
 م2003) لسنة 21) من هذا القانون وصـدرت بالقانون رقـم (10) من المادة (1عدلت الفقرة (

 م بشـــــأن البنك المركزي الیمني2000) لسنة 14قانون رقم ( 

  

 باسم الشعب :

 رئیس الجمهوریة :

 بعد اإلطالع على دستور الجمهوریة الیمنیة .

 وبعد موافقة مجلس النواب .

 القانون اآلتي نصه)(أصدرنا 

 الباب األول

 التسمیة والتعاریف

 یسمى هذا القانون قانون البنك المركزي الیمني .   ) :1مادة (

یقصد باأللفاظ والتعابیر اآلتیة ألغراض هذا القانون المعاني المبینة إزاءها ما لم یقتض سیاق    ):2مادة (
 النص معنى آخر أو دلت القرینة على خالف ذلك :

 الجمهوریة الیمنیة .  الجمهوریــــــــــــة :       -أ 

 حكومة الجمهوریة الیمنیة .        الحكومـــــــــــــــة :      -ب 

 البنك المركزي الیمني .     البنــــــــــــــــــك :      -ج 

 مجلس إدارة البنك المركزي الیمني .      المجلــــــــــــــــس :       -د 

 محافظ البنك المركزي الیمني .        المحافـــــــــــــــظ :     ـ.ه

 نائب محافظ البنك المركزي الیمني .   نائب المحافــــــظ:      -و 

األشخاص اإلعتباریون الذین یمارسون بصفة أساسیة األعمال المصرفیة ویشمل   البنــــــــــــــوك :      -ز 
في ذلك البنوك اإلسالمیة) والبنوك المتخصصة أو أي فرع ألي مؤسسة أجنبیة تعمل في البنوك التجاریة (بما 

 المجال المصرفي.



      :  العمل المصــرفي      -ح 

قبول الودائع النقدیة القابلة للدفع عند الطلب أو حسب ترتیبات أخرى والقابلة للسحب بالشیك أو الحوالة  -1
 لتسهیالت االئتمانیة .أمر الصرف ومنح القروض وا   أو

 وتعد أیضًا من األمور المصرفیة األشیاء اآلتیة :      -2

 بیع وخصم الكمبیاالت والحواالت والكوبونات والسندات لألغراض التجاریة .       -أ 

إجراءات المعامالت المصرفیة االعتیادیة مع المراسلین والحصول على التسهیالت المصرفیة المألوفة       -ب 
. 

 شراء وبیع العمالت األجنبیة والسبائك والنقود الذهبیة أو الفضیة واألسهم والسندات .      -ج 

 إصدار وخصم الكمبیاالت وخطابات الضمان.       -د 

 فتح االعتمادات المستندیة وتحصیل مستندات الشحن .    -هـ 

 تحصیل الشیكات والسندات والحواالت والكمبیاالت .      -و 

 القیام بأعمال الوكیل أو األمین بصفة مراسل أو وكیل للمؤسسات المصرفیة والمالیة .      -ز 

 شراء وبیع سندات الدولة والحواالت الحكومیة.      -ح 

التأجیر المـــالي ویتضمن تأجیر معدات أو آالت أو أدوات إنتاج أو سیارات نقل أو عقارات مخصصة       -ط 
معینة مقابل أجر محدد مع وعد بالبیع عند نهایة المدة وبالشروط التي یتفق علیها  لغایات محددة لمدة

   الممول والمستأجر لتحویل اإلیجار إلى بیع أو التنازل عن ملكیة الشيء المؤجر إلى المستأجر .

 الصرافـة : شراء وبیع العمالت األجنبیة .                -ط 

 لة الجمهوریة الیمنیة المكونة من األوراق النقدیة والمسكوكات.العملـة : عم               -ي 

العمالت األجنبیة أو االستحقاقات القابلة للدفع أو التحصیل بالعمالت   النقد األجنبــي:                -ك 
 األجنبیة.

والشركات أي شخص اعتباري له میزانیة مستقلة ویشمل الهیئات  المؤسسة العامة :                -ل 
 العامة المشمولة بأحكام قانون المؤسسات والهیئات والشركات العامة.



أي شخص اعتباري یمارس العمل المصرفي وأیة مؤسسة مالیة غیر  المؤسسة المالیة:                -م 
 بنكیة.

هذا القانون المحكمة : أي محكمة بموجب قانون السلطة القضائیة تختص بتنفیذ أحكام                 -ن 
 والقوانین النافذة .

للبنك شخصیة اعتباریة واستقالل مالي وٕاداري وله خاتم خاص به ویقوم بأداء مهامه وفقًا ألحكام   ):3مادة (
هذا القانون مستقًال تمامًا عن أي سلطة أخرى في تحقیق أهدافه وأداء مهامه ولن یتلق التعلیمات من أي 

هذا القانون ویجب احترام استقاللیته وال یجوز التدخل في أنشطة البنك أو شخص أو جهة إال وفقًا ألحكام 
 العمل على التأثیر على قراراته .

یكون المركز الرئیسي للبنك مدینة صنعاء لتسییر أعماله داخل الجمهوریة وخارجها وله أن یفتح    ):4مادة (
 المجلس. فروعًا ووكاالت ومكاتب ویتخذ لـه مراسلین بناًء على موافقة

 الباب الثاني

 أهداف واختصاصات وصالحیات البنك المركزي

الهدف الرئیسي للبنك هو تحقیق استقرار األسعار والمحافظة على ذلك االستقرار وتوفیر    -1): 5مادة (
 السیولة المناسبة والمالئمة على نحو سلیم إلیجاد نظام مالي مستقر یقوم على آلیة السوق.

) من هذه المادة یمارس البنك عملیاته في إطار 1الل بالهدف الرئیسـي الوارد في الفقرة (وبدون اإلخ   -2 
 السیاسة االقتصادیة للحكومة ، وله في سبیل تحقیق ذلك ممارسة المهام واالختصاصات التالیة :

األسعار  رسم وتبني وتنفیذ السیاسة النقدیة التي تنسجم مع هدفه الرئیسي في تحقیق استقرار       -أ 
 والمحافظة على ذلك االستقرار .

تحدید نظام سعر الصرف األجنبي بالتشاور مع الحكومة ، ثم یقوم برسم وتبني وتنفیذ سعر الصرف       -ب 
 األجنبي .

 الترخیص للبنوك والمؤسسات المالیة والرقابة على أعمالها .      -ج 

 سمیة .حیازة وٕادارة احتیاطیاته الخارجیة الر        -د 

 تشجیع وتبسیط إجراءات أنظمة المدفوعات .       -ه 

 العمل كبنك ومستشار ووكیل مالي للحكومة.      -و 



یتبع البنك األسالیب اإلداریة والمحاسبیة التي یجري العمل بها في البنوك وال یتقید بالقوانین والنظم     -3
 قطاع العام أو المختلط .واللوائح المعمول بها في أجهزة الدولة أو مؤسسات ال

 الباب الثالث

 رأس المال وصافي األرباح واالحتیاطیات

یكون رأسمال البنك المصرح به مبلغ ملیاري لایر، وُیحدد رأس المال المدفوع بمبلغ ملیار لایر   -1  ):6مادة (
 الوزراء . ، ویجوز زیادة رأس المال المصرح به والمدفوع بناًء على اقتراح المجلس وموافقة مجلس

 تمتلك الحكومة وتكتتب بكامل رأسمال البنك .  -2

إذا تبین من المركز المالي للبنك أن قیمة أصوله قد هبطت إلى أقل من مجموع خصومه ورأسماله   ):7مادة (
واحتیاطیه العام فإن الحكومة تقوم بتغذیة رأسمال البنك وتغطیة العجز، وللوصول إلى هذا الهدف فإن على 

المالیة أن یقدم للبنك تغذیة نقدیة أو سندات دین تصدرها الحكومة لحامله وقابلة للتداول في السوق ، وزیر 
 وتحمل فائدة سعر السوق بالمبلغ أو المبالغ الضروریة لمعالجة العجز .

