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National Bank of Fujairah provides a personalised approach to investing. The following 
questionnaire will help us understand your investment profile and subsequently guide you 
to the optimum portfolio/plan that meets your objectives.

The questionnaire covers three main areas, which are very important before making any investment 
decisions: 

1. Objectives
 
No investment portfolio or plan is the same, as each of them contains funds that cover various 
asset classes. Each of NBF’s solutions differ from the other in the respective weightings of each of 
the asset classes and comes with pre-defined weights for individual investment profiles.
 
Therefore, it is important for us to understand your financial goals and objectives so that we can 
help you select the investment strategy that is most appropriate for you.  

2. Time Frame 

How long do you intend to remain invested? If you are planning a long-term investment, you may 
be comfortable with a portfolio/plan that carries a greater growth potential, albeit at a higher risk 
level, and vice versa. Moreover, depending on the proportion of your total liquid wealth you invest 
with us, different goals will be set and consequently different strategies will be adopted. 

3. Attitude to Risk

How do you feel about risk? More specifically, are you comfortable with fluctuations in your 
investment value? Do you have any investment experience? If you have invested in risky assets 
before and are comfortable with an aggressive strategy, you will be more interested in a high 
returns and high-risk portfolio/plan and vice versa. 

Your Relationship Manager will assist you in completing the risk tolerance questionnaire to find out 
your profile and guide you to the suitable investment solution.
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Risk Tolerance Questionnaire 

This risk assessment questionnaire helps your personal Relationship Manager decide on the best mix of investments for you.

Please include any details about your investment goals you may want to state to your personal Relationship Manager:

1. What is your main investment goal?
Quick tip (Think about what you are saving for. Do you expect your savings to grow for a future payout, for example, retirement, a child’s
education, or to increase your money or leave an inheritance? Or will you use these savings to add to your income immediately?)

 A. It would not have an impact on my standard of living and I wouldn’t need to use any
  additional resources (for example, savings) as a result.

 B. I have other resources I could fall back on.

 C. It would have an impact on my immediate standard of living.

 A. Less than 25%

 B. Between 25%-50%

 C. Between 50%-75%

 D. More than 75%

 A. Immediately or within the next three years

 B. Within three to four years

 C. Within five to six years

 D. Within seven to 10 years

 E. Not within the next 10 years

How losing money would affect you:

2. What impact would it have on your standard of living if you were to lose money on this investment?
Quick tip (Losing money here refers to the value of your investment portfolio falling below the amount you originally invested because of a drop 
in the market. For example, if you gave your adviser $50,000 to invest and later the value of your investments fell to $47,500.)

3. The investment with NBF represents the following proportion of my total cash wealth (cash wealth excludes property and business interests): 

4. When do you want to start spending the money you will save in this account?

A. Income
 
B. Growth

Score

Section 1: Objectives

Section 2: Time Frame

Your name
(in CAPITAL LETTERS) 
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7. Some investments offer the opportunity for a greater gain but with the risk of a greater potential loss. Look at the five scenarios represented 
    in the chart below. Which one would you put your money in?

8. Imagine you have invested $100,000. Which of the five scenarios below would you want for your investment portfolio?
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Best-case increase ($) Most likely result ($) Worse-case losses ($) Score

      Scenario 1   A 13,000 4,000 –11,000

      Scenario 2   B 18,000 5,000 –15,000

      Scenario 3   C 24,000 6,500 –20,000

      Scenario 4   D 30,000 7,500 –25,000

      Scenario 5   E 37,000 8,500 –29,000

 A. I plan to withdraw all of my money at once.
 
 B. I will make withdrawals over two to five years.

 C. I will make withdrawals over six to 10 years.

 D. I will make withdrawals over 10 years or more.

 E. I don’t intend to withdraw the money.

 A. I do not intend to take withdrawals.
 
 B. I plan to withdraw between 0% and 4% of the value of my investments each year.
 
 C. I plan to withdraw between 4% and 8% of the value of my investments each year.

 D. I plan to withdraw more than half of the value of my investments within three to 10 years.

 E. I plan to withdraw all of my investments at once.

Time Frame Total Score

5. Once you start spending your money, how long do you expect to continue to withdraw funds from your investment portfolio?
Quick tip (Do you want to spend all your money at once, for example to buy a house? Or do you plan to make the money last over a longer 
period, for example by paying yourself a yearly income once you retire?)

