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قرارسلطة تنظيم أسواق املال
قررت سلطة تنظيم أسواق املال بتاريخ 2021 /05/26م املوافقة لـ "بنك االستثمار املالي" والذي هو
ً ً
مدير الصندوق على طرح صكوك "صندوق تمويل قطاع التعدين اإلستثماري" طرحا عاما.
إن قرار االستثمار من دون االطالع على الشروط واألحكام للصندوق ودراسة محتواها ،قد ينطوي
على مخاطر عالية .لذا يجب على املستثمر االطالع على شروط وأحكام الصندوق ،التي تحتوي على
معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية االستثمار وعوامل املخاطرة ،ودراستها بعناية للتمكن
من تقدير مدى جدوى االستثمار من عدمه في ظل املخاطر املصاحبة ،وفي حال تعذر فهم محتويات
الشروط واالحكام ،فإنه يفضل الرجوع ملدير الصندوق ملزيد من املعلومات.
يجب أن ال ينظر إلى موافقة السلطة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى االستثمار
في الصندوق ،حيث إن قرارها باملوافقة على الطرح يعني أنه قد تم اإللتزام باملتطلبات القانونية
واللوائح املنظمة.
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( )1بيان للمستثمرين املحتملين:
يرجى من جميع املس ـ ـ ـ ــتثمرين قراءة هـذه النش ـ ـ ـ ــرة قراءة دقيقـة لكـل مـا يرد ف هـا من معلومـات ،إ إن
الهدف الرئيس ى من إعدادها هو ع ـ ــرل املع ـ ــلومات األساسية حول صندوق تمويل قطاع التعدين
االستثماري) ملساعدة املستثمر على اتخا قراره بشأن االستثمار فيه من عدمه.
وكما هو معلوم فان هذه النشرة تتضمن جميـ ـ ـ ــع املعلومات الضرورية ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الصندوق وال ت فل أو
تس ـ ـ ــقا أي معلومات هامة قد يكون لها أيرها الس ـ ـ ــلاي أو اإليجا ي على قرار االس ـ ـ ــتثمار في ص ـ ـ ــكوك
الصندوق.
( )2تعريف ــات :
الصندوق :
القانون :
السلطة:
السوق
الشركات
املدير:
األمين:
الص ــك :
املستثمر:

يقصد به صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري موضوع هذه النشرة).
يقصد به قانون سلطة تنظيم اسواق املال 2016م .
يقصد بها سلطة تنظيم اسواق املال.
يقصد به سوق الخرطوم لالوراق املالية
بقصد بها الشركات العاملة في مجال التعدين بالبالد
يقص ـ ـ ـ ـ ــد ب ــه م ــدير ص ـ ـ ـ ـن ــدوق تموي ــل قط ــاع التع ــدين االس ـ ـ ـ ــتثم ــاري وهو بن ــك
االستثماراملالى .
يقص ــد به الجهة التي يتم تعيينها لتقوم بواجب مراجعة ومراقبة أداء الص ــندوق
نيابة عن املستثمرين فيه.
يقص ــد به الوييقة ات القيمة املحددة في هذه النش ــرة التي تص ــدر باس ــم مالكها
مقابل األموال التي دفعها للمساهمة في الصندوق.
هو املالك ألي عدد من صكوك الصندوق .

هيئــة الرقــابــة هيئة الرقابة الشرعية لبنك االستثمار املالى .
الشرعية :
عملة الصندوق الجنيه السودانى .
( )3األحكام العامة للصندوق:
أ .بموجب هذه النش ـ ــرة يطلب املس ـ ــتثمر مع بقية املس ـ ــتثمرين من مدير الص ـ ــندوق ويفوض ـ ــه
بادارة واس ــتثمار اص ــول الص ــندوق في تمويل ش ـراء أص ــول وتنفيذ عمليات تمويلية بالص ــي
اإلسالمية املعروفة لألفراد والشركات العاملة في قطاع التعدين.
ب .يمكن ملدير الص ــندوق أن يس ــاهم عند تأس ــيس الص ــندوق في الص ــندوق بحد أق ـ ـ ى %10
من رأسماله وتعامل هذه املساهمة كاشتراك في الصندوق.
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ج.

د.

