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 الخدمات االستثمارية للمؤسسة

)التحلية( تبتـكر صنــاعة التحلية لمـستقبل مشـرق4
)SWCC( innovates the desalination industry for a bright future
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المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي أكبر منتج للمياه المحالة من البحر مع أكثر من 45 عاًما من النمو المّطرد.
)التحليــة( هــي مؤسســة عامــة، تركــز فــي األســاس علــى إنتــاج  الميــاه المحــالة مــن البحــر، وتطــور قدراتهــا مــن خــالل األبحــاث المتخصصــة 

فــي أعمالهــا األساســية والتدريــب المتقــدم لكوادرهــا البشــرية وتعتمــد فــي مشــاريعها علــى إمكاناتهــا البشــرية والفنيــة المميــزة.
يقــع مقــر المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة فــي الريــاض، ولهــا وجــود عالمي من خــالل أبحاثهــا المتقدمة وشــراكاتها االســتراتيجية 

عبــر قــارات العالــم المختلفة.
مــن خــالل االبتــكار وبــراءات االختــراع والتعلــم والتميــز التشــغيلي، تــؤدي )التحليــة( رســالتها وتتواصــل مــع عمالئهــا لتزويدهــم بمنتجــات 

وخدمــات عاليــة الجــودة.

 المقدمة

SWCC is the largest producer of desalinated water from the sea with more than 45 years of steady growth.
)SWCC( is a public corporation, focusing mainly on producing desalinated water from the sea, developing its 
capabilities through specialized research in its basic work and advanced training for its human resources, and 
relying in its projects on its distinct human and technical capabilities.
The headquartered of SWCC is located in Riyadh. However, SWCC has a global presence through its
 advanced research and strategic partnerships across different continents of the world.
Through innovation, patents, learning and operational excellence, )SWCC( carries out its mission and reaches 
out to its customers to provide them with high quality products and services.

Introduction
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الحيــوي  ودوره  بمنتجنــا  إيماننــا  )التحليــة(  ـفـي 
للبشــرية جعلنــا أكبــر منتــج للميــاه ـفـي العالــم.

الشراكة من أجل 
مستقبل أفضل

In )SWCC( our belief in our product and its vital role 
for humanity has made us the largest producer of 
water in the world.

Partnering For
A better Future
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تعــد )التحليــة( أكبــر منتــج للميــاه المحــالة مــن البحــر علــى مســتوى العالــم بإنتــاج حالــي يبلــغ 5.9 مليون م3/ يوم وســيصل  
إنتاجهــا المســتقبلي  إلــى مــا يقــارب 8 مالييــن م3 /يــوم،  ولهــا حضــور عالمــي فــي مجــال أبحــاث الميــاه، كمــا فــي التدريــب 
والتطويــر فــي صناعــة التحليــة,  وفــي نفــس الوقــت تحــرص )التحليــة( علــى أن تكــون لهــا بصمــة عالميــة فــي مجالهــا مــن 
خــالل أبحاثهــا الرائــدة وخبرائهــا المميزيــن الذيــن يعملــون باســتمرار لتطويــر تقنيــات صناعــة التحليــة، وحرصــت المؤسســة 
علــى رفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة إلــى أرقــام قياســية تصــل إلــى أقــل مــن 3 كيلــوواط/م3 خــالل الفتــرات القادمــة مــن 

خــالل بــراءات اختراعهــا المتعــددة فــي هــذا المجــال
 

Leading 
The Desalination Industry
SWCC is the largest producer of desalinated water from the sea in the world, with a current production of 5.9 million 
m3, its future production will reach approximately 8 million m3/day and has a global presence in the field of water 
research, as well as in training and development in the desalination industry  and keen’s to leave a global mark in its 
field through its pioneering research and distinguished  experts who work continuously to develop the technologies 
for the desalination industry, as a result, it raised the energy efficiency to less than 3 kW / m3 as well as through its 
multiple patents in this field.