6. Once you start to spend the money in your investment portfolio, how much do you plan to withdraw?
Quick tip (If your investments are worth $100,000 and you want to withdraw a yearly income of 4%, you will need to take
out $4,000 each year.)

Score

Score

Score

Scenario A

Scenario B

Scenario C

Scenario D

Scenario E

Section 3: Attitude to Risk 
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9. Investing involves a trade-off between risk and returns. In the past, investments with higher returns have been associated with greater 
risk and chance of loss. Whereas cautious investments that have had a lower chance of loss also have achieved lower returns. Which of the 
following statements best describes your attitude to risk?

10. Imagine you have invested $100,000 of your money and it’s fallen in value to $80,000. Assuming that this happens at an early stage of 
your intended investment period, how would you react to this $20,000 loss?

11. The value of investments varies from year to year. Suppose you invested $100,000. How much money would you need to lose before you 
wanted to move your money into a more stable investment?

12. How does your concern about losing money manifest itself in relation to your investment?

13. Which of the following best describes your view on investing?

 A. I am most concerned with risk. I am willing to accept lower returns in order to limit the risk of loss.

 B. I am willing to accept some risk and chance of loss in an effort to achieve modest but somewhat higher returns.

 C. I am willing to accept moderate risk in order to achieve higher returns. Reducing risk and increasing
  returns are equally important to me.

 D. I want to achieve strong returns on my investments. I am willing to accept somewhat
  higher risk and chance of loss.

 E. I am mainly concerned with getting the highest possible returns on my investments. I am willing to
  accept significant rises and falls in the value of my investments and a significant chance of loss.

 A. I would not change my investment plan.

 B. I would wait at least one year before changing to investment options that are more stable.

 C. I would wait at least six months before changing to investment options that are more stable.

 D. I would immediately change to investment options that are more stable.

 A. $5,000 or less

 B. $10,000

 C. $15,000
 
 D. $20,000

 E. It is unlikely I will move my money even if my investment falls in value.

 A. I would sell my investments.

 B. I would be worried but not uncomfortable enough to sell my investments immediately.
  If my investments suffered losses over several months, I would probably sell.
 
 C. I would wait a full year before making changes to my investments—short-term losses in the value of
  my investments do not bother me.

 D. I would not make changes—I understand that investments can have occasional negative yearly returns.
  However, I have a higher chance of reaching my investment goals if I stick with my investment over the long term.

 A. My investments don’t have to grow, I just want my money to be safe.
 
 B. I can accept lower growth for greater certainty.

 C. I am more concerned about the possible losses than the possible gains.

 D. I can accept possible losses for long-term investment growth.

 E. To achieve high levels of growth, it is necessary to take risk.

Score

Score

Score

Score

Score

Attitude to Risk Total Score
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Investment Profiles

I want to follow the results from my profile, and invest in the following portfolio / plan

Time frame score: Attitude to risk score: Total score: Profile result:

I will invest in the following portfolio / plan

I do not want to follow the results from my profile and will assume all responsibility and potential losses incurred as a result of my decision. 
I will not hold NBF liable for any market losses incurred as a result. 

Signature:

Customer Name

Date:
D D M M Y Y

Investor Profile/
Solution

Investment Objective Risk Tolerance
Recommended Investment 
Horizon (years)

Cautious 
Conservative Plan 

You are willing to accept some risk 
while focused on pursuing a modest 
level of portfolio capital appreciation 
with minimal principal loss and volatility. 

Below average risk tolerance
Low level of asset fluctuation

2 to 3

Moderate
Moderately Cautious

You are seeking a balance between 
portfolio stability, and portfolio 
capital  appreciation. Focused on 
capital growth but looking for greater 
diversification.

Average risk tolerance
Acceptance of asset price 
fluctuation

3 to 5

Moderately Adventurous
Adventurous

You are focused on pursuing portfolio 
capital appreciation over time. You are 
an experienced equity investor.

