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 :( بيان للمستثمرين املحتملين1) 

يرجى من جميع املستتتتتتتتتتتتثمرين قراءة هذه النشتتتتتتتتتتترة قراءة دقيقة لكا ما يرد ف  ا من معلومات      ن 

صتتتتندوق انتاس وتستتتتوي  الهدف الرئيستتتتنى من  عدادها هو عتتتتتتتتتتتتتتتتتر   املعتتتتتتتتتتتتتتتتتلومات األستتتتاستتتتية حول  

 ( ملساعدة  املستثمر على اتخا  قراره بشان االستثمار فيه.اللحوم

وكما هو معلوم فان هذه النشرة تتضمن جميتتتتتتع املعلومات الضرورية عتتتتتتتتتتتتن الصندوق وال ت فا أو 

 تسقط أي معلومات هامة قد يكون لها أثرها السلبي أو اإليجابي على قرار االستثمار.

 

 ( تعريفـــات :2)

 الصندوق :   موضوع هذه النشرة(.صندوق انتاس وتسوي  اللحوم يقصد به 

 م .   2016اسواق املال تنظيم يقصد به قانون سلطة 

 .سلطة تنظيم اسواق املال ايقصد ب 

 القانون :

 : السلطة

 السوق  يقصد به سوق الخرطوم لالوراق املالية

 الشركة  شركة السرحة لإلنتاس الحيواني

 املدير: وهو بنك االستثماراملالى . صندوق انتاس وتسوي  اللحوم يقصد به مدير 

يقصتتتتد به الجهة التي تقوم بواجب مراقبة أداء الصتتتتندوق نيابة عن املستتتتتثمرين 

 فيه.

 األمين:

يقصتتتد به الوثيقة  ات القيمة املحددة في هذه النشتتترة التي تصتتتدر باستتتم مال ها 

 الصندوق.مقابا األموال التي دفعها للمساهمة  في 

 الصتتتك :

 املستثمر: عدد من صكوك الصندوق . أليهو املالك 

هيئتتة الرقتتابتتة  هيئة الرقابة الشرعية لبنك االستثمار املالى .

 الشرعية :

 عملة الصندوق  الجنيه السودانى . 

 :السرحة لإلنتاج الحيوانيشركة و  الصندوق  ( نبذة تعريفية عن3(
 

ستمال ستوداني وف  قانون تيتجيا الشتركات أبر السترحة لإلنتاس الحيواني تأستستش شتركة  .أ

وهي شتتتتتتتتركة محدودة املستتتتتتتتو لية م 23/7/2020بتاريخ   58691م تحش الرقم 2015لستتتتتتتتنة 

والتي تعتبر هيئة مالية عربية للهيئة العربية لالســـــــــــــتثمار واإلنماء الزراعي باألستتتتتتتتتتتتتهم تابعة 

 مستقلة مقرها الرئيسني بالخرطوم.

األغرا  األستتتتتتتاستتتتتتتية ألعمال الشتتتتتتتركة في جمع املاشتتتتتتتية وتستتتتتتتويقها وتربية وتحستتتتتتتين  تتمثا .ب

الستتتتتتتتتتتتتالالت وتستتتتتتتتتتتتتميت تتا وخقتتامتتة وخنشتتتتتتتتتتتتتتاء املستتتتتتتتتتتتتتال  وتتتدوير مخلفتتات التتذبي  وتجتتارة اللحوم 

الطتتازجتتة واملجمتتدة وغيرهتتا من األنشتتتتتتتتتتتتتطتتة املرتبطتتة بتتاإلنتتتاس الحيواني. بتتاشتتتتتتتتتتتتترت الشتتتتتتتتتتتتتركتتة 
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وتمثا  لك بصتتتتتتتتتتتورة مباشتتتتتتتتتتترة في مشتتتتتتتتتتتروع الباقير  منذ اكتمال  جراءات تيتتتتتتتتتتتجيلها أعمالها 

 .الذي يقام في األراضتتتتتني التابعة للشتتتتتركة العربية لإلنتاس والتصتتتتتنيع الزراعي للحوم الحمراء

عجا في  46,239 عدد عجا في الستنة ألولى لتصتا  لى16,514 عدد ي دف املشتروع لتستمين

 لعربية.األسواق الدول السنة العاشرة على أن يتم تصدير هذه اللحوم 

 يرادات  جمالية قدرها  الباقير للحوم والذي يمثا  متداًد ألعمال الشتتتتتتتتركة  حق  مشتتتتتتتتروع .س

أداًء  هذا ألف جنيه  يعتبر 639بتحقي  هامش رب  قدره  2018مليون جنيه في العام  47

 .2017النصف األخير من عام  بدأ في املشروع جيدا باعتبار أن 

مؤها وله خبرة طويلة في مجال جمع وتربية وتستتتتتتتتتتتتتمين تتمتع الشتتتتتتتتتتتتتركة بكادر  داري مدرب  .د

 شروع الذي يست دف الصندوق تمويله.وتسوي  اللحوم بما يسهم في نجاح هذا امل

والهيئة العربية  بنك االستتتتتتثمار املالي بينمن املؤما  صتتتتتدار هذا الصتتتتتندوق بالتعاون التام  .ه

ا الخبرة الطويلة محيث لهوشتتتتتتتتركة الستتتتتتتترحة لإلنتاس الحيواني  لالستتتتتتتتتثمار واإلنماء الزراعي 

