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152009 
  :باسم الشعب 

  :رئيس اجلمهورية

  .بعد االطالع على دستور اجلمهورية اليمنية 

  .وبعد موافقة جملس النواب

  : نصهاأليت القانون أصدرنا

  
  األول الفصل

  التسمية والتعاريف
  ).األصغر التمويل بنوكقانون ( يسمى هذا القانون) 1(مادة 

قرين كل منها    املعاين املبنية الواردة أدناه    والعبارات   لأللفاظ تطبيق أحكام هذا القانون يكون       ألغراض) 2(دة  ما
  :لى خالف ذلكمامل تدل القرينة ع

  .اجلمهورية اليمنية:                اجلمهورية  . 1

   .البنك املركزي اليمين:           البنك املركزي  . 2

املركزي ملزاولة أعمال    العمل من قبل البنك   بأي مؤسسة مالية مرخص هلا       :صغراأل بنك التمويل  . 3
  .هذا القانون أحكام مبوجب املصرفيةاألصغر التمويل 

الـصغرية    وصغار املزارعني واملشاريع   األسر املصرفية مع    باألعمالالتعامل  :       األصغرالتمويل   . 4
ذا القانون والالئحـة التنفيذيـة      هل وفقاً يف القطاعني احلضري والريفي      واألصغر

  .والتعليمات الصادرة من البنك املركزي
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  الفصل الثاين
  إنشاء البنوك وأهدافها

  

   -:هذا القانون بنوك للتمويل األصغر تقوم لتحقيق األغراض التالية تنشأ مبوجب أحكام  :)3(مادة 

غرية واألصغر يف القطاعني احلضري والريفي      تقدمي اخلدمات املصرفية لألسر وصغار املزارعني واملشاريع الص        -1
  .واالستقرار االجتماعي  االقتصادييف اجلمهورية وذلك لتحقيق النهوض 

 .توفري فرص متساوية جلميع الفئات املستهدفة وحتسني مستويات املعيشة ألفراد اتمع  -2
ة للفقراء واليت تـسهم يف حـد        عن طريق تقدمي التسهيالت املالي    توفري التمويل املناسب للشرائح املستهدفة       -3

 .لفقرية وصوال لالعتماد على الذاتوالفقر من خالل التركيز علي الشرائح االبطالة 

  الفصل الثالث
  ضوابط العمل

  

يف  بإنشاء بنوك للتمويل األصغر من قبل البنك املركزي بعد استيفاء الشروط احملددة صيصدرا لترخي)  4(مادة
  .   املركزيهذا القانون وتعليمات البنك

 املتعلقة بإدارة عمليات التمويل األصغر والرقابة الداخلية ةيشترط توفري اخلربات العملية والقدرات الفني) 5(مادة 
 وحيق للبنك املركزي التأكد من توافر  من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء بنك للتمويل األصغرىلد

يف هذه البنوك وخصوصا فيما  املعينني ستشارينيأو االتلك اخلربات يف عدد من املسامهني أو املدراء 
   . الواجب توافرها يف هذه املؤسسات  املعلوماتايتعلق بعمليات اإلقراض وتكنولوجي

 نسبة كانت بعد موافقة بأي جيوز لليمنيني وغري اليمنيني إنشاء بنوك للتمويل األصغر أو املسامهة فيها )6(مادة 
 .البنك املركزي

ناء األنشطة املنصوص عليها يف قانون البنوك وقانون املصارف اإلسالمية ال حيق لبنوك التمويل باستث)7(مادة 
  -:األصغر القيام باإلعمال املصرفية اآلتية 

 .استالم ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خالل إصدار شيكات )1
 .فتح إعتمادات مستنديه أو استالم بوالص الشحن  )2
 .اخلدمات االئتمانية العمل كوكيل لتوسيع  )3
 .قبول األمانات واألعمال املتعلقة بالوصايا  )4
 . امتالك أسهم يف مشاريع  )5
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  الفصل الرابع
  النظام املايل للبنوك

  

ريال مخسمائة  ) 000,000,500( ال جيوز أن يقل رأس املال املدفوع ألي بنك متويل أصغر عن               : )8(مادة  
  . حسب احلاجة يف زيادة هذا املبلغ من وقت ألخرمليون ريال ويكون للبنك املركزي احلق

ال حيق ألي بنك متويل اصغر أن يقوم مبنح أي شخص أو املؤسسات التابعـة لـه أي قـروض أو                      : )9(مادة  
نصف  %) 5,0(وعها اإلمجايل   ـاوز جمم ـث يتج ـة حبي ـانات مالي ـية أو ضم  ـتسهيالت ائتمان 

املدفوع واالحتياطي احملتفظ به، وجيوز أن تتجاوز هـذه         الواحد يف املائة من جمموع رأس مال البنك         
واحد يف املائة مـن رأس      %) 1(القروض أو التسهيالت االئتمانية أو الضمانات املالية لتصل إىل نسبة         

ـ املال املدفوع للبنك واالحتياطيات يف حالة الضمان برهن ع         ـ زخم تاسـتالما قاري أو   ــ  أو  ةني
قدمة من مؤسسات حكومية أو مشاريع ذات مالءة ماليـة          حسابات مستحقة القبض أو ضمانات م     

