
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم

خواستار خدمات مشاور حقیقی دریافت اطالعات مشتری 
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 /سبدگردان.....................گذار سرمایهبه : شرکت مشاور 

با ارائه اطالعات زیر و پاسخ به ............................اینجانب ...........................................نمایندۀ ............

گذاری/سبدگردانی آن شرکت  خواستار استفاده از خدمات مشاور سرمایه، های مطرح شده پرسش

  .باشم می

 کلی: اطالعات -الف

  :)ضروری( (مشخصات عمومی1

وضعیت  تحصیالت سن نام خانوادگی نام

 تاهل

نوع  شغل همسر نوع استخدام شغل

استخدام 

 همسر

         

 :)ضروری((تجربیات کاری مشتری2

 موضوع فعالیت محل کار ردیف
 شرح شغل سمت اصلی کارفرما 

 سوابق 
 تا تاریخ از تاریخ

 سال ماه  سال ماه

         

         

         

         

 

 تاریخ:

 پیوست قرارداد شماره :
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 )ضروری(:گذاری  سرمایهبندی  و زمان( مبلغ 3

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

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

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

 )ضروری( توضیح دهید. مبلغ فوق گذاری از سرمایهرا ها و اهداف خود  لطفاً برنامه(4

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

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

 (سبدگردانشرکت  مربوط به) بندی مورد نظر: یاز مشتری و زمانمبلغ بازپرداخت وجوه مورد ن( 5

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

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

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

به شرح زیر را قبلی در انواع اوراق بهادار  های گذاری لطفاً تجربیات خود در زمینۀ سرمایه( 6

 )ضروری( توضیح دهید.

 مبلغ بازدهی گذاری مدت سرمایه مبلغ گذاری نوع سرمایه ردیف

1     

2     

3     

 

 .................................................................................................سایر توضیحات: ..........................................................

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

اعضای خانواده و افراد تحت تکفل )شخص، همسر، فرزندان و سایر افرراد  فرم مربوط به ( 7

  )اختیاری(؛ تحت تکفل(

نام و  ردیف

 خانوادگی نام

تاریخ 

 تولد

جنس  شغل شمارة ملی

 )مذکر/مؤنث(

 نسبت

1       

2       

3       

4       

5       
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بینر  وضرعیت آتر      و پری   د تحرت تفلر   ای مشتری و افررا  وضعیت درآمدی و هزینه( 8

  )اختیاری(؛آن

 ها درصد از کل هزینه درآمدهادرصد از کل  ریال عنوان ردیف

1 
 درآمدهای مستمر ماهانه

 مشتری
   

    هزینه های مستمر ماهانه 2

3 
میزان مشارکت سایر مجموع 

 پرداختاعضای تحت تکفل در 

 های مشتری هزینه
   

 از افراد تحت تکفل تکمیل شود. جدول فوق برای هر یک

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

 

ی هرا  ها از کل دارایی آنهر یک از درصد تقریبی  و همچنینها  داراییو لطفاً نوع و ارزش ( 9

 :)اختیاری( تعیین کنیدجدول زیر در خود را 

 نوع دارایی ردیف
 ارزش بازار 

 ها دارایی

درصد از کل 

 ها دارایی
   سهام 1

   و شرکتی( دولتی ) اوراق مشارکت 2

   اوراق مشارکت شرکتی 3

   انکیسپردۀ بو  انداز وجه نقد / چک / حساب پس 3

   ها )مانند دارایی شخصی، بیمه، امالک، یا مستمری ساالنه( سایر دارایی 4

  جمع 

 

؟ شرود  ضرورت تلقی مری های خاصی،  شرکتیا گذاری در صنایع و  آیا برای شما سرمایه (11

 .های موردنظر را نام ببرید صنایع و شرکت

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

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

ضررورت تلقری   هرای خاصری،    شررکت یا گذاری در صنایع و  شما عدم سرمایه ( آیا برای11

 .های موردنظر را نام ببرید ؟ صنایع و شرکتشود می
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..........................................................................................................................................................................................