ُیحتسب صافي دخل البنك في كل سنة مالیة بعد اقتطاع مصروفات التشغیل خالل السنة     - 1): 8مادة (
 عد عمل المخصصات اآلتیة :وب

مخصص الدیون الردیئة والمشكوك فیها ، مخصص إهالك األصول ، مخصص مساهمات البنك في        -أ 
 صندوق تعویض ترك الخدمة الخاص بالبنك.

 أیة مخصصات أخرى ضروریة یوافق علیها المجلس.      -ب 

% من صافي 10كل سنة مالیة مبلغًا یعادل یحتفظ البنك باحتیاطي عام یخصص له في نهایة   -أ    -2 
الدخل لتلك السنة حتى یصل مبلغ االحتیاطي العام إلى ما یعادل ضعفي رأس المال المدفوع للبنك ، ویجوز 
زیادة تلك النسبة بموافقة مجلس الوزراء بناًء على اقتراح المجلس ، ویستخدم االحتیاطي العام لتعویض 

 هذه المادة فإن الخسائر تعني زیـادة مصروفات التشغیل عن اإلیرادات . خسائر البنك ، وألغراض تطبیق

یجوز للبنك بعد موافقة مجلس الوزراء أن یّكون احتیاطیات خاصة ألغراض محددة تحول إلیها األموال  -ب 
 ) من هذه المادة .1المتوفرة بعد تكوین المخصصات المذكورة في الفقرة (

یة من صافي دخل السنة المالیة الستهالك أیة سندات أصدرتها الحكومـة للبنك تستخدم المبالغ المتبق  -ج  
 ) من هذا القانون .7بموجب المادة (



بعد تكوین المخصصات واالحتیاطیات المذكورة في هذه المادة یدفع البنك للحكومة خالل أربعة أشهر      -3
ن یتم أي تحویل أو استهالك سندات أصدرتها من نهایة السنة المالیة صافي الدخل المتبقي ، بشرط أنه ل

 الحكومة بموجب هذه المادة إذا أصبحت أصول البنك أقل من مجموع خصومه ورأسماله المدفوع .

الزیادة أو النقص التي تظهر في أي سنة مالیة للبنك الناشئة عن تغییر في التقییم للموجودات      -4
لمقیمة بالذهب وحقوق السحب الخاصة أو العمالت األجنبیة والناتجة والمطلوبات المسجلة في میزانیة البنك وا

 عن التغییر في القیم أو أسعار الصرف للعمالت األجنبیة بالنسبة لللایر تعامل على النحو التالي :

یقید صافي المبلغ الناتج عن التقییم في حساب یسمى (حساب تقییم االحتیاطي) في المركز المالي        -أ 
 ك .للبن

عندما یتحول رصید هذا الحساب إلى رصید مدین یغطى هذا الرصید المدین بسندات دین تصدرها       -ب 
الحكومة للبنك وتحمل فائدة أسعار السوق ، ویحتفظ البنك بهذه السندات في حساب یسمى (سندات تقییم 

السنة المالیة یتم زیادة أو تخفیض  االحتیاطي) خارج المركز المالي للبنك ، وخالل األربعة األشهر من انتهاء
 القیمة األصلیة لهذه السندات بما یعادل الرصید المدین في حساب تقییم االحتیاطي.

) من هذه المادة لن یؤخذ في االعتبار عند احتساب 4أن صافي الزیادة أو النقص الوارد في الفقرة (      -ج 
 األرباح والخسائر السنویة للبنك .

 الباب الرابع

 اإلدارة

 یكون للبنك مجلس إدارة ، وٕادارة تتكون من محافظ ونائب محافظ وموظفین .   ):9مادة (

 یتكون المجلس من خمسة أعضاء على النحو اآلتي :   -1  ):10مادة (

 محافظ ویكون رئیسًا للمجلس . -أ  

 نائب محافظ ویكون نائبًا لرئیس المجلس. -ب

 ممثل عن وزارة المالیة . -ج 

 عضوان آخران .-د 

یعین المحافظ ونائب المحافظ وأعضاء المجلس بقرار جمهوري بناًء على ترشیح من مجلس الوزراء       -2
. 



یشترط في المحافظ ونائب المحافظ وبقیة أعضاء مجلس اإلدارة أن یكونوا من المواطنین الیمنیین       -3
ت علمیة ولدیهم الخبرة المهنیة في المسائل النقدیة المشهود لهم بالنزاهة واالستقامة والحاصلین على مؤهال

 والمصرفیة .

مدة عضویة المحافظ ونائبه خمس سنوات تبدأ من تاریخ التعیین ، وبقیة األعضاء أربع سنوات تبدأ       -4
من تاریخ تعیین كل منهم ، ویستمر كل منهم في عضویة المجلس حتى یكمل مدته ، ویجوز إعادة تعیین أٍي 

 م ما لم یوجد سبب من أسباب التنحیة تحول دون إعادة التعیین .منه

یستمر في عضویته إذا كان   ال یجوز أن یعین عضو في مجلس اإلدارة أو أن  - 1  ):11مادة (
تعیینه أو أصبح بعد تعیینه عضوًا في مجلس الوزراء أو عضوًا في مجلس النواب أو موظفًا عامًا    عند

 المالیة . باستثناء ممثل وزارة

ُینحى المحافظ ونائبه أو أي عضو آخر في المجلس بقرار جمهوري بناًء على توصیٍة من مجلس    - 2 
 الوزراء في الحاالت اآلتیة :

 ) من هذه المادة.1إذا أصبح غیر مؤهل لعضویة المجلس بموجب الفقرة (       -أ 

 عاجزًا عن الوفاء بدیونه. إذا أشهر إفالسه ولم یرد إلیه اعتباره أو أصبح      -ب 

 إذا ُجرّد من أهلیته بحكم قضائي أو أخل إخالًال جسیمًا بواجبات ومهام منصبه.      -ج 

ویجوز تنحیة المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس    -3
 لس إذا:الوزراء بناًء على توصیٍة مسببٍة من قبل أربعة أعضاء من المج

 تغیب عن اجتماعین متتالیین أو أكثر من اجتماعات المجلس بدون سبب مقنع .       -أ 

 أصبح غیر قادر على أداء مهام منصبه في المجلس بسبب علة بدنیة أو عقلیة ألمت به .      -ب 

 قام بحكم منصبه في عضویة المجلس بتصرف أضر بمصالح البنك .      -ج 

یة المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس من منصبه ألي سبب آخر غیر ما ال یجوز تنح    -4
 ذكر في هذه المادة .

لكل من المحافظ أو نائب المحافظ أن یستقیل من منصبه بشرط إخطار مجلس الوزراء بخطاب مكتوب     -5
أن یستقیل بشرط إخطار  قبل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر برغبته تلك، ویجوز ألي عضو من أعضاء المجلس

 مجلس الوزراء بخطاب مكتوب قبل مدة ال تقل عن شهر برغبته تلك .



إذا شغر ألي سبب من األسباب مكان عضویة أحد األعضاء في المجلس توجب ملؤه بتعیین خلٍف له     -6
 ) من هذا القانون .10في عضویة المجلس وفقًا للمادة (

ماعات المجلس وفي حالة غیابه یرأس اجتماعات المجلس نائب یرأس المحافظ اجت   -1) :12مادة (
 المحافظ.

یجتمع المجلس حسب ما تتطلبه أعمال البنك شریطة أن یجتمع بصورة منتظمة مرة واحدة على األقل   - 2
 كل شهر .

