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∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος –––– Αιγύπτου  (Ιανουάριος  Αιγύπτου  (Ιανουάριος  Αιγύπτου  (Ιανουάριος  Αιγύπτου  (Ιανουάριος ––––    AAAAύγουστος ύγουστος ύγουστος ύγουστος 2013)2013)2013)2013)    
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της EΛΣΤΑΤ, το διάστηµα του τριµήνου  Ιανουαρίου 
–Αυγούστου 2013, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο, σε σχέση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2012, κατέγραψαν αύξηση +81,85% και οι εισαγωγές µας αύξηση 
46,347%. Ο όγκος του διµερούς εµπορίου αυξήθηκε κατά 63,96%  και το εµπορικό 
ισοζύγιο, είναι  πλεονασµατικό.   
 
Η σηµαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται κυρίως στα πετρελαιοειδή, 
στο τσιµέντο, στο βαµβάκι στα φρούτα (κυρίως µήλα) κα . Η αύξηση των αιγυπτιακών 
εξαγωγών οφείλεται κυρίως στο ακατέργαστο πετρέλαιο, λιπάσµατα, πατάτες κα. . . .     

    
∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος Αιγύπτου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αύξηση πληθωρισµούΑύξηση πληθωρισµούΑύξηση πληθωρισµούΑύξηση πληθωρισµού    
    
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθωρισµός στις αστικές περιο-
χές αυξήθηκε σε 10,4% από 10,1% την αντίστοιχη περίοδο 2012. Ο δείκτης τιµών 
καταναλωτή κατέγραψε 11,5% αύξηση, υψηλό τρέχοντος έτους, αυξηµένος κατά 
1,2% τον Οκτώβριο σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο τ.έ. Οι ανωτέρω αυξήσεις αποδίδο-
νται στην άνοδο των τιµών τροφίµων, κυρίως λαχανικών, πουλερικών και κρέατος, 
κατά 16,5% σε σχέση µε το 2012.  
 
 
 
Αύξηση ανεργίαςΑύξηση ανεργίαςΑύξηση ανεργίαςΑύξηση ανεργίας    
    
Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία, η ανεργία στο τρίτο τρίµηνο 2013, διαµορφώθη-
κε σε ποσοστό 13,4% του συνολικού εργατικού δυναµικού. Η εν λόγω αύξηση αποδί-
δεται στην γενική επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 
Ιουλίου-Σεπτεµβρίου. Ο αριθµός των εργαζοµένων την ανωτέρω περίοδο ανήλθε σε 
23,6 εκ. σε συνολικό εργατικό δυναµικό 27,2 εκ.  Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε 
κατά 30.000, φθάνοντας του 3,6 εκ. ανέργους. Η ανεργία των ανδρών ανέρχεται σε 
9,9% ενώ των γυναικών σε 25,1%. 
    
 

  Iαν-Αυγ 2013 Ιαν-Αυγ 2012 % 13/12 
εξαγωγές 414.327.766 227.842.749 81,85% 
εισαγωγές 338.496.352 231.307.557 46,34% 

όγκος 752.824.118 459.150.306 63,96% 
ισοζύγιο 75.831.414 -3.464.808   



 

 

Αναβάθµιση αξιολόγησης δηµόσιου χρέους ΑιγύπτουΑναβάθµιση αξιολόγησης δηµόσιου χρέους ΑιγύπτουΑναβάθµιση αξιολόγησης δηµόσιου χρέους ΑιγύπτουΑναβάθµιση αξιολόγησης δηµόσιου χρέους Αιγύπτου    
    
Η Standard & Poor's αναβάθµισε την βραχυπρόθεσµη και µα-
κροπρόθεσµη αξιολόγηση του δηµόσιου χρέους της Αιγύπτου, 
σε ξένο και τοπικό νόµισµα, από "CCC+/C" σε "B-/B". Η εν λόγω 
αναβάθµιση είναι η πρώτη σχετική θετική εξέλιξη για την χώρα 
από το 2011, όταν η αποµάκρυνση του Χόσνι Μουµπάρακ από 
την εξουσία προκάλεσε σειρά πιστοληπτικών υποβαθµίσεων από 
το σύνολο των µεγάλων διεθνών οίκων. Η Standard & Poor's 
ανακοίνωσε ότι η αναβάθµιση οφείλεται στην αξιόλογη βοήθεια 
που έλαβε η χώρα από τις Χώρες του Κόλπου µετά την καθαίρε-
ση του Μοχάµεντ Μόρσι τον περασµένο Ιούλιο. Σύµφωνα µε τον 
οίκο αξιολόγησης, η επιπρόσθετη οικονοµική βοήθεια ύψους 
$1.9 δισ. για την οποία δεσµεύτηκαν τα Ηνωµένα Αραβικά Εµι-
ράτα τον Οκτώβριο και το γεγονός ότι η Αίγυπτος έχει λάβει ήδη 
τα τρία τέταρτα της οφειλόµενης βοήθειας, συνιστούν σαφές 
δείγµα στήριξης από πλευράς Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλ-
που. 
Επιπλέον, η Αίγυπτος έχει εξασφαλίσει επαρκή κεφάλαια σε συ-
νάλλαγµα προκειµένου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες δηµο-
σιονοµικές και εξωτερικές χρηµατοδοτικές της απαιτήσεις, ενώ 
αναµένεται ότι η χώρα θα συνεχίσει µεσοπρόθεσµα να λαµβά-
νει διµερή οικονοµική στήριξη. 
Στα αρνητικά σηµεία της έκθεσης, επισηµαίνονται οι διαρθρωτι-
κές αδυναµίες της αιγυπτιακής οικονοµίας, όπως τα ασθενή 
δηµόσια οικονοµικά, καθώς και η συνεχιζόµενη τάση 
«νοµισµατοποίησης» του χρέους σε τοπικό νόµισµα από την Κε-
ντρική Τράπεζα. Επίσης, γίνεται αναφορά στο υψηλό χρέος της 
κυβέρνησης που αναµένεται να ανέλθει στο 76% το 2013 και 
78% το 2014, λόγω αναγκών κάλυψης των δηµοσιονοµικών 
ελλειµµάτων και χρήσης των πρόσφατων δανείων προς στήριξη 
των συναλλαγµατικών αποθεµάτων. Τέλος υπογραµµίζεται η 
περιορισµένη δυνατότητα αύξησης των εσόδων και περικοπής 
των δαπανών και η ανελαστική νοµισµατική πολιτική, λόγω της 
ισχυρής στήριξης της αιγυπτιακής λίρας από την Κεντρική Τρά-
πεζα µετά το 2011 και της στέρησης σηµαντικής ρευστότητας 
από την αγορά, λόγω δανεισµού της Κυβέρνησης µε υψηλό επι-
τόκιο. 
    
