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 :( بيان للمستمثرين احملمتلني1)

النشتتتتتتتر  ذرا   كذيما لرد مي يرك  يعي من م إذمي      يرجى من مجيع املستتتتتتتقرارين ذرا       
صندوق  اجليم ا  ن اهلدف الرئيسى من  عداك ي  ذ عتتتتتتتتتتتتتترأل امل تتتتتتتتتتتتتتإذمي  ا  ي يا  ذ   

 ( ملسيعد   املسقرار عإى اختي  ذرار  بشين اال قراير  يه.الذطنيا اال قرايري
غفد أو ريا عتتن الصندوق وال تامل إذمي  الضرو  تقضان مجيتعوكاي  ذ م إذم  ين     النشر  

 اير.اال قريرذن هلي أثر ي السإيب أو اإلجيييب عإى ذرار   يما ذدتسمط أي م إذمي  
 

 ( تعريفـــات :2)

 الصندوق :  (. مذضذع     النشر  صندوق اجليم ا الذطنيا اال قرايرييمصد به 
 . م2016ا ذاق املي  تنظيم يمصد به ذينذن  إطا 

 . إطا تنظيم ا ذاق املي  ييمصد هب
 المينذن :
 : السإطا

 :السذق .يمصد به  ذق اخلرطذم لالوراق امليليا
 ال ني املؤجر :  . لإصندوق املاإذك كإيا اهلند ا ابجليم ا الذطنيا  أرأل ومبيين يمصد هبي

 املؤجر: .صندوق  اجليم ا الذطنيا اال قرايري
 :الشركا .ذطنياامليلرا لإجيم ا ال احملدوك لق إيم املقمدم نظم االشركا الذطنيا ل

 :املسقأجر .ا الذطنياامليلرا لإجيم  لق إيم املقمدم احملدوك انظم الشركا الذطنيا ل ذ 
و ذ بنك  صتتتتتتتتتتتتتتندوق  اجليم ا الذطنيا اال تتتتتتتتتتتتتتقرايرييمصتتتتتتتتتتتتتتتد به مدير 

 . املييلاال قراير 
 املدير:

 الصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق نيتتيبتتا عنيمصتتتتتتتتتتتتتتتد بتته اجلعتتا ال  تمذم بذاجتت  مراذبتتا أكا  
  ا.لصندوق ويصدر المذائم امليليا املراجاعاي  أويراجع  املسقرارين  يه

 ا مني:

يمصتتتتتد به الذثيما  ا  المياا احملدك        النشتتتتتر  ال  تصتتتتتدر اب تتتتتم 
 ميلرعي مميبد ا مذا  ال  ك  عي لإاسيمها   الصندوق.

 الصتتتك :

 املسقرار:  ذ امليلك الى عدك من صرذك الصندوق.
 .با الشرعيا لبنك اال قراير املييل يئا الرذي

 
  يئا الرذيبا الشرعيا:
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 :املالكة للجامعة الوطنية لتعلمي املتقدم احملدودةا لنظم الرشكة الوطنيةخلفية عن ( (3

لنظم الق إيم املقمدم احملدوك  كشتتتتتركا مستتتتتيمها عيمه  ا  مستتتتتئذليا  أت تتتتتستتتتتل الشتتتتتركا الذطنيا
من ذينذن  8م مبذج  امليك  2013 11 4   23970حمدوك  مستتتتتتتتتتتتتتجإا  ل الرذم    

برأمسي  مصتتتتتتتتتتتترئ به ذدر  ميئا مإيذن جنيه م 2015امل د  عيم  1925الشتتتتتتتتتتتتركي  لستتتتتتتتتتتتنا 
  ذكاين.

 :عي الشركا الذطنيا لنظم الق إيم املقمدماالغراأل ال  انشئل من اجإ
 يد  م ي  والرإيي  وم ي د القدري  وأت تتتتتتتتتتتتتتي  اجليان ت اد   جمي  انشتتتتتتتتتتتتتتي  وأت

 كبيتتا لنيتتد كتتد مستتتتتتتتتتتتتتقذ   التتدرجتتي وا  ال إايتتا والفنيتتاالطالب   مجيع اجملتتيال  
 .مذا ما اجلعي  املخقصا ىال إايا مبي تساح به الضذابط وب د احلصذ  عإ

 لقدري   يد املنستتتتتذبني ابأ  مؤ تتتتتستتتتتي  الق إيم القم  و لك لق  جمي  انشتتتتتي ن ت ادأ
القمنيا مذما والطفذلا وال الج الطبي ي و مؤ سي  اجملقاع الصحيا ورعييا ا املبرر   

 االش يعيا واحلذ با الصحيا.
 ديث وتطذير  بد وطرق و يئط الق إيم اال إي و لك بقذ ري املني ج  عإىت اد  أن 

 يا احلديرا و ميً لإناط والربامج ال يمليا.ال إا
 تتتتتتتتتي  كإيي  جيم يا تقضتتتتتتتتتان مبدئييً جماذعا من الربامج و لك بقدري  أان تمذم بق 

لا ديالطبي ي وتمنيا الق إيم عن ب د والصتتتتتتت الط  وال إذم الصتتتتتتتحيا والصتتتتتتتيدلا وال الج
ذارئ طاالشتتتتتتتتتتتتت يعي  الطبيا وبرامج ال تتتتتتتتتتتتتنين واملخقربا  الطبيا و الستتتتتتتتتتتتتريريا وط  ا 