واإلقليمية في مجال جمع وتربية وتستمين املاشتية من األبقار والضتأن وتستويقها بالتصتدير 

% من 20لألسواق العربية  كما أبدأ الطرفان املساهمة في الصندوق بما ال يقا عن نسبة 

 افه.رأسماله مما يشجع قيام الصندوق لتحقي  أهد

 :للصندوق  كام العامةاألح( 4)

من مدير الصتتتتندوق ويفوضتتتته  ب املستتتتتثمر مع بقية املستتتتتثمرينبموجب هذه النشتتتترة يطل .أ

الشتتتتتتتتتتركة ب ر   ياتلوعمصتتتتتتتتتتول أبادارة واستتتتتتتتتتتثمار اصتتتتتتتتتتول الصتتتتتتتتتتندوق في تمويا شتتتتتتتتتتراء 

 االنتفاع من عائدها.

به  الحد الذي يستتتم   لىالصتتتندوق بمبل  يم ن ملدير الصتتتندوق أن يستتتاهم عند تاستتتيس  .ب

 النظام ويعاما هذا املبل  من قبا مدير الصندوق بصفته اشتراكا في الصندوق.

يجب األخذ في االعتبار أن القيمة الستتتتتتتتتتتتوقية وعوائد صتتتتتتتتتتتتكوك الصتتتتتتتتتتتتندوق قد يتعرضتتتتتتتتتتتتان  .س

 لالنخفا  او االرتفاع وفقا ملجريات االحداث االقتصادية التى تؤثر على عما الصندوق.

لم يتم تفويض اى شتتتتتتتتتتتتتخص بتتتت عطتتتتاء ايتتتتة معلومتتتتات أو تقتتتتديم ايتتتتة  قرارات بخالف التي   .د

تتضمت ا نشرة االكتتاب هذه واملستندات املذكورة ف  ا واية كتيبات او نشرات تصدر من 

 قبا املدير. 

 التمثا نشتتتترة االكتتاب هذه عرضتتتت .ه
ً
بلد يكون ف  ا هذا  أي أي شتتتتخص فيأو دعوة من قبا  ا

أو هتتذه التتدعوة غير قتتانونيتتة ف ويكون ف  تتا الشتتتتتتتتتتتتتخص التتذي يقتتدم هتتذا العر  أو العر  

 هذه الدعوة غير مؤها للقيام بذلك ف والتمثا عرضتتت
ً
 شتتتخص ال يجوز قانون أليدعوة أو  ا

ً
 ا

 الدعوة. أو قيامه بتقديم هذا العر  
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 : وأهدافه  الصندوق ( تعـريف 5) 

  وم لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت األجا" عبارة عن صندوق استثمارى متوسط  نتاس وتسوي  اللحومصندوق " 

ضتتتتتاربة املقيدة عقد املب( أنشتتتتتنض ب ر  حشتتتتتد املوارد من املستتتتتتثمرين  محدد العمر وراس املال

بصتتي   شتتركة الستترحة لإلنتاس الحيواني املحدودة عملياتأصتتول و  تمويالتوظيفها في  الشتترعي

 االهداف التالية : .يسعى " الصندوق " لتحقي  التمويا املختلفة

توفير موارد مالية مناستتتتتتتتبة للشتتتتتتتتركة الستتتتتتتتتخدامها فى زيادة  نتاس اللحوم بمختلف أنواعها  -أ

 الستيعاب الطلب املتزايد في السوق .
ً
 وخارجيا

ً
 وتسويقها داخليا

عمله املعلنة فى نشتتتتتتتتتتتتترة استتتتتتتتتتتتتتثمارها فى مجاالت بتنمية أموال املستتتتتتتتتتتتتاهمين فى الصتتتتتتتتتتتتتندوق  -ب

 اإلصدار هذه.

 لحملة الصكوك . فوق معدل ارباح الحسابات املصرفيةحية تحقي  رب -ت

خالل  ضتافة ورقة  زيادة عر  األوراق املالية امليتجلة بستوق الخرطوم لالوراق املالية من -ث

 صكوك الصندوق فى السوق .مالية جديدة   عند ادراس 

 تطوير صناعة الصنادي  االستثمارية فى البالد . -ج
 

 : والحد االدني لبداية نشاطه ( حجم الصندوق وعمره6)

( مقسمة جنيه سودانى واحد مليارجنيه سودانى    1,000,000,000 الصندوق  رأس مال .أ

مائة سوداني   جنيه100صك( بقيمة اسمية قدرها مليون  عشرةصك    10,000,000الى 

 ( للصك الواحد . سوداني جنيه

 تبدأ عند 60عمر الصندوق  .ب
ً
 .حصوله على الحد االدنى لراسماله شهرا

جنيه  000ف000ف500لبداية نشتتتتتتتتتتتتتام الصتتتتتتتتتتتتتندوق هو مبل   أدنىالحجم املستتتتتتتتتتتتتت دف كحد   .س

 .س ماله املست دفأ% من ر 50جنيه سودانى ( تمثا  مليون  خمسمائةسودانى  

لراس املال خالل الشهر االول من االكتتاب يتم تمديده  األدنىفى حالة عدم اكتمال الحد  .د

رة شتتتتتتتتتتتتتهر تخر وخن لم ي تما الحد وا ا لم ي تما الحد االدنى يتم التمديد لفت شتتتتتتتتتتتتتهر ملدة

ارجاع  أوس مال الصتتتتتتتتتتتتتندوق أمر تخفيض رأس املال بعد الفترة االخيرة ينظر فى األدنى  لرأ

 االموال الصحاب ا وفقا للقانون.