Above average risk tolerance
Acceptance of major asset price 
fluctuation

5 to 7

Investor Profile/
Solution

Investment Objective Risk Tolerance
Recommended Investment 
Horizon (years)

Cautious 
Conservative Portfolio 

You are willing to accept some risk 
while focused on pursuing a modest 
level of portfolio capital appreciation, 
with minimal principal loss and asset 
price volatility.

Low risk tolerance
Low level of asset fluctuation

2 to 3

Moderately Cautious  
Balanced Portfolio 

You are seeking a balance between 
portfolio stability, and portfolio 
capital  appreciation. Focused on 
capital growth but looking for greater 
diversification.

Slightly below average risk tolerance
Some acceptance of moderate asset 
price fluctuation

3 to 5

Moderate 
Balanced Growth Portfolio 

You are seeking a balance between 
portfolio stability, and portfolio capital  
appreciation. Focused principally 
on greater capital growth, but 
simultaneously looking for greater asset 
class diversification.

Average risk tolerance tolerance 
Acceptance of asset price fluctuation

3 to 6

Moderately Adventurous 
Growth Portfolio  

You are focused on pursuing portfolio 
capital appreciation over time, 
comfortable, and accept wide asset 
price fluctuations. You are typically an 
experienced equity investor.

Above average risk tolerance
Acceptance of major asset price 
fluctuation

5 to 7

Adventurous 
Pure Equity Portfolio 

You have high return expectations, 
pursuing above average portfolio 
appreciation over time and very 
comfortable with considerable asset 
price fluctuations. You are typically an 
experienced equity investor.

High risk tolerance
Acceptance of considerable asset 
price fluctuation 

7 to 9

NBF International Multi-Manager Plans 

NBF International Multi-Manager Portfolios 

Total Profile Score 
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To calculate the risk score of the investor their investment Attitude to Risk and Time Frame scores will need to be factored together.

Questions 1 - 3 are not scored. These are intended to allow your Relationship Manager to record this information within a single document 
and place the results in context. Furthermore, if the response to Question 2 indicates that the investor cannot tolerate a fall in the value of 
their money and therefore has no capacity for loss, the Risk Tolerance Questionnaire result will be that there is no suitable investment solution.

The table below provides the scoring for each answer.

An investor with a time horizon score of less than two years may not be able to bear the risk associated with any of the investment options. 
The Relationship Manager may recommend a zero risk investment to the investor.

Recommending an Asset Allocation:

The summary scoring grid below facilitates the Relationship Manager's final portfolio recommendation process by combining the time horizon 
and risk aversion scores. To use the scoring grid, find the time horizon score on the horizontal axis and the risk aversion score on the vertical 
axis. The intersection of these two points is the resulting portfolio/plan.

Portfolios
(Attitude to Risk Score)

Time Frame Scores

Time Frame Score:

Question A B C D E Score

4 0 6 10 15 20

5 0 2 5 7 10

6 10 7 5 2 0

Total

Attitude to Risk Score:

Question A B C D E Score

7 0 4 7 10 14

8 0 4 7 10 14

9 0 4 7 10 14

10 15 10 5 0 -

11 0 4 7 10 14

12 0 5 10 15 -

13 0 4 7 10 14

Total

0 to 5 6 to 9 10 to 14 15 to 40

0 to 15 Not Suitable Cautious Cautious Cautious

16 to 35 Not Suitable Cautious Moderately Cautious Moderately Cautious

36 to 55 Not Suitable Cautious Moderate Moderate

56 to 85 Not Suitable Cautious Moderate Moderately Adventurous 

86 to 100 Not Suitable Cautious Moderate Adventurous 

Total

Risk Scoring
For Internal Use Only



النتيجة هـ د ج ب أ السؤال

20 15 10 6 0 4

10 7 5 2 0 5

0 2 5 7 10 6

المجموع

نتائج المدة الزمنية

15 إلى 40 10 إلى 14 6 إلى 9 0 إلى 5

حذرة حذرة حذرة غير مناسب صفر إلى 15

حذرة باعتدال حذرة باعتدال حذرة غير مناسب 16 إلى 35

معتدلة معتدلة حذرة غير مناسب من 36 إلى 55

مغامرة باعتدال معتدلة حذرة غير مناسب من 56 إلى 85

مغامرة / عالية المخاطر معتدلة حذرة غير مناسب من 86 إلى 100

المجموع

احتساب المخاطر – لالستخدام الداخلي فقط

لمعرفة نتيجة مخاطر المستثمر يجب احتساب نتائج موقفه من المخاطرة ونتائج المدة الزمنية معًا. 

