
اإلستشارة الماليةبيانات   

يرجى تعبئة البيانات قبل جلسة االستشارة ليتم تقديمها للمستشار قبل 
 الموعد. 

أنت ال تحتاج إىل ملء كل قسم ، فقط أملئ ما تستطيع من الحقول .1

 الجلسةسيتم ملئ بقية النموذج من قبلك مع المستشار أثناء  .2

 هذا النموذج رسي ولن تتم مشاركته مع أي طرف أخر  .3

 رسي وخاص

� للتدر�ب،  �حظر القانون
ا�� � كة معهد ب��  هذا النموذج ملك ل��

 ال�سخ أو المشاركة أو التوز�ــــع غ�� الم�ح �ه لهذە المواد
وسوف �خضع لإلجراءات القانون�ة
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شخصي ورسي –خاص نموذج المعلومات 

ي هذا النموذج 
ي الصورة الحقيقية قدر اإلمكان يرجى ملء الحقول ف 

تسهيال لوضع المستشار ف 
 لوضعكم الماىلي الشخصي حتى يتمكن من إعطاء االستشارة المناسبة 

ي النموذج وكذلك الملف الشخصي برسية تامة تحافظ عل خصوصية 
ستعامل البيانات الواردة ف 

  .ورسية بيانات طالب االستشارة

المعلومات الشخصية أوال: 

بالكاملاالسم 

ي رقم الجوال
ون  يد االلكبر البر

الجنسية تاري    خ الميالد 

جهة العملالوظيفة

الراتباإلمارة

اسم الزوج/الزوجة

الجنسية تاري    خ الميالد 

جهة العملالوظيفة

الراتب

األطفال

العمر أسم الطفل
رسوم  المصاريف + 

 الدراسة الحالية
مبلغ التوفب  
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المستشارين

رقم الهاتف  العنوان االسم االستشاري

المحامي 

المحاسب

وكيل التأمي   

وسيط استثمار

آخرين

معلومات شخصية ومعلومات التقاعدثانيا: 

مالحظاتالزوجةالزوجالرقم 

 نوع خطة التقاعد 1

 مدة التغطية 2

 نسبة المساهمة 3

 مساهمة جهة العمل 4

 قيمة المساهمة 5

 الرصيد الحاىلي  6

 نسبة الرب  ح 7

 أية استثمارات أخرى 8

قيمة تلك االستثمارات 9

قيمة المساهمة 10

 نسبة الرب  ح 11

12
السنوات قبل عدد 

 التقاعد

13
الدخل الشهري 

 المرغوب

أي دخل تقاعدي آخر 14

 دخل الزوج 15
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ثالثا: الدخل و المصاريف

جهة العملالراتب

ي الدخل؟
ما قيمته؟هل تتوقع تغيي  ف 

ي تقليل مصاريف معيشتك لكي يتست  لك تحقيق أهدافك؟
هل ترغب ف 

انية شهرية؟هل لديك  مي  

الستثمارلهل تعرف كم تحتاج سنويا من التوفي  

كم تحتفظ برصيد نقدي لحاالت الطوارئ؟

كم تحتاج من المال النقدي لحاالت الطوارئ؟

الدخل السنوي 

المجموع الزوجة الزوج الدخل السنوي

الراتب/العمولة/العالوة

المعاش

أرباح و فوائد

رسوم رخص

يجارإ

نفقة / نفقة أطفال

استثمار

آخردخل 

المجموع
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  مصاريف المعيشة السنوية

 المصاريف الثابتة

 مالحظات القيمة  المصاريف

   )اإليجار / قسط القرض( السكن

ل    تأمي   المي  

   / التكلفة السيارةقرض 

   توالزي الوقود 

   التأمي   

   / السيارة الصيانة

   وسائل المواصالت األخرى

   الهاتف

   الرصف الصحي الكهرباء والماء و 

   / الطعام التسوق

   تأمي   الحياة والطبية والعجز

   الرسوم الطبية واألسنان

   النفقة ونفقة األطفال

   عناية الطفل

   دفع الديون

   مساهمة التقاعد

ية الزكاة عات خي     / تيى

   المجموع

 

 

 



 

 5 

operating under 

 المصاريف االختيارية
 

 مالحظات القيمة  المصاريف

   المالبس وتنظيفها

   الهدايا

ية    مساهمات خي 

   التعليم

   العناية الشخصية

ل / صيانة    مصاريف المي  

ل    األثاث وأجهزة المي  

   صيانة الحديقة / حمام السباحة

   المربية السائق / الخادمة / 

   المطاعم

فيه واالستجمام    اليى

   اإلجازة والسفر

   عناية الحيوانات األليفة

   متفرقات

   مصاريف أخرى

   التوفي  واالستثمار

   المجموع

 

