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Συναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµατα    
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι τα καθαρά συναλλαγµατικά αποθέµατα αυξήθη-
καν κατά $36 εκ. σε σχέση µε τον Ιούλιο φθάνοντας τα $18,916 δισ. στο τέλος Αυ-
γούστου τ.έ. Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα είχαν αυξηθεί κατά $4 δισ. τον Ιούλιο τ.έ. 
φθάνοντας τα $18,88 δισ., το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Νοέµβριο 2011, ω-
στόσο από τον Ιανουάριο 2011, όταν τα αποθέµατα ανέρχονταν σε $36 δισ.,  φθί-
νουν σταθερά  καθώς χρησιµοποιούνται από την Κεντρική Τράπεζα για την στήριξη 
της αιγυπτιακής λίρας. 
 
∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα 2012/20132012/20132012/20132012/2013    
Προκαταρκτικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών παρουσιάζουν το δηµοσιονοµι-
κό έλλειµµα να ανέρχεται σε LE 240 δισ. (περίπου $ 34,8 δισ.) για το οικονοµικό έτος 
2012/2013 (14% του ΑΕΠ). Ο Υπουργός Οικονοµικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση προτί-
θεται να περιορίσει το έλλειµµα στο 9% και να αυξήσει τον ρυθµό ανάπτυξης στο 4%. 
Ο ρυθµός ανάπτυξης για το 2012/13 αναµένεται να διαµορφωθεί στο 2,3%.  
 
Μείωση εµπορικού ελλείµµατοςΜείωση εµπορικού ελλείµµατοςΜείωση εµπορικού ελλείµµατοςΜείωση εµπορικού ελλείµµατος    
Το εµπορικό έλλειµµα τον Μάιο 2013 µειώθηκε κατά το ένα τρίτο σε σχέση µε τον 
Μάιο 2012, φθάνοντας τις LE 16 δισ. ($2,3 δισ.). από LE 23,05 δις πέρυσι. Ωστόσο, 
παραµένει πολύ υψηλότερο σε σχέση µε τον Μάιο 2010 όταν ανερχόταν σε LE 9,6 
δισ. Η πρόσφατη µείωση πάντως οφείλεται κυρίως στην πτώση των εισαγωγών κατά 
16% που ανήλθαν σε LE 33 δισ. και την οριακή αύξηση των εξαγωγών κατά 3% στις 
LE 16,8 δισ. 

    
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγώνΙσοζύγιο τρεχουσών συναλλαγώνΙσοζύγιο τρεχουσών συναλλαγώνΙσοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών    
Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
για το οικονοµικό έτος 2012/2013 µειώθηκε κατά 45% σε $5,6 δισ. έναντι $11,3 
δισ. το προηγούµενο έτος. Οι αιγυπτιακές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,6% φθάνοντας 
τα $26 δισ. ενώ οι εισαγωγές µειώθηκαν σχεδόν κατά 3% φθάνοντας τα $57,5 δισ. 
Στην µείωση του ελλείµµατος συνέβαλλε επίσης το πλεόνασµα του ισοζυγίου υπηρε-
σιών, κυρίως λόγω του τουρισµού, που διαµορφώθηκε στα $6,7 δισ. 

    
∆είκτης ανταγωνιστικότητας Αιγύπτου∆είκτης ανταγωνιστικότητας Αιγύπτου∆είκτης ανταγωνιστικότητας Αιγύπτου∆είκτης ανταγωνιστικότητας Αιγύπτου    
Σύµφωνα µε την πρόσφατα δηµοσιευθείσα Global Competitiveness Index 2013-2014 
Report της Παγκόσµιας Τράπεζας η Αίγυπτος κατατάσσεται 118η µεταξύ 148 χωρών, 
αρκετά χαµηλότερα από την 94η θέση που καταλάµβανε κατά το 2011-2012. Η 
έκθεση αναφέρει ως πιο προβληµατικούς τοµείς επιχειρείν την πολιτική αστάθεια, την 
κυβερνητική αστάθεια, την εγκληµατικότητα, την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση και 
την διαφθορά.  
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Οικονοµική βοήθεια Χωρών ΚόλπουΟικονοµική βοήθεια Χωρών ΚόλπουΟικονοµική βοήθεια Χωρών ΚόλπουΟικονοµική βοήθεια Χωρών Κόλπου    
    
Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε 
ότι η Αίγυπτος έχει λάβει έως 
σήµερα 7$ δισ. από τα $12 δισ. 
οικονοµικής βοήθειας για τα ο-
ποία έχουν δεσµευθεί οι Χώρες 
του Κόλπου, προσθέτοντας ότι 
αναµένεται περαιτέρω βοήθεια 
από τα ΗΑΕ, την Σαουδική Αραβί-
α και το Κουβέιτ.  Σύµφωνα µε 
πηγές του Υπουργικού Συµβουλί-
ου νωρίτερα τον Σεπτέµβριο, η 
επιπλέον βοήθεια των ΗΑΕ 

ύψους $2 δισ., σε συνέχεια των $3 δισ. που έχουν ήδη καταβλη-
θεί, θα διοχετευθεί σε νέες επενδύσεις στην χώρα.  
 
Επιστροφή $Επιστροφή $Επιστροφή $Επιστροφή $2 2 2 2 δισ. στο Κατάρδισ. στο Κατάρδισ. στο Κατάρδισ. στο Κατάρ    
    
Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε, ότι η Κυβέρνηση 
της Αιγύπτου επέστρεψε στο Κατάρ ποσό $ 2 δις το οποίο το 
κρατίδιο είχε καταθέσει στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας, 
µετά από την αποτυχία συνοµιλιών για την µετατροπή του εν 
λόγω ποσού σε τριετή οµόλογα.    Οι αιγυπτιακές Αρχές αρνήθη-
καν επίσης αίτηση του Κατάρ για αύξηση του αριθµού των πτή-
σεων µεταξύ των δύο χωρών,  µία επιπλέον ένδειξη της αυξανό-
µενης έντασης µεταξύ των δύο αραβικών χωρών. 
 