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

( بازده مورد انتظار ساالنه شما  از سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند درصد است؟ 12

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

 

بدون ریسک و نرخ بازده شاخص اوراق بهادار، کدام معیار را  از بین نرخ تورم، نرخ بازده( 13

 دهید؟ ترجیح میتان  گذاری برای ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه

 

 نامه ( پرسشب

اعهداد   گذاران بدون توجه بهه آن  است و سرمایه گذاری  / مشاور سرمایه: اعداد داخل پرانتز مربوط به سبدگردانتوضیح

 باید گزینه مورد نظر را عالمت بزند.

 انداز دارید؟ آیا پس -1

 صفر ( اندازی ندارم. خیر؛ پس -الف( 

 و شبه نقد )شامل سپردۀ بانکی و اوراق مشارکت( % آن به صورت نقد25بله؛ کمتر از  -ب 

 ( 2) است.

 ق مشارکت(و شبه نقد )شامل سپردۀ بانکی و اورا % آن به صورت نقد 55بله؛ کمتر از  -ج 

 ( 4) است.

 و شبه نقد )شامل سپردۀ بانکی و اوراق مشارکت( % آن به صورت نقد 55بله؛ بیش از  -د 

 ( 6) است.

 

های خود را  ، قصد دارید چند درصد از مجموع داراییو خودرو بدون در نظر گرفتن منزل مسکونی -2

 گذاری اختصاص دهید؟ به این سرمایه

 ( 1) %25کمتر از -الف 

 ( 2) %55% تا 25  -ب 

 ( 4) %55% تا 55-ج 

 ( 6) %55بیش از   -د 
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 ؟اید نامه کرده یک از موارد زیر، اقدام به خرید بیمه در کدام -3

 ام )یا در صورتی که  نامه شخص ثالث را خریداری نموده اتوموبیل دارم و فقط بیمه -الف

 ( 5. )د(وواهم نمنامۀ شخص ثالث خ حتماً اقدام به خرید بیمهخودرو داشته باشم، 

 نامه شخص ثالث، فقط برای اقالم با اهمیت دارایی )مانند خودروی  عالوه بر بیمه -ب

 ( 4. )کنم  نامه تهیه می قیمت خود( بیمه گران

 نامه  سوزی منزل نیز بیمه های )الف( و )ب( فوق، در مواردی مانند آتش عالوه بر گزینه -ج

 ( 3. )کنم تهیه می

 حتی وسایلی مانند رایانه شخصی، تلفن همراه،  -های خود انواع داراییتمام برای اصوالً  -د

 ( 1. )کنم نامه تهیه می نیز بیمه  -دوربین و ...

 

 چقدر است؟در اوراق بهادار گذاری  میزان آشنایی شما با امور سرمایه -4

 صفر ( آشنایی ندارم.در اوراق بهادار گذاری  به هیچ وجه با سرمایه -الف( 

 ( 1) ندارم.اق بهادار ردر اوگذاری  آشنایی چندانی با سرمایه -ب 

 (2) آشنا هستم ولی درک کاملی از آن ندارم. اق بهادارردر او گذاری تا حدودی با سرمایه   -ج 

 آشنا هستم. عوامل مختلفی که بر بازده در اواق بهادار  گذاری تقریباً با سرمایه  -د

 ( 4) کنم. ا درک میگذاری مؤثر هستند ر سرمایه

 گذاری  دارم. در اتخاذ تصمیمات سرمایهدر اوراق بهادار گذاری  آشنایی زیادی با سرمایه -هه

کنم. عوامل مختلفی که بر  خود، از تحقیقات انجام شده و سایر اطالعات مرتبط استفاده می

 ( 5) کنم. گذاری مؤثر هستند را درک می بازده سرمایه

 

گذاری در امالک یا انواع  کنید؟ )به استثنای سرمایه گذاری می مایهچند وقت است که سر  -5

 های سپردۀ بانکی( حساب

 ( 5) پیوسته، به صورت سال یا بیشتر 3  -الف 

 ( 3) سال یا بیشتر، به صورت غیرپیوسته 3-ب 

 ( 2) سال، به صورت پیوسته 3کمتر از    -ج 

 ( 1) سال، به صورت غیرپیوسته 3کمتر از    -د 

 صفر ( گذاری من است. این اولین سرمایه   -ه( 
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با فرض اینکه در حال حاضر برای برآورده کردن جریانات نقدی مورد نیاز یا موارد اضطراری در   -6

