
 

 22664019نمابر:           22664008-9تلفن :                                 مشخصات تماس :دفتر بازرگانی کشورهاي اروپا و آمریکا

 www.tpo.ir 

 گرجستانهمکاري دوجانبه ج.ا.ایران و   
 1395 ديتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ھمكاريھاي دوجانبه

ديفر  محل برگزاري تاريخ متولي اجالس اجالس 

۸٤ارديبھشت  وزارت كار و امور اجتماعي چھارمین ۱  تفلیس 

تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت  پنجمین ۲ ۹٤ارديبھشت    تھران 

 

 اھم اسناد مبادله شده ( امضاء )

موافقتنامه بازرگاني امضاء و به تصويب نھايي رسیده است .  -  

 

ھم مبادله ھیاتھاي تجاريا  

  ۱۳۸۰سفر يك ھیات تجاري جمھوري خودمختار آجارستان به گیالن ارديبھشت ماه  -۱

  ۱۳۸۰سفر استاندار گیالن به گرجستان آذرماه  -۲

  ۱۳۸۱بازرگاني به گرجستان سال  وقتسفر جناب آقاي شريعتمداري وزير  -۳

  ۱۳۸۲سفر استاندار گیالن به گرجستان خردادماه  -٤

۸٤سفر ھیات تجاري ايران به گرجستان ھمزمان با اجالس كمیسیون مشترك اقتصادي دوكشور در اردیبھشت  -٥  

۸٥بازاریابی ایران به گرجستان در آبان ماه  -سفر ھیات تجاری -٦  

  ۱۳۹۳سفر رئیس مجلس گرجستان به ایران در بھمن سال  -۷

کمیسیون مشترک فیمابین  ایدار به تھران جھت برگزاری اجالس سفر معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و توسعه پ-۸

۱۳۹٤ اردیبھشتدو کشور در   

 

  مھمترين اقدامات به عمل آمده ( در چارچوب روابط دوجانبه )
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 اردبیل استان شرکت راھکار تجارت توسطجمھوري اسالمي ايران در گرجستان  صنایع دستیبرگزاري نمايشگاه  -۱

۱۳۹۳در سال   

له پیش نويس يادداشت تفاھم ھمكاريھاي نمايشگاھي بین دو كشور مباد -۲  

میلیون يورو اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزي جھت تامین مالي اجراي پروژه ھاي فني و مھندسي  ۲۰اختصاص  -۳

 توسط شركتھاي ايراني در گرجستان 

پیگیري جھت تاسیس شعبه اي از بانك ھاي ايراني در آن كشور  -٤  

اء اساسنامه اتحاديه تجار و صادركنندگان ايراني توسط اتاق بازرگاني گیالن امض -٥  

امضاء و تصويب موافقتنامه بازرگاني في مابین  -٦  

 

 اھم برنامه ھاي آتي 

توسط شرکت پیگیري جھت ايجاد فروشگاه دائمي ، مركز تجاري و يا انبار كاال جھت عرضه در بازار گرجستان  -۱

لی سندبادبازرگانی بین المل  

پیگیري جھت برگزاري نمايشگاه كاالھاي اختصاصي جمھوري اسالمي ايران در گرجستان به منظور حضور فعالتر  -۲

 در بازار آن كشور 

 مسائل و مشكالت 

فقدان شعبه بانك ھای ايراني در گرجستان  -۱  

تبادل کم ھیات ھای تجاری و مشارکت اندک در رویدادھای تجاری دو کشور -۲  

نھادات پیش  

برگزاري به موقع اجالس كمیسیون مشترك اقتصادي دو كشور  -۱  

تشويق و ترغیب شركتھاي دو كشور به ايجاد شركت مشترك جھت فعالیتھاي اقتصادي و بازرگاني  -۲  

راه اندازي خط ترانزيت جديد از طريق گرجستان به عنوان جايگزيني از طريق تركیه -۳  

ه درياي سیاه ) ( مسیر ارمنستان، گرجستان ب   

ايجاد دفتر اطالع رساني در اتاق ھاي بازرگاني دو كشور  -٤  

تبادل ھیاتھای تجاری ، مشارکت در نمایشگاھھای یکدیگر و برگزاری ھمایش ھای تجاری و سرمایه گذاری -٥  

 دالیل توسعه روابط اقتصادی و تجاری 
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 رفیتھای بالقوه جھت افزایش حجم ھمکاریظز وجود تاکنون حاکی ا ۱۳۸۰افزایش صادرات ایران به گرجستان از  -

 ھای اقتصادی و تجاری فیمابین می باشد.

عالوه برصادرات کاال به بازار گرجستان ظرفیتھای بسیار خوبی در زمینه صادرات خدمات فنی و مھندسی به آن  -
تامین مالی اجرای پروژه ھای فنی میلیون یورو اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی جھت ۲۰کشور وجود دارد. لذا مبلغ 

اختصاص یافت. ۱۳۸٤و مھندسی توسط شرکتھای ایرانی در گرجستان در اردیبھشت   

ھمچنین طرحھای بزرگ عمرانی و بازسازی با اعتبارات بین المللی در گرجستان درحال اجرا می باشد که  -

 شرکتھای ایرانی توانایی مشارکت درطرحھای مذکور را دارند. 

