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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

(Doing Business in the Saudi Arabian Market) 
 

Α. Γενικά Στατιστικά Στοιχεία  
 

1. Γενικά χαρακτηριστικά χώρας 
 

Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι η κοιτίδα του Ισλαµισµού και ο 
θεµατοφύλακας των δύο περισσότερο ιερών τόπων προσκυνήµατος για τον 
Μουσουλµανικό κόσµο, τις πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Ο επίσηµος τίτλος του 
Βασιλέως της Σαουδικής Αραβίας είναι ο “Θεµατοφύλακας των δύο ιερών τεµένων της 
Μέκκας και της Μεδίνας” (Custodian of Two Holy Mosques). 

 
Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ιδρύθηκε το 1932 από τον πρώτο βασιλέα της 

χώρας, Abd Al-Aziz bin Abd Al-Rahman Al Saud (Ibn Saud), µετά από 30χρόνο αγώνα 
ενοποίησης όλων των φυλών που κατοικούσαν διάσπαρτοι στο µεγαλύτερο τµήµα της 
Αραβικής Χερσονήσου. Μετά τον θάνατο του Βασιλέως Abdullah bin Abd Al Aziz Al 
Saud, τον ∆εκέµβριο 2014, η χώρα κυβερνάται έως σήµερα από τον νέο Βασιλέα 
Salman. Ο νέος ηγέτης του Βασιλείου εξακολουθεί να εφαρµόζει την πολιτική 
εκσυγχρονισµού της χώρας καθοδηγούµενος κυρίως από τις προσωπικές του επιλογές, 
τον πολιτικό πραγµατισµό του και την ιδεολογία του κυρίως µέσω µιάς σειράς 
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κοινωνικών και οικονοµικών πρωτοβουλιών και µεταρρυθµίσεων, όπως η συνεχής 
καταπολέµηση της ανεργίας και προσφορά περισσότερων νέων θέσεων εργασίας, 
παροχή κοινωνικών δικαιωµάτων στις γυναίκες, προσέλκυση περισσότερων αλλοδαπών 
επενδύσεων, δίδοντας περισσότερες ευκαιρίες και µεγαλύτερο ρόλο στον ιδιωτικό τοµέα 
της οικονοµίας αλλά και αποθαρρύνοντας τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, µέσω κυρίως της 
εφαρµογής της πολιτικής της Σαουδοποίησης (Saudisation Policy), από το να 
προσλαµβάνουν αλλοδαπούς εργαζόµενους- 

 
 Η Σαουδική Αραβία είναι µακράν η µεγαλύτερη χώρα σε µέγεθος και πληθυσµό, 

αλλά και η µεγαλύτερη οικονοµία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το 
πολίτευµα της χώρας είναι µοναρχία, ο δε Βασιλιάς o οποίος προέρχεται από την 
βασιλική οικογένεια, Abdul-Aziz Bin Saud, ελέγχει τα νοµοθετικά, εκτελεστικά και 
δικαστικά όργανα, καθώς επίσης εκδίδει όλα τα βασιλικά διατάγµατα και αποφάσεις που 
αποτελούν τη βάση της νοµοθεσίας της χώρας. Ο Βασιλιάς είναι επίσης και ο 
Πρωθυπουργός της χώρας, ενώ προεδρεύει του Υπουργικού Συµβουλίου που αποτελείται 
από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, 23 Υπουργούς εκ των οποίων ο καθένας έχει το 
δικό του χαρτοφυλάκιο και 5 Υπουργούς άνευ χαρτοφυλακίου. Ο Βασιλιάς επίσης έχει 
την τελική αρµοδιότητα διορισµού και παύσης των διαφόρων Υπουργών του. Το 
Υπουργικό Συµβούλιο καλύπτει όλους τους βασικούς τοµείς της διακυβέρνησης της 
χώρας και συγκεκριµένα, µεταξύ των άλλων, της εκτελεστικής και διοικητικής εξουσίας, 
θέµατα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, άµυνας, δηµοσίων οικονοµικών, υγείας 
και εκπαίδευσης. 

 
 Η κυβέρνηση απαρτίζεται από µία σειρά Υπουργείων και άλλων κρατικών Αρχών 

και Φορέων. Τα βασικά και πλέον σηµαντικά Υπουργεία είναι: 
 
 Υπουργείο Οικονοµικών (Ministry of Finance) 
 Στο Υπουργείο Οικονοµικών εντάσσονται και οι αρµόδιες φορολογικές 

Αρχές µε την επωνυµία (Department of Zakat and Income Tax – DZIT). 
  
 Υπουργείο Οικονοµίας και Σχεδίασης (Ministry of Economy and Planning) 
 Υπουργείο Εργασίας (Ministry of Labour) 
 Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων (Ministry of Social Affairs) 
 Υπουργείο Γεωργίας και Περιφερειακών Υποθέσεων (Ministry of 

Municipalities and Rural Affairs) 
 Ανώτατο Οικονοµικό Συµβούλιο (Supreme Economic Counsil) 
 Το Ανώτατο Οικονοµικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 1999 από 

τον τότε Βασιλέα Abdullah και περιλαµβάνει µέλη που έχουν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα. Αποτελεί τον βασικό συντονιστή µεταξύ 
πολλών οικονοµικών φορέων της Σαουδικής Αραβίας, ενσωµατώνοντας τις 
δραστηριότητές τους και διευκολύνοντας της αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων σε 
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διάφορα καίριας και στρατηγικής σηµασίας οικονοµικά ζητήµατα. Μεταξύ των άλλων, ο 
εκάστοτες Πρόεδρος του εν λόγω κυβερνητικού σώµατος είναι υπεύθυνος για να 
αποφασίζει ποιές βιοµηχανικές µονάδες είναι ανοικτές σε ξένους επενδυτές και ποιές 
είναι περιορισµένες ή υπό εξέταση.  

  
 Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Arabian 
Monetary Agency – SAMA) 
 
 H Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας (SAMA), σηµαντικός φορέας 
άσκησης νοµισµατικής πολιτικής είναι, µεταξύ των άλλων, υπεύθυνη και για τα εξής: 
 

 έκδοση του εθνικού νοµίσµατος της χώρας, Σαουδαραβικό Ριάλι 
 ενεργεί ως τραπεζίτης για την κεντρική κυβέρνηση 
 εποπτεύει και ελέγχει όλες τις εµπορικές τράπεζες της χώρας 
 διαχειρίζεται τα συναλλαγµατικά αποθέµατα 
 είναι αρµόδια για την άσκηση νοµισµατικής πολιτικής και την σταθερότητα των 
τιµών και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

 προωθεί την γενικότερη ανάπτυξη της εγχώριας οικονοµίας και διασφαλίζει την 
αξιοπιστία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος  

 
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. 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 



 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ 
 

4 
 

 
 

 
Εκταση  

2.149.690 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα 

 
Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (Α.Ε.Π.-σε τιµές 
αγοραστικής δύναµης  

 
2014: 1.653 τρις $  
2015: 1.711 τρις $ 
2016: 1.731 τρις $ 

 
Αύξηση Α.Ε.Π. 

