد .ويشمل ما

حفت بو قرائن دالة عم طمب الكتمان إذا كان العرف يقوي بكتمانو ،كما يشمل خصوصيات اإلنسان وعيوبو التي يكره أن
يطمع عمييا الناس"(ٗ).

والتعريف األخير ىو األقرب لما نحن بصدد بحثو (السرية المصرفية)؛ إذ ال يقتصر األمر فييا عم ما ىو مكتتم في
النفس ،بل يتعداه إل ما يفوي بو إنسان آلخر عم وجو الكتمان واإلخفاء عن اآلخرين.
كالمصرفية لغة :مأخوذة من صرف :وىو رجع الشيء .ومعن الصرف :شيء صرف إل شيء كأن الدينار صرف إل
الدراىم أي :رجع إلييا إذا أخذت بدلو ،ومنو اشتق اسم الصيرفي؛ لتصريفو أحدىما إل اآلخر(٘).

كالمصرؼ اصطالحان" :مكان يقوم بو أشخاص ىم ىيئة اعتبارية يؤسسون عمالً تجارياً في استثمار األموال وصرافة العمالت،
وخدميا بأجر في تسييل المبادالت التجارية ،وتقريب المتبايعين بومانتو وكفالتو"(.)ٙ

املطمب الثاىي :تعزيف مصطمح الشزية املصزفية بوصفُ لكباً.

()ٚ

عرف محمد عابدين وخميس الرشيدي من القانونيين السرية المصرفية بأنيا" :التزام البنك بالحفاظ عم سر العميل" .
وعرفيا من الباحثين الشرعيين محمد القري بأنيا" :كتم المصرف المعمومات المتعمقة بنشاطو أو بعمالئو واخفائيا عن

اآلخرين"(.)ٛ

والتعريف األخير ىو المختار؛ ذلك أن التعريف األول قد قصر معن السرية المصرفية عم ما يخص جانب العميل،

وىو غير دقيق :حيث يتسع معناىا لما يشمل المعمومات الخاصة بالمصرف ،كما نص عم ذلك التعريف الثاني.
املبحث الثاىي:

مشزوعية مبدأ الشزية املصزفية ومشوغاتُ.
املطمب األول :مشزوعية مبدأ الشزية املصزفية.

()ٜ

تستند مشروعية مبدأ السرية المصرفية إل ما قرره الفقياء من أصل وجوب حفظ السر ،وحرمة إفشائو  .وينيض بيذا

األصل جممة من األدلة منيا:

يدكا لا اؾ اك ْيدان :٘[يوسف].
ص ُر ْؤايا اؾ اعماى إِ ْخ اكِت اؾ فا اي ِك ُ
ص ْ
ٔ -قال تعال  :اال تا ْق ُ
يقول الجصاص" :وىو أصل في جواز ترك إظيار النعمة وكتمانيا عند من يخش حسده وكيده"(ٓٔ).
ِ
َخو المسمِِم ،الَ ي ِْ
ٕ -عن عبد اهلل بن عمر -روي اهلل عنيما -أن رسول اهلل  قالِ « :
ان
َ
ظم ُموَُ ،والَ ُي ْسم ُموَُ ،وَم ْن َك َ
الم ْسم ُم أ ُ ُ ْ
ُ
ات يوِم ِ
يو َكان المَّو ِفي حاجتِ ِو ،وم ْن َفَّرج ع ْن مسمٍِم ُكربةًَ ،فَّرج المَّو عْنو ُكربةً ِم ْن ُكرب ِ
َخ ِ
ِفي حاج ِة أ ِ
ام ِةَ ،وَم ْن َستََر ُم ْسِم ًما
ي
الق
َ ُ َ ُ َْ
َ َ ُ ْ َْ
َ ُ
َ َ
َُ َْ َ َ
َ َ ََ
ِ ِ (ٔٔ)
َّ
امة» .
َستََرهُ الموُ َي ْوَم القَي َ
وجو الداللة :أن النبي  حث عم ستر المسمم ،وأخبر أن من يفعل ذلك يستره اهلل تعال يوم القيامة .ومن ستر المسمم

حفظ سره ،وعدم إفشائو.
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اس ِعْن َد ِ
الرج َل ي ْف ِ
اهلل مْن ِزلَةً يوم اْلِقي ِ
الن ِ
ٖ -عن أبي سعيد الخدري  قال :قال رسول اهلل « :إِ َّن ِم ْن أَ َشّْر َّ
وي إِلَ
امةُ ُ َّ ،
َْ َ َ َ
َ
ام أرَتِ ِو ،وتُ ْف ِ
وي إِلَْي ِو ،ثَُّم َي ْن ُش ُر ِسَّرَىا»(ٕٔ).
َْ
َ

يقول النووي" :وفي ىذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينو وبين امرأتو من أمور االستمتاع ،ووصف تفاصيل

ذلك ،وما يجري من المرأة فيو من قول أو فعل ونحوه"(ٖٔ).

س بِحِد ٍ
ِ
ٗ -عن جابر بن عبد اهلل -روي اهلل عنيما -أن النبي  قال« :م ْن ح َّد َ ِ
تَ ،ف ِي َي أ ََم َانةٌ»(ٗٔ).
يث ،فَاْلتََف َ
ث في َم ْجم ٍ َ
َ َ
ومعن الحديث :أن من حدث في مجمس بحديث يريد إخفاءه ،ثم التفت أي :غاب ،أو التفت يمينا وشماال احتياطا ،فإن
حكم حديثو حكم األمانة ،فال يجوز إواعتيا بإشاعتيا(٘ٔ).

يقول ابن مفم " :ويجب حفظ سر من يمتفت في حديثو حذ ار من إشاعتو؛ ألنو كالمستودع لحديثو"(.)ٔٙ
ِ
ِ
َّ
ب َم َع اْل ِغْم َم ِ
اج ٍة،
ان ،قَ َ
الَ :ف َسم َم َعَمْيَناَ ،فَب َعثَني إِلَ َح َ
٘ -عن ثابت عن أنس  قال" :أَتَ َعمَ َّي َر ُسو ُل اهلل َ ،وأََنا أَْل َع ُ
ِ ِ
ِ
تَ :ال
فَأَْب َ
تَ :ما َحَب َس َ
تِ :إَّنيَا ِسّّر ،قَالَ ْ
اج ٍة ،قَاَل ْ
ت قَاَل ْ
اجتُوُ؟ ُقْم ُ
ك؟ ُقْم ُ
ْت َعمَ أ ُّْميَ ،فمَ َّما ِجْئ ُ
طأ ُ
تَ :ما َح َ
تَ :ب َعثَني َر ُسو ُل اهلل  ل َح َ
ِ
تُح ّْدثَ َّن بِ ِسّْر رس ِ ِ
اهلل لَو ح َّدثْ ُ ِ
ت"(.)ٔٚ
َح ًدا َل َح َّدثْتُ َ
ك َيا ثَاِب ُ
ت بِو أ َ
َح ًدا .قَا َل أََن ٌسَ :و ْ َ
ول اهلل  أ َ
َ
َُ
()ٔٛ
يقول البكري معقبا عم ىذا الحديث" :ففيو عظيم لطف أنس ،وصدق أمانتو ،ووفاؤه بالعيد" .
والنصوص المتقدمة ظاىرة في وجوب حفظ األسرار ،وحرمة إفشائيا ،ومن جممة ىذه األسرار :السر المصرفي ،فيكون

حفظو واجبا ،وافشاؤه محرما.
جاء في قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي رقم/ٔٓ/ٖٛ( :د )ٛبشأن السر في المين الطبية" :ب -السر أمانة لدى من
استودع حفظو؛ التزاما بما جاءت بو الشريعة اإلسالمية ،وىو ما تقوي بو المروءة وآداب التعامل .ج -األصل حظر إفشاء
السر .وافشاؤه دون مقتض معتبر موجب لممؤاخذة شرعا .د -يتأكد واجب حفظ السر عم من يعمل في المين التي يعود
اإلفشاء فييا عم أصل المينة بالخمل ،كالمين الطبية .)ٜٔ("...

وقد تناول قانون البنوك األردني رقم ( )ٕٛلسنة ٕٓٓٓ السرية المصرفية ومن المواد.)ٚ٘( ،)ٚٗ( ،)ٖٚ( ،)ٕٚ( :
فنص في المادة (ٕ" :)ٚعم البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العمالء ،وودائعيم ،وأماناتيم ،وخزائنيم لديو .ويحظر
إعطاء أي بيانات عنيا بطريق مباشر أو غير مباشر إال بموافقة خطية من صاحب الحساب ،أو الوديعة ،أو األمانة ،أو

الخزانة ،أو من أحد الورثة ،أو بقرار من جية قوائية مختصة في خصومة قوائية قائمة ،أو بسبب إحدى الحاالت المسموح
بيا بمقتو أحكام ىذا القانون .ويظل الحظر قائما حت ولو انتيت العالقة بين العميل والبنك ألي سبب من األسباب".
املطمب الثاىي :مشوغات مبدأ الشزية املصزفية.

يذكر القانونيون أن مبدأ السرية المصرفية يستند إل المسوغات اآلتية:

أكالن :حماية الحرية الشخصية :تعد المعامالت المالية لمعميل من األمور التي تتصل بحياتو الخاصة وبحريتو الشخصية التي

يحرص عم عدم اطالع الغير عمييا؛ لما في ذلك من مساس بكيانو المالي والتجاري(ٕٓ) .لذا ،تعد السرية المصرفية مظي ار
من مظاىر حماية الحرية الشخصية لألفراد عند مباشرتيم نشاطيم االقتصادي(ٕٔ).

ثانيان :حماية مصمحة المصرؼ :من مصمحة المصرف أن تبق أعمالو سرية؛ الرتباط ذلك بمصمحة العمالء الذين يودعون

المصرف أسرارىم المالية .وعم ذلك يتوجب عم المصرف المحافظة عمييا؛ ألن إفشاء المصرف ليا ييز الثقة بو ،ويزعزع
اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 991

مبدأ الشزية املصزفية يف قاىوٌ البيوك األردىية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطمأنينة التي ينشدىا العميل في المصرف مما يترتب عم ذلك نفور العمالء من التعامل معو ،وبالتالي خسارة المصرف

عم الصعيد المالي والتجاري(ٕٕ) .كما أن من مصمحة المصرف أن تبق أعمالو سرية؛ حت ال تصل لعمم المصارف األخرى
المنافسة ،أو لعمم منافسي عمالئو التجاريين(ٖٕ).

ثالثان :حماية المصمحة العامػة :تظيير المصيمحة العامية فيي السيرية المصيرفية فيميا يعيود عمي االقتصياد اليوطني مين دعيم لمثقية

بالنظييام المصيرفي لمبمييد ،وتشييجيع رؤوس األميوال المحمييية واألجنبييية عمي االسييتقرار فييي البمييد الييذي تحمييي قوانينييو السيرية

المصرفية(ٕٗ).

والناظر في المسوغات السابقة يجد قواميا حماية المصمحة خاصة كانت أو عامة ،وىو أمر يتفق ومبادئ الشريعة

اإلسالمية التي جاءت لتحقيق مصال العباد :بجمب المنافع ،ودرء المفاسد .يقول الشاطبي" :إن ووع الشرائع إنما ىو
لمصال العباد في العاجل واآلجل معا"(ٕ٘).

وقد ذكر الفقياء ما في كتمان السر بوجو عام من مصال لمخمق :يقول الماوردي" :اعمم أن كتمان األسرار من أقوى

أسباب النجاح ،وأدوم ألحوال الصالح"( .)ٕٙوقال أيوًا" :وكم من إظيار سر أراق دم صاحبو ،ومنع من نيل مطالبو ،ولو
كتمو كان من سطوتو آمنا ،وفي عواقبو سالما ،ولنجاح حوائجو راجيا"(.)ٕٚ
املبحث الثالث:

ىطاق مبدأ الشزية املصزفية.
لمبدأ السرية المصرفية نطاق موووعي ،وشخصي ،وزمني ،وبيان ذلك في المطالب اآلتية:

املطمب األول :اليطاق املوضوعي ملبدأ الشزية املصزفية.

