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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής 
Αραβίας (SAMA) – Καταβολή 
επιπλέον βοηθήµατος (µισθοί και 
συντάξεις δύο µηνών) σε χιλιάδες 
δηµοσίους υπαλλήλους, κρατικούς 
λειτουργούς και συνταξιούχους: 
 
Μετά από σχετική απόφαση του 
νέου ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, 
Βασιλέως Salman, η Κεντρική 
Τράπεζα της χώρας (Saudi Arabian 
Monetary Agency – SAMA) 
ενηµέρωσε όλες τις τράπεζες όπως 
προβούν σε καταβολή επιπλέον 
βοηθήµατος (µισθοί και συντάξεις 
δύο επιπλέον µηνών) σε χιλιάδες 
δηµοσίους υπαλλήλους, κρατικούς 
λειτουργούς αλλά και συνταξιούχους 
του δηµόσιου τοµέα. Η καταβολή 
του βοηθήµατος αυτού γίνεται, 
σύµφωνα µε την βασιλική απόφαση, 
χωρίς καµµία απολύτως διάκριση 
και αφορά δηµοσίους υπαλλήλους 
και κρατικούς λειτουργούς που 
εργάζονται σε φορείς και υπηρεσίες 
του Σαουδαραβικού δηµόσιου τοµέα 
καθώς επίσης και σε συνταξιούχους. 
 
Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, το 
Σαουδαραβικό Υπουργείο 
Οικονοµικών πρόκειται να 

καταθέσει επιπλέον βοήθηµα δύο 
µηνών στους τραπεζικούς 
λογαριασµούς 663.000 περίπου 
συνταξιούχων του δηµόσιου τοµέα. 
Παράλληλα αρκετές µεγάλες 
κρατικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν 
ήδη, σεβόµενες την απόφαση του 
νέου βασιλέως, ότι θα προχωρήσουν 
στην οικονοµική αυτή ενίσχυση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των 
υπαλλήλων τους. Η δηµόσια 
επιχείρηση ηλεκτρισµού (Saudi 
Electricity Company), της οποίας 
ποσοστό 81% ανήκει στο 
Σαουδαραβικό δηµόσιο, προχώρησε 
ήδη στην καταβολή του επιδόµατος, 
σε µισθούς δύο µηνών, σε όλους 
τους υπαλλήλους καθώς και στους 
εκπαιδευόµενους. Το συνολικό ποσό 
που διανεµήθηκε εκτιµάται στα 545 
εκατοµµ. Ριάλια (116 εκατοµµ. € 
περίπου). 
 
Την ίδια διαδικασία ακολούθησαν 
και άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις, 
όπως η Κρατική Σαουδαραβική 
Επιχείρηση Τηλεπικοινωνιών (Saudi 
Telecom Company), της οποίας 
ποσοστό 70% ανήκει στο 
Σαουδαραβικό δηµόσιο. Επίσης η 
κρατική “Southern Province 
Cement” προχώρησε στην καταβολή 
του επιδόµατος σε όλους τους 
Σαουδάραβες υπαλλήλους της, ενώ 
βοήθηµα µισθού για µισό µήνα 
κατέβαλε στους αλλοδαπούς 
εργαζοµένους.  
 
Τέλος και σύµφωνα µε την ίδια 
απόφαση, αντίστοιχα επιδόµατα 



 

 

 

κατεβλήθησαν σε σπουδαστές και 
φοιτητές ενώ προβλεπόταν και η 
διάθεση πιστώσεων ύψους 20 δις 
Ριαλίων για βελτίωση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, όπως σε παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος και πόσιµου 
νερού. 
 

2. Ενηµέρωση για την δηµόσια 
προσφορά κεφαλαίων στις Χώρες 
του Κόλπου  

Σύµφωνα µε πρόσφατα 
δηµοσιεύµατα στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό Σαουδαραβικό τύπο, η 
δηµόσια προσφορά κεφαλαίων 
(IPOs) στις χώρες του Κόλπου 
γνώρισε σηµαντική αύξηση το 2014 
φθάνοντας τα 7,3 δις δολάρια. Η 
βελτίωση των µακροοικονοµικών 
µεγεθών καθώς και το ευνοϊκό 
ρυθµιστικό περιβάλλον συνετέλεσαν 
στην βελτίωση του επενδυτικού 
κλίµατος, γεγονός που οδήγησε τους 
επενδυτές να πραγµατοποιήσουν 
περισσότερες συναλλαγές στα 
Χρηµατιστήρια Αξιών και µε αυτό 
το τρόπο να οδηγήσουν τους 
χρηµατιστηριακούς δείκτες σε 
αισθητή αύξηση. 

