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بنك االستثمار المالي 
السودان – الخرطوم، شارع السيد عبد الرحمن، برج المنار.

هاتف 730300 (249183+) الفاكس 730304 (249183+).

بريد: الخرطوم: ص ب 12046.

info@fibaonline.com الموقع علي اإلنترنت

أمين الصندوق: السادة/ عمر جبارة وشركاؤه
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مايو 2021

بنك االستثمار المالي ( ش م ع)

مدرج بسوق الخرطوم لألوراق المالية

السادة/ عمر جبارة وشركاه

1,500,000,000جنيه (مليار وخمسمائة

مليون جنيه سوداني)

قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة 2016

سوق الخرطوم لألوراق المالية

الصندوق: مدير

الصندوق: مراجع

المستهدف: الصندوق حجم

الحاكم:  القانون

االدراج: 

FINANCIAL INVESTMENT BANK
»dÉªdG QÉªãà°SE’G ∂æH
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قرار سلطة تنظيم أسواق المال:

قررت سلطة تنظيم أسواق المال بتاريخ 05/26/ 2021م الموافقة لـ «بنك االستثمار 

التعدين  قطاع  تمويل  «صندوق  صكوك  طرح  على  الصندوق  مدير  هو  والذي  المالي» 

عاماً. طرحاً  اإلستثماري» 

إن قرار االستثمار من دون االطالع على الشروط واألحكام للصندوق ودراسة محتواها، 

وأحكام  شروط  على  االطالع  المستثمر  على  يجب  لذا  عالية.  مخاطر  على  ينطوي  قد 

االستثمار  واستراتيجية  الصندوق  عن  تفصيلية  معلومات  على  تحتوي  التي  الصندوق، 

وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى االستثمار من عدمه 

فإنه  واالحكام،  الشروط  محتويات  فهم  تعذر  حال  وفي  المصاحبة،  المخاطر  ظل  في 

المعلومات. من  لمزيد  الصندوق  لمدير  الرجوع  يفضل 

 يجب أن ال ينظر إلى موافقة السلطة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى 

االستثمار في الصندوق، حيث إن قرارها بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم اإللتزام 

بالمتطلبات القانونية واللوائح المنظمة. 

(1) بيان للمستثمرين المحتملين:

من  فيها  يرد  ما  لكل  دقيقة  قراءة  النشرة  هذه  قراءة  المستثمرين  جميع  من  يرجى 

حول  األساسية  المعـلومات  عـرض  هو  إعدادها  من  الرئيسى  الهدف  إن  إذ  معلومات، 

(صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري) لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراره بشأن 

عدمه. من  فيه  االستثمار 

وكما هو معلوم فان هذه النشرة تتضمن جميـع المعلومات الضرورية عــن الصندوق 

وال تغفل أو تسقط أي معلومات هامة قد يكون لها أثرها السلبي أو اإليجابي على قرار 

االستثمار في صكوك الصندوق.
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(2) تعريفات:

يقصد به صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري (موضوع هذه النشرة). الصندوق:

يقصد به قانون سلطة تنظيم اسواق المال 2016م. 

يقصد بها سلطة تنظيم اسواق المال.

القانون:

السلطة: 

يقصد به سوق الخرطوم لالوراق المالية السوق

بقصد بها الشركات العاملة في مجال التعدين بالبالد الشركات
بنك  وهو  االستثماري  التعدين  قطاع  تمويل  صندوق  مدير  به  يقصد 

االستثمارالمالى. 
المدير:

أداء  التي يتم تعيينها لتقوم بواجب مراجعة ومراقبة  يقصد به الجهة 

فيه. المستثمرين  عن  نيابة  الصندوق 
األمين:

يقصد به الوثيقة ذات القيمة المحددة في هذه النشرة التي تصدر باسم 

مالكها مقابل األموال التي دفعها للمساهمة في الصندوق.
الصـــك:

هو المالك ألي عدد من صكوك الصندوق. المستثمر:

هيئة الرقابة الشرعية لبنك االستثمار المالى.
هيئة الرقابة 

الشرعية:

الجنيه السودانى.  عملة الصندوق

(3) األحكام العامة للصندوق:

الصندوق  مدير  من  المستثمرين  بقية  مع  المستثمر  يطلب  النشرة  هذه  بموجب  أ. 