من عضوین من أعضاء   یجتمع المجلس بناًء على دعوة من المحافظ أو بناًء على طلب كتابي  - 3 
 س .المجل

توجه الدعوة النعقاد المجلس لألعضاء قبل عشرة أیام على األقل من الموعد المحدد لالنعقاد ، ویجوز    - 4
في الحاالت الطارئة توجیه الدعوة قبل مدة أقل من ذلك ، وفي كل األحوال یجب أن تتضمن الدعوة مكان 

 وجدول أعمال االجتماع.

ه ثالثة أعضاء على أن یكون من بینهم المحافظ أو نائبه یكون اجتماع المجلس صحیحًا إذا حضر   - 5
 ویكون لكل عضو صوت واحد .

ما لم یشترط أي نص آخر في هذا القانون أغلبیة خاصة تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة أصوات أعضاء   - 6
المجلس وفي حالة تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت فیه رئیس المجلس ، وال یجوز التصویت 
باإلنابة ولكنه یجوز في الحاالت االستثنائیة الملحة أن یعقد المجلس اجتماعه بالتداول عن طریق الفاكس أو 

 التلكس أو التلیفون المشترك.

) من هذه المادة فإن أي قرار یتخذه المجلس 5مع مراعاة نصاب اجتماع المجلس المذكور في الفقرة (  - 7
 سبب وجود منصب أو منصبین على األكثر شاغرین في المجلس .یعتبر صحیحًا وال یعتریه البطالن ب

تعتبر األعمال والتصرفات التي قام بها أي عضو بصفته رئیسًا أو عضوًا بحسن نیة صحیحة وٕاذا تبین   - 8
إن هناك عیوبًا تتعلق بصحة تعیینه أو أهلیته أو مؤهالته وكانت مما تستوجب المساءلة القانونیة فیتحمل 

 كاملة . المسؤولیة

لوزیر المالیة حق حضور اجتماعات ومداوالت المجلس دون أن یكون له حق التصویت عند اتخاذ   - 9
 المجلس لقراراته .

تكون محاضر ومداوالت أعضاء المجلس سریة، ویجوز للمجلس أن یقرر نشر كل أو بعض مداوالته    -10
. 



وقع علیها من قبل المحافظ أو نائبه أي منهما یجب أن تحرر محاضر بمداوالت اجتماعات المجلس ی   -11
 رئیسًا للجلسة وسكرتیر المجلس .

یعین المحافظ سكرتیرًا للمجلس من بین موظفي اإلدارة العلیا في البنك وال یجوز أن یكون عضوًا في    -12
 المجلس .

 تصدر قرارات المجلس بتوقیع المحافظ أو نائبه في حالة غیابه .   -13

 لس اإلدارةصالحیات مج

یمارس المجلس الصالحیات التي یخولها له هذا القانون أو أي قانون آخر وبدون المساس    ) :13مادة (
 بعمومیة ذلك یتولى المجلس بوجه خاص الصالحیات التالیة:

 التوجیه واإلشراف الكامل على سیاسات و إدارة عملیات البنك .  -1

لنقدي في الجمهوریـة ، ولتحقیق هذه الغایة تقوم إدارة البنك بتقدیم التقییم الدوري للوضع االقتصادي وا  -2
تقاریر دوریة بواقع تقریر واحد على األقل كل شهر إلى المجلس حول اإلدارة وعملیات البنك وٕادارة سیاساته 

لنظام النقدیـة والتنظیمیة وتشمل التقاریر حالة األسعار ومدى سالمة النظام المالي بوجه عـام، وسالمة ا
المصرفي بوجه خاص ، كما تشمل التقاریر حالة أسواق النقد ، وأسواق رأس المـال ، والنقد األجنبي والتغیرات 
، واألوضاع التي هي علیها أو یتوقع أن یكون لها تأثیرًا ملحوظًا على إدارة وتنفیذ عملیات البنك وسیاسته أو 

 على النظام المالي أو على أسواق النقد .

تحدید السیاسة النقدیة في الجمهوریة بما في ذلك عملیات السوق المفتوح من قبل البنك ، وأسعار  -3
الفائدة على الودائع لدى البنك وأسعار الخصم والقروض المقدمة منه وكذلك تحدید االحتیاطیات ومستویاتها 

بصالحیات تحدید أسعار التي یتوجب على البنوك االحتفاظ بها لدیه ویجوز للمجلس أن یفوض المحافظ 
 الفائدة على الودائع لدى البنك وتفویضه في تحدید أسعار الخصم والقروض المقدمة من البنك .

 تحدید سیاسات وٕاجراءات أسعار صرف العملة مقابل العمالت األخرى .      -4

 إقرار التوجیهات والتعلیمات واللوائح الصادرة من البنك .      -5

 ـة على التقاریر والتوصیات التي یقدمــها البنك للحكومة ومجلس النواب.الموافقـ      -6

تحدید القیمة االسمیة وتصمیم األوراق النقدیة والمسكوكات المعدنیة وكذلك تحدید شروط أي سحب       -7
 للعملة .

 الموافقة على أي قرض یقدمه البنك للحكومة.      -8



استحقاق یزید عن ثالثة أشهر من تاریخ اكتسابها من قبل البنك وفقًا  إقرار أدوات الخصم التي لها      -9
) من هذا القانون وٕاقرار أي قرض من قروض البنك أو االلتزامات العرضیة لصالح البنك وفقًا 38للمادة (
 ) من هذا القانون .32للمادة (

 إقرار اللوائح الداخلیة للبنك .    -10

وهیكل المرتبات لموظفي البنك وتحدید شروط خدمة العـاملین ، كما یمارس إقرار الهیكل التنظیمي     -11
بشكل عام في شأن موظفي البنك الصالحیات المخولة لرئیس مجلس الوزراء فیما یتعلق بموظفي الجهاز 

 اإلداري للدولة .

كیل مساعد فما یقر مجلس اإلدارة أسماء كبار موظفي البنك الذین یستحقون قانونًا الترفیع إلى و     -12
 فوق لیصدر بشأنهم قرار جمهوري.

 إنشاء وٕاغالق الفروع والمكاتب والوكاالت التابعة للبنك .    -13

 الموافقة على المیزانیة التقدیریة للبنك .    -14

 اقتراح أیة زیادات في رأس المال المصرح به وتكوین احتیاطیات خاصة وتحدید صافي دخل البنك .    -15

 إقرار التقریر السنوي والحساب الختامي للبنك .    -16

تحدید سندات الدین التي یراها مالئمة الستثمار الموارد المالیة للبنك وٕاصدار أوراق مالیة خاصة به     -17
. 

) من هذا القانون یحق للمجلس تفویض 13) من المادة (3مع مراعاة ما ورد في الفقرة (   ):14مادة (
 عض صالحیاته .المحافظ بممارسة ب

 صالحیات المحافظ :  ) :15مادة (

مع األخذ باالعتبار نصوص هذا القانون فإن إدارة البنك وتوجیه أعماله تكون من اختصاص       -1
 المحافظ الذي یتوجب علیه عند ممارسة هذه االختصاصات أن یلتزم بالسیاسة التي یقرها المجلس .

ما یوكل بصورة   ع اختصاصات وصالحیات وواجبات البنك عداللمحافظ الحق في ممارسة جمی      -2
 خاصة للمجلس وله حق الصرف في نطاق المیزانیة التي یقرها المجلس.

 -یكون المحافظ الممثل الرسمي للبنك وبتلك الصفة تكون له الصالحیات التالیة :      -3

 لك الحكومة.أن یمثل البنك في عالقاته مع المؤسسات األخرى بما في ذ    -أ 



أن یمثل البنك بشخصه أو بواسطة محام أو مستشار قانوني في أیة إجراءات قانونیة یكون البنك طرفًا   -ب
 فیها.

