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 2019 مارس 28
 (EOIدعوة إلبداء االهتمام مبشروع ينبع املرحلة الرابعة إلنتاج املياه املستقل )

واهتمامها الكبري بضمان توفري إمدادات املياه مبوثوقية وجودة عاليتني يف سبيل رفاهية احلياة يف اململكة  2030 انطالقاً من رؤية
)"الشركة"( طرح عطاءات  ”WEC“ احملدودة ياه، تعتزم شركة املاء والكهرابءاملتزايد على امل العربية السعودية. وتلبيًة للطلب

 "(.IWPs)" جمموعة من مشاريع حمطات املياه املستقلة
 
بصايف قدرة  (IWP) بتطوير حمطة مستقلة لتحلية املياه (EOI) لذا، يسر الشركة أن تدعو اجلهات الراغبة إىل إبداء االهتمام 

مرت مكعب يوميًا من املياه الصاحلة للشرب، يتم تصميمها ابستخدام تقنية حتلية مياه البحر ابلتناضح  450,000إنتاجية 
لى على ساحل البحر األمحر، ع بلدة الرايس)"املشروع"(، على أن يقام املشروع ابلقرب من  بـ ، ويشار اليها(RO)العكسي

من شبكة اجلهد  يئيةطاقة الكهرابحيث سيتم تزويد املشروع ابلكم غرب املدينة املنورة ابململكة العربية السعودية،   140بعد حوايل 
 العايل.

 
إىل  ملشروع،امطورين لتطوير ومتويل وتصميم وشراء وبناء وتشغيل وصيانة  حتادإو أتيار املطور شركة إبجراءات اخكما ستقوم ال

عاماً، ستقوم خالهلا شركة املشروع اليت من املقرر  25جانب البنية التحتية واملرافق ذات الصلة، ومبوجب عقد امتياز مدته 
. وسيتم (WPA)أتسيسها لتطوير املشروع ببيع كامل قدرهتا االنتاجية من املياه احملالة إىل الشركة مبوجب اتفاقية شراء املياه 

 عودية.ملكة العربية السِقَبل حكومة امل دعم التزامات الشركة يف إطار اتفاقية الشراء من خالل اتفاقية دعم ايئتماين من
 

 :ويف هذا الصدد تطلب الشركة ما يلي 

. وتقوم 2019 ابريل 11ينبغي على األطراف املهتمة أن تبدي اهتمامها ابملشاركة يف املناقصة يف موعد أقصاه   . 1
 اىل: (PDF) بصيغة إلكرتونية (EOI)    "األطراف املهتمة إبرسال خطاب "إبداء االهتمام
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   أليسون نكانالسيد د 

 ريئيس الكهرابء والبنية التحتية

 )فرع مركز ديب املايل العاملي(سوميتومو ميتسوي ابنكينغ كوربوريشن 
 ديب، االمارات العربية املتحدة 506559، مركز البوابة، صندوق بريد:5، الطابق 1ديب، مبىن رقم  

 duncan_allison@ae.smbcgroup.com عنوان الربيد اإللكرتوين:
 
  

 : املعلومات التالية  (EOI) "ينبغي أن يتضمن خطاب "إبداء االهتمام  . 2

 اسم الطرف املهتم 

  االسم وبياانت االتصال )العنوان الربيدي ورقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين( اخلاصة مبسؤول االتصال املعنِي ابألمر
 .سيتم توجيه كل املراسالت املستقبلية إليه )"نقطة االتصال"(الذي 

  عندما يكون الطرف املعني جمموعة شركاء يف احتاد حمتمل تكوينه، يتم ذكر إشارة إىل تلك النية وتفاصيل شركاء االحتاد
 .احملتمل )وفقاً للقدر املتاح واملعروف من املعلومات(

 
أن  2017أكتوبر  24بتاريخ  لب ابداء االهتمام ابملشروع والذي ُأصدررغبتها استجابة لطال ينبغي على اجلهات اليت أبدت 

 تبدي اهتمامها جمدداً، اال إذا رغبت هذه اجلهات بتحديث بياانت نقطة االتصال.
 

  

 :املستشارين املعينني على هذا املشروع كاًل من اجلهات التالية

 مستشاراً ريئيسياً ومالياً  ابعتبارهكوربوريشن؛ نغ  سوميتومو ميتسوي ابنكي. 
   مستشاراً قانونياً  ابعتباره ؛ِمِدل إيست إل إل يب ابيربدي إل إيه. 

 مستشاراً فنيياً  ؛ ابعتبارهأي إل إف كونسلتنج اجِننريز. 
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