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االقتصادية

أعلنت شركة الكويت للتأمني أن مجلس إدارة 
الشركة قد اجتمع أمس وقد وافق على بيانات 
2010/2/7، واعتمد البيانات املالية الس���نوية 
للشركة للسنة املالية املنتهية   في 2009/12/31، 
وأفادت الش���ركة عبر موقع س���وق الكويت 
لألوراق املالية بأن أرباحها بلغت 6.235.487 
دينارا بربحية 32.15 فلسا للسهم الواحد مقارنة 

ب� 2.946.326  دينارا عن عام 2008 فيما بلغ 
إجمالي موجودات الشركة 112.712.401 دينارا 
واملطلوبات املتداولة 16.718.389 دينارا ليصل 
إجمالي حقوق املساهمني 38.569.393 دينارا 
وقد أقرت اجلمعية العمومية للشركة توزيع 
ارباح نقدية 20% من القيمة االسمية للسهم 

20 فلسا لكل سهم. 

»الكويت للتأمين« توصي بتوزيع 20% نقدًا

األزمة كشفت قصور الرقابة وغياب الشفافية

منى الدغيمي
تعد السرية املصرفية من أهم املبادئ التي يقوم عليها العمل 
املصرفي حيث تبث الثقة والطمأنينة ألصحاب رؤوس األموال 
بشأن س���رية أعمالهم املصرفية وجميع املعلومات ذات الصلة 
بثرواتهم فيعد ذلك حافزا قانونيا مناسبا وبيئة تشريعية مالئمة 
لالستثمار وتشجيع االدخارات الوطنية حيث أنها جتذب رؤوس 

األموال والرساميل واالستثمارات األجنبية.
لكن األزمة املالية العاملية الراهنة أثارت أكثر من نقطة استفهام 
حول مشروعية السرية املصرفية واستغاللها كأداة للتستر على 
ضعف الرقابة وغياب الشفافية بتعلة عدم املساس بقانون السرية 
املصرفية، فعلى املستوى احمللي أثارت قضية سعد والقصيبي 
وأزمة دبي بلبلة في أوساط الساحة االقتصادية وذلك عبر مطالبة 
املستثمرين البنوك باالفصاح عن حجم انكشافاتهم الصحيحة 
من منطلق احلق الذي تفرضه الشفافية املعترف بها كمبدأ من 

املبادئ األساسية حلوكمة البنوك.
»األنباء« ارتأت أن تتابع مدى تطبيق السرية املصرفية في 
الكويت واحلد الفاصل بينها وبني الرقابة والش���فافية، وملسنا 
وجود اتفاق ب���ني وجهتي نظر قانونية واقتصادية على أهمية 

التمسك بالسرية املصرفية واحملافظة عليها.
بداية من منطلق اقتصادي، أكد رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب لشركة مجموعة األوراق املالية علي املوسى أن اخلصوصية 
هي حق دس���توري وجزء من اخلصوصية ه���ي الذمة املالية، 
مش���يرا الى أن البنك املركزي باعتباره ميثل السلطة الرقابية 
على البنوك فهو املعني الوحي���د باالطالع على أدق التفاصيل 

التي تخص البنوك.
وأضاف أن الس���رية املصرفية والش���فافية والرقابة ليست 
مترادفات، الفتا الى أن الشفافية ال تنفي فاعلية الرقابة وال تقف 

حائال أمام السرية.
وختم املوسى بقوله ان هناك تطبيقا للسرية املصرفية وال 
تتعارض مع مبدأ الشفافية وعمل الرقابة، مستدركا بقوله ان هناك 
خلطا لدى الكثير من الناس بني املفردات الثالث »الشفافية والرقابة 

والسرية« مما جعل السرية لفظا فضفاضا وغير دقيق.
فيما أك���د اخلبير االقتصادي حجاج بوخضور أن الس���رية 
املصرفية مطلوبة وال ميكن االس���تغناء عنها، مش���يرا الى أن 
النظام املالي ال ميكن أن يكون مس���تقرا في حال انتهاك السرية 

املصرفية.

وشدد على ضرورة حماية السرية مهما كانت املبررات اللغائها، 
أو احلد من دورها، الفتا الى أن الس���رية املصرفية من القواعد 
املستقرة ذات الصلة بعمل البنوك، حيث تلتزم البنوك مبوجب 
القواع���د القانونية واألعراف املصرفية بحفظ أس���رار العمالء 

وعملياتهم املصرفية. 
وقال ان الس���رية املصرفية اس���تخدمت كأداة للتستر على 
ضع���ف الرقابة داخل اجلهاز املصرف���ي، مؤكدين على ضرورة 
تطوي���ر العمل الرقابي نظرا النه مكم���ن العلة وهو ما بيده أن 