()ٕٛ

يقصد بالنطاق الموووعي لمبدأ السرية المصرفية :المعمومات التي تشمميا السرية المصرفية

.

وقد بين ذلك قانون البنوك األردني في المادتين ،)ٖٚ( ،)ٕٚ( :فجاء في المادة (ٕ" :)ٚعم البنك مراعاة السرية
التامة لجميع حسابات العمالء ،وودائعيم ،وأماناتيم ،وخزائنيم لديو .ويحظر إعطاء أي بيانات عنيا بطريق مباشر أو
غير مباشر ."...
ونصت المادة (ٖ )ٚعم أنو" :يحظر عم أي من إداريي البنك الحاليين أو السابقين إعطاء أي معمومات أو بيانات
عن العمالء ،أو حساباتيم ،أو ودائعيم ،أو األمانات ،أو الخزائن الخاصة بيم ،أو أي من معامالتيم ،أو كشفيا ،أو تمكين
الغير من االطالع عمييا في غير الحاالت المسموح بيا بمقتو أحكام ىذا القانون .ويسري ىذا الحظر عم كل من يطمع

بحكم مينتو ،أو وظيفتو ،أو عممو بطريق مباشر أو غير مباشر عم تمك البيانات والمعمومات ."...
ويالحظ من نص المادتين السابقتين جممة من األمور اآلتية:
ٔ -نص القانون صراحة عم شمول السرية المصرفية لجميع حسابات العمالء ،وودائعيم ،وأماناتيم ،وخزائنيم لدى المصرف.

ٕ -إن األمثمة السابقة ليست عم سبيل الحصر ،بل تشمل السرية المصرفية أية معمومات أو بيانات عن أي من معامالتيم
كما ىو مذكور في نص المادة (ٖ ،)ٚوذلك يفيد العموم.
ٖ -إن السرية المصرفية ليست خاصة بمعامالت العمالء ،بل تشمل المعمومات الخاصة بالعمالء أنفسيم :وذلك كأسمائيم،
991ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1441 ،)4و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد أبو سزحاٌ

ٗ -وبياناتيم الشخصية ،كما جاء في نص المادة (ٖ.)ٚ
٘ -إنو يستوي في السرية المصرفية االطالع عم المعمومات والبيانات بحكم المينة ،أو الوظيفة ،أو العمل بطريق مباشر:

كما لو وصمت تمك المعمومات "إل عمم البنك عن طريق عميمو مباشرة"( .)ٕٜأو بطريق غير مباشر :كما لو "وصمت
المعمومات إل البنك عن طريق آخر غير العميل ،كما لو عمم بيا عن طريق تحريات خاصة"(ٖٓ).

 -ٙفات القانون النص عم المعمومات الخاصة بالمصرف نفسو ،وكان ينبغي ذكر ذلك؛ لشمول السرية المصرفية ليا.
 -ٚوقد أصاب القانون حين عمم النطاق الموووعي لمسرية المصرفية فجعمو شامال لكافة المعمومات المتعمقة بمعامالت
العمالء ،أو العمالء أنفسيم ،وان كان ينبغي تعميمو أيوا ليشمل المعمومات الخاصة بالمصرف .وىذا يتفق مع ما ورد
ذكره سابقا في قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي حين جعل السر شامال لما يفوي بو اإلنسان إل آخر ،أو ما حفت

بو قرائن دالة عم طمب الكتمان إذا كان العرف يقوي بكتمانو ،أو ما ىو من قبيل خصوصيات اإلنسان(ٖٔ) .وكل
ذلك يفيد العموم ،ويتأيد باألصل العام الذي ذكره الفقياء من وجوب حفظ السر ،وحرمة إفشائو ،والمؤيد باألدلة
الشرعية كما تقدم آنفا.
وىنا يثور سؤال يختص بالمصارف اإلسالمية :وىو ىل تشمل السرية المصرفية الفتاوى الصادرة عن ىيئات الرقابة

الشرعية أم ال؟ أجابت عن ذلك ندوة البركة العشرين لالقتصاد اإلسالمي في الفتوى رقم )ٖ/ٕٓ( :بشأن السرية المصرفية
مفيوميا وووابطيا الشرعية حيث جاء فييا" :د -ليس من مشموالت السرية المصرفية ما تصدره ىيئات الرقابة الشرعية من
فتاوى أو مبادئ شرعية؛ ألنيا من العمم الذي ال يجوز كتمو .أما المنتجات واآلليات المبنية عم تمك الفتاوى فيجب االحتفاظ

بسريتيا لمجية التي أعدت ليا"(ٕٖ).

وبيذا ،يتبين عدم شمول السرية المصرفية لمفتاوى الصادرة عن ىيئات الرقابة الشرعية ،ومن ثم يجوز نشرىا ،إال أن

ذلك ال يعني نشر أسرار المنتجات التي صدرت الفتاوى بشأنيا؛ إذ ال تالزم بين األمرين :فالفتوى تتصل ببيان الحكم الشرعي
وووابطو ،وىذا من العمم الشرعي الذي ال يجوز كتمو .أما أسرار المنتجات فيي أمور خاصة بالمصرف ال يجوز نشرىا.

املطمب الثاىي :اليطاق الشدصي ملبدأ الشزية املصزفية.

يقصد بالنطاق الشخصي لمبدأ السرية المصرفية :األشخاص المعنيون بالسرية المصرفية ،وىم األشخاص الممتزمون

بالسرية المصرفية ،والمستفيدون منيا(ٖٖ).

نص قانون البنوك األردني في المادة (ٕ" :)ٚعم البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العمالء ."...كما نص

في المادة (ٖ )ٚعم أنو" :يحظر عم أي من إداريي البنك الحاليين أو السابقين إعطاء أي معمومات أو بيانات عن العمالء
 ...ويسري ىذا الحظر عم كل من يطمع بحكم مينتو ،أو وظيفتو ،أو عممو بطريق مباشر أو غير مباشر عم تمك البيانات
والمعمومات ،بما في ذلك موظفي البنك المركزي ،ومدققي الحسابات".

ومن نص المادتين السابقتين يتبين أن المعنيين بالسرية المصرفية ىم:

 -9البنؾ :وعرفو قانون البنوك األردني في المادة (ٕ) فقرة (أ) بأنو" :الشركة التي يرخص ليا بممارسة األعمال المصرفية
وفق أحكام ىذا القانون بما في ذلك فرع البنك األجنبي المرخص لو بالعمل في المممكة".

 -1إداريك البنؾ كالعاممكف فيو :إن البنك بوصفو شخصا اعتباريا ال يستطيع أن يباشر نشاطو إال من خالل ممثميو وعمالو،
اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 991

مبدأ الشزية املصزفية يف قاىوٌ البيوك األردىية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيقع عمييم االلتزام بحفظ السر(ٖٗ).
وقد عرف قانون البنوك األردني في المادة (ٕ) فقرة (أ) اإلداري بأنو" :عوو مجمس إدارة البنك ،سواء بصفتو الشخصية،
أو بصفتو ممثال لشخص اعتباري ،أو مدير عام البنك ،أو أي موظف فيو".
وعرف قانون العمل األردني رقم ( )ٛلسنة ٜٜٔٙم في المادة (ٕ) العامل بأنو" :كل شخص ذك ار كان أو أنث يؤدي

عمال لقاء أجر ،ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرتو .ويشمل ذلك األحداث ،ومن كان قيد التجربة ،أو التأىيل".
 -1مكظفك البنؾ المركزم.
 -1مدققك الحسابات.

 -1مستشارك البنؾ كمحامكه :يمكن القول بخووع ىؤالء لاللتزام بالسرية المصرفية وذلك استنادا إلطالق نص المادة

(ٖ )ٚالسابقة :حيث جعمت حظر إفشاء المعمومات ساريا عم كل من يطمع عمييا بحكم مينتو ،أو وظيفتو ،أو عممو بطريق
مباشر أو غير مباشر(ٖ٘).

 -1مكظفك ضريبة الدخؿ :ألزم القانون األردني موظفي وريبة الدخل بالحفاظ عم األسرار المصرفية؛ باعتبار أن من
حقيم االطالع عم البيانات والمعمومات المتعمقة بعمالء المصارف؛ لغايات تقدير الوريبة ،والتأكد من صحة المعمومات

المقدمة من المكمف ،شريطة عدم مخالفة سرية الحسابات المتعمقة بيؤالء العمالء( .)ٖٙفقد نصت المادة (ٔ )ٙمن قانون
وريبة الدخل األردني رقم (ٖٗ) لسنة ٕٗٔٓم عم أنو" :أ -لممدير أو ألي موظف يفووو خطيا طمب المعمومات الورورية
لتنفيذ أحكام ىذا القانون من أي شخص أو جية كانت .ويشترط في ذلك أن ال يمزم موظفو الحكومة ،والمؤسسات الرسمية
العامة ،والمؤسسات العامة ،والبمديات بإفشاء أي تفاصيل يكونون ممزمين بحكم القانون بالمحافظة عمييا وكتمانيا ،كما يشترط

عدم المساس بسرية العمميات المصرفية ."...

 -7العميؿ :بالرغم من أن العميل ىو المستفيد األول من السرية المصرفية إال أن القانون األردني لم يعرفو في أي من
تشريعاتو المصرفية ،تاركا األمر في ذلك إل االجتياد القانوني( ،)ٖٚوالذي انقسم بدوره إل اتجاىين(:)ٖٛ



االتجاه المكسع لمفيكـ العميؿ :ويرى أنو يعد عميال كل شخص يمجأ بإرادتو لمحصول عم خدمات المصرف،

ويصب عميال منذ أول عممية يجرييا مع المصرف حت ولو لم يكن ىو الذي اختار المصرف ،أو لم يقم إال بعممية
واحدة مع المصرف :كمن يمجأ إل المصرف لمحصول عم قيمة شيك ،أو اعتماد مفتوح لصالحو من الغير.



االتجاه المضيؽ لمفيكـ العميؿ :حيث ال يكتسب ىذه الصفة إال الشخص الذي تعامل مع المصرف في عمميات سابقة
ودائمة ،وليذا ال يعد المتعامل العابر عميال.

واالتجاه األول ىو األول بالقبول؛ وذلك انطالقا من أن كممة (العمالء) الواردة في نص المادتين )ٖٚ( ،)ٕٚ( :من
قانون البنوك األردني قد جاءت عامة ،ولو أراد القانون توييق مفيوم العميل لفعل ذلك .إوافة إل أن عدم إعطاء صفة
العميل لمن يتعامل بوجو عابر مع المصرف قد يحرمو من التزام المصرف بالحفاظ عم البيانات والمعمومات التي قد يطمبيا
المصرف منو ،أو يتقدم بيا المتعامل من تمقاء نفسو(.)ٖٜ

املطمب الثالث :اليطاق الزمين ملبدأ الشزية املصزفية.

يقصد بالنطاق الزمني لمبدأ السرية المصرفية :المدة التي يظل فييا االلتزام بالسرية المصرفية قائما(ٓٗ).

991ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1441 ،)4و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد أبو سزحاٌ

يبدأ االلتزام بالسرية المصرفية منذ لحظة االطالع عم المعمومات الخاصة بالعميل أو المصرف حت في مرحمة المفاووات

بين المصرف والعميل وقبل وجود عقد بينيما(ٔٗ) ،ثم يظل ىذا االلتزام مستم ار بشكل دائم حت لو انتيت العالقة بين المصرف
والعميل ألي سبب من األسباب ،سواء من جية العميل ،أم المصرف ،أم منيما معا(ٕٗ).

جاء في المادة (ٕ )ٚمن قانون البنوك األردني" :عم البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العمالء ...ويحظر
إعطاء أي بيانات عنيا ...كيظؿ الحظر قائما حتى كلك انتيت العالقة بيف العميؿ كالبنؾ ألم سبب مف األسباب".
كمييا ورد فييي المييادة (ٖ )ٚميين القييانون نفسييو" :يحظيير عمي أي ميين إداريييي البنييك الحيياليين أو السػػابقيف إعطيياء أي معمومييات

أو بيان ييات ع يين العم ييالء  ."...مم ييا ي ييدل عمي ي أن الحظ يير يط ييال حتي ي اإلداري ييين الس ييابقين لممص ييرف ب ييالرغم م يين انتي يياء عممي ييم
بالمصرف.