Πιό συγκεκριµένα, η Σαουδική 
Αραβία κατέχει το 38% των 
συνολικών κεφαλαίων και τα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα το 31%. 
Παρόλη την σηµαντική αύξηση, οι 
αναλυτές παραµένουν επιφυλακτικοί 
για την εξελικτική πορεία των IPOs 
και περιµένουν να δούν το ύψος των 
επιδόσεών τους το πρώτο εξάµηνο 

τ.ε. Την µεγαλύτερη προσφορά 
κεφαλαίων στην Σαουδική Αραβία 
κατέγραψε η National Commercial 
Bank (NCB) µε κεφάλαια ύψους 6 
δις δολαρίων και ακολουθούν στα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα η Dubai 
Parks and Resorts µε κεφάλαια 
ύψους 695 εκατοµµ. δολαρίων. 

Επίσης οι κεφαλαιαγορές χρέους 
σηµείωσαν σηµαντική 
δραστηριότητα όπου 
πραγµατοποιήθηκε σηµαντική 
αύξηση του όγκου των συναλλαγών, 
παρόλη τη πτώση των τιµών του 
πετρελαίου διεθνώς. Οι διάφοροι 
αναλυτές εκτιµούν µάλιστα ότι αυτή 
η δυναµική δραστηριότητα θα 
συνεχισθεί και το τρέχον έτος καθώς 
και τα επόµενα έτη. 

3. Ανοδος του Χρηµατιστηρίου της 
Σαουδικής Αραβίας (δείκτης 
Tadawul) µετά την ανάκτηση της 
εµπιστοσύνης από τις αγορές, 
σχετικά µε την επέµβαση της 
Σαουδικής Αραβίας στην Υεµένη 

Το Χρηµατιστήριο της Σαουδικής 
Αραβίας (Tadawul), µέσα στις 
τελευταίες έξη εβδοµάδες, 
παρουσίασε την µεγαλύτερη δυνατή 
άνοδο, ιδιαίτερα µετά την απόφαση 
της Σαουδικής Αραβίας για 
στρατιωτική επέµβαση στην Υεµένη 
και την αντιµετώπιση της έκρυθµης 
κατάστασης που επικρατεί στη 
χώρα. Σύµφωνα µε οικονοµικούς 
αναλυτές και εκπροσώπους 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και οµίλων 
επιχειρήσεων, η εσωτερική αγορά 
αντέδρασε πολύ θετικά στις 



 

 

 

πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι 
Σαουδαραβικές ένοπλες δυνάµεις 
στην Υεµένη. 

Ο δείκτης µετοχών “Tadawul All 
Share Index – TASI” παρουσίασε 
αύξηση 1,88%, φθάνοντας στην 
τελευταία συνεδρίαση στις 9.071,2 
µονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 167,71 µονάδες. Από την αρχή 
του τρέχοντος έτους η αύξηση του 
δείκτη ανήλθε σε 8,85%. 
Παράλληλα και µε βάση τις 
εκτιµήσεις και αναλύσεις 
οικονοµικών αναλυτών και 
εµπειρογνωµόνων, η σταθερή και 
ενιαία στάση την οποία έχουν 
υιοθετήσει στο σύνολό τους οι 
ηγέτες των Αραβικών Κρατών 
απέναντι στην έκρυθµη κατάσταση 
στην Υεµένη, θέση που 
επιβεβαιώθηκε µε τον πλέον 
κατηγορηµατικό τρόπο κατά την 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής του 
Αραβικού Συνδέσµου στο Sharm El 
Sheikh στην Αίγυπτο, συνετέλεσε σε 
µεγάλο βαθµό στην ανάκτηση της 
εµπιστοσύνης στους 
χρηµατιστηριακούς και επενδυτικούς 
κύκλους. 

Αλλοι αναλυτές υποστηρίζουν 
επίσης ότι η αβέβαιη και έκρυθµη 
κατάσταση στην Υεµένη είναι 
προσωρινή και δεν αναµένεται να 
επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό την 
Σαουδαραβική Οικονοµία και τις 
εξελίξεις στο Χρηµατιστήριο και 
στην εγχώρια αγορά κεφαλαίων. 

