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Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:Πληθωρισµός:  
 
Μείωση σηµείωσε ο πληθωρισµός τιµών καταναλωτή σε ετήσια βάση τον Μάρτιο 
2013, οπότε και ανήλθε σε 7,6% από 8,2% τον Φεβρουάριο, σύµφωνα µε στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου. 
 
∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα έτους ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα έτους ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα έτους ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα έτους 2013201320132013----14:14:14:14:  
 
Στο σχέδιο προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013-14, που κατατέθηκε προς 
έγκριση στη βουλή, προβλέπεται ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα ανέλθει σε 197.5 
δις λίρες Αιγύπτου (€24,68 δις),  δηλ. 9,5% του ΑΕΠ και είναι κατά 7% µεγαλύτερο 
του αναθεωρηµένου φετινού ελλείµµατος, το οποίο προβλέπεται να ανέλθει σε 185 
δις λίρες (10,7% του ΑΕΠ). Ωστόσο, σύµφωνα µε το σχέδιο προϋπολογισµού, οι δαπά-
νες του επόµενου προϋπολογισµού αναµένεται να αυξηθούν κατά 19% σε 692 δις 
λίρες (€86,5 δις) από 584 δις φέτος, ενώ το δηµόσιο χρέος θα αυξηθεί κατά 31% στα 
182 δις λίρες και οι δαπάνες για επιδοτήσεις, που θα αποτελούν 30% των δηµοσίων 
εξόδων, θα αυξηθούν κατά 12% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος ανερχόµενες σε 
205,5 δις λίρες.  
Οι δαπάνες για µισθούς και επιδόµατα του δηµοσίου τοµέα επίσης αναµένεται να 
αυξηθούν κατά 21% σε 172 δις λίρες. Τέλος, τα δηµόσια έσοδαδηµόσια έσοδαδηµόσια έσοδαδηµόσια έσοδα αναµένεται να αυξη-
θούν κατά 26%σε 497 δις λίρες, χάρη κυρίως σε αύξηση κατά 34% στη φορολογία 
εισοδήµατος.   
 
 
Ρυθµός ανάπτυξης: αναθεώρηση πρόβλεψης από ∆ΝΤ:Ρυθµός ανάπτυξης: αναθεώρηση πρόβλεψης από ∆ΝΤ:Ρυθµός ανάπτυξης: αναθεώρηση πρόβλεψης από ∆ΝΤ:Ρυθµός ανάπτυξης: αναθεώρηση πρόβλεψης από ∆ΝΤ:  
 
Το ∆ΝΤ αναθεώρησε σε 2% από 3% την πρόβλεψή του για τον ρυθµό ανάπτυξης της 
αιγυπτιακής οικονοµίας το οικονοµικό έτος 2012-13 στην έκθεσή του για την παγκό-
σµια οικονοµία. Το αιτιολογικό της αναθεώρησης (η προηγούµενη πρόβλεψη είχε δη-
µοσιευτεί τον Οκτώβριο 2012) αποδίδει την ευθύνη γι’ αυτή στην πολιτική αστάθεια 
της Αιγύπτου. Από την πλευρά της, η αιγυπτιακή κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 
ύψους 2,5% για το τρέχον οικονοµικό έτος. Όπως υποστηρίζουν αιγύπτιοι οικονοµολό-
γοι, ανάπτυξη ύψους 2% σηµαίνει ουσιαστικά µηδενική κατά κεφαλή ανάπτυξη του 
ΑΕΠ, εξαιτίας της ταχείας αύξησης του πληθυσµού.   
Οσαν αφορά την ανεργία, η πρόβλεψη του ∆ΝΤ κάνει λόγο για 13,5% το 2013 λόγω 
της αδυναµίας της σηµερινής οικονοµίας να δηµιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας 
για το µισό εκατοµµύριο νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας κάθε χρόνο. Τέ-
λος, ο πληθωρισµός αναµένεται να ανέλθει σε 8,2% κατά µέσο όρο το 2013 από 
8,6% το 2012, αλλά για το 2014 η πρόβλεψη του ∆ΝΤ τον ανεβάζει σε 13,7%.     
 
