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سوف تجد أدناه بعض المعلومات الهامة المتعلقة بشركات االستثمار القبرصية وكذلك بعض اإلرشادات
الخاصة برسوم تسجيل وترخيص شركة االستثمار الخاصة بك في االتحاد األوروبي للتعامل بين الشركات
األخرى في الفوركس و/أو الخيارات الثنائية .وكذلك التكاليف المعنية وهذا سوف يساعدك على الحصول
على رؤية أفضل للموضوع.
بنائا على تخصصنا وخبرتنا الطويلة في هذا الميدان ،يرجى أيضا مالحظة أن عمليات تسجيل شركات
االستثمار في قبرص تستغرق حوالى أربعة أشهر في المتوسط و ذلك بعد تقديم الطلبات المعنية وجميع
المعلومات المطلوبة.
يرجى االطالع أدناه على الحد األدنى من المتطلبات لتسجيل وترخيص شركة استثمارية فى قبرص (:)CIF
 .١الحد األدنى المطلوب من رأس المال:
أ .بالنسبة لشركات االستثمار القبرصية باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة  .١ب .أدناه ،يجب أن يكون لديها ما ال
يقل عن  ٠٣٧٫٧٧٧يورو (سبعمائة وثالثين ألف يورو) كرأس مال أولى.
ب .إذا لم تكن شركة االستثمار القبرصية سوف تتعامل على حسابها الخاص ولن تقوم بتأمين إصدار األصول المالية
على أساس التزام ثابت ،ولكنها تحتفظ بأموال العمالء أو سنداتهم وتقدم واحدة أو أكثر من الخدمات التالية يجب أن
يكون لديها رأس مال أولى ال يقل عن  ١٥٢٧٫٧٧٧يورو (مائة وعشرون ألف يورو):
 .١استقبال ونقل أوامر المستثمرين فيما يتعلق باألصول المالية
 .٥تنفيذ أوامر المستثمرين فيما يتعلق باألصول المالية
 .٣إدارة المحافظ للمستثمرين األفراد لصالح األصول المالية
ج .شركات االستثمار القبرصية التي يشار إليها فى  .١ب .أعاله ،إذا لم تكن لديها رخصة للتعامل مع أموال العمالء
أو سنداتهم أو التعامل على حسابها الخاص وال تقوم بتأمين إصدار األصول المالية على أساس التزام ثابت ،يجب أن
يكون لديها رأس مال أولى ال يقل عن  ٢٧٫٧٧٧يورو (خمسين ألف يورو).
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 .٢يجب أن يكون للشركة مكتب في قبرص.
 .٣يتم تعيين على أقل تقدير أربعة ( )٤مدراء لشركات االستثمار القبرصية ،و هو أقل عدد مطلوب من
المدراء ،وذلك في ظل الشروط التالية:
ا .يجب أن يكون اثنان على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة مدراء تنفيذيين (أربعة عيون)
ويجب أن يكون للمديرين التنفيذيين توظيف وإقامة ساريان في قبرص.
ب .يجب أن يكون اثنان على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين وغير تنفيذيين (أى ال يتعلقان بالمساهمين أو ال
يشاركوا في تشغيل الشركة).
ج .يجب أن يكون معظم أعضاء مجلس اإلدارة مقيمين فى قبرص (بغض النظر عن جنسيتهم) لتلبية اإلقامة الضريبية
للشركة ،ولكن إذا كان نصف أعضاء مجلس اإلدارة فقط مقيمين فى قبرص ،فيمكننا ايضا تلبية اإلقامة الضريبية
للشركة و لكن مع اتخاذ اإلجراءات المناسبة.

"بنائا على تخصصنا وخبرتنا الطويلة في هذا الميدان،
يرجى أيضا مالحظة أن عمليات تسجيل شركات االستثمار
في قبرص تستغرق حوالى أربعة أشهر في المتوسط و ذلك
بعد تقديم الطلبات المعنية وجميع المعلومات المطلوبة".