 المجموع الكلي )مأخوذا من المجاميع السابقة(
 

 x12)السنوية )القيمة  القيمة  نوع

   سنويل الالدخ

   المصاريف الثابتة 

   المصاريف االختيارية

   المجموع الكلي 
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ابعا: جرد املوجودات )األصول(  ر

الموجودات النقدية و ما يعادلها 

القيمة  نوع الحساب
سعر 
الفائدة

تاري    خ  
االستحقاق 

كة نوع الملكية  الشر

الجاري

التوفي  

ودائع

شهادات 
استثمار

سوق األوراق 
 المالية

أخرى

المجموع

األسهم و السندات و المحافظ االستثمارية

كة أسم الشر
عدد 
األسهم

تاري    خ  
اء الشر

سعر 
اء الشر

القيمة  
الحالية 

الري    ع  
السنوي %

اإلستثمارنوع 

المجموع
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العقارات

العقارات
تاري    خ  
اء الشر

سعر 
اء الشر

سعر 
السوق

رصيد 
القرض

سعر 
الفائدة %

العقارنوع 

المجموع

مشاركات المساهمات المحدودة )تأجب  بغرض التملك، العقارات، النفط والغاز و أية 
 أخرى( 

نامج  نوع البر
ساهم اسم الم

 رئيسي ال
قيمة 

االستثمار
تاري    خ  
الحيازة

اإلعفاء 
ي  يبر

الض 
قيمة 
الدخل

النوع

المجموع
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 الموجودات المختلفة ذات المدى الطويل
 

اءسعر  تاري    خ الحيازة صولاأل   مالحظة سعر السوق الشر

     صكوك

تحف وجمع 
 األشياء

    

مستحقات 
 مستقبلية 

    

كة  أسهم الرسر
)  )للموظفي  

    

خطة تقاعد 
 خاصة

    

     أخرى

     المجموع

                                                                                                  

 الموجودات الشخصية 
 

ا  تاري    خ الحيازة الموجودات  مالحظة سعر السوق ءسعر الشر

ىلي 
     أثاث مي  

     السيارات

عربات 
 الرفاهية

    

الذهب/الجوا
 هر/مقتنيات

    

     أخرى

     المجموع
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امات: خامسا:   الديون واإللبر 

امات الحالية  القيمة   اسم الدائن االلبر 
 األصلية

الحساب 
 الحالي 

 سعر
 الفائدة %

تاري    خ  
 جدول الدفع االستحقاق 

       بطاقات االئتمان

       

       

       

       

       البنوك / التمويل

       

       

       

       

       قروض عائلية

امات         استثمارية إليى 

       قروض استثمارية

امات  يبة  إليى  ض 
       دخل

       قضايا محاكم

       أخرى

       المجموع 
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 سادسا: الحماية التأمينية

 / التكافل  تأمينات الحياة

أسم المؤمن 
كة عليه قيمة  اسم الشر

 التأمي   
القيمة  
 النقدية

قرض 
 البوليصة 

تاري    خ  
 اإلصدار

القسط 
 السنوي

       

       

       

       

       

       

 

 تأمينات العجز )الدخل( 

كة المؤمن عليهاسم  قيمة الدخل  اسم الشر
 الشهري

ة  فبر
ة الدفع االنتظار القسط  فبر

 السنوي

      

      

      

      

      

      

 

ي حالة العجز أو استحالة العمل؟
 
 ما هو أقل دخل شهري مطلوب ف
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 التأمينات الطبية

كة لمؤمن عليهأسم ا  أسم الشر
تاري    خ  
 اإلصدار

 أقص حد 
 للتغطية

قيمة 
 التحمل

القسط 
 السنوي

      

      

      

      

 

   هل لديك أي مشاكل صحية؟

 

 تأمينات السيارات

كة السيارة  أسم الشر
 / ضد الغب 
 شامل

قيمة 
 التحمل

تغطية 
 السائق 

القسط 
 السنوي

      

      

      

      

 

لتأم  ينات المب  

كة الملك  اسم الشر
تأمي   قيمة 

 الحريق
تغطيه 
 إضافية

 ضد الغب  
قيمة 
 التحمل

القسط 
 السنوي

       

       

       

 

  هل لديك تغطية تعويض االستبدال عل الممتلكات الشخصية؟ 
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 سابعا: تخطيط الممتلكات )الملكية(

