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Αγαπητή αναγνώστρια, αγαπητέ αναγνώστη,

Καλωσήλθατε στο καλοκαιρινό τεύχος του Εμπορικού 
μας Δελτίου. Η ανταπόκριση των μελών και μη μελών του 
Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στο κάλεσμά μας για 
εκδήλωση ενδιαφέροντος στη μεταφορά τεχνογνωσίας 
στον αραβικό κόσμο ήταν θετική και για τον λόγο αυτόν 
θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και 
την πεποίθησή μας πως οι απαντήσεις που θα λάβουμε 
από τον αραβικό κόσμο θα είναι εξίσου θετικές. Επί 
του παρόντος, το υλικό που έχει συλλεχθεί βρίσκεται 
σε διαδικασία εξέτασης και πρόκειται να εκδοθεί με την 
μορφή Οδηγού, ο οποίος θα αποσταλεί στην αραβική 
πλευρά. Στη συνέχεια, το Επιμελητήριό μας θα συντονίσει 
συναντήσεις μεταξύ των Αράβων επιχειρηματιών και των 
Ελλήνων ομολόγων τους για τους οποίους θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον. 
Στο παρόν τεύχος ανακοινώνονται, επίσης, λεπτομέρειες 
σχετικά με το «5ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ», 
προγραμματισμένο να λάβει χώρα στην Αθήνα, 09-10 
Νοεμβρίου τ.ε., με τίτλο “Unleashing the Arab-Hellenic 
Potential”. Αυτή τη φορά, έμφαση θα δοθεί στους τομείς 
της ναυτιλίας και της λιμενικής βιομηχανίας στον αραβικό 
κόσμο, και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο. Βρισκόμαστε ήδη σε 
επικοινωνία με τα Επιμελητήρια και τις Ενώσεις αυτών 
στην Αίγυπτο για την συμμετοχή τους ως εταίροι και 
υποστηρικτές της εκδήλωσής μας. Θα παρουσιαστούν, 
επίσης, άλλοι επιχειρηματικοί τομείς οι οποίοι πιστεύουμε 
πως προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών 
και δικτύωσης μεταξύ Αράβων και Ελλήνων. Στο Φόρουμ 
αυτό έχουμε την τιμή να έχουμε την ειδική συνεισφορά και 
υποστήριξη του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Κουβέιτ, 
το οποίο επίσης θα συμμετάσχει με επιχειρηματική 
αποστολή.
Σας ευχόμαστε ευχάριστες καλοκαιρινές διακοπές και καλή 
επάνοδο για ένα παραγωγικό και δραστήριο φθινόπωρο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α.Ε.Ε.Ε.Α.
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Γενικός Γραμματέας

E
xc

ell
en

ce 
in

 P
ar

tn
er

sh
ip

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο στην προσπάθειά 
του για συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση των 
μελών του, συλλέγει πληροφορίες από πολλές και 
διαφορετικές πηγές, αξιόπιστες κατά την κρίση 
του.   Σε αντίθετη  περίπτωση,  ουδεμία  ευθύνη 
φέρει και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 
και έρευνες πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε μορφής 
συνεργασία.



 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
 CHAMBER’ S ACTIVITIES

Γενική Επισκόπηση:
Το “5ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» θα 
διεξαχθεί στις 09–10 Νοεμβρίου 2016 με θέμα “Unleashing 
the Arab-Hellenic potential”. Η Ελλάδα και ο αραβικός 
κόσμος διαθέτουν έναν πλούτο ανθρωπίνων και φυσικών 
πόρων και πληθώρα επιχειρηματικών ευκαιριών. Οι 
δυνατότητες για άνοδο του εμπορικού ισοζυγίου και αύξηση 
του επιπέδου των επενδύσεων μεταξύ των δύο πλευρών είναι 
τεράστιες. Τα θέματα του Φόρουμ ανήκουν στους τομείς 
που αντιπροσωπεύουν τα θετικά βήματα της Ελλάδας και, σε 
συνδυασμό με την πρόσφατη πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου 
αναφορικά με την «Μεταφορά Τεχνογνωσίας στον 
Αραβικό κόσμο», θα αποτελέσουν την βάση των συζητήσεων 
και της δικτύωσης, με σκοπό την επίτευξη εποικοδομητικών 
και πρακτικών αποτελεσμάτων. 

Επίπεδο Συμμετοχής:
Υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πρόεδροι αραβικών 
ενώσεων και επιμελητηρίων, εταιρείες - μέλη του Αραβο-
Ελληνικού Επιμελητηρίου, Έλληνες και Άραβες επιχειρηματικοί 
ηγέτες. 

Στρατηγικοί άξονες:
1. Ναυτιλία και Λιμενική Βιομηχανία και Υπηρεσίες
2. Κατασκευές, Δομικά Υλικά και Ενέργεια
3. Επενδυτικές Ευκαιρίες στα Κτηματομεσιτικά και στον             
Τουρισμό
4. Βιομηχανία Επεξεργασίας Τροφίμων

Ομιλητές:
Υπουργοί και υψηλόβαθμοι διευθυντές και στελέχη από την 
Ελλάδα και τον αραβικό κόσμο. 