Αλλαγές ΥπουργώνΑλλαγές ΥπουργώνΑλλαγές ΥπουργώνΑλλαγές Υπουργών    
Ο πρόεδρος Μόρσυ προέβη σε αλλαγές υπουργών ως ακολούθως: 
Υπουργείο Οικονοµικών  Dr Fayed Abdel Moneem Ibrahim  
Υπουργείο Πετρελαίου  Sherif Haddara 
Υπουργείο Γεωργίας Dr Ahmed Mahmoud El Gizawy 
Υπουργείο Επενδύσεων Yehia Hamed Abdel Samie 
  



 

 

Άνοδος ανεργίας το Άνοδος ανεργίας το Άνοδος ανεργίας το Άνοδος ανεργίας το 2012:2012:2012:2012:  
 
Η στατιστική υπηρεσία της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι η ανεργία 
στη χώρα το 2012 ανήλθε σε 12,7%, καθώς προστέθηκαν επι-
πλέον 242.000 άνεργοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό 
τους σε 3,4 εκατοµµύρια επίς συνόλου εργατικού δυναµικού 27 
εκατοµµυρίων. Από τους ανέργους το 77% είναι ηλικίας 15-29 
ετών, ενώ το 80% αυτών διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο λυ-
κείου και το 1/3 πανεπιστηµιακό πτυχίο. Στα αστικά κέντρα η 
ανεργία ανέρχεται σε 16,3%, ενώ στις αγροτικές περιοχές σε 
9,9%. Τέλος, όσον αφορά τους 23,6 εκατοµµύρια εργαζόµε-
νους, οι 62,5% αυτών είναι  µισθωτοί και οι 16% αυτοαπασχο-
λούµενοι.   
 
 
Εµπορικό έλλειµµα:Εµπορικό έλλειµµα:Εµπορικό έλλειµµα:Εµπορικό έλλειµµα:  
 
Μείωση του εµπορικού ελλείµµατος σε ετήσια βάση κατά 12% 
σηµειώθηκε τον Ιανουάριο 2013 σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο 
2012. Συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε στοιχεί της Στατιστικής 
Υπηρεσίας Αιγύπτου, το έλλειµµα τον πρώτο µήνα 2013 διαµορ-
φώθηκε σε 17,79 δις λίρες Αιγύπτου  ($2,5 δις) σε σύγκριση µε 
20,2 δις λίρες τον Ιανουάριο 2012. Τούτο οφείλεται στην αύξη-
ση των εξαγωγών κατά 15,2%, ενώ σε αξία οι εξαγωγές ανήλ-
θαν σε 15,68 δις λίρες τον Ιανουάριο 2013, γεγονός που οφεί-
λεται σε αύξηση της τιµής εξαγόµενων αγαθών, όπως το αργό 
πετρέλαιο, τα πορτοκάλια, το ρύζι και τα κεραµικά. Στο µεταξύ, 
οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 1% ανερχόµενες σε 33,47 δις 
λίρες χάρη στην µείωση των τιµών ορισµένων πρώτων υλών, 
όπως ο χάλυβας και ο σίδηρος, τα χηµικά, το ξύλο και τα επιβα-
τικά οχήµατα.  
 
