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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΟΤΓΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

(Doing Business in the Saudi Arabian Market) 

 

Α. Γεληθά ηαηηζηηθά ηνηρεία  

 

1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ρψξαο 

 
Σν Βαζίιεην ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο είλαη ε θνηηίδα ηνπ Ιζιακηζκνχ θαη ν 

ζεκαηνθχιαθαο ησλ δχν πεξηζζφηεξν ηεξψλ ηφπσλ πξνζθπλήκαηνο γηα ηνλ 

Μνπζνπικαληθφ θφζκν, ηηο πφιεηο ηεο Μέθθαο θαη ηεο Μεδίλαο. Ο επίζεκνο ηίηινο ηνπ 

Βαζηιέσο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο είλαη ν “Θεκαηνθχιαθαο ησλ δχν ηεξψλ ηεκέλσλ ηεο 

Μέθθαο θαη ηεο Μεδίλαο” (CustodianofTwoHolyMosques). 

 

Σν Βαζίιεην ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ηδξχζεθε ην 1932 απφ ηνλ πξψην βαζηιέα ηεο 

ρψξαο, AbdAl-AzizbinAbdAl-RahmanAlSaud (IbnSaud), κεηά απφ 30ρξφλν αγψλα 

ελνπνίεζεο φισλ ησλ θπιψλπνπ θαηνηθνχζαλ δηάζπαξηνη ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο 

Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Βαζηιέσο AbdullahbinAbdAlAzizAlSaud, 

ηνλ Γεθέκβξην 2014, ε ρψξα θπβεξλάηαη έσο ζήκεξα απφ ηνλ λέν Βαζηιέα Salman. Ο 

λένο εγέηεο ηνπ Βαζηιείνπ εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

ρψξαο θαζνδεγνχκελνο θπξίσο απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο, ηνλ πνιηηηθφ 
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πξαγκαηηζκφ ηνπ θαη ηελ ηδενινγία ηνπ θπξίσο κέζσ κηάο ζεηξάο θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο ε ζπλερήο θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο θαη πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, παξνρή θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ ζηηο γπλαίθεο, πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ αιινδαπψλ επελδχζεσλ, 

δίδνληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θαη κεγαιχηεξν ξφιν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο αιιά θαη απνζαξξχλνληαο ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κέζσ θπξίσο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηεο ανπδνπνίεζεο (SaudisationPolicy), απφ ην λα 

πξνζιακβάλνπλ αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο- 

 

 Η ανπδηθή Αξαβία είλαη καθξάλ ε κεγαιχηεξε ρψξα ζε κέγεζνο θαη πιεζπζκφ, 

αιιά θαη ε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σν 

πνιίηεπκα ηεο ρψξαο είλαη κνλαξρία, ν δε Βαζηιηάο oνπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ 

βαζηιηθή νηθνγέλεηα, Abdul-AzizBinSaud, ειέγρεη ηα λνκνζεηηθά, εθηειεζηηθά θαη 

δηθαζηηθά φξγαλα, θαζψο επίζεο εθδίδεη φια ηα βαζηιηθά δηαηάγκαηα θαη απνθάζεηο πνπ 

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο. Ο Βαζηιηάο είλαη επίζεο θαη ν 

Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο, ελψ πξνεδξεχεη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη 

απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο, 23 Τπνπξγνχο εθ ησλ νπνίσλ ν θαζέλαο έρεη ην 

δηθφ ηνπ ραξηνθπιάθην θαη 5 Τπνπξγνχο άλεπ ραξηνθπιαθίνπ. Ο Βαζηιηάο επίζεο έρεη 

ηελ ηειηθή αξκνδηφηεηα δηνξηζκνχ θαη παχζεο ησλ δηαθφξσλ Τπνπξγψλ ηνπ. Σν 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαιχπηεη φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

ρψξαο θαη ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηεο εθηειεζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο εμνπζίαο, 

ζέκαηα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, άκπλαο, δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, πγείαο 

θαη εθπαίδεπζεο. 

 

 Η θπβέξλεζε απαξηίδεηαη απφ κία ζεηξά Τπνπξγείσλ θαη άιισλ θξαηηθψλ Αξρψλ 

θαη Φνξέσλ. Σα βαζηθά θαη πιένλ ζεκαληηθά Τπνπξγεία είλαη: 

 

 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (MinistryofFinance) 

 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εληάζζνληαη θαη νη αξκφδηεο θνξνινγηθέο 

Αξρέο κε ηελ επσλπκία (DepartmentofZakatandIncomeTax – DZIT). 

  

 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη ρεδίαζεο (MinistryofEconomyandPlanning) 

 ΤπνπξγείνΔξγαζίαο (MinistryofLabour) 

 Τπνπξγείν Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (MinistryofSocialAffairs) 

 Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Πεξηθεξεηαθψλ Τπνζέζεσλ 

(MinistryofMunicipalitiesandRuralAffairs) 

 Αλψηαην Οηθνλνκηθφ πκβνχιην (SupremeEconomicCounsil) 

 Σν Αλψηαην Οηθνλνκηθφ πκβνχιην ζπγθξνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1999 απφ 

ηνλ ηφηε Βαζηιέα Abdullah θαη πεξηιακβάλεη κέιε πνπ έρνπλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απνηειεί ηνλ βαζηθφ ζπληνληζηή κεηαμχ 

πνιιψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ελζσκαηψλνληαο ηηο 
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δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη δηεπθνιχλνληαο ηεο απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ ζε 

δηάθνξα θαίξηαο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Μεηαμχ ησλ άιισλ, ν 

εθάζηνηεο Πξφεδξνο ηνπ ελ ιφγσ θπβεξλεηηθνχ ζψκαηνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα 

απνθαζίδεη πνηέο βηνκεραληθέο κνλάδεο είλαη αλνηθηέο ζε μέλνπο επελδπηέο θαη πνηέο 

είλαη πεξηνξηζκέλεο ή ππφ εμέηαζε.  

  

 ΚεληξηθήΣξάπεδαηεοανπδηθήοΑξαβίαο 

(SaudiArabianMonetaryAgency – SAMA) 

 
 HΚεληξηθή Σξάπεδα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο (SAMA), ζεκαληηθφο θνξέαο 

άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ππεχζπλε θαη γηα ηα εμήο: 

 

 έθδνζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο, ανπδαξαβηθφ Ρηάιη 

 ελεξγεί σο ηξαπεδίηεο γηα ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε 

 επνπηεχεη θαη ειέγρεη φιεο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο 

 δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 

 είλαη αξκφδηα γηα ηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηηκψλ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

 πξνσζεί ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη δηαζθαιίδεη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο  

 

Η ανπδηθή Αξαβία ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

θαη δπλαηφηεηεο γηα επηρεηξεκαηηθέο θαη επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. Παξφια 

απηά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη απνηειεί κία ιίαλ αληαγσληζηηθή αγνξά ελψ νη 

επηρεηξεκαηηθέο θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζηε βάζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο. 
 

 Η ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ είηε ζε δηεζλείο θιαδηθέο εθζέζεηο είηε ζε 

επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο απνηεινχλ ηηο θαηαιιειφηεξεο επθαηξίεο γηα λα γλσξίζεη ν 

ελδηαθεξφκελνο επηρεηξεκαηίαο ή επηρείξεζε ηελ ανπδαξαβηθή αγνξά. Η επηινγή ελφο 

ζεκαληηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ γεγνλφηνο είλαη δήηεκα θαίξηαο ζεκαζίαο θαζψο επίζεο θαη 

ε παξνρή επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο δηνξγαλσηέο. Η κεκνλσκέλε ζπκκεηνρή 

δελ πξνθξίλεηαη σο ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί θαη ζνβαξνί πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ θαη αγαζψλ ζηε 

ρψξα θαζψο θαη δηάθνξεο λνκηθέο θαη άιιεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεζνχλ πηζηά πξνθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηεζεί κία επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή. 
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ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ 

 

 
 

Δθηαζε  

2.149.690 ηεηξαγσληθά 

ρηιηφκεηξα 

 

Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ (Α.Δ.Π.-ζε ηηκέο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο  

 

2014: 1.653 ηξηο $  

2015: 1.711 ηξηο $ 

2016: 1.731 ηξηο $ 

 

Αχμεζε Α.Δ.Π. 

2014: 3,6% 

2015: 3,5% θαη 2016: 1,2% 

 

Καηά Κεθαιή Δηήζην 

Δηζφδεκα 

2014: 53.700 $ 

2015: 54.500 $ 

2016: 54.100 $ 

 

Αθαζάξηζηεο Δζληθέο 

Απνηακηεχζεηο  

2014: 38,3% ΑΔΠ 

2015: 26,4% ΑΔΠ 

2016: 25% ΑΔΠ 

Καηαλάισζε Ννηθνθπξηψλ  42,3% ΑΔΠ 

 

Κπβεξλεηηθέο Γαπάλεο 

 

29,6% ΑΔΠ 

 

Δπελδχζεηο πάγησλ 

θεθαιαίσλ 

 

29,5% ΑΔΠ 

Δπελδχζεηο ζε απνζέκαηα 5,9% ΑΔΠ 

Δμαγσγέο πξντφλησλ θαη  

ππεξεζηψλ  

 

30,7% ΑΔΠ 

Δηζαγσγέο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ  

 

-38% ΑΔΠ 

 

 

χλζεζε ΑΔΠ αλά ηνκέα  

Αγξνηηθφο ηνκέαο – 

γεσξγία: 2,4% 

Βηνκεραλία: 42,9% 

Τπεξεζίεο: 54,7% 

 

 

Γεσξγία – Αγξνηηθφο 

Σνκέαο  

ζηηεξά, νπσξνθεπεπηηθά, 

εζπεξηδνεηδή, πνπιεξηθά, 

γαιαθηνθνκηθά, βννεηδή θαη 

άιια λσπά θξέαηα  

Βηνκεραλία   πεηξέιαην θαη 

πεηξειαηνεηδή, πεηξνρεκηθά, 

ακκσλία, βηνκεραληθά 

αέξηα, ηζηκέληα, ιηπάζκαηα, 
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πιαζηηθά, κέηαιια θαη 

νξπθηά, θαηαζθεπέο θαη 

δνκηθά πιηθά  

Βηνκεραληθή Παξαγσγή  2016: 0,6%  

 

Δξγαηηθφ Γπλακηθφ  

12,02 εθαηνκκχξηα (80% 

αιινδαπνί εξγαδφκελνη) 

 

Δξγαηηθφ Γπλακηθφ αλά 

ηνκέα  

Γεσξγία-αγξνηηθφο ηνκέαο: 

6,7% 

Βηνκεραλία: 21,4% 

Τπεξεζίεο: 71,9% 

 

 

Αλεξγία 

2015: 11,4%  

2016: 11,2% 

Πξνυπνινγηζκφο  

Φφξνη θαη Αιια Δζνδα  

 

2016: 23,5% ΑΔΠ  

 

Πξνυπνινγηζκφο  

Δζνδα 2015: 193 δηο $ 

Γαπάλεο 2015: 318 δηο $ 

Φφξνη θαη άιια Δζνδα  2015: 28,3% Α.Δ.Π. 

Διιεηκκα Πξνυπνινγηζκνχ  2016: -13,6% ΑΔΠ 

Γεκφζην Υξένο (% Α.Δ.Π.) 2015: 15% Α.Δ.Π. 

2016: 31% Α.Δ.Π. 

