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 الجمهورية العربية السورية
  عضو مجمس الشعب                           

 رياض سيف   
 مداخمة حول مشروع قانون سرية الطصارف

 
 السيد الرئيس .. السيدات والسادة األعضاء

فػػا الو ػػذ الػػر  يسػػلر ليػػم الػػ بخ المحث ثػػة و تػػيق مبلبػػة فاػػو ياثلػػة ثيػػ ي ال ػػ  لية ال  ثمػػة فػػا  ميػػ  
اال حصػػ ة ة بالم ليػػةع   عػػرم لمػػي ثجمسػػن   ػػ فوم دحنػػ  ا ثػػ  ثيػػ ي ال ػػ  ليةع بيعتػػا الصػػ ة  الن ػػ ت ت

ال ػػػر ية لمػػػع مصػػػا لمػػػي يثػػػواخ وتػػػرؽ الػػػر ث ػػػربلة نم  سػػػعه  فػػػا ث يػػػ   اميػػػم ثػػػع السػػػ اخ لػػػع 
ثص ره ع يب  عفيم ثع ةف  ث  دحريب لميم لماة الع م. بير و يم ال  مر ث ربع هرا الث فوم  يا يوضػي  

ةراسػػػػة لػػػػا المنعيسػػػػ ت الحػػػػا سػػػػوؼ يحريػػػػب لمػػػػي يتييثػػػػم سػػػػوا ق ثػػػػع ف ميػػػػة سػػػػ ثة بف اهػػػػة الن ػػػػ ت ت ب 
اال حصػػػ ة ة فػػػا سػػػورية يب ثػػػع ف ميػػػة سػػػمعة سػػػورية فػػػا ال ػػػ رج بافسػػػج م  وافلنهػػػ  ثػػػ  الثػػػوافلع ال بليػػػة. 

ا يػػػ  بيسػػػملع الثػػػ فوم السػػػواوة السػػػربرية لمنػػػ  اسػػػح  اثم فػػػا لمميػػػ ت ييلػػػيا انثػػػواخ الم ػػػيوهة بالحػػػ
  معه  وترؽ الر شر ية.

 بثع ي ا ذلكع اسماوا لا يده  الس ةة يم يل ذ يفظ رل  إلي النث ط الح لية:
الب  ثع الحملل  بلع الاس ب المصرفا التييعػا الػر   ظهػر ليػم اسػ  ال بػوم و إضػ فة إلػي ر ػ   -يبالق 

ثػع بث ئثػم االسػ  الصػري   مس وم فا لا الوث ئة المصرليةع ببلع الاسػ ب السػر  الػر  ال  ظهػر فػا ي 
 لم بوم با  يح ي بر   هو رث  سر  لم بوم.

( ثع ث ربع الث فوم فإم لا الاس و ت المصرلية التييعية ي س  نمي م سر 1بلم      فا الم ةة )
 المهنة فا لا المص رؼ الع ثة فا الجمهورية العربية السورية. 

ية ال  ثمػػػة لاسػػػػ وم بالػػػػر  ال  تمػػػ  لمػػػػي م يثحهػػػػ  إم ث ػػػربع هػػػػرا الثػػػ فوم الج دػػػػ  دحػػػػي  لم بػػػوم السػػػػر 
بيارل يه  الر ث در المصرؼ يب ثع دنوب لنػم يوػوالقع ب م هػرا النػوع ثػع الاسػ و ت السػرية لػ م ثح عػ ق 
فا ل ة ثا بة ثع ال بخ ثبػا لينػ م بسويسػرا ببعػا الػ باي ت الاػرةع بل ػع االيجػ ا  سػلر م ليػ ق فػا لػا 

 بخ بال باي ت ثع ثم رسة هرا النوع ثع الن  ط المصػرفا الػر  دحنػ  ا ثػ  يفا   الع ل  فاو ثن  يمك ال
ثي ي ال   لية بيجعا ثع ثصػ رفه  ثمجػ ق لوثػواخ الم ػيوهة. بفحيجػة لمسػنوت ت فاػو ث يػ  ثػع ال ػ  لية 