Αύξηση δηµοσιονοµικού ελλείµµατοςΑύξηση δηµοσιονοµικού ελλείµµατοςΑύξηση δηµοσιονοµικού ελλείµµατοςΑύξηση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος    
    
Το συνολικό έλλειµµα του προϋπολογισµού αυξήθηκε κατά το 
πρώτο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2013/2014, φθάνοντας 
τα LE 59.9 δισ. (€6.4 δισ.) έναντι LE 50.8 δισ. (€5.4 δισ.) κατά 
την αντίστοιχη περίοδο 2012, αντιστοιχώντας σε 2,9% του ΑΕΠ. 
Η αύξηση του ελλείµµατος ήταν αποτέλεσµα της αύξησης των 
συνολικών δαπανών κατά 15,7%  (LE 117.2 δισ. ή €12.5 δισ.) 
και επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από την αύξηση κατά 38,5% 
των αποζηµιώσεων των εργαζοµένων και 18,4% αύξηση των 
καταβολών τόκων. 
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Έσοδα πολιτιστικού τουρισµούΈσοδα πολιτιστικού τουρισµούΈσοδα πολιτιστικού τουρισµούΈσοδα πολιτιστικού τουρισµού    
    
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Αρχαιοτήτων, τα έσοδα επισκέψεων 
σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ανήλθαν σε LE 6 εκ. 
$0.8 εκ.) τον Οκτώβριο. Παρά την αύξηση κατά 253% σε σχέση 
µε τον Σεπτέµβριο (LE1.7 εκ., $0.2 εκ.) τα έσοδα παραµένουν 
πολύ χαµηλότερα των αντίστοιχων επιπέδων του 2010 (LE 111 
εκ., $16 εκ). Παράλληλα, ο Υπουργός Τουρισµού δήλωσε ότι οι 
διεθνείς τουριστικές τάσεις προσανατολίζονται στον τουρισµό 
αναψυχής, ο οποίος συνιστά το 80% του αιγυπτιακού προϊό-
ντος, ενώ το υπόλοιπο 20% αφορά τον πολιτιστικό τουρισµό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    
    
    

Επίσκεψη Πρωθυπουργού σε Ηνωµένα Αραβικά ΕµιράταΕπίσκεψη Πρωθυπουργού σε Ηνωµένα Αραβικά ΕµιράταΕπίσκεψη Πρωθυπουργού σε Ηνωµένα Αραβικά ΕµιράταΕπίσκεψη Πρωθυπουργού σε Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα    
    
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο 
Πρωθυπουργός, στην πρώτη 
του επίσηµη επίσκεψη στο 
εξωτερικό από την ανάληψη 
των καθηκόντων του, ηγήθη-
κε υψηλόβαθµης αποστολής 
στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιρά-
τα, µε σκοπό την ενίσχυση των διµερών οικονοµικών 
σχέσεων και των εµιρατινών επενδύσεων στην Αίγυπτο. 
Κατά την τριήµερη επίσκεψη υπεγράφη συµφωνία οικο-
νοµικής βοήθειας ύψους $4,9 δισ. από τα οποία έχει 
καταβληθεί ήδη $1 δισ. Η βοήθεια αφορά προµήθεια 
καυσίµων, χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων, όπως 
ανάπτυξη κλινικών, γραµµών παραγωγής εµβολίων, 
στραγγιστικά έργα, κατασκευή σχολείων, κατοικιών, 
σιδηροδροµικών γραµµών κ.ο.κ. 
    
    
    
    
Ανώτατος µισθόςΑνώτατος µισθόςΑνώτατος µισθόςΑνώτατος µισθός    
    
Σύµφωνα µε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το υ-
πουργικό συµβούλιο καθόρισε τον ανώτατο µισθό στην 
Αίγυπτο σε 35 φορές του κατώτερου του δηµόσιου τοµέ-
α. Ο ανώτατος µισθός θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 
2014 και προσδιορίζεται σε 42.000 µηνιαίως. Το εν 
λόγω ύψος του ανώτατου µισθού είχε καθορισθεί το 
2011 από το Στρατιωτικό Συµβούλιο, ενώ τον περασµέ-
νο Σεπτέµβριο η κυβέρνηση καθόρισε τον κατώτερο 
µισθό στον δηµόσιο τοµέα σε LE 1.200, αφαιρούµενων 
των κρατήσεων. 
 
