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 لواکیاسهمکاري دوجانبه ج.ا.ایران و  
 1396شهریورتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 محل برگزاري تاریخ متولي اجالس اجالس ردیف

 تھران ۱۳۷٤ وزارت صنایع و معادن اولین کمیسیون مشترک ۱

 براتیسالوا ۱۳۷۷ وزارت صنایع و معادن دومین  کمیسیون مشترک ۲

 تھران  ۱۳۸۳ وزارت صنایع و معادن سومین کمیسیون مشترک ۳

 

 

:اھم اسناد مبادله شده ( امضاء )  

 ؛)۱۳۷۹اده ای و ھوایی (قراردادھای حمل و نقل ج -۱
یادداشت تفاھم ھای جانشینی اسلواک در معاھدات دوجانبھ ایران با چکسلواکی سابق و ھمکاری بین وزارت امور خارجھ   -۲

 ؛)۱۳۸۱دوکشور (بھمن 
 امضاء موافقتنامھ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف؛ -۳

 گذاری؛امضاء موافقتنامھ تشویق و حمایت متقابل از سرمایھ -٤

ادداشت تفاھم تشکیل کمیتھ مشترک اقتصادی توسط وزیر محترم صنعت ایران و وزیر اقتصاد اسلواکی در اسفند امضاء ی -٥
 .۱۳۹٤ماه 

 برای تولید پنل_ھای خورشیدی در ایران؛ OPTECبا شرکت مشاور پروژه   SLOVAKامضاء قرارداد شرکت  -٦

 ؛IQCAPTTروژه ایران مال با شرکت منطقھ یازده تھران برای مشارکت در اجرای پ EPCFامضاء قرارداد  -۷
 

:اھم مبادله ھیاتھاي تجاري  

  ؛بھ تھران جھت برگزاری سومین اجالس کمیسیون مشترک ۱۳۸۳سفر قائم مقام وزیر اقتصاد اسلواکی بھ تھران در  -۱

 ؛۱۳۸٤اكي در ي و صنایع و معادن تھران بھ اسلوسفر رئیس اتاق بازرگان -۲

 ۱۳۸۷غمعادن اسلوواكي بھ تھران در  سفر رئیس اتاق بازرگاني و صنایع و -۳
 ؛۱۳۹۳اكي در تیر ماه ي و صنایع و معادن تھران بھ اسلوسفر رئیس اتاق بازرگان -٤
 ؛۱۳۹٤سفر جناب آقای خسروتاج قائم مقام محترم وزیر و رئیس سازمان توسعھ تجارت ایران بھ اسلواکی در اسفند  -٥
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 بھ تھران؛ ۱۳۹٤سفر وزیر اقتصاد اسلواکی در اسفند  -٦

اعزام ھیات تجاری توسط اتاق بازرگانی ایران در معیت جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجھ در آبان ماه  -۷
۱۳۹٥. 

 

 

  :مھمترين اقدامات به عمل آمده (در چارچوب روابط دوجانبه)

اری بین دو ھای توسعھ روابط تجھای کمیسیون مشترک دو کشور و بررسی راهحضور نماینده این وزارت در اجالس -۱
 ؛کشور

 

 روابط بانکی:

بھ گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران در حال حاضر کشور اسلواکی در گروه دو ریسک (کم ریسک) این صندوق  -۱
میلیون دالر و  ۱۳٥ھای کوتاه مدت پوشش      میلیون دالر (برای ٤۰٥قرار داشتھ و سقف کشور مذکور مجموعاً مبلغ 

 میلیون دالر) تعیین گردیده است. ۲۷۰مدت ھای میان و بلند جھت پوشش
 EXIMBANKAای با موسسھ ھای بیمھاقدام بھ امضاء یادداشت تفاھم ھمکاری ۲۰۰٥صندوق ضمانت ایران در سال  -۲

SR اند.نموده و طرفین بھ تبادل اطالعات فنی پرداختھ 

   سلواکیکارگزار بانک پارسیان در کشور ا KBC CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKAبانک  -۳

در حال اسلواکی دریافت شده و  EXIMBANKAای از باشد؛ ھمچنین متن تفاھمنامھ ارائھ خدمات پوشش بیمھمی
 باشد؛بررسی و نھایی شدن توسط بانک پارسیان می

باشد؛ بانک توسعھ صادرات ایران بھ اگزیم بانک اسلواکی اعالم آمادگی ھمکاری نموده است کھ در انتظار پاسخ می -٤
 ھای زیر روابط سوئیفتی برقرار و مدارک بانکی مورد نظر نیز دریافت گردیده است.اً، با بانکضمن

Ceskoslovenska Obchodna Banka A.S. 

Gorenjska Banka 

SID Bank Inc. 

 

 