Γλώσσες Εργασίας:
Αραβικά και Ελληνικά (ταυτόχρονη διερμηνεία)

Επικοινωνιακή Κάλυψη:
Ελληνική τηλεόραση, αραβικές εφημερίδες (Al-Ahram και Al-
Sharq Al-Awsat) και ανταποκριτές δορυφορικών καναλιών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Εκδόσεις επί τη ευκαιρία του Φόρουμ (στην αγγλική 
γλώσσα):
• Έντυπο του Φόρουμ με προφίλ των ομιλητών, των 

συντονιστών και των χορηγών
• Οδηγός των ελληνικών επιχειρήσεων που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον για την «Μεταφορά Τεχνογνωσίας στον 
Αραβικό Κόσμο» 

• Ειδική Έκδοση του Members’ Activities Newsletter

Συμμετοχή στο Φόρουμ:
Η συμμετοχή στο Φόρουμ θα γίνει κατόπιν προσκλήσεως.

Διοργάνωση: 
Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & 
Αναπτύξεως
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε όπως 
επικοινωνήσετε με το Α.Ε.Ε.Ε.Α.:
Τηλέφωνα: +30 210 6711 210/ +30 210 6726 882 
• Φαξ: +30 210 6746 577
E-mail: chamber@arabgreekchamber.gr 
Website: www.arabhellenicchamber.gr

Υπό την αιγίδα:

“Unleashing the Arab-Hellenic potential”

Μην χάσετε τη μοναδική ευκαιρία αυτή για να συμμετάσχετε!

Ειδική Συνεισφορά & Υποστήριξη:
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Παρακάτω παρατίθενται οι κύριες ιστοσελίδες για αναζήτηση πληροφοριών με τους τρέχοντες δημοσίους 
διαγωνισμούς στο Ιράκ:

Η ιστοσελίδα της  Δημόσιας Υπηρεσίας Οδών και Γεφυρών του Ιράκ(State Corporation for Road and Bridges):     
http://www.turruqjissor.imariskan.gov.iq/en/tenders_en%20

Η ιστοσελίδα της Δημόσιας Εταιρείας Εξόρυξης Υδρογονανθράκων του Ιράκ (Iraqi Drilling Company) δημοσιεύονται 
διεθνείς προκηρύξεις για προμήθειες: http://www.idc.gov.iq/tenders-en.php

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού του Ιράκ - Iraqui Ministry of Electricity, δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα διεθνείς 
διαγωνισμούς για προμήθεια εξοπλισμού και υλικών στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.moelc.gov.iq/index.php

(Πηγή: Yπουργείο Εξωτερικών/ Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης) 

“Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί στην Σαουδική Αραβία - Σαουδαραβικά Υπουργεία Εθνικής Αμύνης 
και Εσωτερικών - Δήμος πόλεως Τζέντας”.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες των ανωτέρω διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών, είναι αυτά που δημοσιεύονται στις 
επίσημες ιστοσελίδες των τοπικών Αρχών, Φορέων και Οργανισμών που διοργανώνουν τους συγκεκριμένους διεθνείς 
διαγωνισμούς. Επίσης στους ίδιους πίνακες υπάρχει αναλυτική περιγραφή του κάθε ενός διεθνούς διαγωνισμού, του 
Φορέα ή της Αρχής που προκηρύσσει τον διαγωνισμό, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών προσφορών 
καθώς και η αξία των τευχών που θα πρέπει να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν ήδη αναρτηθεί και στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου 
Εξωτερικών www.agora.mfa.gr για ενημέρωση κάθε ενδιαφέρομενου.

ΙΡΑΚ - IRAQ

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - SAUDI ARABIA 

Tender – 94 – 4625 Jeddah Municipality

Tender sector Tender descriptions Tender No.

Price of 
Terms & 

Conditions 
Book

Dead line

Jeddah Municipality
To collect, transfer & Clean 

of solid trash of the 9th. Knot 
area of Jeddah municipality 

3/00/24/0179/001/12 25.000 SR. September 24, 
2016

Jeddah Municipality
To collect, transfer & Clean of 
solid trash of the 10th. Knot 
area of Jeddah municipality

3/00/24/0179/001/13 25.000 SR. September 24, 
2016

Jeddah Municipality
To collect, transfer & Clean of 
solid trash of the 11th. Knot 
area of Jeddah municipality

3/00/24/0179/001/14 25.000 SR. September 17, 
2017

Jeddah Municipality
To collect, transfer & Clean of 
solid trash of the 12th. Knot 
area of Jeddah municipality

3/00/24/0179/001/15 25.000 SR. September 17, 
2017

Jeddah Municipality
To collect, transfer & Clean of 
solid trash of the 13th. Knot 
area of Jeddah municipality

3/00/24/0179/001/16 25.000 SR. October 03, 
2016
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Tender sector Tender descriptions Tender No.

