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Αξιόλογη αύξηση συναλλαγματικών διαθεσίμων τον Ιανουάριο 2017 

Στις 5.2 η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) ανακοίνωσε ότι τα συναλλαγματικά 

αποθέματα αυξήθηκαν στις αρχές τρέχοντος έτους περαιτέρω κατά $2,1 δισ., φθάνο-

ντας στα τέλη Ιανουαρίου 2017 στα επίπεδα των $26,363 δισ., έναντι $24,265 δισ. τον 

Δεκέμβριο 2016 και μόλις $16,5 δισ. τον Ιανουάριο 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

CBE, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας έφθασαν στα τέλη Ιανουαρίου στο υ-

ψηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές του 2011 και επαρκούν για να καλύψουν εισαγω-

γές σε χρονικό ορίζοντα 5,7 μηνών. Κατά την CBE, στο διάστημα που ακολούθησε 

την απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας έχουν εισρεύσει στο αιγυπτιακό τραπεζικό 

σύστημα συναλλαγματικά κεφάλαια ύψους πλησίον των $13 δισ. Παράλληλα, σύμφω-

να με στοιχεία της CBE, τον Δεκέμβριο 2016 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 15,4%–

έναντι του Δεκεμβρίου 2015- των εισερχόμενων μεταναστευτικών εμβασμάτων, που 

έφθασαν το $1,6 δισ. Κατά τις εκτιμήσεις της CBE, το συνολικό ύψος των εισερχόμε-

νων εμβασμάτων στην διάρκεια του 4ου τριμήνου 2016 ανέρχεται σε $4,6 δισ., αυξημέ-

νο κατά 11,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ($4,1 δισ.). Η Κεντρι-

κή Τράπεζα βλέπει τάση επιστροφής ξένου συναλλάγματος στην χώρα από τα τέλη του 

2016, ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ισοτιμίας της λίρας, ενώ σημαντικό είναι 

πως το εν λόγω συνάλλαγμα φαίνεται να διοχετεύεται στο τραπεζικό σύστημα, αντί να 

κατευθύνεται στην παράλληλη, ανεπίσημη αγορά συναλλάγματος, όπως πριν το Νοέμ-

βριο 2016.   

 

Συρρίκνωση του αιγυπτιακού εμπορικού ελλείμματος κατά 17,4% το 2016 

Σύμφωνα με πρόσφατα (ανεπίσημα) οικονομικά στοιχεία βασισμένα σε κυβερνητικές 

πηγές της Αιγύπτου, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας το 2016 συρρικνώθηκε κατά 

17,4%, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν από $18,67 δισ. το 2015 σε $20,28 δισ. το 2016 

(+8,6%), ενώ οι εισαγωγές αντιθέτως μειώθηκαν από $70,28 δισ. το 2015 σε $62,92 

δισ. το 2016 (-10,5%). Κατά τις εν λόγω πηγές, και χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμη 

επίσημα στοιχεία, το εμπορικό έλλειμμα το 2016 ανήλθε σε $42,64 δισ. έναντι $51,61 

δισ. το 2015. Σύμφωνα εξάλλου με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), 

κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους (2016/17) οι αιγυπτιακές εισαγω-

γές μειώθηκαν κατά $810 εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμε-

νου έτους, ανερχόμενες σε $13,93 δισ. έναντι $14,74 δισ., κυρίως εξαιτίας της πτώσης 

των εισαγωγών από ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες.   

 

Επενδύσεις σε αιγυπτιακά έντοκα γραμμάτια δημοσίου (στοιχεία 11.2016)  
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αι-

γύπτου (CBE), το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που είναι τοποθετημένα σε έντοκα 

γραμμάτια του αιγυπτιακού δημοσίου στα τέλη Νοεμβρίου 2016 ανήλθε σε EGP703,2 

δισ. Το 76,4% -ήτοι EGP537,5 δισ.- των εν λόγω τοποθετήσεων σε αιγυπτιακά έντοκα 

γραμμάτια αφορά τραπεζικά ιδρύματα, με κεφάλαια EGP274,9 δισ. να προέρχονται 

από κρατικές τράπεζες, EGP227,1 δισ. από ιδιωτικές τράπεζες, EGP10,06 δισ. από 

εξειδικευμένες τράπεζες, EGP25,5 δισ. από υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, ενώ 

EGP7,8 δισ. προέρχονται από ξένους ιδιώτες επενδυτές (στην τελευταία πηγή καταγ-

ράφηκε αύξηση κατά 688,4% έναντι του Οκτωβρίου 2016). Επιπλέον, σύμφωνα με 

δήλωση του Αιγύπτιου Υπουργού Οικονομικών κ. Al-Garhy στις 26.2, το τρέχον ύψος 

των εντόκων γραμματίων του αιγυπτιακού δημοσίου εις χείρας ξένων επενδυτών ανέρ-

χεται σε EGP53 δισ. έχοντας σημειώσει αξιόλογη αύξηση έναντι των αρχών τρέχοντος 



 

 

έτους, όταν ανερχόταν σε πλησίον των EGP10 δισ. Κατά τον κ. 

Al-Garhy, η εν λόγω αύξηση αντικατοπτρίζει το ενισχυμένο ενδι-

αφέρον των διεθνών επενδυτών για τοποθετήσεις σε τίτλους εκ-

φρασμένους σε αιγυπτιακό νόμισμα, ως αποτέλεσμα της επιτυ-

χούς απελευθέρωσης του καθεστώτος ισοτιμίας της λίρας, της 

προόδου του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που 

έχει οδηγήσει σε ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυ-

τών προς την οικονομία της χώρας, αλλά και του επενδυτικού 

roadshow της αιγυπτιακής κυβέρνησης στις αρχές του έτους, σε 

ΗΑΕ, ΗΠΑ και Βρετανία.  

 

Νέα μεγάλη άνοδος του δείκτη πληθωρισμού στην Αίγυπτο 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής Κεντρικής 

Τράπεζας (CBE), ο δείκτης πληθωρισμού σημείωσε τον Ιανουά-

ριο 2017 νέα μεγάλη άνοδο κατά 28,1% σε ετήσια βάση, έναντι 

ανόδων της τάξεως του 23,3% τον Δεκέμβριο, 19,4% το Νοέμ-

βριο και 13,6% τον Οκτώβριο 2016. Αυτό υπήρξε αποτέλεσμα 

κυρίως της απώλειας αξίας της λίρας και των συνακόλουθων 

ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, εξαιτίας του ση-

μαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι εισαγωγές –τόσο 

έτοιμων καταναλωτικών, όσο και ενδιάμεσων αγαθών- στην 

οικονομία της Αιγύπτου. Όπως ανέφεραν παράγοντες της αγο-

ράς, παρατηρείται τελευταία τάση ελαφράς ενίσχυσης της ισοτι-

μίας της λίρας έναντι του δολλαρίου, εξαιτίας αφ’ ενός της στα-

διακής εξασθένισης της ζήτησης για δολλάρια από τις επιχειρή-

σεις και αφ’ ετέρου του ισχυρού αγοραστικού ενδιαφέροντος 

για έντοκα γραμμάτια του αιγυπτιακού δημοσίου στην δευτερο-

γενή αγορά.    

 

Πτώση των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ τον Ιανουάριο 2017 

Τα έσοδα της Διώρυγας Σουέζ μειώθηκαν ελαφρά (-4,6%) τον 

Ιανουάριο τ.ε., φθάνοντας τα $395,2 εκατ., έναντι $414,4 εκατ. 

τον Δεκέμβριο και $389,2 εκατ. το Νοέμβριο 2016, όταν είχαν 

υποχωρήσει μάλιστα στο κατώτερο επίπεδό τους από τον Φε-

βρουάριο του 2015. Τα έσοδα της Διώρυγας εμφανίστηκαν εξάλ-

λου τον Ιανουάριο μειωμένα κατά 4% και έναντι του Ιανουαρίου 

2016, όταν είχαν ανέλθει σε $411,8 εκατ. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Έλευση κλιμακίου του ΔΝΤ στην Αίγυπτο για αξιολόγηση α΄ 

φάσης προγράμματος μεταρρυθμίσεων  

Την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου αφίχθη στο Κάιρο κλιμά-

κιο του ΔΝΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της α΄ 

φάσης του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης, προτού το Ταμείο προβεί στην εκταμί-

ευση της 2ης δόσης της τριετούς εκτεταμένης χρηματοδοτικής 

διευκόλυνσης προς την χώρα, που αναμένεται ότι θα είναι της 

τάξεως των $1,25 δισ. Η αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρω-

θεί ως τα τέλη Φεβρουαρίου.  