Οι διµερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν µετά την ανατροπή του  Μο-
χάµεντ Μόρσι στις 3 Ιουλίου δεδοµένου ότι το Κατάρ υπήρξε 
σταθερός υποστηρικτής της Μουσουλµανικής Αδελφότητας και 
κατά την διάρκεια της παραµονής της στην εξουσία χορήγησε 
ως δάνειο ή δωρεά $ 7,5 δις. Τον Μάιο τ.ε το Κατάρ είχε απο-
στείλει στην Αίγυπτο $ 3 δις, εκ των οποίων $ 1 δις µετετράπηκε 
σε τριετή οµόλογα. Σύµφωνα µε τον ∆ιοικητή Της Κεντρικής 
Τράπεζας, οι Αρχές του Κατάρ είχαν κατ’ αρχήν συµφωνήσει 
στην µετατροπή του υπολοίπου σε οµόλογα. Αξιωµατούχος του 
Υπουργείου Οικονοµικών του Κατάρ, δήλωσε ότι οι διαπραγµα-
τεύσεις απέτυχαν µετά από αίτηµα της Αιγύπτου για 
κατ΄ευθείαν µετατροπή του συνόλου του ποσού σε οµόλογα 
ενώ το Κατάρ ήθελε τούτο να γίνει σταδιακά.    
 
 
Οσον αφορά την αεροπορική σύνδεση µεταξύ των δύο χωρών, 
αιγύπτιος αξιωµατούχος δήλωσε, ότι βάσει διµερούς συµφωνίας 
που υπογράφηκε επί προεδρίας Mόρσι, οι πτήσεις εκτελούνταν 
αποκλειστικά από αεροπορικές εταιρείες του Κατάρ και όχι από 
την  EgyptAir, µε σηµαντική βλάβη των κερδών του αιγυπτιακού 
αεροµεταφορέα. Η συµφωνία αυτή αναµένεται να καταργηθεί 
σύντοµα.  
 
Οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν άρδην µετά την κατα-
δίκη από πλευράς του Κατάρ  της επίθεσης των αιγυπτιακών 
δυνάµεων ασφαλείας κατά των υποστηρικτών του ανατραπέ-
ντος προέδρου  Μόρσι, γεγονός που η αιγυπτιακή Κυβέρνηση 
το ερµήνευσε ως άµεση παρέµβαση στα εσωτερικά της χώρας. 
Επίσης οι αιγυπτιακές Αρχές έχουν κλείσει τα γραφεία του Καΐ-
ρου του Al Jazeera λόγω της εµφανώς µεροληπτικής στάσης 
του καναλιού υπέρ του Μόρσι.  

    

Βάση δεδοµένων επιδοτήσεωνΒάση δεδοµένων επιδοτήσεωνΒάση δεδοµένων επιδοτήσεωνΒάση δεδοµένων επιδοτήσεων    
    
Ο Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε σε συνέντευξη 
τύπου ότι έξι Υπουργεία προέβησαν σε συµφωνία για 
την από κοινού δηµιουργία βάσης δεδοµένων πολιτών 
µε σκοπό τη βέλτιστη κατανοµή των κρατικών επιδοτή-
σεων. Η πρωτοβουλία αφορά τα Υπουργεία Οικονοµι-
κών, Πετρελαίου, Εφοδιασµού, Εσωτερικών, Επικοινω-
νιών και ∆ιοικητικής Ανάπτυξης και θα επικεντρωθεί 
στην καταγραφή των δικαιούχων των κρατικών επιδοτή-
σεων, ειδικά των χρηστών «έξυπνων καρτών» για την 
διανοµή επιδοτούµενων καυσίµων. Σηµειώνεται ότι το 
οικονοµικό έτος 2012/13, οι κρατικές επιδοτήσεις τρο-
φίµων και καυσίµων ανήλθαν σε άνω του ενός τρίτου 
των κρατικών δαπανών.. 
 
 
Σχέδιο επενδύσεων και αναδιάρθρωσης αιγυπτιακής Σχέδιο επενδύσεων και αναδιάρθρωσης αιγυπτιακής Σχέδιο επενδύσεων και αναδιάρθρωσης αιγυπτιακής Σχέδιο επενδύσεων και αναδιάρθρωσης αιγυπτιακής 
οικονοµίαςοικονοµίαςοικονοµίαςοικονοµίας    
    
Μεγάλης προβολής έτυχε στον αιγυπτιακό τύπο ανακοί-
νωση του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε το σχέδιο 
επενδύσεων και αναδιάρθρωσης της αιγυπτιακής οικο-
νοµίας. Ο προϋπολογισµός του εν λόγω σχεδίου είναι 
περίπου LE 85 δισ. και αφορά την υλοποίηση νέων επεν-
δύσεων καθώς και την ολοκλήρωση υφιστάµενων 
έργων, µε ορίζοντα υλοποίησης έξι µηνών. Ειδικότερα, 
ανέφερε ότι τα έργα θα εστιαστούν σε µειονεκτούσες 
επαρχιακές περιοχές κυρίως στους τοµείς των ηλεκτρι-
κών δικτύων, δικτύων υδροδότησης, δικτύων αποχέτευ-
σης και σχετικών τοπικών επιχειρήσεων κοινής ωφέ-
λειας. Επεσήµανε τον κεντρικό ρόλο που θα πρέπει να 
διαδραµατίσουν οι τράπεζες για την χρηµατοδότηση 
των εν λόγω έργων καθώς και την σηµασία του τοµέα 
της «παράλληλης οικονοµίας» στην υλοποίησή τους, ο 
οποίος θα επωφεληθεί µέσω φοροαπαλλαγών, χρηµατο-
δοτήσεων και υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης. 
Στο πλαίσιο του βέλτιστου προγραµµατισµού και υλοποί-
ησης των σχεδιαζόµενων επενδύσεων, ο Υπουργός Οικο-
νοµικών ανέφερε ότι αντιπροσωπεία από τα Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα θα επισκεφτεί την Αίγυπτο όπου και 
θα ενηµερωθεί για τον σχεδιασµό των έργων, ενώ θα 
συζητηθεί η συγχρηµατοδότηση ορισµένων από αυτών.   
 
