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 ليشھادة في التخطیط الما
 2021أبریل  30حتى  2020مایو  1دراستھ من  متالذي ت 2020/ 2021اًدا إلى منھج استن

مة مقدّ 

المتحان   قانوني لمساعدة الطالب في االستعداد قسم االمتحانات في معھد التأمین ال بواسطةھذا  متحاندلیل اال تم إعداد 
AWA، ات النموذجیةبجااإل باإلضافة إلى نموذج من أسئلة االمتحانیحتوي على و  . 

الواردة في نموذج  من الناحیة المثالیة، یجب أن یكون الطالب قد أكملوا معظم دراستھم قبل محاولة اإلجابة على األسئلة 
الضعف التي   صوا ساعتین إلكمال االمتحان. یجب علیھم بعد ذلك مراجعة أدائھم لتحدید نقاطاالمتحان، ویجب أن یخصّ 

 من وقت دراستھم. ا الجزء المتبقي أن یركزوا علیھ ینبغي

، تجدر اإلشارة إلى أنھ ال  AWA مماثل تماًما المتحانفي ھذا الدلیل الوارد  نموذج أسئلة االمتحانعلى الرغم من أن 
مینتقدّ ، یجب على الممتحانلال لالستعداد بشكل مالئمو. حّدد مواحد  متحانیمكن اختبار كل جانب من جوانب المنھج في ا

ق ممكن لضمان تغطیة المنھج االستفادة الكاملة من الخیارات الدراسیة المتاحة وقراءتھا على أوسع نطا المتحان داءأل
 یةالدورالمنشورات من خالل قراءة  قطاعإلى مواكبة التطورات في القدر اإلمكان یجب علیھم أیًضا السعي و. بالكامل

اإللكتروني  موقع الھذا وعلى  متحانفي دلیل االالوارد  المنھج والموجودة في، AWA  لمنھج المدرجة في قائمة القراءة
 . www.cii.co.ukلمعھد التأمین القانوني 

معلومات أساسیة 

األسئلة وفقًا   تُكتب و ،تخضع أسئلة امتحان معھد التأمین القانوني لعملیة كتابة وتحریر صارمة قبل إدراجھا في االمتحان
بعنایة شدیدة لضمان توفیر جمیع   تُصاغرسین ذوي المعرفة والخبرة الفنیة المالئمة، وإلرشادات صارمة من قِبل المما 

المعلومات الالزمة لإلجابة على السؤال بطریقة واضحة وموجزة. ویتم بعد ذلك تحریرھا من قِبل لجنة مستقلة من 
الناحیة الفنیة وواضحة وال لبس فیھا.  ریبھم خصیًصا للتأكد من أن األسئلة صحیحة من الممارسین ذوي الخبرة الذین تم تد 

 فحص كل امتحان.  الممتحن األول وأحد خبراء التقییم بمعھد التأمین القانونينھائي، یتولى  تدقیق وإلجراء

األولى، وفي ھذه الحالة، سیُنشر السؤال الُمنقح في بعض األحیان یتطلب أحد األسئلة تعدیالً بعد نشر دلیل االمتحان للمرة 
 موقع اإللكتروني لمعھد التأمین القانوني: على ال

       الموقع اإللكتروني تفّضل بزیارة )1
www.cii.co.uk/learning/qualifications/unit-award-in-financial-planning-awf/ 

 حّدد "تحدیث دلیل االمتحان" في الجانب األیمن من الصفحة )2

زیارة الموقع اإللكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول التغییرات في القانون  داء االمتحان أل ینمتقّدمیجب على ال
 والممارسة ومواعید االمتحانات. 

 المنھج

ون ألداء  متقّدم یجب أن یعلم ال. www.cii.co.uk اإللكتروني لمعھد التأمین القانونيموقع العلى  AWAمنھج  یُنشر
. بالطبع ستوفر المواد الدراسیة الغالبیة نةلمنھج، ولیس على أي مواد دراسیة معیّ ستند إلى ااالمتحان یاالمتحان أن 

ب على  العظمى من المعلومات الالزمة ألداء االمتحان بشكل جید، ولكن یوصي معھد التأمین القانوني بأن یّطلع الطال
دراستھم.  مواد مرجعیة أخرى لتعزیز
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اترمواصفات المھا

تعلیمي   مخرجد كل حدّ وی  لى مستویات من المھارات المعرفیة، إ AWA المخرجات التعلیمیة لمنھجیصنّف منھج االمتحان 
 .  أن یؤدوا االمتحان وفقًا لھوبالتالي المستوى الذي یمكن  مین ألداء االمتحانتقدّ مستوى المھارة المطلوبة للم

.الدراسي القدرة على تطبیق وتحلیل المعرفة والفھم للموضوع انء االمتحمین ألدایمتلك المتقدّ أن  AWAیتطلب منھج  
 التالیة:   عناصرتعلیمي بمھارة معرفیة تشمل أحد ال مخرج بدأ كل ی

ألداء االمتحان تذّكر المعلومات الواقعیة.   متقّدم تتطلب األسئلة القائمة على المعرفة من ال   -اعرف 
تى" أو "َمن"، ویمكن لألسئلة الستفھام "ماذا" أو "مبدأ األسئلة بعالمات ا وعادةً ما ت

 أن تختبر المعرفة فقط.    اعرفالموضوعة على أساس المخرج التعلیمي 

ألداء االمتحان قادًرا على ربط   متقّدملإلجابة على األسئلة بناًء على الفھم، یجب أن یكون ال   -افھم  
ة، وعادةً ما تبدأ األسئلة بعالمة  أجزاء من المعلومات معًا في عالقات السبب والنتیج

اختبار    افھمأساس المخرج التعلیمي  االستفھام "لماذا"، ویمكن لألسئلة الموضوعة على
 المعرفة أو الفھم أو كلیھما. 

م ألداء االمتحان قادًرا على تطبیق معرفتھ  التطبیق، یجب أن یكون المتقدّ لإلجابة على أسئلة    -طبِّق 
على أساس یمكن لألسئلة الموضوعة و عینة من الظروف،عة ممجموعلى  و/أو فھمھ 

 المعرفة و/أو الفھم وكذلك التطبیق. اراختب القدرة على التطبیقالمخرج التعلیمي 
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 معلومات االمتحان 

.االمتحان ساعتین ات، وتبلغ مدة ھذاختیاراال دةمتعدّ  سئلةاأل من سؤاالً  75 عبارة عن AWAطریقة التقییم المتحان 

 .  2021أبریل  30حتى  2020مایو  1ھذا من  متحانالوارد في دلیل اال AWAمنھج  ستتم دراسة

 .  للوائح تنظیمیة ة خاضعن ألداء االمتحان على أساس الممارسة في بیئة غیر ومالمتقدّ  درسسی

 أشھر من دخولھا حیز التنفیذ.   3استھا قبل القطاع لن تتم در التي تطرأ على تغییراتالتنص القاعدة العامة على أن 

على درایة بما یشكل عادةً كل نوع من ین ألداء االمتحان التأكد من أنھم متقّدملالمتحان، یجب على ال عند االستعداد 
ف عن  المنتجات المدرجة في المنھج والتأكد مما إذا كانت المنتجات التي یّطلعون علیھا خالل المسار العادي لعملھم تنحر

 القاعدة، حیث إن أسئلة االمتحان تختبر المعرفة العامة للمنتج. 

، ویُطلب من  "D"و" C"و  "B"و "A"خیارات تحمل المسمیات  ة ربعة متبوعة بأالسؤال متعّدد االختیارات من مسألیتألف 
ابة واحدة صحیحة فقط  جإألداء االمتحان أن یختار منھا اإلجابة الصحیحة أو األفضل، ویحتوي كل سؤال على  متقّدمال

ة إذا منح أي درجتُ  ألداء االمتحان، وال متقّدمة المطروحة. تُمنح درجة واحدة لكل إجابة صحیحة یحّددھا العلى المسأل
ألداء االمتحان إجابة غیر صحیحة أو إذا اختار أكثر من إجابة واحدة أو فشل في اختیار أي إجابة، وال   متقّدماختار ال

 ین ألداء االمتحان الذین یختارون إجابة غیر صحیحة.متقّدممن الخصم أي درجات تُ 

لة  تكون آلة حاسبة ذات بطاریة صامتة أو آلة حاسبة غیر قابة االمتحان، فیجب أن آلة حاسبة إلى قاع إذا أحضرت معك
تواء البیانات األبجدیة أو حظر استخدام المعدات اإللكترونیة التي یمكن برمجتھا الح كما یُ  للبرمجة تعمل بالطاقة الشمسیة،

 المتطلبات.   استخدام اآللة الحاسبة المالیة أو العلمیة، شریطة أن تلبي ھذهالرقمیة و/أو الصیغ. ویمكنك 

ین ألداء االمتحان، في أي ظرف من متقّدمیجوز لل الین ألداء االمتحان بتدوین مالحظات فوضویة. متقّدمسمح للیُ 
 ة االمتحان. قاع  ق باالمتحان منأي أوراق تتعل الظروف، إزالة
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 االختیارات أسلوب االمتحان: األسئلة متعّددة 

 . على حل األسئلة بطریقة منھجیةالعمل أفضل نھج لالمتحانات التي تحتوي على أسئلة متعّددة االختیارات ھو 

بطریقة موجزة وواضحة، ومن المھم التأكید بقوة على  األسئلة بعنایة فائقة لضمان تقدیم جمیع المعلومات المطلوبة  تُصاغ
ون ألداء االمتحان نقطة مھمة عند قراءة  متقّدمإذا لم یفھم الوذلك ألنھ  بالغ األھمیة، اأمرً  یُعدّ عنى الدقیق للسؤال أن فھم الم

  سؤال وجمیع الخیارات بعنایة ین ألداء االمتحان قراءة المتقّدمالسؤال فقد یؤدي ذلك إلى تحدید الخیار الخطأ. یجب على ال
 قبل محاولة اإلجابة علیھ. 

