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Πληθωρισμός
ύμφωνα με την τατιστική Τπηρεσία, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Δεκέμβριο
ανήλθε σε 10,13%, έναντι 9,1% τον Νοέμβριο. Σις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν
οι κλάδοι των τροφίμων/ποτών, των αλκοολούχων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
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Επενδύσεις
ύμφωνα με δηλώσεις του Τπουργού Επενδύσεων, το ύψος των ΑΞΕ κατά το 2 ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2014-15 (Οκτώβριος—Δεκέμβριος 2014) θα διαμορφωθεί σε
$2 δισ. έναντι $1,8 δισ. το 1 ο τρίμηνο.
Επενδυτικός Νόμος
Η Επιτροπή Νομοθετικής Αναθεώρησης, σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση, συμφώνησε στην αναβολή έκδοσης του νέου ενοποιημένου επενδυτικού νόμου. Καθώς το νέο
σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει ευρεία κριτική, αναμένεται αντ’ αυτού, να υιοθετηθεί σειρά τροποποιήσεων στον υφιστάμενο νόμο. τελέχη της Επιτροπής αναφέρουν ότι θα
εστιάσουν στην τροποποίηση του κεφαλαίου περί επίλυσης διαφορών, διασφαλίζοντας
ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα διαθέτουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες εφαρμογής,
που θα ορίζονται ρητά από τον νόμο.
Αναθεώρηση ρυθμού ανάπτυξης
ύμφωνα με τον Τπουργό Οικονομικών, η Κυβέρνηση αναθεωρεί τον εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης για το 2014-15, από 3,8% σε άνω του 4%, λόγω της αυξανόμενης εμπιστοσύνης στην αιγυπτιακή οικονομία και της σημαντικής εξοικονόμησης πόρων από
τις μειούμενες διεθνείς τιμές πετρελαίου.
Ο Τπουργός επισημαίνει ότι οι τομείς που ανακάμπτουν είναι πρωτίστως η μεταποίηση, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές και δευτερευόντως ο τουρισμός.

