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       Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
       Τζέντα, 2 ∆εκεµβρίου 2014 
       Α.Π.Φ. 750.3.ΑΣ 394 
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών  

-Β3 ∆ιεύθυνση  
    

ΚΟΙΝ: Ως πίνακας αποδεκτών 
Ε.∆.   :  -Πρεσβεία Ριάντ (µέσω ηµών) 

-Γενικό Προξενείο Τζέντας  
(µέσω ηµών) 

 
ΘΕΜΑ : “Το όραµα της Σαουδικής Αραβίας για το κλάδο των  
                 µεταφορών – Επιτάχυνση των µεγάλων έργων για τις  
                 οδικές, σιδηροδροµικές, θαλάσσιες και αεροπορικές  
                 µεταφορές καθώς και για τις συνδυασµένες µεταφορές”. 
 

Η Σαουδαραβική κυβέρνηση επιταχύνει τα προγραµµατισµένα µεγάλα έργα στον 
στρατηγικό τοµέα των µεταφορών µε άµεσο στόχο τη βελτίωσή τους και τον 
εκσυγχρονισµό των υποδοµών της χώρας, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις και προκλήσεις του µέλλοντος.  

 
 Στις οδικές µεταφορές το αρµόδιο Σαουδαραβικό Υπουργείο Μεταφορών 
έχει αναλάβει την δέσµευση για κατασκευή νέων οδικών αρτηριών συνολικού µήκους 
4.154 χιλιοµέτρων και βοηθητικών οδικών αρτηριών συνολικού µήκους 2.139 
χιλιοµέτρων. Παράλληλα η βασιλική επιτροπή για το Jubail και το Yanbu 
προγραµµατίζει τη κατασκευή νέου οδικού άξονα που θα εξυπηρετεί τις βιοµηχανικές 
πόλεις Jubail και Ras al-Khair συνολικού µήκους 122 χιλιοµέτρων. Ο σωστός και 
ακριβής σχεδιασµός των έργων αυτών περιέχει σηµαντικές προκλήσεις για τις 
επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους σύµφωνα µε τις 
διεθνείς απαιτήσεις και προδιαγραφές. 
 
 Στις σιδηροδροµικές µεταφορές ο Σαουδαραβικός Οργανισµός 
Σιδηροδρόµων (Saudi Railways Organization – SRO), ο µόνος αρµόδιος κρατικός 
φορέας για τον σχεδιασµό των σιδηροδροµικών µεταφορών, έχει δηµοσιεύσει ήδη από 
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το 2010 το βασικό σχέδιο εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης των σιδηροδροµικών 
µεταφορών στο εσωτερικό της χώρας έως και το 2040. Βασικό στοιχείο του εν λόγω 
προγράµµατος είναι οι αναθέσεις έργων σε κοινοπραξίες του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό 
τοµέα (PPP projects). Παράλληλα µε το εσωτερικό δίκτυο, ο Σαουδαραβικός Φορέας 
προτίθεται να συµµετάσχει και σε έργα άλλων γειτονικών χωρών µε σκοπό την 
περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. 
 
 Το βασικό πρόγραµµα προβλέπει τη κατασκευή σιδηροδροµικών αξόνων για την 
µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων κυρίως µεταξύ βιοµηχανικών περιοχών και 
λιµανιών της χώρας. Το σύνολο του δικτύου ανέρχεται σε 9.900 χιλιόµετρα και 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρείς διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση καλύπτει τη 
χρονική περίοδο 2010-2015 και προβλέπει τη κατασκευή 5.500 χιλιοµέτρων. Η δεύτερη 
φάση, 2026-2033, προβλέπει τη κατασκευή 3.000 χιλιοµέτρων και η τρίτη και τελευταία 
φάση, 2034-2040, τη κατασκευή 1.400 χιλιοµέτρων. Η συνολική αξία και οι 
προβλεπόµενες επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν για την ολοκλήρωση των έργων 
ανέρχονται σε 98 δις $, 17 δις $ για τη πρώτη φάση, 56 δις $ για την δεύτερη φάση και 
25 δις $ για τη τρίτη και τελευταία φάση. 
 
 Επίσης προβλέπεται η κατασκευή δικτύου προαστιακών σιδηροδρόµων µε σκοπό 
την µετακίνηση των επιβατών στο εσωτερικό των µεγάλων πόλεων, όπως Ριάντ, Τζέντα 
και Μέκκα και την αποσυµφόρηση πυκνοκατοικηµένων αστικών συγκροτηµάτων σε 
µεγάλες πόλεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις, σε µεγάλες πόλεις της χώρας, προβλέπεται 
και η κατασκευή µονών σιδηροδροµικών γραµµών (monorail). 
 