ويفوضه بادارة واستثمار اصول الصندوق في تمويل شراء أصول وتنفيذ عمليات 

التعدين. قطاع  في  العاملة  والشركات  لألفراد  المعروفة  اإلسالمية  بالصيغ  تمويلية 

يمكن لمدير الصندوق أن يساهم عند تأسيس الصندوق في الصندوق بحد أقصى  ب. 

الصندوق. في  كاشتراك  المساهمة  هذه  وتعامل  رأسماله  من   10%

يتعرضان  قد  الصندوق  السوقية وعوائد صكوك  القيمة  أن  االعتبار  األخذ في  يجب  ت. 
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التى تؤثر قد على عمل  أو االرتفاع وفقا لمجريات االحداث االقتصادية  لالنخفاض 

الصندوق.

لم يتم تفويض أي شخص بإعطاء اية معلومات أو تقديم اية إقرارات بخالف التي  ث. 

نشرات  او  كتيبات  واية  فيها  المذكورة  والمستندات  هذه  االكتتاب  نشرة  تتضمنها 

الصندوق.  هذا  المدير حول  قبل  تصدر من 

(4) تعـريف الصندوق:

(صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري) عبارة عن صندوق استثمارى قصير األجل 

بعقد  المستثمرين  من  الموارد  أنشئ بغرض حشد  المال)  العمر وراس  (محدد  ومغلق 

المضاربة المقيدة الشرعي لتوظيفها في تمويل أصول وتنفيذ عمليات لألفراد والشركات 

الصندوق  المختلفة. ولمدير  الشرعية  التمويل  بالبالد بصيغ  التعدين  العاملة في قطاع 

الحق في استثمار جزء من أموال الصندوق في األوراق المالية المدرجة بالسوق بما فيها 

اأوراق المالية وصكوك الصناديق التي أصدرها.

(5) أهداف الصندوق:

يسعى ( الصندوق) لتحقيق االهداف التالية:

إنتاج  المؤهلة الستخدامها فى زيادة  توفير موارد مالية مناسبة لألفراد والشركات  أ. 

بالبالد. المعادن 

تنمية أموال المساهمين فى الصندوق باستثمارها فى مجاالت عمله المعلنة فى نشرة  ب. 

اإلصدار هذه وتحقيق ربحية تنافس ارباح الحسابات المصرفية لحملة الصكوك.

دعم قطاع التعدين بالبالد. ت. 

(6) حجم الصندوق وعمره والحد االدني لبداية نشاطه:

رأس مال الصندوق المستهدف 1,500,000,000 جنيه سودانى (مليار وخمسمائة مليون  أ. 

جنيه سودانى) ويمثل الحد األعلى مقسم الى 1, 500,000 صك (مليون وخمسمائة ألف 

صك) بقيمة اسمية قدرها 1000جنيه سوداني (ألف جنيه سوداني) للصك الواحد.

750,000,000 مبلغ  هو  الصندوق  نشاط  لبداية  أدنى  كحٍد  المستهدف  الحجم  ب. 
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جنيه سودانى (سبعمائة وخمسين مليون جنيه سودانى ) تمثل %50 من رأس ماله 

المستهدف.

عمر الصندوق 36 شهراً تبدأ عند حصوله على الحد االدنى لرأسماله. ت. 

في حالة عدم اكتمال الحد األدنى لرأس المال خالل الشهر االول من االكتتاب يتم  ث. 

التمديد لفترة شهر آخر وإن لم  تمديده لمدة شهر واذا لم يكتمل الحد االدنى يتم 

يكتمل الحد األدنى لرأس المال بعد الفترة االخيرة ينظر فى أمر تخفيض رأس مال 

للقانون. االموال الصحابها وفقا  ارجاع  أو  الصندوق 

بالبنك  مستمر  استثمار  حساب  في  توضع  االكتتاب  فترة  خالل  المستلمة  المبالغ  ج. 

للمكتتبين  الحساب  الصندوق ويدفع عائد  المطلقة) حتى قيام  المضاربة  (بصيغة 

الصندوق. قيام  عدم  حالة  في  فقط 

يبدأ الصندوق مزاولة نشاطه الفعلي في اليوم التالي لتاريخ غلق باب اإلكتتاب في  ح. 