Δπιμέλεια – ύνηαξη :
Δ. Γαϊπεηζήρ
Γ. Πιηζιδήμορ
Γ.Υπιζηοθίδηρ

Μείωση επιτοκίων
H Κεντρική Σράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνωσε την μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης εν μέσω προσδοκιών για χαμηλό πληθωρισμό λόγω πτώσης της
τιμής του πετρελαίου. Σα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε
8,75% και 9,75% αντίστοιχα και το προεξοφλητικό επιτόκιο σε 9,25%.
Σα βασικά επιτόκια είχαν αυξηθεί κατά 100 μονάδες βάσης τον Ιούλιο του 2014, σε
μια προσπάθεια ανακοπής της ανόδου του πληθωρισμού μετά την κυβερνητική απόφαση για μείωση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Αναλυτές αναφέρουν, ότι το «σοκ»
από την περικοπή στις επιδοτήσεις των καυσίμων που οδήγησε στην αύξηση της τιμής
τους κατά 78%, έχει αρχίσει να υποχωρεί και ότι ο πληθωρισμός κατά τους επόμενους
έξι μήνες ή ακόμη στο σύνολο του έτους θα μειώνεται. Επίσης, χαμηλότερο επιτόκιο
σημαίνει φθηνό δανεισμό για την Κυβέρνηση με συνέπεια την περαιτέρω στήριξη του
ιδιωτικού τομέα.
Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε σε 10,1% τον Δεκέμβριο έναντι 9,1%
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Έκθεση Παγκόσμιας Σράπεζας
ύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Σράπεζας, η
οικονομία της Αιγύπτου αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση
2,9% κατά την διάρκεια της τρέχοντος οικονομικού έτους
2014/15, έναντι αύξησης 2,2% το 2013/14.
Η έκθεση επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών στην
Αίγυπτο έχει αυξηθεί καθώς η οικονομία έχει αρχίσει να ανακάμπτει, και ότι η βοήθεια που προσφέρουν οι χώρες του Κόλπου καλύπτουν το έλλειμμα του συναλλαγματικών διαθεσίμων.
Η έκθεση της Παγκόσμιας Σράπεζας συστήνει στην Κυβέρνηση
της χώρας να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα από 14%
του ΑΕΠ σε 11% του ΑΕΠ σε δύο χρόνια.
Οι αναλυτές πιστεύουν ότι δεν αρκούν απλώς οι φοροαπαλλαγές για την προσέλκυση ξένων επενδυτών και επισημαίνουν το
γεγονός ότι "η κυβέρνηση της Αιγύπτου είναι πεπεισμένη ότι
στην οικονομική σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο στο αρμ ελ ειχ
πρέπει να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο για την ανάπτυξη
των μεγάλων έργων για την προσέλκυση επενδυτών, αντί να
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην εξασφάλιση χρηματοδότησή τους.
Τποτίμηση αιγυπτιακής λίρας
ε δημοπρασία συναλλάγματος ύψους $40 εκ., που
διεξήχθη στις 29-1-2015,
η αιγυπτιακή λίρα κατέγραψε τη χαμηλότερη
ισοτιμία της έναντι του
δολαρίου, $1 = LE7,49 ,
από τον Δεκέμβριο του
2012. Η ισοτιμία έναντι του ευρώ διαμορφώνεται σε €1 =
LE8,35. Σην υποτίμηση της λίρας υποδέχθηκαν με θετικές
αντιδράσεις οι επενδυτικές τράπεζες με το σκεπτικό ότι εν λόγω εξέλιξη θα έχει θετικό αντίκτυπο στο ισοζύγιο πληρωμών
καθώς επίσης θα μειώσει την διαφορά μεταξύ επίσημης και
ισοτιμίας στην παράλληλη αγορά.
Παράγοντες της αγοράς αναμένουν περαιτέρω υποτίμηση ως
αποτέλεσμα της μείωσης των συναλλαγματικών διαθεσίμων
και θεωρούν την μείωση του χάσματος μεταξύ επίσημης και
ισοτιμίας στην παράλληλη αγορά ως εξέλιξη που θα βοηθήσει
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων λόγω του περιορισμού
του συναλλαγματικού κινδύνου. Εν γένει, αναμένεται ότι θα
συνεισφέρει στην δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος εν όψει μάλιστα της ψήφισης του νέου επενδυτικού νόμου και της επικείμενου Οικονομικού Υόρουμ τον Μάρτιο τ.ε.
Περαιτέρω, θετικά αντέδρασε και το Φρηματιστήριο του Καίρου, εν μέσω προσδοκιών για βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος και εισροής αραβικών επενδύσεων ενώ αναλυτές
πιστεύουν ότι θα αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά με την
είσοδο επενδυτικών κεφαλαίων .
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διεθνές Επενδυτικό υνέδριο
το πλαίσιο του
τριήμερου Διεθνούς
Επενδυτικού υνεδρίου (13-15 Μαρτίου 2015, Sharm
El Sheikh) εγκαινιάστηκε η λειτουργία της σχετικής ιστοσελίδας
(http://www.egyptthefuture.com/ ). Σα εγκαίνια του συνεδρίου θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Αιγύπτου
και το κλείσιμο ο Πρωθυπουργός.

Ευρωομόλογο
τελέχη του Τπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι η
Κυβέρνηση δρομολογεί για τον Απρίλιο την έκδοση ευρωομολόγου ύψους $1,5 δισ., το οποίο θα σηματοδοτήσει
την έξοδο της Αιγύπτου στις αγορές κατόπιν τετραετίας.

Αναπτυξιακή συνεργασία
Η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
ανακοίνωσε ότι η επενδύσεις της στην Αίγυπτο το 2014
αυξήθηκαν σε €593 εκ., έναντι €151 εκ. το 2013, ενώ
τα έργα που διαχειρίζεται, από 6, ανέρχονται πλέον σε
15.

