
Arab Republic of Egypt
Development of Desalination Program 
through Private Sector Participation

جمهورية مصر العربية
برنامج مشروعات تحلية مياه البحر 

بمشاركة القطاع الخاص

INVITATION FOR PREQUALIFICATION

In collaboration with

دعوة للتقدم للتأهيل المسبق

The New Urban Communities Authority, the Holding 
Company For Water and Waste Water and the Suez 
Canal Authority, in their capacity as the competent 
public entities for the tendering and award of the 
sea water desalination projects, have mandated 
the Sovereign Fund of Egypt to undertake the 
procedures to prequalify companies interested 
in submitting proposals for the development of 
sea water desalination plants using renewable 
power sources - with technical assistance from 
the PPP Central Unit of the Ministry of Finance 
- and announce the request for prequalification 
for the sea water desalination projects which are 
planned to be tendered out successively. The 
prequalification shall be based on four (4) categories 
with different capacities as specified in the Request 
for Prequalification.    
Prospective Applicants may be individual companies 
or consortia. The Prequalification criteria and 
requirements are described in the Request for 
Prequalification. 
Persons interested in receiving the Request for 
Prequalification shall receive the same electronically 
in response to a formal request (including official 
contact details) sent from interested persons to the 
email address below:

قامــت كل مــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
الصحــي   والصــرف  الشــرب  لميــاه  القابضــة  والشــركة 
العامــة  الجهــات  بصفتهــم  الســويس  قنــاة  وهيئــة 
ميــاه  تحليــة  مشــروعات  وإســناد  بطــرح  المختصــة 
باتخــاذ  الســيادي  مصــر  صنــدوق  بتكليــف  البحــر، 
إجــراءات التأهيــل المســبق للشــركات المتقدمــة لتنفيــذ 
المتجــددة  الطاقــة  باســتخدام  الميــاه  تحليــة  محطــات 
مــع  للمشــاركة  المركزيــة  الوحــدة  مــن  فنــي  وبدعــم   -
القطــاع الخــاص بــوزارة الماليــة - واإلعــان عــن الدعــوة 
ميــاه  تحليــة  لمشــروعات  المســبق  للتأهيــل  للتقــدم 
البحــر المخطــط طرحهــا تباعــًا. وســيتم التأهيــل علــى اربــع 
)٤( فئــات بطاقــات مختلفــة كمــا هــو محــدد بمســتند 

المســبق.  التأهيــل 

يمكــن لطالبــي التأهــل أن يتقدمــوا فــي شــكل شــركات 
منفــردة أو تحالفــات. وقــد تــم توضيــح كافــة المعاييــر 

والمتطلبــات للتأهيــل بمســتند التأهيــل المســبق.

التأهيــل  مســتند  بتلقــي  المهتميــن  األشــخاص  علــى 
بيانــات  )يتضمــن  رســمي  طلــب  تقديــم  المســبق 
التواصــل الرســمية لألشــخاص المهتميــن( بإرســال بريــد 
إلكترونــي علــى العنــوان الموضــح أدنــاه وســيتم إرســال 

الكترونيــا. لهــم  المســبق  التأهيــل  مســتند 

آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل هو الساعة الثالثة 
بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ 

بتوقيت القاهرة  

desalrfq@sovfundegypt.com desalrfq@sovfundegypt.com

e deadline for submission of prequalification 
applications is 3:00 PM Cairo time on 
Thursday September 22nd, 2022