Price of 
Terms & 

Conditions 
Book

Dead line

Special security 
forces

Maintenance for training 
devices & tools for the 

electronic shooting.
9/124/51/1437H 1500 SR. October 1, 

2016

Tender sector Tender descriptions Tender No. Price of Terms & 
Conditions Book Dead line

Private security Forces To provide Parachute drop 
Equipment 9/4/1/43/1437 1500 SR. October 02, 

2016

Private security Forces To provide Thermo cameras to 
be installed for vehicles 9/4/1/44/1437 2000 SR. October 03, 

2016

Private security Forces To provide Combat vehicles and 
its Military mechanism 9/4/1/45/1437 3000 SR. October 06, 

2016

Private security Forces To provide vehicles tires & 
wheels 9/4/46/1437 1000 SR. October 09, 

2016

Private security Forces To provide General needed 
equipment 9/4/1/47/1437 1000 SR. October 13, 

2016

Private security Forces To Provide Offices Furniture 9/4/1/48/1437 1000 SR. October 14, 
2016

Private security Forces To provide stationery 9/4/49/1437 1000 SR. October 15, 
2016

Um Alqura - Year 94 - No.  4628 / Ministry of interior
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(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)

“Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί στην Σαουδική Αραβία - Σαουδαραβικό Υπουργείο Υγείας”.

Ακολουθουν στοιχεία διειθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία σε 
τομείς του Σαουδαραβικού Υπουργείου Υγείας.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες των ανωτέρω διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών, είναι αυτά που δημοσιεύονται στις 
επίσημες ιστοσελίδες των τοπικών Αρχών, Φορέων και Οργανισμών που διοργανώνουν τους συγκεκριμένους διεθνείς 
διαγωνισμούς.  Επίσης στους ίδιους πίνακες υπάρχει αναλυτική περιγραφή του κάθε ενός διεθνούς διαγωνισμού, του 
Φορέα ή της Αρχής που προκηρύσσει τον διαγωνισμό, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών προσφορών 
καθώς και η αξία των τευχών που θα πρέπει να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν ήδη αναρτηθεί και στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου 
Εξωτερικών www.agora.mfa.gr για ενημέρωση κάθε ενδιαφέρομενου.
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- To Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο σας ενημερώνει ότι το “Ministry of Investment – Egypt” μαζί με το “General Authority 
of Foreign Investments (GAFI)”, έχει εκδώσει ένα επενδυτικό σχέδιο με επιλεγμένες επενδυτικές ευκαιρίες για ξένους 
επενδυτές στην Αίγυπτο. Το αρχείο αυτό περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με τους ακόλουθους τομείς: 

*Oil, Gas and Petrochemicals
*Housing and Real Estate
* Industry and Manufacturing
* Information and Communication Technologies
* Golden Triangle
* Tourism
* Transportation and Logistics
* SC Special Economic Zone

Εφόσον εδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα επενδυτικά σχέδια 
και χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την αρμόδια στο Α.Ε.Ε., κα. 
Φουντουλάκη Βάνια, τηλ. 201 6773428 εσωτ 109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr, ώστε να σας αποσταλεί 
όλο τη σχετικό αρχείο ηλεκτρονικά.

- Η Αιγυπτιακή εταιρεία “EL DOHA GROUP FOR FOODSTUFFS Co.”, ενδιαφέρεται να εξάγει στην ελληνική 
αγορά τα ακόλουθα προϊόντα: rice, legunes, herbs and spices, sugars, flour and pasta.  Επιπλέον η εταιρεία είναι 
πιστοποιημένη με:  ISO 9001:2008, iso 22000:2005, BS OHSAS 18001: 2007, FDA εγκεκριμένο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας ως ακολούθως:
El Doha Group for FoodStuffs Co.
e-mail: export@eldoha.com / Web: www.eldoha.com 
Mobile: (+2) 010 22226481, (+2) 010 61134564 
Tel: (+202) 2756 5944 – 6 (ex. 205) /  Fax: (+202) 2756 5945 / CS: (+202) 19589
Administration:  Qatameya Plot No:28 S 1-Investment Industrial zone
Mr. Said M. Elargany / Export Manager

- Επενδυτική ευκαιρία πώλησης ξενοδοχείου στην Αίγυπτο.

 “Unitak for investment in Real-estate & Tourism SAE”, is a family owned Egyptian Joint Stock Company under 
the 159 investment law established in 1996. The company is in the business of owning, building and operating real-
estate and tourism projects.

Unitak For investment in Real-estate and tourism owns and operates “Logaina Sharm Resort” a 2 star “all suites” 
hotel in Sharks Bay, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt, (the hotel has been in operation since 2005 to date). 
Additionally, the company iwns a pice of land approximately 2000m2. This piece of land has a construction permit and 
architectural drawings for a 3 star hotel. This permit of this piece of land can be amended to a shopping mall.

For further informations please contact the company directly or visit the company’s website: 
Logaina Sharm Resort Website: www.logainasharm.com 
Unitak for Investment in Real-estate & Tourism SAE
Located in: 70 Gameat El Dewal El Arabia Street, Mohandseen, Giza Egypt
E-mail: logina-resort@link.net 
Tel: 002-012 8770 9068,  002-2-3761 2070  /  Fax:  002-2-374 99497

ΑΙΓΥΠΤΟΣ - EGYPT

(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)

(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο) 

(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)
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- “Asfour Crystal” Egyptian company, is interested to join with partners to invest in the herewith business models, 
and welcoming investors to visit their factories for further discussions. 