أن یوقع منفردًا أو مشتركًا مع الغیر على االتفاقیات التي یبرمها البنـك ، أو على أوراق النقد أو    -ج
التقاریر ، أو المیزانیات ، أو البیانات المالیة األخرى أو المستندات المالیة التي یصدرها البنك أو على 

 المراسالت أو الوثائق األخرى التي تصدر عن البنك وفقًا للوائح البنك وقرارات المجلس .

) من هذه المادة إلى عضو من 3أن یخول أیة صالحیة من الصالحیات المشار إلیها في الفقرة (  -د 
 بار موظفي البنك.أعضاء المجلس أو إلى أي من ك

أن یشكل اللجان الدائمة االستشاریة والمالیة والتنظیمیة وشؤون الموظفین والمشتریات والمبیعات       -4
 والتسلیف وبدون حصر في المركز والفروع ویحدد عناصرها ومهامها .

ك داخل الجمهوریة أن یصدر نشرة باسما المفوضین بالتوقیع عن البنك ویَسّمي وكالء ومراسلي البن      -5
 وخارجها .

أن ینفذ ویفسر قرارات مجلس اإلدارة وأن یصدر بناء على اقتراح الجهة المختصة التعلیمات الالزمة       -6
 لتفسیر األنظمة واللوائح التي یصدرها المجلس .

ة من المجلس یرشح نواب مدراء العموم فما فوق ویعین الموظفین فیما دون ذلك وفقًا للوائح المقر       -7
 في هذا الشأن .

 صالحیات نائب المحافظ :  ):16مادة (

 یكون لنائب المحافظ الصالحیات الكاملة للقیام بجمیع أعمال المحافظ في حالة غیابه.        -1

 القیام بأیة واجبات أخرى توكل إلیه من وقت آلخر من قبل المحافظ .        -2

 المحافظ ألیة صالحیة من صالحیات المحافظ قانونیة بموجب هذه المادة .تعتبر مزاولة نائب       -3

ُیَخِصص المحافظ ونائب المحافظ كل وقت عملهم لخدمة البنك وال یحق لهم أثناء شغلهم    ):17مادة (
 لمناصبهم أن یكون لهم أو یشتغلوا بأي عمل مهني أو تجاري بشرط أنه ال شيء في هذه الفقرة یمنعهم من :

أن یكونوا أعضاء مناوبین في أیة لجنة أو هیئة ُتّعین من قبل الحكومة للتحقیق في أي موضوع       -1
 یتعلق بالعملة أو بالشؤون المصرفیة أو المالیة أو االقتصادیة .

أن یكونوا محافظین أو محافظین مناوبین وأعضاء في مجلس إدارة أي بنك دولي أو مؤسسة مالیة       -2
 قلیمیة أو دولیــة تنتسب لها الحكومة أو تمنحها تأییدها أو اعترافها .عربیة أو إ



یدفع البنك للمحافظ ونائب المحافـظ وبقیة أعضاء المجلس الرواتب ومكافآت العضویة التي    ) :18مادة (
تب یحددها رئیس مجلس الوزراء من وقٍت آلخر ، كما ال یحق لهم أو أي من موظفي البنك أن یتسلموا أي را

 أو أیة إضافات مالیة لرواتبهم من أي مصدر آخر غیر البنك.

ال یجوز ألي عضو من أعضاء المجلس عند مباشرته ألعماله أن یكون ممثًال ألیة      -1  ):19مادة (
مصلحة تجاریة أو مالیة أو زراعیة أو صناعیة أو غیرهــا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أو یقبل التوجیهات 

 الواجبات المناطة به بموجب هذا القانون .فیما یخص 

یجب على األعضاء إطالع المجلس بصورة كاملة على أیة مصلحة تجاریة أو مالیة أو زراعیة أو    - 2 
صناعیة یرتبطون بها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة وعلیهم االمتناع عن التصویت حول أیة مسألة تتعلق 

تلك المصالح إذا تم الكشف عنها للمجلس ال تمنع العضو من تكملة  بها أثناء مداوالت المجلس بشرط أن
  النصاب القانوني للجلسة .

ال یُقّدر أي راتب أو أي مكافأة أو أجر أو عالوة للمجلس أو العاملین في البنك على أساس    ):20مادة (
 صافي أرباح البنك أو غیرها من األرباح .

مجلس أو موظف في البنك أن یكشف عن أیة معلومـات متعلقة بالبنك ال یجوز ألي عضو في ال  ):21مادة (
یحصل علیها من خـالل تأدیته لواجباته إال ألغراض ممارسة الصالحیات والمسؤولیات المناطة به ، أو عندما 

 ُیطلب منه ذلك بصورة قانونیة من قبل أیة محكمة أو بموجب أي قانون .

 الباب الخامس

 ــــةالعمـــــلــــــــــ

یعتبر اللایر وحدة العملة في الجمهوریــة ویتألف من مائة جزء متساٍو ویسمى كل جزٍء منه فلسًا   ):22مادة (
. 

یحدد البنك بالتشاور مع الحكومة نظام سعر الصرف األجنبي ویقوم البنك دون سواه برسم    ):23مادة (
 وتنفیذ سیاسة سعر الصرف في الجمهوریة .

ك وحده حق إصدار العملة النقدیة في الجمهوریة كما یكون له وحده حق سك العملة ): للبن24مادة (
 المعدنیة وتكون األوراق النقدیة والعملة المعدنیة التي یصدرها البنك هي العملة القانونیة في الجمهوریة .

) من 22قًا للمادة (تكون العملة التي یصدرها البنك ذات فئات باللایر أو جزء من اللایر وف -1  ):25مادة (
هذا القانون ومصنوعة من المواد واألشكال والتصمیمات والرسومات والممیزات التي یقرها المجلس ویوافق 

 علیها مجلس الوزراء .



یكون للبنك وحده حق إصدار المسكوكات التذكاریة والخاصة بموجب قرار من مجلس الوزراء بناًء  -2     
 على عرض المجلس .

تعتبر األوراق النقدیة أو المسكوكات المعدنیة التي یصدرها البنك إذا لم یكن بها عیب أو  - 1  ):26مادة (
 نقص أو تشویه متعمد عملة قانونیة حسب قیمتها االسمیة وذلك لدفع :

 أي مبلغ من فئة اللایر أو أعلى .       -أ 

الورقیة أو المعدنیة المساعدة التي تقل  المبالغ التي یحددها البنك من وقت آلخر في حالة الفئات      -ب 
 عن لایر واحد .

للبنك أن یسحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول بغرض استبدالها وتعویض قیمتها  - 2
االسمیة بعملة قانونیة وذلك ببیان ینشر في الجریدة الرسمیة ویعلن بوسائل اإلعالم األخرى على أن یراعى ما 

 یلي:

 تحدید مدة مناسبة لالستبدال بحیث ال تزید عن سنتین .   أ .

 تعتبر الفئة التي تقرر سحبها غیر قانونیة اعتبارًا من انتهاء مدة االستبدال التي یحددها البنك .  ب.

یتحمل البنك دفع قیمة أیة أوراق نقدیة أو عمالت تعرض للتلف نتیجة االستهالك   - 1  ) :27مادة (
 وللبنك في حالة حصول عبث متعمد االمتناع عن دفع قیمة العملة. والتداول الیومي

العبث بالعملة المعدنیة یعني إنقاص حجمها أو وزنها ( ویستثنى من ذلك االستهالك المعتاد )   - 2
والتشویه بالحفر أو الختم أو الثقب حتى ولو لم یؤد ذلك إلى إنقاص وزنها أو حجمها وذلك ألغراض هذا 

 القانون .

