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 :( بيان للمستثمرين المحتملين1) 
يرجى من جميع المستتتتثمرين قراءة هذه النشتتترة قراءة دقيقة لكر ما يرد فيها من 

معلومات، إذ إن الهدف الرئيسى من إعدادها هو عـتتر   المعـتتلومات األساسية 

( لمساعدة  المستثمر على اتخاذ قراره بشان االستثماري المحالجحول )صندوق 

 االستثمار فيه.
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تضمن جميـتتتتتع المعلومات الضرورية عـتتتتتـتتتتتن وكما هو معلوم فان هذه النشرة ت

الصتتتتندوق وال تأفر أو تستتتتقو أي معلومات هامة قد يكون لها ألرها الستتتتلبي أو 

 اإليجابي على قرار االستثمار.
 

 ( تعريفـــات :2)
 الصندوق : ) موضوع هذه النشرة(. االستثماري المحالجيقصد به صندوق 

 م .   2016اسواق المال تنظيم يقصد به قانون سلطة 

 .سلطة تنظيم اسواق المال ايقصد به

 القانون :

 : السلطة

 السوق يقصد به سوق الخرطوم لالوراق المالية

المملوك و محلج توتيبلمجموعةاالصتتتتتتول المكونة  يقصتتتتتتد بها

 . للصندوق

التتتتتتتعتتتتتتتيتتتتتتتن 

 المؤجرة: 

 المؤجر: .االستثماري المحالجصندوق 

 الشركة  المتكاملةشركة تآخي للحلول 

 المستأجر .شركة تآخي للحلول المتكاملة

ندوق  مدير صتتتتتت به  حالجيقصتتتتتتتد  ماري الم نك  االستتتتتتتث وهو ب

 االستثمارالمالى . 

 المدير:

يقصد به الجهة التي تقوم بواجب مراقبة أداء الصندوق نيابة عن 

 المستثمرين فيه.

 األمين:

النشتترة التي تصتتدر  يقصتتد به الوليقة ذات القيمة المحددة في هذه

 باسم مالكها مقابر األموال التي دفعها للمساهمة  في الصندوق.

 الصـــك :

 المستثمر: هو المالك الى عدد من صكوك الصندوق .

هيئتتة الرقتتابتتة  هيئة الرقابة الشرعية لبنك االستثمار المالى .

 الشرعية :

 الجنيه السودانى . 

 

عتتتتتتتمتتتتتتتلتتتتتتتة 

 الصندوق :

 

 

 :شركة تآخي للحلول المتكاملة( نبذة تعريفية عن 3(
تأستتتتستتتتآ شتتتتركة تآخي للحلول المتكاملة كشتتتتركة محدودة براستتتتمال ستتتتوداني 

بتاريخ   50540م تحآ الرقم 2015ومصري وفق قانون تسجير الشركات لسنة 

م تحآ الرق م 1931م وقانون تستتتتتتجير أستتتتتتماء األعمال لستتتتتتنة 30/5/2017

م وقانون تستتتجير المصتتتدرين والمستتتتوردين تحآ 23/8/2017بتاريخ  11105

 م.27/9/2017بتاريخ  21867الرقم 
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األقطان وتصتتتتتتديرها منذ اكتمال باشتتتتتترت الشتتتتتتركة أعمالها في شتتتتتتراء وحلج 

األقطان من عمالت صتتعبة لخزينة الدولة،  إجراءات تستتجيلها. ونظرال لما توفره

توسع نشاط الشركة وإتجهآ لزراعة األقطان بشقيها المروي والمطري بمنطقة 

الجزيرة وشتتتتتترق الجزيرة وكذلك بمنطقة النير األزرق بأقدي. نظرال لةنتاجية 

ل ولكي ال تعاني الشتتتتتتركة من عمليات الحلج فقد قامآ  المتزائدة لألقطان ستتتتتتنويا

نشتتتتتتتاء محلج توتيب بمنطقة شتتتتتترق الجزيرة ما بين منقطة رفاعة الشتتتتتتركة ب 

ل. يعمر هذا المحلج  والهاللية ليعمر على حلج أقطانها وكذلك لةستفادة منه تجاريا

 .اآلن بصورة جيدة وللشركة الرغبة التوسع في زراعة القطن المروي والمطري

 :للصندوق االحكام العامة( 4) 
من مدير  المستتتتتتتثمر مع بقية المستتتتتتتثمرينب بموجب هذه النشتتتتتترة يطل .أ

الصتتندوق ويفوضتته بادارة واستتتثمار اصتتول الصتتندوق في تموير شتتراء 

 اصول منتجة من الشركة بأر  االنتفاع من عائدها .