Πιεζσξηζκφο  2015: 2,2% 

2016: 4,4% 

Ιζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ 

2015: -56,72 δηο $ 

2016: -24,91 δηο $ 

 

Δμαγσγέο  

2015: 202,3 δηο $ 

2016: 205,3 δηο $ 

 

Δμαγσγέο – Κπξηφηεξνη 

Πειάηεο  

Κίλα 13,2%, Ιαπσλία 10,9%, 

ΗΠΑ 9,6%, Ιλδία 9,3% θαη 

Νφηηνο Κνξέα 8,5% 

 

Δηζαγσγέο  

2015: 155 δηο $ 

2016: 157,7 δηο $ 

 

 

Δηζαγσγέο – Κπξηψηεξνη 

Πξνκεζεπηέο  

Κίλα 13,8%, ΗΠΑ 12,5%, 

Γεξκαλία 7%, Νφηηνο Κνξέα 

6%, Ιλδία 4,4%, Ιαπσλία 

4,3%, Ηλσκέλν Βαζίιεην 

4,3% 

πλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα 

θαη απνζέκαηα ζε ρξπζφ  

31/12/2015: 616,4 δηο $ 

31/12/2016: 553,7 δηο $ 

 31/12/2015: 169,8 δηο $ 
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Δμσηεξηθφ Γεκφζην Υξένο  31/12/2016: 200,9 δηο $ 

Ακεζεο Αιινδαπέο 

Δπελδχζεηο ζηελ ανπδηθή 

Αξαβία 

 

31/12/2015: 250,7 δηο $ 

31/12/2016: 258,7 δηο $ 

ανπδαξαβηθέ Δπελδχζεηο 

ζην Δμσηεξηθφ  

31/12/2015: 37,98 δηο $ 

31/12/2016: 42,95 δηο $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ΓΕΝΘΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΘΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΣΗΝ ΣΖΕΝΣΑ 

 

7 

 

Βαζηθέο πκβνπιέο γηα άζθεζε επηηπρνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηελ ανπδηθή Αξαβία 

 
 1.Οιεο νη πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ ανπδηθή Αξαβία θπξηαξρνχληαη απφ 

ηελ αθιφλεηε θαη δηαξθή πίζηε ζηηο αξρέο θαη εζηθέο αμίεο ηνπ Ιζιάκ θαη ηνπ Ιεξνχ 

Κνξαλίνπ. Κακκία επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία ή άιιε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ρσξίο αλαθνξά ζηελ Αγηφηεηα θαη Ιεξφηεηα ηνπ Πξνθήηε Μσάκεζ. 

 2.Ο κεγαιχηεξνο ζεβαζκφο πξέπεη λα απνδίδεηαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο αμίεο θαη 

ζηηο επθνιίεο θαη αλέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα εθηεινχλ ηα ζξεζθεπηηθά 

ηνπο θαζήθνληα, φπσο ηελ πξνζεπρή θαη ηελ λεζηεία. Η νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή 

δξζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη θαη λα απνδέρεηαη ηηο αλσηέξσ ζξεζθεπηηθέο 

αμίεο πνπ δηαηξέρνπλ ηε δσή θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ζξεζθεπφκελνπ. 

 3. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ανπδάξαβα 

είλαη ε κνίξα, ην πεπξσκέλν θαη ε απνδνρή, εθφζνλ ηα πάληα εμαξηψληαη θαη είλαη 

ζπλπθαζκέλα κε ηε ζέιεζε ηνπ Θενχ. Γηάθνξα πξάγκαηα κπνξεί λα γίλνπλ ή λα κελ 

γίλνπλ γηαηί απηφ εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε ηνπ Θενχ θαη φρη απφ ηηο πξάμεηο ησλ 

αλζξψπσλ. Μία επηρεηξεκαηηθή ζπλάληεζε ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα θαη βνχιεζε ηνπ 

Θενχ. 

 4. Σν «επηρεηξείλ» ζηελ ανπδηθή Αξαβία ζηεξίδεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη φιεο νη αλψηεξεο θαη δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζε επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο 

επηρεηξήζεσλ θαηέρνληαη απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Η νηθνγέλεηα απνηειεί ηνλ ζεκέιην 

ιίζν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νηθνγελεηνθξαηία είλαη ε θπζηθή εμέιημε ησλ 

πξαγκάησλ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο 

ηξίηνπο. 

 5. Η νηθνγελεηνθξαηία θαη ε απνζέσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ζηελψλ 

ζπγγεληθψλ δεζκψλ νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ηζρπξήο ηεξαξρίαο, κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ειηθηαθά ζπγγελείο λα θαηέρνπλ πςειέο ζέζεηο ζε κία επηρείξεζε ή ζε 

έλαλ φκηιν επηρεηξήζεσλ. 

 6. Η ειηθία απνηειεί δήηεκα ζεβαζκνχ θαη νη μέλνη επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα 

ζέβνληαη ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ζπληζηάηαη ζε 

νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ή επίζθεςε λα ππάξρεη θαη θάπνηνο κεγαιχηεξνο 

ζε ειηθία θαζψο θαη απφ ηα πςειφηεξα θιηκάθηα ηεο ηεξαξρίαο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

θνξέα ή κηάο κεκνλσκέλεο επηρείξεζεο. 

 7. εκαληηθφ επίζεο είλαη λα γλσξίδεη ν αιινδαπφο επηρεηξεκαηίαο ηελ 

γελεαινγηθή εμέιημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ανπδαξαβηθήο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία ζέιεη 

λα μεθηλήζεη ζπλεξγαζία. Αθξσο ζεκαληηθφ είλαη νη επαθέο, ζπδεηήζεηο θαη 

δηαπξαγκαηεχζεηο λα γίλνληαη κε ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παίξλεη θαη λα εθηειεί απνθάζεηο (decisionmaker) θαζψο λα έρεη ηζρπξνχο δεζκνχο θαη 

ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα πνπ δηνηθεί ηελ επηρείξεζε. 

 8. Σα αλψηεξα θαη αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ιεηηνπξγνχλ 

θαηφπηλ εληνιψλ πνπ ηνπο δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ή ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 
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επηρείξεζεο ελψ ην θαηψηεξν πξνζσπηθφ ζπλήζσο δελ αλαιακβάλεη θακκία ζρεηηθή 

πξσηνβνπιία. 

 9. Οη επηρεηξεκαηηθέο επαθέο θαη ζπλαληήζεηο κπνξνχλ λα γίλνληαη θαη κε 

ζηειέρε ή ππαιιήινπο νη νπνίνη είλαη άγλσζηνη ζηνλ αιινδαπφ επηρεηξεκαηία αιιά είλαη 

ζρεηηθνί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 10. Οη αξρηθέο επαθέο κπνξεί λα δηαξθνχλ πνιχ ιίγν θαη λα έρνπλ πεληρξά 

απνηειέζκαηα, αιιά κε ηελ αλάινγε ππνκνλή θαη επηκνλή ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα 

είλαη αξθεηά ζεηηθά. 

 11. Η θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη νη ζπλαληήζεηο κπνξεί λα 

μεθηλνχλ αξγά θαη λα δηαξθνχλ αξθεηέο ψξεο. Καιφ ζα είλαη λα κελ πξνγξακκαηίδνληαη 

ζπλαληήζεηο πεξηζζφηεξεο ηεο κηάο κέζα ζηελ ίδηα κέξα. 

 12. Η νκαδηθή εξγαζία απνδίδεη φηαλ ηα κέιε κηάο νκάδαο γλσξίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο. ε αληίζεηεο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηα αλακελφκελα θπξίσο φηαλ 

ηα κέιε ηεο νκάδνο είλαη άγλσζηα. 

 13. εκαληηθή είλαη ε αληαιιαγή θηινθξνλήζεσλ θαη επγεληθψλ θξάζεσλ κεηαμχ 

ησλ δχν πιεπξψλ πνπ θέξλνπλ ηα δχν κέξε πηφ θνληά. 

 14. ηνπο ανπδάξαβεο δελ αξέζεη λα αξλνχληαη θάηη ή λα κεηαθέξνπλ αξλεηηθέο 

εηδήζεηο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο θαηαιήγνπλ ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη γίλνληαη 

απνδεθηέο νη πξνηάζεηο ηεο κηάο πιεπξάο απφ ηελ άιιε κε ππνκνλή θαη επηκνλή. 

 15. Οη έληνλεο θαη επηζεηηθέο ζπδεηήζεηο ζε πνιχ πςεινχο ηφλνπο ηεο θσλήο 

καξηπξνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηε δέζκεπζε θαη φρη ζπκφ ή ερζξφηεηα. Γελ ζα πξέπεη λα 

θνβάζζε ή λα αλεζπρείηε φηαλ ηα επίπεδα ζνξχβνπ αλεβαίλνπλ θαη νη ζπδεηήζεηο 

γίλνληαη πεξηζζφηεξν έληνλεο. 

 16. Οη επαθέο θαη ζπλελλνήζεηο κε ηα κάηηα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη 

απνδεηθλχνπλ εηιηθξίλεηα θαη εκπηζηνζχλε. 

 17. Να απνθεχγεηε λα αγγίδεηε ή λα ραηξεηάηε ηνπο ζπλνκηιεηέο ζαο κε ην 

αξηζηεξφ ρέξη ή  λα θπηηάηε ηα πφδηα ζαο θαζψο θαη νη δχν απηέο θηλήζεηο απνηεινχλ 

ζηνηρεία θαθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 18. Μελ αλαιψλεζζε ζε πνιηηηθέο ή άιιεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε 

πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ή ζε δηάθνξα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηελ επηξξνή 

ηνπ Ιζιάκ. 

 19. Οη γπλαίθεο δελ ζπκκεηέρνπλ θαζφινπ ή έρνπλ εληειψο δεπηεξεχνληα ξφιν 

ζηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή ζηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ελψ 

είλαη αξθεηά δχζθνιε ε ρνξήγεζε βίδαο. Παξφια απηά θαη εθφζνλ ππάξρεη θαιή θαη 

ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλε ανπδαξαβηθή επηρείξεζε, απηή κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεηηθά ζηε ρνξήγεζε βίδαο ζε γπλαίθα. 

 20. Απαηηείηαη ζπληεξεηηθφ αιιά έμππλν ληχζηκν. ε έλα κεγάιν βαζκφ θξίλεζζε 

θαη γηα ηελ εμσηεξηθή ζαο εκθάληζε. 
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 Β. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  
  

 

1. Δηαηξηθφ Γίθαην θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 
 

Η ελζσκάησζε κηάο εηαηξείαο ζηελ ανπδηθή Αξαβία κπνξεί λα είλαη αξθεηά 

επαρζήο. Οη λνκηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα θαζνδεγνχλ ηνπο επελδπηέο κέζσ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη ζρεηηθά καθξά. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ κεξηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο, φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

εηαηξεηψλ, νη βαζηθέο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα είλαη γεληθά παξφκνηεο 

κε εθείλεο πνπ ηζρχνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

 

2.Αδεηνδφηεζε 

 
Οη επηρεηξήζεηο ζηελ ανπδηθή Αξαβία πνπ δελ αλήθνπλ εμ νινθιήξνπ ζε 

ανπδάξαβα ππήθνν ή ζε ππήθνν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο δελ 

επηηξέπεηαη λα αζθνχλ νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο, εθηφο εάλ έρνπλ άδεηα απφ ηελ SAGIA 

(SaudiArabianGeneralInvestmentAuthority) θαη, εθφζνλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο δελ 

εκθαλίδνληαη ζε θαλελφο είδνπο “αξλεηηθή ιίζηα”. Eπηπιένλ θάησ απφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο κπνξνχλ λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηάο επηρεηξεζηαθέο άδεηεο πξίλ ή 

κεηά ηελ ελζσκάησζε, εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ 

Τπνπξγείνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην. πλεπψο έλαο 

αιινδαπφο επελδπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε άδεηα πξνθεηκέλνπ λα αζθεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηε ρψξα. 