يجـب األخذ في االعتبـار أن القيمـة الس ـ ـ ـ ــوقيـة وعوائد ص ـ ـ ـ ــكوك الص ـ ـ ـ ـنـدوق قد يتعرض ـ ـ ـ ــان
لالنخفـ ــال أو االرتفـ ــاع وفقـ ــا ملجريـ ــات االحـ ــدار االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ــة التى ت ير قـ ــد على عم ــل
الصندوق.
لم يتم تفويض أي شخص بإعطاء اية معلومات أو تقديم اية إقرارات بخالف التي تتضمنها
نشرة االكتتاب هذه واملستندات املذكورة ف ها واية كتيبات او نشرات تصدر من قبل املدير
حول هذا الصندوق.

( )4تعـريف الصندوق:
" صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري" عبارة عن صندوق استثمارى قصير األجل وم لـ ـ ــق
محدد العمر وراس املال) أنش ـ ـ ـ د ب رل حشـ ـ ــد املوارد من املسـ ـ ــتثمرين بعقد املضـ ـ ــار ة املقيدة
الش ــرعي لتوظيفها في تمويل أص ــول وتنفيذ عمليات لألفراد والشــركات العاملة في قطاع التعدين
بالبالد بصـ ــي التمويل الشـ ــرعية املختلفة  .وملدير الصـ ــندوق الحق في اسـ ــتثمار جزء من أموال
الصـ ـ ـ ــندوق في األوراق املالية املدرجة بالسـ ـ ـ ــوق بما ف ها اأوراق املالية وصـ ـ ـ ــكوك الصـ ـ ـ ــناديق التي
أصدرها.
( )5أهداف الصندوق:
يسعى " الصندوق " لتحقيق االهداف التالية:
أ .توفير موارد مالية مناس ـ ـ ــبة لألفراد والش ـ ـ ــركات امل هلة الس ـ ـ ــتخدامها فى زيادة إنتاج املعادن
بالبالد.
ب .تنمية أموال املســاهمين فى الصــندوق باســتثمارها فى مجاالت عمله املعلنة فى نشــرة اإلصــدار
هذه وتحقيق ر حية تنافس ار اح الحسابات املصرفية لحملة الصكوك.
ج .دعم قطاع التعدين بالبالد.
( )6حجم الصندوق وعمره والحد االدني لبداية نشاطه :
أ.

ب.
ج.

د.