ىذا ،وان اعتبار االلتزام بالسرية المصرفية التزاما دائما أمر متجو؛ ألنو التزام بامتناع عن عمل وىو عدم إفشاء

السر ال يكمف الممتزم بو أي نفقة ،وال يفوت عميو أي كسب ،بل فيو مصمحة شخص آخر تحقق بدورىا المصمحة العامة

االقتصادية(ٖٗ).

وقد وردت روايات أخرى لحديث أنس  المتقدم ذكره في مشروعية مبدأ السرية المصرفية تدل عم حفظ أنس
َخبر ُ ِ
ِ
َسَّر إِلَ َّي َّ
َح ًدا َب ْع َدهُ»(ٗٗ).
ت بِو أ َ
 لسر رسول اهلل  حت بعد وفاتو :فعن أنس  أنو قال« :أ َ
النبِ ُّي  سِّرا ،فَ َما أ ْ َ ْ
"أي بعد وفاتو -عميو الصالة والسالم .)ٗ٘("-مما يدل عم أن حفظ السر مستمر دائم.
املبحث الزابع:

اإلخالل مببدأ الشزية املصزفية وعكوبتُ.
إن اإلخالل بمبدأ السرية المصرفية يكون من خالل إفشاء السر المصرفي ،وقد رتب القانون عقوبة عم ىذه الجريمة،
وفيما يأتي بيان لماىية ىذه الجريمة ،وعقوبتيا ،ومن المطمبين اآلتيين:
املطمب األول :ماٍية جزمية إفشاء الشز املصزيف.
تتكون جريمة إفشاء السر المصرفي من ركنين:

أكالن :الركف المادم :ويتمثل بفعل اإلفشاء .ويمكن تعريفو من خالل نص المادتين )ٖٚ( ،)ٕٚ( :السابق ذكرىما من قانون
البنوك األردني بأنو :اإلفصاح -باإلعطاء ،أو الكشف ،أو تمكين الغير من االطالع -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن

وقائع ليا صفة السرية من شخص معنوي أو طبيعي اطمع عم ىذه الوقائع بحكم مينتو ،أو وظيفتو ،أو عممو(.)ٗٙ
ومن ىذا التعريف يتبين أنو يشترط لقيام الركن المادي لجريمة إفشاء السر المصرفي شرطان اثنان(:)ٗٚ

الشرط األكؿ :أن يكون ما تم إفشاؤه سرا .ويتمثل في المعمومات والبيانات المتعمقة بالعمالء ،أو حساباتيم ،أو ودائعيم ،أو
أماناتيم ،أو خزائنيم الخاصة بيم ،أو بأي من معامالتيم كما يظير من نص المادتين )ٖٚ( ،)ٕٚ( :السابقتين من قانون

البنوك األردني.

الشرط الثاني :أن تكون ىذه البيانات والمعمومات قد أطمع عمييا من قبل شخص بحكم مينتو ،أو وظيفتو ،أو عممو كما يظير
من نص المادة (ٖ )ٚمن قانون البنوك األردني.

اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 997

مبدأ الشزية املصزفية يف قاىوٌ البيوك األردىية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتستوي الطريقة التي يقع بيا اإلفشاء :فقد تكون مشافية ،أو كتابة ،أو إشارة ،وقد تكون بصورة عمنية يتم بموجبيا إفشاء
السر ألكثر من شخص سواء بإذاعتو عمنا في وسائل اإلعالم ،أم النشر في الجريدة ،ولو كان الغرض عمميا ،أم يتم التحدث
بذلك في محاورة ،أو بين الناس ،وقد تكون بصورة خاصة حيث يتم إعالم شخص واحد بو(.)ٗٛ

وال يشترط لقيام الجريمة أن يكون من شأن إفشاء السر تسبيب ورر لصاحب السر أو ألي شخص آخر؛ ألنو ليس
اليدف من مبدأ السرية المصرفية حماية العمالء فقط ،بل تحقيق مصمحة المصارف أيوا بجذب رؤوس األموال لتحقيق
االنتعاش االقتصادي(.)ٜٗ

ويتحقق اإلفشاء بإعالم الغير كميا أو جزئيا بالسر أيا كانت الطريقة .ويقصد بالغير ىنا :كل شخص ال يقع عميو عبء
االلتزام بالحفاظ عم

السر المصرفي ،أو ال يحتج بمواجيتو بالسرية المصرفية .وبناء عميو ،ال تقوم جريمة إفشاء السر

المصرفي إذا تم اإلفصاح بالسر المصرفي إلداريي المصرف ،أو العاممين فيو ،أو لموظفي البنك المركزي ،أو لمدققي الحسابات
 ...باعتبار أن ىؤالء األشخاص يقع عمييم عبء االلتزام بالسر المصرفي .وكذلك األمر ال يقوم السر المصرفي بمواجية
ممثل العميل ،أو وكيمو لدى المصرف ،أو وصي العميل والقيم عميو ،أو ورثة العميل  ...باعتبار أن ىؤالء من األشخاص
الذين ال يحتج بالسرية المصرفية في مواجيتيم(ٓ٘).

ثانيان :الركف المعنكم :ويتمثل في صدور اإلفشاء عن إرادة (اختيار) ووعي (عمم) من الجاني(ٔ٘).

وال بد أن يكون اإلفشاء عمديا ،فإن وقع نتيجة خطأ تمثل في إىمال أو عدم احتياط من قبل األمين فإن جريمة إفشاء

السر المصرفي ال تقع :كما لو ذكر موظف المصرف معمومات متعمقة بالحساب إل العميل بصوت مرتفع مكن الغير من
معرفتيا دون أن يقصد ذلك ،إال أن عدم قيام جريمة إفشاء السر المصرفي لمسبب السابق ال يحول دون قيام المسؤولية المدنية
إذا توافرت عناصرىا(ٕ٘).

وتجدر اإلشارة إل أنو ال يشترط أن تتوافر نية اإلورار لدى الفاعل ،وىو ما يعبر عنو بالقصد الخاص ،بل يكتف
بالقصد العام :أي قصد إحداث النتيجة حت ولو كانت نية اإلورار بصاحب السر غير قائمة ،بل حت ولو كان ييدف من

وراء ذلك تحقيق مصمحة العميل :كما لو أراد تدعيم موقفو أمام الدائنين ،أو إثبات أنو مميء لتمكينو من عقد صفقة معينة(ٖ٘).

ووجو ذلك :أن عمة تجريم إفشاء السر ليست الحماية من الورر بقدر ما ىي ومان السير السميم والمنتظم لبعض

المين ،وىو ما ال يرتبط بورر أو نية إورار(ٗ٘).

ىذا ،واذا تمت معرفة الشخص المسؤول جزائيا عن جرم إفشاء السر المصرفي فإن الدعوى الجزائية تقام بمواجية

ىذا الشخص .أما إذا تعذرت معرفتو فإن المسؤولية الجزائية تقام بمواجية المصرف بوصفو شخصا معنويا(٘٘) .جاء في
المادة (ٗ )ٚفقرة (ٕ) من قانون العقوبات األردني رقم ( )ٔٙلسنة ٜٓٔٙم -ٕ" :يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدوائر
الحكومية ،أو المؤسسة الرسمية ،أو العامة مسؤوال جزائيا عن أعمال رئيسو ،أو أي من أعواء إدارتو ،أو مديريو ،أو أي
من ممثميو ،أو عمالو عندما يأتون ىذه األعمال باسمو ،أو بإحدى وسائمو بصفتو شخصا معنويا ."...وفي ىذه الحالة ال

يصدر الحكم إال بالغرامة أو المصادرة( .)٘ٙجاء في الفقرة (ٖ) من المادة السابقة من قانون العقوبات األردني السابق -ٖ" :ال
يحكم عم األشخاص المعنويين إال بالغرامة والمصادرة ،واذا كان القانون ينص عم عقوبة أصمية غير الغرامة استعيض
بالغرامة عن العقوبة المذكورة ،وأنزلت باألشخاص المعنويين ."...
991ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1441 ،)4و
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املطمب الثاىي :عكوبة جزمية إفشاء الشز املصزيف.

مت تمت جريمة إفشاء السر المصرفي فإنو يترتب عمييا العقوبة المنصوص عمييا في المادة (٘ )ٚمن قانون البنوك

األردني حيث جاء فييا" :يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المادتين )ٕٚ( :و(ٖ )ٚمن ىذا القانون بالحبس مدة ال تقل
عن ستة أشير ،أو بغرامة مالية ال تقل عن عشرة آالف دينار ،وال تزيد عم خمسين ألف دينار ،أو بكمتا العقوبتين".
وقد جاء في قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي رقم/ٔٓ/ٖٛ( :د )ٛبشأن السر في المين الطبية" :ج -األصل حظر

إفشاء السر .وافشاؤه دون مقتض معتبر موجب لممؤاخذة شرعا"(.)٘ٚ

ىذا ،وان جريمة إفشاء السر المصرفي يعاقب عمييا في الشريعة اإلسالمية بعقوبة تعزيرية؛ ألن التعزير يكون في كل
معصية ال حد ليا ،وال كفارة .سواء أكان االعتداء عم حق اهلل تعال  :كترك الصالة ،والصيام ،أم عم حق العبد :كمن يؤذي
غيره بغير حق بفعل أو قول .ويكون التعزير بالحبس ،أو الورب ،أو التوبيخ(.)٘ٛ

أما التعزير بأخذ الماؿ :فيو مووع اختالف بين الفقياء :فمنعو الحنفية( ،)ٜ٘والمالكية(ٓ ،)ٙوالشافعية(ٔ ،)ٙوالحنابمة(ٕ)ٙ؛

ألنو أخذ مال مسمم بغير سبب شرعي ،وىذا ال يجوز(ٖ .)ٙكما أن فيو تسميطا لمظممة عم أخذ أموال الناس(ٗ.)ٙ

وروي الجواز عن أبي يوسف(٘ ،)ٙوىو قول ابن تيمية( ،)ٙٙوابن قيم الجوزية()ٙٚ؛ وذلك لورود األحاديث واآلثار

الدالة عم الجواز ومنيا:
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ت لَُب ٍ
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ات َربَّْنا  ،لَْي َس ِآل ِل ُم َح َّم ٍد ِم ْنيَا َش ْي ٌء»(.)ٙٛ
َ َ
يدل الحديث بمنطوقو عم جواز أخذ الزكاة من مانعيا ،وشطر مالو؛ عقوبة لو ،وىو نص في الباب .يقول الشوكاني:
"وقد استدل بو عم أنو يجوز لإلمام أن يعاقب بأخذ المال"(.)ٜٙ
ٕ -ع ْن عم ِرو ْب ِن ُشع ْي ٍب ،ع ْن أَبِ ِ
اصَ ،ع ْين رس ِ
يوَ ،ع ْن َج ّْد ِه َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
يول المَّ ِيو  أََّنيوُ ُسيئِ َل َع ِين الثَّ َم ِير
َ
َُ
َ
َ َْ
يو ِم ْن ِذي حاج ٍة َغ ْير متَّ ِخ ٍذ ُخ ْبَنةً فَ َال َشيء عمَْي ِو ،وم ْن َخرج بِ َشي ٍء ِم ْنو فَعمَْي ِو َغرامةُ ِمثْمَْييوِ
ال« :م ْن أَصاب بِِف ِ
ا ْل ُم َعمَّ ِ
َْ َ
َ َ
َ َ
ُ َ
ََ
َ ُ
ق؟ فَقَ َ َ
ََ ََ ْ
وبةُ .)ٚٓ(»...
َوا ْل ُعقُ َ
يدل الحديث بمنطوقو عم معاقبة من أخرج شيئا من الثمر المعمق بغرامة مثميو ،وىي عقوبة بالمال .يقول الصنعاني:

"وقد استدل بحديث البييقي ىذا عم جواز العقوبة بالمال :فإن غرامة مثميو من العقوبة بالمال"(ٔ.)ٚ
النبِ َّي  قَا َلِ ِ ِ َّ َ « :
َن َّ
َح َسُبوُ َع ْن أَبِي ُى َرْي َرةَ ،أ َّ
امتُيَاَ ،و ِمثْمُيَا َم َعيَا»(ٕ.)ٚ
َٖ -ع ْن ِع ْك ِرَمةَ ،أ ْ
ومةُ َغ َر َ
والةُ ْاإلبل ا ْل َم ْكتُ َ
يدل الحديث بمنطوقو عم معاقبة كاتم والة اإلبل بغرامتيا ومثميا ،وىذا عقوبة بالمال.
ان ِلح ِ
اط ٍبَ ،قا َل :أَص ِ
الرْحم ِن ْب ِن ح ِ
ِ
وىا،
اط ِب ْب ِن أَبِي َبْمتَ َعةَ بِاْل َع ِالَي ِة َناقَةً ِلَرُج ٍل ِم ْن ُمَ ْزيَن َة ،فَ ْانتَ َحُر َ
اب غْم َم ٌ َ
َ َ
َ
َٗ -ع ْن َي ْحَي ْب ِن َعْبد َّ َ
اعتََرفُوا بِيَاَ ،فأ ََمَر
َعُب ُد َ
اعتََرفُوا بِ َيا ،فَأ َْر َس َل إِلَْي ِو ُع َمُر ،فَ َذ َكَر َذلِ َ
ك ،قَ ْد َسَرقُواَ ،و ْانتَ َحُروا َناقَةَ َرُج ٍل ِم ْن ُمَزْيَنةََ ،و ْ
ك لَوَُ ،وقَا َلَ :ى ُؤَال ِء أ ْ
َو ْ
َن ي ْق َ ِ
َكِثير ْبن َّ ِ
َح َد ُى ْم أَتَ َما َحَّرَم
ب فَ َد َعاهُ َوقَ َ
يع َ
ونيُ ْم َحتَّ ِإ َّن أ َ
ط َع أَْيدَييُ ْم ،ثَُّم أ َْر َس َل َب ْع َد َما َذ َى َ
الصْمت أ ْ َ
َ َ
ال" :لَ ْوَال أَّْني أَظُ ُّن أََّن ُك ْم تُ ِج ُ
ِ
ك ِفي ِيم َغرامةً تُ ِ
ت أَ ْمَن ُعيَا ِم ْن
ك ،فَ َق َ
وج ُع َ
ت أَْيِدَييُ ْمَ ،وَل ِك ْن َواهلل لَئِ ْن تََرْكتُيُ ْم َأل َ
الَ :ك ْم ثَ َمُنيَا؟ لِ ْم ُم َزنِ ّْي ،قَا َلُ :ك ْن ُ
اهللُ  لَقَطَ ْع ُ
ُغّْرَمَّن َ ْ َ َ
َع ِط ْو ثَ َم َان ِم َائ ٍة"(ٖ.)ٚ
أ َْرَب ِع ِم َائ ٍة ،قَا َل :فَأ ْ
يدل األثر بمنطوقو عم أن عمر  قد غرم حاطب بن أبي بمتعة  وعف قيمة الناقة التي سرقيا غممانو ،وىيذا
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مبدأ الشزية املصزفية يف قاىوٌ البيوك األردىية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تغريم بالمال.
والذي يظير ىو جواز التعزير بأخذ المال؛ وذلك مصي ار إل األحاديث واآلثار الصريحة الواردة في ذلك .وما ذكره

المانعون من أن في التعزير أخذا لمال المسمم بغير سبب شرعي فغير مسمم بو؛ ألن المعصية تصم سببا ألخذ المال كما
تدل عميو األحاديث واآلثار السابقة .وقوليم :إن في التعزير تسميطا لمظممة عم أخذ أموال الناس فيجاب عنو :أن التعزير
بالمال إنما يكون في حال وجود المعصية فقط ،أما عند عدميا فال يقال بو؛ ألن األصل حرمة أموال الناس.
املبحث اخلامص:

االستثياءات الواردة عمى مبدأ الشزية املصزفية.
إذا كان األصل ىو االلتزام بالسرية المصرفية إال أن ذلك ليس عم إطالقو :فينالك أشخاص ال يحتج بالسرية المصرفية

في مواجيتيم ،كما أن ىنالك حاالت يباح فييا إفشاء السر المصرفي ،وبيان ذلك في المطمبين اآلتيين:

املطمب األول :األشداص الذيً ال حيتج بالشزية املصزفية يف مواجَتَه.

أكالن :العميؿ :وىذا أمر ظاىر فالعميل ىو صاحب السر ،فال يمكن أن ينقمب التزام المصرف بالكتمان إل حجب األمر عن
العميل ذاتو(ٗ.)ٚ

ثانيان :ككيؿ العميؿ :بما أن العميل ىو سيد سره فإن لو الحق في التنازل عن موجب التكتم عم ىذا السر لصال األشخاص
الذين يرغب في اطالعيم عم حساباتو .وعم ذلك فإن موجب التكتم عم أسرار العميل المصرفية ال يسري في مواجية
وكيمو(٘.)ٚ

ىييذا ،وان اإلذن الييذي يعطييي وكيييل العميييل الحييق فييي االطييالع عم ي أس يرار العميييل المص يرفية يجييب أن يكييون خاصييا.
ويأخذ ىذا اإلذن صو اًر عدة فقد يكيون :نصيا صيريحا فيي وكالية عامية ،أو وكالية خاصية بيذلك ،أو تيوكيال مصيرفيا خاصيا يينظم
بمعرفة المصرف(.)ٚٙ

وقد جاء في فتوى ندوة البركة العشرين لالقتصاد اإلسالمي رقم )ٖ/ٕٓ( :بشأن السرية المصرفية مفيوميا وووابطيا

الشرعية" :ب -تتحقق مراعاة السرية المصرفية بعدم اإلدالء بأي معمومات عن حسابات العمالء ألي جية غير أصحابيا ،أك
المخكليف قانكنا مف قبميـ"(.)ٚٚ

ثالثان :كصي العميؿ كالقيـ عميو :إذا كان العميل خاوعا لوصاية أو قوامة :كما لو كان قاصرا ،أو محجو ار عميو ،فإن لموصي أو
القيم االطالع عم عالقاتو مع المصرف ،ولو كانت سابقة عم تعيين ىذا الوصي أو القيم(.)ٚٛ

رابعان :كرثة العميؿ :يحل ورثة العميل محمو في تممك أموالو ،لذلك يكون ليم الحق في طمب المعمومات من المصرف عن
أموال مورثيم(.)ٜٚ

وقد جاء في فتوى ندوة البركة العشرين لالقتصاد اإلسالمي رقم )ٖ/ٕٓ( :بشأن السرية المصرفية مفيوميا وووابطيا
الشرعية" :و -ميما كانت درجة سرية الحسابات المصرفية فإن عم البنك في حالة وفاة صاحب الحساب أن يفص لمستحقي
التركة شرعا عن موجودات الحساب؛ ألنو يتعمق بيا حق الورثة ،والدائنيين ،والموص ليم ،ونحوىم"(ٓ.)ٛ

910ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1441 ،)4و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد أبو سزحاٌ

خامسان :ككيؿ التفميسة :إذا تم شير إفالس التاجر عميل المصرف الذي توقف عن دفع ديونو التجارية بحكم صادر عن
المحكمة ،تول إدارة أموال المفمس وكيل مأجور يسم وكيل التفميسة ،تعينو المحكمة ،ويقوم بإدارة موجودات المفمس تحت

إشراف القاوي المنتدب الذي تعينو المحكمة .ومن حق وكيل التفميسة بصفتو وكيال قانونيا االطالع عم كل ما يتعمق بحقوق
والتزامات المفمس بما في ذلك معامالتو المصرفية ،وبالتالي ال يستطيع المصرف التمسك بالسرية المصرفية في مواجية وكيل
التفميسة؛ ألنو قائم مقام العميل قانونا .واذا تقرر ىذا لوكيل التفميسة فإنو يتقرر من باب أول لمقاوي المنتدب الذي يشرف
ويراقب أعمال وكيل التفميسة(ٔ.)ٛ

سادسان :الشركاء :من حق الشريك المتوامن في شركات األشخاص االطالع عم حسابات الشركة ،وال يحتج بمواجيتو
بالسرية المصرفية؛ باعتبار أن شخصية الشركاء المتوامنين في ىذا النوع من الشركات معتبرة ،كما أن ذمتيم المالية تندمج

مع ذمة الشركة .وىذا بخالف شركات األموال :فإنو ال يحق لمشريك فييا االطالع عم

حسابات الشركة ،ولممصرف

االحتجاج بمواجيتو بالسرية المصرفية؛ باعتبار أن شخصية الشركة مستقمة عن شخصية الشركاء(ٕ.)ٛ

املطمب الثاىي :احلاالت الــيت يباح فيَا إفشاء الشز املصزيف.

نص قان يون البنوك األردني في الم ي يواد )ٜٖ( ،)ٚٗ( ،)ٕٚ( :عم جممة من الحاالت التي يباح فيي يا إفشي ياء السر

المصرفي ،وىي:

أكالن :مكافقة العميؿ أك أحد كرثتو :تقدم أن العميل ىو صاحب السر ،وليذا يممك المصرف إفشاء السر إذا وافق صاحبو،
أو أحد ورثتو؛ بوصفو خمفا لو.

وقد نصت المادة (ٕ )ٚمن قانون البنوك األردني" :عم البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العمالء ،وودائعيم،
وأماناتيم ،وخزائنيم لديو .ويحظر إعطاء أي بيانات عنيا بطريق مباشر أو غير مباشر إال بمكافقة خطية مف صاحب
الحساب ،أك الكديعة ،أك األمانة ،أك الخزانة ،أك مف أحد الكرثة ."...

ونص المادة صري في اشتراط أن تكون الموافقة مكتوبة خطيا ،وىو أمر متجو؛ قطعا لمشك والنزاع.

ثانيان :الرقابة عمى أعماؿ المصارؼ مف قبؿ مدققي الحسابات :نصت المادة (ٗ )ٚمن قانون البنوك األردني عم أنو:

"يستثن من أحكام المادتين )ٕٚ( :و(ٖ )ٚمن ىذا القانون أي من الحاالت اآلتية :أ -الواجبات المنوط أداؤىا قانونا بمدققي
الحسابات الذين تعينيم الييئة العامة لمبنك أو البنك المركزي وفق أحكام ىذا القانون ."...
وىذا االستثناء ظاىر؛ إذ ال يتصور قيام مدققي الحسابات -سواء تم تعيينيم من الييئة العامة لمبنك أم من البنك المركزي-

بواجباتيم عم أكمل وجو إذا احتج المصرف بالسرية المصرفية في مواجيتيم(ٖ.)ٛ

جاء في فتوى ندوة البركة العشرين لالقتصاد اإلسالمي رقم )ٖ/ٕٓ( :بشأن السرية المصرفية مفيوميا وووابطيا

الشرعية" :ج -يجوز -لممصمحة العامة -إفشاء المعمومات المتعمقة بحسابات العمالء إل  ...المراجع الخارجي"(ٗ.)ٛ

ثالثان :الرقابة عمى أعماؿ المصارؼ مف قبؿ البنؾ المركزم :جاء في المادة (ٗ )ٚمن قانون البنوك األردني" :يستثن

من أحكام المادتين )ٕٚ( :و(ٖ )ٚمن ىذا القانون أي من الحاالت اآلتية ... :ب -األعمال واإلجراءات التي يقوم بيا البنك
المركزي بموجب أحكام ىذا القانون أو قانون البنك المركزي".
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وما قيل في توجيو االستثناء السابق يقال ىنا؛ إذ ال يمكن أن يقوم البنك المركزي بأعمالو إذا احتج المصرف بالسرية
المصرفية في مواجيتو.
جاء في فتوى ندوة البركة العشرين لالقتصاد اإلسالمي رقم )ٖ/ٕٓ( :بشأن السرية المصرفية مفيوميا وووابطيا
الشرعية" :ج -يجوز -لممصمحة العامة -إفشاء المعمومات المتعمقة بحسابات العمالء إل الجيات القوائية أو الرقابية

(البنوك المركزية)" (٘.)ٛ

رابعان :إصدار شيادة بأسباب رفض صرؼ أم شيؾ بناء عمى طمب صاحب الحؽ :جاء في المادة (ٗ )ٚمن قانون البنوك

األردني" :يستثن من أحكام المادتين )ٕٚ( :و(ٖ )ٚمن ىذا القانون أي من الحاالت اآلتية... :ج -إصدار شيادة أو بيان
بأسباب رفض صرف أي شيك بناء عم طمب صاحب الحق".

