زيرساخت های تونس
عنوان

برگزاری اجالس ها و
کمیته های مشترک تخصصی

موافقتنامه ها
و
يادداشت های تفاهم تجاری

موافقتنامه ها
و
يادداشت تفاهم
اقتصادی و مالی

شامل

وضعیت

اجالس کمیسیون عالی

-

اجالس کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصادی و بازرگانی



دوازدهمین اجالس در دی ماه  93در تهران برگزار گردید.

کمیته مشترک بازرگانی



دو مرحله تشکیل شده است.

سایرکمیته های تخصصی

-

کمیته حمل و نقل دریایی

تجارت آزاد

-

تجارت ترجیحی




بازرگانی
یادداشت تفاهم همکاری
نمایشگاهی

تاریخ  1387/3/6الزم االجرا می باشد.
در اردیبهشت سال  1380به امضاء رسید و از تاریخ

-

یادداشت تفاهم همکاری سازمان
توسعه تجارت
اجتناب از اخذ مالیات مضاعف



تشویق و حمایت متقابل از
سرمایه گذاری خارجی



همکاریهای اقتصادی و فنی

این موافقتنامه در تاریخ  86/10/26به امضا ء رسید و از

 80/12/6الزم االجرا است .



تاسیس صندوق سرمایه گذاری
مشترک

توضیحات

درتاریخ  1380/2/3به امضا رسیده و برنامه اجرایی آن نیز
در تاریخ  87/12/20امضاء گردید.
ازتاریخ  84/3/4الزم االجرا می باشد
ازتاریخ  82/12/6الزم االجرا می باشد .



در تاریخ  93/10/10به امضا رسیده است.




در تاریخ  93/10/10به امضا رسیده است.

گمرکی

این موافقتنامه در  1381/11/18در تونس به امضاء رسید
و ازتاریخ  1385/2/18الزم االجرا می باشد.

تفاهم نامه ترتیبات بانکی

-

تفاهمنامه همکاری صندوق های
ضمانت صادرات



در فوریه سال  2003به امضاء رسید.

هوایی



در بهمن ماه سال  1381در تونس به امضا رسید

موافقتنامه های

دریایی



این موافقتنامه درآذرماه  1377در تهران به امضا رسید

حمل و نقل

زمینی



در اردیبهشت ماه  1380در تهران به امضا رسید

ریلی

-

اتاق مشترک بازرگانی

-

شورای مشترک بازرگانی

-

تأسیس مرکز تجاری

-

همکاری های اتاق بازرگانی

عنوان

روابط بانکی

همکاری های استاندارد
ايجاد شعبه
سازمان /دفتر رايزنی

توضیحات

شامل

وضعیت

تأسیس شعبه بانکی ایرانی

-

بانک مشترک

-

کارگزاری

-

میزان خطوط اعتباری تخصیصی



درجه ریسک کشوری

4

جزو کشورهای ریسک متوسط محسوب می شود.

یادداشت تفاهم استاندارد



در تاریخ  87/12/20به امضاء رسید.

شعبه سازمان توسعه تجارت

-

دفتر رایزنی بازرگانی

-

اعتبارات میان و بلند مدت  210میلیون دالر و اعتبارات
کوتاه مدت 105میلیون دالر می باشد .

از مهرماه  94لغایت مرداد  95و مجددا از بهمن ماه  95تا
سال  97در کشور تونس مستقر بوده است.