   يف.واإل
 تتستتي  ذبد املدر تتي ومؤ  إارا د ذبد اجليم يا والق إيملنشتتي  املدار    عإىت اد  أن 

والرؤيتا أ  يتد  وي اال قيتيجتي  اخلتيصتتتتتتتتتتتتتتتا واملالامتا ال إايتا لفتيذتدي احلركتاأالق إيم لقت
 يمإني   ال أوصتتتتتتتتتتتتحيب احليجا أ يد أرم و لك بقطبيق برامج الق إيم لقوالصتتتتتتتتتتتتم والب

 .ع املني ج املساذئ هبي  القخصص م ا
 ت اد   جمي  القجير  ال يما والقجير  االلررتونيا مبي    لك جتير  اجلاإا والقجزئا  أن

   لإقسذق واالجتير ب د مذا ما اجلعي  املخقصا.أأل املنشكاخد اال ذاق ال يما وامل ير 
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ممتيرنتا مببإ   مإيذن جنيته 159 يراكا   مجتيليتا ذتدر تي م 2017 ممتل الشتتتتتتتتتتتتتتركتا   ال تيم 
مإيذن جنيه  94. وأرابئ ذدر ي %50اي بنستتتتتتتبا ا ك  ذدر ي  2016مإيذن   عيم  106

 .%55.4م أي بنسبا ا ك  ذدر ي 2016مإيذن جنيه   عيم  60.5مميرنا ب 

مميرنا  مإيذن جنيه 106 يراكا   مجيليا ذدر ي   مد  ممل الشتتتتتتتتتتتتتتركا م2016  ال يم  امي
 60.5وأرابئ ذدر ي . %55.9اي بنستتتتتتتتتتتتتتبا ا ك  ذدر ي  2015مإيذن   عيم  68مببإ  

م أي بنستتتتتتتتتتتتتتبتتتا ا ك  ذتتتدر تتتي 2015مإيذن جنيتتته   عتتتيم  33.7مإيذن جنيتتته ممتتتيرنتتتا ب 
79.5%. 

 

 :للصندوق العامة ال حاكم( 4)

وق ويفذضه من مدير الصند   املسقرار مع بميا املسقرارينمبذج      النشر  يطإ -أ
ن من الشركا بغرأل االنقفيع م اثبقاشرا  اصذ  و ابكار  وا قراير اصذ  الصندوق 

 عيئد ي.
 الصندوق مببإ  ايل احلد ال ي يساحميرن ملدير الصندوق أن يسي م عند ات ي   -ب

 به النظيم وي يمد   ا املبإ  من ذبد مدير الصندوق بصفقه اشرتاكي   الصندوق.
خ    االعقبير أن المياا السذذيا وعذائد صرذك الصندوق ذد يق رضين جي  ا  -ت

لالخنفيأل او االرتفيع و مي جملر   اال داث االذقصيكيا الىت تؤثر عإى عاد 
 الصندوق.

مل يقم تفذيض اى شخص إبعطي  ايا م إذمي  أو تمدمي ايا  ذرارا  خبالف ال    -ث
  تصدر  كذر   يعي وايا كقيبي  او نشراتقضانعي نشر  االكققيب     واملسقندا  امل

 من ذبد املدير. 
المترد نشر  االكققيب     عرضي أو كعذ  من ذبد اى شخص ىف اى بإد يرذن  يعي  -ج

ويرذن  يعي الشخص ال ي يمدم   ا ال رأل     ا ال رأل او     الدعذ  غري ذينذنيا
والمترد عرضي او كعذ  الى شخص ال جيذا   او     الدعذ  غري مؤ د لإمييم ب لك

 .ذينذان ذييمه بقمدمي   ا ال رأل او الدعذ 
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 : وأ هدافه  الصندوق( تعـريف 5)

 قصندوق ا قرايرى مقذ ط االجد ومغإتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ذ" صندوق  اجليم ا الذطنيا اال قرايري" 
ضتتتتتتيربا املعمد صتتتتتتيغا ب( أنشتتتتتت  بغرأل  شتتتتتتد املذارك من املستتتتتتقرارين حمدك ال ار ورا  املي  

لمط ا اب أرأل ومبيين كإيا اهلند تتتتتا القيب ا لإجيم ا الذطنيا شتتتتترا  تذظيفعي   ومن مث املميد  
 .  الصندوق رت  طيإا جير  تشغيإيا إشركا أتجري ي لاعيك  و  ي الراذي ابخلرطذمحب 413رذم 

 يس ى " الصندوق " لقحميق اال داف القيليا:
 نشتتتتتتتتر  عاإه امل إنا ىف تتتتتتتتقراير ي ىف جميال  ابتنايا أمذا  املستتتتتتتتيمهني ىف الصتتتتتتتتندوق  (1

 لصرذك.حلاإا ا  ذق م د  ارابئ احلسياب  املصر يا ميق رحبيا و  اإلصدار    
نطما البيذري ريفي مب مستتتقشتتتفىبني  تذ ري مذارك ميليا مني تتتبا لإشتتتركا ال تتتقخدامعي ىف  (2

 .طبيا دا قني  م ذو كاي  وتشييد عميرا  أخرى ممإذكا لإشركا و  بذاليا اجلزير 
ال  خ ا ك ( عرأل ا وراق امليليا املستتجإا بستتذق اخلرطذم لالوراق امليليا منتذ تتيع   (3

 صرذك الصندوق ىف السذق. ضي ا ورذا ميليا جديد  عند اكراج 
 .ىف البالكالميئاا عإي صيغا االجير  تطذير صنيعا الصنيكيق اال قرايريا  (4

