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 1380 سال پايان تا شده اخذ ارزي تعهدنامه تسويه نحوه -الف
 

 تسويه مهلت -1
 اعتبار از استفاده با مصرفي كاالهاي صدور براي اسناد معامله ازتاريخ روز 360 داكثرح 

 اسنادي
 بر مبني ذيربط وزارتخانه تائيد با اي سرمايه كاالهاي صدور براي كوتاژ تاريخ از سال 5 حداكثر 

 صادره كاالي بودن اي سرمايه
 و فني خدمات موضوع كاالي راتصاد و اي بيمه پوشش با بلندمدت فاينانس قراردادهاي براي 

 قرارداد در مندرج زمانبندي برنامه مطابق مهندسي
 بازارچه طريق از كاال صدور ، اماني( روشها ساير به كاال صدور براي كوتاژ تاريخ از ماه هشت 

 ...) و مرزنشينان تعاوني شركتهاي مرزنشينان، ، مرزي
 اساس بر مهندسي و فني خدمات صدور قراردادهاي خدماتي بخش به مربوط ارزي تعهدنامه -

 اسنادي اعتبار يا قرارداد چارچوب در كارفرما از پيمانكار ارزي دريافتهاي زمانبندي برنامه
 6 كاال موقت خروج براي ماه  

 
 تسويه مهلت تمديد -2

 ميانه آسياي كشورهاي به كاال صادرات به مربوط ارزي هاي تعهدنامه سررسيد تمديد -1-2
 نمايند، مي صادر را خود توليدي كاالي كه توليدي واحدهاي همچنين و آفريقايي و
 دتـم به رـحداكث "ارزي هـتعهدنام دـتمدي ايــتقاض " رمــف يلــتكم رطــش به

 ماه، سه حداكثر و ماه يك حداقل مدت به بار هر و دفعات به اوليه، سررسيد تاريخ از سال يك
 در آن نگهداري و تأخير روز هر براي ريال) ( دهم كي دالري قرار از تأخير خسارت اخذ با

 .است بالمانع بانك آن متفرقه بستانكاران حساب
 ارزي تعهدنامه تاريخ و شماره است الزم تأخير خسارت اخذ به مربوط سند در -1 تبصره

خسارت  طعيق مبلغي كاال ورود به مربوط مدارك ارائه از پس. گردد درج اًدقيق تمديد مدت و
 خسارت فهرست و واريز بانك اين ريالي معامالت اداره نزد 26/10606 حساب به و محاسبه تأخير
 مدارك ارائه عدم درصورت. گردد ارسال اداره اين به مربوطه اسناد انضمام به تأخير
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 بالفاصله است الزم تمديدي، مهلت انقضاي تاريخ از ماه 2 مدت ظرف حداكثر كاال واردات
 .شود واريز الذكر فوق حساب به دريافتي تأخير ارتخس

 
 معتبر وثايق انواع -2 تبصره

 نقد وجه 
 معتبر ملكي وثيقه 
 ايران صادرات ضمانت صندوق ضمانتنامه يا و بانكي نامه ضمانت 
 ذينفع درخواست به اينكه بر مشروط ها سپرده و ريالي ارزي، حسابهاي موجودي 

 آن ذينفع به ريالي و ارزي دار مدت هاي سپرده مزاياي. (شوند مسدود
 .)گيرد مي تعلق

 معتبر ضامن امضاي و ظهرنويسي با عندالمطالبه سفته 
 مشاركت اوراق 

 اعتبار، سررسيد در اسناد جه و پرداخت در اعتبار كننده گشايش بانك قصور صورت در -2-2
 درخواسته ب بنا بايست مي بانك آن باشد شده معامله اعتبار شرايط طبق اسناد اينكه بر مشروط
 ماه سه مدت به بار هر و مرحله چهار در حداكثر را ارزي تعهدنامه تسويه مهلت اعتبار، ذينفع
 جهت مثبته مدارك ارائه با مراتب مزبور مدت از بعد. نمايد تمديد تأخير خسارت اخذ بدون
 نافي ارزي هاي مهتعهدنا اينگونه تسويه مهلت تمديد. دشو منعكس اداره اين به تصميم اتخاذ

 نخواهد ارزي تعهدنامه تسويه و اسنادي اعتبار وجه وصول پيگيري در صادركننده مسئوليت
 .بود

 
 ارز با ارزي تعهدنامه تسويه -3
  ارز خريد قبال در -1-3
 بانك نمايد، دريافت را صادرات از حاصل ارز ريالي معادل بخواهد صادركننده كه صورتي در 

 خريد روز در خارجه/  الملل بين اداره توسط شده اعالم نرخ به ارز ريدخ قبال در بايست مي
 ارز با ارزي تعهدنامه تسويه. نمايد )پيوست فرم( "بابت" كد با ارز خريد اعالميه صدور به اقدام
 .باشد مي پذير امكان تسويه گواهي 1 بند تكميل با صادرات از قبل
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 ارز خريد اعالميه صدور و 1381 سال در خدمات و كاال صادركنندگان از ارز خريد: تبصره
 نام به ارزي حواله يا ارزي اظهارنامه محل از شده ارائه ارز اينكه بر مشروط باشد، مي بالمانع

 .باشد شده تحصيل وصولي بروات يا صادراتي اسنادي اعتبار قبال در يا صادركننده
  ارز ارائه قبال در -2-3

 بانك نمايد، واردات به اقدام صادرات از حاصل ارز مقابل در هدبخوا صادركننده كه صورتي در
 تسويه.  نمايد " واردات براي ارز تأمين گواهي " صدور به اقدام ارز دريافت قبال در ميبايست
 .باشد مي پذير امكان تسويه گواهي 6 بند تكميل با صادرات از قبل ارز با ارزي تعهدنامه
  سال در خدمات و كاال صادركنندگان براي“ واردات براي ارز تأمين گواهي “صدور: تبصره
 ارزي حواله يا ارزي اظهارنامه ازمحل شده ارائه ارز اينكه بر مشروط باشد، مي بالمانع 1381

 .باشد شده تحصيل وصولي بروات يا صادراتي اسنادي اعتبار قبال در يا صادركننده نام به
 كاال واردات با ارزي تعهدنامه تسويه -4

 هاي تعهدنامه كه آرد و چرم ساالمبور، پوست، پسته، دستباف، فرش بجز( كاال صادركنندگان -1-4
 صورتيكه در آفريقا و ميانه آسياي كشورهاي به) باشند مي تسويه قابل ارز ارايه به مربوط ارزي

