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 مهمإشعار 

من قبل كافة املستثمرين. إن الغرض من إعداد هذه النشرة هو  ألهمية هذا البيان يرجي قراءته بشكل جيد وبتأن   

تزويد املستتتتتتتتثمرين ااملواوماا والبياراا الاتتتتتتترومية التخ تمقرار من إتتام قرامهر اد تتتتتتتتثمام  الر تتتتتتتيد وامل ا تتتتتتت  

 ملوروضة أو عدم اد تثمام  وادحجام عن هذا ادكتتاب.  حول اد تثمام وملك اادكتتاب ااألوماق املالية ا

تتافتتتة املواومتتتاا والبيتتتارتتتاا ال تتتامتتتة والاتتتتتتتتتتتتتتروميتتتة التخ ي تتتتاج تتتا  إن نشتتتتتتتتتتتتتترة  ادنتتتتتتتتتتتتتتتتدام هتتتذه ييتتت  أن اشتتتتتتتتتتتتتتمتتتل عجي كت

املستتتتتتتتتتتثمرونم والشتتتتتتتتتتركة مدير الاتتتتتتتتتت دوق التخ أعدا هذه النشتتتتتتتتتترة  امورف اا ت كد أن هذه املواوماا والبياراا   

 عج  قرام ت توى عجي  
ا
 أو إييااا

ا
مواوماا وبياراا خاطئة أو ماتتتتتااة أو م ذوا مراا مواوماا هامة قد ت بر  تتتتتابا

 املستثمرين. 

مدير الا دوق تت مل  املس ولية كاماة حول صحة ماومد من مواوماا وبياراا في  بنك اإلستثمار املاليإن  ركة 

ة ادنتتتتتتتتتتتتتتتدام هتتذه كتتاماتتة و يوجتتد أ  مواومتتاا أو ايتتارتتاا هتتذه النشتتتتتتتتتتتتتترةم وأن املواومتتاا والبيتتارتتاا الومادة في نشتتتتتتتتتتتتتتر 

 م ذوفة تيول  من هذه املواوماا و البياراا الوامدة فياا ماااة لقامئاا. 

هذا وعجي  املستتتتثمرين كافة قراءة  هذه النشتتترة بشتتتكل دقيت وف ر م توياعاا وادطخا عج  ااساطر و تتتيا تتتة مدير 

املواوماا والبياراا الوامدة فياا  استتتتتتتتتتتتتاعدهر عجي إتتام قرامهر اد تتتتتتتتتتتتتتثمام  الاتتتتتتتتتتتتت دوق تياه ام والتأكد من  أن 

الر تتتتيد في الومقة املةروحة و  اوتلط  تتتتاةة ت قير أ تتتتواق املال مستتتت ولة عن صتتتتحة البياراا واملواوماا وك اي اا 

 الوامدة في هذه النشرة.

   بيان إخالء مسؤولية السلطة
 

  عج  طرح ا ك اد تتتتتتتتثمام املايي ا مدير الاتتتتتتت دوق اوان  تتتتتتتاةة ت قير أ تتتتتتتواق املال قرامها ااملوافقة لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتركة 

  وحداا/ نكوك الا دوق 
ا
 عاما

ا
 .طرحا

ودما تتتتة م تواهام قد ي ةو  عج   اتتتت دوق طخا عج  الشتتتتروأل واألحكام اةسانتتتتة اال تتتتتثمام من دون اد د إن قرام ا

املستتتتتتتتتتتتتتتثمر ا طخا عج   تتتتتتتتتتتتتتروأل وأحكتتام هتتذه النشتتتتتتتتتتتتتترةم التخ ت تو  عج  مواومتتاا متتتاطر عتتاليتتة. لتتذا ييتت  عج  

ت اياية  وا تطاتييية ا  تثمام وعوامل ااساطرةم ودما  اا بو اية لاتمقن من تقدير مدى جدوى ا  تثمام من 

ا ملدير عدمه في ظل ااساطر املاتتتتتتتتتتتتتتاحبةم وفي حال اوذم ف ر م توياا الشتتتتتتتتتتتتتتروأل وا حكامم ف ره ي اتتتتتتتتتتتتتتل الرجو 

 .ادكتتاب ملزيد من املواوماا

عج  أناا ماتتتادقة عج  جدوى ا  تتتتثمام اهم حي   طرح وحداا الاتتت دوق ي قر إي  موافقة الستتتاةة عج  أ  يي  

 .إن قرامها ااملوافقة عج  الةرح يونخ أره قد تر ادلتزام ااملتةاباا القارورية والاوائح امل قمة
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     بيان إخالء مسؤولية السوق 
 

  يت مل  تتتتتتتتتتتتتتوق اةسرطوم ليوماق املالية أية مستتتتتتتتتتتتتت ولية عن صتتتتتتتتتتتتتتحة و تتتتتتتتتتتتتتمولية وك اية املواوماا الوامدة في هذه 

 عدم مستتتتتت وليته عن أ  خستتتتتتامة قد ت حت اأ   تتتتتتس  يتتذ قراماته ا اءا عج  كل 
ا
النشتتتتتترةم ولوان الستتتتتتوق نتتتتتتراحة

 راا واملواوماا الوامدة في هذه النشرة أو جزء مراا.االبي

الستتتتتوق مستتتتت وليته تياه أ  طرا بشتتتتتأن الت ايل اةسا  اتقيير الشتتتتتركة وما يتاتتتتتم ه من قير تقديرية أو  ويتجي

ئج تر التونتتتتتتتتتل إلياا في ضتتتتتتتتتوء تاك التقديراا أو ادفتطاضتتتتتتتتتاا. و  اإفتطاضتتتتتتتتتاا إ تتتتتتتتتت د إلياا املقيمونم كذلك أية رت

دوى ادقتاتتتادية والتيامية واد تتتتثمامية يوةي الستتتوق أ  تأكيداا تتوات اال وااي ال  ية لات ايل أو دما تتتة اةج

لاتقديراا وادفتطاضتتتتتتتتاا التخ حددعاا رتائج الت ايل وقيمة الةرح م حي  يقتاتتتتتتتتر دوم الستتتتتتتتوق عج  ضتتتتتتتتمان إتمام 

 ا س  القواعد امل قمة لاسوق. األوماق املالية املدمجة لاا دوق التوامخا التخ تتر عج  
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 املحتويات

