
Επιχειρηματική Αποστολή Σαουδαράβων επιχειρηματιών στην Ελλάδα (27 – 30/6/2010) 
 
 

α/α Business name Name / position Profile Αντικείμενο Παρατηρήσεις Γρ. ΟΕΥ Τζέντα 
1 Zamil Group 

Holding Com 
 

Hamad Abd Allah Al 
Zamil 

President 
 

-Industrial 
-Real Estate 
-Petrochemical 
-Investment 

-Βιομηχανικές 
επενδύσεις 
-Ενέργεια 
-Joint ventures 
βιομηχανία  
  πετροχημικών,  
 

Ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε εργοστάσια 
χάλυβα & κλιματιστικών 
μηχανημάτων.Επίσης επιθυμούν Joint 
ventures,εντός Σαουδικής Αραβίας μέ 
ομοειδείς ελληνικές επιχειρήσεις.Μεγάλη 
οικονομική επιφάνεια καί φήμη.Έχουν ήδη 
επενδύσει σέ εξαγορές εργοστασίων χάλυβα 
στήν Ιταλία καί στό Βιετνάμ. 
Ο πρόεδρος τού Ομίλου κος Al Zamil,μέ τόν 
οποίο είχαμε μακρά συνομιλία,εξέφρασε τήν 
επιθυμία γιά όσο τό δυνατόν πληρέστερη 
παρουσίαση τής ελληνικής οικονομίας καί 
τών επενδυτικών ευκαιριών. 

2 Alzakir Bokhari 
Group 

 

Abdul Hameed M.Z. Al 
Bokhari 
Chairman 

 

-Shipping 
-Tourism 
-Trading 

-Ναυτιλία  
-Θαλάσσιες 
μεταφορές 
-Τουρισμός 
 

Πρόεδρος της Alzakir Group,  
Μέλος Δ.Σ. του Άραβο-Ελληνικού 
Επιμελητηρίου.    Κύριος τομέας 
δραστηριότητας η ναυτιλία 

3 Matloolah for 
trading est. 

  

Naji Mohammad Al 
Jehani 

General Manager 
 

-Selling and 
marketing cleaning 
materials 
-Selling computers 
accessories and 
electronics 

-Εμπόριο 
ηλεκτρονικών 
ειδών 

Ενδιαφέρον γιά εισαγωγή μαχανημάτων 
χημικού καθαρισμού.Η εταιρεία ασχολείται 
επίσης μέ συντήρηση,κατασκευή 
Αεροδιαδρόμων,αεροσκαφών,πύργων 
ελέγχου αεροδρομίων.Επιθυμεί συνεργασία 
μέ ελληνικές εταιρείες στούς παραπάνω 
τομείς. 
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4 Al Fath Factory for 

automatic door 
  

Abdul Aziz Said El 
Shahrami 

General Manager 
 

-Roll doors -Αυτόματα ρολά  Επιθυμεί να εξαγάγει στην Ελλάδα 
αυτοματοποιημένα συστήματα 

γκαραζόπορτας,ρολλά κουφωμάτων κ.ο.κ. 

5 Ahmed Al Jeraisy 
Est. 

  

Ahmed A. Al Jeraisy 
General Manager 

 

-Furniture 
-Office 
equipment 
-Maintenance of 
office equipment 

-Εξοπλισμός και 
έπιπλα γραφείου 
-Υπολογιστές 

Είδη γραφείου – εξοπλισμός.Επιθυμεί νά 
εισαγάγει έπιπλα Γραφείου,εξοπλισμό 
Γραφείου(φωτοτυπικά και  αξεσουάρ, 
εκτυπωτές καί αξεσουάρ, μηχανές φαξ και 
αξεσουάρ).Επίσης δείχνει ενδιαφέρον γιά 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κτηρίων 
(μπρίζες,ηλεκτρικούς διακόπτες κοκ.). 