*Partnership with an investor for expansion.
*Manufacture for other companies.
*Offers some of their factories for rent.

For more informations please contact as follows: 
Asfour Crystal International
5, Asfour Crystal St., Shoubra El-khema, Cairo, Egypt
Work. Tel: +202 4226 0196/ +202 4220 1032/  Fax: +202 4220 6082
http://www.asfourcrystal.com 

- Αιτήματα εισαγωγής φυσικών καλλυντικών.

Η τυνησιακή εταιρία: 
STE TRANSIT - ENTREPOSAGE MEDITERANEEN T.E.M.
06, RUE KHEIREDDINE PACHA BAB BHAR / TUNIS / 1001
Αρμόδιοι κ.Selim Cheikh Rouhou, cheikhrouhou.s@gmail.com, κα Farah Mami, farah.mami@gmail.com,  
τηλ. 00216 98 428 533
επιθυμεί να συνεργαστεί με ελληνικές εταιρίες για την εισαγωγή φυσικών καλλυντικών, βλ. 
http://www.eccobella.com/makeup/
http://www.sephora.com/natural-makeup?mediaId=26900027

(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στη Τύνιδα / Γραφείο Ο.Ε.Υ.)

-Εργα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο του πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος Τυνησίας 2016-2020.

Λάβαμε από το Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, παρουσίαση με τα εν θέματι έργα, η οποία τους περιήλθε κατόπιν επικοινωνίας 
τους με την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Τύνιδα.  Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε συνεντεύξεις τους στον Τύπο έχουν 
ανακοινώσει την πραγματοποίηση Συνεδρίου Δωρητών στην Τύνιδα 29–30.11.2016 (βλ. και  http://www.lapresse.
tn/18062016/116104/le-calendrier-de-la-conference-internationale-fixe.html).
Υπενθυμίζουμε ότι κατόπιν έρευνας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τύνιδας, κατάλογος με τις ιστοσελίδες δημοσίευσης των 

(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο) 

Ενδιαφέρον για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων από μαροκινή εταιρεία.

Ο μαροκινός σύμβουλος επιχειρήσεων Youness El Badr ενδιαφέρεται για συνεργασία με ελληνικές εταιρείες για 
εισαγωγή προϊόντων τους, στους τομείς: πλαστικές ρητίνες, ελαστικά, ανόργανα χημικά και τρόφιμα.
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 00212 662277656 ή στο 
email: y.elbadr77@gmail.com αρχείο ηλεκτρονικά.

ΜΑΡΟΚΟ - MOROCCO

ΤΥΝΗΣΙΑ - TUNISIA  

(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο)
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διαγωνισμών έχει δημοσιευτεί στο αρχείο του ιστοτόπου του Γραφείου μας  www.agora.mfa.gr/tn114 
Πηγές πληροφόρησης ενημέρωσης 2016.

(Για περισσότερες πληροφορίες  και αποστολή ηλεκτρονικά των σχετικών με τα ως άνω αρχείων, παρακαλούμε 
όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: 
chamber@arabgreekchamber.gr)

(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στη Τύνιδα / Γραφείο Ο.Ε.Υ.)

-Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., την Ελβετία, την Ιαπωνία, την Κορέα και 
αναπτυξιακές Τράπεζες για το περιβάλλον (τελευταία ενημέρωση 15.7.2016)

Λάβαμε από το Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, εν θέματι αρχείο το οποίο επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (πηγή: 
Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Τύνιδα).
Η Έκθεση της Ε.Ε. για την διμερή αναπτυξιακή συνεργασία κρατών-μελών της Ε.Ε. / αναπτυξιακών Τραπεζών με 
την Τυνησία με έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν εντός του 2015 έχει δημοσιευτεί στην διεύθυνση 
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/projets/rapport_cooperation_2015_fr.pdf. 
Η διμερής αναπτυξιακή συνεργασία Ελλάδας – Τυνησίας βρίσκεται στις σελίδες 190 – 191 της Έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες  και αποστολή ηλεκτρονικά του σχετικού με το ως άνω αρχείου, παρακαλούμε 
όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: 
chamber@arabgreekchamber.gr

(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στην Τύνιδα / Γραφείο Ο.Ε.Υ.)

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  I  BUSINESS NEWS

Θέματα Δελτίου Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από την Αίγυπτο - Ιούνιος 2016:
•  Μακροοικονομικές εξελίξεις.
•  Οικονομία - Κατασκευαστικός Τομέας .
•  Ενέργεια -  Εμπόριο - Μεταφορές - Τουρισμός.  
•  Συναλλαγματική Ισοτιμία.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: 
chamber@arabgreekchamber.gr

ΑΙΓΥΠΤΟΣ - EGYPT

(Πηγή: Πρεσβεία της Eλλάδος στο Κάϊρο/Γραφείο Ο.Ε.Υ.)

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ - UNITED ARAB EMIRATES   

Αύξηση ελληνικών εξαγωγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οι ελληνικές εξαγωγές προς τα ΗΑΕ παρουσίασαν αύξηση 
κατά 28,4% το πρώτο τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
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Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προμηθειών της Ιορδανίας, ανακοίνωσε αλλαγές και διορθώσεις 
στη νομοθεσία για εισαγωγή και εμπόριο σιταριού και κριθαριού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε, στα αγγλικά, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου:
http://www.mit.gov.jo 

Για το ίδιο διάστημα, χωρίς την προσμέτρηση των πετρελαιοειδών προϊόντων, καταγράφεται επίσης αύξηση 
κατά 3,5%, παρά τη μείωση των εξαγωγών των γουνοδερμάτων κατά 48%. 
  