 Haramain High-Speed Rail Network (HHR): η υπερταχεία, γνωστή ως 
HHR, θα αποτελέσει τη πρώτη στο είδος της στο σύνολο των χωρών του Αραβικού 
Κόλπου. Το δίκτυο, συνολικού µήκους 450 χιλιοµέτρων, θα συνδέει τις πόλεις της 
Μέκκας και της Μεδίνας µε τη Τζέντα, τη πόλη Rabigh και την King Abdullah 
Economic City. Με την ολοκλήρωσή του το 2016 θα µειώσει κατά πολύ τον 
απαιτούµενο χρόνο της οδικής σύνδεσης ανάµεσα στις δύο ιερές πόλεις, ενώ µέχρι και 
100 συρµοί την ηµέρα θα εκτελούν το συγκεκριµένο δροµολόγιο. 
 
 Σιδηροδροµικός Αξονας Ανατολής – ∆ύσης (Saudi Landbridge) :  
επιταχύνονται οι εργασίες κατασκευής του διπλού σιδηροδροµικού άξονα, µήκους 950 
χιλιοµέτρων, που θα συνδέει τη Τζέντα µε το Νταµάµ στην ανατολική περιφέρεια της 
Σαουδικής Αραβίας και το Jubail µέσω του Ριάντ. Ο νέος άξονας θα συνδεθεί µε τον 
υπάρχοντα άξονα 450 χιλιοµέτρων Ριάντ-Νταµάµ, µε επέκταση 115 χιλιοµέτρων από 
Νταµάµ προς Jubail. Το έργο, αξίας 7 δις $, προκηρύχθηκε ήδη από το 2005 αλλά λόγω 
οικονοµικών προβληµάτων παρουσιάζει συνεχώς καθυστερήσεις. 
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 Σύµφωνα µε το νέο χρονοδιάγραµµα οι κατασκευαστικές εταιρείες 
προσκαλούνται να υποβάλλουν τις αρχικές προσφορές τους, αρχές του 2015, ενώ το έργο 
προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2022. 
 
 Υπόγειο σιδηροδροµικό δίκτυο Μέκκας: η Μέκκα διαθέτει ήδη ένα 
τµήµα του υπόγειου σιδηροδροµικού δικτύου ενώ προβλέπεται και η κατασκευή και 
επέκταση νέων γραµµών. Το δίκτυο µεταφορών της Μέκκας (The Mecca Mass Rail 
Transit System) θα περιλαµβάνει τέσσερις γραµµές µε 24 σταθµούς και συνολικό µήκος 
δικτύου 113 χιλιόµετρα. Η κατασκευή του έργου γίνεται µε απευθείας πιστώσεις από τον 
Κρατικό Προϋπολογισµό, ως τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών της 
ιεράς πόλεως της Μέκκας, συνολικής αξίας 16,5 δις $. 
 
 Υπόγειο σιδηροδροµικό δίκτυο Τζέντας: η εταιρεία Μετρό της Τζέντας 
ιδρύθηκε το 2013 µε σκοπό την επίβλεψη υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου που θα 
αποτελείται από τρείς κύριες γραµµές, µε 92 σταθµούς καλύπτοντας 152 χιλιόµετρα. Το 
έργο κατασκευής εντάσσεται στο πρόγραµµα δηµοσίων συγκοινωνιών της πόλεως της 
Τζέντας, συνολικού κόστους 12 δις $. Ολες οι αναθέσεις έργων θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν εντός του 2015 και το έργο να έχει ολοκληρωθεί στα επόµενα τρία µε 
πέντε χρόνια. 
 
 Υπόγειο σιδηροδροµικό δίκτυο Ριάντ: τον Ιούλιο 2013, η εταιρεία 
Arriyadh Development Authority, ανέθεσε τη κατασκευή του υπόγειου σιδηροδροµικού 
δικτύου του Ριάντ συνολικού κόστους 22 δις $ σε διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες, 
χωρίζοντας το έργο των έξη γραµµών σε πέντε διαφορετικά τµήµατα. Το υπόγειο 
σιδηροδροµικό δίκτυο αποτελεί τµήµα του προγράµµατος δηµοσίων συγκοινωνιών του 
Ριάντ (Riyadh’s Public Transport Project), συνολικού µήκους 176 χιλιοµέτρων, µε 85 
κλιµατιζόµενους σταθµούς. Αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2019. 
 