یقوم البنك باتخاذ التدابیر الالزمة بسك أو إتالف أیة عملة معدنیة تم سحبها من التداول أو    ):28مادة (
عبث بها ، ویحق له إتالف أو حرق أیة أوراق نقدیة سحبت من التداول أو شوهت أو یرى البنك أنها غیر 

 صالحة لالستعمال .

صك أو وثیقة ضمان نقدي وكل معاملة أو صفقة أو أي كل عقد أو بیع أو دفع كمبیالة أو    ):29مادة (
شيء آخر له صلة بالنقود أو یشتمل على الدفع أو على التزام بالدفع بالنقود یبرم ویتم على أساس العملة 

 الیمنیة إال إذا نص صراحة على عكس ذلك .

 الباب السادس

 العالقات مع الحكومة والمؤسسات األخرى



 بنك الحكومة ووكیلها ومستشارها المالي .البنك هو   -1):30مادة (

یجوز للبنك أن یكون بنكًا ووكیًال ألیة مؤسسة عامة بموجب الترتیبات التي یتفق بشأنها مع   - 2 
 المؤسسة .

 یحق للبنك بصفته البنك والوكیل المالي للحكومة وأیة مؤسسة عامة أن :  - 1): 31مادة (

وأن یقبل الودائع ویقوم بعملیات الدفع نیابة عن   أو المؤسسة العامة یكون محل اإلیداع للحكومة       -أ 
 الحكومة أو المؤسسة العامة .

ُیعیَّن بعد التشاور مع الحكومة أو المؤسسة العامة بنكًا آخر لینوب عنه في األعمال المذكورة أعاله       -ب 
ن التي یرى البنك أن مثل تلك الترتیبات تكون في األماكن التي ال یوجد بها مكتب أو فرع للبنك أو في األماك

 أكثر مالئمة.

یفتح ویدیر حسابات رسمیة وخاصة وفقًا للترتیبات التي یتفق علیها بین البنك وبین الحكومة أو       -ج 
 المؤسسة العامة .

دار السندات یقوم نیابة عن الحكومة بمباشرة المسؤولیات المتعلقة بالدین العام بما في ذلك إص       -د 
 ودفع الفوائد المستحقة عنها واسترداد قیمة سندات القروض والسندات المالیة الحكومیة األخرى .

 یشتري أو یبیع أو یّحول أو یقبل للحفظ أیة شیكات أو كمبیاالت أو غیرها من السندات .       -ه 

ناتجة عن بیع أیة سندات مالیة أو یتحصل أیة عائدات سواًء كانت في شكل أصول أو فائدة علیها       -و 
 غیرها من ممتلكات الحكومة أو المؤسسات العامة التي تستحق لها.

 یشتري أو یبیع أو یّحول أو یقبل إیداع الذهب أو العمالت األجنبیة .      -ز 

 یتحصل عائدات النفط وأي ثروات طبیعیة أخرى .      -ح 

الحكومة بالتنظیم واإلشراف على عملیات االكتتاب في أسهم  یقوم البنك المركزي وبتكلیف من      -ط 
 االستثمار الحكومي وٕادارتها وتوزیع األرباح للجمهور في نهایة العام .

للبنك بالشروط واألوضاع التي یتفق بشأنها مع وزیر المالیة أن یتقاضى رسومًا عن خدماته كبنك     -2
 للحكومة أو وكیل مالي لها .

األرصدة الدائنة في   بالشروط واألوضاع التي یتفق بشأنها مع وزیر المالیة أن یدفع فوائد علىللبنك    -3
حسابات الحكومة وأن یدفع فائدة على األرصدة الدائنة لودائع المؤسسات العامة، وتحدد نسبة الفائدة من 

 وقت إلى آخر بقرار من المجلس .



ستقرار النقدي أن یعمل كبنك للمؤسسات العامة للمدة التي یراها للبنك كلما رأى ذلك ضروریًا لتحقیق اال   -4
ویأمر بأن تحتفظ بحساباتها لدیه ویقوم بقبول ودائعها ویقدم لها التسهیالت المصرفیة ألغراض عملیاتها 
شریطة أن ال تؤول تلك التسهیالت إلى الحكومة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ، وعلى البنك أن ینهي قیامه 

 لعمل كبنك لهذه المؤسسات خالل المدة التي حددها ما لم یقرر تمدیدها .با

 ال یمنح البنك أي قروض أو تسهیالت مالیة للحكومة أو أي من أجهزتها. -1): 32مادة (

یجوز في الظروف االستثنائیة أن یمنح البنك تمویًال مؤقتًا للحكومة في شكل قروض طارئة ، شریطة أن  -2
ض متسقة مع أهداف السیاسة النقدیة للبنك وأالَّ تؤدي هذه القروض إلى زیادة في المبلغ تكون هذه القرو 

%) كحد أقصى من المتوسط 25األصلي اإلجمالي المسحوب والقائم لكل القـــروض المقدمة للحكومــــة عن (
بات عنها وعلى أالَّ تزید السنوي لإلیرادات العادیة للموازنة للثالث السنوات السابقة مباشرة والتي تتوفر حسا

فترة استحقاق هذه القروض عن ستة أشهر ، وتستثنى مدیونیة الحكومة القائمة عند صدور هذا القانون عن 
 هذا الحد ، وتتم معالجة هذه المدیونیة باالتفاق بین البنك ووزارة المالیة .

لمساهمات والمدفوعات المشابهة للبنك أن یقدم قروضًا خاصة لفترات استحقاق أطول للحكومة لحساب ا -3
 الناتج عن عضویة الجمهوریة في منظمات دولیة .

تكون القروض الطارئة المقدمة للحكومة والمستخدمة فعًال محررة وقابلة للدفع باللایر فقط ومكتوبة   -4
الطارئ وتنص االتفاقیة بوضوح على مبلغ أصل القرض   ومنفذة بین الحكومة ممثلة بوزیر المالیة والبنك

 وفترة استحقاقه وأسعار الفائدة المالئمة والرسوم األخرى.

ألغراض هذه المادة فإن اإلیرادات العادیة للحكومة یجب أال تشمل االقتراض والمنح واألشكال األخرى     -5
 للمساعدات المالیة .

القتراب من أو الوصول إذا رأى البنك أن هناك مخاطر في أي جانب من جوانب السیاسة النقدیة أو ا     -6
) من هذه المادة فإن على البنك أن یقدم إلى مجلس 2إلى استخدام الحد األقصى المنصوص علیه في الفقرة (

الوزراء ومجلس النواب تقریرًا حول ذلك واألسباب التي قد تؤدي إلى تلك المخاطر باإلضافة إلى التوصیات 
 تكراره مستقبًال . التي یراها مالئمة لمعالجة هذا الوضع وتفادي

مشتروات البنك لحسابه الخاص لسندات الدین المصدرة من قبل الحكومة تعامـل كقروض من      ):33مادة (
) من هذا القانون باستثناء إذا 32البنك للحكومة وبالتالي تخضع للحدود القصوى الكلیة المبینة في المادة (

ومتسقة مع أهدافها في الحفاظ على استقرار األسعار  كانت هذه المشتروات في نطاق السیاسات النقدیة
 شریطة أن تكون هذه المشتروات من السوق الثانویة.

) من هذا القانون فإن اإلیرادات العادیة للحكومة تشتمل على اإلیرادات 32ألغراض المادة (     ):34مادة (
 ة وأي إسهامات أخرى من إیرادات الحكومة .الزكویة والسیادیة والخدمیة وأمالك الدولة واإلیرادات الرأسمالی



) من هذا القانون ال یقدم البنك أیة سلفیات 33،  32باستثناء ما تنص علیه المادتان (      ):35مادة (
 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة للحكومة .

