
 اعالن فرصة استثمارية  
يسر هيئة استثمار بابل دعوة المستثمرين لغرض االطالع و تقديم الطلبات االستثمارية على الفرصة 

المعدل و ذلك حسب  2006لسنة  13( عن طريق قانون االستثمار المرقم مزرعة نموذجية االستثمارية لغرض ) 

 الشروط و المتطلبات االتية :

مزرعة نموذجية لزراعة المحاصيل الحقلية و الخضر و الفواكه باستخدام الزراعة  بإقامةوع يتمثل المشر -1

 . المغطاة و تقنيات الري الحديثة

( العائدة الى وزارة الشهوانية 31م  1/2جزء من القطعة المرقمة ) القطعة المرقمةيراد اقامة المشروع على  -2

 دونم. 100بمساحة كلية قدرها  المالية

استخدام تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط و المرشات االتوماتيكية مع التحكم في نوعية و كمية يشترط  -3

 .الملوحة إزالةمياه الري المستخدمة و استخدام التقنيات الحديثة في غسل التربة و 

ب اصولي في مقر هيئة استثمار بابل من قبل المستثمر او وكيله حصرا لغرض منح اجازة يتم تقديم طل -4

ائق ثوفقا للقانون اعاله مع ارفاق كافة االوليات الموضحة ضمن فقرة و زراعيمشروع  استثمارية إلقامة

 . اهمال كافة الوثائق الغير موقعة او مختومةو يتم  التقديم

 االستثماري او رفضه دون تحملها اي تبعات قانونية او مادية تجاه مقدم الطلب.للهيئة قبول الطلب  -5

يتعهد المستثمر بعدم االضرار بخدمات البنى التحتية ضمن مجاورات المشروع خالل فترة تنفيذ المشروع او  -6

 ذلك نونية و المالية الناجمة عن خالل فترة التشغيل التجاري و يتحمل المستثمر كافة التبعات القا

يتعهد المستثمر بصحة الوثائق و المستمسكات المقدمة الى الهيئة و يتم اهمال الطلب بخالفه مع ادراج مقدم   -7

 حسب تعليمات وزارة التخطيط النافذة.الطلب ضمن القائمة السوداء و يمنع من التقديم لالستثمار 

في  يحسب ما تحدده مديرية التخطيط العمرانيتعهد مقدم الطلب بااللتزام بكافة المحددات و الضوابط النافذة و  -8

 بابل و الجهات القطاعية ذات العالقة. 

بمتابعة طلبه االستثماري المقدم و التواصل مع الهيئة من خالل الحضور الى في حال قبوله يتعهد مقدم الطلب  -9

 الممكنة.مقرها و استالم التبليغات و تقديم المعلومات المطلوبة من قبل الهيئة بالسرعة 

مقدم الطلب في حال قبول طلبه باستكمال النواقص في اوليات الفرصة االستثمارية و استحصال موافقات  يتعهد -10

 الدوائر الخدمية و القطاعية دون المطالبة باي تبعات قانونية او مادية لقاء ذلك.

ات و اخالء التجاوزات على كافة التعارضات و المشيد بإزالةيتعهد المستثمر الحاصل على اجازة استثمارية  -11

القطعة المخصصة للمشروع على كامل المساحة او جزء منها بناءا على طلب الهيئة دون المطالبة باي 

 تعويضات مادية او قانونية لقاء ذلك.

 العقد.يتعهد المستثمر الحاصل على اجازة استثمارية بالمباشرة بالعمل ضمن الموقع بعد توقيع  -12

االستثمارية في حال التنافس على الفرصة االستثمارية الى المفاضلة بين المتنافسين وفق تخضع الطلبات  -13

 المعايير المعدة من قبل الهيئة. 

 

 

 

 

 

 



 وثائق التقديم  
ومختوم من المستثمر او المدير المفوض للشركة موجه الى هيئة استثمار بابل حصرا طلب اصولي موقع  -1

 مع ذكر اسم المشروع و رقم القطعة و مقدار المساحة المطلوبة القامة المشروع. 

التعهدات و نسخة من االعالن عن الفرصة االستثمارية موقعة و مختومة من قبل المستثمر لبيان قبوله ب -2

ضمنه على ان يتم االطالع على معايير المفاضلة المعتمدة لدى الهيئة في حالة وجود  الواردةالشروط 

 اكثر من مستثمر للفرصة. 

تعهد المؤسسة بتمويل المشروع عند منح االجازة خطة تمويل مالي من مؤسسة مالية معتمدة تنص على  -3

ان الخطوط العريضة لتمويل من الكلفة التخمينية للمشروع مع بي %40االستثمارية بنسبة ال تقل عن 

 ع بما يتوافق مع جدول تقدم العمل.المشرو

لمصرفية لمدة التقل عن خمس سنوات وثائق تبين الجدارة المالية للمستثمر شامال كشف حركة الحسابات ا -4

 و االصول المالية للمستثمر.

عقود شراكة بين المستثمر الطبيعي و المعنوي سواء كان محليا او اجنبي على ان يتم تصديقها في دائرة  -5

 كاتب العدل المختصة فبل منح االجازة االستثمارية. 

السيرة الذاتية للمستثمر و االعمال المماثلة ضمن قطاع االستثمار او المشاريع الحكومية معززة بالوثائق  -6

كتب تسليم اولي للمشاريع  ,مستثمر او الشركة التي تشمل اجازات استثمارية سابقة الداعمة باسم ال

  , شهادة تاسيس مشروع نافذة , عقود تجهيز مع الجهات الحكومية. الحكومية 

 المستمسكات الشخصية لمقدم الطلب و وكيله بالنسبة للشخص الطبيعي شامال نسخة من الوكالة. -7

المفوض و وثائق التاسيس للشركات شامال شهادة و محضر التاسيس و المستمسكات الشخصية للمدير  -8

 البيان التاسيسي.

معدة و مختومة من قبل مكتب استشاري معتمد او جهة و مخطط اولي دراسة جدوى الفنية و اقتصادية  -9

 في ادناه: تخصصية اخرى تتضمن كافة الفقرات المنصوص عليها 

 ا و الخدمات المقدمة باالضافة الى الفئات المجتمعية وصف المشروع  و االلعاب المراد تصيبه

 .المستهدفة بالمشروع 

  في االنشاء.المواد المستخدمة الوظيفة و وصف مشيدات المشروع شامال 

  االلعاب المستخدمة في المشروع مع بيان مناشئ االلعاب بدقة و كيفية تشغيلها و صيانتهاوصف. 

  موقع المباني الرئيسية والمناطق الخضراء و يبين المساحة المطلوبة المشروع  رئيسيمخطط

ومواقف السيارات ومجاورات الموقع من أبنية وطرق )شوارع رئيسية وثانوية( واألبعاد )الطول 

 .والعمق( واتجاه الشمال بالنسبة للموقع

  و تشغيل المشروع بااللعاب و المواد االنشائية و المعدات المطلوبة في تنفيذ جدول. 

 بة العمالة المحلية الى االجنبية على عدد و طبيعة اليد العاملة المطلوبة لتنفيذ و تشغيل المشروع و نس

 . %50ان التقل عن 

  العوائد السنوية المتوقعة. والكلفة االستثمارية الكلية للمشروع و الكلف التشغيلية السنوية 

 المقترحة و نقطة التعادل للمشروع.سنوي و فترة االسترداد صافي الربح ال 

  الجدول الزمني لتنفيذ المشروع على ان يحتوي على اوزان الفقرات كنسبة من الكلفة التخمينية الكلية

 للتنفيذ.

 

 


