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 سياسات وإجراءات ولوائح مزادات العمالت األجنبية )فوركس(

 أحكام عامة .1
 

 تعريفات .1.1

م، 0222( مهانكة 11حتمل املطعوحات وامـبارات امواردة يف هشه امالحئة املـاا  فسها ا اما  ك هاصهاا ااو  اافون امبكاي املصيناري اه ا  ر   

و اافون م، 0229( مهانكة 11ابمقاافون ر    م واملـسل 1991( مهنكة 01م، و افون امبكوك الإسالمية ر   1993( مهنكة 83و افون امبكوك ر   

 .م1991 ( مهنكة11 ر  ابمقافون  مقصار اهمج وريم واملـسل اب1991( مهنكة 19مي أ ؾامل امطاصافة ر   ثكؼ

 

 النطاق .1.0

صيف اه ا . يناام اصي هشه امالحئة ؿىل مجيؽ امبكوك امخجارية والإساالمية واملخرططاة وأ ي فاصع ملةسهاة مامياة أ  عبياة ؿاامط يف امقعااع املطااجه

امرصافة واملةسهات املامية املةهط واملصدص م ا مبو ب  افون امبكي املصينري اه   وامخـواتت وانواواا اصاضاة  جرسي هشه امالحئة ؿىل رشاكت

 .به واملخـوقة ابملشارينة يف مرادات امـمالت ال  عبية
 

ونومخـاموني اذليو ل ثوجاس هيماه هاشه املكطاة، يات اسانخزسام (Refinitiv)  املكطة اخملططة مبسء اإظالق مرادات امـمالت ال  عبية يه معطة

يف هشه امالحئة اإىل حني امقيام ابمخعبيق املكي. وميكو نوبكي املصينري اه   يف فعاق ادذطاضاثه امـمل مبكطاٍت أ دصى مـرتف هبا  امامنهج املصفقة

 .عسيش املرادمثل معطة  بوومربج( أ و أ ي معطة أ دصى ممازط يصاها معاسنبة نوقيام بد 

 األهداف .1.8

صيف ساومي ام، وهكل ماو أ جال ثـريار فؼاام مطا0222( مهانكة 11هتسف هشه امالحئة اإىل حتقيق أ هساف امبكي املصينري اه   وفقًا نوقاافون ر   

 امـمالت ال  عبية صف وثوفرياوحتهني شسافية وفاؿوية امخساول ابمـمالت ال  عبية، ابلإضافة اإىل ثـرير اسنخزسام أ ميات امهوق مخحسيس سـص امط

 ادًرا ؿىل امقيام بشكل.  وسدهنهتسف ثاسذالت امبكاي املصيناري   (interbank)بني امبكوك معويات بيؽ ورشاءذالل امسرتات ام  ل يكون فهيا 

كاوك ىتات جهانخعيؽ اه   امسرتات ام  يخعوهبا امهوق، يف حني أ ن ام سف امـام مو وراء هكل يمكو يف ثعويص سوق امـمالت ال  عبياة باني امب 

ي نوبكي املصينري اه   هو دور ثكؼ اي، وسانهيسف ماو ذاالل هاشه امخاسذالت اإىل اامقيام بسورها ال سايس يف امهوق. ىتير أ ن اهيور امصئيه

عة امرصف احلساظ ؿىل اسنخقصار سـص رصف امصايل اه   مقابل امـمالت ال  عبية ؿىل املهنخوى املكي. هتسف هشه امالحئة أ يًضا اإىل ثكؼمي أ نش

 .ال موال ال  عيب نوـمط ال  عبية، مبا يف هكل أ ميات امخحقق مو املبيـات واملشرتايت اميومية، مؽ مصاؿاة الامذثال نوواا اصاضة مباكحفة قهل

 

 المعايير واإلجراءات .2

رسال اهيؾوة نومراد مو  بل امبكاي املصيناري اه ا  ؿارب معطاة .0.1 عطاة مشااهبة أ و أ ياة  وسانيط  م  الإمكرتوفياة أ و أ ياة (Refinitiv) يت اإ