گذاری  مدت، برنامۀ خاصی دارید، تا چه مدت نیاز به برداشت مبلغی که قرار است سرمایه کوتاه

 کنید، نخواهید داشت؟

 ( 1) سالکمتر از یک   -الف 

 ( 3) سال 3تا  1بین    -ب 

 ( 5) سال 5تا  3بین  -ج 

 ( 8) سال 5بیش از    -د 

 

فرض کنید بعد از گذشت مدت زمان مربوط به سؤال قبل، اقدام به برداشت وجوه خود نمایید.   -7

ی گذاری باق وجوه شما برای این سرمایه باقیماندهفکر می کنید از آن زمان به بعد، تا چه مدتی 

 بماند؟

 ( 1) یا کمتر سال 2-الف 

  ( 2) سال 5تا  2بین  -ب 

 ( 4) سال 15تا  6بین    -ج 

 ( 6) سال 15بیش از    -د 

 

 اید؟ چه سطحی از ریسک را پذیرفتهخود گذشته های  گذاری سرمایهدر   -8

 ( 5) زیاد -الف 

 ( 5) تقریباً زیاد  -ب 

 ( 3) متوسط  -ج 

 ( 1) م.ا ریسک چندانی نپذیرفته   -د 

 صفر ( ام. گذاری بدون ریسک انجام داده فقط سرمایه  -هه( 

 

 چه سطحی از ریسک را بپذیرید؟گذاری  در این سرمایهدر حال حاضر قصد دارید   -9

 ( 5) زیاد  -الف 

 ( 5) تقریباً زیاد   -ب 

 ( 3) متوسط   -ج 

 ( 1) ریسک کم   -د 

 صفر ( است.گذاری بدون ریسک موردنظر من  فقط سرمایه -هه( 
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درصد کاهش یابد، چه  45 -ماه سهمثالً  –گذاری شما در یک دورۀ کوتاه  اگر ارزش سرمایه  -11

اید، همان واکنشی را که  العملی خواهید داشت؟ )اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده عکس

 انجام دادید انتخاب نمایید(

 ( 1) فروشید و تمایلی به پذیرش ریسک ندارید. گذاری خود را می رمایهتمامی س -الف 

 گذاری  تر سرمایه ریسک های کم قسمتی از پرتفوی خود را فروخته و مبلغ آن را در دارایی  -ب

 ( 3) کنید. می

 ( 5) فروشید. به امید بهبود شرایط، هیچ قسمتی از پرتفوی خود را نمی  -ج 

 راکنید بهای تمام شده خود  گذاری خود اضافه کرده و سعی می مایهمبلغ دیگری به سر  -د 

 ( 8) کاهش دهید.

 

درصد کاهش یابد، چه  6 -دو هفتهمثالً  –گذاری شما در یک دورۀ کوتاه  اگر ارزش سرمایه  -11

اید، همان واکنشی را که  العملی خواهید داشت؟ )اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده عکس

 انتخاب نمایید(انجام دادید 

 ( 1) کنید. گذاری خود را نقد می تمامی سرمایه  -الف 

 ( 3) کنید. گذاری خود را نقد می قسمتی از سرمایه -ب 

 ( 5) فروشید. گذاری خود را نمی هیچ قسمتی از سرمایه -ج 

 مدت را به  های کوتاه توانید زیان می و دهید گذاری اختصاص می وجوه بیشتری را به سرمایه -د

 ( 5) گذاری خود در آینده، بپذیرید. انتظار رشد افزایش سرمایه

 

سال آینده داشته باشید، انتظار دارید متوسط بازده ساالنۀ  5گذاری برای  اگر یک پرتفوی سرمایه -12

