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 :( بيان للمستثمرين املحتملين1) 

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

 االستثماري سوداتا الهدف الرئيس ى من  عدادها هو عتتتتتتترل املعتتتتتتتلومات األساسية حول  صندوق 

 ( ملساعدة  املستثمر على اتخا  قراره بشان االستثمار فيه.الثاني

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)

   موضتتتتوه هذهالثاني ستتتتوداتا االستتتتتثماري يقصتتتتد به صتتتتندوق 

 النشرة(.

 الصندوق :

 . م 2016اسواق املال تنظيم يقصد به قانون سلطة 

 .سلطة تنظيم اسواق املال ايقصد ب      

 القانون :

 : السلطة

 :السوق  .يقصد به سوق الخرطوم لالوراق املالية

  :زمن املكاملات الهاتفية . الرصيد اإللكتروني والكروت املم نطة

  :الشركة .مجموعة سوداتا لالتصاالت املحدودةشركة 

يابة عن ناإللكتروني يقصتتتتتتتد به الجهة التي تقوم ببيع الرصتتتتتتتيد 

 .الصندوق 

 الوكيل

نك وهو ب الثاني صتتتندوق ستتتوداتا االستتتتثماري يقصتتتد به مدير 

 . املالي االستثمار

 املدير:

بواجب مراقبة أداء الصندوق نيابة يقصد به الجهة التي تقوم 

لصتتتتتتتتتتتتتنتتدوق ويصتتتتتتتتتتتتتتدر اعمتتال أ ومراجعتتة عن املستتتتتتتتتتتتتتثمرين فيتته

 القوائم املالية املراجعة.

 األمين:

يقصتتتتتتتتتتتتتد به الوثيقة  ات القيمة املحددة في هذه النشتتتتتتتتتتتتترة التي 

تصتتتتتتتتدر باستتتتتتتتم مالكها مقابا األموال التي دفعها للمستتتتتتتتاهمة في 

 الصندوق.

 الصـــك :

 املستثمر: عدد من صكوك الصندوق.هو املالك الى 

 هيئة الرقابة الشرعية: .بة الشرعية لبنك االستثمار املاليهيئة الرقا

 عملة الصندوق : الجنيه السوداني 
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  :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 

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

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

 رئيس ي ضمن مجموعة شركات مجموعة سوداتا. 

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

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

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

لة في  رب أفريقيا باإلضتافة  لى عدد من مشتاريع الب ى 
ِّ
اإلقليمية حيث تم  نشتاء ثال  شتركات ُمشت  

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

قامت بتأستتتتتتتتتتتتتيس مجموعة  كستتتتتتتتتتتتتبررستتتتتتتتتتتتتو بمقر دائم في دولة اإلمارات العر ية املتحدة لتقوم ب دارة 

لة. 
ِّ
ش  
ُ
 شركات ا امل

أن تصبح مزود الخدمة الرئيس ي لقطاه الشركات في مجال االتصاالت  لى ت دف مجموعة سوداتا 

ى توستتتتتتتتتتتتتيع نطتتتاق ختتتدمتتتات تتتا املتنقلتتتة والثتتتابتتتتة بتتتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتتتة لختتتدمتتتات وتقنيتتتة املعلومتتتات    تركز عل

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

 من فعاليت م بتكلفة مثالية.

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

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

 حلول رأسية مثا التعليم اإللكتروني والتجارة اإللكترونية والتواصا اإلفتراض ي واملوحد.

 :للصندوق  حكام العامةاأل ( 4)

وضه من مدير الصندوق ويف ب املستثمر مع بقية املستثمرينبموجب هذه النشرة يطل -أ

زمن  والكروت املم نطة الرصيد اإللكتروني شراء و بادارة واستثمار اصول الصندوق 

 االنتفاه من عائدها.و  بيعها  من الشركة ب رل (مكاملات هاتفية

 الصندوق بمبلغ الي الحد الذي رسمحسيس أيمكن ملدير الصندوق أن رساهم عند ت -ب

 به النظام ويعاما هذا املبلغ من قبا مدير الصندوق بصفته اشتراكا في الصندوق.