 

3.Γηάθνξεο Μνξθέο Δηαηξεηψλ  

 
Γηα έλαλ αιινδαπφ επελδπηή νη επηρεηξήζεηο ζηελ ανπδηθή Αξαβία κπνξνχλ λα 

έρνπλ δηάθνξεο λνκηθέο κνξθέο: 

 

Θπγαηξηθή Δηαηξεία: Η λνκνζεζία γηα ηηο αιινδαπέο επελδχζεηο επηηξέπεη ηελ 

εγγξαθή 100% αιινδαπψλ εηαηξεηψλ γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ κνξθή είηε 

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (LimitedLiabilityCompany – LLC), είηε κε ηε κνξθή 

κεηθηψλ επηρεηξήζεσλ (JointStockCompany – JSC). Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο θπξίσο ε 

θαηαιιειφηεξε δηαζέζηκε εηαηξηθή κνξθή ζηελ ανπδηθή Αξαβία είλαη ε εηαηξεία 
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πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (LLC), γηα αιινδαπέο εηαηξείεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 

Τπνθαηάζηεκα: νη αιινδαπνί επελδπηέο κπνξνχλ επίζεο λα αλνίμνπλ ηνπηθά 

ππνθαηαζηήκαηα ρσξίο ζπκκεηνρή εκεδαπνχ ππεθφννπ. Δλα ππνθαηάζηεκα είλαη κία 

θνηλή επηρεηξεκαηηθή δνκή γηα μέλεο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

ανπδηθή Αξαβηα πξνέξρνληαη απφ ζχκβαζε κε ηελ ανπδαξαβηθή θπβέξλεζε. 

Τπνθαηάζηεκα αιινδαπνχ επελδπηνχ ζα ρξεηαδφηαλ άδεηα αιινδαπήο επέλδπζεο απφ 

ηελ SAGIAθαη δελ απνηειεί μερσξηζηή λνκηθή νληφηεηα απφ απηήλ πνπ αληηπξνζσπεχεη. 

εκεηψλεηαη ηέινο φηη νη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηδηνθηεζία ή 

ζπκκεηνρή εκεδαπνχ ππεθφνπ δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ κνξθή 

ππνθαηαζηήκαηνο ζηε ρψξα. 

 

Δκπνξηθφο Αληηπξφζσπνο (CommercialAgency): νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο 

πνπ επηζπκνχλ λα δηαλέκνπλ ηα πξντφληά ηνπο ζηελ ανπδηθή Αξαβία ζπλήζσο νξίδνπλ 

εκπνξηθνχο – ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο. Ο Αλψηαηνο Οηθνλνκηθφο χκβνπινο, ζχκθσλα 

κε ηηο δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ γηα ηελ ανπδηθή Αξαβία απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηεο σο πιήξεο κέινο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (WTO), έρεη 

ραιαξψζεηο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη ζηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ 

επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ιηαλεκπφξην θαη ρνλδξεκπφξην ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη 

αιινδαπέο επελδχζεηο ζην ιηαλεκπφξην θαη ζηηο δηαλνκέο είλαη, ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, πιένλ δπλαηέο. Με βάζε απηνχο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ν 

αιινδαπφο επελδπηήο πξέπεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, λα πξαγκαηνπνηήζεη ειάρηζηε 

επέλδπζε αμίαο 20 εθαηνκκπξίσλ Ρηαιίσλ, ελψ δελ κπνξεί λα θαηέρεη πνζνζηφ άλσ ηνπ 

75% ζηελ ηνπηθή επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη είηε ζην ιηαλεκπφξην είηε ζην 

ρνλδξεκπφξην. 

 

Σερληθά θαη Δπηζηεκνληθά Γξαθεία (TechnicalandScientificOffices): νη 

αιινδαπνί επελδπηέο πνπ πξνρσξνχλ ζηελ δηαλνκή δηαθφξσλ πξντφλησλ ζηελ ανπδηθή 

Αξαβία κέζσ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ είηε ηνπηθνχ δηαλνκέα κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ ίδξπζε ηερληθνχ ή επηζηεκνληθνχ γξαθείνπ, ρσξίο επηπιένλ απαηηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζε θεθάιαηα ή ζε ηνπηθή ζπκκεηνρή. θνπφο ελφο ηέηνηνπ γξαθείνπ είλαη 

απνθιεηζηηθά ε παξνρή ζηήξημεο ζηνλ εκπνξηθφ αληηπξφζσπν ή ζηνλ δηαλνκέα θαη ε 

παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ. Σα ηερληθά ή επηζηεκνληθά 

γξαθεία ιεηηνπξγνχλ σο κε θεξδνζθνπηθά γξαθεία δεδνκέλνπ φηη παξέρνπλ νπζηαζηηθά 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηνπο εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη δηαλνκείο θαη δελ 

δεκηνπξγνχλ θέξδε γηα ηνλ αιινδαπφ επελδπηή. 

 

Βαζηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνπο αιινδαπνχο επελδπηέο ζηελ ανπδηθή 

Αξαβία 
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 Ο αιινδαπφο επελδπηήο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη θαη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε 

ηνπ ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη, παξφιν πνπ ε ανπδηθή Αξαβία 

παξακέλεη κία αζθαιήο θαη ζηαζεξή ρψξα, ην επξχηεξν γεσζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

ζρεηηθά εχζξαζην θαη κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζρεηηθά γξήγνξα. Σν πνιίηεπκα ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο είλαη Μνλαξρία θαη ην ζχλνιν ησλ εμνπζηψλ είλαη ζπγθεληξσκέλεο 

ζηνλ Αξρεγφ ηνπ Κξάηνπο. Οπνηαδήπνηε λνκνζεζία ή πνιηηηθή πνπ επεξεάδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αιινδαπψλ επελδπζηψλ ζηε ρψξα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ αλά πάζα 

ζηηγκή, ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε.  

 

Η ανπδηθή Αξαβία είλαη κία απφ ηηο πιένλ ζπληεξεηηθέο θνηλσλίεο ελψ ε 

ζξεζθεία δηαπεξλά θάζε ζθαίξα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

ζεσξείηαη σο αξθεηά δχζθνιν πεξηβάιινλ, ελψ γηα ηνπο αιινδαπνχο επηρεηξεκαηίεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο κία ζεκαληηθή πξφθιεζε. Απφ ηελ ζεηηθή πιεπξά ε εθηέιεζε 

κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ ζηε ρψξα, παξφιν πνπ αξθεηά απφ απηά έρνπλ δηαθνπεί ή 

θαζπζηεξνχλ ζηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνσζνχκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο θαη ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ελζαξξχλνπλ ζεκαληηθά ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα εληζρχζνπλ ηελ 

εγρψξηα αγνξά. 

 

4.Δίζνδνο ζηελ ανπδηθή Αξαβία 
 

 Γηα φινπο ηνπο αιινδαπνχο πνπ επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζηελ ανπδηθή Αξαβία 

είλαη απαξαίηεηε ε πξνεγνχκελε ρνξήγεζε βίδαο. Δμαίξεζε απνηεινχλ κφλν νη ππήθννη 

ησλ Υσξψλ-Μειψλ ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ (GCCCountries). 

πλήζσο δελ ρνξεγείηαη βίδα ζε γπλαίθεο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απν ζπγγελή ηνπο 

πξψηνπ βαζκνχ (παηέξα, αδειθφ ή ζχδπγν) εθηφο απφ άδεηα εξγαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλα 

επαγγέικαηα – λνζνθφκεο, εθπαηδεπηηθνχο ή νηθηαθέο βνεζνχο – θαη πηζαλφλ ζε φζνπο  

έρνπλ αξθεηέο δηαζπλδέζεηο θαη θαηάιιειεο γλσξηκίεο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο γπλαίθεο, 

εθφζνλ είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 40 εηψλ θαη είλαη παληξεκέλεο, ε βίδα ρνξεγείηαη ζρεηηθά 

πηφ άλεηα. 

 

 Δπηρεηξεκαηηθή βίδα ρνξεγείηαη ζρεηηθά πηφ άλεηα ζε φζνπο έρνπλ απνδεδεηγκέλα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επελδπηέο, αληηπξνζψπνπο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, 

δηεπζπληέο, πξντζηακέλνπο πσιήζεσλ, ινγηζηέο, δηεπζπληέο παξαγσγήο, ζπκβνχινπο 

επηρεηξήζεσλ  θαη άιινπο. 

 

 5.Γεκνζηνλνκηθφ θαη Φνξνινγηθφ Καζεζηψο  

 
 Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο εμειίζζεηαη ηαρχηαηα. Σν 

ηζρχνλ θνξνινγηθφ θαζεζηψο θξίλεηαη σο έλα απφ ηα πιένλ αληαγσληζηηθά ζην θφζκν. 
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Οπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο (SAMA) θαη ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (CAPITALMARKETAUTHORITY – CMA) είλαη νη βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο Αξρέο ηεο ρψξαο. Η SAMAιεηηνπξγεί σο Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ν ξφινο ηεο πεξηιακβάλεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηελ ξχζκηζε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ. Ο ξφινο ηεο CMAείλαη λα 

επηβιέπεη θαη λα ξπζκίδεη ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ ηεο ρψξαο. Σν ανπδαξαβηθφ Ρηάιη είλαη 

ζπλδεδεκέλ κε ην Ακεξηθαληθφ Γνιάξην (1$=3.75 SAR).  

  

 Μέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρνπλ λφκνη ή θαλνληζκνί θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ λα 

επεξεάδνπλ ην ζπλάιιαγκα θαη λα εκπνδίδνπλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ ή θαη 

θεξδψλ κεηά ηελ δηάιπζε κηάο επηρείξεζεο. Πξέπεη σζηφζν λα ηνληζζεί φηη ε δηάιπζε 

κηάο εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία. 

 

 6.Φφξνο Δηζνδήκαηνο – Zakat – IncomeTax 

  
 ε γεληθέο γξακκέο φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ανπδηθή 

Αξαβία είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνβάιινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε εηήζηα βάζε, ψζηε λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

απφθηεζεο πηζηνπνηεηηθνχ εθθαζάξηζεο θφξνπ θαη Zakat.  

 

  Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, εθηφο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ρσξψλ-κειψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο, θαηαβάιινπλ θφξν εηζνδήκαηνο γηα ην θαηαλεκεκέλν κεξίδην 

εηζνδήκαηφο ηνπο, ελψ νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο ηδηνθηεζία 

GCCCountriesθαηαβάιινπλ ην Zakat, κία κνξθή ζξεζθεπηηθνχ θφξνπ πεξηνπζίαο, πνπ 

βαζίδεηαη ζε αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ηζιακηθφ δίθαην. Κάζε κέηνρνο ζε κία 

εηαηξεία είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ Zakatή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

αλαινγεί ζην κεξίδηφ ηνπ ζην εηζφδεκα. Η εηαηξεία ην πιεξψλεη εμ νλφκαηνο ηνπ 

κεηφρνπ ρξεψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κεηφρνπ ζηελ εηαηξεία. Δάλ ε ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί θέξδε αιιά δελ θαηαβάιιεη κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηφηε ζα 

πξέπεη λα θαηαβάιιεη θφξν/Zakatγηα ην παξαθξαηνχκελν θέξδνο. 

 

 Ο ζπληειεζηήο Zakatείλαη 2,5% ησλ θεθαιαίσλ πνπ δελ επελδχνληαη ζε πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο θαη αλαβαιιφκελν θφζηνο, φπσο 

πξνζαξκφζζεθε κε βάζε ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο γηα ην έηνο. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Zakatηζρχνπλ αξθεηά ζχλζεηνη θαλφλεο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο εηαηξείαο κή ανπδαξαβηθήο ή θξάηνπο-κέινπο ηνπ 

πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο κε ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο ίζν πξνο 20%. Ωζηφζν ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ πνπ απαζρνιείηαη ζε επελδχζεηο ζην 

θπζηθφ αέξην είλαη 30% θαη ν αληίζηνηρνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ 
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θνξνινγνπκέλνπ πνπ απαζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη άιισλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη 85%. 