 دار بانکی چگونه باشد؟ گذاری در مقایسه با نرخ سپردۀ مدت شما از این سرمایه

 ( 5) دار سپردۀ مدت برابر نرخ 3بیش از   -الف 

 ( 5) دار برابر نرخ سپردۀ مدت 3حدود    -ب 

 ( 4) دار برابر نرخ سپردۀ مدت 2 اندکی بیش از   -ج 

 ( 3) دار برابر نرخ سپردۀ مدت 2 حدود   -د 

 ( 1) دار در حدود نرخ سپردۀ مدت  -هه 

 

 دهید؟ زیر را ترجیح میاگر مایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها هستید، کدام یک از موارد  -13

 ( 3) شده و بزرگ های شناخته سهام شرکت -الف 

 ( 5) وارد به بورس یا فرابورس های تازه سهام شرکت  -ب 



 

8 

 

اگر ناچار باشید بین دو شغل، یکی با امنیت شغلی باال و حقوق معقول و دیگری با امنیت کمتر  -14

  گزینید؟ یک را برمی ولی حقوق باال، یکی را انتخاب نمایید. کدام

 ( 5) یقیناً شغل با حقوق باالتر و امنیت کمتر را -الف 

 ( 3) احتماالً شغل با حقوق باالتر و امنیت کمتر را  -ب 

 ( 2) ها را در نظر بگیرم باید سایر جنبه  -ج 

 ( 1) احتماالً شغل دارای امنیت بیشتر و حقوق کمتر را  -د 

 صفر ( ق کمتر رایقیناً شغل دارای امنیت بیشتر و حقو -هه( 

 

 بادآورده، مثالً یک ارث قابل توجه، به دست آورید، با آن چه خواهید کرد؟ داراییاگر یک  -15

 در صورتی که فرصت مناسب ایجاد شود، شغل فعلی را رها کرده و با پول موردنظر کسب  -الف

 ( 5) و کار جدیدی را آغاز خواهم نمود.

 ( 3) گذاری خواهم کرد. زی شده، سرمایهدر یک پرتفوی که به خوبی متنوع سا  -ب 

 ماندۀ آن، با  گذاری باقی گذاری کرده و در مورد سرمایه قسمتی از آن را در بانک سرمایه  -ج

 ( 2) افراد آگاه مشورت خواهم کرد.

 صفر ( کنم. گذاری می اصوالً آن را در حساب سپرده سرمایه  -د( 

 

آزمایی با  تا بین یک مبلغ قطعی و شرکت در بختشود  فرض کنید این اختیار به شما داده می -16

ها و شرایط به صورت ذیل است. کدام را انتخاب  شرایط مختلف، یکی را انتخاب نمایید. این حالت

 ؟نمایید  می

 ( 5. )میلیون ریال به صورت قطعی  155دریافت مبلغ  -الف 

 ( 2. )میلیون ریال 255درصد برای برنده شدن  55آزمایی با شانس  شرکت در بخت  -ب 

 ( 4. )میلیون ریال 455درصد برای برنده شدن  25آزمایی با شانس  شرکت در بخت  -ج 

 ( 5. )میلیون ریال 10555درصد برای برنده شدن  15آزمایی با شانس  شرکت در بخت -د 
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 گذاری چیست؟ ترین هدف شما از سرمایه مهم -17

 گذاری سود چندان زیادی را  م. از این سرمایهگذاری امنی داشته باش خواهم سرمایه می -الف

 ( 1) انتظار ندارم.

 ام رشد کند. از نظر من نوسانات معمولی بازار قابل قبول  گذاری می خواهم ارزش سرمایه -ب

 ( 3) است.

 ام در بلندمدت رشد کند. از نظر من نوسانات بازده در  گذاری خواهم ارزش سرمایه می  -ج

 ( 6) ل است.مدت قابل قبو کوتاه

 گذاری در بلندمدت به صورت جسورانه هستم. آمادگی  من در پی رشد ارزش سرمایه -د

 ( 9) مدت را دارم. پذیرش نوسانات قابل مالحظه بازار در کوتاه

 

 گذاری برای امرار معاش چقدر است؟ مد این سرمایهآمیزان وابستگی شما به در -18

 ( 5) ندارم. گذاری وابستگی به درآمد این سرمایه -الف 

 ( 3) وابستگی کم  -ب 

 ( 2) وابستگی متوسط   -ج 

( 1) وابستگی زیاد   -د 

 صفر ( ام. گذاری وابسته به شدت به درآمد این سرمایه  -هه( 

 

