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Alapadatok

Hivatalos név: Szaúd-Arábiai Királyság
Főváros

Rijád

Államforma

abszolút monarchia

Kormányzat

A hatalom férfiágon öröklődik a Szaúd dinasztiában. A jelenlegi
uralkodó: Abdullah bin Abdul Aziz

Pénznem

szaúdi riál (SAR, SR) 1 riál = 100 hallalah (értéke a dollárhoz van
rögzítve, 1 USD=3,75 SAR)

Hivatalos nyelv

arab

Területe

2 149 690 km²

Lakossága

34 173 498 (becslés, 2020)

Éves népességszaporulat

1,6% (becslés, 2020)

Időeltolódás

GMT + 4 óra

Etnikai megoszlás

arab (90%), afro-ázsiai (10%)

Vallások

iszlám (100%, ebből 93% szunnita, 7% siíta), egyéb (keleti ortodox,
keresztény, római katolikus, zsidó, hindu, buddhista, szikh)
(becslés, 2012)

Nemzeti ünnep

szeptember 23. (a királyság egyesítésének évfordulója)

Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html

Szaúd-Arábia a Közel-Kelet részeként is ismert Arab-félsziget legnagyobb arab állama,
amely a világ második legnagyobb kőolaj- és földgáztartalékával rendelkezik, továbbá
tagja a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének, az OPEC-nek.
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Gazdasági helyzet
1. Legfontosabb indikátorok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GDP (Mrd USD)*

429,0

528,2

671,2

735,9

746,6

756,3

654,2

644,9

688,5

786,5

Egy főre jutó GDP
(USD)*

16094

19262

23745

25243

24844

24463

20627

19879

20803

23338

Egy főre jutó GNI
(USD)*

17900

18750

20880

24040

25440

25550

23710

21610

19990

21600

GDP növekedési
üteme (%, év/év)*

-2,1

5

10

5,4

2,7

3,7

4,1

1,6

-0,7

2,4

-7

2,5

12

4,9

0,2

3,1

5

2,3

-2,3

2,7

5.1

5.3

5.8

2.9

3.5

2,2

1,2

2,0

-0,8

2,4

Termék- és
szolgáltatásexport
(Mrd USD) *

202,05

261,8

376,2

399,4

387,6

354,5

218,01

200,86

239,9

313,8

HDI (Emberi
Fejlettségi
Index)**

0,796

0,808

0,823

0,835

0,844

0,852

0,854

0,854

0,853

0,857

4,8;
133/28.
hely

5,0;
139/21.
hely

5,2;
142/17.
hely

5,2;
144/18.
hely

5,1;
148/20.
hely

5.1,
148/20.
hely

5,1;
144/24.
hely

5,1;
140/25.
hely

4.9;
138/29.
hely

4.9;
138/29.
hely

Ipari termelés
növekedési üteme
(%)*
Infláció
(fogyasztói árak,
%)*

GCI (Globális
Versenyképességi
Index)***

Forrás:

*
**
***
****

http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia
http://hdr.undp.org/en/statistics/, kategória: „nagyon magas”
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/SAU.pdf
http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
https://knoema.com/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-2015-data-and-charts

2. A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Legfontosabb exportpartnerek

Japán (12,2%), Kína (11,7%), Dél-Korea (9%), India (8,9%), USA (8,3%),
Szingapúr (4,2%)

Legfontosabb exporttermékek

kőolaj és kőolajtermékek

Exportvolumen

313,8 Mrd USD (2019)

Legfontosabb importpartnerek
Legfontosabb importtermékek
Importvolumen

Kína (15,4%), USA (13,6%), Egyesült Arab Emírségek (6,5%),
Németország (5,8%), India (4,1%), Japán (4,1%) Dél-Korea (4%)
gépek és berendezések, élelmiszerek, vegyszerek, gépjárművek,
textilek
209,7 Mrd USD (2019)

Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
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Szaúd-Arábia a világ egyik legjelentősebb kőolaj- és földgázkészletével rendelkező
országa, külkereskedelmi egyenlegére jellemző a többlet, köszönhetően a nagy
mennyiségű kőolaj- és földgázexportnak. Az ország legfontosabb exportpartnerei Japán,
Kína, Dél-Korea és India, az exportált termékek és szolgáltatások értéke 2018-ban elérte a
313,8 Mrd USD-t.
Szaúd-Arábia legfontosabb importpartnereinek Kína, az Egyesült Államok és az Egyesült
Arab Emírségek számítanak. A behozatal legnagyobb részét gépek és berendezések,
élelmiszerek, vegyszerek, gépjárművek és textilek képezik. A behozott termékek és
szolgáltatások értéke 2018-ban elérte a 209,7 Mrd USD-t.
Az EU és Szaúd-Arábia közti kereskedelemről elmondható, hogy a közel-keleti ország az
import tekintetében az Unió 14., míg az export esetében 18. számú kereskedelmi
partnerének számít. A 2019-es évek áruforgalmi adatai alapján Szaúd-Arábiába az EU
kivitelének 1,3%-a irányult, míg a behozatal szempontjából Szaúd-Arábia részesedése
1,2% volt. 2019-ben a kétoldalú kereskedelmet az EU 377 M EUR többlettel zárta, az export
26,472 Mrd EUR értékben, míg az import közel hasonló, 26,095 Mrd EUR összegben
valósult meg.
Szaúd-Arábia az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Bahrein, Katar és Omán mellett tagja
az 1981-ben létrehozott - és egyben az EU egyik legnagyobb exportpiacának számító Perzsa-Öböl Menti Együttműködési Tanácsnak (GCC). A tanács országait illetően 2015.
január 1. óta vámunió működik.
Az EU és a GCC országok közti gazdasági és politikai együttműködés alapját az 1988-as
EU-GCC Együttműködési Megállapodás képezi, mely létrehozott évente ülésező állandó –
többek között kereskedelemmel foglalkozó – tanácsokat is.
Az EU és a GCC országai közti Szabadkereskedelmi Egyezmény létrehozására irányuló
tárgyalások több mint 3 évtizede, 1990-ben kezdődtek. Az egyeztetések azonban
eredmény nélkül, 2008 óta hivatalosan is szünetelnek.
Forrás:
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_oman_en.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?locations=SA
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/gulf-region/
3. Gazdasági helyzet
Szaúd-Arábia gazdasága olaj alapú, a fő gazdasági tevékenységek a királyi dinasztia
irányítása alatt állnak. A világ összes kőolajtartalékának körülbelül 17%-a az ország
területén található, a kőolajból származik a GDP 45%-a, az állami bevételek 85%-a és az
exportbevételek 95%-a. Szaúd-Arábia vezető szerepet tölt be az OPEC-ben (Kőolajexportáló Országok Nemzetközi Szervezete). Szaúd-Arábia és az állami költségvetés
bevételei így nagymértékben függenek a kőolaj világpiaci árától, illetve a külpiacokon
értékesített mennyiségtől.
A szaúdi GDP 2009 óta folyamatosan nő, 2018-ban elérte a 786 Mrd USD-t, az egy főre jutó
GDP pedig a térség egyik legmagasabb értékének számít (23 ezer USD). Szaúd-Arábiát a
Közel-Kelet országai közül csak Katar, Kuvait és Bahrein előzi meg az egy főre jutó GDP
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mutatók tekintetében. 2010-et követően a GDP egy év (2017) kivételével - bár eltérő
mértékben - de folyamatosan nőtt. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint a
szaúdi reál GDP a Covid-19 okozta hatások miatt 2020-ban 2,3%-os visszaesést fog
elszenvedni, növekedési pályára csupán a következő évben állhat újra az ország. A GDP
bővülés várhatóan ezt követően elérheti a 2,9%-ot.
A szaúdi gazdaságpolitika központi eleme a gazdaság további diverzifikálása, amit a
kőolaj árának világpiaci ingadozása különösen indokol. Ennek a célnak az elérése
érdekében hozták létre a gazdaság diverzifikálását és fejlesztését, az ország
modernizálását elősegítő reformprojekteken alapuló „Vision 2030” programot is. A
program 2017-ben történő indulása óta számos projekt került megvalósításra. Többek
között ipari zónák létesültek, megkezdődött az egészségügy digitalizációja és jelentős
mértékben növelték a megújuló energia termelési kapacitásait különböző napelemparkok
megépítésén keresztül.
A jelenlegi koronavírus-járvány és hatásai nehéz helyzetbe hozták a világ egyik
legnagyobb kőolaj- és földgázexportőrének számító Szaúd-Arábiát is. A vírus elleni
védekezés céljából növekvő kiadásokkal párhuzamosan csökkentek az állami bevételek,
melynek fő oka a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a globális kereslet jelentős
mértékű visszaesése voltak. Az ország vezetése az állami kiadások jelentős csökkentése
mellett döntött, elkerülhetetlenné váltak a költségvetési megszorító intézkedések.
Szaúd-Arábia A1 besorolású kilátását az egyik legnagyobb hitelminősítő intézet, a
Moody's május 1-jével az addigi stabilról negatívra változtatta, melyre 2016 óta nem volt
példa, azonban még így is a másik két elismert hitelminősítő értékelése felett áll.
(Standard&Poors: A-/A-2 stabil; Fitch Ratings: A stabil). Mindezek ellenére Szaúd-Arábiát
mindhárom minősítő egyöntetűen a „magas befektetési fokozatú” országok közé sorolja.
Forrás, további hasznos információk:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html,
http://www.oecd.org/mena/investment/38906206.pdf
http://exporthungary.gov.hu/download/7/65/52000/Szaúd-Arábia.pdf
https://oxfordbusinessgroup.com/overview/setting-sights-kingdom-moves-ahead-planseconomic-diversification-under-vision-2030-0
http://pubdocs.worldbank.org/en/341171570664063635/EN-MPO-OCT19-KSA.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
4. További hasznos gazdasági információk
CIA Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
ENSZ fejlesztési program, Humán Fejlettségi Index:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SAU
Versenyképességi Index:
http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
A Világbank adatbázisa:
http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia

7 / 24

Szaúd-Arábia központi statisztikai hivatala angol nyelven:
http://www.cdsi.gov.sa/english/
Gazdaságtörténet:
http://globaledge.msu.edu/countries/saudi-arabia/economy
Az ENSZ adatai:
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Saudi%20Arabia

Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1. Politikai, államközi kapcsolatok
- 2016. november 4-én Bus Szilveszter déli nyitásért felelős helyettes államtitkár
hivatalában folytatott megbeszélést szaúdi partnerével, Dr. Khalid I. Al Jandannal, a
szaúdi Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával.
- 2017 áprilisától a magyar állategészségügyi hatóság munkájának eredményeként 16 év
után ismét lehetővé vált, hogy marhahúst és –húskészítményeket szállítsunk SzaúdArábiába. A közel-keleti ország március végétől nyitotta meg kapuit a magyar termékek
előtt.
- 2017 júliusában Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban fogadta Abdalláh bin
Mohamed bin Ibrahim es-Sejket, a szaúdi Súra Tanács elnökét.
- 2018. április 18-án Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke hivatalában
fogadta Hussam Alangarit, a szaúd-arábiai számvevőszék elnökét és kíséretét.
- 2020. január 24-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hivatalában fogadta
Ádil bin Ahmed al-Dzsubeir szaúd-arábiai külügyi államtitkárt.
Fontosabb egyezmények:
- Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény (2003)
- Együttműködési Keretegyezmény (2010)
- Sport- és ifjúságügyi egyetértési nyilatkozat (2000, 2012)
- King Abdulaziz Tudományos és Technológiai Központ (KACST) és a Nemzeti
Innovációs Hivatal (NIH) közötti Együttműködési Megállapodás (2014)
- Kettős Adóztatás Elkerüléséről Szóló Megállapodás, DTA (2014)
- Atomenergia békés célú felhasználásáról szóló kormányközi együttműködési
megállapodás (2015)
Forrás, további hasznos információk:
Magyarország Nagykövetsége, Rijád
2. Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok
Szaúd-Arábia Magyarország második legjelentősebb kereskedelmi partnere az arab
világban. A magyar külkereskedelmi mérleg 2016 óta folyamatosan többlettel zár, a
magyar kivitel USD-ben mért értéke minden évben jelentősen meghaladta a behozatalt. A
2016-2019 közötti időszakban az export folyamatosan bővült. Négy év alatt a 2016-ban
mért 114 M USD 2019-re 137 M dollárra emelkedett. A kivitel nagy részét a gépek, gépi
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berendezések, feldolgozott termékek és az élelmiszeripari, illetve ital -és dohánytermékek
tették ki. Az import értéke az exporthoz viszonyítva minimális, gyakorlatilag 2016
kivételével elhanyagolható mértékű. A legfontosabb importtermékeknek a nyersanyagok
minősülnek.
A szaúdi tőkebefektetések (néhány tízmillió USD értékben) elsősorban intézményi
formában kerestek hazánkban utat, jóllehet a működőtőke is megjelent a Four Seasons
magyarországi szállodájában szerzett részesedés formájában.
Az olajexportra épülő gazdaság, valamint a mezőgazdasági termeléshez szükséges
természeti adottságok hiánya és a gyártói szektor fejletlensége miatt Szaúd-Arábia
gyakorlatilag mindenből behozatalra szorul, a belső fogyasztást jelentős importtal
kényszerül kielégíteni. Ennek köszönhetően kiemelt lehetőségeket rejtenek az alábbi
szektorok a magyar export szempontjából: olajipari berendezések és szolgáltatások,
informatikai szolgáltatások, élelmiszerkereskedelem (sajtok, fagyasztott és feldolgozott
élelmiszerek), egészségügyi műszerek és berendezések, környezetbarát és
környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák, turizmus (gyógyturizmus).
Forrás:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qkt009b.html
A magyar-szaúdi külkereskedelem áruszerkezete (M USD)
Behozatal