إن األسئلة الثالثة األولى لن يتم احتسابها. فهي وضعت ألن يقوم مدير العالقات المصرفية بتسجيل هذه المعلومات في وثيقة واحدة ووضع نتائجها ضمن سياق. كما أن اإلجابة 
على السؤال الثاني يشير إلى أن المستثمر غير قابل لتحّمل هبوط في قيمة أمواله وغير قادر على تحّمل الخسائر، وبالتالي ستكون نتيجة استمارة تحّمل المخاطر بعدم توافر أي حل 

استثماري مناسب له.

يظهر في الجدول أدناه طريقة احتسب كل سؤال

إن المستثمر بمدة زمنية أقل من سنتين قد ال يتمّكن من تحمل المخاطر المرتبطة بأي من الخيارات االستثمارية. لذا فقد يوصي مدير العالقات المصرفية المستثمر بعدم القيام 
بأي استثمار بمخاطرة.

إن جدول االحتساب الموجز أدناه يسّهل عملية التوصية النهائية التي يقوم بها مدير العالقات المصرفية وذلك عن طريق جمع نتائج المدة الزمنية وعدم الرغبة بتحّمل المخاطر. 
الستخدام جدول احتساب النتائج، يجب مراجعة نتيجة المدة الزمنية على المحور األفقي ونتيجة عدم الرغبة بالمخاطر على المحور العمودي. وبالتالي تعتبر نقطة تقاطع هذين المحورين 

المحفظة / الخطة المناسبة

احتساب المدة الزمنية

احتساب الموقف من المخاطرة

توصية تحصيص األصول:

المحافظ
)نتيجة الموقف من المخاطرة(

النتيجة هـ د ج ب أ السؤال

14 10 7 4 0 7

14 10 7 4 0 8

14 10 7 4 0 9

- 0 5 10 15 10

14 10 7 4 0 11

- 15 10 5 0 12

14 10 7 4 0 13

المجموع

نك الفجيرة الوطني 2016 – إن هذه الوثيقة ليست بدعوة لشراء أو بيع أي منتج ويجب أاّل تعتبر توصية مصّممة خصيصًا لكل عميل. يجب عدم اّتخاذ أي قرار باالستثمار باالعتماد على هذه المعلومات وحدها. يرجى المحادثة مع مدير عالقاتك المصرفية.



مّدة االستثمار الموصى بها 
)بالسنوات( تحّمل المخاطر الهدف من االستثمار مقياس لموقف المستثمر من 

المخاطر / الحّل

2 إلى 3
تحّمل المخاطر بمستوى متدّني

مستوى منخفض من التقلّبات في أسعار 
األصول

إنك تقبل بالتعّرض لبعض المخاطر وترّكز على حصد 
نمو منخفض لرأس مالك مع أقّل درجة خسارة 

وتقلبات.

حذر
خطة متحّفظة

3 إلى 5
مستوى متوسط من تحّمل المخاطر

قبول بتقّلبات في أسعار األصول

إنك تبحث عن توازن ما بين استقرار محفظتك 
االستثمارية ونموها. إنك ترّكز على نمو رأس مالك 

ولكنك تبحث عن المزيد من التنويع في الوقت 
نفسه.

معتدل
حذرة بإعتدال

5 إلى 7 تحّمل المخاطر بمستوى عالي 
قبول بتقّلبات كبرى في أسعار األصول

إنك ترّكز على نمو محفظتك مع الوقت. إنك تتمّتع 
حتمًا بالخبرة في مجال االستثمار.