يجب األخذ في االعتبار أن القيمة السوقية وعوائد صكوك الصندوق قد يتعرضان  -ج

 لالنخفال او االرتفاه وفق
 
تؤثر على عما  يدا  االقتصادية التحملجريات األ  ا

 الصندوق.
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ة معلومات أو تقديم اية  قرارات بخالف التي  شخو ب عطاء اي أيلم يتم تفويض  -د

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

 من قبا املدير. 

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

 أوويكون ف  ا الشخو الذي يقدم هذا العرل   هذه الدعوة  ير قانونية أوالعرل 

   هذه الدعوة  ير مؤها للقيام بذلك
 
شخو ال يجوز  يدعوة أل  أو والتمثا عرضا

 
 
  .الدعوة أوقيامه بتقديم هذا العرل  قانونا

 : وأهدافه  الصندوق ( تعـريف 5)

مليون  450 وقدره برأستتتتتتمال ألول مع مجموعة ستتتتتتوداتا الذي أنشتتتتتتئانجاو تجر ة الصتتتتتتندوق ا

جنيه والقائم على تصتتتتتكيك برج الشتتتتتركة و عادة تأجيره و لت ام الشتتتتتركة الكاما بستتتتتداد األجرة 

  شتتتتتتتتتتتتتجع البنك والشتتتتتتتتتتتتتركة 
 
و التالي توزيع األر او للمستتتتتتتتتتتتتاهمين في الصتتتتتتتتتتتتتندوق في موعدها تماما

 في عما صتتتتندوق استتتتتثماري ثاني ب رل تمويا  و لت ام الشتتتتركة في ت
 
ندوق صتتتت" للمضتتتت ي قدما

محدد العمر ق  جا وم لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتوستتط األ  ي صتتندوق استتتثمار  هو" الثاني  االستتتثماري  تاستتودا

من ثم و ضتتار ة املقيدة عقد املصتتي ة ب( أنشتت ب ب رل حشتتد املوارد من املستتتثمرين وراس املال

ركة شتتتتتتتتتتتتتمن  زمن مكاملات هاتفيةتمثا  وكروت مم نطة  رصتتتتتتتتتتتتتيد  لكترونيشتتتتتتتتتتتتتراء توظيفها في 

 .يتعاقد معهم الصندوق  وكالء و يعها للجمهور عبر   املحدودةلالتصاالت مجموعة سوداتا 

 رسعى " الصندوق " لتحقيق االهداف التالية:

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

 اإلصدار هذه.

 لحملة الصكوك. مجزئيةتحقيق ر حية السعي ل -ب

ل خال املالية امل تتتتتتتتجلة بستتتتتتتتوق الخرطوم لالوراق املالية منزيادة( عرل األوراق توستتتتتتتتيع   -ج

 صكوك الصندوق فى السوق. ضافة ورقة مالية جديدة عند ادراج 

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

 املت ايد في السوق.

 تطوير صناعة الصناديق االستثمارية فى البالد. -ه

 ( الفكرة االستثمارية للصندوق : 6)

اتفية زمن مكاملات هتتمحور الفكرة االستثمارية " للصندوق " فى توظيف موارده فى شراء  .1

له . هذا الزمن تمثبسعر يتفق عليه و موصوفة في ذمة الشركةأموجودة   سوداتا(  من الشركة

زء ويمكن أن يوظف ج .املاكيناتاإللكترونية في الهواتف أو كروت الشحن املم نطة واألرصدة 

 من موارد الصندوق في األوراق املالية املدرجة بالسوق أل رال  دارة السيولة   ا رأى املدير  لك.
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حساب  لكتروني داخا النظام  التق ي في شركة سوداتا ( في زمن املكاملاتيتم تخزين الرصيد   .2

محلية ويكون للصندوق حق التحقق من باسم الصندوق ويتم التأمين عليه لدى شركة تأمين 

 وجود هذا الرصيد في أي وقت ويتم تحرير افادة من الشركة بذلك عند الطلب.