 

 

 

 

 7. Αιια ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο ζηελ ανπδηθή Αξαβία 

 
 ε εκπξφζεζκε ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη ζπκκφξθσζε ησλ ππφρξεσλ 

ζε θνξνινγία πξνο ηα εθάζηνηε ηζρχνληα 
 θαλφλεο θαη ηεξκαηηζκφο δηακνλήο θνξνινγνπκέλνπ ζηε ρψξα 
 νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ εξγνδφηε 
 είδε θνξνινγεηέσλ απνδεκηψζεσλ 
 έζνδα πνπ απαιιάζζνληαη απφ θάζε είδνπο θφξνπο 
 κηζζνί θαη εηζνδήκαηα απφ εξγαζία ζην εμσηεξηθφ  
 θνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ απφ επελδχζεηο θαη απφ θέξδε θεθαιαίσλ 
 εμαηξέζεηο ζηνλ θφξν θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ 
 γεληθέο θξαηήζεηο γηα ην εηζφδεκα 
 κέζνδνη επηζηξνθήο θφξσλ 
 ππνινγηζκνί εθηηκήζεσλ πξνπιεξσκψλ θαη παξαθξάηεζεο θφξσλ 
 απαιιαγέο απφ θφξνπο 
 δείγκαηα ππνινγηζκνχ θφξσλ 
 γεληθέο θνξνινγηθέο πηζηψζεηο  

 

7(i) Νένη θνξνινγηθνί θαλνληζκνί γηα αιινδαπνχο πνπ δνχλ θαη 

εξγάδνληαη ζηελ ανπδηθή Αξαβία  

 
Απφ 1

εο
 Ινπιίνπ 2017 λένη θνξνινγηθνί θαλνληζκνί ηζρχνπλ φζνλ αθνξά ηνπο 

αιινδαπνχο πνπ δνχλ θαη εξγάδνληαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. 

πγθεθξηκέλα ε αξκφδηα ανπδαξαβηθή Αξρή, αξκφδηα γηα ππνζέζεηο 

αιινδαπψλ ππεθφσλ θαη δηαβαηεξίσλ 

(SaudiGeneralDirectorateofPassportsandExpatriateAffairs) εμέδσζε λένπο 

θαλνληζκνχο, αλαθνξηθά κε ηελ θνξνινγία αιινδαπψλ ππεθφσλ. πγθεθξηκέλα 

νξίδνληαη ηα αθφινπζα, γηα ηα νπνία ηνλίδεηαη φηη έρνπλ ήδε ηεζεί ζε πιήξε 

ηζρχ: 
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Οη άδεηεο παξακνλήο θαη εξγαζίαο ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρψξα 

ζα αλαλεψλνληαη κφλνλ φηαλ ζα έρνπλ πιεξσζεί φινη νη θφξνη πνπ αλαινγνχλ 

ζην θάζε έλα εξγαδφκελν μερσξηζηά. Νένη θφξνη επηβάιινληαη ζε αιινδαπνχο 

εξγαδνκέλνπο, ηφζν ζηνπο ίδηνπο φζν θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο απφ 1
εο

 

Ινπιίνπ 2017. Η πξσηνβνπιία απηή ηεο ανπδαξαβηθήο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Δπηηειείνπ εηδηθφηεξα αθνξνχλ θπξίσο ζηελ εμηζνξξφπεζε 

δαπαλψλ θαη εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο θαη ην έηνο 2020. 

 

Γηα ην ηξέρνλ έηνο 2017, ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηνλ θάζε έλα αιινδαπφ 

εξγαδφκελν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ απηά δνχλ καδί ηνπ, 

αλέξρεηαη ζε 100 Ρηάιηα αλά κήλα θαη αλά πξφζσπν. Η εθαξκνγή ησλ λέσλ 

απηψλ θαλνληζκψλ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη, έσο ην ηέινο ηξέρνληνο έηνπο, ζε 

αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έσο θαη 1 δηο ανπδαξαβηθά Ρηάιηα.  

 

Γηα ην 2018 ν ζπγθεθξηκέλνο θφξνο αλακέλεηαη λα απμεζεί ζηα 200 

ανπδαξαβηθά Ρηάιηα αλά κήλα, γηα θάζε εξγαδφκελν θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ. Δπηπιένλ θαη, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ 

ζε κία επηρείξεζε είλαη κεγαιχηεξνο απφ εθείλνο ησλ εκεδαπψλ ππεθφσλ, ν 

θάζε αιινδαπφο επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφξν έσο θαη 400 Ρηάιηα αλά κήλα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ 

εθείλνλ ησλ εκεδαπψλ ν επηβαιιφκελνο θφξνο γηα θάζε έλαλ μερσξηζηά 

αιινδαπφ εξγαδφκελν αλέξρεηαη ζηα 300 Ρηάιηα αλά κήλα. Σα αλακελφκελα 

έζνδα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νκνινγνπκέλσο ζθιεξψλ απηψλ λέσλ κέηξσλ, πνπ 

έρνπλ νδεγήζεη αξθεηνχο αιινδαπνχο εξγαδνκέλνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα 

θαη λα ράζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, πξνβιέπνληαη γηα ην 2018 λα αλέιζνπλ 

ζηα 24 δηο Ρηάιηα. 

 

Γηα ην 2019 αληίζηνηρα ν θφξνο πνπ ζα επηβαξχλεη φινπο ηνπο αιινδαπνχο 

εξγαδνκέλνπο ζα αλέξρεηαη ζηα 300 Ρηάιηα, αλά κήλα. Παξάιιεια ν θάζε έλαο 

αιινδαπφο ζα επηβαξχλεηαη κε 600 Ρηάιηα επηπιένλ, εθφζνλ εξγάδεηαη ζε 

επηρείξεζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 

εθείλνλ ησλ εκεδαπψλ. Αληίζηνηρα ν επηβαιιφκελνο θφξνο κείσλεηαη ζηα 500 

Ρηάιηα γηα θάζε έλαλ αιινδαπφ εξγαδφκελν, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ εθείλνλ ησλ εκεδαπψλ. Σα ζπλνιηθά έζνδα 

γηα ην 2019 αλακέλνληαη λα θζάζνπλ ζηα 44 δηο Ρηάιηα πεξίπνπ. 

 

Σέινο θαη πάληα ζην ίδην πιαίζην, γηα ην 2020 ν επηβαιιφκελνο θφξνο γηα 

θάζε έλαλ αιινδαπφ εξγαδφκελν ζα αλέξρεηαη ζηα 800 Ρηάιηα, αλά κήλα, εθφζνλ 

νη αιινδαπνί εξγαδφκελνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εκεδαπνχο θαη ζε 700 

Ρηάιηα, αλά κήλα, εθφζνλ νη αιινδαπνί εξγαδφκελνη είλαη ιηγφηεξνη απφ ηνπο 
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εκεδαπνχο. Σα αλακελφκελα έζνδα γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ εθηηκάηαη 

φηη ζα αλέιζνπλ ζηα 65 δηο Ρηάιηα πεξίπνπ. 

 

 

7(ii) Γεληθή Αξρή Φνξνινγίαο θαη Δηζνδήκαηνο 

(GeneralAuthorityforZakatandTaxation) 

 
 χκθσλα κε πξφζθαηεο επίζεκεο αλαθνηλψζεηο ηεο Γεληθήο ανπδαξαβηθήο 

Αξρήο Φνξνινγίαο θαη Δηζνδήκαηνο (GAZT), ζηελ ανπδηθή Αξαβία ζα ηζρχζεη απφ 

1
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2018 ε επηβνιή ΦΠΑ ζπγρξφλσο κε ηα άιια θξάηε-κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο. Ο ζρεηηθφο λφκνο πεξηιακβάλεη 12 ζπλνιηθά θεθάιαηα σο 

αθνινχζσο: 

 

 Κεθάιαην 1: Γεληθέο Γηαηάμεηο – ζε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή θαη ζηα έμε 

θξάηε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο  

 Κεθάιαην 2: Δθαξκνγή θαη επηβνιή ΦΠΑ: ζην θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη 

φηη ν ζρεηηθφο ΦΠΑ ζα επηβάιιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ζρεηηθφ λφκν. 

 Κεθάιαην 3: Τπφρξενη ζηελ θνξνινγία: ζην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη 

πνηνί είλαη ππφρξενη ζηελ θνξνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλνη νη επηρεηξεκαηίεο 

πνπ δηαζέηνπλ επηρεηξήζεηο θαη πξντφληα πνπ εληάζζνληαη ζηελ ππνβνιή ΦΠΑ. 

Δπίζεο πεξηέρεη γεληθέο δηαηάμεηο, αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ΦΠΑ. 

 Κεθάιαην 4: αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ ζηα νπνία ζα 

επηβάιιεηαη ΦΠΑ. Λεπηνκέξεηεο ζα αλαθέξνληαη ζηνπο εθαξκνζηηθνχο 

θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

 Κεθάιαην 5: Σφπνο παξνρήο: ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηφπνπ παξνρήο, π.ρ. φηαλ κία 

εηζαγσγή ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ανπδηθή Αξαβία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεζεηψλ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

θαζνξίδνληαη απφ άιιεο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο 

 Κεθάιαην 6: Δμαηξνχκελεο θαη κεησκέλεο παξνρέο: ην θεθάιαην απηφ 

αλαθέξεηαη φηη απαιιαζζφκελεο πξνκήζεηεο ζα πξνζδηνξίδνληαη απν εηδηθνχο 

θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο 

 Κεθάιαην 7: Φνξνινγεηέα Αμία: ζην παξφλ θεθάιαην παξέρνληαη ζρεηηθέο 

νδεγίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο, αλαθνξηθά κε ηνλ ΦΠΑ 

θαζψο θαη ηηο επηηξεπφκελεο πξνζαξκνγέο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο 

 Κεθάιαην 8: Δηζαγσγέο: ζην θεθάιαην απηφ παξέρνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο 

γηα ην ηη ζα ζεσξεζεί σο εηζαγσγή, αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή ΦΠΑ θαη φηη νη 

αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ζα είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ θαηά 

ηελ εηζαγσγή 
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 Κεθάιαην 9: Τπνινγηζκφο ηνπ Φφξνπ: ζην θεθάιαην απηφ παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΦΠΑ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηιεμηκφηεηαο γηα είζπξαμε θνξνινγηθήο πίζησζεο, 

εθφζνλ ππάξρεη. Δηζάγνληαη επίζεο εηδηθά θαζεζηψηα, φπσο “ινγηζηηθή κε 

κεηξεηά” θαη “πξνκήζεηα κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ” θιπ 

 Κεθάιαην 10: Γηαδηθαζία θαη Γηνίθεζε: ζην παξφλ θεθάιαην παξέρνληαη 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο 

θαη ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ θφξνπ, ηνπο 

θαλφλεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ην δηθαίσκα ηεο Γεληθήο Αξρήο Φνξνινγίαο θαη 

Δηζνδήκαηνο λα ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη άιια ζηνηρεία. Με 

εηδηθέο εξκελεπηηθέο δηαηάμεηο θαζνξίδνληαη θαη άιια ζέκαηα φπσο: (i) 

πιεξσκή ηνπ θφξνπ, (ii) απαηηήζεηο ηήξεζεο βηβιίσλ, (iii) θαζεζηψο 

παξαγξαθήο, (iv) απαίηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο, (v) κέηξα 

εθηέιεζεο θαη εμνηθνλφκεζεο, (vi) ηελ έλλνηα ηεο θνηλήο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο, (vii) απαηηήζεηο επηζηξνθήο θφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηζηξνθψλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο, (viii) αξηζκφο αλαγλψξηζεο θιπ. 

 Κεθάιαην 11: Κπξψζεηο θαη  πξφζηηκα: παξέρνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε 

ηηο θπξψζεηο θαη ηα πξφζηηκα πνπ ζα ηζρχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, 

φπσο ε κε επηζηξνθή, ε κε θαηαρψξεζε θιπ. 

 Κεθάιαην 12: Γεληθέο Γηαηάμεηο: ζην παξφλ θεθάιαην πεξηέρνληαη 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ελψ ππνδεηθλχεηαη πφηε ηίζεηαη ζε ηζρχ ν ζπγθεθξηκέλνο 

λφκνο θαη νη δηάθνξνη εθηειεζηηθνί θαλνληζκνί θαη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο. 

 

 8. Καζεζηψο Ιδηνθηεζίαο – Γεληθά  

 
 ηελ ανπδηθή Αξαβία ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο αλαγλσξίδεη δχν κνξθέο 

ηδηνθηεζίαο – ηελ πξαγκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηελ ηδηνθηεζία θαηφπηλ κηζζψζεσο. 