قيادة 
صناعة التحلية 
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ــز التشــغيلي  ــة والتمي ــام بإجــراءات الجــودة المتبعــة فــي صناعــة التحلي ــزام الت مــن خــالل االلت
ليكــون منتجنــا متوافقــًا مــع المعاييــر العالميــة، كما أن المؤسســة رائدة في تعظيم االســتفادة 

مــن مواردهــا وتعزيــز قدراتهــا الوطنيــة.

التفوق 
التشغيلي

Operational 
Excellence
By fully adhering to the quality procedures followed in the desalination in-
dustry and operational excellence to make our product compatible with in-
ternational standards، SWCC is also a pioneer in maximizing the utilization 
of its resources and enhancing its national capabilities
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Due to the long-standing experience and technical excellence of all 
sectors of SWCC, the services of investment in the SWCC  are many and 
diverse, and with innovative solutions to be enable financially sustainable.

الخدمات 
االستثمارية للمؤسسة

نظــرًا للخبــرة العريقــة والتميــز الفنــي لكافــة قطاعــات المؤسســة، فإن 
خدمــات االســتثمار ـفـي المؤسســة متعــددة ومتنوعــة وذات حلــول 

مبتكــرة تمكنهــا مــن اســتدامتها الماليــة.

SWCC Investment
 Services
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SWCC aims at commercially investing in the Brine in all SWCC plants by searching for
 Investores in the field.  Due to high concentrations of the brine solution coming out of 
the desalination process, the extraction of valuable salts and minerals is an opportunity. 

االستثمار في 
المحلول الملحي 

تهــدف المؤسســة إلــى اســتثمار الرجيــع الملحــي تجاريــًا فــي جميــع محطاتهــا عبــر البحــث عــن مســتثمرين 
فــي هــذا المجــال، حيــث يحتــوي المحلــول الملحــي الخــارج مــن عمليــة تحليــة الميــاه علــى تراكيــز عاليــة إلــى 

مــدى يمكــن مــن خاللــه اســتخراج األمــالح والمعــادن ذات القيمــة الموجــودة فــي ميــاه الرجيــع.

Brine Extraction 
Investment
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تنتج المؤسسة نحو 4 مليارات متر مكعب في السنة من المحلول الملحي

الفرص المحتملة لتطبيقات الملح / المحلول الملحي هي ضمن الرؤية الصناعية للمملكة 

 

 SWCC produces ~4 Billion m3 per year of brine

All the potential applications of salt / brine are represented among KSA’s current industrial
 landscape, presenting multiple values. 

المحلول 
الملحي
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Main Elementsالعناصر الرئيسية

ماغنيسيوم

كالسيوم

كلوريد الصوديوم

برومين

ليثيوم

بوتاسيوم

بيكربونات

Magnesium )Mg(

Calcium )Ca(

Sodium Chloride )NaCl(

Bromine )Br(

Lithium )Li(

Potassium )K( 

Bicarbonate )HCO3(-
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تتميــز المؤسســة بالعراقــة فــي مجــال الصيانــة واإلصــالح وكذلــك التصنيــع؛ نظــرًا لإلمكانــات الكبيــرة 
ــج العربــي والبحــر األحمــر  ــى ســاحلي الخلي ــدة عل ــة الممت ــورش المركزي ــة فــي ال ــزات الحديث والتجهي
والتــي تــدار بكفــاءات فنيــة متميــزة ذات خبــرة عمليــة طويلــة، ممــا يجعلهــا مؤهلــة بامتيــاز لتقديــم 

خدمــات ذات موثوقيــة عاليــة يمكــن تصنيفهــا وفــق التالــي:

خدمات 
صيانة المعدات

Equipment 
Maintenance Services 
SWCC is distinguished by its tradition in the field of maintenance and repair as well as 
manufacturing in view of the great capabilities and modern equipment in its central 
workshops lying across the coasts of the Arabian Gulf and the Red Sea, and which are 
operated by distinguished technical competencies with long practical experience, dis-
tinguishing it by excellence to provide services with high reliability that can be classi-
fied according to the following:
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خدماتنا تمتد

 الجبيل

ينبع

الشعيبة

الشقيق

الخبر

Our Services Extend

Jubail

Khobar

Yanbu

Shuaibah

Shuqaiq
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 (Machining/ Welding / Fabrication)

Testing Welding

Field Welding & Fabrication

Field Welding & Fabrication

Field Welding & Fabrication

Inspecting and testing welding, vibration, and 
testing NDT  and metal thickness  

 High pressure welding for boiler and related
valves

Repair/replacement of damaged/leaking/
corroded pipe spools/lines.