 رقم الصفحة  املوضوع 

 5 دليل الا دوق 

 6 اوري اا

 6 الشروأل واألحكام

 6 ا ر الا دوق وفئته وروعه

 6  الا دوق أغراض 

 7 حجر الا دوق 

 7 مدة الا دوق 

 7 القارون املةبت

 7  يا ة اد تثمام

 7 ميا ا اد تثمام

 8 ا تثمام مدير الا دوق في وحداا الا دوق 

 8 قيود اد تثمام

 8 لاا دوق ال يئة الشرعية 

 8 مدير الا دوق وم امه

 9 أمين الا دوق وم امه

 9 مراجع حساااا الا دوق وم امه

 10 مياس إدامة الا دوق 

 11 جدوى اد تثمام في الا دوق 

 12 متاطر اد تثمام في الا دوق 

 13 أ س توزلع نافي الوائداا ااحققة

 13 نس  توزلع نافي عائداا الا دوق 

 13 الا دوق تداول وحداا 

 13 القوائر املالية لاا دوق 

 13 النشراا وادفاداا

 13 تا ية الا دوق 

 13 رقام الرقااة الداخاية

 14 تقرم اةحوكمة

 15 ادكتتاب وإجراءاته

 17 الزكاة

 17 الرأ  ال قهخ

 17 اد ت ساماا

 18 فتوى هيئة الرقااة الشرعية
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 :دليل الصندوق ( 1) 

 املال  أ واق ت قير  اةة الجهة املنظمة:

 جم ومية السودان

 مبنى وزامة املالية والتتةيط ادقتااد 

 ا ك اد تثمام املايي :مدير الصندوق 

 ش. السيد عبد الرحمن -اةسرطوم 

 12046 .ب. 

 00249 183 730300ا: 

 م ا بون ومراجوون قاروريون  –م مد عبد هللا و ركاه  مراجع الحسابات

 الةاات   –اةسرطوم
ا
 2عمامة ا ك ادعتماد  ااقا

  0912714499:  -    0912333884ا: –7 .ب. 

 mohdaa@maandco.comاريد إلقتطوني: 

. الستتتتيد عبد اما تتتتم ارج امل امماةسرطومما ك اد تتتتتثمام املايي .1 كتتاب اإلمركز  

 اريتتتتد إلقتطوني  730304فتتتتاكس   730300م هتتتتات  الرحمن

info@fibaonline.com. 

 731429فرا القاامام ا:  –ا ك اد تثمام املايي  .2

 731827فرا األايضم ا:  –ا ك اد تثمام املايي  .3

 390ت وياه   730300فرا   امم ا:  –ا ك اد تثمام املايي  .4

 

 

 

 

  

mailto:info@fibaonline.com


6 

 

 ( تعريفـــات :2)

 الا دوق : ا موضوا هذه النشرة . ا  تثمام  املوداا الةبية ن دوق يقاد اه 

 م . 2016ا واق املال ت قير يقاد اه قارون  اةة 

 . اةة ت قير ا واق املال ايقاد با

 م2022 ئ ة إندام وحداا ن اديت اد تثمام لس ة 

 القارون :

 : الساةة

 الخئ ة:

 السوق  يقاد اه  وق اةسرطوم لخوماق املالية

 مياس اددامة ملوداا الةبيةايقاد اه مياس إدامة ن دوق 

 عاو مياس إدامة  ا دوق العاو مياس إدامة 

 الشركاا االبخد الةبخجال اااقاد باا الشركاا الواماة في 

 املدير: وهو ا ك ا  تثماماملاي  . ا  تثمام  املوداا الةبية ن دوق يقاد اه مدير 

 :وحدة الا دوق  مالق ا في نافي قيمة أنول ن دوق اد تثمامومقة ماليةتمثل حاة 

الشتتتتتس  الذ  يستتتتتتثمر أو ي تمل أن يستتتتتتثمر في أ  من نتتتتت اديت اد تتتتتتثمام من 

 . خخل  راء وحدة أو وحداا في تاك الا اديت

 املستثمر:

 هيئة الرقااة الشرعية : هيئة الرقااة الشرعية لب ك ا  تثمام املاي  .

 عماة الا دوق  اةج يه السودانى . 

 

 الشروط واألحكام

 ستثمارصندوق اإل  (1

 ستثمار وفئته ونوعهإل اسم صندوق ا .أ

 اوااط الشرعيةالمتوافت مع  مغاتم وهو ن دوق املوداا الةبية اد تثمام  ن دوق  

 وآخر تحديث لها الصندوق  شروط وأحكامتاريخ إصدار  .ب

 .وتتاع ملوافقة الساةة م2022 مايوم املوافت ه1443  والندما  روأل وأحكام الا دوق في  

افقة  .ج  على طرح وحدات الصندوق  السلطةتاريخ مو

 .م2022 ..... ....املوافت  هت1443  وال  ......اتاميخ  من الساةة  تر اعتماد الا دوق طرح وحداا الا دوق  

 الصندوق  أغراض .د

  ن دوق املوداا الةبية ا  تثمام   ن دوق ا تثمامى قايط األجل ومغاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ام دد الومر وما  املال  

ل ج اا املوامد من املستثمرين بوقد املاامبة املقيدة لتوظي  ا في تمويل املوداا الةبية  حشدأنش ئ بغرض 

بخد ااتتتتتتتتتتتتتتيع التمويتل الشتتتتتتتتتتتتتترعيتة ااستا تة .  ليفراد والشتتتتتتتتتتتتتتركتاا الوتاماتة في ااجتال الةبخ اتالاملستتتتتتتتتتتتتت اتدفته و ي ا

 ولامدير اةحت في إ تثمام جزء من موامد الا دوق في األوماق املالية املدمجة االسوق .
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 الصندوق  حجم .ه

 مقستتتتتر اي   األدنىج يه  تتتتتودانى امايام ج يه  تتتتتودانى  ويمثل اةحد  1,000,000,000مأ  مال الاتتتتت دوق  .1

 لاوحدةج يه  تتتتتوداني األ  ج يه  تتتتتوداني  1000  اقيمة ا تتتتتمية قدمها دةوحامايون   وحدة 1,000,000

 . ةالواحد

ف  حالة عدم اكتمال اةحد األدنى لرأ  املال خخل الش ر ا ول من ا كتتاب يتر تمديده ملدة   ر واما لر  .2

ال تطة ا خيطة يقتمل اةحد ا دنى يتر التمديد ل تطة  تتتتتتتتتتتتتت ر مخر وإن لر يقتمل اةحد األدنى  لرأ  املال بود 

 ي قر ف  أمر تت يض مأ  مال الا دوق أو امجاا ا موال  صحاباا وفقا لاقارون.