ة التي عبر شبكة التوزيع املتخصص لوكالا ايفول الصندوق الشركة لبيع الرصيد االلكتروني  .3

 تمتلكها مقابا عمولة محددة و لك وفق عقد الوكالة.

طرف  يفتحة البيع في حساب تجميعي  اسكرو( باسم الصندوق تقوم الشركة بتوريد حصيل .4

 
 
الشركة  ويمنح الصندوق فرصة معرفة رصيد حسابه طرف الشركة في أي وقت سواء  الكترونيا

 أو عن طريق طلب كشف حساب.

5.  
 
 يصدر الصندوق أمرا

 
 مجددرصيد  لكتروني شراء للشركة بمستديما

 
ر في بكاما الرصيد املتوف ا

  .الصندوق والشركةبين ا ليتم بيعه للوكالء بموجب االتفاقية املوقعة حسابه طرفه

 للشركة ب صدار شيك بمبلغ األر او اإلجمالية املستحقة لحملة الصكوك  .6
 
يصدر الصندوق أمرا

 على حسابه طرف الشركة.الصندوق للفترة  شاملة مصروفات 
 
 ( خصما

7.  
 
 في نشرة  صدار الصندوق  املعلنة حسب فترة توزيع األر او تعد حسابات الصندوق دوريا

 عمليات الصندوق وفق املعادلة التالية: موقف ويستخرج صافي 

مصروفات الصندوق التي تخص الفترة + قيمة املخزون بسعر  –ثمن الشراء  –إيرادات البيع 

نسبة هامش اإلدارة = الربح  –راس املال = ربح الفترة -التكلفة= اجمالي موجودات الصندوق 

 القابل للتوزيع على املساهمين.

وق املعلن وهو كا شهر من تاريخ مزاولة الصند في تاريخ التوزيع ة الصكوكليوزه ر ح الفترة لحم .8

 .نشاطه

 تستمر عملية الشراء والبيع لكروت الشحن وزمن املكاملات الهاتفية لحين تصفية الصندوق. .9

 اد أصا املبالغ املستثمرة لحملةبالتوقف عن الشراء و التالي رع للصندوق  تتم التصفية .10

 .الصكوك 

 : لبداية نشاطه ىوالحد االدن ( حجم الصندوق وعمره7) 

( مقستتتتتتتتتتتتتمة الى جنيه ستتتتتتتتتتتتتودان مليار  جنيه ستتتتتتتتتتتتتودان     1,000,000,000ق رأس مال الصتتتتتتتتتتتتتندو  -أ

ه ستتوداني   مائة جني هجني100صتتك( بقيمة استتمية قدرها مليون  عشتترةصتتك     10,000,000

 الواحد.( للصك سوداني

 تبدأ عند حصوله على الحد  60عمر الصندوق  -ب
 
 .سمالهألر  األدن شهرا

جنيه ستتتتتودان   500,000,000دن  لبداية نشتتتتتان الصتتتتتندوق هو مبلغ أالحجم املستتتتتت دف كحد   -ت

 .س ماله املست دفمن رأ % 50جنيه سودان  ( تمثا  مليون  خمسمائة 
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 ول من االكتتاب يتم تمديده لفترةالشهر األ س املال خالل أدن  لر فى حالة عدم اكتمال الحد األ  -ث

واحتتدة وا ا لم يكتمتتا الحتتد االدن  يتم التمتتديتتد لفترة شتتتتتتتتتتتتتهر الخر و ن لم يكتمتتا الحتتد االدن   

 موالس متتتتال الصتتتتتتتتتتتتتنتتتتدوق أو ارجتتتتاه األ رأال بعتتتتد الفترة االخيرة ينظر فى أمر تخفيض س املتتتتألر 

 
 
 للقانون. ألصحاب ا وفقا

االكتتاب توضتتتتتتتتتع في حستتتتتتتتتاب استتتتتتتتتتثمار مستتتتتتتتتتمر بالبنك  بصتتتتتتتتتي ة  املبالغ املستتتتتتتتتتلمة خالل فترة -ج

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

 .قيام الصندوق 

بعد  لك و تصفية مبكرة صفية الصندوق قبا موعده تاألمين الشركة و  بموافقةيجوز للمدير  -ح

 مرور ثالثة سنوات من بداية نشاطه.

