
  در کشور تونس ) واز جمله ایرانیان (شرایط اعطای کارت بازرگانی به اتباع خارجی

                          

انعقاد قرارداد ایجاد –کارت بازرگانی برای اتباع خارجی  در شرایط زیر صادر می شود: الف 
بنگاهها وموسسات اقتصادی خارجی که -یک  موسسه یا بنگاه اقتصادی با دولت تونس ب

یک قرار داد تجاری دولتی با دولت تونس منعقد نموده اند یا اینکه قرار داد پیمانکاری 
                                     ثانویه)ساب کانتراکتور ( در زمینه خاصی با دولت تونس منعقد نموده باشند.          

     دارای دفاتر نمایندگی در تونس جهت فعالیتهای زیر باشند :                                                                        -پ

                                             _تجارت وتوزیع هیدرو کربورها )نفت،گاز و گازوییل وبنزین (                               

 _عملیات صرافی وتبدیل ارز وعملیات بانکی مرتبط با بورس

 _استحصال مواد اولیه  باشند.

 ت_برای اخذ کارت بازرگانی توسط اتباع خارجی در تونس بایستی مدارک ذیل ارایه شود :

 ث_مدارک الزم برای اشخاص حقیقی .

 زرگانی برای خارجیها که از اداره تجارت داخلی اخذ می شود._فرم تقاضای کارت با

 _فرم شماره سه یا خالصه ای از وضعیت حقوقی وقضایی )اصل نسخ (

خارجی برای کارت بازرگانی ،وی بایستی یک کپی از قرارداد  _در صورت موافقت با متقاضی 
 اجاره محل فعالیتش را ارایه نماید.

 وقی ج_مدارک الزم برای اشخاص حق

 _فرم تقاضای کارت بازرگانی برای اتباع خارجی که بایستی از اداره تجارت داخلی اخذ شود.

 _کپی وضعیت شرکت 



 _فرم شماره سه یا خالصه وضعیت حقوقی وقضایی نماینده قانونی شرکت )اصل (

 _گواهی  عدم ورشکستگی بنام مسوول قانونی شرکت )اصل (،یا اقرار نامه با گواهی امضا .

چ_مدارک الزم برای اخذ کارت بازرگانی توسط اتباع خارجی که در تونس قراردادهای دولتی 
 منعقد نموده اند:

 _کپی قرارداد دولتی که نزد دولت تونس به ثبت وتصدیق رسیده باشد.

م خانوادگی ،نام _گواهی مشخص کننده شخص  مسوول انجام قرار داد )مشتمل بر نا
  وادرس در تونس (

 د رییس پروژه برای قراردادهای پیمانکاری ثانویه )ساب کانتراکتور (_قراردا

 ح_شرایط تمدید کارت بازرگانی برای اتباع خارجی در تونس

 شرایط تمدید کارت بازرگانی  برای اشخاص حقیقی: -اول 

 که از اداره تجارت داخلی اخذ می شود.فرم تقاضای کارت بازرگانی اتباع خارجی _ 

 یا خالصه وضعیت حقوقی وقضایی )اصل( _فرم شماره سه

 _کپی اخرین کارت بازرگانی خارجی شخص تقاضا دهنده .

 _گواهی وضعیت مالیاتی )اصل (

 _گواهی عدم ورشکستگی )اصل (

 شرایط تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی :-دوم

 در یافت می شود._فرم تقاضای کارت بازرگانی برای اتباع خارجی که از اداره تجارت داخلی 

  _فرم  شماره سه که مربوط به نمایندگی قانونی از شرکت )مادر( است.)اصل (

 _گواهی عدم ورشکستگی بنام مسوول قانونی شرکت )اصل (



 _کپی اخرین کارت بازرگانی تبعه خارجی متقاضی.

 ( _گواهی وضعیت  مالیاتی )اصل

 واصالحیه_کپی صورتجلسه وضعیت شرکت در صورت داشتن تغییرات 

 

در رابطه با مدت زمان اعطای کارت بازرگانی برای اتباع خارجی :پرونده توسط کمیسیون 
الیت استشاری مربوطه بررسی می شود.سپس تحقیق وبررسی پیرامون محل اجرای فع

اقتصادی وتجاری صورت می گیرد ودر نهایت در صورت موافقت با اعطای کارت بازرگانی به 
 دو ماهه صادر می گردد.تبعه خارجی نهایتا 

 منبع :وزارت بازرگانی جمهوری تونس
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