 
∆ιεύρυνση απευθείας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων∆ιεύρυνση απευθείας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων∆ιεύρυνση απευθείας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων∆ιεύρυνση απευθείας ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων    
    
Ο µεταβατικός Πρόεδρος εξέδωσε διάταγµα µε το οποίο 
τροποποιείται το θεσµικό πλαίσιο  πλειστηριασµών και 
υποβολής δηµόσιων προσφορών και αυξάνεται η αξία 
περιουσίας και υπηρεσιών στην αγοραπωλησία των ο-
ποίων µπορούν να προβούν κυβερνητικοί αξιωµατούχοι 
µε απευθείας εντολή ή ανάθεση.  Το ανώτατο όριο αξί-
ας κινητής περιουσίας και υπηρεσιών που δεν υπάγονται 
πλέον σε καθεστώς υποβολής προσφορών  αυξάνεται 
από LE 100.000 σε LE 5εκ. για υπουργούς, και από LE 
50.000 σε LE 500.000 για επικεφαλής κυβερνητικών 
οργανισµών και φορέων. Το αντίστοιχο όριο για τις εξω-
τερικές αναθέσεις εργασιών αυξάνεται από LE 300.000 
σε LE 10 εκ για υπουργούς και LE 100.000 σε LE 5 εκ. 
για επικεφαλής κυβερνητικών οργανισµών και φορέων. 
.  
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Καθορισµός κατώτατου µισθούΚαθορισµός κατώτατου µισθούΚαθορισµός κατώτατου µισθούΚαθορισµός κατώτατου µισθού    
    
Σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό, ο κατώτατος µισθός στον 
δηµόσιο τοµέα θα αυξηθεί το 2014 από LE 700 σε LE 1200, 
Τον Ιούνιο του 2011 η κυβέρνηση είχε ορίσει σε LE 700 τον 
κατώτατο µισθό στο δηµόσιο τοµέα, ο οποίος πλέον αριθµεί 
5.545 εκ υπαλλήλους. Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονοµικών εξέ-
φρασε τους προβληµατισµούς του σηµειώνοντας ότι για την 
επίτευξη της αύξησης θα απαιτηθεί η εφαρµογή δίκαιης προ-
οδευτικής φορολόγησης, αύξηση της παραγωγής και βελτίω-
ση της αποδοτικότητας του τοµέα υπηρεσιών 
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∆ηµοπρασία συναλλάγµατος∆ηµοπρασία συναλλάγµατος∆ηµοπρασία συναλλάγµατος∆ηµοπρασία συναλλάγµατος    
    
Κατά τη, µεγαλύτερη έως σήµερα, δηµοπρασία συναλλάγµα-
τος της 5ης Σεπτεµβρίου ύψους $1,3 δισ. η αιγυπτιακή λίρα 
ανατιµήθηκε κατά 1,2%, φθάνοντας την ισοτιµία της σε 
6.8952 ως προς το δολάριο. Η τράπεζα διατηρεί υψηλή την 
τιµή της λίρας χάρη στα $12 δισ. οικονοµικής βοήθειας από 
τις χώρες του Κόλπου. Αναλυτές αναφέρουν ότι η Κεντρική 
Τράπεζα σηµατοδοτεί το τέλος της οικονοµική κρίσης. Τα 
επιτόκια µειώνονται, τα αποθέµατα συναλλάγµατος αυξάνο-
νται και η λίρα ενισχύεται. Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπε-
ζα, η εν λόγω δηµοπρασία προορίζεται για τη χρηµατοδότηση 
στρατηγικών εισαγωγών όπως πετρέλαιο, σιτάρι, κρέας και 
µαγειρικά έλαια. 
    
Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.    
    
Μετά την πρόσφατη µείωση του Αυγούστου, η Κεντρική Τρά-
πεζα προέβη σε νέα µείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 
50 µονάδες βάσης διαµορφώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων 
σε 8,75% (από 9,25%) και το επιτόκιο δανεισµού σε 9,75% 
(από 10,75%). Σύµφωνα µε αναλυτές, η απόφαση της Κεντρι-
κής Τράπεζας ήταν αναµενόµενη, δεδοµένης της βούλησης 
της κυβέρνησης να επιτύχει τους βασικούς στόχους της, δη-
λαδή να ενισχύσει την ανάπτυξη διατηρώντας, παράλληλα, 
σταθερό το επίπεδο τιµών, το οποίο δεν παρουσιάζει αυξητι-
κές τάσεις για το διάστηµα Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου τ.έ. 
    