 بصتتتي ة  املبال  املستتتتلمة خالل فترة االكتتاب توضتتتع في حستتتاب استتتتثمار مستتتتمر بالبنك .ه

املضتتتتتتتتتتتاربة املطلقة( حتى قيام الصتتتتتتتتتتتندوق ويدفع عائد الحستتتتتتتتتتتاب للم تتبين فقط في حالة 

 عدم قيام الصندوق.

األمين وهيئة الهيئة والشتتتتتتتتتتتتتركة و يجوز للمدير تصتتتتتتتتتتتتتفية الصتتتتتتتتتتتتتندوق قبا موعده بموافقة  .و

وبما  تصفية مب رة بعد مرور ثالثة سنوات من بداية نشاطه للصندوق  الرقابة الشرعية

 ضير مصالح املساهمين.ال ي
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 ( السند الشرعى للصندوق :7) 

 ي يف الصندوق وف  صي ة املضاربة الشرعية املقيدة وطرفاها هما:

 : حملة الصكوك وهم جمهور املستثمرين فى الصندوق. رب املال .أ

 : بنك االستثمار املالى. املضارب .ب

% للمضارب  مدير الصندوق(. وفي 10و% لرب املال  املستثمرون( 90توزع االرباح بنسبة  .س

يتحملهتا رب املتال  بينمتا فحتالتة حتدوث خستتتتتتتتتتتتتتارة من غير تعتد وال تقصتتتتتتتتتتتتتير من املضتتتتتتتتتتتتتتارب 

 يتحما املضارب الخسارة الناتجة عن تعديه و/أو تقصيره .

 ( السند القانونى للصندوق :8)

قانون ستتتتتتتتتتوق الخرطوم و  2016قانون ستتتتتتتتتتلطة تنظيم استتتتتتتتتتواق املال لستتتتتتتتتتنة استتتتتتتتتتتنادا علي  -أ

" وبصتتتتتتتتتتفته نشتتتتتتتتتتاء الصتتتتتتتتتتندوق يقوم " بنك االستتتتتتتتتتتثمار املالى"ب 2016لالوراق املالية لستتتتتتتتتتنة 

ينظر في ايداعه في و لدى الستوق عد اكتماله بستجا املستاهمين فى الصتندوق  يودع املدير"

 ةذلك يستتتتتطيع اي مستتتتاهم في الصتتتتندوق معرفباخري حستتتتب القانون و مالية اية استتتتواق 

 ندوق وبالتالي اجراء كافة التصرفات القانونية عل  ا .يمل ها في الص د صكوكه التيعد

 عتمد من "السلطة".املعدة وف  النمو س امليح م عما الصندوق نشرة االصدار  -ب

 ( مهام مدير الصندوق :9) 

 مايلى: ههو" بنك االستثمار املالى" وتتضمن مهام" نتاس وتسوي  اللحوممدير" صندوق 

 وخجازت ا من الجهات املختصة. عداد نشرة  صدار الصندوق  .أ

 الترويج للصندوق ومتابعة  جراءات اإلكتتاب فيه  .ب

 . دارس الصندوق فى سوق الخرطوم لالوراق املالية و /أو أية اسواق مالية عربية أو  سالمية أخرى  .س

 ملا جاء في هذه النشرة  .د
ً
  دارة عمليات الصندوق وفقا

 ملعايير هيئة  .ه
ً
 املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةمسك حسابات الصندوق وفقا

 توزيع  األرباح في موعدها   ن وجدت(  .و

  صدار نشرة دورية "ربع سنوية" للمستثمرين توضح املوقف املالي للصندوق عبر السوق  .ز

 اإلعالن عن مواعيد االكتتاب وتسليم األرباح وتصفية الصندوق. .ح

صندوق أو مين الصندوق أو الهيئة ضرورية النشر أية  عالنات للمستثمرين يراها مدير ال  .م

 لصالح املستثمرين.

 يمة تصفية الصندوق من بيع أصوله في ن اية عمره. رجاع ماتستحقه الصكوك من ق .ي

 عنوان مدير الصندوق هو : 

 " بنك االستثمار املالى "

  0024983730300هاتف    : لخرطوم / السودان  ا 12046ص .ب : 

 info@fibaonline.comبريد ال ترونى :   0024983730304فاكس    : 

mailto:info@fibaonline.com
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 ( أمين الصندوق :10)

 "األمين"هو الذى يقوم بمهام أمانة الصندوق ورعاية مصالح املستثمرين وتشما مهامه مايلى:

للتأكد من القيام بأعمال املراجعة للقوائم املالية للصندوق وتدقي  الحسابات  .أ

 سالمت ا واعتمادها.

اعتماد توزيعات األرباح الدورية للمستثمرين وتصفية الصندوق بحسب املواعيد   .ب

 املقررة فى نشرة اإلصدار.

م  فقد تم تكليف السادة / 2021وبموجب خطاب السوق/السلطة بتاريخ ..../...../

.الخرطوم ............................ شارع  .................... للقيام بمهام أمين الصندوق وعنوان م: 

 ............................  تلفون ............................ فاكس  ..................بريد  ل تروني...............
 

