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"إدارة المحافظ :خدمة إدارة محافظ
االستثمارات ،بما في عذلك تلك التي
تملكها صناديق المعاشات التقاعدية،
وفقا للتفويضات التي يمنحها
المستثمرو على أساس تقديري
والعميل حسب العميل ،حيث تشمل هذه
المحافظ واحدا أو أكثر من الصكوك
المالية".
الخدمات األساسية.

األنشطة المسموح بها
أ .إدارة االستثمار في الصناديق الجماعية:
• إدارة حافظة األوراق المالية الجماعية وإدارة المخاطر
ب .إدارة صناديق االستثمار التي تشمل الخدمات التالية:
• خدمات إدارة الصناديق القانونية والمحاسبية
• توفير المعلومات والخدمات لمالكي وحدات الصناديق
• استفسارات العمالء من مالكي الوحدات
• تقييم محافظ الصناديق وتسعير وحداتهم
• قضايا الضرائب واإلقرارات الضريبية لصناديق االستثمار ووحداتها
• مراقبة اإلعذعا بصورة منتظمة
• صيانة سجل مالكي الوحدات
• توزيع أرباح الصندوق
• إصدار الوحدة ،االسترداد وإعادة الشراء
• تسوية االلتزامات التعاقدية ،بما في عذلك إرسال الوثائق والشهادات
• حفظ السجالت
ت .اإلعالن عن صناديق االستثمار وتعزيز وحداتها (التسويق).
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خدمات األدوات المالية في األسواق التوجيهية (خدمات صناديق االستثمار القبرصية)
يجوز لشركات إدارة الصنادق أ تقدم واحدة أو أكثر من الخدمات التاليتة جنبتا إلتى جنتب متع إدارة مشتاريع
االستثمار الجماعي بشرط أ يشار إلى تقديم هذه الخدمات في وثائق تأسيسها:

أ .الخدمات األساسية
• إدارة المحتتافظ :خدمتتة إدارة محتتافظ االستتتثمارات ،بمتتا فتتي عذلتتك تلتتك التتتي تملكهتتا صتتناديق المعاشتتات
التقاعدية ،وفقا للتفويضات التي يمنحها المستثمرو على أساس تقديري والعميل حسب العميل ،حيث تشتمل
هذه المحافظ واحدا أو أكثر من الصكوك المالية،

ب .الخدمات غير األساسية:
• المشورة في مجال االستثمار بشأ واحد أو أكثر من الصكوك المالية،
• الحفظ واإلدارة فيما يتعلق بوحدات التعهدات لالستثمار الجماعي.

التكاليف
في مرحلة التطبيق:

• الحد األدنى للصناديق الرأسمالية  /لصناديق األموال الخاصة:
 ٥٢١٫٠٠٠يورو (إعذا كانت لتعهدات االستتثمار الجمتاعي لتألوراق الماليتة القابلتة للتحويتل ولمتدير صتندوق
االستثمار البديل)
 ٥٢١٫٠٠٠يورو (إعذا كا لمدير الصندوق مع إضافة خدمات األدوات المالية في األسواق التوجيهيه)
• رسوم تطبيق تذهب إلى لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية:
 ٢٫٠٠٠يورو (إعذا كانت لتعهدات االستثمار الجماعي لألوراق المالية القابلة للتحويل فقط)
 ٢٫٠٠٠يورو (لمدير صندوق االستثمار البديل)
 ٠١٠يورو (لكل ترخيص لألدوات المالية في األسواق التوجيهية)
 ٢١٠يورو (للحصول على إعذ لتقديم الخدمات في واليات أخرى)
 ٥٫٠٠٠يورو (لمظلة تعهدات االستثمار الجماعي لألوراق المالية القابلة للتحويل)
 ٥٫٠٠٠يورو (لمظلة صناديق االستثمار البديلة)

"يجتتب أ يتتتم تستتجيل أستتهم الشتتركة
اإلدارية وال يمكن قبولها في المتاجرة
أو أ يتتتم تتتداولها فتتي ستتوق متتنظم أو
غيتتتره متتتن أستتتواق تتتتداول األلتتتوراق
المالية ".
مالحظات هامة على الصناديق الرأسمالية  /األموال الخاصة