Ειδικότερα, φράουλες, σμέουρα σημείωσαν αύξηση +335%, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες +176%, συσκευές 
φωτισμού +163%, αλουμίνια +85%, γιαούρτια +67%, προϊόντα ομορφιάς +49%, φύλλα και λεπτές ταινίες 
από αργίλιο +25%, ιχθυηρά +20,7%, ελαιόλαδο +13,6%, φάρμακα +12,8%, μάρμαρα +2,8%, πετρελαιοειδή 
προϊόντα +605%. Σημαντική μείωση κατέγραψαν τα γουνοδέρματα -48,3%, καρποί και φρούτα -20%.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - JORDAN

(Πηγή:  ΥΠ.ΕΞ/ Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης / Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι, 7.6.2016)

(Πηγή: Πρεσβεία της Ιορδανίας στην Αθήνα) 

“Επιχειρηματικός Οδηγός έτους 2016 για την αγορά του Σουλτανάτου του Ομάν - Doing Business in the 
Sultanate of Oman”.
Έχουμε στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας, σε ηλεκτρονική μορφή, επικαιροποιημένο επιχειρηματικό 
οδηγό έτους 2016 για την αγορά του Σουλτανάτου του Ομάν, χώρα η οποία εμπίμπει στις αρμοδιότητες του 
Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τζέντας. 

O εν λόγω επιχειρηματικός οδηγός, τη σύνταξη του οποίου επιμελήθηκε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τζέντας, προσεγγίζει 
με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή την αγορά της εν λόγω χώρας της Αραβικής Χερσονήσου και μέλος του 
Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Αραβικού Κόλπου. Συγχρόνως προσπαθεί να αποτυπώσει μία, όσο 
γίνεται, πληρέστερη και σαφή εικόνα των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, ως επίσης και τις δυνατότητες και 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την άσκηση επιχειρηματικότητας είτε από Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 
είτε από μεμονωμένους Ελληνες επιχειρηματίες.

Για αποστολή του εν λόγω Επιχειρηματικού Οδηγού, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, 
αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr

OMAN - ΟΜΑΝ 

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - SAUDI ARABIA 

Σαουδαραβικός Οργανισμός για Προσέλκυση Αλλοδαπών Επενδύσεων (Saudi Arabian General Investment 
Authority – SAGIA). Νέες προϋποθέσεις και κριτήρια για χορήγηση θεώρησης εισόδου σε υποψήφιου 
αλλοδαπούς επενδυτές ή και Γενικούς Διευθυντές επιχειρήσεων.

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

• η επιχείρηση θα πρέπει να εντάσσεται σε ειδική κατηγορία και να χαρακτηρίζεται, ως καινοτόμα και υποσχόμενη 
(Innovative and Promising), να έχει νόμιμα καταγεγραμμένο εμπορικό σήμα το οποίο θα χρησιμοποιείται για όλα 
τα προϊόντα της συγκεκριμένης επιχείρησης

• η επιχείρηση θα πρέπει να εξάγει τα προϊόντά της υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις μεθόδους παραγωγής των προϊόντων, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις και προδιαγραφές

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

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

Ο αλλοδαπός επενδυτής ή ο Γενικός Διευθυντής μιάς αλλοδαπής επιχείρησης, ο οποίος ζητά τη χορήγηση θεώρησης 
εισόδου θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

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

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

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

• ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να είναι και ο ίδιος κατόχος μετοχών της επιχείρησης

Σύμφωνα τέλος με επίσημες ανακοινώσεις του Σαουδαραβικού Οργανισμού το νέο θεσμικό πλαίσιο και οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε όλες τις νέες αιτήσεις από τις 15 Φεβρουαρίου τ.ε. ενώ όλοι όσοι 
κατέχουν ήδη θεώρηση εισόδου θα πρέπει να συμμορφωθούν προς τις νέες απαιτήσεις, το αργότερο έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2017.

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)

-“Πρόσφατες εξελίξεις οικονομίας Σαουδικής Αραβίας, Σουλτανάτου του Ομάν και Υεμένης - 
Μακροοικονομικοί Δείκτες και Διμερές Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδος με Σαουδική Αραβία, Σουλτανάτο του  
Ομάν και Υεμένη”.

Αναφερόμενοι στο θέμα σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό έγγραφο του Προϊσταμένου Γραφείου ΟΕΥ του Γενικού 
Προξενείου της Ελλάδος στη Τζέντα, για ενημέρωσή σας.
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“Επιχειρηματικός Οδηγός έτους 2016 για την αγορά της Σαουδικής Αραβίας  - Doing Business in the 
Saudi Arabia Market”.