رأس مال الص ـ ــندوق املس ـ ــتهدف  1,500,000,000جنيه س ـ ــودانى مليار وخمس ـ ــمائة مليون جنيه
س ــودانى) ويمثل الحد األعلى مقس ــم الى  1, 500,000ص ــك مليون وخمس ــمائة ألف ص ــك) بقيمة
اسمية قدرها 1000جنيه سوداني ألف جنيه سوداني ) للصك الواحد .
الحجم املس ـ ـ ــتهدف كحد أدنى لبداية نش ـ ـ ــاط الص ـ ـ ــندوق هو مبل  750,000,000جنيه س ـ ـ ــودانى
سبعمائة وخمسين مليون جنيه سودانى ) تمثل  %50من رأس ماله املستهدف.
ً
عمر الصندوق  36شهرا تبدأ عند حصوله على الحد االدنى لرأسماله.
فى حـالـة عـدم اكتمـال الحـد األدنى لرأس املـال خالل الشـ ـ ـ ــهر االول من االكتتـاب يتم تمـديـده ملـدة
شـ ـ ـ ــهر وا ا لم يكتمل الحد االدنى يتم التمديد لفترة شـ ـ ـ ــهر كخر وان لم يكتمل الحد األدنى لرأس
املال بعد الفترة االخيرة ينظر فى أمر تخفيض رأس مال الصندوق أو ارجاع االموال الصحابها وفقا
للقانون.
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ه .املبال املسـ ــتلمة خالل فترة االكتتاب توضـ ــع في حسـ ــاب اسـ ــتثمار مسـ ــتمر بالبنك بص ـ ـي ة
املض ــار ة املطلقة) حتى قيام الص ــندوق ويدفع عائد الحس ــاب للمكتتبين فقا في حالة عدم
قيام الصندوق.
و .يبدأ الصـ ـ ــندوق مزاولة نشـ ـ ــاطه الفعلي في اليوم التالي لتاريخ لق باب اإلكتتاب في صـ ـ ــكوك
الصندوق بعد حصوله على الحد األدنى من رأس املال املستهدف.
ز .يجوز للمدير تص ـ ــفية الص ـ ـندوق تص ـ ــفيةمبكرة قبل موعده و موافقة األمين وهيئة الرقابة
الش ـ ــرعية والجهات املمولة من الص ـ ــندوق بعد مرور س ـ ــنة من بداية نش ـ ــاطه و ما ال يضـ ـ ــر
بمصالح املساهمين فيه بعد تقديم مبررات مقنعة.
( )7السند الشرعى للصندوق :
يكيف الصندوق وفق صي ة املضار ة الشرعية املقيدة وطرفاها هما:
أ .رب املال  :حملة الصكوك وهم جمهور املستثمرين فى الصندوق.
ب .املضارب  :بنك االستثمار املالى.
ج .توزع االر ــاح الن ــاتج ــة بنس ـ ـ ـ ـب ــة  %85لرب امل ــال املس ـ ـ ـ ــتثمرون)  %15للمض ـ ـ ـ ـ ــارب م ــدير
الصـ ـ ــندوق) .وفي حالة حدور خسـ ـ ــارة من ير تعد وال تقصـ ـ ــير من املضـ ـ ــارب فيتحملها رب
املال ،بينما يتحمل املضارب الخسارة الناتجة عن تعديه و/أو تقصيره .
( )8السند القانونى للصندوق :
أ -اســتنادا علي قانون ســلطة تنظيم اســواق املال لســنة  2016وقانون ســوق الخرطوم لالوراق
املالية لس ـ ــنة  2016يقوم " بنك االس ـ ــتثمار املالى"بإنش ـ ــاء الص ـ ــندوق و ص ـ ــفته" املدير"يودع
س ـ ــجل املس ـ ــاهمين فى الص ـ ــندوق بعد اكتماله لدى الس ـ ــوق و ذلك يس ـ ــتطيع أي مس ـ ــاهم في
الص ــندوق معرفة عدد ص ــكوكه التي يملكها في الص ــندوق واجراء كافة التص ــرفات القانونية
عل ها .
ب -يحكم عمل الصندوق نشرة االصدار هذه واملعدة وفق النمو ج املعتمد من "السلطة".
( )9مهام مديرالصندوق :
مدير" صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري"هو" بنك االستثمار املالى" وتتضمن مهامه مايلى:
أ .إعداد نشرة إصدار الصندوق واجازتها من سلطة تنظيم أسواق املال.
ب .الترويج لصكوك الصندوق ومتابعة إجراءات اإلكتتاب فيه،
ج .إدارج الصندوق فى سوق الخرطوم لالوراق املالية.
ً
د .إدارة عمليات الصندوق وفقا ملا جاء في هذه النشرة،
ه .اعتبار الصندوق مة مالية منفصلة عن أي جهة أخرى.
و .التحري عن املوقف املالي للشركات املصدرة لألوراق املالية التي سيستثمر ف ها الصندوق.
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ً
ز .مسك الدفاتر والحسابات للصندوق وفقا ملعايير هيئة املحاسبة و املراجعة للم سسات املالية
اإلسالمية
ح .توزيع األر اح الدورية للمساهمين في موعدها،
ً
ط .اإلفصاح عن املعلومات بما ف ها التقرير السنوي والتقارير املالية وفقا ملعايير املحاسبة
الدولية والتقارير الدورية واألحدار الجوهرية التي لها تأيير على سعر صك الصندوق.
ي .موافاة السلطة بتقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله ومركزه املالي.
ك .اإلعالن عن مواعيد االكتتاب وتسليم األر اح وتصفية الصندوق.
ل .أية إعالنات للمستثمرين يراها مدير الصندوق أو األمين أو هيئة الرقابة الشرعية ضرورية
النشر لصالح املستثمرين.
م .إرجاع ماتستحقه الصكوك من بيع موجوداته عند التصفية في نهاية عمره أو عند التصفية
املبكرة.
عنوان مديرالصندوق هو :
" بنك االستثمار املالى "
عمارة املنار  -شارع السيد عبد الرحمن
ص .ب  12046 :الخرطوم  /السودان ،هاتف 0024983730300 :
فاكس  ،0024983730304 :بريد الكترونى info@fibaonline.com :
املوقع اإللكترونيwww.fibaonline.com :
ويحظرعلى مديرالصندوق األعمال التالية:
أ .نشر بيانات أو معلومات ير صحيحة أو ير كاملة أو حجب معلومات أو بيانات هامة
ب.