Επενδυτικό Σαμείο Αιγύπτου - ΗΑΕ
ύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σχεδιάζεται, έως τον
Μάρτιο, η δημιουργία κοινοπρακτικού επενδυτικού ταμείου Αιγύπτου – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ύψους $10
δισ. Οι τομείς στους οποίους θα κατευθυνθούν οι πόροι
του ταμείου είναι αυτοί της ενέργειας, μεταφορών και
logistics.
ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

Φρηματιστήριο
Αγορά συναλλάγματος
Ο Διοικητής της Κεντρικής Σράπεζας δήλωσε ότι η Κυβέρνηση
πρόκειται να λάβει προσεχώς μέτρα για την χαλάρωση των
περιορισμών στις μεταβιβάσεις συναλλάγματος στο εξωτερικό.
Η αυστηροποίηση των σχετικών ρυθμίσεων είχε λάβει χώρα
μετά την επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου 2011, ενώ η πρώτη χαλάρωση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2014.

Σο Φρηματιστήριο κατέγραψε στις 27-1-2015 τον υψηλότερο δείκτη τιμών για την τελευταία εξαετία, πλησιάζοντας τις 10.000 μονάδες, καθώς οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν θετικά στην συνεχιζόμενη υποτίμηση τις αιγυπτιακής λίρας. Ο βασικός δείκτης EGX30 αυξήθηκε κατά
1,14% στις 9.946 μονάδες.
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ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ
Εξαγορά Bisco Misr
Η Kellog’s ανακοίνωσε την εξαγορά
μεριδίου 85,93% της Bisco Misr,
έναντι LE 9,8 εκ. Οι διαπραγματεύσεις χρονολογούνται από τον Ιούλιο
2014, όταν ο εμιρατινός όμιλος
Abraaj Group ανακοίνωσε την πρόθεση εξαγοράς μεριδίου 51% 100%. τη συνέχεια, ο σαουδαραβικός όμιλος Savola Group εξέφρασε, επίσης, το ενδιαφέρον
του για την απόκτηση τουλάχιστον 51% των μετοχών της Bisco Misr, ενώ η Kellog’s είχε εισέλθει στο προσκήνιο τον περασμένο Δεκέμβριο.
Σηλεπικοινωνίες
Η Telecom Egypt ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας
ύψους $2 δισ. για την παροχή υποδομών της και υπηρεσιών
διεθνούς τηλεφωνίας στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας
Mobinil (για 5 έτη) και Vodafone (για 3 έτη). Η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει στην TE έσοδα $420 εκ.
Επενδύσεις
ύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή της, η Nestle προγραμματίζει, στα προσεχή έτη, την υλοποίηση επενδύσεων
στην Αίγυπτο ύψους $138 εκ. στους τομείς υγείας, μεταποίησης και ανάπτυξης νέων προϊόντων.
Κινητή τηλεφωνία
ύμφωνα με το Τπουργείο Επικοινωνιών, η Vodafone Egypt
παραμένει ο ηγέτης της αγοράς κινητής τηλεφωνίας με μερίδιο 41,6% των συνδρομητών, ακολουθούμενη από την Mobinil με 31,5% και την Etisalat Misr με 23,3%. Ο συνολικός
αριθμός συνδρομητών ανήλθε τον Δεκέμβριο του 2014 σε
95,21 εκ., που αντιστοιχεί σε διείσδυση 110,4%., ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το χρήση διαδικτύου είναι 54,8%.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Προμήθεια LNG
Ο Τπουργός Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με την
Gazprom για την προμήθεια επτά φορτίων LNG θα οριστικοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου. Εκπρόσωποι της εταιρείας μετέβησαν στο Κάιρο στα μέσα Ιανουαρίου για την συνέχιση
των διαπραγματεύσεων, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τον
Απρίλιο 2013.
Εισαγωγές φυσικού αερίου
