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 سمه تعاليب

 

 (، موافقتنامه های منعقده توسط کشور تونس : گواهي مبداء        لیست کنوانسیونها) 

 

 در چارچوب سیاست ارتقاء و تنوع بخشیدن به تبادالت تجاری ،

 کشور تونس موافقتنامه های چند جانبه با برخي کشورها منعقد نموده است . 
نام کشورهای 

  قرارداد طرف
   )کشورهای

اتحادیه   ضوع

 عرب(

 کنوانسیونهای چندجانبه کنوانسیونهای دوجانبه

کنوانسیون مناطق  موافقتنامه های تجاری

 تبادالت  تجاری آزاد

 

 موافقتنامه  - الجزایر

تعرفه های ترجیحي بین 

جمهوری دمکراتیک خلق 

الجزایر جمهوری تونس 

دسامبر  4امضاء شده 

اجرایي از اول   2008

 2014مارس 

نوانسیون تجاری و ک -

 کنوانسیون 

اتحادیه عرب چندجانبه 

  1997فوریه 19مصوبه 
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 21مصوب  –تعرفه ای 

  1981مارس 

 )ملغي شده(

مه  15پروتکل الحاق  -

امضاء شده در  –1991

الجزیره )ملغي شده( 

 )گواهي تردد کاال(

کنوانسیون ایجاد منطقه   لیبي

آزاد تبادالت تجاری 

ژوئن  14امضاءشده 

قانون مصوب  -2001

  114-2001شماره 

و 2001/ 26/11امضاء 

اجرایي از 

19/2/2002 
انسیون گواهي مبداء کنو

منطقه آزاد تبادالت 

 تجاری

 لیبي -تونس

کنوانسیون چندجانبه 

اتحادیه عرب امضاء شده 

 1997فوریه 19



 سفارت جمهوري اسالمی اريانوابستگی بازرگانی  
 تونس

 

 کنوانسیون -  مراکش

ایجاد منطقه آزاد 

 تبادالت تجاری .
انتشار فرمان شماره  -

از تاریخ  2000-1125

15/5/2000     jort   

از دوم ژوئن و  44شماره 

به اجراء درآمده از 

 .1999مارس16

گواهي مبداء قراردادی 

منطقه آزاد تجاری تونس 

 مراکش. –

کنوانسیون چندجانبه  -

اتحادیه عرب امضاءشده 

 1997فوریه19
)گواهي مبداء  -

 قراردادی اتحادیه عرب(

کنوانسیون منطقه  -

دالت آزاد تجاری تبا

 مدیترانه  -عرب

  2004مصوب ژوئیه –

 کنوانسیون اغادیر –

ا.)گواهي مبداء  -

 مدیترانه(. -اروپا

اجرای پروتکل قواعد  -

مبداء در مورد گواهي 

 تمام کشورهای حوزه

مدیترانه.  -اروپا

 )گواهي مبداء 

 مدیترانه( -اروپا

کنوانسیون ایجاد  -  مصر

منطقه آزاد تبادالت 

 ری امضاءشده تجا

در قاهره  1998مارس  5

چندجانبه کنوانسیون  -

اتحادیه عرب امضاء شده 

 .1997فوریه19

)گواهي مبداء 
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قانون مصوب شماره  –

به تاریخ یک مارس  99

1999  jort  -  شماره

و  1999مارس  5  - 19

اجرایي از 

 1999آوریل30

)گواهي مبداء قراردادی 

 منطقه آزاد تجاری 

 مصر( -تونس

 راردادی اتحادیه عرب(ق
کنوانسیون مناطق  -

 آزاد تجاری 

 مدیترانه -عرب

 2004مصوب ژوئیه -

کنوانسیون  -

اغادیر)گواهي مبداء 

 مدیترانه( -اروپا

اجرای پروتکل قواعد 

مبداءدر مورد تمام 

 کشورهای حوزه 

مدیترانه(  -اروپا

 )گواهي مبداء 

 مدیترانه( -اروپا 

اد موافقتنامه مناطق آز  اردن

امضاء شده  –تجاری 

مصوب  1998آوریل22

  98-80قانون شماره 

  1998نوامبر2تاریخ 

jort  به  89شماره

تاریخ 

کنوانسیون چندجانبه 

اتحادیه عرب امضاءشده 

. 1997فوریه19

)گواهي مبداء 

قراردادی با اتحادیه 

 عرب(
نوانسیون منطقه ک -

آزاد تبادالت تجاری 
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)گواهي 1998نوامبر6

