قرار جمهوري بالقانون رقم ( )81لسنة8991م بشأن الدين العام

عدل بموجب القانون رقم ( )03لسنة 7664م

قرار جمهوري بالقانون
رقم ()81لسنة 8991م
بشأن
الدين العام
رئٌس الجمهورٌة-:
بعد اإلطالع على الدستور.
وعلى القانون رقم ( ) 17لسنة  7667م بشأن البنك المركزي .
وعلى القرار الجمهوري رقم ( )7لسنة 7661م بتشكٌل الحكومة.
وبناء على عرض رئٌس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر

مادة (ٌ : )7سمى هذا القانون (قانون الدٌن العام ).
مادة (: )1ألغراض هذا القانون ٌقصد باأللفاظ والعبارات والمصطلحات التالٌة المعانً المبٌنة إزاءها ما لم ٌقتضً سٌاق النص معنى
آخر-:
الحكومة

 :حكومة الجمهورٌة الٌمنٌة.

 :االلتزامات الواجب على الحكومة الوفاء بها مقابل األموال التً تقترضها من األفراد
الدٌن العام
االعتبارٌة ألغراض هذا القانون.
السندات الحكومٌة

والشخصٌات

 :ما تصدره الحكومة من سندات مالٌة بمختلف أنواعها ألغرض هذا القانون .

السند االسمً
الجدٌد .

 :سند الدٌن العام الصادر باسم شخص معٌن والمسجل باسمه  ،وال تنتقل ملكٌته إال ّ بعد إعادة تسجٌله باسم الشخص

السند لحاملة

 :سند الدٌن لعام الصادر بدون أسم شخص معٌن وتنتقل ملكٌته بمجرد الحٌازة .

عائد االستثمار

 :الربح السنوي للسند مقابل استخدام قٌمته .

مادة (ٌ : )0حول البنك المركزي نٌابة عن الحكومة فً إصدار سندات حكومٌة وتوجه الحكومة قٌمتها لألغراض التالٌة -:
ا -تموٌل المشارٌع االستثمارٌة .
ب -سحب فائض السٌولة النقدٌة وتوجٌهها ألغراض المنفعة االقتصادٌة العامة .
مادة ( : )1تضمن الحكومة السندات الحكومٌة المصدرة بمقتضى هذا القانون وتلتزم بضمان الوفاء بجمٌع حقوق أصحابهاأو الحائزٌن لها
فً مواعٌد االستحقاق.
مادة ( : )2تصدر السندات الحكومٌة فً شكل سندات اسمٌة أو لحاملها وٌجوز إصدارها بالعملة المحلٌة أو بالعمالت األجنبٌة.
مادة ( : )3تستحق السندات الحكومٌة الصادرة بالعملة المحلٌة عائد استثمار سنوي ٌعادل أسعار الفائدة المعمول بها فً تارٌخ إصدار
السند مضافا ً إلٌه عالوة تشجٌعٌة إضافٌة تتراوح بٌن %7و %1سنوٌا ً وفقا ً لما تحدده لجنة السندات الحكومٌة وٌدفع هذا العائد فً تارٌخ
االستحقاق السنوي .
مادة ( : )4تستحق السندات الحكومٌة الصادرة بالعملة األجنبٌة عائد استثمار سنوي ٌعادل أسعار الفائدة المعلنة فً سوق السندات
(اللٌبور -لندن ) فً تارٌخ إصدار السند وٌدفع هذا العائد فً تارٌخ االستحقاق السنوي بالعملة الصادر بها السند .
مادة ( : )5تحدد مدة السندات الحكومٌة بثالث سنوات من تارٌخ اإلصدار قابلة للتجدٌد لمدد أخرى مماثلة .
مادة ( : )6تشكل لجنة تسمى (لجنة السندات الحكومٌة ) برئاسة رئٌس مجلس الوزراء وعضوٌة كل من-:
 -7وزٌر التخطٌط والتنمٌة.
 -1وزٌر الصناعة.
-0وزٌر المالٌة.
 -1محافظ البنك المركزي.
وتكون مهمتها ما ٌلً- :
ا -تحدٌد حجم وقٌمة ونوعٌة السندات الحكومٌة التً ٌصرح بإصدارها خالل العام (محلٌة  -أجنبٌة -اسمٌة  -لحاملها ).
ب -تحدٌد الحد األقصى وحجم وقٌمة السندات الحكومٌة التً ٌسمح بها بصفة عامة التً ال ٌجوز تجاوزها بالنسبة لمجموع السندات
السارٌة المفعول وما ٌتم إصداره خالل العام.
ج -تحدٌد عالوة التشجٌع اإلضافٌة التً تمنح للسندات المحلٌة.
د -تحدٌد النسبة المستخدمة من حصٌلة السندات الحكومٌة فً تموٌل عجز الموازنة العامة وفً تموٌل المشارٌع االستثمارٌةخالل العام .
هـ وضع القواعد والشروط المنظمة السترداد قٌمة السندات قبل مواعٌد استحقاقها.
و -تسمٌة المخولٌن بالتوقٌع على السندات المصدرة.
ز -العرض بما ٌتم اتخاذه من قرارات على مجلس الوزراء العتمادها .
مادة (ٌ : )73قوم البنك المركزي  -نٌابة عن الحكومة بمباشرة المسئولٌات المتعلقة بالدٌن العام بما فً ذلك إصدار السندات ودفع عوائد
االستثمار السنوٌة المستحقة علٌها والوفاء بقٌمتها فً موعد استحقاقها،مع مراعاة ما ورد فً قانون البنك المركزي فً هذا الشأن.

مادة ( : )77تورد قٌمة السندات المصدرة إلى حساب خاص ٌفتح لهذا الغرض فً البنك المركزي وٌكون التصرف فٌها بأوامر مباشرة
من رئٌس لجنة السندات الحكومٌة بنا ًء على قرارات صادرة من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (ٌ : )71راعى عند أعداد الموازنة العامة للدولة إدراج ما ٌخص العام المالً من أعباء الدٌن العام وما ٌؤول إلى اإلٌرادات من
قٌمتهما.
مادة (ٌُ : )70عمل بهذا القرار بالقانون من تارٌخ صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.
صدر برئاسة الجمهورية  -بصنعاء
بتاريخ /51:ذي الحجة  8181/هـ
الموافق /51:مايو 8991 /م
عبد العزيز عبد الغني
رئس مجلس الوزراء

الفريق  /علي عبد هللا صالح
رئيس الجمهورية