Η Κυβέρνηση κατακύρωσε συμφωνίες προμήθειας 75 φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, ύψους $2,2 δισ., σε τέσσερις διεθνείς εταιρείες, οι οποίες θα παρέχουν τέσσερα φορτία μηνιαίως για περίοδο πέραν του ενός έτους. Η Vitol, Noble
Group και Trafigura θα προμηθεύσουν τον κύριο όγκο LNG,
ενώ η BP τον υπόλοιπο. ύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές,
οι τιμές πώλησης συνδέθηκαν με το αργό πετρέλαιο (μπρεντ),
με εκτιμώμενη ρήτρα αναπροσαρμογής 14%.
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Nέα συμβόλαια για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων
O Αιγύπτιος Τπουργός Πετρελαίων και Ορυκτού Πλούτου, κ.
Sherif Ismail, υπέγραψε στις 14 τ.μ. 6 νέες συμφωνίες για
εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στις περιοχές της
Δυτικής Ερήμου, στον Κόλπο του ουέζ και στην Μεσόγειο
Θάλασσα, με τις ιταλικές εταιρίες Edison και IEOC, την γερμανική RWE Dea, την βρετανική British Petroleum και την
Petroceltic.
- Συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού Πετρελαίων και της ιταλικής εταιρείας Edison, με ελάχιστο ύψος επένδυσης 20 εκατ.
δολάρια για διεξαγωγή δισδιάστατων και τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών σε έκταση 1866 τ.χλμ. και διάνοιξη τριών
νέων πηγών, στην Δυτική Ερημο.
- Συμφωνία του Αιγυπτιακού Οργανισμού με τη γερμανική
RWE Dea , με επενδύσεις ύψους $ 45 εκ. για διεξαγωγή τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών και 4 νέες πηγές, σε έκταση
187 τ. χλμ. στον κόλπο του ουέζ.
- Σύμβαση με την ιταλική Edison και την γερμανική RWE Dea,
με ελάχιστη επένδυση $ 45 εκ. για τρισδιάστατες σεισμικές
έρευνες και 2 νέες πηγές , σε έκταση 365 τ.χλμ, στην περιοχή
Al-Amal, του Κόλπου του ουέζ.
- Συμφωνία της Αιγυπτιακής Εταιρείας Φυσικού Αερίου
(EGAS) με τις εταιρείες Edison και Petroceltic, με ελάχιστη
επένδυση $ 100 εκ. για διεξαγωγή σεισμικών ερευνών τριών
διαστάσεων και δύο νέες πηγές, σε έκταση 3.397 τ. χλμ. στη
θαλάσσια περιοχή βορείως του Port Fouad στην Μεσόγειο.
- Συμφωνία της EGAS με την ιταλική IEOC και την βρετανική
BP , με ελάχιστη επένδυση $ 145 εκ. για τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες και διάνοιξη δύο νέων πηγών σε έκταση 4565
τ.χλμ. στην θαλάσσια περιοχή Crown της Μεσογείου .
- Συμφωνία της EGAS με την ιταλική εταιρεία IEOC, με ελάχιστη επένδυση $ 130 εκ. για διεξαγωγή δισδιάστατων και τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών
σε έκταση σε έκταση 5105
τ.χλμ., βορείως της περιοχής
Leil, στην Μεσόγειο Θάλασσα.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Διώρυγα ουέζ
Σα έσοδα από την Διώρυγα του ουέζ κατά το 2014 ανήλθαν
σε $5,46 δισ. αυξημένα κατά 6,75% έναντι 2013 ($5,11
δισ.). Κατεγράφησαν 17.150 διελεύσεις πλοίων με συνολικό
φορτίο 962,8 εκ. τον.
Εμπόριο
ε συνέχεια επίσκεψής του στο Ναϊρόμπι, ο Τπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας ανακοίνωσε την επικείμενη σύσταση Επιχειρηματικού υμβουλίου Αιγύπτου-Κένυας, αποτελούμενο
από 10 επιχειρήσεις της κάθε χώρας. Οι αιγυπτιακές εξαγωγές στην Κένυα το 2012 ανήλθαν σε $266 εκ., ένα πέμπτο εκ
των οποίων αφορούσαν μη επεξεργασμένη ζάχαρη, ενώ οι
κενυατικές εξαγωγές στην Αίγυπτο σε $277 εκ., 98% των
οποίων αφορούν τσάι.