 
 
 
Επενδυτικό Φόρουµ ΑιγύπτουΕπενδυτικό Φόρουµ ΑιγύπτουΕπενδυτικό Φόρουµ ΑιγύπτουΕπενδυτικό Φόρουµ Αιγύπτου----Χωρών Κόλπου (Χωρών Κόλπου (Χωρών Κόλπου (Χωρών Κόλπου (4444----5 5 5 5 ∆ε-∆ε-∆ε-∆ε-
κεµβρίου)κεµβρίου)κεµβρίου)κεµβρίου)    
    
Η Αίγυπτος πρόκειται να διοργανώσει, σε συνεργασία µε 
τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Επενδυτικό Φόρουµ Αι-
γύπτου-Χωρών Κόλπου, στο Κάιρο στις 4-5 ∆εκεµβρίου 
2013. 500 αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες και επενδυτές 
αναµένεται να παρακολουθήσουν το Φόρουµ, στο οποίο 
πρόκειται να παρουσιαστούν 60 νέα κρατικά επενδυτι-
κά έργα στους τοµείς του ηλεκτρικής ενέργειας και ΑΠΕ, 
στέγασης, γεωργίας, επικοινωνιών, τουρισµού και µετα-
φορών. Σε συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε ότι κατά τη 
διάρκεια του Φόρουµ θα λάβει χώρα και επισκόπηση 
τροποποιήσεων της επενδυτικής νοµοθεσίας, η οποία 
πρόκειται να ανακοινωθεί σύντοµα.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες : 
 
http://www.euromoneyconferences.com/ 
Conference/6891/The-EgyptGCC-Investment-
Forum.html 
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Υπογραφή Συµφωνίας ΕΕΥπογραφή Συµφωνίας ΕΕΥπογραφή Συµφωνίας ΕΕΥπογραφή Συµφωνίας ΕΕ----Υπουργείου ∆ιεθνούς ΣυνεργασίαςΥπουργείου ∆ιεθνούς ΣυνεργασίαςΥπουργείου ∆ιεθνούς ΣυνεργασίαςΥπουργείου ∆ιεθνούς Συνεργασίας    
    
Το Υπουργείο ∆ιεθνούς Συνεργασίας υπέγραψε µία νέα συµ-
φωνία (Programme II, IWSP II) µε σειρά ευρωπαϊκών φορέων 
για τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και διαχείρισης 
λυµάτων. Μεταξύ των συµβαλλοµένων συγκαταλέγονται η ΕΕ, 
η κρατική Γερµανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (KfW), η γαλλική 
Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και η ελβετική Κρατική Γραµµατεία Οικονοµικών 
Υποθέσεων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισµού €303 εκ., 
θα συγχρηµατοδοτηθεί µε κύριο χρηµατοδότη την Γερµανική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι ευρωπαίοι αναπτυξιακοί εταίροι θα 
συνεισφέρουν €209 εκ., 69% του συνολικού κόστους, η αιγυ-
πτιακή κυβέρνηση €94 εκ. και η ΕΕ €23 εκ. υπό µορφή δω-
ρεάς. Το έργο θα υλοποιηθεί στις επαρχίες Κένα, Σοχάγκ, 
Ασιούτ και Μίνια, στην Άνω Αίγυπτο, µε στόχο την παροχή 
πόσιµου νερού και βελτίωσης αποχετευτικών δικτύων περίπου 
15,3 εκ. κατοίκων και θα υλοποιηθεί σε ορίζοντα 5 ετών.  
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    
    

Κέρδη τραπεζώνΚέρδη τραπεζώνΚέρδη τραπεζώνΚέρδη τραπεζών    
    
Ο Υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι τα κέρδη 
των αιγυπτιακών τραπεζών θα παραµείνουν στάσιµα για το 
2013, λόγω χαµηλών αποδόσεων των κρατικών οµολόγων και 
έλλειψης ευκαιριών δανειοδότησης.  Οι αποδόσεις των βραχυ-
πρόθεσµων οµολόγων έχουν µειωθεί δραστικά από την καθαί-
ρεση και έπειτα του Μοχάµεντ Μόρσι. Η µέση απόδοση των 
αιγυπτιακών κρατικών οµολόγων τριών µηνών την τρίτη εβδο-
µάδα Νοεµβρίου διαµορφώθηκε σε 10,799% από 14,371% 
στα τέλη Ιουνίου. Επίσης, ενώ οι τράπεζες διαθέτουν πληθώ-
ρα καταθέσεων, δεν µπορούν να εντοπίσουν αξιόλογες ευκαι-
ρίες δανειοδότησης λόγω των οικονοµικών συνθηκών και της 
πολιτικής αβεβαιότητας, διαµορφώνοντας τον δείκτη δανείων 
προς καταθέσεις σε περίπου 48%-49%, χαµηλότερα από τις 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Παρόλα αυτά, ο δείκτης µη εξυ-
πηρετούµενων δανείων µειώθηκε σε 9,5% στο δεύτερο 3µηνο 
2013 ενώ τα κεφάλαια που διαθέτουν οι τράπεζες για την 
κάλυψή τους αντιστοιχούν στο 98% των εν λόγω δανείων. 
  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    
    

Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Επενδύσεις Ezz SteelEzz SteelEzz SteelEzz Steel    
    
Ο µεγαλύτερος παραγωγός 
χάλυβα της Αιγύπτου Ezz 
Steel  ανακοίνωσε επενδυτι-
κά σχέδια $1 δισ. για την 
δηµιουργία δύο εργοστασίων, 
εφόσον ξεκινήσει η εφαρµο-

γή του σχεδιαζόµενου προγράµµατος τόνωσης της οικονοµί-
ας που θα ενισχύσει τα έργα υποδοµής. Η εταιρεία σκοπεύει 
να κατασκευάσει τις εν λόγω µονάδες, δυναµικότητας 1,85 
εκ. τον. και 1,2 εκ. τόν.,  στην περιοχή Ain El Sokhna, πλησίον 
της νότιας εξόδου της ∆ιώρυγας του Σουέζ, ενώ αναφέρει ότι 
διαθέτει ήδη τις απαιτούµενες εκτάσεις και άδειες. 