الحد  إلىالصتتتندوق بمبل  يمكن لمدير الصتتتندوق أن يستتتاهم عند تاستتتيس  .ب

دوق بصتتتفته به النظام ويعامر هذا المبل  من قبر مدير الصتتتن الذي يستتتم 

 اشتراكا في الصندوق.

يجب األخذ في االعتبار أن القيمة الستتوقية وعوائد صتتكوك الصتتندوق قد  .ج

يتعرضتتتتتتان لالنخفا  او االرتفاع وفقا لمجريات االحداص االقتصتتتتتتادية 

 التى تؤلر على عمر الصندوق.

ية إقرارات  .د قديم ا ية معلومات أو ت ب عطاء ا لم يتم تفويض اى شتتتتتتخا 

منها نشتتتترة االكتتاب هذه والمستتتتتندات المذكورة فيها بخالف التي  تتضتتتت

 واية كتيبات او نشرات تصدر من قبر المدير. 

التمثر نشرة االكتتاب هذه عرضا أو دعوة من قبر اى شخا فى اى بلد  .ه

يكون فيها هذا العر  او هذه الدعوة غير قانونية , ويكون فيها الشتتخا 

يام بذلك , والتمثر الذي يقدم هذا العر  او هذه الدعوة غير م ؤهر للق

عرضتتا او دعوة الى شتتخا ال يجوز قانونا قيامه بتقديم هذا العر  او 

 الدعوة. 

 

 : وأهدافه  الصندوق( تعـريف 5)
" عبارة عن صتتتندوق استتتتثمارى متوستتتو االستتتتثماري المحالجصتتتندوق " 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( أنشئ بأر  حشد الموارد ق )محدد العمر وراس المالاالجر ومأل

معدات شتتراء لتوظيفها في  ضتتاربة المقيدة الشتترعيعقد المبمن المستتتثمرين 

 لشتتتتتركة تآخي للحلول المتكاملة المحدودةتأجيرها اعادة و ليات محلج قائم آو

.يستتتعى " الصتتتندوق " لتحقيق االهداف فترة الصتتتندوق  طيلةإجارة تشتتتأيلية 

 التالية :
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عمله استتتتتتتثمارها فى مجاالت بفى الصتتتتتتندوق  تنمية أموال المستتتتتتاهمين -أ

 المعلنة فى نشرة اإلصدار هذه.

 لحملة الصكوك . فوق معدل ارباح الحسابات المصرفيةتحقيق ربحية  -ب

زيادة عر  األوراق المالية المستتتتجلة بستتتتوق الخرطوم لالوراق المالية  -ت

صتتتتكوك الصتتتتندوق فى خالل إضتتتتافة ورقة مالية جديدة   عند ادراج  من

 السوق .

 خطوط انتاجء بنامناستتتتتبة للشتتتتتركة الستتتتتتخدامها فى مالية توفير موارد  -ص

 الستيعاب الطلب المتزايد في السوق .للمحلج اضافية 

فى القائمة علي صتتتيأة االجارة تطوير صتتتناعة الصتتتناديق االستتتتثمارية  -ج

 البالد .

 ( الفكرة االستثمارية للصندوق : 6)
تتمحورالفكرة االستتتتثمارية " للصتتتندوق " فى توظيف موارده فى شتتتراء  .أ

ما فاالقطان  موجودات محلج لهب عة  تاب باني ال  مملوكوال يه االر  والم

إجارة تشتتأيلية  للشتتركةلم إعادة تأجيرها شتتراء جزئيا او كليا . كة  رللشتت

ل لصتتتتندوق ا ستتتتنوات تبدأ بعد امتالك  لمدة خمس الصتتتتول المحلج امتالكا

ل. مو  لقا

للبيع  فترة اجارة المحلج المملوك للصتتتتتتندوق جزئيا او كليا يعر بنهاية  .ب

منافستتتة  ال حق مع المشتتتترين المحتملينبالستتتعر الجارى ويكون للشتتتركة 

لموجودات المحلج الستتائد ستتعر الوفق  لشتتراء حصتتة الصتتندوق فيه وذلك

 وقآ ذاك.

فادة من خدمات تنظير االستتتفى حالة دفع االجرة المستتتتحقة على الشتتتركة  .ج

ل  يجوز للمدير استتتتتتتثمارها فى االوراق المالية المدرجة فى المحلج  مقدما

 السوق بأر  دعم ربحية الصندوق اذا ارتأى ذلك.