 ( الفكرة الاستامثرية للصندوق : 6)

رأل ومبيين  أالفرر  اال تتتتتتقرايريا " لإصتتتتتتندوق " ىف تذظير مذارك  ىف شتتتتتترا   تقاحذر -أ
تشتغيإيا ملد    جير  لإشتركامث  عيك  أتجري  . يً شترا  كإيلإشتركا ه اإذكواملكإيا اهلند تا 

 .امقالكيً مذثميً  رإياال ومبيينصذ   لصندوق ا نذا  تبدأ ب د امقالك  مخ 
  إيارالىف  يلا ك ع االجر  املستتتتتتتتتتتقحما عإى الشتتتتتتتتتتتركا نظري اال تتتتتتتتتتتقفيك  من خدمي   -ب

 وكي ا ا تتتتتتتتقرايريا طرف البنك اب تتتتتتتتم الصتتتتتتتتندوقممدميً  جيذا لإادير ا تتتتتتتتقراير ي ىف 
 بغرأل كعم رحبيا الصندوق. ملصإحا املسيمهني

 الذطنيالشركا اي طي الصندوق محإا الصرذك اخليير    ذيد صرذكعم  ىل أ عم    -ج
ال  يقم  ذياا عالو  االصتتدار من %25وبنستتبا ختفيض  لق إيم املقمدم احملدوك ا لنظم
جلعي  مبذا ما ا   ا مت  لك خال  عار الصتتتتندوق الطرئ   اتريخعإيعي الستتتتعم  طرئ

 .املخقصا
ويرذن  ا القمييم  ستتتتتتتتتتتت ر لإبيع ب ي رأليقم تمييم املب  و  عار الصتتتتتتتتتتتتندوق رت  بنعييا  -د

   الشرا .ني سا امل  ق املشرتين احملقاإنيمع لإشركا 
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 ( وصف العني املؤجرة :7) 

جنذب  ي الراذيحب 413ابلمط ا منر    مشيداإذكا لإشركا و امل كإيا اهلند ا اال ني املؤجر   ي   
 بدرونمن ويقرذن مبىن الرإيا  .رت مربعم 2,858 الرإيا مسي قعيتبإ  مدينا اخلرطذم   شرق

طذابق مقررر   وأرب اأو  ق طيبو  مرق  16ذيعا كرا يا و 12حيقذ ن عإى  أرضيطيبق و 
 .محيم ومص دين كعرابئيني 19مرق  ابإلضي ا  ىل  32ذيعا كرا يا و 21هبي 

 : واحلد الادين لبداية نشاطه ( جحم الصندوق ومعره8)

 "و ذ ال ني حمد الصتتتتتتتتتتتتتترذك أرأل ومبيين الرإيالقحديد  جم الصتتتتتتتتتتتتتتندوق  مد مت تمييم  -أ
 و ذ بيل خرب  م قاد  ذ ذن  لإلنشتتتتتتي ا  والطرق واجلستتتتتتذراملصتتتتتتدر " بذا تتتتتتطا الستتتتتتيك   

 لرإيااومستتتتتتتتتتتتجد لدى جمإ  تنظيم بيذ  اخلرب  الستتتتتتتتتتتتذكانيا وكينل نقيجا القمييم أن ذياا 
 .مذضذع صرذك الصندوق الرإيامإيذن جنيه  ذكاين و  ا  ذ  جم  215ت يك  مبإ  

مإيذن  ميئقينجنيه  تتتتتتتذكا     200,000,000املطروئ لالكققيب  قالصتتتتتتتندو رأ  مي   -ب
صتتتك( بمياا امسيا ذدر ي مإيذن  اثننيصتتتك    2,000,000( ممستتتاا اىل جنيه  تتتذكا 

مإيذن  15مقبمي املبإ  وذدر   ( لإصتتتتتتك الذا د. تتتتتتذكاينه  تتتتتتذكاين   ميئا جني هجني100
 .ولي  حلاإا صرذك الصندوق لإشركاميرد مإريا خيصا جنيه 

عيين ذيبإا و ذيإه  شتتتتعراً تبدأ عند  صتتتتذله عإى احلد االك  لرامسيله  60عار الصتتتتندوق  -ج
 جري.ألإق

جنيه  100,000,000ك  لبدايا نشتتتتتين الصتتتتتندوق  ذ مبإ  أاحلجم املستتتتتقعدف كحد   -د
والفرق بني     ميله املستتتتتتقعدفأمن ر  % 50جنيه  تتتتتتذكا  ( مترد  مإيذن ميئا تتتتتتذكا   

 املبإ  املرقق  به ورأ  املي  ي قرب صرذكيً ممإذكا لإشركا.
  و  من االكققيب يقم متديدك  لرا  املي  خال  الشتتتتتتتتعر ا ىف  يلا عدم اكقاي  احلد ا  -ه

لفرت  وا د  وا ا مل يرقاد احلد االك  يقم القاديد لفرت  شتتتتتتتتتتتتتتعر لخر و ن مل يرقاد احلد 
و ارجيع أمر ختفيض را  مي  الصتتتتتتتتتتتتتتندوق ألفرت  االخري  ينظر ىف ي  ب د ااالك   لرا  امل

 لإمينذن. يً صحيهبي و ماالمذا   
صفيا مبرر  تا مني و يئا الرذيبا الشرعيا صفيا الصندوق ذبد مذعد  مبذا ما جيذا لإادير ت -و