المساهمات السنوية الجارية المستحقة من قبل شركات اإلدارة:
• مديري تعهدات االستثمار الجماعي لألوراق المالية القابلة للتحويل
 ٠٫١٠٠يورو (إعذا كانت إدارة التعهدات لالستثمار الجماعي لألوراق المالية القابلة للتحويل
هى النشاط الوحيد)
• مديرو صناديق االستثمار البديلة
 ٠٫١٠٠يورو (إعذا كانت إدارة صناديق االستثمار البديلة هى النشاط الوحيد)
• تعهدات اإلستثمار الجماعي لألوراق المالية القابلة للتحويل  +األدوات المالية في األسواق
التوجيهيه المساعدة
 ٩٫٠٠٠يورو (اإلستشارات االستثمارية  +حفظ البيانات)
• الخدمات األساسية لألدوات المالية في األسواق التوجيهية
 ١٫٠٠٠يورو (إدارة المحافظ واالستقبال والنقل).
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الحد األدنى لمتطلبات التشغيل

مالحظات هامة على الصناديق الرأسمالية  /صناديق األموال الخاصة:
 .٥يجب أ يتم تسجيل أسهم الشركة اإلدارية ولكن ال يمكن قبولها في المتاجرة أو أ يتتم تتداولها فتي ستوق
منظم أو غيره من أسواق تداول األلوراق المالية.
 .٢عندما تزيد قيمتة محتافظ الشتركة اإلداريتة عتن متائتي وخمستين مليتو يتورو ( ٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠يتورو)،
يجب زيادة األموال الخاصة للشركة اإلداريتة بمبلت يستاوي  ٪٠٫٠٢متن المبلت االضتافى التذي تجتاوز قيمتة
محافظ الشركة اإلدارية ( ،)٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠حيث الحد األقصى لزيادة األمتوال الخاصتة هتو عشترة ماليتين
يورو ( ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠يورو).
 .٣بغض النظر عن المتطلبات الواردة أعتاله ،يجبب أن ال تقبل صبناديق األمبوال الخاصبة للشبركة اإلداريبة
في أي وقت مبن األوقبات عبن المبلب المعبادل لربب النفقبات العامبة الثابتبة للسبنة السبابقة ،أو ،إعذا لتم تكتن
الشركة قد انتهت من أعمتال الستنة ،يجتب أ تستاوى صتناديق األمتوال الخاصتة ربتع النفقتات العامتة الثابتتة
المتوقعتتة فتتي خطتتة أعمالهتتا ،حيتتث قتتد يتتتم تعتتديل هتتذه الخطتتة بنتتاء علتتى مشتتورة لجنتتة األوراق الماليتتة
والبورصة.
مالحظة :في حالة حدوث تغيير جوهري في أعمال الشركة اإلدارية منذ السنة السابقة ،يتم تعديل متطلب (ربتع النفقتات
العامة الثابتة للعام السابق كحد أدنى) علتى التتوالي متن قبتل الشتركة ،بعتد األختذ بتأي نصتيحة متن لجنتة األوراق الماليتة
والبورصة .

النفقات العامة الثابتة
للعام السابق

 ٥١٠٫٠٠٠.٠٠يورو

 ٢٠٠٫٠٠٠.٠٠يورو

رأس المال المطلوب

 ٥٠٠٫٠٠٠.٠٠يورو

 ٥٣٣٫٣٣٣.٣٣يورو

مالحظات

ضمن الحد،
ال حاجة إلى ضخ رأس
مال إضافي

يحتاج إلى ضخ رأس مال
إضافي قدره  ٠٫٣٣٣٫٣٣يورو
( ٥٣٣ألف  ٥٢١ -ألف)

