
 
 

 

وزارة الطاقة تعلن قائمة العطاءات املرشحة للمرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة املتجددة  

 ميجاواط 1200بسعة إجمالية تبلغ 

 

 هــ 1443ربيع األول  12 –م 2021أكتوبر  18

لتحقيق مستهدفات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة املتجددة ضمن جهود وزارة الطاقة 

 :واملتمثلة في

 .الكهرباء زيادة نسبة الطاقة املتجددة للوصول إلى املزيج األمثل ورفع كفاءة قطاع •

 .تحقيق األهداف البيئية بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  •

تقليدددل اصاتمددداد اقى الوقود السددددددددددددددا دددل  نتدددا  تحقيق األهدددداف اصقتيدددددددددددددداد دددة املتمثلدددة في  •

الطاقة املتجددة، وتمكين القطاع  ء مشددددددددددددروااتالكهرباء، والعمل مع القطاع الخاص لبنا

الخاص املحقي من تكوين الشددددرااات العاملية صك سددددا  الخمةة الشزمة للمشدددداركة في تحقيق 

 .2030ؤية السعود ة أهداف قطاع الطاقة املتجددة اونه أحد القطااات الحيوية في ر 

 

وزارة الطاقة القا مة املرشحة للعطاءات املستلمة من املطورين  بناًء اقى ما ورد أاشه، تعلن

املشاركين في املرحلة الثالثة من مشرواات الطاقة املتجددة في اململكة العربية السعود ة، حيث 

الشمسية الكهروضو ية بقدرة  للطاقة (IPP) تتكون هذه املرحلة من أربعة مشرواات توليد مستقل

 :مقسمة إلى فئتين ميجاواط 1200إجمالية تبلغ 

 80ومشروع ليقى بسعة  ميجاواط 120الفئة )أ( وتتكون من مشروع وادي الدواسر بسعة  •

 .ميجاواط



 
 

 

 300ومشروع سعد بسعة  ميجاواط 700الفئة ) ( وتتكون من مشروع الرس بسعة  •

 .ميجاواط

 8ملشروعي الفئة ) ( في تاريخ  (RFP) م إصدار كراسة طلب تقد م العروضوبينت الوزارة إنه ت

م، وقد تم تقد م ثشثة اطاءات لكل 2020أبريل  22م وملشروعي الفئة )أ( في تاريخ 2020أبريل 

 .م2021مشروع من املشرواات األربعة خشل الربع الثاني من اام 

  –قد خضعت لعملية فحص وتقييم وأشارت الوزارة إلى أن ن يجة العطاءات املقدمة 
ً
وفقا

للتأكد من توافقها مع شروط الكراسة، كما ستخضع  –ملتطلبات كراسة طلب تقد م العروض 

 لإلجراءات املطلوبة لتحقيق متطلبات ا غشق التجاري واملالي
ً
 .هذه العطاءات صحقا

املحقي بناًء اقى اآلليات  جميع املشرواات األربعة يستلزم اليها أن تتوافق مع متطلبات املحتوى 

التي حددتها هيئة املحتوى املحقي واملشتة ات الحكومية، والتي تسعى لتعزيز القيمة املضافة 

للمنتجات والخدمات في اصقتياد الوطني. جد ر بالذكر أن العطاءات الفا زة ستوقع اتفاقيات 

 .سنة مع الشركة السعود ة لشراء الطاقة 25شراء الطاقة ملدة 

 

  :دناه توضيح للقا مة املرشحة للعطاءاتأ

 

 

 

 

 



 
 

 

 :(أ)مشروعات الفئة 

 

 

 

 

 

 املشروع

مقدم 

العطاء 

 املرشح

 عضو إداري 
عضو إداري 

 محلي
ي

ّ
 عضو تحالف عضو فن

تكلفة شراء 

 الكهرباء

هللة/كيلوواط 

 ساعة

مشروع وادي 

 الدواسر

 للطاقة الشمسية

 ميجاواط( 120)

املرشح 

 األول 

شركة توتال 

 سوصر 

تماسك  شركة

 القابضة

شركة توتال 

 سوصر 
 7,00059 ص  نطبق

املرشح 

 الثاني

شركة أامال 

املياه والطاقة 

الدولية 

 )أاواباور(

 

 

شركة أامال املياه 

والطاقة الدولية 

 )أاواباور(

شركة أامال 

املياه والطاقة 

الدولية 

 )أاواباور(

شركة اس بي  •

 (SPIC)آي س ي 

شركة املياه  •

والكهرباء 

القابضة 

(WEHC) 

9,83772 

 

مشروع ليلى 

 للطاقة الشمسية

 ميجاواط( 80)

املرشح 

 األول 

شركة أامال 

املياه والطاقة 

الدولية 

 )أاواباور(

 

 

شركة أامال املياه 

والطاقة الدولية 

 )أاواباور(

شركة أامال 

املياه والطاقة 

الدولية 

 )أاواباور(

شركة اس بي  •

 (SPIC)آي س ي 

شركة املياه  •

والكهرباء 

القابضة 

(WEHC) 

11,18905 

املرشح 

 الثاني
 12,18726 أسما اابيتال  شركة الفنار  شركة الفنار شركة الفنار 



 
 

 

 :(ب)مشروعات الفئة 

 

 املشروع

مقدم 

العطاء 

 املرشح

ي عضو إداري 
ّ
 عضو  تحالف عضو  فن

تكلفة شراء 

 الكهرباء

هللة/كيلوواط 

 ساعة

مشروع الرس للطاقة 

 الشمسية 

 ميجاواط( 700)

املرشح 

 األول 

شركة أامال 

املياه والطاقة 

الدولية 

 )أاواباور(

شركة أامال 

املياه والطاقة 

الدولية 

 )أاواباور(

شركة اس بي آي  •

 (SPIC)س ي 

شركة املياه  •

والكهرباء 

القابضة 

(WEHC) 

5,62342 

املرشح 

 الثاني

شركة جينكو 

 باور القابضة

شركة جينكو 

 باور القابضة

جينكو باور ميدل  •

 ايست القابضة.

جينكو باور ظفرة  •

 القابضة.

5,76232 

 مشروع سعد

 للطاقة الشمسية 

 ميجاواط( 300)

املرشح 

 األول 

شركة جينكو 

 باور القابضة

شركة جينكو 

 باور القابضة

جينكو باور ميدل  •

 ايست القابضة.

جينكو باور ظفرة  •

 القابضة.

5,56255 

املرشح 

 الثاني

شركة أبو ظبي 

 لطاقة املستقبل 

 " ميدر" 

أي دي اف 

 رينوبلز
شركة نسما    6,85321 