املبالع املستتتتتامة خخل فتطة ا كتتاب توضتتتتع في حستتتتاب ا تتتتتثمام خا  االب ك اااتتتتيغة املاتتتتامبة املةاقة   .3

 حتى قيام الا دوق ويدفع عائد اةحساب لامقتتبين فقط في حالة عدم قيام الا دوق.

الاتتتتتتتتت دوق بود  وحداايبدأ الاتتتتتتتتت دوق مزاولة نشتتتتتتتتتاطه ال وجي في اليوم التايي لتاميخ غات ااب ادكتتاب في  .4

 حاوله عج  اةحد األدنى من مأ  املال املس ادا.

 مدة الصندوق  .و

مبقرة  تاتتتتت ية تهييوز لامدير تاتتتتت يو  مدته بخث  تتتتت واا مغاتنتتتتت دوق  املوداا الةبية اد تتتتتتثمام  نتتتتت دوق  

والستتتتتتتتتتتتتتاةة واةج اا املمولة من الاتتتتتتتتتتتتتت دوق بود مروم  تتتتتتتتتتتتتت ة من اداية  مراجع اةحستتتتتتتتتتتتتتاااا بموافقةو قبل موعده 

 لاوااط الساةة .اذلك فيه بود تقدير ملطماا مق وة املستثمريننشاطه وبما   يار امااةح 
ا
 .ووفقا

 املطبق القانون  .ز

و ئ ة إنتتدام وحداا نتت اديت اد تتتثمام  لقارون  تتاةة أ تتواق املاليتاتتع الاتت دوق ومدير الاتت دوق  

  م. 2022لس ة 

 ستثمار إل اة سياس .ح

امل هاة    تتتتتتتتتتتدام ا ف  وامل  تتتتتتتتتستتتتتتتتتاا توفيط موامد مالية مستتتتتتتتتتقرة ليفراد والشتتتتتتتتتركاا إي   الاتتتتتتتتت دوق  يادا

 لاقةاا الاتتتتتت ي تةوير ااجال الةبخ 
ا
اا تتتتتتتثمامها ف   فيهت مية أموال املستتتتتتاهمين كما يادا إي   االبخددعما

ميا ا عماه املوا ة ف  نشتتتتتتتتتتتتتترة ادنتتتتتتتتتتتتتتدام هذه وت قيت مب ية ت افس امباح اةحستتتتتتتتتتتتتتاااا املاتتتتتتتتتتتتتترفية ةحماة 

 .الوحداا

 ستثمار إل ا  تمجاال  .ط

 

  الحد األقص ى الحد األدنى املجال االستثماري 

%0 التمويل اا جامة  لاموداا   80%  

%0 الا اديت اد تثمامية  30%  

%5 ا  تثمام في ا وماق املالية   30%  

%0 ال قد  30%  

 

متى ما توفرا  من إجمايي مأ  مال الاتتتتتت دوق في األوماق املالية املدمجة  % 5ما   يقل عن    تتتتتتتتر إ تتتتتتتثمام

 حس  قرام مياس إدامة الساةة.بالسوق ا
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 :في وحدات الصندوق مدير الصندوق  إستثمار  .ي

أو تابويهم لتقديره اةسا  املشتتامكة في الاتت دوق كمستتتثمر ع د تأ تتتس الاتت دوق أو  \يمقن ملدير الاتت دوق و  

 بود إطخق الاتتت دوق 
ا
   وي ت ظ مدير الاتتت دوق ا قه في تت يض مشتتتامكته كايا

ا
 متى ما مأى ملك م ا تتتبا

ا
أو جزئيا

 ع   و .مب تثماماا إن وجدا بشكل د فااح عن إجمايي قيمة هذه ااد  تتر و 

 ستثمار إل قيود ا .ك

 تتتتتتتتتتتثمامم والاتتتتتتتتتتوااط التخ د نتتتتتتتتتت اديت ا ئ ة إنتتتتتتتتتتدام وحداا ياتزم مدير الاتتتتتتتتتت دوق االقيود الوامدة في  -

 .الشرعية ال يئةت ددها 

 التمويل املم وح من الا دوق   يتياوز املدة املتبقية من حاول أجاه. -

 للصندوق : يالسند الشرعالهيئة الشرعية و  .ل

 الشرعية لاا دوق من:تتكون ال يئة 

 م مد الشيخ اللطوفسوم/  -1
ا
  ر اةستر م مد أحمد امئتسا

2-  
ا
 الدكتوم/ فيال عبد الوزيز اعاوا

3-  
ا
 السيد/ م مد أحمد م مد  اير امقرما

 يقي  الا دوق وفت نيغة املاامبة الشرعية املقيدة وطرفاها هما:

 الا دوق. وحدااوهر جم وم املستثمرين ف   الوحداا: حماة  رب املال .أ

 : ا ك ا  تثمام املاي . املضارب .ب

% لاماتتتتتامب امدير الاتتتتت دوق . وفي حالة 15% لرب املال ااملستتتتتتثمرون  85انستتتتتبة  ال اتية  توزا ا مباح .ج

يت ما ا مب املالم ات ما يت مل املاتتتامب اةسستتتامة فحدوث خستتتامة من غيط اود و  تقاتتتيط من املاتتتامب 

 ال اتية عن اوديه و/أو تقايطه .

