أمانة منطقة المدينة المنورة

Madinah Region Municipality

طلــب إبــداء الرغبــات فــي مشــروع تطويــر أرض المنطقــة المركزيــة
بالمدينــة المنــورة

Request for Expressions of Interest in Development of
Madinah Central Area Plot Project

تعلــن أمانــة منطقــة المدينــة المنــورة عــن بــدء المرحلــة األولــى مــن عمليــة طــرح

ِAl Madinah Region Municipality announces the initiation of the first

مشــروع لتطويــر أرض فــي المنطقــة المركزيــة فــي المدينــة المنــورة بالشــراكة مــع
ً
القطــاع الخــاص ،ســعيا إلــى تحقيــق أهــداف برنامــج التخصيــص المنبثقــة مــن رؤيــة

stage of the tendering process for the Development of a Central Area Real
Estate Project in partnership with the private sector, an initiative of the

المملكــة العربيــة الســعودية .2030

Privatization Program that emanate from the Kingdom of Saudi Arabia’s
Vision 2030.

ّ
يســعدنا دعوتكــم إلبــداء الرغبــات فيمــا يتعلــق بمشــروع التطويــر العقــاري بموجــب

We are pleased to invite expressions of interest (‘EOI’) in respect of

اإلطــار التعاقــدي «اتفاقيــة االســتثمار المشــترك» .يقــع المشــروع فــي حــي

the potential development of a real estate project under the Joint

النقــاء ،التابــع ألمانــة منطقــة المدينــة المنــورة ،بالمملكــة العربيــة الســعودية

Development Agreement (‘JDA’) framework. The project site is in Al-Naqa

(«المشــروع»)« .اتفاقيــة االســتثمار المشــترك» تعتبــر قائمــة علــى أســاس الشــراكة

district, Medina, Kingdom of Saudi Arabia (the ‘Project’). The JDA is a public

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،ممثلــة بيــن المطــور وأمانــة المدينــة ،حيــث يتــم

private partnership (“PPP”) between the developer and Madinah Region

تســليم المخططــات فــي الموقــع إلــى المطــور لفتــرة اســتثمار محــددة للقيــام

Municipality where the plots in the site are handed to the Developer for

بتطويرهــا لتتحــول إلــى مرافــق عقاريــة قــادرة علــى تحقيــق إيــرادات .ســوف تقــوم

a fixed concession period to develop them into commercial real estate

أمانــة المدينــة بإجــراء عمليــة الطــرح والمنافســة الختيــار مطــور أو مجموعــة

properties in order to generate revenues. Madinah Region Municipality

مطوريــن لتنفيــذ المشــروع.

will conduct a competitive bidding process to select a developer or
developer consortium to undertake the Project.

يهــدف المشــروع إلــى تطويــر وتشــغيل وصيانــة فــي قطــاع الضيافــة (الفنــادق)

The Project envisages development, operations, and maintenance of

واالســتثمار فــي قطــاع التجزئــة لقطعــة أرض بمســاحة إجماليــة ( 3,550متــر مربــع)

hospitality (hotel) and retail assets in a land plot with a total area of 3,550

تقــع فــي قلــب المدينــة المنــورة .مــن المتوقــع أن يتــم تطويــر منطقــة فندقيــة

square meters located in the heart of Madinah. It is expected that a hotel

ومنطقــة للبيــع بالتجزئــة .كمــا أنــه ســيترتب علــى تنفيــذ المشــروع:

(أ) تطوير منطقة فندقية ومنطقة للبيع بالتجزئة ( 3,550متر مربع).

ّ
األطــراف المهتمــون مدعــوون لتقديــم خطــاب رســمي إلبــداء الرغبــة
ً
متضمنــا المعلومــات التاليــة:

and retail podium would be developed. The Project would entail:

(I) Development of a hotel and retail podium (3,550 sq. m).

Interested parties are invited to submit an EOI document on
company letterhead that includes the following:
Name of the interested party.

	•

Headquarter location.

	•

•االســم وبيانــات عناويــن التواصــل (العنــوان الوطنــي ،ورقــم الهاتــف

Name and contact details (National address, telephone number

	•

والجــوال ،وعنــوان البريــد اإللكترونــي) الــذي ســتوجه إليــه جميــع المراســات

and electronic mail address) for the appropriate point of contact to

•اسم الجهة الراغبة.
•مكان المقر الرئيسي.

ا لمســتقبلية .

whom all future correspondence will be addressed.

تقديم خطاب إبداء الرغبة:

SUBMISSION OF EXPRESSION OF INTEREST:

يجــب تعبئــة النمــوذج االلكترونــي المعتمــد علــى البوابــة االلكترونيــة ألمانــة

The EOI should be submitted by filling an online form with uploading the

منطقــة المدينــة المنــورة وإرفــاق خطــاب إبــداء الرغبــة عــن طريــق الضغــط علــى

EOI on Madinah Region Municipality website through clicking on the link.

الرابــط.

حــال الرغبــة فــي الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات ،باإلمــكان التواصــل عــن
طريــق البريــد اإللكترونــي [.]jda@amana-md.gov.sa

Interested parties may obtain further information by electronic mail to
[jda@amana-md.gov.sa].

ال تشــكل هــذه الدعــوة أي التــزام مــن جانــب أمانــة منطقــة المدينــة المنــورة

This invitation does not constitute a commitment on the part of Madinah

للدخــول فــي اتفاقيــة تطويــر المشــروع مــع أي جهــة أو تحالــف ابــدى رغبتــه .كمــا
ُ
أن هــذه الدعــوة ال تهــدف إلــى وضــع قائمــة مختصــرة بالجهــات للمراحــل الالحقــة
ً
فــي طــرح المشــروع .ال تعتبــر هــذه الدعــوة طلبــا لتقديــم عــروض.

Region Municipality to enter into a project development agreement with
any firm or consortium expressing interest. Neither is it intended to
shortlist organizations for the subsequent phases of this tender. This is
not a solicitation to bid.