جرت العادة عم أنو بمجرد وصول الشيك المسحوب من قبل العميل عم المصرف فإنو يقع عم ىذا األخير االلتزام

بصرف الشيك ،إال أنو وفي بعض الحاالت قد يواجو المصرف معوقات عدة تمنعو من صرف الشيك :كعدم وجود رصيد ،أو
عدم كفايتو ،أو اختالف التوقيع الموجود عم الشيك عن المحفوظ لدى المصرف ،ففي ىذه الحاالت يحق لممصرف إفشاء
المعمومات محل السر والمتعمقة بحساب الشيك فقط دون غيرىا؛ باعتبار أن ىذا اإلفشاء ىو استكمال إلجراءات المطالبة بقيمة
الشيك ،والمجوء لممحكمة لممطالبة بالمالحقة الجزائية(.)ٛٙ

خامسان :تبادؿ المعمكمات المتعمقة بالعمالء :جاء في المادة (ٗ )ٚمن قانون البنوك األردني" :يستثن من أحكام المادتين:
(ٕ )ٚو(ٖ )ٚمن ىذا القانون أي من الحاالت اآلتية... :د -تبادل المعمومات المتعمقة بالعمالء ،سواء بخصوص مديونياتيم

لتوفير البيانات الالزمة لسالمة من االئتمان ،أو بخصوص الشيكات المرتجعة دون تسديد ،أو أي أعمال أخرى يراىا البنك
المركزي الزمة لتعمقيا بسالمة العمل المصرفي ،وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جيات أخرى
يوافق عمييا البنك المركزي لتسييل تبادل ىذه المعمومات".
قد يطمب شخص من أحد المصارف منحو بعض التسييالت االئتمانية ،فيقوم ىذا المصرف باالستعالم من المصارف

األخرى التي سبق ليذا الشخص التعامل معيا عن مدى استقامتو ومالءتو وقدرتو عم الوفاء ،فيقوم حينئذ المصرف المستعمم
منو باإلجابة عن ىذا االستعالم(.)ٛٚ

ىذا ،وان تبادل المعمومات بين المصارف يتم وفق ووابط تومن سرية انتقال المعمومات :حيث يتول البنك المركزي

األردني تنظيم تبادل المعمومات بين المصارف من خالل دائرة مخاطر االئتمان ،فتقوم ىذه الدائرة بجمع المعمومات الواردة من
المصارف لالستعالم المصرفي ،وادراجيا ومن كشف يسم األخطار المصرفية ،ويعامل ىذا الكشف بالسرية التامة ،ويرمز

لمعميل بأرقام محددة ،ثم يتم توزيعيا عم المصارف؛ لومان أكبر قدر ممكن من السرية(.)ٛٛ

ووماناً لمسرية المصرفية فإن تقديم المعمومات يكون بعبارات عامة غير محددة كأن يقال :السمعة :حسنة ،متوسطة،

أي بيانات تفصيمية :كأن يقدم معمومات تتعمق
رديئة .المركز المالي :ممتاز ،جيد ،متوسط ،دون أن يفص المصرف عن ّ
بعممية يجرييا العميل ،أو يفص عن األموال المودعة في حسابو(.)ٜٛ
ونص المادة السابقة صري في أن تبادل المعمومات المتعمقة بالعمالء يكون بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو

جيات أخرى يوافق عمييا البنك المركزي ،وبالتالي ال يجوز لممصرف إعطاء معمومات عن عميمو لتاجر ،أو جية غير معنيية

911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1441 ،)4و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد أبو سزحاٌ

بالعمل المصرفي وغير موافق عمييا من البنك المركزي(ٓ.)ٜ
من ىنا ،فإنو يجوز تبادل المعمومات المتعمقة بالعمالء ،وال يعد ذلك من اإلفشاء الممنوع شرعا وقانونا :جاء في فتوى

ندوة البركة العشرين لالقتصاد اإلسالمي رقم )ٖ/ٕٓ( :بشأن السرية المصرفية مفيوميا وووابطيا الشرعية" :ه -يحق
لممصارف تبادل المعمومات المتعمقة بحسابات العمالء المماطمين ،أو المتعثرين في السداد دون تفصيل لحساباتيم ،وأسرار

أنشطتيم ،وذلك إما مباشرة ،أو عن طريق الجيات الرقابية إذا لزم األمر ،وليس ذلك من اإلفشاء الممنوع شرعا ،وكذلك تبادل
المعمومات عن العمالء الجدد الذين يطمبون تمويالت"(ٔ.)ٜ

وبالنظر في ىذه الفتوى يتبين أن جواز تبادل المعمومات المتعمقة بالعمالء مقيد بشرطين :األكؿ :وجود حاجة ليذا

التبادل :كما لو كان العميل جديدا لم يسبق لممصرف التعامل معو ،أو مماطال ،أو متعث ار في السداد .كالثاني :أن ال يتم

تفصيل حسابات العمالء ،وأسرار أنشطتيم .ثم يستوي بعد ذلك في الجواز أن يكون التبادل بين المصارف مباشرة ،أو عن

طريق البنك المركزي .وما جاء في ىذه الفتوى يتفق تماما مع ما ورد في القانون.

سادسان :إثبات حؽ المصرؼ في نزاع قضائي بينو كبيف عميمو :جاء في المادة (ٗ )ٚمن قانون البنوك األردني" :يستثن من
أحكام المادتين )ٕٚ( :و(ٖ )ٚمن ىذا القانون أي من الحاالت اآلتية... :ه -كشف البنك عن كل أو بعض البيانات
الخاصة بمعامالت العميل الالزمة إلثبات حقو في نزاع قوائي نشأ بينو وبين عميمو بشأن ىذه المعامالت".

قد يثور نزاع قوائي بين المصرف والعميل ،فيحق لممصرف حينئذ الكشف عن البيانات الخاصة بالعميل إلثبات حقو:

كما لو امتنع العميل عن سداد قرض حصل عميو من المصرف ،وأقام األخير دعوى قوائية لممطالبة بالسداد ،فإن لو في
سبيل إثبات حقو أن يقدم لمقواء البيانات الورورية كافة ولو كانت مشمولة بالسرية(ٕ.)ٜ

ويؤخذ من نص المادة السابقة أنو يشترط إلباحة إفشاء السر المصرفي في ىذه الحالة :أن يكون النزاع نزاعا قوائيا

قائما بين المصرف والعميل ،وأن يقتصر اإلفشاء عم البيانات المثار بشأنيا النزاع ،وأن يقتصر اإلفشاء عم العميل المثار

معو النزاع فقط دون غيره(ٖ.)ٜ

سابعان :صدكر قرار مف جية قضائية مختصة في خصكمة قضائية قائمة :جاء في المادة (ٕ )ٚمن قانون البنوك األردني:

"عم البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العمالء ،وودائعيم ،وأماناتيم ،وخزائنيم لديو .ويحظر إعطاء أي بيانات

عنيا بطريق مباشر أو غير مباشر إال بموافقة خطية من صاحب الحساب ،أو الوديعة ،أو األمانة ،أو الخزانة ،أو من أحد
الورثة ،أك بقرار مف جية قضائية مختصة في خصكمة قضائية قائمة."...

قد يصدر أمر قوائي بتقديم المصرف شيادتو أمام القواء ،أو بتقديم المصرف مستندات مصرفية لالطالع عمييا ،أو

بالحجز عم أرصدة العميل لدى المصرف لصال الغير ،فال يستطيع المصرف في مثل ىذه الحاالت االمتناع عن ذلك

تمسكا بالسرية المصرفية؛ باعتبار أن ذلك يعيق سير العدالة ،ويور بالمصمحة العامة ،وترتبط السرية المصرفية بالدرجة
األول بمصال فردية ،وليذا تغمب المصمحة العامة عم المصمحة الفردية(ٗ.)ٜ

ادةا كم ْف ي ْكتُميا فاِإَّن ُو ِ
وىذا توجو سديد :فقد ني اهلل تعال الشاىد عن كتمان شيادتو ،قال تعال   :اكاال تا ْكتُ ُمكا َّ
آث هـ
الش اي ا ا ا ا ْ ا
اق ْم ُب ُو :ٕٖٛ[البقرة].
يقول الجصاص" :فني اهلل تعال الشاىد بيذه اآليات عن كتمان الشيادة التي تركيا يؤدي إل توييع الحقوق"(٘.)ٜ

جاء في فتوى ندوة البركة العشرين لالقتصاد اإلسالمي رقم )ٖ/ٕٓ( :بشأن السرية المصرفية مفيوميا وووابطي ي يا

اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 911

مبدأ الشزية املصزفية يف قاىوٌ البيوك األردىية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرعية" :ج -يجوز -لممصمحة العامة -إفشاء المعمومات المتعمقة بحسابات العمالء إل الجيات القوائية"(.)ٜٙ
ثامنان :التبميغ عف الجرائـ :جاء في المادة (ٖ )ٜمن قانون البنوك األردني فقرة (أ)" :إذا عمم البنك أن تنفيذ أي معاممة مصرفية،
أو أن تسمم أو دفع أي مبمغ يتعمق أو يمكن أن يتعمق بأي جريمة ،أو بأي عمل غير مشروع ،فعميو أن يقوم فو ار بإشعار البنك
المركزي بذلك".

وجاء في الفقرة (ج) من المادة نفسيا" :ال يعتبر إفصاح البنك عن أي معمومات بموجب أحكام ىذه المادة إخالال بواجب
االلتزام بالسرية المصرفية ،كما ال يتحمل البنك المركزي أو البنك أي مسؤولية نتيجة لذلك".

ويستند ىذا االستثناء إل تغميب المصمحة العامة في حفظ كيان المجتمع من أخطار الجرائم وويالتيا(.)ٜٚ

والناظر في االستثناءات المتقدمة يجد أن مسوغيا تحمل الورر الخاص بصاحب السر عند إفشاء سره في سبيل دفع
ورر عام عن المجتمع ،أو من باب تحمل الورر األخف لدفع ورر أشد ،وىو ما يتفق مع القواعد الفقيية :كقاعدة" :يتحمل

الورر الخاص ألجل دفع ورر العام"( .)ٜٛوقاعدة" :إذا تعارض مفسدتان روعي أعظميما ور ار بارتكاب أخفيما"(.)ٜٜ

كما أن من مسوغات ىذه االستثناءات -إل جانب المصمحة العامة -تحقيق المصمحة الخاصة ،والمتمثمة في تحقيق

العدالة :وذلك بإيصال الحقوق إل أصحابيا ،ودفع الظمم عن األفراد في حالة الخصومة.

جاء في قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي رقم/ٔٓ/ٖٛ( :د )ٛبشأن السر في المين الطبية -ٕ" :تستثن من وجوب
كتمان السر حاالت يؤدي فييا كتمانو إل ورر يفوق ورر إفشائو بالنسبة لصاحبو ،أو يكون في إفشائو مصمحة ترج
عم مورة كتمانو .وىذه الحاالت عم وربين :أ -حاالت يجب فييا إفشاء السر بناء عم قاعدة ارتكاب أىون الوررين
لتفويت أشدىما ،وقاعدة تحقيق المصمحة العامة التي تقوي بتحمل الورر الخاص لدرء الورر العام إذا تعين ذلك لدرئو.

وىذه الحاالت نوعان :ما فيو درء مفسدة عن المجتمع ،وما فيو درء مفسدة عن الفرد .ب -حاالت يجوز فييا إفشاء السر لما
فيو جمب مصمحة لممجتمع ،أو درء مفسدة عامة"(ٓٓٔ).