يجعل السرية املصرفية أداة استقرار.
وأضاف أن مش���كلة الكويت األساس���ية هي مشكلة ضعف 
اجلهاز الرقابي و»الس���رية« هي الغطاء أو الس���تار الذي مت من 
خالله تعليل الس���وء الرقابي وغياب الش���فافية، مشيرا الى أن 
رفض البنوك االفصاح عن حجم انكش���افهم على قضيتي سعد 
والقصيبي حتديدا والتس���لح بقانون الس���رية املصرفية خطأ 

يكشف عدم الشفافية وخلل رقابي واضح.
وتابع أن السرية املصرفية هي سالح ذو حدين لكن ال ميكن 
االستغناء عنها، الفتني الى أن غياب الدقة في حتديد مدى السرية 
املس���توجبة لعمل املصارف واخللط بينها وبني مبدأ الشفافية 

جعلها في قفص االتهام.
وكشف أنه ليس هناك تعارض بني السرية والشفافية فهما 

وجهان لعملة واحدة.
ومن جانبه رأى اخلبير املالي علي النمش أن السرية املصرفية 
في الكويت يتحكم فيها البنك املركزي دون س���واه وهو مبثابة 
ضابط اإليقاع ويحق له حجب املعلومة التي يراها تدخل حتت 
طائلة الس���رية، مش���يرا إلى أن الس���رية غالبا ما تتناقض مع 
الشفافية واخللط بني مس���ار املبدأين وجه أصابع االتهام نحو 

»السرية«.
وذكر أن هناك قانونا وعرفا موجودا لدى جميع البنوك للحفاظ 
على سرية معلومات العميل س���واء من حسابات أو مستندات 
أو جميع األمور التي تتعل���ق بالعميل، مضيفا أن بنك الكويت 
املركزي لديه حرص تام على التش���دد في ذلك وعدم الس���ماح 
بتسريب املعلومات، الفتا إلى أن تسريب املعلومات يعتبر خطأ 

جسيما وجرمية كبرى.

الشكل القانوني

أما من وجهة نظر قانونية، فرأى األستاذ مشاري الغزالي 

أن السرية املصرفية لم تدقق بشكل قانوني صريح وواضح 
في الكويت، مش���يرا إلى انه ال توجد لوائح حتى لدى البنك 
املرك���زي حتدد ما املعلومة التي تطبق عليها الس���رية دون 

األخرى.
وأفاد بأنه فيما يتعلق بس���رية البن���وك ال يوجد حتديد 
واضح ملدى سرية املعلومة سواء كانت متعلقة مبقدار الدين 
أو املوجودات أو املعلومات العامة، الفتا إلى انه توجد قواعد 
عام���ة ضمن قانون النقد ولم تنقح منذ س���نة 1964 تقريبا 
وأصبحت غير مواكبة للمستجدات الراهنة وهي تتولى حماية 

السرية املصرفية.
واستدرك بأن السرية املصرفية غير معرفة قانونيا بشكل 
دقيق، مشيرا إلى أنها غالبا ما تتعارض مع قوانني اإلفصاح 

والشفافية.
وعزا هذا اخللط بني السرية والشفافية إلى غياب قانون 

واضح وخاص لهما.
وطالب بضرورة حترك اجلهات املعنية الس���يما مجلس 
األمة ووزارة التجارة والصناعة والبنك املركزي، الفتا إلى انه 
يوجد أكثر من سرية غير مقننة ومنظمة في الكويت حتتاج 

إلى حتديد وضوابط معينة حتكمها. 

ثقافة »السرية«

فيما عقب مس���ؤول الدائرة القانونية مبجموعة شركات 
كويتية وعضو املنظمة العربية للعلوم القانونية سعد الريس 
بقوله ان القانون الكويتي الذي ينظم عمليات البنوك والنقد 
يراعي السرية املصرفية إال أنه يفترض وجوده كقانون مستقل 
يتضمن تنظيم العملية السرية بصورة أوضح تخدم حتول 

الكويت ملركز مالي وجتاري في املنطقة.  
وأكد الريس أنه يفترض باملشرع الكويتي أن يعي خطورة 
مسألة سرية العمليات البنكية وأن املستثمر األجنبي حرص 
كل احلرص قبل الدخول للعمل االستثماري في الكويت على 
أن يدرس مس���ألة السرية بش���كل عميق ودقيق بل ال يقف 
األمر عند حد وجود تش���ريعات صارمة في ذلك بل يتعداها 
إلى سياسة البنك املركزي في التطبيق لذلك يجب على البنك 
املركزي الكويتي أن يقوم بشكل واضح بنشر ثقافة السرية 
في املعامالت املصرفية بشكل ال يخل باملصلحة العامة وذلك 

ليعي املستثمر األجنبي ذلك ويصل إلى مرحلة األمان.