 :همهامو مدير الصندوق  .م

دون إغ ال لام ام  مايج  ههو  ا ك ا  تثمام املاي   وتتامن م ام ا  تثمام   املوداا الةبيةن دوق مدير  

 :الوامدة في الخئ ة

 . اةة ت قير أ واق املالإعداد نشرة إندام الا دوق وإجازعاا من  .1

 لا دوق ومتابوة إجراءاا ادكتتاب فيهما لوحدااالتطويج  .2

 ملا جاء في هذه النشرةم .3
ا
 إدامة عماياا الا دوق وفقا

 .الا دوق ف   وق اةسرطوم لخوماق املالية وحداا جاإدم  .4

 املايي لاشركاا املادمة ليوماق املالية التخ  تستثمر فياا الا دوق. القيام االت ايل .5

 ملواييط هيئة ااحا بة و املراجوة لام  ساا املالامسك حساااا  .6
ا
 ية اد خميةلا دوق وفقا

 امساهمين في موعدهاملالدومية توزلع  األمباح  .7

ل ا تأبيط عج   ور قد يكون ادفااح عن املواوماا اما فياا التقرير الس و  واألحداث اةجوهرية التخ  .8

 الا دوق. وحدة

 موافاة الساةة اتقامير را    وية عن نشاأل الا دوق ورتائج أعماله ومركزه املايي. .9

 مواعيد ا كتتاب واساير األمباح وتا ية الا دوق.ادعخن عن  .10

ضرومية النشر لااةح  هيئة الرقااة الشرعيةأو  األمينأية إعخراا لامستثمرين يراها مدير الا دوق أو   .11

 املستثمرين.
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أو ع د التا ية  في نااية عمرهتا ية موجوداته ع د الايع من  وحداا الا دوق إمجاا مااست قه  .12

 لااوااط التخ تاو ا الساةة.مع الوار  .املبقرة
ا
 اأن تا ية الا دوق تتر وفقا

 عنوان مدير الصندوق هو : 

   ا ك ا  تثمام املاي   

  اما السيد عبد الرحمن -عمامة امل ام 

  0024983730300هات     : ةسرطوم / السودانم ا 12046  .ب : 

 info@fibaonline.comاريد القتطونى : م 0024983730304فاكس    : 

 www.fibaonline.comاملوقع ادلقتطوني: 

 :ألعمال التاليةالقيام باويحظر على مدير الصندوق 

قد تكون ل ا األبر  اياراا هامةنشر اياراا أو مواوماا غيط صحي ة أو غيط كاماة أو حج  مواوماا أو  .1

 عج  أداء الا دوق.

 ادقتطاض من الغيط ةحساب الا دوق. .2

ا تطة من لاةحساااا اد تثمامية  أمندةالبدء في إ تثمام أموال الا دوق قبل غات ادكتتاب فيما عدا  .3

 تاميخ اداية ادكتتاب وحتى غاقه.

 أوماق ا املالية ةحساب الا دوق الذ  يديره. فيروا في الشركاا التخ يتوامل  أ ن تكون له ما حة من أ .4

 .له او ملديريه أو لاواماين فيه و ميزة من الوماياا التخ ييرياااةحاول عج  كس  أ .5

 األاواب. أوإختخق عماياا بادا زيادة املاروفاا  .6

من تابويه مالر تقن  أ إ تثمام أنول وأموال الا دوق في أوماق مالية أندمها مدير الا دوق أو  .7

  روأل وأحكام الا دوق اسمح اذلك.

 .ج ةل الا دوق أل  اإقراض أ  من أنول وأمو  .8

إ تثمام أنول وأموال الا دوق في أنول يتطت  عاياا ت مل الا دوق أ  مس ولية أو ضمان أل  إلتزام  .9

ن أل   س  أو يتطت  عج  الا دوق أ  مس ولية مبا رة أو مشروطة عن ا  إلتزام او مديوينية أو دي

 لشس .
 

  الصندوق  مراجع حسابات .ن

لاقيام ام ام  م مد عبد هللا و ركاه م  فقد تر تكاي  السادة / 2022اتاميخ ..../...../ موافقة ااجاساموج  

 الةاات  الا دوق وع وانار: .اةسرطوم  مراجوة حساااا
ا
 0912333884تا ون   2عمامة ا ك ادعتماد  ااقا

دون إغ ال لام ام الوامدة  في اآلايوتتمثل م امه  mohdaa@maandco.com د إلقتطونياري  0912714499  و

 :في الخئ ة

 لقوائر املالية لاا دوق وتدقيت اةحساااا لاتأكد من  خم اا واعتمادها.االقيام اأعمال مراجوة .1

 اموامخا وادلتزاماا ال ا ئة عن إدامة وإ تثمام أموال الا وق وأنوله.السايمة ل تسويةمن ال التأكد .2

 جميع املوامخا التخ ييرياا الا دوق.ةوة الدومية املراج .3

 اعتماد توزلواا األمباح الدومية لامستثمرين وتا ية الا دوق ا س  املواعيد املقرمة ف  نشرة ادندام. .4

 سال اا التخ تتقش  له خخل قيامه ام امه وواجباته.إخةام الساةة ااا .5

mailto:info@fibaonline.com
http://www.fibaonline.com/
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 الصندوق األعمال التالية: مراجعويحظر على 

 .الوامدة في هذه النشرة القيام اأ  من م ام مدير الا دوق  .1

 الا دوق الذ  يتوي  أمارته. وحدااالتماك بشكل مبا ر أو غيط مبا ر في  .2

 مشتطكة.أن تكون ات ه وبين مدير الا دوق أ  مااةح  .3

أن ي ال هو أو أ  من الواماين لديه عج  أ  كس  أو م  وة أو ميزة من خخل قيامه اامل ام املوكاة إليه  .4

 اتخا أاوااه والومو ا املت ت عاياا في الوقد.

 عن أ  ضرم ي حت االا دوق رتيية تقايطه أو إهماله في أداء  مراجعوفي جميع األحوال يكون 
ا
الا دوق مسوؤ 

 وواجباته ااحددة االوقد.م امه 

 مجلس إدارةالصندوق  .س

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق: .1

تبدأ مدة عاتتتتتتتتتتتتتتوية ااجاس من تاميخ موافقة ييوز ملدير الاتتتتتتتتتتتتتت دوق اويين مياس إدامة لااتتتتتتتتتتتتتت دوق عج  أن 

. ويتكون مياس إدامة الاتتتتتتتتتتت دوق من عمر الاتتتتتتتتتتت دوق ملدة  عاتتتتتتتتتتتوي ار وتمتد عج  قيام الاتتتتتتتتتتت دوق  الستتتتتتتتتتتاةة

 :هرءأ ما اآلتية ااءاألع

   مئتس ااجاس –د. طه الةي  أحمد ادمام 

  عاوأ -  ال اد  م مد أحمد عبد الرحمن قيجي 

    د. فتح الرحمن عجي م مد ناةح-  
ا
  عاوا

 مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق  .2

 اآلاي:في اةحارم   اشمل مس ولياا أعااء مياس إدامة الا دوقم عج   بيل املثال  

  عج  جميع الوقود والقراماا والتقامير اةجوهرية التخ يكون الا دوق طرفا فياا املوافقة  -

