
 آشنایی با اوراق سلف موازی استاندارد سکه

 بر پایه سکه های پیش فروش شده

 توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 به نام خدا

 1397تیرماه 

 شرکت بورس کاالی ایران
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 فهرست عناوین

 تقسیم بندی انواع قراردادها

 معرفی اوراق سلف، سلف موازی استاندارد وسلف موازی استاندارد سکه طال

 بازار ثانویه، فرآیند عرضه، معامالت ثانویه، فرآیند آن و نحوه فروش اوراق

 اخذ کد معامالتی و فرآیند آن

 سررسیدها و شرایط تحویل

 کارمزد معامالت
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 تقسیم بندی قراردادها

 زمان تحویل کاال  زمان تحویل وجه 

 فوری 

 مدت دار

 فوری

 مدت دار مدت دار

 فوری

 فوری

 مدت دار

 قرارداد نقد

 قرارداد نسیه

 قرارداد سلف

 قراردادهای مشتقه

قراردادها و معامالت انواع به داشت خواهیم نگاهی ابتدا: 
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 معرفی اوراق سلف و سلف موازی استاندارد

سلف قرارداد 
معامله وجه سلف، قرارداد در نمودید، مشاهده گذشته صفحه نمودار در که همانطور 

 کاال عین فروشنده سررسید، در و می شود پرداخت فروشنده به خریدار توسط ابتدا در
 خریدار به را است گردیده مشخص آن مشخصات و شرائط قبل، از که محصولی و

 .می دهد تحویل
استاندارد موازی سلف قرارداد: 

را اختیار این خریدار که تفاوت این با باشد؛می سلف قرارداد مانند قرارداد نوع این 
 .کند واگذار ثالث شخص به را قرارداد سررسید، تاریخ از قبل که دارد

سکه ثانویه، معامالت طریق از بود خواهید قادر شما نیز سکه سلف اوراق از استفاده با 
 سکه اوراق، سررسید در و داشته نگه را اوراق اینکه یا و رسانید فروش به را خود
 .بگیرید تحویل را خود
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 معرفی اوراق سلف سکه

در که هستند ملی بانک توسط شده فروش پیش های سکه همان اوراق، این  
 بازار قابلیت، این به .دارند معامله قابلیت سررسید تا و شده پذیرش کاال بورس
 .شد خواهد داده توضیح ادامه در که می شود گفته معامالت برای ثانویه

 

منتشر مرکزی بانک از شده خرید پیش سکه پایه بر سلف اوراق واقع، در 
 از سکه خرید پیش به اقدام که مشتریانی شما همچنین و مرکزی بانک و می شود

 تمایل، صورت در می توانید و هستید اوراق این مالک نموده اید مرکزی بانک
 .نمایید اقدام بازار در آن عرضه به نسبت

 

ایجاد آن، انتشار از هدف و نداشته شما برای محدودیتی هیچ اوراق این انتشار 
 امکان این است ذکر به الزم .است سررسید از قبل معامله امکان و ثانویه بازار

 .ندارد وجود سکه فروش پیش طرح در
 

،اوراق تمایل، عدم صورت در می توانید سکه خریداران پیش شما همچنین 
 همان ملی بانک به مراجعه با سررسید، در و نرسانده فروش به را سکه سلف
 .بگیرید تحویل را شده خرید پیش سکه
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 فرآیند عرضه اوراق سلف

 پیش خریداران سکه
بورس کاالی 

 ایران

 اتاق تسویه پایاپای

 گذارانسرمایه

 انتشار اوراق سلف-1

پرداخت وجوه حاصل از  -4
 انتشار اوراق به پیش خریداران

 عرضۀ اولیۀ اوراق سلف-2

 آوری وجوه ازجمع-3

 گذارانسرمایه

ارائۀ گواهی سلف و -6
 ایجاد قابلیت معامله

ارائه اسامی دارندگان و -5
 اوراق سلف جهت ثبت

 ارائه قراردادها-7
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 بازار اوراق سلف سکه

پیش خریداران سکه میتوانند در  
صورت تمایل، اوراق سلف سکه 
خود را معامله نمایند، خریداران 
نیز میتوانند نسبت به خرید این 

 اوراق اقدام کنند

 

بازار ثانویه خرید و فروش 
 اوراق سلف سکه

 آخرین روز معامالتی روز عرضه اوراق سلف معامله اوراق توسط افراد

آخرین خریدار یا دارنده اوراق 
سلف سکه، مالک سکه شناخته شده و 

 .گواهی آن را دریافت می نماید

 

در روز تحویل دارندگان گواهی، به بانک 
مراجعه نموده و با ارائه گواهی خود، سکه را  

 تحویل می گیرند

 روز تحویل
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 بازار ثانویه معامالت اوراق سلف سکه

دارایی های سایر یا بهادار اوراق می توانند سرمایه گذاران که است بازاری ثانویه، بازار 
  سایر از کنند، خریداری ناشر شرکت های از مستقیم خودشان اینکه جای به را مالی

 را آن فروش قصد حال و هستند آن مالک یا خریده اند را آن قبالً که سرمایه گذارانی
 .نمایند خرید دارند،