 بتث از پس مقرر مهلت ظرف توانند مي ننمايند، تسويه ارز ارايه با را خود ارزي تعهدنامه
 همان از صادرات قبال در ورود قابل كاالهاي واردات به نسبت بازرگاني وزارت در سفارش
  مجاز واردكنندگان ساير توسط اًوكالت يا خود توسط كاال ساخت مبدأ كشور از صرفنظر مبادي،

 مكلف صادركننده صورت هر در شود مي كيدأت. نمايند اقدام محضري وكالتنامه تكميل با
 .باشد مي گمركي سبز پروانه اصل ارايه يا ارز ارايه با خود ارزي عهدنامهت تسويه به

  به كه ميانه آسياي كشورهاي به صادره كاالهاي به مربوط ارزي هاي تعهدنامه – تبصره
 صادر يادشده كشورهاي از غير به ديگري مقصد به اًمجدد و مرجوع كشور به ترانزيت صورت
 را نهايي مقصد مربوط گمرك است ضروري. باشند مي تسويه لقاب ارز معرفي قبال در ميشوند

 .نمايد درج صادراتي اظهارنامه در
 خدماتي بخش از اعم( خدمات صدور قبال در مهندسي و فني خدمات صادركنندگان -2-4

 صدور قبال در توليدي واحدهاي و) پروژه نياز مورد كاالهاي قطعي و موقت خروج قرارداد،
 ثبت از پس توانند مي) واردات مبداء و صادرات مقصد از صرفنظر( ودخ توليدي كاالهاي
 اوليه، مواد ترخيص و ورود به نسبت مقرر هاي مهلت ظرف بازرگاني وزارت در سفارش
 پروانه ارزش معادل را ارزي هاي تعهدنامه و اقدام خود موردنياز آالت ماشين و تجهيزات قطعات،

 .نمايند تسويه مربوط شعبه نزد گمركي سبز
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 باشد صادراتي كاالي اظهارنامه تاريخ از قبل كشور به كاال ورود تاريخ صورتيكه در -3-4
 از قبل خروجي كاالي اظهارنامه محل از سفارش ثبت انجام از پس ارزي تعهدنامه تسويه
 .است بالمانع تسويه گواهي صدور با آن سررسيد انقضاي

 
 پذير امكان كاال واردات براي خروجي كاالي رنامهاظها سند مدلول محل از سفارش ثبت -4-4

 ارزي تعهدنامه تسويه خروجي، كاالي اظهارنامه اصل نسخ شدن مفقود صورت در. باشد نمي
 .است پذير امكان ريالي مصالحه يا ارز ارايه با
 

 ارزش بود بيش ، خروجي كاالي اظهارنامه قبال در وارده كاالهاي ترخيص از پس چنانچه -5-4
 :است ضروري ذيل نكات رعايت شود، اعالم ايران گمرك سطتو

 از پس گمركي سبز پروانه ارزش باشد، نشده تسويه مربوط ارزي تعهدنامه كه صورتي در -
 اطالع به مراتب و گيرد قرار محاسبه مبناي ارزي تعهدنامه تسويه جهت ارزش، بود بيش كسر

 .برسد گمرك
 اعالم ضمن بانك است ضروري باشد، شده تسويه مربوط ارزي تعهدنامه كه صورتي در -

 ارزي مقررات و سياستها اداره به پيگيري جهت را ،مراتب ذينفع به ارزش بود بيش موضوع
 .نمايد اعالم بانك اين

 
 صادركنندگان صادراتي هاي اظهارنامه محل از سفارش ثبت فقره يك انجام درصورت -6-4

 ترتيب به شعبه و بانك برحسب موارد گونه اين در است ضروري بازرگاني، وزارت در مختلف
 :گردد اقدام ذيل

 
 :بانك يك از شعبه يك به مربوط ارزي هاي تعهدنامه -

 هاي نامهراظها ليست و سفارش ثبت اوراق تصوير و گمركي پروانه اصل نسخه دريافت با شعبه
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 شده ممهور مذكور تخانهوزار مهر به كه) يك شماره فرم طبق( سفارش ثبت براي شده استفاده
 .نمايد اقدام ارزي هاي تعهدنامه تسويه به نسبت باشد،

 :بانكها ساير و بانك يك مختلف شعب به مربوط ارزي هاي تعهدنامه -
 )صادركنندگان از يكي عامل شعبه( گمركي سبز پروانه اصل نسخه كننده دريافت شعبه
 هر تفكيك به شده استفاده موارد رجد و خود نزد ارزي تعهدنامه تسويه و رسيدگي از پس

 به آن ارسال و ارزي هاي تعهدنامه تسويه مجوز صدور به نسبت سبز، پروانه روي بر صادركننده
 و خود بانك شعب ديگر براي مربوط ليست و گمركي سبز پروانه روي و پشت تصوير انضمام
 .نمايد اقدام بانكها ساير

 سبز پروانه است ضروري ارزي، تعهدنامه سويهت مجوز صدور و رسيدگي در تسريع جهت -
 فرم كه درصورتي. شود اخذ ذينفع از صادركنندگان به مربوط مدارك و اطالعات كليه و گمركي
 و تكميل واردكننده توسط مذكور فرم است الزم باشد، نشده ارايه و تكميل قبالً يك شماره
 .شود سوابق ضميمه

 فرم است الزم باشد، كمتر سفارش ثبت مبلغ از شده ترخيص كاالي ارزش صورتيكه در -
 .شود سوابق ضميمه و تكميل واردكننده توسط دو شماره

 
 صادراتي كاالي ترخيص و برگشت -5
 كاالي ترخيص باشد، نشده تسويه كاال واردات يا ارز ارايه با ارزي تعهدنامه كه صورتي در -1-5

 از قسمتي چنانچه. است بالمانع گمرك، صتشخي به شده صادر كاالي با مطابقت بشرط برگشتي
 نشده تسويه ارزي تعهدنامه ميزان به برگشتي كاالي ترخيص باشد نشده تسويه ارزي تعهدنامه
 .است بالمانع

 برگشت باشد شده تسويه ارز ارايه با تمام يا قسمتي بصورت ارزي تعهدنامه درصورتيكه -2-5
 به نسبت ادعايي هيچگونه نداشتن بر مبني ادركنندهص از كتبي تعهد اخذ به منوط صادراتي كاالي
 .باشد مي گمرك به آن اعالم و شده فروخته ارز ميزان
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  منوط صادراتي كاالي برگشت باشد شده تسويه كاال واردات با ارزي تعهدنامه صورتيكه در -3-5
 به باشد، ويهتس قابل كاال واردات با كه صادركننده همان ديگر صادراتي اظهارنامه ارايه به

