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 فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتري )حقوقي( در تحمل ريسك

 

  

 )سهامي خاص(سبدگردان زاگرس به : شركت

قرارداد سبدگردانی منعقده، درخواست خود را برای استفاده با مشخصات مندرج در جدول زیر، ضمن آگاهی کامل از  . . . . . .    شرکت  

 دهد:از خدمات سبدگردانی شرکت .................................  )سهامی خاص(، ارائه می

 جدول مشخصات مشتري:

 نام: 

 محل ثبت: تاریخ ثبت:  شماره ثبت:

  کد / شناسه ملی:

 موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه:

 موضوع فعالیت اصلی شرکت بر مبنای عملکرد واقعی سه سال گذشته:

 تلفن ثابت:  کدپستی:

 بهترین زمان برای تماس تلفنی: دورنگار:

  نشانی:

  پست الکترونیک:

 تلفن همراه: :کد ملی نام نماینده:

 

مشاور جهت ارائه مشاوره موثر ، در ادامه سواالتی مطرح گذاری و کمک به گذار گرامی، به منظور نیل به هدف شما از این سرمایهسرمایه

دهی به سواالت با ابهامی روبرو آنها پاسخ دهید. لطفاً در مواردی که در جوابشود با دقت و حوصله بهشده است که از شما تقاضا می

 گیرد.ده و در اختیار افراد غیر مجاز قرار نمیشوید، از تحلیلگر کمک بخواهید. الزم به ذکر اطالعات اخذ شده از شما محرمانه تلقی شمی

عنوان نماینده شرکت، معرف نظرات شرکت و با توجه به آگاهی شما از شرایط و توجه داشته باشید نظرات شما در پاسخ به سواالت به

 )به استثنای مواردی که صریحا ذکر شده است(.های شرکت خواهد برنامه
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 فرم كسب اطالعات: -الف

 :هاي زير مجموعهگذار و شركتمشخصات عمومي سرمايه -1

 آخرين صورتهاي ماليبراساس*( 

 مشخصات عمومي تركیب هیئت مديره -1-1

 گذاري شركتمشخصات عمومي كارشناسان و مديران بخش سرمايه  -1-2

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
مقطع 

 تحصیلی
 سوابق اجرایی رشته تحصیلی

میزان 

آشنایی با 

بازار 

 سرمایه 

)کم، 

متوسط، 

 خوب(

تجربه 

-سرمایه

 گذاری 

شخصی در 

 بورس

 )دارد، ندارد(

1        

2        

3        
 

 

 

 

 

 

 سوابق اجرایی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

میزان آشنایی 

 با بازار سرمایه 

)کم، متوسط، 

 خوب(

-تجربه سرمایه

 گذاری 

شخصی در 

 بورس

 )دارد، ندارد(

1        

2        

3        
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 باشد را در جدول زير درج نمايید:درصد سهام آن را مالك مي 5هايي كه سرمايه گذار، بیش از اسامي شركت -1-3

 درصد از کل موضوع شرکت نام شرکت ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 دو سال قبل خود را قید نمايید: )ارقام به میلیون ريال مي باشد.(  درآمديدر جدول زير وضعیت دارايیها و  -1-4

 سال مالی
سرمایه 

 ثبت شده

ارزش 

تقریبی 

 دارایی ها

مبلغ 

 بدهی ها

مبلغ 

 گذاریهاسرمایه

درآمد 

 عملیاتی

سایر 

 درآمدها

هزینه 

های 

 عملیاتی

سایر 

 هزینه ها

سود)زیان( 

 عملیاتی

سود)زیان( 

 خالص

سود)زیان( 

 انباشته

....13             

....13            

 

 هاي شركت و يا شركت هاي زير مجموعه را شرح دهید:هرگونه تغییرات احتمالي در درآمدها و هزينه -1-5