 

Ολοκλήρωση ευρωπαϊκού προγράμματος “twinning” στην 

Αίγυπτο  

Στις 30.1 έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο του Καΐρου η 

τελετή ολοκλήρωσης ευρωπαϊκού προγράμματος “twinning” 

στον τομέα της πιστοποίησης, που υλοποιήθηκε από την Γερμα-

νία και την Ιταλία, με αποδέκτη το Αιγυπτιακό Συμβούλιο Δια-

πίστευσης (Egyptian Accreditation Council). Το ολοκληρωθέν 

πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του αιγυπ-

τιακού θεσμικού πλαισίου στον τομέα των προτύπων και της 

πιστοποίησης ποιότητας και εναρμόνισής του με το αντίστοιχο 

ευρωπαϊκό. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται παράλλη-

λα ευρωπαϊκά προγράμματα στους τομείς μετρολογίας, 

τεχνικών προτύπων και αξιολόγησης της συμβατότητας, 

με αποδέκτες τους αρμόδιους αιγυπτιακούς φορείς. Σε 

χαιρετισμό του στην διάρκεια της τελετής, ο Επιτετραμ-

μένος της εδώ Αντιπροσωπείας της Ευρ. Επιτροπής, κ. 

Brender, αναφέρθηκε στην μεγάλη έκταση της ευρωπαϊ-

κής αναπτυξιακής βοήθειας προς την Αίγυπτο, ύψους 

€1,1 δισ., η οποία αφορά επιχορηγήσεις διαφόρων δρά-

σεων με έμφαση στην οικονομική, κοινωνική και αν-

θρώπινη ανάπτυξη, καθώς και στις κοινοτικές χρηματο-

δοτήσεις, από κοινού με δανειακές διευκολύνσεις από 

ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά όργανα και συνεισφορές του 

αιγυπτιακού κράτους (“blending operations”), της τάξε-

ως των €2,33 δισ., που κατευθύνονται σε μεγάλης κλί-

μακας επενδυτικά έργα στην χώρα.     

 

Ανασχηματισμός αιγυπτιακής κυβέρνησης 

Στις 14.2, το κοινοβούλιο ενέκρινε ανασχηματισμό της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης, με διορισμό 9 νέων υπουργών 

και συγχωνεύσεις υπουργείων, ορισμένα εκ των οποίων 

με οικονομικά χαρτοφυλάκια. Όσον αφορά τα οικονομι-

κά υπουργεία, επισημαίνουμε την συγχώνευση των χαρ-

τοφυλακίων επενδύσεων και διεθνούς συνεργασίας, τα 

οποία ανέλαβε η μέχρι πρότινος Υπουργός Διεθνούς 

Συνεργασίας κα Nasr. Νέοι υπουργοί τοποθετήθηκαν 

στα υπουργεία Κρατικών Προμηθειών και Εσωτερικού 

Εμπορίου (ανέλαβε ο Υπουργός επί εποχής Mubarak, κ. 

El-Sayed Meselhy), Γεωργίας (κ. El-Banna), Τοπικής 

Ανάπτυξης (κ. El-Sherif), Σχεδιασμού (κα El-Saeed 

Younis) και Μεταφορών (κ. Arafat).  

 

Δηλώσεις Υπ. Επενδύσεων περί μερικής ιδιωτικοποί-

ησης τράπεζας Banque du Caire 

Σύμφωνα με δηλώσεις της (μέχρι πρότινος) Αιγύπτιας 

Υπουργού Επενδύσεων κας Dalia Khorshid στις αρχές 

Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την εισα-

γωγή της 3ης μεγαλύτερης κρατικής τράπεζας της χώρας, 

Banque du Caire, στο Χρηματιστήριο. Κλαδικές πηγές 

ανέφεραν ότι η αρχική δημόσια εγγραφή των μετοχών 

της τράπεζας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον προ-

σεχή Μάιο μέσω των χρηματοπιστωτικών ομίλων EFG-

Hermes και HSBC, που επελέγησαν ήδη τον περασμένο 

Οκτώβριο ως σύμβουλοι της ιδιωτικοποίησης. Κατά την 

κα Khorshid, την εισαγωγή της Banque du Caire στο 

Χρηματιστήριο θα ακολουθήσει, σε δεύτερη φάση, η 

διάθεση μετοχών μίας εκ των 3 κρατικών πετρελαϊκών / 

πετροχημικών εταιρειών (Engineering for the Petroleum 

& Process Industries-Enppi, Alexandria Mineral Oils 

Company-AMOC και Sidi Kerir Petrochemicals Com-

pany-Sidpec) στο Χρηματιστήριο, στο πλαίσιο του 

προγράμματος μερικής ιδιωτικοποίησης κρατικών επι-

χειρήσεων.      

 

Αιγυπτιο-πολωνικό μνημόνιο συνεργασίας για ανά-

πτυξη βιομηχανικής ζώνης 

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Οικονομική Ζώνη της Διώ-

ρυγας Σουέζ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την 

πολωνική Ειδική Οικονομική Ζώνη της Πομερανίας για 

την δημιουργία νέας οικονομικής ζώνης, πολωνικών 

επενδυτικών συμφερόντων, στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με 

τον πρόεδρο της αιγυπτιακής Ζώνης, κ. Darwish, ο 
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οποίος υπέγραψε το μνημόνιο στην διάρκεια επίσκεψής του 

στην Πολωνία, η εν λόγω συμφωνία συνεργασίας προβλέπει 

την εγκαθίδρυση πολωνικού βιομηχανικού συγκροτήματος 

εντός της Οικονομικής Ζώνης Σουέζ. 

  

Αύξηση δημοσίων δαπανών για επιδοτήσεις καυσίμων το 

1ο εξάμηνο 2016/17 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα στις 9.2 ο 

Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου κ. El Molla, το ύψος των 

δημοσίων δαπανών για επιδοτήσεις καυσίμων κατά το 1ο εξά-

μηνο του οικονομικού έτους 2016/17 αυξήθηκε κατά 46% 

έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, 

φθάνοντας τις EGP38 δισ. (πλησίον των $2,11 δισ.). Σύμφωνα 

με τον κ. El Molla, το μεγαλύτερο μέρος της σημειωθείσας 

αύξησης οφείλεται στην σημαντική απώλεια αξίας της λίρας 

στα τέλη του 2016. Όπως σημείωσε ο Αιγύπτιος Υπουργός, 

κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, οι δα-

πάνες επιδοτήσεων καυσίμων ανήλθαν στο επίπεδο των 

EGP14 δισ., ενώ το 2ο τρίμηνο ανήλθαν σε EGP24 δισ., σα-

φώς επηρεασμένες από την υποτίμηση της λίρας.  

 

Βρετανική επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο 

Στα μέσα Φεβρουαρίου, μεγάλη βρετανική επιχειρηματική 

αποστολή αποτελούμενη από άνω των 40 εκπροσώπους βρε-

τανικών εταιριών, υπό τον Εμπορικό Εκπρόσωπο του Βρετα-

νού Π/Θ Sir Jeffrey Donaldson, επισκέφθηκε την Αίγυπτο 

(Κάιρο και Αλεξάνδρεια), με σκοπό την διερεύνηση ευκαιρι-

ών ανάπτυξης νέων συνεργασιών στον εμπορικό και επενδυτι-

κό τομέα. Στην αποστολή, η οποία συνέπεσε χρονικά με την 

μεγάλη περιφερειακή κλαδική έκθεση “Egypt Petroleum 

Show 2017” (14-16.2), μετείχαν εταιρείες υπό την αιγίδα επι-

χειρηματικών φορέων βρετανικών συμφερόντων, μεταξύ των 

οποίων του διμερούς επιχειρηματικού συμβουλίου (Egyptian 

British Chamber of Commerce). Οι κλάδοι που εκπροσωπή-

θηκαν στην βρετανική αποστολή περιέλαβαν την ενέργεια, τις 

υπηρεσίες υγείας, τα τρόφιμα και ποτά, τις περιβαλλοντικές 

τεχνολογίες, την διαχείριση αποβλήτων, τις τεχνικές μελέτες, 

τις κατασκευές και την δημιουργία υποδομών. Σύμφωνα με 

στοιχεία της εδώ βρετανικής πρεσβείας, το stock βρετανικών 

επενδύσεων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε $30,5 δισ., ενώ ο 

ετήσιος όγκος του διμερούς εμπορίου κυμαίνεται περί τα $2 

δισ.          