Kivitel

Egyenleg

Megnevezés
2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Összesen

114,48 115,96 127,36 137,31

61,42

7,28

6,78

13,69

53,06

108,68

120,58 123,62

Élelmiszer, ital,
dohány

16,71

21,32

27,98

19,80

0,002

0,001

0,001

0,001

16,708

21,31

27,29

19,79

Nyersanyagok

0,049

0,157

46,36

0,128

2,137

5,08

4,48

3,947

-2,08

-4,92

41,88

-3,81

Energiahordozók

0,131

0,069

0,008

0,024

56,88

0,0001

0

0

-56,74

0,068

0,008

0,024

Feldolgozott
termékek

33,11

40,62

52,23

61,26

2,215

1,32

1,50

0,380

30,89

39,3

50,73

60,88

Gépek, gépi
berendezések

64,46

53,78

47,08

56,08

0,184

0,870

0,789

9,365

64,27

52,91

46,29

46,72

Forrás: KSH

2.1. A Magyar-Szaúdi Üzleti Tanács tevékenységének bemutatása
A Tanács alakuló ülésére magyar oldalról 2013. november 6-án került sor Budapesten.
A II. Magyar-Arab Fórummal párhuzamosan, 2014. március 23-án megalakult az MKIK és
a Szaúdi Kamarák Tanácsa által létrehozott Szaúdi-Magyar Közös Üzleti Tanács. A közös
üzleti tanács ülésének célja a két szervezet közötti kapcsolatfelvétel és a jövőbeli
együttműködési lehetőségek feltárása volt.
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2015. április 29-30-án Abdulrahman A. Mazi, a Szaúdi-Magyar Üzleti Tanács szaúdi
társelnökének vezetésével 31 fős üzleti delegáció látogatott Budapestre. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara 2015. április 29-én magyar-szaúdi üzleti fórumot szervezett
Budapesten. A rendezvényt követően kétszer fél napos üzleti programokra is sor került.
Magyar-Szaúdi Üzleti Tanács
Elnök: Jörg Bauer
Tungsram-csoport, elnök-vezérigazgató
Titkár: Lázár Viktor
Titkárság: MKIK, Nemzetközi Igazgatóság
Telefon: + 36 1 474 5131
E-mail: lazar.viktor@mkik.hu
2.2 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika
Tagozatának szerepe a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata (korábbi
nevén: Magyar-Arab Tagozat) 1999-es megalakulása óta segíti a közel-keleti és északafrikai térség iránt érdeklődő kamarai tagvállalatok tevékenységét. Kiemelt feladatnak
tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek érdekében üzletember-találkozókat,
tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és igyekszünk információkkal
segíteni a hozzánk forduló cégeket.
A tagozat tagvállalatai havonta elektronikus hírlevelünkből értesülhetnek a térséget érintő
aktuális gazdasági, politikai, társadalmi hírekről. A tagozat kitűnő kapcsolatokat ápol a
Magyarországon jelenlévő közel-keleti és észak-afrikai országok nagykövetségeivel, illetve
arab és iráni illetőségű szervezetekkel.
2015. április 29-30-án Abdulrahman A. Mazi, a Szaúdi-Magyar Üzleti Tanács elnökének
vezetésével 31 fős üzleti delegáció látogatott Budapestre. A látogatás kapcsán a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara 2015. április 29-én magyar-szaúdi üzleti fórumot szervezett.
Szaúd-Arábiával 2012 és 2020 között megkötött Együttműködési Megállapodások
(MoU) listája
Kamara

Év

Jeddah Kereskedelmi és Iparkamara
Szaúdi Kereskedelmi és Iparkamarák Tanácsa
Arab Kamarák Szövetsége (GUCCIAAC)

2012
2013
2014

Elérhetőség:
MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat
Elnök: Miklóssy Ferenc MKIK alelnök, Hajdú-Bihar megyei KIK elnöke
Koordinátor: Lázár Viktor
MKIK - Nemzetközi Igazgatóság
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e-mail: lazar.viktor@mkik.hu
honlap: https://mkik.hu/index.php/bemutatkozas-kozel-kelet-es-eszak-afrika-tagozat
Tel: +36 1/474 5131
Fax: (1) 474-5149
Forrás:
https://2010-2014.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/globalis-ugyekert-felelos-helyettesallamtitkarsag/hirek/megalakult-a-magyar-szaudi-uzleti-tanacs

Jogi, szabályozási környezet
Szaúd-Arábiában iszlám jogrendszer van érvényben, de bizonyos elemei a francia és
egyiptomi jogon alapulnak. Az alábbiakban néhány jellegzetes üzleti szempont alapján
csoportosítva közöljük a vonatkozó szabályozási jellemzőket.
1. Export Szaúd-Arábiába
-

-

-

Szaúd-Arábiában az importra nincs külön kivetett adó. A vámok általában 5% körüliek,
de bizonyos termékek vámmentesek, míg más termékeket akár 50%-os vám is terhelhet.
A vámok a következő oldalon termékenként is megtekinthetőek.
Tilos a disznóhús, az abból készült készítmények, az alkohol tartalmú italok bevitele és
fogyasztása. A kábítószer-csempészetet halállal büntetik. Úgyszintén tilos az olyan
sajtótermékek, kiadványok, könyvek behozatala, amelyekben más vallások jelképei,
alkoholos italok és olyan élelmiszerek képei találhatók, amelyek egyértelműen, vagy
feltételezhetően disznóhúsból készültek. Szintén nem megengedett az olyan
sajtótermékek, könyvek behozatala, amelyek sértik, vagy bírálják az iszlám vallás
előírásait, vagy a szaúdi szokásokat.
Az országba történő be -és kilépéskor a 60.000 SR, illetve 60.000 USD érték feletti
készpénz, forgatható pénzügyi eszköz vagy nemesfém birtoklása esetén minden
határátkelőhelyen egy bejelentési nyomtatványt kell kitölteni. Ennek elmulasztása
esetén a be nem jelentett értékeket elkobozzák, illetve ez további vámbüntetést is maga
után von.

