
 
 

 يسر البنك المركزي اليمني
 :لإلصدارات واآلجال كما هو مبين في الجدول أدناه  م2017يناير  أن يعلن عن بيع أذون خزانة عن طريق المزاد خالل شهر

 .المخصصات قابلة للزيادة والنقص وفقا لتقديرات البنك المركزي:  مالحظة
 :مخصص المزاد : أوال

   (ريال)بالمليار                                                                                                                                        

 اإلجمالي يوم( 364)اآلجل  يوم( 182)اآلجل  يوم  (91)اآلجل  األسبوع تاريخ المزاد رقم المزاد

 156.82 3.70 4.99 148.13 األول 05-01-2017 978
  2018-01-07 2017-07-09 2017-04-09  تاريخ االستحقاق 

 44.53 2.12 2.66 39.75 الثاني 12-01-2017 979
  2018-01-14 2017-07-16 2017-04-16  تاريخ االستحقاق 

 109.93 3.28 0.05 106.60 الثالث 19-01-2017 980
  2018-01-21 2017-07-23 2017-04-23  تاريخ االستحقاق 

 71.98 4.46 4.61 62.91 الرابع 26-01-2017 981
  2018-01-28 2017-07-30 2017-04-30  تاريخ االستحقاق 

 0.00 0.00 0.00 0.00 الخامس-  -

  - - -  تاريخ االستحقاق 

 383.26 13.56 12.31 357.39 إجمالي قيمة المخصص الشهري

 (المتوسط المرجحب)المخصص للمشتركين في المزاد غير التنافسي : ثانيا

 :وقد قررت إدارة البنك تخصيص نسبة من إجمالي كل إصدار للطلبات غير التنافسية الشهرية وفقا للجدول اآلتي
 (  ريال)يونبالمل                                                                                                                                       

( 182)اآلجل  يوم(  91)اآلجل  األسبوع تاريخ المزاد رقم المزاد

 يوم

 اإلجمالي يوم( 364)اآلجل 

 300 100 100 100 األول 08-01-2017 978

 250 100 50 100 الثاني 15-01-2017 979
 400 100 100 200 الثالث 22-01-2017 980

 500 100 200 200 الرابع 29-01-2017 981

     الخامس-  -

 1,450 400 450 600 إجمالي قيمة المخصص الشهري

 :على المشاركين في المزاد االلتزام باآلتي :ثالثا

تقدم طلبات االشتراك في أذون الخزانة عن طريق تعبئة االستمارات المعدة من قبل البنك المركزي والتي يمكن الحصول على نسخ منها  (1
 .صنعاءمن المركز الرئيسي للبنك في 

تقديم الطلبات في ظروف مغلقة متضمنة التفويض للبنك المركزي بخصم القيمة من الحساب لمن لديهم حسابات لدى البنك المركزي أو  (2
من اإلصدارات السابقة أو توريد المبلغ نقدا إلى البنك المركزي ارفاق شيك مقبول الدفع لصالح البنك أو شهادات أذون خزانة مستحقة 

 .قيمة الفعلية ووضعها في الصناديق المخصصة لذلكبإجمالي ال
 .يبدأ تقديم الطلبات التنافسية يوم الثالثاء من كل اسبوع وأخر موعد لتقديمها الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس من كل اسبوع (3
كل اسبوع وستعلن نتائج المزاد في اليوم سيتم فتح المظاريف للمزاد التنافسي لآلجال الثالثة في تمام الساعة التاسعة من صباح الخميس من  (4

 .نفسه
 .سيتم فتح مظاريف المزاد غير التنافسي في الساعة التاسعة من صباح يوم االحد من كل اسبوع (5
 .تصدر أذون الخزانة بمبلغ عشرة اآلف ريال لألذن الواحد أو مضاعفاته ويحق للمتقدم االشتراك بأكثر من طلب وبأسعار مختلفة (6
يوما زائدا نقطتين مأويتين وفقا لقرار محافظ ( 91)قابلة إلعادة الخصم على أساس أعلى معدل فائدة آلخر مزاد منفذ لآلجل  أذون الخزانة (7

 .م2000لسنة ( 6)البنك رقم 

  ،،،                                    واهلل ولي التوفيق
 البنك المركزي اليمني                                                                                                                             


