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 :( بيان للمستثمرين املحتملين1) 

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

 (االستثماري سوداتا الهدف الرئيس ى من  عدادها هو عتتترا املعتتتلومات األساسية حول وصندوق 

 ملساعدة  املستثمر على اتخا  قراره بشان االستثمار فيه.

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

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

 ( تعريفـــات :2)

 الصندوق : و موضوع هذه النشرة(.سوداتا االستثماري يقصد به صندوق 

 . م 2016اسواق املال تنظيم يقصد به قانون سلطة 

 .سلطة تنظيم اسواق املال ايقصد ب      

 القانون :

 : السلطة

 :السوق  .يقصد به سوق الخرطوم لالوراق املالية

 العين املؤجرة:  . للصندوق مبني برج سوداتا اململوك  يقصد ب ا

 املؤجر: .سوداتا االستثماري صندوق 

  :الشركة .مجموعة سوداتا لالتصاالت املحدودة

 :املستأجر .تصاالت املحدودةمجموعة سوداتا لالهو 

وهو بنك صتتتتتتتتتتتتتندوق ستتتتتتتتتتتتتوداتا االستتتتتتتتتتتتتتثماري يقصتتتتتتتتتتتتتد به مدير 

 . املالي االستثمار

 املدير:

يقصد به الجهة التي تقوم بواجب مراقبة أداء الصندوق نيابة 

لصتتندوق ويصتتدر القوائم اعمال أويراجع  عن املستتتثمرين فيه

 املالية املراجعة.

 األمين:

القيمة املحددة في هذه النشتتتتتتتتتتتتترة التي  يقصتتتتتتتتتتتتتد به الوثيقة  ات

تصتتتتتتتتدر باستتتتتتتتم مالكها مقابا األموال التي دفعها للمستتتتتتتتاهمة في 

 الصندوق.

 الصـــك :

 املستثمر: هو املالك الى عدد من صكوك الصندوق.

 هيئة الرقابة الشرعية: .بة الشرعية لبنك االستثمار املاليهيئة الرقا

 . الجنيه السوداني

 

 

 

 

 : عملة الصندوق 



4 

 

 :مجموعة سوداتل لالتصاالت املحدودةخلفية عن ( (3

 7484تأستتتستتتت ستتتوداتا كشتتتركة مستتتاهمة عامه  ات مستتتئولية محدودة م تتتجلة تحت الرقم    

برأستتتتتمال مصتتتتترو به قدره واحد  1925من قانون الشتتتتتركات لستتتتتنة  8م بموجب املاده 1993 3 7في 

 .1997اق املالية في فبراير مليار دوالر وتم  دراج أسهمها  في سوق الخرطوم لالور 

ا  1931وفق قانون ت جيا أسماء االعمال لسنة  2005 6 25تم ت جيا  سم سوداني في 
ِّ
كُمش  

 رئيس ي ضمن مجموعة شركات مجموعة سوداتا. 

بتحقيق  2016مليون دوالر في العام  499حققت شتتركة مجموعة ستتوداتا  يرادات  جمالية قدرها 

مليون دوالر وبلغ الدخا الصتتتتتتتتتتتافي لنفس العام نحو  178هالك قدره هامش ربح قبا الضتتتتتتتتتتتريبة واال 

مليون دوالر وستتتتتتتستتتتتتاعد استتتتتتيراتيجية ستتتتتتوداتا طويلة األمد فى تحقيق عوائد افضتتتتتتا في األعوام  47

 .2016سنت أمريكي للعام  3.9القادمة حيث سجا العائد على سهم سوداتا 

 في مجتتال تقتتدي 20تتمتع ستتتتتتتتتتتتتوداتتتا بخبرة تزيتتد عن 
 
م ختتدمتتات االتصتتتتتتتتتتتتتتاالت في الستتتتتتتتتتتتتودان عبر عتتامتتا

ا الوحيد في الستتتتتتتتتتتتتودان الذي يوفر هاتين 
ِّ
شتتتتتتتتتتتتت  
ُ
شتتتتتتتتتتتتتبكات الهواتف الثابتة واملحمولة مما يجعلها امل

. ومنذ التأستتتتتتتتتتيس نمت عمليات املجموعة لتخرج من األستتتتتتتتتتواق املحلية  لى األستتتتتتتتتتواق 
 
الخدمتين معا

لة في  رب أ
ِّ
ى فريقيا باإلضتافة  لى عدد من مشتاريع البناإلقليمية حيث تم  نشتاء ثال  شتركات ُمشت  

 
 
التحتيتة للكوابتا البحريتة في القتارة األفريقيتة. ولكي تتمكن مجموعتة ستتتتتتتتتتتتتوداتتا من التوستتتتتتتتتتتتتع عتامليتا

و بمقر دائم في دولة اإلمارات العربية املتحدة لتقوم بإدارة  قامت بتأستتتتتتتتتتتتتيس مجموعة  كستتتتتتتتتتتتتبر س

لة. 
ِّ
ش  
ُ
 شركات ا امل

تصتتتتتتبح مزود الخدمة الرئيستتتتتت ي لقطاع الشتتتتتتركات في مجال االتصتتتتتتاالت ت دف مجموعة ستتتتتتوداتا أن 

وتقنيتتتة املعلومتتتات    تركز على توستتتتتتتتتتتتتيع نطتتتاق ختتتدمتتتات تتتا املتنقلتتتة والثتتتابتتتتة بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة لختتتدمتتتات 

االستتتتضتتتافة واالتصتتتال ال تتتحابي و يرها من خدمات االعمال التي تستتتها من عما الشتتتركات وتزيد 

 من فعاليت م بتكلفة مثالية.