مغامر بإعتدال
مغامر

مّدة االستثمار الموصى 
بها )بالسنوات( تحّمل المخاطر الهدف من االستثمار المخاطر / الحّل

من 2 إلى 3
تحّمل المخاطر بمستوى متدني 

مستوى منخفض من التقلّبات في أسعار 
األصول

إنك تقبل بالتعّرض لبعض المخاطر وترّكز على حصد 
نمو منخفض لرأس مالك مع أقّل درجة خسارة لرأس 

المال وتقلبات في أسعار األصول. 

حذر
المحفظة المحافظة

من 3 إلى 5
تحّمل المخاطر بدرجة أدنى بقليل من 

المعّدل
قبول معقول للتقّلبات في أسعار األصول

إنك تبحث عن توازن ما بين استقرار محفظتك
االستثمارية ونموها. إنك ترّكز على نمو رأس مالك

ولكنك تبحث عن المزيد من التنويع في الوقت نفسه.

حذر باعتدال 
المحفظة المتوازنة

من 3 إلى 6
تحّمل المخاطر بدرجة معتدلة 

قبول بتقّلبات في أسعار األصول إلى درجة 
محدودة

إنك تبحث عن توازن ما بين استقرار محفظتك
االستثمارية ونموها. إنك ترّكز بشكل أكبر على نمو رأس 

مالك وتبحث عن المزيد من التنويع في الوقت نفسه.

معتدلة
محفظة النمو المتوازنة

من 5 إلى 7 تحّمل المخاطر بمستوى أعلى من المعّدل 
قبول بتقّلبات كبرى في أسعار األصول

إنك ترّكز على نمو محفظتك مع الوقت. إنك مرتاح 
وتقبل بالتقّلبات الكبيرة في أسعار األصول. إنك تتمّتع 

حتمًا بالخبرة في مجال االستثمار.

مغامرة بإعتدال
محفظة النمو

من 7 إلى 9 تحّمل المخاطر بمستوى عالي 
قبول بتقّلبات كبرى في أسعار األصول

توقعاتك عالية، وتتطّلع إلى نمو لمحفظتك مع الوقت 
كما أن تقّلبات األسواق الكبيرة ال تقلقك. إنك تتمّتع 

حتمًا بالخبرة في مجال االستثمار.

مغامر
محفظة اإلستثمار باألسهم

المحافظ اإلستثمارية

خطط االستثمارات الدولية متعّددة المديرين من بنك الفجيرة الوطني

النتيجة اإلجمالية لمقياس موقف المستثمر عن المخاطر

أرغب في متابعة نتائج مقياس موقفي من المخاطرة واالستثمار في المحفظة / الخطة التالية

ال أرغب في متابعة نتائج مقياس موقفي من المخاطرة وسأتحّمل كامل المسؤولية والخسائر المحتملة كنتيجة لقراري. لن أحّمل بنك الفجيرة الوطني مسؤولية خسائر 
األسواق الناجمة عن ذلك.

سأقوم باالستثمار في المحفظة / الخطة التالية

اسم العميل:

التوقيع:

نتيجة المّدة الزمنية :
نتيجة الموقف
نتيجة المحفظةمجموع النتائجمن المخاطرة: 

محافظ االستثمارات الدولية متعّددة المديرين من بنك الفجيرة الوطني

التاريخ
ي شي ش س س
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9. أي استثمار يعني تلقائيًا المخاطرة مقابل جني األرباح. فإن االستثمارات عالية العوائد في السابق كانت مرتبطة بدرجة مخاطرة أعلى واحتمال خسائر أكبر، في حين أن االستثمارات 
الحذرة باحتمال خسارة أدنى سّجلت بدورها عوائد أدنى. أي وصف من األوصاف التالية تعتبره أفضل تحديد لموقفك من المخاطرة.