اإلقترال من ال ير لحساب الصندوق.

ج.

البدء في إستثمار أموال الصندوق قبل لق اإلكتتاب فيما عدا عوائد الحسابات
اإلستثمارية على الفترة من تاريخ بداية اإلكتتاب وحتى لقه.

د.

أن تكون له مصلحة من أي نوع في الشركات التي يتعامل على أوراقها املالية لحساب الصندوق
الذي يديره.

ه.

الحصول له او ملديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها.

و.

إختالق عمليات بهدف زيادة املصروفات أو األتعاب.

ز.

يحظر على مدير الصندوق إستثمار أصول وأموال الصندوق في أوراق مالية أصدرها مدير
الصندوق أو أي من تابعيه مالم تكن شروط وأحكام الصندوق تسمح بذلك.

ح.

ال يجوز ملدير الصندوق إقرال أي من أصول وأموال الصندوق ألي شخص.
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ط.

ال يجوز ملدير الصندوق إستثمار أصول وأموال الصندوق في أصول يترتب عل ها تحمل
الصندوق أي مس ولية أو ضمان ألي إلتزام أو دين ألي شخص أو يترتب على الصندوق أي
مس ولية مباشرة أو مشروطة عن اي إلتزام او مديوينية لشخص.

( )10أمين الصندوق :
بموجب خطاب السلطة بتاريخ 2021/05/26..م فقد تم تكليف السادة  /عمر جبارة وشركاه للقيام
بمهام أمين الصندوق وعنوانهم. :الخرطوم ص.ب 3727 :تلفون  0962021234فاكس
..................بريد إلكترونيomergubara@yahoo.com :
"األمين"هو الذى يقوم بمهام أمانة الصندوق ورعاية مصالح املستثمرين وتشمل مهامه مايلى:
أ .حفظ أموال وأصول الصندوق واإلشراف عل ها وفتح الحسابات ومسك السجالت.
ب .القيام بأعمال املراجعة للقوائم املالية للصندوق وتدقيق الحسابات للتأكد من سالمتها
واعتمادها.
ج .تسوية املعامالت واإللتزامات الناشئة عن إدارة واستثمار أموال الصنوق وأصوله.
د .املرادعة الدورية على جميع املعامالت التي يجريها الصندوق.
ه .اعتماد توزيعات األر اح الدورية للمستثمرين وتصفية الصندوق بحسب املواعيد املقررة فى نشرة
اإلصدار.
و .إخطار السلطة باملخالفات التي تتكشف له خالل قيامه بمهامه وواجباته.
ويحظرعلى أمين الصندوق األعمال التالية:
أ .القيام بأي من مهام مدير الصندوق.
ً
ب .التملك بشكل مباشر أو ير مباشر أيا من صكوك الصندوق الذي يتولى أمانته.
ج .أن تكون بينه و ين مدير الصندوق أي مصالح مشتركة.
د .أن يحصل هو أو أي من العاملين لديه على أي كسب أو منفعة أو ميزة من خالل قيامه باملهام
املوكلة إليه بخالف أتعابه والعموالت املتفق عل ها في العقد.
ً
وفي جميع األحوال يكون أمين الصندوق مسوؤال عن أي ضرر يلحق بالصندوق نتيجة تقصيره أو
إهماله في أداء مهامه وواجباته املحددة بالعقد.
( )11جدوى االستثمار في الصندوق:
افتراضات تقديرات ايرادات ومصروفات الصندوق :
 .1االرقام مبنية علي الحد االدني من راس مال الصندوق وهو  750مليون جنيه .
 .2االهمية النسبية لتشكيلة موجودات الصندوق والعائد املستهدف منها موضح في الجدول ادناه :
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المجال االستثماري
التمويل باالجارة للمعدات
تمويل رأس املال التش يلي
االستثمار في االوراق املالية
اجمالي فرعي
اعادة استثمار متجمع االقساط

االهمية النسبية
30%
60%
10%
100%

الحجم
225,000,000.00
450,000,000.00
75,000,000.00
750,000,000.00
292,500,000.00

العائد المستهدف السنوي %
35%
50%
25%

 .3هيكل تقديرات مصروفات الصندوق يوضحها الجدول ادناه :
البند
رسوم االدراج
العضوية السنوية للسوق
مستندات االكتتاب
االعالنات الدورية
املراجع القانوني
اخري
االجمالي