 .٠قتد تستتم لجنتة األوراق الماليتتة والبورصتة القبرصتتية لشتركة إدارة بعتتدم تتوفير متتا يصتل إلتتى  ٪١٠متتن
المبل اإلضافي لألموال الخاصة المشار إليها في الفقرة  ٥أعتاله ،إعذا كانتت تستتفيد متن ضتما بتنف المبلت
من مؤسسة ائتما تعمل داخل إقليم جمهورية قبرص أو دولة عضو أخرى.
 .١إعذا كا هناك شركة إدارة توفر إدارة المحافظ والمشورة االستثمارية ،فيجب عليها أن تكبون عضبوا فتي
صتندوق تعتويض المستتثمرين ،ويجتتب ايضتا ا تستاهم بجتتزء متن أموالهتا الخاصتتة المودعتة فتي الصتتندوق
المذكور مثل جميع شركات االستثمار األخرى.
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 .٥يجب أ تمتلك شركة اإلدارة رأس المال األولي على األقل وفقا للقانو
 .٢يجب أ يكو لدى شركة اإلدارة المساهمين المناسبين ،وأ تكتو منظمتة بشتكل جيتد وأ يكتو لتديها
موظفين ،وأ تمتلك الوسائل المالية والبنية التحتية التقنية الالزمتة ،حتتى تكتو فتي وضتع يمكنهتا متن تقتديم
ختتدماتها وفقتتا ألحكتتام القتتانو  ،بتتدو متتا تعتترم مصتتال الصتتناديق التتتي تتتديرها ،وبتتاقي االستتتثمارات
الجماعية ،أو مصال العمالء الذين تقدم لهم خدماتها للخطر.
 .٣يجب أ يكو المساهمين قادرين على اإلفصاح عن اسمهم أو اسم الشركة لألشخاص أو الكيانتات التتي
تمتلتتك مقتنيتتات مؤهلتتة لشتتركة اإلدارة ،ومقتتدار تلتتك المقتنيتتات .وأي معلومتتات أختترى تمكتتن لجنتتة األوراق
المالية والبورصة من تقييم مدى مالئمة هذه األشخاص ،التي يجب إبالغهتا علتى الفتور إلتى اللجنتة .ويجتوز
للجنتتة األوراق الماليتتة والبورصتتة أ تطلتتب معلومتتات إضتتافية تستتهل تقييمهتتا فيمتتا يتعلتتق بمالئمتتة مستتاهمي
شركة اإلدارة حتى لمن ال يمتلكو تلك المقتنيات ،اال إنه من الممكتن و بستبب تكتوين أستهم شتركة اإلدارة،
أ يؤثر هذا تأثيرا جوهريا على عملية اتخاعذ القرارات للشركة.
 .٠يجب أ يكو اثنا على األقل من المديرين التنفيذيين عذوي سمعة طيبتة كافيتة وخبترة كافيتة أيضتا فيمتا
يتعلق بنوع الصناديق التي تديرها الشركة .يجب على المديرين التنفيذيين التواصل مع لجنتة األوراق الماليتة
والبورصة القبرصية بأسمائهم وخلفائهم للمكتب.

"...إعذا لم تكن الشركة قد انتهت من أعمال السنة،
يجب أ تساوى صناديق األموال الخاصة ربع
النفقات العامة الثابتة المتوقعة في خطة أعمالها،
حيث قد يتم تعديل هذه الخطة بناء على مشورة
لجنة األوراق المالية والبورصة".
مالحظات هامة على الصناديق الرأسمالية  /األموال الخاصة،
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 .١يجب أ يكو المكتب المسجل واإلدارة المركزية لشركة اإلدارة داخل أراضي الجمهورية القبرصية.
 .٦يجب أ يكو هناك هيكل تنظيمي لشركة اإلدارة.

خدمات األدوات المالية في األسواق التوجيهية
كل ما سبق باإلضافة إلى ما يلي:
 .٥إعذا كانت شركة اإلدارة تقدم أيضا خدمة إدارة المحافظ ،فال يجبو لهبا استتثمار كتل أو جتزء متن محفظتة
المستثمرين في مشاريع اإلستثمار الجماعي التي تديرها ،ما لم يقدم العمالء موافقتهم المسبقة خطيا.

 .٧يجب أ يكو لدى شركة اإلدارة صفحة على اإلنترنت (متوافقة مع التوجيهات)

مذكرة بشأن الصالت الوثيقة:
 .٠يجب أ يكو لدى شركة اإلدارة برنامج نشاط:
• اإلجراءات اإلدارية والمحاسبية السليمة ،ومراقبة ترتيبات الحماية من أجل معالجة البيانات اإللكترونية
• اإلدارة السليمة وبرامج إدارة المخاطر
• آليات الرقابة الداخلية الكافية (االنقسام والعزلة بين اإلدارات)
• سياسة تضارب المصال
• سياسة استمرارية األعمال
• سياسة إدارة المخاطر
• دليل العمليات
• سياسة اإلعذعا
• السياسة المحاسبية
• سياسة الحفظ واإلدارة
• سياسة قبول العميل
• سياسة التسويق
• سياسة الشكاوى
• قواعتتد للمعتتامالت الشخصتتية متتن قبتتل موظفيهتتا أو لحيتتازة أو إدارة االستتتثمارات فتتي األدوات الماليتتة متتن أجتتل
االستتتثمار فتتي حستتابها الختتاص ،وضتتما أن ته يمكتتن علتتى األقتتل فتتي كتتل معاملتتة تشتتمل الصتتناديق/العمتتالء ،تحديتتد
مصتتتدرها واألطتتتراف المعنيتتتة ،وطبيعتتتة المعاملتتتة ،والزمتتتا والمكتتتا التتتذي تتتتم فيتتته التنفيتتتذ ،واستتتتثمار أصتتتول
الصناديق/العمالء التي تديرها الشركة اإلدارية وفقا لألحكام القانونية السارية وقواعد الصندوق أو أدوات التأسي
إ هتتذه القائمتتة شتتاملة و مفصتتله وقتتد يتطلتتب األمتتر المزيتتد متتن األحكتتام والسياستتات اعتمتتادا علتتى الهيكتتل التشتتغيلي
لشركة اإلدارة والمحافظ التي تديرها.