 ( وصف العين المؤجرة :7) 
شرق الجزيرة في المنطقة الواقعة بين مدينة رفاعة  يقع المحلج في  .1

ويبعد من الناحية الأربية كيلو متر  5والهاللية حيث يبعد من مدينة رفاعة 

متر من ضفة النير األزرق ويحده من الناحية الشمالية  700بحوالي 

 .مزارع مطرية ومصنع الجنيد ومن الناحية الجنوبية شارع مدني شرق

للمزارع المروية والمطرية الخاصة ير خدمة الحلج توفيقوم المحلج ب .2

بشركة تآخي للحلول المتكاملة باإلضافة لعمله التجاري لحلج القطن 

 .الخاص بمزارع اآلخرين

منشارال بقطر  171ماكينتين للحليج بكر واحدة منهما يتكون المحلج من  .3

( مربوع الصقيعة 1/261بوصة للمنشار، والمحلج مشيد في القطع ) 17
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فدان  4,249 بمساحة   261فدان باإلضافة إلى القطعتين  4,249مساحتها 

  .فدان 5,416بمساحة  258و 

لم يعمر المحلج  موسم تجريبى للمحلج لذلك م2018- 2017موسم يعد  .4

 .ةبكامر الطاقة اإلنتاجي

 : والحد االدني لبداية نشاطه ( حجم الصندوق وعمره8)
مليون جنيه  مائتان وخمستتونجنيه ستتودانى )  250,000,000رأس مال  .أ

الف  ئةخمستتتماومليون النين صتتتك )  2,500,000( مقستتتمة الى ستتتودانى

( للصك  سوداني جنيهسوداني ) مائة  جنيه100صك( بقيمة اسمية قدرها 

 الواحد .

شتتتهرال تبدأ عند حصتتتوله على الحد االدنى لراستتتماله  60عمر الصتتتندوق  .ب

 جير.أوتحويله العيان قابلة للت

لبتتتدايتتتة نشتتتتتتتتاط الصتتتتتتنتتتدوق هو مبل   أدنىالحجم المستتتتتتتهتتتدف كحتتتد   .ج

جنيه ستتتتودانى (  مليون وخمستتتتينمائة جنيه ستتتتودانى ) 150,000,000

 .% من راس ماله المستهدف 60تمثر 

مال الحد  .د لة عدم اكت مال خالل الشتتتتتتهر االول من  األدنىفى حا لراس ال

االكتتتتاب يتم تمتتديتتده لفترة واحتتدة واذا لم يكتمتتر الحتتد االدنى يتم التمتتديتد 

لفترة شهر آخر وإن لم يكتمر الحد االدنى  لراس المال بعد الفترة االخيرة 

ينظر فى امر تخفيض راس مال الصتتندوق او ارجاع االموال الصتتحابها 

 وفقا للقانون.

مستتتلمة خالل فترة االكتتاب توضتتع في حستتاب استتتثمار مستتتمر المبال  ال .ه

ويدفع عائد  بالبنك )بصتتتتتتيأة المضتتتتتتاربة المطلقة( حتى قيام الصتتتتتتندوق

 الحساب للمكتتبين فقو في حالة عدم قيام الصندوق.

يجوز للمدير تصتتتتفية الصتتتتندوق قبر موعده بموافقة المستتتتتأجر تصتتتتفية  .و

 .نشاطهمرور لاللة سنوات من بداية مبكرة بعد 

 

 

 ( السند الشرعى للصندوق :9)
 يكيف الصندوق وفق صيأة المضاربة الشرعية المقيدة وطرفاها هما:

 : حملة الصكوك وهم جمهور المستثمرين فى الصندوق. رب المال .أ

 : بنك االستثمار المالى. المضارب .ب

% للمضارب 10و% لرب المال )المستثمرون( 90توزع االرباح بنسبة  .ج

)مدير الصتتندوق(. وفي حالة حدوص خستتارة من غير تعد وال تقصتتير من 

يتحملها رب المال، بينما يتحمر المضتتتارب الخستتتارة الناتجة فالمضتتتارب 

 عن تعديه و/أو تقصيره .
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 ( السند القانونى للصندوق :10)
قانون ستتوق و 2016قانون ستتلطة تنظيم استتواق المال لستتنة استتتنادا علي  -أ

يقوم " بنتتتك االستتتتتتتثمتتتار  2016لالوراق المتتتاليتتتة لستتتتتتنتتتة الخرطوم 

ستتتجر المستتتاهمين فى  يودع " المدير"وبصتتتفته نشتتتاء الصتتتندوق المالى"ب

مالية اية استتواق ينظر في ايداعه في ولدى الستتوق عد اكتماله بالصتتندوق 

د عد ةذلك يستطيع اي مساهم في الصندوق معرفباخري حسب القانون و

ندوق وبالتالي اجراء كافة التصتتتتتترفات يملكها في الصتتتتتت صتتتتتتكوكه التي

 القانونية عليها .