Ενα εξίσου θετικό στοιχείο για την 
χρηµατιστηριακή αγορά θα 

µπορούσε να είναι η ένταξη του 
δείκτη Tadawul στην οµάδα των 
χρηµατιστηρίων των αναδυόµενων 
αγορών, γεγονός το οποίο είναι πολύ 
πιθανόν να συµβεί αργότερα στο 
τρέχον έτος. Η ενέργεια αυτή θα 
µπορούσε να εξισορροπήσει τις 
οποιεσδήποτε απώλειες από την 
σταδιακή πτώση των τιµών του 
αργού πετρελαίου.  

Τα περισσότερα επίσης 
Χρηµατιστήρια των Χωρών του 
Αραβικού Κόλπου, µετά από σχετική 
πτώση που παρουσίασαν τις 
προηγούµενες ηµέρες, ανέκαµψαν 
αισθητά αντανακλώντας τις θετικές 
εκτιµήσεις για ταχύτερη 
αποκλιµάκωση των εχθροπραξιών 
και της τεταµένης κατάστασης στην 
Υεµένη. 

Ο δείκτης στο Ντουµπάϊ παρουσίασε 
αύξηση 0.9%, στο Κατάρ επίσης 
αύξηση 0,7% ενώ στο Κουβέϊτ και 
στο Σουλτανάτο του Οµάν 
µεγαλύτερη αύξηση 1,6% και 1,2% 
αντιστοίχως. Η άνοδος του δείκτη 
Tadawul οφείλεται κυρίως στην 
στρατηγική ορισµένων µεγάλων 
εισηγµένων επιχειρήσεων και στην 
κατακόρυφη άνοδο της αξίας των 
µετοχών τους.  

Συγκεκριµένα η εταιρεία “Real 
Estate” “Jabal Omar Development 
Company” παρουσίασε άνοδο της 
µετοχής της κατά 5,8%. Οι 
πρόσφατες πωλήσεις νέων 
συγκροτηµάτων κατοικιών και 
επαγγελµατικών χώρων, συνολικής 
αξίας 70,1 εκατοµµ. Ριαλίων 



 

 

 

συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
άνοδο της µετοχής της, σε 
συνδυασµό µε την χρηµατοδότηση 
και προγραµµατισµό κατασκευής 
νέων συγκροτηµάτων κατοικιών και 
χώρων επαγγελµατικής στέγης. 

Επίσης η επιχείρηση “Saudi Kayan 
Petrochemical Company” 
παρουσίασε άνοδο της µετοχής της 
κατά 2,7%, µετά την ανακοίνωση 
επαναλειτουργίας της µονάδος 
διϋλισης πετρελαίου στο Jubail, µετά 
από µακρά περίοδο εγκατάλειψής 
της. Επίσης η µητρική εταιρεία 
“Saudi Basic Industries Co. – 
SABIC” παρουσίασε άνοδο της 
µετοχής της 1,0%. 

 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ  

1.-∆ιεθνής Εκθεση ∆οµικών 
Υλικών, Κατασκευών και Βαρέως 
Εξοπλισµού “BUILDEX 2015” – 
Dhahran International Exhibitions 
Center:  

πραγµατοποιείται αυτές τις ηµέρες 
στη πόλη Dhahran, στην Ανατολική 
Περιφέρεια της Σαουδικής Αραβίας, 
η 17η ∆ιεθνής Εκθεση δοµικών 
υλικών, κατασκευών και βαρέως 
εξοπλισµού “BUILDEX 2015”. Στην 
εφετεινή διεθνή έκθεση συµµετέχουν 
περισσότερες από 120 τοπικές και 
ξένες επιχειρήσεις στους 
συγκεκριµένους τοµείς ενώ ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
συµµετοχές διαφόρων χωρών, οι 
οποίες δίδουν µεγαλύτερο κύρος και 

διεθνή εµβέλεια στο συγκεκριµένο 
επιχειρηµατικό γεγονός. Οι ξένες 
συµµετοχές, µεταξύ των άλλων, 
προέρχονται από διάφορες χώρες 
όπως Γερµανία, Ιταλία, Ινδία, Κίνα, 
Τουρκία, Ελλάδα, ΗΑΕ, Μπαχρέϊν, 
Κατάρ και Αίγυπτο. 