 ب د مرور ثالثا  نذا  من بدايا نشيطه.
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 ( الس ند الرشعى للصندوق :9)

 -ا طراف   الصندوق و ق اآليت:ترير ال الذا بني 
 أواًل: العالقة بني املدير واملستثمرين:

 ترير و ق صيغا املضيربا الشرعيا املميد  وطر ي ي مهي:
 رب املي  : محإا الصرذك و م مجعذر املسقرارين ىف الصندوق. -أ

 املضيرب : بنك اال قراير امليىل. -ب
لإاضتتتتتتتتتتتتيرب  مدير  %10ولرب املي   املستتتتتتتتتتتتقرارون(  %90تذاع االرابئ بنستتتتتتتتتتتتبا  -ج

قحاإعي ي الصندوق(. و   يلا  دوث خسير  من غري ت د وال تمصري من املضيرب 
 رب املي   بيناي يقحاد املضيرب اخلسير  النيجتا عن ت ديه و أو تمصري .

 
 اثنياً: العالقة بني املدير والشركة:

يا  من اجمل_ترير ال الذا بني املدير والشتتتتتتركا بصتتتتتتيغا  جير  ال ني ملن ابععي  جير  تشتتتتتتغيإيا 
 اهليئا ال إيي لإرذيبا الشرعيا.

 ( الس ند القانوىن للصندوق :10)

ذينذن  تتتتتذق اخلرطذم و  2016ذينذن  تتتتتإطا تنظيم ا تتتتتذاق املي  لستتتتتنا ا تتتتتقنيكا عإي  -أ
" فقهوبصتتنشتتي  الصتتندوق اال تتقراير امليىل"إبيمذم " بنك  2016لالوراق امليليا لستتنا 

  ايداعه  ينظرو لدى السذق  د اكقايله ب جد املسيمهني ىف الصندوق  يذكع املدير"
 لك يستتتقطيع اي مستتتي م   الصتتتندوق باخري  ستتت  المينذن و ميليا ايا ا تتتذاق   
نذنيا يميإرعي   الصتتتتندوق وابلقييل اجرا  كي ا القصتتتتر ي  الم ك صتتتترذكه ال عد ام ر 

 عإيعي.
 ".السذق قاد من "امل د  و ق الناذ ج املحيرم عاد الصندوق نشر  االصدار  -ب

 ( همام مدير الصندوق :11)

 مايىل: ههو" بنك الاستامثر املاىل" وتتضمن همام"صندوق  اجلامعة الوطنية الاستامثريمدير" 

 .لصيحل الصندوق  املاإذكا لإشركاعيين ألل شرا ال برام عمد  -أ
مميبد  و لإغريأإذكا لإصتتتتتتتندوق مع الشتتتتتتتركا عيين املالألالقشتتتتتتتغيإيا  جير اإل برام عمد  -ب

 اجر  م إذما خال  عار الصندوق.
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  كار  عاإيي  الصندوق اال قرايريا مبي يقايشى مع أ دا ه. - 
  او ايا ا ذاق اخرى و مي لإمينذن.امليليا و  كراج الصندوق ىف  ذق اخلرطذم لألوراق -ث
ى خر ايا لإاستتتقرارين تذضتتتح املذذر امليىل لإصتتتندوق وأيا  عالان   صتتتدار نشتتتر  كور  -ج

 .مني ضروريا النشر لصيحل املسقرارينا  أولإاسقرارين يرا ي مدير الصندوق 
   املذجذكا  املاإذكا لإصندوق.جديد   ك الضي ا منشآ ذ ابرام اي عم -ئ
 املسقحما   مذعد ي لإاسيمهني   الصندوق. ا رابئك ع  -خ
 الصندوق عند القصفيا. املنيذصه وعمد بيع مذجذكا  جرا   -ك
 ياا تصفيا الصندوق من بيع أصذله   هنييا عار . رجيع ميتسقحمه الصرذك من ذ - 

 عنوان مدير الصندوق هو : 

 " بنك الاستامثر املاىل "

 اخلرطوم / السودان . 12046ص .ب : 

  0024983730300هاتف    : 

 info@fibaonline.comلكرتوىن : بريد ا0024983730304فاكس    : 

 ( أ مني الصندوق :12)

 مييإى: هاد معيمتشو  املقارإا ىف رعييا مصيحل املسقرارينو يمذم االمني مبعيم أمينا الصندوق 
لإقتتأكتتد من  تتتتتتتتتتتتتتالمتتا مذذفتته املتتييل واعقاتتيك  تت   لمذائم املتتيليتتا لإصتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق مراج تتا ا -أ

 .و صدار المذائم امليليا املراج ا احلسياب 
 ا  رت  ي ى أجر  املرد طيإتضتتتتت      النشتتتتتر  القحمق من أن االجر  املنصتتتتتذه عإيعي  -ب

 املإذكا لإصندوق.و عمد االجيير لإ ني املؤجر  
اعقايك تذاي ي  االجر  الدوريا وتصتتتتتتفيا الصتتتتتتندوق حبستتتتتت  املذاعيد املمرر  ىف نشتتتتتتر   -ج

 اإلصدار.
 شريوى من املسقرارين ور  عي ملدير الصندوق ومقيب ا ركوك املدير عإيعي.مقيب ا أى  -د
مبعيم إمييم ل عبدالإطير والطي  وبشتترى وشتتركيؤ م  الستتيك ت يني عإى  الستتذق وا ق -ه

