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» » گواهی سپرده سکه طال به زبان ساده

اگر فردی تصمیم به خرید ســکه در این قالب بگیــرد ،در صورت
داشتن کد بورس (سهام) می تواند نسبت به خرید سکه بهار آزادی
در بورس اقدام کند .خزانه های پذیرش شده در بورس کاال ،سکه
های خریداری شده تا زمانی که خریدار قصد تحویل گرفتن سکه را
داشته باشد ،نگهداری می نماید .از فردای روز معامله ،سکه توسط
دارنده گواهی قابل دریافت می باشد.
کســانی که ســکه طالی بهار آزادی در منزل یــا گاوصندوق خود
نگهداری میکنند ،می توانند سکه ها را به خزانه های پذیرش شده
تحویل داده و پس از اصالت سنجی سکه توسط خزانه بانک ،یک
قبض دریافت نمایند .از فردای تحویل ،این قبض تبدیل به گواهی
سپرده بانام ،به نام دارنده سکه طال شــده و در بورس کاالی ایران
قابل معامله می باشــد .دارنده گواهی ،یک روز پس از درخواست
تحویل ،میتواند سکه خود را از خزانه بانک تحویل بگیرد.
هزینه اصالت سنجی برای آورنده سکه 500تومان به ازای هر سکه،
و هزینه نگهداری روزانه  5تومان برای هر قطعه سکه است.
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» » گواهی سپرده سکه طال چه مزییت دارد؟
از مهمترین دغدغه های کســانی که بخشــی از دارایــی خود را به
صورت سکه طالی بهار آزادی نگهداری می کنند ،دغدغه امنیت
حمل و نگهداری ســکه و یا پول حاصل از فروش آن در هنگام
مراجعه و خروج از صرافی ها یا طالفروشــی ها میباشــد .ایجاد
بســتری امن برای خرید و فروش سکه و انتقال پول مربوط به
آن ،از اهداف بورس کاالی ایران در ورود به معامالت گواهی سپرده
سکه طال می باشد.
در ایــن معامالت دارنده گواهی با نــام ،امکان معامله و نگهداری را
دارد و نیازی به حمل و نگهداری سکه در منزل یا گاوصندوق ندارد.
تحویل فیزیکی ســکه نیز در صورت درخواست دارنده آن به فاصله
یکروزانجاممیپذیرد،بنابراینبرایکسانیکهمیخواهندسکهرا
نگهداریکننداینروشبسیارامنوبدوندغدغهسرقتمیباشد.
برایکسانیکهمیخواهندسکهرادائماخریدوفروشکنندنیزنیازی
بهدریافتوتحویلمستمرسکهنیستوصرف ًاازطریقکارگزاریویا
بهصورت آنالینمیتوانندسکهراخریدوفروشکنند.

یکی دیگر از مزایای گواهی ســپرده کاالیی ،توثیق آن جهت اخذ
تســهیالت کوتاه مدت از شــبکه بانکی و موسســات مالی است.
بستر قانونی این امر در دستورالعمل پذیرش انبار ،صدور ،معامله
و تسویه گواهی سپرده کاالیی مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و
اوراق بهادار وجود دارد.
با توجه به معامله گواهی ســپرده بدون نیاز به مراجعه فیزیکی به
ی جعل و تقلبی بودن سکه دستاورد
فروشندگان ،از بین رفتن نگران 
مهمی خواهد بود .در زمان تحویل نیز ســکه های اصالت سنجی
شده توسط بانک تحویل می شود.
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» » آیامعامالتگواهیسپردهسکهطالدربورسپشتوانه
قانویندارد؟
قانون اوراق بهادار مصوب  1384مجلس شورای اسالمی ،پشتوانه
قانونی انجام معامالت بورس کاالی ایران می باشد.
شــورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ  12خــرداد ماه  93بر
اساس بند  24ماده  1و بند  4ماده  4قانون بازار اوراق بهادار مصوب
آذرماه  " ،1384گواهی سپرده کاالیی " را به عنوان ابزار مالی قانون
بازار اوراق بهادار ،شناسایی و تصویب نمود .بر اساس این مصوبه"
گواهیسپردهکاالییاوراقبهاداریاستکهمویدمالکیتدارندهی
آن بر مقدار معینی کاال است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی
است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد".
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» » فرآیندانجاممعامالتوتسویهوتحویلسکهچگونه
است؟
فرآیند الزم برای انجام معامله به این شرح است:
برای کلیه خریداران و فروشندگان :اخذ کد بورسی اوراق بهادار با
مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معامالت گواهی ســپرده
کاالیی (همراه با ارایه مدارک شناسایی به کارگزار)