السنةاألولى
225,000
10,000
150,000
50,000
180,000
75,000
690,000

السنة الثانية
0
10,000
0
25,000
200,000
75,000
310,000

السنة الثالثة
0
10,000
0
25,000
225,000
75,000
335,000

 .4هامش ادارة الصندوق  %15 :من األر اح املحققة
و التالي يمكن توضـ ــيح تقديرات ايرادات ومصـ ــروفات وار اح الصـ ــندق املتوقعة خالل عمره علي النحو
التالي :
البند
اإليرادات ج)
املصروفات ج)
األر اح ج)
هامش اإلدارة %15
صافي العائد للمساهمين ج)
نسبة الر حية %

السنةاألولى
306,750,000.00
690,000.00
306,060,000.00
45,909,000.00
260,151,000.00
%34.7

السنة الثانية
325,155,000.00
310,000
324,845,000.00
48,726,750.00
276,118,250.00
36.82%

السنة الثالثة
347,915,850.00
33,5000
347,580,850.00
52,137,127.50
295,443,722.50
39.39%

ً
ً
بناءا على لك يتوقع أن تكون تقديرات العائد الص ــافي املتوس ــا للمس ــتثمرين في حدود  %40 - 35س ــنويا
ً
مع العلم بأن هذا العائد ال يمثل إلتزاما على مدير الص ـ ــندوق وانما هو على س ـ ــبيل االس ـ ــترش ـ ــاد عند اتخا
قرار االستثمار في صكوك الصندوق.
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 .5املخاطر :
تخض ـ ـ ــع اس ـ ـ ــتثمارات الص ـ ـ ــندوق للمخاطر املعتادة املرتبطة بمجاالت اس ـ ـ ــتثماراته املعلنة في نش ـ ـ ــرة
اإلص ـ ـ ـ ــدار هذه مثل مخاطر التع ر في عمليات التمويل املمنوحة من الص ـ ـ ـ ــندوق بالص ـ ـ ـ ــي املختلفة
لألفراد والشـ ــركات أي مخاطر عدم دفع اقسـ ــاط التمويل أو التأخر في دفعها في املواعيد املحددة).
باالضــافة ملخاطر انخفال القيمة الســوقية لبعض األعيان امل جرة ومخاطر تذبذب أســعار األوراق
ً
املــاليــة اململوكــة للص ـ ـ ـ ـنــدوق فض ـ ـ ـ ــال عن مخــاطر اإلدارة و يرهــا من املخــاطر املحتمــل أن تواجههــا
استثـمارات الصندوق .ولتالفي هذه املخاطر سوف يقوم مدير الصندوق باآلتي:
ً
أ .أخذ الضمانات املقبولة مصرفيا للعمليات التمويلية
ب .التأمين على األعيان املمولة بصي ة اإلجارة املنتهية بالوعد بالتمليك،
ت .االستثمار في صكوك الصناديق االستثمارية األخرى ببعض موارد الصندوق
ر .االختيار الجيد لألفراد والش ـ ــركات العاملة في قطاع التعدين بعد التأكد من خلو س ـ ــجالتهم
من أي تع رات مصرفية في السابق.
ج .التنويع الجيد ملوجودات الصندوق.
( )12أسس توزيع صافى العائدات املتحققة :
توزع ص ـ ـ ـ ــافي العـائدات املتحققـة بنهـاية كل يالية أش ـ ـ ـ ــهر اي على  9دفعـة خالل عمر الص ـ ـ ـ ـنـدوق ،ويتم
ً
التوزيع في نهاية الشـ ـ ـ ــهر الثالث لكل دفعة وفقا للسـ ـ ـ ــجالت التي تحمل أسـ ـ ـ ــماء املكتتبين في الصـ ـ ـ ــندوق
والصادرة عن السوق في فتره ال تتجاوز عشره أيام من بداية الشهر الذى يليه.
( )13نسب توزيع صافي عائدات الصندوق
س ـ ــوف يتم توزيع ص ـ ــافي العائدات املتحققة من الص ـ ــندوق بنس ـ ــبه  %85لرب املال املس ـ ــتثمرين) %15
للمضارب املدير).
( )14تداول الصكوك خالل عمرالصندوق:
 سـيتم ادراج صـكوك "الصـندوق"في سـوق الخرطوم لالوراق املاليه و/أو أية أسـواق مالية أخرى
بعد موافقة السـلطة بعد التاكد بواسـطة " املدير"من أن أك ر موجودات الصـندوق قد صـارت
ً
اعيانا/أو منافع .
 يستطيع املستثمر بعد لك إ ا ر ب بيع صكوكه من خالل شروط ولوائح التداول املعمول بها
في السوق.
( )15القوائم املالية للصندوق:
ً
يتم إعداد واعتماد القوائم املالية للص ـ ـ ـ ــندوق بص ـ ـ ـ ــورة اس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية وفقا للمعايير الص ـ ـ ـ ــادرة عن هيئة
املحاسبة واملراجعة للم سسات املالية االسالمية_البحرين ،حيث يعداملدير القوائم املالية التالية:
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أ /قائمة صافى املوجودات.
ب  /قائمة العمليات.
ج  /قائمة محفظة االستثمارات والذمم والتمويل .
( )16النشرات واالفادات التي يصدرها املدير:
يصدر املدير النشرات واالفادات اآلتية:
أ /نشرة إصدار الصندوق األساسية واملجازة من قبل الجهات املختصة.
ب /االعالنات عن مواعيد االكتتاب وتسلم األر اح وتصفية الصندوق.