 اعتماد  يا ة مقتوبة فيما يتوات ا قوق التاويت املتواقة اأنول الا دوق  -

ومتى كان ملك م ا تتتتتتتتتتتتتتبام املوافقة أو املاتتتتتتتتتتتتتتادقة عج  أ  اوامض ماتتتتتتتتتتتتتتاةح ي  تتتتتتتتتتتتتتح ع ه مدير  اد تتتتتتتتتتتتتتراام -

 .اد تثمامن اديت  لخئ ة إندامالا دوق وفقا 

 اد  -
ا
لديهم لاتأكد  ادلتزاملدى مدير الاتتتتت دوق أو مستتتتت ول  ادلتزاممع ةج ة  األقلعج   جتماا مرتين  تتتتت ويا

 املتبوة واألرقمةمن التزام مدير الا دوق ايميع الاوائح 

  تتتتواء أكان عقد ( ستتتتت د مخرودقة  تتتتروأل وأحكام الاتتتت دوق وأ  م التأكد من اكتمال -
ا
يتاتتتتمن   أم غيطه ا

 اد تثمام.ن اديت   ئ ة إندامإفااحاا إضافة إي  التأكد من توافت ما  بت مع أحكام 

التأكد من قيام مدير الاتتتتتتتت دوق امستتتتتتتت ولياته اما ي قت ماتتتتتتتت حة مالكي الوحداا وفقا لشتتتتتتتتروأل وأحكام  -

  تثمامن اديت ا    ئ ة إندامالا دوقم وأحكام 

املو ية اتقدير اةسدماا  األطرااوجودة اةسدماا املقدمة من  عج  التقرير املتاتتتتتتتمن تقيير أداء ادطخا -

 تتتتتتتتتتتتتثمامد وملك لاتأكد من قيام مدير نتتتتتتتتتتتت اديت ا   وفت ما ومدا في  ئ ة إنتتتتتتتتتتتتداماةجوهرية لااتتتتتتتتتتتت دوق 

 ي الوحداا.الا دوق امس ولياته اما ي قت ما حة مالك

لسيا اا وإجراءاا مدير وفقا  تقيير ملية اوامل مدير الا دوق مع ااساطر املتواقة اأنول الا دوق  -

  .حيال مند ااساطر املتواقة االا دوق وكي ية التوامل مو االا دوق 

 .الومل اأمارة وحسن رية واهتمام وم امة وع اية وحر  وبما ي قت ما حة مالكي الوحداا -

 .املوافقة عج  اويين مراجع اةحساااا بود تر ي ه من قبل مدير الا دوق  -
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جتمتاعتاا والقراماا التخ اتتتذهتا مياس جتمتاعتاا التخ اشتتتتتتتتتتتتتتتمتل عج  جميع وقتا ع ا    اتتدوين م تاضتتتتتتتتتتتتتتر  -

 .إدامة الا دوق 

وملك لاتأكد من قيام مدير م جراءاا املتتذة حيال اد ا عج  التقرير املتاتتتتتتتتتتتتتتمن جميع الشتتتتتتتتتتتتتتكاوى واخ طاد  -

ا ومد في وموأحكام الاتتتتتتتت دوق لشتتتتتتتتروأل وفقا الوحداا الاتتتتتتتت دوق امستتتتتتتت ولياته اما ي قت ماتتتتتتتت حة مالكي 

 .اد تثمامن اديت   ئ ة إندام

 مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .3

عج  أن يوقد ااجاس  يتر ت ميل الاتتتتتتتت دوق ااملكافةا اةسانتتتتتتتتة اتدماا أعاتتتتتتتتاء مياس إدامة الاتتتتتتتت دوق. 

 
ا
 .ا د أدنى اجتماعين   ويا

 جدوى االستثمار  في الصندوق: .ع

 افتطاضاا تقديراا ايراداا وماروفاا الا دوق : 

 ج يه .  1,000,000,000وهو  املس ادا همبنية عجي اةحد ا دني من ما  مال ق و دما ة جدوى الا د .1

 ا همية النسبية لتشقياة موجوداا الا دوق والوائد املس ادا مراا:  .2

 الس و   %الوائد  املس ادا  اةحجر  ا همية النسبية  ااجال ا  تثمام  

 %30 800,000,000 %80 التمويل اا جامة  لاموداا 

 %20 200,000,000 %20 ا  تثمام في ا وماق املالية 

   1,000,000,000 %100 اجمالي فرعي  

اعادة ا تثمام متيمع 

  75,000,000  ا قساأل 

 اةجدول ادراه : يوضح ا  فات الصندوق و مصر تقديرات هيكل  .3

 السنة الثالثة السنة الثانية السنةاألولى البند

 0 0 550,000 واعتمادها  املوافقة عج  إندام الاكوك

   250,000 دما ة وتوبيت نشرة ادندام

   60,000 التوديل عج  النشرة وإعتماده

   50,000 تمديد مدة ادكتتاب

   50,000 إعتماد حاياة ادكتتاب

   500,000 م وم إدماج الا دوق 

   500,000 ترخي  مدير إكتتاب

 30,000 30,000 30,000 الواوية  الس وية لاسوق 

 0 0 500,000 مست داا ا كتتاب 

 100,000 100,000 100,000 ا عخراا الدومية 

 435,600 396,000 360,000 مراجع اةحساااا

 500,000 500,000 500,000 أخرى 

 1,065,600 1,026,000 3,450,000 االجمالي 
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 % من األمباح ااحققة 15:  هامش ادارة الصندوق  .4

 ايراداا وماروفاا وامباح الا دق املتوقوة خخل عمره عجي ال  و التايي :ن توضيح تقديراا وبالتايي يمق
 

 السنة الثالثة السنة الثانية السنةاألولى البند

 383,968,000.00 369,200,000.00 355,000,000.00 اديراداا اج 

 1,065,600.00 1,026,000.00 3,450,000.00 املاروفاا اج 

 382,902,400.00 368,174,000.00 352,050,000.00 األمباح اج 

  57,435,360.00       55,226,100.00       52,807,500.00      %15هامش اددامة 

  325,467,040.00     312,947,900.00     299,742,500.00 نافي الوائد لامساهمين اج 

 %33 %32 %30 نسبة الرب ية %

 

 عج  ملك 
ا
 مع الوار اأن % 33 - 30 لامستتتتتتتتتثمرين في حدوداملتو تتتتتتتتط الوائد الاتتتتتتتتافي تقديراا ون يتوقع أن تكا اءا

ا
 تتتتتتتت ويا

 عج  مدير الاتتتتتتتتت دوق وإرما هو عج   تتتتتتتتتبيل ا  تتتتتتتتتتط تتتتتتتتتاد ع د اتتام قرام ا  تتتتتتتتتتثمام في 
ا
 وحدااهذا الوائد   يمثل إلتزاما

 الا دوق.
 