ها اكن هكل اميوم ؾعط رمسية، فيت امقيام بشكل يف يوم 1يصاها معاسبـة مالإؿالن، وهكل وفقًا نومثال املوحض يف املوحق ر   أ دصى  (. اإ

 .امـمل امهابق

ديص ذاضة ضادرة مو امبكي املصيناري املخـاموون املةهوون نومشارينة يف املراد مه امبكوك ورشاكت امرصافة امـامط مبو ب اسنامترة حص  .0.0

 .اه  

أ و أ ية  معطة مشاهبة م ا. أ ماا ابمسهانبة نومخـااموني اذلياو ماي   (Refinitiv) يت ثقسمي امـعاءات اصاضة ابملرادات ابسنخزسام معطة .0.8

ؾعاءاهتاا فياباة ؾ اا مبو اب أ و أ ي معطة مشاهبة م ا، فهنيكون امبكاي املصيناري اه ا   اادًرا ؿاىل ثقاسمي  (Refinitiv) هيمه معطة

فه مو املخو ؽ ؿىل املسى املخوسط  امامنهج املصفقة، ويوزتم امبكي املصينري بقواؿس ىتومكة ضارمة مو أ جل ضامن نراهة املراد. ومؽ هكل، فاإ

 ت.أ ن يمتكو مجيؽ مقسيم امـعاءات مو اموضول املبارش اإىل املكطات احملسدة واملشارينة بأ فسه ه مبارشة يف املرادا

ورشاكت امرصاافة وال فاصاد كاري املاصدص ملاه املشاارينة يف املارادات ىترصااًي ماو ذاالل امبكاوك  ميكو نورشاكت املامية كري املرصافية .0.1

 .امخجارية بـس اهيدول يف اثسا يات ذاضة مـ ا. يف هشه احلاةل سنخكون امبكوك امخجارية  ادرة ؿىل ثقسمي امـعاءات فيابة ؾ ا
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ي ال .3
 
 مزاداتمتطلبات الدخول ف

 

ماكهنه املشارينة يف املرادات .8.1  :جيب ؿىل مقسيم امـعاءات اسديساء املخعوبات امخامية ىتت يكون ابإ

رشادات املراد ومبارشة ؿىل معطة .8.1.1 أ و أ ية معطة ممازط أ و مؽ ( Refinitiv  ثقسمي ؾصوض امرشاء / امبيؽ نوـعاءات مبا يامتىش مؽ اإ

 .بخقسمي امـعاءات ابمكيابة ؾ هامبكي املصينري اه  ، واذلي بسوره سنيقوم 

ل قصاض امشسافية ومو أ جل مصا بة الامذثال مالإرشادات اصاضة مباكحفة قهل ال ماوال، يات حروياس امبكاي املصيناري ابملـووماات  .8.1.0

 (.0 املخـوقة ابملصض مو رشاء امـمالت ال  عبية وفقًا نوبياانت املوحضة يف املصفق ر  

ؿساد بياانت وكشوفات  .8.1.8 يومية وش صية د يقة ذاضة بأ وضاع امـمالت ال  عبية نوبكاوك ورشاكت امرصاافة وهكل يف بساياة امقيام ابإ

(. ينام جيب امقيام بدهومي هشه امكشوفات 8لك يوم / ش ص حبهب ثـوتت امبكي املصينري اه   واملكطوص ؿوهيا يف املصفق ر   

 .اإىل امبكي املصينري  بل موؿس املراد

ت مو رشاكت امرصافة املصدطة معامبة امبكوك امخجارياة ماو أ جال امقياام ابمخلعياة املامياة ملشاارينهتا يف جيب ؿىل مقسيم امـعاءا .8.1.1

رفاق ينخاب امخـ س بخلعيهتا مو  بال امبكاوك، ابلإضاافة اإىل ور اة امـعااء اإىل امبكاي املصيناري،  املراد. ينام ثوزتم رشاكت امرصافة ابإ

 (.1  وهكل وفقًا ملا هو موحض يف املصفق ر 

يهمح مرشاكت امرصافة املشارينة يف أ ي مراد ومكو مو ذالل بكي واحس ملك مراد ثقوم ابدذياره، ول يهامح م اا ابلشارتاك املخـاسد  .8.0