6 Gadya law firm 
 

Hisham Ahmad AL 
Hisham 

Vice Chairman 
                   

 

-Bank, company 
& trade issues 

 Δικηγορική εταιρεία εξειδικευμένη σέ 
εμπορικές συμφωνίες,τραπεζικά 

θέματα,διαδικασίες γιά επενδύσεις. 
Εκδήλωσε νεότερη επιθυμία για 

εισαγωγές αρωμάτων. 
7 Al Sayed for 

Commercial Ind. 
Group 

  

Hisham Abd Al Aziz AL 
Sayed 

Chairman 
 

-Plastic industry 
tools 
-Food industry 
-Paints factory 

-Χρώματα 
-Πλαστικά 
-Τρόφιμα 

Μέλος Δ.Σ. του Άραβο-Ελληνικού 
Επιμελητηρίου. Χρώματα – πλαστικά. 
Ενδιαφέρον για εισαγωγές-εξαγωγές 
αλουμινένιων καί ανοξείδωτων μαγειρικών 
σκευών,πλαστικών 
ειδών,μελαμίνες,φορητών εκδρομικών 
ψυγείων(water coolers).Τόν ενδιαφέρει 
ακόμη η πιθανότητα Joint venture μέ 
ελληνικές εταιρείες στούς τομείς 
εργοστασίων σοκολατοποιίας & catering. 
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8 Ahmed Ali 

Madkhali Group 
  

Ahmed Ali Madkhali 
General Manager 

 

-Contracting 
-Building 
Material 
manufacturing 
-Fire fighting 
systems 

-Τσιμέντο 
-Λοιπά δομικά 
υλικά 

(Jazan) Πρόκειται για αναπτυσσόμενη 
περιοχή στα νότια της χώρας.  Δομικά υλικά. 
Ενδιαφέρον για εισαγωγές δομικών υλικών 
από Ελλάδα,αλλά κυρίως μηχανημάτων 
δομικών υλικών,πλακιδίων δαπέδου & 
μπανιου.Επίσης ενδιαφέρον γιά Joint venture 
μέ ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες 
εντός Σαουδικής Αραβίας,.γιά διεκδίκηση 
μειοδοτικών κρατικών διαγωνισμών.Τέλος 
επιθυμία γιά εισαγωγή προιόντων 
πυροσβεστικής. 

9 Real state house 
group 

 

Jobran Hamed A. Al 
Abibi 

Chairman 
    

 

-Development, 
marketing and 
consulting states 

 Ενδιαφέρον γιά Joint venture μέ ελληνικές 
κατασκευαστικές εταιρείες εντός Σαουδικής 
Αραβίας,γιά κατασκευή εργοστασίων 
δομικών υλικών,ειδικότερα 
χάλυβα,Νοσοκομείων καί Ξενοδοχείων. 

10 Marhoon Nasser 
Trading Est. 

             
 

Ahmad Marhoon Al 
Mawaly 

CEO 
     

 

-International 
auction 
-General Contract 
-Selling & 
buying heavy 
equipment 
-Power station 

 Ενδιαφέρον για εισαγωγές μεταχειρισμένων 
& καινούριων βαρέων μηχανημάτων 
κατασκευών,ανταλλακτικών αυτών, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (tower cranes, 
loaders,building materials,heavy equipment 
new & used).Εκδηλωθηκε δέ καί έντονο 
ενδιαφέρον γιά πιθανότητα αγοράς 
κτηρίων,καταστημάτων στήν Ελλάδα,στά 
πλαίσια επέκτασης τής εταιρείας διεθνώς 
στόν τομέα τού Real Estate. 

ListSA.Deleg2010 



 
11 Marhoon Nasser 

Trading Est. 
               

 

Marhoon Nasser Al 
Mawaly 

General Manager 
 

-International 
auction 
-General Contract 
-Selling & 
buying heavy 
equipment 
-Power station 

 Ενδιαφέρον για εισαγωγές μεταχειρισμένων 
& καινούριων βαρέων μηχανημάτων 
κατασκευών,ανταλλακτικών αυτών, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (tower 
cranes,loaders,building materials,heavy 
equipment new & used).Εκδηλωθηκε δέ καί 
έντονο ενδιαφέρον γιά πιθανότητα αγοράς 
κτηρίων,καταστημάτων στήν Ελλάδα,στά 
πλαίσια επέκτασης τής εταιρείας διεθνώς 
στόν τομέα τού Real Estate. 
 