لتوستتيع قاعدة عمالا ا عبر تخصتتيو قنوات بيع لقطاع الشتتركات الصتت يرة واملتوستتطة  كما ت دف

الذي  شهد نموا في جميع أنحاء البالد من خالل االستفادة من بنيت ا التحتية التي مكنت ا من تطوير 

 حلول رأسية مثا التعليم اإللكيروني والتجارة اإللكيرونية والتواصا اإلفيراض ي واملوحد.

 :للصندوق  حكام العامةاأل ( 4)

ه من مدير الصندوق ويفوض ب املستثمر مع بقية املستثمرينبموجب هذه النشرة يطل -أ

من الشركة ب را االنتفاع من  ثابتةشراء اصول و بادارة واستثمار اصول الصندوق 

 عائدها.

ه ب الصندوق بمبلغ الي الحد الذي  سمحيمكن ملدير الصندوق أن  ساهم عند تاسيس  -ب

 ويعاما هذا املبلغ من قبا مدير الصندوق بصفته اشيراكا في الصندوق. النظام
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يجب األخذ في االعتبار أن القيمة السوقية وعوائد صكوك الصندوق قد يتعرضان  -ت

 لالنخفاا او االرتفاع وفق
 
 دوق.تؤثر على عما الصن يدا  االقتصادية التحملجريات األ  ا

أو تقديم اية  قرارات بخالف التي  شخو بإعطاء اية معلومات  أيلم يتم تفويض  -ث

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

 قبا املدير. 

  -ج
 
ا بلد يكون ف  ا هذ أيشخو فى  أيأو دعوة من قبا  التمثا نشرة االكتتاب هذه عرضا

 أوي يقدم هذا العرا ويكون ف  ا الشخو الذ  هذه الدعوة  ير قانونية أوالعرا 

   هذه الدعوة  ير مؤها للقيام بذلك
 
  يدعوة أل  أو والتمثا عرضا

 
 شخو ال يجوز قانونا

  .الدعوة أوقيامه بتقديم هذا العرا 

 : وأهدافه  الصندوق ( تعـريف 5)

محدد العمر ق وجا وم لتتتتتتتتتتتتتتمتوسط األ  ي صندوق استثمار  هو" االستثماري  سوداتاصندوق " 

من ثم و ضتتاربة املقيدة عقد املصتتي ة بئ ب را حشتتد املوارد من املستتتثمرين ( أنشتت وراس املال

تأجيرها عادة  و    أ  رب الخرطوم9مربع  2القطعة نمرة بقائم برج سوداتا الشراء توظيفها في 

 ستتتتتتتتتتتتت ى "  .فيرة الصتتتتتتتتتتتتتندوق  طيلة جارة تشتتتتتتتتتتتتت يلية   لالتصتتتتتتتتتتتتتاالت املحدودةجموعة ستتتتتتتتتتتتتوداتا مل

 الية:الصندوق " لتحقيق االهداف الت

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

 اإلصدار هذه.

 لحملة الصكوك. رباو الحسابات املصرفيةأفوق معدل تحقيق ربحية  -ب

ل خال زيادة( عرا األوراق املالية امل تتتتتتتتجلة بستتتتتتتتوق الخرطوم لالوراق املالية منتوستتتتتتتتيع و -ج

 صكوك الصندوق فى السوق.ند ادراج  ضافة ورقة مالية جديدة ع

ب الستتتتتتتتتتتيعاب الطلالشتتتتتتتتتتبكة  تقويةمناستتتتتتتتتتبة للشتتتتتتتتتتركة الستتتتتتتتتتتخدامها فى مالية توفير موارد  -د

 امليزايد في السوق.

 فى البالد.القائمة علي صي ة االجارة تطوير صناعة الصناديق االستثمارية  -ه

 ( الفكرة االستثمارية للصندوق : 6)

وداتا مبني برج ستتتتتتللصتتتتتتندوق " فى توظيف موارده فى شتتتتتتراء الفكرة االستتتتتتتثمارية "  تتمحور  -أ

 شتتتراء كليللشتتتركة   ملوكوامل يه االرا واملباني التابعة لهبما ف
 
 لشتتتركةلثم  عادة تأجيرها . ا

 برج ستتتتتتتتتوداتا الصتتتتتتتتتول لصتتتتتتتتتندوق ا ستتتتتتتتتنوات تبدأ بعد امتالك   جارة تشتتتتتتتتت يلية ملدة خمس

 
 
 موثقا

 
 .امتالكا
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  برج سوداتا فيرة اجارة بن اية  -ب
 
ويكون  للبيع بالسعر الجارى   عرا اململوك للصندوق كليا

السائد سعر الوفق  و لك مبنى البرجنافسة  لشراء امل حق مع املشيرين املحتملينللشركة 

 وقت  اك.

