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 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

 باسمه تعالی

 "اطالعیه"

سپرده سکه طال با  یخزانه بانک صادرات جهت انجام معامالت گواه ینماد معامالت شیگشاموضوع: 
 3041سال  دیسررس

 : کلیه کارگزاران و فعاالن بازار سرمایه مخاطب

 متن اطالعیه:

نماد معامالتی تمام سکه  51/70/7107شنبه مورخ به اطالع فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران می رساند از روز      

گشایش یافته و آماده  " 01پ0070سکه "و نماد   "صادرات 0070تمام سکه طرح جدید " نامبا  صادراتبانک زرین سپهر خزانه طالی 

در  "پیوسته گواهی سپرده"قسمت  "بورس کاال"های معامالتی در بخش ها و قیمتانجام معامالت است.. اطالعات مربوط به سفارش

 برای عموم قابل مشاهده است. www.tsetmc.comسایت 

 

 شرایط عرضه، معامله، انبارداری و تحویل:

و  گرم  700/8با وزن «( ره»ی طالی تمام بهار آزادی طرح جدید )با تصویر امام خمینی سکه"کاالی قابل پذیرش در خزانه  .7
 باشد.می "7081در هزار ضرب سال  100عیار 

گذار سکه ملزم است قبل از مراجعه به انبار، از طریق یکی از کارگزاران دارای مجوز معامالت گواهی سپرده کاالیی، نسبت سپرده .5
 به اخذ کد معامالتی )اوراق بهادار( اقدام نماید.

بانک  سپهر برج، مفتح و بهار دیشه ابانیخ نیب، هیسم ابانیخ، انتهرارزیابی سکه طال در محل خزانه به آدرس: تحویل و  .0

 شود.انجام می رانیصادرات ا

شود. در صورتی به خزانه از مشتری دریافت میباشد که هنگام تحویل می طال ریال برای هر قطعه سکه 21،000هزینه ارزیابی  .1

 گذار عودت داده نخواهد شد. های ارزیابی مربوطه به سپردهتوسط کارشناس، استاندارد تشخیص داده نشود، هزینه طال که سکه

در روز، از ابتدای روز صدور گواهی سپرده کاالیی به نام  سکه طال ازای هر قطعهریال به 7،000هزینه انبارداری به میزان  .2

عهده فروشنده است که این هزینه توسط بورس از وجه معامله کسر شده و به حساب انبار دهنده، تا پایان روز معامله، بر تحویل
همچنین هزینه انبارداری از ابتدای روز تقویمی پس از روز معامله تا پایان روز تحویل از انبار بر عهده خریدار است  .شودواریز می

مالیات بر ارزش افزوده هزینه  نقدی با انباردار تسویه گردد.بایست به صورت یکجا و که در هنگام تحویل کاال از انبار می
 شود.درصد هزینه انبارداری محاسبه و به انباردار پرداخت می 1انبارداری نیز به میزان 

 نمادهای پایانی قیمت میانگین) طال سکه قیمت براساس شمسی، سال هر ابتدای درکاال  یروزانه بابت نگهدار یانباردار نهیهز .1

 یابد.می افزایش یا ماندمی تغییر بدون 012 بر تقسیم درصد 1/0 در ضرب(  سال پایانی ماه یک در طال سکه معامالتی
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شده، ها بوده و غیر از هزینه تعیینهزینه انبارداری برای جبران کلیه خدمات انبار از جمله نگهداری، حفاظت فیزیکی، بیمه انبار و سایر هزینه .1

 به انباردار پرداخت نخواهد شد. هیچ مبلغ دیگری 

در صورت تغییر  باشد.می 70الی  1چهارشنبه غیرتعطیل، از ساعت و شنبه یک هایروز درتا اطالع ثانوی مراجعه به خزانه  زمان .8

  رسانی خواهد شد.زمان مراجعه، موضوع از طریق بورس اطالع

ظرف یک روز کاری پس از درخواست ترخیص، تحویل وی انبار/انباردار متعهد است حسب درخواست مشتری، سکه طال را  .1

نامه بندی، با هماهنگی و ارایه معرفینماید. لذا متقاضی تحویل سکه الزم است درخواست ترخیص خود را بر اساس این زمان
 کارگزار ناظر، به انبار اعالم نماید.

 خواهند بود.  بدون وکیوم گرفته شده و تحویل داده شده های تحویلسکه .70

باشد. همچنین تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی و می 72/77/7100حداکثر زمان نگهداری کاال در خزانه تا تاریخ  .77

بوده و پس از آن معامالت نماد برای فرایند تحویل و تسویه حساب با  00/70/7100آخرین روز معامالتی نماد ایجاد شده، مورخ 
شد. در صورت تحویل گرفته نشدن کاال از انبار، مفاد دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه  انبار متوقف خواهد

 .سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییرات بعدی آن مالک عمل خواهد بود 02/00/7011گواهی سپرده کاالیی مصوب مورخ 

های طالی تحویل شده، قابل پذیرش کمیت یا کیفیت سکهپس از تحویل گرفتن سکه طال از انبار، اعتراضی در خصوص  .75

های تحویلی، پس از تحویل گرفتن از انبار )اعم از نحوه جابجایی، سرقت و ...( های مربوط به سکهکلیه مسئولیتو  نخواهد بود
یت نموده و در صورت مغایرت را رو آنتوانند پیش از خارج نمودن سکه از خزانه از این رو افراد میگیرنده است. بر عهده تحویل

 و مراتب را به صورت کتبی از طریق کارگزار خود به بورس اعالم کنند.  با مشخصات کیفی اعالمی، از تحویل آن امتناع نموده

صدور قبض انبار و ترخیص گواهی سپرده کاالیی به نام شخص مالک کاال یا نماینده قانونی وی، صرفا پس از احراز هویت وی  .70
 ذیر است.پامکان

ای، نسبت به مراجعه دارندگان گواهی سپرده کاالیی نماد ذکر شده در اطالعیه، موظفند در صورت اعالم بورس به صورت دوره .71
های انبارداری مربوط به خود اقدام نمایند. در غیر این صورت هزینه انبارداری مربوطه به صورت تصاعدی به انبار و تسویه هزینه

 معامله یا تحویل، محاسبه و اخذ خواهد شد. محاسبه و در هنگام 

 

 

 بازارهای مالیمنتشرکننده: مدیریت 