 وصية:                      .1

  تاري    خ العميل

 الوصية
 

  تاري    خ الزوج/ الزوجة           

 الوصية
 

 وصية:                      .2

  تاري    خ العميل

 الوصية
 

  تاري    خ الزوج/ الزوجة           

 الوصية
 

ح   تفاصيل الوصية والغرض منهاأرسر

 

 

 هل تتوقع الحصول عل هدية أو إرث؟                      .3

  :القيمة درهم

؟    متى
 

  هل أوصيت أو قررت من سيكون الوصي عل أطفالك القرص؟ .4

  مالحظة

 

 هل تملك خطة ملكية؟ .5

  مالحظة
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األهداف الماليةثامنا: 

؟ اإلستشارة المالية الحاليةما الذي تريد أن تنجزه من خالل  .1

بالنسبة للمال؟ يهمكأو  ما الذي يقلقك  .2

هل هناك عائق كبي  يحول دون وصولك ألهدافك المالية؟ .3

ي إستثماراتك الحاليةما هو  .4
ي ترغب أن تحققها ف 

؟األهداف التى

أو تدرس عرضا ماليا أو تأمينيا؟ تستثمر هل تنوي حاليا أن  .5

ألية أغراض أو أهداف تنوي أن تدخر وتوفر أموالك؟ .6

األهداف المالية

الهدف
القيمة التقريبية 

درهم / 
مالحظة

.1

.2

.3

.4

.5
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)تحليل المخاطر( تاسعا: تحمل المخاطر و المردود المادي

االستثمار واالدخار التالية من ناحية درجة األفضلية بالنسبة لك  حدد أدوات وقنوات  .1
علي الرقم:  برسم دائرة

عالي  متوسط  متدن  أدوات وقنوات االستثمار و االدخار

5      34      12      0حساب التوفي  

5      34      12      0سندات حكومية

5      34      12      0سندات بلدية

5      34      12      0أسهم

5      34      12      0خطة تقاعد

ول والغاز 5      34      12      0البيى

5      34      12      0البحوث والتطوير

5      34      12      0تأجي  المعدات 

5      34      12      0)التملك المبارسر والمساهم( العقارات

5      34      12      0السلع 

5      34      12      0الفضة الذهب و 

5      34      12      0العمالت النقدية/الماس/ جمع األشياء

5      34      12      0العمالت األجنبية

5      34      12      0ودائع إسالمية

5      34      12      0إسالميةثمارات است

5      34      12      0محفظة سوق المال
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أرسم دائرة بجانب كل ما يلي لتحدد األهمية المالية بالنسبة لك:  .2

عالي  متوسط  متدن

5      34      12      0 الدخل الحاىلي 

5      34      12      0الدخل المستقبلي 

0      12      34      5(Liquidityاألموال السائلة )

0      12      34      5(Principal Safetyحفظ رأس المال )

5      34      12      0رفع مستوى المعيشة 

وة  5      34      12      0االستثمار و تكوين الير

5      34      12      0الحماية من التضخم الماىلي 

ائب  5      34      12      0تقليل أو تأخي  الرص 

5      34      12      0تخطيط المعاش و التقاعد 

5      34      12      0توفي  محفظة تعليم

5      34      12      0الحماية التأمينية / التكلفة 

تطوير ووضع خطة ملكية )خطة 
األمالك( 

0      12      34      5

5      34      12      0االنتقال إىل بلد آخر

كة أو عمل خاص 5      34      12      0افتتاح رسر
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انية الشخصية   ( Personal Balance Sheet) المي  

انية الشخصية ل    المب  

بتاري    خ 

الموجودات

 السيولة النقدية 

 الكاش : 

المال : محفظة سوق 

أسهم متداولة : 

محفظة مختلطة : 

القيمة النقدية )تأمي   الحياة( : 

 مجموع السيولة النقدية                                     

الموجودات الثابتة

 السكن : 

السيارات : 

الممتلكات الشخصية: 

تقاعد)معاش( : 

 مجموع الموجودات الثابتة    

  مجموع الموجودات
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امات االلبر 

 ذات المدى القصب  

 البطاقات: 

ها:  غي 

امات ذات المدى القصب    مجموع االلبر 

ذات المدى الطويل

 السكن: 

 السيارة: 

قرض البنك: 

امات ذات المدى الطويل  مجموع االلبر 

امات �   مجم�ع االل��

 

وة ) ي البر
 
( Net Worthصاف

وة ) ي البر
 
  (: Net Worthصاف
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