Μέρξη πξφζθαηα απαγνξεπφηαλ ε θαηνρή ηδηνθηεζίαο ή αθηλήηνπ απφ κε 

ανπδάξαβεο ππεθφνπο. Παξφια απηά, δηαθαίλεηαη φηη νη θαλφλεο απηνί ζηαδηαθά 

ακβιχλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξν ειαζηηθνί θαη γηα 

αιινδαπνχο ππεθφνπο.  

 

 Η δηαδηθαζία κίζζσζεο αθηλήησλ είλαη λφκηκε ζχκθσλ κε ηα ηζρχνληα ζηελ 

ανπδαξαβηθή λνκνζεζία. Η ηδηνθηεζία αθίλεηεο πεξηνπζίαο παξαδνζηαθά 

απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο λφκηκνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο πνπ ηεξνχληαη απφ δηθεγφξνπο 

θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο. Ο ζρεηηθφο λφκνο γηα ηα ελππφζεθα αθίλεηα ηέζεθε ζε ηζρχ 

απφ ηηο 3 Ινπιίνπ 2012 κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα 258. Παξέρεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα 

ηελ δεκηνπξγία θαη εγγξαθή ππνζεθψλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζψο θαη δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηηα δηθαηψκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη άιια δεηήκαηα. Δάλ έλα 

αθίλεην δελ είλαη θαηαγεγξακκέλν, νη αλαινγνχληεο ηφθνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 
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έγγξαθα ηίηινπ ηνπ αθηλήηνπ θαη ζην αληίζηνηρν κεηξψν απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην 

ή ηνλ αξκφδην ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

 Σν θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο γηα αιινδαπνχο ππεθφνπο θαηνρπξψζεθε απφ ηηο 19 

Ινπιίνπ 2000 κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 15. χκθσλα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν 

επηηξέπεηαη γηα ηνπο αιινδαπνχο ππεθφνπο ε θαηνρή αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθφζνλ 

είλαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άζθεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

εθφζνλ έρνπλ πάξεη ηελ ζρεηηθή άδεηα απφ ηηο αληίζηνηρεο ανπδαξαβηθέο 

θηεκαηνινγηθέο αξρέο. Ο λφκνο πξνβιέπεη ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ είηε γηα ηνλ ίδην 

ηνλ αιινδαπφ, σο ηδηνθαηνίθεζε, είηε γηα παξαρψξεζε ζηέγεο ζηνπο ππαιιήινπο θαη 

ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 9.Ννκηθφ Πεξηβάιινλ – ανπδαξαβηθά Γηθαζηήξηα θαη 

Γηθαζηηθέο Δπηηξνπέο 

 
 ηελ ανπδηθή Αξαβία ιεηηνπξγνχλ δηάθνξα δηθαζηήξηα θαη δηθαζηηθέο 

επηηξνπέο πνπ έρνπλ δηθαηνδνζία, αλαθνξηθά κε νξηζκέλνπο ηχπνπο απαηηήζεσλ. Σα 

θπξηψηεξα δηθαζηήξηα θαη δηθαζηηθέο επηηξνπέο είλαη: 

 

 Σν πκβνχιην Παξαπφλσλ (TheGrievancesBoard): νη πεξηζζφηεξεο 

εκπνξηθέο δηαθνξέο επηιχνληαη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Παξαπφλσλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν δηθαζηηθφ ζψκα έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα αθνχεη, 

κεηαμχ ησλ άιισλ, ηηο αμηψζεηο θαηά ηεο θπβέξλεζεο, λα επνπηεχεη δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο επηρεηξήζεσλ ή αθεξεγγπφηεηαο. Οη πξνζθπγέο θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Παξαπφλσλ κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη 

ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Δθεηείνπ, ελψ νξηζκέλεο απνθάζεηο ηνπ ππφθεηληαη ζε 

απηφκαηε πξνζθπγή. 

 Ιζιακηθά Γηθαζηήξηα: πνηληθέο θαη αζηηθέο ππνζέζεηο νη νπνίεο δελ 

εθδηθάδνληαη ελψπηνλ άιισλ δηθαζηεξίσλ ή δηθαζηηθψλ επηηξνπψλ θαζψο θαη 

ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηαθνξέο ή ζε πξνζσπηθή ηδηνθηεζία ή ν,ηηδήπνηε 

αθνξά ζε ζέκαηα γήο εθδηθάδνληαη ελψπηνλ ησλ Ιζιακηθψλ Γηθαζηεξίσλ. Οη 

πξνζθπγέο θαηά ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ εθδηθάδνληαη ελψπηνλ ησλ 

αξκφδηνσλ Δθεηείσλ. ε πεξίπησζε απφθαζεο γηα εθηέιεζε ζαλαηηθήο 

πνηλήο απηή εθδηθάδεηαη θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ελψπηνλ ηεο Αλψηαηεο 

Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο 

 Δπηηξνπή επίιπζεο ηξαπεδηθψλ δηαθνξψλ 

(BankingDisputesSettlementCommittee): δηαθνξέο ηξαπεδηθήο θχζεσο ζηηο 

νπνίεο εκπιέθνληαη είηε ανπδαξαβηθέο είηε μέλεο ηξάπεδεο εθδηθάδνλαη 

ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο επίιπζεο δηαηξαπεδηθψλ δηαθνξψλ. Η 

ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο (SAMA) 
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(ii) Δξκελεία ηεο Ννκνζεζίαο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο 

 

 Η ανπδαξαβηθή θπβέξλεζε έρεη ζεζπίζεη ην Νφκν ηεο αξίαο, αλαθνξηθά κε 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ Ιζιακηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Ο λφκνο 

ηεο αξίαο δηέπεη φινπο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ 

ηεο ρψξαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.  

 

 Παξάιιεια πξνβιέπεη ηνπο ηξφπνπο δηεθδίθεζεο ησλ αμηψζεσλ θαη απφ πνηνχο 

θαη κε πνηνχο ηξφπνπο κπνξεί απηφ λα γίλεη. Παξέρεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ ραξαθηήξα 

ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηα αξρέο ηνπ Ιζιακηθνχ Γηθαίνπ, ελψ 

αλαθέξεηαη ζαθψο ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ελψπηνλ ησλ 

Ιζιακηθψλ Γηθαζηεξίσλ δηαζθαιίδνληαο ηελ αμηνπηζηία, ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο φιεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

 10.Γηαηηεζία θαη Καλφλεο Γηαηηεζίαο ζηελ ανπδηθή Αξαβία  

 
 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ ανπδηθή Αξαβία κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ 

ιχζε ηεο δηαηηεζίαο ζχκθσλα κε ηελ, απφ ην 2012, ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί δηαηηεζίαο. 

Ο λένο ηζρχσλ λφκνο βαζίδεηαη ζηελ λνκνζεζία πεξί Γηεζλνχο Δκπνξηθήο Γηαηηεζίαο ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Γίθαην 

(UNCITRAL – 

UNITEDNATIONSCOMMISSIONONINTERNATIONALTRADELAW – 

MODELLAWONINTERNATIONALCOMMERCIALARBITRATION (1985) 

WITHAMENDMENTSASADOPTEDIN 2006.  

 

 Oλένο Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηελ δηεζλή δηαηηεζία θαη αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα 

ησλ δηαδίθσλ λα επηιέμνπλ ηε γιψζζα ησλ δηαδηθαζηψλ, ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηελ έδξα 

ηεο δηαηηεζίαο (εληφο ή εθηφο ανπδηθήο Αξαβίαο), ηνπο δηαηηεηέο, ηε ρξήζε πξνζσξηλψλ 

θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαζψο θαη ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

παξαβηάδεηαη ν ηζιακηθφο λφκνο. 

 

 Ωζηφζν, κέρξη ζήκεξα, δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί νη θαλνληζκνί εθαξκνγήο ηνπ 

ζρεηηθνχ λφκνπ κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζζεί πψο ζα εθαξκνζζεί ζηε 

πξάμε ην δίθαην ζε απηφ ην ζηάδην. Γηα απηφ ην ιφγν πνιιά έγθξηηα θαη κεγάια 

δηθεγνξηθά γξαθεία αιιά θαη εηαηξείεο ζπκβνχισλ πξνηξέπνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο λα 

απνθεχγνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο γηα επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ ηνπο.  
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 11.Δηζαγσγέο πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ ζηελ ανπδηθή 

Αξαβία  
 

 Παξαζέηνπκε θαησηέξσ ελδεηθηηθφ θαηάινγν εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ ζηελ ανπδηθή 

Αξαβία. Ο θαηάινγνο απηφο πνιιέο θνξέο αιιάδεη θαη ζθφπηκν είλαη νη ελδηαθεξφκελνη 

λα ζπκβνπιεχνληαη ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ανπδαξαβηθνχ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ 

γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ή πιεξνθνξίεο (www.mci.gov.sa).  

 

 Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη: 

 

- πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο επηθπξσκέλν απφ ηνπηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

θαη κεηαθξαζκέλν ζηελ αξαβηθή γιψζζα 

- ηηκνιφγην απφ ηα ανπδαξαβηθά Σεισλεία (ζε ηξία αληίγξαθα). Σν έγγξαθν 

απηφ δεηείηαη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ 

ανπδηθή Αξαβία (εθηφο εθείλσλ πνπ έρνπλ ρακειή ρξεκαηηθή αμία) 

- επηθπξσκέλν ηηκνιφγην (ζε ηξία αληίγξαθα) φπνπ ζα αλαθέξνληαη ξεηά ν 

ηφπνο θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ κεηαθνξέα, ε εκπνξηθή 

επσλπκία θαη ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε πιήξεο πεξηγξαθή ησλ 

πξντφλησλ καδί κε ηελ αμία θαη ην βάξνο ηνπο 

- θνξησηηθά έγγξαθα 

- έγγξαθα αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ αξαβηθή 

γιψζζα 

- πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ ανπδαξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο 

(SASO) ην νπνίν εθδίδεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα. πλήζσο νη 

εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ είλαη εθείλεο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έθδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

 

12. Διεγρνη Δηζαγσγψλ 

 
ε αξθεηά πξντφληα δελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ ανπδηθή Αξαβία. 

Μεηαμχ απηψλ είλαη ηα φπια, αιθνφι θαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη θξαζηά, ρνηξηλφ 

θξέαο, πνξλνγξαθηθφ πιηθφ θαη άιια. Τπάξρνπλ άιιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ε 

εηζαγσγή ησλ νπνίσλ απαηηεί πξνεγνχκελε έγθξηζε ή εγγξαθή, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

θάξκαθα θαη θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, αζχξκαηνο εμνπιηζκφο, θηεληαηξηθά θάξκαθα, 

εληνκνθηφλα, ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο. Πξνο απνθπγή δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαιφ ζα 

είλαη νη ελδηαθεξφκελνη Διιελεο επηρεηξεκαηίεο θαη κάιηζηα νη εμαγσγείο λα 

απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Σδέληαο γηα 

http://www.mci.gov.sa/
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πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ ζηε ρψξα πνπ 

επηηξέπνληαη ή απαγνξεχνληαη. 

 

13. Γαζκνί θαη Καλνληζκνί  
 

Οη δαζκνί πνπ επηβάιινληαη ζηα πεξηζζφηεξα εηζαγφκελα πξντφληα είλαη 5%. 

