
مشروع قطار الحرمين السريع 



قلالنمشاريعاضخمأحدالسريعالحرمينقطارمشروعيعد

برنامجفيالهامةالعناصرأحدهوو.األوسطالشرقفي

سعوديةالالعربيةالمملكةفيالحديديةالخطوطشبكةتوسعة

المدينتينالمشروعيربطإذ،م2030المملكةرؤيةضمن

دينةومبجدةمرورا  المنورةوالمدينةالمكرمةمكةالمقدستين

وسرعةكلم450بطولحديديبخطاإلقتصاديةعبدهللاالملك

زمنيختصرمماالساعةفيكلم300إلىتصلتشغيلية

.تينالساعيقاربلماالمقدستينالمدينتينبينالتنقل

بينآمنةوسريعةتنقلوسيلةتوفيرإلىالمشروعويهدف

وراحةسالمةتضمنبصورةالمشروعبهايمرالتيالمدن

والحجاجوالمقيمينالمواطنينمنوالمسافرينالركااب

.والمعتمرين

مشروع قطار احلرمني السريع 



مشروع قطار احلرمني السريع 

:محطاتخمسإنشاءتمحيث

محطة مكة المكرمة▪

محطة جدة ▪

محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة▪

بغمحطة مدينة الملك عبد هللا االقتصادية في را▪

.محطة المدينة المنورة ▪

.مليون مسافر سنويا  60قادرة على استيعاب 



محطة جدة

محطة 

مكة المكرمة
محطة المدينة 

المنورة

محطة مدينة 

الملك عبدهللا 

االفتصادية

محطة مطار الملك 

عبدالعزيز الدولي

Jeddah

رابغ

مشروع قطار احلرمني السريع 
محطة المدينة 

المنورة

محطة مدينة الملك

ةعبدهللا االقتصادي
محطة مطار جدة محطة وسط جدة

مكة محطة

المكرمة
(كم)مسار الرحلة 

مكة المكرمةمحطة

77 محطة وسط جدة

17 94 محطة مطار جدة

94 111 188
محطة مدينة الملك

عبدهللا االقتصادية

261 357 372 449 محطة المدينة المنورة

دقيقة120تستغرق الرحلة المباشرة من مكة المكرمة الى المدينة المنورة 



مراحل تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع

المرحلة األولى

تصميم وتنفيذ أعمال البنى األساسية

الجزء األول

األعمال المدنية 

الجزء الثاني

المحطات

المرحلة الثانية

تنفيذ أعمال الخط الحديدي 

والسالمة اإلتصاالت وأنظمة 
وتوريد القطارات وتشغيل 

المشروعوصيانة 

أعمال إلحاقية

أعمال نفق المطار



تصميم وتنفيذ أعمال البىن األساسية:املرحلة االوىل
األعمال املدنية:اجلزء األول

تقاطعات يتولى هذا الجزء تنفيذ جميع األعمال المدنية على كامل المشروع بما فيه األعمال الترابية والجسور والعبارات وال▪

كم450وأعمال الحماية وأسوار حرم الطريق بطول 

:       العملنطاق ▪

مكعبمليون متر 150أعمال البنية التحتية لمسار القطار والتى تتضمن اعمال قطع وردم بمقدار ▪

كم35جسر بطول اجمالى يفوق 138بعدد ( معابر للجمال -طرق–قطار ) أعمال انشاء جسور ▪

عبارة850بعدد ( للخدمات –للسيارات معابر –تصريف مياه )القطارمسار أسفل أعمال انشاء عبارات ▪



تصميم وتنفيذ أعمال البىن األساسية:املرحلة االوىل
األعمال املدنية:اجلزء األول



تصميم وتنفيذ أعمال البىن األساسية:املرحلة االوىل
احملطات:اجلزء الثاين

طرافأنهاياتعلىطرفيةمحطاتالدوليالعزيزعبدالملكمطاروالمنورةالمدينةوالمكرمةمكةمحطاتباعتبارالتصميمتم▪

.عبورمحطتياالقتصاديةهللاعبدالملكمدينةوجدةمدينةومحطتيالمسار

:تحتوي كل محطة باإلضافة إلى المبني الرئيسي على التالي ▪

.الركابانتظارومغادرةوقدومصالة▪

.مقاهيومطاعمتجاريه،محالت▪

.القطاراتلوقوفأرصفة▪

.للسياراتمواقف▪

.الشخصياتلكبارصاالت▪

.مصلي1000لعدديتسعمسجد▪

.المروحيةللطائراتومهبطالمدنيللدفاعخدمات▪

.الحافالتلمواقفمناسبةأماكنتوفيرخاللمنالعامالنقلبنظاممحطةكلربطتم▪

VIP



تصميم وتنفيذ أعمال البىن األساسية:املرحلة االوىل
احملطات:اجلزء الثاين



لىإالمؤديالقطارنفقانشاءأعمالتنفيذيتم▪

الملكمطارأرضداخلالقطارمحطة

.متر1600بطولبجدةالدوليعبدالعزيز

:  أعمال إحلاقية
ةانشاء نفق القطار املؤدى اىل حمطة مطار امللك عبدالعزيز الدويل جبد



يدوتورواإلشاراتاإلتصاالتأعمالتنفيذوالكهربائيوالخطالحديديالخطبناءالمرحلةهذهوتتولى▪

:التاليةالخدماتعامبشكلتتضمنوالتيالمشروعتشغيلووصيانةالقطارات

الخط الحديدي-

معلقكيلو فولت كنظام كهربائي 25نظام الكهرباء -

نظام اإلتصاالت -

:املرحلة الثانية 
املشروعوصيانةوتشغيل اإلتصاالت والسالمة وتوريد القطارات وأنظمة تنفيذ أعمال اخلط احلديدي 

(ETCS)مستوى ثاني اإلشارات نظام -

رقطا35عدد توريد القطارات -

سنة12والصيانة لمدة التشغيل -



امدادات الطاقة منخفضة الجهد

الكيابلمتر من  2,300,000

نظام حماية

1,500CCTV

«GSMR»نظام الراديو 

محطة ارسال و استقبال147

(ETCS)نظام اشارات مستوى ثاني 

الكيابلمتر من 1,910,000

امدادات الطاقة عالية الجهد

الكيابلمتر من 267,000

نظام الكهرباء المعلقة

الكيابلمتر من 4,450,000

عامود كهرباء15,000

محطات تعزيز

مركز39

االتصاالت السلكية 

الكيابلمتر من  1,900,000

العوارض الخرسانية

وحدة1,310,000

كم من السكة المزدوجة450

البحص والبلست

طن 4,100,000
بسرعة تصل إلى 

ساعة/كم320

مكة المكرمة

المدينة المنورة

14

احصائيات للبنية التحتية للمشروع ملقاول املرحلة الثانية

محطات كهربائية 6



املرحلة الثانيةألعمال مقاول صور 



صور لقطار احلرمني السريع

:راكبا حيث يتكون من 417سعة القطار الواحد تصل إلى نحو 

عربات لدرجة األعمال4▪

عربات للدرجة السياحية8▪

للكافتيرياعربة 1▪



املقدمةاخلدمات ملخص 



الرحالت التجريبية



الرحالت التجريبية

م رحالت مجانية للمواطنين عبر نقاط توزيع معتمدة2018/ 6/ 1ابتداًء 



شكرا  