تـه أو یقدم البنك النصح للحكومة حول أي موضوع یتعلق باختصاصاته أو صالحیا   - 1   ):36مادة (
واجباته بموجب هذا القانون أو قانون آخر، كما یكون من واجبه تقدیم النصح للحكومة كلما رأى أن أیـة 
مسألة تتعلق بتلك المواضیع من المحتمل أن تؤثر في تحقیق األهداف والمهام الرئیسیة للبنك كما هي مبینة 

 ) من هذا القانون.5في المادة (

من البنك النصح حول أیة مسألة تتعلق باختصاصاته أو صالحیاته ، وحول  یحق للحكومة أن تطلب    - 2
األوضـاع المالیـة واالئتمانیة في الجمهوریـة أو أیة مقترحات أو إجراءات أو معامالت تتعلق بها وعلى البنك 

 تقدیم النصح طبقًا لذلك.

 الباب السابع

 العالقات مع البنوك والمؤسسات المالیة

ال یجوز ألي شخص مزاولة األعمال المصرفیة بما في ذلك أعمال الصرافة إال بتصریح    -1  ):37مادة (
 من البنك .

یقوم البنك بعمل بنك البنوك ویجوز للبنك أن یفتح حسابات للبنوك وأن یقبل الودائع منها وأن یتحصل    -2
 النقود وغیرها من االستحقاقات النقدیة لها وعلیها.

كزي بممارسة صالحیاته إزاء البنوك بما یكفل حسن إدارتها وتنفیذ التزاماتها قبل یقوم البنك المر   -3
 المودعین والمساهمین .

مع األخذ بعین االعتبار أحكام هذا القانون یجوز للبنك توفیر خدمات إضافیة للبنوك بما في ذلك خدمات   -4
 المقاصة وأن یقدم لها التسهیالت لحفظ الودائع.

 ق للبنك أن :یح  ):38مادة (

یشتري أو یبیع أو یخصم أو یعید خصم الكمبیاالت وسندات اإلذن المسحوبة أو المصدرة لألغراض       -1
التجاریة أو الصناعیة أو الزراعیة على أن تحمل توقیعین معتمدین أو أكثر أحدهما من البنك ذي العالقة وأن 

على أنه یجوز أن تكون الكمبیاالت وسندات اإلذن تكون مستحقة خالل ثالثة أشهر من تاریخ حصوله علیها 
المسحوبة أو المصدرة لغرض تمویل عملیات الزراعة الموسمیة أو تسویق المحاصیل مستحقة خالل تسعة 
أشهر من تاریـخ حصول البنك علیها ، كما یجوز له إذا رأى ضرورة لذلك أن یمد فترات االستحقاق المبینة 

 لى ستة أشهر ومن تسعة أشهر إلى أثني عشر شهرًا .فیما تقدم من ثالثة أشهر إ



یمنح السلف للبنوك عن طریق القروض والسحب على المكشوف لفترات ال تتجاوز ستة أشهر       -2
 مغطاة بما یلي :

 ) من هذه المــادة .1وثائق االئتمـــان المنصوص علیهـا في الفقرة (       -أ 

ائق أخرى تثبت الحیازة المطلقة للبضائع وتتعلق بسلع أساسیة أو بضائع شهادة اإلیداع أو أیة وث      -ب 
أخرى مّؤمن علیها تأمینًا صحیحًا شامًال على أن یحدد البنك من وقت آلخر الحد األقصى للنسبة المئویة 

 للسلف إلى السعر الجاري لتلك السلع أو البضائع .

 رة أو المضمونة من قبل الحكومات األجنبیة.أذونات الخزانة أو السندات األخرى المصد      -ج 

 السندات التي تصدرها الحكومة أو المضمونة من قبلها .       -د 

) من هذا القانون للبنك أن یقرر الشروط 38بعین االعتبار أحكام المادة (  مع األخذ -1  ):39مادة (
ویقوم البنك بصورة خاصة بتحدید ونشر  واألوضاع العامة التي بموجبها یقدم التسهیالت االئتمانیة للبنوك
 ) من هذا القانون .38أسعار الخصم المطلوبة على وثائق إعادة الخصم بموجب المادة (

مع األخذ في االعتبار أحكام قانون المصارف اإلسالمیة وآلیة عملها یجوز للبنك أن یقرر شروطًا   - 2
حدودًا متفاوتة لمختلف أنواع المعامالت وكذلك تحدید  وأوضاعًا متفاوتة بما في ذلك أسعار الخصم وأن یقرر

 فترات استحقاقها.

یجوز للبنك المركزي تقدیم تسهیالت مالیة للبنوك اإلسالمیـة في حالة احتیاجها للسیولة عن     ):40مادة (
من ذلك  طریق اإلیداع االستثماري لدیها لفترات ال تتجاوز ستة أشهر وال تقل عن شهر ویحصل البنك عائداً 

           0في نهایة السنة على أن تكون هذه التسهیالت مغطاة بأیة ضمانات متاحة في البنوك اإلسالمیة

فانه   مع األخذ باالعتبار أحكام هذه المادة وأحكام قانون المصارف اإلسالمیة وآلیة عملها  - 1): 41مادة (
ى حد أدنى من االحتیاطیات مقابل الودائع یحق للبنك أن یطلب من وقت آلخر من البنوك المحافظة عل

األخرى التي یحددها البنك لهذا الغرض ، وتكون هذه االحتیاطیات بشكل ودائع قابلة   وااللتزامات المشابهة
مع البنك وبشكل أوراق نقدیة أو عملة معدنیة تحتفظ بها البنوك وبالنسب   للدفع عند الطلب في حساب جاري

 التي یحددها البنك .

للبنك أن یحدد نسبًا مختلفة لمختلف أنـواع االلتزامات ویحدد الطرق التي تستعمل لتقدیر   - 2
كما یحق للبنك إذا رأى ذلك   االحتیاطیات وتطبق تلك النسب والطرق على نمط واحد لجمیع البنوك  مبلغ

وع من الودائـــع أو ضروریًا تحدید نسبة احتیاطي حدّیة تصل إلى مائة في المائة من أي زیادة في أي ن
االلتزامات األخرى اعتبارا من التاریخ الذي یحدده البنك على أن یتم استثمار أموال احتیاطیات البنوك 

 اإلسالمیة طبقًا لقانونها وآلیات عملها وبموافقة لجنة شرعیة یعتمدها البنك المركزي .



هذه المادة أو لزیادة النسب بموجبها وتبدأ  یجب أن تعطي البنوك مهلة مدة ثالثون یومًا لتنفیذ أحكام  - 3
 من تاریخ إبالغها بذلك كتابیًا .

للبنك أن یفرض على أي بنك ال یلتزم باالحتفاظ باألرصدة المطلوبة بموجب هذه المادة غرامة ال تزید    - 4
الغرامة من %) خمسة في المائة من المبلغ الناقص لكل یوم یستمر فیه النقص ، ویمكن اقتطاع هذه 5عن (

 أي رصیـد أو مبالغ مستحقة للبنك المعني أو یتم استعادتها كدین مدني .

یجوز للبنك عندما یرى ذلك ضروریًا في الظروف االستثنائیة أن یقرر الحد األعلى والحد  - 1):42مادة (
ي تقبل في األدنى لنسبة الفائدة التي تدفعها البنوك والمؤسسات المالیة على أي نوع من الودائع الت

 أو وفقا ألي ترتیبات أخرى وتلتزم البنوك والمؤسسات المالیة بتنفیذ ذلك .  الجمهوریة

هذه المادة على جمیع البنوك والمؤسسات المالیة أو   یجوز أن تسـري القرارات الصادرة بموجب       -2
نمط واحد لجمیع البنوك على أي منها أو على أي نوع محدد من المؤسسات المالیة ، ویجب أن تطبق على 

والمؤسسات المالیة التي یعنیها األمر والتي تقوم بالمعامالت المحددة في القرارات وتنشر القرارات وتواریخ 
سریانها في جریدة یومیة حكومیة واحدة على األقل تصدر في مدینة صنعاء التي بها المقر الرئیسي للبنك، 

 وتنشر في الجریدة الرسمیة .