الربج الريلث ال اير   -الطيبق الرابع  731 ه.ب .اخلرطذم م:نذاهنأمينا الصندوق وع
 . bb.com-info@ae:الررتوين بريد 0912163355تإفذن: الرذيقيا 

 

mailto:info@fibaonline.com
mailto:info@ae-bb.com
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 للصندوق: الاقتصادية( اجلدوي 13)

 :لإصندوق عإي اال رتاضي  القيليه بنيل اجلدوى االذقصيكيا
وميئا مإيذن  ميئقين ومخستتتا عشتتترجنيه  تتتذكاين   215,176,604:  رإيا جم ال -أ

 إاذجذكا ل  تتتتذكاين( وميرد المياه البي يه جنيه  و تتتتقايئا وأرب األر  تتتتقا و تتتتب ذن 
و لك و ق القمييم امل قاد لدي مدير حمد الصتتتتتتتتتتتتتترذك املصتتتتتتتتتتتتتتدر  واملاإذكا لإشتتتتتتتتتتتتتتركا 

  ذ ذنج لإلنشتتتتتتي ا  والطرق واجلستتتتتتذر   يذنيذبيل اخلرب  الصتتتتتتندوق والصتتتتتتيكر عن 
 القمييم. ا هب املرإرم 2018

 . اً شعر  60عار الصندوق:   -ب
نا االوىل ىف  ديد ا  ا صتتتتتتتتتتتتتتتد -ج جر  الستتتتتتتتتتتتتتنذيا  ذ أجر  املرد وذد دك  ىف الستتتتتتتتتتتتتت

ال  مب دأجر  املرد  أ تتتتي ب د  لك  عإى . و دك  تتتتذكانييً جنيعيً 36,700,000
 :لقييلا ا ك   نذيا  و ميً ل مد القيجري املذذع بني الصندوق والشركا و لك عإي النحذ

 
 معدل الزايدة الس نوية ىف الاجرة الس نة

 %3.00 الثانية

 %3.50 الثالثة

 %4.00 الرابعة

 %5.00 اخلامسة
 

 
  -للصندوق : تشغيليةه/ املرصوفات ال 

 :يتصرو ي  السنذيا لإصندوق   اآلتقارد امل
 .نشر  االصدار ومسقندا  االكققيب طبيعا .1
 .احلاإا االعالنيا لالكققيب .2
و ي  القيمني عإي ال ني املؤجر  ومصتتترو ي  القيمني عإي ريطر عدم  تتتداك مصتتتر  .3

 مذعد ي.  االجر  
 املفروضا عإي ال ني املؤجر  بذا طا السإطي  احملإيا.الر ذم والضرائ  احملإيا  .4
 .بسذق اخلرطذم لألوراق امليلياالسنذيا ر ذم االكراج وال ضذيا  .5
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 .مصرو ي  اال الك .6
 .ات يب امني الصندوق .7
 االعالان  المينذنيا لإصندوق  اعالان  االرابئ والقصفيا لإصندوق( .8
 وق.عند تصفيا الصند  بدايا الصندوق و تمييم ال ني املؤجر   مصرو ي  .9

 ا ت يب السنذيا هليئا الرذيبا الشرعيا. .10
 : عار  ياي يإي تمديرا  مصرو ي  الصندوق خال  

 الخامسة  الرابعة  الثالثة الثانية  السنة االولى  البند
طباعة نشرة اإلصدار 

 0 0 0 0 35,000.00 ومستندات االكتتاب والتوثيق 

 0 0 0 0 35,000.00 اعالنات ترويج الصندوق 

 385,000.00 335,000.00 285,000.00 235,000.00 185,000.00 ضرائب ورسوم محلية 

مصروفات الصيانة الدورية 
 1,171,280.00 1,064,800.00 968,000.00 880,000.00 800,000.00 للكلية

مصروفات التأمين الشامل 
 كليةالعلي 

55,000.00 60,000.00 65,000.00 70,000.00 75,000.00 

رسوم ادارج الصندوق 
من حجم  0.0003بالبورصة )
 الصندوق(

600,000.00 0 0 0 0 

رسوم عضوية الصندوق في 
 البورصة 

5,000.00 8,000.00 12,000.00 15,000.00 20,000.00 

 55,000.00 50,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 اتعاب امين الصندوق  للعام 

 11,500.00 10,500.00 9,500.00 8,500.00 7,500.00 اعالنات توزيع االرباح

م. التقييم السنوي لموجودات 
 300,000.00 0 0 0 0 الصندوق  

 2,017,780.00 1,545,300.00 1,384,500.00 1,231,500.00 1,757,500.00 إجمالي المصروفات 
 

 ( عوائد الاستامثر وخماطره:14)

 يت:يت عذائد الصندوق من اآلينقظر ان ات
 :ةجره السنوياوالً : عوائد األ

شتتتتتتتتتتتتتتركا لا  ل بند االجر  الستتتتتتتتتتتتتتنذيه(القزامي ذينذنيي عإي أكان  ت قرب االرذيم الذارك    اجلدو  
ه هب ا الصتتتتتتتتتتتتتتندوق وتقارد املخيطر املرتبطمدير  املؤجر( مبذج  عمد اإلجير  املذذع بينه وبني 

ال يئد   عدم ذدر  الشتتتتتتتتتتتتتركا  عإي ك ع االجر  الستتتتتتتتتتتتتنذيه او القأخر   ك  عي   املذاعيد املمرر   
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الستتتتنذيا   االجر ريطر عدم  تتتتداك مدير الصتتتتندوق  تتتتيمذم ابلقيمني عإي ولقمإيد   ا اخلطر  ين 
صتتتتندوق ويقحاد ال لدي شتتتتركا أتمني ا تتتتالميا كاخد الستتتتذكان   مذاعيد ي  املإقزما هبي الشتتتتركا

