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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΕΠΕΙΓΟΝ  

       Τζέντα, 9 Σεπτεµβρίου 2014  
       Α.Π.Φ. 600.2/ΑΣ 293 
 
ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών 
 
ΚΟΙΝ : Υπουργείο Εξωτερικών 
  -Γραφείο κ. Β΄Γενικού ∆/ντού (µέσω ΥΠΕΞ) 
  -Β3, Β8 ∆ιευθύνσεις (µέσω ΥΠΕΞ) 
 
Ε.∆. : -Πρεσβεία Ριάντ (µέσω ηµών) 
    -Γενικό Προξενείο Τζέντας (µέσω ηµών) 
 
 
ΘΕΜΑ : “Ενδιαφέρον µεγάλου Σαουδαραβικού Οµίλου στο τοµέα των 
                  κατασκευών για έναρξη συνεργασίας µε ελληνικές  
                  επιχειρήσεις”. 
 
 Αναφερόµενος στο θέµα και σε συνέχεια σχετικής επιστολής που λάβαµε στο 
Γραφείο µας, τόσο από την Πρεσβεία της χώρας µας στο Ριάντ όσο και από τον 
ενδιαφερόµενο Σαουδαραβικό Οµιλο επιχειρήσεων, σας γνωρίζω ότι ο εν λόγω όµιλος µε 
την επωνυµία “AL MOBTY GROUP” ενδιαφέρεται ζωηρά για έναρξη συνεργασίας µε 
αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις στο τοµέα των κατασκευών και της παραγωγής 
σιδήρου.  
 
 Ο συγκεκριµένος Σαουδαραβικός Οµιλος ασκεί την επιχειρηµατική του 
δραστηριότητα από το 1968, αρχικά ως κατασκευαστική επιχείρηση, ενώ αξιολογείται 
σήµερα ως η τέταρτη µεγαλύτερη κατασκευαστική επιχείρηση στο Βασίλειο της 
Σαουδικής Αραβίας και παράλληλα κατατάσσεται στην ένατη θέση, ως η ταχύτερα 
αναπτυσσόµενη επιχείρηση στο τοµέα των κατασκευών. Οι επιχειρηµατικές της 
δραστηριότητες αφορούν έξη διαφορετικούς τοµείς και το συνολικό εργατικό δυναµικό 
που διαθέτει ανέρχεται σε 6.300 υπαλλήλους περίπου. Οι τοµείς επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντός τους έχουν ως εξής: 
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- τοµέας κατασκευών έργων υποδοµών (infrastructure division) 
- τοµέας σιδηροδρόµων και σιδηροδροµικών δικτύων (railway division)  
- κατασκευαστικός τοµέας και τοµέας δοµικών υλικών (buildings division) 
- τοµέας βιοµηχανίας (manufacturing division) 
- τοµέας λιανικών πωλήσεων και λιανεµπορίου (Retail Division) 
- τοµέας κατοικίας και στέγασης (Real Estate Division) 

 
O εν λόγω όµιλος συµµετέχει στην κατασκευή µιάς µεγάλης σειράς έργων 

υποδοµών, όπως  πανεπιστήµια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, συγκροτήµατα 
κατοικιών, αεροδρόµια, συγκροτήµατα γραφείων, σιδηροδροµικούς σταθµούς και το 
σιδηροδροµικό εν γένει δίκτυο της χώρας, εργοστάσια και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, 
νοσοκοµεία και άλλα. Παράλληλα ο όµιλος έχει αποφασίσει και βρίσκεται ήδη στην 
διαδικασία λειτουργίας βιοµηχανίας παραγωγής σιδήρου και σιδηροµεταλλευµάτων, µε 
σκοπό τη κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων για όλη την αγορά της Σαουδικής 
Αραβίας και των χωρών της περιοχής του Κόλπου. Για το συγκεκριµένο έργο 
ενδιαφέρονται ζωηρά για εύρεση ελληνικής επιχείρησης µε απώτερο σκοπό τη 
δηµιουργία µικτής Ελληνό-Σαουδαραβικής επιχείρησης στην παραγωγή, εµπορία και 
διανοµή σιδήρου και σιδηροµεταλλευµάτων.  

 
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω και, µε δεδοµένο το αυξανόµενο ενδιαφέρον το 

οποίο υπάρχει από πλευράς αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων για ανάληψη 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συµµετοχή σε µεγάλα έργα υποδοµών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στην Σαουδική Αραβία, 
παρακαλώ όπως µου αποστείλετε το συντοµότερο δυνατόν αναλυτικά στοιχεία και 
πληροφορίες αξιόλογων ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων προκειµένου τα 
προωθήσουµε στον συγκεκριµένο Σαουδαραβικό Οµιλο. Επιπροσθέτα αναφέρω, όπως 
µας γνωρίζει ο ίδιος ο Σαουδαραβικός Οµιλος, ότι η εγχώρια παραγωγή σιδήρου 
ανέρχεται µόλις σε 250,000 MT ετησίως και δεν είναι δυνατόν να καλύψει την 
υπερβολικά αυξηµένη ζήτηση που υπάρχει στον κατασκευαστικό τοµέα, ζήτηση η 
οποία αναµένεται να αυξηθεί ακόµη περισσότερο στα αµέσως επόµενα χρόνια. 

 
Τέλος παραθέτω τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριµένου 

Σαουδαραβικού Οµίλου, προκειµένου ενηµερώσετε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις 
µέλη σας και παρακαλώ όπως αποστείλετε και στο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων Τζέντας αναλυτικά στοιχεία ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων που 
τυχόν θα ενδιαφέρονταν να έρθουν σε απευθείας επαφή µαζί τους. 

 
AL MOBTY CONTRACTING COMPANY 
P.O. BOX 7705, RIYADH 11472 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
Attn: Mr Noor Mohd Zameek (Operations Coordinator) 
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Tel: 00966 11 472 6793, Fax: 00966 11 291 8546 
Mobile: 00966 53 298 1051 
E-Mail: noor.zameek@almobty.com, chairman@almobty.com 
Website: www.almobty.com 
 
Τέλος µσας γνωρίζω ότι τα στοιχεία του εν λόγω Σαουδαραβικού Οµίλου 

επιχειρήσεων έχουν καταχωρηθεί στην ειδική σελίδα του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τζέντας στην 
διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr του Υπουργείου Εξωτερικών και παραµένω στην 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή άλλη ενέργεια χρειασθείτε. 

 
 
 
 
     Ο Προϊστάµενος 
 
 
             Θεόδωρος Ξυπολιάς  