Κεφάλαια Μουσουλµανικής ΑδελφότηταςΚεφάλαια Μουσουλµανικής ΑδελφότηταςΚεφάλαια Μουσουλµανικής ΑδελφότηταςΚεφάλαια Μουσουλµανικής Αδελφότητας    
    
Πηγές της Κεντρικής Τράπεζας ανέφεραν ότι η πλειονότητα 
των κεφαλαίων της Μουσουλµανικής Αδελφότητας επενδύο-
νται εκτός της Κεντρικής Τράπεζας και ότι δεν τηρούνται λο-
γαριασµοί µετρητών στελεχών της στις τράπεζες της χώρας, 
διαψεύδοντας παράλληλα της φήµες έκδοσης αποφάσεων 
για πάγωµα των κεφαλαίων της οργάνωσης. Οι ίδιες πηγές 
σηµειώνουν την ύπαρξη σηµαντικής ρευστότητας, ύψους 
περίπου LE 1,2 τρισ. που θα πρέπει να κατευθυνθεί προς ε-
πενδύσεις όταν οµαλοποιηθούν οι συνθήκες ασφάλειας. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    

Αναµόρφωση επιχειρηµατικών συµβουλίωνΑναµόρφωση επιχειρηµατικών συµβουλίωνΑναµόρφωση επιχειρηµατικών συµβουλίωνΑναµόρφωση επιχειρηµατικών συµβουλίων    
    
Το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εξωτερικού Εµπορίου εξέδωσε 
διάταγµα για την αναδιάρθρωση των αιγυπτιακών µελών δι-
µερών επιχειρηµατικών συµβουλίων, συµπεριλαµβανόµενων 
των Αιγύπτου-Ιταλίας, Αιγύπτου-Αµερικής και Αιγύπτου-
Γαλλίας. Ο Υπουργός φέρεται να δραστηριοποιείται ενεργά 
προς την αναδιάρθρωση του επιχειρηµατικού συµβουλίου 
Αιγύπτου-Ιταλίας, καθότι η τελευταία συνιστά τον σηµαντικό-
τερο εµπορικό εταίρο της στην ευρωζώνη και ο νέος φορέας 
αναµένεται να εστιάσει στην αποκατάσταση και ενίσχυση των 
οικονοµικών σχέσεων των δύο χωρών στους τοµείς του εµπο-
ρίου, του τουρισµού, της εκπαίδευσης και των επενδύσεων. 
    
Πώληση µεριδίου Πώληση µεριδίου Πώληση µεριδίου Πώληση µεριδίου Apache Corp Apache Corp Apache Corp Apache Corp στην Αίγυπτο.στην Αίγυπτο.στην Αίγυπτο.στην Αίγυπτο.    
    
Στο πλαίσιο πώλησης «non core» περιουσιακών στοιχείων πα-
γκοσµίως µε στόχο την στήριξη του ισολογισµού της, η εται-
ρεία αµερικανικών συµφερόντων Apache Corp, παραγωγός 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανακοίνωσε την πώληση µε-
ριδίου 33% των σχετικών δραστηριοτήτων της στην Αίγυπτο 
στον κινεζικό κρατικό όµιλο Sinopec Group, έναντι $3,1 δισ. 
Σύµφωνα µε την εταιρεία, η αξία των δραστηριοτήτων της 
στην Αίγυπτο ανήλθε περίπου στο 1/5 των διεθνών δραστη-
ριοτήτων της και στο 27% των εσόδων της για το 2012. Ανα-
λυτές σηµειώνουν ότι η µετοχή της Apache Corp βρισκόταν 
υπό πίεση λόγω της µειωµένης παραγωγής και της ανησυχίας 
των επενδυτών για την υψηλή έκθεση της εταιρείας στην Αί-
γυπτο, ενώ τον περασµένο µήνα η Apache Corp είχε πουλήσει 
µέρους των περιουσιακών της στοιχείων στον Κόλπο του Με-
ξικού, αξίας $3,75 δισ. στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων 
Riverstone Holding LLC. µε στόχο να επικεντρωθεί στην ανά-
πτυξη των χερσαίων κοιτασµάτων της στις ΗΠΑ. 

    
Οικονοµικά αποτελέσµατα Οικονοµικά αποτελέσµατα Οικονοµικά αποτελέσµατα Οικονοµικά αποτελέσµατα EFGEFGEFGEFG----HermesHermesHermesHermes    
    
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωσή της, τα καθαρά κέρδη της 
αιγυπτιακής επενδυτικής τράπεζας EFG-Hermes για το 1ο 
εξάµηνο 2013 ανήλθαν σε LE 69 εκ., µειωµένα κατά 53% σε 
σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό εξάµηνο. Στα µέσα Σεπτεµ-
βρίου η αξία της µετοχής της ήταν LE 8.77, ενώ τον Μάιο τ.ε. 
όταν και οι µετοχές της EFG-Hermes εξαιρέθηκαν του δείκτη 
MSCI, κατέγραψαν ιστορικό χαµηλό οκταετίας.  

    
Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες PAyPalPAyPalPAyPalPAyPal    
    
Το διεθνές δίκτυο ηλεκτρονικών πληρωµών PayPal ανακοίνω-
σε την έναρξη των σχετικών υπηρεσιών στην Αίγυπτο.  Ο ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος του Τµήµατος Αραβικών Χωρών επεσήµανε 
την επιθετική στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας στην πε-
ριοχή σηµειώνοντας ότι 22% των χρηστών ίντερνετ στην Αίγυ-
πτο διεξάγουν τις συναλλαγές τους µέσω του διαδικτύου. 
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Εξαγορά δικτύου λιανικής Εξαγορά δικτύου λιανικής Εξαγορά δικτύου λιανικής Εξαγορά δικτύου λιανικής ChevronChevronChevronChevron    
    
Η γαλλικών συµφερόντων Total ανακοίνωσε 
την εξαγορά του δικτύου λιανικής στην Αίγυ-
πτο της αµερικανικής εταιρείας Chevron, το 
οποίο περιλαµβάνει 66 σταθµούς ανεφοδια-
σµού, 2 δεξαµενές αποθήκευσης καυσίµων 
και τις δραστηριότητες αεροπορικών καυσί-
µων στα αεροδρόµια του Καΐρου και του 

Marsa Alam. Σύµφωνα µε τη γαλλική εταιρεία, ο ετήσιος 
όγκος πωλήσεων του δικτύου ανέρχεται σε άνω των 1,4 εκ. 
τόνων.  