السرّية المصرفية
سالح ذو حدين 

وغالبًا ما تتعارض 
مع قوانين 

اإلفصاح والشفافية

ليس هناك قانون دقيق لدى 
»المركزي« يحدد المعلومة 

التي تطبق عليها السّرية 

رفض البنوك اإلفصاح 
عن حجم انكشافها 

والتسلح بقانون السرية 
المصرفية خطأ يكشف عدم 
الشفافية وخلل رقابي واضح

غياب الدقة في تحديد 
السّرية المستوجبة لعمل 

المصارف والخلط بينها 
وبين مبدأ الشفافية 

جعلها في قفص االتهام

ليس هناك تشريع خاص 
في الكويت يتعلق بسّرية 

المعلومات المصرفية سوى 
بعض النصوص الواردة 

في قانون النقد والبنك المركزي

ال يوجد قانون خاص ينّظم سّرية العمل المصرفي في الكويت
لرقابة البنك املركزي تكون 
قد وصلت إليه بسبب أعمال 
وظيفت��ه فيما عدا األحوال 
التي يصرح فيها القانون وإال 
عوقب باحلبس مدة ال تزيد 
على ثالثة أش��هر وبغرامة 
ال تتج��اوز 225 دينارا أو 
بإحدى هاتني العقوبتني مع 
العزل من الوظيفة في جميع 
األحوال. ويتضح من ذلك 
مدى صرامة املش��رع في 
حفظ السرية املصرفية، وان 
كان قد اقتصر على سرية 
إلى  الت��ي تصل  املعلومات 
البنك املركزي وعلى العاملني 
فيه، ولم يتطرق إلى البنوك األخرى والعاملني 
فيه��ا. لكن كمبدأ ع��ام إذا قصر املصرف في 
حماية املعلوم��ات املصرفية اخلاصة بالعميل، 
فإنه يتعرض للمساءلة القانونية من قبل العميل 
بطل��ب التعويض عن ه��ذا التقصير، ملا حلقه 
من ضرر س��واء كان ماديا أو معنويا يتصل 
بسمعته ومكانته التجارية واالجتماعية، وليس 
هناك تشريع خاص في الكويت يتعلق بسرية 
املعلومات املصرفية س��وى بعض النصوص 
الواردة في قانون النقد والبنك املركزي وتنظيم 
املهن��ة املصرفية، وهي نص��وص آمرة للبنك 
املركزي وموظفيها فقط بضرورة كتمان األسرار 
واملعلومات املصرفية التي تصل إليهم بسبب 
وظيفتهم س��واء ما تعلق منه��ا بأعمال البنك 
املركزي نفسه أو أعمال البنوك األخرى اخلاضعة 

للرقابة.
إال أنه ميكن اس��تخالص نية املش��رع في 
االهتمام بالسرية بوجه عام مبا في ذلك سرية 
البنوك من عدة قوانني بدءا من الدس��تور إلى 

املهنة أو العمل، ولذلك نرى 
ان املش��رع في الكويت قد 
العمل فصل  أجاز لصاحب 
العامل لديه إذا أفشى األسرار 

اخلاصة بالعمل.
ان أهم ما يوطد الثقة بني 
البنك والعميل هو الكتمان، 
العمي��ل حريص على  ألن 
سرية تعامالته املالية، ومن 
حقه ان يحرص على ذلك ألنه 
متصل باحلرية الشخصية 
كم��ا ذكرنا آنف��ا، حيث ان 
الدس��تور قد كفل احلرية 
الش��خصية للمواطن، وان 
كل ما يتعلق باحلياة اخلاصة 

للف��رد هو جزء من كيان��ه فال يجوز ألحد ان 
يطلع عليه أو ينش��ر عنه شيئا دون رضاه أو 
وفقا للقانون، ألن التعرض لألمور املالية للفرد 
فيه مساس بحقه في اخلصوصية، فالذمة املالية 
محور مهم للشخص، فلذلك فإن حماية األسرار 
املصرفية لصيق باحلرية الشخصية لألفراد عند 
مباش��رة نشاطهم االقتصادي حلرصهم على 
إخفاء مراكزهم املالية عن غيرهم من املنافسني 
لهم أو من أفراد عائلتهم، كما ان احلفاظ على 
س��رية العمل املصرفي من مصلحة املصرف 
نفس��ه في ان تبقى أعماله مكتومة، ولذا جتد 
هناك تعليمات للعاملني في املصرف بعدم إفشاء 
األسرار واملعلومات سواء ما كان متعلقا بأعمال 
املصرف نفس��ه أو خاصة بأحد العمالء، وقد 
ألزمت املادة 28 من قانون النقد والبنك املركزي 
وتنظيم املهنة املصرفية ف��ي الكويت أعضاء 
مجلس إدارة البنك املركزي أو أي مدير أو موظف 
اال يفشي أي معلومات تتعلق بشؤون البنك أو 
عمالئه أو بش��ؤون البنوك األخرى اخلاضعة 