(، واذلي يسياس مبو باه  ياام ثا  1يف فس  املراد. ينام يخو ب ؿوهيا ثقسمي ثـ س دعي نوبكي املصينري، ينام هاو ماوحض يف املصفاق ر   

 .هتا يف املراد اذلي يلعيه بكي جتاري ىترصي واحسامرشاكت بخقسمي ؾعاءا

جيب ؿىل امبكوك امخجارية ام  ثلعي ؾعاءات رشاكت امرصافة املةهط يف املرادات امقيام بخقسمي "دعاب ثسويظ" اإىل امبكي املصينري  .8.8

هتا يف املاراد ماو ىتهااابت اه  ، واذلي مبو به يسوض امبكي املصينري يف جهاوية احلهااابت املرصافية مرشااكت امرصاافة ماو مشاارين

 (.1 امبكوك ام  ثقوم بخلعيهتا هيى امبكي املصينري ينام هو موحض يف املصفق ر  

ؿالن املراد7جيب أ ل يخجاوز، مبوف امرشاء / امبيؽ ملك ؾعاء امهقف احملسد مو  بل امبكي املصينري يف املصفق ر     .8.1  .( اصاص ابإ

بصام اثسا يات  .8.1 صافة نومشاارينة يف املارادات ؾاو امؽ املةسهات املامية كاري املرصافية ورشاكت ومةسهاات امطا ثوزتم امبكوك امخجارية ابإ

 .ظصيق هشه امبكوك وهكل مو أ جل ثقسمي امـعاءات

دعار امبكي املصينري اه   ؿىل حنو يويم جبميؽ املـامالت ال  عبية ام  ثت، وهكل ملاصض   .8.1 ثوزتم امبكوك امخجارية ورشاكت امرصافة ابإ

 .سافية امهوق ول قصاض الامذثال نوخـوتت اصاضة مباكحفة قهل ال موالضامن ش

ملاء أ و ثليري ؾعاءاهتا بـس امقيام بخقسمي ا ؿىل معطاة  .8.7 أ و أ ي معطاة مشااهبة م اا أ و  (Refinitiv) ل حيق نوبكوك أ و مرشاكت امرصافة اإ

 .فيابة ؾ ابـس  ياهما بخقسمي ؾعاءاهتا  نوبكي املصينري اه   ىتت يقوم ابمخسذل 

 

 إلغاء العطاءات .4

( مو هاشه امالحئاة 8مو يهمح امبكي املصينري اه   ل ي بكي أ و رشينة ابلشرتاك يف أ ي مراد يف حاةل ؿسم امزتاهما بأ ىتاكم املادة ر    .1.1

 .وأ ي أ ىتاكم مراد ك الإؿالن ؾ ا مهنبقًا نومشارينة يف املراد

( ماو هاشه امالحئاة وأ ي أ ىتااكم ماراد مـوكاة مهانبقًا  8خوفية ل ىتااكم املاادة ر   حيق نوبكي املصينري اه   رفظ امـعاءات املاري مهان  .1.0

 .نومشارينة يف املراد

ملاء ؾعاءات و/ أ و مرادات مـيكة فقط يف حال ثبني هل  يام امبكوك أ و رشاكت امرصافة بخقسمي  .1.8 حيخسغ امبكي املصينري اه   ابحلق يف اإ

صاكت مبزامساة امخـواتت اصاضاة مباكحفاة قهال ايف حااةل  ياام ثا  امبكاوك أ و امشا أ و ؾعاءات "كري سو ية" أ و "ثواظئية" يف املاراد

 .ال موال

ملااء ؾعاءاهتاا ؿارب معطاة .1.1 دعار امبكوك أ و رشاكت امرصافة اما  ك اإ أ و أ ي معطاة  (Refinitiv) يوزتم امبكي املصينري اه   مبارشة ابإ

ملااء ؾعاءاهتاا فاور الانهتااء ما و مشاهبة م ا. ويف حاةل  يام امبكي املصينري ابملرايسة فيابة ؾو ث  امبكوك أ و امرشاكت، فيت اإدعارها ابإ