10. تخّيل أنك قد استثمرت بقيمة 100.000 دوالر أمريكي وهبطت قيمته إلى 80.000 دوالر أمريكي. لنقل أن ذلك قد حدث في مرحلة مبكرة من المدة الزمنية التي تستثمر فيها، ماذا 
تتوقع أن تكون رّدة فعلك تجاه خسارة 20.000 دوالر أمريكي؟

11. تتفاوت قيمة االستثمارات بين سنة وأخرى. لنقل أنك استثمرت بقيمة 100.000 دوالر أمريكي، ما المبلغ الذي تتوقع خسارته قبل اللجوء إلى خيارات استثمارية أكثر استقرارًا؟

12. كيف يظهر قلقك تجاه خسارة األموال في ما يخّص استثماراتك؟

13. أي من التحديدات التالية يعتبر أفضل وصف لنظرتك إلى االستثمار؟

النتيجة

النتيجة

النتيجة

النتيجة

النتيجة

أ.   المخاطرة  هي جّل ما تقلقني. ال أمانع أن أحصل على عوائد متدنية بهدف تقليل الخسائر التي قد أتعّرض لها.

أقبل بالتعّرض لنسبة ضئيلة من المخاطرة وتحّمل الخسائر مقابل جني نسب متواضعة ولكن أعلى من العوائد. ب. 

ج.  أقبل بالتعّرض لدرجة متوسطة من المخاطر بهدف تحقيق عوائدة أعلى. ومن جهة أخرى، يهّمني أيضًا تخفيف المخاطرة وزيادة العوائد.

أرغب في تحقيق عوائد عالية على استثماراتي، وأقبل بالتعّرض لدرجة عالية من المخاطر والخسائر المحتملة. د.  

كل ما يهمني هو الحصول على أعلى نسب من العوائد من استثماراتي، وأدرك جيدًا حركات الصعود والهبوط التي هـ.  
  تتعّرض لها قيمة استثماراتي والخطر الكبير لوقوع الخسائر.

لن أغّير خطة استثماري أ.  

قد أنتظر سنة على األقّل قبل اللجوء إلى خيارات استثمارية أكثر استقرارًا. ب.  

قد أنتظر ستة أشهر على األقل قبل اللجوء إلى خيارات استثمارية أكثر استقرارًا. ج.  

قد ألجأ فورًا إلى خيارات استثمارية أكثر استقرارًا. د.  

5.000 دوالر أمريكي أو أقّل أ.  

10.000 دوالر أمريكي ب.  

15.000 دوالر أمريكي ج. 

20.000 دوالر أمريكي د. 

من المستبعد أن أغّير خياراتي االستثمارية حتى لو هبطت قيمة استثماراتي. هـ.  

قد أبيع كل استثماراتي أ.  

قد أكون قلقًا لكن ذلك لن يزعجني إلى درجة بيع استثماراتي فورًا. لكن في حال تكّبدت خسائر على مدى أشهر متتالية فعلى األرجح سأضطّر  للبيع.  ب.  

قد أنتظر سنة كاملة قبل القيام بأي تغيير على استثماراتي. فالخسائر قصيرة المدى التي تلحق باستثماراتي ال تقلقني.

لن أقوم بأي تغيير. إنني أدرك أن االستثمارات قد تحمل أحيانًا عوائد سلبية سنويًا، لكن فرصتي لتحقيق أهدافي المالية تكون أعلى إذا أحافظ د.  
على محفظتي االستثمارية على المدى الطويل.       

ال أنوي أن أرى استثماراتي تنمو، كل ما أريده هو الحفاظ على أموالي في أمان. أ.  

ب.  أقبل بنمو متدنٍّ مقابل خيار أكثر استقرارًا.

إنني قلق أكثر تجاه الخسائر المحتملة مقارنة باألرباح المحتملة. ج.  

د.  أقبل بالخسائر المحتملة مقابل نمو استثماراتي على األمد الطويل.

من الضروري المخاطرة لتحقيق درجات نمو عالية. هـ. 