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

 گذاري:هدف از سرمايه -2

 گذاری بیان کنید:اید، هدف خود را از این سرمایهبهادار گرفتهایجاد سرمایه گذاری در اوراقباتوجه به اینکه تصمیم به 

 .حفظ ارزش دارایی 

های شرکت.گذاری جهت تأمین هزینهاستفاده از عایدات سرمایه 

آمد ثانویه )جهت افزایش منابع مالی(.گذاری به عنوان دراستفاده از عایدات سرمایه 

 مورد نیاز جهت خرید دارایی ثابت.تأمین وجه 
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سایر موارد، به تفصیل شرح داده شود: 

.................................................................................................................................................................................................................

............................. 

.................................................................................................................................................................................................................

.............................. 

 

 هاي آتي:برنامه -3

و  های آتیهای تقسیم سود و تامین مالی و مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامهای و سیاستهای آتی شرکت شامل: طرح های توسعهبرنامه 

 های آتی خود را به تفصیل شرح دهید.موعد زمانی اجرای برنامه

..................................................................................................................................................................................................

............... 

..................................................................................................................................................................................................

............... 

 

 : درج نمائیدقبلي را در جدول زير  هايگذاريتجربۀ اخیر خود در زمینۀ سرمايه 5لطفاً گذاري: تجربیات سرمايه -4

 )میلیون ریال(

 

 

 

 

 

 ردیف
نوع 

 گذاریسرمایه

مبلغ 

 گذاریسرمایه

مدت 

گذاری سرمایه

 )به ماه(

مبلغ 

سود یا 

 ضرر

توصیف شرکت شما از سود یا 

 گذاریضرر سرمایه

که درصورتی

گذاری را به نقد سرمایه

اید، دلیل تبدیل نموده

 تبدیل را بیان کنید

سود 

 زیاد

سود 

 کم

ضرر 

 کم

ضرر 

 زیاد

1          

2          

3          

4          

5          
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خاود را در ي هاااز كل دارايي ،هاو همچنین درصد تقريبي هر يك از آنها داراييو لطفاً نوع و ارزش : هاها و تركیب آندارايي -5

 :جدول زير تعیین كنید 

 هاداراییدرصد از کل  هادارایی روزارزش  نوع دارایی ردیف

   ساختمان و ملک 1

   سهام 2

   و شرکتی اوراق مشارکت دولتی 3

   طال و ارز 4

5 
و سپردۀ  انداز/ حساب پس سایر اشخاص / مطالبات از وجه نقد

 بانکی
  

   هاسایر دارایی 6

   جمع

 

 و سررسیدآنها هايبدهي -6

 را در جدول زیر قید نمایید: های خودبدهیمیزان بدهی و سررسید 

 سر رسید بدهی مبلغ بدهی عنوان بدهی ردیف
منظور بازپرداخت بدهی، چند درصد وابسته به این به

 گذاری هستید؟سرمایه

1     

2     

3     

4     

 ----------- -----------  جمع

 

 

 گذاري:مبلغ و افق سرمايه -7

 از سرمایه یا افزایش آن در مدت قرارداد را مشخص نمائید: گذاری و زمانبندی برداشتمبلغ سرمایه

 گذاری کنید؟ .................... میلیون ریال.چه مبلغی را در حال حاضر قصد دارید در بازار سرمایه سرمایه -7-1

روز  2سبدگردان حداکثر تا گذاری، برای برداشت از وجوه سرمایه درخواست شمامطابق قرارداد سبدگردانی منعقد شده، پس از  -7-2

کند و در صورت عدم کفاف وجوه نقد سبد بهادار، وجه درخواست شده را به شما پرداخت میکاری از محل وجوه نقد سبد اوراق

ند و کبهادار نموده و مابقی وجوه درخواستی را به شما پرداخت میهای سبد اوراقروز کاری اقدام به فروش دارایی 5بهادار، ظرف اوراق