 

Πώληση συµµετοχής σε εταιρεία Πώληση συµµετοχής σε εταιρεία Πώληση συµµετοχής σε εταιρεία Πώληση συµµετοχής σε εταιρεία EethanexEethanexEethanexEethanex    
    
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, η καναδική 
Methanex συµφώνησε στην πώληση ποσοστού 10% της συµ-
µετοχής της στην αιγυπτιακή παραγωγό µεθανόλης 
EMethalex προς την APICORP, εταίρο της κοινοπραξίας. H 
αναπτυξιακή τράπεζα APICORP αυξάνει έτσι την συµµετοχή 
της σε 17% ενώ η  Methanex παραµένει ο διαχειριστής και 
πλειοψηφών µέτοχος σε ποσοστό άνω του 50%. Το υπόλοιπο 
33% κατέχει η αιγυπτιακή κυβέρνηση. Η πώληση αναµένεται 
να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013.   
 
 
Νέα µονάδα παραγωγής υαλονηµάτωνΝέα µονάδα παραγωγής υαλονηµάτωνΝέα µονάδα παραγωγής υαλονηµάτωνΝέα µονάδα παραγωγής υαλονηµάτων    
    
Σύµφωνα µε τον Υπουργό Βιοµηχανίας, στα τέλη Νοεµβρίου 
θα εγκαινιαστεί η µεγαλύτερη µονάδα παραγωγής υαλονηµά-
των στην Αίγυπτο, επένδυση LE 1,6 δισ. της κινεζικής εταιρεί-
ας Jushi. Η 1η γραµµή παραγωγής θα λειτουργήσει αµέσως 
µετά, µε δυναµικότητα 80 χιλ.τόνων, ετήσιας αξίας περίπου 
LE 500 εκ. ενώ η 2η βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής. Η εν 
λόγω επένδυση αναµένεται να δηµιουργήσει περί τις 1000 
άµεσες και έµµεσες νέες θέσεις εργασίας. 
 
 
Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Telecom EgyptTelecom EgyptTelecom EgyptTelecom Egypt    
    
H Telecom Egypt, µοναδικός πάροχος σταθερής τηλεφωνίας 
στην Αίγυπτο και κρατικής ιδιοκτησίας κατά 80%, θα έχει την 
δυνατότητα να εισέλθει στην αγορά κινητής τηλεφωνίας από 
τις αρχές του 2014. Σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο, η 
Telecom Egypt καθώς και οι τρεις πάροχοι κινητής τηλεφωνί-
ας Mobinil, Vodafone Egypt και Etisalat Misr πρόκειται να 
λάβουν «άδεια πλήρους ενσωµάτωσης» (fully integrated li-
cense), µε την οποία θα δύνανται να προσφέρουν το σύνολο 
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ήτοι σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες δεδοµένων. Στην πρώτη 
φάση η άδεια θα είναι εικονική, δεδοµένου ότι δεν πρόκειται 
να δηµιουργηθούν νέα δίκτυα ή να επεκταθεί η υφιστάµενη 
υποδοµή. Η Telecom Egypt αφενός, αφετέρου οι εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας θα χρησιµοποιούν τα δίκτυα του άλλου 
µέρους µε αντάλλαγµα τέλη χονδρικής. Κατά την δεύτερη 
φάση, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα έχουν την δυνατότη-
τα να κατασκευάσουν ιδιόκτητα δίκτυα οπτικών ινών. 
 
Εγκαίνια Εγκαίνια Εγκαίνια Εγκαίνια Cairo Festival City MallCairo Festival City MallCairo Festival City MallCairo Festival City Mall    
    
Ο όµιλος Al-Futtaim εγκαινίασε ένα νέο εµπορικό κέντρο το 
οποίο περιλαµβάνει και το πρώτο κατάστηµα IKEA στην Αίγυ-
πτο. Το εµπορικό κέντρο, επιφάνειας 3 εκ. τ.µ., θεωρείται από 
κατασκευαστές ως «η κορυφαία αστική κοινότητα πολλαπλών 
χρήσεων στην χώρα» και αναπτύσσεται από τον όµιλο Al-
Futtaim Group Real Estate Egypt, µέρος του Οµίλου Al-
Futtaim µε έδρα το Ντουµπάι, µε συµβόλαια συνολικής αξίας 
περίπου $1 δισ.. Σηµείο αναφοράς αποτελεί το κατάστηµα 
ΙΚΕΑ, έκτασης 33.000 τ.µ. 
Μεταξύ άλλων, στο εµπορικό 
κέντρο φιλοξενούνται επίσης 
η υπεραγορά Carrefour, 
καταστήµατα όπως Marks & 
Spencer και Debenhams, 
καθώς και κινηµατογραφικό 
συγκρότηµα 16 αιθουσών. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    