 برج ستتتتتتتتتتوداتافادة من خدمات تنظير االستتتتتتتتتتجرة املستتتتتتتتتتتحقة على الشتتتتتتتتتتركة فى حالة دفع األ  -ج

  يجوز للمدير استتتتتتتتتتتثمارها فى األ مقدم
 
ة ق ب را دعم ربحيق املالية املدرجة فى الستتتتتتتتتتو وراا

 أى  لك.الصندوق ا ا ر 

 ( وصف العين املؤجرة :7) 

 أ  رب الخرطوم الدرجة االولي   مدينة الخرطوم   و البالغ 9مربع  2برج مشيد  بالقطعة نمرة 

موقع  يالرئيس ي فويقع برج سوداتا الي الشمال ال ربي من مركز مدينة الخرطوم  2م 1800مساحت ا 

 منطقة مقرن النيلين.عن مميز له اطاللة عا النيا االزرق واليبعد كثيرا 

العقار مشيد بنظام الهيكا االطاري من الخرسانة املسلحة املصبوبة في املوضع و التجليد املصمت 

في الواجهتين الشرقية و ال ربية والحوائط الستائرية الشفافة في الواجهتين الشمالية و الجنوبية 

ع معاجات معمارية جذابة .اما الفواصا الداخلية فهي من مواد خفيفة  ات مرونة عالية في م

 ان معظم املساحات عبارة عن محطات عما. اتقسيم الحيز الداخلي .كم

يتكون العقار من سرداب  طابق ارض ي  طابق اول  ثمانية طوابق متكررة عبارة عن محطات عما  

عددة اال راا ب ا طابق ميزانين وقاعة اجتماعات وسطح طابقين يحتويان صالة واسعة مت

 . ستوعب اجهزة التكييف املركزي وخزانات املياه

 : والحد االدني لبداية نشاطه ( حجم الصندوق وعمره8)

( مليون جنيه ستتتتودان  أربعمائة وخمستتتتينجنيه ستتتتودان  و  450,000,000ق رأس مال الصتتتتندو  -أ

صتتتتتتتتتك( بقيمة استتتتتتتتتمية مليون  يون وخمستتتتتتتتتمائة ألفأربعة ملصتتتتتتتتتك و   4,500,000مقستتتتتتتتتمة الى 

 ( للصك الواحد.سودانيه سوداني و مائة جني هجني100قدرها 

 تبدأ عند حصتتتتتتوله على الحد االدن  لراستتتتتتماله  60عمر الصتتتتتتندوق  -ب
 
 عيان قابلةوتحويله أل شتتتتتتهرا

 جير.للتأ

دان  جنيه ستتتتتو  270,000,000دن  لبداية نشتتتتتان الصتتتتتندوق هو مبلغ أالحجم املستتتتتت دف كحد   -ت

  والفرق بين املبلغ س ماله املست دفمن رأ % 60جنيه سودان  ( تمثا  مليون  مائتان وسبعينو

 مملوكة للشركة.
 
 املكتتب به ورأس املال  عتبر صكوكا

 ول من االكتتاب يتم تمديده لفيرةس املال خالل الشهر األ أدن  لر فى حالة عدم اكتمال الحد األ  -ث

دن  يتم التمتتديتتد لفيرة شتتتتتتتتتتتتتهر اخر و ن لم يكتمتتا الحتتد االدن   واحتتدة وا ا لم يكتمتتا الحتتد اال 
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 موالمتتتتال الصتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق أو ارجتتتتاع األ  رأسال بعتتتتد الفيرة االخيرة ينظر فى أمر تخفيض س املتتتتألر 

 
 
 للقانون. ألصحاب ا وفقا

املبالغ املستتتتتتتتتتلمة خالل فيرة االكتتاب توضتتتتتتتتتع في حستتتتتتتتتاب استتتتتتتتتتثمار مستتتتتتتتتتمر بالبنك وبصتتتتتتتتتي ة  -ج

ويدفع عائد الحستتتتتتتتتتاب للمكتتبين فقط في حالة عدم  حتى قيام الصتتتتتتتتتتندوق املضتتتتتتتتتتاربة املطلقة( 

 قيام الصندوق.

صتتتتتتفية تصتتتتتتفية الصتتتتتتندوق قبا موعده بموافقة األمين وهيئة الرقابة الشتتتتتترعية يجوز للمدير ت -ح

 مبكرة بعد مرور ثالثة سنوات من بداية نشاطه.

 ( السند الشرعى للصندوق :9)

 
ُ
 -ندوق وفق اآلتي:كيف العالقة بين األطراف في الصت

: العالقة بين املدير واملستثمرين:
ً
 أوال

 تكيف وفق صي ة املضاربة الشرعية املقيدة وطرفاها هما:

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

 املضارب : بنك االستثمار املالى. -ب

مدير الصتتتتتتندوق(. للمضتتتتتتارب و %10ولرب املال واملستتتتتتتثمرون(  %90توزع االرباو بنستتتتتتبة  -ج

يتحملها رب املال  بينما فوال تقصتتتتتتتتير من املضتتتتتتتتارب  وفي حالة حدو  خستتتتتتتتارة من  ير تعد  

 يتحما املضارب الخسارة الناتجة عن تعديه و أو تقصيره.