ΣΟΤΡΙΜΟ

Σουρισμός
ύμφωνα με απόφαση των Τπουργείων Σουρισμού, Οικονομικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, οι Ρώσοι τουρίστες απαλλάσσονται, έως τις αρχές Μαΐου, από την υποχρέωση απόκτησης θεώρησης εισόδου (κόστους $25), λόγω της οικονομικής
κρίσης στην Ρωσία και την μειωμένη προσέλευση Ρώσων στην
Αίγυπτο κατά 50%.
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ
Όνομα Έκθεζηρ

Κλάδο πος
Αθοπά

Ημ/νια
Διεξαγωγήρ

Δικηςακόρ Τόπορ

Γενικέρ Παπαηηπήζειρ - Σσόλια

Defile Kids-Summer
2015

Παιδική μόδα

1315/02/2015

http://
defiledegypte.com/
main.htm

Defile D'Egypte Co.
4 A El Obour Buildings - Salah Salem Road,
Nasr City, Cairo, Postal Code: 11371
Tel.+ (202) 24019488, 24035345,
Fax: + (202) 24051618
e-mail: info@defiledegypte.com

Windorex , Metal &
Steel International
Exhibition

Κοςθώμαηα,
πόπηερ, παπάθςπα, καηαζκεςέρ

1921/02/2015

http://
www.Windorex.com

Arabian German Exhibiting & Publishing
30 Mostafa Hamam st.,Nasr City,Cairo, Egypt
Tel.: (00202) 22703584/5, Fax: (00202) 22703586
E-Mail: marketing@arabiangerman.com

RE-ENERGY 2015

ΑΠΔ – Ππάζινη Γόμηζη

2426/02/2015

http://www.reenergyeg.com/index.html

International Fairs Group
10 Fok, El Motawaset, Osman Towers, Maadi, Cairo,
Tel : (+202) 25247996, Fax:(+202) 25264499
Email: info@ifg-eg.com

26/2 –
1/3/2015

http://
www.egyhometex.co
m/

Vision Fairs
1 El Kawther st., off Gameat El Dowal El Arabeya, 5th
floor, Mohandeseen, 13711
Tel. +2 (02) 3335 5423, Fax. +2(02)33367979
e-mail: info@visionfairs.com

5-7/03/2015

http://
www.dimexegypt.com
/#!le-mariage/c1ogq

Dimex Egypt Co.
121 Al Fateh Buildings, Flat 2, District 7,
Nasr City, Cairo, 11471
Tel +2 02 26703273 / 5, Fax +2 02 26703279
E-mail: center@dimexegypt.com
Pyramids Int. Group
84 Joseph Tito st. El-Nozha El-Gedida, Cairo
Tel. +2 02 262 33 190 / 91, Fax. +2 02 262 33 195
E-mail. info@cairo-energy.com

Egy Home Tex

Βιομησανία
ςθαζμάηων

LE MARIAGE 2015

Αγοπά γάμος, οικιακόρ
εξοπλιζμόρ,
ηαξίδι

CAIRO Fashion & Tex

Μόδα,
ένδςζη, ςθάζμαηα

5-8/03/2015

http://
www.cairofashiontex.
com/

Automec Formula
Exhibition

Αςηοκίνηζη

1317/03/2015

http://www.automechformula.com/

ACG Arab Communication Group
41 St. No. 269 New Maadi. Cairo, Egypt
Tel: +20 (0)2 27538401, Fax: +20 (0)2 27538323
info@acg-itf.com , info@artlineacg-itf.com

Pipex Exhibition

Σωληνώζειρ εθαπμογέρ

2123/03/2015

http://
www.pipexegypt.com/
pipex/

Climax Creation Group
Building # 2, El Khamael compound,6October
Tel: 00 (2 02) 38610657, Fax: 00 (2 02) 38610657
E-mail: info@pipexegypt.com

Aqua Therm Exhibition

Πιζίνερ ηεσνολογίερ
νεπού

2628/03/2015

http://
www.aquathermeg.co
m/main.html

Eng, Essam Marwan & Mr, Adel .A.El-Ghany
33 King Faisal Street- Giza - Egypt
Tel.: (+202) 3383 1902 - 3384 2040
Fax :(+202) 3384 2040
E-mail: info@aquathermeg.com

