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1. Informacje ogólne. 
 

1.1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe. 
Nazwa państwa: Królestwo Arabii Saudyjskiej (Al-Mamlaka Al-Arabiyyah As-Sa’udiyah) 
 
PołoŜenie geograficzne: Arabia Saudyjska obejmując prawie 80% powierzchni Półwyspu 
Arabskiego znajduje się w południowo-zachodniej części kontynentu azjatyckiego i leŜy na 
skrzyŜowaniu trzech kontynentów: Afryki, Azji i Europy. Rozciąga się od Morza 
Czerwonego na zachodzie do Zatoki Arabskiej (Perskiej) na wschodzie. Od północy graniczy 
z Jordanią, Irakiem i Kuwejtem, od południa z Jemenem i Omanem, od wschodu ze 
Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Katarem i Bahrajnem. Wschodnia część kraju to 
płaskowyŜ zaczynający się na północy pustynią Wielki Nafud i ciągnący się w wzdłuŜ Zatoki 
Arabskiej (główny region wydobycia ropy naftowej i gazu), aŜ do największej na świecie 
pustyni piaszczystej Rub Al-Chali (Pusty Czworobok) na południu. Na zachodzie tego 
płaskowyŜu znajduje się region NadŜd, gdzie połoŜona jest stolica - Rijad. W zachodniej 
części kraju, równolegle do Morza Czerwonego, biegnie łańcuch górski, którego najwyŜsze 
szczyty sięgają ponad 3 tys. m n.p.m.. W regionie HidŜaz, usytuowanym nad Morzem 
Czerwonym, znajdują się m.in. święte miasta islamu Mekka i Medyna oraz miasto portowe 
DŜedda.  
 
Ludność: 
Ludność AS liczy 22,7 mln osób, w tym 6,1 mln pracowników zagranicznych z rodzinami 
(wg spisu powszechnego IX 2004);  26-28 mln osób, w tym 6-8 mln  cudzoziemców (wg 
szac. 2008).                                 
Ponad 75 % ludności AS przypada na ośrodki miejskie. Stolica - Rijad, jak i główne miasto 
portowe - DŜedda liczą oficjalnie ponad 2 mln mieszkańców (ok. 3-4 mln wg szac. 2008), a 
zaludnienie innych głównych miast, takich jak Mekka, Medyna, Dammam, Jubail, Yanbu, Al-
Ahsa, Buraidah, Tabuk, Taif, Hail i Abha mieści się w przedziale od 500 tys. do 1 mln. 
Oprócz rdzennych mieszkańców Półwyspu Arabskiego, kraj zamieszkuje znaczna liczba 
zagranicznych pracowników kontraktowych, głównie obywateli Indii, Pakistanu, 
Bangladeszu, Sri Lanki, Etiopii, Erytrei, Filipin i Turcji, a spośród państw arabskich: Jordanii, 
Syrii, Egiptu, Sudanu, Libanu, Jemenu i Palestyny. W AS pracują takŜe liczni obywatele 
rozwiniętych państw zachodnich - USA, Australii, Kanady, W. Brytanii, Francji, Niemiec i 
innych państw europejskich, w tym grupa Polaków (ok. 150 osób). 
 
Obszar:  
AS zajmuje 2 149 690 km2, co daje jej 14 miejsce na świecie pod względem powierzchni. 
Długość granic lądowych: 4431 km, w tym z Irakiem - 814 km; Jordanią - 744 km; z 
Kuwejtem - 222 km;  z Jemenem - 1458 km; z Omanem - 676 km; ze Zjednoczonymi 
Emiratami Arabskimi - 457 km; z Katarem - 60 km. Długość wybrzeŜa: 2640 km.  
 
Stolica: Rijad. 
 
Języki urzędowe: Arabski (język angielski jest powszechnie uŜywany w Ŝyciu 
gospodarczym). 
 
Czas: GMT + 3 godziny; kod telefoniczny: +966; Rijad - 1; DŜedda - 2; Dammam - 3.  
 

