
 

 

 بنك االستثمار املالي

 العاملة للصناديق االستثمارية 2220  األخير من العامتقارير الربع 

 
ا
ـــــق يقوم على تصكيك موجودات عقارية  االستثمارى": الجامعة الوطنية" صندوق :  أوال  ة الهندسةلكلي صندوق استثمارى متوسط االجل ومغلـــ

 .بالجامعه الوطنية

 معلومات الصندوق 

 سنوات 5: عمر الصندوق     جنيه 100القيمة اإلسمية:   جنيه  200,000,000رأس املال:  

  شهرينكل  : أساس توزيع األرباحعبداللطيف والطيب وبشرى وشركاؤهم   :أمين الصندوق       م 8201/ اغسطستاريخ البداية: 

التالي:% موزعة على النحو 86.6 م 2022 الرابع املوزعة للربع نسب األرباح   

2022 ديسمبر  2022 نوفمبر   2022أكتوبر    

3.43%  0.00%  3.43%0  

 

 
ا
ــــق ":االسهم السادس" صندوق    : ثانيا ـــ أنش ئ بغرض حشد املوارد من   "محدد العمر ورأس املال"صندوق استثمارى متوسط االجل ومغلـ

 .وتوظيفها في مجال االستثمار في أسهم الشركات واألوراق املالية املدرجة ببورصة الخرطوم املستثمرين

 معلومات الصندوق 

 سنوات 5: عمر الصندوق     جنيه 100القيمة اإلسمية:   جنيه  200,000,000رأس املال:  

  نصف سنوى  :أساس توزيع األرباح      مبارك العوض  وشركاؤه: أمين الصندوق        م 9201/ أكتوبرتاريخ البداية: 

% موزعة على النحو التالي:65.79 م 2022 الرابع املوزعة للربع نسب األرباح   

2022 ديسمبر  2022 نوفمبر   2022أكتوبر    

79.65%  0.00%  0.0%0  

 

 
ا
ـــق   اإلستثماري  املحالج: " صندوق  ثالثا ـــ بغرض حشد املوارد من املستثمرين بصيغة املضاربة ،أنش ئ صندوق استثمارى متوسط االجل ومغلــ

 . وتوظيفها في شراء معدات وآليات محلج قائم وإعادة تأجيرها لشركة تأخي للحلول املتكاملة املحدودة إجارة تشغليةاملقيدة  ، 

 معلومات الصندوق 

 سنوات 5: عمر الصندوق      جنيه 100القيمة اإلسمية:   جنيه  250,000,000رأس املال:  

   :أساس توزيع األرباح    عمادالدين للمراجعة واإلستشارات املالية: أمين الصندوق       م 1920/ أغسطس: تاريخ البداية
 
  شهريا

% موزعة على النحو التالي:5.43 م 2022 الرابع املوزعة للربع نسب األرباح   

2022 ديسمبر  2022 نوفمبر   2022أكتوبر    

1.81%   1.81%  1.81%  

 

 



 

 

 
ا
ــــق االستثمارات املتنوعة الخامس" : " صندوق  رابعا ملوارد من املستثمرين ،أنش ئ بغرض حشد اصندوق استثمارى متوسط االجل ومغلــــ

 . ،وتوظيفها في مجال التمويل واالستثمار في االوراق املالية املختلفة

 معلومات الصندوق 

 سنوات 5: عمر الصندوق     جنيه 100القيمة اإلسمية:   جنيه  300,000,000رأس املال:  

  ربع سنوي   :أساس توزيع األرباح       وشركاؤه  أونسه: أمين الصندوق        م 1920/ أكتوبر: تاريخ البداية

% موزعة على النحو التالي:8.39 م 2022 الرابع املوزعة للربع نسب األرباح   

2022 ديسمبر  2022 نوفمبر   2022أكتوبر    

0.00%    8.39%  0.00%  

 

 

 
ا
ــــق   الثاني اإلستثماري  سوداتل: " صندوق  خامسا ،أنش ئ بغرض حشد املوارد من املستثمرين بصيغة صندوق استثمارى متوسط االجل ومغلــــ

 .الرصيد  اإللكتروني الذي يمثل زمن مكاملات الهاتفية عبر شركة سوداتل تصكيك  املضاربة املقيدة  ، حيث تتجله الفكرة في

 معلومات الصندوق 

 سنوات 5: عمر الصندوق     جنيه 100القيمة اإلسمية:   جنيه  1,000,000,000رأس املال:  

   :أساس توزيع األرباح    عمادالدين للمراجعة واإلستشارات املالية: أمين الصندوق        م 2020/ سبتمبر: تاريخ البداية
 