2014: 3,6% 
2015: 3,5% και 2016: 1,2% 

 
Κατά Κεφαλή Ετήσιο 
Εισόδηµα 

2014: 53.700 $ 
2015: 54.500 $ 
2016: 54.100 $ 

 
Ακαθάριστες Εθνικές 
Αποταµιεύσεις  

2014: 38,3% ΑΕΠ 
2015: 26,4% ΑΕΠ 
2016: 25% ΑΕΠ 

Κατανάλωση Νοικοκυριών  42,3% ΑΕΠ 
 
Κυβερνητικές ∆απάνες 

 
29,6% ΑΕΠ 
 

Επενδύσεις πάγιων 
κεφαλαίων 

 
29,5% ΑΕΠ 

Επενδύσεις σε αποθέµατα 5,9% ΑΕΠ 
Εξαγωγές προϊόντων και  
υπηρεσιών  

 
30,7% ΑΕΠ 

Εισαγωγές προϊόντων και 
υπηρεσιών  

 
-38% ΑΕΠ 

 
 
Σύνθεση ΑΕΠ ανά τοµέα  

Αγροτικός τοµέας – 
γεωργία: 2,4% 
Βιοµηχανία: 42,9% 
Υπηρεσίες: 54,7% 

 
 
Γεωργία – Αγροτικός 
Τοµέας  

σιτηρά, οπωροκηπευτικά, 
εσπεριδοειδή, πουλερικά, 
γαλακτοκοµικά, βοοειδή και 
άλλα νωπά κρέατα  

Βιοµηχανία   πετρέλαιο και 
πετρελαιοειδή, πετροχηµικά, 
αµµωνία, βιοµηχανικά 
αέρια, τσιµέντα, λιπάσµατα, 
πλαστικά, µέταλλα και 
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ορυκτά, κατασκευές και 
δοµικά υλικά  

Βιοµηχανική Παραγωγή  2016: 0,6%  
  
Εργατικό ∆υναµικό  

12,02 εκατοµµύρια (80% 
αλλοδαποί εργαζόµενοι) 

 
Εργατικό ∆υναµικό ανά 
τοµέα  

Γεωργία-αγροτικός τοµέας: 
6,7% 
Βιοµηχανία: 21,4% 
Υπηρεσίες: 71,9% 
  

 
Ανεργία 

2015: 11,4%  
2016: 11,2% 

Προϋπολογισµός  
Φόροι και Αλλα Εσοδα  

 
2016: 23,5% ΑΕΠ  

 
Προϋπολογισµός  

Εσοδα 2015: 193 δις $ 
∆απάνες 2015: 318 δις $ 

Φόροι και άλλα Εσοδα   2015: 28,3% Α.Ε.Π. 
Ελλειµµα Προϋπολογισµού  2016: -13,6% ΑΕΠ 
∆ηµόσιο Χρέος (% Α.Ε.Π.) 2015: 15% Α.Ε.Π. 

2016: 31% Α.Ε.Π. 
Πληθωρισµός  2015: 2,2% 

2016: 4,4% 
Ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών 

2015: -56,72 δις $ 
2016: -24,91 δις $ 

 
Εξαγωγές  

2015: 202,3 δις $ 
2016: 205,3 δις $ 

 
Εξαγωγές – Κυριότεροι 
Πελάτες  

Κίνα 13,2%, Ιαπωνία 10,9%, 
ΗΠΑ 9,6%, Ινδία 9,3% και 
Νότιος Κορέα 8,5% 

 
Εισαγωγές  

2015: 155 δις $ 
2016: 157,7 δις $ 

 
 
Εισαγωγές – Κυριώτεροι 
Προµηθευτές  

Κίνα 13,8%, ΗΠΑ 12,5%, 
Γερµανία 7%, Νότιος Κορέα 
6%, Ινδία 4,4%, Ιαπωνία 
4,3%, Ηνωµένο Βασίλειο 
4,3% 

Συναλλαγµατικά αποθέµατα 
και αποθέµατα σε χρυσό  

31/12/2015: 616,4 δις $ 
31/12/2016: 553,7 δις $ 

 
Εξωτερικό ∆ηµόσιο Χρέος  

31/12/2015: 169,8 δις $ 
31/12/2016: 200,9 δις $ 

Αµεσες Αλλοδαπές  
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Επενδύσεις στην Σαουδική 
Αραβία 

31/12/2015: 250,7 δις $ 
31/12/2016: 258,7 δις $ 

Σαουδαραβικέ Επενδύσεις 
στο Εξωτερικό  

31/12/2015: 37,98 δις $ 
31/12/2016: 42,95 δις $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικές Συµβουλές για άσκηση επιτυχούς επιχειρηµατικότητας 
στην Σαουδική Αραβία 
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 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. 
 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 (decision maker) 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. 
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 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. 
 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. 
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 Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
  
 

1. Εταιρικό ∆ίκαιο και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 
 
Η ενσωµάτωση µιάς εταιρείας στην Σαουδική Αραβία µπορεί να είναι αρκετά 

επαχθής. Οι νοµικοί σύµβουλοι µπορούν να καθοδηγούν τους επενδυτές µέσω 
συγκεκριµένης διαδικασίας που είναι σχετικά µακρά. Παρόλο που υπάρχουν µερικές 
ιδιαιτερότητες, όσον αφορά τα δικαιώµατα των µετόχων και την διαχείριση των 
εταιρειών, οι βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα είναι γενικά παρόµοιες 
µε εκείνες που ισχύουν στις περισσότερες χώρες. 

 
2.Αδειοδότηση 
 
Οι επιχειρήσεις στην Σαουδική Αραβία που δεν ανήκουν εξ ολοκλήρου σε 

Σαουδάραβα υπήκοο ή σε υπήκοο των κρατών-µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας δεν 
επιτρέπεται να ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα εντός της Σαουδικής 
Αραβίας, εκτός εάν έχουν άδεια από την SAGIA (Saudi Arabian General Investment 
Authority) και, εφόσον οι δραστηριότητές της δεν εµφανίζονται σε κανενός είδους 
“αρνητική λίστα”. Eπιπλέον κάτω από ορισµένες συνθήκες µπορούν να χρειάζονται 
περισσότερες της µιάς επιχειρησιακές άδειες πρίν ή µετά την ενσωµάτωση, εφόσον η 
δραστηριότητα εµπίπτει στην αρµοδιότητα άλλου Υπουργείου, όπως είναι για 
παράδειγµα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Συνεπώς ένας αλλοδαπός επενδυτής 
πρέπει να διαθέτει κατάλληλη άδεια προκειµένου να ασκεί τις δραστηριότητές του στη 
χώρα. 

 
3.∆ιάφορες Μορφές Εταιρειών  
 
Για έναν αλλοδαπό επενδυτή οι επιχειρήσεις στην Σαουδική Αραβία µπορούν να 

έχουν διάφορες νοµικές µορφές: 
 
Θυγατρική Εταιρεία: Η νοµοθεσία για τις αλλοδαπές επενδύσεις επιτρέπει την 

εγγραφή 100% αλλοδαπών εταιρειών για ορισµένες δραστηριότητες, όπως αυτές της 
παροχής υπηρεσιών. Οι θυγατρικές εταιρείες µπορούν να λάβουν την µορφή είτε 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Limited Liability Company – LLC), είτε µε τη µορφή 
µεικτών επιχειρήσεων (Joint Stock Company – JSC). Για πρακτικούς λόγους κυρίως η 
καταλληλότερη διαθέσιµη εταιρική µορφή στην Σαουδική Αραβία είναι η εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης (LLC), για αλλοδαπές εταιρείες σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
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Υποκατάστηµα: οι αλλοδαποί επενδυτές µπορούν επίσης να ανοίξουν τοπικά 
υποκαταστήµατα χωρίς συµµετοχή ηµεδαπού υπηκόοου. Ενα υποκατάστηµα είναι µία 
κοινή επιχειρηµατική δοµή για ξένες επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες στην 
Σαουδική Αραβια προέρχονται από σύµβαση µε την Σαουδαραβική κυβέρνηση. 
Υποκατάστηµα αλλοδαπού επενδυτού θα χρειαζόταν άδεια αλλοδαπής επένδυσης από 
την SAGIA και δεν αποτελεί ξεχωριστή νοµική οντότητα από αυτήν που 
αντιπροσωπεύει. Σηµειώνεται τέλος ότι οι επενδυτικές δραστηριότητες που απαιτούν 
ιδιοκτησία ή συµµετοχή ηµεδαπού υπηκόου δεν µπορούν να λειτουργήσουν µε την 
µορφή υποκαταστήµατος στη χώρα. 