 :  مخاطر اإلستثمار  في الصندوق  .ف

ادنتتتدام هذه مثل تتاتتتع ا تتتتثماماا الاتتت دوق لامتاطر املوتادة املرتبةة اميا ا ا تتتتثماماته املوا ة  في نشتتترة 

الواماين في ااجال   شتتركاافراد واللي  لاتت دوق االاتتيع ااستا ة في عماياا التمويل املم وحة من ا متاطر التوثط

ستتتتتتتتتتتتتتتاأل التمويتتل أو التتتأخر في دفو تتا في املواعيتتد ااحتتددة. قدفع ا متتتاطر عتتدم ومن ضتتتتتتتتتتتتتتمن هتتذه ااستتاطر:  الةبخ

املماوكة  لبوض األعيان امل جرة ومتاطر تذاذب أ وام األوماق املاليةاا ضافة اساطر ارت اض القيمة السوقية 

 عن متاطر اددامة 
ا
ولتخفي هذه  وغيطها من ااساطر ااحتمل أن تواج  ا ا تتثتتتتتتتتتتتتتتتتماماا الات دوق. لاات دوق فاتخ

 ااساطر  وا يقوم مدير الا دوق ااآلاي:

 لاوماياا  .أ
ا
لاتتتتتتتتتت دوق والتقيد امنشتتتتتتتتتتوماا  الب ك املركز  التخ يمول ا اأخذ الاتتتتتتتتتتماراا املقبولة ماتتتتتتتتتترفيا

 السامية.

 ماملمولة من الا دوق لدى  ركاا التأمينعج  األعيان املمولة  الشامل  التأمين .ب

 بوض موامد الا دوق األخرى االا اديت ا  تثمامية  وحدااا  تثمام في  .ا

من  ستتتتتتتتتتجخعاربود التأكد من خاو  الةبية اةسدماافي قةاا شتتتتتتتتتتركاا الواماة فراد والا ختيام اةجيد لي  .ث

 .أ  اوثطاا مارفية

 .الت ولع اةجيد ملوجوداا الا دوق  .ج

 أسس توزيع صافى العائدات املتحققة : .ص

 دفع خخل عمر الا دوقم ويتر التوزلع في نااية الش ر 9ا  عج   أ  ر أمبوةتوزا نافي الوائداا املت ققة ارااية كل 

 لاستتتتتتتتتجخا التخ ت مل أ تتتتتتتتتماء املقتتبين في الاتتتتتتتتت دوق والاتتتتتتتتتادمة عن الستتتتتتتتتوق في فتطه   تتياوز  الرابع
ا
لكل دفوة وفقا

 عشره أيام من اداية الش ر الذى يايه.

 صافي عائدات الصندوق توزيع نسب  .ق

% لاماتتتتتتتتتتتامب 15% لرب املالااملستتتتتتتتتتتتثمرين  85ع نتتتتتتتتتتتافي الوائداا املت ققة من الاتتتتتتتتتتت دوق انستتتتتتتتتتتبه لوز  تتتتتتتتتتتوا يتر  ت

 ااملدير .
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 خالل عمر الصندوق: وحداتالتداول  .ر

  الاتتت دوق في  تتتوق اةسرطوم لخوماق املاليه و/أو أية أ تتتواق مالية أخرى بود موافقة  وحداا تتتتتر ادماج 

/أو م افع . أن ي بود  الساةة
ا
 تاكد   املدير من أن أكثط موجوداا الا دوق قد ناما اعيارا

  من خخل  روأل ولوائح التداول املومول باا في السوق.وحداته إما مغ  ايع بود ملك يستةيع املستثمر 

 

 القوائم املالية للصندوق: .ش

 لامواييط الاتتتتتادمة عن هيئة ااحا تتتتتبة واملراجوة 
ا
يتر إعداد واعتماد القوائر املالية لااتتتتت دوق ااتتتتتومة ا تتتتتا تتتتتية وفقا

 القوائر املالية التالية:لام  ساا املالية ا  خمية_الب رينم حي  يوداملدير 

 

 أ/ قائمة ناف  املوجوداا. 

 ب / قائمة الوماياا. 

 ج / قائمة م  قة ا  تثماماا والذمر والتمويل . 

 

 النشرات واالفادات التي يصدرها املدير: .ت

 يادم املدير النشراا وا فاداا اآلتية:

 اة.أ/ نشرة إندام الا دوق األ ا ية وااجازة من قبل اةج اا ااست

 ب /ا عخراا عن مواعيد ا كتتاب واسار األمباح وتا ية الا دوق.

 ضرومية لااةح املستثمرين.أو الساةة املدير او األمين  ااجاس أو ج /أية إعخراا لامستثمرين يراها

 لخئ ة
ا
 د/ أية  تقامير أو إفااحاا مةاوبة اوا ةة الساةة وفقا

ه/ جميع التقامير واملستتتتتتتتتتتتت داا اةسانتتتتتتتتتتتتة االاتتتتتتتتتتتت دوق  تتتتتتتتتتتتتكون متاحة في اةحقل اةسا  االاتتتتتتتتتتتت دوق عج  املوقع 

 .www.fibaonline.comادلقتطوني لاب ك 

 

 تصفية الصندوق: .ث

 مراجع اةحستتتتتتتتتاااا بموافقةمبقرة قبل موعده و  تاتتتتتتتتت ية تهتاتتتتتتتتت يتتر تاتتتتتتتتت ية الاتتتتتتتتت دوق عن إرقاتتتتتتتتتاء أجاه أو 

فيه  املستتتتثمرينوالستتتاةة واةج اا املمولة من الاتتت دوق بود مروم  تتت ة من اداية نشتتتاطه وبما   ياتتتر اماتتتاةح 

 ملنشوماا  .اذلك بود تقدير ملطماا مق وة
ا
 الساةة. وضوااطوإجراءاا التا ية تتر وفقا

 

 الرقابة الداخلية للصندوق:نظام  .خ

 الرقااة الداخاية لاا دوق عج  اآلاي:يشمل رقام 

 .لدى املديرباا املومول  إجراءاا الرقااة واد راا عج  الش ون املالية واد تثماماا وإدامة ااساطر .1

مراجوة عوامل ااساطر االا دوق ومدى مخءمة وفاعاية األرقمة املومول باا ملواج ة التغيطاا غيط  .2

 املتوقوة في السوق.

