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

 2006لسنة  13( عن طريق قانون االستثمار المرقم  تدوير النفاياتفرز و معمل االستثمارية لغرض ) 

 المعدل و ذلك حسب الشروط و المتطلبات االتية :

تدوير النفايات ( شامال عملية نقل و فرز النفايات البلدية رز و فيتمثل المشروع باقامة ) معمل ل -1

و اعادة تدويرها و طمر المواد و لكافة مراكز المدن و الوحدات االدارية التابعة لمحافظة بابل 

 غير القابلة للتدوير.

لبلدية ا يقصد بالنفايات البلدية كافة المواد الصلبة العضوية و الالعضوية المجموعة من قبل الدوائر -2

 في محافظة بابل من مختلف المصادر كالنفايات المنزلية و التجارية و الطبية و الصناعية.

( 15لبالغ مساحتها )ابو سميج ( ا 5م  13/4القطعة المرقمة )جزء من يراد اقامة المشروع على  -3

 .  مديرية بلدية الحلة  دونم العائدة الى

طن / يوميا ( و ان تكون مناشئ المعدات  1500للمشروع عن )يشترط ان التقل الطاقة التصميمية  -4

 غربية و تعتمد على التكونلوجيا الحديثة.و الخطوط االنتاجية 

من الكمية الكلية على ان يتم طمر المواد  %5يشترط ان ال تزيد نسبة النفايات غير المدورة عن  -5

 غير المدورة ضمن خاليا طمر صحي نظامية.

 شروط و المحددات البيئية المنصوص عليها ادناه:باليلتزم المستثمر  -6

  تبليط الموقع بالخرسانة الصقيلة 

  تجميع النفايات في سقائف محكمة و مسيطر عليها وفق تصميم محدد 

  اجراء عمليات التفريغ و التحميل داخل سقائف محكمة 

 تنظيف  و انشاء احواض تعفين تتناسب مع كمية المياه المصرفة من االستخدامات البشرية

 االرضيات الخاصة بالمحطة و رفع النفايات المتبقية يوميا الى مواقع الطمر الصحي.

  متر. 2احاطة الموقع بسياج من مواد انشائية ال يقل ارتفاعها عن 

يلتزم المستثمر بنقل النفايات من محطات الجمع الوسطية ضمن مراكز المدن و الوحدات االدارية  -7

 ع المشروع دون المطالبة باي تعويضات مادية.في محافظة بابل الى موق

يحق للمستثمر جمع و نقل النفايات داخل مراكز المدن و الوحدات االدارية في محافظة بابل الى  -8

 موقع المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

ن يتم ا يفضل استخدام التقنيات الحديثة في تدوير النفايات و انتاج الطاقة الكهربائية منها على -9

 التنسيق مع وزارة الكهرباء و الجهات ذات العالقة بخصوص الطاقة المنتجة. 

يتم تقديم طلب اصولي في مقر هيئة استثمار بابل من قبل المستثمر او وكيله حصرا لغرض منح  -10

وفقا للقانون اعاله مع ارفاق كافة االوليات الموضحة ضمن  المشروعقامة الاجازة استثمارية  

 . اهمال كافة الوثائق الغير موقعة او مختومةو يتم  ائق التقديمثفقرة و

االستثماري او رفضه دون تحملها اي تبعات قانونية او مادية تجاه مقدم للهيئة قبول الطلب  -11

 الطلب.

تكون االسبقية في تسليم الموقع للمستثمر االكثر الجدية و سرعة في استكمال اجراءات منح  -12

 االجازة. 



يتعهد المستثمر بصحة الوثائق و المستمسكات المقدمة الى الهيئة و يتم اهمال الطلب بخالفه مع  -13

حسب تعليمات وزارة ادراج مقدم الطلب ضمن القائمة السوداء و يمنع من التقديم لالستثمار 

 التخطيط النافذة.

نها رية بلدية الحلة كوو التوجيهات الصادرة من مدية المحددات يتعهد مقدم الطلب بااللتزام بكاف -14

 و حسب ما تحدده مديرية بيئة بابل و المعايير البيئية النافذة الجهة المستفيدة 

يتعهد مقدم الطلب بااللتزام بكافة المحددات و الضوابط النافذة و حسب ما تحدده مديرية التخطيط  -15

 في بابل و الجهات القطاعية ذات العالقة.  يالعمران

بمتابعة طلبه االستثماري المقدم و التواصل مع الهيئة من خالل حال قبوله  فييتعهد مقدم الطلب  -16

الحضور الى مقرها و استالم التبليغات و تقديم المعلومات المطلوبة من قبل الهيئة بالسرعة 

 الممكنة.

مقدم الطلب في حال قبول طلبه باستكمال النواقص في اوليات الفرصة االستثمارية و  يتعهد -17

افقات الدوائر الخدمية و القطاعية دون المطالبة باي تبعات قانونية او مادية لقاء استحصال مو

 ذلك.

يتعهد المستثمر الحاصل على اجازة استثمارية بازالة كافة التعارضات و المشيدات و اخالء  -18

التجاوزات على القطعة المخصصة للمشروع على كامل المساحة او جزء منها بناءا على طلب 

 المطالبة باي تعويضات مادية او قانونية لقاء ذلك. الهيئة دون

يتعهد المستثمر الحاصل على اجازة استثمارية بالمباشرة بالعمل ضمن الموقع بعد توقيع العقود  -19

 .او هيئة االستثمار  الجهة القطاعية والخاصة بالمشروع مع الجهة المالكة 

 االستثمارية الى المفاضلة بين تخضع الطلبات االستثمارية في حال التنافس على الفرصة -20

 المتنافسين وفق المعايير المعدة من قبل الهيئة. 

 

 

 