 ( السند الشرعى للصندوق :9)

 -أطراف في الصندوق وفق اآلتي:تكيف العالقة بين 

: العالقة بين املدير 
ً
 :وحملة الصكوكأوال

 تكيف وفق صي ة املضار ة الشرعية املقيدة وطرفاها هما:

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

 املضارب : بنك االستثمار املالى. -ب

للمضتتتتتتارب  مدير الصتتتتتتندوق(.  %10ولرب املال  املستتتتتتتثمرون(  %90توزه االر او بنستتتتتتبة  -ج

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

 .أو  هماله في  دارة االستثمار يتحما املضارب الخسارة الناتجة عن تعديه و أو تقصيره

: العالقة بين 
ً
 املدير والشركة:ثانيا

بصي ة الوكالة حيث تقوم الشركة بدور الوكيا في بيع الرصيد والشركة تكيف العالقة بين املدير 

 .اإللكتروني اململوك للصندوق لوكالا ا وفق اإلتفاقية املوقعة بين ا و ين الصندوق لهذا ال رل

 ( السند القانونى للصندوق :10)

يقوم " بنك االستتتتتتتتتتتتتثمار  2016قانون ستتتتتتتتتتتتلطة تنظيم استتتتتتتتتتتتواق املال لستتتتتتتتتتتتنة استتتتتتتتتتتتتنادا علي  -أ

عد اكتماله بسجا املساهمين فى الصندوق  يوده " املدير"و صفته نشاء الصندوق املالى"ب

كها في يمل د صتتكوكه التيعد ةذلك رستتتطيع اي مستتاهم في الصتتندوق معرف و لدى الستتوق 

 ونية عل  ا.الصندوق و التالي اجراء كافة التصرفات القان

 عتمد من "السلطة".املعدة وفق النمو ج امليحكم عما الصندوق نشرة االصدار  -ب
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 ( مهام مدير الصندوق :11)

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

 اململوكتتتتة (زمن املكتتتتاملتتتتاتلرصتتتتتتتتتتتتتيتتتتد اإللكتروني والكروت املم نطتتتتة  ل شتتتتتتتتتتتتتراءال برام عقتتتتد  -أ

 .لصالح الصندوق   للشركة

جرة أمقابا  لل يرلوك للصتتتتندوق املمواملتعلق ببيع الرصتتتتيد اإللكتروني الوكالة  برام عقد  -ب

 معلومة خالل عمر الصندوق.

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

 خرى وفقا للقانون. او اية اسواق ااملالية و  دراج الصندوق فى سوق الخرطوم لألوراق - 

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

 .نضرورية النشر لصالح املستثمريأو الهيئة مين للمستثمرين يراها مدير الصندوق أو األ 

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

 في الصندوق. املستحقين للمساهمينقة قتحامل األر اودفع  -خ

 تصفية في ن اية عمره.اليمة  رجاه ماتستحقه الصكوك من قتصفية الصندوق  و  -د

 

 عنوان مدير الصندوق هو : 
 " بنك االستثمار املالى "

 الخرطوم   السودان . 12046ص .ب : 

  0024983730300هاتف    : 

 info@fibaonline.comبريد الكترون  :  0024983730304فاكس: 

 ( أمين الصندوق :12)

ه معه وفق عقد يبرم املتمثلة فى رعاية مصتتتتتتتتتتتتالح املستتتتتتتتتتتتتثمرينو يقوم االمين بمهام أمانة الصتتتتتتتتتتتتندوق 

 مايلى: هتشما مهامو  مدير الصندوق 

 املالي واعتماد هذه الحستتاباتللتأكد من ستتالمة موقفه لقوائم املالية للصتتندوق مراجعة ا -أ

 .و صدار القوائم املالية املراجعة

قيمتتة الرصتتتتتتتتتتتتتيتتد اإللكتروني والكروت املم نطتتة املوجودة طرف الشتتتتتتتتتتتتتركتتة التحقق من أن  -ب

 كشف الحساب.ل مطابقةواململوكة للصندوق 

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

 اإلصدار.