املومول اه لدى مدير  رقام الرقااة الداخايةشامل ألداء الا دوق بشأن ادلتزام اتةبيت التقيير ال .3

 .الا دوق 
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 مدى إلتزام الا دوق االشروأل التخ ت قر اددماج وادفااح االسوق. .4

 املقتطحاا اةسانة اتاوي  ااسال اا وإزالة ا باب ااساطر. .5

الشكاوى ادحت اظ اما  ةجميع الشكاوى اةسانة االومخء وما تر إتتامه من إجراءاام مع إخةام الساةة ا .6

 التخ لر يتر حا ا خخل أ بوا من تاميخ تقديم ا.

إخةام الساةة اكل متال ة لاقارون وا  متال ة ل قر الرقااة وباألخ  ااسال اا املتواقة االسيا ة  .7

 .اد تثمامية لاا دوق 

 تقرير الحوكمة: .ذ

 ليشمل التقرير الس و  لاا دوق تقرير 
ا
  حوكمة والذ  يتامن عج  األقل اآلاي:ا

 ادجراءاا التخ إتبو ا الا دوق بشأن ادلتزام اموج اا اةحوكمة. .1

 مدى إلتزام الا دوق ات  يذ  يا اته اد تثمامية ااحددة وت ديد أوجه ادر راا. .2

سال اا التخ امتقبت خخل الس ة ومن ايراا ااسال اا واةجزاءاا التخ وقوت حا ا اوامض املااةحم واا .3

لا دوق واملتواقدين موه لودم إلتزام ر اتوايماا أو أحكام الا دوق أو غيطه عج  أ  من القائمين عج  ا

.
ا
 من التشرلواا التخ يتاع ل ا الا دوق وبيان أ باباا وطريقة مواةج اا و بل ت ادياا مستقبخ

املواوماا اةسانة اامل  سين والقائمين عج  الا دوق واملتواقد مو ر ووظائ  ر ونخحي ار  .4

عمال ر خخل الس ة وأاوابار وعمو عار واملزايا األخرى التخ ي ااون عاياا ومقامر اا اتك ومس ولياعار وأ

 عاياا في الوام الساات. االتخ حااو 

ادجراءاا التخ يتتذها الا دوق بشأن ااساطر والرقااة الداخاية اما فياا اد راا عج  الش ون املالية  .5

 واد تثماماا وما يتال باما من مواوماا.

 متام ة عدد إجتماعاعار وما إر ات اليه من تونياا.اةسانة انشاأل الا دوق عمال ال جان أ .6

 تقيير أداء الا دوقم والقائمين عايهم واملتواقد مو ر. .7

 أو مواطن الاو  في تةبيقه وادفااح عن  .8
ا
 أو جزئيا

ا
أوجه اةسال في تةبيت رقام الرقااة الداخاية كايا

د ت بر عج  األداء املايي لاا دوق وادجراءاا التخ يتبو ا في مواةجة حا ا حا ا الةوامئ التخ أبرا او ق

 ادخ اق في تةبيت رقام الرقااة الداخاية.

 مدى إلتزام الا دوق االقواعد والشروأل التخ ت قر ادفااح واددماج. .9

 فياا اما فياا الت قير والدعاوى الق .10
ا
 اائية.امل ازعاا أو اةساوماا التخ يكون الا دوق طرفا

 .التوامخا والا قاا التخ يلطم ا الا دوق مع أ  طرا م  عخقة .11
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 االكتتاب واجراءاته: .ض

 االكتتاب: /1

   يمقن التقدم اةاباا ا كتتاب لامراكز ااحددة لخكتتاب في هذه النشرة وادعخن القاروني لإلكتتاب في

ال ح  السيامة  وملك وفت الةا  املود لذلك الغرضم ويتر ملك ف  أيام الومل و ي كل ايام ا  بوا 

 وحتى  اماعدا يومي اةجموة والسبت والوةخا الر مية م وملك من الساعة الثام ة
ا
و ال ا  نباحا

 الساعه الثارية بود الق ر.

  عدد 
ا
 ااملباع املستثمر في الا دوق ويبين أياا

ا
 املقتت  باا و ور الوحداايسار املستثمر اياا  ماليا

ةحين إيداا سجل املساهمين في الا دوق لدى  وحداااملدفوا  ولوتلط هذا ا ياال إبباتا ملاقية  الوحدة

 ظ املركز  بسوق اةسرطوم ليوماق املاليةم وملك اميرد ار ااء فتطة ا كتتاب وإدماج مركز اديداا واةح

 الا دوق في السوق. وحداا

 إجراءات االكتتاب:/2

  عجي مقدمي الةاباا من ا فراد تقدير ا وماق الثبوتية الخزمة.ا اةاقة قوميةم جواز  رم الرقر

 الوطنخ .

   عجي أن يتر توقيوه من قبل الشس  /ا  سا  امل وضين االنسبة لاشركاا يي  تقدير الةا

 االتوقيع وفت خةاب م مخ موجه ملدير الا دوق.

  االنسبة لاقانرين يتر التقدير من قبل الوالدين أو من في حقم ما او الوص ى القارونى عايار بود إاراز

 ما يثبت ملك.