حيثمتا توجتتد صتالت وثيقتتة بتين شتتركة اإلدارة واألشتتخاص الطبيعيتين أو االعتبتتاريين اآلخترين ،تمتتن لجنتتة
األوراق الماليتتتة والبورصتتتات القبرصتتتية التتتتراخيص فقتتتط إعذا كانتتتت تلتتتك التتتروابط الوثيقتتتة ال تمنعهتتتا متتتن
ممارستها لإلشراف الفعلي .ال تمن لجنة األوراق المالية والبورصات القبرصية التراخيص إعذا كا القتانو
أو اللتتتوائ أو األحكتتتام اإلداريتتتة لبلتتتد ثالتتتث ،التتتذى يحكتتتم شخصتتتا أو أكثتتتر متتتن األشتتتخاص الطبيعيتتتين أو
االعتبتتاريين التتذين تحتتتفظ شتتركة اإلدارة بصتتالت وثيقتتة معهتتم يمنعهتتا أو يعوقهتتا متتن ممارس تتها لإلشتتراف
الفعلتتي .تطلتتب لجنتتة األوراق الماليتتة والبورصتتات القبرصتتية متتن شتتركات اإلدارة تزويتتدها بتتأي معلومتتات
تعتبرها ضرورية أو مناسبة لمراقبة االمتثال لشروطها على أساس مستمر.

اإلطار الزمنى
تقوم لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية بإخطار مقدم طلتب التترخيص بتشتغيل شتركة اإلدارة متا إعذا
كا هذا الترخيص قد تم رفضته أو منحته فتي غضتو ستتة أشتهر متن تتاريخ تقتديم الطلتب كتامال .فتي حالتة
رفض رخصة التشغيل يجب أ تعطى أسباب من قبل لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية.
إعذا لببم تسببتفيد شببر ة اإلدارة مببن الرخصببة ختتالل اثنتتي عشتتر شتتهرا منتتذ أ تتتم إخطارهتتا بالحصتتول علتتى
الترخيص أو استقالت صراحة من الترخيص أو توقفت عن تنفيذ النشاط الذي يغطيه الترخيص لفترة أطبول
من ستة ( )٦أشهر ،تقوم لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية بإلغاء الترخيص.
إعذا طلبت شركة إدارة استضبافة صبندوق اسبتثمار تحتت مظلتهتا ،يجتب علتى الجهتة التنظيميتة الترد علتى
الطلب في غضون شهرين من تاريخ تقديمه.
وبمجرد أ يتلقى الصندوق ترخيصا له ،وفي غضون ستة أشهر يجب أ يستثمر أصتوله وفقتا للقتانو  ،إ
لم يقم بهذا ،فإنه يعتبر انتهاكا للقانو .
اعذا رغبت شركة إدارة تتم التترخيص لهتا فتي الجمهوريتة فتي متابعتة األنشتطة التتي تتم التترخيص لهتا داختل
أراضي دولة عضو أخرى ،و كا عذلك ألول مرة ،فيجب عليها أ تخطتر لجنتة األوراق الماليتة والبورصتة
القبرصية وفقا لذلك بموجب حرية تقديم الخدمات.
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تعهدات االستثمار الجماعي لألوراق المالية القابلة للتحويل
وشركات إدارة صناديق االستثمار البديلة

"يجب أ يكو اثنا على األقل من المديرين التنفيذيين عذوي
سمعة طيبة كافية وخبرة كافية أيضا فيما يتعلق بنوع الصناديق
التي تديرها الشركة .يجب على المديرين التنفيذيين التواصل
مع لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية بأسمائهم
وخلفائهم للمكتب".
الحد األدنى لمتطلبات التشغيل