 جهت خروجي كاالي اظهارنامه از استفاده ميزان است ضروري. بود خواهد موردنظر گمرك
 ارزش ميزان به بانك. برسد گمرك ءاامض و مهر به و درج آن در برگشتي، كاالي ترخيص
 يا تقليل به نسبت گمرك ييدأت و مرجوعي پروانه اصل نسخه دريافت از پس برگشتي كاالي
 .نمايد اقدام شده استفاده ارزي نامهتعهد ابطال

  گمرك باشد ارزي تعهدنامه يا خروجي كاالي اظهارنامه فاقد برگشتي كاالي صورتيكه در -4-5
 .نمود خواهد تصميم اتخاذ مورد اين در راساً

 
 وارداتي كاالي عودت و موقع خروج -6
 يا و ارز انتقال بدون تبصور كه وارداتي كاالي عودت همچنين و كاال موقت خروج براي -1-6

 نسخه سه در موقت خروج ارزي تعهدنامه است الزم باشد، شده ترخيص گمرك از ارز انتقال با
 )مشتري مخصوص سوم نسخه و گمرك مخصوص دوم نسخه مركزي، بانك مخصوص اول نسخه(

 زا ماه شش مدت ظرف جايگزين كاالي يا كاال كه صورتي در. شود اخذ متقاضي از گمرك توسط
 .گردد الـابط مربوط ارزي هـتعهدنام ودـش ترخيص و رجوعـم كشور به كاال خروج تاريخ

 به شده ارايه ارز است الزم باشد داشته ارز ارايه با آن تسويه به تمايل واردكننده صورتيكه در
 و خريداري روز نرخه ب ارز انتقال بدون بصورت وارده كاالهاي براي و شده گشايش اعتبار نرخ
 .شود صادر گمرك به ارايه جهت ارز خريد الميهاع

 دسيــمهن و فني دماتـخ صدور وبـچارچ در تجهيزات و آالت ماشين موقت خروج:  تبصره
 از

 .ردــپذي انجام مربوط مقررات طبق است الزم و بوده مستثني امر اين
  ارزي عهدنامهت اخذ به نيازي نشده، ترخيص گمرك از كه وارداتي كاالهاي عودت رايــب -2-6

 .باشد نمي
  ارز انتقال بدون بصورت قبالً شود، برگشت است قرار كه وارداتي كاالي جايگزين موارديكه در -3-6

 بدون نشده يا شده ترخيص از اعم كاال عودت باشد، گمرك ييدأت مورد مراتب و شده ترخيص و وارد
 .است بالمانع ارزي تعهدنامه دريافت
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 به كاال خروج تاريخ از ماه شش مدت ظرف آن جايگزين يا و شده ارجخ كاالي چنانچه -4-6
 روي و تصويرپشت و ارزي تعهدنامه اول نسخه است الزم نگردد، ترخيص و وارد كشور

 .گردد ارسال اداره اين به حقوقي پيگيري جهت كاال خروجي اظهارنامه
 

 :تسويه در تسريع -7
  از بعد/ قبل ارز( ارز ارايه با ماهه 8 مهلت نقضايا از قبل ارزي تعهدنامه صورتيكه در -1-7

 :گردد مي ذيل بشرح تسويه در تسريع تخفيف مشمول شود كامل تسويه) صادرات
 )٪2(  درصد دو ماه هر ازاي به برگشت غيرقابل اسنادي اعتبار روش به صادرات -
 درصد ونيم يك ماه هر ازاي به اسنادي بروات يا صادرات از قبل ارز قبال در صادرات -

%)5/1( 
 )٪1(  درصد يك ماه هر ازاي به روشها ساير به صادرات -

  نخواهد تخفيف مشمول كمتر و روز 15 و شده محسوب كامل يكماه روز 15 از بيش مدت -2-7
 .شد

 مي تعهدنامه ارز از قسمت آخرين ارايه تاريخ تسويه، در تسريع مدت محاسبه مالك -3-7
 .سازد مي پذير امكان را تعهدنامه تسويه معافيت، مودنن ملحوظ از پس كه باشد

 در تسريع تخفيف مشمول) تمام يا قسمتي بصورت( كاال واردات با ارزي تعهدنامه تسويه -4-7
 .شود نمي تسويه

 
 :تسويه در تأخير -8

 مشمول نمايد، تسويه مقرر مهلت انقضاي از پس را خود ارزي تعهدنامه صادركننده صورتيكه در
 به آن واريز و تأخير روز هر براي ريال) ( دهم يك دالر هر معادل تأخير خسارت اختپرد

  با كه ارزي تعهدنامه براي تأخير خسارت محاسبه مالك. بود خواهد بانك اين 26/10606حساب 
 .است كشور به كاال ورود تاريخ باشد مي تسويه قابل كاال واردات
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 تسويه كاال واردات يا و ارز) ارايه( فروش با كه 1378 سال پايان تا شده اخذ ارزي هاي تعهدنامه -
 تلقي شده تسويه است نشده دريافت تاكنون متعلقه تأخير خسارت از بخشي يا تمام ولي شده

 به سريعاً شده دريافت مبلغ الزمست نميباشد تأخير خسارت الباقي مطالبه به نياز و
 . گردد ارسال اداره اين به مربوطه اسناد و واريز بانك اين ريالي عامالتم اداره نزد 26/10606حساب 

 
 ريالي مصالحه -9

 /تاكنون مبادرت به تسويه پيمان كه نشده تسويه ارزي پيمان/تعهدنامه داراي صادركنندگان
  توانند با توجه به مفاد مصوبه شماره اند مي هاي ارزي معوقه خود ننموده تعهدنامه
 المصالحه ريالي بر هيأت دولت كه با تعديل نرخ وجه 20/9/87مورخ  38986ت/168648

 اساس نرخ تورم ساالنه اعالمي توسط بانك مركزي موافقت نموده است، با رعايت موارد ذيل 
 .نسبت به تسويه تعهدات ارزي اقدام نمايند

 
  بخشودگي مشمول ارزي هاي تعهدنامه/ها پيمان -1-9

 پيمان ارزي فرش دستباف از ( 1/3/69 از صادره ارزي پيمانهاي و ها تعهدنامه كليه -1-1-9
 .ميگردد بخشوده كالً 1380 و 1379 سالهايهاي ارزي  و تعهدنامه 30/2/74لغايت ) 1/9/68