    
 
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγώνΥπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγώνΥπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγώνΥπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών    
    
Η Mastercard, η National Bank of Egypt και η Etisalat ανα-
κοίνωσαν την έναρξη υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών 
µέσω κινητού τηλεφώνου. Η υπηρεσία θα χρησιµοποιεί το 
δίκτυο της Etisalat και η πρώτη φάση περιλαµβάνει τη µετα-
φορά χρηµάτων µεταξύ όσων συµµετέχουν στην υπηρεσία 
και τη φόρτωση πίστωσης ή ανάληψη µετρητών από 100  
υποκαταστήµατα της Etisalat και 305 υποκαταστήµατα της 
NBE στην χώρα. 
 
Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις General MotorsGeneral MotorsGeneral MotorsGeneral Motors    
    
Η GM Egypt φέρεται να βρίσκεται στη διαδικασία εκσυγχρονι-
σµού των γραµµών παραγωγής της στην Αίγυπτο και προτίθε-
ται να προσθέσει νέα γραµµή για την παραγωγή του µοντέλου 
Chevrolet Pickup. Η εταιρεία υπήρξε από τις πρώτες που 
δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά της Αιγύπτου µέσω εργο-
στασίου που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983. 

    
Λειτουργία εργοστασίου Λειτουργία εργοστασίου Λειτουργία εργοστασίου Λειτουργία εργοστασίου SamsungSamsungSamsungSamsung    

    
H Samsung ανακοίνωσε την έναρξη 
λειτουργίας του πρώτου εργοστασί-
ου της στην Αίγυπτο, στην πόλη Μπέ-
νι Σουέφ, στον τοµέα τεχνολογία 
οθονών LED. Η εταιρεία προτίθεται 
να δηµιουργήσει µερικές χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας στην οµώνυµη 
περιφέρεια και φιλοδοξεί µέσω της 
εν λόγω επένδυσης να καταστήσει 
την Αίγυπτο περιφερειακό κόµβο 

κατασκευής και εξαγωγών των προϊόντων της στις αγορές της 
Μέσης Ανατολής. 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Αποπληρωµή οφειλών σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείεςΑποπληρωµή οφειλών σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείεςΑποπληρωµή οφειλών σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείεςΑποπληρωµή οφειλών σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες    
Το Υπουργείο Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στην δια-
δικασία προγραµµατισµού, σε συνεργασία και µε άλλους κυ-
βερνητικούς φορείς, για την αποπληρωµή οφειλών προς ξένες 
πετρελαϊκές εταιρείες στην Αίγυπτο. Τα χρέη αφορούν στην 
αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου ενώ η αποπληρωµή 
τους, όπως αναµένει το Υπουργείο, θα ενθαρρύνει τις εταιρεί-
ες να επενδύσουν περαιτέρω σε δραστηριότητες εξόρυξης 
και ανάπτυξης στη χώρα. 
 

Επιδοτήσεις πετρελαϊκού τοµέαΕπιδοτήσεις πετρελαϊκού τοµέαΕπιδοτήσεις πετρελαϊκού τοµέαΕπιδοτήσεις πετρελαϊκού τοµέα    
    
Το Υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτού Πλούτου ανακοίνωσε 
ότι οι επιδοτήσεις του πετρελαϊκού τοµέα ανήλθαν σε LE 
123,8 δισ. κατά το οικονοµικό έτος 2012-2013. Επιπλέον, 
οι συνολικές επενδύσεις ξένων πετρελαϊκών εταιρειών ανήλ-
θαν σε $7,5 δισ. στους τοµείς των ερευνών και ανάπτυξης 
κοιτασµάτων. Το Υπουργείο τόνισε, επίσης, την σηµασία της 
συνέχισης των εν λόγω εργασιών, µε στόχο οι νέες ανακαλύ-
ψεις κοιτασµάτων να ενσωµατωθούν στον χάρτη παραγω-
γής, καθώς και την ανάπτυξη υφιστάµενων έργων και δικτύ-
ων µεταφοράς. 
    

    
Νέος σταθµός παραγωγής ενέργειαςΝέος σταθµός παραγωγής ενέργειαςΝέος σταθµός παραγωγής ενέργειαςΝέος σταθµός παραγωγής ενέργειας    
    
Ο Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το Ταµείο ∆ιεθνούς 
Ανάπτυξης του ΟΠΕΚ θα συνεισφέρει µέσω δανείου $70 εκ. 
στην κατασκευή σταθµού παραγωγής ενέργειας στο ανατολι-
κό Helwan.  Ο σταθµός αναµένεται να παράγει 1,950 ΜW 
ηλεκτρικής ενέργειας και προγραµµατίζεται να λειτουργήσει 
το 2017. Στην χρηµατοδότηση του έργου, συνολικού προϋ-
πολογισµού $2.02 δισ. (LE14 δισ.)  συµµετέχουν µεταξύ 
άλλων η ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
µε $403 εκ (LE2.7 δισ) , η Ισλαµική Αναπτυξιακή Τράπεζα µε 
$450 εκ. (LE3.1 δισ), το Κουβεϊτιανό Ταµείο για την Αραβική 
Οικονοµική Ανάπτυξη και το Αραβικό Ταµείο για την Οικονο-
µική και Κοινωνική Ανάπτυξη. Το έργο αποτελεί µέρος 
5ετούς σχεδίου ενίσχυσης του δικτύου ηλεκτρισµού για την 
υπέρβαση των συχνών προβληµάτων υπερφόρτωσής  