یجوز للبنك في حالة الضرورة وفي الظروف االستثنائیة أن یصدر أوامر تقضي بتحدید حجم  - 1):43مادة (
 وشروط وأوضاع التسهیالت االئتمانیة التي تقدمها البنوك في الجمهوریة وعلى البنوك االلتزام بتلك األوامر .

خطوة إلنقاص التسهیالت  أن تتخذ أیة  ال تتطلب األوامر الصادرة بموجب هذه المادة من البنوك  - 2 
االئتمانیة القائمة قبل تاریخ استحقاقها وستطبق على نمط واحد لجمیع البنوك التي تقوم بتقدیم التسهیالت 

العاصمة   االئتمانیة وتنشر تلك األوامر وتواریخ سریانها في جریدة یومیة واحدة على األقل ، تصدر في
 نشر في الجریدة الرسمیة .صنعاء التي بها المقر الرئیسي للبنك ، وت

للبنك عندما یرى ذلك ضروریا وفي الظروف االستثنائیة ، أن یصدر أوامر تقضي بتحدید    -1): 44مادة (
حجم وشروط وأوضاع التسهیالت االئتمانیة ، بما في ذلك تسهیالت التقسیط ، التي تقدمها المؤسسات المالیة 

 ثمارات وعلى تلك المؤسسات تنفیذ تلك األوامر.في الجمهوریة بشكل قروض أو سلفیات أو است

ال تتطلب األوامر الصادرة بموجب هذه المادة من المؤسسات المالیة أن تتخذ أي خطوة إلنقاص    - 2
التسهیالت االئتمانیة القائمة قبل تاریخ استحقاقها وتطبق على نمط واحد لجمیع المؤسسات التي تقوم بتقدیم 

المحددة في األوامر . وتنشر تلك األوامر وتواریخ سریانها في جریدة یومیة واحدة على التسهیالت االئتمانیة 
 األقل تصدر في مدینة صنعاء التي بها المقر الرئیسي للبنك ویتم نشرها أیضًا في الجریدة الرسمیة .

أیة   هاعلى كل بنك ومؤسسة مالیة أن تقدم للبنك في الوقت وبالطریقة التي یحدد - 1   ):45مادة (
 معلومات أو كشوفات یطلبها لتأدیة مهامه واختصاصاته .



) 1للبنك أن ینشر صورة كاملة أو جزئیة في األوقات التي یقررها المعلومات المقدمة بموجب الفقرة (  - 2 
من هذه المادة والتنشر أیة معلومات تكشف عن األحوال المالیة ألي بنك أو مؤسسة مالیة إال إذا حصل البنك 

 على موافقتها الكتابیة مقدما.

یكون البنك مسئوًال عن تجمیع إحصائیات میزان المدفوعات ، وفي هذا المجـال یكون إلزامیا من    - 3 
جانب السلطات العامة ، والمؤسسات المالیة ، والوحدات األخرى تقدیم أي معلومات أو مواد للبنك حسب ما قد 

أمر به من أجل تمكین البنك من القیام بمسؤولیاته ، وتعتبر یطلبه من وقت آلخر وباألسلوب الذي ی
المعلومات والمواد المقدمة للبنك سریة على نحو صارم وتستخدم فقط لألغراض اإلحصائیة . كما أن عدم 

   یشكالن جریمة تستحق العقاب من قبل المحكمة .  االلتزام بطلب البنك والتبلیغ الكاذب

) من هذا القانون أو عدم التزام 43،  42، 41م التزام أي بنك بأحكام المواد (في حالة عد   -1):46مادة (
) من هذا القانون یتعرض المخالف بأمر من البنك لغرامة ال تزید 44، 42أیة مؤسسة مالیة بأحكام المواد (

 . %) خمسة في المائة من حجم المخالفة وتستمر هذه الغرامة عن كل یوم تستمر فیه المخالفة5عن (

) من هذا القانون 45) من المادة (1في حالة عدم التزام أي بنك أو مؤسسة مالیة بمتطلبات الفقرة (    - 2
یتعرض المخالف بأمر من البنك لغرامة ال تقل عن عشرین ألف لایر وال تزید عن أربعین ألف لایر عن كل یوم 

 اللجوء إلى القضاء .تستمر فیه المخالفة وللمتضرر من الغرامات في هذه المادة حق 

 الباب الثامن

 االحتیاطیات الخارجیة وعملیات النقد األجنبي

یحدد البنك بالتشاور مع الحكومة نظام سعر الصرف األجنبي على أن یكون منسجما مع   - 1): 47مادة (
للایر الیمني أیة معاهدة دولیة تكون الجمهوریة طرفا فیها أو ملزمة بها ویجوز للبنك أن یحدد قیمة خارجیة ل

العمالت   وأي تغییر فیها بعد ذلك وٕاذا اختار عدم تحدید قیمة خارجیة لللایر فان أسعار الصرف لللایر مقابل
 األخرى تحدد في السوق.

 .  یقوم البنك برسم وتنفیذ سیاسة سعر الصرف    -2

ألجنبي إال في الحاالت ال یجوز للبنك أن یفرض أیة قیود على شراء وبیع وحیازة وتحویل النقد ا    -3
 -والشروط اآلتیة :

البنوك إذا رأى أن من شأن   فرض قیود مؤقتة على شراء وبیع وحیازة وتحویل النقد األجنبي من قبل    أ.
 هذه القیود حمایة مستوى االحتیاطیات الرسمیة .

لفترة مماثلة بموافقة  أ) أعاله ال تزید عن ستة أشهر قابلة للتمدید-3أي قیود تفرض بموجب الفقرة (  ب.
 جمیع أعضاء المجلس.



أ ) من هذه المادة فانه یتوجب علیه أن یقدم -3عند ممارسة البنك للصالحیات المذكورة في الفقرة (   ج.
تقریرًا إلى كل من مجلس الوزراء ، ومجلس النواب خالل سبعة أیـام من العمل بتلك القیود وتقریرًا كل ثالثة 

ن في التقریر األسباب التي أدت إلى فرض تلك القیود وكذلك التوصیات التي یراها أشهر ، بعد ذلك یبی
 ضروریة لمعالجة الوضع .

یشترط أن تكون القیود المفروضة بموجب هذه المادة متفقة مع أیـة معاهدة دولیة تكون الجمهوریة   د.  
  طرفا فیها أو ملزمة بها .

 -): یقوم البنك بالتالي :48مادة (

 إصدار القواعد واألنظمة التي تحكم عملیات سوق الصرف األجنبي .   -1 

منح التراخیص وسحبها وفقًا للقانون إلى ومن المتعاملین بالنقد األجنبي ومراقبة وتنظیم أعمال    -2 
 المتعاملین بالنقد األجنبي بما في ذلك البنوك .

 ین به بما في ذلك البنوك .وضع الحدود على مراكز النقد األجنبي للمتعامل    -3

 ) من هذا القانون50امتالك واحتفاظ وٕادارة االحتیاطیات األجنبیة الرسمیة طبقًا ألحكام المادة (    -4

یجوز للبنك أن یبرم اتفاقیات مقاصة مع مؤسسات المقاصة العامة أو الخاصة المقیمة في     ):49مادة (
 الخارج.

فظ باحتیاطیات خارجیة رسمیة باسمه تتكون من كل أو بعض األصول ینشئ البنك ویحت  - 1) :50مادة (
 -اآلتیة :

 الذهب .   أ .

ب. النقد األجنبي في شكل أوراق نقدیة أو عمالت معدنیة أو أرصدة مصرفیة محتفظ بها في الخارج بالنقد 
 األجنبي .