 .٤بناءا على خدمات االستثمار التى ترغب فى تقديمها ،يجب توفير المناصب التالية:
أ .مدقق حسابات داخلى (االستعانة بمصادر خارجية من مزود محلى)
ب .مسؤول إذعان (االستعانة بمصادر خارجية من مزود محلى)
ج .موظف غسل أموال (االستعانة بمصادر خارجية من مزود محلى)
د .مدير مخاطر (االستعانة بمصادر خارجية من مزود محلى)
ز .مدير خدمة العمالء (يجب أن يكون موظفا في الشركة ،أى :مدير/سكرتير الشركة)
و .خدمات تكنولوجيا المعلومات (االستعانة بمصادر خارجية من مزود محلى)
ه .المحاسبة وحفظ األمانة (االستعانة بمصادر خارجية من مزود محلى)
ى .مدقق حسابات خارجى
 .٥تحتاج الشركة إلى برنامج إلدارة خدمة العمالء واالستقبال و نقل وتنفيذ األوامر.
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الخدمات االستثمارية:
 .١استقبال ونقل الطلبات فيما يتعلق بواحد أو أكثر من األصول المالية.
 .٢تنفيذ األوامر نيابة عن العمالء.
 .٣التعامل على حسابها الخاص.
 .٤إدارة المحافظ.
 .٥المشورة في مجال االستثمار.
 .٦اإلكتتاب في األصول المالية و/أو وضع األصول المالية على أساس التزام ثابت.
عالوة على الحد األدنى من المتطلبات المذكورة أعاله ،يجب تقديم الوثائق التالية إلى لجنة األوراق المالية
والبورصات القبرصية جنبا إلى جنب مع الطلب:
 .١دليل التشغيل الداخلى
 .٢دليل مكافحة غسل األموال و دليل مسؤول اإلذعان
 .٣خطة األعمال
 .٤االستبيان الشخصى ألعضاء مجلس اإلدارة ومساهمى الشركة
من أجل تسجيل وترخيص شركة استثمار فى قبرص يجب اتباع الخطوات التالية:
الخطوة األولى • تسجيل الشركة عند مسجل الشركات القبرصية
الخطوة الثانية • إعداد الطلب لشركة االستثمار القبرصية و تجهيز جميع الكتيبات واالستبيانات الالزمة
لمنح الترخيص
الخطوة الثالثة • تقديم الطلب إلى لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية
الخطوة الرابعة • االتصال مع لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية لمنح الترخيص
الخطوة الخامسة • منح الترخيص من لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية
الخطوة السادسة • تفعيل شركة االستثمار القبرصية
وأثناء التفعيل ،يتعين على الشركة إعداد جميع الطلبات/الوثائق/السياسات الالزمة لتشغيل الشركة وجميع
االتفاقات و العقود المطلوبة مع الموظفين وأى طرف ثالث.
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 .٧وضع األصول المالية بدون أساس التزام ثابت.
 .٨تشغيل المنشأت التجارية متعددة األطراف.

الخدمات المساعدة:
 .١حفظ وإدارة األصول المالية لحساب العمالء ،بما في ذلك الوصاية والخدمات ذات الصلة مثل إدارتى
النقود والضمانات.
 .٢منح ائتمانات أو قروض للمستثمر للسماح له بتنفيذ معاملة فى واحد أو أكثر من المؤسسات المالية ،
حيث تكون الشركة التى تمنح االئتمان أو القرض تشارك فى هذه المعاملة.
 .٣تقديم المشورة للمشاريع المتعلقة بهيكل رأس المال واالستراتيجية الصناعية والمسائل ذات الصلة
والمشورة والخدمات المتعلقة بعمليات الدمج وشراء التعهدات.
 .٤خدمات الصرف األجنبى حيث ترتبط هذه الخدمات بتقديم خدمات االستثمار.
 .٥البحوث االستثمارية والتحليل المالى أو األشكال األخرى للتوصية العامة المتعلقة بالمعامالت في
األصول المالية.
 .٦الخدمات المتعلقة باالكتتاب.
 .7تعتبر الخدمات واألنشطة االستثمارية خدمات مساعدة من النوع الوارد في الجزأين األول والثاني فيما
يتعلق بالمشتقات المدرجة في الفقرات  ٢و  ٦و  ٠و  ١٧من الجزء الثالث حيث تتصل هذه الخدمات
باالستثمار أو الخدمات المساعدة.
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شارع  ٥٢مارس و ١١ك .ماتسي
 ٥٠٧١نيقوسيا ،قبرص
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