    
 
Ανακάλυψη κοιτάσµατος φυσικού αερίου Ανακάλυψη κοιτάσµατος φυσικού αερίου Ανακάλυψη κοιτάσµατος φυσικού αερίου Ανακάλυψη κοιτάσµατος φυσικού αερίου     
    
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της BP Egypt, τα προκαταρκτι-
κά ευρήµατα  ερευνητικής γεώτρησης στο οικόπεδο εκ-
µετάλλευσης της Βόρειας ∆αµιέττης (North Damietta Off-
shore Concession) καταδεικνύουν την ύπαρξη κοιτάσµα-
τος φυσικού αερίου Η εν λόγω γεώτρηση βρίσκεται περί-
που 75 χλµ. βόρεια της πόλης της ∆αµιέττης και είναι η 
πρώτη που διεξάγεται στο ανωτέρω οικόπεδο εκµετάλ-
λευσης που έχει παραχωρηθεί στην BP και η οποία το 
διαχειρίζεται από το 2010.  
 
Η BP, η οποία διαθέτει πλήρη δικαιώµατα εκµετάλλευ-
σης του εν λόγω κοιτάσµατος, δραστηριοποιείται εδώ και 
50 έτη στην Αίγυπτο µε συνολικές επενδύσεις που υπερ-
βαίνουν τα $20 δισ., ενώ παράγει σχεδόν το 15% της 
ετήσιας παραγωγής πετρελαίου στην χώρα. Παράλληλα, 
δραστηριοποιείται στον τοµέα της διύλισης και εµπορίας 
µέσω της Natural Gas Vehicles Company, η οποία ιδρύ-
θηκε το 1995 
και υπήρξε η 
πρώτη εταιρεία 
στην Αφρική 
και Μέση Ανα-
τολή που διέθε-
σε στην αγορά 
φυσικό αέριο, 
ως εναλλακτική 
λύση καυσίµων 
οχηµάτων. 
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ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
Εισαγωγές σιταριούΕισαγωγές σιταριούΕισαγωγές σιταριούΕισαγωγές σιταριού    
    
Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των προµηθευτών της χώ-
ρας, ο Υπουργός Εµπορίου δήλωσε ότι η Ρωσία δεσµεύτηκε 
για την κάλυψη των αναγκών εισαγωγής σιταριού µέσω µα-
κροπρόθεσµων συµβολαίων διάρκειας τριών έως πέντε ετών, 
σηµειώνοντας ότι η Ρωσία αναµένει πλεόνασµα παραγωγής 
το 2013. Παράλληλα, επιθυµεί να επενδύσει στην κατασκευή 
σιλό στην Αίγυπτο µε κεφάλαια ύψους, σύµφωνα µε δηµοσιο-
γραφικές πληροφορίες, $260 εκ. 
 
Αποθέµατα σιταριούΑποθέµατα σιταριούΑποθέµατα σιταριούΑποθέµατα σιταριού    

Πηγές του Υπουργείου Γεωρ-
γίας αναφέρουν ότι τα απο-
θέµατα σιταριού ανέρχονται 
σε περισσότερους από 
2.562.000 τόνους ενώ ανα-
µένεται να φτάσουν τα 3 εκ. 
τόνους τον Οκτώβριο. Τα 
αποθέµατα εκτιµάται ότι 

επαρκούν ως τον Φεβρουάριο 2014. Η κυβέρνηση ενέκρινε 
σχέδιο µείωσης των εισαγωγών σιταριού µε το οποίο προβλέ-
πεται η αύξηση της παραγωγής κατά 10%, ο εξορθολογισµός 
της κατανάλωσης και η ελαχιστοποίηση των απωλειών, εξοι-
κονοµώντας συνολικά 4 δισ. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Γεωρ-
γίας, θα αναπτυχθούν οι πειραµατικές καλλιέργειες ωσότου 
ανέλθουν σε 5.000 σε όλη τη χώρα.    
 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Στρατηγική ανάπτυξης βιοµηχανίας Στρατηγική ανάπτυξης βιοµηχανίας Στρατηγική ανάπτυξης βιοµηχανίας Στρατηγική ανάπτυξης βιοµηχανίας 2013/20142013/20142013/20142013/2014    
    
Σε συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Εξωτερικού Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας ανακοίνωσε την στρατηγική 2013/14 για την 
ανάπτυξη της βιοµηχανίας. Αρχικά, σηµείωσε ότι το κονδύλι 
που έχει δεσµευτεί στον προϋπολογισµό 2013/14 για την 
ανάπτυξη υποδοµών στις βιοµηχανικές ζώνες της χώρας θα 
αυξηθεί από LE 400 εκ. σε LE 3 δισ. ($428 εκ.). Από την εν 
λόγω προσαρµογή αναµένεται να ωφεληθούν 36 βιοµηχανι-
κές ζώνες στα 27 διοικητικά διαµερίσµατα και να δηµιουργη-
θούν 3000 νέες παραγωγικές µονάδες.  
Σύµφωνα µε τον Υπουργό, το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαµ-
βάνει τη σύσταση 22 βιοµηχανικών «clusters» σε τοµείς όπως 
τρόφιµα, κατασκευές, κλωστοϋφαντουργία, ηλεκτρονικά και 
χηµικά. Ανακοίνωσε, επίσης, τη δηµιουργία «βιοµηχανικού 
χάρτη» ο οποίος θα προσφέρει ολοκληρωµένη πληροφόρηση 
σε υποψήφιους επενδυτές σε σχέση µε τη γη που προορίζεται 
για βιοµηχανική χρήση, τις τοποθεσίες φυσικών πόρων και τις 
περιοχές εξόρυξης καθώς και τις προτεινόµενες βιοµηχανικές 
ζώνες. Τέλος, προανήγγειλε την τιµολόγηση και διάθεση σε 
επενδυτές, κατόπιν κλήρωσης, εκτάσεων γης εντός βιοµηχανι-
κών ζωνών, όπου προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους αιτούνται 
την απόκτηση όµορων εκτάσεων προκειµένου να διευρύνουν 
τις δραστηριότητές τους. 
Σχετικά µε τον αριθµό εργοστασίων που έχουν διακόψει τη 
λειτουργία τους κατά τους τελευταίους µήνες, διευκρίνισε ότι 
ο αριθµός αυτών ανέρχεται σε 613 και όχι µερικές χιλιάδες 
όπως κατά κόρον αναφέρεται, σηµειώνοντας ότι φορείς του 
Υπουργείου έχουν ήδη απασχοληθεί µε 110 εξ’ αυτών, στηρί-
ζοντας την προσπάθεια επανέναρξης των εργασιών τους.  