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

mailto:info@fibaonline.com
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بمهام للقيام  عماد الدين للمراجعة واإلستتتتشتتتارات املالية  .الستتتادة وقد اختارت الستتتلطة  -ه

بتتريتتتتتتد تتتلتتفتتون:  4010 ص.ب15التتختترطتتوم التتعتتمتتتتتتارات    .نتتوانتتتتتته أمتتتتتتانتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوق وعتت

 .83579783 فاكس: 83579784

 االقتصادية للصندوق: ى الجدو ( 13)

 :للصندوق علي االفتراضات التاليه بنيت الجدوى االقتصادية

شراء  ةجنيه سوداني( ويمثا قيم مليارجنيه سوداني   1,000,000,000حجم الصندوق : -أ

محتتا الصتتتتتتتتتتتتتكوك املصتتتتتتتتتتتتتتدرة واململوكتتة رصتتتتتتتتتتتتتيتتد  لكتروني وكروت مم نطتتة  زمن مكتتاملتتات( 

 .للشركة
 

  60عمر الصندوق:   -ب
 
. شهرا

 
 ويوزه أر احه شهريا

على األقا لزمن املكاملات الهاتفية التي  %6يتم شراء الرصيد اإللكتروني ب ضافة مقدارها  -ج

 يمثلها.

يتم دفع عموالت الوكالء الفرعيين الذين يباه لهم الرصتتتتيداإللكتروني اململوك للصتتتتندوق  -د

 في حدها األقص ى. %3مقدارها 

 .%1 يراداته السنوية في حدود نسبة مصروفات الصندوق  لى  -ه

اإلفتراضتتتات أعاله املتعلقة باإليرادات واملصتتتروفات  التشتتت يلية للصتتتندوق عرضتتتة للت يير  -و

 بسبب الظروف املحيطة.
 

 

 

  -للصندوق : املصروفات التشغيلية  -ز

 :صروفات السنوية للصندوق في اآلتيتتمثا امل

  زمن املكاملات(مصروفات شراء الرصيد اإللكتروني والكروت املم نطة  .1

 أجرة الشركة كوكيا في بيع الرصيد. .2

 وق لوك للصندمعموالت الوكالء الفرعيين الذين يباه لهم الرصيد اإللكتروني امل .3

 .الصندوق مستندات  طباعة .4

 .الحملة االعالنية لالكتتاب .5

 .والتخزين وفات التامينمصر  .6

 .بسوق الخرطوم لألوراق املاليةالسنوية رسوم االدراج والعضوية  .7

  .اتعاب امين الصندوق  .8

 لصندوق  اعالنات االر او والتصفية للصندوق(ااعالنات  .9

 .املهنية القانونية للصندوق األتعاب  .10

 



10 

 

  :تقديرات مصروفات الصندوق خالل عمره بناء  على اإلفتراضات السابقة فيما يلي

 ( عوائد االستثمار ومخاطره:14)

 تي:تي عوائد الصندوق من اآلأينتظر ان ت
 

 : عوائد 
ً
 :الصندوق اوال

 للدراسة التي أجراها مدير الصندوق  رقام الوارده في الجدول اعالهتعتبر األ 
ً
 .أرقام تقديرية وفقا

 
  : 

ً
 املخاطر: ثانيا

 ن تتعرل صكوك الصندوق للمخاطر التالية :أيمكن 

 توفر كميات كافية من الرصيد اإللكتروني لشرائها بواسطة الصندوق:مخاطر  (1)

 من الشركة على بقية الوكالء اآلخرين  -
 
يمكن أن يدار هذا الخطر عن طريق منح الصندوق امتيازا

 ولفترة محدودة  األولوية في الشتتتتراءالصتتتتندوق و موجبه يمنح 
 
ى . كما أن للشتتتتركة القدرة علأحيانا

 توفير الرصيد اإللكتروني وفق الرخصة املمنوحة لها.