1.2. Warunki klimatyczne. 
Arabia Saudyjska w większości znajduje się pod wpływem klimatu zwrotnikowego 
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suchego (na wybrzeŜach M. Czerwonego i Z. Arabskiej występuje wysoka wilgotność w 
lecie), a we wnętrzu kraju wybitnie suchego. Roczna suma opadów atmosferycznych waha się 
w granicach 20-70 mm, deszcze mają charakter epizodyczny. Średnia temperatura powietrza 
najcieplejszego miesiąca wynosi 35-45°C (maksymalna przekracza 50°C), a najzimniejszego 
0-15°C (minimalna moŜe spaść poniŜej 0°C). Wiosną i latem wieje gorący pustynny wiatr, 
powodujący burze piaskowe i pyłowe. 
 

1.3. Bogactwa naturalne. 
Ropa naftowa i gaz naturalny, ruda Ŝelaza, złoto, miedź, boksyty i fosfaty.  

 
1.4. System walutowy, kurs i wymiana.  
1 rial saudyjski (SAR) = 100 halalah; kurs: 1 USD = 3,75 SAR (stały).  

 
1.5. Religia. 
Arabia Saudyjska jest kolebką islamu, jednej z trzech religii monoteistycznych. Jako kraj, 

w którym zrodził się islam, Arabia zajmuje w świecie muzułmańskim szczególną pozycję. Co 
roku miliony pielgrzymów przybywają do Mekki i Medyny na pielgrzymki religijne- hadŜ i 
umrah. AS zalicza się do najbardziej tradycyjnych krajów muzułmańskich. Religią 
państwową jest islam sunnicki w tradycji wahhabickiej (ok. 90%; reszta – ok. 10% to szyici). 
Prawo nie przewiduje moŜliwości wyznawania przez obywateli AS innych religii (zgodnie z 
prawem odstępstwo od islamu jest zagroŜone karą śmierci); brak moŜliwości publicznego 
praktykowania innych religii przez cudzoziemców; nie jest dozwolone noszenie na 
widocznym miejscu ozdób o wyraźnych motywach religijnych; Innowiercom nie wolno 
wchodzić do meczetów ani przebywać w jakikolwiek sposób w Mekce i w centrum Medyny. 
 

1.6. Infrastruktura transportowa. 
Lotniska międzynarodowe w Rijadzie, DŜeddzie, Dammamie i Medynie;  główne porty 

morskie: DŜedda (M. Czerwone) i Dammam (Z. Arabska); linia kolejowa z Rijadu do 
Dammamu (w budowie połączenie kolejowe DŜedda-Rijad i in. regionalne, w tym szybka 
kolej Mekka-Medyna); dobrze rozwinięta sieë dróg samochodowych i autostrad; drogowe 
przejścia graniczne z Jemenem, Jordanią i Irakiem (aktualnie czynne tylko dla pielgrzymów).  
 

1.7. Obowiązek wizowy. 
Obywatele RP są obowiązani do uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu. 

Ambasada Arabii Saudyjskiej w Warszawie udziela wiz na podstawie decyzji swoich władz 
lub zaproszenia saudyjskiej instytucji czy firmy, która sponsoruje przyjazd. KaŜdy 
przyjeŜdŜający musi w zasadzie mieć miejscowego sponsora, który ponosi za niego pełną 
odpowiedzialność, przy czym w roli tej nie mogą występować placówki dyplomatyczne i 
konsularne. Uzyskanie wizy na granicy nie jest moŜliwe. Nie wydaje się wiz lotniskowych ani 
uprawniających do wyjścia z portu morskiego. Wydawane są wizy: biznesowe (na podstawie 
zaproszeń saudyjskich firm bądź izb handlu i przemysłu), odwiedzinowe (dla najbliŜszych 
krewnych), tranzytowe oraz religijne (pielgrzymki – hadŜ i umrah), w których przypadku 
przyjazd łączy się z przestrzeganiem odrębnie określonej procedury. Wizy turystyczne 
wydawane są jedynie członkom zorganizowanych i wcześniej zaakceptowanych grup 
realizujących ściśle ustalony program. Osobom udającym się tranzytem samochodem z 
Jordanii do Kuwejtu bądź Jemenu wydawane są zazwyczaj trzydniowe wizy tranzytowe na 
podstawie karnetu (tzw. trip ticket, nabywany w miejscowych agencjach turystycznych) bądź 
wizy docelowej oraz dokumentów potwierdzających, iŜ są właścicielami pojazdu. Osoby 
podróŜujące między Jordanią a Bahrajnem, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 
mogą uzyskać wizę siedmiodniową. Wizy tranzytowe określają trasę przejazdu przez AS. 
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Saudyjskie MSZ uruchomiło jesienią 2006 r. elektroniczny system wizowy (dostępny na 
stronie: www.mofa.gov.sa), za którego pośrednictwem moŜna uzyskać w trybie on-line numer 
referencyjny przyśpieszający uzyskanie wizy w placówkach dyplomatycznych Arabii 
Saudyjskiej. Na szczególne preferencje wizowe mogą liczyć właściciele firm planujących 
inwestycje na terenie tego kraju (moŜliwość otrzymania długoterminowej - 12 miesięcznej - 
wizy biznesowej). Na podstawie wizy biznesowej lub odwiedzinowej moŜna poruszać się po 
ogólnodostępnych miejscach w kraju. Uprawniają one jednocześnie do opuszczenia 
Królestwa Arabii Saudyjskiej. Sprawy związane z podjęciem stałej pracy i uzyskaniem 
zezwolenia na dłuŜszy pobyt, w tym członków rodziny zatrudnionego, załatwia sponsor przed 
przyjazdem zainteresowanego. Wizy z prawem do pracy moŜna odbierać w Ambasadzie 
Arabii Saudyjskiej w Warszawie. W razie zatrudnienia stosowana jest generalnie praktyka 
zatrzymywania paszportów w depozycie u pracodawcy. Cudzoziemców, którzy pragną 
opuścić Arabię Saudyjską, a mają status rezydenta (długoterminowa wiza pobytowa), 
obowiązują wizy wyjazdowe lub wyjazdowo-powrotne. Do ich uzyskania wymagana jest 
zgoda sponsora. Planując podróŜ do Arabii Saudyjskiej, naleŜy uwzględnić, iŜ pieczątka 
izraelska w paszporcie moŜe uniemoŜliwi ć uzyskanie wizy bądź przekroczenie granicy. 
Trzeba teŜ pamiętać, Ŝe Saudyjczycy, określając waŜność wizy, posługują się kalendarzem 
muzułmańskim (hidŜra), zgodnie z którym rok kalendarzowy jest o 11 dni krótszy od roku 
liczonego według kalendarza gregoriańskiego. Wiza miesięczna jest zatem waŜna 
odpowiednio 29 lub 30 dni. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, posiadania 
określonych środków finansowych na kaŜdy dzień pobytu ani indywidualnego ubezpieczenia 
(w które naleŜy się jednak zaopatrzyć we własnym interesie). Uwaga: bardzo restrykcyjne 
przepisy celne. Ściśle egzekwowany jest zakaz wwozu broni i narkotyków (pod groźbą kary 
śmierci) oraz czegokolwiek, co mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami islamu 
(dewocjonalia, alkohol, wieprzowina, pornografia – wszystko w bardzo szerokim 
rozumieniu). Artykuły te są konfiskowane, a podróŜny jest karany grzywną i wpisywany na 
czarną listę, co faktycznie uniemoŜliwia powtórne uzyskanie wizy wjazdowej. Muszą się z 
tym liczyć takŜe członkowie delegacji oficjalnych i dyplomaci. Kontrola celna we wszystkich 
punktach granicznych jest z reguły bardzo skrupulatna, prześwietlany jest równieŜ bagaŜ 
podręczny.  
 

1.8. Święta państwowe.  
Święto narodowe - 23 września (proklamowanie Królestwa Arabii Saudyjskiej, 1932 r.) 

oraz muzułmańskie święta religijne: Eid Al-Fitr i  Eid Al-Adha - w terminach ruchomych 
zgodnie z kalendarzem muzułmańskim.  