 : امللخص التنفيذي ملشروع اللحوم( 11) 

  الحمتتتتتتتتتتتتراء ب تتتتتتتتتتتتدف قتتتتتتتتتتتررت الهيئتتتتتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتتتتتة انشتتتتتتتتتتتتاء مشتتتتتتتتتتتتروع تستتتتتتتتتتتمين وتستتتتتتتتتتتتوي  اللحتتتتتتتتتتتتوم

ت طيتتتتتتتتتتتة الفجتتتتتتتتتتتوة ال ذائيتتتتتتتتتتتة للحتتتتتتتتتتتوم الحمتتتتتتتتتتتراء فتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتدول العربيتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتتتالل  قامتتتتتتتتتتتة 

مشتتتتتتتتتتتتتتتروع متكامتتتتتتتتتتتتتتتا إلنتتتتتتتتتتتتتتتتاس وتستتتتتتتتتتتتتتتمين وجتتتتتتتتتتتتتتتزر وتستتتتتتتتتتتتتتتوي  وتصتتتتتتتتتتتتتتتدير اللحتتتتتتتتتتتتتتتوم الحمتتتتتتتتتتتتتتتراء 

 حيوانتتتتتتتتتات حيتتتتتتتتتة  مقطعتتتتتتتتتات لحتتتتتتتتتوم  مصتتتتتتتتتنعات لحتتتتتتتتتوم( بنوعيتتتتتتتتتة وبمواصتتتتتتتتتفات عامليتتتتتتتتتة. 

 بتتتتتتتتترام اتفاقيتتتتتتتتتة  2020ستتتتتتتتتبتمبر  21و لتتتتتتتتتك متتتتتتتتتن ختتتتتتتتتالل صتتتتتتتتتندوق استتتتتتتتتتثماري لتتتتتتتتتذا تتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتي 

بتتتتتتتين الهيئتتتتتتتة وبنتتتتتتتك االستتتتتتتتثمار املتتتتتتتالي إلنشتتتتتتتاء "صتتتتتتتندوق انتتتتتتتتاس وتستتتتتتتوي  اللحتتتتتتتوم وي تتتتتتتدف 

الصتتتتتتندوق التتتتتتتى تمويتتتتتتا العمليتتتتتتتات التشتتتتتت يلية للمشتتتتتتتروع والتتتتتتتي تتمثتتتتتتتا فتتتتتتي شتتتتتتتراء وتستتتتتتتمين 

 و ب  املواشني وتصديرها الى الدول العربية.

  ي  اللحوم الحمراء في قتتامتتش الهيئتتة العربيتتة بتت عتتداد دراستتتتتتتتتتتتتتات جتتدوى حول  نتتتاس وتستتتتتتتتتتتتتو

جدة  والتي أعدها بيش الخبرة  –الستتتتتتتتتتتتودان و لك باملشتتتتتتتتتتتتاركة مع بنك اإلستتتتتتتتتتتتالمي للتنمية 

 .GRMاالسترالي 

 فتتتتتتي تنفيتتتتتتتذ املشتتتتتتروع عبتتتتتتر مراحتتتتتتا وتمثلتتتتتتتش املرحلتتتتتتة األولتتتتتتى فتتتتتتي انشتتتتتتتاء  ءقتتتتتتررت الهيئتتتتتتة البتتتتتتد

س مشتتتتتتتتتتتروع البتتتتتتتتتتتاقير للحتتتتتتتتتتتوم يمشتتتتتتتتتتتروع تستتتتتتتتتتتمين وتستتتتتتتتتتتوي  اللحتتتتتتتتتتتوم الحمتتتتتتتتتتتراء وتتتتتتتتتتتتم تأستتتتتتتتتتت

 .2015الحمراء في عام 

 فكرة املشروع: 
تتمثتتتتتتتتتتا ف تتتتتتتتتترة املشتتتتتتتتتتروع فتتتتتتتتتتي جمتتتتتتتتتتع وتستتتتتتتتتتمين املواشتتتتتتتتتتني  ال جتتتتتتتتتتول( و بتتتتتتتتتت  وتصتتتتتتتتتتدير اللحتتتتتتتتتتوم 

 رأس فتتتتتتتتتي العتتتتتتتتتتام ب تتتتتتتتتدف التصتتتتتتتتتتدير التتتتتتتتتى جمهوريتتتتتتتتتتة مصتتتتتتتتتر العربيتتتتتتتتتتة 000ف28بطاقتتتتتتتتتة قصتتتتتتتتتتوي 

ويتتتتتتتتتتتتتم تستتتتتتتتتتتتمين املواشتتتتتتتتتتتتني فتتتتتتتتتتتتي عتتتتتتتتتتتتدة دورات ختتتتتتتتتتتتالل  الخلتتتتتتتتتتتتيج كمرحلتتتتتتتتتتتتةدول كمرحلتتتتتتتتتتتتة أولتتتتتتتتتتتتى و 

 السنة.
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 أهداف املشروع: 

   ي تتتتتتتدف مشتتتتتتتروع الستتتتتتترحة التتتتتتتى تنفيتتتتتتتذ املرحلتتتتتتتة األولتتتتتتتى متتتتتتتن مشتتتتتتتروع انتتتتتتتتاس وتصتتتتتتتنيع وتستتتتتتتتوي

 اللحوم الحمراء الذي تنوي الهيئة انشا ه في جمهورية السودان.

