فرصة استثمارية
مشروع المرافق االستثمارية في ساحتي تنظيم حركة الشاحنات ( )3و ()0
قامت شركة تطوير العقبة بإنشاء مشروع تنظيم حركة الشاحنات والذي يتضمن الساحة رقم ( )3في المنطقة الواقعة غرر الطريرق
الخلفي عند التفرع باتجاه ميناء الحاويات ،والساحة رقم ( )0والواقعة غر الطريق الخلفي المؤدي إلى المنطقة الصناعية الجنوبية.
وانطالقاً من رغبة شركة تطوير العقبة بادراه وتشريي مشراريعاا االسرتثمارية والحيويرة بالشرراكة مرط القطراع الخراا ،فقرد ارتر ت
الشركة أن تطرح هذا المشروع كفرصة استثمارية للماتمين مرن الشرركات تات االصتصراا تتعلرق بتسرويق وإدار وتشريي وتر يير
المرافق والمنشات القائمة وكذلك اعمال التشجير والصيانة والنظافة والحراسة للساحات كك  ،على أن يكون المشي من توي الخبر
في هذا المجال ،وتلك من صالل عقد إيجار/استثمار لمد ( )32عشر اعوام يبرمه المشي مط شركة تطوير العقبة.
و عليه ،يريى من يميط الشركات تات االصتصراا فري مثر هرذا النروع مرن االسرتثمار ،والراغبرة بالمشراركة فري التنرافس علرى هرذه
الفرصة االستثمارية مرايعة دائر التطوير العقاري في شركة تطوير العقبة على العنوان الموضح أدناه الستالم نسرخة مرن الشررو
المريعية الخاصة باذه الفرصة االستثمارية وتلك وفق اتآتي
 .3ثمن النسخة الواحد من الشرو المريعية ( )122ثالثمائة دينار أردني غير مسترد  ،ويقوم من يرغب باالشتراك في التنافس
على هذه الفرصة االستثمارية بإيداعاا في حسا شركة تطوير العقبة رقم  / 222/2450/223/2021000/2031بنك
االستثمار العربي األردني) فرع العقبة( ،ولن يتم تسليم نسخة الشرو

المريعية قب إبراز فيشة إيداع المبلغ في حسا

الشركة المشار إليه أعاله.
 .0يتم البدء ببيط الشرو المريعية اعتبارا من يوم االحد 0230/9/0
 .1يجب على مستلم الشرو المريعية أن يبرز تفويضًا من الشخص المخول بالتوقيط عن الشركة الستالم هذه الشرو .
 .5آصر موعد الستالم الشرو المريعية هو نااية عم يوم الثالثاء الموافق .0230/ 9 / 33
 .4يتم تقديم العروض المالية باليد في مقر شركة تطوير العقبة الطابق الثاني في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية من بعد
ظار يوم الثالثاء الموافق .0230/32/33
 .0ترفق العروض المالية المقدمة بشيك مصدق أو كفالة مالية (كفالة دصول العطاء) بقيمة ( 420222دينار أردني صمسون ألف
دينار أردني فقط ال غير) صادر لصالح شركة تطوير العقبة ،وصادر من قب بنك أو مؤسسة مالية مرصصة للعم في
األردن ،وسارية المفعول لمد تسعين يومًا من تاريخ تقديم العرض المالي.
 .0لمزيد من المعلومات حول الفرصة االستثمارية االتصال مط المدير التنفيذي لتطوير االعمال م .محمد السكران ،هاتف
 )21( 0219322فرعي  ،119او على البريد االلكتروني msakran@adc.jo
 .0آص ر موعد للتقدم باألسئلة و/أو االستفسارات و/أو المالحظات حول الفرصة االستثمارية والشرو المريعية هو نااية يوم عم
الثالثاء الموافق .0230/9/04
شركة تطوير العقبة ،شارع الشريف حسين بن علي ،العقبة – األردن
هاتف 22900 1 0219322

فاكس 22900 1 0219332