می گیرد قرار شما اختیار در فرصتی چنین هم سلف اوراق مورد در. 
را خود سلف اوراق راحتی به می توانید تمایل صورت در بازار این از استفاده با شما 

 .نمائید دریافت را خود وجه و رسانده فروش به دیگری سرمایه گذار به
سایر از اوراق این خرید به نسبت خریدار، عنوان به می توانید همچنین  

 .نمایید اقدام سرمایه گذاران
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 معامالت ثانویه اوراق سلف سکه

رو پیش راه 2 نموده اید، مرکزی بانک از سکه خرید پیش به اقدام اگر 
 :دارید

 

و سررسید تا سکه خرید پیش اوراق نگهداری و سلف اوراق فروش عدم 
 سررسید زمان در سکه تحویل

وجه دریافت و بازار قیمت به و سررسید از قبل سکه سلف اوراق فروش  
 (ثانویه معامالت انجام امکان) معامله انجام از پس روز یک آن

 
دارید رو پیش راه 2 نمایید، سلف اوراق خرید به اقدام اگر: 

 

شده پذیرفته انبار از سکه تحویل و سررسید زمان تا سلف اوراق نگهداری 
 بورس در
(ثانویه معامالت انجام امکان) سلف اوراق سررسید تا اوراق مجدد معامله 
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 معامالت ثانویه اوراق سلف سکه

سکه سلف اوراق باره چند فروش و خرید امکان 
استاندارد سلف اوراق خرید به اقدام که کسانی و سلف اوارق دارندگان  

   .نمایند اوراق فروش به اقدام معامالتی ساعات در می توانند می نمایند،
 
سکه سلف اوراق (دارنده) خریدار آخرین به سکه تحویل 

 
(روزه یک تحویل) سکه سپرده گواهی اوراق قالب در سکه تحویل البته  

 در را اوراق این می تواند هم سپرده گواهی اوراق دارنده و بود خواهد
 که آن دارایی تحویل به نسبت می تواند هم و برساند فروش به بورس بازار
 .نماید اقدام می باشد طال سکه همان
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 فرآیند معامالت ثانویه

 فروشنده/خریدار

 کارگزار

 
 دارای مجوز از بورس کاالی ایران

 درخواست

 فروش/ خرید  

با باالترین  (  فروش)درخواست خرید 
(  فروخته)قیمت خریداری ( ترینپایین)

 شودمی

 فروش/ ورود درخواست خرید

 در سامانه معامالت

 انجام معامله 
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 نحوه فروش اوراق سلف برای پیش خریداران

 فروش اوراق

از طریق  
 کارگزاری بورس

در صورتی که کد بورسی دارید، می توانید با ارائه درخواست فروش به کارگزاری بورس و یا از طریق ارسال •
 . سفارش فروش در سامانه معامالت آنالین، نسبت به فروش اوراق سلف خود اقدام نمایید

در صورتی که کد بورسی ندارید، می توانید با مراجعه به کارگزاری های بورس، با ارائه مدارک هویتی، مشخصات •
و اطالعات حساب بانکی، کد بورسی خود را دریافت نموده و پس از آن، نسبت به فروش اوراق سلف خود اقدام 

 .نمایید

 انجام معامله

در این مرحله، شما می توانید از طریق تابلوی معامالت اوراق سلف سکه، سفارشات خرید و فروش و سایر •
 .اطالعات با اهمیت در خصوص معامالت اوراق سلف سکه را مشاهده نمایید

 .شما می توانید نسبت به فروش اوراق سلف با حجم و قیمت دلخواه و در بازه قیمتی مجاز بورس، اقدام نمایید•

 .در صورت وجود خریدار اوراق سلف، به حجم و قیمت اعالمی شما، معامله انجام خواهد شد•

 تسویه اوراق

پس از انجام معامله، هم می توانید نسبت به خرید سایر اوراق بهادار اقدام نمایید و هم می توانید با ارائه درخواست وجه •
 .به کارگزار خود، پس از یک روز، وجه حاصل از فروش اوراق سلف خود را در حساب بانکی خود دریافت نمایید

 .همانطور که ذکر شد، تسویه اوراق سلف سکه، تنها یک روز پس از انجام معامله، به حساب اعالمی شما واریز می شود•
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 بورسیفرآیند اخذ کد 

 مراجعه مشتری به بانک

 ارائه نامه معرفی به بانک توسط کارگزاری
 ارائه وکالت نامه محضری و معرفی وکیل

 :است زیر موارد شامل فرم این
 مشتری هویت احراز فرم1.
 مشتریان کد درخواست فرم2.
 مشتریان پرسشنامه فرم3.
 مشتری تعهد فرم4.
 اقرارنامه فرم5.
 تکمیل فرم های مربوطه مشتریان صالحیت احراز فرم6.

