�صندوق حماية امل�ستثمر
ا�ستثمر ب�أمان
Invest safely

نبذة عن �صندوق حماية امل�ستثمر

حر�صا من الهيئة العامة للرقابة املالية على حمايتك �ضد املمار�سات اخلاطئة لبع�ض ال�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية وتوفري
عزيزي امل�ستثمرً :
�سوق �آمن جلذب ر�ؤو�س الأموال ،وتفعي ًال للمادة  23من القانون رقم  95ل�سنة  1992فقد �أ�صدر ال�سيد رئي�س الوزراء قرار رقم  1576ل�سنة  2014ب�ش�أن
تعديل قرار رقم  1764ل�سنة  2004ب�إن�شاء �صندوق ت�أمني املتعاملني فى الأوراق املالية  ،وذلك بهدف حماية ا�ستثماراتك من املخاطر غري التجارية
النا�شئة عن �أن�شطة ال�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية ،وقد بدء ال�صندوق ن�شاطه الفعلي يف نوفمرب .2004

�إدارة �صندوق حماية امل�ستثمر

يتوىل �إدارة ال�صندوق جمل�س �إدارة م�شك ًال بقرار من ال�سيد
وزير اال�ستثمار ،وذلك ا�ستنادًا للمادة الرابعة من قرار الإن�شاء
ال�صادر من ال�سيد رئي�س جمل�س ال��وزراء ،والتي حددت ع�ضوية
جمل�س الإدارة ،مبمثل عن كل من :البور�صة امل�صرية� ،شركة م�صر
للمقا�صة والإي��داع والقيد املركزي� ،شركات الو�ساطة يف الأوراق
املالية� ،أمناء احلفظ ،ممثل عن امل�ستثمرين يف الأوراق املالية،
و�أثنني من ذوى اخلربة.

�أع�ضاء ال�صندوق

ي�ضم ال�صندوق يف ع�ضويته جميع ال�شركات املرخ�ص لها مبزاولة
�أحد الأن�شطة العاملة يف جمال الأوراق املالية وهي :الو�ساطة يف
الأوراق املالية تكوين و�إدارة حمافظ الأوراق املالية والو�ساطة
يف ال�سندات� ،أمناء احلفظ ،املقا�صة والت�سوية والإب��داع والقيد
املركزي.

نطاق احلماية لل�صندوق

يلتزم �صندوق حماية امل�ستثمر بتغطية اخل�سائر املالية عمالء
الأع�ضاء �ضد املخاطر غري التجارية النا�شئة عن ن�شاط العقود فى
الأوراق املالية املقيدة بجدول البور�صة امل�صرية وت�شمل احلماية من
الأخطار التالية:
 الإفال�س �أو التعرث. �إخالل الع�ضو بالتعاقد املربم بينه وبني العميل. خط�أ �أو �إهمال �أو احتيال الع�ضو �أو ممثله القانوين �أو القائمبالإدارة الفعلية �أو �أحد من العاملني لديه.

املخاطر غري الواقعة يف نطاق حماية ال�صندوق

ال يلتزم ال�صندوق بتغطية كافة املخاطر التجارية الناجتة عن
ارتفاع وانخفا�ض الأ�سعار بالبور�صة �أو اخل�سارة املرتتبة على
قرار ا�ستثماري خاطئ من امل�ستثمر.
كما ال يلتزم ال�صندوق بالتعوي�ض عن املخاطر املرتتبة على
التعامل يف �أوراق مالية غري مقيدة بالبور�صة �أو مقيدة خارج
جمهورية م�صر العربية.

كيفية احل�صول على التعوي�ض

عزيزي امل�ستثمر يف حالة تعر�ضك لإح��دى املمار�سات اخلاطئة
من قبل �إحدى ال�شركات الأع�ضاء عليك التقدم ب�شكوى لل�صندوق
يوما من اكت�شافك الواقعة حمل املخالفة ،على �أن
خالل ثالثني ً
يرفق بها امل�ستندات التالية:
 �صورة من العقد املربم مع ال�شركة. �صورة من �أوامر ال�شراء والبيع. �صورة من �إخطار الع�ضو بالواقعة حمل املخالفة. ك�شف ح�ساب نقدي �صادر من ال�شركة. م�ستندات �إثبات ال�سداد لل�شركة (�إي�صاالت مرقمة وخمتومة�أو �إي�صاالت م�ستخرجة من حا�سب ال�شركة� ،صور �شيكات
موقع عليها باال�ستالم من ال�شركة� ،صور الإيداعات البنكية �أو
التحويالت� ،أو �أي و�سيلة �أخرى من طرق ال�سداد املثبتة).
ويف جميع الأحوال ال تقبل ال�شكوى بعد م�ضي � 3سنوات ميالدية
من حدوث الواقعة
وت�أكد عزيز امل�ستثمر ب�أن �شكواك �سوف تكون حمل اهتمام �إدارة
ال�صندوق ،و�سيتم فح�صها م��ن خ�لال جل��ان الفح�ص و�إق ��رار
التعوي�ض و�إخطارك بنتيجة الفح�ص خالل فرتة ال تتجاوز خم�سة
يوما من تاريخ تقدمك بال�شكوى م�ستوفية امل�ستندات ال�سابق
ع�شر ً
الإ�شارة �إليها.