    
Υπογραφή συµφωνιών εξόρυξηςΥπογραφή συµφωνιών εξόρυξηςΥπογραφή συµφωνιών εξόρυξηςΥπογραφή συµφωνιών εξόρυξης    
    
Ο Υπουργός Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι υπεγράφησαν 5 νέες 
συµφωνίες εξόρυξης πετρελαίου στην ∆υτική και Ανατολική 
Ερηµο καθώς και στο Σινά. Οι εν λόγω συµφωνίες περιλαµβά-
νουν την καναδική TransGlobe Energy και την ελληνική Vegas 
Oil & Gas και αφορούν συνολικές επενδύσεις τουλάχιστον 
$115,5 εκ. και µπόνους υπογραφής σχεδόν $41 εκ. Ήδη 
έχουν υπογραφεί 14 από τις 21 συµφωνίες που έχουν εγκρι-
θεί, µε τις αντίστοιχες επενδύσεις να ανέρχονται σε $585 εκ.  
    
Έλλειψη βουτανίουΈλλειψη βουτανίουΈλλειψη βουτανίουΈλλειψη βουτανίου    
    
Η τοπική αγορά παρουσίασε έλλειψη σε βουτάνιο, που οφείλε-
ται στην καθυστέρηση λήψης ενός φορτίου 18.000 τόνων, 
«λόγω κακών καιρικών συνθηκών στην Μεσόγειο». Η κρίση 
είχε ενταθεί από το λαθρεµπόριο φιαλών στην παράλληλη 
αγορά. Το υπουργείο Πετρελαίου αύξησε τις προµήθειες βου-
τανίου κατά περίπου 1.000 τόνους φθάνοντας τους 13.000 
τόνους ανά ηµέρα (περίπου 1 εκατοµµύριο φιάλες βουτανί-
ου) και αναµένεται να αυξήσει τις ποσότητες αυτές σε 1,2 
εκατοµµύρια φιάλες προκειµένου να καλύψει πλήρως τις ανά-
γκες της αγοράς. 
 
 
Χρηµατοδότηση εισαγωγών καυσίµωνΧρηµατοδότηση εισαγωγών καυσίµωνΧρηµατοδότηση εισαγωγών καυσίµωνΧρηµατοδότηση εισαγωγών καυσίµων    
    
Το Υπουργείο Πετρελαίου επεξεργάζεται τις διαθέσιµες επιλο-
γές για την επίλυση της εσωτερικής κρίσης καυσίµων, συµπε-
ριλαµβανόµενης και ενδεχόµενης συµφωνίας µε την Κύπρο, 
καθώς και για την ενθάρρυνση ερευνών από πλευράς ξένων 
εταιρειών. Σύµφωνα µε τον υπουργό Πετρελαίου, η Αίγυπτος 
αιτήθηκε την χρηµατοδότηση των εισαγωγών καυσίµων το 
2014 από την Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Ηνωµένα Αραβι-
κά Εµιράτα. Η τελευταία αποστολή καυσίµων από τις εν λόγω 
χώρες αναµένεται να αφιχθεί στα τέλη ∆εκεµβρίου. Η συνολι-
κή αξία των αποστολών καυσίµων από το περασµένο καλο-
καίρι ανέρχεται σε $4 δισ. Σηµείωσε, επίσης, ότι η Αίγυπτος 
βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο για την εισαγω-
γή φυσικού αερίου προς κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, ενώ 
ανέφερε ότι το υπουργείο εξετάζει την αύξηση των τιµών φυ-
σικού αερίου που προµηθεύεται από τις ξένες πετρελαϊκές 
εταιρείες έτσι ώστε να ενθαρρύνει τις εγχώριες έρευνες. 
 
Κατασκευή διασπαστή νάφθαςΚατασκευή διασπαστή νάφθαςΚατασκευή διασπαστή νάφθαςΚατασκευή διασπαστή νάφθας    
Η General Electric Co και η αιγυπτιακή εταιρεία Carbon Hold-
ings υπέγραψαν συµφωνία ύψους $500 εκ. για την υποστήρι-
ξη της κατασκευής του µεγαλύτερου διασπαστή νάφθας πα-
γκοσµίως, σε συγκρότηµα πετροχηµικών εγκαταστάσεων στον 
Κόλπο του Σουέζ. Το εν λόγω έργο είναι µέρος του συγκροτή-
µατος Tahrir Petrochemicals Complex και εκτιµάται ότι η 
κατασκευή θα ξεκινήσει εντός του 2014 µε ορίζοντα υλοποίη-
σης 50 µηνών. Η δυναµικότητα παραγωγής θα είναι περίπου 
1.360.000 τόνοι αιθυλενίου και πολυαιθυλενίου, και σηµαντι-
κών ποσοτήτων προπυλενίου, βενζολίου, βουταδιένιου και 
αλφα-ολεφινών. Οι ανωτέρω εταιρείες θα παράσχουν τεχνο-
γνωσία συµπεριλαµβανόµενων και εξελιγµένων αεριοστρόβι-
λων αεροπαραγώγων, ατµοστρόβιλων, γεννητριών, εξοπλι-
σµού διήθησης υδάτων και αφαλάτωσης.  

Κατασκευή αιολικών  πάρκωνΚατασκευή αιολικών  πάρκωνΚατασκευή αιολικών  πάρκωνΚατασκευή αιολικών  πάρκων    
    
Ο αιγύπτιος Υπουργός 
Ηλεκτρισµού και Ενέρ-
γειας Αhmed Imam ανα-
κοίνωσε την κατασκευή 
4 αιολικών πάρκων συ-
νολικής ισχύος 450 MW 
στην περιοχή Ζαφαράνα 
της Ερυθράς Θάλασσας 
στην είσοδο του κόλπου 
του Σουέζ. Τα εν λόγω 
πάρκα πρόκειται να  κατασκευάσει η Αρχή Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (NREA) σε συνεργασία µε την Ιαπωνία, 
Ισπανία, Γερµανία και ∆ανία. 
 
