KEY FACTS STATEMENT – FD TIA – AR

بيان الحقائق الرئيسية – وديعة ائتمانية – – FD TIAعربي
طبيعة المنتج
نوع المنتج

وديعة ائتمانية مع مور كابيتال ش.م.ل.

األصل المرتبط

وديعة مصرفية و /أو استثمارات في أوراق مالية مصدرة من شركات
تكنولوجيا ناشئة لبنانية وأجنبية يختارها العميل من بين عدة شركات
تعرض عليه

االستحقاق

أجل العقد االئتماني  10سنوات

العملة

د.أ .فيما خص الوديعة المصرفية /متغير حسب بلد منشأ الشركات المختارة

عوائد المنتج
نسبة العائد على األصول المرتبطة

أعلى نسبة فائدة يعرضها المصرف /متغير حسب أداء الشركات المختارة

وتيرة العوائد

غير محددة

تكاليف المنتج
تكاليف فتح الحساب

 %1من قيمة الوديعة االئتمانية

تكاليف صيانة الحساب

 %4من قيمة كل استثمار يقرره العميل تدفع عند اتخاذ القرار

عمولة على العوائد

 %20من األرباح المحققة التي تتجاوز نسبة  %50من قيمة االستثمار
على كل من االستثمارات المختارة من قبل العميل

الضريبة على العوائد

 %7.5من الفوائد المقبوضة /متغير حسب القوانين المرعية اإلجراء في
بلد المنشأ لكل من الشركات المختارة والقوانين المرعية اإلجراء في بلد
إقامة العميل

كشف حساب

مجاني عند الطلب – ترسل نسخة شهريا ً لكل عميل

شروط أخرى
المبلغ األدنى لفتح الحساب

 50 000د.أ( .خمسون ألف دوالر أميركي)

السيولة

غير مضمونة

مخاطر المنتج
يعتبر مستوى مخاطر هذا المنتج عال .المخاطر األساسية التي قد تنتج عن االستثمار في المنتج هي التالية:
 )1مخاطر االئتمان :يتعرض المستثمر لمخاطر االئتمان العائدة للمصرف حيث تودع أموال العميل قبل وبعد االستثمار في الشركات المختارة
 )2مخاطر السوق :يتعرض المستثمر لمخاطر السوق المرتبطة بأسهم الشركات المختارة والتي قد تتسبب بخسارة كامل المبلغ المستثمر في أي
من الشركات المختارة .يتعرض المستثمر أيضا ً إلى مخاطر تغير أسعار العمالت وذلك بحسب عملته األساسية وعملة الوديعة و /أو كل من
العمالت األساسية للشركات المختارة.
 )3مخاطر السيولة :يتعرض المستثمر لمخاطر السيولة حيث أن تسييل االستثمارات في الشركات الناشئة غير مضمون حتى بعد انتهاء مدة العقد
وهو صعب التوقع.
 )4المخاطر التشغيلية :المخاطر التشغيلية المتعلقة بمور كابيتال ش.م.ل .والمصرف حيث يودع المبلغ المستثمر.
ينصح العمالء بتوزيع استثماراته في الشركات الناشئة نظرا ً لمستوى المخاطر المرتفع الناجم عن االستثمار في األوراق المالية المصدرة منها .ال ينصح
بهذا المنتج للمستثمرين من غير ذوي الخبرات الالزمة.
مالحظة :إن الحقائق المعروضة أعاله هي حقائق عامة عن المنتج وعلى كل عميل التوقيع على بيان حقائق خاص به قبل الدخول بالمنتج.
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