 که سبدگردان در این مدت اقدام به فروش دارایی نموده ولی علیرغم تالش صورت گرفته موفق به تأمین وجه مورد نظر شما درصورتی
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نشود، مسئولیتی متوجه سبدگردان نیست. لذا جهت تامین منافع مشتری الزم است درصورت قطعی شدن نیاز به برداشت از مبلغ 

 روز قبل موضوع را به اطالع سبدگردان برساند. گذاری، حداقل دهسرمایه

 

 باتوجه به این توضیحات، و به منظور حفظ منافع شما؛ نیازهای احتمالی به وجه نقد، مبالغ و موعد زمانی را در جدول زیر بنویسید:

 

 مبلغ و زمان واریزهای احتمالی خود را جهت سرمایه گذاری به شرح جدول ذیل تکمیل نمایید. -7-3

 منبع تأمین وجه واریزی تاریخ احتمالی واریز مبلغ واریز ردیف

1    

2    

3    

4    

 

 گذار گراميرمايهس

در پرسشنننامه زیننر و هم نننین فننرم تحلیننل نتننایا، مفنناهیم و اصننطالحاتی وجننود دارد کننه ممکننن اسننت بننرای شننما مننبهم و یننا ناآشنننا 

تر از جانننش شننما، پننر کنناربردترین مفنناهیم و اصننطالحات بننه باشنند. بننه منظننور در  بهتننر محتننوای سننواالت و پاسننخگویی دقیننق

که بننرای در  برخننی لغننات نینناز بننه توضننی  بیشننتر دارینند، رتیصننورت خالصننه در چننند صننفحه تشننری  شننده اسننت. درصننو

توانینند از توضننیحات مننذکور را از مسننئول مربوطننه درخواسننت کننرده و مطالعننه کنینند. در صننورت نینناز بننه توضننیحات بیشننتر می

 کمک بگیرید.مدیر سبد تحلیلگر و یا 

 نامهب( پرسش

 

 ما به چه صورت است؟معموالً وضعیت پس انداز )وجوه نقد و شبه نقد(  شركت ش -1

 وضعیت نقدینگی شرکت معموال  به میزانی نبوده است که بتواند پس اندازی داشته باشد. -الف 

 پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد )شامل سپردۀ بانکی و اوراق مشارکت( بوده است.  % 55معموالً بیش از  -ب 

 پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد )شامل سپردۀ بانکی و اوراق مشارکت( بوده است.  % 55معموالً کمتر از  -ج 

 های مالی یا شرکت اصوالً پس انداز خود را به صورت نقد یا شبه نقد نگهداری نمی کند و در اولین فرصت آن را در سایر دارایی -د

 نماید.گذاری میههای فیزیکی مختلف سرمایدارایی

 گذاریعلت برداشت از سرمایه تاریخ احتمالی برداشت مبلغ برداشت ردیف

1    

2    

3    

4    
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 گذاري در اوراق بهادار چقدر است؟میزان آشنايي شركت شما با امور سرمايه -2

 باشد. ای در زمینه سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمیشرکت دارای پیشینه -الف 

 های موردی و کوتاه مدت در اوراق بهادار داشته است.شرکت با مشورت افراد آگاه سرمایه گذاری -ب 

 گذاری موثر هستند آشنایی دارد.گذاری در اوراق بهادار و عوامل مختلفی که بر بازده سرمایهشرکت با سرمایه -ج 

 باشد و از تحقیقات گذاری میگذاری در اوراق بهادار و عوامل مختلف موثر بر بازده سرمایهشرکت دارای در  کاملی از سرمایه -د

 نماید.اده میانجام شده و سایر اطالعات مرتبط استف

 

العملي خواهید درصد كاهش يابد، چه عکس 6 -مثالً دو هفته –اگر ارزش پرتفولیوي شركت در يك دورۀ كوتاه مدت  -3

 ايد، همان واكنشي را كه انجام داديد انتخاب نمايید(داشت؟ )اگر در گذشته چنین چیزي را تجربه كرده