ج /أية إعالنات للمستثمرين يراها املدير او األمين ضرورية لصالح املستثمرين.
( )17الرقابة الداخلية للصندوق:
الرقابة الداخلية للصندوق تشمل على األقل اآلتي:
 .1إجراءات الرقابة واإلشراف على الش ون املالية واإلستثمارات وادارة املخاطر.
 .2مراجعة عوامل املخاطر بالصندوق ومدى مالءمة وفاعلية األنظمة املعمول بها ملواجهة
الت يرات ير املتوقعة في السوق.
 .3تقييم شامل ألداء الصندوق بشأن اإللتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية.
 .4مدى إلتزام الصندوق بالشروط التي تحكم اإلدراج واإلفصاح بالسوق.
 .5املخاطر التي تعرل لها الصندوق وأنواعها وأسبابها وماتم بشأنها.
 .6املقترحات الخاصة بتصويب املخالفات وازالة اسباب املخاطر.
 .7اإلحتفاظ بملف لجميع الشكاوى الخاصة بالعمالء وما تم إتخا ه من إجراءات ،مع إخطار
السلطة بالشكاوى التي لم يتم حلها خالل أسبوع من تاريخ تقديمها.
 .8إخطار السلطة بكل مخالفة للقانون واي مخالفة لنظم الرقابة و األخص املخالفات املتعلقة
بالسياسة اإلستثمارية للصندوق
( )18تقريرالحوكمة:
يشمل التقرير السنوي للصندوق تقرير الحوكمة والذي يتضمن على األقل اآلتي:
 .1اإلجراءات التي إتبعها الصندوق بشأن اإللتزام بموجهات الحوكمة.
 .2مدى إلتزام الصندوق بتنفيذ سياساته اإلستثمارية املحددة وتحديد أوجه اإلنحراف.
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 .3حاالت تعارل املصالح ،والخالفات التي ارتكبت خالل السنة ومن بينها املخالفات والجزاءات
التي وقعت على أي من القائمين على الصندوق واملتعاقدين معه لعدم إلتزامهم بتعليمات أو
أحكام الصندوق أو يره من التشريعات التي يخضع لها الصندوق و يان أسبابها وطريقة
ً
معالجتها وسبل تفاديها مستقبال.
 .4املعلومات الخاصة بامل سسين والقائمين على الصندوق واملتعاقد معهم ووظائفهم
وصالحيتهم ومس ولياتهم وأعمالهم خالل السنة وأتعابهم وعموالتهم واملزايا األخرى التي
يحصلون عل ها ومقارنتها بتك التي حصلو عل ها في العام السابق.
 .5اإلجراءات التي يتخذها الصندوق بشأن املخاطر والرقابة الداخلية بما ف ها اإلشراف على
الش ون املالية واإلستثمارات وما يتصل بهما من معلومات.
 .6أعمال اللجان متضمنة عدد إجتماعاتهم وما إنتهت اليه من توصيات.
 .7تقييم أداء الصندوق ،والقائمين عليه ،واملتعاقد معهم.
ً
ً
 .8أوجه الخلل في تطبيق نظام الرقابة الداخلية كليا أو جزئيا أو مواطن الضعف في تطبيقه
واإلفصاح عن حاالت الطوارئ التي أيرت او قد ت ير على األداء املالي للصندوق واإلجراءات
التي يتبعها في معالجة حاالت اإلخفاق في تطبيق نظام الرقابة الداخلية.
 .9مدى إلتزام الصندوق بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج.
ً
 .10املنازعات أو الخصومات التي يكون الصندوق طرفا ف ها بما ف ها التحكيم والدعاوى
القضائية.
 .11التعامالت والصفقات التي يبرمها الصندوق مع أي طرف ي عالقة
( )19االكتتاب واجراءاته:
أ /االكتتاب:
 .1يمكن التقدم بطلبات االكتتاب للمراكز املحددة لالكتتاب في هذه النشرة واإلعالن
القانوني لإلكتتاب في الصحف السيارة و لك وفق الطلب املعد لذلك ال رل ،ويتم لك
فى أيام العمل وهي كل ايام االسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت والعطالت الرسمية)،
ً
و لك من الساعة الثامنة و النصف صباحا وحتى الساعه الثانية بعد الظهر.
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ً
ً
 .2يسلم املستثمر ايصاال ماليا باملبل املستثمر في الصندوق ويبين أيضا عدد الصكوك
املكتتب بها وسعرالصك املدفوع ويعتبر هذا االيصال إيباتا مللكية الصكوك لحين إيداع
سجل املساهمين في الصندوق لدى مركز اإليداع والحفظ املركزي بسوق الخرطوم لألوراق
املالية ،و لك بمجرد انتهاء فترة االكتتاب وادراج صكوك الصندوق في السوق.
ب/إجراءات االكتتاب:
 علي مقدمي الطلبات من االفراد تقديم االوراق الثبوتية الالزمة .بطاقة قومية ،جوازسفر،
الرقم الوطني).
 بالنسبة للشركات يجب تقديم الطلب علي أن يتم توقيعه من قبل الشخص /االشخاص
املفوضين بالتوقيع وفق خطاب رسمي موجه ملدير الصندوق.
 بالنسبة للقاصرين يتم التقديم من قبل الوالدين أو من في حكمهما او الوص ى القانونى
عل هم بعد إبراز ما يثبت لك.