: العالقة بين املدير والشركة:
ً
 ثانيا

ازة من جامل _تكيف العالقة بين املدير والشتتتتتتتتتتتتركة بصتتتتتتتتتتتتي ة  جارة العين ملن باعها  جارة تشتتتتتتتتتتتت يلية 

 الهيئة العليا للرقابة الشرعية.

 ( السند القانونى للصندوق :10)

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

 "وبصتتتتتتتتتفتهإنشتتتتتتتتتاء الصتتتتتتتتتندوق يقوم " بنك االستتتتتتتتتتثمار املالى"ب 2016لالوراق املالية لستتتتتتتتتنة 

ه في ينظر في ايداعو لدى الستوق عد اكتماله بق ستجا املستاهمين فى الصتندو  يودع املدير"

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

 يملكها في الصندوق وبالتالي اجراء كافة التصرفات القانونية عل  ا. د صكوكه التيعد

 لسلطة".عتمد من "ااملعدة وفق النمو ج امليحكم عما الصندوق نشرة االصدار  -ب

 ( مهام مدير الصندوق :11)

 مايلى: ههو" بنك االستثمار املالى" وتتضمن مهاماالستثماري " سوداتا مدير" صندوق 

 .لصالح الصندوق   اململوكة للشركةعيان ل ل شراءال برام عقد  -أ
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با اجرة مقا و لل يرلوكة للصندوق مع الشركة أعيان اململل التش يلية  جارةاإل  برام عقد  -ب

 ة خالل عمر الصندوق.معلوم

  دارة عمليات الصندوق االستثمارية بما يتماش ى مع أهدافه. -ت

  او اية اسواق اخرى وفقا للقانون.املالية و  دراج الصندوق فى سوق الخرطوم للوراق - 

 ى اخر  صتتتتتتتتتدار نشتتتتتتتتترة دورية للمستتتتتتتتتتثمرين تو تتتتتتتتتح املوقف املالى للصتتتتتتتتتندوق وأية  عالنات  -ج

 .مين ضرورية النشر لصالح املستثمرينأو األ  للمستثمرين يراها مدير الصندوق 

 ة السداد علي صك الصندوق.اصدار نشرة تبين مقدار الزكاة الواجب -و

 في املوجودات اململوكة للصندوق.جديده  د الضافة منشآتو ابرام اي عق -خ

 دفع االجرة املستحقة في موعدها للمساهمين في الصندوق. -د

 ق عند التصفية.الصندو   جراء املناقصه وعقد بيع موجودات - 

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

 

 عنوان مدير الصندوق هو : 
 " بنك االستثمار املالى "

 الخرطوم   السودان . 12046ص .ب : 

  0024983730300هاتف    : 

 info@fibaonline.comبريد الكيرون  :  0024983730304فاكس: 

 

 ( أمين الصندوق :12)

 مايلى: هتشما مهامو  املتمثلة فى رعاية مصالح املستثمرينو يقوم االمين بمهام أمانة الصندوق 

 للتأكد من ستتالمة موقفه املالي واعتماد هذه الحستتاباتلقوائم املالية للصتتندوق مراجعة ا -أ

 .جعةو صدار القوائم املالية املرا

قد ع اهى أجرة املثا طيلة فيرة تضتتتفي هذه النشتتترة التحقق من أن االجرة املنصتتتوص عل  ا  -ب

 امللوكة للصندوق.و االيجار للعين املؤجرة 

اعتماد توزيعات االجرة الدورية وتصتتتتتتتتتفية الصتتتتتتتتتندوق بحستتتتتتتتتب املواعيد املقررة فى نشتتتتتتتتترة  -ج

 اإلصدار.

 دوق ومتابعة ردود املدير عل  ا.متابعة أى شكاوى من املستثمرين ورفعها ملدير الصن -د

بمهام أمانة للقيام  .............................................................الستتتتتتتتتتتتتادةوقد اختارت الستتتتتتتتتتتتتلطة  -ه

  ................بريتتتتتتد تلفون:  ........ ص.ب ..............................نوانتتتتتته الخرطوم الصتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق وع

 .  ................ فاكس:

mailto:info@fibaonline.com
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 االقتصادية للصندوق: ى ( الجدو 13)

 :للصندوق علي االفيراضات التاليه بنيت الجدوى االقتصادية

مليون جنيه سوداني(  أربعمائة وخمسينجنيه سوداني و 450,000,000حجم الصندوق : -أ

لك وفق و محا الصتتكوك املصتتدرة واململوكة للشتتركة  لموجوداتل ويمثا القيمه البيعيه 

 التقييم.ا  ذالتي كلفها ب خبرة الالتقييم املعتمد لدي مدير الصندوق والصادر عن بيوت 

  60عمر الصندوق:   -ب
 
 . شهرا

 االصتتتتتتتتتتتتتتا فى تحتديتد االجرة الستتتتتتتتتتتتتنويتة هو أجرة املثتا  وقتدحتددت فى الستتتتتتتتتتتتتنتة االولى بمبلغ  -ج

86,400,000.00  
 
 ستتتتتتتتتتتتودانيا

 
زيادة  لبمعدملثا بعد  لك  على استتتتتتتتتتتتاس أجرة ا. وتحدد جن  ا

5.2%  
 
 لعقد الت  سنويا

 
 .اجير املوقع بين الصندوق والشركةوفقا

 