  عجتتتتتتتا فتتتتتتتي الستتتتتتتنة  500ف21عجتتتتتتتا فتتتتتتتي الستتتتتتتنة االولتتتتتتتي ف 17,000يتوقتتتتتتتع أن يتتتتتتتتم جمتتتتتتتع وتستتتتتتتمين

عجتتتتتتتتتا  000ف28فتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتنة الرابعتتتتتتتتتة و 000ف25ف عجتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتنة الثالثتتتتتتتتتة 000ف23الثانيتتتتتتتتتة ف 

 في السنة الخامسة واالخيرة.

 مبررات املشروع:

  1.3يتوقتتتتتتتتع أن يبلتتتتتتتت  الطلتتتتتتتتب علتتتتتتتتى اللحتتتتتتتتوم الحمتتتتتتتتراء فتتتتتتتتي جمهوريتتتتتتتتة مصتتتتتتتتر العربيتتتتتتتتة  نحتتتتتتتتو 

ألتتتتتتتف طتتتتتتتن متتتتتتتن اللحتتتتتتتوم  400ويتوقتتتتتتتع ان يتتتتتتتتم استتتتتتتتيراد نحتتتتتتتو  2021مليتتتتتتتون طتتتتتتتن فتتتتتتتي عتتتتتتتام 

 الحمراء.

  اللحتتتتتتتوم الحمتتتتتتتراء فتتتتتتتي اململ تتتتتتتة العربيتتتتتتتة الستتتتتتتعودية فتتتتتتتي عتتتتتتتام يتوقتتتتتتتع أن يبلتتتتتتت  الطلتتتتتتتب علتتتتتتتى

ألتتتتتتتف طتتتتتتتن متتتتتتتن اللحتتتتتتتوم  197ألتتتتتتتف طتتتتتتتن ويتوقتتتتتتتع ان يتتتتتتتتم استتتتتتتتيراد نحتتتتتتتو  251نحتتتتتتتو  2021

 الحمراء.

  يمتتتتتتتتتتتاز الستتتتتتتتتتودان بتتتتتتتتتتوفرة كبيتتتتتتتتتترة متتتتتتتتتتن ال تتتتتتتتتتروة الحيوانيتتتتتتتتتتة كمتتتتتتتتتتا أنتتتتتتتتتته يمتتتتتتتتتتتاز بتتتتتتتتتتالقرب متتتتتتتتتتن

 الخلتتتتتتتتتتتتيجثتتتتتتتتتتتتم دول  األستتتتتتتتتتتتواق املستتتتتتتتتتتتت دفة  جمهوريتتتتتتتتتتتتة مصتتتتتتتتتتتتر العربيتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتي مرحلتتتتتتتتتتتتة أولتتتتتتتتتتتتى

 ( مقارنة بالدول املصدرة األخرى  البرازيا والهند(.كمرحلة ثانية

 موقع املشروع:

كمتتتتتتتا البتتتتتتتاقير  بمنطقتتتتتتتةستتتتتتتيقام املشتتتتتتتروع فتتتتتتتي جمهوريتتتتتتتة الستتتتتتتودان فتتتتتتتي أراضتتتتتتتني الهيئتتتتتتتة العربيتتتتتتتة 

 .  ا دعا الحال الحقةحظار أخرى في مرحلة ئجار سيتم است

 التحليل املالي للمشروع:

 التحليا املالي:أسس وافتراضات 

   ستتتتتتتتنوات( ويم تتتتتتتتن  عتتتتتتتتادة  5تتتتتتتتتم اعتتتتتتتتداد التحليتتتتتتتتا املتتتتتتتتالي بمتتتتتتتتا يتوافتتتتتتتت  متتتتتتتتع عمتتتتتتتتر الصتتتتتتتتندوق

 تدويره وف  النتائج املحققة خالل الخمس سنوات القادمة.

  1.15كجتتتتتتتم ستتتتتتتي ومتوستتتتتتتط النمتتتتتتتو اليتتتتتتتومي للتتتتتتترأس  275شتتتتتتتراء عجتتتتتتتول بمتوستتتتتتتط وزن يتتتتتتتتم 

 كجم سي. 400كجم ليصب  متوسط وزن ال جا عند البيع 

  2وق املتوقعتتتتتتتتة فتتتتتتتتيتتتتتتتتوم. نستتتتتتتتبة الن 109ومتتتتتتتتدة التتتتتتتتدورة  3.3عتتتتتتتتدد التتتتتتتتدورات ختتتتتتتتالل الستتتتتتتتنة %

 %.2ونسبة االستبعاد والفرز 

 فتتتتتتتتي حالتتتتتتتتة التتتتتتتتذب  فتتتتتتتتي الستتتتتتتتودان. 53% و54صتتتتتتتتافي فتتتتتتتتي حالتتتتتتتتة التتتتتتتتذب  فتتتتتتتتي مصتتتتتتتتر تنستتتتتتتتبة ال %

 %.2.5وفاقد "التبريد وأخري" 
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  اليوميتتتتتتتتتتتة  دوالر ومتوستتتتتتتتتتتط تكلفتتتتتتتتتتتة الت ذيتتتتتتتتتتتة 1.08ستتتتتتتتتتتعر شتتتتتتتتتتتراء كيلتتتتتتتتتتتوجرام التتتتتتتتتتترأس ال تتتتتتتتتتتي

 148.1دوالر. اجمتتتتتتتتتتالي تكلفتتتتتتتتتتة طتتتتتتتتتتن العلتتتتتتتتتتف لل جتتتتتتتتتتول الصتتتتتتتتتت يرة واملتوستتتتتتتتتتطة  2.19للتتتتتتتتتترأس 