 
Υποτίµηση λίρας:Υποτίµηση λίρας:Υποτίµηση λίρας:Υποτίµηση λίρας:   
 
Νέο ιστορικό χαµηλό για το εθνικό νόµισµα έναντι του δολαρίου 
στις 23.04, οπότε η ισοτιµία διαµορφώθηκε σε 6,92 λίρες / $1. 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα και καθώς έχει περιοριστεί η πώλη-
ση δολαρίων από τις τράπεζες, το αµερικανικό νόµισµα πωλεί-
ται στη µαύρη αγορά µε ισοτιµία 7,55 λίρες ανά δολάριο. Πολ-
λοί ελπίζουν, ότι η υποτίµηση ίσως βοηθήσει στη µείωση του 
εµπορικού ελλείµµατος, καθώς αναµένεται µείωση των εισαγω-
γών.     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    
    

Ιρακινή απόρριψη αιτήµατος οικονοµικής βοήθειας:Ιρακινή απόρριψη αιτήµατος οικονοµικής βοήθειας:Ιρακινή απόρριψη αιτήµατος οικονοµικής βοήθειας:Ιρακινή απόρριψη αιτήµατος οικονοµικής βοήθειας:    
    
 Επίσηµες ιρακινές πηγές δήλωσαν στον τύπο, ότι η χώ-
ρα τους απέρριψε αιγυπτιακό αίτηµα για κατάθεση $4 
δις από τον Ιράκ στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου 
προς ενίσχυση της παραπαίουσας οικονοµίας της, κα-
θώς έκριναν την κατάθεση «παρακινδυνευµένη», αν και, 
όπως δήλωσαν, οι διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται για 
µικρότερο χρηµατικό ποσό. Ο υπουργός σχεδιασµού της 
Αιγύπτου επισκέφτηκε το Ιράκ στα τέλη Μαρτίου, ενώ 
πηγές του συγκεκριµένου υπουργείου επιβεβαίωσαν, ότι 
οι συζητήσεις µε το Ιράκ για οικονοµική βοήθεια συνεχί-
ζονται. 
 
Αύξηση τιµής αερίου για µαγειρική χρήση: Αύξηση τιµής αερίου για µαγειρική χρήση: Αύξηση τιµής αερίου για µαγειρική χρήση: Αύξηση τιµής αερίου για µαγειρική χρήση:     
    
Από 1ης Απριλίου αυξήθηκε η τιµή του αερίου για µαγεί-
ρεµα, έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Προµη-
θειών, το οποίο ανακοίνωσε, ότι οι κύλινδροι βουτανίου 
12,5 κιλών θα πωλούνται εφεξής στην τιµή των 8 λιρών 
Αιγύπτου  (περίπου $1.17) από 5 λίρες ($0.73), δηλ.  
αύξηση 60%. Η Αίγυπτος εισάγει περισσότερο από το 
µισό βουτάνιο, που καταναλώνει, κυρίως από την Λιβύη 
και την Σ. Αραβία, ενώ η άνοδος της τιµής του γίνεται 
στο πλαίσιο της µείωσης του ποσού για επιδοτήσεις, 
προϋπόθεση για την καταβολή δανείου από το ∆ΝΤ. 
Στον φετινό προϋπολογισµό το ύψος των επιδοτήσεων 
ανέρχεται σε 146 
δις λίρες Αιγύπτου 
($21.4 δις), µε τα 
καύσιµα να κατα-
λαµβάνουν το 
µεγαλύτερο ποσο-
στό, καθώς ανέρ-
χονται σε 70 δις 
λίρες ($10.2 δις).   
 
 
Ποσό δανείου ∆ΝΤ:Ποσό δανείου ∆ΝΤ:Ποσό δανείου ∆ΝΤ:Ποσό δανείου ∆ΝΤ:  
Ο διευθυντής του παραρτήµατος του ∆ΝΤ για την Μέση 
Ανατολή και Κεντρική Ασία δήλωσε, ότι το ποσό των 
$4.8 δις, που η Αίγυπτος ζήτησε ως δάνειο από το ∆ΝΤ 
ενδέχεται να αλλάξει αναλόγως των αναγκών της χώ-
ρας.  
 