النتيجة اإلجمالية للموقف من المخاطرة
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النتيجة الخسائر في أسوء الحاالت )بالدوالر( النتائج األكثر احتمااًل )بالدوالر( زيادة األرباح في أفضل الحاالت )بالدوالر(

-11,000 4,000 13,000 الحالة 1 أ

-15,000 5,000 18,000 الحالة 2 ب

-20,000 6,500 24,000 الحالة 3 ج

-25,000 7,500 30,000 الحالة 4 د

-29,000 8,500 37,000 الحالة 5 هـ 

 5. عندما تبدأ بإنفاق أموالك، ما هي المدة الزمنية التي تتوقع أن تستمّر في سحب أموالك فيها من محفظتك االستثمارية؟ 
نصيحة سريعة )هل تخطط إلنفاق أموالك كلها دفعة واحدة لشراء منزل مثاًل؟ أو تخّطط للحفاظ على أموالك لمدة أطول كالحصول على مدخول سنوي عندما تتقاعد؟(

 6. عندما تبدأ بإنفاق أموالك، ما القيمة التي تتوقع أن تسحبها من محفظتك االستثمارية؟  
تبلغ قيمة محفظتك االستثمارية 100.000 دوالر أمريكي وترغب في سحب دخل سنوي بنسبة %4، ستحتاج إلى سحب 4.000 دوالر أمريكي سنويًا.(

7. إن بعض االستثمارات تمنحك فرصة أكبر لجني األرباح ولكن مع خطر أكبر للتعّرض للخسائر. راجع الحاالت الخمسة المذكورة في الجدول أدناه. ما الخانة التي تفّضل استثمار أموالك 
فيها؟

8. تخّيل أنك قد استثمرت بقيمة 100.000 دوالر أمريكي. أي من الحاالت الخمسة أدناه ترغب بها كمحفظة استثمارية؟

أخّطط لسحب أموالي كلها دفعة واحدة   .1

سأقوم بسحوبات ما بين السنتين والسنوات الخمسة القادمة  .2

ج.  سأقوم بسحوبات ما بين ست وعشر سنوات

سأقوم بسحوبات خالل عشر سنوات أو أكثر د.  

ال أخّطط لسحب أموالي هـ.  

أ.  ال أنوي سحب أموالي

ب.  أخطط لسحب ما بين %0 و%4 من قيمة استثماراتي سنويًا.

ج.  أخطط لسحب ما بين %4 و%8 من قيمة استثماراتي سنويًا.

أخّطط لسحب أكثر من نصف قيمة استثماراتي ما بين ثالث وعشر سنوات. د.  

هـ.  أخّطط لسحب كل أموالي دفعة واحدة.

النتيجة

النتيجة

النتيجة

الحالة أ

الحالة ب

الحالة ج

الحالة د

الحالة هـ

النتيجة اإلجمالية للمدة الزمنية

الجزء الثالث: الموقف من المخاطرة
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إن استمارة تحّمل المخاطر هذه ستساعد مدير عالقاتك المصرفية على اختيار الباقة االستثمارية المثالية التي تناسب تطّلعاتك المالية.

ما مدى تأثرك بالخسائر المالية؟

2. كيف تتأثر حياتك في حال خسرت من هذا االستثمار؟ 
نصيحة سريعة )نعني بخسارة األموال هنا انخفاض قيمة محفظتك االستثمارية إلى قيمة أدنى من المبلغ الذي استثمرته بسبب هبوط في السوق. فعلى سبيل المثال تستثمر بقيمة 

50.000 دوالر أمريكي ومن ثم تهبط قيمة استثمارك إلى 47.500 دوالر أمريكي.(

يرجى ذكر أي تفاصيل عن أهدافك االستثمارية التي ترغب باإلفصاح عنها لمدير عالقاتك المصرفية:

1. ما هو هدفك الرئيسي من االستثمار؟
 نصيحة سريعة )فّكر في الهدف الذي تّدخر من أجله. هل تّدخر من أجل الغد أي لمرحلة تقاعدك أو لتعليم طفلك أو لتجني المزيد من أموالك أو لترك إرث لعائلتك؟ أو ستقوم بإضافة 

هذه األرباح لزيادة دخلك فور الحصول عليها؟(

اسمك

المزيد من الدخل أ.  

للنمو ب.  

لن يؤثر ذلك على نمط حياتي ولن أحتاج بالتالي اللجوء إلى أي مصادر دخل إضافية )كمّدخراتي مثاًل(. أ.  

ب.  هناك مصادر دخل بديلة يمكنني اللجوء إليها.

سيؤثر ذلك حتمًا على حياتي اليومية. ج.  

أقّل من 25% أ.  

ما بين %25 و50% ب.  