معتمد من المعدة وفق النموذج اليحكم عمر الصتتتتندوق نشتتتترة االصتتتتدار  -ب

 "السلطة".

 ( مهام مدير الصندوق :11)
هو" بنك االستثمار المالى" وتتضمن االستثماري " المحالجمدير" صندوق  .أ

 مايلى: همهام

لصتتتتال    المملوكة للشتتتتركة األعيانالمشتتتتاركة في  أو شتتتتراءالإبرام عقد  .ب

 .الصندوق

 أوعيان المملوكة للصتتتندوق مع الشتتتركة التشتتتأيلية  لأل جارةاإلإبرام عقد  .ج

 مقابر اجرة معلومة خالل عمر الصندوق . للأير

 إدارة عمليات الصندوق االستثمارية بما يتماشى مع أهدافه . .د

 .المالية لألوراقالصندوق فى سوق الخرطوم صكوك إدراج  .ه

إصدار نشرة دورية للمستثمرين توض  الموقف المالى للصندوق وأية  .و

حملة االمين ضرورية النشر لصال   أويراها مدير الصندوق  ىاخرإعالنات 

 .الصكوك

 في الموجودات المملوكة للصندوق .جديده  د الضافة منشآتوابرام اي عق .ز

 في الصندوق. دفع االجرة المستحقة  في موعدها للمساهمين .ح

 الصندوق عند التصفية. إجراء المناقصه وعقد بيع موجودات .ط

يمة تصفية الصندوق من بيع أصوله في إرجاع ماتستحقه الصكوك من ق .ي

 نهاية عمره.

 عنوان مدير الصندوق هو : 

 " بنك االستثمار المالى "

  0024983730300هاتف    : ، لخرطوم / السودانا 12046ص .ب : 

بتتتتتريتتتتتد التتتتتكتتتتتتتتتتترونتتتتتى : ، 0024983730304فتتتتتاكتتتتتس    : 

info@fibaonline.com 

 

 ( أمين الصندوق :12)

mailto:info@fibaonline.com
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المتمثلتتة فى رعتتايتتة مصتتتتتتتتال  ويقوم االمين  بمهتتام أمتتانتتة الصتتتتتتنتتدوق  .أ

 مايلى : هتشمر مهامو المستثمرين

المالي  واعتماد  للتأكد من ستتالمة موقفهلقوائم المالية للصتتندوق مراجعة ا .ب

 هذه الحسابات.

اهى أجرة تضتتتتفي هذه النشتتتترة التحقق من أن االجرة المنصتتتتوص عليها  .ج

 الملوكة للصندوق .وعقد االيجار للعين المؤجرة  المثر طيلة فترة 

اعتماد توزيعات االجرة الدورية وتصتتتتتفية الصتتتتتندوق بحستتتتتب المواعيد  .د

 المقررة فى نشرة اإلصدار .

المستثمرين ورفعها لمدير الصندوق ومتابعة ردود متابعة أى شكاوى من  .ه

 المدير عليها.

 عماد الدين للمراجعة واالستتتتشتتتارات المالية وقد اختار الستتتوق الستتتادة / .و

برج  15، العمارات ش.للقيام بمهام أمانة الصتتتتتتندوق وعنوانه الخرطوم

 فتتتاكتتتس:    0183579784تتتتلتتتفتتتون:  4010 ص.ب. (3التتتمتتتهتتتاجتتتر)

0183579784. 

 

 االقتصادية للصندوق :ى الجدو( 13)
 بنيآ الجدوى االقتصادية للصندوق علي االفتراضات التاليه :

مليون  ئاتين وخمستتينمجنيه ستتوداني ) 250,000,000حجم الصتتندوق : .أ

محر الصكوك المصدرة  لموجوداتل جنيه سوداني( ويمثر القيمه البيعيه 

وذلتتك وفق التقييم المعتمتتد لتتدي متتدير الصتتتتتتنتتدوق والمملوكتتة للشتتتتتتركتتة 

 التقييم .هذا التي كلفها ب خبرة الوالصادر عن بيوت 

 شهرا .  60عمر الصندوق:   .ب

حددت فى السنة  االصر فى تحديد االجرة السنوية هو أجرة المثر  وقد .ج

ل  53,000,000االولى بمبل  ل سودانيا بعد ذلك  على اساس . وتحدد جنيها

ل لعقد التبأجرة المثر  اجير الموقع بين الصندوق معدالت زيادة سنوية  وفقا

 .والشركة

 

 
  -للصندوق : ه/ المصروفات التشغيلية

 تتمثر المصروفات السنوية للصندوق في االتي :

 طباعة نشرة االصدار ومستندات االكتتاب . .1

 الحملة االعالنية لالكتتاب . .2

مين علي العين المؤجرة ومصتتتتتتروفات التامين علي أوفات التمصتتتتتتر .3

 موعدها. يفمخاطر عدم سداد االجرة 
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المفروضتتة علي العين المؤجرة بواستتطة الرستتوم والضتترائب المحلية  .4

 السلطات المحلية.