المستهدف. المال  األدنى من رأس  الحد  بعد حصوله على  الصندوق  صكوك 

وهيئة  األمين  وبموافقة  موعده  قبل  تصفيةمبكرة  الصندوق  تصفية  للمدير  يجوز  خ. 

بداية نشاطه  بعد مرور سنة من  الصندوق  الممولة من  والجهات  الشرعية  الرقابة 

مقنعة. مبررات  تقديم  بعد  فيه  المساهمين  بمصالح  يضر  ال  وبما 

(7) السند الشرعى للصندوق:

يكيف الصندوق وفق صيغة المضاربة الشرعية المقيدة وطرفاها هما:

رب المال: حملة الصكوك وهم جمهور المستثمرين فى الصندوق. أ. 

المضارب: بنك االستثمار المالى. ب. 

توزع االرباح الناتجة بنسبة %85 لرب المال (المستثمرون) 15 % للمضارب (مدير  ت. 

الصندوق). وفي حالة حدوث خسارة من غير تعد وال تقصير من المضارب فيتحملها 

رب المال، بينما يتحمل المضارب الخسارة الناتجة عن تعديه و/أو تقصيره.

(8) السند القانونى للصندوق:

استنادا علي قانون سلطة تنظيم اسواق المال لسنة 2016 وقانون سوق الخرطوم  أ/  

لالوراق المالية لسنة 2016 يقوم « بنك االستثمار المالى»بإنشاء الصندوق وبصفته» 
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المدير»يودع سجل المساهمين فى الصندوق بعد اكتماله لدى السوق وبذلك يستطيع 

أي مساهم في الصندوق معرفة عدد صكوكه التي يملكها في الصندوق واجراء كافة 

التصرفات القانونية عليها.

يحكم عمل الصندوق نشرة االصدار هذه والمعدة وفق النموذج المعتمد من «السلطة». ب.  

 (9) مهام مدير الصندوق:

مدير» صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري»هو» بنك االستثمار المالى» وتتضمن مهامه 

مايلى:

إعداد نشرة إصدار الصندوق وإجازتها من سلطة تنظيم أسواق المال. أ. 

الترويج لصكوك الصندوق ومتابعة إجراءات اإلكتتاب فيه، ب. 

إدارج الصندوق فى سوق الخرطوم لالوراق المالية. ت. 

إدارة عمليات الصندوق وفقاً لما جاء في هذه النشرة، ث. 

اعتبار الصندوق ذمة مالية منفصلة عن أي جهة أخرى. ج. 

التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة لألوراق المالية التي سيستثمر فيها  ح. 

الصندوق.

المراجعة  و  المحاسبة  هيئة  لمعايير  وفقاً  للصندوق  والحسابات  الدفاتر  مسك  خ. 

اإلسالمية. المالية  للمؤسسات 

توزيع األرباح الدورية للمساهمين في موعدها. د. 

لمعايير  وفقاً  المالية  والتقارير  السنوي  التقرير  فيها  بما  المعلومات  عن  اإلفصاح  ذ. 

تأثير على سعر  لها  التي  الجوهرية  الدورية واألحداث  الدولية والتقارير  المحاسبة 

الصندوق. صك 

أعماله ومركزه  الصندوق ونتائج  بتقارير نصف سنوية عن نشاط  السلطة  موافاة  ر. 

المالي.

اإلعالن عن مواعيد االكتتاب وتسليم األرباح وتصفية الصندوق. ز. 

الرقابة الشرعية  أية إعالنات للمستثمرين يراها مدير الصندوق أو األمين أو هيئة  س.  

المستثمرين. لصالح  النشر  ضرورية 
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إرجاع ماتستحقه الصكوك من بيع موجوداته عند التصفية في نهاية عمره أو عند  ش. 

المبكرة. التصفية 

عنوان مدير الصندوق هو: 

(بنك االستثمار المالي) عمارة المنار - شارع السيد عبد الرحمن

ص.ب: 12046 الخرطوم / السودان، هاتف: 0024983730300

info@fibaonline.com :فاكس: 0024983730304، بريد الكترونى

www.fibaonline.com :الموقع اإللكتروني

ويحظر على مدير الصندوق األعمال التالية:

نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حجب معلومات أو بيانات  أ. 

مة ها

اإلقتراض من الغير لحساب الصندوق. ب. 