 

Ελαφρά πτώση της ανεργίας το 4ο τρίμηνο 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας 

(CAPMAS), κατά το 4ο τρίμηνο 2016 ο δείκτης ανεργίας υπο-

χώρησε ελαφρώς στο 12,4%, έναντι 12,6% κατά το 3ο τρίμη-

νο του ιδίου έτους και 12,77% κατά το 4ο τρίμηνο του 2015. 

Κατά την CAPMAS, ο αριθμός ανέργων στην Αίγυπτο ανήλ-

θε σε 3,59 εκατ. κατά το 4ο τρίμηνο του 2016, μειωμένος κα-

τά 49.000 έναντι του προηγούμενου, 3ου τριμήνου. Ο δείκτης 

ανεργίας για τον ανδρικό πληθυσμό ανήλθε σε 8,5%, ενώ για 

τον γυναικείο σε 25,3%. Τέλος, οι άνεργοι ηλικίας μεταξύ 15 

και 29 ετών αποτέλεσαν το 79,1% του συνολικού αριθμού 

ανέργων κατά το 4ο τρίμηνο 2016.  

 

Προγράμματα ΟΟΣΑ-Ε.Ε. για την ανάπτυξη της Οικονο-

μικής Ζώνης Διώρυγας Σουέζ και την αναμόρφωση του 

θεσμικού πλαισίου επενδύσεων στην Αίγυπτο 

Στις 16.2, σε ειδική εκδήλωση-ημερίδα σε κεντρικό ξενοδοχείο 

του Καΐρου κηρύχθηκε η έναρξη υλοποίησης δύο προγραμμά-

των του ΟΟΣΑ που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. στην Αί- 

γυπτο. Την έναρξη των προγραμμάτων κήρυξαν ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Ζώνης του Σουέζ, κ. Darwish, ο Επιτετραμ-

μένος της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε., κ. Brender και ο Διε-

υθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΟΟΣΑ, κ. Schaal. Στην ημερίδα 

μετείχε πληθώρα στελεχών της Οικονομικής Ζώνης Σουέζ, της 

Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, αιγυπτιακών Αρχών και επιχειρηματικών 

φορέων, καθώς και εκπροσώπων των εδώ Πρεσβειών κρατών 

μελών. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την παροχή τεχνικής βοή-

θειας με σκοπό την συνδρομή στην ανάπτυξη της προ έτους 

συσταθείσας Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας Σουέζ, το δε 

δεύτερο την αναμόρφωση του αιγυπτιακού θεσμικού πλαισίου 

για τις επενδύσεις με σκοπό την εγκαθίδρυση φιλικότερου και 

περισσότερο ανοικτού σε επενδύσεις –ξένες προπαντός- περι-

βάλλοντος. Τα δύο προγράμματα εμπίπτουν στο γενικότερο 

πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας ΟΟΣΑ και Ε.Ε. για προώθη-

ση των επενδύσεων και βελτίωση της ελκυστικότητας των χω-

ρών της Μεσογείου ως επενδυτικών προορισμών. 

 

Χρηματοδότηση προγράμματος διαχείρισης υγρών λυμά-

των από EBRD 

Στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότη-

σης & Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε ότι ενέκρινε -σε προ-

καταρκτική φάση- την χρηματοδότηση προγράμματος για την 

ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υγρών λυμάτων στην αι-

γυπτιακή επαρχία Fayoum, συνολικού επενδυτικού κόστους 

€400 εκατ. Το πρόγραμμα αναμένεται να εφοδιάσει με σύγ-

χρονο δίκτυο αποχέτευσης άνω του 1 εκατ. κατοίκους της εν 

λόγω επαρχίας, καθώς και να μειώσει τα επίπεδα ρύπανσης 

της λίμνης Qarun, η οποία μέχρι σήμερα γίνεται δέκτης των 

απορριπτόμενων λυμάτων. Η EBRD αναμένεται να παράσχει 

διμερές δάνειο ύψους έως €170 εκατ. για την χρηματοδότηση 

του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή 8 

μονάδων κατεργασίας υγρών λυμάτων, την επέκταση 17 υ-

φιστάμενων μονάδων, καθώς και την επέκταση του αποχετευ-

τικού δικτύου και την αγορά εξοπλισμού για τις μονάδες που 

θα κατασκευαστούν ή επεκταθούν. Σύμφωνα με την σχετική 

ανακοίνωση, η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να 

συγχρηματοδοτηθεί από διμερές δάνειο ύψους έως €160 εκατ. 

της ΕΤΕπ, καθώς επίσης και από επιχορήγηση με κονδύλι €30 

εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Γειτονίας (NIF). 

Εφ’ όσον η χρηματοδότηση εγκριθεί οριστικά από την EBRD, 

τα κατασκευαστικά έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εντός 

ενός έτους, ενώ το όλο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 

τοπική θυγατρική της εθνικής εταιρείας ύδρευσης και αποχέ-

τευσης της Αιγύπτου (Fayoum Company for Water & Waste-

water).    

 

Αναμενόμενη λήψη χρηματοδοτήσεων από την Παγκόσμια 

Τράπεζα 

Όπως ανακοίνωσε στις 21.2 η Αιγύπτια Υπουργός Επενδύσεων 

& Διεθνούς Συνεργασίας κα Nasr, επίκειται άμεσα η λήψη της 

πρώτης δόσης δανείου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την α-

νάπτυξη της Άνω Αιγύπτου. Το συνολικό ύψος του εν λόγω 

δανείου, που εγκρίθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2016, ανέρχεται 

σε $500 εκατ., ενώ η αναμενόμενη πρώτη δόση σε $125 εκατ. 

Σύμφωνα εξάλλου με ανακοίνωση του διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Αιγύπτου, κ. Amer, στις 24.2, εντός του Μαρ-

τίου αναμένεται η λήψη της δεύτερης δόσης δανειακής διευκό-

λυνσης της Παγκόσμιας Τράπεζας για την δημοσιονομική στή-

ριξη της χώρας. Θυμίζουμε ότι το συνολικό ύψος του εν λόγω 

πακέτου δημοσιονομικής στήριξης ανέρχεται σε $3 δισ., ενώ η 

αναμενόμενη δεύτερη δόση σε $1 δισ. Σημειωτέον ότι η λήψη 
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της δεύτερης δόσης εκκρεμεί από τις αρχές τρέχοντος έτους.  
 
Προοπτικές αναπτυξιακής χρηματοδότησης της Αιγύπτου 

από την Βρετανία 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού Εξω-

τερικών κ. Johnson στο Κάιρο και την συνάντησή του στις 

25.2 με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο κ. Al Sisi, ανακοινώθηκε η πα-

ροχή βρετανικής διμερούς διευκόλυνσης δανειακών εγγυήσεων 

ύψους $150 εκατ. προς την Αίγυπτο, με σκοπό την στήριξη του 

προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Κονδύλια ύψους 

$18 εκατ. από την εν λόγω διευκόλυνση θα κατευθυνθούν σε 

χρηματοδότηση τεχνικής βοήθειας για λήψη μέτρων στήριξης 

των ευάλωτων οικονομικά πληθυσμιακών ομάδων της χώρας, 

ενώ παράλληλα η Βρετανία θα χρηματοδοτήσει με κονδύλια 

ύψους £1,1 εκατ. αιγυπτιακές νεοφυείς επιχειρήσεις, εντός της 

περιόδου της προσεχούς τριετίας. Τέλος, η Βρετανία ανακοί-

νωσε την περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαίου του διμερούς 

αναπτυξιακού ταμείου “Newton-Mosharafa”, ώστε να φθάσει 

τις £50 εκατ., με σκοπό την χρηματοδότηση της έρευνας και 

της καινοτομίας στην Αίγυπτο.       