 بسوق الخرطوم لألوراق المالية .السنوية رسوم االدراج والعضوية  .5

 مصروفات االهالك . .6

 اتعاب امين الصندوق  .7

 نات القانونية للصندوق )اعالنات االرباح والتصفية للصندوق(االعال .8

)نهاية عمر  تقييم العين المؤجرة عند تصتتتتفية الصتتتتندوق مصتتتتروفات .9

 .الصندوق(

 

الصتتتتتتنتتدوق تظهر تحتتآ بنتتد  خالل عمرهتتذه المصتتتتتتروفتتات تقتتديرات 

 في الجدول أدناه. المصروفات العمومية  واالدارية السنوية
 

 ومخاطره:( عوائد االستثمار 14) 

 ينتظر ان تاتي عوائد الصندوق من االتي :

 :ةالسنوي ةرجاوالً : عوائد األ
(التزاما قانونيا علي تحت بند االجره السنننننننويه) أدناهتعتبر االرقام الوارده في الجدول 

نه وبين ال ندوق وتتمثر مدير شتتتتتتركة )المؤجر( بموجب عقد اإلجاره الموقع بي الصتتتتتت

سنويه او التأخر  المخاطر المرتبطه بهذا العائد في عدم قدره الشركة  علي دفع االجره ال

مدير الصتتتندوق ستتتيقوم بالتامين في دفعها في المواعيد المقرره  ولتقلير هذا الخطر فان 

لدي شتتركة  في مواعيدها  االجرة الستتنوية الملتزمة بها الشتتركةمخاطر عدم ستتداد علي 

ايضا يمكن ان تاتي ويتحمر الصندوق مصروفات التأمين . تأمين اسالمية داخر السودان

ويتوقع ان عوائد للصتتتندوق من عوائد االستتتتثمار لالجرة المستتتددة مقدما من المستتتتاجر 

 .يكون اسهامه محدودال في العائد الكلي

 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى السنة / البند

      53,000,000.00 االجرة االجمالية
 %5.2 %5.2 %5.2 %5.2  معدل زيادة االجرة

  3,208,680.19  3,050,076.22  2,899,312.00  2,756,000.00  الزيادة فى االجرة  %

  64,914,068.41  61,705,388.22  58,655,312.00  55,756,000.00  53,000,000.00 االجرة السنوية 

  2,000,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00 السنوي االهالك 
المصروفات العمومية  واالدارية 

  1,331,629.69  980,218.75  931,875.00  885,500.00  1,010,000.00 السنوية

  3,331,629.69  2,980,218.75  2,931,875.00  2,885,500.00  3,010,000.00  -اجمالي المصروفات 
صافي االجرة بعد المصروفات 

  61,582,438.72  58,725,169.47  55,723,437.00  52,870,500.00  49,990,000.00 العمومية  واالهالك
هامش االدارة السنوي لمدير 

  6,158,243.87  5,872,516.95  5,572,343.70  5,287,050.00  4,999,000.00 %(10الصندوق )
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 المخاطر : ثانياً :  
 يمكن ان تتعرض صكوك الصندوق للمخاطر التالية :

 مخاطر انخفاض القيمه السوقيه للعين المؤجره:  (1)

هذا الخطر أن يه عمر الصتتتتتتنتدوق عن القيمته تنخفض قيمته العين المؤجره بنهتا تعني 

واليستتتطيع مدير الصتتندوق تجنب هذا الخطر حيث انه مرتبو بالتأيرات ى االول ةالبيعي

 غير ان الدراستتتتات تشتتتتير الى نمووما يرتبو بها من اعيان،  صتتتتناعة الحلجفي ستتتتوق 

الذى  المساحات المزروعة بالقطن في ع قالمتو ايجابى فى هذه السوق نظرا للنمو الكبير

 ضية .خالل السنوات الخمس الما شهده السودان سوف ي

 مخاطر الفقدان الجزئي او الكلي للعين المؤجره : (2)

شأ مخاطر الفقدان الجزئي أو الكلي للعين المؤجرة اما السباب طبيعية  ة او غير طبيعىتن

يتم تالفي هذا الخطر عن طريق تأمين العين المؤجرة والمملوكة للصندوق لدى شركة  و

 تامين اسالمية محلية ويتحمر المؤجر وهو الصندوق مصروفات التامين .