 1 -ب و 1 -الف فرمهاي طبق فوق زماني دوره صادركنندگان ليست است الزم لذا
 .گردد ارسال بانك اين به وزيران هيأت ييديهأت اخذ جهت و تكميل) پيوست تصاوير(
  مركزي بانك نزد آنها ارزي بدهي مجموع كه صادركنندگاني ارزي هاي تعهدنامه -2-1-9
 ، آن})30/8/68 دستباف فرش مورد در( 31/2/69لغايت  1358پيمانهاي ارزي سالهاي {

 پانصد هزار  تا سقف) 29/12/78لغايت  31/2/74 از ارزي هاي تعهدنامه( بانكها ساير و بانك
 .گردد مي بخشودگي مشمول دالر
 و تكميل به نسبت صادركننده بدهي ميزان از اطمينان از پس بانك است الزم خصوص اين در

 اين به وزيران هيأت از ييديهأت اخذ جهت) پيوست تصاوير( 2 - ب و 2-الف فرمهاي ارسال
 .نمايد اقدام بانك

 

بخشنامه 
 جايگزين 

1008/56 
14/04/1389 
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 ل اخذ وجه المصالحه رياليتعهدنامه هاي ارزي مشمو/پيمانها -2-9
مربوط به (ها  درصورتيكه مجموع بدهي صادركننده نزد بانك مركزي ، آن بانك و ساير بانك

بيش از پانصد هزار دالر باشد، الزم است درخواست ) 9-1-2دوره زماني مذكور در بند 
 را به انضمام ليست ) تصويرپيوست( 3-1استفاده از تسهيالت مصوبه مزبور فرم 

توسط صادركننده و يا وكيل قانوني وي ) تصويرپيوست( 4-1هاي ارزي معوقه فرم  هدنامهتع
 . تكميل و به شعبه ذيربط ارايه نمايد

ضروري است آن بانك پس از اطمينان از ميزان بدهي صادركننده، نزد خود و يا ساير بانكها 
نزد اداره  26/10606 المصالحه را طبق جدول ذيل از صادركننده اخذ و به حساب مبلغ وجه

معامالت ريالي اين بانك واريز نموده و يك نسخه از سند صادره را جهت اعالم تسويه نهايي 
 .به اين بانك ارسال نمايد 4-1و  3-1هاي تكميل شده  به انضمام فرم

 نرخ مصالحه به ازاي هر دالرمجموع بدهي به دالر
بخشوده500.000تا  1از 
ريال1.000.000573تا 500.001از 
ريال3.000.000857تا1.000.001از 
ريال1.144به باال3.000.001از 

توسط اداره صادرات  "هاي ارزي معوقه نزد بانك مركزي راسا وجه المصالحه پيمان -1تبصره 
لذا نيازي به محاسبه . بالحاظ نمودن مجموع بدهي صادركننده محاسبه و اخذ خواهد شد

. باشد المصالحه توسط آن بانك نمي دركننده نزد بانك مركزي جهت اخذ وجهميزان بدهي صا
هاي ارزي معوقه خود نزد  الزم است اينگونه صادركنندگان براي انجام مصالحه ريالي پيمان

 .بانك مركزي به اداره صادرات مراجعه نمايند
لذا الزم است  .باشد مسئوليت صحت و سقم آمار تهيه شده به عهده آن بانك مي -2تبصره 

 .درتهيه آن دقت كافي بعمل آيد
بايست براي حصول اطمينان از ميزان تعهدنامه ارزي تسويه  شعب آن بانك مي -3تبصره 

آن اداره موظف است با . ها، از آن اداره استعالم نمايند نشده صادركننده در ساير بانك
مدت يك هفته پاسخ استعالم ها حداكثر ظرف  هاي دريافتي از ساير بانك مراجعه به ليست

 .شعب را ارسال نمايد

 36928/95 جايگزين
09/02/1395 
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درصورتي كه صادركننده داراي تعهدنامه ارزي تسويه نشده نزد شعب مختلف آن  -4تبصره 
هاي ارزي تسويه نشده  بانك يا ساير بانكها باشد ، الزم است هر شعبه به نسبت تعهدنامه

بديهي است براي تعيين نرخ مصالحه . المصالحه متعلقه را دريافت نمايدمربوط به خود، وجه 
 .الزمست مجموع بديهي صادركننده در نظر گرفته شود

نرخ تسعير ارز تعهدنامه هاي ارزي غيردالري به دالر به منظور تعيين سقف  -5تبصره 
 .مي باشد 28/12/80 تعهدات ايفا نشده نرخ خريد به خريد در تاريخ

باشـد   براساس نرخ تورم ساالنه متغير مي 9-2با توجه به اينكه نرخ مندرج در جدول ذيل بند  -6تبصره 
هيـأت    20/9/87هــ مـورخ   38986ت/168648لذا كليه صادركنندگان مشمول تصويب نامه شماره 

نظر هـاي مـورد   نسبت به تسويه تعهدات ارزي خويش طبق نرخ 5139تا پايان سال دولت موظفند حداكثر 
اقدام به مصالحه ريالي نمايند در غير اينصورت پس از انقضاي مهلت مزبور و يا تغيير مقررات ، ضمن اعمال 

 . پذيرد انجام نمي تا صدور بخشنامه جديداي  محدوديتهاي ذيل هيچگونه مصالحه
 

 .عدم اعطاي هرگونه تسهيالت ارزي و ريالي به آنها از سوي شبكه بانكي كشور -الف
 .امكان افتتاح هر گونه حساب توسط بانكها و ساير موسسات مالي و اعتباري عدم -ب
 الخروج نمودن بدهكار با رعايت قوانين مربوط ممنوع -ج
عدم امكان استفاده از كليه تسهيالت و مشوقهاي صادراتي به جز مشوقهاي مصرحه در  -د

 قوانين
حكومتي يا مراجع قضايي منجر  در مورد تعهدنامه هاي ارزي كه در سازمان تعزيرات -3-9

به صدور حكم بدوي يا قطعي يا تجديدنظر شده ولي تمام يا قسمتي از حكم صادره به مرحله 
 .اجرا درنيامده صادركننده مي تواند براي تسويه آنها از تسهيالت فوق استفاده نمايد

 ليدي صادركنندگان كاال به كشورهاي آسياي ميانه و آفريقايي و واحدهاي تو -4-9

الذكر را  هاي ارزي دوره فوق كه سررسيد تعهدنامه) اند كه كاالي توليدي خودراصادر نموده(
توانند از تسهيالت اين بند  اند مي اند ولي تاكنون موفق به واردات كاال نشده تمديد كرده

