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Client / Owner: 
Arriyadh Development Authority (ADA) 

Project:

Extension of the Roads in Arriyadh Old 
Airport (ERAOA)

Riyadh, KSA
الرياض، المملكة العربية السعودية

صاحب العمل:
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

Project
Inauguration Ceremony

حفل افتتاح المشروع

 مشروع إمتداد الطرق عبر مطار
الرياض القديم
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Three years ago, Almabani General Contractors had the honor of winning a contract from Arriyadh Development Authority 

(ADA) to execute the Extension of the Roads in Arriyadh Old Airport Project. Today, the Company is celebrating the 

successful completion of this prestigious project, adding another landmark achievement to its longstanding history of 

eye-popping projects.

On Sunday, March 10, 2013, HRH Prince Khalid Bin Bandar Bin Abdulaziz, Governor of Riyadh and Chairman of ADA, 

inaugurated the Extension of the Roads in Arriyadh Old Airport Project in the presence of HRH Prince Turki Bin Abdallah 

Bin Abdulaziz, Vice Governor of Riyadh and Vice Chairman of ADA, and high-profile officials and representatives of 

the ADA and Almabani. HRH made a field visit to various locations, where he inspected the newly accomplished roads, 

bridges and tunnels and laid the foundation stone for the 30-month long tunnel project to be executed at the intersection 

of Salahuddine Al Ayyoubi Road with Makkah Road. HRH then visited the control room which features state-of-the-art 

intelligent traffic management systems pertaining to monitoring the roads and the traffic flow.

HRH Prince of Riyadh Inaugurates the ERAOA Project

HRH Prince Khalid Bin Bandar Bin Abdulaziz, Governor of Riyadh, 
unveils the cornerstone of the Project

أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
منطقة الرياض يزيح الستارة عن لوحة افتتاح المشروع
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صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض يفتتح مشروع إمتداد الطرق عبر مطار الرياض القديم

HRH Prince Khalid Bin Bandar Bin Abdulaziz alongside General 
Hussein Al-Qubail Chief of General Staff, H.E. Mr. Nehme Tohme and 
Mr. Joseph Daher

منذ ثالث سنوات، كان لشركة المباني مقاولون عامون شرف الفوز بعقد من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 

لتنفيذ مشروع إمتداد الطرق عبر مطار الرياض القديم. اليوم، تحتفل الشركة بنجاحها في إتمام هذا المشروع المتميز، 

مضيفة بذلك إنجازًا جديدًا إلى تاريخها الحافل بالمشاريع المبهرة.

قام صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة 

القديم، بحضور صاحب  الرياض  عبر مطار  الطرق  إمتداد  بافتتاح مشروع   ،2013 مارس   10 فيه  الواقع  األحد  يوم  الرياض، 

العليا لتطوير  الهيئة  رئيس  الرياض ونائب  أمير منطقة  نائب  األمير تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز،  الملكي  السمو 

صاحب  وأج��رى  المباني.  وشركة  الهيئة  عن  وممثلين  الدولة  أرك��ان  من  المستوى  رفيعة  وشخصيات  الرياض،  مدينة 

السمو الملكي أمير منطقة الرياض زيارة ميدانية إلى مواقع مختلفة في المشروع، حيث تفقد الطرق والجسور واألنفاق 

المنجزة حديثًا ووضع حجر األساس لمشروع نفق جديد سيتم تشييده عند تقاطع طريق صالح الدين األيوبي وطريق 

مكه وسيستغرق تنفيذه مدة 30 شهرًا. ثم تفقد صاحب السمو الملكي غرفة التحكم التي تتضمن أنظمة ذكية إلدارة 

الحركة المرورية المخصصة لرصد الطرق ومتابعة حركة السير آليًا.

وإلى  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
القبيل  حسين  أول  الفريق  العامة  األرك���ان  هيئة  رئيس  جانبه 

ومعالي السيد نعمه طعمه والسيد جوزيف ضاهر
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HRH Prince of Riyadh Inaugurates the ERAOA Project

Inside view of Tunnel 3
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صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض يفتتح مشروع إمتداد الطرق عبر مطار الرياض القديم

صورة للنفق 3 من الداخل
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In a press statement, HRH Prince Khalid Bin Bandar expressed on the behalf of the residents of Riyadh his thanks to the 

Saudi leadership for providing their unremitting efforts and support. He said: “We are here to inaugurate a highly critical 

project that has been deliberately designed to ease traffic congestion and facilitate its flow in Riyadh.”

Commenting on this event, Eng. Ibrahim Bin Muhammad Al Sultan, Head of ADA’s Projects and Planning Center, stated 

that the roads will play a significant role in reducing traffic congestion, accommodating around 560,000 vehicles per day. 

He also highlighted that the Project was designed and executed as per the universally recognized transportation standards 

and specifications.

Today is a landmark in the history of Almabani. Through such an outstanding accomplishment, Almabani underlines its 

commitment to ADA and to delivering outstanding performance and results in each and every single task it embarks on.

HRH Prince of Riyadh Inaugurates the ERAOA Project

H.E. Mr. Nehme Tohme with Eng. Ibrahim Bin Muhammad Al Sultan
ADA's Head of Projects and Planning Center

بن  إبراهيم  المهندس  جانب  إل��ى  طعمه  نعمه  السيد  معالي 
الهيئة  في  والتخطيط  المشاريع  مركز  رئيس  السلطان  محمد 

العليا لتطوير مدينة الرياض
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وفي تصريح صحفي، أعرب صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر نيابة عن  مواطني وسكان مدينة الرياض عن 

لندشن  اليوم  هنا  "نحن  قائاًل:  البالد،  لتنمية  ودعمها  تقديم جهودها  عن  تتوانى  ال  التي  السعودية  للقيادة  شكره 

مشروع مهم للغاية، تم تصميمه بتأّن لتخفيف أزمة االزدحام المروري وتسهيل حركة المركبات في مدينة الرياض".

وتعليقًا على هذا الحدث، أشار المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة 

العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى أن الطرق ستلعب دورًا كبيرًا في الحد من االختناقات المرورية، حيث بإمكانها استيعاب 

والمواصفات  للمعايير  وفقًا  ونّفذ  صّمم  المشروع  أن  على  الضوء  سلط  كما  الواحد.  اليوم  في  مركبة   560,000 حوالي 

المعتمدة عالميًا في قطاع النقل والمواصالت.

يشكل اليوم معلمًا رئيسيًا في تاريخ شركة المباني. من خالل هذا اإلنجاز البارز، تؤكد شركة المباني التزامها بتقديم 

األداء المتميز والنتائج المهمة في كل مشروع تكّلف بتنفيذه. 

صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض يفتتح مشروع إمتداد الطرق عبر مطار الرياض القديم

Almabani top managment members alongside senior ADA officials المسؤولين  كبار  جانب  إلى  المباني  لشركة  العليا  اإلدارة  أعضاء 
في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
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HRH Prince of Riyadh Inaugurates the ERAOA Project

Almabani top management members with the Project Director

H.E. Mr. Nehme Tohme congratulating the project team

أعضاء اإلدارة العليا لشركة المباني مع مدير المشروع

معالي السيد نعمه طعمه يهّنئ طاقم المشروع