في السؤال یتم التأكید علیھا بخط عریض، على  واردة االمتحان اھتماًما خاًصا ألي كلمات  ون ألداءمتقّدمیجب أن یولي ال
غة  لى صیا التأكید ع. ویتم أیضً في المعتاد، عادة، األكثر،  األساسي، الرئیسي، الحد األدنى، الحد األقصىسبیل المثال، 

 .  ال یمكن، ال، على سبیل المثال باستخدام الخط العریض النفي

ون ألداء االمتحان الكثیر من الوقت في اإلجابة على أي سؤال، وإذا لم یتمكنوا من اختیار اإلجابة  متقّدمیجب أال یقضي ال
 الصحیحة، فعلیھم ترك السؤال والعودة إلیھ الحقًا.

لتأكد من عدم  ل بعنایة األسئلة، من الحكمة استغالل أي وقت متبقي لمراجعة كل سؤال مرة أخرى جمیععلى اإلجابة  عند 
 ل تغییر إجابة واحدة غیر صحیحة إلى إجابة صحیحة الفرق بین النجاح والرسوب.ترك أي جزء. یمكن أن یُمثّ 

 أداء االمتحانبعد 

منحھا،  دة مسبقًا لتقدیرات النجاح المراد صادرة. ال توجد نسبة محدّ یتم إجراء مراجعات صارمة للتأكد من صحة النتائج ال
ین ألداء االمتحان على الحد األدنى لدرجة النجاح، فسیُمنحون جمیعًا تقدیر ناجح. یتم تقدیم  متقّدموإذا حصل جمیع ال

قة، وكذلك النسبة المئویة ألسئلة  المحقّ ألداء االمتحان تلقائیًا وستشیر إلى النتیجة  متقّدممالحظات تقییمیة فردیة حول أداء ال
إلجابة علیھا بشكل صحیح لكل مخرج من مخرجات المنھج التعلیمي.االمتحان التي تمت ا



في شهادة
المالي التخطيط

الأهداف
.العميل لاحتياجات المناسبة الحياة وتأمين المالية الأساسية والمنتجات المهنية العمل بيئة ضمن المالي التخطيط لعملية والفهم المعرفة توفير

*الامتحان في الأسئلة عددالتعليمية المخرجات ملخص

12العميل احتياجات.1

14الحقائق تقصي عملية.2

14الجيدة الممارسات.3

11الحماية منتجات.4

14والاستثمار الادخار منتجات.5

10التقاعدية المعاشات منتجات.6

المخرجات من كلاً تختبر التي الأسئلة عدد سيكون ذلك، ومع. امتحان كل في سترد التي للأسئلة الفعلي العدد لبيان وليس للدراسة إرشادي كدليل يستخدم لكي تصميمه تم المرونة، بعنصر الامتحان يتميز*
.أعلاه المبينة الأسئلة عدد من سؤالين أو سؤال نقصان أو بزيادة التعليمية

هامة ملاحظات
.ساعتان الامتحان هذا مدة. متعددة اختيارات سؤال 75: التقييم طريقة•
.2021 أبريل 30 حتى 2020 مايو 1 بين تعقد التي الامتحانات في هذا الدراسي المنهج يعتمد سوف•
.وإشراف رقابة لهيئة خاضعة غير بيئة في الممارسة أساس على المنهج لهذا الامتحان وضع يتم•
على تطرأ التي التغيرات عن المعلومات أحدث على للتعرف القانوني التأمين لمعهد الإلكتروني موقع إلى الرجوع الطالب على يتوجب•

:الاعتبار بعين التغيرات هذه تأخذ سوف امتحان أي وفي القانون
الإلكتروني الموقع زيارة يُرجى.1
المناسب المؤهِّل اختر.2
المقدمة القائمة من مادتك حدد.3
الصفحة من الأيمن الجانب على بالشهادة المتعلق التحديث أختر.4

2020 يناير نشر
AWA.محفوظة الحقوق جميع 2020 القانوني التأمين معهد © 2020©



العميل احتياجات.1
غير والشباب الطفولة: للعميل السبعة النموذجية الحياة مراحل معرفة1.1

والمتزوجين الأبناء بوجود المتزوج والشباب المتزوج والشباب المتزوج
.والتقاعد التقاعد قبل ما/الأسرة تكوين بعد وما السن كبار أبناء بوجود

في المدرجة الحياة مراحل كل في والقيود المالي التخطيط متطلبات فهم1.2
الفردية الظروف مع الظروف هذه تختلف أن يمكن وكيف أعلاه 1.1

.المتاحة والموارد
أن المحتمل للاحتياجات المالي التخطيط معايير تطبيق على قادرًا ستكون1.3

الذين السكان شيخوخة ذلك في بما المستقبل في الحياة مراحل في تنشأ
.معيشتهم مستوى على الحفاظ في يرغبون

بعمر الحياة مراحل من مرحلة كل في العميل احتياجات تتأثر كيف فهم1.4
الصحية المعالين وحالة وحالته الوظيفي ووضعه الزوجية وحالته العميل
.الأخلاقية والأولويات الموارد وتوفر

غير أعلاه 1.1 في المذكورة السبعة النموذجية الحياة مراحل أن معرفة1.5
أو مطلقين أو أرامل أصبحوا أو متزوجين غير بقوا الذين للعملاء مناسبة

.أطفال بلا
في العملاء من مختلفة احتياجات لديهم يكون قد العملاء هؤلاء مثل أن إفهم1.6

الموارد نفس ولهم العمر نفس من هم الذين النموذجية السبعة الحياة مراحل
.العائلية المسؤوليات نفس لديهم أو المالية

الحقيقية المالية الاحتياجات تحديد في الأربع الرئيسية الخطوات معرفة1.7
والتمييز بها يعتقد التي وتلك الحقيقية العميل احتياجات بين التمييز: للعميل
وقياس العميل احتياجات وتحديد والمستقبلية الحالية العميل احتياجات بين

.العميل احتياجاته أولويات وتحديد العميل احتياجات
الاحتياجات تحديد عملية من كجزء العجز قاعدة تطبيق على قادرًا ستكون1.8

.للعملاء المستقبلية
يتم التي المعلومات على المالي التخطيط معايير تطبيق على قادرًا ستكون1.9

وقياس للعميل الحقيقية المالية الاحتياجات تحديد أجل من العميل عن جمعها
.وتحديدها أولوياتها

احتياجات على المنتجات من مختلفة أنواع ملامح تطبيق على قادرًا ستكون1.10
التي المناسبة بالمنتجات التوصية في المالي المستشار دور وفهم العميل
لنظرة ومناسبة معقولة وبأسعار المالية أهدافه تحقيق من العميل تمكن
.بالضرائب يتعلق فيما وفعالة للخطر العميل

الحقائق تقصي عملية.2
الجمع إلى تهدف التي المعلومات جمع عملية: الحقائق تقصي عملية معرفة2.1

لتحديد العميل عن الضرورية المعلومات منهجية بطريقة والتسجيل
.وقياسها احتياجاته

لتمكن واستخدامها المعلومات جمع: المناسبة التوصيات تقديم كيفية معرفة2.2
الأهداف وكذلك الاعتبار بعين الحالية العميل ظروف أخذ من المستشار
.المستقبلية والخطط المالية

أو لوجه وجهًا اجتماع عقد: الحقائق تقصي عملية لتنفيذ الأساليب معرفة2.3
.بعد عن

الحقائق تقصي عملية تنفيذ أساليب من أسلوب لكل والضعف القوة نقاط فهم2.4
.أعلاه 3.2 في المذكورة

الأسئلة صياغة عبر الحقائق تقصي قواعد تطبيق على قادرًا ستكون2.5
للعميل مفهوم بأسلوب الأسئلة هذه وصياغة العميل على للطرح المناسبة
.الأمر اقتضى إذا العميل من إضافية معلومات وطلب

