
23 -  تعليمـات بشـأن محافظـة البنـوك على سريـة ما لديهـا مـن
معلومـات وبيانـات خاصـة بعمالئهـا

أ   -  تعليمـات بشـأن محافظـة البنـوك على سريـة ما لديهـا من معلومات
وبيانات خاصة بعمالئها .

ب -  تعليـمـات رقــم )2/رب، رب أ/2012/278( إلى البـنــوك احملليــة
بشـأن احملافظـة على سريـة ما لديهـا من معلومـات وبيانات خاصة 

بعمالئهـا .
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حتية طيبة وبعد ،

تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها
من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها &)1(

ً كما تعلمون، فإن محافظـة البنـوك على سريـة ما لديهـا من معلومـات وبيانات خاصة بعمالئهـا، يعتبر ركنا
أساسياً في أعمال املهنة املصرفية في كل دول العالم، مبا فيها دولة الكويت .

وفي دولـة الكويت، وردت نصوص في بعض التشريعـات تؤكـد على االلتـزام بسريـة املعلومـات والبيانـات
بإفشاء هذه  يقوم  بنك،  أو مستخدم في  أو موظف  إدارة  البنوك، وتعاقب كل عضو مجلس  اخلاصة بعمالء 

املعلومات والبيانات دون مقتضى من القانون .

فـقـد نصت املــادة )28( مـن القانـون رقـم 32 لسنـة 1968 في شأن النـقـد وبنـك الكويت املـركـزي وتنظيم
املهنة املصرفية املعدل باملرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 على أن " على أي عضو من أعضاء مجلس 
إدارة البنك املركزي، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن ال يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك 
أو عمالئه أو بشؤون البنوك األخرى اخلاضعة لرقابة البنك املركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال 

وظيفته، وذلك فيما عدا األحوال التي يصرح فيها القانون بذلك " .

ونصت الفقرة األخيرة من ذات املادة على معاقبـة كل من يخالـف هذا احلظر باحلبس مدة ال تزيد عن ثالثـة
العزل في جميع  العقوبتني، مع  أو بإحدى هاتني  أشهر وبغرامة ال جتاوز مائتني وخمسة وعشرين ديناراً، 

األحوال، ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

ونصت املادة )80( من القانون سالف الذكر على ضرورة التزام موظفي البنك املركزي املخولني بالتفتيش
التي  والدفاتر واملستندات  العمل - على سرية احلسابات  تركهم  أثناء عملهم وبعد   - البنوك باحملافظة  على 
اطلـعـــوا عليهــا بحكـم عملـهـم، وأالَّ يـفـشــوا أيـــة معـلـومـات تتـعـلــق بـشــؤون البنـــوك واملـؤسسـات التي قـامــــوا 

&  أرسلت إلى جميع البنوك احمللية .
)1(  مت إلغاء العمل بهذه التعليمات مبوجب التعليمات رقم )2/رب، رب أ/2012/278( املؤرخة 2012/2/9 واملدرجة في البند )ب( من هذا الفصل .

23 -  تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها .
أ  -  تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها .
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بالتفتيش عليها أو بشؤون عمالئها، وذلك فيما عدا األحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومن يخالف هذا 
احلظر يتعرض للعقوبة املذكورة في هذه املادة، وهي احلبس والغرامة، أو إحدى هاتني العقوبتني مع العزل من 

الوظيفة، ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

ورغم خصوصية هذه األحكام القانونية بالنسبة للعاملني في البنك املركزي إال أنها تعتبر األساس القانوني 
اللتزام العاملني في البنوك الكويتية عامة بصيانة أسرار املهنة املصرفية .

كذلك فقد نصت املادة )43( من املرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن اإلثبات في املواد املدنية والتجارية 
على أنه " ال يجوز ملن علم من احملامني أو األطباء أو الوكالء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو 

مبعلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته" .

وما سلف ذكره من أحكام قانونية خاصة بالتزام البنوك باحملافظة على أسرار عمالئها يتوجها نص املادة
". واحلرية الشخصية تعني كل ما  " احلرية الشخصية مكفولة  )30( من دستور دولة الكويت التي تقرر أن 

يتعلق بشخص اإلنسان في نفسه وماله .

ومـن اجلديـر بالذكـر، أن التـزام البنــوك باحملافظــة على سريــة مالديهـا مـن معلومـات وبيانـات خاصـة بكـل
عميل من عمالئها، قد قصد به أيضاً حتقيق مصلحة عامة، وهي توفير الثقة في اجلهاز املصرفي في الدولة، 
واطمئنان الناس إلى أن معامالتهم مع البنوك لن تكون عرضة للذيوع والكشف عن محتوياتها، إال في األحوال 

التي تصرح فيها القوانني بذلك .

وأنه باإلضافة إلى العقوبة التي يتعرض لها أي عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في بنك أفشى
معلومـات خاصة بعمـالء البـنــك، فإن البنــك املعني سـوف يتعـرض للمساءلــة القانونيــة وما يترتـب عليهـا مـن

تعويضات مالية .

على التشديد  نرجو  فإننا  الكويتية،  البنوك  في  الثقة  على  احملافظة  أجل  ومن  تقدم،  ما  كل  إلى  واستناداً 
أعضاء مجلس إدارة مصرفكم وكافـة العاملني فيـه باحملافظـة على سريـة البيانـات واملعلومات اخلاصة بعمالء 
مصرفكـم، والبيانـات واملعـلـومـات اخلاصة بـعـمـالء املصـارف األخــرى، والتي تكــون قــد وصلت إلى موظفـي

مصرفكم بحكم عملهم .

