
 م7991( لسنة  32- 71قرار مجلس النواب رقم ) 

 م 7991(لسنة 71بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 م7991(لسنة 32بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم)

 بشأن أعمال الصرافة 

 

 باسم الشعب :

 رئيس مجلس النواب :

 بعد االطالع على  دستور الجمهورية اليمنيـة  -

 م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 7992( لسنة 1وعلى القانون رقم ) -

م بتعمديل 7991( لسمنة 71وبناًء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقمم )  -

 م بشأن أعمال الصرافة .7991(لسنة 32القرار الجمهوري بالقانون رقم)

 )أقر مجلس النواب ما يلي(

( : وافق مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة من الفترة األولى للمدورة الثانيمة ممن دور االنعقماد السمنوي 7دة )ما

م علمى القمرار الجمهموري بالقمانون رقمم 1/73/7991همـ الموافمق 31/1/7171الرابع المنعقدة بتماري  

 بشأن أعمال الصرافة .م 7991( لسنة 32م بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم)7991(لسنة 71)

 ( :  يعمل بهذا القرار من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 3مادة )

 صدر بمجلس النـواب ـ بصنعاء

 هـ7171/رجـــب/31بتاري    

 م7991/ديسمبر/  1الموافق   

 

 عبد هللا بن حسين األحمر 

 رئيس مجلس النــــواب

 

 

 

 

 م7991( لسنة 71القرار الجمهوري بالقانون رقم ) 

 م7991(لسنة 32بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم)

 بشأن أعمال الصرافة



  

 رئيس الجمهورية : 

 بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية.  -

 م بشأن البنك المركزي. 7997( لسنة 37وعلى القانون رقم) -

 م بشأن أعمال الصرافة 91( لسنة 32وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم) -

 وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء.  -

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.  -

 وبناًء على ما تقتضيه المصلحة ومتطلبات القوانين النافذة.  -

 )قـــــــــــرر(

( 32( ممن القمرار الجمهموري بالقمانون رقمم)2المـواردة فمي الممادة)( : يعاد تعريف عبارة) العملة األجنبية ( 7مادة )

 م بشأن أعمال الصرافة بالنص اآلتي:91لسنة 

ـ  العملة األجنبية :  أيمة عملمة ريمر العملمة اليمنيمة وتشممل أوراد النقمد والشمياات السمياحية والمصمرفية 

 والحواالت. 

م بشممأن أعمممال الصممرافة 91( لسممنة 32بالقانممـون رقممم) (مممن القممرار الجمهمموري1( : يعمماد صمميارة المممادة)3مممادة )

 بالنص اآلتي:

)أ(  ـ  يجب على كل من يررب في احتراف أعمال الصرافة أن يتقدم بطلب الترخيص إلى البنمك وفقماً  – 1

 للنموذج المعد لذلك الغرض من البنك. 

أن يرفمق بطلبمه للبنمك  )ب( ـ  يتحتم على كل شخص يتقدم بطلب الترخيص له بمزاولة أعمال الصرافة

 رسوم ترخيص على النحو اآلتي:

( المعدلمممة 1( مائمممة ألمممف ا للصمممرافين المرخصمممين وفقممماً للفقمممرة )أ( ممممن الممممادة)722ـممم  )

 ( من هذا القرار. 1بالمادة)

( المعدلممة 1( ثالثمائممة ألممف ا للصممرافين المرخصممين وفقمماً للفقممرة )ب( مممن المممادة)222ـمم  )

 القرار.  ( من هذا1بالمادة )

ويمممنا التممرخيص لمممدة سممنة واحممدة اعتبممارا  مممن أول ينمماير مممن كممل عممام قابلممة للتجديممد عنممد 

الطلممب شممريطة أالو تاممون هنمماا أيممة مخالفممة لنصمموم هممذا القممانون مممن قبممل الشممخص طالممب 

التجديد ، ويحق للبنك أن يعدل مبلغ الرسوم المذكورة في هذه المادة كلمما رأ  ذلمك ومرورياً 

 . 