Τπάξρνπλ επίζεο πξνζηαηεπηηθνί δαζκνί, 12% έσο 20%, γηα εηζαγσγέο ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ πξνζηαηεπζνχλ νξηζκέλεο εζληθέο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο. Η 

ανπδηθή Αξαβία εθαξκφδεη απφ ην 1991 ην Δλαξκνληζκέλν Δληαίν Γαζκνιφγην θαη 

Κσδηθνπνηεκέλν χζηεκα (H.S.) θαη Δληαίν χζηεκα Πεξηγξαθήο Πξντφλησλ. Γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ησλ ανπδαξαβηθψλ Σεισλείσλ (SaudiCustomsOffice) 

www.customs.gov.saε νπνία είλαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

14. Απνζηνιή Δθζεκάησλ θαη Γεηγκάησλ Πξντφλησλ ζηελ 

ανπδηθή Αξαβία 

 
Αθνινπζεί θαηάινγνο γεληθψλ νδεγηψλ ηηο νπνίεο θαιφ είλαη λα εθαξκφδνπλ φινη 

νη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ζηείινπλ εθζέκαηα ή δείγκαηα πξντφλησλ ζηελ 

ανπδηθή Αξαβία: 

 

- ζα πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ πιήξε 

θαη ζαθή γλψζε θαη εκπεηξία ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζηελ ανπδηθή Αξαβία. Θα 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία γηα ηελ απνζηνιή 

εκπνξεπκάησλ ζε ρψξα κε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο φπσο ε ανπδηθή Αξαβία 

- πξντφληα ρσξίο ην απαξαίηεην Πηζηνπνηεηηθφ Πξνέιεπζεο 

(CertificateofOrigin) δελ κπνξνχλ λα εθηεισληζζνχλ ζηελ ανπδηθή Αξαβία. 

Η χπαξμή ηνπ είλαη απαξαίηεηε θαη εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην Δκπνξηθφ 

Δπηκειεηήξην 

- φια ηα εηζαγφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησκέλν ή θνιιεκέλν ζε 

εκθαλέο ζεκείν ηνλ εηδηθφ ζεξηαθφ αξηζκφ (serialnumber) θαη ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο 

- εάλ πξφθεηηαη γηα εηζαγσγέο ειεθηξηθψλ ή ειεθηξνινγηθψλ εηδψλ ή θαη 

αληαιιαθηηθψλ ηνπο, απηά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην 

απαξαίηεην Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο απφ ηνλ αξκφδην ανπδαξαβηθφ 

Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο (SASO). Σα ηνπηθά Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά 

Δπηκειεηήξηα δίλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ. Δθφζνλ ηα πξντφληα απηά εηζαρζνχλ ρσξίο ην ελ 

http://www.customs.gov.sa/
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ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ κεηαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ζηα εξγαζηήξηα ησλ 

ανπδαξαβηθψλ Σεισλείσλ. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη αξθεηά 

ρξνλνβφξα, κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα αξθεηέο εβδνκάδεο, ελψ ην θφζηνο είλαη 

πάξα πνιχ πςειφ 

- θαηάινγνη, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη άιιν ζρεηηθφ πιηθφ κεηαθέξνληαη ζην 

ανπδαξαβηθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ γηα έιεγρν θαη ηαπηνπνίεζε. 

Απνθεχγεηε λα ζηέιλεηε πιηθφ πνπ απεηθνλίδεη γπλαίθεο, αιθνφι, θξαζηά ή 

άιια νηλνπλεπκαηψδε πνηά ή δηαθεκίζεηο θαη θαηαρσξήζεηο ρνηξηλνχ 

θξέαηνο 

- νη δηαδηθαζίεο θαη ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηεισληζκνχ είλαη κία 

αξθεηά γξαθεηνθξαηηθή θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ψζηε 

λα απνθεχγνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ή θαζπζηεξήζεηο. Οη αξκφδηεο 

ηεισλεηαθέο αξρέο ιεηηνπξγνχλ ζηελ ανπδηθή Αξαβία απφ Κπξηαθή έσο θαη 

Πέκπηε, απφ 8 ην πξστ έσο 2 ην κεζεκέξη 

- νπνηαδήπνηε εθζέκαηα, δείγκαηα πξντφλησλ ή άιιν ελεκεξσηηθφ ή 

δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηελ ανπδηθή Αξαβία ην 

ιηγφηεξν ηξείο κε ηέζζεξηο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηάο 

εθζέζεσο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο επηρεηξεκαηηθήο εθδήισζεο 

 

15.Δπξεζηηερλίεο – Δκπνξηθά ήκαηα – Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο 

Ιδηνθηεζίαο 
 

Η πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απμάλεηαη θαη 

εδξαηψλεηαη ζηελ ανπδηθή Αξαβία ηα ηειεπηαία ρξφληα. πγθεθξηκέλα ηα πξνεγνχκελα 

επηά ρξφληα ε ανπδαξαβηθή Κπβέξλεζε έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζην επαίζζεην 

απηφ δήηεκα κέζσ ηεο αλαζεψξεζεο θαη ζχγθιηζεο ηεο λνκνζεζίαο ηεο πξνο ηα δηεζλψο 

ηζρχνληα απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (WTO) θαη ηελ δηεζλή ζχκβαζε πνπ 

ηζρχεη γηα ηα Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαζψο θαη γηα εκπνξηθά ζέκαηα πνπ 

ηζρχνπλ ηα ιεγφκελα TRIP.s (TradeRelatedAspectsofInternationalPropertyRights).  

 

Η έληαμε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ 

ζπλέβαιε ζηελ ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο πξνο ηα δηεζλψο 

ηζρχνληα θαη πηφ ζπγθεθξηκέλα ζε ζχγθιηζε θαη πξνζαξκνγή πξνο ηα νξηδφκελα απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ γηα ηα Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο 

(WorldIntellectualPropertyOrganization – WIPO). Δπίζεο ε ανπδαξαβηθή Κπβέξλεζε 

ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνρψξεζε θαη ζε κία ζεηξά άιισλ ελεξγεηψλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ πξνθεηκέλνπ εθζπγρξνλίζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ ηεο 

πιαίζην. πγθεθξηκέλα, δηαδνρηθά απφ ην 2002 έσο θαη ην 2004, πξνρψξεζε ζε 

αλαζεψξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα εκπνξηθάζήκαηα (TrademarkLaw), ηεο 
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λνκνζεζίαο πεξί αληηγξαθήο ησλ ζεκάησλ (CopyrightLaw) θαη ηελ λνκνζεζία γηα 

πξνλφκηα επξεζηηερλίαο (PatentLaw). 

 

Toλ επηέκβξην 2009 ν ηφηε Βαζηιηάο Abdullahελέθξηλε ηελ πηνζέηεζε 

κεραληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ αγνξά 

(ExclusiveMarketingRights – EMR) θπξίσο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία είραλ απσιέζεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

επξεζηηερλίαο, φηαλ ε ανπδηθή Αξαβία πξνζερψξεζε νινθιεξσηηθά ην 2004 ζηελ λέα 

δηεζλή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, ζε ζχγθιηζε κε ηα 

TRIP’sηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηνλ 

Γεθέκβξην 2009 ελέθξηλε ηελ πξνζρψξεζε ηεο ρψξαο ζηελ Δλσζε Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ Δπξεζηηερλίαο θαη Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο 

(IntellectualPropertyOwnersAssociationPatentCooperationTreaty (PCT) θαζψο θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Δπξεζηηερλίαο 

(ImplementingRegulationsandthePatentLawTreaty (PLT), φπσο πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

Γηεζλή Γηάζθεςε ηεο Γελεχεο ηελ 1
ε
 Ινπλίνπ 2000. Σέινο ηνλ Γεθέκβξην 2007 ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην ελέθξηλε κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ηελ εθαξκνγή ζηε ρψξα ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηα Δκπνξηθά ήκαηα, λνκνζεζία ε νπνία θαιχπηεη φιεο ηηο ρψξεο-κέιε 

ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ.  

 

16.Σνπηθνί Αληηπξφζσπνη 

 
Η ανπδαξαβηθή λνκνζεζία δελ ππνρξεψλεη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ζηελ εχξεζε 

ηνπηθνχ εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ γηα άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε 

ρψξα. ηε πξαθηηθή φκσο ζπληζηάηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε εχξεζε ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ 

σο ε θαιιίηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο γηα λα πξνσζήζεη κία επηρείξεζε ηα 

πξντφληα ηεο ζηελ ανπδαξαβηθή αγνξά. Δπίζεο νη μέλεο επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη 

ανπδάξαβα εηαίξν πξνθεηκέλνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλαλ 

ηνπηθφ δηεζλή δηαγσληζκφ. Οη ζρέζεηο κεηαμχ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

ανπδαξάβσλ εηαίξσλ ηνπο ξπζκίδνληαη απφ ην ανπδαξαβηθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ 

(www.commerce.gov.sa) 

 

 

Γ. ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
(i) Γεληθά  

 

Σν νηθνλνκηθφ επηηειείν ηεο ανπδαξαβηθήο θπβέξλεζεο απνζθνπεί ζηελ 

εθαξκνγή θαη νινθιήξσζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ζην πιαίζην ηνπ “Vision 2030” θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 

http://www.commerce.gov.sa/
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Μεηαξξπζκίζεσλ (NationalTransformationPlan – TNP),ψζηε λα θαηαζηεί ε 

ανπδαξαηβθή νηθνλνκία κία απφ ηηο δέθα πιένλ αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο ζην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη. Παξάιιεια ζα εμειηρζεί ζε 

ειθπζηηθφ πξννξηζκφ γηα αιινδαπνχο επελδπηέο.  

 

Μέζσ ηεο πξνζέιθπζεο αιινδαπψλ επελδπηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηεο ζπλερνχο 

δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ γηα πινπνίεζε λέσλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ε ανπδαξαβηθή νηθνλνκία ζα παξνπζηάζεη ζεκαληηθνχο θαη ηαρείο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο.  

 

(ii) ΑκεζεοΞέλεοΔπελδχζεηο (Foreign Direct Investments – FDI) 

 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

δηεζλέο εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε, ε ανπδηθή Αξαβία απνηειεί, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 

Αξαβηθφ Κφζκν, ηνλ κεγαιχηεξν θαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ πξννξηζκφ γηα άκεζεο 

αιινδαπέο επελδχζεηο. Οη ΗΠΑ θαη ε Κίλα είλαη ζηηο δχν πξψηεο ζέζεηο ζηνλ θαηάινγν 

ησλ αιινδαπψλ επελδπηψλ ζηε ρψξα.  

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ αξκφδηνπ ανπδαξαβηθνχ Οξγαληζκνχ γηα 

πξνζέιθπζε αιινδαπψλ επελδχζεσλ (SAGIA – 

SaudiArabianGeneralInvestmentAuthority), ηνλ Μάξηην 2011 είραλ πξαγκαηνπνηεζεί 

αιινδαπέο επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 147 δηο $ εθ ησλ νπνίσλ ηα 57,1 δηο $ 

αθνξνχζαλ άκεζεο αιινδαπέο επελδχζεηο ζηελ βηνκεραλία. πγρξφλσο θαη, ζχκθσλα κε 

πηφ πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ανπδαξαβηθνχ Οξγαληζκνχ, ζην ηέινο 2015 νη άκεζεο 

αιινδαπέο επελδχζεηο έθζαζαλ ζηα 250,7 δηο $ θαη ζην ηέινο 2016 αληίζηνηρα ζηα 258,7 

δηο $ 

 

(iii) Κίλεηξα γηα άκεζεο αιινδαπέο επελδχζεηο ζηελ ανπδηθή Αξαβία 

 

Η ανπδαξαβηθή θπβέξλεζε πξνσζεί κία ζεηξά απφ θίλεηξα πξνθεηκέλνπ 

πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο θαη κεγαιχηεξνπο αιινδαπνχο επελδπηέο. Μεηαμχ ησλ 

άιισλ, ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα είλαη: 

 

 θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζε επαλεμαγσγή θεθαιαίσλ 

 100% ζπλεηαηξηθή εθκεηάιιεπζε γήο απφ αιινδαπνχο επελδπηέο  

 απαιιαγή απφ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγία 20% επί ησλ θεξδψλ ησλ 

μέλσλ εηαηξεηψλ 

 νη αιινδαπνί επελδπηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επσθειεζνχλ απφ εηδηθεπκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο (ηνπηθνχο θαη δηεζλείο) 

 απειεπζεξσκέλε αγνξά κε πιεζπζκφ γχξσ ζηα 30 κε 32 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο  

 πξνζέγγηζε ζε άιιεο κεγάιεο θαη ελδηαθέξνπζεο αγνξέο  
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 ρακειά εξγαηηθά θφζηε 

