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مرحله اول

روشهای مختلف شناسائی وانتخاب پروژه
سرمایه گذاری در ایران

از طریق تماس
با سازمان
سرمایهگذاری

از طریق تماس با
استانداریهای کل
کشور

در طرحهای ساخت
واحدهای مسکونی به
طور انبوه وشهرسازی از
طریق:
وزارت مسکن مستقر
درتهران یا ادارات
تابعه در مرکز استانها;
شرکت شهرهای جدید
زیر مجموعه وزارت
مسکن

اتاق بازرگانی
صنایع ومعادن ایران
مستقر در تهران یا
اتاقهای مستقر درمراکز
استانها

طرحهای نیروگاهی،
آبرسانی از طریق:
وزارت نیرو

طرحهای زیربنایی ساخت
بزرگراه ،فرودگاه ،بنادر
وازطریق:
وزارت راه وترابری
سازمان کشتیرانی
سازمان هواپیمائی
کشور

ساخت مراکز تجاری
،اداری ،ورزشی
وسایرپروژه های
شهری:
شهرداریهای کل
کشور
سازمان تربیت بدنی

درطرحهای هتل ومجتمع
های جهانگردی وتفریحی
از طریق:
سازمان ایرانگردی
ومیراث فرهنگی مستقر
در تهران یا ادارات
شابع در مراکز استانها

درطرحهای صنعتی معدنی
از طریق :
وزارت صنایع ومعادن
مستقردر تهران
سازمان های صنایع
ومعادن مستقردر
مراکز استانها

مرحله سوم

اخذموافقتنامه اولیه از وزارتخانه یا سازمان ذیربط
ایرانی با توجه به نوع فعالیت

شناسایی وانتخاب پروژه سرمایه گذاری

سرمایه گذار خارجی در اولین گام ضروری
است که پروژه مورد نظر خود را برای سرمایه
گذاری در ایران شناسایی وانتخاب نماید.
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مرحله دوم

طرحهای صنعتی ومعدنی
صدورجواز تأسیس توسط سازمان
صنایع معادن استانها
یا

-موافقت اولیه توسط مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی مورد نظر

ساخت مراکز اداری وتجاری
اخذ موافقت اولیه شهرداری

طرحهای ارائه خدمات فنی ومهندسی
-از نظرسازمان سرمایه گذاری نیاز
به موافقت یا جواز اولیه ای وجود
ندارد.
-امکان صدورجواز تأسیس توسط
سازمان صنایع ومعادن استان
مربوطه نیز وجود دارد

طرحهای نیروگاهی
وزارت نیرو
مذاکرات اولیه با وزارت نیرو
وانعقادقراردادبا آن وزارتخانه
وارائه پیش نویس قراردادبه
سازمان سرمایه گذاری

طرحهای سد سازی
وزارت نیرومذاکرات اولیه با وزارت نیرووانعقاد قرار داد با آن وزارتخانه
وارائه پیش نویس قرار داد به
سازمان سرمایه گذاری.

امور بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

مراحل صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی

وزارت بازرگانی

ثبت سفارش،ماشین آالت،تجهیزات
وسایر اشکال سرمایههای فیزیکی
اخذ کارت بازرگانی از طریق وزارت
بازرگانی با هماهنگی اتاقهای بازرگانی

هماهنگی با وزارتخانه
ذیربط

ابالغ مجوز توسط
سازمان

ساخت هتل وشرکتها ی توریستی
سازمان ایرانگردی و میراث
فر هنگی

مرحله چهارم

نحوه صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

طرحهای کشاورزی
-صدور جواز تأسیس توسط
سازمانهای جهادکشاورزی استانها،
یا
-موافقت اولیه توسط مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی موردنظر

ساخت شهرکهای مسکونی
-وزارت مسکن وشهرسازی
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امضاء مجوز
توسط وزیر
امور اقتصادی و
دارایی

طرح موضوعات
در هیئت
سرمایه گذاری
خارجی

ابالغ تصمیم
هیئت به
سرمایهگذار
خارجی

بررسی
درخواست
توسط
سازمان

ارائه درخواست
سرمایه گذاری
به سازمان

درخواست تجدید
نظر سرمایهگذار در
صورت مغایرت مصوبه
هیأت با درخواستهای
اولیه سرمایهگذار