Τα ανωτέρω έργα, κατά τον Υπουργό,  σηµατοδοτούν την 
επιστροφή των ξένων επενδύσεων στην χώρα µε σηµαντική 
µεταφορά τεχνογνωσίας. Επίσης η βελτίωση της 
«περιβαλλοντικής» θέσης της Αιγύπτου θα της επιφέρει πρό-
σθετα έσοδα ύψους 25 εκ. αιγυπτιακών λιρών από πωλήσεις 
δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα αντίστοι-
χα έσοδά της ανέρχονται σήµερα σε  65 εκ. λίρες.   
 
Κυβερνητικός στόχος είναι η κάλυψη 20% των ενεργειακών 
αναγκών της χώρας από ανανεώσιµες πηγές έως το 2020 
(αιολική 12%, υδροηλεκτρική 5,8% και ηλιακή 2,2%) Η χώρα 
διαθέτει σηµαντικό αιολικό δυναµικό και ειδικότερα κατά 
µήκος του Κόλπου του Σουέζ η µέση ταχύτητα του ανέµου 
είναι 10,5 µ/sec. Η ετήσια αύξηση παραγωγής ηλεκτρισµού 
από αιολική ενέργεια ήταν 16% την περίοδο 2004-2009 και 
εκτιµάται ότι το συνολικό αιολικό δυναµικό το 2020 θα είναι 
7.200 MW (εκτ. CI Capital)..  
 
Σύµφωνα µε την NREA, o σχεδιασµός για έργα στον τοµέα 
της αιολικής ενέργειας έχει ως εξής : 
- Από το 2001, έχουν υλοποιηθεί έργα δυναµικότητας 550 
MW σε συνεργασία µε διεθνείς εταίρους 
- Υπό κατασκευή έργα δυναµικότητας 540MW στον Κόλπο 
του Σουέζ 
- Έχουν ανευρεθεί πηγές χρηµατοδότησης για έργα δυναµι-
κότητας 580MW στον Κόλπο του Σουέζ  

• Βρίσκεται στο στάδιο της µελέτης σκοπιµότητας η κατα-
σκευή έργων δυναµικότητας 200MW στον ∆υτικό Νείλο 

 
 
Helwan South Power Plant Project Helwan South Power Plant Project Helwan South Power Plant Project Helwan South Power Plant Project     
    
Η Αίγυπτος και η Παγκόσµια Τράπεζα υπέγραψαν συµφωνία 
για τη χρηµατοδότηση του Helwan South Power Plant Pro-
ject, µια µονάδα παραγωγής ενέργειας που θα τροφοδοτεί-
ται µε φυσικό αέριο. Το έργο χρηµατοδοτείται επίσης από το 
Αραβικό Ταµείο Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, η 
Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης και το Κουβεϊτιανό Ταµείο για 
την Αραβική Οικονοµική Ανάπτυξη.  
Το έργο εκτιµάται ότι θα συνεισφέρει το 10% της δυναµικό-
τητας νέας γενιάς που θα προστεθεί µέχρι το 2018, µε κα-
θοριστική σηµασία για την οικονοµία της Αιγύπτου και την 
δηµιουργία περίπου 4.000 θέσεων εργασίας, 75% εξ’ αυτών 
κατά την διάρκεια της κατασκευής και οι υπόλοιπες για την 
λειτουργία και την συντήρηση της µονάδας. 
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ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    
    
    

Αποθέµατα σιταριούΑποθέµατα σιταριούΑποθέµατα σιταριούΑποθέµατα σιταριού    
    
Ο Υπουργός Εφοδιασµού δήλωσε ότι τα αποθέµατα σιταριού 
επαρκούν έως τις 5 Μαρτίου 2014, ενώ η πιο πρόσφατη προ-
µήθεια σιταριού από Ρουµανία και Γαλλία αναµένεται να πα-
ραδοθεί το πρώτο δεκαπενθήµερο ∆εκεµβρίου. Το αποθηκευ-
τικό δυναµικό της χώρας, µετά την κατασκευή 100 επιπλέον 
σιλό που σχεδιάζει η κυβέρνηση, αναµένεται να φτάσει τους 3 
εκ. τόνους.  Αναλυτές εκτιµούν ότι η εν λόγω πολιτική είχε ως 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ελλείµµατος τουλάχιστον 900.000 
τόνων ενώ από την καθαίρεσή του και έπειτα έχουν λάβει 
χώρα 11 προκηρύξεις προµήθειας σιταριού.  
 