 
Εµπορικός Αντιπρόσωπος (Commercial Agency): οι αλλοδαπές επιχειρήσεις 

που επιθυµούν να διανέµουν τα προϊόντά τους στην Σαουδική Αραβία συνήθως ορίζουν 
εµπορικούς – τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Ανώτατος Οικονοµικός Σύµβουλος, σύµφωνα 
µε τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν για την Σαουδική Αραβία από την 
συµµετοχή της ως πλήρες µέλος στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (WTO), έχει 
χαλαρώσεις τους περιορισµούς που επιβάλλονται στις αλλοδαπές επιχειρήσεις που 
επιθυµούν να συµµετάσχουν στο λιανεµπόριο και χονδρεµπόριο τα τελευταία χρόνια. Οι 
αλλοδαπές επενδύσεις στο λιανεµπόριο και στις διανοµές είναι, υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, πλέον δυνατές. Με βάση αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ο 
αλλοδαπός επενδυτής πρέπει, µεταξύ των άλλων, να πραγµατοποιήσει ελάχιστη 
επένδυση αξίας 20 εκατοµµυρίων Ριαλίων, ενώ δεν µπορεί να κατέχει ποσοστό άνω του 
75% στην τοπική επιχείρηση που δραστηριοποιείται είτε στο λιανεµπόριο είτε στο 
χονδρεµπόριο. 

 
Τεχνικά και Επιστηµονικά Γραφεία (Technical and Scientific Offices): οι 

αλλοδαποί επενδυτές που προχωρούν στην διανοµή διαφόρων προϊόντων στην Σαουδική 
Αραβία µέσω εµπορικού αντιπροσώπου είτε τοπικού διανοµέα µπορούν να προχωρήσουν 
στην ίδρυση τεχνικού ή επιστηµονικού γραφείου, χωρίς επιπλέον απαιτήσεις που 
αφορούν σε κεφάλαια ή σε τοπική συµµετοχή. Σκοπός ενός τέτοιου γραφείου είναι 
αποκλειστικά η παροχή στήριξης στον εµπορικό αντιπρόσωπο ή στον διανοµέα και η 
παροχή βοήθειας στους τελικούς χρήστες των προϊόντων. Τα τεχνικά ή επιστηµονικά 
γραφεία λειτουργούν ως µη κερδοσκοπικά γραφεία δεδοµένου ότι παρέχουν ουσιαστικά 
υπηρεσίες υποστήριξης για τους εµπορικούς αντιπροσώπους και διανοµείς και δεν 
δηµιουργούν κέρδη για τον αλλοδαπό επενδυτή. 

 
Βασικές παρατηρήσεις για τους αλλοδαπούς επενδυτές στην Σαουδική 

Αραβία 
 
 Ο αλλοδαπός επενδυτής θα πρέπει να εξετάζει και να λαµβάνει σοβαρά υπόψη 
του το γενικότερο περιβάλλον στην Μέση Ανατολή και, παρόλο που η Σαουδική Αραβία 
παραµένει µία ασφαλής και σταθερή χώρα, το ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον είναι 
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σχετικά εύθραστο και µπορεί να µεταβληθεί σχετικά γρήγορα. Το πολίτευµα της 
Σαουδικής Αραβίας είναι Μοναρχία και το σύνολο των εξουσιών είναι συγκεντρωµένες 
στον Αρχηγό του Κράτους. Οποιαδήποτε νοµοθεσία ή πολιτική που επηρεάζει τις 
δραστηριότητες των αλλοδαπών επενδυστών στη χώρα µπορούν να αλλάξουν ανά πάσα 
στιγµή, χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση.  
 

Η Σαουδική Αραβία είναι µία από τις πλέον συντηρητικές κοινωνίες ενώ η 
θρησκεία διαπερνά κάθε σφαίρα της τοπικής κοινωνίας. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον 
θεωρείται ως αρκετά δύσκολο περιβάλλον, ενώ για τους αλλοδαπούς επιχειρηµατίες 
µπορεί να θεωρηθεί και ως µία σηµαντική πρόκληση. Από την θετική πλευρά η εκτέλεση 
µεγάλων έργων υποδοµών στη χώρα, παρόλο που αρκετά από αυτά έχουν διακοπεί ή 
καθυστερούν στην ολοκλήρωσή τους σε συνδυασµό µε τις προωθούµενες 
µεταρρυθµίσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό της χώρας και της τοπικής 
κοινωνίας και περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας οικονοµίας, έχουν την δυνατότητα να 
ενθαρρύνουν σηµαντικά την γενικότερη ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, να ενισχύσουν την 
εγχώρια αγορά. 
 

4.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 (GCC Countries). 
Συνήθως δεν χορηγείται βίζα σε γυναίκες που δεν συνοδεύονται απο συγγενή τους 
πρώτου βαθµού (πατέρα, αδελφό ή σύζυγο) εκτός από άδεια εργασίας για συγκεκριµένα 
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. 
 
 5.∆ηµοσιονοµικό και Φορολογικό Καθεστώς  
 
 Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Σαουδικής Αραβίας εξελίσσεται ταχύτατα. Το 
ισχύον φορολογικό καθεστώς κρίνεται ως ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά στο κόσµο. 
Οπως έχει ήδη αναφερθεί, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας (SAMA) και η αρµόδια 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CAPITAL MARKET AUTHORITY – CMA) είναι οι 
βασικές οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές Αρχές της χώρας. Η SAMA λειτουργεί ως 
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Κεντρική Τράπεζα και, µεταξύ των άλλων, ο ρόλος της περιλαµβάνει την εποπτεία και 
τον έλεγχο του νοµίσµατος της χώρας καθώς και την ρύθµιση και παρακολούθηση όλων 
των εµπορικών τραπεζών και των εµπορικών αντιπροσώπων. Ο ρόλος της CMA είναι να 
επιβλέπει και να ρυθµίζει τις αγορές κεφαλαίων της χώρας. Το Σαουδαραβικό Ριάλι είναι 
συνδεδεµέν µε το Αµερικανικό ∆ολάριο (1$=3.75 SAR).  
  
 Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν νόµοι ή κανονισµοί και άλλες διατάξεις που να 
επηρεάζουν το συνάλλαγµα και να εµποδίζουν τον επαναπατρισµό κεφαλαίων ή και 
κερδών µετά την διάλυση µιάς επιχείρησης. Πρέπει ωστόσο να τονισθεί ότι η διάλυση 
µιάς εταιρείας µπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία. 
 
 6. Φόρος Εισοδήµατος – Zakat – Income Tax 
  
 Σε γενικές γραµµές όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Σαουδική 
Αραβία είναι υποχρεωµένες να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον 
καθορισµό φόρου εισοδήµατος σε ετήσια βάση, ώστε να έχουν την δυνατότητα 
απόκτησης πιστοποιητικού εκκαθάρισης φόρου και Zakat.  
 
  Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εκτός Σαουδικής Αραβίας και χωρών-µελών του 
Συµβουλίου Συνεργασίας, καταβάλλουν φόρο εισοδήµατος για το κατανεµηµένο µερίδιο 
εισοδήµατός τους, ενώ οι τοπικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ιδιοκτησία GCC 
Countries καταβάλλουν το Zakat, µία µορφή θρησκευτικού φόρου περιουσίας, που 
βασίζεται σε αρχές που καθορίζονται από το ισλαµικό δίκαιο. Κάθε µέτοχος σε µία 
εταιρεία είναι υπεύθυνος για την καταβολή του Zakat ή του φόρου εισοδήµατος που 
αναλογεί στο µερίδιό του στο εισόδηµα. Η εταιρεία το πληρώνει εξ ονόµατος του 
µετόχου χρεώνοντας τον λογαριασµό του µετόχου στην εταιρεία. Εάν η συγκεκριµένη 
εταιρεία πραγµατοποιεί κέρδη αλλά δεν καταβάλλει µερίσµατα στους µετόχους τότε θα 
πρέπει να καταβάλλει φόρο/Zakat για το παρακρατούµενο κέρδος. 
 
 Ο συντελεστής Zakat είναι 2,5% των κεφαλαίων που δεν επενδύονται σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία, µακροπρόθεσµες επενδύσεις και αναβαλλόµενο κόστος, όπως 
προσαρµόσθηκε µε βάση τα καθαρά αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης για το έτος. Για 
τον υπολογισµό του Zakat ισχύουν αρκετά σύνθετοι κανόνες. Ο φόρος εισοδήµατος 
καταβάλλεται από τους µετόχους εταιρείας µή Σαουδαραβικής ή κράτους-µέλους του 
Συµβουλίου Συνεργασίας µε συντελεστή φόρου εισοδήµατος ίσο προς 20%. Ωστόσο ο 
φορολογικός συντελεστής του φορολογουµένου που απασχολείται σε επενδύσεις στο 
φυσικό αέριο είναι 30% και ο αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής του 
φορολογουµένου που απασχολείται µε την παραγωγή πετρελαίου και άλλων 
υδρογονανθράκων είναι 85%. 
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 7. Αλλα σηµαντικά θέµατα που συνδέονται µε το φορολογικό 
καθεστώς στην Σαουδική Αραβία 
 

 η εµπρόθεσµη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και συµµόρφωση των υπόχρεων 
σε φορολογία προς τα εκάστοτε ισχύοντα 

 κανόνες και τερµατισµός διαµονής φορολογουµένου στη χώρα 
 οικονοµική προσέγγιση του εργοδότη 
 είδη φορολογητέων αποζηµιώσεων 
 έσοδα που απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρους 
 µισθοί και εισοδήµατα από εργασία στο εξωτερικό  
 φορολόγηση εισοδηµάτων από επενδύσεις και από κέρδη κεφαλαίων 
 εξαιρέσεις στον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών 
 γενικές κρατήσεις για το εισόδηµα 
 µέθοδοι επιστροφής φόρων 
 υπολογισµοί εκτιµήσεων προπληρωµών και παρακράτησης φόρων 
 απαλλαγές από φόρους 
 δείγµατα υπολογισµού φόρων 
 γενικές φορολογικές πιστώσεις  

 
7(i) Νέοι φορολογικοί κανονισµοί για αλλοδαπούς που ζούν και 

εργάζονται στην Σαουδική Αραβία  
 
Από 1ης Ιουλίου 2017 νέοι φορολογικοί κανονισµοί ισχύουν όσον αφορά τους 

αλλοδαπούς που ζούν και εργάζονται στην επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας. 
Συγκεκριµένα η αρµόδια Σαουδαραβική Αρχή, αρµόδια για υποθέσεις 
αλλοδαπών υπηκόων και διαβατηρίων (Saudi General Directorate of Passports 
and Expatriate Affairs) εξέδωσε νέους κανονισµούς, αναφορικά µε την 
φορολογία αλλοδαπών υπηκόων. Συγκεκριµένα ορίζονται τα ακόλουθα, για τα 
οποία τονίζεται ότι έχουν ήδη τεθεί σε πλήρη ισχύ: 

 
Οι άδειες παραµονής και εργασίας των αλλοδαπών εργαζοµένων στη χώρα 

θα ανανεώνονται µόνον όταν θα έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι που αναλογούν 
στο κάθε ένα εργαζόµενο ξεχωριστά. Νέοι φόροι επιβάλλονται σε αλλοδαπούς 
εργαζοµένους, τόσο στους ίδιους όσο και στα µέλη των οικογενειών τους από 1ης 
Ιουλίου 2017. Η πρωτοβουλία αυτή της Σαουδαραβικής Κυβέρνησης και του 
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Οικονοµικού Επιτελείου ειδικότερα αφορούν κυρίως στην εξισορρόπηση 
δαπανών και εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού έως και το έτος 2020. 

 
Για το τρέχον έτος 2017, ο φόρος που αναλογεί στον κάθε ένα αλλοδαπό 

εργαζόµενο και τα µέλη της οικογένειάς του, εφόσον αυτά ζούν µαζί του, 
ανέρχεται σε 100 Ριάλια ανά µήνα και ανά πρόσωπο. Η εφαρµογή των νέων 
αυτών κανονισµών αναµένεται να οδηγήσει, έως το τέλος τρέχοντος έτους, σε 
αύξηση των εσόδων του προϋπολογισµού έως και 1 δις Σαουδαραβικά Ριάλια.  

 
Για το 2018 ο συγκεκριµένος φόρος αναµένεται να αυξηθεί στα 200 

Σαουδαραβικά Ριάλια ανά µήνα, για κάθε εργαζόµενο και τα µέλη της 
οικογένειάς του. Επιπλέον και, εφόσον ο αριθµός των αλλοδαπών εργαζοµένων 
σε µία επιχείρηση είναι µεγαλύτερος από εκείνος των ηµεδαπών υπηκόων, ο 
κάθε αλλοδαπός επιβαρύνεται µε επιπλέον φόρο έως και 400 Ριάλια ανά µήνα. 
Σε περίπτωση που ο αριθµός των αλλοδαπών εργαζοµένων είναι µικρότερος από 
εκείνον των ηµεδαπών ο επιβαλλόµενος φόρος για κάθε έναν ξεχωριστά 
αλλοδαπό εργαζόµενο ανέρχεται στα 300 Ριάλια ανά µήνα. Τα αναµενόµενα 
έσοδα από την εφαρµογή των οµολογουµένως σκληρών αυτών νέων µέτρων, που 
έχουν οδηγήσει αρκετούς αλλοδαπούς εργαζοµένους να εγκαταλείψουν τη χώρα 
και να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους, προβλέπονται για το 2018 να ανέλθουν 
στα 24 δις Ριάλια. 

 
Για το 2019 αντίστοιχα ο φόρος που θα επιβαρύνει όλους τους αλλοδαπούς 

εργαζοµένους θα ανέρχεται στα 300 Ριάλια, ανά µήνα. Παράλληλα ο κάθε ένας 
αλλοδαπός θα επιβαρύνεται µε 600 Ριάλια επιπλέον, εφόσον εργάζεται σε 
επιχείρηση όπου ο αριθµός των αλλοδαπών εργαζοµένων είναι µεγαλύτερος από 
εκείνον των ηµεδαπών. Αντίστοιχα ο επιβαλλόµενος φόρος µείωνεται στα 500 
Ριάλια για κάθε έναν αλλοδαπό εργαζόµενο, εφόσον ο αριθµός των αλλοδαπών 
εργαζοµένων είναι µικρότερος από εκείνον των ηµεδαπών. Τα συνολικά έσοδα 
για το 2019 αναµένονται να φθάσουν στα 44 δις Ριάλια περίπου. 

