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 �ما�ه امن و قا�ل خ��د و فروش 





کت مشاورە شاندا در کنار خدمات حرفه ای خود، ام�ان �ما�ه گذاری امن و معت�� سکه  ��

�ان ما در این زمینه ع�ارتند از �ما�ه   � ارائه � دهد. مش�� و شمش طال و فلزات گرانبها را ن��

کتهای  � �ما�ه، �� کتهای �ما�ه گذاری و تام�� گذاران شخ�، موسسات ما� شامل ��

کتهای مشا�ه.  کتهای ب�مه، �انکها و ��  مدی��ت �ما�ه، ��

 

ە  ما�، خدمات ما در زمینه معامله و ذخ�� کت خصو� مستقل و غ�� �ه عنوان �ک ��

 �  AEOIو �ا  CRS (Common Repor�ng Standard)فلزات گرانبها، در محدودە قوان��

(Automa�c Exchange of Informa�on) � � مشمول قوان�� د و همچن�� قرار ن� گ��

 خاص م��وط �ه موسسات ما� ن� شود. 

 

ە فلزات گرانبها همچون  کت شاندا در این زمینه، خدمات خ��د و ذخ�� �ه طور عمدە ��

� اشتاین را ارائه � دهد که  � و �االدیوم، در مرکز نگهداری فلزات در ل�خ�� طال، نقرە، �الت��

، سن�اپور، هنگ کنگ و  این فلزات �ه مرا�ز مختلف در لندن، فرانکفورت، زور�ــــخ، دو��

ە � �اشند.   �اناما قا�ل جا�ه جا�� و ذخ��

 

ی، ب�مه   ە طال و فلزات گرانبها را دارا � �اش�م که تحت نام مش�� ما �� از معدود مرا�ز ذخ��

ە طال و فلزات گرانبها، ب�مه �� و نه فردی ارائه �  � ارائه � دهد. ب�ش�� مرا�ز ذخ�� �امل ن��

 دهند. 

 

�ان ما � توانند در هرزمان که �خواهند طال و فلزات د�گر خود را معامله و خ��د و  مش��

 فروش کنند و �ا �ه نقاط د�گر دن�ا انتقال دهند. 

 

�ان ما از خ��داران سکه و م�له های طال  �ل�ه این ام�انات و خدمات شامل �ل�ه مش��

�ان ما) تا خ��داران  �ن مش�� �ان ما) � �اشند، ما  12(کوچک�� �ن مش�� تن طال (بزرگ��

ان �ما�ه ارزش قائل�م و آمادە ارائه خدمات �  � �ان خود �ا هر م�� برای همه مش��

 �اش�م. 



جهت نگهداری فلزات جع�ه های اختصا� و مهر شدە شخ� وجود دارند. (تص��ر �اال) 

� از شمشهای نقرە  � اتاقهای بزرگ قفل دار (تص��ر �ای�� )  و �ا �مدهای   31.1همچن�� ک�لو��

ان طال  � اختصا� (سمت راست تص��ر) و کشوهای امن قفل دار (تص��ر صفحه �عد) �سته �ه م��

ی، اختصاص دادە خواهد شد.   و خواست مش��



ە �ا �االت��ن امن�ت  ام�انات نگهداری و ذخ��

 

ی در نظر  ە طال و فلزات گرانبها را بر اساس ن�از و خواست مش�� ما ام�انات نگهداری و ذخ��

�م که �ه صورت اجارە اتاق اختصا� �ا �مد قفل دار، �مدهای عمو� قفل دار برای هر  م�گ��

ی، و �ا جع�ه های کوچک قفل دار و مهرشدە اختصا� � �اشند.   مش��

� �اشد که �� از �االت��ن سط�ح امن�ت �  10سطح امن�ت م�ان نگهداری و ان�ارهای ما، �الس 

�اشد. �ل�ه س�ستمهای امنی�� و حفاظ�� ما ساخت س���س و �ا حساس�ت �س�ار �اال و عمل�رد 

فته هس�ند و در تمام قسمتهای ساختمان �ار گذاشته شدە اند.   پ���

ی و �ا کد اختصا� و مخ��  �مدها و جع�ه های مخصوص نگهداری فلزات، تنها در حضور مش��

 خود آنها قا�ل �ازگشا�� � �اشند. 





ی  محل نگهداری مجزا و اختصا� تحت نام مش��
 
 

ی و �ا کد اختصا� و مخ��  �مدها و جع�ه های مخصوص نگهداری فلزات، تنها در حضور مش��
 خود آنها قا�ل �ازگشا�� � �اشند. 

 
ی در نظر گرفته �  �� برای هر مش�� � این فلزات گرانبها عمدتا طال و نقرە، �ه صورت مجزا و ف��

 شوند و مانند �انکها عمل ن� شود �ل�ه �ه صورت اختصا� � �اشد.  
 

ی برای طال �ا فلز خ��داری شدە شمارە مخصوص �ه خود در�افت � کند و �ه اسم آن  هر مش��
ی �ه عنوان �ما�ه فردی نگهداری  شخص خواهد بود. طال و نقرە خ��داری شدە توسط هر مش��

 � شود �ا شمارە اختصا� و م�ان نگهداری اختصا�. 
 