Έχουμε στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας, σε ηλεκτρονική μορφή, επικαιροποιημένο επιχειρηματικό οδηγό 
έτους 2016 για την αγορά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.  Σας γνωρίζουμε επίσης ότι ο εν λόγω ειχειρηματικός 
οδηγός  έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠ.ΕΞ. www.agora.mfa.gr .O εν λόγω επιχειρηματικός οδηγός, τη 
σύνταξη του οποίου επιμελήθηκε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τζέντας, προσεγγίζει με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή την 
αγορά της εν λόγω χώρας της Αραβικής Χερσονήσου, μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Αραβικού 
Κόλπου και της Ομάδας G20. 

Συγχρόνως προσπαθεί να αποτυπώσει μία, όσο γίνεται, πληρέστερη και σαφή εικόνα των συνθηκών που επικρατούν στη 
χώρα, ως επίσης και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την άσκηση επιχειρηματικότητας είτε από 
Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είτε από μεμονωμένους Ελληνες επιχειρηματίες.

Για αποστολή του εν λόγω Επιχειρηματικού Οδηγού, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, 
αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428, εσωτ.109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr

“Σαουδαραβικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων – Saudi Food and Drug Authority (SFDA) - 
Εγγραφή για αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής νωπών κρεάτων, νωπών πουλερικών, προϊόντων αλιείας 
και ιχθυοκαλλιεργειών και σφαγείων ζώντων ζώων”.

Έχουμε στα γραφεία μας και είναι στη διάθεσή σας, σε ηλεκτρονική μορφή, ρηματική διακοίνωση του Σαουδαραβικού 
Υπουργείου Εξωτερικών με μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, αναφερόμενη στο θέμα.

Πιό συγκεκριμένα ο Σαουδαραβικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (SFDA), αρμόδιος για την εγγραφή αλλοδαπών 
επιχειρήσων στην Σαουδική Αραβία και προκειμένου διευκολύνει και απλοποιήσει την απαιτούμενη διαδικασία, παρέχει 
ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο μέσω της οποίας μπορούν να ενημερώνονται όλες οι παραγωγικές επιχειρήσεις νωπών 
κρεάτων και πουλερικών, προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών και εγκατάστασης και λειτουργίας σφαγείων ζώντων 
ζώων. 
 
Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων θα γίνεται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, όπως αυτή 
αναφέρεται στην ρηματική διακοίνωση του Σαουδαραβικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι όλες οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν ήδη αναρτηθεί και στην διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr  για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Για αποστολή της ως άνω ρηματικής διακοίνωσης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, αρμόδια 
κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)
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Στο εμπορικό ισοζύγιο παρατηρείται, διαχρονικά, πλεόνασμα για την χώρα μας. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 
Eurostat, το 2015, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται στην μείωση εξαγωγών πετρελαιοειδών από 205,43 
εκατ. ευρώ σε 68,7 εκατ. ευρώ, -66,56%. Αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές εκτός πετρελαιοειδών από 66,43 
εκατ. ευρώ το 2014 σε 88,46 εκατ. ευρώ το 2015 (+22 περίπου εκατομμύρια ευρώ, +33,17%). 

Επισημαίνεται η εντυπωσιακή αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων, σωλήνων από χαλκό και 
συρμάτων και καλωδίων, ψαριών, καπνών, αλουμίνας, προφίλ αλουμινίου, φαρμάκων και διχτυών για την 
αλιεία. 

Η Τυνησία κατατάσσεται αμέσως μετά την Σλοβενία, στην 36η θέση όσον αφορά τους εξαγωγικούς εταίρους της 
Ελλάδας και ακολουθούν η Λιβύη στην 37η θέση, και ενδεικτικά η Πορτογαλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ελβετία, η 
Δανία, η Ουγγαρία. Όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ελλάδα, η Τυνησία κατατάσσεται 78η (από 81η το 2014), αμέσως 
μετά την Μάλτα και πριν το Κουβέιτ, για το 2015. 

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Τυνησίας, η Ελλάδα κατατάσσεται το 2015 στην 28η θέση των 
προμηθευτών της χώρας  (από 21η το 2014). Όσον αφορά τις χώρες προορισμού τυνησιακών προϊόντων για το 
2015, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 38η θέση (από 31η το 2014). 

Επισημαίνεται η δυναμική που παρουσιάζει η τυνησιακή αγορά, παρά το μικρό της μέγεθος (πληθυσμός ίσος περίπου με 
τον πληθυσμό την Ελλάδας) και τα ομοειδή γεωργικά προϊόντα που παράγει. 

Για αποστολή του εν λόγω Σημειώματος ηλεκτρονικά,  παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας, 
αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: chamber@arabgreekchamber.gr 

(Πηγή:  Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τύνιδα/ Γραφείο Ο.Ε.Υ.)

2013 2014 2015 Μετ. 2015 / 2014

Εξαγωγές Ελλάδας στην Τυνησία 78.156.580 271.854.442 157.153.663 -42,19%

Εισαγωγές Ελλάδας από Τυνησία 11.137.846 20.883.791 20.616.890 -1,28%

Όγκος Συναλλαγών 89.294.426 292.738.233 177.770.553 -39,27%

Κατάταξη Τυνησίας ως εξαγωγικού 
εταίρου της Ελλάδας 50ος 26ος 36ος

Κατάταξη Τυνησίας ως εισαγωγικού 
εταίρου Ελλάδας 82ος 81ος 78ος

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, αξία σε ευρώ - προσωρινά στοιχεία για 2015.

