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Υπογραφή συμφωνίας DP World και Saudi Ports για την κατασκευή πάρκου logistics στην Τζέντα 

Η εμιρατινή εταιρεία διαχείρισης λιμένων DP World και η Αρχή Λιμένων της Σαουδικής Αραβίας 

(Saudi Ports Authority - Mawani) υπέγραψαν στις 19 τ.μ. Συμφωνία, διάρκειας 30 ετών, για την κατασκευή 

ενός υπερσύγχρονου πάρκου logistics, με επίκεντρο το λιμένα της Τζέντας (Jeddah Islamic Port). Η Συμφωνία 

υπεγράφη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου DP World, κ. Sultan Ahmed Bin Sulayem 

και τον Πρόεδρο της Mawani, κ. Omar Bin Talal Hariri. 

Η Συμφωνία, επένδυσης ύψους άνω των 490 εκ. ντίρχαμ ($133 εκ.), προβλέπει τη δημιουργία ενός 

πάρκου logistics, επιφάνειας 415.000 m2, με χωρητικότητα χερσαίας αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων 

250.000 TEU και με αποθηκευτικό χώρο 100.000 m2. Σημειωτέον ότι τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις του πάρκου 

δύνανται να αυξήσουν τον αποθηκευτικό χώρο στα 200.000 m2. 

Το πάρκο αναμένεται να ενισχύσει τις δραστηριότητες επανεξαγωγής του λιμένα της Τζέντας και να 

μειώσει τον χρόνο και το κόστος των υπηρεσιών logistics για εισαγωγείς και εξαγωγείς, παρέχοντας μια 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών τελευταίας τεχνολογίας. 

Σημειώνεται ότι η DP World υπέγραψε τον Απρίλιο του 2020, νέα Συμφωνία παραχώρησης με τη 

Mawani, διάρκειας 30 ετών, για να συνεχίσει τη λειτουργία και τη διαχείριση του South Container Terminal 

στο λιμένα της Τζέντας, με την δέσμευση να επενδύσει περισσότερα από 2,94 δισ. ντίρχαμ ($800 εκ.) για την 

επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του τερματικού σταθμού, ενισχύοντας τη θέση του ως σημαντικό κέντρο 

εμπορίου στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας. 

Ο Sultan Ahmed Bin Sulayem, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υπογραφή της πρόσφατης 

Συμφωνίας, δηλώνοντας ότι αυτή θα συνεισφέρει καθοριστικά στην πραγματοποίηση του Saudi Vision 2030, 

το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ευημερούντος και βιώσιμου οικοσυστήματος θαλάσσιων μεταφορών. 

Επίσης, επαναβεβαίωσε την δέσμευση των ΗΑΕ να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό του λιμένα της Τζέντας, 

για την ενίσχυση της θέσης του ως εμπορικού κόμβου, παρέχοντας υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες logistics, οι 

οποίες θα συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και στη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. Κατόπιν, υπογράμμισε τη στρατηγική τοποθεσία του λιμένα στην Ερυθρά Θάλασσα, το 

οποίο έχει διαδραματίσει ιστορικά καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της εμπορικής κίνησης μεταξύ Ανατολής 

και Δύσης. Τέλος, ανέφερε ότι η Συμφωνία θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη διείσδυση της DP World στη Σ. Αραβία 

και την επέκταση της συνεργασίας της με κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics. 

Από την πλευρά του, ο Omar Hariri, Πρόεδρος της Mawani, δήλωσε ότι το σχεδιαζόμενο πάρκο θα 

παρέχει προηγμένες και φιλικές προς το περιβάλλον ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε άμεση συνάφεια με τις 

αντίστοιχες λειτουργίες του South Container Terminal. Επίσης, σημείωσε ότι η κατασκευή του πάρκου θα 

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του λιμένα της Τζέντας, συμβάλλοντας στην αύξηση της ποσότητας των 

μεταφερόμενων αγαθών. Τέλος, επισήμανε ότι η Συμφωνία θα συνεισφέρει να αναπτυχθεί περαιτέρω η 

συνεργασία της Mawani με μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics, οι οποίες θα βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα των εργασιών επανεξαγωγής και θα μειώσουν το κόστος των υπηρεσιών logistics. 
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