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 :تهیه کننده
 رضا حبیبی
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 بر آن دارنده مالکیت موید که است بهاداری ورقه کاالیی سپرده گواهی
 صادر انبار قبض آن پشتوانه و است انبار به شده سپرده کاالی معینی مقدار
   .است انباردار توسط شده

 با ، باشد داشته را قالب این در سکه خرید قصد فردی اگر ساده زبان به
 بهار سکه خرید به نسبت تواند می سرمایه بازار در (سهام) بورسی کد داشتن
 به کاال بورس با قرارداد طرف های بانک خزانه.نماید اقدام بورس در آزادی
 خریداری های سکه نگهداری به نسبت بورس در شده پذیرش انبار عنوان
 می اقدام ، باشند داشته را سکه گرفتن تحویل قصد خریدار که زمانی تا شده

  می دریافت قابل گواهی دارنده توسط سکه ، معامله روز فردای از و نمایند
 .باشد

 را خود های سکه فروش قصد که آزادی بهار طالی سکه دارندگان همچنین
 به مراجعه و (سهام) بورسی کد داشتن با توانند می باشند داشته بورس در

 از پس و نمایند اقدام سکه تحویل به نسبت عامل های بانک خزانه از یکی
 از و گرفته تحویل را خود انبار قبض ، بانک توسط ها سکه سنجی اصالت
 و انبار قبض تحویل به نسبت بورس کارگزار به مراجعه با روز آن فردای
 .نمایند اقدام قبض دارنده نام به نام با سپرده گواهی به آن تبدیل

 

چیستطال کاالیی سکه گواهی سپرده   
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در هزار؛ 900: عیار طال  
 

گرم؛ 8/133: وزن سکّه  
 

میلیمتر؛ 22: قطر سکّه  
 

  امام حضرت تصویر به مزین سکّه روی یک
 ذیل در 1386 ضرب سال قید و (سره قدس)

 تصویر؛
 

 رضا امام حضرت بارگاه تصویر سکّه روی یک
 مرکزی بانک" عبارت قید و السالم علیه

 و تصویر باالی در "ایران اسالمی جمهوری
 .تصویر پایین در "آزادی بهار" عبارت

 

سپردهپایه معامالت گواهی دارایی مشخصات سکه   
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 خرید سکه
 با بهادار اوراق بورسی کد اخذ1.

 شعب از یکی به مراجعه
 معامالت مجوز دارای کارگزاران

 با همراه)کاالیی سپرده گواهی
 به شناسایی مدارک ارایه

 (کارگزار
 حساب به خرید وجه واریز2.

 درخواست تکمیل ، کارگزاری
 انجام ، کارگزاری در خرید
 معامله انجام و سکه خرید
 کارگزاری توسط

 برگه با بانک خزانه به مراجعه3.
 در شناسایی مدارک و دارایی
 گرفتن تحویل به تمایل صورت

 آینده کاری روز از سکه
 

 فرآیند خرید و فروش، تسویه و تحویل سکه

 فروش سکه
 با بهادار اوراق بورسی کد اخذ1.

 شعب از یکی به مراجعه
 معامالت مجوز دارای کارگزاران

 با همراه)کاالیی سپرده گواهی
 به شناسایی مدارک ارایه

 (کارگزار
 به ها سکه تحویل و مراجعه2.

 شناسایی مدارک با بانک خزانه
 انبار قبض دریافت و

 تحویل ، کارگزاری به مراجعه3.
 درخواست تکمیل و انبار قبض

 توسط فروش انجام فروش،
 از حاصل وجه واریز ، کارگزاری

  یک ، فروشنده حساب به فروش
 فروش از بعد کاری روز
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 خزانه بانک های عامل پذیرش شده در بورس

 نماد بانک آدرس خزانه بانک تلفن

 
-021 

88831909 

بین  -خیابان سمیه -تهران
 -خیابان شهید مفتح و بهار
برج سپهر بانک صادرات 

- 2طبقه منفی  -ایران
صندوق امانات اداره کل 

 خزانه داری

  خزانه
بانک  

صادرات 
 ایران

 
1 
 

04پ9912سکه   

 
-021 

82188507 

 

تهران، ونک، خیابان  
مالصدرا، خیابان شیراز 

  186شمالی، شماره

 خزانه 
 بانک رفاه 
 کارگران
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01پ0012سکه   

 
-021 

23095122 

 

تهران خیابان ولیعصر 
نرسیده به چهارراه پارک 

وی نبش کوچه ترکش دوز 
2پالک   

 خزانه 
بانک  
 سامان
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03پ9812سکه   
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:روزهای معامالت  
 شنبه تا چهارشنبه

 
:ساعات معامالت  

13لغایت  12:30ساعت (: سفارش گیری)مرحله پیش گشایش   
15:30لغایت 13ساعت : و معامالت پیوسته مرحله گشایش   

 در صورت مساوی بودن قیمت سفارش خریدار و فروشنده معامله بال فاصله
. می شودانجام   

 
:دامنه نوسان روزانه قیمت  

نسبت به قیمت پایانی روز قبل -+ %5  

 ساعت و روزهای معامالت گواهی سپرده سکه طال
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:تحویل سکه به انبار  
 .ریال می باشد 20,000هزینه اصالت سنجی هر قطعه سکه برابر با 

 
 :انبار داری

 .ریال می باشد700هزینه انبارداری هر قطعه سکه روزانه 
 

 :معامالت
 ارزش معامله 0.00125: کارمزد معامالتی سهم خریدار

 ارزش معامله 0.00125: کارمزد معامالتی سهم فروشنده
 

 هزینه ها