Forrás, további hasznos információ:
https://www.customs.gov.sa/en
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia
2. Import Szaúd-Arábiából
Szaúd-Arábiában a koronavírus-járvány okozta romló gazdasági helyzet miatt az ország
vezetésének döntése értelmében július 1-től kezdve háromszorosára, a 2018-ban bevezetett
5%-ról 15%-ra emelkedik az ÁFA értéke.
Az exportra nincs külön kivetett adó. Az adózásról bővebben információ az alábbi
linkeken található.
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Forrás:
https://www.bbc.com/news/business-52612785

3. Vállalatalapítás
-

-

-

-

-

-

Bizonyos szektorokban lehetőség van 100%-ban külföldi tulajdonú vállalat alapítására,
ám az ún. „negatív listán” szereplő területek esetében nem megengedett a külföldi
befektetés. Az aktuális negatív lista a következő oldalon érhető el.
Szaúd-Arábiában csak szaúdi és az Öböl Menti Együttműködési Tanács országainak
(Gulf Co-operation Council, GCC), tagjainak (Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia,
Bahrein, Kuvait, Omán, Katar) állampolgárai folytathatnak kereskedelmi
tevékenységet. Külföldi állampolgárok és vállalatok kis- és nagykereskedelmi
tevékenységben szaúdi partnerrel együttműködve tudnak részt venni (joint venture). A
külföldi partnernek minimum 20 000 000 SR-t kell befektetnie, és a külföldi tulajdonrész
maximum 75% lehet.
A külföldi vállalatok általában szaúdi kereskedelmi ügynökségeken keresztül
értékesítik áruikat a helyi piacon.
Minden részben vagy egészben külföldi tulajdonban lévő vállalatnak rendelkeznie kell
a SAGIA (Szaúd-Arábiai Általános Befektetési Hatóság) által kibocsátott engedéllyel.
A legelterjedtebb vállalkozási forma a külföldiek körében a korlátolt felelősségű
társaság (LLC). Részvénytársaság is létrehozható, minimálisan 5 részvényessel. A
részvényesek lehetnek természetes személyek vagy vállalatok.
Az LLC-nek legalább 2, legfeljebb 50 tagja lehet, akik szaúd-arábiai állampolgárok, vagy
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek lehetnek.
A vállalatalapítási kérelmet a SAGIA-hoz kell benyújtani. Ha a SAGIA elfogadja a
kérelmet, lehetőség van befektetői vízumot kérni, és az országba érkezve tartózkodási
engedélyért lehet folyamodni.
A tartózkodási engedély megszerzése után már lehetőség van a vállalat
bejegyeztetésére, miután a cég nevét elfogadta a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium. A
működés megkezdése előtt regisztrálni kell a Kereskedelmi Kamaránál (Chamber of
Commerce), a Jövedelemadó Hatóságnál (DZIT), a Társadalombiztosítási Szervezetnél
(GOSI), és a Munkaügyi Hivatalnál (Labor Office).
Külföldi vállalatok létrehozhatnak képviseleti irodát (ún. Technikai és Tudományos
Iroda formájában) és fiókirodát (Branch Office). A képviseleti iroda alapításához nem
szükséges alaptőke, a fiókiroda alapításához pedig 500.000 SR alaptőkét követelnek
meg.

Forrás, további hasznos információ:
http://www.lw.com/upload/pubcontent/_pdf/pub3507_1.pdf
Internation Market Advisor weboldala:
http://www.saudiarabia.doingbusinessguide.co.uk/media/492990/saudiarabia2013.pdf
A Világ Bank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság weboldala:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia/starting-a-business/
Startupoverseas.co.uk, szaúd-arábiai vállalatalapítási lehetőségekről:

12 / 24

http://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in-saudi-arabia/companyformation.html
Info-Prod Research, üzleti információk a közel-keleti országokról:
http://www.infoprod.co.il/country/saudia2b.htm
4. Egyéb
Szaúd-Arábiában törvényi védelem alatt áll az állampolgárok és külföldiek szellemi
tulajdona. Szaúd-Arábia tagja a WTO-nak (Kereskedelemi Világszervezet, World Trade
Organization) és aláírta a Párizsi Egyezményt. (1883-ban Párizsban létrejött nemzetközi
szerződés az iparjogvédelem területén, a nemzetközi iparjogvédelmi együttműködés
alapdokumentuma).
Külföldi állampolgárok a Belügyminisztérium által kiadott engedéllyel vásárolhatnak
ingatlant, kivéve Mekkában és Medinában, ahol külföldiek nem birtokolhatnak semmilyen
ingatlant, kivéve, ha öröklés útján jutottak hozzá. Szintén lehetséges, de engedélyhez
kötött az iroda, vagy más, a vállalkozáshoz szükséges ingatlan vásárlása. A népesség
gyors növekedése miatt hiány van a lakóépületekből, ezért az ingatlanárak és a bérleti
díjak is magasak.
Forrás, további hasznos információ:
http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Saudi-Arabia/Buying-Guide,
http://www.sagia.gov.sa/Documents/Laws/Real_Estate_by_Foreigners.pdf
http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Saudi-Arabia/Price-History,
http://www.saudilegal.com/saudilaw/15_law.html
http://www.infoprod.co.il/country/saudia2d.htm,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html,
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention_for_the_Protection_of_Industrial_Property
Tudnivalók a vállalatalapításról:
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia/starting-a-business/
Általában a jogról:
Arab Laws World:
http://www.arablawsworld.com/saudi-arabia-laws.php
Szellemi Tulajdon Világszervezete:
http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=149
Info-Prod Research, üzleti információk a közel-keleti országokról:
http://www.infoprod.co.il/country/saudia2a.htm
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Law_of_Saudi_Arabia
Ingatlan-adásvételről:
Global Property Guide, ingatlan vásárlási útmutató:
http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Saudi-Arabia
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Hatem Abbas Ghazzawi & Co., szaúd-arábiai jogrendszer áttekintése:
http://www.saudilegal.com/saudilaw/15_law.html
Szaúd-Arábiai Befektetési Hatóság weboldala:
http://www.sagia.gov.sa/Documents/Laws/Real_Estate_by_Foreigners.pdf

Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1. EXIM országkockázati besorolás
Az EXIM 2020 májusától hatályos országkockázati besorolása és a biztosíthatósági
szabályok szerint Szaúd-Arábia a 3-as országkockázati kategóriába esik, tehát biztosítható.
Forrás:
https://exim.hu/kondiciok/orszagkockazatok
https://exim.hu/kondiciok/eximbank-kondiciok/orszagkockazati-besorolas/file
2. Helyi fejlesztési bank
Islamic Development Bank
Cím: Islamic Development Bank Building, Qasr Khuzam Street, 5925, Jeddah
Telefon: +966 2-636-1400
Fax: +966 2-646-6871
E-mail: idbarchives@isdb.org.sa
Web: www.isdb.org
3. Helyi befektetésösztönzési szervezetek
Szaúd-Arábiai Általános Befektetési Hatóság
Szaúdi Ipari Fejlesztési Alap
4. Üzletfejlesztés, kamarai hálózat
Szaúd-Arábiában 28 kereskedelmi- és iparkamara működik, melyeket a Szaúdi Kamarák
Tanácsa (CSC) fog össze. A CSC az ország kereskedelmi, ipari és üzleti vállalkozásait
globális és helyi szinten is képviseli. Fő feladata a kamarák és a magánszektor támogatása.
A nemzetközi ügyekért Szaúd-Arábia Nemzetközi Kereskedelmi Kamarája felelős (ICC
Saudi Arabia), mely a CSC alá tartozik.
A különböző kamarák igazgatótanácsainak tagjait négyévente választják, kétharmadukról
a kamara tagjai döntenek, egyharmadukat a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium jelöli ki.
A Szaúdi Kamarák Tanácsának (CSC) elérhetőségei:
Postafiók: 16683 Riyadh 11474
Telefonszám: 00966 1 218 2222
Fax: 00966 1 218 2111
Web: https://csc.org.sa/?lang=en
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A szaúdi Kereskedelmi- és Iparkamarák elérhetőségei:
1. Rijád
2. Dzsidda
3. Dammam
4. Hail
5. Jazan
A 28 szaúdi Kereskedelmi- és Iparkamara elérhetőségeit összefoglaló gyűjtemény
megtalálható az alábbi címen.
5. Tenderlehetőségek
A kormányzat majdnem minden beruházás előtt tendert hirdet meg, de sokszor csak
szaúdi cégeknek van lehetősége pályázni, így a külföldi vállalatok csak szaúdi
ügynökökön keresztül vehetnek részt. A tenderlehetőségeket tartalmazó weboldalak
jellemzően fizetősek és regisztrációhoz kötöttek.
Tendersinfo:
http://www.tendersinfo.com/
Sauditenders:
http://www.sauditenders.com/
Forrás:
http://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in-saudi-arabia/companyformation.html)

Praktikus információk
1.

Nagykövetségek és konzuli hivatalok

Magyarország nagykövetsége, Rijád
Rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet:
Külgazdasági attasé:

Selmeci Balázs

Nagykövetség címe:

Telefonszám:
Fax:

Magyarország Nagykövetsége, Szaúd-Arábiai
Királyság, Al Waha District, Ahmed Al-Touncy Str.
23 12444, Riyadh P.O.B. 94014
(00-966-11) 454-6707, 456-8644
(00-966-11) 456-0834

E-mail:
Web:

mission.ryd@mfa.gov.hu
https://rijad.mfa.gov.hu/

Kiss Dezső
(e-mail: dezso.kiss@mfa.gov.hu)
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Szaúd-Arábia nagykövetsége, Budapest
Rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet:
Nagykövetség címe:

Nabeel Khalaf Ashour

Telefonszám:
Fax:

(+36) 1 436-9500 / 1
(+36) 1 453-3554

E-mail:

huemb@mofa.gov.sa

1016 Budapest, Bér utca 16.

2. Beutazási feltételek
A Szaúd-Arábiába történő belépéshez vízum beszerzése szükséges, melyet Szaúd-Arábia
budapesti nagykövetsége állít ki, az URTravels Utazási Iroda közreműködésével. A szaúdi
vízumok igényléséről és a vízumdíjakról részletesen az URTravels Utazási Iroda
honlapján, vagy Szaúd-Arábia budapesti nagykövetségénél tájékozódhat. Ha utazási
eszközként „repülőgép” kerül feltüntetésre a vízumon, az országból csak repülőgéppel
lehetséges kilépni, vagyis ebben az esetben nincs lehetőség autóval történő kilépésre és
ismételt belépésre (pl. Bahrein vagy az Emírségek). Erre csak az „open” felirat esetén van
lehetősége a vízum birtokosának.
Megjegyzés: a belépő útlevél ne tartalmazzon Izrael Állam által kiadott beléptető pecsétet.
Az országba történő be- és kilépéskor a 60.000 SR, illetve 60.000 USD érték feletti
készpénz, forgatható pénzügyi eszköz, vagy nemesfém birtoklása esetén minden
határátkelőhelyen egy bejelentési nyomtatványt kell kitölteni. Ennek elmulasztása esetén
a be nem jelentett értékeket elkobozzák, illetve ez további vámbüntetést is maga után von.
Nők egyedül nem közlekedhetnek az országban. A szaúdi nőket férfi családtagnak kell
kísérnie. A külföldi nőket szintén férfi családtagnak, vagy üzleti partnernek kell várnia az
országba történő belépéskor, és kísérnie az országban történő közlekedés során. Tartós
munkavégzés céljából történő beutazás esetén a munkavállaló és családtagjai útlevelét le
kell adni a szponzornak, tartózkodási engedélyt (iqama) kell kérni, és az országból történő
minden kiutazás esetén kiutazó és visszatérő vízumot kell beszerezni.
Történelmi jelentőségű lépés keretein belül 2019. szeptember 27-én Szaúd-Arábia
megnyitotta kapuit a turizmus előtt, lehetővé téve a turista célú vízumkérelmezést több
mint 50 ország, köztük magyar állampolgárok számára is. Az elektronikus vízum az
alábbi, „eVisa Portal” nevű elektronikus felületen kérelmezhető.
A Magyarországra irányuló szaúdi turizmus elhanyagolható, a magyar fél a kedvező
szállodai beruházási lehetőségek mellett Budapestet, a termálvizeket, a divatot, a minőségi
szolgáltatásokat, a vadászatot és a konferenciaturizmust tartja Magyarország fő
vonzerejének és népszerűsíti Szaúd-Arábiában.
Forrás:
https://szie.hu/szaudi-nagykoveti-latogatas-az-egyetemen
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700281.KOR
http://hvg.hu/itthon/20130207_Megotszorozne_a_kormany_a_szaudi_egyetemi
http://turizmusonline.hu/kulfold/cikk/szaudi_naszutasok_es_fesztivalozok_johetnek_mag
yarorszagra
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http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia
http://www.lonelyplanet.com/saudi-arabia/practical-information/visas
3. Egészségügyi helyzet
Az országban színvonalas az egészségügyi ellátás, járványoktól, fertőző betegségektől
nem kell tartani. A Magyarországról történő beutazás esetén kötelező védőoltást nem
írnak elő. Influenza és különböző légúti problémák gyakran előfordulnak. Vészhelyzet
esetén a 997-es számon lehet mentőt hívni.
Forrás:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia, https://www.gov.uk/foreigntravel-advice/saudi-arabia/health
4. Közbiztonság
Szaúd-Arábia a regionális válságokban játszott szerepéből következő biztonsági
kockázatok, valamint szigorú vallási-kulturális berendezkedése miatt utazás és ott
tartózkodás szempontjából "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek"
kategóriájába tartozik.
A szaúdi hatóságok határozatlan idejű beutazási tilalmat vezettek be és a tiltott területre
való belépést 30 hónapig terjedő elzárással, valamint pénzbírsággal büntetik a teljes északi
határterületen, valamint Hafr-Al Batin és Khafji 20 km-es körzetében, kivéve a nyitott
határátkelő-pontokat és az azok közvetlen megközelítésére alkalmas útvonalakon;
„Najran” tartomány területére szárazföldön, továbbá a teljes jemeni határtérség 10 km-es
körzetében.
A jemeni rakétatámadások a déli tartományok ellen folyamatosak, de nem zárhatóak ki
további csapások Mekka és Rijád tartományokra sem.
Az országban tartózkodók kerüljék az esetleges csoportosulásokat, és kísérjék figyelemmel
a helyi média tudósításait, valamint a nem hivatalos biztonsági figyelmeztető elektronikus
leveleket.
Az ország egész területén, a közintézményekbe, nagy forgalmú nyilvános helyekre,
bevásárlóközpontokba történő belépéskor a reptéri ellenőrzéshez hasonló fémdetektorkapun kell áthaladni, a biztonsági személyzet személyes átvizsgálást is végezhet (a nők és
férfiak tekintetében elkülönítve).
Forrás:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia
5. Infrastruktúra, közlekedés
Szaúd-Arábiában nincs sem tömegközlekedés, sem pedig távolsági közlekedés. A nők
2018. június 1. óta vezethetnek autót. Az országon belül taxival, bérsofőrrel (Über,
Careem), bérelt autóval vagy repülőgéppel lehet közlekedni. Egyetlen vasútvonal
működik. Az ország úthálózata kiváló, a főbb útvonalakon autópályák épültek.
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Az EU logóval ellátott magyar, kártyaformátumú vezetői engedélyt, illetve a nemzetközi
vezetői engedélyt korlátozott, 3 hónapig tartó időtartamban fogadják el, ezt követően
szaúd-arábiai vezetői engedélyt kell kiváltani. A rövid idejű szaúd-arábiai tartózkodás
során az autóbérléshez a nemzetközi jogosítvány elfogadott. Tartózkodási engedéllyel
történő munkavállalás esetén a külföldi állampolgároknak helyi jogosítványt kell
kiváltani. Ehhez szükséges a szponzor kérelme, a vércsoport megállapítása, melyet
feltüntetnek a jogosítványon, valamint szemészeti vizsgálat és gyakorlati vizsga az erre
kijelölt vizsgaközpontban.
Forrás:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia
6. Repülőterek
Az országban négy nemzetközi repülőtér található:
- King Fahd International Airport (Damman)
- King Abdulaziz International Airport (Dzsidda)
- King Khalid International Airport (Rijád)
- Prince Mohammad bin Abdulaziz Airport (Medina)
Naponta több járat indul Budapestről Rijádba egy átszállással. Az ország légitársasága a
Saudi International Airlines.
Forrás:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Saudi_Arabia
7. Banki szolgáltatások elérhetősége
-

-

Szaúd-Arábia bankszektora stabil, a gazdasági válság sem ingatta meg, banki hálózata
kiterjedt.
A bankfiókok vasárnaptól csütörtökig vannak nyitva, általában 8 órától 12 óráig, és
17:00-tól 20:00-ig.
A legelterjedtebb a készpénzes fizetés, de a hotelek, éttermek és boltok széles köre
elfogad bankkártyát (pl. Visa, MasterCard).
Pénzváltóhelyeket minden nagyobb városban találhatunk. A bankautomaták is nagyon
elterjedtek, általában sokféle bankkártyát (főleg Visa és MasterCard) elfogadnak.
Helyi, regionális és külföldi bankok is működnek az országban.
Helyi bankok pl.: Al Inma Bank, Bank Al Bilad, Bank Al-Jazira, The National
Commercial Bank, Riyadh Bank, The Saudi Investment Bank.
Külföldi bankok pl.: Emirates NBD, National Bank of Kuwait, Muscat Bank, Deutsche
Bank, BNP Paribas, Citibank of Saudi Arabia National Bank of Pakistan, The Saudi
British Bank, State Bank of India.
Bankszámla nyitásához szükség van a tartózkodási engedélyre (iqama), és a szaúdarábiai munkáltató ajánlólevelére.
Az iszlám jog szerint a bankok nem fizetnek kamatokat, nem adnak magas kamattal
hitelt, és a bankszámla birtokosa nem adósodhat el a bank felé. A nemzetközi
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-

bankoknál (pl. The Saudi British Bank, Citibank) lehetőség van a hagyományos (nem
iszlám típusú) bankolásra.
A tartozás ki nem fizetése bűncselekmény, amiért akár börtönbüntetés is kiszabható.
A telefonon és interneten elérhető banki szolgáltatások köre kiterjedt.
A banki ügyintézés arabul és angolul folyik.