 املختلفة  ير املنظورة التي قج تواجه خاطر املضتتتتتتد لشتتتتتتركة رهن عائم من اخذ مدير الصتتتتتتندوق يأ -

 .ي وقت خالل عمرهأفي  الصندوق 

 

 الخامسة  الرابعة  الثالثة الثانية  السنة االولى  البند

    -                  -                  -                  -                65,000.00               طباعة نشرة اإلصدار ومستندات االكتتاب والتوثيق 

    -                  -                  -               0  50,000.00               اعالنات ترويج الصندوق 

  500,000.00     500,000.00     500,000.00     500,000.00     500,000.00             مصروفات التأمين الشامل علي الرصيد

    -                  -                  -                  300,000.00             رسوم ادارج الصندوق بالبورصة

  10,000.00      10,000.00      8,000.00        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 

  70,000.00      65,000.00      60,000.00      55,000.00      50,000.00               اجرة الوكيل بيع الرصيد 

  25,000.00      25,000.00      25,000.00      25,000.00      25,000.00               اعالنات توزيع االرباح

  700,000.00   690,000.00   678,000.00   668,000.00   1,070,000.00          جمالي املصروفات العمومية واإلدارية

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السنة / البند

  1,240,000,000.00  1,235,000,000.00  1,225,000,000.00  1,210,000,000.00  1,200,000,000.00 قيمة املبيعات

  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  1,000,000,000.00 قيمة الشراء

  700,000.00  690,000.00  678,000.00  668,000.00  1,070,000.00 املصروفات العمومية  واالدارية السنوية

  239,300,000.00  234,310,000.00  224,322,000.00  209,332,000.00  198,930,000.00 األر او التش يلية

  23,930,000.00  23,431,000.00  22,432,200.00  20,933,200.00  19,893,000.00 (%10هامش االدارة السنوي ملدير الصندوق  

  215,370,000.00  210,879,000.00  201,889,800.00  188,398,800.00  179,037,000.00 السنوية لحملة الصكوك   األر اوصافى 

  17,947,500.00  17,573,250.00  16,824,150.00  15,699,900.00  14,919,750.00 العائد  الشهري  لحملة الصكوك

 %21.5 %21.1 %20.2 %18.8 %17.9 نسبة الر حية الصافية  لحملة الصكوك %
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 :التسويقمخاطر  (2)

تحكمه اتفاقية الوكالة املوقعة مع الشتتتتركة حيث  اململوك للصتتتتندوق ستتتتوف لزمن املكاملات التستتتتويق

 عوائد.تذبذب المخاطر معه محدد في االتفاقية و التالي تنتفي أو نطاق سعري يتم البيع بسعر 

 :للرصيد اإللكتروني اململوك للصندوق  نمخاطر عدم وجود مشتري (3)

 -تتعهد الشركة 
 
 ب عطاء الصندوق أولوية البيع من ارصدة الصندوق االلكترونية.– أحيانا

 انضباط الوصف للموجودات محل الصندوق: (4)

ط ف ومنضتتتتتتتتتتبو موصتتتتتتتتتت املوجودات محا الصتتتتتتتتتتكوك واي الرصتتتتتتتتتتيد االلكتروني  زمن املكاملات الهاتفية(

 وفق الرخصتتتتتة املمنوحة لها بموجب التعريف ومقدور التستتتتتليم وهو من املنتجات الرئيستتتتتية للشتتتتتركة

 .القانون 

 : ( أسس توزيع صافى العائدات املتحققة15)