 مراجعه به کارگزاری و ارائه مدارک شناسایی

 شروع

 تکمیل فرم مشخصات وکیل

 دریافت مدارک هویتی وکیل

 صدور کد معامالتی

 ارسال فرم ها به بورس توسط کارگزاری

اعالم کد به مشتری از سوی 
 کارگزاری

آیا وکیل  
 دارید؟

 بله خیر

 پایان

دارید بورسی کد اخذ به نیاز سلف، معامالت انجام برای. 
بورس کارگزاری به مراجعه با ندارید، بورسی کد که صورتی در 

 .شوید بورسی کد صاحب می توانید شناسایی مدارک ارائه و         
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 تحویل در سررسید اوراق سلف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گواهی» نام به بهاداری اوارق به تبدیل سررسید در سکه استاندارد سلف اوراق 

 .شد خواهد «سکه سپرده
هم آن دارنده عنوان به شما و داشته را انبار قبض کارکرد همان سکه سپرده گواهی 

 نمایید دریافت را خود وجه و فروخته بازار قیمت به بورس، در را گواهی می توانید
 .بگیرید تحویل را سکه معادل سررسید، در گواهی ارائه با می توانید هم و
که ماه هر شانزدهم یا اول روز در که می دهد شما به را امکان این سلف اوراق 

 منظور بدین .بگیرید تحویل را خود سکه های می شود، محسوب اوراق سررسید
 کارگزاری طریق از را تحویل درخواست تحویل، موعد از قبل روز یک است، الزم

 شعب برخی و خزانه عاملیت با مرکزی بانک خزانه) بورس شده پذیرش انبار به
 .نمایید اعالم (ملی بانک

و گردیده ایجاد شما برای ثانویه معامالت امکان هم طرح، این از استفاده با واقع در 
 دریافت را خود سکه های سکه، فروش پیش طرح سررسید از زودتر می توانید هم

 .نمایید
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 سررسیدهای اوراق سلف سکه

 
 
 
 
 
 
 
 
را 1399 سال ماه اردیبهشت تا جاری سال ماه تیر از سکه سلف اوراق سررسیدهای 

 .می شود شامل
 
سررسید ماه های شانزدهم و یکم که سکه تحویل روز با متناسب اوراق این سررسید  

 .شد خواهد تعیین است، شده گرفته نظر در
 
در که عرضه اطالعیه در خصوص، این در تکمیلی اطالعات است ذکر به الزم 

 .می گردد ذکر دقیق طور به شد، خواهد منتشر ایران کاالی بورس سایت
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 کارمزد معامالت ثانویه

شما برای هزینه ای هیچ سکه، استاندارد سلف اوراق به سکه پیش فروش های تبدیل  
 سلف، اوراق خرید یا و پیش خریدها فروش معامله انجام صورت در صرفًا و نداشته

 :شد خواهد دریافت کارمزد عنوان تحت ذیل جدول طبق معامله وجه از درصدی

سقف  فروش خرید شرح کارمزد ردیف
 کارمزد

کارمزد حداکثر 
 خرید

 حداکثر کارمزد
 جمع فروش

بورس کاالکارمزد  1  0/0001 0/0001 0/0002 20 20 40 

کارگزارانکارمزد  2  0/0006 0/0006 0/0012 50 50 100 

گذاریکارمزد سپرده 3  0/000015 0/000015 0/00003 6 6 12 

آوریکارمزد مدیریت فن 4  0/00001 0/00001 0/00002 4 4 8 

 کارمزد به میلیون ریال 0/00145 0/000725 0/000725 جمع کل
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 سایر اطالعات معامالتی اوراق سلف

سکه سلف اوراق معامالتی روزهای: 
چهارشنبه تا شنبه روزهای 
(مظنه یابی دوره) گشایش پیش دوره 9:00 الی 8:30 ساعت از 
(تقاضا و عرضه اساس بر معامالت انجام) پیوسته معامالت 15:30 الی 9:00 ساعت از 

جداگانه نماد 22 در اوراق انتشار 
 آنالین صورت به سکه سلف اوراق ثانویه معامله امکان 
سکه فروش پیش طرح های از یک هر در شده اعالم قیمت سلف، اوراق پایه قیمت 

 .می باشد ملی بانک توسط
روزهای در شده کشف قیمت با ارتباطی و داشته اعالمی مبنای صرفاً قیمت، این 

   .ندارد معامالتی نمادهای هر در معامالتی
وی به سررسید در وی سکه خریدار، پیش توسط اوراق معامله عدم صورت در 

 .ندارد فرآیند این در خاصی نقش قیمت این و شد خواهد تحویل
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 اطالع از آخرین مطالب

اخبار آخرین و آموزشی فایل های متداول، سواالت به دسترسی برای 
 ایران کاالی بورس سایت به می توانید سکه فروش پیش اوراق به مربوط
 .نمایید مراجعه

ایران کاالی بورس سایت آدرس: 

http://ime.co.ir 

 
 
سکه سلف اوراق معامالت اطالعات و قیمت مشاهده برای همچنین 

 بورس بخش تهران، بورس فناوری مدیریت شرکت سایت به می توانید
 .فرمایید مراجعه در زیر آدرس به استاندارد سلف قسمت کاال،

 

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15 
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 با تشکر از حسن توجه شما

 19 شرکت بورس کاالی ایران
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