 
Τέλος και πάντα στο ίδιο πλαίσιο, για το 2020 ο επιβαλλόµενος φόρος για 

κάθε έναν αλλοδαπό εργαζόµενο θα ανέρχεται στα 800 Ριάλια, ανά µήνα, εφόσον 
οι αλλοδαποί εργαζόµενοι είναι περισσότεροι από τους ηµεδαπούς και σε 700 
Ριάλια, ανά µήνα, εφόσον οι αλλοδαποί εργαζόµενοι είναι λιγότεροι από τους 
ηµεδαπούς. Τα αναµενόµενα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισµό εκτιµάται 
ότι θα ανέλθουν στα 65 δις Ριάλια περίπου. 

 
 
7(ii) Γενική Αρχή Φορολογίας και Εισοδήµατος (General 

Authority for Zakat and Taxation) 
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 Σύµφωνα µε πρόσφατες επίσηµες ανακοινώσεις της Γενικής Σαουδαραβικής 
Αρχής Φορολογίας και Εισοδήµατος (GAZT), στην Σαουδική Αραβία θα ισχύσει από 
1ης Ιανουαρίου 2018 η επιβολή ΦΠΑ συγχρόνως µε τα άλλα κράτη-µέλη του 
Συµβουλίου Συνεργασίας. Ο σχετικός νόµος περιλαµβάνει 12 συνολικά κεφάλαια ως 
ακολούθως: 
 
 Κεφάλαιο 1: Γενικές ∆ιατάξεις – σε ταυτόχρονη εφαρµογή και στα έξη 
κράτη-µέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας  
 Κεφάλαιο 2: Εφαρµογή και επιβολή ΦΠΑ: στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται 
ότι ο σχετικός ΦΠΑ θα επιβάλλεται σε συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων και 
υπηρεσιών καθώς και σε συγκεκριµένες κατηγορίες εισαγόµενων προϊόντων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον σχετικό νόµο. 
 Κεφάλαιο 3: Υπόχρεοι στην φορολογία: στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται 
ποιοί είναι υπόχρεοι στην φορολογία και συγκεκριµένα εκείνοι οι επιχειρηµατίες 
που διαθέτουν επιχειρήσεις και προϊόντα που εντάσσονται στην υποβολή ΦΠΑ. 
Επίσης περιέχει γενικές διατάξεις, αναφορικά µε την εισαγωγή ΦΠΑ. 
 Κεφάλαιο 4: αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες προϊόντων στα οποία θα 
επιβάλλεται ΦΠΑ. Λεπτοµέρειες θα αναφέρονται στους εφαρµοστικούς 
κανονισµούς και διατάξεις που θα ακολουθήσουν. 
 Κεφάλαιο 5: Τόπος παροχής: στο συγκεκριµένο κεφάλαιο περιλαµβάνονται 
διατάξεις σχετικά µε τον προσδιορισµό του τόπου παροχής, π.χ. όταν µία 
εισαγωγή θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στην Σαουδική Αραβία, 
συµπεριλαµβανοµένων των προµηθειών. Περισσότερες λεπτοµέρειες 
καθορίζονται από άλλες ειδικότερες διατάξεις και κανονισµούς 
 Κεφάλαιο 6: Εξαιρούµενες και µειωµένες παροχές: Στο κεφάλαιο αυτό 
αναφέρεται ότι απαλλασσόµενες προµήθειες θα προσδιορίζονται απο ειδικούς 
κανονισµούς και διατάξεις 
 Κεφάλαιο 7: Φορολογητέα Αξία: στο παρόν κεφάλαιο παρέχονται σχετικές 
οδηγίες για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας, αναφορικά µε τον ΦΠΑ 
καθώς και τις επιτρεπόµενες προσαρµογές της φορολογητέας αξίας 
 Κεφάλαιο 8: Εισαγωγές: στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται αναλυτικές οδηγίες 
για το τι θα θεωρηθεί ως εισαγωγή, αναφορικά µε την επιβολή ΦΠΑ και ότι οι 
αρµόδιες τελωνειακές αρχές θα είναι υπεύθυνες για την είσπραξη του ΦΠΑ κατά 
την εισαγωγή 
 Κεφάλαιο 9: Υπολογισµός του Φόρου: στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται 
πληροφορίες και λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό του ΦΠΑ, 
συµπεριλαµβανοµένης της επιλεξιµότητας για είσπραξη φορολογικής πίστωσης, 
εφόσον υπάρχει. Εισάγονται επίσης ειδικά καθεστώτα, όπως “λογιστική µε 
µετρητά” και “προµήθεια µεταχειρισµένων αγαθών” κλπ 
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 Κεφάλαιο 10: ∆ιαδικασία και ∆ιοίκηση: στο παρόν κεφάλαιο παρέχονται 
οδηγίες σχετικά µε τις εξουσίες που παρέχονται στις αρµόδιες φορολογικές αρχές 
και τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών για την ορθή εφαρµογή του φόρου, τους 
κανόνες εµπιστευτικότητας, το δικαίωµα της Γενικής Αρχής Φορολογίας και 
Εισοδήµατος να λαµβάνει συγκεκριµένες πληροφορίες και άλλα στοιχεία. Με 
ειδικές ερµηνευτικές διατάξεις καθορίζονται και άλλα θέµατα όπως: (i) 
πληρωµή του φόρου, (ii) απαιτήσεις τήρησης βιβλίων, (iii) καθεστώς 
παραγραφής, (iv) απαίτηση χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, (v) µέτρα 
εκτέλεσης και εξοικονόµησης, (vi) την έννοια της κοινής φορολογικής 
υποχρέωσης, (vii) απαιτήσεις επιστροφής φόρων, συµπεριλαµβανοµένων των 
επιστροφών για τους τουρίστες, (viii) αριθµός αναγνώρισης κλπ. 
 Κεφάλαιο 11: Κυρώσεις και  πρόστιµα: παρέχονται λεπτοµέρειες σχετικά µε 
τις κυρώσεις και τα πρόστιµα που θα ισχύουν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, 
όπως η µη επιστροφή, η µη καταχώρηση κλπ. 
 Κεφάλαιο 12: Γενικές ∆ιατάξεις: στο παρόν κεφάλαιο περιέχονται 
µεταβατικές διατάξεις ενώ υποδεικνύεται πότε τίθεται σε ισχύ ο συγκεκριµένος 
νόµος και οι διάφοροι εκτελεστικοί κανονισµοί και ειδικότερες διατάξεις. 
 
 8. Καθεστώς Ιδιοκτησίας – Γενικά  
 
 Στην Σαουδική Αραβία το καθεστώς ιδιοκτησίας αναγνωρίζει δύο µορφές 
ιδιοκτησίας – την πραγµατική ιδιοκτησία και την ιδιοκτησία κατόπιν µισθώσεως. 
Μέχρι πρόσφατα απαγορευόταν η κατοχή ιδιοκτησίας ή ακινήτου από µη 
Σαουδάραβες υπηκόους. Παρόλα αυτά, διαφαίνεται ότι οι κανόνες αυτοί σταδιακά 
αµβλύνονται µε την πάροδο του χρόνου και γίνονται περισσότερο ελαστικοί και για 
αλλοδαπούς υπηκόους.  
 