  -للصندوق : املصروفات التشغيلية  -د

 :صروفات السنوية للصندوق في اآلتيتتمثا امل

 .نشرة االصدار ومستندات االكتتاب طباعة .1

 .الحملة االعالنية لالكتتاب .2

وفات التامين علي مخاطر عدم ستتتتتتتداد وفات التامين علي العين املؤجرة ومصتتتتتتتر مصتتتتتتتر  .3

 موعدها. يفاالجرة 

 املفروضة علي العين املؤجرة بواسطة السلطات املحلية.الرسوم والضرائب املحلية  .4

 .بسوق الخرطوم للوراق املاليةالسنوية رسوم االدراج والعضوية  .5

 .مصروفات االهالك .6

  .اتعاب امين الصندوق  .7

 نات االرباو والتصفية للصندوق(االعالنات القانونية للصندوق واعال  .8

 عند تصفية الصندوق.في بداية الصندوق و تقييم العين املؤجرة  مصروفات .9

 األتعاب السنوية لهيئة الرقابة الشرعية. .10
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 : عمرهفيما يلي تقديرات مصروفات الصندوق خالل 
 

 ( عوائد االستثمار ومخاطره:14)

 تي:تي عوائد الصندوق من اآلأينتظر ان ت

 

 : عوائد األ 
ً
 :جره السنويةاوال

 رقام الوارده في الجدول اعالهوتحت بند االجره الستتتتتتتتنويه(اتعتبر األ 
 
كة واملؤجر( شتتتتتتتتر العلي  ليزاما قانونيا

د في عدم ب ذا العائ ةالصتتتتتتتتتتتتتندوق وتتمثا املخاطر املرتبطمدير بموجب عقد اإلجاره املوقع بينه وبين 

خطر ولتقليا هذا ال  ةو التأخر في دفعها في املواعيد املقرر أ ةالستتتتتتتتتتتتنوي ةالشتتتتتتتتتتتتركة  علي دفع االجر  ةقدر 

ي ف جرة الستتتتنوية املليزمة ب ا الشتتتتركةاأل مخاطر عدم ستتتتداد  مين عليأمدير الصتتتتندوق ستتتتيقوم بالتن إف

ا يضتتتتأ ويتحما الصتتتتندوق مصتتتتروفات التأمين. لدي شتتتتركة تأمين استتتتالمية داخا الستتتتودان مواعيدها 

 وائد االستتتتتتثمار لل تي عوائد للصتتتتتندوق من عيمكن أن تأ
 
ن أقع ويتو جر أمن املستتتتتت جرة املستتتتتددة مقدما

 في العائد
 
 .باإلضافة للنمو الرأسمالي في قيمة البرجالكلي  يكون اسهامه محدودا

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسة  الرابعة  الثالثة الثانية  السنة االولى  البند

    -    -    -    -  60,000.00 ومستندات االكتتاب والتوثيق  طباعة نشرة اإلصدار 

    -    -    -    -  25,000.00 اعالنات ترويج الصندوق 

  740,000.00  730,000.00  720,000.00  710,000.00  700,000.00 ضرائب ورسوم محلية 

  120,000.00  105,000.00  990,000.00  975,000.00  960,000.00 مصروفات الصيانة الدورية للبرج 

  80,000.00  75,000.00  70,000.00  65,000.00  61,000.00 مصروفات التأمين الشامل علي البرج

    -    -    -    -  135,000.00 رسوم ادارج الصندوق بالبورصة 

  15,000.00  12,000.00  10,000.00  8,000.00  5,000.00 رسوم عضوية الصندوق في البورصة 

  95,000.00  90,000.00  85,000.00  80,000.00  75,000.00 اتعاب امين الصندوق  للعام 

  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00 اعالنات توزيع االرباح

  300,000.00    -    -    -    - م. التقييم السنوي ملوجودات الصندوق  

  1,360,000.00  1,022,000.00  1,885,000.00  1,848,000.00  2,031,000.00 فات العمومية واإلداريةإجمالي املصرو 
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  : 
ً
 املخاطر: ثانيا

 ن تتعرض صكوك الصندوق للمخاطر التالية :أيمكن 

 : للعين املؤجرةة السوقي ةفاض القيممخاطر انخ (1و

ى ولأل ا ةالبيعيتت ةعمر الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق عن القيمتت ةبن تتايتتة العين املؤجر  ةتنخفض قيمتت هتتذا الخطر أنعني  

بع ستتتتتتتتتتتتتعر املير املر وال ستتتتتتتتتتتتتتطيع متتدير الصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق تجنتتب هتتذا الخطر حيتتث انتته مرتبط بتتالت يرات في 

 .أخرى عواما  أي أوراض ي لل 

 :ن الجزئي او الكلي للعين املؤجرةمخاطر الفقدا (2)

يتم تالفي  ة وي ير طبيع أوستتتتتباب طبيعية ئي أو الكلي للعين املؤجرة اما أل جز تنشتتتتتأ مخاطر الفقدان ال

هذا الخطر عن طريق تأمين العين املؤجرة واململوكة للصتتتتتتتتتتندوق لدى شتتتتتتتتتتركة تامين استتتتتتتتتتالمية محلية 

 .مينأؤجر وهو الصندوق مصروفات التويتحما امل

 