 θπξηφηεξνο πξνκεζεπηήο ζε ελέξγεηα  

 εγγχεζε ζηηο κεηαθνξέο 

 πξψηε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ θαη 

ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Αζίαο, αλαθνξηθά κε ηηο μέλεο επελδχζεηο  

 πξψηε ζηνλ Αξαβηθφ Κφζκν, φζνλ αθνξά ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, κε 

εηζξνέο αιινδαπψλ θεθαιαίσλ έσο θαη 38,2 δηο $, πνζνζηφ 39% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ άκεζσλ αιινδαπψλ επελδχζεσλ ζηηο αξαβηθέο ρψξεο 

 πξψηε ρψξα απνδέθηεο ζην ζχλνιν ησλ ελδφ-αξαβηθψλ επελδχζεσλ, ζπλνιηθήο 

αμίαο 11,6 δηο $ κε πνζνζηφ 60,4% επί ηνπ ζπλφινπ  

 νη ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Αζίαο θαηεπζχλνληαη 

πξνο ηελ ανπδηθή Αξαβία, ηελ Σνπξθία θαη ηα ΗΑΔ 

 ε ανπδηθή Αξαβία έρεη ππνγξάςεη θαη έρεη ζέζεη ζε ηζρχ 41 δηκεξείο ζπκθσλίεο 

κε δηάθνξεο ρψξεο, κεηαμχ απηψλ 17 ζπκθσλίεο γηα ακνηβαία πξνζηαζία ησλ 

επελδχζεσλ θαη 24 γηα απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο 

 

 

 

(iv) Aληηκνλνπσιηαθή πνιηηηθή θαη Αληαγσληζκφο  

 

ηελ ανπδηθή Αξαβία ηα θξίζηκα δεηήκαηα άζθεζεο αληηκνλνπσιηαθήο 

πνιηηηθήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ δένπζα 

ζνβαξάηεηα θαη απζηεξφηεηα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ. Απφ ην 2004 ηζρχεη ν 

λφκνο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο ζρεηηθφο λφκνο έρεη επξχ πεδίν εθαξκνγήο 

θαη ηζρχεη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ελψζεηο νη νπνίεο έρνπλ εκπνξηθέο, γεσξγηθέο ή 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο σο επίζεο θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ηνπο, αλεμάξηεηα εάλ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εληφο είηε εθηφο ηεο ρψξαο. 

 

Ωζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη ν λφκνο πεξί αληαγσληζκνχ δελ ηζρχεη 

γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ελ γέλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. Βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα αλεμάξηεην 

ζψκα κε ηελ επσλπκία (CounsilofCompetitionProtection–πκβνχιην Πξνζηαζίαο ηνπ 

Αληαγσληζκνχ). Σν ζψκα απηφ είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

δηαρείξηζε ηνπ λφκνπ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ. Μεηαμχ ησλ άιισλ είλαη 

αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε ππνζέζεσλ ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο ή ζπλδπαζκνχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ θνηλή δηαρείξηζε κε απνηέιεζκα κία επηρείξεζε λα 

θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά. 

 

Ο λφκνο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ πξνβιέπεη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ξεηά 

θαη ηα εμήο: 
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 απαγνξεχνληαη νη θάζε είδνπο πξαθηηθέο, ζπκθσλίεο ή θαη ζπκβάζεηο, είηε 

γξαπηέο είηε θαη πξνθνξηθέο, ξεηέο ή ζησπεξέο κεηαμχ αληαγσληζηψλ φηαλ ε 

πξφζεζε γηα ηέηνηεο πξαθηηθέο ή ζπκθσλίεο είλαη ε δηαζηξέβισζε ηνπ εκπνξίνπ 

ή ν πεξηνξηζκφο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ζέκαηα πνπ είλαη ηθαλά λα 

πξνμελήζνπλ βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Σέηνηεο 

δπζιεηηνπξγίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε αγνξαία ηηκή ελφο πξντφληνο ή κηάο 

ππεξεζίαο κέζσ ηνπ ειέγρνπ πνζνζηνχ ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη ε πιήξεο 

δηαζηξέβισζε ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, κε έληνλα 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Οη 

παξαβηάζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξνβιέπνπλ απζηεξέο πνηλέο θαη πςειά 

ρξεκαηηθά πξφζηηκα, απφ 5 έσο θαη 10 εθαηνκκχξηα Ρηάιηα. Δθηφο απφ ηα 

πξφζηηκα θαη ηηο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο, ην πκβνχιην Πξνζηαζίαο ηνπ 

Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα ππνρξεψζεη ηνλ νπνηνλδήπνηε παξαβάηε ηεο 

λνκνζεζίαο λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, φπσο: 

 λα δηνξζψζεη κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ νπνηαλδήπνηε 

παξαβίαζε ηνπ λφκνπ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ  

 λα δηαζέζεη κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, κεηνρέο ή θαη δηθαηψκαηα 

ηδηνθηεζίαο ή θαη λα θαηαβάιιεη εκεξήζην πξφζηηκν φρη κηθξφηεξν απφ 1.000 

Ρηάιηα θαη φρη κεγαιχηεξν απφ 10.000 Ρηάιηα έσο φηνπ απνθαηαζηαζεί ε βιάβε. 

 

Σν πκβνχιην Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ θαζίζηαηαη φιν θαη πηφ δξαζηήξην 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη έρεη πξνηείλεη 

δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ αχμεζε ησλ θπξψζεσλ πνπ ζα επηβάιινληαη ζηνπο 

παξαβάηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ηεζεί αθφκε ζε πιήξε εθαξκνγή θαζψο 

δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο. 

 

 

Antidumping – Αληηληάπηλγθ  
 

Η αζπδηθή Αξαβία πξνζερψξεζε ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ ην 

2005 θαη ππέγξαςε ηελ ζπκθσλία γηα ην αληηληάπηλγθ. ηελ πξφζθαηε επηζθφπεζε ηεο 

εκπνξηθήο πνιηηθήο γηα ηελ ανπδηθή Αξαβία, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ 

επηζεκαίλεη φηη ε ανπδηθή Αξαβία δελ δηαζέηεη εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην 

αληηληάπηλγθ. 

 

 

Γ. Σνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ανπδηθή Αξαβία  
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Oηνκέαο ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πξνζθέξεη 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο γηα αιινδαπνχο επηρεηξεκαηίεο πνπ ελδηαθέξνληαη 

λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπλεξγαζίεο είηε ζε επελδχζεηο ζηελ ανπδηθή Αξαβία. Η ζπλνιηθή 

αμία ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αξαβηθήο Υεξζνλήζνπ θαη ηνπ Κφιπνπ, εθηηκάηαη ζηα 4,6 δηο $. 

 

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηα κεγάια έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δηάθνξεο πφιεηο θαη πεξηνρέο ηεο ρψξαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

αιινδαπέο επηρεηξήζεηο. Η ζπλνιηθή αμία ησλ κεγάισλ έξγσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ 

κεηαθνξψλ αλέξρεηαη ζε 30 δηο $ πεξίπνπ θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα έξγσλ θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ νδηθνχ, ζηδεξνδξνκηθνχ θαη αεξνπνξηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ην έξγν ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο Βνξξά-Νφηνπ θαζψο 

θαη ηελ ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ησλ δχν ηεξψλ πφιεσλ ηεο Μέθθαο θαη ηεο Μεδίλαο. 

Παξάιιεια άιια έξγα αθνξνχλ ηηο αεξνπνξηθέο εκπνξεπκαηηθέο θαη επηβαηηθέο 

κεηαθνξέο, κε θαηαζθεπή ή εθζπγρξνληζκφ δηεζλψλ αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο, επέθηαζε 

θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο σο επίζεο θαη ηελ δηαζχλδεζε ησλ 

κεγάισλ ιηκέλσλ ηεο ανπδαξαβηθήο επηθξάηεηαο, ζηελ Γπηηθή θαη ζηελ Αλαηνιηθή 

Πεξηθέξεηα. 

 

Δλαο άιινο ηνκέαο πνπ παξνπζηάδεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεοείλαη εθείλνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο. πγθεθξηκέλα ε Κξαηηθή ανπδαξαβηθή Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ 

(SaudiElectricityCompany – SEC) αλαιακβάλεη ζεκαληηθέο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο 

νη νπνίεο έσο ην 2018 αλακέλεηαη λα θζάζνπλ ζηα 70 δηο $ θαη λα πξνζζέζνπλ ζην 

ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ δίθηπν ηεο ρψξαο πεξίπνπ 22MWκε ζθνπφ ηε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απφ ηδησηηθά λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα 

λα θζάζνπλ ή θαη λα μεπεξάζνπλ έσο ην 2018 ηηο 65.000MW. Δπίζεο ε επηρείξεζε 

ρξεκαηνδνηεί ζε κφληκε βάζε επηκνξθσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

ζηειερψλ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο.  

 

Αιινη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ εμίζνπ αλάινγν επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ θαη 

πξνζειθχνπλ αξθεηνχο αιινδαπνχο νκίινπο επηρεηξήζεσλ θαη κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο 

είλαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε ειεθηξνληθή ηερλνινγία θαη νη επηζηήκεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ άλζξσπν, φπσο ηαηξηθή, θαξκαθεπηηθή θαη άιιεο. Ο ζθνπφο ηεο 

αθνινπζνχκελεο απηήο πνιηηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλσλ 

θαη κε πεξηζζφηεξα πξνζφληα ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζε θιάδνπο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

δηαθνξνπνίεζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ανπδαξαβηθήο Οηθνλνκίαο. Σέινο ν 

ηνκέαο ηεο πγείαο παξνπζηάδεη εμίζνπ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα επηρεηξεκαηηθή 

ζπλεξγαζία, δεδνκέλσλ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο θπβέξλεζεο γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ππαξρνπζψλ δνκψλ πγείαο θαη ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία λέσλ ππεξζχγρξνλσλ 
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λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ. Γηα ην 2015 ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πγεία απμήζεθε θαηά 

50%, θζάλνληαο ζηα 43 δηο $  δηθαηνινγψληαο απφιπηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πνιηηηθή 

πνπ αθνινπζεί ε θπβέξλεζε. Με βάζε ην ζρεδηαδφκελν πξφγξακκα ζηελ επφκελε 

δεθαεηία πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία πέληε λέσλ 

ππεξζχγρξνλσλ ηαηξηθψλ πφιεσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ ανπδαξαβηθνχ Βαζηιείνπ. 

 
 

Δ. Αιιεο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο 

 
Παξαζέηνπκε δηάθνξεο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ηηο νπνίεο θαιφ είλαη λα γλσξίδεη θαη λα 

αθνινπζεί ν θάζε ελδηαθεξφκελνο επηρεηξεκαηίαο πνπ επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

ζηελ αγνξά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο: 

 

-Γηαθνξά ψξαο: ηνπο κήλεο απφ ηέινο Οθησβξίνπ έσο θαη ηέινο Μαξηίνπ, 

κεηαμχ Διιάδνο θαη ανπδηθήο Αξαβίαο ππάξρεη κία ψξα δηαθνξά (+1). Απφ ηέινο 

Μαξηίνπ έσο θαη ηέινο Οθησβξίνπ ε ψξα είλαη ίδηα θαη ζηηο δχν ρψξεο 

-Νφκηζκα: ανπδαξαβηθφ Ρηάιη. Η ηζνηηκία κε ην ακεξηθαληθφ δνιάξην είλαη 

θιεηδσκέλε (1$=3,75 ανπδαξαβηθά Ρηάιηα). Η ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κε ην Δπξψ 

είλαη θπκαηλφκελε 

-Δπηρεηξεκαηηθφ θαη Πνιηηηζκηθφ Πεξηβάιινλ: ην επηρεηξεκαηηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζηελ ανπδηθή Αξαβία είλαη αξθεηά ζπληεξεηηθφ. Η εηνηκφηεηα 

θαη ε πξνζεθηηθή θαη ιεπηνκεξήο γλψζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο λννηξνπίαο ησλ 

ανπδαξάβσλ απνηεινχλ βαζηθά θξηηήξηα κηάο επηηπρεκέλεο ή κε επηρεηξεκαηηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

-Γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη αθφκε ζηελ ανπδηθή Αξαβία. 