Forrás, további hasznos információk angol nyelven:
http://www.lonelyplanet.com/saudi-arabia/practical-information/money-costs
http://www.expatarrivals.com/saudi-arabia/banking-money-and-taxes-in-saudi-arabia
http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/Links/Pages/InternationalBanks.aspx)
http://www.infoprod.co.il/country/saudia2c.htm
http://www.justlanded.com/english/Saudi-Arabia/Saudi-Arabia-Guide/Money/Banks

Kultúra
1. Üzleti etikett, tárgyalási szokások
-

-

-

Szaúd-Arábiában, ahogy az élet minden területén, az üzleti életben is fontos a vallás
szerepe. Egy üzlet sikerét és sikertelenségét is Isten akaratának tudják be.
Az egyes vállalatokban a fontosabb pozíciókat általában egy család tagjai töltik be, és a
legidősebb férfiak a fő döntéshozók.
A cég vezetőjének döntései megkérdőjelezhetetlenek.
Az üzletkötés gyakran személyes vagy családi kapcsolatokon alapul, ezért nagyon
fontos a személyes kapcsolatok kiépítése.
A megbeszéléseken gyakran több egymástól független üzlet tárgyalása folyik, órákig is
eltarthat, míg sikerül egy adott témáról megegyezni, így érdemes egy napra csak egy
tárgyalást tervezni. Amíg a bizalmi kapcsolat ki nem épül, négyszemközti találkozóra
nem lehet számítani.
A tárgyaló felek gyakran felveszik csörgő mobiltelefonjukat, vagy e-mailt írnak a
tárgyalás közben, ez nem számít udvariatlanságnak.
Kapcsolatépítésnél és tárgyalásnál is fontos a partner a bókok, a partner személyének,
cégének és az ország kultúrájának a méltatása.
Az üzleti megbeszélések előtt szokás hosszan beszélgetni személyes témákról (pl.
egészség, család), de nagy illetlenség egy szaúdi férfi feleségéről érdeklődni.
A hagyományos arab kereskedői múlt miatt a tárgyalás és alkudozás fontossága
alapvető az üzletkötésben. A szaúdi partner nagy valószínűséggel kezdetben nagyon
magas áron kínál, és nagyon alacsony áron keres. A döntéshozatal lassú, a bürokratikus
formalitások gyakran késedelemhez vezetnek.
Szokás névjegykártyát cserélni, melyen jó, ha angolul és arabul is szerepelnek az
információk.
Udvarias megszólításnak számít a partnert az „úr” („Assayid”) előtaggal a
keresztnevén szólítani.
Semmilyen tevékenységhez (pl. kézfogáshoz, névjegykártya átvételéhez) nem illik a bal
kezet használni.
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-

-

-

A cipőt a legtöbb esetben illik levenni szőnyeggel fedett szobákba lépés előtt. Cipő
viselése esetén nagy udvariatlanság a cipőtalpat láthatóvá tenni a partner számára.
Ajándékot az első megbeszéléseken nem szokás adni. Egy szaúdi otthonába való
látogatáskor azonban illik ajándékot vinni a háziasszonynak és a gyerekeknek (akik
nagy valószínűséggel nem fognak mutatkozni a látogatás alatt).
Vacsorameghívás esetén mindig a meghívó fél fizet.
Az időpontok pontos betartása nem jellemző, de a nyugatiaktól elvárják a pontosságot.
Mind a férfiak, mind a nők számára erősen ajánlott az igen visszafogott, a vállakat és
végtagokat takaró ruházat és zárt cipő viselése. A férfiaknak ajánlott öltönyt viselniük.
Nőknek nem illik nadrágot viselniük, a bokáig érő sötét szoknya az elfogadott, illetve a
hajat eltakaró fejkendő viselése is elvárt.
A megbeszélések időpontját előre kell egyeztetni, több héttel, vagy akár egy hónappal a
találkozó előtt.