�ان ما مشخص � �اشند:   م��تهای موجود برای مش��
ی نخواهد شد و ه�چگونه ر�س�  ه�چگونه خطری در صورت ادعای شخص ثالث متوجه مش��

ی نخواهد شد.    ، متوجه مش��
�

 در صورت ورشکست�



ی   ب�مه فردی تحت نام مش��

ی و در جع�ه، �مد �ا کشوی اختصا� هر  �ل�ه فلزات گرانبها خصوصا طال و نقرە، تحت نام مش��
ی برخوردار  �ان ما از ب�مه فردی �امل تحت نام مش�� � �ل�ه مش�� ی نگهداری � شوند. همچن�� مش��

� � �اشد).  داری ن��  خواهند شد (شامل هرگونه �اله��

 )Bonded Warehouseان�ارهای پیوسته (

طال در �ل�ه منطقه اتحاد�ه ارو�ا و ب�ش�� کشورهای د�گر، از پرداخت مال�ات معاف � �اشد. اما 
 تجارت د�گر فلزات گرانبها مانند فلزات سف�د (نقرە و...) مشمول پرداخت مال�ات � �اشند. 

ی  �ان خود جهت نگهداری فلزات گرانبها و داراییهای د�گر از جمله الماس و �ا آثار ه�� ما برای مش��
 فراهم � کن�م.  (Bonded Warehouse)�اارزش، ام�انات ان�ارهای پیوسته 

� �ه عنوان  تل�� � شوند  که �دینوس�له از  Bonded Warehouseم�انهای نگهداری اجارە ای ن��
 پرداخت مال�ات معاف � شوند. 

 



 معامله طال و فلزات ق�م�� در محل مرکزی

� اشتاین،  ما ام�انات خ��د و فروش فلزات ق�م�� در هر فرم را در محل مرکزی آنها در کشور ل�خ��

 ن� �اشد. �ل�ه ان�ارها دارای 
�

فراهم � کن�م و ن�ازی �ه نقل و انتقاالت و �ف زمان و ه��نه اضا�

 �ا �االتر � �اشند.  LBMAاستاندارد 

ی تما�ل داشته �اشد طال و فلزات ق�م�� خود را در جای د�گری نگهداری کند، ما  اما چنانچه مش��

ام�انات انتقال �ه اق� نقاط دن�ا را دار�م (در صور�� که در آن کشور ام�انات نقل و انتقال امن 

� المل� موجود �اشد).   متناسب �ا استانداردهای ب��

� و �االدیوم و سکه های طال و نقرە � �اشند.   فلزات �ه صورت شمش طال، نقرە، �الت��

 معامله �ا ارزهای مختلف از جمله یورو، فرانک س���س، دالر آم���ا و د�گر ارزها ممکن است. 



 طال در �ازار   
�

 نقرە در �ازار  ق�مت کنو�
�

 ق�مت کنو�

 یورو  دالر آم���ا  یورو  دالر آم���ا   

2003 19,7% 0,5% 23,9% 4,1% 

2004 5,3% -2,7% 14,9% 6,1% 

2005 20,0% 36,8% 33,4% 52,1% 

2006 23,0% 10,6% 46,6% 31,7% 

2007 30,9% 18,4% 14,6% 3,6% 

2008 5,6% 10,5% -23,0% -19,5% 

2009 23,4% 20,7% 47,6% 44,3% 

2010 29,5% 38,8% 83,0% 96,2% 

2011 10,1% 14,2% -10,2% -6,9% 

2012 7,0% 4,9% 8,3% 6,2% 

2013 -28,3% -31,2% -35,9% -38,5% 

2014 -1,5% 12,1% -19,6% -8,5% 

2015 -10,4% -0,3% -11,5% -1,5% 

2016 9,1% 12,4% 17,3% 20,9% 

2017 13,6% -1,0% 7,1% -6,7% 

2018 2,0% -0,2% -4,0% -6,0% 

� سال�انه   %11,1 %12,0 %9,0 %9,9 م�انگ��

Source: goldprice.org and silverprice.org, 08 April 2018 

، در قلب ارو�ا 10امن�ت �االی محل نگهداری �ا �الس   

 ام�ان خ��د و فروش داخ� �ا فروشند�ان اول�ه وجود دارد

ا�ط مختلف  –طال و نقرە  �ما�ه های مقاوم در گذر زمان و در برابر ��  

 

از زمانهای گذشته تا�نون افراد و خانوادە های ثروتمند و متمول �ا �ما�ه های هنگفت، �خ�� از 

 �ما�ه خود را �ه صورت طال و نقرە نگهداری � کردە اند، 

چرا که هموارە و در � هر دورە ای ارزش خود را حفظ � کند و قا�ل ت�د�ل �ه صورتهای د�گر 

 �ما�ه � �اشند. 



 مزا�ای معامله �ا ما: 
 
 

 ، در قلب ارو�ا 10امن�ت �االی محل نگهداری �ا �الس 

 ام�ان خ��د و فروش داخ� �ا فروشند�ان اول�ه وجود دارد

 ق�مت مناسب �ا م�لغ �ارکرد منصفانه جهت معامله و نگهداری 

 رام�انات ان�ا
�

 های داخ� پیوسته جهت معاف�ت مال�ا�

 ام�ان انتقال �ه اق� نقاط دن�ا

� و س�ستم �ان�  نگهداری طال و د�گر فلزات خارج از محدودە قوان��

ی  نگهداری طال و فلزات ق�م�� خ��داری شدە �ه صورت اختصا� و �ا نام مش��

ە فردی   ام�انات نگهداری و ذخ��

 �ل�ه شمشهای خ��داری شدە دارای شمارە ��ال و مهر اختصا� � �اشند

 ب�مه �امل اختصا� تحت نام خ��دار

� اشتاین از جمله: لندن، فرانکفورت،  ە در م�انهای د�گر نگهداری غ�� از ل�خ�� ام�ان ذخ��

، هنگ کنگ، سن�اپور و �اناما   زور�ــــخ، دو��

 �  �ه �ما�ه  24�7روز هفته  7ساعت ش�انه روز  24ام�ان دس��

 تام االخت�ار بودن خ��دار 
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