
  م١٩٩٥ لسنة) ١٠( العدد في منشور القانون أصل  -
   

 سنةل) ١٩( رقم بالقانون الجمھوري القرار بتعدیل م١٩٩٦ لسنة) ١٥( رقم بالقانون جمھوري قرار
  لصرافةا أعمال بشأن م١٩٩٥

  
  :الجمھوریة رئیس

  الیمنیة، الجمھوریة دستور على اإلطالع بعد
  المركزي، البنك بشأن م١٩٩١ لسنة) ٢١( رقم القانون وعلى
  الصرافة، أعمال بشأن م١٩٩٥ لسنة) ١٩( رقم بالقانون الجمھوري القرار وعلى
   الوزراء، مجلس رئیس عرض على وبناًء

  الوزراء، مجلس موافقة بعد
  النافذة، القوانین ومتطلبات المصلحة تقتضیھ ما على وبناًء
  قــرر
 بالقانون الجمھوري القرار من) ٣( المادة في الواردة) األجنبیة العملة( عبارة تعریف یعاد) ١( مادة
  :اآلتي بالنص الصرافة أعمال بشأن م١٩٩٥لسنة) ٢٠(رقم

 والمصرفیة السیاحیة والشیكات النقد أوراق وتشمل الیمنیة العملة غیر عملة أیة: األجنبیة العملة
  .والحواالت

 بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٤( المادة صیاغة یعاد) ٢( مادة
  :اآلتي بالنص الصرافة أعمال

 البنك إلى الترخیص بطلب یتقدم أن الصرافة أعمال احتراف في یرغب من كل على یجب -أ -٤
  .البنك من الغرض لذلك المعد للنموذج وفقًا
 للبنك بطلبھ یرفق أن الصرافة أعمال بمزاولة لھ الترخیص بطلب یتقدم شخص كل على یتحتم -ب

  :اآلتي النحو على ترخیص رسوم
) ٤( بالمادة المعدلة) ٧( المادة من) أ( للفقرة وفقًا المرخصین للصرافین ریال ألف مائة) ١٠٠( -

  .القرار ھذا من
 بالمادة المعدلة) ٧( المادة من) ب( للفقرة وفقًا المرخصین للصرافین ریال ألف ثالثمائة) ٣٠٠( -
  . القرار ھذا من) ٤(

 شریطة الطلب عند للتجدید قابلة عام كل من ینایر أول من اعتبارًا واحدة سنة لمدة الترخیص ویمنح
  .التجدید طالب الشخص قبل من القانون ھذا لنصوص مخالفة أیة ھناك تكون أال أن

  .ضروریًا ذلك رأى كلما المادة ھذه في المذكورة الرسوم مبلغ یعدل أن للبنك ویحق
 یستوفي وأن الیمنیة الجمھوریة مواطني من المرخص الشخص یكون أن الترخیص لمنح یشترط -ج

  .القرار ھذا من) ٤( بالمادة المعدلة) ٧( والمادة المادة ھذه متطلبات
 أعمال بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٦( المادة تحذف) ٣( مادة

  .الصرافة
 بالنص م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٧( المادة صیاغة یعاد) ٤( مادة

  :اآلتي
  ). أ -١٤( المادة في المذكورة للفئة المحددة الصرافة عملیات -أ

  ).أ،ب،ج- ١٤( المادة في المذكورة للفئة المحددة الصرافة عملیات -ب
 بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٨( المادة صیاغة یعاد) ٥( مادة

  :اآلتي بالنص الصرافة



 المادة من) أ( للفقرة وفقًا الصرافة أعمال لمزاولة الترخیص لمنح مدفوع رأسمال تحدید یتطلب ال -أ
  .القرار ھذا من) ٤( بالمادة المعدلة) ٧(

 من) ب( للفقرة وفقًا الصرافة أعمال مزاولة في یرغب الذي للشخص المدفوع المال رأس یحدد -ب
 عند البنك یراه حسبما للتعدیل قابلة ریال ملیون بعشرة القرار ھذا من) ٤( بالمادة المعدلة) ٧( المادة

) ٤( بالمادة المعدلة) ٧( المادة من) ب( للفقرة وفقًا الترخیص البنك یمنح أن قبل ویشترط تجدید كل
 المذكور المال رأس أودع بأنھ مستندي دلیل للبنك الترخیص طالب الشخص یقدم أن القرار ھذا من