∆ιαπραγµατεύσεις για δάνειο από Αραβικό Νοµισµατικό ∆ιαπραγµατεύσεις για δάνειο από Αραβικό Νοµισµατικό ∆ιαπραγµατεύσεις για δάνειο από Αραβικό Νοµισµατικό ∆ιαπραγµατεύσεις για δάνειο από Αραβικό Νοµισµατικό 
Ταµείο:Ταµείο:Ταµείο:Ταµείο:  
Ο Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε, ότι η Αίγυπτος 
διαπραγµατεύεται µε το Αραβικό Νοµισµατικό Ταµείο 
για δάνειο ύψους $465 εκ. Η δήλωση έγινε στα πλαίσια 
του Συνεδρίου των Αράβων Υπουργών στο Ντουµπάι, 
στο οποίο επίσης συµµετέχει ο διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Αιγύπτου. Ο τελευταίος δήλωσε, ότι τα 
συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας έχουν µειωθεί 
περισσότερο από $13.5 δις στα τέλη Φεβρουαρίου. 
Επίσης, ο Υπουργός Σχεδιασµού ανακοίνωσε, ότι στόχος 
της κυβέρνησης είναι τα συναλλαγµατικά αποθέµατα να 
ανέρχονται σε $16 δις στα τέλη Ιουνίου, ποσό σηµαντι-
κά µικρότερο από τα  $19 δις, που η κυβέρνηση είχε 
αρχικά θέσει ως στόχο.  
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Νέα οικονοµική βοήθεια από το Κατάρ:Νέα οικονοµική βοήθεια από το Κατάρ:Νέα οικονοµική βοήθεια από το Κατάρ:Νέα οικονοµική βοήθεια από το Κατάρ:  
 
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε, ότι στις επόµενες ηµέ-
ρες η χώρα του θα παράσχει επιπλέον οικονοµική βοήθεια 
στην Αίγυπτο ύψους $3 δις, χωρίς να έχει ακόµα αποφασιστεί 
εάν η βοήθεια πραγµατοποιηθεί µε αγορά κρατικών οµολό-
γων ή µε κατάθεση του ποσού στην Κεντρική Τράπεζα της 
Αιγύπτου. Ανώνυµη πηγή της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε, ότι 
το δάνειο θα αποπληρωθεί µε επιτόκιο 3-4%. Σηµειώνεται, ότι 
το Κατάρ έχει ήδη δανειοδοτήσει την Αίγυπτο µε $5 δις από 
την εξέγερση της 25ης Ιανουαρίου 2011. Τέλος, ο πρωθυ-
πουργός του Κατάρ γνωστοποίησε, ότι η χώρα του σκοπεύει 
να αρχίσει εξαγωγές φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, προκειµέ-
νου η δεύτερη να αντιµετωπίσει τις αυξηµένες της ανάγκες σε 
ενέργεια κατά τους θερινούς µήνες.   
 
 
Κατάθεση Κατάθεση Κατάθεση Κατάθεση $$$$2 2 2 2 δις από τη Λιβύη στην Κεντρική Τράπεζα Αιγύ-δις από τη Λιβύη στην Κεντρική Τράπεζα Αιγύ-δις από τη Λιβύη στην Κεντρική Τράπεζα Αιγύ-δις από τη Λιβύη στην Κεντρική Τράπεζα Αιγύ-
πτου:πτου:πτου:πτου:  
 
Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε, ότι η Λιβύη κα-
τέθεσε $2 δις στην Τράπεζα διευκρινίζοντας, ότι πρόκειται για 
κατάθεση και όχι για δάνειο. Επεσήµανε επίσης, ότι οι συνολι-
κές επενδύσεις της Λιβύης στην Αίγυπτο ανέρχονται σε $10 
δις και αφορούν τράπεζες, ακίνητα και άλλους τοµείς. Από 
την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Λιβύης τόνισε, ότι δεν 
έχει συναφθεί δάνειο µε την Αίγυπτο και ότι η Κεντρική Τρά-
πεζα της χώρας του µπορεί να επενδύει κεφάλαια µε όποιο 
τρόπο θεωρεί καταλληλότερο. Η νέα ένεση ρευστότητας, που 
έρχεται αµέσως µετά την αντίστοιχη από το Κατάρ, αναµένε-
ται να «αγοράσει χρό-
νο» για την κυβέρνηση, 
που προσπαθεί να απο-
φύγει αναταραχές εξαι-
τίας ελλείψεως καυσί-
µων και αύξησης των 
τιµών κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού.   
 