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 
Κάθετη μείωση της χρήσης αιγυπτιακών τραπεζικών καρ-

τών στο εξωτερικό 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου, οι 

συναλλαγές δια της χρήσης αιγυπτιακών τραπεζικών καρτών 

στο εξωτερικό κατά το τελευταίο δίμηνο 2016 εμφανίστηκαν 

μειωμένες κατά 55%, ή $223 εκατ. σε σύγκριση με το αντί-

στοιχο δίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα της μεγάλης απώλει-

ας αξίας που παρουσίασε η λίρα, σε συνέχεια της απελευθέ-

ρωσης του καθεστώτος ισοτιμίας της. Θυμίζουμε ότι από τα 

μέσα του 2016, κατόπιν σχετικών οδηγιών της Κεντρικής 

Τράπεζας, οι εγχώριες τράπεζες είχαν αναστείλει ή περιορίσει 

σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα χρήσης χρεωστικών και 

πιστωτικών καρτών από πελάτες τους στο εξωτερικό, ενώ 

στην συνέχεια, μετά την απελευθέρωση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της λίρας στις αρχές Νοεμβρίου 2016, οι εν λόγω 

περιορισμοί χαλάρωσαν. 

 

Το Χρηματιστήριο Αιγύπτου κάνει δεκτό το αίτημα IPO 

της Banque du Caire 

Στις 8.2 το Χρηματιστήριο Αιγύπτου έκανε δεκτό το αίτημα 

της Banque du Caire, τρίτης μεγαλύτερης κρατικής τράπεζας 

της χώρας, για αρχική δημόσια εγγραφή 562,5 εκατ. μετοχών 

της, συνολικής αξίας EGP2,25 δισ., στο πλαίσιο της διαδικα-

σίας μερικής ιδιωτικοποίησής της. Σύμφωνα με το Χρηματισ-

τήριο, η δημόσια εγγραφή των μετοχών της τράπεζας θα γίνει 

σε 2 φάσεις, η μεν πρώτη αξίας EGP1,6 δισ., η δε δεύτερη 

αξίας EGP650 εκατ., με τιμή-στόχο ανά μετοχή στις EGP4. 

Σημειώνουμε ότι η σημερινή κεφαλαιοποίηση της Banque du 

Caire ανέρχεται σε EGP1,6 δισ., ενώ η τράπεζα διαθέτει περί-

που 240 υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Αίγυπτο.    

 

Ο επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 57,9% των τρα-

πεζικών πιστώσεων (στοιχεία 10.2016) 

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπε-

ζας Αιγύπτου (CBE), μηνός Οκτωβρίου 2016, ο επιχειρηματι-

κός τομέας απορρόφησε το 57,9% των συνολικών τραπεζικών 

πιστώσεων. Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς όλους τους τομείς 

της οικονομίας στα τέλη Οκτωβρίου 2016 εμφανίστηκαν αυξη-

μένες κατά EGP198,8 δισ. (+25,4%) σε σύγκριση με τον αντί- 

στοιχο μήνα του 2015, ανερχόμενες συνολικά σε EGP981,2 

δισ. Ο βιομηχανικός κλάδος απορρόφησε το 32,9% των τραπε-

ζικών πιστώσεων, ακολουθούμενος από τον κλάδο υπηρεσιών 

–συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού- (26,6%) και εκείνον 

του εμπορίου (10,8%), ενώ τα αιγυπτιακά νοικοκυριά απορρό-

φησαν το 28,3%. Από την άλλη, το ύψος των συνολικών κατα-

θέσεων στις τράπεζες σημείωσε τον Οκτώβριο 2016 αύξηση 

κατά EGP351,6  δισ. (+18,8%) έναντι του Οκτωβρίου 2015, 

ανερχόμενο σε EGP2,217 τρισ., εκ των οποίων ποσοστό 

61,78% αντιπροσώπευσαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών. 

 

Χρηματιστήριο Αιγύπτου 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Φεβρουαρίου, 

το Χρηματιστήριο Αιγύπτου υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης 

με το Αυστραλιανό Χρηματιστήριο (Australian Securities 

Exchange του Σύδνεϋ), με σκοπό την ενίσχυση της συνεργα-

σίας τους και της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών. 

Κεντρικό στόχο του μνημονίου αποτελεί η εκατέρωθεν και 

από κοινού εισαγωγή και εμπορία χρηματιστηριακών τίτλων, 

που ελπίζεται ότι θα δημιουργήσει πρόσθετες επενδυτικές 

προοπτικές και δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων για τις αι-

γυπτιακές και αυστραλιανές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε καινο-

τόμους κλάδους, με έμφαση στις εξορύξεις, το πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο, την αγορά ακινήτων, την υψηλή τεχνολογία, 

την αγροβιομηχανία και τις υπηρεσίες. Σημειώνουμε ότι το 

αιγυπτιακό Χρηματιστήριο ακολούθησε από τα τέλη Ιανουα-

ρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου συνολικά ανοδική πορεία, με 

τον κεντρικό δείκτη να καταγράφει άνοδο της τάξεως του 

13%, κυρίως ως αποτέλεσμα της τάσης ενίσχυσης του εγχώρι-

ου νομίσματος. Πάντως, όπως ανέφεραν παράγοντες της αγο-

ράς, το Χρηματιστήριο Αιγύπτου ενδέχεται να επηρεαστεί 

αρνητικά από την σχεδιαζόμενη από πλευράς κυβέρνησης 

επιβολή τέλους χαρτοσήμου στις χρηματιστηριακές συναλλα-

γές (της τάξεως του 0,04%-0,05%).           

 

Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Πληρωμών  

Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, στις 14.2 ο 

Πρόεδρος κ. Al Sisi εξέδωσε διάταγμα (89/2017) δια του ο-

ποίου συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Πληρωμών, με σκοπό 

τον περιορισμό της χρήσης χαρτονομισμάτων εκτός τραπεζι-

κού συστήματος, κυρίως δια της στήριξης της ανάπτυξης των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επικεφαλής του Συμβουλίου θα 

είναι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, ενώ σε αυτό θα συμμετέχουν 

επίσης ο Π/Θ, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, 6 υπουρ-

γοί, καθώς και ανώτατα στελέχη άλλων κρατικών φορέων. 

 

Ενίσχυση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολλαρίου 

Η αιγυπτιακή λίρα συνέχισε να ακολουθεί τάση ενίσχυσής της 

στην διάρκεια του Φεβρουαρίου, με την ισοτιμία να πέφτει 

κάτω από το επίπεδο των 16 λιρών ανά δολλάριο (στις 15,8 

λίρες ανά δολλάριο στις 28.2), έναντι ισοτιμίας 18,9 λιρών ανά 

δολλάριο στα τέλη Ιανουαρίου. Κατά την Κεντρική Τράπεζα 

της Αιγύπτου (CBE), η ενίσχυση της λίρας οφείλεται στην 

χαμηλότερη ζήτηση συναλλάγματος τόσο από το κράτος, όσο 

και από τους εισαγωγείς, ενώ εφ’ όσον η τάση αυτή συνεχι-

στεί, ελπίζεται ότι θα συνεισφέρει και στην αποκλιμάκωση του 

πληθωρισμού. Όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο MENA, 

ως αποτέλεσμα της τάσης ενίσχυσης της λίρας, το αιγυπτιακό 

Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε στις 15.2 την αναθεώρηση 

της προκαθορισμένης ισοτιμίας της λίρας προς το δολλάριο 

όσον αφορά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τα τελωνεία, 

στο επίπεδο των 16 λιρών ανά δολλάριο, έως το τέλος Φεβρου- 
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αρίου, έναντι ισοτιμίας 18,5 λιρών ανά δολλάριο που είχε υιο-

θετήσει ένα μήνα νωρίτερα. Επισημαίνεται τέλος ότι στις 16.2 

η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε την διατήρηση των επιτοκίων 

αναφοράς στα επίπεδα που είχε καθορίσει στις αρχές Νοεμβρί-

ου 2016, ήτοι στο 14,75% για το επιτόκιο καταθέσεων, στο 

15,75% για το επιτόκιο χορηγήσεων και στο 15,25% για το 

κύριο επιτόκιο. 

