مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری

براساس قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی  ،رویه اداری درخواست مجووز سورمایه گوذاری خوارجی بیوورتی
بسیار کوتاه و ساده طراحی گردیده است  .هم انگونه کوه در نمووادر زیور مشواهده موی کوود ،کول صرای ود صودور مجووز
سرمایه گذاری در چهار مرحله به ترتیب زیرمی باکد .

مرحله اول  :ارائه درخواست پذیرش سرمایه گذاری به سازمان :

به متقاضیان توصیه می کود اطمی ان حاصل نمای د اطالعات م ودر در صورد درخواسوت پوذیرش مجدانوه و ترجی وا“ بوا
استفاده از مطالعات توجیه ص ی و اقتیادی طرح و در صورت عدد وجود چ ین مطالعاتی ،به کمک آخورین اطالعوات و داده

های طرحی که مایل به سرمایه گذاری در آن هست د ت ظوی کوده باکود .بوه هموین م ظوور در طوول تودارت درخواسوت
پذیرش ،کارک ان اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی سازمان می توان د طرف مشورت قرار گیرند .
مرحله دود  :بررسی درخواست پذیرش سرمایهگذاری توسط هیات سرمایهگذاری خارجی :
متعاقب ارائه درخواست ،سازمان گزارکی درخیوص درخواست مزبور به م ظور بررسی واخوذ تیومی از سووی هیوات

سرمایه گذاری خارجی تهیه می نماید  .این صرای د معموال“ بیش از  51روز کواری از زموان دریاصوت درخواسوت پوذیرش

بطول نمی انجامد  .معموال“ از نمای دگان سرمایه گذاران خارجی نیز برای کرکت در جلسه هیات سرمایه گوذاری خوارجی
دعوت بعمل می آید  .در هر صورت هیات سرمایه گذاری خارجی می بایست طی حداکثر یک مواه در خیووص درخواسوت
پذیرش اخذ تیمی نماید .

مرحله سود  :ارسال پیش نویس مجوز سرمایه گ ذاری برای سرمایه گذار خارجی :

به م ظور حیول اطمی ان از رضایت سرمایه گذار خارجی از تیمی هیات پویش نوویس مجووز سورمایه گوذاری پویش از

صدور برای سرمایه گذار خارجی ارسال میگردد.

این کار صرصت آن را برای سرمایه گذار خارجی صراه می سازد که جزئیوات م تووای مجووز سورمایه گوذاری را بررسوی

نموده و پیش از صدور نهایی آن مواصقت یا مخالفت خود را ابراز دارد .
سازمان از هرگونه اظهار نظر مخالف با تیمیمات هیات سرمایه گذاری خارجی اسوتقاال نمووده و آمواده اسوت موضوو را

دوباره به م ظور بررسی مجدد در هیات مطرح نماید .
مرحله چهارد  :صدور مجوز سرمایه گذاری :

مجوز نهایی درهیچ کرایطی پیش از آنکه سازمان رسما“ از مواصقت سرمایه گذار خارجی با م تووای پویش نوویس مجووز
اطال حاصل نماید صادر نمی گردد  .متعاقب دریاصت تائیدیه سرمایه گذار درخیوص پیش نویس مجوز  ،مجوز نهایی با

امضای وزیر امور اقتیادی و دارائی صادر میگردد.
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