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ΘΕΜΑ : “Σαουδαραβικός Οργανισµος για Προσέλκυση Αλλοδαπών  
   Επενδύσεων (Saudi Arabian General Investment Authority – 
  SAGIA) – Νέες προϋποθέσεις και κριτήρια για χορήγηση 
  θεώρησης εισόδου σε υποψήφιους αλλοδαπούς επενδυτές ή και  
  Γενικούς ∆ιευθυντές επιχειρήσεων”. 
 
 Σύµφωνα µε ενηµέρωση την οποία είχαµε από τα Γραφεία της Ευρωπαϊκής 
Αντιπροσωπείας στο Ριάντ, ο Οργανισµός αρµόδιος για Προσέλκυση Αλλοδαπών 
Επενδύσεων στην Σαουδική Αραβία (Saudi Arabian General Investment Authority – 
SAGIA) ανακοίνωσε το νέο θεσµικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις προκειµένου 
χορηγείται η αναγκαία θεώρηση εισόδου (βίζα) σε νέους υποψήφιους αλλοδαπούς 
επενδυτές καθώς και σε ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη αλλοδαπών 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες και δραστηριοποιούνται στη χώρα είτε πρόκειται 
να εγκατασταθούν.  
 
 Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο, όπως αυτό διαµορφώνεται και µε 
αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση νέων υποψήφιων αλλοδαπών επενδυτών που 
ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Σαουδαραβική οικονοµία, αλλά συγχρόνως 
να ενισχυθούν και οι ήδη υπάρχουσες αλλοδαπές επενδύσεις, οι υποψήφιοι αλλοδαποί 
επενδυτές έχουν πλέον την δυνατότητα να κατέχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας 
µιάς επιχείρησης και να ζητούν τη χορήγηση θεώρησης εισόδου, σύµφωνα µε τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

 η επιχείρηση θα πρέπει να εντάσσεται σε ειδική κατηγορία και να 
χαρακτηρίζεται, ως καινοτόµα και υποσχόµενη (Innovative and Promising), 
να έχει νόµιµα καταγεγραµµένο εµπορικό σήµα το οποίο θα χρησιµοποιείται για 
όλα τα προϊόντα της συγκεκριµένης επιχείρησης 
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 η επιχείρηση θα πρέπει να εξάγει τα προϊόντά της υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 
πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τις µεθόδους παραγωγής των 
προϊόντων, σύµφωνα µε τις διεθνείς απαιτήσεις και προδιαγραφές 

 η εκάστοτε επιχείρηση θα πρέπει να εντάσσεται στην κατηγορία των 
επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους, µε 50 εργαζόµενους τουλάχιστον και να 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις και άλλες νοµικές υποχρεώσεις, όπως 
αυτές προκύπτουν από την συµµετοχή της Σαουδικής Αραβίας στον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ). Οι εν λόγω δεσµεύσεις και νοµικές υποχρεώσεις 
ορίζουν ότι ποσοστό 25% τουλάχιστον των εργαζοµένων θα πρέπει να είναι 
αλλοδαποί. Το ανωτέρω ποσοστό αναλύεται σε 10% των θέσεων για 
διευθυντικά ανώτερα και ανώτατα στελέχη και σε 15% για θέσεις τεχνικών 
και εργατικού δυναµικού ή και το αντίστροφο 

 το ελάχιστο κεφάλαιο της επιχείρησης δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 
37,5 εκατοµµ. Ριάλια (περίπου 9,5 εκατοµµ. €). 

 
Ο αλλοδαπός επενδυτής ή ο Γενικός ∆ιευθυντής µιάς αλλοδαπής επιχείρησης, ο 

οποίος ζητά τη χορήγηση θεώρησης εισόδου θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 

 θα πρέπει να είναι απόφοιτος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος και να κατέχει 
και τον αντίστοιχο πανεπιστηµιακό τίτλο 

 η αλλοδαπή επιχείρηση καθώς και ο αιτών την θεώρηση εισόδου δεν θα πρέπει 
να έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε ποινικό ή άλλο αδίκηµα είτε εντός είτε εκτός 
της επικράτειας της Σαουδικής Αραβίας καθώς επίσης και να µην εκκρεµεί 
οποιαδήποτε υπόθεση εναντίον τους είτε εντός είτε εκτός της επικράτειας της 
Σαουδικής Αραβίας 

 πιστοποιητικό ή άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την εµπειρία και τις 
ανάλογες γνώσεις του υποφήφιου Γενικού ∆ιευθυντού και µε απαραίτητη 
προϋπηρεσία όχι λιγότερη από δέκα χρόνια 

 ο Γενικός ∆ιευθυντής θα πρέπει να είναι και ο ίδιος κατόχος µετοχών της 
επιχείρησης 

 
Σύµφωνα τέλος µε επίσηµες ανακοινώσεις του Σαουδαραβικού Οργανισµού το νέο 

θεσµικό πλαίσιο και οι ανωτέρω προϋποθέσεις έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται σε όλες 
τις νέες αιτήσεις από τις 15 Φεβρουαρίου τ.ε. ενώ όλοι όσοι κατέχουν ήδη θεώρηση 
εισόδου θα πρέπει να συµµορφωθούν προς τις νέες απαιτήσεις, το αργότερο έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2017. 
       Ο Προϊστάµενος 
 
 
               Θεόδωρος Ξυπολιάς  




