
 

 

 قائمة العطاءات املرشحة ملشاريع الفئة )ب( من املرحلة الثانية 

 من البرنامج الوطني للطاقة املتجددة

 

أربعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة   من البرنامح الوطني للطاقة املتجددة تتضمن الفئة )ب( من املرحلة الثانية

 من مشروع الفيصلية  (؛IPP)الطاقة املستقل"  انتاجنظام " بميجاواط  1,400إجمالية تبلغ 
ً
ميجاواط، ومشروع  600وتشمل كال

 ميجاواط.  200ميجاواط، ومشروع القريات    300رابغ  ميجاواط، ومشروع    300جدة  

 

      في األربعةشاريع املتم تقديم أربعة عطاءات لكل مشروع من  وقد. م2019يوليو  18في  (RFP) تقديم العروض اتتم إصدار طلب

 ملتطلبات   -تقييم  و   فحص  خضعت لعملية  والتياملقدمة    العطاءاتتلك    نتيجةاإلعالن عن    وزارة الطاقةيُسر  و   ،م2020يناير    20
ً
وفقا

    للتأكد من توافقها مع شروط طلبات تقديم العروض.      -  كراسة طلب تقديم العروض

 

في املقدمة تنافسية للغاية، حيث كان الفرق بين أقل عرضين    كانت العطاءاتفقد  ،  ميجاواط  600الفيصلية  مشروع  فيما يتعلق بو 

    ضمن هامش الخطأ اإلحصائي.(  LCOE)الكهرباء    إنتاج  تكلفة

 

 للشروط واألحكام املدرجة في كراسة 
ً
تقديم العروض، فقد قررت وزارة الطاقة ترشيح تحالفين بقيادة العضوين  طلبووفقا

 : اإلداريين التاليين

 شركة أبو ظبي لطاقة املستقبل )مصدر(  -

 شركة أعمال املياه والطاقة الدولية )أكوا باور( -

"أفضل عرض نهائي"، كما هو منصوص عليه في كراسة طلب تقديم العروض.  من كال التحالفين تقديم وزارة الطاقة قد طلبتو 

 م عن نتائج هذه العطاءات املقدمة. 2020أبريل  شهر  سيتم اإلعالن في  حيث  

 

                                     ملشروع املختصرة الترشيح قائمةإدراجهم في الذين تم  مقدمي العروض قائمة  عنيسر وزارة الطاقة أن تعلن  كما

 ، وهي كالتالي:ميجاواط  200ميجاواط، ومشروع القريات    300ميجاواط، ومشروع رابغ    300جدة  

 

 

 

 

 

 



 

 املشروع
مقدم العطاء 

 املرشح
 تحالفالعضو   فّنيالعضو  ال داري ال عضو ال

 إنتاج الكهرباء سعر 

 ةهللة/كيلوواط ساع

 

 مشروع جّدة 

للطاقة الشمسية  

 ميجاواط( 300)

 املرشح األول 
Abu Dhabi Future 

Energy Company 

PJSC – MASDAR  

EDF Renouvelables 

S.A.  

Nesma Holding 

Company Limited   
6.09042 

 املرشح الثاني

International 

Company for Water 

and Power Projects 

(ACWA Power)   

International 

Company for Water 

and Power Projects 

(ACWA Power)   

Gulf Investment 

Corporation  

& Al-Babtain 

Contracting Company   

6.215 

 

ا مشروع   بغ ر

للطاقة الشمسية 

 ميجاواط( 300)

  Marubeni املرشح األول 

Corporation   

Marubeni  

Corporation   

Al Jomaih Energy and 

Water Company Ltd.   
6.381138 

 املرشح الثاني

International 

Company for Water 

and Power Projects 

(ACWA Power)   

International 

Company for Water 

and Power Projects 

(ACWA Power)   

Gulf Investment 

Corporation 

& Al-Babtain 

Contracting Company   

6.597 

 

مشروع القريات 

للطاقة الشمسية 

 ميجاواط( 200)

 املرشح األول 

International 

Company for Water 

and Power Projects 

(ACWA Power)   

International 

Company for Water 

and Power Projects 

(ACWA Power)   

Gulf Investment 

Corporation 

& Al-Babtain 

Contracting Company   

6.688 

   Total Solar INTL   Total Solar INTL املرشح الثاني

Al Gihaz Holding 

Co. Ltd 

& Altaaqa 

Alternative 

Solutions LLC 

6.78555 

 

 من خالل املوقع اإللكتروني:  أعاله  مشاريعليمكن االطالع على القائمة الكاملة للعطاءات املقّدمة ل

 www.powersaudiarabia.com.sa 

 

 أدنى من املحتوى املحلي بنسبة  الفئة )ب( من ستتطلب جميع مشاريع
ً
يتم قياسه بناء على اآلليات س%، و 17املرحلة الثانية حدا

املحلي واملشتريات الحكومية، والتي تسعى لتعزيز القيمة املضافة للمنتجات والخدمات في االقتصاد التي حددتها هيئة املحتوى 

 الوطني.

 

 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.   25العطاءات الفائزة اتفاقية شراء ملدة    توقعوس

http://www.powersaudiarabia.com.sa/