 عمال : خاطر األ م (3)

ؤدي ان ي هأنشالذي من  الفنية املتكررة ألسباب مختلفة  تعرا املبنى للعطاليتمثا هذا الخطر في 

ن رة . يتم تالفي خطر توقف العيججر عن دفع األ أجرة وبتتالتتتالي امتنتتاع املستتتتتتتتتتتتتتتتألتوقف العين املستتتتتتتتتتتتتتتت

 .قدرة فنية معتبرة في هذا املجال شركة  اتسباب فنية بموجب عقود الصيانة املوقعة مع أل 

 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السنة / البند

 االجرة االجمالية
 
86,400,000.00  

    

 معدل زيادة االجرة
 

5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 

 الزيادة فى االجرة  %
 

 4,492,800.00   4,726,425.60   4,972,199.73   5,230,754.12  

  105,822,179.45  100,591,425.33  95,619,225.60  90,892,800.00  86,400,000.00 اجمالي االجرة السنوية 

  2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00  االهالك  السنوي 

  1,360,000.00   1,022,000.00   1,885,000.00   1,848,000.00   2,031,000.00  املصروفات العمومية  واالدارية السنوية

  3,360,000.00   3,022,000.00   3,885,000.00   3,848,000.00   4,031,000.00   -اجمالي املصروفات 

  102,462,179.45  97,569,425.33   91,734,225.60  87,044,800.00  82,369,000.00 صافي االجرة بعد املصروفات العمومية  واالهالك

  10,246,217.94   9,756,942.53   9,173,422.56   8,704,480.00   8,236,900.00  (%10هامش االدارة السنوي ملدير الصندوق و

  92,215,961.50   87,812,482.80   82,560,803.04  78,340,320.00  74,132,100.00 صافى االجرة السنوية لحملة الصكوك

  22,500,000.00     -     -     -     -  % 5االرباو الراسمالية  املقدرة 

صافى االجرة السنوية لحملة الصكوك  بعد االرباو 

 الراسمالية

74,132,100.00  78,340,320.00  82,560,803.04   87,812,482.80  114,715,961.50  

  9,559,663.46   7,317,706.90   6,880,066.92   6,528,360.00   6,177,675.00  العائد  الشهري  لحملة الصكوك

 %25.49 %19.51 %18.35 %17.41 %16.47 نسبة الربحية الصافية  لحملة الصكوك %



12 

 

 : تحققة( أسس توزيع صافى العائدات امل15)

ر الصتتتندوق  ويتم التوزيع دفعة خالل عم 60 ىالعائدات املتحققة بن اية كا شتتتهر اي عل يتوزع صتتتاف

  ةالشتتتتتتتهر لكا دفع ةفي ن اي
 
لصتتتتتتتادرة عن واستتتتتتتماء املكتتبين في الصتتتتتتتندوق ألل تتتتتتتجالت التي تحما  وفقا

 من بداية الشهر الذى يليه.يام أ تتجاوز عشره السوق في فيره ال

 ي عائدات الصندوق صاف نسب( 16)

للمضتتتارب  %10لرب املالواملستتتتثمرين( و %90من الصتتتندوق بنستتتبه  ةالعائدات املتحقق يوزع صتتتافي

 .واملدير(

 ( تداول الصكوك خالل عمر الصندوق:17)

عد ب ى أخر  ةستتتواق ماليأ أيةو أستتتيتم ادراج صتتتكوك "الصتتتندوق"في ستتتوق الخرطوم لالوراق املاليه و 

 أن أ" املدير"من  ةبواستتتتتط موافقة الستتتتتوق بعد التاكد
 
 وأ كثر موجودات الصتتتتتندوق قد صتتتتتارت اعيانا

منافع . وبعد  لك  ستتتطيع املستتتثمر   ا ر ب بيع صتتكوكه من خالل شتترون ولوائح التداول املعمول 

 ب ا في السوق.

 للصندوق: املالية( القوائم 18)

 
 
لمعايير الصتتتتتتتتتتادرة عن هيئة ل يتم  عداد واعتماد القوائم املالية للصتتتتتتتتتتندوق بصتتتتتتتتتتورة استتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية وفقا

 املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية_البحرين  حيث  عداملدير القوائم املالية التالية:

 أ  قائمة صافى املوجودات. 

 ب   قائمة العمليات. 

 ج   قائمة محفظة االستثمارات والذمم والتمويا . 
 

 ( النشرات واالفادات التي يصدرها املدير:19)

 تية:النشرات واالفادات اآل يصدر املدير

 .ةة واملجازة من قبا الجهات املختصساسيأ  نشرة  صدار الصندوق األ 

 رباو وتصفية الصندوق.نات عن مواعيد االكتتاب وتسلم األ ب  االعال 

 مين ضرورية لصالح املستثمرين.ر او األ ج  أية  عالنات للمستثمرين يراها املدي

 

 راءاته: ( االكتتاب واج20) 
 
ً
 :االكتتابأوال

  الكتتابا ملدير الصندوق وملراكزيمكن التقدم بطلبات االكتتاب  -أ
 
و لك ( والتي تحدد الحقا

وع سبيام األ أوهي كا الرسمية وفق الطلب املعد لذلك ال را  ويتم  لك فى أيام العما 
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ا احصب نصفالثامنة والو لك من الساعة  (لجمعة والسبت والعطالت الرسميةوماعدا يوم ا