 
 
Αναστολή εξαγωγών ρυζιούΑναστολή εξαγωγών ρυζιούΑναστολή εξαγωγών ρυζιούΑναστολή εξαγωγών ρυζιού    

    
Η Αίγυπτος ανέστειλε 
τις εξαγωγές ρυζιού 
µόλις µία εβδοµάδα 
µετά την έκδοση α-
δειών πώλησης του 
προϊόντος στο εξωτερι-
κό. Στις 19 Νοεµβρίου 
είχαν εγκριθεί άδειες 
για  102.000 τό-

νους µεσόσπερµου ρυζιού, οι οποίες θα επέτρεπαν εξαγωγές 
έως την 15η Ιανουαρίου. Το Υπουργείο Εφοδιασµού έλαβε την 
εν λόγω απόφαση προκειµένου να ικανοποιηθούν οι εσωτερι-
κές ανάγκες του προγράµµατος κρατικών επιδοτήσεων. Η 
Αίγυπτος διαθέτει εξαγώγιµο πλεόνασµα εκτιµώµενου ύψους 
800.000 τόνων για το 2013. Η τοπική κατανάλωση ανέρχε-
ται σε 4 εκ. τόνους λευκού ρυζιού ετησίως, εκ των οποίων 1,1 
εκ. τόνοι επιδοτούνται. Κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν ότι η 
Αίγυπτος θα έπρεπε να προβαίνει σε αθρόες εισαγωγές φθη-
νότερου µακρύσπερµου ρυζιού για τους σκοπούς του προ-
γράµµατος επιδοτήσεων και να εξάγει το, υψηλότερης αξίας, 
βραχύσπερµο στις αγορές του εξωτερικού. Οι περιορισµοί στις 
εξαγωγές αποσκοπούν στην σταθεροποίηση των τιµών στην 
εσωτερική αγορά, ωστόσο οι εξαγωγείς αναφέρουν ότι η απα-
γόρευση εξαγωγών οδηγεί σε πρακτικές λαθρεµπορίου δη-
µιουργώντας µεγάλο χάσµα τιµής µεταξύ εγχώριων και διε-
θνών αγορών. 
    
    
Αύξηση εξαγωγών τροφίµωνΑύξηση εξαγωγών τροφίµωνΑύξηση εξαγωγών τροφίµωνΑύξηση εξαγωγών τροφίµων    
    
Σύµφωνα µε τον επικεφαλής του Εξαγωγικού Συµβουλίου Βιο-
µηχανιών Τροφίµων, οι εξαγωγές του κλάδου στο 8µηνο 
2013 αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη 
περίοδο 2012. Η εν λόγω αύξηση καταγράφεται παρά την 
διακοπή εξαγωγών προς το Ιράκ το πρώτο 3µηνο 2013 και 
την πτώση των εξαγωγών µεταξύ Ιουλίου – Αυγούστου 2013 
λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Ο τοµέας τον τροφίµων κατα-
λαµβάνει την τρίτη θέση σε αξία µετά τα υλικά κατασκευών 
και τα πετροχηµικά προϊόντα. Ο επικεφαλής σηµείωσε ότι η 
εν λόγω αύξηση προέρχεται κυρίως από τη συµµετοχή σε 
διεθνείς εκθέσεις.  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Οι τιµές πώλησης χαλύβδινων ράβδων στην Αίγυπτο την τε-
λευταία εβδοµάδα αυξήθηκαν κατά µέσο όρο κατά $72,5 
ανά τόνο, ξεπερνώντας το κόστος που ετέθη από τους εγχώ-
ριους παραγωγούς στις αρχές Νοεµβρίου, οι οποίοι υποχρε-
ούνται βάσει νόµου να ανακοινώνουν τις τιµές προϊόντων 
τους µηνιαίως, για τον µετριασµό αδικαιολόγητων αυξήσεων 
στην τελική τιµή. Η λιανική τιµή πώλησης ανέρχεται κατά 
µέσο όρο σε $813 ανά τόνο. Οι τιµές παραγωγού, κυµαίνο-
νται από $704 έως $733.  
Αναλυτές του κλάδου εκτιµούν ότι η λιανική τιµή χάλυβα θα 
έπρεπε να ανέρχεται σε $21.7-$29 πλέον του εργοστασια-
κού κόστους. Σύµφωνα µε το Egypt's Metallurgical Indus-
tries Chamber (MIC), η αιγυπτιακή αγορά χάλυβα παρέµενε 
στάσιµη από τον Ιούνιο και τώρα οι λιανικοί πωλητές εκµε-
ταλλεύονται την ανάκαµψη του κλάδου, την στιγµή που οι 
ανακοινωθείσες τιµές-στόχοι από τους παραγωγούς στις αρ-
χές Νοεµβρίου δεν  έχουν ξεπεραστεί. Καθώς η επιβολή κυ-
ρώσεων είναι ελλιπής, οι λιανοπωλητές φαίνεται να ελέγχουν 
τις τιµές, προσθέτοντας $72.5-$101.6 στην ανακοινωθείσα 
τιµή εργοστασίου. ∆ιεθνώς, οι τιµές παραµένουν σταθερές. 
Η διεθνής τιµή της πρώτης ύλης (billet) ανέρχεται περίπου σε  
$612 ανά τόνο ενώ οι εισαγόµενες χαλύβδινοι ράβδοι σε 
περίπου $540 ανά τόνο.  

 
∆ιευθέτηση χρεών κλάδου υφαντουργίας∆ιευθέτηση χρεών κλάδου υφαντουργίας∆ιευθέτηση χρεών κλάδου υφαντουργίας∆ιευθέτηση χρεών κλάδου υφαντουργίας    
    
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση πρόκειται να εκποιήσει περιουσια-
κά στοιχεία κρατικών επιχειρήσεων νηµατοποίησης και 
ύφανσης, σε µία προσπάθεια διευθέτησης των χρεών τους 
µε την Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων. Ο Πρόεδρος της Spin-
ning and Weaving Holding ανέφερε ότι η αναδιάρθρωση του 
κλάδου αναµένεται να κοστίσει περίπου $ 500 εκ. µέσω της 
πώλησης µη χρησιµοποιούµενης γης ιδιοκτησίας των εται-
ρειών, σε συνδυασµό µε παροχή κρατικής ενίσχυσης. Οι κρα-
τικές επιχειρήσεις νηµατοποίησης και ύφανσης ανέρχονται 
σε 32 και απασχολούν 58.000 εργαζοµένους, ενώ τον Απρί-
λιο τα εργοστάσια υφαντουργίας λειτουργούσαν στο 30% 
της συνολικής τους παραγωγικής δυναµικότητας.  
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    