 خاطر االعمال : م (3)

باب ستتر ستتواء الستتباب فنية خاصتتة به او ألن العمع المحلجيتمثر هذا الخطر في توقف 

ؤدي لتوقف العين المستتتاجرة وبالتالي امتناع المستتتاجر عن ذلك  ان ي من شتتأنو ىاخر

دفع االجرة . يتم تالفي خطر توقف العين الستتتتباب فنية بموجب عقود الصتتتتيانة الموقعة 

 .شركة ذات قدرة فنية معتبرة في هذا المجال مع 

 ( أسس توزيع صافى العائدات المتحققة :15)
ر الصندوق، دفعة خالل عم 60 ىر اي علالعائدات المتحققة بنهاية كر شه يتوزع صاف

ل  ةالشتتتهر لكر دفع ةويتم التوزيع في نهاي ستتتماء المكتتبين في أللستتتجالت التي تحمر  وفقا

يام من بداية الشتتتهر الذى أ تتجاوز عشتتتره الصتتتندوق والصتتتادرة عن الستتتوق في فتره ال

 يليه.

 ( نسب صافي عائدات الصندوق16)
% لرب المال)المستتتتثمرين( 90من الصتتتندوق بنستتتبه  ةيوزع صتتتافي العائدات المتحقق

 % للمضارب )المدير(.10و

 ( تداول الصكوك خالل عمر الصندوق:17)
ستتتواق أ أيةو أستتتيتم ادراج صتتتكوك "الصتتتندوق"في ستتتوق الخرطوم لالوراق الماليه و/

كثر موجودات أن أ" المدير"من  ةبعد موافقة الستتتتتتوق بعد التاكد بواستتتتتتط ىأخر ةمالي

ل الصندوق  منافع . وبعد ذلك يستطيع المستثمر إذا رغب بيع صكوكه  أو/قد صارت اعيانا

 من خالل شروط ولوائ  التداول المعمول بها في السوق.

صافى االجرة السنوية لحملة 

  55,424,194.85  52,852,652.53  50,151,093.30  47,583,450.00  44,991,000.00 الصكوك

  12,500,000.00    -    -    -    - % 5االرباح الراسمالية  المقدرة 
صافى االجرة السنوية لحملة 

  67,924,194.85  52,852,652.53  50,151,093.30  47,583,450.00  44,991,000.00 الصكوك  بعد االرباح الراسمالية

  5,660,349.57  4,404,387.71  4,179,257.78  3,965,287.50  3,749,250.00 العائد  الشهري  لحملة الصكوك
نسبة الربحية الصافية  لحملة 

 %27.17 %21.14 %20.06 %19.03 %18.00 الصكوك %
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 ( القوائم المالية للصندوق:18)
ل  للمعايير الصتتادرة عن  يتم إعداد واعتماد القوائم المالية للصتتندوق بصتتورة استتاستتية وفقا

لمؤسسات المالية االسالمية_البحرين، حيث يعدالمدير القوائم هيئة المحاسبة والمراجعة ل

 المالية التالية:

 أ/ قائمة صافى الموجودات. 

 ب / قائمة العمليات. 

 ج / قائمة محفظة االستثمارات والذمم والتموير . 
 

 ( النشرات واالفادات التي يصدرها المدير:19)
 يصدر المدير النشرات واالفادات اآلتية:

 .ةة والمجازة من قبر الجهات المختصساسينشرة إصدار الصندوق األأ/ 

 رباح وتصفية الصندوق.نات عن مواعيد االكتتاب وتسلم األب /االعال

 مين ضرورية لصال  المستثمرين.ر او األج /أية إعالنات للمستثمرين يراها المدي

 
 

 

 

 

 ( االكتتاب واجراءاته: 20) 
 :أوالً االكتتاب

ل يمكن التقدم  -أ ( بطلبات االكتتاب لمدير الصندوق ولمراكز االكتتاب )التي تحدد الحقا

وهي كر وذلك وفق الطلب المعد لذلك الأر ، ويتم ذلك فى أيام العمر الرسمية 

سبوع )ماعدا يوم الجمعة والسبآ والعطالت الرسمية( وذلك من الساعة يام األأ

 بعد الظهر.الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعه الواحدة والنصف 

ل بالمبل  المستثمر في الصندوق ويبين عدد الصكوك  -ب سلم المستثمر ايصاالل ماليا ي

ل  لملكية الصتتكوك  المكتتب بها وستتعر الصتتك المدفوع  ويعتبر هذا االيصتتال إلباتا

لحين ادراج الصتتتندوق فى الستتتوق الثانوية بالستتتوق وبعدها يصتتتدر ستتتند ملكية 

 الصكوك من مركز االيداع بالسوق.
 ثانيا : إجراءات االكتتاب: 

–وراق الثبوتية الالزمة) بطاقة قومية تقديم األ فرادمقدمي الطلبات من األ على -أ

 رقم وطني(.