ما بين %50 و75% ج.  

أكثر من 75% د.  

3. إن االستثمار مع بنك الفجيرة الوطني يمثل المعّدل التالي من مجموع ثروتي النقدية )الثروة النقدية ال تشمل العقارات واألعمال(:

4. متى ترغب في البدء بإنفاق األموال التي ستّدخرها في هذا الحساب؟

الجزء األول: األهداف

الجزء الثاني: اإلطار الزمني

فورًا أو خالل السنوات الثالثة القادمة أ.  

ما بين ثالث وأربع سنوات ب.  

ما بين خمس وست سنوات ج.  

ما بين سبع وعشر سنوات د.  

لن أنفقها خالل السنوات العشرة القادمة هـ.  

النتيجة

إستطالع تحّمل المخاطر
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لتناسب تطلعاتك. سيساعدنا هذا اإلستطالع على فهم  الوطني مقاربة استثمار مصّممة خّصيصًا  الفجيرة  بنك  يقّدم لك 
مقياس موقفك كمستثمر من المخاطر وسترشدنا بالتالي إلى وضع محفظة أو خطة مثالية تلّبي أهدافك.

يغّطي هذا اإلستطالع ثالثة أجزاء رئيسية مهّمة للغاية قبل اّتخاذ أي قرار بالقيام بأي استثمار:

1. األهداف:
تأتي محافظ وخطط االستثمار بأنماط مختلفة تمامًا وغير متشابهة، فإن كل واحدة منها تحتوي على صناديق تغطي فئات 
أصول مختلفة. كما أن كل حّل من الحلول االستثمارية في بنك الفجيرة الوطني يختلف عن اآلخر من حيث موازين فئات األصول 

ويكون مصممًا خّصيصًا حسب مقاييس مواقف المستثمرين من المخاطر.

لذا من المهم جدًا لنا أن ندرك أهدافك وتطّلعاتك المالية لنساعدك على اختيار استراتيجية استثمارية تناسب توجهاتك.

2. المّدة الزمنية
ما المّدة الزمنية التي تنوي االستثمار فيها؟ إذا تخّطط الستثمار طويل األمد، فقد ترغب بمحفظة أو خطة استثمارية تريحك 
وتمنحك عائدًا عاليًا ولكن بدرجة مخاطرة عالية والعكس صحيح. وبالتالي سيتم تحديد أهداف مختلفة مع اعتماد استراتيجيات 

مختلفة، حسب مبلغ األموال النقدية التي ترغب بإستثمارها معنا. 

3. موقفك من المخاطرة
 ما رأيك بالمخاطرة وكيف تشعر تجاهها؟ أي هل تقلقك التقّلبات التي تتعّرض لها قيمة استثماراتك؟ هل تتمّتع بأي خبرة 
مسبقة في مجال االستثمار؟ فإذا سبق لك واستثمرت في أصول بدرجة مخاطرة عالية وترغب باستراتيجية استثمار مغامرة 

سنقّدم لك عندئٍذ محفظة / خطة استثمار ذات عوائد عالية ودرجة مخاطرة عالية، والعكس صحيح.

موقفك  مقياس  لمعرفة  االستثمارية  المخاطرة  تحّمل  استمارة  إكمال  على  بمساعدتك  المصرفية  عالقاتك  مدير  سيقوم 
كمستثمر من المخاطر وإرشادك إلى الحّل االستثماري المناسب.

نك الفجيرة الوطني 2016 – إن هذه الوثيقة ليست بدعوة لشراء أو بيع أي منتج ويجب أاّل تعتبر توصية مصّممة خصيصًا لكل عميل. يجب عدم اّتخاذ أي قرار باالستثمار باالعتماد على هذه المعلومات وحدها. يرجى المحادثة مع مدير عالقاتك المصرفية.





3
NBF 2016 – This documents is not an invitation to buy or sell any product and should not be considered a personalised recommendation. You should not base an investment decision on this 
information alone. Please contact your Relationship Manager.

إدارة اإلستثمار في بنك الفجيرة الوطني 
إستمارة إستطالع تحّمل المخاطر 

حلول استثمارية مشّغلة بواسطة