الحسابات  عوائد  عدا  فيما  اإلكتتاب  غلق  قبل  الصندوق  أموال  إستثمار  في  البدء  ت. 

غلقه. وحتى  اإلكتتاب  بداية  تاريخ  من  الفترة  على  اإلستثمارية 

المالية  أوراقها  على  يتعامل  التي  الشركات  في  نوع  أي  من  مصلحة  له  تكون  أن  ث. 

يديره. الذي  الصندوق  لحساب 

التي  العمليات  من  ميزة  أو  كسب  على  لديه  للعاملين  أو  لمديريه  أو  له  الحصول  ج. 

. يجريها

إختالق عمليات بهدف زيادة المصروفات أو األتعاب. ح. 

يحظر على مدير الصندوق إستثمار أصول وأموال الصندوق في أوراق مالية أصدرها  خ. 

مدير الصندوق أو أي من تابعيه مالم تكن شروط وأحكام الصندوق تسمح بذلك.

ال يجوز لمدير الصندوق إقراض أي من أصول وأموال الصندوق ألي شخص. د. 

ال يجوز لمدير الصندوق إستثمار أصول وأموال الصندوق في أصول يترتب عليها  ذ. 

تحمل الصندوق أي مسؤولية أو ضمان ألي إلتزام أو دين ألي شخص أو يترتب على 

الصندوق أي مسؤولية مباشرة أو مشروطة عن اي إلتزام او مديوينية لشخص.
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 (10) أمين الصندوق:

بموجب خطاب السلطة بتاريخ..2021/05/26م فقد تم تكليف السادة / عمر جبارة وشركاه 

للقيام بمهام أمين الصندوق وعنوانهم: 

الخرطوم ص.ب: 3727      تلفون 0962021234

omergubara@yahoo.com :فاكس..................    بريد إلكتروني 

مهامه  وتشمل  المستثمرين  مصالح  ورعاية  الصندوق  أمانة  بمهام  يقوم  الذى  هو  (األمين) 

مايلى:

حفظ أموال وأصول الصندوق واإلشراف عليها وفتح الحسابات ومسك السجالت. أ. 

من  للتأكد  الحسابات  وتدقيق  للصندوق  المالية  للقوائم  المراجعة  بأعمال  القيام  ب. 

واعتمادها. سالمتها 

تسوية المعامالت واإللتزامات الناشئة عن إدارة وإستثمار أموال الصنوق وأصوله. ت. 

المرادعة الدورية على جميع المعامالت التي يجريها الصندوق. ث. 

المواعيد  الدورية للمستثمرين وتصفية الصندوق بحسب  ج.  اعتماد توزيعات األرباح 

اإلصدار. نشرة  فى  المقررة 

إخطار السلطة بالمخالفات التي تتكشف له خالل قيامه بمهامه وواجباته. ح. 

ويحظر على أمين الصندوق األعمال التالية:

القيام بأي من مهام مدير الصندوق. أ. 

التملك بشكل مباشر أو غير مباشر أياً من صكوك الصندوق الذي  يتولى أمانته. ب. 

أن تكون بينه وبين مدير الصندوق أي مصالح مشتركة. ت. 

أن يحصل هو أو أي من العاملين لديه على أي كسب أو منفعة أو ميزة من خالل  ث. 

العقد. في  عليها  المتفق  والعموالت  أتعابه  بخالف  إليه  الموكلة  بالمهام  قيامه 

وفي جميع األحوال يكون أمين الصندوق مسوؤالً عن أي ضرر يلحق بالصندوق نتيجة تقصيره 

أو إهماله في أداء مهامه وواجباته المحددة بالعقد.

(11) جدوى االستثمار في الصندوق:

افتراضات تقديرات ايرادات ومصروفات الصندوق: 
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االرقام مبنية علي الحد االدني من رأس مال الصندوق وهو 750 مليون جنيه.   .1

المستهدف منها موضح في  الصندوق والعائد  لتشكيلة موجودات  النسبية  االهمية   .2

أدناه:  الجدول 

المجال االستثماري
االهمية 
النسبية 

الحجم 
العائد المستهدف 

السنوي %

35 %30225,000,000.00 %التمويل باالجارة للمعدات 
50 %60450,000,000.00 %تمويل رأس المال التشغيلي 
25 %1075,000,000.00 %االستثمار في االوراق المالية 