خلال جمعها يتم التي وعائلته العميل تخص التي الرئيسية المعلومات معرفة2.6
الاجتماعية وحالته الصحية وحالته ومكانه ميلاده تاريخ: الحقائق تقصي
ذات والتفاصيل الحالية والمنافع الراتب ذلك في بما والسابق الحالي وعمله
.المعالين من الصلة

تقصي خلال جمعها يتعين التي المالية للتفاصيل الرئيسية الفئات معرفة2.7
والادخار السائلة، وغير السائلة وشبه السائلة والالتزامات الأصول: الحقائق
،)العجز ذلك في بما( الصحي والتأمين الحياة وتأمين العادية، والنفقات
.التقاعدية المعاشات وتوفير

:الحقائق تقصي في الواردة للتخطيط الرئيسية الأهداف فئات معرفة2.8
الوظيفية والتطلعات الأطفال، وتعليم الظروف، في المستقبلية التغيرات
.الأخرى والطموحات والآفاق والتقاعد،

.بدقة والمالية الشخصية العملاء تفاصيل تسجيل كيفية معرفة2.9

والوضع الاجتماعية الحالة: يلي بما للعميل الشخصي الملف تأثر كيفية فهم2.10
والالتزامات المتراكم المال ورأس الاعتيادي والدخل والوظيفي العائلي
.الأخلاقية التفضيلات الخطر من والموقف المالية

الحماية بتوفير المتعلق التخطيط: المالي للتخطيط الرئيسية المجالات معرفة2.11
والاستثمار وبالادخار ،)العجز ذلك في بما( والصحي الحياة تأمين عبر

.والميراث والتقاعد
لتحديد الحقائق تقصي عملية عبر جمعها تم التي المعلومات تطبيق تطبيق2.12

مجالات من مجال كل ضمن الأمد والطويلة القصيرة للعميل المالية الأهداف
.أعلاه 11.2 المذكورة الرئيسية المالي التخطيط

على بناءً أساسًا تحدد أن المرجح من التي للعميل المالية الأهداف معرفة2.13
والحالة المسكن يخص فيما المستقبلية وتطلعاته الحالية العميل احتياجات
.التقاعد وخطط الوظيفية والخطط العائلية والالتزامات الاجتماعية

الجيدة الممارسات.3
للتأكد البيع عملية مراحل جميع في واجب المالي المستشار على أن معرفة3.1

المستشار توصيات قبول على المترتبة الآثار كل تمامًا يفهم العميل أن من
.الكامنة الأخطار ذلك في بما المالي

سبيل على والمشورة المالية الخدمات من مختلفة أنواع بين الفرق معرفة3.2
.التنفيذ على تقتصر أو مقيدة أو مستقلة المشورة هل المثال،

وطريقة معين وضع المالي للمستشار يكون أن ضرورة في السبب فهم3.3
عنها الكشف يجب التي الرسوم أو العمولة المثال، سبيل على لمكافأته،
.البيع عملية بداية في المحتمل للعميل

من مجموعة باستخدام المنظمة التوصيات تطبيق على قادرًا ستكون3.4
.للعميل الملائمة والحالية الجديدة المالية المنتجات

توفيرها ينبغي التي المالية الخدمات لمنتجات الرئيسية السمات معرفة3.5
.المعلومات هذه فيها توفر أن ينبغي التي البيع عملية في والمرحلة للعملاء

ملائمة مدى لمراقبة استخدامها يمكن التي والمراقبة الإشراف طرق فهم3.6
.المالية والمنتجات البيع عملية في الماليين المستشارين وأداء المشورة

العميل يرفض عندما اتخاذها المستشار على يجب التي الخطوات معرفة3.7
أنها المستشار يعتقد معاملة تنفيذ المستشار من ويطلب المستشار توصيات

.مناسبة غير
المنتج لديه يكون لا عندما به القيام المقيد المستشار على يجب ماذا معرفة3.8

.العميل احتياجات مناسب بشكل يلبي الذي
المعقولة الخطوات جميع اتخاذ من التأكد المستشار واجب من بأن فهم3.9

معاملات تنفيذ عند للعميل السوق في المتاحة الشروط أفضل على للحصول
.معينة

أو طلب يتم لا عندما العملاء عن نيابة فقط التنفيذ عملية إجراء كيفية معرفة3.10
المالية؛ المشورة تقديم

التي الأموال ومصدر المناسب العميل هوية تحديد طلب إلى الحاجة فهم3.11
.الأموال غسل عمليات لتجنب استثمارها سيتم

المالية المنتجات بين للتبديل للعميل المشورة تقديم أخلاقية عدم سبب فهم3.12
بوضوح يصب التحويل أو التبديل هذا يكن لم ما الخدمات مقدمي لمختلف

.العميل مصلحة في
.الإلغاء لترتيب الرئيسية السمات معرفة3.13
الخدمات منتجات بيع لتغطية الشكاوى لتقديم فعال إجراء إلى الحاجة فهم3.14

.الإجراء لهذا الأساسية السمات ومعرفة المالية
.التعويضية للترتيبات الرئيسية السمات معرفة3.15
المشورة وتقديم وظروفه العميل لترتيبات المنتظمة المراجعات أهمية فهم3.16

.الملائمة بالتغييرات يتعلق فيما

الحماية منتجات.4
الوفاة ضد الحماية تخص مشورة إلى حاجة فيها توجد التي الظروف معرفة4.1

.والعجز
متطلبات عليها تعتمد التي الرئيسية والمالية الشخصية التفاصيل معرفة4.2

.والالتزامات والأصول والدخل والمعالون العمر: العميل حماية
:للعميل ملائمتها مدى على تؤثر التي الحماية منتجات وثائق سمات معرفة4.3

وضمانات وخيارات والعمولات، الرسوم وهيكل المتميزة، المستويات
الاستثماري والأداء المحتملة، والقيود الوثيقة، ومنافع والمرونة، الوثيقة،
).ملائما ذلك كان حيثما( التصفية وقيم ،)ملائما ذلك كان حيثما( السابق

في أعلاه 3.4 في المذكورة الميزات أهمية وتقييم أولويات تحديد كيفية فهم4.4
.العميل ظروف من معينة مجموعة
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.للعميل ملائمتها على الحماية لمنتجات الضريبية المعاملة تؤثر كيف فهم4.5
وتأمين المؤقت الحياة تأمين: عام بشكل هذه الحماية منتجات سمات معرفة4.6

الدخل تأمين منافع ذلك في بما( القيمة والمتناقص الثابت المؤقت الحياة
مدى والتأمين والتجديد والتحويل للزيادة والقابل القيمة والمتزايد) العائلي
أرباح وبدون الأرباح مع الاستثمارية بالوحدات المرتبط والتأمين الحياة

والتأمين الحرجة الأمراض وتأمين الدخل حماية وتأمين الصحي والتأمين
والحوادث الأمراض وتأمين الأجل الطويلة الرعاية وتأمين الخاص الصحي
.والبطالة

احتياجات لتلبية 4.6 في المدرجة المنتجات توظيف على قادرًا ستكون4.7
.معينة ظروف في العميل

والاستثمار الادخار منتجات.5
الادخار مجال في المشورة تقديم إلى حاجة فيها توجد التي الظروف معرفة5.1

.والاستثمار
منتجات اختيار في تؤثر التي الرئيسية والمالية الشخصية العوامل معرفة5.2

.والاستثمار الادخار
الاستثمارية والمنتجات الادخار منتجات اختيار في الملائمة عوامل معرفة5.3

/ الوصول وسهولة والضمانات، المال، رأس نمو وآفاق الدخل ذلك؛ في بما
والبيع، الشراء وآليات والخطر، المساهمات، وحدود والغرامات، السيولة،
.والمرونة السابق، الاستثماري والأداء والعمولات، الرسوم وهياكل

في أعلاه 5.3 في المذكورة الميزات أهمية وتقييم أولويات تحديد كيفية فهم5.4
.العميل ظروف من معينة مجموعة

ملاءمتها على والاستثمار الإدخار لمنتجات الضريبية المعاملة تؤثر فهم5.5
;للعميل

:هذه الاستثمارية والمنتجات الادخار منتجات ملامح عام، بشكل ،معرفة5.6
البريطانية، الحكومة سندات الحكومية، المالية والأوراق الادخار، حسابات

العادية المدرجة، وغير المدرجة: الأسهم الثابتة؛ الفائدة ذات الاستثمارات
في المشاركة غير الأرباح، في المشاركة: المختلط الحياة تأمين والتفضيلية؛
:الحياة دفعات الاستثمارية؛ بالوحدات لمرتبطة التكلفة، منخفضة الأرباح،
:الجماعية الاستثمارات التكاليف؛ الدخل، خيارات الوفاة، خيارات الأنواع،
المفتوحة الاستثمار وشركات الاستثمارية، والوحدات الاستثمار، صناديق
الملكية سندات ذلك في بما الشركات؛ سندات الاستثمار؛ سندات العضوية؛
.والتجاري السكني المباشر، وغير المباشر: العقاري الاستثمار المحمية؛