 .املراد حصسنيةمعوية 
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 المزاد .5

ها اكن امبكي املصينري اه   هو مو يقوم بخقسمي امـعاءات اصاضة ابملرادات  .1.1  ابمكياباة ؾاو مةسهاة مامياة ل ماخ  معطاةيف حاةل ما اإ

(Refinitiv)    ما مبو ب مناهج امخقسمي يف املصفق ر (، أ و أ ن يقاوم مقاسم امـعااء بخقاسمي 0أ و أ ي معطة مشاهبة م ا، سنيكون هكل اإ

ماكفه اموضول اإىل أ ي مو ث   (Refinitiv) ؾعاءه مبارشة ؿرب معطة ها اكن ابإ  .املكطاتأ و ما شاهب ا، وهكل يف حال ما اإ

جيب حتسيس ؾصوض امرشاء املهنخوفاة وفقًا معصيقة امخرطيص ام  ادذارها امبكي املصينري اه  ، برشط أ ن يات الإؿاالن ؾ اا مهانبقًا  .1.0

نومشارينني. يف بساية ثعبيق فؼام املرادات سنيـمتس امبكي املصينري ؿاىل اسانخزسام أ مياة نوخرطايص ثـمتاس ؿاىل ساـص موحاس، وماو   

ها اكن هكل ثخعور بسورها اإ  ىل أ ميات أ سـار مذـسدة ىتهب أ ميات امـصض وامعوب وبكؼٍه شاسافة ثـمتاس ؿاىل  واؿاس ىتومكاة ضاارمة اإ

 .معاسنًبا مو معؼور ثعويص امهوق

جيب حتسيس ؾصوض امبيؽ املهنخوفاة ؿاىل امكحاو امخااف وفقًاا معصيقاة امخرطايص اما  ادذارهاا امبكاي املصيناري اه ا ، برشاط أ ن يات  .1.8

ىل أ ميات سـص مذـسدة ىتهاب  الإؿالن ؾ ا نومشارينني مهنبقًا. يف امبساية، جيب أ ن يهنخزسم  امخرطيص أ مية سـص واحسة، ثخعور اإ

ها اكن هكل معاسنًبا مو معؼور ثعويص امهوق  ./ أ و اإ

ج اما  ثاودع ثت جهوية املراد ابمسهنبة نوبكوك ورشاكت امرصافة ابمـمط ال  عبياة بكااًء ؿاىل ظواب امبكاوك حلهااابت امبكاوك يف اصاار  .1.1

ن اكن هكااك (T + 2) ثساضيو ا هيى امبكي املصينري ذالل يومني مو اترخي املراد ها مل حكو ؾعط يف امبكاي أ و امبكاوك املصاساط، واإ ، اإ

 .ؾعط، فيت هكل بـسها

ن اكن هكاك ؾعط،  .(T + 2) ثت جهوية املراد نوبكوك امخجارية ابمـمط اه كية يف ىتهاابهته ظصف امبكي املصينري اه   ذالل يومني .1.1 واإ

 .فيت هكل بـسها

ثت جهوية مبامف مراد رشاكت امرصافة ؿىل ىتهاابت امبكوك امخجارية مبو ب دعاب ثـ س مو امبكوك امخجارية نوبكاي املصيناري بدهاوية  .1.1

 (.1  املصفق ر  ىتهاب املراد م شه امرشاكت ؿىل ىتهاابت امبكوك امخجارية املسذوحة هيى امبكي املصينري، ينام هو موحض يف

( ماو هاشه 1ثُسرش فديجة املراد نوبكوك ورشاكت امرصافة يف فس  اميوم ؿىل ضسحة امبكي املصينري اه   ؿىل امويب وفقًا نومصفق ر    .1.7

 .أ و أ ي معطة ممازط(Refinitiv  امالحئة أ و ابسنخزسام معطة

 

 

 جنبيةو منصات مماثلة خاصة بالتداول بالعمالت األ أ  (Refinitiv)منصة .6
 

 (Refinitiv) فؼام امخساول ابمـمالت ال  عبية اذلي سيت اسنخزسامه مو  بل امبكي املصينري اه   واملخـاموني يف امهوق هو معطاة .1.1