ت/االكتتاب عن طريق الهاتف او الفاكس:
يمكن االكتتاب في " صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري"بواسطة الهاتف أو الفاكس
باستخدام استماره الطلب املرفقه مع هذه النشره .وترسل بعد تعبئتها إلى:
بنك االستثمار املالي – الخرطوم
ص.ب12046.الخرطوم /السودان هاتف +249183730300:فاكس+249183730304:
بريد ألكترنيinfo@fibaonline.com :
لعنايه :مدير "صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري"
يجب التأكيد علي الطلبات التي تتم بالهاتف أو بواسطه الفاكس بارسال إستمارة الطلب الي "بنك
االستثمار املالي "بالخرطوم أو لبقيه مراكز االكتتاب املحددة في هذه النشرة .ويعتبر املتقدمون
بطلب دون استخدام استماره الطلب انهم قد ادلوا باملعلومات ادناه:
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الي مدير " صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري "-بنك االستثمار املالي.
أقر/نقر بتسلم نشره اصدار الصندوق التي قمت/قمنا بدراستها بعنايه قبل التقدم بهذا الطلب
وقد اخذت بعين االعتبار سياسه االستثمار وعوامل املخاطره التي تتصل بذلك .وقد تم تعبئه هذا
الطلب وفق الشروط الواردة في النشرة  .أتقدم /نتقدم بطلب الحصول علي عدد .........من
ً
الصكوك بمبل .........بالسعر املحدد وفقا لنشرة االصدار،ويتم شراؤها باملبل املكتتب به صافيا
ً
وخاليا من اي رسوم يتم إحتسابها).كما انني إننا  /اقر نقر بان الصندوق يحتفظ بالحق في رفض
ً
ً
اي طلب كليا أو جزئيا.
يجب ان تكون الطلبات بواسطه الفاكس أو البريد اإللكتروني وفق الصي ه التاليه :
طلب إكتتاب
السيد /مدير " صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري "،،،املحترم .
السالم عليكم ورحمه هللا تعالي و ركاته ،
إنني اننا/اتقدم/نتقدم بطلب إستثمار مبل  ........جنيه سوداني)في الصكوك " صندوق تمويل
قطاع التعدين االستثماري " بعدد.........صك،وقد اصدرنا تعليمات الي بنك ...............الصدار
حوالة باسم السيد مدير "صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري "بمبل  .........جنيه
سوداني).املبل كتابه فقا.................................................جنيه سوداني).يرجي ان تصدروا
بإسمي/باسمنا شهادات تثبت عدد الصكوك اململوكه لي /لنا .االسم....................... ........:العنوان....:
....................................
ث/الدفع بواسطة حوالة مصرفية أو شيك:
إ ا تم الدفع بواسطة حوالة مصرفية أو شيك فيجب ان تكون لصالح" صندوق تمويل قطاع
التعدين االستثماري " ويرفق معها طلب كامل يرسل بالبريد "لبنك االستثمار املالي" بالخرطوم.
ونود أن نلفت نظر املستثمرين الى ان التعامل مع هذه الطلبات سيتم بعد تحصيل قيمة
الحواالت والشيكات ويتحمل املساهم أى مصروفات تتعلق بتحصيلها إن وجدت.
ج/عملة الدفع:
ً
تدفع قيمة الصكوك املكتتب بها كاملة ونقدا بالجنيه السوداني و املستثمرين الذين يقومون
بالدفع بإية عملة أجنبية قابلة للتحويل يتم اعتماد مساهمتهم بسعر التحويل املعلن للعملة
لحظة االكتتاب عبر نافذة البنك.
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ح/مراكزاالكتتاب :يتم االكتتاب في مراكز االكتتاب التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بنك االستثمار املالي  :الخرطوم  ،برج املنار  ،شارع السيد عبد الرحمن هاتف 730300
فاكس  730304بريد إلكتروني info@ fibaonline.com
بنك االستثمار املالى – فرع القضارف
بنك االستثمار املالي – فرع األبيض,.
بنك االستثمار املالي – فرع سنار
ً
أية مراكز أخري يعلن عنها الحقا في اإلعالن القانوني لالكتتاب في صكوك الصندوق.