حداکثر  30روز بدون در نظر گرفتن زمان الزم
برای بررسی درخواست تجدید نظر سرمایهگذار
(درصورت وجود)

 30روز از تاریخ تکمیل فرم
و ارائه کامل اسناد الزم

سرمایهگذاران محترم توجه فرمایند که چنانچه تکمیل صحیح فرم و ارائه مدارک
و یا هر درخواست تجدید نظر در مصوبه هیأت سرمایهگذاری و احتماال ارائه دالیل
درخواست تجدید نظر به موقع به سازمان ارائه نشود ممکن است زمان بررسی و صدور
مجوز طوالنی شود.

مدارک مورد نیاز برا ی ارائه به سازمان سرمایه گذاری جهت
صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی
1 .1فرم سه صفحه ای در خواست سرمایه گذاری خارجی ()Application Form
2 .2جواز تأسیس/موافقت اصولی/موافقت اولیه دستگاه زیربط ایرانی

درطرحهای کشاورزی
،شیالت از طریق:
وزارت جهاد کشاورزی،
مستقردرتهران
یا سازمان های
جهادکشاورزی مستقر
درمراکز استانها

3 .3نامه رسمی سرمایه گذاری خارجی به عنوان سازمان سرمایه گذاری
طرحهای راه آهن ،بزرگراه وفرودگاه
وپایانه های صادراتی
-وزارت راه وترابری
-مذاکرات اولیه با وزارت راه
وترابری وانعقاد قراردادبا آن
وزارتخانه وارائه پیش نویس قرار
داد به سازمان سرمایه گذاری
-اخذ موافقت اولیه وزارت
بازرگانی در بحث پایانه های
صادراتی

پروژه های موجود(خرید سهام )
-خرید سهام شرکتها ی موجود در
بورس
-خرید سهام شرکتهای غیر بورسی

4 .4سوابق سرمایه گذاری خارجی شامل تاریخچه شرکت ،سال تأسیس،موضوع
فعالیت در موردی که سرمایه گذار خارجی شخص حقیقی است که ،کپی
گذرنامه وسوابق کاری وی ارائه شود.
5 .5فهرست ماشین آالت،تجهیزات وقطعات منفصله که قرار است به عنوان
سهم آورده سرمایه گذارخارجی به کشور وارد شود(درصورت موجود
بودن)
6 .6چنانچه بخشی از سهم آورده سرمایه گذار خارجی در پروژه به صورت
داشتن دانش فنی میباشد،پیش نویس قرارداد انتقال دانش فنی بین
ارائه دهنده وگیرنده دانش فنی ارائه شود.
7 .7هرگونه اطالعات دیگری که مفید تشخیص داده شود.

وزارت صنایع ومعادن

اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت
صنعتی

ثبت انواع شرکتهای تجاری در ایران
امکان ثبت شرکت بصورت 100درصد
*
سرمایه گذاری خارجی

وزارت امور خارجه

اخذ معافیت حقوق وعوارض ورودی
گمرکی ماشین آالت وارده
اخذ پروانه بهره برداری

صدور روادید کوتاه مدت وبلند مدت
برای سرمایه گذاران خارجی،مدیران
ومتخصصان

صدور پروانه کار برای مدیران ،سرمایه
گذاران ومتخصصان خارجی
تمدید پروانه کارصادره
تجدید پروانه کار صادره

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
صدور پروانه اقامت برای
مدیران،سرمایه گذاران ،کارشناسان
وبستگان درجه یک آنها
تمدید پروانه اقامت

وزارت کار واموراجتماعی

گمرک جمهوری اسالمی ایران

ترخیص سرمایههای فیزیکی بعنوان
آورده سرمایه گذارخارجی
صدور پروانه سبز گمرکی
ارسال پروانه سبز گمرکی به سازمان
سرمایه گذاری

بانک عامل ایرانی
ورود سرمایه نقدی بعنوان آورده
سرمایه گذار خارجی به سیستم بانکی و
ارسال تایید به سازمان سرمایه گذاری

* بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته با اداره کل ثبت شرکتها ،سرمایهگذاران
خارجی میتوانند در هر مرحلهای اقدام به ثبت شرکت حتی به صورت  100درصد
سرمایه خارجی بنمایند.