ل  -ب شخاص شخا/األمن قبر ال بالنسبة للشركات فيجب تقديم طلب االكتتاب موقعا

 المفوضين من الشركة.

من في حكمهما او  بالنستتتتتتبة للقاصتتتتتترين يتم التقديم لالكتتاب من قبر الوالدين أو -ج

 عليهم بعد إبراز ما يثبآ ذلك. يالقانون يالوص
 

 ثالثا : االكتتاب عن طريق الهاتف او الفاكس :



12 

 

يمكن االكتتاب في صتتتتكوك الصتتتتندوق بواستتتتطةالهاتف او الفاكس باستتتتتخدام   .أ

 استماره الطلب المرفقه مع هذه النشره وترسر بعد تعبئتها الي:

 
 –بننننك االسننننننتثمنننار المنننالى 

 الخرطوم 

النننننخنننننرطنننننوم/ 12046ص.ب.

 السودان 

 +249183730300هاتف :

 +249183730304فاكس:

فرع  –بنننك االسننننننتثمننار المننالى 

 القضارف 

النننننننخنننننننرطنننننننوم/ 12046ص.ب.

 السودان 

 +249183731429هاتف :

 +249183730304فاكس:

مالى  مار ال نك االسننننننتث فرع  –ب

  األبيض

 شارع المستشفى

 +249183731827:هاتف 

 +249183731828فاكس:

 

 "اإلستثماري المحالجصندوق لعنايه :مدير "

 
الفاكس بارستتتتتتال  ةيجب التأكيد علي الطلبات التي تتم عبرالهاتف او بواستتتتتتط  .ب

أو الطلب الي "بنك االستتتتثمار المالى "بالخرطوم أو فرع القضتتتارف  ةاستتتتمار

االصتتدار هذه، ويعتبر  ةفي نشتتر ةأو لبقية مراكز االكتتاب المحددفرع األبيض 

 الطلب انهم قد ادلوا بالمعلومات أدناه: ةالمتقدمون بطلب دون استخدام استمار
 

 

 : ةالتالي ةالفاكس وفق الصيأ ةتكون الطلبات بواسط أنيجب  .ت

 طلب إكتتاب 

 "،،،المحترم .  اإلستثماري المحالج صندوق  السيد /مدير "

 السالم عليكم ورحمه هللا تعالي وبركاته ،                        

ر ستتتتتتوداني( في الصتتتتتتكوك " جنيهتقدم نتقدم بطلب إستتتتتتتثمار مبل  ........)أإنني اننا/

عليمات الي بنك ".بعدد.........صتتتتتك ،وقد اصتتتتتدرنا تاإلستتتتتتثماري محالجالصتتتتتندوق 

"بمبل   اإلستتتثماري محالجالصتتندوق باستتم الستتيد مدير " ة صتتدار حوال...............إل

 سوداني (. جنيه.........)

ستتتتتتوداني (.يرجي ان  جنيتتهالمبل  كتتتابتته.....)فقو.......................................... )

تصتتتتدروا عبر ستتتتوق الخرطوم الرواق المالية  باستتتتمي/باستتتتمنا شتتتتهادات تثبآ عدد 

 الصكوك المملوكه لي /لنا في الصندوق.

االستتتتتتتتتتتتتتتتم:............................................... التتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتوان:............. 

....................................               

 الدفع بواسطة حوالة مصرفية أو شيك: .ص

 بنك االستثمار المالي .-"  اإلستثماري المحالج صندوق الي مدير " 

أقر/نقر بتستتلم نشتتره الصتتندوق التي قمآ/قمنا بدراستتتها بعنايه قبر التقدم بهذا الطلب 

ي تتصتتر بذلك .وقد الت ةاالستتتثمار وعوامر المخاطر ةبعين االعتبار ستتياستتوقد اخذت 

.اتقدم /نتقدم بطلب الحصول علي  ةفي النشر ةهذا الطلب وفق الشروط الوارد ةتم تعبئ

ل  االصتتتتتدار ويتم  ةلنشتتتتتر عدد .........من الصتتتتتكوك بمبل  .........بالستتتتتعر المحدد وفقا