Συνεργασία ΑιγύπτουΣυνεργασία ΑιγύπτουΣυνεργασία ΑιγύπτουΣυνεργασία Αιγύπτου----Ουγγαρίας στον σιδηροδροµικό τοµέαΟυγγαρίας στον σιδηροδροµικό τοµέαΟυγγαρίας στον σιδηροδροµικό τοµέαΟυγγαρίας στον σιδηροδροµικό τοµέα    
Οι Αιγυπτιακοί Σιδηρόδροµοι και η κυβέρνηση της Ουγγαρί-
ας, µε την συµµετοχή αιγυπτιακών και ουγγρικών σιδηροδρο-
µικών εταιρειών, προέβησαν σε συµφωνία για την ανάπτυξη 
σιδηροδρόµων και αµαξοστοιχιών που πρόκειται να τεθούν 
σε λειτουργία έως το 2020. Ο Υπουργός Μεταφορών εξετά-
ζει την συµµετοχή ουγγρικών εταιρειών στην κατασκευή σι-
δηροδροµικού εξοπλισµού βάσει διαθέσιµων εγχώριων πό-
ρων των αιγυπτιακών εγκαταστάσεων. Οι δύο χώρες συµφώ-
νησαν να παρακολουθούν τακτικά τη συµφωνία και να συ-
νεργαστούν µε σκοπό 
τη βελτίωση της α-
σφάλειας, την ενσω-
µάτωση νέων τεχνο-
λογιών και την αύξη-
ση της αποδοτικότη-
τας του σιδηροδροµι-
κού δικτύου. 
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Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: APEX Exhibition 
from:from:from:from: 26/1/2014 to: to: to: to: 29/1/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Middle East Fairs Co. 
Website:Website:Website:Website:www.mtffairs.com Email:Email:Email:Email: info@apexcairo.net 
Description :Description :Description :Description : Printing and  Packaging  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: HACE Exhibition 
from:from:from:from: 4/2/2014 to: to: to: to: 7/2/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egyptian Group for Marketing 
Tel:Tel:Tel:Tel: +2(02) 24050151 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: +2(02) 24051909 Fax: +2(02) 22635215 
Website:Website:Website:Website:www.hace.com.eg Email: Email: Email: Email: info@hace.com.eg 
Description :Description :Description :Description : Hotels supplies  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Furnex International Exhibition 
from:from:from:from: 19/2/2014 to: to: to: to: 22/2/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egyptian Exporter Association 
Tel:Tel:Tel:Tel: 202-25271010 Fax: 202-25271015 
Website:Website:Website:Website:www.furnexegypt.com Email: Email: Email: Email: furnexegypt@expolink.org 
Description :Description :Description :Description : Furniture  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Egystitch & Tex Machine Exhibition 
from:from:from:from: 27/2/2014 to: to: to: to: 2/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Hall 5,Exhibition Complex Hall 3 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Vision Co. for Exhibition 
Tel:Tel:Tel:Tel: +2(02) 24880883 
Website:Website:Website:Website: www.visionfairs.com  Email:  Email:  Email:  Email: info@visionfairs.com    
Description :Description :Description :Description : Textiles and Textiles machinery  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Cairo International Motor Show - Automech Formula Exhibition 
from:from:from:from: 13/3/2014 to: to: to: to: 16/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Chefren Hall,Mycerinos Hall ,Banquet Hall,Press Center,Gallery,Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex 
Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 4,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Art Line for Organizing International Exhibition 
Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22732237  Fax: 202-22732055 
Website:Website:Website:Website: www.artline.com.egwww.artline.com.egwww.artline.com.egwww.artline.com.eg  Email:   Email:   Email:   Email: info@artline.com.eginfo@artline.com.eginfo@artline.com.eginfo@artline.com.eg        
Dekscription : Dekscription : Dekscription : Dekscription : Vehicles,  and Boats        
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Furniture Occasion Exhibition 
from:from:from:from: 24/3/2014 to:to:to:to: 28/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Exhibition Complex Hall 1,Exhibition Complex Hall 2,Exhibition Complex Hall 3,Hall 5 
Organiser:Organiser:Organiser:Organiser: Egypt Expo & Convention Authority-EECA 
Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22607811 Tel2: Tel2: Tel2: Tel2: 202-22607818 Fax: 202-22607845-22607848-22607821 
Website: Website: Website: Website: www.eeca.gov.eg Email: Email: Email: Email: eeca@eeca.gov.eg 
Description :Description :Description :Description : Furniture  
 
Event Name:Event Name:Event Name:Event Name: Leather Exhibition 
from:from:from:from: 24/3/2014 to: to: to: to: 28/3/2014 
Halls:Halls:Halls:Halls: Hall 4 
Organiser: Organiser: Organiser: Organiser: Egypt Expo & Convention Authority-EECA 
Tel:Tel:Tel:Tel: 202-22607811 Tel2:  Tel2:  Tel2:  Tel2: 202-22607818 Fax: 202-22607845-22607848-22607821 
Website: Website: Website: Website: www.eeca.gov.eg Email: Email: Email: Email: eeca@eeca.gov.eg 
Description :Description :Description :Description : Leather clothing  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 