 .مشاهبه م ا أ دصىأ و أ ي معطات 

أ و أ ي معطاة  (بواومربجالافخقال اإىل  أ و  (بوومربج ميكو نوبكي املصينري اه   يف فعاق ادذطاضه ثقسمي وادذال معطات أ دصى مثل  .1.0

 .ان ثكسيشها وثعبيق ا معاسنبً أ  أ دصى ممازط  س يصى امبكي 

 .ايت امقيام ابملراد ؿىل املكطة وفق امضوابط ام  ك ثبي ا سابقً  .1.8

ماو يت ضامن سالمة امـعاءات واحلومكة ؿىل ال ظصاف املرايسة واملوػسني املرصح مله امقيام بخقسمي امـعاءات داذل لك مةسهة ؿرب و  .1.1

 .أ و كريها مو املكطات الإمكرتوفية املامزط (Refinitiv) ذالل امضوابط املبيعة واملـمول هبا يف معطة املرادات

سوف يخـني ؿىل امبكي املصينري اه   امقيام بخـصيف مقسيم امـعاءات املـرتف هبه وال شزاص املـمتسيو واملسوضني نوقيام بشكل وهكل  .1.1

أ و معطة مشااهبه او يف حااةل حاسوث أ ي ثلياريات مضاامن ىتومكاة معوياة  (Refinitiv) ضامهمه ؿىل معطةذالل املصحط ال ومية مو اف

 .املرادات

أ واي (Refinitiv سوف يقوم امبكي املصينري اه   يف مصحط لىتقة بخامني وػاائف وهماام مذابـاة ساوق امرصاف املكياة ؿاىل معطاة .1.1

رسال نهخ مو أ   ي مـامالت امـمالت ال  عبية  فاورا ( باني امبكاوك يف امكؼاام اه ا  اإىل امبكاي معطات ممازط وام  ثديح امقيام ابإ

ؿاادة  املصينري اه  . وهكل نومخابـة ؿىل مهنخوي الا ذطاد املكي ثسفق امطسقات يف سوق امـمالت ال  عبية بني امبكوك ؾكس امقياام ابإ

ي يوفص مـوومات ممازط ؾو نشاط ساوق امـماالت ، واذلSWIFT SCOPE)"  ثسشنيعه، ابلإضافة اإىل اسنخزسام ثعبيق "سويست

 .ال  عبية ؿىل مهنخوى الا ذطاد املكي
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ي  .7
 حقوق ومسؤوليات البنك المركزي اليمن 

 .يقصر امبكي املصينري اه   مقسار امـمط ال  عبية املصاد بيـ ا / رشاهئا يف املراد وفوع املراد .7.1

املصفاق  املوحض يفا نومنوهج ؾو نهنبة املشارينة احملسدة ؿىل معطة املرادات، أ و ظبقً خجاوز مجموع امـعاءات نومشارك يف املراد ي جيب أ ل  .7.0

دعار احلس ال  ىص املهموح نومشارينة ابملراد مو اإ امف جحه املراد. ينام جيب اإدعار امبكوك وامرشااكت املاصدص م اا 7ر    ( اصاص ابإ

 (.7 واحس مو موؿس املراد وفقًا مـومصفق ر   بأ ي ثليري يف هشه امق ة يف امو ت املكاسب وهكل  بل يوم معل

 .يوزتم امبكي املصينري اه   ابحلساظ ؿىل رسية مـوومات وبياانت امبكوك وامرشاكت املخـوقة ابملراد .7.8

 

كات الرصافة .8  حقوق ومسؤوليات بنوك وشر

 .شارينة امزنمة يف املرادجيب ؿىل امبكي أ و رشينة امرصافة ثقسمي بياانت د يقة فت يخـوق ابملراد، ينام يشرتط امل  .3.1

ملاء امـعاء اذلي ك املرايسة به مبجصد ثقسمي امـعاء .3.0 رجاع أ و اإ  .ل حيق نوبكي أ و رشينة امرصافة اإ

