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صناديق االستثمار البديلة فى قبرص

قانون إدارة صناديق االستثمار البديلة لعام ( ٧١١٣قانون )AIFM
يوجد  ٣أنواع من صناديق االستثمار البديلة يمكن تقديمها حاليا من خالل قبرص:
 .۱صناديق االستثمار البديلة للمستثمرين المؤهلين و المحترفين:










في شكل شركة رأسمالية ثابتة أو متغيرة
في شكل صندوق مشترك
شراكة محدودة
يمكن إنشاء صناديق فرعية تحت مظلة الكيان
ال يوجد قيود على عدد المستثمرين
يجب أن يكون المستثمرين محترفين ومؤهلين
الحد األدنى لالستثمار (االكتتاب) المحدد  ١٧٥٫١١١يورو
وجود وصى للصندوق أمر ضرورى (يمكن تعيين احدى بنوك االتحاد األوروبى حتى عام )٧١١٢
يمكن أن يدار ذاتيا من قبل مجلس اإلدارة أو من خالل شركة إلدارة الصناديق

 .۲صناديق االستثمار البديلة المتاحة للجميع:
ويجري تحديث هذا النوع من صناديق االستثمار البديلة بموجب القانون وستتاح أحكام جديدة في األشهر الثالثة المقبلة.











في شكل شركة رأسمالية ثابتة أو متغيرة
في شكل صندوق مشترك
شراكة محدودة
يمكن إنشاء صناديق فرعية تحت مظلة الكيان
ال يوجد قيود على عدد المستثمرين
يمكن للمستثمرين أن يكونوا من صغار المستثمرين (يتم تحديث القانون في هذا الصدد)
الحد األدنى لالستثمار المتوقع بين  ٢٥٫١١١يورو و  ١٧٥٫١١١يورو
وجود وصى للصندوق أمر ضرورى (يمكن تعيين احدى بنوك االتحاد األوروبى حتى عام )٧١١٢
يمكن أن يدار ذاتيا من قبل مجلس اإلدارة أو من خالل شركة إلدارة الصناديق
يجب أن يكون هناك مدير قوى لهذا النوع من الصناديق

 .٣صناديق االستثمار البديلة ذات عدد محدود من األشخاص ( -صناديق االستثمار الجماعية الدولية السابقة):
هذه هي أكثر أنواع الصناديق شيوعا في قبرص.








في شكل شركة رأسمالية ثابتة أو متغيرة،
شراكة محدودة
شركة رأس المال المتغير هي النوع األكثر شيوعا
يمكن إنشاء صناديق فرعية تحت مظلة الكيان
الحد من عدد المستثمرين (بحد أقصى  ٢٥مستثمرا لكل صندوق)
يجب أن يكون المستثمرين محترفين ومستنيرين
الحد األدنى المحدد لالستثمار هو  ١٧٥٫١١١يورو أو يتم تقييمه من قبل مؤسسة إئتمانية أو شركة إستثمارية،
أو شركة إلدارة تعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل.
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 يمكن أن يدار ذاتيا من قبل مجلس اإلدارة أو من خالل شركة إلدارة الصناديق أو من خالل شركة استثمار تمتلك
ترخيص إلدارة األصول
 .١وجود وصى للصندوق أمر ضرورى (يمكن تعيين احدى بنوك االتحاد األوروبى حتى عام  ،)٧١١٢وهذه النقطة
يمكن التنازل عنها إذا:
 .٧كانت األصول تحت اإلدارة أقل من  ٥مليون يورو
 .٣كان هناك أقل من  ٥مستثمرين
 .٤إذا كانت فئات األصول التى تستثمر فى الصناديق ال تتطلب الحضانة (العقارات والسلع)
 .٥في هذه الحالة يمكن أن يكون الوصى للصندوق كبديل هو صندوق االستثمار القبرصى الذي يحمل ترخيصا
للحفظ واإلدارة.







وجود مدير للصندوق أمر ال بد منه (جنبا إلى جنب مع إدارة الحسابات ومكافحة غسل األموال)
وجود مستشار قانونى أمر ال بد منه
وجود مراجع للحسابات أمر ال بد منه
وجود االدارة القانونية أمر ال بد منه
وجود مدقق داخلى أمر ال بد منه
يجب أن يكون مجلس اإلدارة على دراية بطريقة اإلدارة اذا كان الصندوق يدار ذاتيا

متطلبات رأس المال
• إذا كانت اإلدارة ذاتية ،فإن الحد األدنى المطلوب لرأس المال عند التأسيس هو  ٣١١٫١١١يورو.
• إذا تم إدارتها من خالل مديرا للصندوق ،فإن الحد األدنى المطلوب لرأس المال األولى عند التأسيس هو
 ٧١١٫١١١يورو.
اإلجــــراءات
طلب يقدم إلى لجنة األوراق المالية والبورصة القبرصية:
تقديم الملف ،حزمة العناية الواجبة ومذكرة التفاهم و نشرة االكتتاب التى يتم إعدادها في غضون  ٣إلى  ٤أسابيع
اعتمادا على العميل ،عندما يقدم جميع الوثائق الالزمة.
• إذا تم تعيين أحد المدراء ليصبع طلب الصندوق تحت مظلتة ،يتم منح ترخيص الصندوق في غضون شهرين.
• إذا كان الصندوق مدار ذاتيا فقد يستغرق أربعة أشهر ،و قد يستغرق حتى  ٦أشهر من تاريخ تقديم الطلب في
بعض الحاالت.
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