()20الزكاة:
علي حملة الصكوك استخراج زكاة مساهماتهم في الصندوق بأنفسهم ،ويمكن الرجوع ملدير
الصندوق ملعرفة مكونات محفظة موجوداته في أي وقت.
()21الرأى الفقهى:
مرفق الراى الفقهي حول نشرة إصدار الصندوق والصادر من هيئة الرقابة الشرعية لبنك
االستثمار املالي مدير الصندوق).
( )22االستفسارات:
في حالة طلب معلومات اضافية عن الصندوق أو أي استفسار عن مضمون نشرة االكتتاب
هذه،فيمكن االتصال علي العنوان التالي:
"بنك االستثمار املالي"
برج املنار ،شارع السيد عبد الحمن
الخرطوم – السودان ،ص.ب12046:.
هاتف+249183730300:
فاكس+249183730304:
بريد إلكتروني info@fibaonline.com :املوقع اإللكترونيwww.fibaonline.com :
لعناية السيد مدير "/صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري ".
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فتوى هيئة الرقابة الشرعية حول نشرة اصدارصندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر األنبياء واملرسلين ،و عد ،،،،،
و عد
فقد إطلعت هيئه الرقابة الشرعية لبنك االستثمار املالي على نشرة إصدار" صندوق تمويل قطاع
التعدين االستثماري" واجتمعت الهيئه مع املسئولين في "بنك االستثمار املالي" واستمعت إلى إجاباتهم
عن ملحوظاتها واستفساراتها ،وأدخلت بعض التعديالت علي النشرة.
ً
و ناءا علي هذا ،فان الهيئه تقرر أن نشرة إصدار " صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري " ليس
ف ها ما يتعارل مع أحكام الشريعة االسالمية و ال مانع من إصدارها والعمل بها.

وهللا ولي التوفيق،،،،

التاريخ1442 ........... ................. :هـ املوافق 2021 ........... .................م.

رئيس الهيئة

الشيخ......................................... :

ختم البنك
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