 

Ευνοϊκή ρύθμιση Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου για τα 

χρέη επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα της 21.2 που επικα-

λούνται πηγές της αιγυπτιακής Κεντρικής Τράπεζας (CBE), 

έχει αποφασιστεί –κατόπιν πρόσφατης διαβούλευσης με εκ-

προσώπους εγχώριων επιχειρηματικών / επενδυτικών κλάδων

- ευνοϊκή ρύθμιση που προβλέπει την αναδιάρθρωση χρεών 

επιχειρήσεων προς τις τράπεζες σε ξένο συνάλλαγμα 

(δολλάρια). Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά επιχειρή-

σεις με κύκλο εργασιών έως EGP500 εκατ., με χρέη προς τον 

τραπεζικό τομέα έως $5 εκατ., ήτοι περίπου 570 επιχειρήσεις 

σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο. Βάσει της απόφασης, τα 

χρέη αυτών των επιχειρήσεων θα αναδιαρθρωθούν και πλη-

ρωθούν σε λίρες με επιτόκιο 12%, υπό τον όρο ότι οι ενδιαφε-

ρόμενοι θα καταθέσουν σχετικό αίτημα. Η εν λόγω απόφαση 

εμπίπτει στο πλαίσιο της οργανωμένης κυβερνητικής προσπά-

θειας για ανακούφιση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 

από την απελευθέρωση της ισοτιμίας και την σοβαρή μέχρι 

πρότινος υποτίμηση της λίρας.     

 

Αύξηση συναλλαγματικών εισπράξεων το οικονο-

μικό έτος 2015/16  

Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας 

(CAPMAS), οι συνολικές εισπράξεις ξένου συναλλάγματος 

στην διάρκεια του οικονομικού έτους 2015/16 εμφανίστηκαν 

αυξημένες κατά 67,4% έναντι του προηγούμενου έτους, ανερ-

χόμενες σε EGP1,509 τρισ. Από την άλλη, οι αιγυπτιακές 

πληρωμές σε συνάλλαγμα παρουσιάστηκαν αυξημένες κατά 

22,6%, ανερχόμενες σε EGP1,011 τρισ. Η CAPMAS απέδωσε 

την μεν αύξηση των συναλλαγματικών εισπράξεων στις εισ-

πράξεις από εξαγωγές αγαθών και από ιδιωτικές συναλλαγές, 

την δε αύξηση των πληρωμών σε τρέχουσες και κεφαλαιακές 

μεταβιβαστικές πληρωμές, καθώς και σε επενδύσεις Αιγυπτί-

ων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συναλλαγματι-

κές εισπράξεις από χώρες της αραβικής ζώνης ελευθέρων 

συναλλαγών ανήλθαν το 2015/16 σε EGP673 δισ. (+65,3%), 

ενώ οι εισπράξεις από χώρες της Ε.Ε. ανήλθαν σε EGP269,3 

δισ. (+98,9%, κυρίως λόγω αυξημένων συναλλαγματικών 

εισροών από Λουξεμβούργο, Ιρλανδία και Ισπανία).  

 

Η Κεντρική Τράπεζα Αιγύπτου αλλάζει τα επιτρεπόμενα 

όρια χρήσης πλεονασμάτων συναλλάγματος 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος στα τέλη Φεβ-

ρουαρίου, η Κεντρική Τράπεζα (CBE) μετέβαλε πρόσφατα τα 

επιτρεπόμενα όρια χρήσης πλεονασμάτων ξένου συναλλάγμα-

τος από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, οι 

τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν, πέραν των εισαγωγικών 

αναγκών σε βασικά αγαθά, το 50% των υπολειπόμενων πλεο-

νασμάτων τους σε συνάλλαγμα για την χρηματοδότηση εισα-

γωγών μη βασικών αγαθών, το 25% για επαναπατρισμούς 

κερδών ξένων εταιρειών και το 25% για τροφοδότηση της 

διατραπεζικής αγοράς συναλλάγματος (μειώνοντας το τελευ-

ταίο ποσοστό από το επίπεδο του 50% που ήταν προηγουμέ-

νως). 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

 

Μεγάλη επένδυση Αιγύπτιου μεγιστάνα Sawiris στην Κύπ-

ρο 

Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στην εκκίνηση 

διεθνούς προωθητικού roadshow του Αιγύπτιου μεγιστάνα 

Naguib Sawiris, από την πόλη του Ντουμπάι, με σκοπό την 

προσέλκυση επενδυτών για την ανάπτυξη μεγάλου project 

στον κλάδο τουριστικών ακινήτων, της τάξεως των $235  

εκατ., στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Το εν λόγω επενδυτικό 

σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή πολυτελών διαμερισμά-

των και κατοικιών, εμπορικών κέντρων, μαρίνας, καθώς και 

την διαμόρφωση ιδιωτικών παραλιών στο διεθνούς φήμης 

παράλιο θέρετρο της Κύπρου.  

 

Τουρκο-αιγυπτιακό επιχειρηματικό φόρουμ στο Κάιρο 

Στις 18.2 η Ένωση Επιχειρηματιών Αιγύπτου-Τουρκίας 

(TUMIAD) πραγματοποίησε επιχειρηματικό φόρουμ στο Κάι-

ρο, με σκοπό την διερεύνηση νέων προοπτικών ανάπτυξης και 

διεύρυνσης των διμερών οικονομικών, εμπορικών και επενδυ-

τικών συνεργασιών. Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, 

το φόρουμ προσέλκυσε περί τους 50 επιχειρηματίες από ε-

κάστη πλευρά. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της 

Ένωσης, κ. A. Ataseven, ο όγκος του διμερούς εμπορίου εξε-

λίσσεται ανοδικά φθάνοντας τα $4,1 δισ. το 2016, με την Αί-

γυπτο να αποτελεί τον 7ο μεγαλύτερο εισαγωγέα τουρκικών 

προϊόντων και την Τουρκία να αποτελεί τον 5ο δημοφιλέστε-

ρο προορισμό για τα αιγυπτιακά εξαγόμενα προϊόντα. Περαι-

τέρω, ο κ. Ataseven δήλωσε πως στόχος της τουρκικής επιχει-

ρηματικής κοινότητας είναι η διεύρυνση των τουρκικών επεν-

δύσεων στην Αίγυπτο, από το σημερινό επίπεδο των $5 δισ. 

στο επίπεδο των $10 δισ., με πληθώρα προγραμματιζόμενων 

επενδυτικών σχεδίων στους κλάδους ενέργειας, εξόρυξης, 

υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, τεχνικών εταιρειών και 

κατασκευών, χημικής και κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανί-

ας.  