 .استفاده نمايند
تا تاريخ هاي ارزي  خسارت تاخير پرداختي باتوجه به تعيين تكليف تعهدنامه "ضمنا

الزم است . باشد المصالحه قابل استفاده نمي تمديدي ، قابل استرداد نبوده و بابت وجه
 .دراسرع وقت به حساب اشاره شده واريز و سند مربوط به اين اداره ارسال شود

درصورت درخواست صادركننده، واريز وثيقه نقدي موجود به حساب مذكور، به عنوان  -5-9
 .حه بالمانع استبخشي از وجه المصال

 

 36928/95 جايگزين
09/02/1395 
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  متعلقه المصالحه وجه كل پرداخت از بعد شكواييه استرداد و مشتريان وثايق آزادسازي -6-9
 .است بالمانع

 منظور به ريالي مصالحه با بقيه و ارز با قسمتي بصورت معوقه ارزي هاي تعهدنامه تسويه -7-9
 .باشد نمي پذير امكان بدهي مجموع كاهش

 تعاوني و مرزنشينان ،مرزي هاي بازارچه طريق از كاال صادركنندگان براي حهمصال انجام -7-9
  بانك است الزم بدهي مجموع تعيين بمنظور. باشد مي بالمانع 9-2 بند مفاد طبق مرزنشينان

 .نمايد استعالم نيز ذيربط بازارچه گمرك از خارجه اداره بر عالوه) استان ملي بانك( عامل
  زنيا گمرك اعالم طبق موارديكه در 1381 سال ابتداي از ارزي تعهدنامه حذف به توجه با -8-9

 باشد، 29/12/78لغايت  15/11/73 زماني دوره صادرات براي متمم ارزي تعهدنامه اخذ به
  متمم ارزي تعهدنامه ميزان است بديهي. است بالمانع 9-2 بند مفاد طبق مصالحه انجام

 .شود اضافه ذينفع معوقه هاي بدهي مجموع به بايستي
 

 واردات براي صادرات از حاصل ارز از استفاده -ب
 ارز تأمين گواهي صدور -1

 بانك باشد، داشته را واردات براي شده ارائه ارز از استفاده تقاضاي صادركننده كه صورتي در -1-1
 ارزي تعهدنامه تسويه از پس و ثبت شعبه دفاتر در را صادركننده درخواست بايست مي
 نسخه، سه در ارز تأمين گواهي صدور به نسبت) تمام يا قسمتي( شده ارائه ارز ميزان به

 الملل بين/  خارجه اداره مخصوص دوم نسخه صادركننده، شعبه مخصوص اول نسخه
 .نمايد اقدام ذينفع مخصوص "انتقال غيرقابل" مهر به ممهور سوم نسخه و

 مقرر، مهلت انقضاي از بعد) قسمتي يا تمام ورتبص( ارزي تعهدنامه ارز ارايه صورت در :تبصره
 .باشد مي متعلقه تأخير خسارت دريافت به منوط ارز تأمين گواهي صدور

  توسط شده اعالم( ارز فروش به خريد نرخ ارز، تأمين گواهي ارز به شده ارايه ارز تبديل نرخ -2-1
 به شده ارايه ارز تبديل نرخ و ارز تأمين گواهي صدور روز در) بانك آن خارجه/  الملل بين اداره
 تبديل جهت. باشد مي ارز خريد به خريد نرخ كماكان آن تسويه بمنظور تعهدنامه ارز

 به ارزها آن ثابت برابري نرخهاي از بايست مي يورو به يورو دهنده تشكيل عضو ارزهاي
 .شود استفاده يورو

  ارزي تعهدنامه فقره يك زا بيش تسويه براي ارز تأمين گواهي فقره يك صدور -3-1
 .باشد نمي امكانپذير

 1108/56 جايگزين
27/06/1384 
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 ارز تأمين/  ارزي سپرده گواهي از استفاده نحوه و مهلت -2
 از سفارش ثبت مجوز اخذ يا بانك به فروش براي ارز تأمين/  ارزي سپرده گواهي از استفاده مهلت
 آن صدور تاريخ از يكسال اسنادي اعتبار گشايش جهت بانك به آن ارايه و بازرگاني وزارت

 .باشد مي
 : بانك به فروش -1-2

 فروش درخواست" فرم تكميل از پس صادركنندگان از ارز تأمين/  ارزي سپرده گواهي خريد
 در خارجه/الملل بين اداره توسط شده اعالم نرخ به " بانك در ارز تأمين/  ارزي سپرده گواهي

 .بود خواهد الزامي خريد روز
 ننموده استفاده آن از مقرر مهلت در ارز تأمين/  ارزي پردهس گواهي ذينفع چنانچه
 ديگر ماه شش تا حداكثر ذينفع درخواست صورت در است موظف بانك باشد
 ، مراجعه روز در خارجه/  الملل بين اداره توسط شده اعالم نرخ به آن خريد به نسبت و تمديد
 اداره توسط شده اعالم نرخ بانك، وسطت آن خريد نرخ يادشده مهلت انقضاي از پس. نمايد اقدام
 .بود خواهد باشد كمتر هركدام خريد روز يا ماهه شش روز آخرين در خارجه/ الملل بين

  خدمات و كاال واردات -2-2
 ثبت از پس ارز تأمين/  ارزي سپرده گواهي مقرر مهلت در توانند مي خدمات و كاال صادركنندگان

  خود نام به اسنادي عتبارا گشايش جهت " متقاضي ارز " كد با بازرگاني وزارت در سفارش
 .نمايند اقدام
 قسمت ذينفع، به مربوط ارز تأمين/ارزي سپرده گواهي نسخه دريافت از پس بايست مي بانك
 از استفاده. نمايد اقدام اسنادي اعتبار گشايش به نسبت امضاء و مهر از پس و تكميل را مربوط
 بانكها ساير در خدمات و كاال واردات جهت بانك يك صادره ارز تأمين/ ارزي سپرده گواهي

 سفارش ثبت اوراق همراه را مشتري مخصوص نسخه بايست مي صادركننده .است امكانپذير
 ارايه بانك ارزبه تأمين/ ارزي سپرده گواهي مهلت روز آخرين تا حداكثر الزم مدارك ساير و