  .التجاریة البنوك أحد لدى بھ الخاص الصرافة محل باسم
 بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٩( المادة صیاغة یعاد) ٦( مادة

  :اآلتي بالنص الصرافة أعمال
 ھذا من)٤( بالمادة المعدلة) ٧( المادة من) أ( للفقرة وفقًا ترخیصًا منح شخص كل على یحظر -أ

  . القرار
 على یحصل أن لھ ویجوز الترخیص في المحدد والعنوان المكان غیر في الصرافة أعمال مزاولة

) ٤( بالمادة المعدلة) ٧( والمادة) ٤( المادة في المذكورة الشروط استیفاء بشرط ترخیص من أكثر
  .القرار ھذا من
 من) ٤( بالمادة المعدلة) ٧( المادة من) ب( للفقرة وفقًا ترخیصًا منحوا الذین لألشخاص یحق -ب

  .بذلك البنك إخطار شریطة مكان من أكثر في الصرافة أعمال یزاولوا أن القرار ھذا
 أعمال بشأن م٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ١١( المادة تحذف) ٧( مادة

  . الصرافة
 بشأن م٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ١٣( المادة نھایة إلى یضاف) ٨( مادة

  ). دفعھا أن لھ سبق التي الرسوم لھ تعاد وال( اآلتیة العبارة الصرافة أعمال
 بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ١٤( المادة صیاغة یعاد) ٩( مادة

  :اآلتي بالنص الصرافة أعمال
  :اآلتیة باألعمال القیام للصراف یسمح أن للبنك

  .السیاحیة والشیكات األجنبي النقد وشراء بیع -أ
  .والخارج الیمن في العاملة البنوك من الصادرة المصرفیة والشیكات التحویالت قبول -ب
  .یحددھا التي وبالشروط البنك من بھا خاصة موافقة على الحصول یجب تجرى عملیات أیة -ج

 بشأن م٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ١٥(المادة صیاغة یعاد) ١٠( مادة
  :اآلتي بالنص الصرافة أعمال

 لحالة وفقًا المرخصون الصرافون بھا یتعامل التي األجنبیة العمالت وشراء بیع أسعار تحدد(
  )السوق
 بارز مكان وفي األوقات كل في یعرض أن المرخصین الصرافین من صراف كل على ویجب
  .األجنبیة للعمالت وشرائھ بیعھ أسعار

 بشأن م٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ١٧ ،١٦( المادتین تحذف) ١١( مادة
  .الصرافة أعمال

 أعمال بشأن م٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٢٠( المادة تحذف) ١٢( مادة
  .الصرافة

 بشأن م٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٢١( المادة صیاغة یعاد) ١٣( مادة
  :اآلتي بالنص الصرافة أعمال
  .القانون ھذا حدود في البنك لرقابة لھم المرخص الصرافون یخضع



 بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٢٢( المادة صیاغة یعاد) ١٤( مادة
  :اآلتي بالنص الصرافة أعمال

  :اآلتیة بالشروط األجنبیة للعمالت الصرافة بعملیات لھ المرخص الشخص یلتزم( 
 رقم بالقانون الجمھوري القرار من) أ-٧( للمادة وفقًا لھ المرخص للصراف المحدد المال رأس -أ
 من وقت أي في یقل أال یجب القرار ھذا من) ٤( المادة بموجب المعدلة م١٩٩٥ لسنة) ٢٠(

  .المذكورة) ٧( المادة من) ب(الفقرة في المبین المبلغ عن األوقات
  :بھا یسجل أن الصراف وعلى منتظمة بسجالت االحتفاظ یجب -ب
  .یوم لكل الصرف وسعر أجنبي نقد شراء عملیة كل -١
  . یوم لكل الصرف وسعر أجنبي نقد بیع عملیة كل -٢
  .لدیھ محفوظة أجنبیة عملة كل یخص فیما یوم كل ونھایة بدایة رصید -٣

 بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٢٣( المادة صیاغة یعاد) ١٥( مادة
  : اآلتي بالنص الصرافة أعمال

 بعد العمل أیام من الخامس الیوم أقصاه موعد في المركزي البنك إلى یقدم أن صراف كل على(
  :یبین تقریرًا السابق الشھر أیام من یوم آخر