اخلامتة.

يمكن ذكر أىم نتائج ىذا البحث وتوصياتو في النقاط اآلتية:

أكالن :النتائج.
ٔ -مبدأ السرية المصرفية مبدأ مقرر شرعا وقانونا ،وينطوي عم مصال تعود لمعميل ،والمصرف ،والمجتمع بوجو عام.
ٕ -لمبدأ السرية المصرفية نطاق موووعي ،وشخصي ،وزمني :فيختص النطاق الموووعي بالمعمومات المتعمقة بالمصرف،
وبالعمالء ،ومعامالتيم .ويختص النطاق الشخصي بالعميل ،والمصرف ،وادارييو ،والعاممين فيو ،ومستشاريو ،ومحاميو،
إوافة إل موظفي البنك المركزي ،ووريبة الدخل ،ومدققي الحسابات .ويبدأ النطاق الزمني منذ لحظة االطالع عم
المعمومات الخاصة بالعميل والمصرف ،ثم يستمر بشكل دائم مؤبد.
ٖ -لجريمة إفشاء السر المصرفي ركنان :مادي :يتمثل بفعل اإلفشاء ،ومعنوي :يتمثل بصدور اإلفشاء عن إرادة ووعي
وتعمد من الجاني.

ٗ -لم يكتف قانون البنوك األردني بتجريم إفشاء السر المصرفي ،بل نص عم عقوبتو :وىي الحبس مدة ال تقل عن ستة
أشير ،أو بغرامة مالية ال تقل عن عشرة آالف دينار ،وال تزيد عم خمسين ألف دينار ،أو بكمتا العقوبتين .وىي عقوبة
911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1441 ،)4و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد أبو سزحاٌ

تتسع ليا عقوبات التعزير في الشريعة اإلسالمية.
٘ -مبدأ السرية المصرفية ليس عم إطالقو ،بل ترد عميو استثناءات عدة؛ وذلك العتبارات تتعمق بالعدالة ،وتغميب المصمحة
العامة ،واختيار أخف الوررين.
ثانيان :التكصيات:

ٔ -دعوة البنك المركزي األردني إل بث الوعي بمبدأ السرية المصرفية بين جميور العاممين والمتعاممين في القطاع المصرفي؛
ليعرف كل فرد حقو وواجبو.
ٕ -دعوة ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية إل إصدار معيار شرعي لمسرية المصرفية؛ حيث خمت
المعايير الشرعية الصادرة عنيم من ذلك(ٔٓٔ).

ٖ -دعوة مجمع الفقو اإلسالمي الدولي إل بحث ىذا الموووع ،واصدار قرار بشأنو ،وال سيما وأنو قد بحث في إحدى
دوراتو السابقة السر في المين الطبية.
اهلوامش.
(ٔ) إسيماعيل بيين حميياد الجييوىري (ت ٖٖٜهٕٔٓٓ/م) ،تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة ،تحقيييق :أحميد عطييار ،بيييروت ،دار العمييم لمماليييين،
ٜٔٛٚم( ،طٗ) ،جٕ ،صٔ ،ٙٛمادة (سرر) .

(ٕ) محمييد بيين مكييرم بيين منظييور (ت ٔٔٚهٖٔٔٔ/م) ،لسػػاف العػػرب ،بيييروت ،دار صييادرٜٜٖٔ ،م( ،طٖ) ،جٗ ،ص ،ٖ٘ٙص،ٖ٘ٚ
مادة (سرر) .

(ٖ) عبد الرؤوف بن تياج العيارفين المنياوي (ت ٖٔٓٔهٕٔٙٔ/م) ،التكقيػؼ عمػى ميمػات التعػاريؼ ،القياىرة ،عيالم الكتيبٜٜٔٓ ،م،
(طٔ) ،صٖ.ٜٔ

(ٗ) ينظر :قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي رقم/ٔٓ/ٖٛ( :د )ٛبشأن السر في الميين الطبيية فيي دورة ميؤتمره الثيامن ببنيدر سيير
باجوان ،بروناي دار السالم ،من ٔ ٚ-محرم ٗٔٗٔه الموافق ٕٔ ٕٚ-يونيو ٖٜٜٔم .ينظر :مجمة مجمػع الفقػو اإلسػالمي
الدكلي ،جدة ،العدد الثامنٜٜٔٗ ،م ،جٖ ،ص.ٜٗٓ

(٘) أحمييد بيين فييارس بيين زكريييا (ت ٖٜ٘هٔٓٓٗ/م) ،معجػػـ مقػػاييس المغػػة ،تحقيييق :عبييد السييالم ىييارون ،بيييروت ،دار الفكييرٜٜٔٚ ،م،
جٖ ،صٕٖٗ ،صٖٖٗ ،مادة (صرف) .

( )ٙعييالء الييدين زعتييري ،الخػػدمات المصػػرفية كمكقػػؼ الشػػريعة اإلسػػالمية منيػػا ،دمشييق -بيييروت ،دار الكمييم الطيييبٕٕٓٓ ،م،
(طٔ) ،صٕٗ.

( )ٚمحمد أحمد عابدين وخميس الرشيدي ،الحسابات السرية بالبنكؾٜٜٔٔ ،م ،ص٘.

( )ٛمحمد عمي القيري ،السػرية فػي العمميػات المصػرفية مفيكميػا كضػكابطيا ،بحيث مقيدم إلي نيدوة البركية العشيرين لالقتصياد اإلسيالمي،
كوااللمبور-ماليزيإٓٓٔ ،م ،صٖ .ينظر :الموقع الرسمي لمدكتور محمد عمي القري .www.elgari.com

( )ٜمحمد بن أحمد بن جزي (ت ٔٗٚهٖٔٗٓ/م) ،قكانيف األحكاـ الشرعية كمسائؿ الفركع الفقيية ،تحقيق :طو سعد ومصطف

اليواري ،القاىرة ،مكتبة عالم الفكرٜٔٚ٘ ،م( ،طٔ) ،صٖ٘ٗ .وعميي بين محميد المياوردي (ت ٓ٘ٗهٔٓ٘ٛ/م) ،أدب الػدنيا

كالػػديف ،دار مكتبيية الحييياةٜٔٛٙ ،م ،ص .ٖٓٚ-ٖٓٙومحمييد بيين محمييد الغ ازلييي (ت ٘ٓ٘هٔٔٔٔ/م) ،إحيػػاء عمػػكـ الػػديف،

بيييروت ،دار المعرفيية ،جٖ ،صٕٖٔ .ومحمييد بيين مفم ي (ت ٖٚٙهٖٔٙٔ/م) ،الفػػركع ،تحقيييق :عبييد اهلل التركييي ،بيييروت ،مؤسسيية
اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 911

مبدأ الشزية املصزفية يف قاىوٌ البيوك األردىية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسييالةٕٖٓٓ ،م( ،طٔ) ،ج ،ٛصٕ .ٖٜوموس ي بيين أحمييد الحجيياوي (تٜٓٙهٕٔ٘٘/م) ،اإلقنػػاع ،تصييحي وتعميييق :عبييد
المطيف السبكي ،بيروت ،دار المعرفة ،جٖ ،صٕٕٗ.

(ٓٔ) أحمييد بيين عمييي الجصيياص (تٖٓٚهٜٛٓ/م) ،أحكػػاـ الق ػرآف ،تحقيييق :محمييد قمحيياوي ،بيييروت ،دار إحييياء الت يراث العربييي،
ٜ٘ٔٛم ،جٗ ،صٓ.ٖٛ

(ٔٔ) رواه البخ يياري ،صػػػحيل البخػػػارم ،كت يياب المظ ييالم والغص ييب ،ب يياب ال يظم ييم المس ييمم المس ييمم وال يس ييممو ،رق ييم (ٕٕٗٗ) ،جٖ،
ص .ٕٔٛومسمم ،صحيل مسمـ ،كتاب البر والصمة واآلداب ،باب تحريم الظمم ،رقم (ٓ ،)ٕ٘ٛجٗ ،ص.ٜٜٔٙ

(ٕٔ) رواه مسمم ،صحيل مسمـ ،كتاب النكاح ،باب تحريم إفشاء سر المرأة ،رقم ( ،)ٖٔٗٚجٕ ،صٓ.ٔٓٙ

(ٖٔ) يحيي بيين شييرف النييووي (تٙٚٙهٕٔٚٚ/م) ،شػػرح صػػحيل مسػػمـ ،إشيراف :عمييي بمطييو جييي ،بيييروت ،دمشييق ،دار الخييير،
ٗ( ٜٜٔطٔ) ،جٓٔ ،صٓٔ.

(ٗٔ) رواه أحمييد ،المسػػند ،رقييم (ٗ ،)ٔٗٗٚجٕٕ ،صٕ ،ٖٙوالمفييظ لييو .وأبييو داود ،سػػنف أبػػي داكد ،كتيياب األدب ،بيياب فييي نقييل
الحديث ،رقم ( ،)ٗٛٙٛجٗ ،ص .ٕٙٚوالترمذي ،سنف الترمذم ،أبواب البر والصمة ،باب ما جاء أن المجالس أمانية ،رقيم

( ،)ٜٜٔ٘جٗ ،صٖٔٗ ،ٖٕٗ-وقال" :ىذا حديث حسن".

(٘ٔ) عمييي بيين سييمطان القيياري (ت ٗٔٓٔهٔٙٓ٘/م) ،مرقػػاة المفػػاتيل شػػرح مشػػكاة المصػػابيل ،بيييروت ،دار الفكييرٕٕٓٓ ،م( ،طٔ)،
ج ،ٛص.ٖٔٙٙ

( )ٔٙمحمد بن مفم (ت ٖٚٙهٖٔٙٔ/م) ،اآلداب الشرعية كالمنل المرعية ،عالم الكتب ،جٕ ،ص.ٕٙٚ
( )ٔٚرواه مسمم ،صحيل مسمـ ،كتاب فوائل الصحابة  ،باب من فوائل أنس بن مالك  ،رقم (ٕ ،)ٕٗٛجٗ ،ص.ٜٕٜٔ

( )ٔٛمحمييد عمييي البكييري (ت ٔٓ٘ٚهٔٙٗٚ/م) ،دليػػؿ الفػػالحيف لطػػرؽ ريػػاض الصػػالحيف ،اعتنيياء :خميييل شيييحا ،بيييروت ،دار
المعرفةٕٓٓٗ ،م( ،طٗ) ،ج٘ ،ص.ٔ٘ٛ

( )ٜٔمجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ،العدد الثامن ،جٖ ،ص.ٗٔٓ-ٜٗٓ
(ٕٓ) عمييي جمييال الييدين عييوض ،عمميػػات البنػػكؾ مػػف الكجيػػة القانكنيػػة ،القيياىرة ،دار النيويية العربيييةٜٔٛٔ ،م ،ص .ٜٕٜوعبييد القييادر
العطير ،سر المينة المصرفية في التشريع األردني (دراسة مقارنة) ،عمان ،مكتبة دار الثقافةٜٜٔٙ ،م( ،طٔ) ،صٕٕ.

(ٕٔ) حسين النوري ،سر المينة المصرفي في القانكف المصرم كالقانكف المقارف ،مكتبة عين شمس ،ٜٔٚٗ ،ص .ٔٚوعبد اهلل

يوسف قاسيم ،المسػؤكلية الجزائيػة المترتبػة عمػى إفشػاء السػر المصػرفي فػي ظػؿ التشػريعات األردنيػة النافػذة -دراسػة تحميميػة،-
عمان ،دار أمجدٕٓٔٙ ،م( ،طٔ) ،صٕ٘.ٖ٘-

(ٕٕ) العطير ،سر المينة المصرفية ،صٕٗ .قاسم ،المسؤكلية الجزائية المترتبة عمى إفشاء السر المصرفي ،صٖ٘.
(ٖٕ) العطير ،سر المينة المصرفية ،ص.ٕٙ
(ٕٗ) المرجع السابؽ نفسو ،ص.ٕٚ

(ٕ٘) إبراىيم بن موس الشاطبي (ت ٜٓٚهٖٔٛٛ/م) ،المكافقات ،تحقيق :مشيور آل سممان ،الخبر ،السيعودية ،دار ابين عفيان،
ٜٜٔٚم( ،طٔ) ،جٕ ،ص.ٜ

( )ٕٙالماوردي ،أدب الدنيا كالديف ،ص.ٖٓٙ
( )ٕٚالمصدر السابؽ نفسو ،ص.ٖٓٚ

( )ٕٛمحمد عبد الحيي سيالمة ،إفشػاء السػر المصػرفي بػيف الحظػر كاإلباحػة -دراسػة مقارنػة ،-اإلسيكندرية ،دار الجامعية الجدييدةٕٕٓٔ ،م،
صٓٔٔ.