 از ارز تأمين/ارزي سپرده گواهي ييدأت اخذ از پس است مجاز مدارك كننده دريافت بانك .نمايد
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 ارز ولـوص و هـمطالب به تـنسب لهـبالفاص و ايشـگش را اديــاسن اعتبار ادركننده،ـص بانك
 .نمايد اقدام آن
 با آن ريالي معادل بايست مي و نبوده مجاز ارز به متقاضي از ارز انتقال جهت كارمزد اخذ

 .شود دريافت خارجه/  الملل بين اداره توسط هشد اعالم فروش نرخ احتساب
 ارز خريد به فروش نرخ ارز تأمين/  ارزي سپرده گواهي ارز به سفارش ثبت ارز نوع تبديل نرخ

 .باشد مي اسنادي اعتبار گشايش تاريخ در) بانك آن خارجه/الملل بين اداره توسط شده اعالم(
 جهت باشد، اعتبار مبلغ درصد صد از كمتر اسنادي اعتبار گشايش پرداخت پيش موارديكه در

 ارز، تأمين/  ارزي سپرده گواهي ارز به سفارش ثبت ارز تبديل نرخ اعتبار وجه باقيمانده تأمين
 .باشد مي اسناد معامله روز نرخ حداكثر و ارز التفاوت مابه تأمين روز نرخ

 .شود استفاده مورد حسب "بانك ارز" و "متقاضي ارز" كدهاي از آماري ثبت گواهي صدور جهت
 

 ارز تأمين/  ارزي سپرده گواهي به مربوط موارد ساير -3
  از شده گشايش اسنادي اعتبار كاالي يا و نشود گشايش اسنادي اعتبار دليلي هر به چنانچه -1-3

 كسر داراي/  شود حمل كمتر/  نگردد حمل صادركننده ارز تأمين/  ارزي سپرده گواهي محل
 گواهي نشده استفاده مبلغ خريد به نسبت است موظف بانك باشد، ارزش بود شبي يا و تخليه
 در خارجه/  الملل بين اداره توسط شده اعالم نرخ به شده ارايه ارز يا ارز تأمين/ ارزي سپرده

 نگردد حمل كاال كه مواردي در و اسنادي اعتبار گشايش عدم صورت در. نمايد اقدام خريد روز
 .شود اصالح يا ابطال مربوط آماري ثبت گواهي شود، حمل كمتر يا

  و نموده پرداخت مناسب سود صادركنندگان شده سپرده ارزهاي به توانند مي ها بانك -2-3
 ساير و المللي بين و داخلي بانكي بين بازار در منابع اين بكارگيري محل از را آن هاي هزينه

 .نمايند تأمين امكانات
  سررسيد در را ارز تأمين/  ارزي سپرده گواهي ارز محل از يجادشدها ارزي تعهدات بانك -3-3

 .نمايد مي پرداخت راساً مقرر
  گشايش زمان تا اعتبار ارز به ارز تأمين/  ارزي سپرده گواهي ارز نرخ نوسانات از ناشي نتايج -4-3

  .بود خواهد مشتري عهده به اعتبار
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  تعهد مورد ارزهاي ساير به ارز تأمين/  ارزي سپرده هيگوا ارز نرخ نوسانات از ناشي نتايج -5-3
 ايجاد يا و گشايش زمان از مجاز ارزي تعهدات ساير و اسنادي بروات و اعتبارات پوشش جهت
 .بود خواهد بانك عهده به پرداخت زمان تا مشتري توسط شده پرداخت بميزان تعهد

 
 ارزي نامه ضمانت صدور -ج

 )ارزي تسهيالت( ارزي مقررات مجموعه چهارم بخش در ارزي يها نامه ضمانت صدور شرايط
 .است شده درج

 
 مرزنشينان تعاوني و مرزنشينان مرزي، هاي بازارچه ازطريق كاال صدور -د

 وزيران هيأت 15/12/77 مورخ ـه/ 78903 شماره مصوبه يك بند طبق اينكه به نظر -1
 سقف تا مرزنشينان تعاوني شركتهاي و مرزنشينان مرزي، هاي بازارچه از كاال صادركنندگان

 ارزي تعهدنامه بود، گرديده مقرر باشند، مي معاف بانكي شبكه نزد ارزي تعهدنامه توديع از مقرر
 ارايه مورد حسب مرزي بازارچه مسئول يا گمرك به و تكميل صادركننده توسط كاال صادرات

 . باشد نمي ارزي تعهدنامه اخذ به نيازي 1/1/1381بديهي است از . گردد

 به را كاال صادرات تعهدنامه اول نسخه بايست مي گمرك مقرر مهلت در تسويه عدم صورت در -2
 استان در ايران ملي بانك سرپرستي به بعدي اقدامات جهت صادراتي اظهارنامه تصوير انضمام
 هب مربوط اطالعات تكميل و مدارك دريافت از پس مذكور بانك سرپرستي. نمايد ارسال مربوط
 "صادركنندگان ارزي تعهدات به رسيدگي كميسيون" در طرح جهت را موضوع است موظف بانك

 .نمايد منعكس اداره اين به

 راساً ماهه هشت مهلت انقضاي از پس است مجاز تعهدنامه سررسيد تمديد براي مربوط گمرك -3
 از كاال ورصد به مربوط هاي تعهدنامه تمديد درخواست" فرم تكميل شرط به سال يك مدت تا

 طـتوس " ينانـمرزنش اونيـتع ركتـش و ينانـمرزنش رزي،ـم ايـه هـبازارچ قـطري
 كاال ورود در تأخير روز هر براي ريال) ( دهم يك دالر هر ازاء به واريز از پس و صادركننده
 ساير رعايت با وارده كاالي ترخيص و مهلت تمديد به نسبت بانك اين 26/10606به حساب 
  .نمايد اقدام مقررات
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 بانكها باشند داشته را ارز ارايه با تعهدنامه تسويه به تمايل فوق صادركنندگان كه صورتي در -4
 .نمايند اقدام آن تسويه به نسبت بانك به مربوط اطالعات تكميل از پس موظفند

 
 

 خارجي گردشگران توسط كاال صدور -ـه
 باشند، داشته تجاري بصورت را مجاز كاالهاي خروج و خريد صدق خارجي گردشگران كه صورتي در

 صدور به نسبت خارجه/  الملل بين اداره توسط شده اعالم نرخ به ارز خريد با موظفند ها بانك
 ارايه جهت شعبه امضاي و مهر به ممهور و آن نمودن پرفراژ و " 26 فروشنده" كد با ارز خريد اعالميه