 العمل أیام من یوم كل في األجنبیة العمالت أنواع من نوع لكل واإلقفال االفتتاح صرف أسعار -أ
  .الشھر في
  .شھر كل عمل بدایة في عملة كل من لدیھ الموجودة المبالغ حجم -ب
  .الشھر خالل أجنبیة عملة كل من المشتراة المبالغ حجم -ج
  .الشھر خالل أجنبیة عملة كل من المباعة المبالغ حجم -د

  .البنك یحددھا التي النماذج على الشھریة التقاریر ھذه تعد أن ویجب
 المرخصة الثانیة الفئة وشركات ومنشآت األولى الفئة شركات( اآلتیة العبارات تستبدل) ١٦( مادة

 أعمال بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٢٤(المادة في الواردة
  .ھي كما وتبقي) المرخصین الصرافین( اآلتیة بالعبارة الصرافة

 أعمال بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٢٥( المادة تحذف) ١٧( مادة
  .الصرافة

 بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٢٦( المادة صیاغة تعاد) ١٨( مادة
  :اآلتي بالنص الصرافة أعمال

) ب/٧أو أ/٧( المادة في المحددة الصرافة بأعمال قام شخص أي أشد عقوبة بأیة المساس بدون(
 لغرامة مخالفة كل عند سیعرض البنك من ترخیص بدون القرار ھذا من) ٤( المادة بموجب المعدلة

 ھذا من) ٢( المادة بموجب المعدلة) ب/٤( المادة في علیھا المنصوص الترخیص رسوم تعادل مالیة
  .للبنك تدفع القرار

 إلى سیتعرض بموجبة الصادرة التعلیمات أو القانون ھذا أحكام مرخص صراف أي خالف وإذا
 البنوك قانون من) ٥( المادة لنص وفقًا مالیة غرامة علیھ تفرض أن ویجوز تصریحھ إلغاء أو وقف
  .م١٩٩١ لسنة) ٣٦( رقم
 أعمال بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٢٧( المادة تحذف) ١٩( مادة

  .الصرافة
 بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٢٨( المادة صیاغة تعاد) ٢٠( مادة

  الصرافة أعمال
  :اآلتي بالنص



 لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٣( المادة أحكام یخالف شخص كل یعاقب -أ
 ألف خمسمائة عن تقل ال مالیة بغرامة أو سنة عن تزید وال شھر عن تقل ال لمدة بالحبس م١٩٩٥

  . معًا بالعقوبتین أو ریال
 لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ١٠( المادتین أحكام یخالف شخص كل یعاقب -ب

 المادة بموجب المعدلة م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ١٤(والمادة م١٩٩٥
 بالغرامة یعاقب العود حالة وفي ریال ألف خمسمائة عن تقل ال مالیة بغرامة القرار ھذا من) ٩(

  .الترخیص إلغاء مع المذكورة
 لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٩( المادة أحكام یخالف شخص كل یعاقب -ج

 بالقانون الجمھوري القرار من) ١٩( و) ١٨( والمادتین القرار ھذا من) ٦( بالمادة المعدلة م١٩٩٥
 القرار ھذا من) ١٥( المادة بموجب المعدلة القانون من) ٢٣( والمادة م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم

) ١٦( المادة بموجب المعدلة م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من) ٢٤( والمادة
  .یمني ریال ألف ثالثمائة عن تقل ال مالیة بغرامة القرار ھذا من

 م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار من ٣١، ٣٠ ، ٢٩ المواد تحذف) ٢١( مادة
  . الصرافة أعمال بشأن
  :اآلتي بالنص جدیدة مادة ختامیة أحكام عنوان تحت السابع الفصل بدایة إلى تضاف) ٢٢( مادة

  ).تاریخھ من اعتبارًا التعدیل لھذا وفقًا ترخیصھم یجددوا أن المرخصین الصرافین جمیع على(
 أعمال بشأن م١٩٩٥ لسنة) ٢٠( رقم بالقانون الجمھوري القرار مواد وترتیب صیاغة ویعاد

  .القرار لھذا وفقًا الصرافة
  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره تاریخ من بالقانون القرار بھذا یعمل) ٢٣( مادة

  بصنعاء -الجمھوریة برئاسة صدر
  ھـ١٤١٦/شوال/٩:بتاریخ

  م١٩٩٦/فبرایر/٢٩:الموافق
 اهللا عبد علي/الفریق                                                          الغني عبد العزیز عبد

   صالح
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