Πωλήσεις οχηµάτωνΠωλήσεις οχηµάτωνΠωλήσεις οχηµάτωνΠωλήσεις οχηµάτων    
    
Σύµφωνα µε στοιχεία του κλάδου, το 7µηνο του 2013 οι 
πωλήσεις οχηµάτων ανήλθαν σε 112.000, αυξηµένες κατά 
2% σε σχέση µε το 7µηνο του 2012. Εξ’ αυτών 76.900 είναι 
επιβατικά οχήµατα (69%), 22.000 φορτηγά (22%) και 
13.000 λεωφορεία (11%). Σηµειώνεται ότι τον περασµένο 
Ιούλιο οι πωλήσεις είχαν µειωθεί σηµαντικά κατά 42% σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Πηγές της Οµο-
σπονδίας Επιµελητηρίων προβλέπουν ότι εφόσον παγιωθούν 
συνθήκες πολιτικής και οικονοµικής σταθερότητας, το 2014 
οι πωλήσεις µπορούν να αυξηθούν έως και 20%.  
 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    

Επανέναρξη σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορώνΕπανέναρξη σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορώνΕπανέναρξη σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορώνΕπανέναρξη σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών    
    
Εκπρόσωπος των σιδηροδρόµων ανέφερε ότι, σε συνέχεια 
σχετικής άδειας από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις 
Ένοπλες ∆υνάµεις, οι σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µετα-
φορές αποκαταστάθηκαν εν µέρει στα µέσα Σεπτεµβρίου, 
εξαιρούµενων των δροµολογίων µεταφοράς πετρελαίου οι 
πιθανότητες επίθεσης κατά των οποίων είναι αυξηµένες. 
Ταυτόχρονα, κάθε οδηγός αµαξοστοιχίας θα συνοδεύεται 
από τουλάχιστον έναν άνδρα σωµάτων ασφαλείας. Τα επιβα-
τικά τρένα, αντίθετα, εκτελούν δροµολόγια µόνο στην Άνω 
Αίγυπτο (Κένα- Ασουάν) και το ∆έλτα του Νείλου (Μπένχα- 
Αέξάνδρεια) ενώ εκτιµάται ότι η πλήρης  επανέναρξή τους 
θα συζητηθεί σύντοµα σε σχετική συνάντηση µε το υπουργι-
κό συµβούλιο. 
 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
 
Τουριστικές αποζηµιώσεις σε Λούξορ και ΑσουάνΤουριστικές αποζηµιώσεις σε Λούξορ και ΑσουάνΤουριστικές αποζηµιώσεις σε Λούξορ και ΑσουάνΤουριστικές αποζηµιώσεις σε Λούξορ και Ασουάν    
    
Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λούξορ στο τέλος Σε-
πτεµβρίου, ο Υπουργός Τουρισµού ενέκρινε την παροχή 
έκτακτης ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων στα κυβερνεί-
α του Λούξορ και του Ασουάν, συνολικού ύψους LE 3 εκ., 
σηµειώνοντας ότι οι αφίξεις τουριστών σε Χουργκάντα και 
Σαρµ-ελ Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα µειώθηκε πρόσφατα 
κατά 25% σε σχέση µε πέρυσι.  
    
««««ΠακέταΠακέταΠακέταΠακέτα» » » » διακοπών χαµηλού κόστους διακοπών χαµηλού κόστους διακοπών χαµηλού κόστους διακοπών χαµηλού κόστους     
    
Τα Υπουργεία Τουρισµού και Πολιτικής Αεροπορίας υλο-
ποιούν µία πρωτοβουλία, για την προώθηση του εσωτερικού 
τουρισµού, η οποία περιλαµβάνει προσφορές για Αιγυπτίους, 
συµπεριλαµβανόµενων εκπτώσεων σε αεροπορικά εισιτήρια 
και σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Egypt Air ανακοίνωσε την µείωση του κόστους των εισιτηρί-
ων της κατά 20% σε εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις κατά 
την διάρκεια 1-14 ∆εκεµβρίου τ.έ. και 1 Φεβρουαρίου έως 
20 Μαρτίου 2014 
 

    
 

Σ Ε Λ Ι ∆ Α  5  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 3  



 

 

Εισερχόµενος τουρισµόςΕισερχόµενος τουρισµόςΕισερχόµενος τουρισµόςΕισερχόµενος τουρισµός    
    
Ο συνολικός αριθµός τουριστών κατά το επτάµηνο 2013 α-
νήλθε σε 6,7 εκ, αυξηµένος κατά 8% σε σχέση µε την αντί-
στοιχη περίοδο του 2012, όπου κατεγράφησαν 6,2 εκ αφί-
ξεις. Κατά τον Ιούλιο 2013 οι αφίξεις ανήλθαν σε 765.000, 
µειωµένες κατά 25% σε σχέση µε τον Ιούλιο 2012, ως συνέ-
χεια των πολιτικών εξελίξεων οι οποίες οδήγησαν µεγάλη µερί-
δα τουριστών να αποχωρήσει από τη χώρα. Ο τουριστικός 
τοµέας, ο οποίος αντιστοιχεί σε περίπου 9% του ΑΕΠ, έχει 
υποχωρήσει σηµαντικά κατά τα τελευταία έτη. Συγκεκριµένα, 
το 2010, έτος ρεκόρ για τον τουρισµό, κατεγράφησαν 14,7 
εκ αφίξεις, το 2011 περίπου 10 εκ και το 2012 11,5 εκ.  
 