 Η διαδικασία µίσθωσης ακινήτων είναι νόµιµη σύµφων µε τα ισχύοντα στην 
Σαουδαραβική νοµοθεσία. Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας παραδοσιακά 
αποδεικνύεται από τους νόµιµους τίτλους ιδιοκτησίας που τηρούνται από δικηγόρους 
και συµβολαιογράφους. Ο σχετικός νόµος για τα ενυπόθηκα ακίνητα τέθηκε σε ισχύ 
από τις 3 Ιουλίου 2012 µε το βασιλικό διάταγµα 258. Παρέχει το νοµικό πλαίσιο για 
την δηµιουργία και εγγραφή υποθηκών ακίνητης περιουσίας καθώς και διατάξεις 
σχετικά µε ττα δικαιώµατα των εµπλεκοµένων µερών και άλλα ζητήµατα. Εάν ένα 
ακίνητο δεν είναι καταγεγραµµένο, οι αναλογούντες τόκοι είναι εγγεγραµµένοι στα 
έγγραφα τίτλου του ακινήτου και στο αντίστοιχο µητρώο από το αρµόδιο δικαστήριο 
ή τον αρµόδιο συµβολαιογράφο. 
 
 Το καθεστώς ιδιοκτησίας για αλλοδαπούς υπηκόους κατοχυρώθηκε από τις 19 
Ιουλίου 2000 µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα 15. Σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο νόµο 
επιτρέπεται για τους αλλοδαπούς υπηκόους η κατοχή ακίνητης περιουσίας, εφόσον 
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είναι σε συνδυασµό µε την άσκηση των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων και 
εφόσον έχουν πάρει την σχετική άδεια από τις αντίστοιχες Σαουδαραβικές 
κτηµατολογικές αρχές. Ο νόµος προβλέπει τη χρήση του ακινήτου είτε για τον ίδιο 
τον αλλοδαπό, ως ιδιοκατοίκηση, είτε για παραχώρηση στέγης στους υπαλλήλους και 
το σύνολο των εργαζοµένων της επιχείρησης. 
 
 9. Νοµικό Περιβάλλον – Σαουδαραβικά ∆ικαστήρια και 
∆ικαστικές Επιτροπές 
 
 Στην Σαουδική Αραβία λειτουργούν διάφορα δικαστήρια και δικαστικές 
επιτροπές που έχουν δικαιοδοσία, αναφορικά µε ορισµένους τύπους απαιτήσεων. Τα 
κυριώτερα δικαστήρια και δικαστικές επιτροπές είναι: 
 

 Το Συµβούλιο Παραπόνων (The Grievances Board): οι περισσότερες 
εµπορικές διαφορές επιλύονται ενώπιον του Συµβουλίου Παραπόνων. Το 
συγκεκριµένο δικαστικό σώµα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα να ακούει, 
µεταξύ των άλλων, τις αξιώσεις κατά της κυβέρνησης, να εποπτεύει διάφορες 
διαδικασίες πτώχευσης επιχειρήσεων ή αφερεγγυότητας. Οι προσφυγές κατά 
των αποφάσεων του Συµβουλίου Παραπόνων µπορούν να κατατίθενται 
ενώπιον του αρµοδίου Εφετείου, ενώ ορισµένες αποφάσεις του υπόκεινται σε 
αυτόµατη προσφυγή. 

 Ισλαµικά ∆ικαστήρια: ποινικές και αστικές υποθέσεις οι οποίες δεν 
εκδικάζονται ενώπιον άλλων δικαστηρίων ή δικαστικών επιτροπών καθώς και 
υποθέσεις που αφορούν σε διαφορές ή σε προσωπική ιδιοκτησία ή ο,τιδήποτε 
αφορά σε θέµατα γής εκδικάζονται ενώπιον των Ισλαµικών ∆ικαστηρίων. Οι 
προσφυγές κατά των σχετικών αποφάσεων εκδικάζονται ενώπιον των 
αρµόδιοων Εφετείων. Σε περίπτωση απόφασης για εκτέλεση θανατικής 
ποινής αυτή εκδικάζεται και σε δεύτερο βαθµό ενώπιον της Ανώτατης 
∆ικαστικής Επιτροπής 

 Επιτροπή επίλυσης τραπεζικών διαφορών (Banking Disputes Settlement 
Committee): διαφορές τραπεζικής φύσεως στις οποίες εµπλέκονται είτε 
Σαουδαραβικές είτε ξένες τράπεζες εκδικάζοναι ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής επίλυσης διατραπεζικών διαφορών. Η συγκεκριµένη Επιτροπή 
λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας 
(SAMA) 

 
(ii) Ερµηνεία της Νοµοθεσίας της Σαουδικής Αραβίας 

 
 Η Σαουδαραβική κυβέρνηση έχει θεσπίσει το Νόµο της Σαρίας, αναφορικά µε 
την λειτουργία των Ισλαµικών ∆ικαστηρίων και την απονοµή της δικαιοσύνης. Ο νόµος 
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της Σαρίας διέπει όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες λειτουργίας των δικαστηρίων 
της χώρας και του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης.  
 
 Παράλληλα προβλέπει τους τρόπους διεκδίκησης των αξιώσεων και από ποιούς 
και µε ποιούς τρόπους µπορεί αυτό να γίνει. Παρέχει διευκρινήσεις για τον χαρακτήρα 
των αποδεικτικών στοιχείων, σύµφωνα µε τια αρχές του Ισλαµικού ∆ικαίου, ενώ 
αναφέρεται σαφώς στις διαδικασίες για την διεκπεραίωση υποθέσεων ενώπιον των 
Ισλαµικών ∆ικαστηρίων διασφαλίζοντας την αξιοπιστία, την δικαιοσύνη και την 
ακεραιότητα της όλης νοµικής διαδικασίας. 
 
 10. ∆ιαιτησία και Κανόνες ∆ιαιτησίας στην Σαουδική Αραβία  
 
 Τα συµβαλλόµενα µέρη στην Σαουδική Αραβία µπορούν να οδηγηθούν στην 
λύση της διαιτησίας σύµφωνα µε την, από το 2012, ισχύουσα νοµοθεσία περί διαιτησίας. 
Ο νέος ισχύων νόµος βασίζεται στην νοµοθεσία περί ∆ιεθνούς Εµπορικής ∆ιαιτησίας της 
αρµόδιας Επιτροπής του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο 
(UNCITRAL – UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL 
TRADE LAW – MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL 
ARBITRATION (1985) WITH AMENDMENTS AS ADOPTED IN 2006.  
 
 O νέος Νόµος εφαρµόζεται στην διεθνή διαιτησία και αναγνωρίζει το δικαίωµα 
των διαδίκων να επιλέξουν τη γλώσσα των διαδικασιών, το εφαρµοστέο δίκαιο, την έδρα 
της διαιτησίας (εντός ή εκτός Σαουδικής Αραβίας), τους διαιτητές, τη χρήση προσωρινών 
και προληπτικών µέτρων καθώς και τους διαδικαστικούς κανόνες που θα 
χρησιµοποιηθούν κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
παραβιάζεται ο ισλαµικός νόµος. 
 
 Ωστόσο, µέχρι σήµερα, δεν έχουν δηµοσιευθεί οι κανονισµοί εφαρµογής του 
σχετικού νόµου µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να καθορισθεί πώς θα εφαρµοσθεί στη 
πράξη το δίκαιο σε αυτό το στάδιο. Για αυτό το λόγο πολλά έγκριτα και µεγάλα 
δικηγορικά γραφεία αλλά και εταιρείες συµβούλων προτρέπουν τους πελάτες τους να 
αποφεύγουν την διαδικασία της διαιτησίας για επίλυση τυχόν διαφορών τους.  
 
 
 11. 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 
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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. 

 
 

12. 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. 

 
13. ∆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 
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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 (Saudi Customs Office) 
www.customs.gov.sa η οποία είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

 
14. 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 (Certificate of 
Origin) δεν µπορούν να εκτελωνισθούν στην Σαουδική Αραβία. 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 (serial number) 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 
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- 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 

 
15.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 (Trade Related Aspects of International Property Rights).  
 

