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من سندات التنمية ا�ح�ومية لإلكتتاب العام عن  ٥٦البنك املركزي العما�ي يطرح اإلصدار رقم 

  التناف��ي طر�ق املزاد

 

 

�علن البنك املركزي العما�ي عن قيامھ بطرح إصدار جديد من سندات التنمية 

�سعر فائدة أسا��ي  سنوات عشر قهار�ال عما�ي تبلغ مدة إستحقا مليون  ١٥٠ ا�ح�ومية بقيمة

 س %٦ وقدره ( �و�ون)
ً
 .نو�ا

 

 مارس ١٥ويغلق ��  م٢٠١٨ مارس ٧كتتاب (التقدم بالعطاءات) �� ب اإلسوف يفتح باو 

 .م٢٠١٨ مارس ١٨ املوافق األحدعلما بأن املزاد سيعقد يـوم  ،م٢٠١٨

 

 �� السداد �ستحقو  (التسو�ة)،  م٢٠١٨مارس  ٢١ ،االر�عاءيوم السندات  هذه ستصدر 

سيتم دفع الفائدة املستحقة ع�� السندات ا�جديدة مرت�ن �� العام كما  .م٢٠٢٨ مارس ٢١

 تار�خ ح�ى من �ل عام مارس من واحد العشرون الو  سبتم�� من  الواحد و العشرونوذلك �� 

 .  م٢١/٠٣/٢٠٢٨ �� استحقاقها

 

ع�� املستثمر�ن التقدم و  ،فقط تناف��يلاإلكتتاب ابطر�قة  السنداتوستصدر هذا، 

 �قبلو  كما .العاملة �� سلطنة عمان خالل ف��ة اإلكتتاب التجار�ة �عطاءا��م من خالل البنوك

 التجار�ة لطلبات املقدمة من أ�حاب العطاءات بخالف البنوكاالبنك املركزي العما�ي 

ما رغبوا ��  ، إذاأو أك��م��ا مليون ر�اال عمانيا ال�ي تبلغ قيو (املؤسسات غ�� املصرفية واألفراد) 

 .ال�ي يتعاملون معها التجار�ةدة من البنوك ، ع�� أن ت�ون معتمذلك
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 ا�حصول ع�� �شرات واستمارات اإلكتتاب من أي من البنوك للمكتتب�ن �مكنو 

 أو من خالل املوقع الرس�ي للبنك املركزي العما�ي.  العاملة �� السلطنة التجار�ة

 

  تضمن ح�ومة سلطنة عمانن إ
ً
  هذه السندات ضمانا

ً
 وعليھ ،وغ�� مشروط مباشرا

باإلضافة ا�� إم�انية  املرخصة املحلية يمكن االق��اض بضمان هذه السندات من البنوك

 
ً
. راق املاليةسوق مسقط لألو  وذلك من خالل) بالسعر السائد بالسوق وشراءً  التعامل ف��ا (بيعا

 
ً
كتتب�ن �� اإلصدار ست�ون م�جلة وموثقة �� ات السندات املخصصة للم�يانبأن تفاصيل و  علما

  .مقاصة واإليداعشركة مسقط لل دارتھوإ تتو�� حفظھ  الذيال�جل ا�خاص بالسندات و 

 

ن ي�ون هو ن �� طلب االكتتاب يجب أرقم ا�حساب املصر�� املدوّ  �� أّن التنو�ھ إ كما نودُ 

استالم و سالسة عملية اإلكتتاب  وااليداع لضماننفسھ امل�جل لدى شركة مسقط للمقاصة 

 الفائدة وأصل مبلغ االكتتاب �� مواعيد استحقاقها.

  

جميع فئات متاح إلكتتاب  سندات التنمية ا�حكوميةمن  ٦٥اإلصدار رقم 

 . (بصرف النظر عن جنسيا��م) هاوخارج سلطنةداخل ال مناملستثمر�ن 

 

 دائرةاالتصال مباشرة بالبنك املركزي العما�ي ( وملز�د من املعلومات يمكن للمستثمر�ن

 التجار�ةأو أي من البنوك   )٤٢٩/٤٢٦/٤٢٨/٦٣٥/٢٤٧٧٧٤٢٥ هاتف –العمليات النقدية 

 العاملة �سلطنة عمان.

 

 

 

 *      *    * 

 

 