 ؟سال آینده چگونه است سهبینی شما از وضعیت اقتصادی کشور در  پیش -19

 ( 2) .بسیار خوشبین هستم -الف 

 ( 1) خوشبین هستم.  -ب 

 صفر ( نظری ندارم.  -ج( 

 ( -1) بدبین هستم.   -د 

 ( -2) بسیار بدبین هستم. -هه 

 

 چگونه است؟ مدت میاننی شما از وضعیت اقتصادی کشور در بی پیش -21

 ( 2) بسیار خوشبین هستم.  -الف 

 ( 1) خوشبین هستم.   -ب 

 صفر ( نظری ندارم.    -ج( 

 ( -1) بدبین هستم.    -د 

 ( -2) ین هستم.بسیار بدب   -هه 
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 ؟منبع عمدۀ کسب اطالعات اقتصادی شما کدام است -21

 ( 1) رادیو و تلویزیون  -الف 

 ( 2) های عمومی روزنامه  -ب 

 ( 4) های اقتصادی روزنامه    -ج 

 ( 6) اقتصادی های و روزنامهها  سایت    -د 

/ مشهاور  توسط سهبدگردان  کنید در ارزیابی وضعیت مالی شما که فکر میرا هرگونه اطالعات بیشتری 

 توضیح دهید. ،مفید خواهد بود گذاری سرمایه

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

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

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

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

 ......... تلفن:........................آدرس محل کار:................................................................................................................

 ......................................................................................... تلفن:.........................آدرس منزل:......................................

 بهترین زمان برای تماس تلفنی:

 پست الکترونیک:      فاکس:

نامه را به دقهت مطالعهه    ها و پرسش موجود در فرم های پرسشکلیه ............. ...........................اینجانب ....

ام. ضمناً، تعهد می نمایم در صورت وقوع هرگونه اتفاقی که به نحوی موجب  نموده و به آنها پاسخ داده

ها و پرسش نامه شود، مراتب را بهه سهبدگردان/ مشهاور     تغییر بااهمیت در اطالعات موجود در این فرم

 گذاری خود اطالع دهم. سرمایه

 گذار نوادگی سرمایهنام و نام خا

 گذار امضای سرمایه                                                                                                                       

 

 گذار با امضای ذیل تمام صفحات، اطالعات مندرج را تأیید نمود.  سرمایه
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 :/سبدگردانگذاری هنتیجه ارزیابی مشاور سرمای ج(

 

گذاری تکمیل  ، توسط سبدگردان/ مشاور سرمایهمشتریاز تکمیل فرم توسط  ساست و پ /سبدگردانگذاری مشاور سرمایه  این صفحه مربوط به}

 {گردد. گذار الصاق می شده و به فرم اطالعات سرمایه

ی اطالعات مشتریان، اطالعات آقا/خانم/ شخص حقوقی اینجانب ..............................................مسئول ارزیاب

ههای مطهرح    نمودم و با توجه به کسب شمارۀ ........ از پرسشارزیابی ...........................................بررسی و 

ی مشتری ها ویژگیشده0 میزان توان مشتری در تحمل ریسک را ............................ارزیابی نموده و سایر 

 به شرح زیر است:

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

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

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

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

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

در خصهوص  /سهبدگردان  گذاری مشاور سهرمایه مسئول ارزیابی اطالعات مشتریان در شرکت اظهارنظر 

 پذیرد: بر اساس جدول زیر صورت می  ریسکتوان مشتری در تحمل میزان 

امتیاز مجموع  

 مشتری
 به باال 85 85-63 62-31 31-18 17-1

توصیف مشتری از 

 پذیری نظر ریسک
 کار محافظه

تا حدودی 

 کار محافظه
 متعادل

در جستجوی 

 ها رشد دارایی
 جسور

  

   سئول ارزیابی اطالعات مشتریان:مامضا  نام و نام خانوادگی و

- 

 تاریخ ارزیابی:


