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Η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται στις χώρες µε τις περισσότερες ευκαιρίες 
και δυνατότητες για επιχειρηµατικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Παρόλα 
αυτά θα πρέπει να επισηµανθεί ότι αποτελεί µία λίαν ανταγωνιστική αγορά ενώ οι 
επιχειρηµατικές και εµπορικές συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται στη βάση της 
ποιότητας και του κόστους. 
 
 Η συµµετοχή επιχειρήσεων είτε σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις είτε σε 
επιχειρηµατικές αποστολές αποτελούν τις καταλληλότερες ευκαιρίες για να γνωρίσει ο 
ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας ή επιχείρηση την Σαουδαραβική αγορά. Η επιλογή ενός 
σηµαντικού επιχειρηµατικού γεγονότος είναι ζήτηµα καίριας σηµασίας καθώς επίσης και 
η παροχή επαγγελµατικής στήριξης από τους διοργανωτές. Η µεµονωµένη συµµετοχή 
δεν προκρίνεται ως η καταλληλότερη µέθοδος προσέγγισης της τοπικής αγοράς. 
Υπάρχουν αρκετοί και σοβαροί περιορισµοί στις εισαγωγές προϊόντων και αγαθών στη 
χώρα καθώς και διάφορες νοµικές και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα πρέπει 
να ακολουθηθούν πιστά προκειµένου πραγµατοποιηθεί µία επιχειρηµατική συναλλαγή. 
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 Γιατί το «επιχειρείν» στην Σαουδική Αραβία 
 
 Η διαδοχή στην ηγεσία του Σαουδαραβικού Βασιλείου και η ανάληψη της 
εξουσίας από τον ΒασιλιάSalman, µετά τον θάνατο τον ∆εκέµβριο 2014 του 
προηγούµενου Βασιλέως Abdullahέγινε σχετικά οµαλά και χωρίς ιδιαίτερους 
κλυδωνισµούς και τριβές για την Σαουδαραβική οικονοµία.  
 
 Η Σαουδική Αραβία είναι η µοναδική χώρα από την περιοχή της Μέσης 
Ανατολής που συµµετέχει ως πλήρες µέλος στην Οµάδα των G20, ενώ για το 2014 το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της έφθασε στο ύψος ρεκόρ των 777,9 δις $. Ο δηµόσιος 
τοµέας καταλαµβάνει ένα µεγάλο τµήµα της εγχώριας οικονοµίας, µε ποσοστό 45% 
περίπου του Α.Ε.Π. και 90% περίπου των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Ο 
βιοµηχανικός τοµέας, ο οποίος βρίσκεται σε σταδιακή και συνεχή ανάπτυξη, κατέχει 
ακόµη σχετικά χαµηλό ποσοστό του Α.Ε.Π., µόλις 10% περίπου µε τάσεις περαιτέρω 
ανόδου.  
 
 Η εκβιοµηχάνιση της εγχώριας οικονοµίας σε συνδυασµό µε την διαφοροποίησή 
της και την σταδιακή απεξάρτησή της από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου 
αποτελούν άλλωστε και τους πρωταρχικούς στόχους της µακροοικονοµικής πολιτικής 
της Σαουδαραβικής Κυβέρνησης. Οικονοµικοί αναλυτές προβλέπουν για το 2016, αλλά 
και για τα επόµενα δύο µε τρία χρόνια, µείωση των δηµοσίων εσόδων σε ποσοστό έως 
και 13,3% του Α.Ε.Π. κυρίως λόγω των πολύ χαµηλών τιµών του πετρελαίου για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα στις διεθνείς αγορέςχωρίς να διαφαίνεται στο άµεσο µέλλον 
τουλάχιστον οποιαδήποτε αύξησή τους. Συγχρόνως άλλοι λόγοι που δικαιολογούν τα 
ανωτέρω και συνηγορούν για την µείωση των εσόδων του προϋπολογισµού είναι ή 
πολιτική της κυβέρνησης για αύξηση των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων, ως επίσης 
και το υψηλό κόστος εµπλοκής της χώρας σε στρατιωτικές συγκρούσεις στην ευρύτερη 
περιοχή, µε κυριότερη την έκρυθµη και αβέβαιη κατάσταση στην Υεµένη και τις 
συνεχιζόµενες στρατιωτικές συγκρούσεις. 
 
 Προς εξισορρόπηση της ανώτερω κατάστασης και των δυσάρεστων συνεπειών σε 
πολλούς τοµείς της Σαουδαραβικής οικονοµίας, αποφασίσθηκε η διακοπή ή και η 
επιβράδυνση των εργασιών σε έργα υποδοµών µεγάλων κεφαλαιακών αναγκών, όπως 
για παράδειγµα η κατασκευή νέου σταδίου ολυµπιακών διαστάσεων στη πόλη της 
Τζέντας ή επίσης διάφορα έργα της κρατικής ARAMCOστους τοµείς των πετροχηµικών 
και της διϋλισης πετρελαίου. Συγχρόνως άλλα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη 
συνεχίζονται κανονικά χωρίς να επιδεινώνεται το επιχειρηµατικό κλίµα που επικρατεί 
στη χώρα και στην οικονοµία. Στην πραγµατικότητα στο χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου – 
Μαϊου 2015 και ενώ στις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου ο αριθµός των έργων 
παρουσιάζει πτωτικές τάσεις, στην Σαουδική Αραβία παρουσίασαν αντίστοιχα αύξηση, 
κατά 25% περίπου και φθάνοντας σε αξία τα 22 δις $. 
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 Με δεδοµένη την εφαρµογή της πολιτικής της κυβέρνησης για διαφοροποίηση 
της οικονοµίας σηµαντικές ευκαιρίες παρουσιάζονται για παροχή µεγαλύτερων 
πιστώσεων προς άλλους τοµείς όπου υπάρχουν µεγαλύτερες ανάγκες, όπως ο τοµέας της 
στέγασης και της κατοικίας. 
 
 Για την διετία 2015-2016 η ανάπτυξη της οικονοµίας ανέρχεται στο 3% περίπου, 
ενώ µέχρι και το 2019 αναµένεται να σταθεροποιηθεί στο 2,8%. Ο ιδιωτικός τοµέας 
εξακολουθεί να παρουσιάζει σταθερά αναπτυξιακή πορεία κυρίως λόγω των διαφόρων 
έργων υποδοµών τα οποία εκτελούνται, όπως κατασκευή σύγχρονου σιδηροδροµικού 
δικτύου, νέων σύγχρονων λιµενικών εγκαταστάσεων, διάφορα άλλα έργα υποδοµών και 
προγράµµατα κατασκευής κατοικιών. 
 