6.5 في المدرجة والاستثمار الادخار منتجات توظيف على قادرًا ستكون5.7
.معينة ظروف في العملاء احتياجات لتلبية أعلاه

.للعائد الحقيقي والمستوى للخطر العميل تحمل بين العلاقة فهم5.8
.للخطر الجماعية الاستثمارات توزيع كيفية فهم5.9

الأخرى الاقتصادية البيئية والعوامل والانكماش التضخم يؤثر كيف فهم5.10
.والاستثمار الادخار منتجات على

ومنتجات المستقبلي الأداء على الفائدة أسعار في التغيرات تؤثر كيف فهم5.11
.والاستثمار الادخار

التقاعدية المعاشات منتجات.6
التقاعد بشأن المشورة على للحصول حاجة فيها تكون التي الظروف معرفة6.1

.المشورة هذه وتوقيت
.التقاعدي المعاش يخص فيما العميل متطلبات تقييم كيفية معرفة6.2
متطلبات عليها تعتمد التي الرئيسية والمالية الشخصية التفاصيل معرفة6.3

والأصول والدخل والمعالين السن: التقاعدي المعاش يخص فيما العميل
والحالية السابقة التقاعدية المعاشات وترتيبات الأخرى والالتزامات
).ذلك ينطبق حيثما( الحكومي التقاعدي المعاش ومخصص

:للعميل ملائمتها مدى في تؤثر التي التقاعدية المعاشات نظام ملامح معرفة6.4
وهيكلة والمنافع الاستثمار وخيارات وحدودها المساهمة ومستوى الأهلية
والمرونة التحويل وقيمة السحب وترتيبات) وجدت إن( والعمولة النفقات

.والضمانات
في أعلاه 4.6 في المذكورة الميزات وتقييم الأولويات تحديد كيفية فهم6.5

.العميل ظروف من معينة مجموعة
المعاشات نظام ومنافع لمساهمات الضريبية المعاملة تأثير كيفية فهم6.6

.معين لعميل ملائمتها مدى على التقاعدية
ونظام هذه، التقاعدية المعاشات أنظمة أنواع ملامح عام، بشكل ،معرفة6.7

الاستحقاق ذلك في بما ، المعرفة المنافع( المهنية التقاعدية المعاشات
:الشخصي التقاعدية المعاشات ونظام ،)المعرفة والمساهمات المعجل،

الحكومية، التقاعدية المعاشات ومخصصات والمجموعات، الفردي،
.الإضافية الطوعية المساهمات ومشاريع

لتلبية أعلاه 7.6 في المدرجة التقاعد برامج تطبيق على قادرًا ستكون6.8
.معينة ظروف في العملاء احتياجات

والمعاشات المعرفة المنافع ذات التقاعدية المعاشات نظام بين الفرق فهم6.9
.المعرفة المساهمات ذات التقاعدية

الأخرى الاقتصادية البيئية والعوامل والانكماش التضخم يؤثر كيف فهم6.10
.الحياة ودفعات التقاعدية المعاشات مخططات على

لبرامج المستقبلية القيمة على الفائدة أسعار في التغيرات تؤثر كيف فهم6.11
.الحياة ودفعات التقاعدية المعاشات

.للتقاعد التخطيط كفاية عدم عواقب فهم6.12
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القراءة قائمة
يمكن التي قراءة مصادر من مختلفة تفاصيل التالية القائمة توفر
.دراستك في تساعدك أن

.فقط للمنهج وفقًا الامتحان سيكون: ملاحظة
ذاتها حد في تكون ولن فقط، للتوجيه هذه القراءة قائمة نقدم

.للامتحان موضوعًا
التطورات، آخر على اطلاعك على المصادر هذه تساعد سوف
.المقرر المنهج في الموجودة للمواضيع أوسع تغطية وتوفر
المواد معظم إلى الوصول القانوني التأمين معهد لأعضاء يمكن

المعرفة لخدمات الويب صفحة عبر أدناه الإضافية الدراسية
. على
معلومات على للحصول-  متكرر بشكل جديدة موارد إضافة تتم

استعارة أو كتاب فصل أو مقال من نسخة على الحصول حول
على الدخول الرجاء مصادر، على العثور في المساعدة أو كتاب
. إيميل إرسال أو

القانوني التأمين لمعهد الدراسي الكتب

كتاب. القانوني التأمين معهد: لندن. المالي التخطيط في شهادة
.المالي التخطيط في شهادة

الكتب

دليل سلسلة. جيلكريست كريس. المالي التخطيط عملية
). تاكسفريفس لندن،. (سنوي. المستشار

الإلكتروني الكتاب

ديسكفري البحث أداة خلال من متاحة التالية الإلكترونية الكتب
القانوني التأمين معهد لأعضاء متاحة( الإلكتروني الموقع عبر
):فقط

إتش. والاستثمار المالي التخطيط نفس علم: المستثمر سلوك
.2014 وايلي،: جيرسي نيو هوبوكين،. بيكر كينت

نهج: الحياة دورة مدى على الاستراتيجي المالي التخطيط
موشيه تشاروبات، نارات. الشخصية الأخطار لإدارة مفاهيمي

كامبريدج: يورك نيو. هوانغ هواكسيونغ مايلفيسي، اير
.2012 بريس، ونيفرزيتي
ديفيد. دائمة أعمال بناء: الماليين للمستشارين المتعاقب التخطيط
.2014 وايلي،: جيرسي نيو. جراو

القانوني التأمين معهد لإعضاء فقط ديسكفري عبر إلكتروني كتاب صيغة في كذلك متاحة*
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على الموارد من وغيرها) Factfiles( الحقائق ملف
الانترنت

الفهم وسهولة بالإيجاز القانوني التأمين معهد وقائع ملفات تتميز
التي المتخصصة بالمعلومات غنية مصادر على احتوائها رغم

يد على الوقائع ملفات أُعدت. الأعضاء معرفة إثراء تستهدف
المرتبطة الرئيسية الموضوعات تتناول وهي وممارسين، خبراء

البعض لدى المعروفة غير النقاط بعض إلى بالإضافة بالمجال،
والمعاشات الحياة وتأمين العامة كالتأمينات تخصصًا الأقل أو

بطريقة جمعها تم معلومات جانب إلى هذا المالية، والخدمات
الإنترنت على متاحة. أخرى مصادر في بسهولة متاحة غير
).القانوني التأمين معهد لأعضاء فقط( الرابط عبر
التأمين بمعهد والخاصة صوتيًا تبث التي المحاضرات سلسة تقدم
الذين المتخصصين وخبرائه المجال هذا رواد من العديد بلندن

التي الحالية والتوجهات الموضوعات من العديد يستعرضون
الإنترنت على متاحة. المالية والخدمات التأمين مجال في تؤثر
).القانوني التأمين معهد لأعضاء فقط( الرابط على

.بيكر براد. المالية الخدمات في المرتفعة القيمة ذات الثروات
.كولينز سيمون. الرقابي الإطار
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عاًما ولدیھما ابنة صغیرة؟  30لزوجین یبلغ عمر كل منھما  األكثر احتماالً ما ھي أولویة التخطیط المالي  .1
A.   .تخطیط ضریبة المیراث 
B. ة تأمین الحیاة.  ایحم 
C.  التقاعدي لمعاشاتخطیط.
D.   .الرسوم الطبیة الخاصة 

باسمتمتلكھ بالفعل والمبلغ الذي  إحدى السیداتھ إلی حتاج تالفرق بین مبلغ تأمین الحیاة الذي یُعرف  .2
A.  المعرض للخطر. المبلغ
B.  الوفاة.   استحقاقات 
C. العجز  . 
D. التأمین مبلغ. 

؟ عادةً العمیل  شھدھااة التي سیكم عدد مراحل نموذج دورة الحی .3
A. 5   .مراحل 
B. 7   .مراحل 
C. 8   .مراحل 
D. 10   .مراحل

 ر على االحتیاجات المالیة للعمیل في كل مرحلة من مراحل الحیاة ھو التوازن بینأحد العوامل الرئیسیة التي ستؤثّ  .4
A. تاألصول والمسؤولیا. 
B. ة. متداولاألصول الثابتة وال 
C. األجل. قصیرة األجل وطویلة  تالمسؤولیا
D. لملموسة.  األصول الملموسة وغیر ا 

یعمالن ولیس لدیھما أطفال ھي   شابینأن تكون أولویة التخطیط المالي لزوجین  المرجح من  .5
A.  .الحمایة ضد فقدان الدخل 
B. .توفیر صندوق طوارئ 
C.  المالیة.   تالمسؤولیاتخفیض 
D. جلستثمار طویل األاالو  برامج االدخار.

؟ااحتیاجاتھمأھم  عادةً . ما الذي یعتبر للتصرف قابالً  دخالً كبار   ءلدیھما أبنا ن ازوجیمتلك  .6
A. بناءرأس مال لأل تكوین  . 
B. الضریبیة عند الوفاة.  تالمسؤولیا سداد رأس مال ل تكوین
C. تكالیف التعلیم.  دخار لسداد اال 
D. ااالدخار لتقاعدھم  . 