إجراءات مشتریات الشریحة ج . أیة أصـول احتیاطیة أخرى معترف بها دولیًا بما في ذلك المقدرة على 
 االحتیاطیة من صندوق النقد الدولي وحیازة الحكومة لحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي .

 د .الكمبیاالت والسندات إلذن القابلة للدفع بالعمالت األجنبیة .

المنظمات المالیة هـ . سندات الدین المصدرة أو المضمونة من قبل الدول األجنبیة أو البنوك المركزیة أو 
 الدولیة المحررة بالعمالت األجنبیة والتي تشترط الدفع بتلك العمالت.



یبذل البنك أقصى جهوده للمحافظـــة على احتیاطیاته الدولیة عند المستوى الذي یراه كافیًا لتنفیذ    - 2
 السیاسة النقدیة وسعر الصرف والتسویة العاجلة للمعامالت الدولیة للجمهوریة .

إذا انخفضت االحتیاطیات الدولیة المذكورة آنفًا أو رأي البنك أنها تتعرض لخطر االنخفاض إلى الحد   - 3
الذي تعرض السیاسات النقدیة وأسعار الصرف والتسویات العاجلة للمعامالت الدولیة للجمهوریة للخطر فإن 

یاطیات الخارجیة الرسمیـة واألسباب علیه أن یقـدم تقریرًا لمجلس الوزراء ومجلس النواب حول وضع االحت
 التي أدت إلى ذلك الوضع أو یمكن أن تؤدي إلیه مع التوصیات التي یراها ضروریة لمعالجة الوضع.

) من هذه المادة حتى یتم تصحیح الوضع 3یستمر البنك بتقدیم التقاریر والتوصیات المذكورة في الفقرة ( - 4
 حح.ویصبح البنك مقتنعًا بأن الوضع قد ص

یكون البنك الوكیل المالي لجمیع المعامالت مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء     ):51مادة (
والتعمیر ، والمؤسسات المالیة الدولیة والمؤسسات المالیة العربیة واإلقلیمیة وغیرها من المؤسسات 

 لعملة الیمنیة لهذه المنظمات .والمنظمات المالیة الدولیة كما یكون محل اإلیداع للمخصصات من ا

للبنك أن یفتح حسابات وأن یقبل الودائع ویتحصل النقود وغیرها من الحقوق المالیة        ):52مادة (
) من هذا القانون والبنوك األجنبیة وغیرها 51لصالح أو نیابة عن المنظمات المالیة المشار إلیها في المادة (

 ة عامة أن یكون بنكًا لهذه البنوك والمنظمات .من المنظمات المالیة ، وله بصور 

 ): ال تحتفظ الحكومة بأي احتیاطي من األصول الخارجیة.53مادة (

 الباب التاسع

 الصالحیات والعملیات األخرى للبنك المركزي

أي قروض أو استثمارات تعقدها الحكومة أو المؤسسات والهیئات والشركات العامة        ):54مادة (
 ) من هذا القانون .32من قبل البنك تحتسب من ضمن القروض الطارئة الوارد ذكرها في المادة ( ومضمونة

 یحظر على البنك القیام بما یلي : -1): 55مادة (

االشتغال بالتجارة أو تكون لـه أیة مصلحة مباشرة في أي مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي أو أي   -أ    
له صراحة بموجب هذا القانون ، أو إذا قام بذلك في سبیل استخالص أي دین  مشروع مشابه إال إذا ما خول

 له .

 بیع أو امتالك أو تأجیر أیة عقارات إال كمباني للبنك . -ب 

) من هذه المادة فعلى البنك التخلص منها 1إذا كانت للبنك أیة مصلحة ضمن ما تشیر إلیـه الفقرة (    -2 
 في أقرب فرصة ممكنة .



 العــاشرالباب 

 الحسـابات

تكون السنة المالیة للبنك مطابقة للسنة المالیة للحكومة وتقفل حسابات البنك في نهایة كل   -1): 56مادة (
 سنة مالیة .

یحتفظ البنك بحسابات صحیحة وكاملة وسجالت لجمیع عملیاته في مقره الرئیسي وفروعه ویحتفظ    -2
لرئیسي وتكون جمیعًا مفتوحة في جمیع األوقات للفحص من قبل بدفاتر حسابات وسجالت موحدة في مقره ا

 أعضاء المجلس .

تراجع حسابات البنك سنویًا من قبل مراجع أو مراجعین یعینهم رئیس مجلس الوزراء ویحدد أتعابهم ،    -3
 ویتم اختیاره أو اختیارهم من قائمة تقدم من المجلس.

ن هذه المادة فإنه من حق رئیس مجلس الوزراء أن یطلب في أي ) م3مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة (   -4
وقت من الجهاز المركـزي للرقابة والمحاسبة أو أي مراجع آخر یعینه بأن یفحص حسابات البنك ویقدم تقریرَا 

   عن تلك الحسابات إلیه وعلى البنك أن یقدم جمیع التسهیالت الضروریة الالزمة لذلك الفحص .

یقدم البنك خالل ثالثة أشهر من نهایة السنة المالیة إلى كل من مجلس النواب ومجلس   - 1  ):57مادة (
 الوزراء ما یلي :

 نسخة من میزانیته السنویة مصدقًا علیها من المراجعین .       -أ 

 تقریرًا عن الحالة االقتصادیة في الجمهوریة وعن شؤون البنك وعملیاته خالل تلك السنة.      -ب 

یقدم البنك خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر یوَم عمٍل من نهایة كل شهر بیانًا أولیًا إلى مجلس   - 2
 الوزراء عن المركز المالي للبنك عن الشهر المنصرم.

) من هذه المادة وله أن 2) و (1یقوم البنك بنشر التقاریر والبیانات المالیة المذكورة في الفقرتین (  - 3
 راسات األخرى حول القضایا المالیة واالقتصادیة إذا رأى ذلك مالئمًا وفقًا لتقدیره .ینشر التقاریر والد

یقدم البنك كل ستة أشهر اعتبارًا من تاریخ سریان هذا القانون إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء   - 4
 بیانًا یتم نشره یحتوي على :

 ل فترة الستة األشهر التالیة.شرح وتفسیر للسیاسات النقدیة التي سیتبعها خال        -أ 

شرح للمبادئ التي یقترحها البنك في تحدید وتنفیذ السیاسة النقدیة خالل السنتین القادمتین أو أي       -ب 
 فترة أطول من الزمن حسب ما یقرره البنك.



منصرمة ویقوم مراجعة وتقییم السیاسة النقدیة وتنفیذها من قبل البنك خالل فترة الستة األشهر ال      -ج 
 البنك بذلك التقییم ونشره كل ستة أشهر .

 الباب الحادي عشر

 أحكـام ختامیة

 یعفى البنك من ضریبة الدخل .    ):58مادة (

ال یطبق قانون الشركات وقانون البنوك على البنك ، كما ال یجوز تصفیته إال بموجب قانون     ):59مادة (
 .وبالطریقة التي یحددها ذلك القانون 

أو   دولة  أو  أو احتیاطي  أو حكومة  ال یسمح ألي بنك بأن یضّمن تسمیته لكلمات مركزي    ):60مادة (
 الجمهوریة الیمنیة ، بالعمل في الجمهوریة إال بإذن كتابي من البنك.

، كما یصدر مجلس إدارة البنك الالئحة التنفیذیة لهذا القانون وتنشر في الجریدة الرسمیة      ):61مادة (
 یصدر القرارات المنفذة له .

م بشأن البنك المركزي الیمني 1991) لسنة 21تلغى أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (     ):62مادة (
 ، ویلغى كل حكم أو نص یخالف أحكام هذا القانون .

 یعمل بهذا القانون بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره .    ):63مادة (
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