مــع أطيـب التمنيات ،،،،

احملــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح

23 -  تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها .
أ  -  تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها .
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تعليمات رقم )2/رب، رب أ/2012/278(
إلى البنوك احمللية بشأن احملافظة على سرية ما لديها

من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها 

باإلشــارة إلى تعليمــات بنــك الكويـت املـركـزي املؤرخــة 1986/12/2 املوجهــة إلى البنــوك احملليــة وكــذا
التعليمــات املؤرخــــة 2003/11/10 املوجهـــة إلى البنـــوك اإلسالميـــة بشـأن احملافظــة على سرية املعلومات 

والبيانات اخلاصة بالعمالء .

وفي إطار حـرص بنــك الكويـت املـركــزي على إستقــرار اجلهــاز املصرفـي مـن خــالل محافظــة البنـوك على
سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها، وفي ضوء ما تضمنته املادة )85 مكرر( من القانون 
رقم )32( لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته من أنه " على 
أي عضو مجلس إدارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، أن ال يفشي أي معلومات - أثناء 
عمله وبعد تركه للعمل - تتعلق بشئون البنك أو العمالء أو بشئون البنوك األخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب 
أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا األحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص 
عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف احلظر الوارد في الفقرة السابقة باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر 
وبغرامة ال جتاوز مائتني وخمسة وعشرين ديناراً، أو بإحدى هاتني العقوبتني، مع احلكم على اجلاني بالعزل 

في جميع األحوال " .

ومن اجلديــر بالـذكــر أن إلتــزام البنــوك باحملافظــة على سريــة ما لديهــا من معلومـات وبيانـات خاصـة بكل
عميل من عمالئها قد قصد به حتقيق مصلحة عامة، وهي توفير الثقة في اجلهاز املصرفي في دولة الكويت، 
البنوك لن تكون عرضة للذيوع والكشف عن محتوياتها، وهو احلق  إلى أن معامالتهم مع  الناس  واطمئنان 
" واحلرية  الشخصية مكفولة  " احلرية  بأن  )30( منه  املادة  الكويت من خالل نص  قرره دستور دولة  الذي 

الشخصية تعني كل ما يتعلق بشخص اإلنسان في نفسه وماله .

23 -  تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها .
ب  -  تعليمات رقم )2/رب، رب أ/2012/278( إلى البنوك احمللية بشأن احملافظة على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها .
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وفي ضوء ما تقدم، فقد تقرر اآلتي :

أوالً     :  يتعني على مصرفكـم وضع سياسـات وإجــراءات عمل تكـون معتمـدة من مجلـس اإلدارة حتكم سريـة
تداول املعلومات والبيانات اخلاصة بعمالء البنك .

ثانياً  :  ضرورة أن تتضمن تلك السياسات واإلجراءات، كحد أدنى، على العناصر التالية :

1(  الصالحيــات املمنوحــة لكــل مستــوى مـن املستويـات الوظيفيـة للدخـول على املعلـومـات والبيانـات
اخلاصة بالعمالء .

2(  حتـديـد واضح لنوعيـة املعلومـات والبيانـات املسمـوح بالدخـول عليهـا لكل مستـوى مـن املستويـات
الوظيفية .

3(  حظر قيام موظفي مصرفكم سـواء أثنـاء أو بعد تركهم للعمل بإفشاء املعلومات والبيانات اخلاصة
بعمالء البنك، فيما عدا األحوال التي يصرح فيها القانون بذلك .

4(  أن يتـم اإلشـارة مـن خــالل سيـاسات وإجـــراءات العــمـل املقترحــة إلى العقوبـات املنصوص عليهـا
في أحكـام املـادة )85 مكـرر( مــن القانـون رقــم )32( لسنــة 1968 سالــف اإلشـارة إليهـا، وكذلـك 
حتديد العقوبات اإلدارية التي ستطبق من جانب مصرفكم على كل من يثبت مخالفته للسياسات 
وإجراءات العمل املوضوعة في هذا الشأن، على أن تتناسب هذه العقوبات مع حجم هذا النوع من 

املخالفات والتي تعتبر من املخالفات اجلسيمة .

5(  إجــراء مراجـعـــة دوريــة حــول مـدى كفايـة نظم الرقابـة الداخليـة لـدى مصرفكـم مبا يضمـن التـزام
العاملني بالبنك بالسياسة املوضوعة للمحافظة على سرية املعلومات اخلاصة بالعمالء .

ثالثاً  :  يتعني على كافـة العاملني مبصرفكـم اإللتـزام التـام مبتطلبـات تلك السياسـات واإلجراءات، ونؤكد على
أن يـقــوم مـصرفكـم بتـوثيـــق إجـــراءات إطـالع كـافــة العاملني على تلك السيـاسـات واإلجــراءات كتابــة 

واستيفاء توقيعهم على ما يفيد ذلك .

رابعاً :  يعـمل بـهــذه التعليمـات اعتبـاراً مـن تاريـخ صدورهـا، وُتلغـى تعليمـات بنـك الكويـت املـركـزي الصـادرة
بتاريخ 1986/12/2 و 2003/11/10 بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات 

وبيانات خاصة بعمالئها . 

ومــع أطيـب التمنيات ،،،،
احملــــــافـــظ     

سالـــم عبدالعزيز الصبــاح
23 -  تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها .

ب  -  تعليمات رقم )2/رب، رب أ/2012/278( إلى البنوك احمللية بشأن احملافظة على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعمالئها .
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