    
Αντίθετος ο αρχηγός της Αριστεράς σε δάνειο από το ∆ΝΤ:Αντίθετος ο αρχηγός της Αριστεράς σε δάνειο από το ∆ΝΤ:Αντίθετος ο αρχηγός της Αριστεράς σε δάνειο από το ∆ΝΤ:Αντίθετος ο αρχηγός της Αριστεράς σε δάνειο από το ∆ΝΤ:    
    
 Μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του ∆ΝΤ µε τον αρχηγό 
του «Λαϊκού Ρεύµατος» και τρίτου νικητή στις προεδρικές 
εκλογές Χαµντήν Σαµπάνι, ο τελευταίος δήλωσε, ότι είναι α-
ντίθετος µε ένα δάνειο από το ∆ΝΤ, το οποίο θα έβλαπτε τα 
φτωχά στρώµατα καταργώντας τις επιδοτήσεις, αυξάνοντας 
τις τιµές και µειώνοντας τους µισθούς. Αντίθετα, δήλωσε 
στους εκπροσώπους του ∆ΝΤ, ότι θα υποστηρίξει κάθε άνευ 
όρων οικονοµική βοήθεια προς την Αίγυπτο, η οποία ενθαρ-
ρύνει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Τεχνικό κλιµάκιο ήρθε 
στην Αίγυπτο στις αρχές Απριλίου για επανάληψη των συνοµι-
λιών, που έχουν διακοπεί επανειληµµένα, έπειτα από τη δηµο-
σιοποίηση από την κυβέρνηση ενός νέου οικονοµικού προ-
γράµµατος, το οποίο προβλέπει κατάργηση επιδοτήσεων και 
περιορισµό δαπανών.   

Έγκριση φόρων και τουρκικού δανείου:Έγκριση φόρων και τουρκικού δανείου:Έγκριση φόρων και τουρκικού δανείου:Έγκριση φόρων και τουρκικού δανείου:  
 
Η αιγυπτιακή Σούρα 
(Ανω Βουλή) ενέκρινε τις 
προτεινόµενες από την 
κυβέρνηση αυξήσεις στη 
φορολογία, τον ειδικό 
φόρο στις χρηµατιστη-
ριακές συναλλαγές 
(0,02%), καθώς και ένα 
δάνειο από την Τουρκία. 
Η φορολογία, που είχε αρχικά προταθεί, επί των κερδών και 
των µετοχών, δεν εγκρίθηκε. Όσον αφορά το τουρκικό δάνειο 
(εξαγωγικές πιστώσεις), αυτό ανέρχεται σε $1 δις και θα πα-
ρασχεθεί από την  Export Credit Bank of Turkey προς αιγυπτί-
ους επιχειρηµατίες, οι οποίοι εισάγουν τουρκικά κεφαλαιουχι-
κά αγαθά και µηχανολογικό εξοπλισµό.  
 