(فهرست کارگزاران در ســایت بورس کاال به آدرس http://www.ime.

 co.ir/ActiveAgents.htmlموجود است).

برای خریداران :واریز وجه خرید به حســاب کارگزاری؛ تکمیل
درخواســت خرید در کارگزاری؛ انجام خرید سکه (معامله توسط
کارگزاری)

برای فروشندگان (دارنده سکه به صورت فیزیکی) :تحویل سکه
به خزانه (همراه با مدارک شناسایی)؛ دریافت قبض انبار؛ مراجعه
به کارگزاری و تکمیل درخواســت فروش(در روز کاری بعد)؛ انجام
فروش توسط کارگزاری ،واریز وجه فروش به حساب فروشنده یک
روز کاری بعد از فروش
ساعات مراجعه به خزانه بانک برای تحویل دادن و گرفتن سکه،
از  8صبح تا  16میباشــد اما سکه هایی که پس از ساعت  12روز به
خزانه بانک تحویل داده می شــوند ،پــس از  2روز کاری تبدیل به
گواهی سپرده کاالیی قابل معامله می شوند.
ســاعات معامالت از  8:30تا  ،9در مرحله سفارش گیری (پیش
گشــایش) و از ســاعت  9تا  15:30به صورت مستمر می باشد .در
مرحله مستمر ،در صورت مســاوی بودن قیمت سفارش خریدار
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و فروشــنده ،معامله بالفاصله انجام می شــود .اطالعات آنالین
معامالت سکه در سایت  http://www.tsetmc.comقابل مشاهده است.

(به دالیل فنی ،برای خرید یک عدد ســکه  10ســفارش وارد می
گردد (مثال برای معامله سکه در قیمت  1.100.000تومان ،تعداد
 10سفارش  110هزار تومانی در سامانه مشاهده می شود)

کارمزدهای معامالت گواهی ســپرده سکه برای خریدار به میزان
 0.00115ارزش معامله و برای فروشــنده نیز به میزان  0.0015از
ارزش معامله است .به عنوان مثال برای معامله هر سکه تمام بهار
آزادی بــه ارزش  1.209,000تومان ،کارمزد طرف خریدار 1.390
تومان و کارمزد طرف فروشــنده نیز  1,390تومان خواهد بود .در
معامالت کالن برای کارمزدها سقف تعریف شده است.
شرح کارمزد

خرید

فروش

سقفکارمزد

حداکثرمبلغکارمزدخرید
(میلیونریال)

حداکثرمبلغکارمزدفروش
(میلیونریال)

کارمزدکارگزاران

0.00075

0.00075

0.0015

100

100

کارمزد بورس کاال

0.0002

0.0002

0.0004

50

50

کارمزدسپردهگذاری

0.000125

0.000125

0.00025

50

50

کارمزد مدیریت فنآوری

0.00015 0.000075 0.000075

50

50

250

250

جمع کل

0.00115

0.00115

0.0023
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www.ime.co.ir
تهران ،خیابان آیت ا ...طالقانی ،بعد از تقاطع
ولیعصر(عج) ،نبش خیابان بندر انزلی ،شماره351
تلفن گویا85640000:
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