CAFEX Exhibition

Δζηιαηόπια,
Καθέ, μπαπ
σςμών

1619/04/2015

http://www.cafexme.com/

Event Middle East Exhibition
Tel: +2(02)37600987, Fax: +2(02)37496086
E-mail: info@events-me.com

Mediconex Conference & Exhibition

Πποϊόνηαςπηπεζίερ
ςγείαρ/ ιαηπικήρ εκπαίδεςζηρ

http://mediconex.org/
en/

Arab African Conferences & Exhibitions
32 Road 7, Maadi, Cairo, Egypt
Tel : +202 2359 4110 – +202 2359 0999
Fax : +202 23780458
E-mail : info@mediconex.net

1820/04/2015
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TREND

Χπημ/κονομικά
πποϊόνηα/
ςπηπεζίερ

Techno Print

Βιομησανία εκηςπώζεων - ζςζκεςαζίαρ

EGY Waste &
Recycling EXPO

Γιασείπιζη
αποππιμμάηων/
αποβλήηων, ηεσνολογίερ ανακύκλωζηρ

The 15th International Medical Exhibition &
Conference
(EgyMedica &
Hospital Build)

Φάπμακα και
ιαηπικόρ εξοπλιζμόρ

Afro Packaging
Exhibition

Τεσνολογίερ επεξεπγαζίαρ ηποθίμων και ζςζκεςαζίαρ

La Casa Exhibition

Έπιπλοδιακόζμηζη

Agrena for
Poultry Exhibition

Κπέαρ, ποςλεπικά, ισθςηπά

Ημ/νια Διεξαγωγήρ

23-26/04/2015

27-30/04/2015

30/4-2/5/2015

7-9/05/2015

14-17/05/2015

21-24/05/2015

28-30/05/2015

Δικηςακόρ Τόπορ

Γενικέρ Παπαηηπήζειρ - Σσόλια

http://trend.com.eg/

Vision Fairs
11 shooting club st, 7th floor, Dokki, 12411, Giza,
Egypt.
Tel : +202 37766635, Fax : +202 37766640
E-mail : info@trend.com.eg

http://
www.technoprintexpo.com/

Printing Industries CO-OP – TAG
2 Fawzi St.,First of Terat AlGabal- saray AlQuppa
–Zaiton,Cairo
Tel: +202 228 25 880, +202 228 25 882
Fax: +202 228 25 883

http://www.egywasterecycling.com/

Al Awael Int. Trade Fairs
56 Misr Helwan Agriculture Road, Badr Tower,
Maadi, Cairo, 11431
Tel. :( +202)23580982 – ( +202) 27670146
Fax: ( +202)23580982
info@egy-wasterecycling.com , info@atf-egy.com

http://www.egymedica.com/

Green Land for Organizing International Exhibitions & Conferences
35 Oboor Building,Floor (13), Cairo, Egypt
Tel: (+2) (02) 24027493 – 22637034
Fax: (+2) (02) 22637054
Email:info@egymedica.com
egymedica@egymedica.com

http://afropackaging.com/

Arab-African Conferences & Exhibitions
32 roads 7, Maadi, Cairo 11431, Egypt
Tel : (202)23781592, Fax : (202)23780458
E-Mail: info@afropacking.com

n/a

http://www.agrena.net/

OK Trust Co.
18 El Lewaa Mahmoud Samy St. Off Kabol St. 6th
Zone, Nasr City, Cairo
Tel. 202-26703274, 26703276
Crose Fair Organizations
87 Elalameen, Sahafien, Mohandeseen, Cairo,
Tel-Fax: (202) 33038994
crose@access.com.eg – info@agrena.net

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΤ
Ππόεδπορ: κ. Αντώνιορ Γιαμαντίδηρ
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town Cairo,
Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970
e-mail: info@greekchambercairo.com, admin@greekchambercairo.com
web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ
Ππόεδπορ: κ. Βύπων Βαφειάδηρ
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria
Tηλ : 00203-4868583, Φαξ: 00203-4862698
E-mail: greekchamber@link.net

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
18, Aisha El Taymoureya, Garden City
Cairo - Egypt
Tel. 27948482 - Fax. 27940684