ΤΥΝΗΣΙΑ - TUNISIA 

Σημείωμα για το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Τυνησίας για την τριετία 2013 - 2015.

Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδος – Τυνησίας 2013 -2015, Τουριστικές ροές, Επενδύσεις και Αναπτυξιακή συνεργασία.

Εξέλιξη διμερούς εμπορίου 2013 – 2015
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ΑΙΓΥΤΠΟΣ - EGYPT 

Διεθνής Έκθεση Chemtech & Pharma Egypt 2016 (Κάιρο, 13-15/11/2016)

Στις 13-15 Νοεμβρίου τ.ε., διεξάγεται στο Κάιρο η Διεθνής Έκθεση Chemtech & Pharma Egypt. Οι κύριοι τομείς 
της έκθεσης είναι τα χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα, λιπάσματα, επιστημονικός και εργαστηριακός εξοπλισμός, 
λογισμικό και αναλώσιμα υλικά. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα λάβει χώρα παράλληλο συνέδριο για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης υδάτων και 
υγρών αποβλήτων καθώς και σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Sama Marketing Business
Δρ. Mohamed Hammad, Marketing Director
Τηλ.: (+202) 335 39 456 / Φαξ: (+202) 335 39 456
Κιν.: (+20) 111 64 75 842 – 122 7564 203
Email: marketing@chemtechcairo.com; info@chemtechcairo.com  / Web: www.chemtechcairo.com 

Apparel, Home-Texlites and Texlite Sourcing Mission “Destination Africa 2016” 11-12/11/2016

The Egyptian Exporters Association-Expolink in cooperation with the Ready Made Garments Export Council, the 
Textile Export Council, the Home Textiles Export Council and the Egypt National Council of Textiles are arganizing an 
Apparel, Home-Texlites and Texlite Sourcing Mission “Destination Africa 2016” , taking place in Cairo, Egypt at the 
Nile Ritz Carlton Hotel, on November 11-12, 2016.

“Destination Africa 2016”  is a two days event consisting of 3 simultaneous activities: 

• A regional exhibition, on November 11 & 12, 2016
• Am international conference, on November 12, 2016 
• A networking gala dinner, on November 12, 2016 and 
  provides the link between manufacturers, suppliers, investors and buyers in Africa.

Objectives of Destination Africa: 

Create in Egypt a major B2B sourcing event for the textile industries, capitalizing on the growing global trend to have 
Africa as a sourcing destination and showcasing the diversity and opportunities Africa has to offer, accordingly reach 
the following: 
• To increase the African exports of apparels, home-textiles and textiles.
• To establish an international awareness of the strength of these industries in Africa.
• To increase market penetration in existing markets.
• To open new markets.
• To attract export oriented foreign direct investment in feeding industries.

For more details & registration, please contact directly the organizers:

Ms. Dina Abdel Aziz – Project Director
90 Road 105, Maadi, Cairo Egypt
Tel: +20122-216-9224 / +202 2527 1010  ext. 479 /   Fax: +202 2527-1015 
e-mail: dabdelaziz@expolink.org / www.destination-africa.org 
& Mrs. Noha Abd El Azim / email: ibp@destination-africa.org 

(Πηγή: ΥΠ.ΕΞ/ Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης / Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου, 26.6.2016)

(Πηγή: Πρεσβεία της Aραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα/Εμπορικό Γραφείο) 
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ΑΛΓΕΡΙΑ - ALGERIA 

ΚΟΥΒΕΙΤ - KUWAIT

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - JORDAN

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - SAUDI ARABIA 

14th International Fair for Public works & Construction Machinery / 23-27/11/2016

The Algerian Ministry of Public works in organizing jointly with the Algerian company of Fairs and Exports the 14th 
International Fair for Public works kai construction machinery  (SITP), from 23rd to 27th November 2016, in the “Palais 
des Expositions Pins Maritimes-Alger”.
SIPT constitutes an excellent opportunith to meet and exchange views with experts and operators active in the building 
and construction sector.

Those interested are kindly invited to contact the organizers via the websites: 
www.safex.dz  and  www.salontp.com 

Kuwait Build Exhibition & Conference, is Kuwait’s premier event for the Building, Construction and Real Estate 
sectors, on March 6th – 8th, 2017 at the Kuwait International Fair, Kuwait City, Kuwait, organized by ATEX International 
Exhibitions, organisers of Africa’s largest building and construction exhibition – Libya Build and Deem Expo.

For more information, please contact as follows:

Mr. Jeano Pangan / Director – Events & Exhibitions
ATEX International Exhibitions 
Pobox 413520, Dubai , United Arab Emirates
1003 Aspect Tower, Business Bay
Tel: +971 4 431-2734 ext. 107 / Fax: +971 4 374-6-14 / mobile:+971 55 198-3448
e-mail: jeano@atexinternational.com / kuwaitbuild@atexinternationa.com / web: www.atexinternational.com 

3rd International Tourism & Heritage Conference & Exhibition / 16-18/10/2016

AFAQ Group in Cooperation with the Ministry of Tourism and Heritage of Jordan, are organizeing the “3rd International 
Tourism & Heritage Conference & Exhibition”, which will be held in Amman - Jordan during the period 16-18/10/2016.  
The event covers all Tourism, Heritage and Cultural Sectors. 