Άρση ταξιδιωτικών οδηγιώνΆρση ταξιδιωτικών οδηγιώνΆρση ταξιδιωτικών οδηγιώνΆρση ταξιδιωτικών οδηγιών    
    
Σε συνέχεια διεθνούς εκστρατείας και έντονης δραστηριοποί-
ησης για την προώθηση του τουρισµού, συνολικά 13 χώρες 
έως σήµερα έχουν άρει τις ταξιδιωτικές οδηγίες που είχαν 
εκδώσει συνιστώντας τη µην µετάβαση σε προορισµούς της 
Αιγύπτου, ως εξής: Ρωσία (η ταξιδιωτική οδηγία αναµένεται 
να αρθεί άµεσα), Γερµανία (µετρίασε την ένταση της οδηγίας 
της), Ουγγαρία, ∆ανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Λουξεµβούργο, 
Σλοβακία, Νορβηγία, Γαλλία, Σλοβενία, Βέλγιο, Αυστρία, Ιρ-
λανδία και Τσεχία.  
 
Στα τέλη Σεπτεµβρίου, και σε συνέχεια πρόσφατης επίσκεψης 
του Υπουργού Τουρισµού στην Μόσχα, Ρώσοι εµπειρογνώµο-
νες ασφαλείας είχαν επισκεφθεί προορισµούς της Ερυθράς 
Θάλασσας για να επιθεωρήσουν τις επικρατούσες συνθήκες. 
Σηµειώνεται,  ότι οι Ρώσοι συνιστούν την πολυπληθέστερη 
οµάδα τουριστών στην Αίγυπτο, κατά µέσο όρο 2,5 εκ. ανά 
έτος. 
 
««««ΠακέταΠακέταΠακέταΠακέτα»»»» διακοπών  διακοπών  διακοπών  διακοπών Thomas Cook Germany Thomas Cook Germany Thomas Cook Germany Thomas Cook Germany και και και και TUI Germany TUI Germany TUI Germany TUI Germany 
για Αίγυπτογια Αίγυπτογια Αίγυπτογια Αίγυπτο    
    

 
Το µεγαλύτερο ταξιδιωτικό πρακτο-
ρείο διεθνώς Thomas Cook   θα συ-
µπεριλάβει εκ νέου την Αίγυπτο στους 
προορισµούς του από τα τέλη Σεπτεµ-
βρίου, ενόψει της χειµερινής τουριστι-
κής περιόδου. To πρακτορείο TUI 
Deutschland, το οποίο δεν είχε προ-
χωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση ανακοί-
νωσε ότι και αυτό θα συµπεριλάβει 
άµεσα την Αίγυπτο στα «πακέτα» του, 
µετά τον µετριασµό της ταξιδιωτικής 
οδηγίας της Γερµανίας στα τέλη Σε-
πτεµβρίου. 

    

 
Εγκαίνια νέων γραφείων της Τράπεζας Πειραιώς στο 
Ζαµάλεκ. 
 
Στις 25 Σεπτεµβρίου έγιναν τα εγκαίνια του νέου υποκα-

ταστήµατος της Τράπεζας Πειραιώς στο Ζαµάλεκ. Τα  

γραφεία βρίσκονται στο πλέον κεντρικό σηµείο του Ζα-

µάλεκ (αρχές της οδού 26ης Ιουλίου) και καταλαµβά-

νουν έκταση άνω των 2.000 τ.µ.    

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθη ο ελληνας Πρέ-

σβυς κ. Χριστόδουλος  Λάζαρης   
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Cairo Fashion & Cairo Tex Exhibition 
Duration: 7-10/10/2013 

Tel.: +2(02) 24551177-24556107 

Fax.: +2(02) 24551188 

Website : www.pyramidsfaireg.com 

E-mail: info@pyramidsfaireg.com , info@defilecreation.com 

  

  

NΟΕΜΒΡΙΟΣ 

HACE Exhibition 
Duration:3-6/11/2013 

Tel.: +2(02) 24050151 - 24051909 

Fax.: +2(02) 22635215 

E-mail: info@hace.com.eg 

  

  

ICS Exhibition 
Duration:14-17/11/2013 

Tel.: +2(02) 33368404 

Fax.: +2(02) 37491434 

Website : www.ics-inegypt.com 

  

  

EGY-Technology - The International Exhibition & Conference for Information Tech-

nology, Digital Systems,Mobiles and Labtops 
Duration:14-17/11/2013 

Tel.: +2(02) 24027493-22637034 - 22637054 

mobile.: +2(02)01283633814-01003648329 

Fax.: +2(02) 22637034 

Website : www.egy-technology.com 

Email : adel@egy-technology.com 

  

  

MacTECH & Handling & Transpotec Exhibition 
Duration: 21-24/11/2013 

Tel.: +2(02)25267996 

Fax.: +2(02)252674499 

  

  

Chinese Home Products Exhibition 
Duration: 26-28/11/2013 

Tel.: +2(02) 25169253 

  

  

The 5thInternational Exhibition for Paper, Board, Tissue & Packaging Industry 
Duration: 28-30/11/2013 

Tel.: +2(02) 26712287 