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 (World Intellectual 
Property Organization – 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 εµπορικά σήµατα (Trademark Law), της νοµοθεσίας περί αντιγραφής 
των σηµάτων (Copyright Law) και την νοµοθεσία για προνόµια ευρεσιτεχνίας (Patent 
Law). 

 
Toν Σεπτέµβριο 2009 ο τότε Βασιλιάς Abdullah ενέκρινε την υιοθέτηση 

µηχανισµού για την προστασία των αποκλειστικών δικαιωµάτων στην αγορά (Exclusive 
Marketing Rights – 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’s 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Το Υπουργικό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο 2009 
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ενέκρινε την προσχώρηση της χώρας στην Ενωση Προστασίας των ∆ικαιωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας και ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Owners 
Association Patent Cooperation Treaty (PCT) καθώς και την υιοθέτηση της ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων Ευρεσιτεχνίας (Implementing 
Regulations and the Patent Law Treaty (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.  
 

16.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) 

 
 
Γ. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
(i) Γενικά  

 
Το οικονοµικό επιτελείο της Σαουδαραβικής κυβέρνησης αποσκοπεί στην 

εφαρµογή και ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων και του εκσυγχρονισµού της τοπικής 
κοινωνίας, στο πλαίσιο του “Vision 2030” και την εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων (National Transformation Plan – TNP), ώστε να καταστεί η 
Σαουδαραιβκή οικονοµία µία από τις δέκα πλέον ανταγωνιστικές οικονοµίες στο 
παγκόσµιο οικονοµικό και επιχειρηµατικό γίγνεσθαι. Παράλληλα θα εξελιχθεί σε 
ελκυστικό προορισµό για αλλοδαπούς επενδυτές.  

 
Μέσω της προσέλκυσης αλλοδαπών επενδυτικών σχηµάτων και της συνεχούς 

διαφήµισης και προώθησης των πλεονεκτηµάτων για υλοποίηση νέων άµεσων ξένων 
επενδύσεων, η Σαουδαραβική οικονοµία θα παρουσιάσει σηµαντικούς και ταχείς 
ρυθµούς ανάπτυξης.  

 
(ii) Αµεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments – FDI) 
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Σύµφωνα µε την επίσηµη έκθεση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για το 

διεθνές εµπόριο και την ανάπτυξη, η Σαουδική Αραβία αποτελεί, τουλάχιστον στον 
Αραβικό Κόσµο, τον µεγαλύτερο και περισσότερο ελκυστικό προορισµό για άµεσες 
αλλοδαπές επενδύσεις. Οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι στις δύο πρώτες θέσεις στον κατάλογο 
των αλλοδαπών επενδυτών στη χώρα.  

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρµόδιου Σαουδαραβικού Οργανισµού για 

προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων (SAGIA – Saudi Arabian General Investment 
Authority), τον Μάρτιο 2011 είχαν πραγµατοποιηθεί αλλοδαπές επενδύσεις συνολικού 
ύψους 147 δις $ εκ των οποίων τα 57,1 δις $ αφορούσαν άµεσες αλλοδαπές επενδύσεις 
στην βιοµηχανία. Συγχρόνως και, σύµφωνα µε πιό πρόσφατα στοιχεία του ίδιου 
Σαουδαραβικού Οργανισµού, στο τέλος 2015 οι άµεσες αλλοδαπές επενδύσεις έφθασαν 
στα 250,7 δις $ και στο τέλος 2016 αντίστοιχα στα 258,7 δις $ 

 
(iii) Κίνητρα για άµεσες αλλοδαπές επενδύσεις στην Σαουδική Αραβία 

 
Η Σαουδαραβική κυβέρνηση προωθεί µία σειρά από κίνητρα προκειµένου 

προσελκύσει περισσότερους και µεγαλύτερους αλλοδαπούς επενδυτές. Μεταξύ των 
άλλων, τα σηµαντικότερα κίνητρα είναι: 
 

 κανένας περιορισµός σε επανεξαγωγή κεφαλαίων 
 100% συνεταιρική εκµετάλλευση γής από αλλοδαπούς επενδυτές  
 απαλλαγή από φορολογία εισοδήµατος και φορολογία 20% επί των κερδών των 
ξένων εταιρειών 

 οι αλλοδαποί επενδυτές έχουν το δικαίωµα να επωφεληθούν από ειδικευµένους 
οικονοµικούς θεσµούς (τοπικούς και διεθνείς) 

 απελευθερωµένη αγορά µε πληθυσµό γύρω στα 30 µε 32 εκατοµµύρια κατοίκους  
 προσέγγιση σε άλλες µεγάλες και ενδιαφέρουσες αγορές  
 χαµηλά εργατικά κόστη 
 κυριότερος προµηθευτής σε ενέργεια  
 εγγύηση στις µεταφορές 
 πρώτη µεταξύ των κρατών-µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και 
των χωρών της ∆υτικής Ασίας, αναφορικά µε τις ξένες επενδύσεις  

 πρώτη στον Αραβικό Κόσµο, όσον αφορά τις άµεσες ξένες επενδύσεις, µε 
εισροές αλλοδαπών κεφαλαίων έως και 38,2 δις $, ποσοστό 39% επί του 
συνόλου των άµεσων αλλοδαπών επενδύσεων στις αραβικές χώρες 

 πρώτη χώρα αποδέκτης στο σύνολο των ενδό-αραβικών επενδύσεων, συνολικής 
αξίας 11,6 δις $ µε ποσοστό 60,4% επί του συνόλου  

 οι σηµαντικότερες επενδύσεις των χωρών της ∆υτικής Ασίας κατευθύνονται προς 
την Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και τα ΗΑΕ 
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 η Σαουδική Αραβία έχει υπογράψει και έχει θέσει σε ισχύ 41 διµερείς συµφωνίες 
µε διάφορες χώρες, µεταξύ αυτών 17 συµφωνίες για αµοιβαία προστασία των 
επενδύσεων και 24 για αποφυγή διπλής φορολογίας 

 
 
 

(iv) Aντιµονοπωλιακή πολιτική και Ανταγωνισµός   
 

Στην Σαουδική Αραβία τα κρίσιµα ζητήµατα άσκησης αντιµονοπωλιακής 
πολιτικής και προστασίας του υγιούς ανταγωνισµού αντιµετωπίζονται µε την δέουσα 
σοβαράτητα και αυστηρότητα στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Από το 2004 ισχύει ο 
νόµος περί προστασίας του ανταγωνισµού. Ο σχετικός νόµος έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής 
και ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και ενώσεις οι οποίες έχουν εµπορικές, γεωργικές ή 
βιοµηχανικές δραστηριότητες ως επίσης και σε επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα και 
υπηρεσίες τους, ανεξάρτητα εάν είναι εγκατεστηµένες εντός είτε εκτός της χώρας. 