 
Χωρίς συµφωνία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του ∆ΝΤ στην Χωρίς συµφωνία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του ∆ΝΤ στην Χωρίς συµφωνία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του ∆ΝΤ στην Χωρίς συµφωνία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του ∆ΝΤ στην 
Αίγυπτο:Αίγυπτο:Αίγυπτο:Αίγυπτο:  
 
Στις 15.04 ολοκληρώθηκε η διάρκειας δύο εβδοµάδων επί-
σκεψη τεχνικού κλιµακίου του ∆ΝΤ στο Κάιρο χωρίς να υπάρ-
ξει υπογραφή συµφωνίας για χορήγηση δανείου, παρά το 
γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του ταµείου δήλωσαν, ότι υπήρξε 
πρόοδος κατά τις διαπραγµατεύσεις. Η αιγυπτιακή πλευρά 
προσπάθησε να µειώσει τις αρνητικές εντυπώσεις από τη µη 
επίτευξη συµφωνίας τονίζοντας, ότι οι διαπραγµατεύσεις θα 
συνεχιστούν την επόµενη εβδοµάδα στην Ουάσιγκτον και κα-
τόπιν τούτου πάλι στο Κάιρο.  
 
Ο Υπουργός Σχεδιασµού και διεθνών σχέσεων χαρακτήρισε 
τις διαπραγµατεύσεις δύσκολες. Αν και καµία πλευρά δε διευ-
κρίνισε τον λόγο για τη µη επίτευξη συµφωνίας, αναλυτές την 
αποδίδουν στην απροθυµία της κυβέρνησης να λάβει µη δη-
µοφιλή µέτρα, τουλάχιστον πριν από τις βουλευτικές εκλογές. 
Εκτίµηση των τελευταίων είναι επίσης, ότι οι όροι του ταµείου 
για δανειοδότηση είναι πολύ πιο ήπιοι στην Αίγυπτο απ’ ότι σε 
άλλες χώρες, καθώς οι κύριοι χρηµατοδότες του (ΗΠΑ και ΕΕ) 
θεωρούν στρατηγικής σηµασίας τη σταθερότητα της Αιγύ-
πτου.    
 
∆άνειο ∆ΝΤ:∆άνειο ∆ΝΤ:∆άνειο ∆ΝΤ:∆άνειο ∆ΝΤ:  
 
Σε κοινό ανακοινωθέν της επικεφαλής του ∆ΝΤ Κ. Λαγκάρντ 
και της αιγυπτιακής αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον στις 
21.04 µετά από µεταξύ τους συνάντηση αναφέρεται, ότι οι 
δύο πλευρές ελπίζουν να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις για 
παροχή δανείου προς την Αίγυπτο «µέσα στις επόµενες εβδο-
µάδες». Το ανακοινωθέν τονίζει επίσης την αποφασιστικότητα 
της αιγυπτιακής πλευράς να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις µε 
σκοπό την επίτευξη ανάπτυξης, ενώ ήδη παίρνει µέτρα προς 
αυτή την κατεύθυνση.   
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Κατάθεση σχεδίου προϋπολογισµού στην Άνω Βουλή:Κατάθεση σχεδίου προϋπολογισµού στην Άνω Βουλή:Κατάθεση σχεδίου προϋπολογισµού στην Άνω Βουλή:Κατάθεση σχεδίου προϋπολογισµού στην Άνω Βουλή:  
 
Ο υπουργός οικονοµικών κατέθεσε προς έγκριση στην Άνω 
Βουλή το σχέδιο προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2013/14. Εν συντοµία, ο προϋπολογισµός προβλέπει: Αύξηση 
των δηµόσιων δαπανών κατά 18,6% (692,4 δις λίρες έναντι 
583,7 δις κατά το τρέχον οικ. έτος). Άνοδος εσόδων στα 
497,1 δις λίρες από 393,4 δις φέτος. Μείωση ελλείµµατος ως 
ποσοστού του ΑΕΠ σε 9,5% από 12%. Οικονοµική µεγέθυνση 
3,8% από 2,5% το τρέχον οικονοµικό έτος. Σηµειώνεται, ότι 
µετά την διάλυση της Κάτω Βουλής τον Ιούνιο 2012, η Άνω 
Βουλή ασκεί νοµοθετικές αρµοδιότητες.  
 