 ر الصتتتتتتتتتتتتندوق  ويتمدفعة خالل عم ستتتتتتتتتتتتتين ىالعائدات املتحققة بن اية كا شتتتتتتتتتتتتهر اي عل يتوزه صتتتتتتتتتتتتاف

  ةالشتتهر لكا دفع ةالتوزيع في ن اي
 
الصتتادرة و ستتماء املكتتبين في الصتتندوق ألل تتجالت التي تحما  وفقا

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

 صافي عائدات الصندوق  نسب( 16)

 .للمضارب  املدير( %10لرب املال املستثمرين( و %90من الصندوق بنسبه  ةالعائدات املتحقق يوزه صافي

 ( تداول الصكوك خالل عمر الصندوق:17)

دير"من " امل ةبعد التاكد بواستتطو ستتيتم ادراج صتتكوك "الصتتندوق"في ستتوق الخرطوم لالوراق املاليه 

 أن أ
 
ثمر رستطيع املست وحين ا . موافقة السوق و  منافع  أو كثر موجودات الصندوق قد صارت اعيانا

 صكوكه من خالل شرون ولوائح التداول املعمول ب ا في السوق. تداول   ا ر ب 

 للصندوق: املالية( القوائم 18)

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

 :البحرين  حيث رعداملدير القوائم املالية التاليةاملحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية_

 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

 .ةواملجازة من قبا الجهات املختصة ساسيأ  نشرة  صدار الصندوق األ 

 ر او وتصفية الصندوق.نات عن مواعيد االكتتاب وتسلم األ ب  االعال 

 ضرورية لصالح املستثمرين. أو الهيئة مينر او األ ج  أية  عالنات للمستثمرين يراها املدي
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 ( االكتتاب واجراءاته: 20)
 
ً
 :االكتتابأوال

  الكتتابا الصندوق وملراكزملدير يمكن التقدم بطلبات االكتتاب  -أ
 
و لك (  التي تحدد الحقا

وه سبيام األ أواي كا الرسمية وفق الطلب املعد لذلك ال رل  ويتم  لك فى أيام العما 

ا احصب الثامنة والنصفو لك من الساعة  (لجمعة والسبت والعطالت الرسمية ماعدا يوم ا

 .بعد الظهر الواحدة والنصفوحتى الساعه 

 املستتتتثمر ايرستتتلم  -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 املدفوه  ويعتبر هذا االيصتتتال  ثباتا

 السوق الثانوية بالسوق وبعدها يصدر سند ملكية الصكوك من مركز االيداه بالسوق.

 كتتاب: ثانيا : إجراءات اال

 .ط ي(رقم 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.

 يلوصتتتتتتتتتتت ابالنستتتتتتتتتتتبة للقاصتتتتتتتتتتترين يتم التقديم لالكتتاب من قبا الوالدين أو من في حكمهما او  -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

 الطلب املرفقه مع هذه النشره وترسا بعد تعبئت ا الي:

 الخرطوم  –بنك االستثمار املالى 

 الخرطوم/ السودان 12046ص.ب.

 +249183730300هاتف :

 +249183730304فاكس:

 ارف فرع القض –بنك االستثمار املالى 

 الخرطوم/ السودان 12046ص.ب.

 +249183731429هاتف :

 +249183730304فاكس:

  بي األ فرع  –بنك االستثمار املالى 

 شارع املستشفى

 +249183731827هاتف :

 +249183731828فاكس:
 

 "الثاني االستثماري سوداتا صندوق لعنايه :مدير "

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

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

املتقدمون بطلب دون استتتتتتتتتخدام ويعتبر   االصتتتتتتتتدار هذه ةفي نشتتتتتتتتر  ةمراكز االكتتاب املحدد

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

 طلب  كتتاب 

 "   املحترم .الثاني االستثماري  سوداتاصندوق السيد  مدير "

 السالم عليكم ورحمه هللا تعالي و ركاته                          

وق صتتتتتتتتتتتتتندر ستتتتتتتتتتتتتوداني( في الصتتتتتتتتتتتتتكوك " جن  تقدم نتقدم بطلب  ستتتتتتتتتتتتتتثمار مبلغ ........ أ ن ي اننا 

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

 سوداني (. جنيه"بمبلغ ......... االستثماري  سوداتاصندوق باسم السيد مدير " 

عبر ستتتتتتتتوق  ستتتتتتتتوداني (.يرجي ان تصتتتتتتتتدروا جنيه ............................... املبلغ كتابه..... فقط...........