دعااار امبكااي املصينااري اه اا  بااأ ي ثليااري يف لحئااة اخملااومني ابمخو يااؽ فيابااة ؾاا ه وؾكاااويو امربيااس  .3.8 جيااب ؿااىل امبكااي أ و رشينااة امرصااافة اإ

 .املرادات  بل يوم واحس ؿىل ال  ل مو موؿس املرادالامكرتوفية يف معطة 

 
 

 العقوبات .9

 : حيخسغ امبكي املصينري اه   حبق فصض امـقوابت امخامية ؿىل امبكوك ورشاكت امرصافة اخملامسة ل ي مو أ ىتاكم هشه امالحئة .9.1

شـار .9.1.1 صافة، وثو ياؽ ازاراء اصينة امطاانوبكي أ و مش يف حاةل اخملامسة ال وىل ل ىتاكم هشه امالحئة ، يقوم امبكي املصينري اه   بدهومي اإ

       ( 19م، ووفقًااا نوسطاال امهااادس مااو امقااصار اهمج ااوري ر   1993( مهاانكة 83( مااو  ااافون امبكااوك ر   71ؿويااه وفقااًا نوااامدة  

               ي م. ويف هااشه احلاااةل، ياات اصطااه مااو ىتهاااب امبكاا1991( مهاانكة 11م بشااأ ن امرصااافني واملـااسل ابمقااصار ر   1991مهاانكة 

 .هيى امبكي املصينري اه   دون أ ي نراع، مبا يف هكل رشاكت امرصافة ام  ثخـ س امبكوك بخلعيهتا

يف حاةل حكصار خمامسة هشه امالحئة، يقوم امبكي املصينري اه   مبكؽ امبكي أ و رشينة امرصافة مو املشارينة يف مخهة مرادات مذخامية  .9.1.0

 .مؽ فصض قصامة مامية

 . و ود ؿسة خمامسات م شه امالحئة، يقوم امبكي املصينري اه   ابسدبـاد امبكي أ و رشينة امرصافة مو املشارينة يف املراداتيف حاةل .9.1.8

 

 

 االنتقاليةاألحكام  .11

جهانخزسم اماامنهج املصفقاة  ،أ و أ ي معطة أ دصى حيسدها امبكي املصينري يف و ات لىتاق(Refinitiv) اإىل حني افخقال مجيؽ امبكوك ملكطة املرادات

أ و أ ي معطاة مشااهبة م اا وهكل ملاسة ؿاامني كحاس  (Refinitiv) ىتت يمتكو مجيؽ مقسيم امـعاءات مو اموضول اإىل معطة ،ابمخوازي مؽ املكطة

ملصيناري. يناام جياب حياسدها امبكاي ا ىأ و أ ي معطة أ داص  (Refinitiv) معطة اإىلجيب بـسها الافخقال املكي  ،فساه هشه امالحئةاإ أ  ىص مو اترخي 

 .أ و أ ي معطات ممازط (Refinitiv) بـس هكل اموفاء مبخعوبات امـعاء فقط مو ذالل معطة

 

 صينر امصئييسامل -ضسر ابمبكي املصينري اه                
 

  ه1118 الآدصربيؽ  21  بخارخي
 م0201 فومفرب 29 املوافق
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 األجنبية )فوركس(سياسات وإجراءات ولوائح مزادات العمالت 
 

  بالالئحة: المرفقات الخاصة 

  عبيةمنوهج الإؿالن ؾو دؾوة ىتضور جوهات مراد امـمالت ال   (:1مرفق رقم ) -

 منوهج  امخقسمي يف ؾعاءات امـمالت ال  عبية (:2مرفق رقم ) -

 منوهج ثقاريص مصينر امـمالت اميومية وامش صية (:3مرفق رقم ) -

 امبكوك امخجارية منوهج دعاب ثلعية (:4مرفق رقم ) -

 امخـ سمنوهج دعاب  (:5مرفق رقم ) -

 منوهج فخاجئ املراد (:6مرفق رقم ) -

 املراد مو اإ امف جحه املراديف اإدعار احلس ال  ىص املهموح نومشارينة  منوهج (:7مرفق رقم ) -