 

 جدول زیرساخت ها

 توضیحات وضعیت شامل عنوان 

 برگزاري اجالس  ها و

کمیته  هاي مشترك 

 تخصصی  

  نداریم اجالس  کمیسیون عالی 

اجالس کمیسیون مشترك همکاریهاي  اقتصادي 
 و بازرگانی  

 داریم
در تهران برگـزار   94آخرین اجالس در اردیبهشت 

 گردید.

نی کمیته مشترك بازرگا   نداریم 

  کمیته حمل و نقل سایرکمیته هاي  تخصصی 

 موافقتنامه ها و 

یادداشت ها ي تفاهم 

 تجاري، صنعتی و معدنی

  نداریم تجارت آزاد

  نداریم تجارت ترجیحی

  داریم بازرگانی

  نداریم یادداشت تفاهم همکاري صنعتی و معدنی

  نداریم یادداشت تفاهم همکاري نمایشگاهی

  نداریم یادداشت تفاهم همکاري  سازمان توسعه تجارت 

 موافقتنامه ها و 

 یادداشت تفاهم 

 اقتصادي و مالی

  داریم اجتناب  از اخذ مالیات مضاعف

  داریم تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاري خارجی

  داریم گمرکی 

   تفاهم نامه ترتیبات بانکی 
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دوق هاي  ضمانت تفاهمنامه  همکاري صن
 صادرات

 
 

 موافقتنامه هاي 

 حمل و نقل

  داریم هوایی 

  نداریم دریایی

  داریم زمینی 

  نداریم ریلی 

همکاري هاي اتاق بازرگانی 

  

  نداریم اتاق مشترك بازرگانی 

  نداریم شوراي  مشترك بازرگانی 

  نداریم تأسیس مرکز تجاري 

 روابط بانکی

بانکی ایرانی تأسیس شعبه    نداریم 

  نداریم بانک مشترك

  داریم کارگزاري 

میلیون دالر 150 میزان خطوط اعتباري تخصیصی   با ضمانت صندوق ضمانت صادرات 

  5 درجه ریسک کشوري

  نداریم یادداشت تفاهم استاندارد همکاریهاي استاندارد

ایجاد شعبه سازمان/ دفتر 

 رایزنی 

سعه تجارت شعبه سازمان تو   نداریم 

  نداریم دفتر رایزنی بازرگانی
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گرجستانجدول ظرفیت ها و پتانسیل هاي صادراتی جمهوري اسالمی ایران به کشور   

دالر میلیون ارزش:  

 شرح کاال
 صادرات ایران 

جهانبه   

واردات 

گرجستان از 

 جهان

صادرات ایران 

گرجستانبه   
 پتانسیل تجاري

سهم 

صادرات 

صددر ایران  

درصد و رقبا سهم  

سوخت ھاي معدني وروغن ھاي 
 ۳٫۳ ۱٤۳ ٤۷ ۱٤۳۲ ٥۰۷۱۷ معدني

  ۳۷٫۷آذربایجان  -۱
۱۹٫۸رومانی   -۲  
   ۱۲٫۱روسیھ -۳

 ٤٫۷ ۲۸ ۱۳ ۲۸٥ ۳۲۳٤ محصوالت پالستیكي

٥٤٫۸ترکیھ  -۱  
۱۰٫٦چین -۲  
٤٫۷ایران  -۳  

 ۰٫۰ ۲۱ ۰ ۲۱۰ ۲۱۹۲ سنگ فلز جوش 

٦۲٫۸ارمنستان  -۱  
۱۲پرتغال-۲  

۱۰٫٤افریقای جنوبی  -۳  

 ۰٫٥ ۲۰ ۰٫۹ ۲۰۱ ٦۲٤ چدن، آھن و فوالد

٤۱٫۱اوکراین -۱  
۳٥٫٤ترکیھ -۲  
۱۲٫۲چین -۳  

 ۲٫٦ ۷٫۸ ۲ ۷۸ ٥۸۹ سیمان،گچ و نمک

٤٥کیھ تر -۱  
۳٦٫۹اذربایجان  -۲  

٦٫۹ارمنستان  -۳  

دیگ ھاي بخار و آبگرم   ٦٦ ۸۲۳ ۲ ٤۱٫۱٥ ۰٫۳ 

۲۸٫۱ترکیھ -۱  
۱۹٫٦چین  -۲  
  ۸٫۲ ایتالیا -۳

محصوالت گوناگون صنایع 
 ۰٫۷ ٦٫۷ ۰٫٥ ٦۷ ٦۱ شیمیایی 

۲۷ترکیھ  -۱  
۱٤٫۷آلمان -۲  

۹٫۹چین -۳  

 ۰٫٦ ٥٫۷ ۰٫٤ ٥۹ ۱۹۰ سبزیجات و نباتات

٦٥٫۷ترکیھ  -۱  
٦٫٤ازبکستان  -۲  
٦٫۱ارمنستان  -۳  

 ۰٫۰ ۳٦٫٤ ۰٫۱ ۳٦٤ ٥۷ محصوالت دارویی

۱۹٫۸ترکیھ  -۱  
۹٫۹آلمان  -۲  

۷٫٦مجارستان  -۳  

ومینیوم و مصنوعات آلومینیوم آل  ۱۸۳ ٥٥ ۰٫۱ ٥٫٥ ۰٫۲ 

٥۲٫۷ترکیھ  -۱  
۱۹٫٤چین  -۲  
۸٫٦المان  -۳  

 

 

 