التظلم من قرارات جلان الفح�ص

ميكنك عزيزي امل�ستثمر التظلم من قرارات جلان الفح�ص �أمام
يوما من تاريخ علمك
جمل�س �إدارة ال�صندوق خالل خم�سة ع�شر ً
بقرار اللجنة ،كما ميكنك التظلم من قرار جمل�س �إدارة ال�صندوق
يوما من تاريخ
�أمام الهيئة العامة للرقابة املالية خالل خم�سة ع�شر ً
�إخطارك بالقرار.

�صندوق حماية امل�ستثمر�إ�ستثمر ب�أمان

كيف حتمي ا�ستثماراتك

 ت�أكد من �أن ال�شركة التي ترغب يف التعامل معها �أو مع �أحدفروعها حا�صلة على ترخي�ص مبزاولة الن�شاط من الهيئة العامة
للرقابة املالية.

 عند تعاملك مع �شركة الو�ساطة يف الأوراق املالية �إحر�ص جيدًا علىقراءة بنود عقد فتح احل�ساب قبل توقيعه واالحتفاظ بن�سخة منه.
 اح��ذر التوقيع على �أوام��ر �شراء �أو البيع على بيا�ض لأن ذلكيعر�ضك ملخاطر ا�ستخدامها دون علمك مما قد ي�ؤدي �إىل �ضياع
احلقوق.
 احر�ص على احل�صول على �صور من �أوامر ال�شراء والبيع وكذلك�إي�صاالت ال�سحب والإيداع النقدي.
 ت�أكد من �أن ا�ستثماراتك يف الأوراق املالية تتم طب ًقا للأوامرال�صادرة منك با�سمك وبالكون املوحد اخلا�ص بك.
 تذكر دائ ًما مراجعة ح�ساباتك وتعامالتك مرة كل �شهر علىالأق��ل وذلك من خالل طلبك ك�شف ح�ساب ب��الأوراق املالية التي
متتلكها �سواء من �أمني احلفظ �أو �شركة م�صر للمقا�صة وكذلك
ك�شف بح�ساباتك النقدية من ال�شركة املتعامل معها.

ريا ميكنك عزيزي امل�ستثمر متابعة ا�ستثماراتك وتعامالتك
�أخ ً
يف البور�صة ب�صفة دورية وذلك من خالل العديد من اخلدمات
التي تقدمها لك �شركة م�صر للمقا�صة والإيداع والقيد املركزي:
 خدمة الإنرتنت :والتي متكنك من الإطالع على جميع العملياتاملنفذة على الكود املوحد اخلا�ص بك ،بالإ�ضافة �إىل الإطالع على
الكوبونات التي مت �صرفها �أو التي مل ت�صرف بعد لآخر �ستة �أ�شهر.
 خدمة الربيد االلكرتوين ( :)e-mailيتم �إر�سال ()e-mailبالعمليات املنفذة على ح�ساباتك �سواء �شر ًاء �أو بي ًعا يوم التنفيذ
وبعد الت�سوية ويف حالة وجود عمليات خمالفة لتعليماتك ،عليك
التوجه فو ًرا �إىل الهيئة العامة للرقابة املالية لتقدمي �شكوى و�شركة
املقا�صة لإيقاف الت�سوية على العمليات املخالفة لتعليماتك.
 اخلدمة ال�صوتية :والتي تتيح لك اال�ستعالم عن �أر�صدة الأ�سهمةاملتاحة بح�سابك وميكن طلب وطباعة ك�شف ح�ساب الأوراق املالية
و�إر�ساله عن طريق الفاك�س.
 خدمة الر�سائل الق�صرية ( :)SMSومن خاللها يتم �إخطارالعميل بر�سالة على الهاتف املحمول عن كل عملية يتم تنفيذها �أو
ت�سويتها على الكود املوحد ويف حالة وجود عمليات خمالفة لتعليماتك
عليك التوجه فو�ؤًا �إىل الهيئة العامة للرقابة املالية لتقدمي �شكوى
و�شركة م�صر للمقا�صة لإيقاف الت�سوية على العمليات املخالفة
لتعليماتك.
 طباعة ك�شوف احل�ساب واحلركة :لأر�صدة الأوراق املالية �سواءمن خالل �أمني احلفظ �أو من خالل �شركة م�صر للمقا�صة والإيداع
والقيد املركزي.
 خدمة الربيد العادي :وذلك عن طريق �إر�سال خطابات بالأر�صدةاملتاحة لديك قبل الت�سوية �أو بعد الت�سوية ،ف�ض ًال عن العمليات
املنفذة.