%0إجمالي فرعي  10750,000,000.00
292,500,000.00إعادة استثمار متجمع االقساط 

3. هيكل تقديرات مصروفات الصندوق يوضحها الجدول أدناه: 
السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنةاألولىالبند

225,00000رسوم االدراج 
10,00010,00010,000العضوية السنوية للسوق

150,00000مستندات االكتتاب 
50,00025,00025,000االعالنات الدورية 
180,000200,000225,000المراجع القانوني 

75,00075,00075,000اخري
690,000310,000335,000االجمالي 

%5 من األرباح المحققة  4. هامش إدارة الصندوق: 1

المتوقعة خالل عمره  الصندق  ايرادات ومصروفات وارباح  تقديرات  وبالتالي يمكن توضيح 

التالي: النحو  علي 

السنة الثالثةالسنة الثانيةالسنةاألولىالبند

306,750,000.00325,155,000.00347,915,850.00اإليرادات (ج)

690,000.00310,00033,5000المصروفات (ج)

306,060,000.00324,845,000.00347,580,850.00األرباح (ج)
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45,909,000.0048,726,750.0052,137,127.50هامش اإلدارة 15 %

صافي العائد 

للمساهمين (ج)
260,151,000.00276,118,250.00295,443,722.50

 % 39.39 % 34.736.82%نسبة الربحية %

بناءاً على ذلك يتوقع أن تكون تقديرات العائد الصافي المتوسط للمستثمرين في حدود 35 - 

40 % سنوياً مع العلم بأن هذا العائد ال يمثل إلتزاماً على مدير الصندوق وإنما هو على سبيل 

االسترشاد عند اتخاذ قرار االستثمار في صكوك الصندوق.

5. المخاطر: 

في  المعلنة  استثماراته  بمجاالت  المرتبطة  المعتادة  للمخاطر  الصندوق  استثمارات  تخضع 

نشرة اإلصدار هذه مثل مخاطر التعثر في عمليات التمويل الممنوحة من الصندوق بالصيغ 

التأخر في دفعها في  أو  التمويل  اقساط  (أي مخاطر عدم دفع  المختلفة لألفراد والشركات 

المؤجرة  األعيان  لبعض  السوقية  القيمة  انخفاض  لمخاطر  باالضافة  المحددة).  المواعيد 

المملوكة للصندوق فضالً عن مخاطر اإلدارة وغيرها  المالية  ومخاطر تذبذب أسعار األوراق 

من المخاطر المحتمل أن تواجهها استثـمارات الصندوق. ولتالفي هذه المخاطر سوف يقوم 

باآلتي: الصندوق  مدير 

أخذ الضمانات المقبولة مصرفياً للعمليات التمويلية أ. 

التأمين على األعيان الممولة بصيغة اإلجارة المنتهية بالوعد بالتمليك. ب. 

االستثمار في صكوك الصناديق االستثمارية األخرى ببعض موارد الصندوق. ج. 

خلو  من  التأكد  بعد  التعدين  قطاع  في  العاملة  والشركات  لألفراد  الجيد  االختيار  د. 

السابق. في  مصرفية  تعثرات  أي  من  سجالتهم 

التنويع الجيد لموجودات الصندوق. ه. 

(12) أسس توزيع صافى العائدات المتحققة:

توزع صافي العائدات المتحققة بنهاية كل ثالثة أشهر اي على 9 دفعة خالل عمر الصندوق، 

ويتم التوزيع في نهاية الشهر الثالث لكل دفعة وفقاً للسجالت التي تحمل أسماء المكتتبين 
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في الصندوق والصادرة عن السوق في فتره ال تتجاوز عشره أيام من بداية الشهر الذى يليه.

(13) نسب توزيع صافي عائدات الصندوق:

سوف يتم توزيع صافي العائدات المتحققة من الصندوق بنسبه 85 % لرب المال (المستثمرين) 

15 %  للمضارب (المدير).

(14) تداول الصكوك خالل عمر الصندوق:

 • سيتم ادراج صكوك «الصندوق»في سوق الخرطوم لالوراق الماليه و/أو أية أسواق مالية 

أخرى بعد موافقة السلطة بعد التاكد بواسطة « المدير»من أن أكثر موجودات الصندوق قد 

منافع.  اعياناً/أو  صارت 

 • يستطيع المستثمر بعد ذلك إذا رغب بيع صكوكه من خالل شروط ولوائح التداول المعمول 

بها في السوق.