ل  ل و شراؤها بالمبل  المكتتب به )صافيا سابها(.كما انني إننا /  ي رسومأمن  خاليا يتم إحت

ل أن الصندوق يحتفظ بالحق في رفض أقر نقر بأ ل  ي طلب كليا  .  او جزئيا
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 محالجالصتتتتتتندوق  إذا تم الدفع بواستتتتتتطة حوالة او شتتتتتتيك فيجب ان تكون لصتتتتتتال "
كامر يرستتتتتتر بالبريد "لبنك االستتتتتتتثمار المالى "  " ويرفق معها طلب اإلستتتتتتتثماري

بالخرطوم ونود ان نلفآ نظر المستتتتثمرين الى ان التعامر مع هذه الطلبات ستتتيتم بعد 

تحصتتير قيمة الحواالت والشتتيكات ويتحمر المستتاهم أى مصتتروفات تتعلق بتحصتتيلها 

 )ان وجدت(.

 عملة الدفع: .ج

لجنيه الستتتتتتوداني او ما يعادله بالعملة تدفع قيمة الصتتتتتتكوك المكتتب بها كاملة ونقدا با

 االجنبية . 

 )و(مراكز االكتتاب: .ح

 السيد عبدالرحمن .برج المنار،ش-الخرطوم -بنك االستثمار المالي /1

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

 +(249183) 731429فرع القضارف  هاتف:  –بنك االستثمار المالى  /2

 +(249183) 731827: األبيض هاتففرع  –المالى  بنك االستثمار /3

ايتتة مراكز أخرى يعلن عنهتتا فى االعالن القتتانونى لالكتتتتاب فى صتتتتتتكوك  /4

 الصندوق.

 

 ( الزكاة:21)
ل  على ، حملة الصكوك استخراج زكاة مساهماتهم فى صكوك الصندوق بأنفسهم سنويا

 موجوداته.وعليهم الرجوع لمدير الصندوق لمعرفة مكونات محفظة 

 ( الرأى الشرعى:22)
 عرضآ نشرة االصدار هذه على الهئية الشرعية واصدرت الفتوى ) المرفقة ( 

 ( موافقة سلطة تنظيم اسواق المال :23)
 عليها.عرضآ هذه  النشرة على سلطة اسواق المال واصدرت موافقتها 

 ( االستفسارات:24)
ي استتتفستتار عن مضتتمون نشتترة أ أوفي حالة طلب معلومات اضتتافية عن الصتتندوق  

 فيمكن االتصال علي العنوان التالي: االكتتاب هذه،
 "بنك االستثمار المالى "

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

 249183730304+   فاكس: 249183730300هاتف:

 +(249183) 731429هاتف:  فرع القضارف:

 +(249183) 731827فرع األبيض: 

 ".اإلستثماري المحالجصندوق لعناية السيد مدير/"
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقرير هيئة الرقابة الشرعية

 
الحمد هلل رب العالمين والصتتالة والستتالم علي ستتيدنا محمد خاتم النبيين، 

 وعلي سائر األنبياء والمرسلين. وبعد فهذا :

نشتترة إصتتدار االستتتثمار المالي عن  "رعية لبنك تقرير هيئة الرقابة الشتت

 " اإلستثماري المحالجصندوق 

نشرة صندوق  "إطلعآ هيئة الرقابة الشرعية لبنك االستثمار المالي علي

، واجتمعآ الهيئة مع المسئولين في بنـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتك  " االستثماري المحالج

االستثمار المالي ، واستمعآ إلي إجـتتاباتهم عن ملحوظاتها واستفساراتها 

 ، وأدخلآ بعض التعديالت علي النشرة. 

 المحالجوبناء علي هذا  ف ن الهيئة تقرر أن نشتتتترة إصتتتتدار " صتتتتندوق 

اإلستتالمية ، وال " ليس فيها ما يتعار  مع أحكام الشتتريعة االستتتثماري

 مانع من إصدارها والعمر بها . 

 

بروفستتتتتير : محمد ستتتتتر الختم محمد 

 احمد

 

رئتتتتتتتيتتتتتتتس 

 الهيئة 

 

د. ستتتتتتراج التتدين عثمتتان  الشتتتتتتيخ: 

 مصطفى

عضتتتتتتتتتتتتتو 

 الهيئة

 

   

 

ستتتتتبتمبر  22 هـتتتتتتتتتتت  الموافق1440 رمضتتتتتان 17التاريخ : يوم 

 .م2019

 

 

 ختم البنك