Repair of external/internals of tanks 
& vessels

01

Service Description of service



الخدمات االستثمارية للمؤسسة

22

Field Welding & Fabrication Repair of damaged structure or fabrication
 & installation of new structure

Field Welding & F abrication  Replacement of expansion joints, weld build-up
of eroded portion of the header

Field Welding & Fabrication  Welding/fabrication services inside the fuel
gas station

Machine shop Fabricating/ manufacturing spare parts: sleeves, 
shafts, rings, bolts & nuts, etc.

Field Welding & Fabrication

Sheet/Metal work Repair / fabricating of 
structures covers Gratings, etc.Machine shop

 Surface grinding of liners & flats, polishing
cylindrical surfaces

Service Description of service
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Machine shop
 Machining of base plate, flanges, spigots
by using portable flange facing machine

Machine shop  Build-up of worn-out pump shaft journals
& valve stems by metal spray

Machine shop Drilling & extracting damaged studs, 
bolts or open new holes.

Machine shop Milling flats, manufacturing gears 
)spur, helical, worm(, key ways, etc.

Machine shop
 Rotating equipment shaft straightening,
and balancing

Service Description of service
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 Mechanical

Valve maintenance  Repair, overhaul, and testing of gate, globe, check,
plug, ball, control, and butterfly valves

Valve maintenance Repair and test safety relief valves.

Valve maintenance Valve lapping and grinding at workshop or at 
the site.

Rotating equipment Installation, overhaul, and maintenance vertical 
pumps

02

Rotating equipment

Service Description of service
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Service 

Rotating equipment Installation, overhaul, and maintenance single/
double stage horizontal pumps.

Rotating equipment Installation, overhaul, and maintenance multistage 
horizontal pumps.

Rotating equipment Installation, overhaul, and maintenance low 
voltage motors.

Rotating equipment Installation, Overhaul, and maintenance medium 
voltage motors.

Rewinding all type of motors.Rotating equipment

Rotating equipment Overhauling and Maintenance screw/reciprocating
compressor

Rotating equipment

Description of service
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 Electrical

Testing location of cable faults and time of
switching electric breaker on and off and discovering 
circuit faults as well as routine inspection of centra 
 l workshop machines and connecting and operating
  emergency generators

03

 General power services

Service Description of service
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 General power services
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ــات المجمعــة مــن  ــة الالزمــة للعين ــل المخبري ــرات المؤسســة مــن خــالل األقســام المختلفــة بإجــراء التحالي تقــوم مختب
مصــادر الميـــاه المختلفــة )المنتجــة والصناعيــة والعادمــة(، حيــث تقــوم بإجــراء )2030( تحليــاًل ـفـي أماكــن مختلفــة 
بحســب طــرق الفحــص المتعــددة، مســتخدمة أحــدث أنــواع األجهــزة المخبريــة فــي المختبــرات المختلفــة، كمــا أن بعــض 
المختبــرات حاصلــة علــى شــهادة الجــودة الخاصــة بالمختبــرات )ISO/ IEC 17025( ويتــم كل ذلــك بإشــراف كــوادر فنيــة 

مدربــة ومؤهلــة ولديهــا الخبــرة الكافيــة إلجــراء كافــة التحاليــل المخبريــة للميــاه الصناعيــة والميــاه المنتجــة.

خدمات 
المختبرات

SWCC laboratories , through the various departments, conducts necessary laboratory analyses for
 samples collected from different water sources )productive, industrial and wastewater(, and also 
conducts )2030( analyses in different places according to multiple examination methods, using the latest 
types of  laboratory devices in different laboratories. Also, some laboratories hold a certificate in
 Laboratory Quality )ISO / IEC 17025(, and all this is done under the supervision of trained and qualified 
technical personnel who have sufficient experience to conduct all laboratory analyses of industrial and 
produced water.