إن احلفاظ على مبدأ السرية في األصل واجب 
أخالقي وان إفشاء السر يكون خيانة للثقة ونقضا 
ملبادئ األخالق سواء كانت عالقة صداقة أو رابطة 
قانونية كالزواج أو عالقات املصارف بعمالئها 
أو عالق��ة مهنية كعالقة الطبيب باملريض، وان 
من أهم األهداف التي وجدت من أجلها القوانني 
هي حماية الناس، سواء كانت احلماية للجسد 
أو األرواح أو املمتلكات أو احلقوق، والس��رية 
وس��يلة من وسائل احلماية. إال ان سرية املهنة 
املصرفي��ة تتخذ طابعا خاص��ا في ظل التطور 
املستمر لعمليات البنوك وسهولة االطالع على 
احلسابات واألسرار املصرفية، وأصبح ذلك يشكل 
التزاما أشد يقع على البنك لكتمان أسرار العمالء 
الذين يتعاملون معه، يقابله حق العميل في حفظ 
أسراره، ولكن هذا احلق ليس مطلقا ذلك انه قد 
يتعارض مع املصالح العامة أو اخلاصة قد تفوق 
في أهميتها مصلحة العميل صاحب احلساب، 
وتبرر اخلروج على هذه القاعدة وتعفي البنك 
من حتمل أي مسؤولية جزائية أو مدنية كما في 
حالة تنفيذ تعليمات اجلهات صاحبة االختصاص 

أو بناء على طلب القضاء.
وإذا كان احلفاظ على السر مرتبطا باحلرية 
الشخصية للفرد مبناحي حياته املختلفة، فإن 
طريقة وصول املعلومة يحدد مدى املس��ؤولية 
القانونية، ذلك ان الشخص يكون مسؤوال عن 
األس��رار التي تصل إليه عن طريق وظيفته أو 
عمله والتي يجب ان تبقى طي الكتمان، وحتى 
تكتمل للسر مقوماته البد ان يكون محددا بصورة 
كافية واال يك��ون مما ال يعتبر أمرا معروفا أو 
ظاهرة أو ش��ائعا للكافة بحي��ث إذا اطلع عليه 
الغير يكون في ذلك اعتداء على حق الش��خص 
في كتمان تلك املعلومات التي تش��كل الس��ر. 
واغلب التشريعات تفرض التزاما عاما للمحافظة 
على األسرار التي تكون االتصال بها عن طريق 

عدة قوانني أخرى، فق��د حظرت املادة 25 من 
قانون اخلدم��ة املدنية عل��ى املوظف ان يدلي 
بأي معلومات عن األعمال الس��رية ويس��تمر 
هذا اخلطر حتى بعد انتهاء خدمة املوظف فإذا 
أخ��ل بهذا االلتزام تعرض لعقوبات تأديبية مع 
إمكانية مساءلته جزائيا ومدنيا، وكذلك بالنسبة 
للوسطاء في سوق األوراق املالية يجب عليهم 
عدم إفش��اء األس��رار أو املعلومات التي تصل 
إليه��م بحكم عمله��م وإال فرضت عليهم جلنة 
التأديب في السوق عقوبات تصل إلى حد الشطب 
وإلغاء الترخيص. وكذلك فإن الدفاتر التجارية 
للتاجر لها احلرمة وال يجوز االطالع عليها إال 

بأمر من احملكمة.
وخالصة القول انه ال يوجد هناك قانون خاص 
ينظم سرية العمل املصرفي في الكويت، إال ان 
التش��ريعات في معظمها حترص على السرية 
وتراع��ي هذا اجلانب في العدي��د من القوانني، 
كما ان العادة جرت على ان املصارف حريصة 
على كتمان نش��اطها وخصوص��ا فيما يتعلق 

بعمالئها.
وانن��ي ألرى ان امل��ادة األق��رب للتطبيق 
بخصوص سرية املعلومات املصرفية تتعلق مببدأ 
حسن النية في تنفيذ العقود وشرف التعامل، 
وان حق التعويض يشمل الضرر األدبي، فكل 
تع��د على الغير في حريته أو في عرضه أو في 
ش��رفه أو في سمعته أو في مركزه االجتماعي 
أو في اعتباره املالي يجعل املعتدي مسؤوال عن 
التعويض، وان العقد الذي يبرم بني العميل والبنك 
يلزم البنك ان يتصرف بحسن نية، والشك ان 
إفشاء أسرار العمالء، ال يعتبر عمال من أعمال 
حسن النية، بل يعتبر عمال خاطئا يتوجب على 
البنك إذا قام به ان يعوض العميل عما حلقه من 
ضرر أدب��ي في مكانته املالية واالجتماعية وما 

حلقه من ضرر مادي في جتارته وأعماله.
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