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης για την διασύνδεση 

των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και 

Αιγύπτου 

Στις 6.2, στο αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ, 

πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης για 

την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την διασύν-

δεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, της 

Κύπρου και της Αιγύπτου, έργο το οποίο σχεδιάζεται με την 

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΔΕΗ, και εμπίπ-

τει στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας. Το Μνημόνιο 

υπεγράφη από τους επικεφαλής των εταιρειών EuroAfrica 

Interconnector, κ. Ν. Κτορίδη και Egyptian Electricity 

Holding Company, κ. G. Desouky, παρουσία του Υπουργού 

Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ της Αιγύπτου κ. M. Shaker, των Πρέσ-

βεων της Ελλάδας και της Κύπρου στην Αίγυπτο κ.κ. Διάμε-

ση και Μορίτση αντίστοιχα, καθώς και άλλων επισήμων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την υπο-

γραφή, στην σχεδιαζόμενη μορφή του το 

έργο EuroAfrica Interconnector θα περιλαμβάνει υποθαλάσσι-

α καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνολικού μή-

κους 890 ναυτικών μιλίων και ισχύος 2.000 MW, που θα συν-

δέουν –μέσω Κύπρου και Ελλάδας- τα ηλεκτρικά δίκτυα της 

Ευρώπης και της Αφρικής. 
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Ταχύρρυθμη πρόοδος των έργων ηλεκτρικών σταθμών 

που κατασκευάζει η Siemens 

Σύμφωνα με πρόσφατο εταιρικό ανακοινωθέν του μεγάλου 

γερμανικού ομίλου Siemens, οι εργασίες κατασκευής 3 νέων 

ηλεκτροπαραγωγών σταθμών στις περιοχές Beni Suef, Burul-

lus και Νέας Διοικητικής Πρωτεύουσας εξελίσσονται με εξαι-

ρετικά ικανοποιητική ταχύτητα, έχοντας μάλιστα -κατά την 

ολοκλήρωση της πρώτης φάσης κατασκευής- υπερβεί τον αρ-

χικό στόχο παραγωγικής δυναμικότητας κατά 400 MW και 

έχοντας ήδη προσθέσει συνολική ισχύ 4,8 GW στο εθνικό δί-

κτυο. Σημειωτέον ότι η Siemens ανέλαβε από το αιγυπτιακό 

κράτος το 2015 συμβάσεις συνολικής αξίας €8 δισ., για κατα-

σκευή 3 νέων ηλεκτροπαραγωγών σταθμών συνδυασμένου κύ-

κλου συνολικής  ισχύος 14,4 GW σε συνεργασία με τους αι-

γυπτιακούς ομίλους Orascom Construction και Elsewedy Ele-

ctric, καθώς και 12 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 2 GW 

σε περιοχές στον Κόλπο Σουέζ και δυτικά του Νείλου, με σκο-

πό την επέκταση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της χώ-

ρας. Οι 3 σταθμοί αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τον 

Μάιο του 2018, «προσφέροντας ηλεκτροδότηση σε 45 εκατ. 

κατοίκους της χώρας και επιτρέποντας στην Αίγυπτο να εξοι-

κονομεί ετησίως κονδύλια $1,3 δισ. από εισαγωγές ενέργειας», 

όπως ανέφερε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens 

Egypt, κ. Ghaly.    

 

Επενδύσεις του αμερικανικού πετρελαϊκού ομίλου Apache 

στην Αίγυπτο 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα ο εγχώριος 

κλαδικός Τύπος, ο μεγάλος αμερικανικός όμιλος έρευνας και 

ανάπτυξης υδρογονανθράκων Apache Corporation με έδρα το 

Houston, ο οποίος δραστηριοποιείται επί μακρόν στην Αίγυ-

πτο δια της κοινοπραξίας του με την κρατική εταιρεία πετρε-

λαίου (EGPC) υπό την επωνυμία Khalda Petroleum Com-

pany, έχοντας ήδη επενδύσει κεφάλαια άνω των $8 δισ. σε 

έρευνα και ανάπτυξη κατά την περίοδο 1995-2010, εμφανίζε-

ται να προγραμματίζει την εντατικοποίηση της δραστηριότη-

τάς του στην χώρα, επικεντρωνόμενος στην Δυτική Έρημο. 

Συγκεκριμένα, ο όμιλος Apache, ο οποίος αποτελεί τον μεγα-

λύτερο παραγωγό υγρών υδρογονανθράκων και φυσικού αε-

ρίου στην Δυτική Έρημο και εκ των κορυφαίων σε ολόκληρη 

την Αίγυπτο, με μέσο ημερήσιο επίπεδο ακαθάριστης παρα-

γωγής 350 χιλ. βαρελιών ισοδυνάμων πετρελαίου στα τέλη 

του 2016, αναμένεται να προβεί σε επενδύσεις της τάξεως 

των $909 εκατ. στην διάρκεια του οικονομικού έτους 2016/17 

για την διάνοιξη 97 νέων φρεάτων, ενώ για το επόμενο οικο-

νομικό έτος (2017/18) προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 

$810 εκατ. με σκοπό την διάνοιξη 33 φρεάτων έρευνας και 52 

φρεάτων εξόρυξης, καθώς και την εκπόνηση σεισμικών μελε-

τών σε περιοχές της Δυτικής Ερήμου. Σημειωτέον ότι η 

Apache στην διάρκεια του 2015 ανακάλυψε 7 νέα κοιτάσματα 

πετρελαίου και αερίου στην Δυτική Έρημο, ενώ το οικονομι-

κό έτος 2015/16 επένδυσε κεφάλαια πλησίον των $800 εκατ. 

στην διάνοιξη 50 νέων φρεάτων και την ολοκλήρωση εργα-

σιών σε 191 ακόμη φρέατα, ενώ επίσης ολοκλήρωσε την α-

νάπτυξη μονάδας συμπίεσης αερίου στην περιοχή Al Qasr, 

συνολικού επενδυτικού κόστους $310 εκατ.  

 

Αιγυπτιακές εισαγωγές φορτίων υγροποιημένου φυσικού 

αερίου 

Σύμφωνα με κλαδικά δημοσιεύματα αρχών Φεβρουαρίου, η 

Αίγυπτος έχει καταλήξει σε συμφωνίες για την εισαγωγή 43 

έως 45 φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από 

το Ομάν, την Ρωσία και την Γαλλία, αρχής γενομένης από τον 

προσεχή Μάρτιο και ως τα τέλη του 2017. Σύμφωνα με τον 

επικεφαλής της κρατικής εταιρείας αερίου (EGAS), κ. Al-

Masry, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν όρους αποπληρωμής 

των φορτίων εντός περιόδου 6 μηνών.   

 

Πληρωμή οφειλών αιγυπτιακού κράτους προς τον ιταλικό 

όμιλο ENI 

Σύμφωνα με εγχώριες και διεθνείς ειδησεογραφικές πηγές με 

βάση σχετική δήλωση υψηλού αξιωματούχου της Κεντρικής 

Τράπεζας Αιγύπτου, το αιγυπτιακό κράτος κατέβαλε τον Ια-

νουάριο αποζημιώσεις έναντι οφειλών του, ύψους $630 εκατ., 

προς την ιταλική εταιρεία ENI, με σκοπό την ενίσχυση της 

ταμειακής ρευστότητάς της ώστε να διευκολυνθούν και επιτα-

χυνθούν οι εργασίες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των μεγά-

λων κοιτασμάτων αερίου που βρίσκονται υπό την ευθύνη της, 

κυρίως δε του γιγαντιαίου κοιτάσματος Zohr που επιδιώκεται 

να εκκινήσει την παραγωγή του έως τα τέλη του τρέχοντος 

έτους. Η καταβολή αποζημιώσεων στην ENI εντάσσεται στον 

ευρύτερο στόχο της αιγυπτιακής κυβέρνησης να απομειώσει 

δραστικά το επίπεδο των οφειλών της σε ξένες πετρελαϊκές 

εταιρείες, συνολικού ύψους $3,5 δισ.       

 

Egypt Petroleum Show 2017 (14-16 Φεβρουαρίου 

2017) 

Στο διάστημα 14-16.2 πραγματοποιήθηκε στο διεθνές εκθεσι-

ακό κέντρο Καΐρου η πολυδιαφημισμένη από αιγυπτιακής 

πλευράς διεθνής έκθεση και συνέδριο των κλάδων πετρελαίου 

και φυσικού αερίου, με τίτλο “Egypt Petroleum Show – 

EGYPS 2017”, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της κυβέρ-

νησης της Αιγύπτου. Την έναρξη της σημαντικής εκδήλωσης 

κήρυξε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi. Στο σκέλος του συ-

νεδρίου μετείχαν ανώτατα στελέχη της αιγυπτιακής κυβέρνη-

σης και δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων, μεταξύ των ο-

ποίων ο Αιγύπτιος Π/Θ κ. Ismail, οι Υπουργοί Πετρελαίου κ. 