12 Mohammed & 
Basim S.O. Yaswwn 

Al Ghadeer & 
partners trading 

company 
                

Basem Yaseen Al 
Ghadeer 

 

-Poultry farms 
-Egg trays 
factory 
-Poultry and 
animal feed mill 

 Ενδιαφέρον γιά συνεργασία μέ ελληνικές 
εταιρείες 
πουλερικών,αυγών,ζωοτροφών.Επίσης γιά 
Joint venture στούς παραπάνω τομείς. 

13 Dr Adel A. Aziz Al 
Human office 

                   

Adel Abd Al Aziz Al 
Humam 
Laywer 

Mobile: +966505809069 
 

-Counselor & 
attorney at law 
-Company 
registration 
-Joint venture & 
partnership 
agreement 
development 

 Ενδιαφέρον γιά εισαγωγή παπουτσιών καί 
τροφίμων. (Ο πατέρας του ήταν ο εισαγωγέας 
τών σανδαλίων τής εταιρείας ΦΛΟΥΡΗΣ, τις 
δεκαετίες τού 80 & 90). 
Επιπλέον θα επιθυμούσε να συναντηθεί  με 
ελληνικές εταιρείες μέ ενδιαφέρον γιά τήν 
σαουδαραβική αγορά.προκειμένου εξηγήσει 
τό νομικό καθεστώς,διαδικασίες 
εγκατάστασης κ.ο.κ. 
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14 Al Yamama 

Company 
       
                

 

Abdul Hakim Hamad Al 
Khaldi 

Vice President 
 

-Activities 
spanning 
engineering and 
construction 
-Facilities 
management 
-Wood industries 

 Μεγάλος κατασκευαστικός ομιλος 
εταιρειών. Αναζητεί ελληνικές 
κατασκευαστικές εταιρείες καί εταιρείες 
συμβούλων γιά δημόσια έργα, γιά Joint 
venture εντός Σαουδικής Αραβίας,στόν 
τομέα τής Διοίκησης.Επιπλέον εξεδήλωσε 
ενδιαφέρον γιά συνεργασία μέ ελληνικές 
εταιρείες στά πλαίσια επέκτασης τής 
εταιρείας διεθνώς στόν τομέα τού Real 
Estate. 

15 Council of Saudi 
Chambers of 
Commerce & 

Industry 
 

Khalid Mohammed Al – 
Otaibi 

Assistant Secretary General 

  Υψηλόβαθμο στέλεχος τού Συμβουλίου 
Σαουδαραβικών Επιμελητηρίων.  
Έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε όλες τις 
Έλληνο-Σαουδαραβικές επαφές 
επιχειρηματικού χαρακτήρα.Συνομιλητής 
τού  ΣΕΒ, για την σύσταση κοινού 
επιχειρηματικού συμβουλίου τών δύο 
χωρών. 

16 Council of Saudi 
Chambers of 
Commerce & 

Industry 
  

Khalil M. Al Affra 
Executive director – foreign 

affairs 

  Υψηλόβαθμο στέλεχος τού Συμβουλίου 
Σαουδαραβικών Επιμελητηρίων. 

 
 

Ο κ. Emad Abdul Aziz El Dukair τής εταιρείας . Emad Abdul Aziz El Dukair Est., παρά το γεγονός ότι δέν θά βρίσκεται στήν Ελλάδα τίς 
συγκεκριμένες ημερομηνίες, εξαιτίας άλλων υποχρεώσεών του, μας εξέφρασε την επιθυμία του νά λάβει γνώση τών επιχειρηματικών επαφών 
καί ιδιαίτερα νά έρθει σέ επικοινωνία μέ ελληνικές εταιρείες πού θά επιθυμούσαν νά λάβουν μέρος σέ  Joint venture σέ Νοσοκομεία.Ξενοδοχεία 

εντός αλλά καί εκτός Σαουδικής Αραβίας,μέ τό σύστημα ΒΟΤ η PPT.  
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