 
Παραίτηση σηµαντικού διαπραγµατευτή µε ∆ΝΤ:Παραίτηση σηµαντικού διαπραγµατευτή µε ∆ΝΤ:Παραίτηση σηµαντικού διαπραγµατευτή µε ∆ΝΤ:Παραίτηση σηµαντικού διαπραγµατευτή µε ∆ΝΤ:    
    
 Την παραίτησή του υπέβαλε ο υφυπουργός οικονοµικών 
Hany Kadry Dimian, σηµαντικό µέλος στην αιγυπτιακή επιτρο-
πή διαπραγµάτευσης µε το ∆ΝΤ, Υπήρξε µέλος-κλειδί της εν 
λόγω επιτροπής, µε αποτέλεσµα πολλοί να εκφράζουν φό-
βους, ότι η παραίτηση θα επιφέρει περαιτέρω καθυστέρηση 
στην ευόδωση της δανειοδότησης. ∆εν δόθηκαν εξηγήσεις για 
την εν λόγω παραίτηση, αλλά ο τύπος κάνει λόγο για αυξανό-
µενη επιρροή των ισλαµιστών στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
Σηµειώνεται, ότι ο παραιτηθείς είναι παλαίµαχος πολιτικός, 
καθώς κατείχε τη θέση του υφυπουργού κάτω από 5 συνεχό-
µενους υπουργούς οικονοµικών και του ανατραπέντος και 
του σηµερινού καθεστώτος. 
 
 
Συµφωνία οικονοµικής και τεχνικής συνεργασίας µε τη Γερµα-Συµφωνία οικονοµικής και τεχνικής συνεργασίας µε τη Γερµα-Συµφωνία οικονοµικής και τεχνικής συνεργασίας µε τη Γερµα-Συµφωνία οικονοµικής και τεχνικής συνεργασίας µε τη Γερµα-
νία:νία:νία:νία:  
 
Σύµφωνα µε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΝΑ η Αίγυ-
πτος και η Γερµανία υπέγραψαν συµφωνία οικονοµικής και 
τεχνικής συνεργασίας ύψους €172,3 εκ. Όπως δήλωσε ο υ-
πουργός σχεδιασµού της Αιγύπτου, το ποσό αυτό θα διοχετευ-
θεί στην χρηµατοδότηση αναπτυξιακών προγραµµάτων. Συ-
γκεκριµένα, €80 εκ. θα δοθούν για τη µείωση της µόλυνσης 
που προέρχεται από τους σταθµούς παραγωγής ενέργειας, 
€10 εκ. για τη βελτίωση του δικτύου παροχής πόσιµου νερού, 
€7,7 εκ. για οικονοµική βοήθεια, €4,17 εκ. για τον ιδιωτικό 
τοµέα και €1 εκ. για την προώθηση των δικαιωµάτων των 
γυναικών. Τα αναπτυξιακά προγράµµατα της Γερµανίας στην 
Αίγυπτο είχαν διακοπεί τον ∆εκέµβριο 2012 εξαιτίας της πολι-
τικής αναταραχής, που προκλήθηκε από το δηµοψήφισµα για 
το νέο Σύνταγµα.   

ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ    
    

Εγχώρια παραγωγή σιτηρών:Εγχώρια παραγωγή σιτηρών:Εγχώρια παραγωγή σιτηρών:Εγχώρια παραγωγή σιτηρών:  
 
Η αύξηση των τιµών καυσίµων αναµένεται να µειώσει τα 
περιθώρια κέρδους των αγροτών, που παράγουν σιτηρά οδη-
γώντας τους σε άλλες καλλιέργειες, την στιγµή που η κυβέρ-
νηση στηρίζεται όλο και περισσότερο στην προσδοκία αύξη-
σης της εγχώριας παραγωγής. Πολλοί αγρότες παραπονού-
νται, ότι όχι µόνο έχει αυξηθεί η επίσηµη τιµή του ντίζελ, αλ-
λά και ότι υπάρχει έλλειψη που τους οδηγεί στην µαύρη αγο-
ρά, όπου οι τιµές είναι υψηλότερες, ενώ συγχρόνως η τιµή 
των (επιδοτούµενων από το κράτος) σιτηρών έχει παραµείνει 
σταθερή. Παράλληλα, η έλλειψη καυσίµων θα µειώσει την 
διαθεσιµότητα των (ενοικιαζόµενων) µηχανηµάτων συγκοµι-
δής, µε αποτέλεσµα και να καταστρέφεται µέρος της παρα-
γωγής και να διακόπτεται η διάθεσή του.  
 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
    