 
Ωστόσο είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι ο νόµος περί ανταγωνισµού δεν ισχύει 

για τις δηµόσιες επιχειρήσεις και εν γένει τις επιχειρήσεις του στενού και ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα. Βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας έχει δηµιουργηθεί ένα ανεξάρτητο 
σώµα µε την επωνυµία (Counsil of Competition Protection – Συµβούλιο Προστασίας του 
Ανταγωνισµού). Το σώµα αυτό είναι αποκλειστικά αρµόδιο για την εφαρµογή και 
διαχείριση του νόµου περί προστασίας του ανταγωνισµού. Μεταξύ των άλλων είναι 
αρµόδιο για την έγκριση υποθέσεων συγχώνευσης, εξαγοράς ή συνδυασµού δύο ή 
περισσοτέρων διακυµάνσεων στην κοινή διαχείριση µε αποτέλεσµα µία επιχείρηση να 
κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

 
Ο νόµος περί προστασίας του ανταγωνισµού προβλέπει, µεταξύ των άλλων, ρητά 

και τα εξής: 
 

 απαγορεύονται οι κάθε είδους πρακτικές, συµφωνίες ή και συµβάσεις, είτε 
γραπτές είτε και προφορικές, ρητές ή σιωπηρές µεταξύ ανταγωνιστών όταν η 
πρόθεση για τέτοιες πρακτικές ή συµφωνίες είναι η διαστρέβλωση του εµπορίου 
ή ο περιορισµός του ελεύθερου ανταγωνισµού, θέµατα που είναι ικανά να 
προξενήσουν βλάβες και δυσλειτουργίες στην εγχώρια αγορά. Τέτοιες 
δυσλειτουργίες θα µπορούσαν να είναι η αγοραία τιµή ενός προϊόντος ή µιάς 
υπηρεσίας µέσω του ελέγχου ποσοστού της συνολικής ζήτησης και η πλήρης 
διαστρέβλωση των κανόνων λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, µε έντονα 
αρνητικές επιπτώσεις στην ζήτηση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Οι 
παραβιάσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας προβλέπουν αυστηρές ποινές και υψηλά 
χρηµατικά πρόστιµα, από 5 έως και 10 εκατοµµύρια Ριάλια. Εκτός από τα 
πρόστιµα και τις οικονοµικές κυρώσεις, το Συµβούλιο Προστασίας του 
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Ανταγωνισµού µπορεί να υποχρεώσει τον οποιονδήποτε παραβάτη της 
νοµοθεσίας να προβεί σε συγκεκριµένα βήµατα, όπως: 

 να διορθώσει µέσα σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα την οποιανδήποτε 
παραβίαση του νόµου περί προστασίας του ανταγωνισµού  

 να διαθέσει µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, µετοχές ή και δικαιώµατα 
ιδιοκτησίας ή και να καταβάλλει ηµερήσιο πρόστιµο όχι µικρότερο από 1.000 
Ριάλια και όχι µεγαλύτερο από 10.000 Ριάλια έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη. 

 
Το Συµβούλιο Προστασίας του Ανταγωνισµού καθίσταται όλο και πιό δραστήριο 

στην  εφαρµογή του νόµου για την προστασία του ανταγωνισµού και έχει προτείνει 
διάφορες τροποποιήσεις για την αύξηση των κυρώσεων που θα επιβάλλονται στους 
παραβάτες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν τεθεί ακόµη σε πλήρη εφαρµογή καθώς 
δεν έχουν δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα της κυβερνήσεως. 

 
 

Antidumping – Αντιντάπινγκ  
 
Η Σασυδική Αραβία προσεχώρησε στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου το 

2005 και υπέγραψε την συµφωνία για το αντιντάπινγκ. Στην πρόσφατη επισκόπηση της 
εµπορικής πολτικής για την Σαουδική Αραβία, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 
επισηµαίνει ότι η Σαουδική Αραβία δεν διαθέτει εθνική νοµοθεσία σχετικά µε το 
αντιντάπινγκ. 

 
 
∆. Τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Σαουδική Αραβία  
 
O τοµέας 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 
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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 

ευκαιρίες είναι εκείνος της ηλεκτρικής ενέργειας και των εναλλακτικών µορφών 
ενέργειας. Συγκεκριµένα η Κρατική Σαουδαραβική Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Saudi 
Electricity Company – 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 22MW µε 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 
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.  
 
 

Ε. 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: 
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-∆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 (family 
section). 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 
ηµέρες είναι από Κυριακή έως και Πέµπτη. Επίσηµες αργίες είναι η περιοδός εορτασµού 
του Eid ενώ 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 

 
Μinistry of Defense – 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  
Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας  
www.mci.gov.sa/en 
 
Ministry of Foreign Affairs – Υπουργείο Εξωτερικών  
www.mof.gov.sa 
 
Ministry of Education – Υπουργείο Παιδείας  
www.mohe.gov.sa 
 
Ministy of Health – Υπουργείο Υγείας  
www.moh.gov.sa 
 
Ministry of Finance – Υπουργείο Οικονοµικών  
www.mof.gov.sa 
 
Ministry of Interior – Υπουργείο Εσωτερικών  
www.moi.gov.sa 
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Ministry of Economy and Planning – Υπουργείο Οικονοµίας και 
Σχεδιασµού  
www.mep.gov.sa 
 
Ministry of Water and Electricity – Υπουργείο Υδάτινων Πόρων και 
Ηλεκτρισµού  
www.mowe.gov.sa 
 
Saudi Customs Authority – Σαουδαραβικά Τελωνεία  
www.customs.gov.sa/sites/sc/en 
 
Saudi Ports Authority – Σαουδαραβική Αρχή Λιµένων  
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 – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας  
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 – Σαουδαραβικός Οργανισµός  
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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Supreme Economic Counsil – 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) – Κεντρική Τράπεζα της  
Σαουδικής Αραβίας  
www.sama.gov.sa 
 
Capital Market Authority – Σαουδαραβική Υπηρεσία Κεφαλαιαγοράς  
www.cma.org.sa 
 
Public Investment Fund (PIF) – Σαουδαραβικό Ταµείο Επενδύσεων  
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 – Σαουδαραβικό Αναπτυξιακό Ταµείο  
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) – Σαουδαραβικό 
Βιοµηχανικό Αναπτυξιακό Ταµείο  
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) – Σαουδαραβικός 
Οργανισµός Βιοµηχανιών και Επιχειρήσεων 
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 
Saudi Aramco – 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 – Βασιλική Επιτροπή Jubail 
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) – Σαουδαραβικός Οργανισµός 
Ελέγχου Τροφίµων και Φαρµάκων  
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) – Σαουδαραβική Εταιρεία Ορυκτών 
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 
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Saudi Public Transport (SAPTCO) – Σαουδαραβική Αρχή 
Συγκοινωνιών  
www.gcf.org.sa 
 
Central Department of Statistics and Information – Κεντρική 
Στατιστική Σαουδαραβική Αρχή  
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 – Τµήµα Φορολογίας  
www.dzit.gov.sa/en/home  
 
Communications and Information Technology Commission (CITC) – 
Σαουδαραβική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας  
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  
Public Pension Agency Complex 
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 
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E-Mail: info@arabsat.com 
www.arabsat.com 
 
Saudi Electricity Company (SEC) – Σαουδαραβική Εταιρεία 
Ηλεκτρισµού  
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 – Σαουδαραβική Εταιρεία Υδρευσης  
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 – Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων  
www.spa.gov.sa 
 
Saudi Telecommunications Company (STC)  - Σαουδαραβική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών  
Κing Abdulaziz 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 
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Saudi Arabian Railroad (SAR) – Σαουδαραβικός Οργανισµός 
Σιδηροδρόµων 
www.sar.com.sa 
 
Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry (CSC) – 
Κεντρική Ενωση Επιµελητηρίων Σαουδικής Αραβίας  
www.csc.org.sa 
 
Riyadh Chamber of Commerce and Industry – Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ριάντ  
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 – Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Τζέντας  
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 – Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ανατολικής Περιφέρειας Dammam 
Tel: 00966 13 857 111 
Fax: 00966 13 857 0607 
P.O. BOX 719 
Dammam 31421 
www.chamber-ep.org.sa 
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