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 ) "EOI(الصحي الصرف مياه ملعاجلة املستقلة الطائف حمطة" مبشروع االهتمام إلبداء دعوة

 

 الصرف مياه مبعاجلة يتعلق فيما موثوقة مستقبلية خدمات توفري بضمان الكبري واهتمامها 2030 رؤية من انطالقاً 

 الصحي، الصرف مياه معاجلة يف املاسة للحاجة وتلبيةً . السعودية العربية اململكة يف احلياة رفاهية سبيل يف الصحي؛

 معاجلة حمطات مشاريع من جمموعة عطاءات طرح") الشركة ”WEC“ (”احملدودة والكهر�ء املاء شركة تعتزم

  ("ISTPs").  املستقلة الصحي الصرف

  

 مياه ملعاجلة مستقلة جديدة حمطة بتطوير (EOI) االهتمام إبداء إىل الراغبة اجلهات تدعو أن الشركة يسر لذا،

 احملطة وستقع ،")املشروع(" بـ اليها ويشار يومياً، رت مكعبم 270,000 قصوى معاجلة بقدرة الصحي الصرف

 .يف منطقة مكة املكرمة الطائف مدينة من �لقرب الصحي الصرف مياه ملعاجلة املستقلة

 وصيانة وتشغيل وبناء وشراء وتصميم ومتويل لتطوير مطورين احتاد او املطور اختيار �جراءات الشركة ستقوم كما

 ستقوم عاماً، 25 مدته امتياز عقد ومبوجب الصلة، ذات واملرافق التحتية البنية جانب إىل للمشروع، امللكية ونقل

 من املزودة الصحي الصرف ملياه الكاملة السعة مبعاجلة املشروع لتطوير �سيسها املقرر من اليت املشروع شركة خالهلا

 دعم اتفاقية" خالل من الصحي الصرف مياه معاجلة اتفاقية إطار يف شركةال التزامات دعم يتمس كما.  شركةال

  .السعودية العربية اململكة حكومة ِقَبل من" ائتماين

 

 :يلي ما شركةال تطلب الصدد هذا ويف 
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 ميتالند ديكسرت السيد 

 واالستشارات الطاقة قسم ورئيس املنتدب لعضوا

 )لندن فرع( احملدودة بنك ميزوهو
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 املهتم الطرف اسم 

 االتصال مبسؤول اخلاصة) اإللكرتوين الربيد وعنوان اهلاتف ورقم الربيدي العنوان( االتصال وبيا�ت االسم 

 .")االتصال نقطة(" إليه املستقبلية املراسالت كل  توجيه سيتم الذي �ألمر املعينِّ 

 وتفاصيل النية تلك إىل إشارة ذكر يتم تكوينه، حمتمل احتاد يف شركاء جمموعة املعينّ  الطرف يكون عندما 

 )املعلومات من واملعروف املتاح للقدر وفقاً ( احملتمل االحتاد شركاء

 

 :التالية اجلهات من كالً   املشروع هذا على املعينني املستشارين

 ومالياً  رئيسياً  مستشاراً  �عتباره ميزوهو؛ بنك. 

 قانونياً  مستشاراً  �عتبارها احملدودة؛ كايس  أند وايت شركة. 

 "فنّياً  مستشاراً  �عتبارها ؛"كونسلتانتس  إجننريينج أوفرسيز �رتنرز آند أتكينز وس. 
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