Laboratory   
Services
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 الجبيل

ينبع

الشعيبة

الشقيق

الخبر

Jubail

Khobar

Yanbu

Shuaibah

Shuqaiq

خدماتنا تمتد
Our Services Extend
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خدمات المختبرات:   
                                                                                                               Laboratories Services

خدمات تحاليل الزيوت
Oil analyses services

خدمات تحاليل المياه 
ومراقبة جودة المياه.
Water analyses and
 water quality monitoring 
services

خدمات تحاليل المواد الكيميائية 
الخام لتحديد صالحيتها وجودتها.

 Raw chemical material
 analyses services to

 determine its validity 
and quality

خدمات تحاليل زيوت المحوالت
  Transformer oil analyses
services

خدمة زيوت كيابل المحوالت

 Cable transformer oil
service



الخدمات االستثمارية للمؤسسة

32

الخدمات الهندسية 
وإدارة المـــشـــاريع 

تقــدم المؤسســة مــن واقــع خبراتهــا التخصصيــة خدمــة االستشــارات وإدارة المشــاريع والخدمــات الهندســية لقطــاع الميــاه وتتمثــل 
فــي اآلتــي :

خدمة االستشارات الفنية في مجال التحلية وأنظمة النقل.
خدمات اإلشراف على تنفيذ المشاريع.

خدمة التحقق والمراجعة لتصاميم أنظمة النقل ومحطات تحلية مياه البحر.
خدمة إعداد مواصفات أنظمة النقل ومحطات تحلية مياه البحر.

خدمة الدراسات الهيدروليكية ومسارات خطوط األنابيب.
االستشارات البحثية في عدة مجاالت، منها مجاالت الطاقة النظيفة وتنقية المياه ومحطات المعالجة.

 Engineering Services and 
Project Management
SWCC provides engineering services for based on its specialized experiences for water sector:

Technical consultations services in desalination and transmission systems.
Projects execution supervision services.
Verification and revision services of desalination plant and transmission systems designs.
Specifications preparation services of desalination plant and transmission system.
Hydraulic studies and pipelines tracks services.
Research consultations in various fields including clean energy, water purification and treatment plants.
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الخدمات 
التشغيلية

تتميــز المؤسســة بأعمــال التشــغيل والصيانــة الذاتيــة وخبرتهــا الممتــدة ألكثــر مــن 40 عامــا وبســواعدها 
الوطنيــة المؤهلــة والمدربــة وفــق أفضــل الممارســات وأعلــى المعايير، وكذلــك تقدم المؤسســة خدماتها 

فــي تشــغيل وصيانــة المحطــات بكوادرهــا البشــرية

Operational 
Services
SWCC is distinguished by its self-operation and maintenance work and its experience
 extending for more than 40 years and by its qualified and trained national staff in accordance 
with best practices and the highest standards, SWCC Provides its services for operating and 
maintaining stations with its HR
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SWCC aims at commercially investing mobile units, as containerized seawater desalination 
is a reliable system that produces drinking water, and this is done with high efficiency and 
low cost. What distinguishes the system is the simplicity and the ability to carry out multiple 
operations to desalinate seawater so that the system can be shipped, transported, installed, 
and maintained with ease.

الوحدات
 المتنقلة

تهــدف المؤسســة إلــى االســتثمار فــي الوحــدات المتنقلــة تجاريــا، حيــث يعــد نظــام تحليــة ميــاه البحــر 
بالحاويــات نظامــًا موثوقــًا وتنتــج عنــه ميــاه الشــرب ويتــم ذلــك بكفــاءة عاليــة وتكلفــة منخفضــة، وممــا 
يميــز النظــام البســاطة والقــدرة علــى القيــام بعمليــات متعــددة لتحليــة ميــاه البحــر بحيــث يمكــن شــحن 

ونقــل وتركيــب وصيانــة النظــام بــكل ســهولة.

Mobile
Units
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Investment@swcc.gov.sa  : تقديم الطلب من خالل بريد االستثمار
Submit the application through the investment mail: Investment@swcc.gov.sa

قنوات

التواصل


