نموذج المناسبة
APPROPRIATENESS FORM
Date
Client Name
Client ID
Current job/ Profession
Previous job/ Profession
Knowledge related to financial/ Trading?
Excellent knowledge
Some knowledge
No knowledge
Source of your knowledge
Education , Studies , Certifications
Trading experience
Work experience
No knowledge
Purpose of investment in Securities

التاريخ
اسم المتعامل
رقم الحساب
 المهنة/ العمل الحالي
 المهنة/ العمل السابق

مدى معرفة و دراية المتعامل باألسوق المالية و التداول؟
معرفة ممتازة
معرفة متوسطة
ال يوجد معرفة
مصادر معرفة ودراية المتعامل
 شهادات، الدراسات،التعليم
خبرة في التداول
خبرة في العمل
ال يوجد خبرة
الهدف من االستثمار في االسهم

Short term

قصير األمد

Long term

طويل األمد

Speculation

المضاربة

Yearly Revenue

األرباح السنوية

Capital Gain

زيادة رأس المال

Frequency of trades in the last 12 months
No trades
1 to 10 trades
More than 10 trades
Capital Gain
Allocated amount for investment / Trading
AED 10,000 to 100,000
AED 100,000 to 1,000,000
AED 1,000,000 to 5,000,000
More than 5,000,000
Education level

 شهر12 تكرار التداوالت في آخر
ال يوجد تداول
واحدة إلى عشرة صفقات
 صفقات10 أكثر من
 بشكل مستمر/ تداول يومي
المبلغ المخصص لالستثمار و التداول
10,000  درهم100,000 إلى
100,000  درهم1,000,000 إلى
1,000,000  درهم5,000,000 إلى
 دره م5,000,000 ك ثر من
المستوى التعليمي

Doctoral level

دكتوراه

Masters level

ماجستير

Bachelor’s Degree / Diploma
Secondary School
Corporate client
Client has previously traded in Securities ?

 دبلوم/بكالوريوس
ثانوي
حساب شركة
هل سبق للمتعامل التداول في األوراق المالية؟

Yes

نعم

No

ال

Is the client aware that trading in Securities is associated with high risk
and might not be suitable to all investors?

هل يدرك المتعامل ان التداول باألوراق المالية مرتبط بمخاطر عالية
و قد ال يكون مناسبا لجميع المستثمرين؟

Yes

نعم

No

ال

Signature: ………………………………………
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تقييم المناسبة

ASSESSMENT OF APPROPRIATENESS
Appropriate

مناسب

Non Appropriate

غير مناسب

Client Name

اسم العميل

Signature
Date

التوقيع
D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

التاريخ
فقط إذا كان التقييم غير مناسب

Only if None Appropriate

هل ما زلت ترغب في التداول في األوراق المالية حتى لو لم يكن
ذلك مناسبا لك ؟

Do you still wish to proceed with trading in Securities even though it
might not be appropriate to you ?
Yes

نعم

No

ال

I, the undersigned below, confirm that I have been informed that
trading in financial markets is not appropriate for me, and despite
that I confirm my request to trade in financial securities.

أؤكد أنا الموقع أدناه بأنه قد تم اخطاري بأن التداول في االسواق
المالية غير مناسب لي و بالرغم من ذلك أؤكد على رغبتي
.بالتداول باألوراق المالية

Client Name

اسم العميل

Signature
Date
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التوقيع
D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

التاريخ
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