  . حال من األحوال أن تتجاوز تلك التمويالت النسب احملددة يف هذه املادةبأيكافية، وال جيوز 

ال حيق ألي بنك متويل اصغر أن مينح أي قرض أو تسهيل ائتماين أو ضمان مايل ألي من مسامهيه  : )10(مادة 
 أو الكيانات  حىت الدرجة الرابعةأقاربيهممدرائه أو موظفيه مبا يف ذلك أعضاء جملس إدارته أو أو 

  .القانونية اليت يكون هلم مصلحة أو مشاركة فيها بأي صورة كانت

 لغرض إعداد البيانات امعة حول القروض والتسهيالت االئتمانية املقدمة لكل عميل وفقاَ ألحكام  :)11(مادة 
ن البنوك، جيب على كل بنك متويل اصغر أن يوايف البنك املركزي بتقارير شهرية بالقروض قانو

والتسهيالت االئتمانية والضمانات املقدمة للعمالء تتضمن كافة التفاصيل والبيانات وفقاَ للنماذج 
  .املعدة من قبل البنك املركزي

دائع من اجلمهور مينع أي شخص من مزاولة أعمال باستثناء املؤسسات اليت ال تقوم باستالم الو : )12(مادة 
من هذا )4( املادة ألحكام وفقا املركزي املصرفية بدون ترخيص صادر من البنك األصغرالتمويل 
  .القانون 
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  الفصل اخلامس
  العقوبــــــــــات

  
 نشاطه والـتحفظ  فمن هذا القانون يقوم البنك املركزي بإيقا    ) 12(أحكام املادة   كل من خيالف     : )13(مادة  

 القضاء وإذا ثبتت إدانته فيعاقب باحلبس       وإحالته إىل ,  من أوراق جتارية ومالية ونقود       حبوزته ما   ىعل
     . ويلزم بإعادة احلقوق ألصحاا , تقل عن سنة  مدة ال

ن تقل ع من هذا القانون يتعرض لغرامة مالية ال) 11,9,8,7( املواد أحكامكل من خيالف  : )14(مادة 
مخسني ألف ريال عن كل من أيام ) 000,50(  عليدعشرة أالف ريال وال تزي)  000,10(

وحيق للبنك املركزي خصم تلك الغرامة من أية أرصدة دائنة للبنك , املخالفة حىت يصحح الوضع 
  .املعىن لديه أو أي بنك آخر 

 (نون يتعرض لغرامة مالية ال تقل عنمن هذا القا) 10(كل بنك متويل أصغر خيالف أحكام املادة  :)15(مادة 
مخسني ألف ريال يوميا بقرار من البنك )000,50 ( ى علدمخسة أالف ريال وال تزي) 000,5

  . البنك املركزي أو يف أي بنك آخر ىاملركزي وختصم من أي حساب دائن للبنك املخالف لد

 وخيالف أحكام األصغرعمل يف جمال التمويل  كل بنك ينيف هذا القانوباستثناء العقوبات الواردة  : )16(مادة 
 قانون البنوك او قانون املصارف أواليمين هذا القانون أو يعمل مبا يتعارض مع قانون البنك املركزي 

وذلك مبا يتناسب مع  العقوبات واجلزاءات املنصوص عليها يف قانون البنوك ه تطبق علياإلسالمية
  . هلااألفعال املرتكبة والعقوبات احملددة
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  الفصل السادس
  أحكام عامة

  
 البنوك  قانون البنك املركزي اليمين وقانونإىلأحكام هذا القانون  نص يف بشأنهيرجع فيما مل يرد : ) 17(مادة 

وقانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر نافذ له عالقة ذا القانون  اإلسالمية املصارف و قانون 
  .   

املصارف اإلسالمية احلق يف  ملنشاة مبوجب قانون الشركات التجارية وقانون البنوك وقانونللبنوك ا : )18(مادة 
  هذامزاولة األعمال املصرفية اخلاصة بالتمويل الصغر كنشاط  من أنشطتها املعتادة وفقا ألحكام

  .القانون 

 .ي ختضع بنوك التمويل األصغر للرقابة والتفتيش من قبل البنك املركز  :)19(مادة 

من هذا القانون له احلق ) 15,14,13( العقوبات واإلجراءات احملددة يف املواد هكل من تطبق علي : )20(مادة 
الل ثالثني يوما من وذلك خ  املتخذ ضدهيف الطعن أمام احملاكم املختصة إلثبات عدم صحة اإلجراء

 .ذلك اإلجراء 

فية أنشئت يف اجلمهورية دف بصورة رئيسية للقيام ختضع ألحكام هذا القانون أي مؤسسة مصر  : )21(مادة 
 .  التمويل األصغر بأعمال

تتجاوز ستة اشهر من  يصدر حمافظ البنك املركزي اليمين الالئحة التنفيذية هلذا القانون يف مدة ال:  )22(مادة 
   . القانونتاريخ صدور

    .ريدة الرمسيةيعمل ذا القانون من تاريخ صدوره  وينشر يف اجل  :)23(مادة 

   بصنعاء- صدر برئاسة اجلمهورية

  هـ1430 ربيع ثاين10بتاريخ    

 م2009/  ابريل/ 6املوافق   

  صاحل علي عبد اهللا 
  رئيس اجلمهورية