للعمیل   مناسبًالن یكون نموذج دورة الحیاة  .7
A. عزبألا  . 
B.  .الذي یتزوج مرة أخرى 
C. أطفاالً  تبنيالذي ی  . 
D. التقاعد.  الذي یؤجل 

حیاة ویرید الحصول على مشورة بشأن  تأمین لیس لدیھ  اتقاعدیً  وظیفة توفر معاًشاعمیل شاب متزوج یعمل في  .8
 حتیاجاتھ الحقیقیة؟ تحدید أولویات ااالدخار لتعلیم طفلھ. كیف یجب 

A.  إذا لزم األمر زیادتھو ھ عمل جھةوفره تحیاة   تأمین أي التفكیر في یجب  . 
B.  حاجة العمیل المعلنة. تُمثل نھا حیث إخطة التعلیم أوالً  التفكیر في یجب 
C.  ا لتلبیة احتیاجاتھ من الدخل عند التقاعد. التقاعدي ألنھ قد ال یكون كافیً مراجعة معاشھ یجب
D. ن خطة التعلیم.  یجب اقتراح التأمین الطبي الخاص باعتباره أكثر أھمیة م 
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 . یجب مراجعة احتیاجاتھا المالیة الفوریة  مؤخًرامعھا معالین متبقین لیس لدیھا عمیلة مسنة  ترّملت .9
A. ورة بشأن تخطیط الحمایة.  ألنھا ستحتاج إلى المش 
B.  لمیراث.  األنھا ستحتاج إلى البدء في تخطیط 
C. تحقیق نمو رأس المال على الدخل اإلضافي المتاح لھا. ل 
D. معیشتھا باستخدام الموارد المتاحة المتبقیة.    مستوى لحمایة 

 
  على العمل لفترة طویلة بسبب المرض.  في حالة عدم قدرتھلدخل ل مصدر بدیلإلى توفیر  الءعم أحد الیحتاج  .10

 ھو األنسبالمنتج  سیكون
A.  .التأمین ضد الحوادث والمرض 
B. ةض الحرجامراأل ضد تأمین ال  . 
C.   .تأمین حمایة الدخل 
D. ص. لطبي الخاالتأمین ا 

 
  ھي  حدى العمیالتإحدى الخطوات األربع لتحدید االحتیاجات المالیة الحقیقیة إل .11

A. خطارتجاه األ  اتحدید موقفھ  . 
B.  وضعھا الوظیفي.   تحدید 
C.  تاریخھا الطبي.   معرفة 
D.   .تحدید أولویات متطلباتھا 

 
 یة الحقیقیة للعمیل؟ ھ المستشار المالي في االعتبار عند تحدید االحتیاجات المالیضع  لنما الذي  .12

A.   .احتیاجات العمیل الحالیة والمستقبلیة 
B.  خطاراأل تجاهموقف العمیل  . 
C. لعمیل فقط.  ل یةمستقبلاالحتیاجات ال 
D.   .تحدید أولویات متطلبات العمیل 

 
 لتقصي الحقائق ھو  يرئیسالالھدف  .13

A. لوائح المبیعات.  إثبات االلتزام ب 
B.  تإن وجد  ،العمیل احتیاجاتتحدید  . 
C. بھ.   ىتبریر بیع المنتج الموص 
D. حتیاجات العمیل.  الكمي ال تحدید ال 

 
المستشار المالي على أھداف العمیل وتطلعاتھ المستقبلیة التي یوجھھا  األسئلةركز ت خالل مقابلة تقصي الحقائق،  .14

 بحیث  
A.  بشكل منفصل عن االحتیاجات الحالیة.  المستقبلیةیتم النظر في األھداف 
B.  ر في األھداف المستقبلیة إلى جانب االحتیاجات الحالیة.  النظیتم 
C.   .یتم إعطاء األھداف المستقبلیة األولویة على االحتیاجات الحالیة 
D.  االحتیاجات الحالیة األولویة على األھداف المستقبلیة.  یتم إعطاء 

 
 تقصي الحقائق؟  إجراء في التسویق المباشر، كیف یتم  .15

A.  ًا لوجھ فقط. وجھ 
B. البرید فقط.  یق ن طرع 
C.   .عبر الھاتف فقط 
D. الھاتف.  عبر  أوالبرید یق رعن ط 
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  ھا لوجھ ھي أنلتقصي الحقائق وجھً  الرئیسیةالمیزة  .16
A.  فرصة أفضل للتغلب على أي اعتراضات.  للمستشار قد یكون 
B.  ّللعمالء المحتملةمات قد یقوم المستشار بجمع قدر كبیر من المعلومات التي قد تكون مفیدة في تقدیم المقد 

 .  یینالمستقبل
C.   .المستشار قادر على الحصول على فھم كامل الحتیاجات وأولویات العمیل 
D.  بسرعة.   وثیقة شراءالعمیل قادر على 

 
 العمیل  إذا كانالمقابلة الھاتفیة مناسبة  تُعدّ  .17

A.   .غیر قادر على التمییز بین االحتیاجات المتصورة والحقیقیة 
B. رت بشكل كبیر.  غیّ لدیھ احتیاجات وظروف مالیة ت 
C.  ویحتاج التخاذ قرار سریع.  بالضبط یعرف ما یریده 
D. كامل وتحلیل االحتیاجات.  تخطیط مالي  حتاج إلىی 

 
 في قسم التفاصیل المالیة لتقصي الحقائق؟  عادةً ھ دوینیتم ت الما الذي  .18

A.   .أصول العمالء 
B. العمالء.   مسؤولیات 
C. لعمالءالخاصة باواالستثمارات   دخاراال برامج . 
D. المالیة.   خطارموقف العمیل من األ 

 
 المستشار المالي الذي یرید من العمیل أن یؤكد بیانًا بسیًطا للوقائع؟  ما نوع السؤال الذي سیطرحھ .19

A.   .سؤال توجیھي مفصل 
B. مفصل سؤال مفتوح . 
C. وجزسؤال مغلق م  . 
D. موجز ال مفتوحسؤ  . 

 
 في تقصي الحقائق؟    عادةً یتم جمعھا  ال لتية اعائلما ھي فئة معلومات العمیل وال .20

A.  ُمر العمیل.  ع 
B. ة الحالیة.وظیفال 
C. الطبیب.   بیانات 
D.  .الحالة الصحیة 

 
 میزة تقصي الحقائق عن طریق البرید ھي   .21

A. دهالذي یحدّ  وقتالفي  كن للعمیل إكمال االستمارةأنھ یم . 
B. العمیل.   تدور في ذھنلمحتمل أن جمیع االستفسارات التي من ا تناولستستخدمة المُ  االستمارات أن 
C. رسوًما أقل بكثیر.  سیدفع العمیل  أن 
D. د المنتج.عالقة أفضل مع مزوّ  أنھا تؤسس 

 
 ؟ خطارلماذا یرغب المستشار المالي في تحدید موقف العمیل تجاه األ .22

A. المرتبطة بوظیفة العمیل إلى مستوى غطاء الحمایة الشخصیة الذي ینبغي التوصیة بھ خطارتشیر األ  . 
B. لى مقدار الحمایة التابعة المطلوبة. إبھوایات العمیل المرتبطة  خطارتشیر األ 
C. وثائقالتحقق من مالءمة العمیل لنوع معین من ال لغرض . 
D. مطلوب بالفعل.  حساب الفجوة بین الحمایة الحالیة للعمیل وما ھو  لغرض 
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فیما  على قید الحیاة  منھما یتبقى شخص خر آلا  فیھدفع التعویض  تنفیذ وثیقة تأمین على حیاة شخصین یُ  من المرجح  .23
 للتخطیط المالي؟  رئیسيمجال أي  یتعلق ب

A.  .تخطیط اإلعاقة 
B.  .تخطیط االستثمار 
C.  لتقاعد. اتخطیط 
D.   .تخطیط المیراث 

 
 الحمایة؟  وثیقةر على المنتج الذي یوصى بھ العمیل لأن یؤثّ  المحتملمن الذي ما ھو عامل األھلیة  .24

A.   .طبیعة مھنتھ 
B.  قاعد الطبیعي لمھنتھ.  التسن 
C.  حیاتھ المھنیة. بالنسبة للعمیل اخطط وطموحات 
D. یعمل لحسابھ الخاص.  وأ لدى إحدى جھات العمل كان یعمل إذا 

 
 فماذا یعني ذلك؟ على أساس التنفیذ فقط،    وثیقة  شراء رغب في ت تالعمیالإحدى  تإذا كان .25

A. عنھا دون طلب أو تلقي مشورة.  نیابةً  ةالتجاری تالتعامال إلجراء تشار توّجھ العمیلة المس 
B.  بالعمالء اآلخرین.   أكثر مالءمة، مقارنةً  اشروطً  ةلعمیلل یُقدم المزّود 
C. د.  مع المزوّ  تعامل مباشرةً ت ا، ولكنھأحد الوسطاءالمشورة المالیة من  ةتلقى العمیلت 
D. تشارة مالیة.  على اس للحصول مباشرةً  د إلى المزوّ  ةذھب العمیلت 

 
 د واحد فقط؟ مزوّ مھا یقدّ للعمیل من مجموعة منتجات  األنسبالمنتج  اختیارأي نوع من المستشارین ملزم ب  .26

A.   .مستشار مالي مستقل 
B. دةشركات تأمین متعدّ مرتبط ب وكیل. 
C. سمسار أوراق مالیة 
D.  شركة تأمین واحدة فقطمرتبط بوكیل  . 