El Molla και Ηλεκτρικής Ενέργειας & ΑΠΕ κ. Shaker, οι Δι-

ευθύνοντες Σύμβουλοι των κρατικών εταιρειών πετρελαίου 

(EGPC) κ. El Hadidi και αερίου (EGAS) κ. El Masry. Παρέ-

στησαν επίσης πολλοί εκπρόσωποι ξένων κυβερνήσεων 

(Ιορδανίας, ΗΑΕ, Κύπρου), αλλά και ανώτατα στελέχη όλων 

των μεγάλων διεθνών ομίλων που δραστηριοποιούνται στους 

κλάδους έρευνας, εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογοναν-

θράκων στην χώρα (British Petroleum, ENI, Edison Spa, Ku-

wait Energy Company, Baker Hughes, Apache, Halliburton 

κ.α.). Στις τρεις αίθουσες της έκθεσης μετείχαν συνολικά 296 

εκθέτες, με 8 οργανωμένες συμμετοχές σε εθνικά περίπτερα 

(από Βρετανία / Σκοτία, Γαλλία, Ιταλία, Κίνα, Μπαχρέιν, Ν. 

Κορέα και ΗΑΕ), καθώς και δύο ανεξάρτητες συμμετοχές 

ελληνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύ-

ματα, στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. 

Al Sisi συναντήθηκε με τους διευθύνοντες συμβούλους των 

ομίλων ENI και BP, ενώ οριστικοποιήθηκε και υπογράφηκε η 

συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων, που προβλέπει την εξαγο-

ρά μεριδίου 10% του οικοπέδου Shorouk από την BP, η οποία 

κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συμμετάσχει, από κοινού με την 

ENI, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του γιγαντιαίου κοιτάσ-

ματος αερίου Zohr.  

 

Αναμόρφωση στρατηγικής του αιγυπτιακού κλάδου υδρο-

γονανθράκων 

Σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα, 4 διεθνείς 

συμβουλευτικοί οίκοι έχουν προεπιλεγεί στο πλαίσιο διεθνούς 
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διαγωνισμού για την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμης στρατηγικής 

μεταρρυθμίσεων στον αιγυπτιακό κλάδο υδρογονανθράκων. 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εταιρείες McKinsey, 

Ernst & Young, Navigant Consulting και Pricewaterhouse 

Coopers, που θα υποβάλουν τις προσφορές τους έως τα μέσα 

Μαρτίου τ.ε. Το πεδίο των σκοπούμενων μεταρρυθμίσεων 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σύστημα επιδοτήσεων καυ-

σίμων, την αναμόρφωση της λειτουργίας των κρατικών φορέ-

ων και την διαχείριση των οφειλών του κράτους προς τις πε-

τρελαϊκές εταιρείες. Ο εν λόγω διεθνής διαγωνισμός διενερ-

γείται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Αιγύπτου έναντι του 

ΔΝΤ για αναμόρφωση του κλάδου υδρογονανθράκων και 

αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα. 

 

Δηλώσεις περί έναρξης φορτώσεων πετρελαίου από Ιράκ 

τον Μάρτιο 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρακινού Πρέσβη στο Κάιρο, κ. 

Hadi, η ιρακινή κρατική εταιρεία εξαγωγών πετρελαίου 

(SOMO) έχει οριστικοποιήσει την διαδικασία υπογραφής 

συμφωνίας για την προμήθεια της Αιγύπτου με 1 εκατ. βαρέ-

λια αργού πετρελαίου σε μηνιαία βάση, η δε υπογεγραμμένη 

συμφωνία έχει προωθηθεί στο αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρε-

λαίου. Κατά τον Ιρακινό Πρέσβη, το πρώτο μηνιαίο φορτίο 

αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει από το Ιράκ στην 

Αίγυπτο προς τα τέλη Μαρτίου. Ο κ. Hadi αναφέρθηκε επίσης 

σε στρατηγικό σχέδιο σύνδεσης των ιρακινών κοιτασμάτων 

της Βασόρας με την Αίγυπτο, μέσω δύο αγωγών πετρελαίου 

και φυσικού αερίου και μέσω του λιμένος της Άκαμπα στην 

Ιορδανία.  

 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Αύξηση των τιμών διάθεσης επιδοτούμενης ζάχαρης στην 

αιγυπτιακή αγορά 

Από την 1η Φεβρουαρίου, το αιγυπτιακό Υπουργείο Προμη-

θειών αύξησε -για δεύτερη φορά το τελευταίο δίμηνο- την 

τιμή της επιδοτούμενης ζάχαρης που διατίθεται μέσω του 

συστήματος καρτών σίτισης. Η αποφασισθείσα αύξηση ήταν 

της τάξεως του 14%, φέρνοντας την τιμή της επιδοτούμενης 

ζάχαρης στις EGP8 ανά κιλό. Νωρίτερα στην διάρκεια του 

2016 και μετά την απελευθέρωση της ισοτιμίας της λίρας, το 

αιγυπτιακό κράτος είχε αυξήσει τις τιμές προμήθειας ζάχαρης 

από τους παραγωγούς σε EGP620 από EGP400 ανά τόνο, ενώ 

παράλληλα είχε προχωρήσει σε αύξηση της τιμής διάθεσης 

της επιδοτούμενης ζάχαρης κατά 40%, σε EGP7 ανά κιλό.   

 

Η Αίγυπτος και η συμφωνία τριμερούς ζώνης ελευθέρων 

συναλλαγών (TFTA) 

Στις αρχές Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εγχώρια οικονομικά 

δημοσιεύματα, η αιγυπτιακή κυβέρνηση σημείωσε πρόοδο 

στην διαδικασία κύρωσης της προσχώρησης της χώρας στην 

υπό σύσταση συμφωνία τριμερούς ζώνης ελευθέρου εμπορίου 

(TFTA), μεταξύ των μεγάλων οικονομικών συνασπισμών 

αφρικανικών κρατών και πιο συγκεκριμένα της Common 

Market for Eastern & Southern Africa (COMESA), της East 

African Community (EAC) και της Southern African Deve-

lopment Community (SADC). Σημειωτέον ότι η Αίγυπτος 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην πρωτοβουλία δημιουργίας 

της εν λόγω ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, ενώ η σχετική 

ιδρυτική συμφωνία υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2015 στο 

Sharm El-Sheikh. Στην υπό σύσταση ζώνη μετέχουν 26 αφρι-

κανικά κράτη, εκ των οποίων 18 έχουν υπογράψει την συμ- 

φωνία. Κανένα κράτος δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην κύ-

ρωσή της, καθώς συνεχίζονται διαπραγματεύσεις σχετικά με 

τους όρους πρόσβασης στις αγορές και τους κανόνες καταγω-

γής.     

 

Διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης διαδρόμου συνδυασμένων 

μεταφορών στο Νείλο  

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα μέσων Φεβρουαρίου, 

πρόοδος σημειώνεται στις μελέτες σκοπιμότητας μεγάλου 

διεθνούς προγράμματος που στοχεύει στην διασύνδεση 10 

αφρικανικών χωρών έως το 2024, μέσω ανάπτυξης συστήμα-

τος συνδυασμένων (“multimodal”) μεταφορών κατά μήκος 

του Νείλου, συνολικού μήκους 4.000 χλμ. και επενδυτικού 

κόστους $12 δισ. Κατά τα δημοσιεύματα, τις μελέτες σκοπι-

μότητας, που χρηματοδοτούνται εν μέρει από κονδύλια της 

Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, εκπονεί διεθνής συμβου-

λευτική εταιρεία γερμανο-βελγικών συμφερόντων. Σκοπός 

του προγράμματος είναι η δημιουργία και διασύνδεση συστη-

μάτων ποτάμιων, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών 

κατά μήκος του Νείλου, ενώνοντας έτσι 10 αφρικανικές χώ-

ρες (Τανζανία, Κένυα, Ουγκάντα, Ρουάντα, Μπουρούντι, 

Λ.Δ. Κονγκό, Ν. Σουδάν, Σουδάν, Αίγυπτο και Αιθιοπία), 

διευκολύνοντας τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.   