مبداء قراردادی مناطق 

 –آزاد تجاری تونس 

 اردن(

 –مدیترانه  –عرب 

 -2004مصوب ژوئیه

کنوانسیون 

اغادیر)گواهي مبداء 

 مدیترانه( -اروپا

اجرای پروتکل قواعد  -

مبداء در مورد تمام 

 کشورهای حوزه 

مدیترانه(  -اروپا

 )گواهي مبداء 

 مدیترانه( - اروپا

کنوانسیون همکاری  کویت

 اقتصادی،تجاری فني

امضاء شده در تونس  

)گواهي 17/6/1988

مبداء قراردادی منطقه 

آزاد تبادالت تجاری 

 کویت( –تونس 

کنوانسیون چندجانبه  

اتحادیه عرب امضاءشده 

)گواهي  1997فوریه19

 مبداء قراردادی 

 اتحادیه عرب(
کنوانسیون چندجانبه 

اتحادیه عرب امضاءشده 

)گواهي 1997فوریه 19

 مبداء قراردادی 

 ادیه عرب(اتح
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 کشورهای

عضو اتحادیه 

 اروپا

موافقتنامه مشارکت   

اتحادیه اروپا  –تونس 

مصوب قانون شماره 

94- 96  

 1996ژوئن20 –

jort  51، شماره   

و  1996ژوئن25 -

اجرایي از اول مارس 

)گواهي مبداء 1998

( از 1قراردادی یورو 

اول ژانویه  2008سال 

تمام محصوالت صنعتي  .

قوق ورودی حکامالً از 

 معاف هستند(
اجرای پروتکل قواعد  -

مبداء در مورد تمام 

 کشورهای حوزه 

مدیترانه)گواهي  -اروپا

 مدیترانه( -مبداء اروپا



 سفارت جمهوري اسالمی اريانوابستگی بازرگانی  
 تونس

 

کشورهای 

عضواتحادیه 

اروپایي 

ت آزاد تبادال

تجاری)ایسلند، 

، لیختنشتاین

 نروژ ، سوئیس(

اجرای پروتکل قواعد  -  

مبداء در مورد تمام 

 ه کشورهای حوز

مدیترانه)گواهي  -اروپا

 مدیترانه( -مبداء اروپا
موافقتنامه تبادالت  -

آزاد تجاری بین 

کشورهای عضو انجمن 

اتحادیه اروپا تبادالت 

آزاد تجاری و  جمهوری 

امضاء شده  –تونس 

در  2004دسامبر17

ژنو )گواهي مبداء اروپا 

مدیترانه( از اول  –

تمام  2008ژانویه 

محصوالت صنعتي کامالً 

از حقوق ورودی معاف 

 هستند.

موافقتنامه منطقه آزاد   ترکیه

تبادالت تجاری امضاء 

در  2004نوامبر25شده 

تونس)گواهي مبداء 

اجرای پروتکل قواعد  -

مبداء در مورد تمام 

 حوزه کشورهای 

مدیترانه  -اروپا
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مدیترانه( و  –اروپا 

 1/7/2005اجرایي از 
 -)گواهي مبداء اروپا

 مدیترانه(
جمهوری 

 اسالمي ایران

موافقتنامه تعرفه ترجیحي 

بین جمهوری تونس و 

جمهوری اسالمي ایران 

و  6/1/2007منعقده 

اجرایي از 

26/5/2008 

  

 موافقتنامه های ترجیحي منطقه ای : -

ت تجاری بین کشورهای عرب، ایجادکننده یک برنامه اجرایي کنوانسیون تسهیل و توسعه مبادال -

کشور عرب را شامل  18. این موافقتنامه  1/1/1998منطقه بزرگ تبادالت تجاری عربي : اجرایي از 