 
 العمیل بالمنتج الموصى بھ؟   نقطة یجب أن یؤكد المستشار المالي عندھا التزام  أقربما  .27

A.  .بعد االنتھاء من وثائق المنتج ذات الصلة 
B.   .في اجتماع العرض 
C.  المنتج.  سریان مفعول قبل تاریخ الذكرى السنویة األولى لبدء 
D.   .قبل االنتھاء من تقصي الحقائق 

 
 الممثل المعین؟  اذا یعنيم .28

A. اتالمنتج يد مزوّ أحد میل فیما یتعلق بوكیل لع  . 
B. اتالمنتج يد مزوّ أحد العمیل للتعامل مع شكوى ضد قِبل من  یننعیّ مُ أحد ال  . 
C.  ن للتعامل مع الجمھور.  عیّ منتج مُ مزّود ال يموظفأحد 
D.  منتجات لبیع منتجاتھا.  ال يد مزوّ أحد شركة مرتبطة ب 

 
وثیقة    1,800، وفي نھایة الفترة كانت تأمین مختلطوثیقة  2,000تأمین الحیاة  مزّود ا، أصدر شھرً   12خالل فترة  .29

 ا تزال ساریة. ما ھو معدل الثبات؟  م وثائقمن نفس ال
A. 30% 
B. 75% 
C. 83% 
D. 90% 
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أنھ  ب ھ ویطلب إعداد منتج یشعر المستشار مشورتعمیل یرفض  ینالمستشارأحد ممارسة عندما یكون لدى  أفضلما  .30
 غیر مناسب؟  

A.  عكس رغبات العمیل. یاجات لاالحتیتحلیل تعدیل 
B. للمتابعة.  من العمیل تأكیًدا خطیًاطلب علیھ أن یالمنتج، وإذا أصر العمیل، ف مالءمةشرح للعمیل سبب عدم  أن ی 
C. حالة العمیل إلى مستشار آخر.  إ فعلیھوإذا أصر العمیل،  ،شرح للعمیل سبب عدم مالءمة المنتجأن ی 
D. المنتج ألنھ غیر مناسب.   تقدیم رفض أن ی   

 
منتج یلبي احتیاجات   مجموعة منتجاتھ على تحتوِ  لمإذا بشركة تأمین واحدة ماذا یجب أن یفعل الوكیل المرتبط  .31

 العمیل؟ 
A. یلبمنتج آخر بد  التوصیة  . 
B.   .إحالة العمیل إلى مستشار مالي مستقل 
C.  ّم المنتج المطلوب.  یقدّ  ات د منتجإحالة العمیل إلى مزو 
D. مختلف.   اتد منتجمزوّ ب الستعانة لعمیل بال بیع المنتج 

 
واجبات المستشار المالي المستقل عند التفاوض على أفضل الشروط  فإنفیما یتعلق بالواجب المھني والتعاقدي،   .32

 بأنھا  فھا على أفضل نحو یمكن وصللعمیل 
A.   .واجب مھني للعمیل وواجب تعاقدي للشركة 
B.  ٍمن العمیل والشركة.  واجب تعاقدي لكل 
C. من العمیل والشركة، ولكنھ مستقل عن أي واجب تعاقدي.   اجب مھني لكلٍ و 
D.   .واجب تعاقدي للعمیل وواجب مھني للشركة 

 
یرغب في زیادة دخلھ إلى أقصى حد، بتشجیع العمیل على تغییر  الذي ، ینمالیال ینمستشارأحد القیام یُعّد لماذا  .33

 ؟  أمًرا غیر أخالقي وثائقال
A.  ى المركز المالي للعمیل.  سلبًا علذلك ر ؤثّ یقد 
B. بشروط أقل مالءمة.   ستُقدَّم وثائق جدیدة دائًما 
C. معاملة ضریبیة أكثر مالءمة.  دائًما القدیمة  تتلقى الوثائق 
D.  ّكالیف ستنتقل إلى حاملي وثائق التأمین اآلخرین.  د تقد یتكبد المزو 

 
 بل  لنظر في المعاملة من قِ السماح بإعادة ا وھ الوثیقةفترة اإللغاء التي تلي بیع الغرض من  .34

A.   .المستشار فقط 
B.  فقط.  العمیل 
C. د فقط.  مزوّ ال 
D. والعمیل.  زّود الم 

 
 إذا  فقطواستبدالھا   قبل تاریخ استحقاقھا  تأمینال وثیقة بإنھاء نصح العمیل یجب أن یُ  .35

A.  .وافق المستشار على التخلي عن العمولة 
B. أعلى.  جدید  تغطیة  كان ھناك مبلغ 
C.   أقل. قسط جدید كان ھناك 
D.  منتج جدید مناسب تماًما الحتیاجات العمیل.  كان ھناك 

 
 شرح المیزات الرئیسیة للمنتج للعمیل؟  عادةً في أي مرحلة من مراحل عملیة البیع ینبغي  .36

A.   ة. مشورقبل تقدیم أي 
B.   .خالل مقابلة تقصي الحقائق 
C.   .عند عرض التوصیات 
D.  المنتج بعد إتمام البیع. مستنداتمع   
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الجدد غیر قادر على تحدید ھویتھ بما یرضي مستشاره المالي. اإلجراء المناسب الذي یجب على   ءالعمالأحد  .37
 المستشار المالي اتخاذه ھو اإلصرار على رؤیة جواز سفر العمیل  

A.  مالیة.    معاملةقبل الموافقة على إتمام 
B.  .قبل اجتماع المراجعة السنوي 
C.  وثیقةإلغاء للقبل انتھاء أي فترة . 
D. مالیة.  معاملة تھاء من فور االن 

 
 ؟ غب في تلقي أي مشورةیر  ال ھما الذي یجب أن یفعلھ المستشار عندما یرغب العمیل في إجراء معاملة ولكن .38

A. دائًماین مشرفأحد الالمعاملة إلى  أن یحیل  . 
B. د المنتج.  طلب من العمیل التعامل مباشرة مع مزوّ أن ی 
C. المشورةتلقي العمیل  لم یقبل ما المعاملة  إجراءرفض أن ی . 
D. مشورة.  أي كتابةً أنھ لم یتم طلب أو تقدیم  یجب أن یدّونالمعاملة، ولكن  إجراء 

 
 ؟ د ألجل محدّ  تأمین وثیقةبموجب ما ھو الظرف الذي یمكن التأمین على عواقبھ المالیة  .39

A. .الوفاة 
B.   .اإلعاقة 
C. المزمنمرض ال  . 
D.  .التقاعد 

 
 بالوقت الذي  يدخل األسرلل المنفعیة  وثیقةالینبغي تحدید مدة  .40

A. ي.  د االستقالل الماسن فیھ الطفل األصغر  بلغی 
B.  ي. د االستقالل الما سنالطفل األكبر یبلغ فیھ 
C.  فقط.   عاًما 60سن یبلغ فیھ الشخص المؤمن على حیاتھ 
D.  فقط عاًما 65سن یبلغ فیھ الشخص المؤمن على حیاتھ  . 