ر  املستتتتدك  جيت عذائد لإصتتتتندوق من عذائد اال تتتتقراير لألن أتأميرن يضتتتتي أ مصتتتترو ي  القأمني.
ناذ ابإلضتتتتتتتتتتتي ا لإحمدوكاً   ال يئد الرإي  لك  يرذن ا تتتتتتتتتتتعيم أنويقذذع جر أمن املستتتتتتتتتتتق يً ممدم

 .مبىن ا الرأمسييل   ذياا 
 
 
 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السنة / البند

 36,700,000.00 االجرة االجمالية
        

   معدل زيادة االجرة
3.00% 3.50% 4.00% 5.00% 

   الزيادة فى االجرة  %
1,101,000.00 1,323,035.00 1,564,961.40 2,034,449.82 

 42,723,446.22 40,688,996.40 39,124,035.00 37,801,000.00 36,700,000.00 اجمالي االجرة السنوية 

 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 االهالك  السنوي 

المصروفات العمومية  واالدارية 
 2,017,780.00 1,545,300.00 1,384,500.00 1,231,500.00 1,757,500.00 السنوية

 3,517,780.00 3,045,300.00 2,884,500.00 2,731,500.00 3,257,500.00  -اجمالي المصروفات 

صافي االجرة بعد المصروفات 
 39,205,666.22 37,643,696.40 36,239,535.00 35,069,500.00 33,442,500.00 العمومية  واالهالك

السنوي لمدير الصندوق هامش االدارة 
(10%) 3,344,250.00 3,506,950.00 3,623,953.50 3,764,369.64 3,920,566.62 

 35,285,099.60 33,879,326.76 32,615,581.50 31,562,550.00 30,098,250.00 صافى االجرة السنوية لحملة الصكوك

         % 5االرباح الراسمالية  المقدرة 
10,000,000.00 

االجرة السنوية لحملة الصكوك   صافى
         بعد االرباح الراسمالية

45,285,099.60 

 5,880,849.93 5,646,554.46 5,435,930.25 5,260,425.00 5,016,375.00 كل شهرين لحملة الصكوكالعائد 

 نسبة الربحية الصافية  لحملة الصكوك %
15.07% 15.75% 16.29% 16.93% 21.67% 

 

 املخاطر: اثنياً :  
 ميكن ان تتعرض صكوك الصندوق للمخاطر التالية :
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 : ةفاض القميه السوقيه للعني املؤجر خماطر اخن (1)

 يه االويل عار الصتتتتتتتتتتتتتندوق عن المياه البي اتنخفض ذياه ال ني املؤجر  بنعيي      ا اخلطر أني
 ر املرت املربع  تتتتتتتتتتواليستتتتتتتتتتقطيع مدير الصتتتتتتتتتتندوق جتن    ا اخلطر  يث انه مرتبط ابلقغريا    

 او اي عذامد اخري. لإ مير
 

 :ةن اجلزيئ او اللكي للعني املؤجر خماطر الفقدا (2)

يقم  ا وبي ىاو غري طتنشتتتتتتتتتتتتأ ريطر الفمدان اجلزئي أو الرإي لإ ني املؤجر  امي ال تتتتتتتتتتتتبيب طبي يا 
إيا ال ني املؤجر  واملاإذكا لإصتتندوق لدى شتتركا اتمني ا تتالميا حم ابلقأمني عإيتال    ا اخلطر 

 .ؤجر و ذ الصندوق مصرو ي  القيمنيويقحاد امل
 اطر الاعلال : خم (3)

 هشتتتتتأنال ي من المر ات رأل املبىن لألعطي  الفنيا املقررر    تتتتتبيب رقإفا يقارد   ا اخلطر   
تال  خطر  ر  . يقماملستتتتتتتتتتتتتقيجر عن ك ع االجؤكي لقذذر ال ني املستتتتتتتتتتتتتقيجر  وابلقييل امقنيع ان ي

 قرب      ا ذدر   نيا م شتتتتركا  ا  تتتتبيب  نيا مبذج  عمذك الصتتتتيينا املذذ ا مع تذذر ال ني  
 .اجملي 

 
 : تقققةعائدات امل ال( أ سس توزيع صاىف 15)

ك  ا خال  عار الصندوق  ويقم  30اي عإي  ينتذاع صيىف ال يئدا  املقحمما بنعييا كد شعر 
القذايع   هنييه الشتتتتتتتتتتتتعر لرد ك  ه و مي لإستتتتتتتتتتتتجال  ال   اد امسي  املرققبني   الصتتتتتتتتتتتتندوق 

 من بدايا الشعر ال ى يإيه.   رت  ال تقجيوا عشر  ا م والصيكر  عن السذق 
 صايف عائدات الصندوقة نس ب( 16)

 %10لرب املي  املستتتتتتتقرارين( و %90ال يئدا  املقحممه من الصتتتتتتتندوق بنستتتتتتتبه  يذاع صتتتتتتتي 
 .لإاضيرب  املدير(

 ( تداول الصكوك خالل معر الصندوق:17)

 يقم اكراج صرذك "الصندوق"   ذق اخلرطذم لالوراق امليليه و او ايه ا ذاق ميليه أخري ب د 
ر مذجذكا  الصتتتتندوق ذد صتتتتير  اعييان مذا ما الستتتتذق ب د القيكد بذا تتتتطه " املدير"من ان اكر
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ح بيع صتتتتتترذكه من خال  شتتتتتترون ولذائ   او مني ع . وب د  لك يستتتتتتقطيع املستتتتتتقرار   ا رغ  
 القداو  امل اذ  هبي   السذق.