ـ  يشممترط لمممنا التممرخيص أن ياممون الشممخص المممرخص مممن مممواطني الجمهوريممة اليمنيممة وأن )ج( 

 ( من هذا القرار. 1( المعدلة بالمادة)1يستوفي متطلبات هذه المادة والمادة)

 م بشأن أعمال الصرافة. 91( لسنة 32( من القـــرار الجمهوري بالقانون رقم)1( :  تحذف المادة )2مادة )

 م  بالنص اآلتي:91( لسنة 32( من القرار الجمهوري بالقانون رقم)1يعاد صيارة المادة )( :  1مادة )



 ـ أ(. 71عمليات الصرافة المحددة للفئة المذكــورة في المادة ) -أ 

 ـ أ ، ب ، ج(. 71عمليات الصرافــة المحددة للفئة المذكورة في المادة ) -ب 

م بشممأن الصممرافة بممالنص 91( لسممنة 32الجمهمموري بالقممانون رقممم)( مممن القممرار 8( : يعمماد صمميارة المممادة )1مممادة )

 اآلتي:

( 1ال يتطلب تحديد رأسمال مدفوع لمنا الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة وفقاً للفقرة )أ( من الممادة) -أ 

 ( من هذا القرار. 1المعدلة بالمادة)

فقماً للفقمرة)ب( ممن يحدد رأس الممال الممدفوع للشمخص المذي يررمب فمي مزاولمة أعمــمـال الصمرافة و -ب 

( من هذا القرار بعشرة مليون ا قابلمة للتعمديل حسمبما يمراه البنمك عنمد 1( المعدلة بالمادة)1المادة)

( 1( المعدلمة بالممادة)1كل تجديد ويشترط قبل أن يمنا البنك الترخيص وفقاً  للفقمرة )ب( ممن الممادة)

مسمتندي بأنمه أودع رأس الممال الممذكور  من هذا القرار أن يقدم الشخص طالب الترخيص للبنمك دليمل

 باسم محل الصرافة الخام به لد  أحد البنوا التجارية. 

م بشممأن أعمممال الصممرافة 91( لسممنة 32( مممن القممرار الجمهمموري بالقممانون رقممم)9( : يعمماد صمميارة المممادة)1مممادة )

 بالنص اآلتي:

( ممن همذا القمرار 1المعدلة بالمادة)( 1يحظر على كل شخص منا ترخيصاً  وفقاً  للفقرة)أ( من المادة) -أ 

مزاولة أعمال الصرافة في رير المامان والعنموان المحمدد فمي التمرخيص ، ويجموز لمه أن يحصمل علمى 

( ممن 1( المعدلمة بالممادة)1( والمادة)1أكثر من ترخيص بشرط استيفاء الشروط المذكورة في المادة)

 هذا القرار. 

( ممن همذا 1( المعدلمة بالممادة)1اً  للفقمرة)ب( ممن الممادة)يحق لألشخام المذين منحموا ترخيصماً  وفقم -ب 

 القرار أن يزاولوا أعمال الصرافة في أكثر من ماان شريطة إخطار البنك بذلك. 

 م بشأن أعمال الصرافة. 91( لسنة 32( من القــــرار الجمهوري بالقانون رقم )77( : تحذف المادة)1مادة)

م بشممأن أعمممال 91( لسممنة 32( مممن القممرار الجمهمموري بالقممانون رقممم)72)( :  يضمماف إلممى نهايممة المممادة8مممادة )

 الصرافة العبارة اآلتية )وال تعاد له الرسوم التي سبق له أن دفعها( . 

م بشممأن أعممال الصممرافة 91( لسمنة 32( ممن القممرار الجمهموري بالقممانون رقمم)71( : يعماد صمميارة الممادة)9ممادة )

 بالنص اآلتي:

 للصراف القيام باألعمال اآلتية:للبنك أن يسما  -

 بيع وشراء النقد األجنبي والشياات السياحية.  -أ 

 قبول التحويالت والشياات المصرفية الصادرة من البنوا العاملة في اليمن والخارج.  -ب 

 أية عمليات أخر  يجب الحصول على موافقة خاصة بها من البنك وبالشروط التي يحددها.  -ج 

م بشمأن أعممال الصمرافة 91( لسمنة 32( ممن القمرار الجمهموري بالقمانون رقمم)71ممادة)( : يعاد صيارة ال72مادة)

 بالنص اآلتي:



تحدد أسعار بيع وشراء العمالت األجنبية التي يتعامل بهما الصمرافون المرخصمون وفقماً  لحالمة السمود،  -

ويجب على كل صراف من الصرافين المرخصين أن يعرض في كل األوقات وفي ماان بارز أسعار بيعمه 

 وشرائه للعمالت األجنبية. 

