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 أمانة منطقة المدينة المنورة
وع      شوران   تمسارامرحلة طلب إبداء الرغبات عىل مشر

 وصف املشروع : (1

لتطةْٓس   يف املدٓية٘ امليةْزٗ  )مطازات شْزاٌ( تعلً أماى٘ ميطق٘ املدٓي٘ امليْزٗ عً بدٛ املسحل٘ األّىل مً عنلٔ٘ طسح مشسّع 

ُ ثةثخ مطةازات تطةعٕ األماىة٘ مةً إث ةةا ةىل ةشالة٘ شاهة٘ التشةٍْات الساةسٓ٘ تةةا ٓطةاٍه يف تعصٓةص             املةدٌ بَةةد    أىطةي

أٍدا  القطاع السلةدٖ يف وةْٛ زةٓة٘ املنل ة٘      تا حيقق عْاٜد اضتجنازٓ٘ متنٔصٗ  تتْاهق مع بامليطق٘االزتقاٛ باخلدمات 

 و. 2030العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ 

 أيداف املشروع : (2
 

 يف امليطق٘.زهع دْدٗ اخلدمات املقدم٘ يف املساهق ّالطاحات السلدٓ٘  -

 .اإلبداع بتطْٓس منْذج عنل ٓعطٕ ىظاو بٕٔٝ مطتداو -

 دةةْدٗع مطةةتْٚ ّزهةة االضةةتدام٘ املالٔةة٘ للنةةدٌالتينٔةة٘ ّتعصٓةص العْاٜةةد مةةً العقةةازات السلدٓةة٘ تةةا ٓ طةةَه يف  قٔةةق   -

 احلٔاٗ.

 التشِْ الساسٖ بإجياد ممسات حضسٓ٘ زٜٔطُٔ.احلد مً  -

 هسص اضتجنازٓ٘ ددٓدٗ   ّاضتٔعابشٓادٗ املطاحات املفتْح٘ لألحٔاٛ اجملاّزٗ  -

 شٓادٗ الرتابط االدتناعٕ بني ض اٌ األحٔاٛ. -

 تْهري هسص اضتجنازٓ٘ ّتطْٓقٔ٘ ددٓدٗ للقطاع اخلاص . -

لتنجةةل ٍْٓةة٘ امليطقةة٘ ّت ةةٌْ مسشةةصال داذبةةا  للطةة ً   تطةةْٓس ّتينٔةة٘ ّزهةةع معةةدالت الرتهٔةةُ تيطقةة٘ شةةْزاٌ      -

 ّالرتهُٔ ّاالضتجناز.

 تْهري ممسات مشاِ آمي٘ مع تطسٔق معآري األىطي٘ ّمعآري الْصْل الشامل ظنٔع املْاقع. -

 تعظٔه االضتفادٗ مً العقازات السلدٓ٘. -

 مشازش٘ قطاع االضتجناز يف معاجل٘ مظاٍس التشِْ الساسٖ يف األحٔاٛ. -

 املشروع :نطاق  (3

 مطازات :( ٌمقطن٘ علٙ ثثخ 962,710ٕ مطاح٘ ىطاق عنل التطْٓس عْالٕ )ةمجال 

 2( و204,670املْقع األّل : ) -

 2( و398,887املْقع الجاىٕ : ) -

 2( و359,153املْقع الجالح: ) -

 ( :ٖو336,948ةمجالٕ مطاح٘ اليطاق االضتجناز )2 
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 وااللتزامات ومهًا:وسيلوى للمشتثمر عدد مو احلقوق واملزايا  (4

 تطْٓس ّتسمٔه مْقع املشسّع. -

 ّهقال للنطاحات احملددٗ بيطاق عنل املشسّع.املالٕ  اّاالضتفادٗ مً مسدّدٍ املْاقع االضتجنازٓ٘اضتجناز  -

 2( و336,948)مجالٕ مطاح٘ املْاقع االضتجنازٓ٘ ة -

تطْٓقَا علٙ أطسا  أإسٚ بعد احلاْل ّمي ً للنطتجنس اضتخداو ٍرِ احلقْق ّاملصآا املشاز ةلَٔا أعثِ أّ  -

 .األماى٘علٙ مْاهق٘ إطٔ٘ مً 

ةقام٘ أٖ ىشاط جتازٖ تةا ال خيةالا األىظنة٘ ّاللةْاٜى علةٙ ّدةُ الٜخة٘ التاةس  بالعقةازات السلدٓة٘ ّتعلٔناتَةا             -

 ( ّتةةةازٓ 4100128804لاةةةادزٗ بةةةالقساز الةةةْشازٖ زقةةةه )  التيفٔرٓةةة٘   ّاالشةةةرتاطات الفئةةة٘ لألىشةةةط٘ السلدٓةةة٘ ا  

( ّتةةةازٓ  4100130682ٍةةةة ّاملسلػةةة٘ ليةةةا  بتعنةةةٔه ّشٔةةةل الةةةْشازٗ للشةةةٌْٝ الفئةةة٘ امل لةةةا زقةةةه)    11/04/1441

 ة11/04/1441ٍ

 ُيشرتط إلبرام العقود اآلتي: (5

 أٌ ٓ ٌْ ىشاط املطتجنس مً األىشط٘ املسإص  ا بالعنل يف املنل ٘. -

 أٌ ٓ ٌْ االضه التذازٖ للنطتجنس مطذثل يف املنل ٘. -

 شسّع باملْاهق٘ علٙ اغلب السيْد ّاملْوخ٘ الحقال.تطْٓس امل -

 أال ٓ ٌْ قد صدز يف حق املطتجنس ح ه قضاٜٕ يف خمالف٘ دطٔن٘. -

أٌ ٓطنٙ العقاز السلدٖ باالضه التذازٖ للنطتجنس  ّٓشنل ذلك األمساٛ التذازٓ٘ اليت تت ٌْ مً أمساٛ أهساد  -

 أّ عاٜثت.

 يف ٍرا الشأٌ. ّاإلض اٌ ّالقسّٓ٘ أٖ وْابط أإسٚ ٓضعَا ّشٓس الشؤٌّ السلدٓ٘ -

 :األطراف املًتموى مدعّووى لتقديم خطاب إبداء رغبة على ورق الشركة الرمسي متضمهًا املعلومات التالية (6

 .اضه اجلَ٘ الساغس٘ -

 .م اٌ املقس السٜٔطٕ -

اإلل رتّىٕ) الرٖ ضتْدُ االضه ّبٔاىات عيآًّ التْاصل (العيْاٌ الْطين  ّزقه ا اتا ّاجلْال  ّعيْاٌ الربٓد  -

 املساضثت املطتقسلٔ٘ ةلُٔ مجٔع
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 :الرغبة إبداء خطاب تقديم (7

 .السغس٘ ةبداٛ إطاب ّةزهاق ميطق٘ املدٓي٘ امليْزٗ  أماى٘ مْقع علٙ املعتند اإلل رتّىٕ الينْذج تعسٝ٘ جيب -

  .زغستَا أبدت دَ٘ أٖ مع اتفاقٔ٘ يف للدإْل ميطق٘ املدٓي٘ امليْزٗ  أماى٘ داىب مً التصاو أٖ الدعْٗ ٍرِ تش ل ال -

 تعترب ال شنا املشسّع طسح يف الثحق٘ للنساحل باجلَات م ختاسٗ قاٜن٘ ّوع ةىل تَد  الالدعْٗ  ٍرِ أٌ شنا -

 عسّض لتقدٓه طلسا الدعْٗ ٍرِ