 للصندوق: املالية( القوامئ 18)

يقم  عداك واعقايك المذائم امليليا لإصتتتتتتتتندوق بصتتتتتتتتذر  ا تتتتتتتتي تتتتتتتتيا و مي لإا ييري الصتتتتتتتتيكر  عن  يئا 
 احملي با واملراج ا لإاؤ سي  امليليا اال الميا_البحرين   يث ي داملدير المذائم امليليا القيليا:

 أ  ذيئاا صيىف املذجذكا . 
 ب   ذيئاا ال اإيي . 
 ج   ذيئاا حمفظا اال قرايرا  وال مم والقاذيد . 

 ( النرشات والافادات اليت يصدرها املدير:19)

 تيا:واال يكا  اآلالنشرا  يصدر املدير 
 أ  نشر   صدار الصندوق اال ي يا واجمليا  من ذبد اجلعي  املخقصه.

 ب  االعالان  عن مذاعيد االكققيب وتسإم االرابئ وتصفيا الصندوق.
 ج  أيا  عالان  لإاسقرارين يرا ي املدير او االمني ضروريا لصيحل املسقرارين.

 

 ( الاكتتاب واجراءاته: 20)

 :الاكتتاب ولا أ  

أل  و لك و ق الطإ  امل د ل لك الغر ملدير الصندوق ميرن القمدم بطإبي  االكققيب  -أ
ل جلا ا والسبو ي كد ا م اال بذع  ميعدا يذم االرمسيا ويقم  لك ىف أ م ال اد 

 ينياالري و ىت السيعه صبي  الريمنا والنصرو لك من السيعا  (وال طال  الرمسيا
 .ب د الظعر والنصر

ك الصتترذك املرقق  دع يبنيو    املستتقرار   الصتتندوقابملبإ يً ميلي صتتيالً يستتإم املستتقرار اي -ب
املد ذع  وي قرب   ا االيصتتتتتتتتتتتي   ثبيات ملإريا الصتتتتتتتتتتترذك حلني اكراج  هبي و تتتتتتتتتتت ر الصتتتتتتتتتتتك

الصتتتتتندوق ىف الستتتتتذق الرينذيا ابلستتتتتذق وب د ي يصتتتتتدر  تتتتتند مإريا الصتتتتترذك من مركز 
 االيداع ابلسذق.

جراءا  ت الاكتتاب: اثنيا : ا 

رذم –ا   بطتتيذتتا ذذميتتتمتتدمي االوراق الربذتيتتا الالامتتا عإي ممتتدمي الطإبتتي  من اال راك -أ
 .وط (
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ابلنسبا لإشركي   يج  تمدمي طإ  االكققيب مذذ ي من ذبد الشخص االشخيه  -ب
 املفذضني من الشركا.

و اابلنستتتتتتتتتتتتتتبا لإميصتتتتتتتتتتتتتترين يقم القمدمي لالكققيب من ذبد الذالدين أو من    راعاي  -ج
 .الذصى المينذ  عإيعم ب د  براا مي يربل  لك

 اثلثا : الاكتتاب عن طريق الهاتف او الفاكس :

  اير و الفيك  اب تتقخدام ا تتقأب   صتترذك الصتتندوق بذا تتطااهليتر ميرن االكققي  -أ
 : ىلوتر د ب د ت بئقعي   الطإ  املر مه مع     النشر 

 اخلرطوم  –بنك الاستامثر املاىل 

 اخلرطوم/ السودان 12046ص.ب.

 +249183730300هاتف :

 +249183730304فاكس:

 ارففرع القض –بنك الاستامثر املاىل 

 اخلرطوم/ السودان 12046ص.ب.

 +249183730300هاتف :

 +249183730304فاكس:
 

 "صندوق  اجلامعة الوطنية الاستامثريل نييه :مدير "
 ر ا قاي اهليتر او بذا طه الفيك  ابر ي  جي  القأكيد عإي الطإبي  ال  تقم عرب  -ب

راكز م او لبميتتأ"ابخلرطذم أو  رع المضتتتتتتتتتتتتتتتتيرف لطإتت  ايل "بنتتك اال تتتتتتتتتتتتتتقراتتير املتتيىل ا
وي قرب املقمدمذن بطإ  كون ا تتتتتتتتتقخدام   االكققيب احملدك    نشتتتتتتتتتر  االصتتتتتتتتتدار    

 كان :أالطإ  اهنم ذد اكلذا ابمل إذمي  ا قاير  
 بنك اال قراير املييل .-"وطنية الاستامثريصندوق  اجلامعة الايل مدير "

أذر نمر بقسإم نشر  الصندوق ال  ذال ذاني بدرا قعي ب نييه ذبد القمدم هب ا الطإ  وذد 
اخ   ب ني االعقبير  تتتيي تتته اال تتتقراير وعذامد املخيطر  ال  تقصتتتد ب لك .وذد مت ت بئه 

ك بطإ  احلصتتتتتتتتتتتذ  عإي عد   ا الطإ  و ق الشتتتتتتتتتتترون الذارك    النشتتتتتتتتتتتر  .اتمدم  نقمدم
.........من الصتتتتترذك مببإ  .........ابلستتتتت ر احملدك و مي لنشتتتتتر  االصتتتتتدار ويقم شتتتتتراؤ ي 

 نني   نمر  اذر   (.كاي ان وخيليي من اي ر تتتتتذم يقم   قستتتتتيهبي ابملبإ  املرقق  به  صتتتتتي يي
 ابن الصندوق حيقفظ ابحلق   ر ض اي طإ  كإيي او جزئيي .  