 د. فروشهای خود را میگذاریشرکت تمام سرمایه -الف 

 فروشد.گذاری خود را میبخشی از سرمایه شرکت -ب 

  نمایدشرکت ترکیش پرتفوی خود را حفظ می-ج 

 مدت را به انتظار رشد افزایش های کوتاهتواند زیاندهد و میگذاری اختصاص میشرکت وجوه بیشتری را به سرمایه -د

 گذاری خود در آینده، بپذیرد. سرمایه

 

درصد كاهش يابد، چه  44 -مثالً سه ماه –گذاري شركت در يك دورۀ كوتاه مدت اگر ارزش سرمايه  -4

ايد، همان واكنشي را كه العملي خواهید داشت؟ )اگر در گذشته چنین چیزي را تجربه كردهعکس

 انجام داديد انتخاب نمايید(

 دهد. به پذیرش ریسک بیشتر نشان نمیفروشد و تمایلی های خود را میگذاریشرکت تمام سرمایه -الف 

 نماید. گذاری میتر سرمایهریسکهای کمگذاری خود را فروخته و مبلغ آن را در داراییشرکت بخشی از سرمایه -ب 

 نماید. شرکت به امید بهبود شرایط، ترکیش پرتفوی خود را حفظ می -ج 

کند بهای تمام شده خود را کاهش دهد.اضافه کرده و سعی میگذاری خود شرکت آورده جدیدی را به پرتفوی سرمایه -د  

 

گذاري در كدام يك از موارد زير را در گذاري در سهام شركت ها باشد، سرمايهاگر شركت مايل به سرمايه -5

 دهد؟اولويت قرار مي

 شده و بزرگ های شناختهسهام شرکت -الف 

 ناخته شده نیستند ولی ممکن است در آینده سودآوری باالیی داشته باشند.وارد به بورس که زیاد شهای تازهسهام شرکت -ب 

ج ترکیبی از هر دو 

 

 تر مي باشد؟هاي زير نزديكها به كدام يك از ديدگاهگذاريديدگاه شركت در انجام سرمايه -6

 مربوطه گردیده است.گذاری مطمئن و بازده معقول تنظیم و متناسش با ریسک دیدگاه شرکت بر اساس سرمایه -الف 
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 ها تنظیم گردیده است و از نظر شرکت نوسانات بازده در گذاریدیدگاه شرکت بر اساس رشد بلند مدت ارزش سرمایه -ب

 باشد. مدت قابل قبول میکوتاه

 پذیرش نوسانات گذاری در بلندمدت به صورت جسورانه تنظیم گردیده است و آمادگی دیدگاه شرکت بر پایه رشد ارزش سرمایه -ج

 قابل مالحظه بازار را نیز دارد. 

 

 منبع عمدۀ كسب اطالعات اقتصادي شركت كدام است؟ -7

 رادیو و تلویزیون  -الف 

 های عمومی روزنامه -ب 

 های اقتصادی روزنامه -ج 

 های اقتصادی های تخصصی بازار سرمایه، مجالت تخصصی و روزنامهسایت -د 

 

 گذاري، وجهي را به عنوان وام دريافت نموده است؟انجام سرمايهآيا شركت تاكنون براي  -8

 بله  -الف 

 خیر  -ب 

 

 گذاري در اوراق بهادار وابسته مي باشد؟هاي خود به درآمد حاصل از سرمايهشركت  تا چه حد براي تامین هزينه -9

 دهد. شرکت را پوشش می هایگردد که هزینههای عملیاتی و سایر تامین میدرآمد شرکت از  فعالیت -لفا 

 تواند بخشی از منابع گذاری میباشد، به عبارتی درآمد این سرمایهگذاری وابسته میاندکی به درآمد حاصل از سرمایه شرکت -ب

 مالی مورد نیاز شرکت را تامین کند. 