 .نمايند اقدام موردنظر گمرك به
 
 
 صادركنندگان ارزي تعهدات به رسيدگي كميسيون -و

 و مصوبه شماره 27/12/77 مورخ ـه/ 21012 ت/ 79553 شماره مصوبه يك بند استناد به
  عالي شوراي 28/10/80 مورخ مصوبه و وزيران هيأت 12/10/80هـ مورخ /25556/ت/46308
 مقرر موعد در كه صادركنندگاني زيار هاي تعهدنامه گرديد مقرر غيرنفتي صادرات توسعه

 رسيدگي كميسيون" در پيوست اجرايي نامه آيين طبق نمايند، نمي ايفا را خود ارزي هاي تعهدنامه
 .شود مطرح "صادركنندگان ارزي تعهدات به

 ارسال با را مراتب مقرر مهلت در صادركنندگان ارزي تعهدنامه ايفاي عدم صورت در مكلفند بانكها
 اداره اين به " صادركنندگان ارزي تعهدات به رسيدگي كميسيون" در رسيدگي جهت وطمرب مدارك
 تعهد ايفاي عدم بودن غيرموجه بر مبني مذكور كميسيون تصميم ابالغ از پس. نمايند منعكس

 .شود پيگيري قضايي مراجع طريق از پرونده الزمست صادركنندگان،

 1035/56 جايگزين
01/05/1381 
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 خدمات و كاال صادرات مالي تأمين -ز
 تسهيالت( ارزي مقررات مجموعه چهارم بخش در خدمات و كاال صادرات مالي تأمين يطشرا
 .است شده درج) ارزي

 1108/56 جايگزين
27/06/1384 
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 تعالي بسمه

و شماره  27/12/77 مورخ ـه 21012 ت/ 79553 شماره هاي مصوبه اجرايي نامه آيين
 وزيران هيأت 81/ 4/ 5 هـ مورخ/26269ت/9135و  12/10/80مورخ  25556ت/46308
 قابل نامه آيين اين مواد رعايت با و الذكر فوق مصوبات چارچوب در صادركنندگان ارزي تعهدات
 مورد " صادركنندگان ارزي تعهدات به رسيدگي كميسيون " در لزوم ت درصور و بوده مصالحه
 .گرفت خواهد قرار رسيدگي

 تسويه يچگونگ جاري مقررات وفق 81 سال ماه شهريور پايان تا اند مكلف بانكها -١ ماده
 .نمايند ابالغ صادركنندگان به كتباً را معوقه ارزي هاي تعهدنامه

 تعهدنامه براي تا داشت خواهند مهلت 81 سال ماه بان آ تاپايان صادركنندگان -٢ ماده
درخواست مصالحه ) 1/9/79به سررسيد قبل از ( 29/12/78لغايت  31/2/74هاي ارزي فاصله زماني 

 .نمايند پرداخت را المصالحه وجه مبلغ و ارايه ريالي
 نرخ باشد مي دالر ر هزا پانصد از بيش آنها تعهدات كه هايي پرونده براي: تبصره
 .خواهدبود پيوست جدول بشرح مصالحه

 مواد در مندرج مدارك ارايه و ريالي مصالحه نرخ به صادركننده اعتراض صورت در-٣ ماده
 مورد كميسيون در تا منعكس صادرات اداره به اتبمر ديگر مدرك هر يا و نامه، آيين اين 8 و9

 .گيرد قرار بررسي
 سال ماه آبان پايان تا مدارك ارايه يا لمصالحه ا وجه مبلغ پرداخت عدم صورت در-٤ ماده

 .شود ارسال صادرات اداره به كميسيون در گيري تصميم جهت صادركنندگان ليست 81
 سررسيد به 80 و 79 سالهاي معوقه ارزي هاي هتعهدنام داراي كه كنندگاني صادر – ٥ ماده

  تسويه به نسبت تا داشت خواهند مهلت 81 سال ماه شهريور پايان تا باشند مي بعد به 1/9/79
 .نمايند اقدام نامه آيين 8 و9 مواد در مندرج مدارك ارائه يا معوقه ارزي هاي تعهدنامه

 

 مراجع به صادركنندگان هپروند ارجاع به مجاز بانكها صورت هر در -1 تبصره
 .باشند نمي كميسيون اين در موضوع طرح از قبل قضايي
 5 ماه در مذكور هاي نامه تعهد تسويه عدم صورت در -2 تبصره
 به گيري تصميم جهت صادركنندگان ليست شده اعطاء مهلت ظرف الذكر فوق

 .گردد ارسال كميسيون
 به نيازي ،تأخير سارتخ پرداخت با صادركننده پذيرش صورت در -3 تبصره
 .باشد نمي كميسيون در طرح جهت موضوع انعكاس

 مركزي بانك غيرنفتي صادرات شورايعالي توسعه 28/12/80در اجراي مصوبه  -۶ماده
 زماني فاصله صادركنندگان ليست 81 سال ماه خرداد پايان تا ايران اسالمي جمهوري
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  خود ارزي هاي تعهدنامه تسويه به موفق قرراتم تغيير دليل به كه را 30/2/74لغايت  15/11/73
 .نمايد ارايه كميسيون به و تهيه خصوصي و دولتي صادركنندگان تفكيك به اند نشده

 از تأخير خسارت ارزي، تعهدنامه ايفاي عدم بودن موجه تشخيص صورت در-٧ ماده
 .گرديد نخواهد دريافت صادركننده

 تقاضاي صادركننده و شده ارزي تعهدنامه فاياي عدم باعث كه مواردي جمله از-۸ ماده
 :باشد مي ذيل بشرح باشد داشته را تصميم اتخاذ و رسيدگي جهت كميسيون در موضوع طرح

 كاال، شدن فاسد دزدي، سوزي، آتش مانند صادره كاالي به وارده خسارت -الف
 آن نظاير و نقل و حمل حوادث

 كاال فروشنده يا خريدار فوت ، ورشكستگي-ب
 كشورها ساير يا مقصد كشور در صادره كاالي مصادره و ضبط-ج
 مقصد به كاال ورود در تأخير يا و كاال حمل در تأخير-د
 سررسيد تا كاال صدور زماني فاصله در جهاني بازار در كاال قيمت كاهش-ه

 ارزي تعهدنامه
 خريدار توسط منعقده قرارداد با صادره كاالي تطابق عدم ادعاي -و
 وجه پرداخت از خريدار امتناع-خ
 )ماژور فورش( مترقبه غير حوادث-ح
 .باشد شده صادركننده به خسارت آمدن وارد به منجر كه مقررات تغيير -ط