 
 على مالءمة منتج الحمایة مع عدم وجود عنصر االستثمار؟ ر الذي یؤثّ  الرئیسيما ھو العامل  .41

A.  ّد. القوة المالیة للمزو 
B.  التأمین أقساطمستوى  . 
C.   .األداء االستثماري السابق 
D. ردادیةستقیمة االال  . 

 
على   ة ممكن تغطیةفضل عطي األولویة ألالذي یعمل لحسابھ الخاص إلى تأمین حمایة الدخل وی أحد العمالءیحتاج  .42

   تبلغلمستشار المالي أن یوصي بفترة مؤجلة على اة. ینبغي وثیقتكلفة ال
A. 4   .أسابیع 
B. 13  .أسبوًعا 
C. 26  .أسبوًعا 
D. 52  .أسبوًعا 

 
 على   أساسية تأمین طبي خاص مناسبة للعمیل بشكل وثیقجب أن تعتمد توصیة المستشار المالي بی .43

A. وقیود المنتج.   ئد افو 
B. للمنتج إمكانات نمو رأس المال . 
C. للمنتج األداء االستثماري السابق  . 
D. االستردادیة للمنتج القیمة  . 
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  ال من منتج بدالً  التأمین أقساطضریبیًا على  أن یوصي المستشار المالي بمنتج حمایة یتلقى إعفاءً  من المرجحلماذا  .44
 ذلك؟  وفری

A.  .ستكون قواعد اإللغاء أكثر مرونة 
B. أقل.   تغطیةستكون تكلفة ال 
C. المضمونة أعلى.   لفوائد ستكون ا 
D. أكثر جاذبیة.   وثیقةستكون خیارات ال 

 
 نوع من المنتجات للحفاظ على سداد القرض في حالة العجز طویل األجل ھو  أنسب .45

A. ة.  حرجتأمین ضد األمراض الال 
B.   .تأمین حمایة الدخل 
C. الحیاة.   تأمین 
D.  جلرعایة طویلة األالتأمین . 

 
ل ئوفاة العا ضد یة السنویة لطفلھما على مدى السنوات الثماني القادمة الرسوم المدرس تأمین یرغب زوجان في  .46

 لتلبیة ھذه الحاجة؟ األوفر. ما المنتج سرةالرئیسي لأل
A. يدخل األسرلل منفعیةة وثیق  . 
B. وثیقة التأمین المؤقت الثابت  . 
C. منخفض التكلفة.   التأمین المختلط وثیقة 
D. الحیاة.   مدىتأمین  وثیقة 

 
   عادةً  ةحرجض الامراألمین ضد التأ وثیقة وفر ست .47

A.  ًیُدفع عند تشخیص أمراض معینة.  ا مستقطعً ا مبلغ 
B.  ًلعالج في المستشفى الخاص ألي مرض.  تلقي ادفع لیُ  مستقطعًا  امبلغ 
C.  ًدة. بعد استمرار المرض لفترة زمنیة محدّ  امنتظمً  دخال 
D.  ًخالل فترات المرض قصیر األمد.   امنتظمً  دخال 

 
ة مرنة بما یكفي الستخدامھا في  وثیقا أن تكون الحمایة ألسرتھا، ولكنھا ترید أیضً فیر التوامرأة متزوجة  طلبت .48

 ؟  عادةة التي ینبغي التوصیة بھا وثیقاألسرة. ما نوع الأفراد  زیادة عدد تخطیط المیراث مع 
A. وثیقة التأمین المختلط . 
B.  يدخل األسرلل منفعیةوثیقة  . 
C. وثیقة التأمین المؤقت الثابت  . 
D. الحیاة مدىتأمین  وثیقة  . 

 
یُعّد  وثائقوفاتھ. أي نوع من ال ضد قرض سداد أرخص شكل من أشكال تأمین الحیاة لحمایة  ءالعمالأحد طلب ی .49

 حتیاجات العمیل؟ ال األنسب
A.  قابل للتحویل. ال الحیاة المؤقتوثیقة تأمین 
B.  .وثیقة التأمین المؤقت المتناقص 
C. للتجدید.  القابل وثیقة التأمین المؤقت 
D. وثیقة التأمین المؤقت الثابت  . 

 
 ؟  ارأس مال متراكمً الذین ال یمتلكون بل األشخاص المال من قِ  دخار البشكل عام  كثر شیوًعااألالسبب ما ھو  .50

A. صندوق طوارئ.  تأسیس 
B.  أحد األبناء  واجز سداد نفقات  . 
C.  أحد األبناء تعلیم نفقات توفیر  . 
D. المشاریع التجاریة أحد  الستثمار فياأو  تأسیس . 
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 االستثماریة ھو   اواحتیاجاتھ ةر على مدخرات العمیلیؤثّ  الالعامل الرئیسي الذي  .51
A.   .أي میراث متوقع 
B. الحالیة.  األصول والمسؤولیات 
C.   .المعدل الحالي للضرائب 
D.  القابل للتصرفمقدار الدخل. 

 
 بشراء  رأس المال   أخطاریجب أن ینصح العمیل الذي یطلب مستوى منخفض من  .52

A. أسھم شركة . 
B. حكومیة.  سندات 
C. ستثمار.  صنادیق ا 
D. .وحدات استثماریة 

 
رأسمالھ على المدى القصیر إلى المتوسط. ویطلب نصیحة استثماریة فیما بتعلق بمؤخًرا باع عمیل منزلھ الرئیسي  .53

عند اتخاذ قرار   ةاألكثر أھمیالذي سیكون ھ في أي وقت. ما ھو العامل العمیل المنزل الذي یرغب في شرائقد یجد 
 بشأن منتج مناسب؟

A.   .سھولة الوصول إلى رأس المال 
B.   .ھیكل الرسوم والعموالت 
C. نمو الدخل ورأس المال.   احتماالت 
D. ماري السابق.  األداء االستث 

 
 لمنتج استثماري إشارة إلى  یُعّد ھامش الشراء والبیع .54

A.  ربح. ال تحقیقالفترة األولیة التي یجب أن یتم فیھا االستثمار قبل 
B.   .جزء من تكلفة االستثمار في ھذا المنتج 
C.   .األداء السابق لالستثمار 
D. ریسعتمعدل النمو المفترض ألغراض ال. 

 
،  لالمتیازات الضریبیة المتاحة  عادةً الذي ینبغي إعطاؤه  عند تقدیم المشورة للعمیل بشأن االدخار، ما ھو االعتبار .55

 ؟ إذا حدث ذلك من األساس
A.  الفوریة قبل االمتیازاتفي االعتبار االمتیازات الضریبیة المستقبلیة  أخد یجب  . 
B.  قیة على میزات المنتج األخرى.  الضریبیة األسب  المتیازاتیجب أن یكون ل 
C.  جنبًا إلى جنب مع میزات المنتج األخرى.  في االعتبار االمتیازات الضریبیة  أخذ یجب 
D.  جزًءا من مالءمة المنتج. ال یجب اعتبار االمتیازات الضریبیة 

 
 ا المیزة التي تشترك فیھا األنواع المختلفة من السندات الحكومیة؟ م .56

A.   .تاریخ استرداد ثابت 
B.   .معدل فائدة ثابت 
C.   .دخل مرتبط بمؤشر 
D.  عقوبات على االنسحاب المبكر.  عدم وجود 

 
 السنوات؟ دة من لتأمین دخل لمدة محدّ  عادةً ستخدم الذي یُ  السنوي راتبما ھو نوع ال .57

A. مؤجل.   سنوي راتب 
B. سنوي مضمون.  راتب 
C. سنوي مدى الحیاة.   راتب 
D. مؤقت.   راتب سنوي 
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رباح  ألما ھو نوع االستثمار الذي ینبغي التوصیة بھ للعمیل الذي یرغب في المشاركة في النمو الحالي والمستقبلي  .58
 الشركة؟ 

A.  الشركات.  بضمان سندات قروض 
B. دین غیر مضمونة سندات  . 
C. العادیة األسھم.   
D.  .األسھم الممتازة 

 
السنوي یسدد على األقل ما تم استثماره. ما نوع  راتبال لكنھ یرید التأكد من أنوسنویًا،  راتبًا  ءالعمالأحد یشتري  .59

 ؟ األكثر مالءمة السنوي راتبال
A. رأس المال یخضع لحمایةاتب سنوي ر . 
B.  مؤجل.  سنوي راتب 
C. متزاید  راتب سنوي. 
D.  .راتب سنوي مضمون 

 
  تتصف ما   عادةً المنتجات التي تحقق عائدات أعلى من المتوسط  .60

A.  أعلى من متوسطبرسوم. 
B. أعلى من المتوسط قساط تأمین بأ  . 
C. أعلى من المتوسط أخطارب . 
D. أعلى من المتوسط ناأمب . 

 
 بدوام كامل؟ العاملون على مختلف األسھم التي یدیرھا مدیرو االستثمار  خطاراأل وزعما ھو االستثمار الذي ی .61

A.  .األوراق المالیة الممتازة 
B. رأس المال أسھم  . 
C. صنادیق االستثمار. 
D.  .األسھم الممتازة 

 
 ر ارتفاع معدل التضخم على أداء المنتجات االستثماریة غیر المرتبطة بمؤشر؟  كیف یؤثّ  .62

A.   .یزید معدل نمو صندوق االستثمار 
B.  معدل العائد الحقیقي على االستثمار.  یزید 
C. خفض معدل نمو صندوق االستثمار.  ی 
D. خفض معدل العائد الحقیقي على االستثمار.  ی 

 
 في أي ظروف یحصل المستثمر على معدل عائد حقیقي على مدخراتھ القائمة على الودائع؟  .63

A.  .عندما یتجاوز التضخم أسعار الفائدة 
B.   .عندما یتجاوز التضخم أداء سوق األسھم 
C. ضخم.  عندما تتجاوز أسعار الفائدة الت 
D.  .عندما یتجاوز أداء سوق األسھم التضخم 

 
إذا حدث ذلك من ، ثابتال ذي العائد ستثمار على اال ةالحقیقی اتعلى العائد ر الزیادة في أسعار الفائدةكیف تؤثّ  .64

 ؟ األساس
A. الحقیقیة.   اتالعائد  ترتفع 
B. الحقیقیة بشكل مباشر.   ائداتال تتأثر الع 
C. الحقیقیة.   اتخفض العائد نت 
D.  ةالحقیقیرتفع أو تنخفض العائدات  ربما ت  . 
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 ما ھي األصول الموجودة التي یجب تضمینھا عند تقییم متطلبات دخل العمیل في التقاعد؟  .65
A.   .یجب تضمین األصول الرأسمالیة فقط 
B.   .یجب تضمین األصول المدرة للدخل فقط 
C.  فقط.   يالتقاعد المعاش یجب تضمین منتجات 
D. تقاعدي لرأسمالیة التي یمكن تحویلھا إلى معاشواألصول ا لدخولع ایجب تضمین جمی  . 