Η εφετεινή 17η διεθνή έκθεση τελεί 
υπό την αιγίδα του ∆ιοικητού της 
Ανατολικής Περιφέρειας της χώρας, 
Fahad Al-Jubair, γεγονός το οποίο 
δίδει ακόµη µεγαλύτερο βάρος και 
κύρος στο συγκεκριµένο 
επιχειρηµατικό γεγονός ενώ 
παράλληλα συµβάλει στην 
αποτελεσµατικότερη και 
ουσιαστικότερη επικοινωνία µεταξύ 
της τοπικής επιχειρηµατικής 
κοινότητας και των ενδιαφερόµενων 
εµπορικών επισκεπτών και εκθετών. 
Στην συγκεκριµένη διεθνή έκθεση 
παρουσιάζονται οι τελευταίες 
τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις 
καθώς και οι καινοτοµίες σε 
διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους 
του τοµέα των κατασκευών, όπως 
στα δοµικά υλικά και στα υλικά 
κατασκευών, στον µηχανολογικό 
εξοπλισµό και εξοπλισµό µε 
διάφορα υλικά κατασκευών, όπως 
κεραµίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, 
επαγγελµατικά χρώµατα και 
βερνίκια, συστήµατα ασφαλείας, 
νέες µηχανολογικές µελέτες και 
άλλα.  

Η συγκεκριµένη διεθνής έκθεση 
συµπίπτει χρονικά µε την διεθνή 
έκθεση βαρέως εξοπλισµού, που 
πραγµατοποιείται αυτές τις ηµέρες 



 

 

 

στη Νταµάµ, επίσης στην Ανατολική 
Περιφέρεια της Σαουδικής Αραβίας. 

1. Ανάπτυξη του τοµέα των 
τροφίµων στο Σουλτανάτο του 
Οµάν – Πραγµατοποίηση νέων 
επενδύσεων στο τοµέα της αγρο-
επιχειρηµατικότητας: 

σύµφωνα µε πρόσφατο άρθρο που 
δηµοσιεύεται στην έγκριτη 
ηλεκτρονική έκδοση “Oxford 
Business Group”, η κυβέρνηση του 
Σουλτανάτου του Οµάν προτίθεται 
να προχωρήσει άµεσα σε σειρά 
στρατηγικών επενδύσεων για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα των 
τροφίµων στη χώρα και στην 
σταδιακή ενίσχυση της αγρό-
επιχειρηµατικότητας. Συγκεκριµένα 
προβλέπεται η υλοποίηση νέων 
στρατηγικών επενδύσεων που θα 
συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στην 
αύξηση του βαθµού ασφαλείας των 
τροφίµων και παράλληλα θα δώσουν 
περισσότερες δυνατότητες και 
ευκαιρίες για αύξηση των εξαγωγών 
επεξεργασµένων τροφίµων από τον 
νέο εµπορευµατικό σταθµό της 
πόλης Sohar, στα βορειοανατολικά 
της χώρας. 

To Σουλτανάτο του Οµάν, όπως και 
οι περισσότερες των χωρών του 
Αραβικού Κόλπου, είναι σε µεγάλο 
βαθµό εξαρτηµένες από τις 
εισαγωγές τροφίµων κυρίως λόγω 
των ακραίων κλιµατολογικών 
συνθηκών αλλά και των 
περιορισµών στη χρήση 
καλλιεργήσιµων εκτάσεων. Η νέα 
παραγωγική µονάδα αποθήκευσης 

και διανοµής επεξεργασµένων 
τροφίµων, συνολικής επένδυσης 200 
εκατοµµυρίων $, αναµένεται να είναι 
έτοιµη έως τις αρχές 2016, µε αρχική 
δυναµικότητα παραγωγής 700.000 
τόνους και σε δεύτερη φάση το 
1.000.000 τόνους. 

Παράλληλα µε τις ιδιωτικές 
επενδύσεις, η Οµανική Κυβέρνηση 
διαθέτει πιστώσεις από τον κρατικό 
προϋπολογισµό για ενίσχυση της 
βιοµηχανίας τροφίµων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελεί η χρηµατοδότηση για 
υλοποίηση µεικτής επένδυσης (joint 
venture), µεταξύ του Οµανικού 
δηµοσίου και της ιδιωτικής 
επιχείρησης “A΄Saffa Foods”. Η 
επένδυση ανέρχεται στα 100 
εκατοµµ. Οµανικά Ριάλια (περίπου 
260 εκατοµµ. $) και αποτελεί 
σηµαντικό βήµα για την επάρκεια 
της Οµανικής αγοράς σε πουλερικά 
και είδη πτηνοτροφίας. Η νέα µεικτή 
επιχείρηση  µε την επωνυµία “Oman 
Food Investment Holding” θα 
ηγείται του όλου έργου ενώ η 
ιδιωτική επιχείρηση “A’Saffa 
Foods” θα κατέχει ποσοστό 20% των 
µετοχών της νέας κοινοπραξίας. 