(15) القوائم المالية للصندوق:

يتم إعداد واعتماد القوائم المالية للصندوق بصورة اساسية وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة 

المالية  القوائم  المالية االسالمية_البحرين، حيث يعدالمدير  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

التالية:

 أ. قائمة صافى الموجودات.

ب. قائمة العمليات.

ج. قائمة محفظة االستثمارات والذمم والتمويل.

(16) النشرات واالفادات التي يصدرها المدير:

يصدر المدير النشرات واالفادات اآلتية:

أ. نشرة إصدار الصندوق األساسية والمجازة من قبل الجهات المختصة.

االعالنات عن مواعيد االكتتاب وتسلم األرباح وتصفية الصندوق. ب. 

أية إعالنات للمستثمرين يراها المدير او األمين ضرورية لصالح المستثمرين. ج. 

(17) الرقابة الداخلية للصندوق:

الرقابة الداخلية للصندوق تشمل على األقل اآلتي:
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إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالية واإلستثمارات وإدارة المخاطر.  .1

بها  المعمول  األنظمة  وفاعلية  مالءمة  ومدى  بالصندوق  المخاطر  عوامل  مراجعة   .2

السوق. في  المتوقعة  غير  التغيرات  لمواجهة 

تقييم شامل ألداء الصندوق بشأن اإللتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية.  .3

مدى إلتزام الصندوق بالشروط التي تحكم اإلدراج واإلفصاح بالسوق.  .4

المخاطر التي تعرض لها الصندوق وأنواعها وأسبابها وماتم بشأنها.  .5

المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة اسباب المخاطر.  .6

اإلحتفاظ بملف لجميع الشكاوى الخاصة بالعمالء وما تم إتخاذه من إجراءات، مع   .7

تقديمها. تاريخ  أسبوع من  يتم حلها خالل  لم  التي  بالشكاوى  السلطة  إخطار 

إخطار السلطة بكل مخالفة للقانون واي مخالفة لنظم الرقابة وباألخص المخالفات   .8

للصندوق. اإلستثمارية  بالسياسة  المتعلقة 

(18) تقرير الحوكمة:

يشمل التقرير السنوي للصندوق تقرير الحوكمة والذي يتضمن على األقل اآلتي:

اإلجراءات التي إتبعها الصندوق بشأن اإللتزام بموجهات الحوكمة.  .1

مدى إلتزام الصندوق بتنفيذ سياساته اإلستثمارية المحددة وتحديد أوجه اإلنحراف.  .2

حاالت تعارض المصالح، والخالفات التي ارتكبت خالل السنة ومن بينها المخالفات   .3

والجزاءات التي وقعت على أي من القائمين على الصندوق والمتعاقدين معه لعدم 

لها  يخضع  التي  التشريعات  من  غيره  أو  الصندوق  أحكام  أو  بتعليمات  إلتزامهم 

تفاديها مستقبالً. معالجتها وسبل  أسبابها وطريقة  وبيان  الصندوق 

المعلومات الخاصة بالمؤسسين والقائمين على الصندوق والمتعاقد معهم ووظائفهم    .4

والمزايا  وعموالتهم  وأتعابهم  السنة  خالل  وأعمالهم  ومسؤولياتهم  وصالحيتهم 

السابق. العام  التي حصلو عليها في  بتك  التي يحصلون عليها ومقارنتها  األخرى 

اإلجراءات التي يتخذها الصندوق بشأن المخاطر والرقابة الداخلية بما فيها اإلشراف   .5

على الشؤون المالية واإلستثمارات وما يتصل بهما من معلومات.

أعمال اللجان متضمنة عدد إجتماعاتهم وما إنتهت اليه من توصيات.  .6
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تقييم أداء الصندوق، والقائمين عليه، والمتعاقد معهم.  .7

الضعف  مواطن  أو  جزئياً  أو  كلياً  الداخلية  الرقابة  نظام  تطبيق  في  الخلل  أوجه   .8

في تطبيقه واإلفصاح عن حاالت الطوارئ التي أثرت او قد تؤثر على األداء المالي 

للصندوق واإلجراءات التي يتبعها في معالجة حاالت اإلخفاق في تطبيق نظام الرقابة 

الداخلية.