م بشممأن أعمممال 91( لسممنة 32ي بالقممانون رقممم)( مممن القممرار الجمهممور71،  71( : تحممذف المممادتين )77مممادة )

 الصرافة. 

 م بشأن أعمال الصرافة . 91( لسنة 32( من القـرار الجمهوري بالقانون رقم )32( : تحذف المادة)73مادة )

م بشمأن أعممال الصمرافة 91( لسمنة 32( ممن القمرار الجمهموري بالقمانون رقمم)37( : يعاد صيارة الممادة)72مادة)

 بالنص اآلتي:

 )يخضع الصرافون المرخص لهم لرقابة البنك في حدود هذا القانون(.  -

م بشمأن أعممال الصمرافة 91( لسمنة 32( من القمرار الجمهموري بالقمانون رقمم)33( : يعاد صيارة المادة)71مادة )

 بالنص اآلتي: 

 يلتزم الشخص المرخص له بعمليات الصرافة للعمالت األجنبية بالشروط اآلتية : -

ـمم أ( مممن القممرار الجمهممـوري بالقممانون 1رأس المممال المحممدد للصممراف المممرخص لممه وفقمماً  للمممادة) -أ 

( مممن هممذا القممرار يجممب أالو يقممل فممي أي وقمم  مممن 1م المعدلممة بموجممب المممادة)91( لسممنة 32رقممم)

 ( المذكورة. 1األوقات عن المبلغ المبين في الفقرة)ب( من المادة)

 لى الصراف أن يسجل بها:يجب االحتفاظ بسجالت منتظمة وع -ب 

 كل عملية شراء نقد أجنبي وسعر الصرف لال يوم .  -7

 كل عملية بيع نقد أجنبي وسعر الصرف لال يوم .  -3

 رصيد بداية ونهاية كل يوم فيما يخص كل عمله أجنبية محفوظة لديه.  -2

بشمأن أعممال الصمرافة م 91( لسمنة 32( من القمرار الجمهموري بالقمانون رقمم)32( : يعاد صيارة المادة)71مادة )

 بالنص اآلتي: 

على كل صراف أن يقدم إلى البنك المركزي في موعد أقصاه اليوم الخامس من أيام العمل بعمد خخمر يموم  -

 من أيام الشهر السابق تقريرا  يبين :

أسعار صرف االفتتاح واإلقفال لال نوع من أنواع العمالت األجنبية فمي كمل يموم ممن أيمام العممل فمي  -أ 

 الشهر. 

 حجم المبالغ الموجودة لديه من كل عملة في بداية عمل كل شهر.  -ب 

 حجم المبالغ المشتراة من كل عملة أجنبية خالل الشهر.  -ج 

 حجم المبالغ المباعة من كل عمله أجنبية خالل الشهر.  -د 

 ويجب أن تعد هذه التقارير الشهرية على النماذج التي يحددها البنك. 



( :  تستبدل العبارات اآلتيمة )شمركات الفئمة األولمى ومنشمرت وشمركات الفئمة الثانيمة المرخصمة المواردة فمي 71مادة)

م بشمأن أعممال الصمرافة بالعبمارة اآلتيمة 91( لسمنة 32( من القرار الجمهموري بالقمانون رقمم)31المادة)

 )الصرافين المرخصين( وتبقى المادة كما هي. 