 

Αύξηση αιγυπτιακών εξαγωγών βάμβακος 

Σύμφωνα με στοιχεία της αιγυπτιακής στατιστικής υπηρεσίας 

(CAPMAS), κατά το τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2016 

(ξεκίνημα της τρέχουσας ετήσιας αγροτικής περιόδου) οι αι-

γυπτιακές εξαγωγές βάμβακος κατέγραψαν αύξηση κατά 

63,9% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου 

έτους, οφειλόμενη κυρίως σε εξαγωγές συσσωρευμένων απο-

θεμάτων του 2015. Συγκεκριμένα, οι αιγυπτιακές εξαγωγές 

βάμβακος ανήλθαν κατά το ως άνω τρίμηνο σε 202,5 χιλ. 

μετρικά καντάρια (1 καντάρι = 45,02 κιλά), έναντι 123,6 χιλ. 

μετρικών κανταριών κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. 

Από την άλλη, η CAPMAS διαπίστωσε την ελαφρά μείωση          

(-5,3%) της εγχώριας κατανάλωσης αιγυπτιακού βάμβακος, 

στα επίπεδα των 107 χιλ. μετρικών κανταριών στην διάρκεια 

του τριμήνου Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2016, έναντι 113 χιλ. 

μετρικών κανταριών κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.   

 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

 

Προσδοκίες ανάκαμψης τουρισμού κατόπιν άρσης ταξι-

διωτικών περιορισμών 

Όπως ανέφερε στα μέσα Φεβρουαρίου ο αιγυπτιακός Τύπος, 4 

σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Φινλαν-

δία) προχώρησαν στις 9 και 10.2 σε άρση ταξιδιωτικών οδηγι-

ών προς τους πολίτες τους, προκειμένου αυτοί να αποφεύγουν 

να επισκέπτονται τις τουριστικές περιοχές του Νοτίου Σινά. Η 

άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών από τις εν λόγω χώρες, σε 

συνδυασμό με την πρόσφατη επανέναρξη απ’ ευθείας πτήσεων 

από την Γερμανία προς την χερσόνησο του Σινά και την πολυ-

αναμενόμενη επανέναρξη πτήσεων ρωσικών αεροσκαφών 

προς την Αίγυπτο, έχουν γεννήσει προσδοκίες ανάκαμψης του 

εγχώριου τουριστικού κλάδου, ο οποίος πέρσι επλήγη ιδιαίτε-

ρα σοβαρά από την συντριβή ρωσικού επιβατικού αεροσκά-

φους στο Σινά τον Οκτώβριο 2015 και την συνακόλουθη ανα-

κοπή του ρεύματος εισερχόμενων πτήσεων και τουριστικών 

ροών από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
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Εκστρατεία ανάδειξης Αιγύπτου σε προορισμό ιαματικού 

τουρισμού 

Η Αίγυπτος έχει πρόσφατα ξεκινήσει διαφημιστική εκστρα-

τεία με τίτλο “Tour n’ Cure”, υπό την αιγίδα των Υπουργείων 

Τουρισμού και Αερομεταφορών, για την ανάδειξη της χώρας 

σε διεθνή προορισμό παροχής υπηρεσιών ιαματικού τουρισ-

μού χαμηλού κόστους. Η αιγυπτιακή εκστρατεία επικεντρώ-

νεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς που πάσ-

χουν από ηπατίτιδα C, ασθένεια που η Αίγυπτος καταγράφει 

εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ίασης και συγκαταλέγεται μεταξύ 

των κορυφαίων χωρών στην αντιμετώπιση της νόσου σε πα-

γκόσμιο επίπεδο. Στο εν λόγω πλαίσιο, στα τέλη Φεβρουα-

ρίου επισκέφθηκε την χώρα ο διεθνούς φήμης ποδοσφαιρι-

στής Lionel Messi, ο οποίος χρησιμοποιείται από τις αιγυπτι-

ακές αρχές για ανάδειξη της χώρας σε διεθνή προορισμό για 

ασθενείς με ηπατίτιδα C.  

 

Σχεδιαζόμενη αύξηση τελών χορήγησης αιγυπτιακών θεω-

ρήσεων εισόδου 

Στα τέλη Φεβρουαρίου οι αιγυπτιακές αρχές αποφάσισαν την 

αύξηση των τελών χορήγησης αιγυπτιακών θεωρήσεων εισό-

δου, από το ισχύον επίπεδο των $25 στα $60, με έναρξη εφαρ-

μογής από την 1η Μαρτίου τ.ε. Στην συνέχεια ωστόσο, σύμ-

φωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού στο επίση-

μο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Αιγύπτου, MENA, γνω-

στοποιήθηκε ότι η έναρξη ισχύος των αυξημένων τελών μετα-

τίθεται χρονικά για την 1η Ιουλίου τ.ε. Σημειωτέον ότι η τε-

λευταία αύξηση των τελών αιγυπτιακών θεωρήσεων εισόδου 

είχε λάβει χώρα τον Απρίλιο 2014, από τα $15 στα $25. Η 

απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις σε εκπροσώπους του εγχώ-

ριου τουριστικού κλάδου, οι οποίοι την αντιμετωπίζουν ως 

παράλογη, την στιγμή που η Αίγυπτος πασχίζει να βοηθήσει 

τον τουριστικό της κλάδο να ανακάμψει.  
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

www.agora.mfa.gr/eg50  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 

Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 

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  

website:http://www.greekchambercairo.comdocs_en/  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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Συναλλαγματική ισοτιμία  

Χρηματιστήριο Αιγύπτου 



 

 

Προσεχείς Εκθέσεις 
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Event: 

BATIMAT EGYPT PROJECTS SUMMIT 2017 / 8th Inter-

national Exhibition for Steel Fabrication and Metallurgy / 

WINDOOREX 

Duration: 9-11/3/2017 

Tel. : +202-22703584, 22703585, +331-47565000 

Fax +202-22703586 

Organizer : 
Arabian German for Exhibition & Publishing, Reed Expositions 

France 

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) - Cairo International Conven-

tion & Exhibition Center 

  

Event: Golden Jubilee of Cairo international Fair  

Duration: 15-24/3/2017 

Tel. Fax.: +202-24032968 

Tel.2 : +202-22607811/12/13/14/15/16/17/18 (8 lines)  

Website : http//www.cairofair.com/ 

Email: info@cairofair.com 

Time : 10 A.M till 7 P.M. 

Tickets price : 

- 10 Pounds For one Person  

- 15 Pounds For Two Persons  

- 30 Pounds for 5 Persons  

Organizer : Egypt Expo and Convention Authority 

Hall No.: FAIRGROUND NASR CITY, CAIRO 

  

Event: City Escape Exhibition  

Duration: 31/3-3/4/2017 

Tel.: + 97143365161 

Fax : + 97143352438 

Organizer : Informa Co.  

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Conven-

tion and Exhibition Center 

  

Event: MediConex Exhibition  

Duration: 8-10/4/2017 

Tel.: 202- 23594110 - 23590999 

Fax : 202- 23780458 

Organizer : Arabian African Co. For Exhibitions and Conventions  

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Conven-

tion and Exhibition Center 

  

Event: Agri Business Exhibition  

Duration: 13-15/4/2017  

Tel.: 202- 37627559  

Fax : 202- 37629894  

Website : http://www.hayel.com.eg 

Organizer : Hayel Co. for International Media 

Hall No.: 
Exhibition Complex ( 4) -Cairo International Convention and 

Exhibition Center 

  

Event: FOOD AFRICA 2017 

Duration: 22-24/4/2017 

Tel.: +202-25245187/88 

Fax : +202-25245199 

Website : http://www.fooafrica-expo.com  

Organizer : IFP EGYPT GROUP 

Hall No.: Cairo International Convention and Exhibition Center 

  

Event: Egy Waste & Recycling Expo 

Duration: 27-29/4/2017 

Tel.: +202-23580982 

Fax : +202-27670146  

Organizer : Al Awael International Trade Fairs 

Hall No.: 
Exhibition Complex (4-5) -Cairo International Convention and 

Exhibition Center 

http://www.eeca.gov.eg/http/www.cairofair.com/
mailto:info@cairofair.com
http://www.hayel.com.eg