( )ٕٜالنوري ،سر المينة المصرفي ،صٗ.ٚ
911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1441 ،)4و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد أبو سزحاٌ
(ٖٓ) النوري ،سر المينة المصرفي ،صٗ.ٚ
(ٖٔ) ينظر :ىامش (ٗ) .

(ٕٖ) ينظيير :كتػػاب ق ػ اررات كتكصػػيات نػػدكات البركػػة لالقتصػػاد اإلسػػالمي 9101ق9111-ق1009-9119/ـ ،جمييع وتنس ييق

وفيرست :عبد الستار أبو غيدة وعيز اليدين خوجية ،جيدة ،مجموعية دلية البركية ،األمانية العامية لمييئية الشيرعيةٕٓٓٔ ،م( ،ط،)ٙ

صٖٖ٘.

(ٖٖ) أديييب مياليية ومييي محييرزي ،الس يرية المص يرفية فييي التش يريع السييوري ،مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ ،جامعيية دمشييق ،المجمييد ( ،)ٕٚالعييددٔ،
ٕٔٔٓم ،ص٘ٔ.

(ٖٗ) النوري ،سر المينة المصرفي ،ص.ٙٛ

(ٖ٘) قاسم ،المسؤكلية الجزائية المترتبة عمى إفشاء السر المصرفي ،ص.ٚٛ-ٚٚ
( )ٖٙالمرجع السابؽ نفسو ،ص.ٜٚ
( )ٖٚالمرجع السابؽ نفسو ،صٔ.ٛ

( )ٖٛنعيم مغبغب ،السرية المصرفيةٜٜٔٙ ،م ،صٖٗٔ .والعطير ،سر المينة المصرفية ،صٕٓٔ.ٔٓٗ-
( )ٖٜقاسم ،المسؤكلية الجزائية المترتبة عمى إفشاء السر المصرفي ،صٕ.ٖٛ -ٛ

(ٓٗ) سالمة ،إفشاء السر المصرفي ،صٓٔٔ .والحاسي مريم ،التزاـ البنؾ بالمحافظة عمى السر الميني ،رسالة ماجستير (غير
منشورة) ،الجزائر ،جامعة أبو بكر بمقايد تممسان ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،السنة الجامعية ٕٕٕٔٔٓٓٔ-م ،صٓٓٔ.

(ٔٗ) مغبغب ،السرية المصرفية ،صٓ.ٔٙ

(ٕٗ) سالمة ،إفشاء السر المصرفي ،ص.ٔ٘ٙ
(ٖٗ) المرجع السابؽ نفسو ،ص.ٔ٘ٚ

(ٗٗ) رواه البخاري ،صحيل البخارم ،كتاب االستئذان ،باب حفظ السر ،رقم ( ،)ٕٜٙٛج ،ٛص٘.ٙ
(٘ٗ) أحمد بن محمد القسطالني (ت ٖٕٜهٔ٘ٔٚ/م) ،إرشاد السارم لشػرح صػحيل البخػارم ،مصير ،المطبعية الكبيرى األميريية،
ٜ٘ٓٔم( ،ط ،)ٚج ،ٜص.ٔٙٚ

( )ٗٙمؤيد حسني الخوالدة وعبد اهلل يوسف قاسم ،جريمة إفشاء السر المصرفي والعقوبة المترتبة عمييا وفقا لمقانون األردني ،مجمػة
دراسات ،عموم الشريعة والقانون ،الجامعة األردنية ،المجمد (ٖٗ) ممحقٖٕٓٔٙ ،م ،صٕ٘ٔٔ.

( )ٗٚالمرجػػع السػػابؽ نفسػػو ،ص .ٕٔٔٙومحيييي الييدين إسييماعيل عمييم الييدين ،مكسػػكعة أعمػػاؿ البنػػكؾ مػػف النػػاحيتيف القانكنيػػة
كالعممية ،ٜٔٛٚ ،جٔ ،ص ،ٕٜٔصٖٓٔ .ومغبغب ،السرية المصرفية ،صٖ٘ٔ.

( )ٗٛسالمة ،إفشاء السر المصرفي ،ص.ٜٔٛ-ٜٔٚ
( )ٜٗالمرجع السابؽ نفسو ،ص.ٕٕٜ-ٕٕٛ

(ٓ٘) الخوالييدة وقاسييم ،جريم يية إفشيياء الس يير المصييرفي ،مجمػػػة دراسػػػات ،صٕ٘ٔٔ .ٕٔٔٙ-وس ييالمة ،إفشػػػاء السػػػر المصػػػرفي،
ص .ٕٕٚ-ٕٕٙومريم ،التزاـ البنؾ بالمحافظة عمى السر الميني ،صٔٔٔ.ٕٔٔ-

(ٔ٘) مريم ،التزاـ البنؾ بالمحافظة عمى السر الميني ،ص٘ٔٔ .ٔٔٙ-والخوالدة وقاسم ،جريمية إفشياء السير المصيرفي ،مجمػة دراسػات،
ص ،ٕٔٔٙص .ٕٜٔٔوعمم الدين ،مكسكعة أعماؿ البنكؾ ،جٔ ،صٖٖٔ.

(ٕ٘) سالمة ،إفشاء السر المصرفي ،صٖٖٕ .والخوالدة وقاسم ،جريمة إفشاء السر المصيرفي ،مجمة دراسػات ،ص .ٕٔٔٙىيذا،
وتشمل المسؤولية المدنية :المسؤولية العقدية ،والمسؤولية التقصيرية :فإذا كان الخطأ المدني مخالفة اللتزام عقدي فالمسؤولية

عقدية ،وان كان مخالفة لواجب قانوني عام ىو واجب عدم المساس بحقوق اآلخرين دون وجو حق فالمسؤولية ىنا تقصيرية.
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مبدأ الشزية املصزفية يف قاىوٌ البيوك األردىية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر :عمم الدين ،مكسكعة أعماؿ البنكؾ ،جٔ ،صٖ٘ٔ .والعطير ،سر المينة المصرفية ،صٕ.ٛ

(ٖ٘) سالمة ،إفشاء السر المصرفي ،صٖٕٗ.

(ٗ٘) مريم ،التزاـ البنؾ بالمحافظة عمى السر الميني ،ص.ٔٔٙ

(٘٘) الخوالدة وقاسم ،جريمة إفشاء السر المصرفي ،مجمة دراسات ،ص.ٕٔٔٚ
( )٘ٙالمرجع السابؽ نفسو ،ص.ٕٔٔٚ

( )٘ٚمجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ،العدد الثامن ،جٖ ،ص.ٜٗٓ

( )٘ٛعييالء الييدين أب يو بكيير بيين مسييعود الكاسيياني (ت ٘ٛٚهٜٔٔٔ/م) ،بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الش ػرائع ،بيييروت ،دار الكتييب
العمميييةٜٔٛٙ ،م( ،طٕ) ،ج ،ٚصٖ ،ٙصٗ .ٙوخميييل بيين إسييحاق (ت ٚٚٙهٖٔٚٗ/م) ،مختصػػر خميػػؿ ،تحقيييق :أحمييد

جاد ،القياىرة ،دار الحيديثٕٓٓ٘ ،م( ،طٔ) ،ص .ٕٗٙويحيي بين شيرف النيووي (تٙٚٙهٕٔٚٚ/م) ،منيػاج الطػالبيف ،بييروت،

دار الفكرٜٜٔٛ ،م( ،طٔ) ،جٗ ،ص ،ٕٖٚمطبوع مع شرحو :مغني المحتاج .والحجاوي ،اإلقناع ،جٗ ،صٓ.ٕٚ

( )ٜ٘محمييد بيين عبييد الواحييد بيين اليمييام (ت ٔٛٙهٔٗ٘ٙ/م) ،شػػرح فػػتل القػػدير ،بيييروت ،دار الفكييرٜٔٚٚ ،م( ،طٕ) ،ج٘ ،صٖ٘ٗ.

ومحم ييد ب يين عب ييد اهلل التمرتاش ييي (ت ٗٓٓٔهٜٔ٘٘/م) ،تنػػػػكير األبصػػػػار ،بي ييروت ،دار الفك ييرٜٜٕٔ ،م( ،طٕ) ،جٗ ،صٔ،ٙ
مطبوع مع رد المحتار.

(ٓ )ٙمحميد بيين أحميد بيين عرفيية الدسيوقي (ت ٖٕٓٔهٔٛٔٗ/م) ،حاشػػية الدسػػكقي ،بيييروت ،دار الفكير ،جٗ ،صٖ٘٘ .وأحمييد ابيين
محمييد الصيياوي (ت ٕٔٗٔهٕٔٛ٘/م) ،بمغػػة السػػالؾ ألقػػرب المسػػالؾ ،تحقيييق :مصييطف وصييفي ،القيياىرة ،دار المعييارف،

ٕٜٔٚم ،جٗ ،صٗٓ٘.

(ٔ )ٙعبد الممك بن عبد اهلل الجويني (ت ٗٚٛهٔٓٛ٘ /م) ،غياث األمـ في التيػاث الظمػـ ،تحقييق :عبيد العظييم اليديب ،الدوحية،
مكتبية إمييام الحييرمينٜٔٛٔ ،م( ،طٕ) ،ص .ٕٛٚونييور الييدين بين عمييي الشبراممسييي (ت ٔٓٛٚهٔٙٚٙ/م) ،حاشػػية الشبراممسػػي،

بيروت ،دار الفكرٜٔٛٗ ،م( ،ط األخيرة) ،ج ،ٛصٕٕ ،مطبوع مع نياية المحتاج.

(ٕ )ٙعبد اهلل بن أحميد بين قدامية (ت ٕٓٙهٕٕٖٔ/م) ،المغنػي عمػى مختصػر الخرقػي ،ويبط وتصيحي  :عبيد السيالم شياىين ،بييروت،
دار الكتب العمميةٜٜٔٗ ،م( ،طٔ) ،ج ،ٛصٕٕ٘ .والحجاوي ،اإلقناع ،جٗ ،صٓ.ٕٚ

(ٖ )ٙالدسوقي ،حاشية الدسكقي ،جٗ ،صٖ٘٘.

(ٗ )ٙمحمد أمين بن عمر بن عابدين (ت ٕٕ٘ٔهٖٔٛٙ/م) ،رد المحتار عمى الدر المختار (حاشية ابف عابديف) ،بييروت ،دار
الفكرٜٜٕٔ ،م( ،طٕ) ،جٗ ،صٔ.ٙ

(٘ )ٙابن اليمام ،شرح فتل القدير ،ج٘ ،صٖ٘ٗ .وابن عابدين ،رد المحتار ،جٗ ،صٔ.ٙ
( )ٙٙأحمد بن عبد الحميم بن تيمية (ت ٕٚٛهٖٕٔٚ/م) ،الحسبة فػي اإلسػالـ ،تحقييق :سييد بين أبيي سيعدة ،الكوييت ،مكتبية دار
األرقمٜٖٔٛ ،م( ،طٔ) ،صٖ٘ ،ص.٘ٛ

( )ٙٚمحمد بن أبيي بكير بين قييم الجوزيية (ت ٔ٘ٚهٖٔ٘ٓ/م) ،الطػرؽ الحكميػة فػي السياسػة الشػرعية ،اعتنياء وترتييب :صيال
الشامي ،بيروت ،دمشق ،عمان ،المكتب اإلسالميٕٕٓٓ ،م( ،طٔ) ،ص ،ٗ٘ٛص.ٜٗ٘

( )ٙٛرواه أحمد ،المسند ،رقم ( ،)ٕٓٓٔٙجٖٖ ،صٕٕٓ .وأبو داود ،سنف أبي داكد ،كتياب الزكياة ،بياب فيي زكياة السيائمة ،رقيم
(٘ ،)ٔ٘ٚجٕ ،صٔٓٔ ،والمفظ لو .والنسائي ،السنف الكبػرل ،كتياب الزكياة ،بياب عقوبية ميانع الزكياة ،رقيم ( ،)ٕٕٖٙجٖ،

صٔٔ .وسييئل اإلمييام أحمييد عيين إسييناده فقييال" :صييال اإلسييناد" .وينظيير :أحمييد بيين عمييي بيين حجيير العسييقالني (ت ٕ٘ٛهٔٗٗٛ /م)،

التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعػي الكبيػر ،تحقييق :حسين قطيب ،مصير ،مؤسسية قرطبيةٜٜٔ٘ ،م( ،طٔ) ،جٕ ،صٖٖٔ.