 االكتتاب عن طريق الهاتف او الفاكس:/3

 اوا ةة ال ات  أو ال اكس اا تتدام ا تمامه االستثماري  املعدات الطبيةصندوق  يمقن ا كتتاب في  

 الةا  املرفقه مع هذه النشره .وتر ل بود اوبئ اا إي :

 اةسرطوم –ا ك ا  تثمام املايي 

 +249183730304+فاكس:249183730300اةسرطوم/ السودان  هات  :12046 .ب.

 info@fibaonline.comاريد ألقتطني: 

   صندوق املعدات الطبية االستثماري  لو ايه :مدير  

و اوا ةه ال اكس اام ال إ تمامة الةا  ايي  ا ك ا  تثمام أيي  التأكيد عجي الةاباا التخ تتر اال ات  

املايي  ااةسرطوم أو لبقيه مراكز ا كتتاب ااحددة في هذه النشرة. ولوتلط املتقدمون اةا  دون ا تتدام 

 ا  انار قد ادلوا ااملواوماا ادراه:ا تمامه الة
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 ا ك ا  تثمام املايي.-  صندوق املعدات الطبية االستثماري  ايي مدير  

أقر/رقر اتسار نشره اندام الا دوق التخ قمت/قم ا ادما  اا بو ايه قبل التقدم باذا الةا  وقد اخذا بوين 

ك .وقد تر اوبئه هذا الةا  وفت الشروأل الوامدة ا عتبام  يا ه ا  تثمام وعوامل ااساطره التخ تتال اذل

امباع .........االسور ااحدد وفقا لنشرة  الوحداافي النشرة . أتقدم /رتقدم اةا  اةحاول عجي عدد .........من 

 من ا  م وم يتر إحتساباا .كما ارنخ إر ا / اقر رقر اان 
ا
 وخاليا

ا
ا نداممويتر  راؤها ااملباع املقتت  اه انافيا

  .
ا
 أو جزئيا

ا
 الا دوق ي ت ظ ااةحت في مفض ا  طا  كايا

 

 ي وفت الايغه التاليه :يي  ان تكون الةاباا اوا ةه ال اكس أو اللطيد ادلقتطون

 طا  إكتتاب

  مممااحتطم . صندوق املعدات الطبية االستثماري  السيد /مدير  

 السخم عايقر ومحمه هللا اوايي وبركاته م                        

صندوق املعدات الطبية    وحدااإرنخ ار ا/اتقدم/رتقدم اةا  إ تثمام مباع ........اج يه  وداني في 

موقد اندمرا اوايماا ايي ا ك ............... ندام حوالة اا ر السيد مدير وحدة   بودد......... ثماري االست

 امباع .........اج يه  وداني .املباع  ا  تثمام   املوداا الةبيةن دوق  

كتااهافقط.................................................ج يه  وداني .يرجي ان تادموا ا  مخ/اا م ا   اداا تثبت عدد 

 ........              املماوكه يي /ل ا .ا  ر:........ .......................الو وان:.... ............................ وحداا

 الدفع بواسطة حوالة مصرفية أو شيك:/4

 صندوق املعدات الطبية االستثماري  إما تر الدفع اوا ةة حوالة  مارفية أو  يك فيي  ان تكون لااةح 

  ويرفت مو ا طا  كامل ير ل االلطيد  لب ك ا  تثمام املايي  ااةسرطوم. ورود أن را ت رقر املستثمرين اي  

أى ماروفاا  املستثمران التوامل مع هذه الةاباا  تتر بود ت ايل قيمة اةحوا ا والشيكاا ويت مل 

 تتوات ات ايا ا إن وجدا.

 عملة الدفع:/5

 ااةج يه السوداني و املستثمرين الذين يقومون االدفع ا ية عماة  الوحدااتدفع قيمة 
ا
املقتت  باا كاماة ورقدا

بسور الت ويل املوان لاوماة ةحقة ا كتتاب علط رافذة  قيمة إ تثمامهرأج بية قاااة لات ويل يتر اعتماد 

 الب ك.

 يتر ا كتتاب في مراكز ا كتتاب التالية: مراكز االكتتاب:/6

 730304فاكس  730300 تثمام املايي : اةسرطوم م ارج امل ام م  اما السيد عبد الرحمن  هات  ا ك ا   .1

   info@ fibaonline.comاريد إلقتطوني 

mailto:info@finvestbank.com


17 

 

 فرا القااما  –ا ك ا  تثمام املاي    .2

 فرا األايض., –ا ك ا  تثمام املايي  .3

 فرا   ام –املايي ا ك ا  تثمام  .4

 الزكاة: .ظ

في الا دوق اأر س رم ويمقن الرجوا ملدير الا دوق ملورفة  إ تثماماعارا تتراج زكاة  الوحدااحماة  عج 

 مكوراا م  قة موجوداته في أ  وقت.

 لرأى الفقهى:ا .غ

املايي امدير  ى ال قهخ حول نشرة إندام الا دوق والاادم من هيئة الرقااة الشرعية لب ك ا  تثماممرفت الرأ

 الا دوق .

 االستفسارات: .أأ

في حالة طا  مواوماا اضافية عن الا دوق أو أ  ا ت سام عن مامون نشرة ا كتتاب هذهمفيمقن ا تاال 

 عجي الو وان التايي:

  ا ك ا  تثمام املايي 

 ارج امل امم  اما السيد عبد اةحمن

 12046السودانم  .ب.: –اةسرطوم 

 +249183730300هات :

 +249183730304فاكس:

 www.fibaonline.comاملوقع ادلقتطوني:  info@fibaonline.comاريد إلقتطوني: 

 ". االستثماري  املعدات الطبيةصندوق  لعناية السيد مدير/"

 

  

mailto:info@fibaonline.com
http://www.fibaonline.com/
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 املعدات الطبية االستثماري صندوق حول  نشرة اصدار  هيئة الرقابة الشرعية فتوى 

 

 

 اةحمد هلل والاخة والسخم عج   يدرا م مد خاتر ال بيين وعج   ائر األربياء واملر اينم وبود ممممم وبود 

 

   الطبية االستثماري  صندوق املعدات فقد إطاوت هيئه الرقااة الشرعية لب ك ا  تثمام املايي عج  نشرة إندام 

دخات ار عن م حوظاعاا وا ت ساماعاام وأواجتموت ال يئه مع املسئولين في  ا ك ا  تثمام املايي  وا تموت إي  إجاااع

 بوض التوديخا عجي النشرة.

 

 عجي هذام فان ال يئه تقرم أن نشرة إندام  
ا
مض مع   لتس فياا ما يتوا صندوق املعدات الطبية االستثماري  وب اءا

 أحكام الشرلوة ا  خمية و   مانع من إندامها والومل باا.

 

 

 وهللا ويي التوفيتمممم

 

 

 م.2022........... .................  هت  املوافت 1443..  ........... ........التاميخ: .......

 

 

 

 رئيس الهيئة    محمد سر الختم: د./ الشيخ

 

 عضو الهيئة     عبد العزيز   فيصل /د. السيد

 

 

 

 

 ختم البنك