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

 الصندوق .

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

 الدفع بواسطة حوالة مصرفية أو شيك: . 

 ستتتتتتتتوداتا االستتتتتتتتتثماري   ا تم الدفع بواستتتتتتتتطة حوالة او شتتتتتتتتيك فيجب ان تكون لصتتتتتتتتالح"صتتتتتتتتندوق 

يرسا بالبريد "لبنك االستثمار املالى " بالخرطوم ونود ان نلفت نظر  " ويرفق معها طلب كاماالثاني

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

 ويتحما املساهم أى مصروفات تتعلق بتحصيلها  ان وجدت(.

 عملة الدفع: .ج

 االجنبية .  ةلعادله بالعمرما  واالسوداني  تدفع قيمة الصكوك املكتتب ب ا كاملة ونقدا بالجنيه

  و(مراكز االكتتاب: .و

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

 +(249183 730304فاكس: -   +(249183  730300هاتف: 

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

 +(249183  731827: األبيض هاتففره  –  بنك االستثمار املالى 3

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

 بنك االستثمار املالي .-"الثاني 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 ةثمار وعواما املخاطر االستت ةاخذت بعين االعتبار ستياست

.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

 
 
   صتتتتتتتتتتافيا

 
ن الصتتتتتتتتتتندوق يحتف  أقر نقر بأستتتتتتتتتتاب ا(.كما ان ي  ننا   يتم  حت ي رستتتتتتتتتتومأمن  وخاليا

 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

 .وسوف يصدر املدير نشرة بذلك الرجوه ملدير الصندوق ملعرفة مكونات محفظة موجوداته

 ( الرأى الشرعى:22)

 املرفقة (  واصدرت الفتوى  للبنك ئة الشرعية يى الهعرضت نشرة االصدار هذه عل

 اسواق املال : تنظيم ( موافقة سلطة23)

 . املرفقة( عل  اال 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  

 فيمكن االتصال علي العنوان التالي: هذه 

 "بنك االستثمار املالى "

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

 249183730304+   فاكس: 249183730300هاتف:

 +(249183) 731429هاتف:  فرع القضارف:

 +(249183) 731827فرع األبي : 

 ".الثاني االستثماري سوداتل صندوق لعناية السيد مدير/"
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقرير هيئة الرقابة الشرعية

 

 ىستتتتتتتتتتتتيدنا محمد خاتم النبيين  وعل ىوالصتتتتتتتتتتتتالة والستتتتتتتتتتتتالم علالحمد هلل رب العاملين 

 وبعد فهذا:  سائر األنبياء واملرسلين

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

 ."الثاني االستثماري سوداتل 

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

الي  االستثمار امل   واجتمعت الهيئة مع املسئولين في بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك"الثاني االستثماري 

 جتتتتتتتتتتتتتتتابات م عن ملحوظات ا واستتتتفستتتارات ا  وأدخلت بعض التعديالت  ىواستتتتمعت  ل

 النشرة.  ىعل

 ســــــوداتل االســــــتثماري صــــــندوق ف ن الهيئة تقرر أن نشتتتتتترة  صتتتتتتدار "هذا  ىعل و ناء  

   وال مانع من  صتتتتتدارهاستتتتتالميةيتعارل مع أحكام الشتتتتتريعة اإل " ليس ف  ا ما الثاني

 والعما ب ا. 

 

  رئيس الهيئة  بروفسير : محمد سر الختم محمد احمد
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