 Ο πληθωρισµός παρουσιάζει σχετικά σταθερή πορεία και έως τα τέλη του 2015 
έφθασε στο 2% περίπου, σηµειώνοντας το χαµηλότερο ποσοστό το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα. Ο χαµηλός πληθωρισµός οφείλεται κυρίως στις µειούµενες τιµές των 
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης καθώς και στην σύνδεση και σταθερή συναλλαγµατική 
ισοτιµία του Σαουδαραβικού Ριαλίου µε το Αµερικανικό ∆ολάριο. Παρόλα αυτά η 
ακολουθούµενη πολιτική της κυβέρνησης, σε συνδυασµό µε τις µεταρρυθµίσεις που 
προγραµµατίζονται σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας οδηγούν σε σταδιακή αύξηση 
των επιπέδων του πληθωρισµού, φθάνοντας έως το 2017 σε ποσοστό 3,5%. 
 
 Αλλοι λόγοι που απαντούν στο αρχικό ερώτηµα, γιατί να επιχειρήσει κάποιος 
στην Σαουδική Αραβία, είναι: 
 

• Η Σαουδική Αραβία, σύµφωνα µε τη κατάταξη των χωρών από το 
Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, βρίσκεται στη 4η θέση σε θέµατα 
«φορολογικής ελευθερίας» και στην 7η θέση, όσον αφορά τα κίνητρα που 
παρέχει το ισχύον φορολογικό σύστηµα για αλλοδαπούς επενδυτές. 

• Η Σαουδική Αραβία κατατάσσεται στην 7η θέση της παγκόσµιας 
κλίµακας, όσον αφορά τις ελευθερίες της τοπικής αγοράς εργασίας. 

• Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται ανάµεσα στις 25 µεγαλύτερες οικονοµίες 
παγκοσµίως ενώ είναι η µεγαλύτερη οικονοµία στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής 
(MENARegion). 

• HΣαουδική Αραβία είναι µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες, αναφορικά µε το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδηµα – για το έτος 
2015 το κατά κεφαλήν εισόδηµα ανήλθε στα 53.600 $ περίπου. 

• Η Σαουδαραβική αγορά είναι η µεγαλύτερη ελεύθερη αγορά στη Μέση 
Ανατολή και Βόρειο Αφρική. 

• Η Σαουδική Αραβία κατέχει το 25% του συνολικού Α.Ε.Π. όλων των 
Αραβικών χωρών. 
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• Η Σαουδική Αραβία κατέχει το 17,5% περίπου των παγκόσµιων 
αποθεµάτων σε πετρέλαιο. 

• Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επί συνόλου 181 χωρών, σύµφωνα 
µε τον Οδηγό Επιχειρηµατικότητας της Παγκόσµιας Τράπεζας του 2011, 
βρίσκεται στην 11η θέση για τη παροχή διευκολύνσεων σχετικά µε το 
«επιχειρείν». 

• Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί το σηµαντικότερο 
αποδέκτη αλλοδαπών επενδύσεων στον Αραβικό κόσµο. 

• Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας κατατάσσεται στην 6η θέση, όσον 
αφορά την µακροοικονοµική σταθερότητα. Παράγοντες όπως το υγιές 
φορολογικό περιβάλλον, τα σχετικά χαµηλά τραπεζικά επιτόκια και ο 
ελεγχόµενος πληθωρισµός συµβάλλουν αποφασιστικά στην διατήρηση 
της Σαουδαραβικής οικονοµίας σε αυτή την υψηλή θέση. 

• Παράγοντες επίσης που επηρεάζουν σωρευτικά τις αποφάσεις αλλοδαπών 
επενδυτών ώστε να εγκατασταθούν στην Σαουδική Αραβία και να 
προχωρήσουν στην πραγµατοποίηση κερδοφόρων επενδυτικών σχεδίων 
είναι:  

• η συνεχής βελτίωση των υποδοµών και των παρεχοµένων προς τους 
αλλοδαπούς επενδυτές και επιχειρηµατίες υπηρεσιών 

• ελεύθερο επιχειρηµατικό πνεύµα, σεβασµός στην ιδιωτική ιδιοκτησία και 
δυναµικός ιδιωτικός τοµέας 

• διάθεση κεφαλαίων, µετατρεψιµότητα του Σαουδαραβικού Ριαλιού προς 
τα σκληρά ξένα νοµίσµατα και διατήρηση σταθερών συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών 

• προστασία των εµπορικών σηµάτων, των ευρεσιτεχνιών και των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

• απουσία ελέγχων στη κίνηση κεφαλαίων και στον επαναπατρισµό των 
κερδών 

• λειτουργία σύγχρονου τραπεζικού συστήµατος 
• σχετικά φιλελεύθερο φορολογικό σύστηµα 

 
 
Βασικές Συµβουλές για άσκηση επιτυχούς επιχειρηµατικότητας 

στην Σαουδική Αραβία 
 

 1.Ολες οι πτυχές της καθηµερινότητας στην Σαουδική Αραβία κυριαρχούνται από 
την ακλόνητη και διαρκή πίστη στις αρχές και ηθικές αξίες του Ισλάµ και του Ιερού 
Κορανίου. Καµµία επιχειρηµατική πρωτοβουλία ή άλλη δραστηριότητα µπορεί να 
υλοποιηθεί χωρίς αναφορά στην Αγιότητα και Ιερότητα του Προφήτη Μωάµεθ. 
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 2.Ο µεγαλύτερος σεβασµός πρέπει να αποδίδεται στις θρησκευτικές αξίες και 
στις ευκολίες και ανέσεις που επιτρέπουν στους ανθρώπους να εκτελούν τα θρησκευτικά 
τους καθήκοντα, όπως την προσευχή και την νηστεία. Η οποιαδήποτε επιχειρηµατική 
δρστηριότητα θα πρέπει να συµβαδίζει και να αποδέχεται τις ανωτέρω θρησκευτικές 
αξίες που διατρέχουν τη ζωή και την προσωπικότητα του κάθε θρησκευόµενου. 
 3. Βασικά στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του Σαουδάραβα 
είναι η µοίρα, το πεπρωµένο και η αποδοχή, εφόσον τα πάντα εξαρτώνται και είναι 
συνυφασµένα µε τη θέληση του Θεού. ∆ιάφορα πράγµατα µπορεί να γίνουν ή να µην 
γίνουν γιατί αυτό εξαρτάται από τη βούληση του Θεού και όχι από τις πράξεις των 
ανθρώπων. Μία επιχειρηµατική συνάντηση θα γίνει µε τη βοήθεια και βούληση του 
Θεού. 
 4. Το «επιχειρείν» στην Σαουδική Αραβία στηρίζεται στις θεµελιώδεις αρχές της 
οικογένειας και όλες οι ανώτερες και διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οµίλους 
επιχειρήσεων κατέχονται από µέλη της οικογένειας. Η οικογένεια αποτελεί τον θεµέλιο 
λίθο της επιχειρηµατικότητας, η οικογενειοκρατία είναι η φυσική εξέλιξη των 
πραγµάτων χωρίς να είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό από τους επισκέπτες και τους 
τρίτους. 
 5. Η οικογενειοκρατία και η αποθέωση της οικογένειας και των στενών 
συγγενικών δεσµών οδηγούν στην δηµιουργία συστήµατος ισχυρής ιεραρχίας, µε τους 
µεγαλύτερους ηλικιακά συγγενείς να κατέχουν υψηλές θέσεις σε µία επιχείρηση ή σε 
έναν όµιλο επιχειρήσεων. 
 6. Η ηλικία αποτελεί ζήτηµα σεβασµού και οι ξένοι επισκέπτες θα πρέπει να 
σέβονται τους µεγαλύτερους συνοµιλητές τους. Για αυτό το λόγο συνιστάται σε 
οποιαδήποτε επιχειρηµατική αποστολή ή επίσκεψη να υπάρχει και κάποιος µεγαλύτερος 
σε ηλικία καθώς και από τα υψηλότερα κλιµάκια της ιεραρχίας ενός επιχειρηµατικού 
φορέα ή µιάς µεµονωµένης επιχείρησης. 
 7. Σηµαντικό επίσης είναι να γνωρίζει ο αλλοδαπός επιχειρηµατίας την 
γενεαλογική εξέλιξη της συγκεκριµένης Σαουδαραβικής επιχείρησης µε την οποία θέλει 
να ξεκινήσει συνεργασία. Ακρως σηµαντικό είναι οι επαφές, συζητήσεις και 
διαπραγµατεύσεις να γίνονται µε στέλεχος της επιχείρησης που έχει την δυνατότητα να 
παίρνει και να εκτελεί αποφάσεις (decisionmaker) καθώς να έχει ισχυρούς δεσµούς και 
στενές σχέσεις µε την οικογένεια που διοικεί την επιχείρηση. 
 8. Τα ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων λειτουργούν 
κατόπιν εντολών που τους διαβιβάζονται από τους επικεφαλής ή τους ιδιοκτήτες της 
επιχείρησης ενώ το κατώτερο προσωπικό συνήθως δεν αναλαµβάνει καµµία σχετική 
πρωτοβουλία. 
 9. Οι επιχειρηµατικές επαφές και συναντήσεις µπορούν να γίνονται και µε 
στελέχη ή υπαλλήλους οι οποίοι είναι άγνωστοι στον αλλοδαπό επιχειρηµατία αλλά είναι 
σχετικοί µε το συγκεκριµένο θέµα. 
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 10. Οι αρχικές επαφές µπορεί να διαρκούν πολύ λίγο και να έχουν πενιχρά 
αποτελέσµατα, αλλά µε την ανάλογη υποµονή και επιµονή τα αποτελέσµατα µπορεί να 
είναι αρκετά θετικά. 
 11. Η κατανοµή του χρόνου είναι πολύ σηµαντική και οι συναντήσεις µπορεί να 
ξεκινούν αργά και να διαρκούν αρκετές ώρες. Καλό θα είναι να µην προγραµµατίζονται 
συναντήσεις περισσότερες της µιάς µέσα στην ίδια µέρα. 
 12. Η οµαδική εργασία αποδίδει όταν τα µέλη µιάς οµάδας γνωρίζονται µεταξύ 
τους. Σε αντίθετες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα δεν είναι τα αναµενόµενα κυρίως όταν 
τα µέλη της οµάδος είναι άγνωστα. 
 13. Σηµαντική είναι η ανταλλαγή φιλοφρονήσεων και ευγενικών φράσεων µεταξύ 
των δύο πλευρών που φέρνουν τα δύο µέρη πιό κοντά. 
 14. Στους Σαουδάραβες δεν αρέσει να αρνούνται κάτι ή να µεταφέρουν αρνητικές 
ειδήσεις. Οι διαπραγµατεύσεις καταλήγουν σε θετικά αποτελέσµατα και γίνονται 
αποδεκτές οι προτάσεις της µιάς πλευράς από την άλλη µε υποµονή και επιµονή. 
 15. Οι έντονες και επιθετικές συζητήσεις σε πολύ υψηλούς τόνους της φωνής 
µαρτυρούν το ενδιαφέρον και τη δέσµευση και όχι θυµό ή εχθρότητα. ∆εν θα πρέπει να 
φοβάσθε ή να ανησυχείτε όταν τα επίπεδα θορύβου ανεβαίνουν και οι συζητήσεις 
γίνονται περισσότερο έντονες. 
 16. Οι επαφές και συνεννοήσεις µε τα µάτια είναι πολύ σηµαντικές και 
αποδεικνύουν ειλικρίνεια και εµπιστοσύνη. 
 17. Να αποφεύγετε να αγγίζετε ή να χαιρετάτε τους συνοµιλητές σας µε το 
αριστερό χέρι ή  να κυττάτε τα πόδια σας καθώς και οι δύο αυτές κινήσεις αποτελούν 
στοιχεία κακής συµπεριφοράς. 
 18. Μην αναλώνεσθε σε πολιτικές ή άλλες συζητήσεις για την κατάσταση στη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής ή σε διάφορα σχόλια και παρατηρήσεις για την επιρροή 
του Ισλάµ. 
 19. Οι γυναίκες δεν συµµετέχουν καθόλου ή έχουν εντελώς δευτερεύοντα ρόλο 
στην άσκηση επιχειρηµατικότητας ή στην έναρξη επιχειρηµατικής συνεργασίας ενώ 
είναι αρκετά δύσκολη η χορήγηση βίζας. Παρόλα αυτά και εφόσον υπάρχει καλή και 
σταθερή συνεργασία µε συγκεκριµένη Σαουδαραβική επιχείρηση, αυτή µπορεί να 
επηρεάσει θετικά στη χορήγηση βίζας σε γυναίκα. 
 20. Απαιτείται συντηρητικό αλλά έξυπνο ντύσιµο. Σε ένα µεγάλο βαθµό κρίνεσθε 
και για την εξωτερική σας εµφάνιση. 
 
 Είσοδος στην Σαουδική Αραβία 
 
 Για όλους τους αλλοδαπούς που επιθυµούν να ταξιδέψουν στην Σαουδική Αραβία 
είναι απαραίτητη η προηγούµενη χορήγηση βίζας. Εξαίρεση αποτελούν µόνο οι υπήκοοι 
των Χωρών-Μελών του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCCCountries). 
Συνήθως δεν χορηγείται βίζα σε γυναίκες που δεν συνοδεύονται απο συγγενή τους 
πρώτου βαθµού (πατέρα, αδελφό ή σύζυγο) εκτός από άδεια εργασίας για συγκεκριµένα 
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επαγγέλµατα – νοσοκόµες, εκπαιδευτικούς ή οικιακές βοηθούς – και πιθανόν σε όσους  
έχουν αρκετές διασυνδέσεις και κατάλληλες γνωριµίες. Ειδικότερα για τις γυναίκες, 
εφόσον είναι µεγαλύτερες των 40 ετών και είναι παντρεµένες, η βίζα χορηγείται σχετικά 
πιό άνετα. 
 
 Επιχειρηµατική βίζα χορηγείται σχετικά πιό άνετα σε όσους έχουν αποδεδειγµένα 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, επενδυτές, αντιπροσώπους και στελέχη επιχειρήσεων, 
διευθυντές, προϊσταµένους πωλήσεων, λογιστές, διευθυντές παραγωγής, συµβούλους 
επιχειρήσεων  και άλλους. 
 
 Εισαγωγές προϊόντων και εµπορευµάτων στην Σαουδική Αραβία  
 
 Παραθέτουµε κατωτέρω ενδεικτικό κατάλογο εγγράφων και δικαιολογητικών τα 
οποία είναι απαραίτητα για την εισαγωγή προϊόντων και εµπορευµάτων στην Σαουδική 
Αραβία. Ο κατάλογος αυτός πολλές φορές αλλάζει και σκόπιµο είναι οι ενδιαφερόµενοι 
να συµβουλεύονται την επίσηµη ιστοσελίδα του Σαουδαραβικού Υπουργείου Εµπορίου 
για περισσότερες λεπτοµέρειες ή πληροφορίες (www.mci.gov.sa).  
 
 Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 
 

- πιστοποιητικό προέλευσης επικυρωµένο από τοπικό Εµπορικό Επιµελητήριο 
και µεταφρασµένο στην αραβική γλώσσα 

- τιµολόγιο από τα Σαουδαραβικά Τελωνεία (σε τρία αντίγραφα). Το έγγραφο 
αυτό ζητείται στην συντριπτική πλειοψηφία εισαγόµενων προϊόντων στην 
Σαουδική Αραβία (εκτός εκείνων που έχουν χαµηλή χρηµατική αξία) 

- επικυρωµένο τιµολόγιο (σε τρία αντίγραφα) όπου θα αναφέρονται ρητά ο 
τόπος και η χώρα προέλευσης, τα πλήρη στοιχεία του µεταφορέα, η εµπορική 
επωνυµία και η ποσότητα των προϊόντων, η πλήρης περιγραφή των 
προϊόντων µαζί µε την αξία και το βάρος τους 

- φορτωτικά έγγραφα 
- έγγραφα ασφάλειας των προϊόντων µε επίσηµη µετάφραση στην αραβική 

γλώσσα 
- πιστοποιητικό συµµόρφωσης του Σαουδαραβικού Οργανισµού Πιστοποίησης 

(SASO) το οποίο εκδίδεται από εξουσιοδοτηµένο φορέα. Συνήθως οι 
εταιρείες που αναλαµβάνουν τη µεταφορά των εµπορευµάτων είναι εκείνες 
που ασχολούνται µε την έκδοση των συγκεκριµένων δικαιολογητικών. 
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Ελεγχοι Εισαγωγών 
 
Σε αρκετά προϊόντα δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τους στην Σαουδική Αραβία. 

Μεταξύ αυτών είναι τα όπλα, αλκοόλ και οινοπνευµατώδη ποτά και κρασιά, χοιρινό 
κρέας, πορνογραφικό υλικό και άλλα. Υπάρχουν άλλες κατηγορίες προϊόντων η 
εισαγωγή των οποίων απαιτεί προηγούµενη έγκριση ή εγγραφή, όπως για παράδειγµα, 
φάρµακα και φαρµακευτικό υλικό, ασύρµατος εξοπλισµός, κτηνιατρικά φάρµακα, 
εντοµοκτόνα, στρατιωτικός εξοπλισµός. Προς αποφυγή διαφόρων προβληµάτων καλό θα 
είναι οι ενδιαφερόµενοι Ελληνες επιχειρηµατίες και µάλιστα οι εξαγωγείς να 
απευθύνονται στο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Τζέντας για 
περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά µε τις εισαγωγές προϊόντων στη χώρα που 
επιτρέπονται ή απαγορεύονται. 

 
∆ασµοί και Κανονισµοί  
 
Οι δασµοί που επιβάλλονται στα περισσότερα εισαγόµενα προϊόντα είναι 5%. 

Υπάρχουν επίσης προστατευτικοί δασµοί, 12% έως 20%, για εισαγωγές συγκεκριµένων 
προϊόντων προκειµένου προστατευθούν ορισµένες εθνικές βιοµηχανίες της χώρας. Η 
Σαουδική Αραβία εφαρµόζει από το 1991 το Εναρµονισµένο Ενιαίο ∆ασµολόγιο και 
Κωδικοποιηµένο Σύστηµα (H.S.) και Ενιαίο Σύστηµα Περιγραφής Προϊόντων. Για 
περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επισκέπτεται την επίσηµη 
ιστοσελίδα των Σαουδαραβικών Τελωνείων (SaudiCustomsOffice) 
www.customs.gov.saη οποία είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

 
Αποστολή Εκθεµάτων και ∆ειγµάτων Προϊόντων στην Σαουδική 

Αραβία 
 
Ακολουθεί κατάλογος γενικών οδηγιών τις οποίες καλό είναι να εφαρµόζουν όλοι 

οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να στείλουν εκθέµατα ή δείγµατα προϊόντων στην 
Σαουδική Αραβία: 

 
- θα πρέπει πάντα να χρησιµοποιούνται µεταφορικές εταιρείες που έχουν πλήρη 

και σαφή γνώση και εµπειρία των συνθηκών και των διαδικασιών που 
απαιτούνται για την µεταφορά εµπορευµάτων στην Σαουδική Αραβία. Θα 
πρέπει να αποφεύγονται οι µεταφορικές εταιρείες που δεν έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και την απαιτούµενη εµπειρία για την αποστολή 
εµπορευµάτων σε χώρα µε αρκετές ιδιαιτερότητες όπως η Σαουδική Αραβία 

- προϊόντα χωρίς το απαραίτητο Πιστοποιητικό Προέλευσης 
(CertificateofOrigin) δεν µπορούν να εκτελωνισθούν στην Σαουδική Αραβία. 
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Η ύπαρξή του είναι απαραίτητη και εκδίδεται από το αρµόδιο Εµπορικό 
Επιµελητήριο 

- όλα τα εισαγόµενα προϊόντα πρέπει να έχουν ενσωµατωµένο ή κολληµένο σε 
εµφανές σηµείο τον ειδικό σηριακό αριθµό (serialnumber) και τη χώρα 
προέλευσης 

- εάν πρόκειται για εισαγωγές ηλεκτρικών ή ηλεκτρολογικών ειδών ή και 
ανταλλακτικών τους, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το 
απαραίτητο Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης από τον αρµόδιο Σαουδαραβικό 
Οργανισµό Πιστοποίησης (SASO). Τα τοπικά Εµπορικά και Βιοµηχανικά 
Επιµελητήρια δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την απόκτηση 
του εν λόγω πιστοποιητικού. Εφόσον τα προϊόντα αυτά εισαχθούν χωρίς το εν 
λόγω πιστοποιητικό µεταφέρονται υποχρεωτικά στα εργαστήρια των 
Σαουδαραβικών Τελωνείων. Η συγκεκριµένη διαδικασία είναι αρκετά 
χρονοβόρα, µπορεί να διαρκέσει για αρκετές εβδοµάδες, ενώ το κόστος είναι 
πάρα πολύ υψηλό 

- κατάλογοι, διαφηµιστικά φυλλάδια και άλλο σχετικό υλικό µεταφέρονται στο 
Σαουδαραβικό Υπουργείο Μεταφορών για έλεγχο και ταυτοποίηση. 
Αποφεύγετε να στέλνετε υλικό που απεικονίζει γυναίκες, αλκοόλ, κρασιά ή 
άλλα οινοπνευµατώδη ποτά ή διαφηµίσεις και καταχωρήσεις χοιρινού 
κρέατος 

- οι διαδικασίες και η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτελωνισµού είναι µία 
αρκετά γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία, µε αποτέλεσµα οι 
περισσότερες επιχειρήσεις να πρέπει να τηρούν τα χρονικά περιθώρια ώστε 
να αποφεύγονται τυχόν προβλήµατα ή καθυστερήσεις. Οι αρµόδιες 
τελωνειακές αρχές λειτουργούν στην Σαουδική Αραβία από Κυριακή έως και 
Πέµπτη, από 8 το πρωϊ έως 2 το µεσηµέρι 

- οποιαδήποτε εκθέµατα, δείγµατα προϊόντων ή άλλο ενηµερωτικό ή 
διαφηµιστικό υλικό θα πρέπει να αποστέλλεται στην Σαουδική Αραβία το 
λιγότερο τρείς µε τέσσερις εβδοµάδες πριν από την πραγµατοποίηση µιάς 
εκθέσεως ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρηµατικής εκδήλωσης 

 
Ευρεσιτεχνίες – Εµπορικά Σήµατα – ∆ικαιώµατα Πνευµατικής 

Ιδιοκτησίας 
 
Η προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας αυξάνεται και 

εδραιώνεται στην Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα τα προηγούµενα 
επτά χρόνια η Σαουδαραβική Κυβέρνηση έχει κάνει σηµαντικά βήµατα στο ευαίσθητο 
αυτό ζήτηµα µέσω της αναθεώρησης και σύγκλισης της νοµοθεσίας της προς τα διεθνώς 
ισχύοντα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (WTO) και την διεθνή σύµβαση που 
ισχύει για τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας καθώς και για εµπορικά θέµατα που 
ισχύουν τα λεγόµενα TRIP.s (TradeRelatedAspectsofInternationalPropertyRights).  
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Η ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 

συνέβαλε στην ταχύτερη προσαρµογή της εσωτερικής νοµοθεσίας προς τα διεθνώς 
ισχύοντα και πιό συγκεκριµένα σε σύγκλιση και προσαρµογή προς τα οριζόµενα από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό για τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
(WorldIntellectualPropertyOrganization – WIPO). Επίσης η Σαουδαραβική Κυβέρνηση 
στο ίδιο χρονικό διάστηµα προχώρησε και σε µία σειρά άλλων ενεργειών και 
πρωτοβουλιών προκειµένου εκσυγχρονίσει ακόµη περισσότερο το ισχύον νοµοθετικό της 
πλαίσιο. Συγκεκριµένα, διαδοχικά από το 2002 έως και το 2004, προχώρησε σε 
αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας για τα εµπορικάσήµατα (TrademarkLaw), της 
νοµοθεσίας περί αντιγραφής των σηµάτων (CopyrightLaw) και την νοµοθεσία για 
προνόµια ευρεσιτεχνίας (PatentLaw). 

 
Toν Σεπτέµβριο 2009 ο τότε Βασιλιάς Abdullahενέκρινε την υιοθέτηση 

µηχανισµού για την προστασία των αποκλειστικών δικαιωµάτων στην αγορά 
(ExclusiveMarketingRights – EMR) κυρίως για συγκεκριµένες κατηγορίες 
φαρµακευτικών προϊόντων τα οποία είχαν απωλέσει την προστασία των δικαιωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, όταν η Σαουδική Αραβία προσεχώρησε ολοκληρωτικά το 2004 στην νέα 
διεθνή νοµοθεσία για την προστασία των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, σε σύγκλιση µε τα 
TRIP’sτου Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Το Υπουργικό Συµβούλιο τον 
∆εκέµβριο 2009 ενέκρινε την προσχώρηση της χώρας στην Ενωση Προστασίας των 
∆ικαιωµάτων Ευρεσιτεχνίας και ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
(IntellectualPropertyOwnersAssociationPatentCooperationTreaty (PCT) καθώς και την 
υιοθέτηση της ∆ιεθνούς Συµβάσεως για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων Ευρεσιτεχνίας 
(ImplementingRegulationsandthePatentLawTreaty (PLT), όπως υιοθετήθηκε από την 
∆ιεθνή ∆ιάσκεψη της Γενεύης την 1η Ιουνίου 2000. Τέλος τον ∆εκέµβριο 2007 το 
Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε µε βασιλικό διάταγµα την εφαρµογή στη χώρα της 
νοµοθεσίας για τα Εµπορικά Σήµατα, νοµοθεσία η οποία καλύπτει όλες τις χώρες-µέλη 
του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.  
 

Τοπικοί Αντιπρόσωποι 
 

Η Σαουδαραβική νοµοθεσία δεν υποχρεώνει αλλοδαπές επιχειρήσεις στην εύρεση 
τοπικού εµπορικού αντιπροσώπου για άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη 
χώρα. Στη πρακτική όµως συνιστάται η συνεργασία και η εύρεση τοπικού αντιπροσώπου 
ως η καλλίτερη και αποτελεσµατικότερη µέθοδος για να προωθήσει µία επιχείρηση τα 
προϊόντα της στην Σαουδαραβική αγορά. Επίσης οι ξένες επιχειρήσεις χρειάζονται 
Σαουδάραβα εταίρο προκειµένου έχουν την δυνατότητα να συµµετάσχουν σε έναν 
τοπικό διεθνή διαγωνισµό. Οι σχέσεις µεταξύ αλλοδαπών επιχειρήσεων και των 
Σαουδαράβων εταίρων τους ρυθµίζονται από το Σαουδαραβικό Υπουργείο Εµπορίου 
(www.commerce.gov.sa) 
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Τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Σαουδική Αραβία  
 
Oτοµέας της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών προσφέρει 

σηµαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες για αλλοδαπούς επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται 
να προχωρήσουν σε συνεργασίες είτε σε επενδύσεις στην Σαουδική Αραβία. Η συνολική 
αξία του εν λόγω τοµέα, ο οποίος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι ο µεγαλύτερος στην 
ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου και του Κόλπου, εκτιµάται στα 4,6 δις $. 

 
Ο τοµέας των µεταφορών και τα µεγάλα έργα που πραγµατοποιούνται σε 

διάφορες πόλεις και περιοχές της χώρας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των µεγάλων έργων σε όλους τους τοµείς των 
µεταφορών ανέρχεται σε 30 δις $ περίπου και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα έργων και 
εκσυγχρονισµού του οδικού, σιδηροδροµικού και αεροπορικού δικτύου της χώρας. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε το έργο σιδηροδροµικής σύνδεσης Βορρά-Νότου καθώς 
και την σιδηροδροµική σύνδεση των δύο ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας. 
Παράλληλα άλλα έργα αφορούν τις αεροπορικές εµπορευµατικές και επιβατικές 
µεταφορές, µε κατασκευή ή εκσυγχρονισµό διεθνών αεροδροµίων της χώρας, επέκταση 
και εκσυγχρονισµό του οδικού δικτύου της χώρας ως επίσης και την διασύνδεση των 
µεγάλων λιµένων της Σαουδαραβικής επικράτειας, στην ∆υτική και στην Ανατολική 
Περιφέρεια. 

 
Ενας άλλος τοµέας που παρουσιάζει αρκετές δυνατότητες και επιχειρηµατικές 

ευκαιρίεςείναι εκείνος της ηλεκτρικής ενέργειας και των εναλλακτικών µορφών 
ενέργειας. Συγκεκριµένα η Κρατική Σαουδαραβική Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 
(SaudiElectricityCompany – SEC) αναλαµβάνει σηµαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες 
οι οποίες έως το 2018 αναµένεται να φθάσουν στα 70 δις $ και να προσθέσουν στο 
συνολικό ενεργειακό δίκτυο της χώρας περίπου 22MWµε σκοπό τη κάλυψη των 
αναγκών της ενεργειακής κατανάλωσης από ιδιωτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Κύριος στόχος της επιχείρησης είναι οι παραγωγικές δυνατότητες για ηλεκτρική ενέργεια 
να φθάσουν ή και να ξεπεράσουν έως το 2018 τις 65.000MW. Επίσης η επιχείρηση 
χρηµατοδοτεί σε µόνιµη βάση επιµορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα των 
στελεχών και του εργατικού δυναµικού της.  

 
Αλλοι τοµείς που παρουσιάζουν εξίσου ανάλογο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον και 

προσελκύουν αρκετούς αλλοδαπούς οµίλους επιχειρήσεων και µεµονωµένες επιχειρήσεις 
είναι η αυτοκινητοβιοµηχανία, η ηλεκτρονική τεχνολογία και οι επιστήµες που 
ασχολούνται µε τον άνθρωπο, όπως ιατρική, φαρµακευτική και άλλες. Ο σκοπός της 
ακολουθούµενης αυτής πολιτικής είναι η δηµιουργία νέων περισσότερο εξειδικευµένων 
και µε περισσότερα προσόντα θέσεων εργασίας και σε κλάδους που συνεισφέρουν στην 
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διαφοροποίηση και στον εκσυγχρονισµό της Σαουδαραβικής Οικονοµίας. Τέλος ο 
τοµέας της υγείας παρουσιάζει εξίσου σηµαντικές ευκαιρίες για επιχειρηµατική 
συνεργασία, δεδοµένων των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για εκσυγχρονισµό των 
υπαρχουσών δοµών υγείας και την κατασκευή και λειτουργία νέων υπερσύγχρονων 
νοσηλευτικών µονάδων. Για το 2015 ο προϋπολογισµός για την υγεία αυξήθηκε κατά 
50%, φθάνοντας στα 43 δις $  δικαιολογώντας απόλυτα το ενδιαφέρον και την πολιτική 
που ακολουθεί η κυβέρνηση. Με βάση το σχεδιαζόµενο πρόγραµµα στην επόµενη 
δεκαετία προβλέπεται η κατασκευή και θέση σε πλήρη λειτουργία πέντε νέων 
υπερσύγχρονων ιατρικών πόλεων σε όλη την επικράτεια του Σαουδαραβικού Βασιλείου. 
 
 

Αλλες χρήσιµες συµβουλές και πληροφορίες 
 
Παραθέτουµε διάφορες χρήσιµες συµβουλές και πληροφορίες σχετικά µε τις 

ιδιαιτερότητες της Σαουδικής Αραβίας τις οποίες καλό είναι να γνωρίζει και να 
ακολουθεί ο κάθε ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας που επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί 
στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας: 

 
-∆ιαφορά ώρας: τους µήνες από τέλος Οκτωβρίου έως και τέλος Μαρτίου, 

µεταξύ Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας υπάρχει µία ώρα διαφορά (+1). Από τέλος 
Μαρτίου έως και τέλος Οκτωβρίου η ώρα είναι ίδια και στις δύο χώρες 

-Νόµισµα: Σαουδαραβικό Ριάλι. Η ισοτιµία µε το αµερικανικό δολάριο είναι 
κλειδωµένη (1$=3,75 Σαουδαραβικά Ριάλια). Η συναλλαγµατική ισοτιµία µε το Ευρώ 
είναι κυµαινόµενη 

-Επιχειρηµατικό και Πολιτισµικό Περιβάλλον: το επιχειρηµατικό και 
πολιτισµικό περιβάλλον στην Σαουδική Αραβία είναι αρκετά συντηρητικό. Η ετοιµότητα 
και η προσεκτική και λεπτοµερής γνώση της κουλτούρας και της νοοτροπίας των 
Σαουδαράβων αποτελούν βασικά κριτήρια µιάς επιτυχηµένης ή µη επιχειρηµατικής 
διαπραγµάτευσης. 

-Γυναίκες επιχειρηµατίες δεν δραστηριοποιούνται ακόµη στην Σαουδική Αραβία. 
Παρόλη την πρόοδο που παρατηρείται σε άλλους τοµείς υπάρχει ακόµη έντονη η 
αντίληψη για διαφοροποίηση των δύο φύλων και η θέση της γυναίκας είναι τελείως 
διαφορετική από άλλες χώρες. Σε πολλά δηµόσια κτίρια, ξενοδοχεία ή εστιατόρια 
υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι όπου µπορεί µία οικογένεια να εξυπηρετηθεί 
(familysection). Πολύ σπάνιο επίσης είναι η ανταλλαγή χειραψίας µε γυναίκες. 

- απαγορεύεται αυστηρώς η εισαγωγή και χρήση αλκοολούχων ποτών, κρασιών 
και άλλων οινοπνευµατωδών ποτών καθώς και η εισαγωγή και κατανάλωση χοιρινού 
κρέατος. Η απαγόρευση ορίζεται από τη θρησκεία και οι παραβάτες τιµωρούνται 
αυστηρά. 

- οι ηµέρες αργίας είναι και στην Σαουδική Αραβία, από τον περασµένο Ιούνιο 
τ.ε., όπως και στις υπόλοιπες Αραβικές Χώρες, η Παρασκευή και το Σάββατο. Εργάσιµες 
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ηµέρες είναι από Κυριακή έως και Πέµπτη. Επίσηµες αργίες είναι η περιοδός εορτασµού 
του Eidενώ τα τελευταία χρόνια έχει επιτραπεί και ο επίσηµος εορτασµός της Εθνικής 
Επετείου της χώρας, η 23η Σεπτεµβρίου. 

- ο καλλίτερος τρόπος επικοινωνίας είναι είτε το τηλέφωνο είτε το φάξ. Η χρήση 
του e-mail,παρόλο ότι γίνεται ευρεία χρήση του, δεν θεωρείται και ο πλέον ασφαλής 
τρόπος επικοινωνίας ιδιαίτερα στον επιχειρηµατικό κόσµο. Είναι σύνηθες το φαινόµενο 
να µην υπάρχει απάντηση σε ηλεκτρονικά µηνύµατα µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται 
διάφορα προβλήµατα ή τυχόν παρεξηγήσεις µεταξύ των δύο πλευρών. 
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Σηµαντικές ∆ιευθύνσεις Υπουργείων Σαουδικής Αραβίας, 
Κυβερνητικών Οργανισµών και Φορέων 

 
ΜinistryofDefense – Υπουργείο Εθνικής Αµύνης  
Airport Road, Riyadh 11165  
Tel: 00966 11 478 5900, 00966 11 477 7313 
Fax: 00966 11 401 1336  
Jeddah Office: 00966 12 665 2400 
 
Ministry of Environment, Water and Agriculture  
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτινων Πόρων και Γεωργίας  
www.moa.gov.sa 
www.mowe.gov.sa 
 
Ministry of Commerce and Industry  
ΥπουργείοΕµπορίουκαιΒιοµηχανίας 
www.mci.gov.sa/en 
 
Ministry of Foreign Affairs – ΥπουργείοΕξωτερικών 
www.mof.gov.sa 
 
Ministry of Education – ΥπουργείοΠαιδείας 
www.mohe.gov.sa 
 
Ministy of Health –ΥπουργείοΥγείας 
www.moh.gov.sa 
 
MinistryofFinance – Υπουργείο Οικονοµικών  
www.mof.gov.sa 
 
MinistryofInterior – Υπουργείο Εσωτερικών  
www.moi.gov.sa 
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MinistryofEconomyandPlanning – ΥπουργείοΟικονοµίας και 
Σχεδιασµού  
www.mep.gov.sa 
 
Ministry of Water and Electricity –
ΥπουργείοΥδάτινωνΠόρωνκαιΗλεκτρισµού 
www.mowe.gov.sa 
 
Saudi Customs Authority – ΣαουδαραβικάΤελωνεία 
www.customs.gov.sa/sites/sc/en 
 
Saudi Ports Authority – ΣαουδαραβικήΑρχήΛιµένων 
www.ports.gov.sa/english/pages 
 
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) 
Σαουδαραβικός Οργανισµός Πιστοποίησης και Ελέγχων  
www.saso.gov.sa/en/pages 
 
General Authority for Civil Aviation – ΥπηρεσίαΠολιτικήςΑεροπορίας 
www.gaca.gov.sa 
 
Presidency of Meteorology and Environmental Protection – 
Μετεωρολογική Υπηρεσία και Υπηρεσία Προστασίας του 
Περιβάλλοντος  
www.pme.gov.sa 
 
Saline Water Conversion Corporation – ΣαουδαραβικόςΟργανισµός 
Αφαλάτωσης Υδάτων 
www.swcc.gov.sa/english/pages 
 
Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA) – Σαουδαραβικός 
Οργανισµός Προσέλκυσης Επενδύσεων  
www.sagia.gov.sa 
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SupremeEconomicCounsil – Ανώτατο Οικονοµικό Συµβούλιο  
Riyadh 11614 Saudi Arabia 
Tel: 00966 11 483 4037, 00966 11 480 3744 
Fax: 00966 11 483 4035 
E-Mail: info@sec.gov.sa 
www.sec.gov.sa 
 
Saudi Arabia Monetary Agency (SAMA) – ΚεντρικήΤράπεζατης 
Σαουδικής Αραβίας  
www.sama.gov.sa 
 
CapitalMarketAuthority – Σαουδαραβική Υπηρεσία Κεφαλαιαγοράς  
www.cma.org.sa 
 
Public Investment Fund (PIF) – ΣαουδαραβικόΤαµείοΕπενδύσεων 
Μinistry of Finance – Saudi Arabia  
Building 2, King Abdulaziz Road 6th Floor  
Al Wazarat Area 6847 
Saudi Arabia Riyadh 11452 
Tel: 00966 11 405 0000, 00966 11 405 2006 
Fax: 00966 11 412 3474 
E-Mail: pif@mof.gov.sa 
 
Saudi Fund for Development –ΣαουδαραβικόΑναπτυξιακόΤαµείο 
Saudi Fund for Development  
King Fahd Road Al Olaya District 50483 
Riyadh 11523 
Tel: 00966 11 279 4000 
Fax: 00966 11 464 7450 
E-Mail: info@sfd.gov.sa 
www.sfd.gov.sa 
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Saudi Industrial Development Fund (SIDF) – 
ΣαουδαραβικόΒιοµηχανικόΑναπτυξιακόΤαµείο 
King Abdulaziz Road 4143 
Riyadh 11149 
Tel: 00966 11 477 4002 
Fax: 00966 11 479 0165 
E-Mail: info@sidf.gov.sa 
www.sidf.gov.sa 
 
Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC) – 
ΣαουδαραβικόςΟργανισµόςΒιοµηχανιώνκαιΕπιχειρήσεων 
North Ring Road Kortoba Area 5101 
Riyadh 11422 
Tel: 00966 11 225 8000 
Fax: 00966 11 225 9000 
E-Mail: info@sabic.com 
www.sabic.com 
SaudiAramco – Σαουδαραβική Εταρεία Πετρελαίου  
www.saudiaramco.com/en/home 
 
King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) 
P.O. BOX 6086, Riyadh 11442 
Tel: 00966 11 488 3555 
Fax: 00966 11 488 3555 
www.kacst.edu.sa 
 
Royal Commission of Jubail and Yanbu – ΒασιλικήΕπιτροπήJubail and 
Yanbu 
Al Safarat Street Al Malaz District 5964 
Riyadh 11432 
Tel: 00966 11 264 9260 
Fax: 00966 11 456 5094 
E-Mail: webmaster@rcjy.gov.sa 
www.rcjy.gov.sa 
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Saudi Food and Drug Authority (SFDA) – 
ΣαουδαραβικόςΟργανισµόςΕλέγχουΤροφίµωνκαιΦαρµάκων 
North King Road – Al  Nafat Unit 6288  
Riyadh 13312  
Tel: 00966 11 203 8222 
Fax: 00966 11 275 1164 
 
Food Sector  
Tel: 00966 11 203 8222 
Fax: 00966 11 275 7238 
E-Mail: food-dept@sfda.gov.sa 
www.sfda.gov.sa 
 
Drug Sector  
Tel: 00966 11 203 8222 
Fax: 00966 11 275 7195 
E-Mail: drug-dept@sfda.gov.sa 
www.sfda.gov.sa 
 
Medical Services Sector 
Tel: 00966 11 203 8222 
Fax: 00966 11 275 7245 
E-Mail: MDS@sfda.gov.sa 
www.sfda.gov.sa 
 
Saudi Mining Company (Ma’aden) – ΣαουδαραβικήΕταιρείαΟρυκτών 
Βuilding 395 
Abu Baker Al Siddiq Street 68861 
Riyadh 11537 
Tel: 00966 11 874 8000 
Fax: 00966 11 874 8300 
E-Mail: info@maaden.com.sa 
www.maaden.com.sa 
 
Saudi Public Transport (SAPTCO) – ΣαουδαραβικήΑρχήΣυγκοινωνιών 
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www.gcf.org.sa 
 
Central Department of Statistics and Information – 
ΚεντρικήΣτατιστικήΣαουδαραβικήΑρχή 
Jaber Bin Rashid Street  
Al Murabba Area 3735 
Riyadh 11481 
Tel: 00966 11 401 4138 
Fax: 00966 11 405 9493 
E-Mail: info@cds.gov.sa 
www.cdsi.gov.sa 
 
Department of Zakat and Income Tax – ΤµήµαΦορολογίας 
www.dzit.gov.sa/en/home 
 
Communications and Information Technology Commission (CITC) – 
ΣαουδαραβικήΕπιτροπήΕπικοινωνιώνκαιΗλεκτρονικήςΤεχνολογίας 
CITC Building  
King Fahd Street Rahmaniya Area 45606 
Riyadh 11588 
Tel: 00966 11 461 8000, 00966 11 461 8033, 00966 11 461 8228 
Fax: 00966 11 461 8002, 00966 11 461 8335 
E-Mail: info@citc.gov.sa 
www.citc.gov.sa 
 
Arab Satellite Communications Organization (ARABSAT.ASCO) 
Αραβικός Οργανισµός ∆ορυφορικών Επικοινωνιών  
PublicPensionAgencyComplex 
Abdullah Bin Hutafa Al Sahmy Street C6 Floor  
Diplomatic Quarter 1038 
Riyadh 11431 
Tel: 00966 11 4820000, 00966 11 2819694 
Fax: 00966 11 488 7999, 00966 11 483 0940 
E-Mail: info@arabsat.com 
www.arabsat.com 
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Saudi Electricity Company (SEC) –
ΣαουδαραβικήΕταιρείαΗλεκτρισµού 
Oasis Compound Granada, Tower A1 
19th Floor – Granada District 22955 
Riyadh 11416 
Tel: 00966 11 807 9395 
Fax: 00966 11 807 9245 
www.se.com.sa 
 
National Water Company – ΣαουδαραβικήΕταιρείαΥδρευσης 
Radix Tower King Fahad Street 
6,7,8,9 and 10th Floor  
Al Olaya District 676 Olaya 
Riyadh 11421 
Tel: 00966 11 440 9444, 00966 11 212 7355, 00966 11 440 4224 
Fax: 00966 11 440 9595 
E-Mail: webmaster@nwc.com.sa 
www.nwc.com.sa 
 
Saudi Press Agency – ΣαουδαραβικόΠρακτορείοΕιδήσεων 
www.spa.gov.sa 
 
Saudi Telecommunications Company (STC)  -
ΣαουδαραβικήΕταιρείαΤηλεπικοινωνιών 
ΚingAbdulaziz Complex 
Imam Mohammed Bin Saud Street 
Al Mursalat Area 87912 
Riyadh 11652 
Tel: 00966 11 452 1815, 00966 11 452 7000 
Fax: 00966 11 452 5229, 00966 11 452 5726 
E-Mail: contactus@stc.com.sa 
www.stc.com.sa 
Saudi Arabian Railroad (SAR) – 
ΣαουδαραβικόςΟργανισµόςΣιδηροδρόµων 
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www.sar.com.sa 
 
Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry (CSC) – 
ΚεντρικήΕνωσηΕπιµελητηρίωνΣαουδικήςΑραβίας 
www.csc.org.sa 
 
Riyadh Chamber of Commerce and Industry – 
ΕµπορικόκαιΒιοµηχανικόΕπιµελητήριοΡιάντ 
Al Dabab Street Al Morabaa Area 596 
Riyadh 11421 
Tel: 00966 11 404 0044 
Fax: 00966 11 402 1103 
E-Mail: rdchamber@rdcci.org.sa 
www.riyadhchamber.com 
 
Jeddah Chamber of Commerce and Industry – 
ΕµπορικόκαιΒιοµηχανικόΕπιµελητήριοΤζέντας 
Al Amanah Street 
Al Baghdadiyyah District 1264 
Jeddah 21431 
Tel: 00966 12 651 5111, 00966 12 642 3535, 00966 12 647 1100 
Fax: 00966 12 651 7373, 00966 12 651 2070 
E-Mail: info@jcci.org.sa 
www.jcci.org.sa 
 
Eastern Province Chamber of Commerce and Industry – 
ΕµπορικόκαιΒιοµηχανικόΕπιµελητήριοΑνατολικήςΠεριφέρειαςDamma
m 
Tel: 00966 13 857 111 
Fax: 00966 13 857 0607 
P.O. BOX 719 
Dammam 31421 
www.chamber-ep.org.sa 
 
 


