زيرساخت ها
عنوان

برگزاری اجالس ها و
کمیته های مشترک تخصصی

توضیحات

شامل

وضعیت

اجالس کمیسیون عالی

-

اجالس کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصادی و بازرگانی



نخستین اجالس کمیسیون مشترک در سال  1376برگزاار و
دوازدهمین آن در دی ماه  93در تهران برگاار گردید.

کمیته مشترک بازرگانی



این کمیته در دو مرحله بزا هزدا ام زا و اجزرای مواامت امزه
بازرگانی و پیگیری اجالس تشکیل شده است.

سایرکمیته های تخصصی

-

کمیته حمل و نمل دریایی

تجارت آزاد

-

تجارت ترجیحی



این مواامت امه در تزاری  86/10/26بزه ام زا ر رسزید و از
تاری  1387/3/6الزم االجرا می باشد.

موافقتنامه ها
و
يادداشت های تفاهم تجاری


بازرگانی
یادداشت تفاهم همکاری
نمایشگاهی
یادداشت تفاهم همکاری سازمان
توسعه تجارت
اجت اب از اخذ مالیات م اعف

موافقتنامه ها
و
يادداشت تفاهم
اقتصادی و مالی

موافقتنامه های
حمل و نقل

تشویق و حمایت متمابل از
سرمایه گذاری خارجی
تاسیس ص دوق سرمایه گذاری
مشترک

همکاریهای اقتصادی و ا ی





برگااری دومزین کمیتزه ترجیحزات تجزاری دو کشزور در 5
لغایت  9خرداد ماه 1393
برگااری سومین کمیته ترجیحات تجاری دو کشزور در -13
 12تیرماه سال 1397
این مواامت امه در یک ممدمزه و  20مزاده در سزوم اردیشهشزت
سال  1380در سه نسخه به زبانهای اارسی  ،عربی و انگلیسی
به ام ار رسید و از تاری  80/12/6الزم االجرا است .
ح ور در نمایشگاههای یکدیگر طی سالهای مختلف
درتاری  1380/2/3به ام ا رسیده و برنامه اجرایی آن نیا
در تاری  87/12/20ام ار گردید.
ازتاری  84/3/4الزم االجرا می باشد
ازتاری  82/12/6الزم االجرا می باشد .



در تاری  93/10/10به ام ا رسیده است.




در تاری  93/10/10به ام ا رسیده است.

گمرکی

این مواامت امه در  1381/11/18در تونس به ام زار رسزید
و ازتاری  1385/2/18الزم االجرا می باشد.

تفاهم نامه ترتیشات بانکی

-

تفاهم امه همکاری ص دوق های
ضمانت صادرات



در اوریه سال  2003یادداشت تفاهم همکاریهزای دو جانشزه
بززین صزز دوق ضززمانت صززادرات ایززران و موسسززه ت ززمین
صززادرات و سززرمایه گززذاری تززونس ) (COTUNACEبززه
ام ار رسید.

هوایی



در بهمن ماه سال  1381در تونس به ام ا رسید

دریایی



این مواامت امه درآذرماه  1377در تهران به ام ا رسید

زمی ی



در اردیشهشت ماه  1380در تهران به ام ا رسید

ریلی

-

عنوان

شامل

وضعیت

اتاق مشترک بازرگانی

-

شورای مشترک بازرگانی

-

تأسیس مرکا تجاری

-

تأسیس شعشه بانکی ایرانی

-

بانک مشترک

-

کارگااری

-

میاان خطوط اعتشاری تخصیصی



اعتشززارات میززان و بل ززد مززدت  210میلیززون دالر و اعتشززارات
کوتاه مدت 105میلیون دالر می باشد .

درجه ریسک کشوری

4

جاو کشورهای ریسک متوسط محسوب می شود.

همکاری های استاندارد

یادداشت تفاهم استاندارد



یادداشززت تفززاهم همکززاری در زمی ززه اسززتاندارد در تززاری
 87/12/20به ام ار رسید.

ايجاد شعبه
سازمان /دفتر رايزنی

شعشه سازمان توسعه تجارت

-

داتر رایانی بازرگانی

-

همکاری های اتاق بازرگانی

روابط بانکی

توضیحات

طراین اع ای شورا را مشزخ نمزوده و قزرار اسزت اولزین
نشست شورا در آی ده نادیک برگاار گردد.

از مهرماه  94لغایت مرداد  97در تونس مستمر بودند.