 دوالر. 165.35دوالر وطن العلف لل جول ال بيرة 

  ستتتتتتتتتنويا. كمتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتم 20دوالر ستتتتتتتتتنويا وأعبتتتتتتتتتاء املرابحتتتتتتتتتة  000ف100تكلفتتتتتتتتتة ايجتتتتتتتتتار املشتتتتتتتتتروع %

 % من األرباح سنويا نظير ادارة املشروع.20سداد 

 دوالر وستتتتتتتتعر بيتتتتتتتتع الجلتتتتتتتتد والستتتتتتتتتقط  3.983م فتتتتتتتتي توشتتتتتتتتكي لتتتتتتتتو اللحتتتتتتتتم بتتتتتتتتالعظستتتتتتتتعر بيتتتتتتتتع كي

 دوالر. 40

 توقعات قائمة الدخا:

يتوقتتتتتتتتتتتع ان يحقتتتتتتتتتتت  املشتتتتتتتتتتتروع أرباحتتتتتتتتتتتا ابتتتتتتتتتتتتداء متتتتتتتتتتتن الستتتتتتتتتتتنة األولتتتتتتتتتتتى وقتتتتتتتتتتتدر متوستتتتتتتتتتتط األربتتتتتتتتتتتتاح 

ألتتتتتتتتتتف دوالر ويتوقتتتتتتتتتتتع ان تبلتتتتتتتتتتت  األربتتتتتتتتتتاح الستتتتتتتتتتتنوية فتتتتتتتتتتي العتتتتتتتتتتتام الختتتتتتتتتتتامس  875الستتتتتتتتتتنوية بنحتتتتتتتتتتتو

 مليون دوالر. 1.195نحو 

 قائمة الدخا  الف دوالر(
 5 4 3 2 1 البيان

      االيرادات

 24,339 21,731 19,992 18,689 14,777 املبيعات

 22,145 19,773 18,191 17,005 13,445 تكلفة البضاعة

 2,194 1,958 1,801 1,684 1,332 مجمل الربح

 100 100 100 100 100 االيجار السنوي 

 600 600 600 600 600 الفوائد

 299 252 220 197 126 % نظير االدارة20نسبة 

 999 952 920 897 826 اجمالي املصروفات االخري 

 1,195 1,006 881 787 506 صافي الربح

 

 
  -للصندوق : ه/ املصروفات التشغيلية

 تي :املصروفات السنوية للصندوق في اآلتتمثا 

 طباعة نشرة االصدار ومستندات االكتتاب . .1

 االعالنية لالكتتاب .الحملة  .2

 موعده. يف للتموياسداد العلى مخاطر عدم مين أوفات التمصر  .3

 بسوق الخرطوم لألوراق املالية .السنوية رسوم االدراس والعضوية  .4

 مين الصندوق أاتعاب  .5

وأية مصروفات  االعالنات القانونية للصندوق  اعالنات االرباح والتصفية للصندوق( .6

 أخرى يواف  عل  ا أمين الصندوق بعد التشاور مع الشركة.
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 ( عوائد االستثمار ومخاطره:21) 

 : عوائد 
ً
 :الصندوق اوال

 -من املؤما أن تتحق   يرادات الصندوق من املصادر اآلتية:

التي ينفذها مدير الصندوق مع الشركة خالل عمر  بصي ه املختلفة ارباح عمليات التمويا .أ

 الصندوق.

 لألوراق املالية والصكوك التي يمل ها الصندوق والنمو الرأسمالي توزيعات األرباح الدورية   .ب

 على  لك أن يكون العائد الصافي للمستثمرين في حدود .س
ً
 مع العلم بأن % 20 - 18 ويتوقع بناءا

ً
سنويا

 على مدير الصتتتتتتتتتتندوق وخنما هو على ستتتتتتتتتتبيا االستتتتتتتتتتترشتتتتتتتتتتاد عند اتخا  قرار هذا العائد ال يمثا  لتز 
ً
اما

 االستثمار في صكوك الصندوق.
 

  : 
ً
 املخاطر : ثانيا

تخضتتتتتتتع استتتتتتتتثمارات الصتتتتتتتندوق للمخاطر املعتادة املرتبطة بمجاالت استتتتتتتتثماراته املعلنة  في نشتتتتتتترة 

لصتتتتتتتتتتتتتندوق افي عمليات التمويا املمنوحة من  اإلصتتتتتتتتتتتتتدار هذه مثا مخاطر اإلدارة ومخاطر التع ر

ستتتتتتتتام التمويا أو التأخر في دفعها في اثلة في عدم قدرة الشتتتتتتتتركة على دفع بالصتتتتتتتتي  املختلفة واملتم

املواعيد املحددة. باالضتتتتتتتتتتتتافة ملخاطر انخفا  القيمة الستتتتتتتتتتتتوقية لبعض األعيان املؤجرة ومخاطر 

املحتما أن تواجهها استتتتتتتتثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمارات الصتتتتتتتندوق.  تذبذب أستتتتتتتعار األوراق املالية وغيرها من املخاطر

 لتالفي هذه املخاطر أو 
ً
ويتخذ مدير الصتتتتندوق حزم من الستتتتياستتتتات والضتتتتمانات املقبولة مصتتتترفيا

 . لك التأمين على هذه املخاطر لدى شركات التأمين املحليةفي بما  تخفيضها للمدى املقبول 

 ( أسس توزيع صافى العائدات املتحققة :13) 

دفعة خالل عمر الصتتتتتتتتندوق  ويتم  15اي على  ثالثة أشتتتتتتتتهرتوزع صتتتتتتتتافي العائدات املتحققة بت اية كا 

 لليتتتتتتتتجالت التي تحما أستتتتتتتتماء امل تتبين في الصتتتتتتتتندوق  الثالث التوزيع في ن اية الشتتتتتتتتهر
ً
لكا دفعة وفقا

 والصادرة عن السوق في فتره ال تتجاوز عشره أيام من بداية الشهر الذى يليه.