 تعهدات ايفاي عدم علت به رسيدگي بر مبني صادركننده درخواست درصورت –٩ ماده
 به كميسيون در پرونده به رسيدگي براي ذيل مدارك ارايه ،)8( ماده در مندرج داليل به ارزي

 .است الزامي مورد برحسب ، آنها رسمي ترجمه انضمام
 صادره كاالي به وارده خسارت پرداخت بر مبني گر بيمه تاييديه -الف
 جهاني بازار در كاال قيمت كاهش بر مبني ايران صادرات توسعه مركز تاييديه-ب
 هر يا و صالحه ادگاهبازرگاني،د بهداشتي،اتاق گمرك،شهرداري،مراكز تاييديه-ج

 خريدار كشور در رسمي ارگان
 انجام اقدامات بر مبني الزم مدارك و چك برگشت برات، نكول سفته، واخواست-د

 شده
 موجود درصورت( شده گشايش اسنادي اعتبار يا فروش قرارداد تصوير ارسال -ه

 )بودن
 صادركننده ادعاي اثبات براي استناد قابل مدارك ساير -و

 نمايندگي تاييد به بايست مي خارجي مراجع سوي از صادره مدارك: تبصره
 سفارت نبودن صورت در و باشد رسيده مقصد ر د ايران اسالمي جمهوري
 .شود ارايه بازرگاني اتاق تاييديه
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 مشمول شود اثبات كميسيون براي صادركننده سوي از فروش پيمان كه صورتي در – ١٠ ماده
 كاال واردات انجام يا(  ارز عين وصول جهت موضوع است الزم لذا.  شد نخواهد ارفاقي هيچگونه
 .شود پيگيري جديت به قضايي مراجع طريق از تأخير خسارت دريافت و)  مورد حسب

 نفر 4 حداقل راي با و يافته رسميت نفر 4 حداقل حضور با كميسيون جلسات – ١١ ماده
 .كند مي پيدا قطعيت

 12/4/81و  18/12/81هاي  تبصره تنظيم و در تاريخ 4ماده و  12 نامه در اين آيين – ١۲ ماده
 .به تصويب اعضا رسيد



 

 

 1-الف فرم 
 1380و  1379هاي  و سال 30/2/74لغايت  1/11/69هاي ارزي ايفا نشده اشخاص حقيقي از  تعهدنامه

 ارقام به دالر          :شعبه           :بانك

 كد اقتصادي مشخصات صادركننده رديف
تعداد

 تعهدنامه ارزي
 مبلغ تعهدنامه ارزي

  

  

 تسويه نشده تسويه شدهكل

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   جمع صفحه

   جمع كل

 
 مهر و امضاء بانك



 

 

 2-الف فرم 
 هزار دالر 500000حقيقي حداكثر تا سقف هاي ارزي ايفا نشده اشخاص  تعهدنامه

 29/12/78لغايت  31/2/74مربوط به دوره زماني 
 ارقام به دالر          :شعبه             :بانك

 كد اقتصادي مشخصات صادركننده رديف
تعداد

 تعهدنامه ارزي
 مبلغ تعهدنامه ارزي

مبلغ تسويه نشده تعهدنامه 
 ها ارزي نزد ساير بانك

    

 نام بانك مبلغ تسويه نشدهتسويه شدهكل

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
      جمع صفحه

 
      جمع كل

 
 مهر و امضاء بانك

 
 



 

 

 1 -بفرم 
 1380و  1379هاي  و سال 30/2/74لغايت  1/11/69هاي ارزي ايفا نشده اشخاص حقيقي از  تعهدنامه

 ارقام به دالر          :شعبه           :بانك

 كد اقتصادي مشخصات صادركننده رديف
تعداد

 تعهدنامه ارزي
 مبلغ تعهدنامه ارزي

  

  

 تسويه نشده تسويه شدهكل

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

     جمع صفحه

     جمع كل

 
 مهر و امضاء بانك

 



 

 

 2-بفرم 
 هزار دالر 500000هاي ارزي ايفا نشده اشخاص حقيقي حداكثر تا سقف  تعهدنامه

 29/12/78لغايت  31/2/74مربوط به دوره زماني 
 ه دالرارقام ب          :شعبه           :بانك

 كد اقتصادي مشخصات صادركننده رديف
تعداد

 تعهدنامه ارزي
 مبلغ تعهدنامه ارزي

مبلغ تسويه نشده تعهدنامه 
 ها ارزي نزد ساير بانك

    

 نام بانك مبلغ تسويه نشدهتسويه شدهكل

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
      جمع صفحه

 
      جمع كل

 
 مهر و امضاء بانك
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 3-1م
 » بسمه تعالي «

 ك 31645 ت/ 29764 شماره مصوبه تسهيالت از استفاده درخواست فرم
 قانون اساسي 138كميسيون موضوع اصل  15/5/84مورخ 

 

 
 خود/شركت ازطرف نمايندگي به                     فرزند                                 اينجانب

 تـــثب مارهـــش هـــب و                از دهصار                     شناسنامه شماره به
 از صادره                                 شماره بازرگاني كارت و                                  شركت

 تسويه ارزي هاي تعهدنامه مجموع اينكه به توجه با دارم تقاضا                          شماره اقتصادي كد و
 در) 1/9/79حداكثر به سررسيد قبل از ( 78لغايت  58هاي  اين شركت در دوره زماني سال/ جانبنشده اين

 فوق مصوبه تسهيالت از.  باشد مي پيوست ليست شرح به دالر                    مبلغ به جمعاً كشور بانكهاي كليه
 .نمايم استفاده الذكر

 تعهدنامه داراي پيوست ليست در مندرج ارزي هاي تعهدنامه بجز شوم مي متعهد بدينوسيله ضمناً
 جبران مسئوليت اينصورت درغير باشم، نمي بانكها ساير و بانك آن نزد ديگري ايفانشده و معوقه ارزي

 .خواهدبود اينجانب عهده به وارده زيان و ضرر هرگونه
 

 برگ            پيوست
 صادركننده امضاء



 1108/56:   شماره
 : تاريخ 27/06/1384

 

 

 4-1فرم 
 تعالي بسمه

 شركت/  آقاي معوقه ارزي ايه تعهدنامه ليست

 29/12/78 لغايـت  74/ 31/2 زمـاني  دوره در                                اقتصادي كد
 

 رديف
تاريخ هاي ارزيتعهدنامه

 اظهارنامه
مبلغ ارزي تسويه 

 نشده به دالر
نام بانك و 

يدسسررتاريخ شماره شعبه

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحهجمع 
 

 جمع كل 
 

 امضا صادركننده