"حيثما توجد صالت وثيقة بين شركة اإلدارة واألشخاص
الطبيعيين أو االعتباريين اآلخرين ،تمن لجنة األوراق المالية
والبورصات القبرصية التراخيص فقط إعذا كانت تلك الروابط
الوثيقة ال تمنعها من ممارستها لإلشراف الفعلي "
مذكرة بشأ الصالت الوثيقة:

www.realsubstance.com.cy

تعهدات االستثمار الجماعي لألوراق المالية القابلة للتحويل
وشركات إدارة صناديق االستثمار البديلة

ستتوف تستتتجيب لجنتتة األوراق الماليتتة والبورص تة القبرصتتية خببالل شببهر واحببد التتى أي مالحظتتات حتتول
متطلبتتات رأس المتتال أو متطلبتتات صتتندوق تعتتويض المستتتثمرين متتن الدولتتة العضتتو األختترى .عنتتد استتتالم
جميتتع المعلومتتات ،يمكتتن لشتتركة اإلدارة تقتتديم ختتدماتها فتتي الدولتتة العضتتو األختترى بحريتتة .يمكتتن لمتتدير
الصتتندوق المتترخص لتته إنشتتاء صتتندوق فتتي دول أعضتتاء أختترى علتتى افتتترام أ لجنتتة األوراق الماليتتة
والبورصتتات القبرصتتية قتتد تتتم إخطارهتتا وأنهتتا توافتتق و تلتتتزم بالقواعتتد واألحكتتام الخاصتتة للدولتتة العضتتو
المضيفة.
يمكن لصندوق مسجل من خالل شركة إدارة مرخصة في قبرص أ يسوق وحداته بحرية في أي دولة عضو في
اإلتحاد األوروبي أو شريك موقع لهيئة األوراق المالية واألسواق األوروبية ( )ESMAوفقا للفصل الحادي عشر من
التوجيه التالي (الصفحات )٧١ ،٧٠ ،٧٣
http://www.esma.europa.eu/system/files/L_302_32.pdf

الضرائب

مالحظات :يجب أ تكتو جميتع التقتارير باللغتة الرستمية للجمهوريتة أو باللغتة اإلنجليزيتة (يتتم استشتارة لجنتة األوراق
المالية والبورصات القبرصية إعذا كا سيتم تسويقها في بلدا أخرى أم ال).
باستثناء المنشورات التي تتتم وفقتا للقتانو والتتى تثقتل تعهتدات االستتثمار الجمتاعي لتألوراق الماليتة القابلتة
للتحويتتل ،فتتإ أي منشتتور آختتر نيابتتة عتتن التعهتتدات المتعلقتتة باالستتتثمار الجمتتاعي لتتألوراق الماليتتة القابلتتة
للتحويل يثقل شركة اإلدارة.

اإلطار الزمنى
• أربعة أشهر للتقرير السنوي،
• شهرين للتقرير النصف سنوي و
• شهر واحد للتقرير الربع سنوي،

تخضع الصناديق التى انشتئت و تعمتل بموجتب أحكتام القتانو واألشتخاص (الطبيعيتين والقتانونيين) التى أ
حيتتازة وحتتدات متتن تلتتك الصتتناديق تخضتتع لألحكتتام الضتتريبية لقتتوانين ضتتريبة التتدخل و قتتوانين المستتاهمة
الخاصة للدفاع عن الجمهورية.
يعفى كل من األتى من رسوم الدمغة :تأسي تعهدات االستثمار الجماعي لألوراق المالية القابلة للتحويتل أو
صناديق االستثمار البديلة واالكتتاب أو االسترداد أو إعادة الشراء أو التحويل لوحداتها.

بعد نهاية الفترة التي تشير اليها لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية.
يحق للجنتة األوراق الماليتة والبورصتة القبرصتية وعلتى حستب التوجيته ،أ تحتدد شتكل التقتارير المتذكورة
أعاله وطريقة تقديم التفاصيل التي تحتوي عليها.