 ب صافي عائدات الصندوق ( نس14)

% للمضتتتتارب 10% لرب املال املستتتتتثمرين( و90يوزع صتتتتافي العائدات املتحققة من الصتتتتندوق بنستتتتبه 

  املدير(.

 ( تداول الصكوك خالل عمر الصندوق:51)

ستتتتيتم ادراس صتتتتكوك "الصتتتتندوق"في ستتتتوق الخرطوم لالوراق املاليه و/أو أية أستتتتواق مالية أخرى بعد 

/أو موافقة الستتتتتوق بعد ا
ً
لتاكد بواستتتتتطة " املدير"من أن أك ر موجودات الصتتتتتندوق قد صتتتتتارت اعيانا

منافع . وبعد  لك يستتتتطيع املستتتتثمر   ا رغب بيع صتتتكوكه من خالل شتتتروم ولوائ  التداول املعمول 

 ب ا في السوق.
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 ( القوائم املالية للصندوق:61)

 للمعايير الصتتتتتتتتتتتادرة عن هيئة يتم  عداد واعتماد القوائم املالية للصتتتتتتتتتتتندوق بصتتتتتتتتتتتورة استتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية وف
ً
قا

 املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية_البحرين  حيث يعداملدير القوائم املالية التالية:

 أ/ قائمة صافى املوجودات. 

 ب / قائمة العمليات. 

 س / قائمة محفظة االستثمارات والذمم والتمويا . 

 املدير:( النشرات واالفادات التي يصدرها 17)

 يصدر املدير النشرات واالفادات اآلتية:

 أ/ نشرة  صدار الصندوق األساسية واملجازة من قبا الجهات املختصة.

 ب /االعالنات عن مواعيد االكتتاب وتسلم األرباح وتصفية الصندوق.

 س /أية  عالنات للمستثمرين يراها املدير او األمين ضرورية لصالح املستثمرين.

 اب واجراءاته:( االكتت18)

 أ/ االكتتاب:

يم ن التقدم بطلبات االكتتاب للمراكز املحددة لالكتتاب في هذه النشرة واإلعالن   .1

القانوني لإلكتتاب في الصحف السيارة  و لك وف  الطلب املعد لذلك ال ر   ويتم  لك 

فى أيام العما وهي كا ايام االسبوع  ماعدا يومي الجمعة والسبش والعطالت الرسمية(  

 وحتى الساعه الثانية بعد الظهر. و لك من الساعة الثامنة
ً
 و النصف صباحا

 عدد الصكوك  .2
ً
 باملبل  املستثمر في الصندوق ويبين أيضا

ً
يسلم املستثمر ايصاال ماليا

امل تتب ب ا وسعرالصك املدفوع  ويعتبر هذا االيصال  ثباتا ملل ية الصكوك لحين  يداع 

املركزي بسوق الخرطوم سجا املساهمين في الصندوق لدى مركز اإليداع والحفظ 

 لألوراق املالية  و لك بمجرد انت اء فترة االكتتاب وخدراس صكوك الصندوق في السوق.

 إجراءات االكتتاب:ب/

   علي مقدمي الطلبات من االفراد تقديم االوراق الثبوتية الالزمة.  بطاقة قومية

 جوازسفر  الرقم الوطني(.

 ن يتم توقيعه من قبا الشخص /االشخاص بالنسبة للشركات يجب تقديم الطلب علي أ

 املفوضين بالتوقيع وف  خطاب رسمي موجه ملدير الصندوق.

  بالنسبة للقاصرين يتم التقديم من قبا الوالدين أو من في ح مهما او الوصنى القانونى

 عل  م بعد  براز ما يثبش  لك.
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 ت/االكتتاب عن طريق الهاتف او الفاكس:

"بواسطة الهاتف أو الفاكس باستخدام إنتاج وتسويق اللحوم صندوق  يم ن االكتتاب في "

 استماره الطلب املرفقه مع هذه النشره .وترسا بعد تعبئت ا  لى:

 الخرطوم –بنك االستثمار املالي 

 +249183730304+فاكس:249183730300الخرطوم/ السودان  هاتف :12046ص.ب.

 info@fibaonline.comبريد أل ترني: 

 "صندوق إنتاج وتسويق اللحوم" لعنايه :مدير

و بواسطه الفاكس بارسال  ستمارة الطلب الي أيجب التأكيد علي الطلبات التي تتم بالهاتف 

"بنك االستثمار املالي "بالخرطوم أو لبقيه مراكز االكتتاب املحددة في هذه النشرة. ويعتبر 

 علومات ادناه:املتقدمون بطلب دون استخدام استماره الطلب ان م قد ادلوا بامل

 

 بنك االستثمار املالي.-" صندوق إنتاج وتسويق اللحوم الي مدير "