 .بعد الظهر الواحدة والنصفوحتى الساعه 

  ستتتلم املستتتتثمر اي -ب
 
 مالي صتتتاال

 
ك املكتتب ب ا د الصتتتكو عد يبينو  غ املستتتتثمر في الصتتتندوق باملبل ا

  وستتتعر الصتتتك
 
 مللكية الصتتتكوك لحين ادراج الصتتتندوق فى املدفوع  ويعتبر هذا االيصتتتال  ثباتا

 كية الصكوك من مركز االيداع بالسوق.السوق الثانوية بالسوق وبعدها يصدر سند مل

 ثانيا : إجراءات االكتتاب: 

 .طني(رقم و –و بطاقة قومية وراق الثبوتية الالزمةتقديم األ  فرادمقدمي الطلبات من األ  على -أ

  -ب
 
شخاص شخو األمن قبا ال بالنسبة للشركات فيجب تقديم طلب االكتتاب موقعا

 املفوضين من الشركة.

 يالتقديم لالكتتاب من قبا الوالدين أو من في حكمهما او الوصتتتتتتتتتتت بالنستتتتتتتتتتتبة للقاصتتتتتتتتتتترين يتم  -ج

 .عل  م بعد  براز ما يثبت  لك يالقانون

 

 ثالثا : االكتتاب عن طريق الهاتف او الفاكس :

يمكن االكتتاب في صتتتتتتتتتكوك الصتتتتتتتتتندوق بواستتتتتتتتتطةالهاتف او الفاكس باستتتتتتتتتتخدام استتتتتتتتتتماره   .أ

 ا الي:الطلب املرفقه مع هذه النشره وترسا بعد تعبئت 

 

 الخرطوم  –بنك االستثمار املالى 

 الخرطوم/ السودان 12046ص.ب.

 +249183730300هاتف :

 +249183730304فاكس:

 ارف فرع القض –بنك االستثمار املالى 

 الخرطوم/ السودان 12046ص.ب.

 +249183731429هاتف :

 +249183730304فاكس:

  يضاألبفرع  –بنك االستثمار املالى 

 شارع املستشفى

 +249183731827هاتف :

 +249183731828فاكس:
 

 "االستثماري سوداتا صندوق لعنايه :مدير "

 

 ةالفاكس بارستتتتتتتتتتتتتال استتتتتتتتتتتتتتمار  ةيجب التأكيد علي الطلبات التي تتم عبرالهاتف او بواستتتتتتتتتتتتتط  .ب

 ةبقيتتو لأأو فرع األبيض "بتتالخرطوم أو فرع القضتتتتتتتتتتتتتتارف لطلتتب الي "بنتتك االستتتتتتتتتتتتتتثمتتار املتتالى ا

ويعتبر املتقدمون بطلب دون استتتتتتتتتخدام   االصتتتتتتتتدار هذه ةفي نشتتتتتتتتر  ةدمراكز االكتتاب املحد

 دناه:الطلب ان م قد ادلوا باملعلومات أ ةاستمار 
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 : ةالتالي ةالفاكس وفق الصي  ةتكون الطلبات بواسط أنيجب  .ت

 طلب  كتتاب 

 "   املحيرم .االستثماري  سوداتاصندوق السيد  مدير "

 لسالم عليكم ورحمه هللا تعالي وبركاته  ا                        

وق صتتتتتتتتتتتتتندر ستتتتتتتتتتتتتوداني( في الصتتتتتتتتتتتتتكوك " جن  تقدم نتقدم بطلب  ستتتتتتتتتتتتتتثمار مبلغ ........وأ نني اننا 

 ةصتتتدار حوالعليمات الي بنك ...............إل ".بعدد.........صتتتك  وقد اصتتتدرنا تاالستتتتثماري  ستتتوداتا

 سوداني (. جنيهلغ .........و"بمباالستثماري  سوداتاصندوق باسم السيد مدير " 

عبر ستتتتتتتتوق  ستتتتتتتتوداني (.يرجي ان تصتتتتتتتتدروا جنيهو............................... املبلغ كتابه.....وفقط...........

ي ف باستتتتتتتتتتتتتدي باستتتتتتتتتتتتتمنا شتتتتتتتتتتتتتهادات تثبت عدد الصتتتتتتتتتتتتتكوك اململوكه لي  لنا الخرطوم الرواق املالية 

 الصندوق .

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

 الدفع بواسطة حوالة مصرفية أو شيك: . 

 "ستتتتتتتوداتا االستتتتتتتتثماري   ا تم الدفع بواستتتتتتتطة حوالة او شتتتتتتتيك فيجب ان تكون لصتتتتتتتالح"صتتتتتتتندوق 

لى " بتتالخرطوم ونود ان نلفتتت نظر ويرفق معهتتا طلتتب كتتامتتا يرستتتتتتتتتتتتتتا بتتالبريتتد "لبنتتك االستتتتتتتتتتتتتتثمتتار املتتا

املستتتتتتتتتتتتتتثمرين الى ان التعاما مع هذه الطلبات ستتتتتتتتتتتتتيتم بعد تحصتتتتتتتتتتتتتيا قيمة الحواالت والشتتتتتتتتتتتتتيكات 

 ويتحما املساهم أى مصروفات تتعلق بتحصيلها وان وجدت(.

