
 

 

 ي اإلستثمار  التمويل األخضر صندوق  إعالن لإلكتتاب العام في وحدات

 .م01/03/2023سلطة تنظيم أسواق املال بتاريخ  صندوق إستثماري مغلق متداول حسب موافقة  

  اإلستثماري  التمويل األخضر صندوق يدعوكم بنك اإلستثمار املالي )مديرالصندوق( لإلكتتاب في وحدات 

  :
ً
 أغراض الصندوق:أوال

حشدددددددددد املوارث مي املسدددددددددتثمريي ة قد املأدددددددددار ة املقيدن بييا أن اقموال مي املسددددددددداكمفن في الصدددددددددندوق واإلثارن مي  ا ب ال نك في ا  ا ت  -1

 ا حدثن بنشرن اإلصدار.  

 أو ث.توظيف املوارث  في تمويل إنشاء ميالج ونسيج بصيغ التمويل الشرعية ا ختلفة لصالح مجموعة مح وب  -2

 تيقيق ر يية تنافس ار اح الحسابات املصرفية لحملة الوحدات.   -3

 مي رأسماله في  اقوراق املالية املدر ة بالسوق. %5إستثمار نس ة مي موارث الصندوق    تقل عي  -4

 اإلكتتاب ثانيا : شروط و إجراءات

 وحدن 10,000,000 عدث الوحدات املطروحة لإلكتتاب -1

  نيه1,000   ن   قيمة الوحد -2

 تدفع قيمة الوحدات املكتتب بها ثف ة واحدن عند تقديم طلب اإلكتتاب -3

 مي تاريخ بدء ا 30كتتاب ال ام ملدن إلتطرح الوحدات املطروحة ل -4
ً
 مي إليوما

ً
افق  الثالثاءصباح يوم كتتاب إ عت ارا م 14/03/2023املو

افق  األربعاءوحتى يوم    م12/04/2023املو

ويقع  ميةكتتاب بأسماء وكاإليجوز   ، كما إعت اريةسماء بإشتراكها تشكل شخصية ق إذا كا ت كذه امشتركة إ    يجوز اإلكتتاب بأسماء -5

 ل طالن.ذلك تيت طائلة ا

ا ة ناية و صدار وكافة ميتوياتها وثراستهإل على نشرن ا باإلطالعإقراره  علىكتتاب الذي ييتوي إلطلب ا علىكتتاب بالتوقيع إليقوم طالب ا -6

  . مأمونهافهم 

 . لفترن أخرى ي لي عنها في حينها بموافقة السلطة اإلكتتابفترن  تمديدفترن الطرح يجوز  خاللإذا لم تتم تغطية الوحدات املطروحة   -7

  
ً
 اإلكتتابمراكز  -:  ثالثا

 البريد اإللكتروني الهاتف ال نوان اسم املركز ت
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ر صدار التي يتو ب على كل مستثمإل ال ام وأن عناصر كذا الطرح تكتمل بنشرن ا لإلكتتابطرح الوحدات  إلىثعون  اإلعالني تبر كذا  

 ذلك ووفقلإلكتتاب على ضوء مطال تها وتفهمها ة مق، وعلى املستثمر تقديم طل ه 
ً
صدار وكذا امل دن لهذه الغاية. أعدت نشرن اإل للنماذج  ا

 ملتطل ات قا ون سلطة تنظيم أسواق املال  اإلعالن
ً
م وتمت املوافقة عليها 2022ستثمارية لسنة إل إصدار وحدات الصناثيق ا و ئيةوفقا

 . م 2023/03/01بتاريخ  2023/قيد/37ق/إ س ت أ م/إ مي ق ل السلطة بمو ب خطابها رقم: 