Forrás, további hasznos információk:
http://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/Market-Research-Centre/ref-453-4-GuidetobusinessetiquetteinSaudiArabiaandQatar.pdf
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/saudi-arabia-countryprofile.html)
2. Fontosabb ünnepek
A böjti hónap, a Ramadán idején a böjti időszakban (hajnaltól kora estig) nyilvános helyen
mindenki számára tilos az étel, az ital fogyasztása és a dohányzás. A viselkedési és
öltözködési előírások betartását a vallási rendőrség felügyeli.
A Ramadán kezdetét és a Hádzs (a Mekkába való zarándoklat) végét kísérő ünnepek (Eid
ul-Fitr és Eid ul-Adha) alatt 10 napig zárva tartanak az állami és kormányzati
intézmények.
A nemzeti ünnep a királyság alapításának évfordulója (szeptember 23.), ezen a napon
szintén zárva tartanak a hivatalok.
Megjegyzés: a vallási ünnepek időpontja évről évre változik.
Forrás:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Saudi_Arabia
3. Vallás, vallási szokások
Szaúd-Arábiában az iszlám a hivatalos vallás, a lakosság gyakorlatilag egésze iszlám hitű,
ezen belül 93%-uk a szunnita ághoz tartozik. Az Öböl Menti Együttműködési Tanács
országai közül itt a legszigorúbbak a szabályok. Más vallás nyilvános gyakorlása tiltott.
Az iszlám vallás elhagyásáért és más vallásra való áttérésért halálbüntetés jár. Mekka és
Medina az iszlám szent városai, területükre csak muszlimok léphetnek be. Tilos a
disznóhús, és az abból készült készítmények, az alkohol tartalmú italok behozatala, és
fogyasztása. Tilos az olyan sajtótermékek, kiadványok, könyvek behozatala, amelyekben
más vallások jelképei, alkoholos italok és olyan élelmiszerek képei találhatók, amelyek
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egyértelműen, vagy feltételezhetően disznóhúsból készültek. Szintén nem megengedett az
olyan sajtótermékek, könyvek behozatala, amelyek sértik, vagy bírálják az iszlám vallás
előírásait, a szaúdi szokásokat.
A szigorú vallási szabályok miatt a külföldi nőt férfi családtagnak, vagy az üzleti
partnerének kell várnia az országba történő belépéskor, és kísérnie az országban történő
mozgás során. Az utcán, a közösségi tereken és bevásárlóközpontokban az európai
nőknek is kötelező a bokáig érő, a karokat is eltakaró fekete lepel (abbaya) viselése. A
férfiak az utcán rövidnadrágban nem közlekedhetnek, nőt nem szólíthatnak meg, csak a
kísérőjét. Nyilvános helyeken tilos a tánc és a zene.
A böjti hónap, a Ramadán idején a böjti időszakban (hajnaltól kora estig) nyilvános helyen
mindenki számára tilos az étel és az ital fogyasztása, illetve a dohányzás.
Forrás, további hasznos információk:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1012.html
http://www.saudiarabia.doingbusinessguide.co.uk/media/492990/saudiarabia2013.pdf
4. Történelmi áttekintés
Bár az Arab-félsziget 15.000 évvel ezelőtt is lakott volt, a kíméletlen sivatagi klíma miatt
főleg nomád törzsek éltek itt, és csak néhány kereskedőváros (pl. Mekka és Medina) jött
létre területén.
571 körül született meg Mekkában Mohamed, az iszlám vallás legfőbb prófétája. A 7.
század elején Mohamed egyesítette a félsziget törzseit és közös iszlám államigazgatást
hozott létre. 632-es halálát követően utódai gyors ütemben hódítottak meg újabb és újabb
területeket. Ahogy egyre fejlettebb területek kerültek muszlim uralom alá, Arábia
fokozatosan elvesztette politikai vezető szerepét. A 10. századtól Mekka és Medina névleg
Mekka serifjének uralma alatt állt, a gyakorlatban azonban visszatért a hagyományos
törzsi irányítás.
A Szaúd család eredete 1744-re vezethető vissza. Ekkor egyesítette erőit Mohamed ibn
Szaúd, Diriyah város uralkodója Muhammad ibn Abd-al-Wahhab vallási vezetővel. Az
így létrejött szövetség képezi az alapját a mai dinasztiának, amely Szaúd-Arábiát irányítja.
Az alapítást követő 150 év a Szaúd dinasztia számára hullámzó sikereket hozott, amint a
Szaúd uralkodók Egyiptommal, az Oszmán Birodalommal és más helyi dinasztiákkal
versengtek a félsziget feletti uralomért.
A 20. század elején a félsziget nagy része az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt állt, az
oszmán uralom az I. világháborút követően ért véget. 1913-ban kezdett különböző
területeket meghódítani Abdul Aziz Ibn Szaúd. 1925-ben Hidzsász, egy évvel később
Nedzs királyává nyilvánította magát. 1932-ben egyesítették a két királyságot Szaúd-Arábia
néven, melynek első királya Ibn Szaúd lett. 1938-ban fedezték fel az ország óriási
kőolajkészleteit, melynek kitermelése 1946-ban indult meg. 1973-ban Szaúd-Arábia más
arab államokkal együtt felfüggesztette az olajexportot az Izraelt támogató nyugati államok
felé, mely a híres 1973-as olajválsághoz vezetett. 1976-ra Szaúd-Arábia a világ legnagyobb
olajkitermelője lett és a kőolaj azóta is Szaúd-Arábia nemzetközi befolyásának az alapját
jelenti.
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Forrás:
http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia#History,
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Saudi_Arabia,
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sza%C3%BAd-Ar%C3%A1bia#T.C3.B6rt.C3.A9nelem)
5. További hasznos információk
Az ország politikájáról:
CIA Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Saudi_Arabia
Freedom House:
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/saudi-arabia
Szaúd-Arábia nagykövetségének weboldala:
http://www.saudiembassy.net/about/country-information/government/
Yale Egyetem Jogi Karának weboldala:
http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asw/saudiarabia/saudi_constitution.pdf
A BBC weboldala:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14702705
Az ország földrajzáról:
CIA Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Saudi_Arabia
Princeton Egyetem weboldala:
http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Geography_of_Saudi_Arabia.ht
ml
Online Világatlasz:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/sa.htm
About.com, földrajzi tájékoztató:
http://geography.about.com/library/cia/blcsaudiarabia.htm
Az ország történelméről:
CIA Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Saudi_Arabia
Szaúd-Arábia nagykövetségének weboldala:
http://www.saudiembassy.net/about/country-information/history.aspx
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Lonelyplanet.com, online utazási információk a világ összes országáról:
http://www.lonelyplanet.com/saudi-arabia/history
Szaúd-Arábia weboldala:
http://www.info.gov.sa/portals/kingdom/KingdomHistory.html
Michigani Állami Egyetem weboldala, információk Szaúd-Arábiáról:
http://globaledge.msu.edu/countries/saudi-arabia/history
Nők helyzete, Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Women's_rights_in_Saudi_Arabia
Üzleti etikett: World Business Center:
http://www.worldbusinessculture.com/Business-in-Saudi-Arabia.html
Kultúra, szokások:
http://www.everyculture.com/Sa-Th/Saudi-Arabia.html
Business Hungary országismertető:
http://exporthungary.gov.hu/orszagismertetok?orszagismerteto-szaud-arabia
Wikipedia oldal magyar nyelven:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sza%C3%BAd-Ar%C3%A1bia
Wikipedia oldal angol nyelven:
http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
CIA Factbook angol nyelven:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
A Világbank adatbázisa angol nyelven:
http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa angol
nyelven – tudnivalók a vállalatalapításról:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia/
Kormányzati honlapok, sajtóorgánumok:
Kormányzati portál:
http://www.saudi.gov.sa
Szaúd-Arábia Külügyminisztériuma:
http://www.mofa.gov.sa
Szaúd-Arábia Belügyminisztériuma:
http://www.moi.gov.sa
Szaúd-Arábiai Kamarák Tanácsának honlapja:
https://csc.org.sa/?lang=en
Saudi Gazette:
http://www.saudigazette.com.sa/
Asharq Al-Awsat:
http://www.aawsat.net/
Arab News:
http://www.arabnews.com/
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Kézirat lezárva: 2020. április
További információ:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Igazgatóság
Telefon: + 36 1 474 5131
E-mail: intdept@mkik.hu
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