مي شود. ) اردن ، امارات متحده عربي ، بحرین ، تونس ، عربستان سعودی ، سوریه ، عراق ، عمان ، 

ان ، یمن ، فلسطین ، الجزایر ، موریتاني ، سومالي ، قطر ، کویت ، لبنان ، مصر ، مراکش ، سود

 جیبوتي ، جزایر کومور (

: امضاء شده  ادیر (غمدیترانه تبادالت آزاد تجاری ) کنوانسیون ا –کنوانسیون عرب  -

، این کنوانسیون چهار کشور عرب که موافقتنامه  27/3/2007، و اجرایي از 25/2/2004

 اء نموده اند را شامل مي شود.مشارکت با اتحادیه اروپا امض
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این کشورها شامل تونس ، اردن ، مصر و مراکش مي شوند . تمام محصوالت و کاالها از جمله 

میالدی با داشتن گواهي مبداء چندگانه از این کشورها  2007محصوالت کشاورزی ، صنعتي از سال 

 با اتحادیه اروپا ، از هرگونه حقوق ورودی گمرکي معاف هستند .

کشورهای عضو اتحادیه اورپا شامل ) آلمان ، اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، اسپانیا ، فنالند ، فرانسه ،  -

یونان ، ایرلند ، ایتالیا ، لوگزامبورگ ، هلند ، پرتغال ، بریتانیا ، سوئد ، استوني ، لتوني ، لیتواني ، 

 مالت ، روماني و بلغارستان مجارستان ، لهستان ، اسلواکي ، اسلوني ، جمهوری چک ، قبرس ، 

 مي شوند .

لیختشناین ، نروژ و سوئیس کشورهای عضو انجمن و اتحادیه تبادالت آزاد تجاری شامل ایسلند ،  -

 هستند.

مالحظات : با توجه به موافقتنامه های ذکر شده و شرایط ایجاد یک شرکت تجاری آفشور 

رت بازرگاني برای اتباع خارجي و وجود بیش از ، اخذ کا)فراساحلي( در تونس در کمتر از یک هفته 

هواپیما سازی ، قطعات  تونسي در زمینه های مختلف )کشتي سازی ، –شرکت اروپایي  3500

، دارو ، مصالح ساختماني ، برق و الکترونیک و ... ( کشور تونس مي تواند بعنوان هاب منطقه خودرو

اشد که هولدینگهای بزرگ ایراني در این کشور شمال آفریقا با داشتن چند منطقه آزاد تجاری ب

( به این کشور وارد و با داشتن موافقتنامه تجارت آزاد با اروپا و CKDمحصوالت خود را به صورت )
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و همچنین آفریقایي سهم بسیار مناسب با قیمتهای مغرب عربي کشورهای عربي همسایه و منطقه 

محل استقرار اکثر شرکتهای  از طرف دیگر این کشور رقابتي و مزیت دار را به خود اختصاص دهند .

تونسي برای پروژه های خدمات فني و مهندسي نفت و گاز و برق و  –خدمات فني و مهندسي خارجي 

ورود به کشورهای آفریقایي زیر صحرا و مغرب عربي و همچنین بعنوان دروازه انرژی خورشیدی و 

  در کشورهای اروپایي است. ساب کنتراکتور

و دگرگوني در تعرفه های گمرکي  2016از طرف دیگر با توجه به تغییر قانون مالي تونس در سال 

این کشور ، طبق نظر وزارت بازرگاني و صنایع تونس و بررسیهای بعمل آمده ، بایستي در تعرفه های 

 ترجیحات تعرفه ای جمهوری اسالمي ایران و جمهوری تونس که بیش از چهار صد ردیف تعرفه 

به  1396و سال  1395مي باشد ، اصالحات الزم بعمل آید و این موضوع طي مکاتبات مکرر در سال 

که امید است با اصالحات الزم در آن بعنوان یکي از سازمان توسعه تجارت ایران انعکاس یافته است 

 .یردمورد توافق نهایي قرار گ ( 1396) 2017موضوعات مهم در کمیسیون مشترک دو کشور درسال 

 رایزن بازرگاني سفارت ج.ا.ایران در تونس-تهیه وتنظیم:مجید قرباني فراز