  شهريا

% موزعة على النحو التالي:60.6 م 2022 الرابع املوزعة للربع نسب األرباح   

2022 ديسمبر  2022 نوفمبر   2022أكتوبر    

20.2%    20.2%  20.2%  

 

 

 
ا
ـــق    "إنتاج وتسويق اللحوم" صندوق  : سادسا ـــ أنش ئ بغرض حشد املوارد من املستثمرين بعقد املضاربة  ،صندوق استثمارى متوسط االجل ومغلــ

 .تمويل أصول وعمليات شركة السرحة لإلنتاج الحيواني املحدودة بصيغ التمويل املختلفة املقيدة الشرعي لتوظيفها في

 معلومات الصندوق 

 سنوات 5: عمر الصندوق     جنيه 100القيمة اإلسمية:   جنيه  762,000,000رأس املال:  

  ربع سنوي   :توزيع األرباح أساس       مبارك العوض  وشركاؤه: أمين الصندوق        م 2120/ مارس: تاريخ البداية

% موزعة على النحو التالي:5.31 م 2022 الرابع املوزعة للربع نسب األرباح   

2022 ديسمبر  2022 نوفمبر   2022أكتوبر    

0.00%    0.00%  5.31%  

 

 

 



 : " صندوق  تمويل قطاع التعدين االستثماري  "  صندوق استثمارى متوسط االجل ومغلــــــــق  ،أنش ئ بغرض حشد املوارد من املستثمرين 
ا
سابعا

بصيغ التمويل الشرعية  دلعاملة في قطاع التعدين بالبل ا ألفراد والشركاتفي تمويل أصول وتنفيذ عمليات ل توظيفهاو  بصيغة املضاربة املقيدة  ،

.املختلفة  

 معلومات الصندوق 

 سنوات 3: الصندوق  عمر     جنيه 1000القيمة اإلسمية:   جنيه  1,500,000,000رأس املال:  

  ربع سنوي   :أساس توزيع األرباح عمر جبارة وشركاه: أمين الصندوق        م 2120/ سبتمبر: تاريخ البداية

% موزعة على النحو التالي:7.39 م 2022 الرابع املوزعة للربع نسب األرباح   

2022 ديسمبر  2022 نوفمبر   2022أكتوبر    

7.39%    0.00%  0.00%  

 

 
ا
ـــــق )أنش ئ بغرض  متوسطصندوق استثمارى  ": الصندوق اإلستثماري لتنمية الصادرات السودانية" :  ثامنا املوارد من  تعبئةاألجل ومغلـــ

املجاالت املختلفة ذات الصلة بتنمية الصادرات الزراعية والحيوانية واملجاالت املتنوعة توظيفها في وذلك بغرض املستثمرين بعقد املضاربة املقيدة 
اديق ذات الصلة بجانب ادارة السيولة قصيرة األجل عبر توظيف جزء من موارده في قطاع االوراق املالية في السوق الثانوي بما فيها صكوك الصن

 .االستثمارية األخرى ذات الصلة بنشاط الصندوق 

 معلومات الصندوق   

 سنوات 3: الصندوق عمر      جنيه 1000القيمة اإلسمية:   جنيه  10,000,000رأس املال:  

  نصف سنوي  :أساس توزيع األرباح   عماد الدين للمراجعة واإلستشارات املالية: الصندوق  مراجع       م2022 ينايرتاريخ البداية: 

% موزعة على النحو التالي:39..7 م 2022 الرابع نسب األرباح املوزعة للربع   

 أكتوبر نوفمبر ديسمبر

7.39%  - - 

 

ــــق  ،أنش ئ بغرض حشد املوارد من املستثمرين بصيغة  ـــ   : " صندوق  املعدات الطبية االستثماري  "  صندوق استثمارى متوسط االجل ومغلـ
ا
تاسعا

ة بصيغ التمويل الشرعي دبالبل العاملة في املجال الطبي  املعدات الطبية للجهات املستهدفه "أفراد _شركات"في تمويل  توظيفهاو  املضاربة املقيدة  ،

.املختلفة  

 معلومات الصندوق 

 سنوات 3: عمر الصندوق     جنيه 1000القيمة اإلسمية:   جنيه  1,000,000,000رأس املال:  

  ربع سنوي   :توزيع األرباح أساس  وشركاه محمد عبدهللا: أمين الصندوق        م 2220ديسمبر: تاريخ البداية

% موزعة على النحو التالي:0.00م 2220 األخير للعاملربع في انسب األرباح املوزعة   

2022 ديسمبر  2022 نوفمبر   2022أكتوبر    

0.00%    0.00%  0.00%  

 

 