 عملة الدفع: .ج

 جنبية . اال  ةلعادله بالعم ما  واتدفع قيمة الصكوك املكتتب ب ا كاملة ونقدا بالجنيه السوداني 

 وو(مراكز االكتتاب: .و

 برج املنار شارع السيد عبدالرحمن-الخرطوم - بنك االستثمار املالي 1

 +(249183و730304فاكس: -   +(249183و 730300هاتف: 

 +(249183و 731429هاتف: فرع القضارف   –  بنك االستثمار املالى 2

 +(249183و 731827: األبيض هاتففرع  –  بنك االستثمار املالى 3

   اية مراكز أخرى  علن عن ا فى االعالن القانون  لالكتتاب فى صكوك الصندوق.4

 بنك االستثمار املالي .-الي مدير " صندوق سوداتا  االستثماري"

أقر نقر بتستتتلم نشتتتره الصتتتندوق التي قمت قمنا بدراستتتت ا بعنايه قبا التقدم ب ذا الطلب وقد 

هذا  ةي تتصتا بذلك .وقد تم تعبئالت ةاالستتثمار وعواما املخاطر  ةعين االعتبار ستياستاخذت ب

.اتقدم  نتقدم بطلب الحصتتتتتتتتتتتول علي عدد .........من  ةفي النشتتتتتتتتتتتر  ةالطلب وفق الشتتتتتتتتتتترون الوارد

 
 
االصتتتتتتتتدار ويتم شتتتتتتتترابها باملبلغ املكتتب به  ةلنشتتتتتتتتر  الصتتتتتتتتكوك بمبلغ .........بالستتتتتتتتعر املحدد وفقا

 
 
 وخ وصتتتتتتتتتتافيا

 
ن الصتتتتتتتتتتندوق يحتف  أقر نقر بأيتم  حتستتتتتتتتتتاب ا(.كما انني  ننا    ي رستتتتتتتتتتومأمن  اليا

 أبالحق في رفض 
 
  ي طلب كليا

 
 .  او جزئيا
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 ( الزكاة:21)

 حملة الصتتتتتتكوك استتتتتتتخراج زكاة مستتتتتتاهمات م فى صتتتتتتكوك الصتتتتتتندوق بأنفستتتتتتهم  على
 
   م  وعلستتتتتتنويا

 الرجوع ملدير الصندوق ملعرفة مكونات محفظة موجوداته.

 ( الرأى الشرعى:22)

 املرفقة (  ى الهئية الشرعية واصدرت الفتوى ودار هذه علعرضت نشرة االص

 اسواق املال : تنظيم ( موافقة سلطة23)

 عل  ا.ال واصدرت موافقت ا عرضت هذه  النشرة على سلطة اسواق امل

 ( االستفسارات:24)

ي استتتتتتتتفستتتتتتتار عن مضتتتتتتتمون نشتتتتتتترة االكتتاب أ أوفي حالة طلب معلومات اضتتتتتتتافية عن الصتتتتتتتندوق  

 االتصال علي العنوان التالي: فيمكن هذه 

 "بنك االستثمار املالى "

 شارع السيد عبد الرحمن – السودان -الخرطوم  12046ص.ب.:الفرع الرئيس ي: 

 249183730304+   فاكس: 249183730300هاتف:

 +(249183) 731429هاتف:  فرع القضارف:

 +(249183) 731827فرع األبيض: 

 ".االستثماري ل سوداتصندوق لعناية السيد مدير/"
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقرير هيئة الرقابة الشرعية

 

 ىستتتتتتتتتتتتيدنا محمد خاتم النبيين  وعل ىالحمد هلل رب العاملين والصتتتتتتتتتتتتالة والستتتتتتتتتتتتالم عل

 وبعد فهذا:  سائر األنبياء واملرسلين

دوق صـــــــننشـــــــرة إصـــــــدار رعية لبنك االستتتتتتتتثمار املالي عن  "تقرير هيئة الرقابة الشتتتتتتت

 ."ستثماري اال سوداتل 

وداتا ستتتتنشتتتترة صتتتتندوق  "ى طلعت هيئة الرقابة الشتتتترعية لبنك االستتتتتثمار املالي عل

معت االستثمار املالي  واست   واجتمعت الهيئة مع املسئولين في بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك"االستثماري 

 لنشرة. ا ى جتابات م عن ملحوظات ا واستفسارات ا  وأدخلت بعض التعديالت عل ى ل

 "ســــوداتل االســــتثماري صــــندوق الهيئة تقرر أن نشتتتترة  صتتتتدار " فإنهذا  ىعل وبناء  

  وال مانع من  صتتتتدارها والعما ستتتتالميةليس ف  ا ما يتعارا مع أحكام الشتتتتريعة اإل 

 ب ا. 

 

  رئيس الهيئة  بروفسير : محمد سر الختم محمد احمد

   

  عضو الهيئة الشيخ:  براهيم احمد الشيخ محمد

 

 م.2017د سمبر 12املوافق  هت 1439ربيع األول  24الثالثاء يوم التاريخ : 

 

 

 ختم البنك

 

 