مدى إلتزام الصندوق بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج.  .9

المنازعات أو الخصومات التي يكون الصندوق طرفاً فيها بما فيها التحكيم والدعاوى   .10

القضائية.

التعامالت والصفقات التي يبرمها الصندوق مع أي طرف ذي عالقة.  .11

(19) االكتتاب واجراءاته:

أ. االكتتاب:

1.  يمكن التقدم بطلبات االكتتاب للمراكز المحددة لالكتتاب في هذه النشرة واإلعالن 

القانوني لإلكتتاب في الصحف السيارة وذلك وفق الطلب المعد لذلك الغرض، ويتم 

ذلك فى أيام العمل وهي كل ايام االسبوع (ماعدا يومي الجمعة والسبت والعطالت 

بعد  الثانية  الساعه  وحتى  صباحاً  النصف  و  الثامنة  الساعة  من  وذلك  الرسمية)، 

الظهر.

عدد  أيضاً  ويبين  الصندوق  في  المستثمر  بالمبلغ  مالياً  ايصاال  المستثمر  يسلم   .2

لملكية  إثباتا  االيصال  هذا  ويعتبر  المدفوع  وسعرالصك  بها  المكتتب  الصكوك 

والحفظ  اإليداع  مركز  لدى  الصندوق  في  المساهمين  سجل  إيداع  لحين  الصكوك 

المركزي بسوق الخرطوم لألوراق المالية، وذلك بمجرد انتهاء فترة االكتتاب وإدراج 

السوق. في  الصندوق  صكوك 

ب. إجراءات االكتتاب:

قومية،  بطاقة  الالزمة.(  الثبوتية  األوراق  تقديم  االفراد  من  الطلبات  مقدمي  علي   -

الوطني). الرقم  جوازسفر، 

بالنسبة للشركات يجب تقديم الطلب علي أن يتم توقيعه من قبل الشخص/االشخاص   -
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المفوضين بالتوقيع وفق خطاب رسمي موجه لمدير الصندوق.

بالنسبة للقاصرين يتم التقديم من قبل الوالدين أو من في حكمهما أو الوصي القانوني   -

عليهم بعد إبراز ما يثبت ذلك.

ت. االكتتاب عن طريق الهاتف او الفاكس:

الفاكس  أو  الهاتف  التعدين االستثماري»بواسطة  يمكن االكتتاب في « صندوق تمويل قطاع 

إلى: النشره.وترسل بعد تعبئتها  المرفقه مع هذه  الطلب  باستخدام استماره 

بنك االستثمار المالي – الخرطوم

ص.ب: 12046 الخرطوم/ السودان هاتف:249183730300 +

فاكس:249183730304 +

info@fibaonline.com :بريد إلكتروني

لعنايه: مدير (صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري)

يجب التأكيد علي الطلبات التي تتم بالهاتف أو بواسطة الفاكس بارسال إستمارة الطلب إلى 

(بنك االستثمار المالي) بالخرطوم أو لبقية مراكز االكتتاب المحددة في هذه النشرة. ويعتبر 

المتقدمون بطلب دون استخدام إستماره الطلب أنهم قد أدلوا بالمعلومات أدناه:

إلى مدير (صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري) بنك االستثمار المالي

أقر/نقر بتسلم نشره إصدار الصندوق التي قمت/قمنا بدراستها بعنايه قبل 

التقدم بهذا الطلب وقد اخذت بعين االعتبار سياسة االستثمار وعوامل المخاطرة 

التي تتصل بذلك.وقد تم تعبئه هذا الطلب وفق الشروط الواردة في النشرة.

أتقدم/ نتقدم بطلب الحصول علي عدد.........من الصكوك بمبلغ......... بالسعر 

المحدد وفقا لنشرة االصدار،ويتم شراؤها بالمبلغ المكتتب به (صافياً وخالياً من 

اي رسوم يتم إحتسابها).كما انني إننا / اقر نقر بان الصندوق يحتفظ بالحق في 

رفض أي طلب كلياً أو جزئياً. 
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يجب أن تكون الطلبات بواسطه الفاكس أو البريد اإللكتروني وفق الصيغه التاليه:

طلب إكتتاب

السيد /مدير (صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري) المحترم.