 Λιµένες: η Κρατική Αρχή Σαουδαραβικών Λιµένων (Saudi Ports Authority) 
είναι αρµόδια για την διοίκηση των εννέα συνολικά εµπορικών και βιοµηχανικών 
λιµένων της χώρας, οι οποίοι εξυπηρετούν το 95% των διακινούµενων εισαγόµενων και 
εξαγόµενων εµπορευµάτων και προϊόντων. Το µεγαλύτερο λιµάνι της Τζέντας (Jeddah 
Islamic Port), διακινεί συνολικά 7 εκατοµµύρια containers ενώ ο προγραµµατισµός είναι 
να αυξηθεί η δυναµικότητά του στα 15 εκατοµµύρια containers έως το 2020. Το 
µεγαλύτερο κοµµάτι του έργου θα προέλθει από σύµπραξη του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό 
τοµέα. 
 
 ∆ιεθνείς Αερολιµένες: Η Σαουδική Αραβία διαθέτει συνολικά 28 
αεροδρόµια διαφορετικής δυναµικότητας. Τέσσερα εξ αυτών χρησιµοποιούνται ως 
διεθνή – King Fahd International Airport στο Νταµάµ, Prince Mohammed bin Abdulaziz 
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International Airport στη Μέκκα, King Abdulaziz International Airport στη Τζέντα και 
King Khaled International Airport στο Ριάντ. Στα τέσσερα διεθνή αεροδρόµια 
προγραµµατίζονται διάφορες παρεµβάσεις ενώ στα τρία εξ αυτών πραγµατοποιούνται 
σηµαντικά έργα επέκτασης και εκσυγχρονισµού τους. 
 
 Αεροδρόµιο Prince Mohammed bin Abdulaziz International 
Airport – Mecca: κατασκευάζεται ήδη δεύτερος διάδροµος για προσγειώσεις και 
απογειώσεις αεροσκαφών καθώς και καινούργιος επιβατικός και εµπορευµατικός 
σταθµός, συνολικής έκτασης 250.000 τετραγωνικών µέτρων. Παράλληλα ανακαινίζονται 
ο υπάρχων επιβατικός σταθµός και ο υπάρχων ήδη διάδροµος. Με την ολοκλήρωση των 
έργων η ετήσια δυναµικότητα εξυπηρέτησης επιβατών θα φθάσει στα 8 εκατοµµύρια 
επιβάτες ετησίως. 
 
 King Abdulaziz International Airport Jeddah: to 2005 η 
Σαουδαραβικη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (General Authority of Civil Aviation) 
ανέθεσε σε Ολλανδική εταιρεία συµβούλων την κατάρτιση ολοκληρωµένου σχεδίου για 
την επέκταση και εκσυγχρονισµό του διεθνούς αεροδροµίου µε συνολική δυναµικότητα 
80 εκατοµµυρίων επιβατών και 3 εκατοµµυρίων τόνων εµπορευµάτων. Ο νέος 
αεροσταθµός θα κατασκευασθεί, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, σε τρείς διαφορετικές 
φάσεις. Στη πρώτη φάση αναµένεται να εξυπηρετεί 30 εκατοµµύρια επιβάτες το χρόνο 
και θα ολοκληρωθεί στο επόµενο έτος. Στη δεύτερη φάση, που αναµένεται να 
ολοκληρωθεί έως το 2020, η δυναµικότητα εξυπηρέτησης θα αγγίξει τα 40 εκατοµµύρια 
επιβάτες ενώ η τρίτη και τελευταία φάση θα ολοκληρωθεί έως το 2035.  
 
 King Khaled International Airport Riyadh: το σχέδιο επέκτασης του 
διεθνούς αεροδροµίου του Ριάντ αναµένεται να αυξήσει την δυναµικότητα εξυπηρέτησης 
επιβατών στα 25 εκατοµµύρια το χρόνο από 12 εκατοµµύρια που είναι σήµερα. Τα 
σχέδια εκσυγχρονισµού προβλέπουν την αναβάθµιση του τρίτου και του τέταρτου 
αεροσταθµού καθώς και την προσθήκη ενός πέµπτου. Τα έργα επέκτασης αναµένεται να 
ολοκληρωθούν εντός του 2015. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Σαουδαραβικής 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η δυναµικότητα εξυπηρέτησης επιβατών αναµένεται 
να φθάσει στα 40 εκατοµµύρια επιβάτες έως το 2038, µε την πλήρη ιδιωτικοποίησή του 
και την σύνδεσή του µε το µετρό της πόλης. 
 
       Ο Προϊστάµενος 
 
 
                          Θεόδωρος Ξυπολιάς 
 
 
 