االلتزامات الجارية
يجب علتى شتركة اإلدارة أ تقتدم كتل ستنة ماليتة تقريتر ستنوي متدقق إلتى لجنتة األوراق الماليتة والبورصتة
القبرصية وكذلك تقارير نصف سنوية و ربع سنوية قد تخضع للتدقيق .كما يجب أ يحتوي التقرير الستنوي
على البيانات المالية التفصيلية لشركة اإلدارة ،حيث يتتم إصتدارها وفقتا لمعتايير المحاستبة الدوليتة ،حيتث أ
هذه المعايير يتم اعتمادها من قبل االتحاد األوروبي ،ووفقا لمتطلبات قتانو الشتركات ،يجتب أ تكتو هتذه
البيانات المالية التفصيلية مصحوبة بنسخة موقعة من تقرير المدقق.
تقوم شتركة اإلدارة بإعتداد كتل متن الصتناديق التتي تتديرها إلتى لجنتة األوراق الماليتة والبورصتة القبرصتية
وتتي للمستثمرين بيع الوحدات بأفضل الطرق كما يلي:
• نشرة تمهيدية،
• تقرير سنوي عن كل سنة مالية،
• تقرير نصف سنوي يغطي األشهر الستة األولى من السنة المالية،
• بيا موجز لإليرادات والمصروفات في نهاية كال من الربع اإلدارى األول والثاني والثالث
• بيا موجز لإليرادات والمصروفات في نهاية الربع األخير من السنة المالية والذي يتضمن حستاب الترب
والخسارة وتوزيعات األرباح للسنة المالية بأكملها.
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مسؤولية مدنية
يجب على شركة اإلدارة أ تعمل بطريقة عادلة ومشتروعة عنتد القيتام بنشتاطها التجتاري ،متع إظهتار العنايتة
الواجبة والتصرف دائما وبشكل حصري بما يتماشى مع مصال الصناديق/العمالء وبتاقي تعهتدات االستتثمار
الجماعي الذي تديره ،وكذلك مصال مالكى الوحدات ،مع األختذ فتي االعتبتار فتي الوقتت نفسته ،الحفتاظ علتى
سالسة المعامالت و نزاهة السوق.

تعهدات االستثمار الجماعي لألوراق المالية القابلة للتحويل
وشركات إدارة صناديق االستثمار البديلة

هـــــــام :شركة اإلدارة خاضعة لحاملي الوحدات في الصندوق الذي تديره ،ومستؤلة عتن أي إهمتال قتد يظهتر فتي الطريقتة التتي
تدير بها الصندوق وأموال العمالء.
القيود التعاقدية لاللتزامات المذكورة أعاله محظورة بموجتب القتانو  .ويعتبتر أي تقييتد لمتا ورد أعتاله متن ختالل العقتود أو عقتود
التأسي باطال.
عنتتدما يكتتو الصتتندوق خاضتتعا لتتإلدارة ،يحظتتر قبتتول المبل ت المستتتحق القتنتتاء الوحتتدات لشتتخص متتا ،إعذا كتتا هتتذا
الشخص جزء من شبكة التسويق التابعة للوحدات .ما لم تكن مؤسسات ائتما أو كيانات منظمة.

"تخضع الصناديق التى انشئت و تعمل
بموجب أحكام القانو واألشخاص (الطبيعيين
والقانونيين) الى أ حيازة وحدات من تلك
الصناديق تخضع لألحكام الضريبية لقوانين
ضريبة الدخل و قوانين المساهمة الخاصة
للدفاع عن الجمهورية".
الضرائب

هذه الوثيقة هي للتزود بالمعلومات فقط .لالطالع على أحكام القانو بدقة ،يرجى الرجوع إلى التشريع المحدد بشأ التعهدات لالستثمار الجماعي لألوراق
المالية القابلة للتحويل وشركات إدارة صناديق االستثمار البديلة.
http://www.cysec.gov.cy/Downloads/LawsRegulations/N78(I)2012_EN.pdf
http://www.cysec.gov.cy/Downloads/LawsRegulations/The%20Law%20on%20
Alternative%20Investment%20Fund%20Managers.pdf
(من المتوقع تعديل قانو توجيهات مدراء صناديق االستثمار البديلة خالل األشهر القادمة مع إضافة إضافات طفيفة مثل صناديق االستثمار البديلة لألفراد).
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للـخـدمــات اإلئـتـمــانـيـــة

شارع  ٢١مارس و ٥٠ك .ماتسي
 ٢٠٠٠نيقوسيا ،قبرص

بريد الكترونىinfo@realsubstance.com.cy :
تليفو ٠٠٣١٧٢٢٢٠٣٠٣٠ :