السالم عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته..

إنني/ إننا/ أتقدم/نتقدم بطلب إستثمار مبلغ........(جنيه سوداني)

في الصكوك (صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري، بعدد.........صك

وقد أصدرنا تعليمات إلى بنك............... إلصدار حوالة باسم السيد

 مدير ”صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري ”بمبلغ.........(جنيه سوداني).

المبلغ كتابة (فقط...........................جنيه سوداني)

يرجي أن تصدروا بإسمي/باسمنا شهادات تثبت عدد الصكوك المملوكه لي /لنا

 االسم:...............................العنوان:....................................... 

ث/الدفع بواسطة حوالة مصرفية أو شيك:

تمويل  صندوق  لصالح»  تكون  ان  فيجب  شيك  أو  مصرفية  حوالة  بواسطة  الدفع  تم  إذا 

قطاع التعدين االستثماري « ويرفق معها طلب كامل يرسل بالبريد «لبنك االستثمار المالي» 

بالخرطوم. ونود أن نلفت نظر المستثمرين الى ان التعامل مع هذه الطلبات سيتم بعد تحصيل 

إن وجدت. بتحصيلها  تتعلق  أى مصروفات  المساهم  ويتحمل  والشيكات  الحواالت  قيمة 

ج/عملة الدفع:

تدفع قيمة الصكوك المكتتب بها كاملة ونقداً بالجنيه السوداني والمستثمرين الذين يقومون 

بالدفع بإية عملة أجنبية قابلة للتحويل يتم اعتماد مساهمتهم بسعر التحويل المعلن للعملة 

لحظة االكتتاب عبر نافذة البنك.

ح/مراكز االكتتاب: يتم االكتتاب في مراكز االكتتاب التالية:

هاتف  الرحمن  عبد  السيد  شارع  المنار،  برج  الخرطوم،  المالي:  االستثمار  بنك   .1

730300
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info@ fibaonline.com فاكس 730304 بريد إلكتروني  .2

بنك االستثمار المالي – فرع القضارف.   .3

بنك االستثمار المالي – فرع األبيض.  .4

بنك االستثمار المالي – فرع سنار.  .5

أية مراكز أخري يعلن عنها الحقاً في اإلعالن القانوني لالكتتاب في صكوك الصندوق.  .6

(20) الزكاة:

علي حملة الصكوك استخراج زكاة مساهماتهم في الصندوق بأنفسهم، ويمكن الرجوع لمدير 

الصندوق لمعرفة مكونات محفظة موجوداته في أي وقت.

(21) الرأي الفقهي:

لبنك  الشرعية  الرقابة  هيئة  من  والصادر  الصندوق  إصدار  نشرة  حول  الفقهي  الرأي  مرفق 

الصندوق). (مدير  المالي  االستثمار 

(22) االستفسارات:

االكتتاب  أو أي استفسار عن مضمون نشرة  الصندوق  في حالة طلب معلومات اضافية عن 

التالي: العنوان  علي  االتصال  هذه،فيمكن 

(بنك االستثمار المالي)

برج المنار، شارع السيد عبد الحمن

الخرطوم – السودان، ص.ب.:12046

هاتف:249183730300 +      فاكس:249183730304 +

www.fibaonline.com :الموقع اإللكتروني info@fibaonline.com :بريد إلكتروني

لعناية السيد مدير(صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري) .
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الحمد لله والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين

وعلى سائر األنبياء والمرسلين.. وبعد  

فقد إطلعت هيئه الرقابة الشرعية لبنك االستثمار المالي على نشرة إصدار (صندوق 

تمويل قطاع التعدين االستثماري) واجتمعت الهيئه مع المسئولين في (بنك االستثمار 

بعض  وأدخلت  واستفساراتها،  ملحوظاتها  عن  إجاباتهم  إلى  واستمعت  المالي) 

النشرة. التعديالت علي 

وبناءاً علي هذا، فان الهيئة تقرر أن نشرة إصدار (صندوق تمويل قطاع التعدين 

من  مانع  وال  االسالمية  الشريعة  أحكام  مع  يتعارض  ما  فيها  ليس  االستثماري) 

بها. والعمل  إصدارها 

والله ولي التوفيق
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