ع  عػػوة اللػػوم إوػػ ار 1591فػػإم لينػػ م لمػػي سػػيلا المبػػ خ الػػر  يوػػ ر  ػػ فوم سػػرية المصػػ رؼ فػػا لػػ م 
ال مػػا الػػر   ا ثػػم ذلػػك الثػػ فوم لمنػػ  ييلػػيا انثػػواخ بالػػر   عتػػا وػػ ة الجػػرم لماػػ الت   ػػ فومي  صػػا 

 الح لية:
إخ ػػ   المصػػ ر الا يثػػا لوثػػواخ الػػر الم ػػربلة ب لتػػ   ييريػػر لػػ ذب لهػػرا المصػػ ر وػػ   بسػػلمة  -1

 ك فذ.
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ثصػ ره  ب  ياويا انثواخ يب اسحي اله  ث  العم  و فه  يثواخ الر ث ربلة لنرم إخ    يب يمويم -2
 ثس ل ة ش ص ض ل  فا اري  ب الجرم لمي اإف ت ثع المس بلية.

يممػػػك انثػػػواخ الػػػر الم ػػػربلة يب مي زيهػػػ  يب اسػػػح  اثه  يب يومي هػػػ  ل ػػػرا  يثػػػواخ ثنثولػػػة بالػػػر  -3
 ثنثولة يب لم ي م وعممي ت ث لية ث  العم  و فه  يثواخ الر ث ربلة.

 ث ربلة" و نثواخ الن يجة لع:ب   بض  ث ربع الث فوم    رة "يثواخ الر 
 زرالة الم  رات يب يصنيعه  يب االيج ر به .-ي 

 انثواخ الع ئ ة لممنظم ت الحا يثوم وجرائ  واة المجحم  بال بلة.-ب
 االيج ر الر الم ربع و نسماة.-ج
 سر ة باخح س انثواخ الع ثة.-ة

 ي بير العممة يب انسن ة الع ثة.-ه
ثػػ م ال دحسػػمع ي ػػة تليػػة يحػػي  الحمللػػ  بػػلع انثػػواخ النظي ػػة بانثػػواخ الم ػػيوهةع إم ث ػػربع الثػػ فوم الم

باآلليػػة الحػػا يسػػمع ي  ثػػع مثػػوؽ ال  ينػػة فػػا يمػػك انثػػواخ إم ب ػػ ت. بلػػرلك البػػ  ثػػع ب ػػوة ثر عيػػة 
ثاػػ ةة يممػػك وػػ مية المراا ػػة الحػػا يمينهػػ  ثػػع ل ػػا الاػػ الت الحػػا ي ػػ لا الثػػ فوم الػػر   منػػ  لمميػػ ت 

 انثواخ الم يوهة. ييليا
كم  يفم ل  دحسمع الثػ فوم اآلليػة السػربرية لعػوةة انثػواخ إلػي ثسػحاثله  فػا م لػة بفػ ة المػوةع بالحػا 
يمن  المصرؼ ثع الح ح  لمي يمك الوةائ . ب فا ي حرح إل ام الموةع وإث  ت ب وةا لػ   المصػرؼ ثػرة لػا 

 خ بثيثة ثعحم ة يبيذ ذلكع ي  يفم فا م خ ل م ث ث سنوات ثب ق واسورا ش صي ق ل   الم در يب وإرس
ث  ت ب وة الموةع لمي  ل  الاي ة لم حرة الما ةة دح  إو غ الهلئة المعحم ة الحا يعحير بوية لمي إ ص خ 

 انثواخ الموةلة إلي ثسحاثله  بفث ق لمث فوم.
لع م اسح  اثم فا لممي ت ي حرح إل ةة وي اة ث ربع الث فوم لي خر وعلع االلح  ر السم ف ت ال زثة 

ييليا انثواخ يب الحريث وإو ارا ل ا دحواكب وػ برا ثػ  وػ بر الثػ فوم ال ػ ع ومنػ  ييلػيا انثػواخ 
بالػػر  يلمػػع السػػل  بزيػػر اال حصػػ ة يم ث ػػربلم سػػوؼ  ثػػ م إلػػي المجمػػ  فػػا المسػػحثيا الثريػػب بذلػػك لعػػ ة 

 ي  فا ال  رج.اسحن خ و بر   فوم سرية المص رؼ لإلس  ة إلي سمعة سور 
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