 باشد و روی درآمد حاصل از این سرمایه های معمول خود وابسته میگذاری برای تامین هزینهشرکت تقریبا به درآمد این سرمایه -ج

 کند. ها حساب میگذاری

  باشد.گذاری متکی میهای معمول خود به این سرمایهو برای تامین هزینه گذاری وابستهشرکت به شدت به درآمد این سرمایه –د 

 

 كنید؟گذاري ميسرمايهاگر شركت منابع مالي داشته باشد كه آن را طي چند سال به دست آورده ، چگونه آن را  -14

 های کم ریسک مانند سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابتدر دارائی -الف 

 گذاری مشتر های سرمایههای با ریسک متوسط مانند واحدهای صندوقدر دارائی -ب 

  های با ریسک زیاد مانند سهام شرکتهادر دارائی -ج 

 مانند قراردادهای آتی و اوراق اختیار معامله های با ریسک خیلی زیاددر دارائی -د 

گذاري را ترجیح میلیون تومان داشته باشد، كدام فرصت سرمايه 144گذاري به مبلغ درصورتیکه شركت امکان سرمايه -11

 دهد؟مي

  میلیون تومان سود به همراه خواهد داشت. 25گذاری در پروژه ای که قطعاً سرمایه -الف 
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  میلیون تومان سود کسش کند یا امکان دارد هیچ سودی به دست نیاورد. 45پروژه ای که احتمال دارد شرکت  گذاری درسرمایه -ب 

  میلیون تومان ضرر کند. 45میلیون تومان سود کسش کند یا امکان دارد  05گذاری در پروژه ای که احتمال دارد شرکت سرمایه -ج 

  میلیون تومان ضرر کند.  05میلیون تومان سود کسش کند یا امکان دارد  125گذاری در پروژه ای که احتمال دارد شرکت سرمایه -د 

 

 

 سوال اختیاري: -12

 سال نشان داده شده است 5پورتفوی فرضی در مدت  4در شکل زیر نمودار تغییرات ارزش 

  ارزش پورتفویA  برابر شده است، در بعضی از سالها سود باال و در بعضی سال ها نیز زیان سنگینی داشته  2در این مدت

 است.

  پورتفویD .رشد نسبتاً کمتری داشته است و ساالنه بازدهی منطقی داشته است 

  پورتفویB و  Cپورتفوهای ارزش پورتفوی و هم چنین نوسانات ساالنه بین  از نظر رشدA و D گیرند.می قرار 

دانید؟ )محور گذاری مناسش میگذاری در آینده کدام پورتفوی را برای سرمایهبا توجه به موقعیت خودتان و دالیلتان برای سرمایه

 باشد(های متناظر میعمودی ارزش روز پورتفوی و محور افقی سال

 

 

 

 

 

 

 



 

 :پیوست قرارداد  شرکت سبدگردان زاگرس

 
 

 

 

 مالی شرکت توسط مشاور سرمایه گذاری مفید خواهد بود، توضی  دهید.کنید در ارزیابی وضعیت هرگونه اطالعات بیشتری را که فکر می

.................................................................................................................................................................................................................

.. 

.................................................................................................................................................................................................................

.. 

.................................................................................................................................................................... ............................................ 

 

 

 

 

نامه را بنه دقنت مطالعنه ها و پرسنشهای موجود در فرم. کلیه پرسش.........................اینجانش ............................................نماینده شرکت 

نماید در صورت وقوع هرگونه اتفاقی که به نحوی موجش تغییر بااهمیت در اطالعنات ام. ضمناً شرکت، تعهد مینموده و به آنها پاسخ داده

 به مشاور خود اطالع دهد.ها و پرسش نامه شود، مراتش را موجود در این فرم

 

 نام و نام خانوادگی                                                           

 گذارتاریخ و امضای نماینده سرمایه 

 گذار با امضای فوق اطالعات مندرج در تمام صفحات را تأیید نمود. سرمایه

 