 م بشأن أعمال الصرافة . 91( لسنة 32( من القرار الجمهوري بالقانــون رقم)31ة )( : تحذف الماد71مادة)

م بشمأن أعممال الصمرافة 91( لسمنة 32( من القمرار الجمهموري بالقمانون رقمم)31( : تعاد صيارة المادة)78مادة )

 بالنص اآلتي:

/ب( 1/أ أو 1ة )بممدون المسمماس بأيممة عقوبممة أشممد أي شممخص قممام بأعمممال الصممرافة المحممددة فممي الممماد -

( ممن همذا القمرار بمدون تمرخيص ممن البنمك سميعرض عنمد كمل مخالفمة لغراممة 1المعدلة بموجب الممادة)

( ممن همذا القمرار 3/ب( المعدلمة بموجمب الممادة)1تعادل رسوم الترخيص المنصوم عليهما فمي الممادة)

ادرة بموجبه سميتعرض تدفع للبنك ، وإذا خالف أي صراف مرخص أحاام هذا القانون أو التعليمات الص

( مممن قممانون 1إلممى وقممف أو إلغمماء تصممريحه ويجمموز أن تفممرض عليممه ررامممة ماليممة وفقمماً لممنص المممادة )

 م. 7997( لسنة 21البنوا رقم)

 م بشأن أعمال الصرافة . 91( لسنة 32( من القــرار الجمهوري بالقانون رقم)31( : تحذف المادة)79مادة )

م بشممأن أعمممال 7991( لسممنة 32( مممن القممرار الجمهمموري بالقممانون رقـممـم )38دة)( : تعمماد صمميارة الممما32مممادة )

 الصرافـــة بالنص اآلتي:

م 91( لسممنة 32( مممن القممرار الجمهمموري بالقممانون رقممم)2يعاقممب كممل شممخص يخممالف أحاممام المممادة) -أ 

أو  بالحبس لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة أو بغرامة ماليمة ال تقمل عمن خمسممائة ألمف ا

 بالعقوبتين معا . 

م 91( لسمنة 32( من القرار الجمهوري بالقانون رقمم)72يعاقب كل شخص يخالف أحاام المادتين) -ب 

( ممن 9م المعدلمة بموجمب الممادة)91( لسمنة 32( من القرار الجمهوري بالقمانون رقمم)71والمادة)

يعاقمب بالغراممة الممذكورة هذا القرار بغرامة مالية ال تقل عن خمسمائة ألف ا وفمي حالمة العمودة 

 مع إلغاء الترخيص. 

م 91( لسممنة 32( مممن القممرار الجمهمموري بالقممانون رقممم)9يعاقممب كممل شممخص يخممالف أحاممام المممادة) -ج 

( 32( من القرار الجمهموري بالقمانون رقمم)79،  78( من هذا القرار والمادتين )1المعدلة بالمادة)

( ممممن همممذا القمممرار 71عدلمممة بموجمممب الممممادة)( ممممن القمممانون الممممذكور الم32م والممممادة )91لسمممنة 

(ممن 71م المعدلة بموجمب الممادة)91( لسنة 32( من القرار الجمهوري بالقانون رقم )31والمادة)

 هذا القرار بغرامة مالية ال تقل عن ثالثمائة ألف ا يمني. 

م بشممأن أعمممال 91نة ( لسمم32( مممن القممرار الجمهمموري بالقممانون رقممم)27،  22،  39( : تحممذف المممواد )37مممادة)

 الصرافة . 

 ( : تضاف إلى بداية الفصل السابع تح  عنوان أحاام ختامية مادة جديدة بالنص اآلتي:33مادة ) 



 على جميع الصرافين المرخصين أن يجددوا تراخيصهم وفقاً  لهذا التعديـل اعتباراً  من تاريــخه . -

م بشأن أعمال الصرافة وفقماً  91( لسنة 32ويعاد صيارة وترتيب مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم) -

 لهذا القرار. 

 ( :  يعمل بهذا القرار بالقانون من تاري  صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 32مادة )

 صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

 هـ7171/رمضـــــــان/38بتاري  

 م7991/فبرايـــــــــــر/71الموافق 

 

 عبد العزيز عبد الغني                   الفريق/علي عبد هللا صالا

 رئيس مجلس الوزراء                     رئـيــــس الجمهوريـــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