أقر/نقر بتسلم نشره اصدار الصندوق التي قمش/قمنا بدراست ا بعنايه قبا التقدم ب ذا الطلب 

وقد اخذت بعين االعتبار سياسه االستثمار وعواما املخاطره التي تتصا بذلك .وقد تم تعبئه هذا 

الطلب وف  الشروم الواردة في النشرة . أتقدم /نتقدم بطلب الحصول علي عدد .........من 

 ا
ً
لصكوك بمبل  .........بالسعر املحدد وفقا لنشرة االصدار ويتم شرا ها باملبل  امل تتب به  صافيا

 من اي رسوم يتم  حتساب ا(.كما انني  ننا / اقر نقر بان الصندوق يحتفظ بالح  في رفض 
ً
وخاليا

  .
ً
 أو جزئيا

ً
 اي طلب كليا

 

 

 اإلل تروني وف  الصي ه التاليه :يجب ان تكون الطلبات بواسطه الفاكس أو البريد 

 طلب  كتتاب

 "   املحترم . صندوق إنتاج وتسويق اللحوم السيد /مدير "

 السالم علي م ورحمه هللا تعالي وبركاته                          

صندوق إنتاج   نني اننا/اتقدم/نتقدم بطلب  ستثمار مبل  ........ جنيه سوداني(في الصكوك "

" بعدد.........صك وقد اصدرنا تعليمات الي بنك ...............الصدار حوالة باسم  حوموتسويق الل

"بمبل  ......... جنيه سوداني(.املبل    نتاس وتسوي  اللحومالسيد مدير "صندوق 

شهادات كتابه فقط.................................................جنيه سوداني(.يرجي ان تصدروا ب سمي/باسمنا 

           تثبش عدد الصكوك اململوكه لي /لنا .االسم:........ .......................العنوان:.... ....................................    
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 ث/الدفع بواسطة حوالة مصرفية أو شيك:

صندوق إنتاج    ا تم الدفع بواسطة حوالة  مصرفية أو شيك فيجب ان تكون لصالح"

" ويرف  معها طلب كاما يرسا بالبريد "لبنك االستثمار املالي" بالخرطوم.  وتسويق اللحوم

ونود أن نلفش نظر املستثمرين الى ان التعاما مع هذه الطلبات سيتم بعد تحصيا قيمة 

 الحواالت والشيكات ويتحما املساهم أى مصروفات تتعل  بتحصيلها  ن وجدت.

 ج/عملة الدفع:

 بالجنيه السوداني و املستثمرين الذين يقومون 
ً
تدفع قيمة الصكوك امل تتب ب ا كاملة ونقدا

بالدفع ب ية عملة أجنبية قابلة للتحويا يتم اعتماد مساهمت م بسعر التحويا املعلن للعملة 

 لحظة االكتتاب عبر نافذة البنك.

 

 ح/مراكز االكتتاب:

 ية:يتم االكتتاب في مراكز االكتتاب التال

  730300بنك االستثمار املالي : الخرطوم   برس املنار   شارع السيد عبد الرحمن  هاتف  .1

   info@ fibaonline.comبريد  ل تروني  730304فاكس  .2

 فرع القضارف  –بنك االستثمار املالى   .3

 فرع األبيض.ف –بنك االستثمار املالي  .4

 فرع سنار –االستثمار املالي بنك  .5

 في اإلعالن القانوني لالكتتاب في صكوك الصندوق. .6
ً
 أية مراكز أخري يعلن عت ا الحقا

 (الزكاة:91)

علي حملة الصكوك استخراس زكاة مساهمات م في الصندوق بأنفسهم  ويم ن الرجوع ملدير 

 الصندوق ملعرفة مكونات محفظة موجوداته في أي وقش.

 فقهى:(الرأى ال20)

مرف  الراى الفقهي حول نشرة  صدار الصندوق والصادر من هيئة الرقابة الشرعية لبنك 

 االستثمار املالي  مدير الصندوق(.

mailto:info@finvestbank.com
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 ( االستفسارات:21)

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

 هذه فيم ن االتصال علي العنوان التالي:

 االستثمار املالي""بنك 

 برس املنار  شارع السيد عبد الحمن

 12046السودان  ص.ب.: –الخرطوم 

 +249183730300هاتف:

 +249183730304فاكس:

 info@fibaonline.comبريد  ل تروني: 

 ".صندوق إنتاج وتسويق اللحوم  لعناية السيد مدير/"
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 تقرير هيئة الرقابة الشرعية

 
 

الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر األنبياء واملرسلين  وبعد       

 وبعد 

 

صندوق إنتاج وتسويق  فقد  طلعش هيئه الرقابة الشرعية لبنك االستثمار املالي على نشرة  صدار"

معش  لى  جابات م عن ملحوظات ا " واجتمعش الهيئه مع املسئولين في "بنك االستثمار املالي" واستاللحوم

 واستفسارات ا  وادخلش بعض التعديالت علي النشرة.

 

 علي هذا  فان الهيئه تقرر أن نشرة  صدار "
ً
" ليس ف  ا ما  صندوق إنتاج وتسويق اللحوم وبناءا

 يتعار  مع أحكام الشريعة االسالمية و ال مانع من  صدارها والعما ب ا.

 

 

 التوفي     وهللا ولي 

 

 

 م.2021........... ..  ...............هت  املواف  1442..  ........... ........التاريخ: .......

 

 

 

 رئيس الهيئة   الشيخ: ......................................... 

 

 

 

 

 ختم البنك