Παξφιε ηελ πξφνδν πνπ παξαηεξείηαη ζε άιινπο ηνκείο ππάξρεη αθφκε έληνλε ε 

αληίιεςε γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν θχισλ θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθή απφ άιιεο ρψξεο. ε πνιιά δεκφζηα θηίξηα, μελνδνρεία ή εζηηαηφξηα 

ππάξρνπλ μερσξηζηνί ρψξνη φπνπ κπνξεί κία νηθνγέλεηα λα εμππεξεηεζεί 

(familysection). Πνιχ ζπάλην επίζεο είλαη ε αληαιιαγή ρεηξαςίαο κε γπλαίθεο. 

- απαγνξεχεηαη απζηεξψο ε εηζαγσγή θαη ρξήζε αιθννινχρσλ πνηψλ, θξαζηψλ 

θαη άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαζψο θαη ε εηζαγσγή θαη θαηαλάισζε ρνηξηλνχ 

θξέαηνο. Η απαγφξεπζε νξίδεηαη απφ ηε ζξεζθεία θαη νη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη 

απζηεξά. 

- νη εκέξεο αξγίαο είλαη θαη ζηελ ανπδηθή Αξαβία, απφ ηνλ πεξαζκέλν Ινχλην 

η.ε., φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο Αξαβηθέο Υψξεο, ε Παξαζθεπή θαη ην άββαην. Δξγάζηκεο 

εκέξεο είλαη απφ Κπξηαθή έσο θαη Πέκπηε. Δπίζεκεο αξγίεο είλαη ε πεξηνδφο ενξηαζκνχ 

ηνπ Eidελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηηξαπεί θαη ν επίζεκνο ενξηαζκφο ηεο Δζληθήο 

Δπεηείνπ ηεο ρψξαο, ε 23
ε
 επηεκβξίνπ. 
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- ν θαιιίηεξνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο είλαη είηε ην ηειέθσλν είηε ην θάμ. Η ρξήζε 

ηνπ e-mail,παξφιν φηη γίλεηαη επξεία ρξήζε ηνπ, δελ ζεσξείηαη θαη ν πιένλ αζθαιήο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηδηαίηεξα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Δίλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν 

λα κελ ππάξρεη απάληεζε ζε ειεθηξνληθά κελχκαηα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη 

δηάθνξα πξνβιήκαηα ή ηπρφλ παξεμεγήζεηο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

εκαληηθέο Γηεπζχλζεηο Τπνπξγείσλ ανπδηθήο Αξαβίαο, 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Φνξέσλ 

 

ΜinistryofDefense – Τπνπξγείν Δζληθήο Ακχλεο  

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  

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη Γεσξγίαο  

www.moa.gov.sa 

www.mowe.gov.sa 

 

MinistryofCommerceandIndustry 

ΤπνπξγείνΔκπνξίνπθαηΒηνκεραλίαο 

www.mci.gov.sa/en 

 

MinistryofForeignAffairs – ΤπνπξγείνΔμσηεξηθψλ 

www.mof.gov.sa 

http://www.moa.gov.sa/
http://www.mowe.gov.sa/
http://www.mci.gov.sa/en
http://www.mof.gov.sa/
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Ministry of Education – ΤπνπξγείνΠαηδείαο 

www.mohe.gov.sa 

 

Ministy of Health –ΤπνπξγείνΤγείαο 

www.moh.gov.sa 

 

MinistryofFinance – Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  

www.mof.gov.sa 

 

MinistryofInterior – Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ  

www.moi.gov.sa 

 

 

MinistryofEconomyandPlanning – ΤπνπξγείνΟηθνλνκίαο θαη 

ρεδηαζκνχ  

www.mep.gov.sa 

 

MinistryofWaterandElectricity–

ΤπνπξγείνΤδάηηλσλΠφξσλθαηΗιεθηξηζκνχ 

www.mowe.gov.sa 

 

Saudi Customs Authority – ανπδαξαβηθάΣεισλεία 

www.customs.gov.sa/sites/sc/en 

 

Saudi Ports Authority – ανπδαξαβηθήΑξρήΛηκέλσλ 

www.ports.gov.sa/english/pages 

 

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) 

ανπδαξαβηθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρσλ  

www.saso.gov.sa/en/pages 

 

General Authority for Civil Aviation – ΤπεξεζίαΠνιηηηθήοΑεξνπνξίαο 

www.gaca.gov.sa 

 

http://www.mohe.gov.sa/
http://www.moh.gov.sa/
http://www.mof.gov.sa/
http://www.moi.gov.sa/
http://www.mep.gov.sa/
http://www.mowe.gov.sa/
http://www.customs.gov.sa/sites/sc/en
http://www.ports.gov.sa/english/pages
http://www.saso.gov.sa/en/pages
http://www.gaca.gov.sa/
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Presidency of Meteorology and Environmental Protection – 

Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία θαη Τπεξεζία Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο  

www.pme.gov.sa 

 

Saline Water Conversion Corporation – ανπδαξαβηθφοΟξγαληζκφο 

Αθαιάησζεο Τδάησλ 

www.swcc.gov.sa/english/pages 

 

Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA) – ανπδαξαβηθφο 

Οξγαληζκφο Πξνζέιθπζεο Δπελδχζεσλ  

www.sagia.gov.sa 

 

 

SupremeEconomicCounsil – Αλψηαην Οηθνλνκηθφ πκβνχιην  

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 

 

SaudiArabiaMonetaryAgency (SAMA) – ΚεληξηθήΣξάπεδαηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο  

www.sama.gov.sa 

 

CapitalMarketAuthority – ανπδαξαβηθή Τπεξεζία Κεθαιαηαγνξάο  

www.cma.org.sa 

 

PublicInvestmentFund (PIF) – ανπδαξαβηθφΣακείνΔπελδχζεσλ 

Μinistry of Finance – Saudi Arabia  

Building 2, King Abdulaziz Road 6
th

 Floor  

Al Wazarat Area 6847 

Saudi Arabia Riyadh 11452 

Tel: 00966 11 405 0000, 00966 11 405 2006 

Fax: 00966 11 412 3474 

http://www.pme.gov.sa/
http://www.swcc.gov.sa/english/pages
http://www.sagia.gov.sa/
mailto:info@sec.gov.sa
http://www.sec.gov.sa/
http://www.sama.gov.sa/
http://www.cma.org.sa/
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E-Mail: pif@mof.gov.sa 

 

Saudi Fund for Development –ανπδαξαβηθφΑλαπηπμηαθφΣακείν 

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 

 

 

 

SaudiIndustrialDevelopmentFund (SIDF) – 

ανπδαξαβηθφΒηνκεραληθφΑλαπηπμηαθφΣακείν 

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 

 

SaudiArabiaBasicIndustriesCorporation (SABIC) – 

ανπδαξαβηθφοΟξγαληζκφοΒηνκεραληψλθαηΔπηρεηξήζεσλ 

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 – ανπδαξαβηθήΔηαξείαΠεηξειαίνπ 

www.saudiaramco.com/en/home 

 

King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) 

P.O. BOX 6086, Riyadh 11442 

mailto:pif@mof.gov.sa
mailto:info@sfd.gov.sa
http://www.sfd.gov.sa/
mailto:info@sidf.gov.sa
http://www.sidf.gov.sa/
mailto:info@sabic.com
http://www.sabic.com/
http://www.saudiaramco.com/en/home
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Tel: 00966 11 488 3555 

Fax: 00966 11 488 3555 

www.kacst.edu.sa 

 

Royal Commission of Jubail and Yanbu – ΒαζηιηθήΔπηηξνπήJubail 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 

 

SaudiFoodandDrugAuthority (SFDA) – 

ανπδαξαβηθφοΟξγαληζκφοΔιέγρνπΣξνθίκσλθαηΦαξκάθσλ 

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 

http://www.kacst.edu.sa/
mailto:webmaster@rcjy.gov.sa
http://www.rcjy.gov.sa/
mailto:food-dept@sfda.gov.sa
http://www.sfda.gov.sa/
mailto:drug-dept@sfda.gov.sa
http://www.sfda.gov.sa/
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E-Mail: MDS@sfda.gov.sa 

www.sfda.gov.sa 

 

Saudi Mining Company (Ma’aden) – ανπδαξαβηθήΔηαηξείαΟξπθηψλ 

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) – ανπδαξαβηθήΑξρήπγθνηλσληψλ 

www.gcf.org.sa 

 

Central Department of Statistics and Information – 

ΚεληξηθήηαηηζηηθήανπδαξαβηθήΑξρή 

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 – ΣκήκαΦνξνινγίαο 

www.dzit.gov.sa/en/home 

 

Communications and Information Technology Commission (CITC) – 

ανπδαξαβηθήΔπηηξνπήΔπηθνηλσληψλθαηΗιεθηξνληθήοΣερλνινγίαο 

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 

mailto:MDS@sfda.gov.sa
http://www.sfda.gov.sa/
mailto:info@maaden.com.sa
http://www.maaden.com.sa/
http://www.gcf.org.sa/
mailto:info@cds.gov.sa
http://www.cdsi.gov.sa/
http://www.dzit.gov.sa/en/home
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E-Mail: info@citc.gov.sa 

www.citc.gov.sa 

 

Arab Satellite Communications Organization (ARABSAT.ASCO) 

Αξαβηθφο Οξγαληζκφο Γνξπθνξηθψλ Δπηθνηλσληψλ  

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 

 

Saudi Electricity Company (SEC) –

ανπδαξαβηθήΔηαηξείαΗιεθηξηζκνχ 

Oasis Compound Granada, Tower A1 

19
th

 Floor – Granada District 22955 

Riyadh 11416 

Tel: 00966 11 807 9395 

Fax: 00966 11 807 9245 

www.se.com.sa 

 

National Water Company – ανπδαξαβηθήΔηαηξείαΤδξεπζεο 

Radix Tower King Fahad Street 

6,7,8,9 and 10
th

 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 

 

SaudiPressAgency– ανπδαξαβηθφΠξαθηνξείνΔηδήζεσλ 

www.spa.gov.sa 

mailto:info@citc.gov.sa
http://www.citc.gov.sa/
mailto:info@arabsat.com
http://www.arabsat.com/
http://www.se.com.sa/
mailto:webmaster@nwc.com.sa
http://www.nwc.com.sa/
http://www.spa.gov.sa/
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SaudiTelecommunicationsCompany (STC)  - 

ανπδαξαβηθήΔηαηξείαΣειεπηθνηλσληψλ 

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 

Saudi Arabian Railroad (SAR) – 

ανπδαξαβηθφοΟξγαληζκφοηδεξνδξφκσλ 

www.sar.com.sa 

 

Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry (CSC) – 

ΚεληξηθήΔλσζεΔπηκειεηεξίσλανπδηθήοΑξαβίαο 

www.csc.org.sa 

 

Riyadh Chamber of Commerce and Industry – 

ΔκπνξηθφθαηΒηνκεραληθφΔπηκειεηήξηνΡηάλη 

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 

 

JeddahChamberofCommerceandIndustry – 

ΔκπνξηθφθαηΒηνκεραληθφΔπηκειεηήξηνΣδέληαο 

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 

mailto:contactus@stc.com.sa
http://www.stc.com.sa/
http://www.sar.com.sa/
http://www.csc.org.sa/
mailto:rdchamber@rdcci.org.sa
http://www.riyadhchamber.com/
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E-Mail: info@jcci.org.sa 

www.jcci.org.sa 

 

Eastern Province Chamber of Commerce and Industry – 

ΔκπνξηθφθαηΒηνκεραληθφΔπηκειεηήξηνΑλαηνιηθήοΠεξηθέξεηαοDamma

m 

Tel: 00966 13 857 111 

Fax: 00966 13 857 0607 

P.O. BOX 719 

Dammam 31421 

www.chamber-ep.org.sa 

 

 

mailto:info@jcci.org.sa
http://www.jcci.org.sa/
http://www.chamber-ep.org.sa/