وصح الحاكم إسناده .وينظر :الحياكم محميد بين عبيد اهلل بين الحكيم (ت ٘ٓٗهٔٓٔٗ/م) ،المسػتدرؾ عمػى الصػحيحيف ،تحقييق:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد أبو سزحاٌ
مصطف عطا ،بيروت ،دار الكتب العمميةٜٜٔٓ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،صٗ٘٘ .والسائمة :الراعيية غيير المعموفية .وبنيت لبيون :ميا
اسيتكممت السيينة الثانييية ،ودخميت فييي الثالثيية .وقوليو( :وال يفييرق إبييل عين حسييابيا) معنيياه :ال يفيرق ممييك المالييك عين ممييك غييره إذا
كانييا خميطييين .وقولييو( :ميين أعطاىييا مييؤتج ار بيييا)  :أي قاصييدا األجيير بإعطائيييا .وينظيير :محمييد بيين إسييماعيل الصيينعاني (ت

ٕٔٔٛهٔٚٙٛ/م) ،سػػبؿ السػػالـ شػػرح بمػػكغ الم ػراـ مػػف جمػػع أدلػػة األحكػػاـ ،مراجعيية وتعميييق :محمييد الخييولي ،عمييان ،مكتبيية

الرسالة الحديثةٜٔٙٓ ،م( ،طٗ) ،جٕ ،صٕٔٔ ،صٕٕٔ ،ص .ٕٔٙوقولو( :شيطر ماليو) أي :نصيف ماليو .وقوليو( :عزمية)
أي :حييق وواجييب .وينظيير :محمييود بيين أحمييد العينييي (ت ٘٘ٛهٔٗ٘ٔ/م) ،شػػػرح سػػػنف أبػػػي داكد ،تحقيييق :خالييد المصييري،
الرياض ،مكتبة الرشدٜٜٜٔ ،م( ،طٔ) ،ج ،ٙصٓ ،ٕٙصٔ.ٕٙ

( )ٜٙمحمد بن عمي الشوكاني (ت ٕٓ٘ٔهٖٔٛٗ/م) ،نيؿ األكطػار ،تحقييق :عصيام الصيبايطي ،مصير ،دار الحيديثٜٜٖٔ ،م،
(طٔ) ،جٗ ،ص.ٔٗٚ

(ٓ )ٚرواه أبيو داود ،سػػنف أبػػي داكد ،كتياب المقطيية ،بيياب التعرييف بالمقطيية ،رقيم (ٓٔ ،)ٔٚجٕ ،ص .ٖٔٙوالنسييائي ،السػػنف الكبػػرل،

كتاب قطع السارق ،باب الثمر يسرق بعد أن يؤويو الجرين ،رقم (ٗٓٗ ،)ٚج ،ٚصٖٗ .وقال األلباني" :إسيناده حسين" .ينظير:

محمد ناصر الدين األلباني ،صحيل سنف أبػي داكد ،الكوييت :مؤسسية غيراسٕٕٓٓ ،م( ،طٔ) ،ج٘ ،ص٘ .ٖٜوقوليو( :الثمير

المعمييق) أي :المييدل ميين الشييجر .وقولييو( :ميين ذي حاجيية) أي :فقييير أو موييطر .وقولييو( :خبنيية) أي :ذخي يرة محموليية .وقولييو:

(فعميييو غ ارميية مثميييو) أي :غ ارميية قيميية مثميييو .وينظيير :عمييي بيين سييمطان القيياري (ت ٗٔٓٔهٔٙٓ٘/م) ،مرقػػاة المفػػاتيل شػػرح
مشكاة المصابيل ،بيروت ،دار الفكرٕٕٓٓ ،م( ،طٔ) ،ج٘ ،ص.ٕٓٔٚ

(ٔ )ٚالصنعاني ،سبؿ السالـ ،جٗ ،صٕ٘.

(ٕ )ٚرواه أبو داود ،سنف أبي داكد ،كتاب المقطة ،باب التعرييف بالمقطية ،رقيم ( ،)ٔٚٔٛجٕ ،ص .ٖٜٔوالبييقيي ،السػنف الكبػرل ،كتياب
المقطة ،باب ميا يجيوز أخيذه وميا ال يجيوز مميا يجيده ،رقيم ( ،)ٕٔٓٚٚج ،ٙص .ٖٔٙوصيححو األلبياني .ينظير :األلبياني ،صػحيل
سنف أبي داكد ،ج٘ ،صٔٓٗ.

(ٖ )ٚرواه البييقي ،السنف الكبرل ،كتاب السرقة ،باب ما جاء في توعيف الغرامة ،رقم ( ،)ٕٔٚٛٚج ،ٛصٖ.ٗٛ
(ٗ )ٚعوض ،عمميات البنكؾ ،صٕٖ.ٜ

(٘ )ٚالعطير ،سر المينة المصرفية ،صٓٔٔ.

( )ٚٙمغبغب ،السرية المصرفية ،صٖٕٓ .وقاسم ،المسؤكلية الجزائية المترتبة عمى إفشاء السر المصرفي ،صٗ.ٛ٘-ٛ
( )ٚٚينظر :كتاب ق اررات كتكصيات ندكات البركة لالقتصاد اإلسالمي ،صٕٖ٘.

( )ٚٛعوض ،عمميات البنكؾ ،صٖ٘ .ٜومغبغب ،السرية المصرفية ،صٖٕٓ -صٖٕٔ.
( )ٜٚالنوري ،سر المينة المصرفي ،ص .ٛٙومغبغب ،السرية المصرفية ،صٕٖٕ.
(ٓ )ٛينظر :كتاب ق اررات كتكصيات ندكات البركة لالقتصاد اإلسالمي ،صٖٖ٘.

(ٔ )ٛالعطييير ،سػػر المينػػة المصػػرفية ،صٗٔٔ .ٔٔ٘-وأنط يوان جييورج سييركيس ،السػػرية المصػػرفية فػػي ظػػؿ العكلمػػة (دراسػػة
مقارنة) ،بيروت ،منشورات الحمبي الحقوقيةٕٓٓٛ ،م( ،طٔ) ،ص٘٘.

(ٕ )ٛالنوري ،سر المينة المصرفي ،صٖ -ٛصٗ .ٛقاسم ،المسؤكلية الجزائية المترتبة عمى إفشاء السػر المصػرفي ،صٓ.ٜ
يقصييد بشييركات األشييخاص" :الشييركات التييي يكييون فييييا لمش يريك اعتبييار شخصييي ،بمعن ي أن الشييركاء يتعاقييدون فييي ىييذه
الشركات بالنظر لمعرفة كل منيم بياآلخرين ،وثقتيو بييم واطمئنانيو إليييم" .أميا شيركات األميوال" :فييي التيي ال يكيون لشيخص

الشريك فييا اعتبار جوىري ،ويستطيع كل شيخص شيراء حصية مين رأس الميال تجعيل منيو أحيد الشيركاء ،أي :أن العبيرة فيي
الموووع ىي لمساىمة الشريك في رأس المال ال لمشريك نفسو" .ينظر :نياد السباعي ورزق اهلل أنطاكي ،الكجيز في الحقكؽ
اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 911

مبدأ الشزية املصزفية يف قاىوٌ البيوك األردىية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التجارية ،دمشق ،مطبعة اإلنشاءٜٖٔٙ ،م( ،طٕ) ،صٓٗٔ.

(ٖ )ٛقاسم ،المسؤكلية الجزائية المترتبة عمى إفشاء السر المصرفي ،صٓ.ٔٛ
(ٗ )ٛينظر :كتاب ق اررات كتكصيات ندكات البركة لالقتصاد اإلسالمي ،صٕٖ٘.
(٘ )ٛالمرجع السابؽ نفسو ،صٕٖ٘.

( )ٛٙسييالمة ،إفشػػػاء السػػػر المصػػػرفي ،صٖٗ٘ .ٖ٘٘-وقاسييم ،المسػػػؤكلية الجزائيػػػة المترتبػػػة عمػػػى إفشػػػاء السػػػر المصػػػرفي،
صٓ.ٔٙٔ-ٔٙ

( )ٛٚعمم الدين ،مكسكعة أعماؿ البنكؾ ،جٔ ،صٖ٘ٔ.

( )ٛٛقاسم ،المسؤكلية الجزائية المترتبة عمى إفشاء السر المصرفي ،صٔ٘ٔ.
( )ٜٛالنوري ،سر المينة المصرفي ،ص .ٜٙعمم الدين ،مكسكعة أعماؿ البنكؾ ،جٔ ،صٗ٘ٔ.
(ٓ )ٜقاسم ،المسؤكلية الجزائية المترتبة عمى إفشاء السر المصرفي ،صٕ٘ٔ.

(ٔ )ٜينظر :كتاب ق اررات كتكصيات ندكات البركة لالقتصاد اإلسالمي ،صٖٖ٘.
(ٕ )ٜسالمة ،إفشاء السر المصرفي ،ص.ٖ٘ٛ
(ٖ )ٜالمرجع السابؽ نفسو ،ص.ٖٙٓ-ٖ٘ٛ

(ٗ )ٜالنييوري ،سػػػر المينػػػة المصػػػرفي ،ص ،ٜٜصٓٔٔ ،صٗٔٔ .وقاسييم ،المسػػػؤكلية الجزائيػػػة المترتبػػػة عمػػػى إفشػػػاء السػػػر
المصرفي ،صٗ ،ٔٙص.ٔٙٚ-ٔٙٙ

(٘ )ٜالجصاص ،أحكاـ القرآف ،جٕ ،صٗ.ٕٚ
( )ٜٙينظر :كتاب ق اررات كتكصيات ندكات البركة لالقتصاد اإلسالمي ،صٕٖ٘.
( )ٜٚمريم ،التزاـ البنؾ بالمحافظة عمى السر الميني ،صٕ.ٔٛ

( )ٜٛزين الدين بن إبراىيم بن نجيم (ت ٜٓٚهٕٔ٘ٙ/م) ،األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمػاف ،بييروت ،دار الكتيب
العمميةٜٜٜٔ ،م( ،طٔ) ،صٗ.ٚ

( )ٜٜابن نجيم ،األشباه كالنظائر ،ص .ٚٙوعبد الرحمن بن أبيي بكير السييوطي (تٜٔٔهٔ٘ٓ٘/م) ،األشػباه كالنظػائر ،بييروت،
دار الكتب العمميةٜٜٔٓ ،م( ،طٔ) ،ص.ٛٚ

(ٓٓٔ) مجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ،العدد الثامن ،جٖ ،صٓٔٗ.

(ٔٓٔ) وبمثييل ىييذا أوصييت نييدوة البركيية العشيرين لالقتصيياد اإلسييالمي المنعقييدة فييي كوااللمبييور -ماليزيييا بتيياريخ ٖ ٘-ربيييع اآلخيير ٕٕٗٔه
الموافق ٕٕ٘ٓٓٔ/ٙ/ٕٚ-م .ينظر :كتاب ق اررات كتكصيات ندكات البركة لالقتصاد اإلسالمي ،صٖٗ٘.
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