Comprehensive information of the Event is available at the website:  www.afaqevents.com/tourismexpo 

-Πρόγραμμα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για το 2016.

Ακολούθως σας διαβιβάζουμε αναλυτικό κατάλογο με το σύνολο των διεθνών κλαδικών εκθέσεων που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας,  για το τίμηνο Οκτωβρίού-Δεκεμβρίου 2016.

Οι διεθνείς εκθέσεις στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, πραγματοποιούνται στη πρωτεύουσα της χώρας Ριάντ, αλλά 
και σε άλλες πόλεις όπως τη Τζέντα και το Νταμάμ, εμπορικά και επιχειρηματικά κέντρα αντιστοίχως για τη Δυτική και 
Ανατολική Περιφέρεια της χώρας και καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητος. 

(Πηγή: Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αλγερίας στην Αθήνα / Γραφείο Πρέσβη) 

 (Πηγή: ATEX – Kuwait Build Exhibiton & Conference) 

(Πηγή: Πρεσβεία του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Αθήνα) 
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Η κάθε μία Ελληνική επιχείρηση ή μεμονωμένοι επιχειρηματίες μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από 
τις επίσημες ιστοσελίδες των συγκεκριμένων διεθνών κλαδικών εκθέσεων.

TRANS MIDDLE EAST 
Trans Middle East is the largest annual ports, shipping and 
logistics exhibition and conference in the Middle East
once a year
Jeddah
26.10 - 27.10 2016

PLASTICS & PETROCHEM ARABIA 
Saudi International Plastics & Petrochemical Exhibition
every 2 years

Dammam  
> Dhahran International Exhibition Centre
21.11 - 23.11 2016

SIMS - SAUDI INTERNATIONAL MOTOR SHOW 
Jeddah International Motor Show
every 2 years
Jeddah  
> Jeddah Centre for Forums & Events
11.12 - 15.12 2016

“Πρόγραμμα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για το 2016 - Εταιρεία 
Al-Harithy Company for Exhibitions”.

  Aναφερόμενοι στο θέμα παραθέτουμε για ενημέρωσή σας, πρόγραμμα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Δεκέμβριο 
2016, που θα πραγματοποιηθούν στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και συγκεκριμένα στη Τζέντα από την εταιρεία 
διοργάνωσης κλαδικών εκθέσεων “Al-Harithy Company for Exhibitions”. Οι συγκεκριμένες διεθνείς κλαδικές 
εκθέσεις αφορουν σε διάφορους τομείς και πραγματοποιούνται όλες στη περιοχή της Τζέντας ως ακολούθως:

11 έως και 15 Δεκεμβρίου 2016 - Saudi International Motor Show
www.sims-arabia.com
Saudi Arabia’s 38th International Event for Motor Vehicles,
SUV’s & Motorcycles / Jeddah Centre for Forums & Events
 
20 έως και 23 Δεκεμβρίου 2016 - Jeddah International Trade Fair
www.jitf-arabia.com
Saudi Arabia’s 28th Multi-Sectoral Trade Expo for Light 
Industries, Machinery, Consumer Goods, Clothing, Leather 
Goods, Fashion Accessories, Giftware and Textiles Jeddah Centre for Forums & Events

Ακολουθούν τα πλήρη στοιχεία των διοργανωτών:
Al-Harithy Company for Exhibitions
P.O. BOX 40740 Jeddah 21511 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 00966 12 654 6384/Fax: 00966 12 654 6853/ e-Mail: ace@acexpos.com /www.acexpos.com

TRANS MIDDLE EAST
Trans Middle East is the largest annual ports, shipping and 
logistics exhibition and conference in the Middle East

once a year Jeddah 26.10 - 27.10 2016

PLASTICS & PETROCHEM ARABIA
Saudi International Plastics & Petrochemical Exhibition

every 2 years Dammam 
> Dhahran 
International 
Exhibition Centre

21.11 - 23.11 2016

SIMS - SAUDI INTERNATIONAL MOTOR SHOW
Jeddah International Motor Show

every 2 years Jeddah 
> Jeddah Centre for 
Forums & Events

11.12 - 15.12 2016

JEDDAH INTERNATIONAL TRADE FAIR 
Saudi Arabia’s Multi-Sectoral Trade Expo for Light Industries, 
Machinery, Consumer Goods, Clothing, Leather Goods, Fashion 
Accessories, Giftware and Textiles

unknown Jeddah  
> Jeddah Centre for 
Forums & Events

20.12 - 23.12 2016

SAUDI MARINE SERVICES SHOW 
Saudi International Marine Services Exhibition is an 
exclusive international B2B event for the decision makers 
and professionals to source for their repair, maintenance, 
technologies, equipment and services requirements

every 2 years Dammam  
> Dhahran 
International 
Exhibition Centre

June 2017 (?)

Exhibition is an exclusive international B2B event for the decision 
makers and professionals to source for their repair, maintenance, 
technologies, equipment and services requirements

Exhibition Centre

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ.)
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