 
 یة للعمیل؟ شخصالالتقاعدي یؤخذ في االعتبار عند تقییم احتیاجات المعاش  ال الذي عاملال ما ھو .66

A.  ُمر.  الع 
B. راتب السنويمعدالت ال . 
C. ن. ولمعالا 
D.  .الدخل 

 
معاش  برنامج الوالعموالت أكثر أھمیة في عملیة اختیار  د، لماذا تعتبر الرسومافرألحد االمشورة ألعند تقدیم  .67

  المھني؟التقاعدي المعاش  مقارنةً ببرنامجشخصي التقاعدي ال
A. المھني.   برنامجالرسوم لھا تأثیر أكبر على الفوائد اإلجمالیة لل 
B.   شخصي.  تقاعدي الالمعاش ال في حالةتمیل الرسوم إلى أن تكون أقل 
C.  ُالمھني.   برنامجبة عالیة جًدا من تكالیف الالعمولة نس مثلیمكن أن ت 
D.  ا.  ا أو كلیً المھني جزئیً  برنامجالعمل رسوم العادةً ما تدفع جھة 

 
  مستقطعیفكر في استثمار مبلغ ، ومرتفع في التقاعد في غضون ثالث سنواتالدخل الب اصحشخص من أیرغب  .68

 و  ھ حظى بإعجابھأن ی جحمن المر المعاشات التقاعدیة. االمتیاز الضریبي الذي  وثیقةفي 
A. ة.  إعفاء ضریبي كامل على المشارك 
B.  خاضع للضریبة كدخل مكتسب. تقاعدي  معاش 
C. من الضرائب.   ي تكوین صندوق معف 
D.  من الضرائب عند التقاعد.  ينقد معف 

 
ضریبة على  عدم فرض و شاركاتعلى المیتمتع بإعفاء ضریبي كامل تقاعدي منتج معاش   الدیھ ءعمالإحدى ال .69

مدى مالءمة أشكال  أخذ سنوات. متى یجب  10تنوي التقاعد في غضون ، وأو مكاسب رأس المال للصندوق الدخل
 ؟ ذا حدث ذلك من األساس، إفي االعتبار االستثمار األخرى لتقاعدھا

A.  في االعتبار على اإلطالق  أشكال االستثمار األخرى أخذ ال یجب  . 
B.  قصىاأل حدهالمعاش التقاعدي صندوق ما یبلغ  فقط عند  . 
C.   حتى الحد األقصى.   يالتقاعد المعاش  شاركاتمتُدفع  فقط عندما 
D.   يالتقاعد المعاش  استحقاقات الحصول علىبدأ في تو ةتقاعد العمیلتفقط عندما . 

 
 المھني، یشیر االستحقاق المعجل إلى  التقاعدي المعاش برامجفیما یتعلق ب .70

A.  درجة الموظف كل عام على مقیاس متمشاركزیادة  . 
B. لماليشراء ابرنامج للنمو االستثمار في أعلى لمعدل یق تحق  . 
C. درجمعاشات تقاعدیة مستمدة من فترات خدمة أقصر تتزاید على مقیاس مت  . 
D.  المدفوعات.  في زیادة التقاعدي  معدل تصاعد المعاش 

 
 قات؟  المھني الذي یتطلب من األعضاء دفع جزء من تكلفة االستحقا معاش التقاعديال وع برنامجما ھو ن .71

A. مشارك  . 
B.   .ممول 
C. غیر مشارك . 
D. غیر ممول . 
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األكثر  يالتقاعد المعاش دة المدة. ما نوع منتج الوظائف ویعمل بعقود دائمة ومؤقتة ومحدّ  أحد العمالءر ا ما یغیّ كثیرً  .72
 ؟ لھ مالءمة

A. مشارك معاش تقاعدي مھني  برنامج  . 
B. جماعي.  شخصي  معاش تقاعدي  برنامج 
C. دي.  شخصي فرمعاش تقاعدي  برنامج 
D. مھني غیر ممول. معاش تقاعدي  برنامج 

 
د وخفضھا حسب الرغبة واختیار مزوّ تھ تیجیتھ االستثماریة وزیادة مشاركافي تحدید استرا ینالموظفأحد رغب ی .73

  برنامجھم للمعاشینضم إلى  لمإذا  اشخصیً   ا تقاعدیًامعاشً  ستدفع جھة عملھ.  التقاعدي معاشھ برنامجالمنتج ل
كبیر، فما المنتج  إذا كانت جمیع الرسوم متشابھة إلى حدٍ التقاعدي المھني أو للمعاش التقاعدي الشخصي الجماعي. 

 ؟ عادةً دامھ الذي یجب علیھ استخ
A. ھعمل ممول مقّدم من جھةمھني   برنامج  . 
B.  ھعمل  جماعي مقّدم من جھة شخصي تقاعدي  معاش . 
C. ھعمل غیر ممول مقّدم من جھةمھني  برنامج.   
D.  الشخصي. التقاعدي معاشھ 

 
  اللكنھا ولموظفیھا،  برنامج معاش تقاعدي مھنيبسنة مربحة وترغب في تقدیم استحقاقات  اتشركإحدى ال حظیت .74

 ؟ األنسب البرنامجثابتة في المستقبل. ما نوع  استحقاقات ترید أن یكون لدیھا التزام مالي لتقدیم 
A. اتاالستحقاق د مھني محدّ تقاعدي معاش  برنامج . 
B.   .برنامج معاش تقاعدي مھني ذو راتب نھائي 
C. برنامج معاش تقاعدي مھني ذو شراء مالي  . 
D.  غیر ممول.  برنامج معاش تقاعدي مھني 

 
 المعاشات التقاعدیة؟ من أنواع برامج نوع أي دة ھي أساس االستحقاقات المحدّ  .75

A. برنامج معاش تقاعدي ذو راتب نھائي  . 
B.  شخصي جماعيبرنامج معاش تقاعدي  . 
C.  شخصي فردي.  برنامج معاش تقاعدي 
D.  مالي. برنامج معاش تقاعدي ذو شراء 
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 اإلجابات النموذجیة على نموذج أسئلة االمتحان والمخرجات التعلیمیة التي تم تناولھا
 

المخ�ج   اإلجابة  السؤال 
المخ�ج   اإلجابة  السؤال  التعل��ي 

المخ�ج   اإلجابة  السؤال  التعل��ي 
ل��ي التع   

 6المخ�ج التعل��ي  4المخ�ج التعل��ي  1المخ�ج التعل��ي 

1 B 1.3 39 A 4.1 65 D 6.2 
2 C 1.8 40 A 4.7 66 B 6.2 
3 B 1.1 41 B 4.3 67 D 6.4 
4 A 1.3 42 A 4.3 68 A 6.6 
5 B 1.4 43 A 4.4 69 C 6.6 
6 D 1.4 44 B 4.5 70 C 6.7 
7 A 1.5 45 B 4.6 71 A 6.7 
8 A 91. 46 A 4.7 72 C 6.8 
9 D 1.9 47 A 4.6 73 D 6.8 

10 C 1.10 48 D 4.7 74 C 6.8 
11 D 1.9 49 B 4.7 75 A 6.7 
12 B 1.7 11 سؤال 11 سؤال 

   سؤال 12

 5المخ�ج التعل��ي  
 A 5.2 50 2المخ�ج التعل��ي 

13 B 2.1 51 C 5.2 
14 B 2.2 52 B 5.3 
15 D 2.3 53 A 5.4 
16 C 2.4 54 B 5.6 
17 C 2.4 55 C 5.5 
18 D 2.7 56 D 5.6 
19 C 2.5 57 D 5.6 
20 C 2.6 58 C 5.7 
21 A 2.4 59 A 5.7 
22 C 2.10 60 C 5.8 
23 D 2.11 61 C 5.6 
24 A 2.12 62 D 5.10 
 C 5.10 63 سؤال 12

 64 C 5.11 
 سؤال 15 3المخ�ج التعل��ي 

25 A 3.10  
26 D 3.2 
27 B 3.4 
28 D 3.2 
29 D 3.6 
30 B 3.7 
31 B 3.8 
32 D 3.9 
33 A 3.12 
34 B 3.13 
35 D 3.12 
36 C 3.5 
37 A 3.11 
38 D 3.10 
 سؤال 14

 