 
 :ذا طه الفيك  و ق الصيغه القيليهالطإبي  ب  جي  ان ترذن  -ج
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كتتاب   طلب ا 

 "،،،احملرتم .صندوق  اجلامعة الوطنية الاستامثريالس يد /مدير "

 السالم عليمك ورمحه هللا تعايل وبراكته ،                        

ســتامثر مغل. ........)جنيةر ســوداين( يف الصــكوك "  نين اننا/اتقدم نتقدم بطلب ا  دوق  اجلامعة صــنا 

".بعدد.........صــك ،وقد اصــدرل تعليلت ايل بنك ...............لصــدار حوا  الوطنية الاســتامثري

 "مببل. .........)جنية سوداين (.صندوق  اجلامعة الوطنية الاستامثريابمس الس يد مدير " 

وق عرب س )جنية سوداين (.يريج ان تصدروا............................... املبل. كتابه.....)فقط...........

  الصندوق .يف ابمسي/ابمسنا شهادات تثبت عدد الصكوك اململوكه يل /لنا اخلرطوم لرواق املالية 

 الامس:...............................................العنوان:............. ....................................              

 ادلفع بواسطة حواةل مرصفية أ و ش يك: )د(

صتتتتتتتتتندوق  اجليم ا الذطنيا   ا مت الد ع بذا تتتتتتتتتطا  ذالا او شتتتتتتتتتيك  يج  ان ترذن لصتتتتتتتتتيحل"
" وير ق م عي طإ  كيمد ير تتتتتد ابلربيد "لبنك اال تتتتتقراير امليىل " ابخلرطذم ونذك اال تتتتتقرايري

ياا احلذاال   د  صتتتتيد ذان نإفل نظر املستتتتقرارين اىل ان الق يمد مع     الطإبي   تتتتيقم ب
 والشيري  ويقحاد املسي م أى مصرو ي  تق إق بقحصيإعي  ان وجد (.

 معةل ادلفع: )هـ(

 . ا االجنبياإل ا يكله ابيمي  واتد ع ذياا الصرذك املرقق  هبي كيمإا ونمدا ابجلنيه السذكاين 
 )و(مراكز الاكتتاب:

  بنك اال قراير املييل 1
 املنير شيرع السيد عبدالرمحنبرج -اخلرطذم
 +(249183 730304 يك : -   +(249183  730300 يتر: 

 +(249183  731429 يتر:  رع المضيرف   –  بنك اال قراير امليىل 2
 .مينذ  لالكققيب ىف صرذك الصندوق  ايا مراكز أخرى ي إن عنعي ىف االعالن ال3
 

 ( الزاكة:21)

نفسعم أب صرذكعممحإا الصرذك ا قخراج اكي   الصندوق وعإىمدير الصندوق ال خيرج اكي  
 .م2005عإى عيئداهتي  مط و ميً لمينذن الزكي  لسنا 

 ( الرأ ى الرشعى:22)

 املر ما (   ى اهلئيا الشرعيا واصدر  الفقذى عرضل نشر  االصدار     عإ
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 : السوق( موافقة 23)

 .عإيعي واصدر مذا مقه السذق عرضل      النشر  عإى 
 ( الاس تفسارات:24)

   يلا طإ  م إذمي  اضي يا عن الصندوق  او اي ا قفسير عن مضاذن نشر  االكققيب 
       يارن االتصي  عإي ال نذان القييل:

 "بنك الاستامثر املاىل "

 السودان. -اخلرطوم  12046ص.ب.:

 249183730304+   فاكس: 249183730300هاتف:

  ".اجلامعة الوطنية الاستامثريصندوق  لعناية الس يد مدير/"
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 تقرير هيئة الرقابة الرشعية

 

احلاد هلل رب ال يملني والصتتتتتتتتال  والستتتتتتتتالم عإي  تتتتتتتتيدان حماد خيمت النبيني  وعإي  تتتتتتتتيئر 
 وب د  ع ا:  ا نبيي  واملر إني

ق  اجلامعة صرررندو نشررررص اصررردا  رعيا لبنك اال تتتقراير املييل عن  "تمرير  يئا الرذيبا الشتتت
 ."الوطنية االستثما ي

 ا الذطنيا صتتتندوق  اجليمنشتتتر   " طإ ل  يئا الرذيبا الشتتترعيا لبنك اال تتتقراير املييل عإي
  واجقا ل اهليئا مع املسئذلني   بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك اال قراير املييل  وا قا ل  يل "اال قرايري

  جتيابهتم عن مإحذظيهتي وا قفسيراهتي  وأكخإل ب ض الق ديال  عإي النشر . 
"  يصندوق  اجلامعة الوطنية االستثما إن اهليئا تمرر أن نشتتر   صتتدار "عإي   ا  وبني ً 

   وال مينع من  صدار ي وال اد هبي.  المياري ا اإللي   يعي مي يق يرأل مع أ ريم الش
 

  رئيس الهيئة  بروفسري : محمد رس اخلمت محمد امحد

   

براهمي امحد الش يخ محمد   عضو الهيئة الش يخ: ا 
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