فرصة استثمارية
مشروع تطوير نادي شاطئي
تنوي شركة تطوير العقبة تطوير موقع إلنشاء نادي شاطئي في مدينة العقبة على ارض مساحتها ( )0022دونماً على الشاطئ
الجنوبي للمدينة  ،وبحيث يكون هذا المشروع قادراً على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الشاطئية والبحرية لمالك ومقيمي منطقة
اليمانية والمناطق المتاخمة بصفة خاصه وسكان وزوار العقبة بصفة عامة ضمن مستوى متميز للسياح االردنيين والعرب واألجانب.
فعلى المهتمين من الشركات ذات االختصاص بإدارة وتشغيل مثل هذا النوع من المشاريع التقدم بعروضهم إلدارة وتشغيل المشروع
من خالل عقد إدارة وتشغيل مع شركة تطوير العقبة.
وعليه ،يرجى من جميع الشركات ذات االختصاص في مثل هذا النوع من االستثمار وخاصة المحلية منها ،والراغبة بالمشاركة في
التنافس على هذه الفرصة االستثمارية مراجعة وحدة العطاءات في شركة تطوير العقبة على العنوان الموضح أدناه الستالم نسخة
من الشروط المرجعية الخاصة بهذه الفرصة االستثمارية وذلك وفق ًا لما يلي :
 .3ثمن النسخة الواحدة من الشروط المرجعية ( )322مائة دينار أردني غير مستردة ،ويقوم من يرغب باالشتراك في التنافس على
هذه الفرصة االستثمارية بإيداعها في حساب شركة تطوير العقبة رقم /222/2420/223/2021000/2031بنك االستثمار
العربي االردني (فرع العقبة) ،ولن يتم تسليم نسخة الشروط المرجعية قبل إبراز فيشة إيداع المبلغ في حساب الشركة المشار
إليه أعاله.
 .0يتم البدء ببيع الشروط المرجعية اعتبارا من يوم الثالثاء .0230/9/33
 .1يجب على مستلم الشروط المرجعية أن يبرز تفويضًا من الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة الستالم هذه الشروط.
 .2آخر موعد الستالم الشروط المرجعية هو نهاية عمل يوم الثالثاء الساعة الرابعة بعد الظهر الموافق .0230/ 9 / 30
 .4يتم تقديم العروض المالية باليد في مقر شركة تطوير العقبة الطابق الثاني في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية من بعد ظهر
يوم الخميس الموافق .0230/32/30
 .0ترفق العروض المالية حين تقديمها بشيك مصدق أو كفالة مالية (كفالة المناقصة) بقيمة ( )222222اربعون ألف دينار أردني
صادرة لصالح شركة تطوير العقبة ،وصادرة من قبل بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في األردن ،وسارية المفعول لمدة
تسعين يومًا من تاريخ تقديم العرض المالي.
 .0لمزيد من المعلومات حول الفرصة االستثمارية االتصال مع المدير التنفيذي لتطوير االعمال م .محمد السكران ،هاتف 0219322
( )21فرعي  ،119او على البريد االلكتروني .msakran@adc.jo
 .0آخر موعد للتقدم باألسئلة و/أو االستفسارات و/أو المالحظات حول الفرصة االستثمارية والشروط المرجعية هو نهاية يوم عمل
الثالثاء الموافق .0230/32/0
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