Σύνδεση αιγυπτιακού µε τουρκικό χρηµατιστήριο:Σύνδεση αιγυπτιακού µε τουρκικό χρηµατιστήριο:Σύνδεση αιγυπτιακού µε τουρκικό χρηµατιστήριο:Σύνδεση αιγυπτιακού µε τουρκικό χρηµατιστήριο:  
 
Ο επικεφαλής του αιγυπτιακού χρηµατιστηρίου δήλωσε, ότι 
περί τα τέλη Σεπτεµβρίου 2013 θα είναι έτοιµο το πρόγραµ-
µα ενοποίησης των χρηµατιστηρίων Αιγύπτου και Τουρκίας, 
σύµφωνα µε το οποίο θα είναι δυνατόν οι Αιγύπτιοι επενδυ-
τές να συµµετέχουν άµεσα στις συνεδριάσεις του τουρκικού 
χρηµατιστηρίου και το αντίθετο. Το πρόγραµµα αφορά µόνο 
µεγάλες εγγεγραµµένες εταιρείες. Μετά την εξέγερση του 
2011 το αιγυπτιακό χρηµατιστήριο γνώρισε σηµαντική καθί-
ζηση. Από τις 7000 µονάδες, στις οποίες βρισκόταν ο κύριος 
δείκτης EGX30 προ εξεγέρσεως, τον Απρίλιο 2013 ανερχό-
ταν σε 5000 µε πολλές στο µεταξύ διακυµάνσεις, ενώ ο εν 
λόγω δείκτης απώλεσε και 5% της αξίας του από τις αρχές 
του 2013. Ο επικεφαλής του τουρκικού χρηµατιστηρίου γνω-
στοποίησε, ότι το πρόγραµµα ενοποίησης θα περιλαµβάνει 
και άλλες χώρες της περιοχής.     
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Ισλαµικά οµόλογα:Ισλαµικά οµόλογα:Ισλαµικά οµόλογα:Ισλαµικά οµόλογα:  
Ο πρόεδρος Μόρσυ κατέθεσε στις 31.03 στο ινστιτούτο ισλα-
µικών µελετών Αλ-Αζχάρ (το παλαιότερο και σηµαντικότερο 
κέντρο ισλαµικών µελετών στον κόσµο) το αµφιλεγόµενο 
νοµοσχέδιο για τα ισλαµικά οµόλογα, αλλιώς σουκούκ. Η 
κίνηση αυτή είναι αποτέλεσµα της αξίωσης, που το Αλ-Αζχάρ 
είχε εκφράσει τον περασµένο Φεβρουάριο, να γνωµοδοτήσει 
επί του νοµοσχεδίου πριν από την έγκρισή του από το κοινο-
βούλιο.   
 
∆ηµοπρασία δολαρίων:∆ηµοπρασία δολαρίων:∆ηµοπρασία δολαρίων:∆ηµοπρασία δολαρίων:  
Στις 14.04 η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου διεξήγαγε µια 
κατ’ εξαίρεση δηµοπρασία $600 εκ., στην οποία συµµετεί-
χαν αποκλειστικά τράπεζες, µε σκοπό την τροφοδότησή τους 
σε ξένο νόµισµα για την απρόσκοπτη συνέχιση της εισαγω-
γής βασικών αγαθών. Η τιµή πώλησης του δολαρίου ανήλθε 
σε 6,8720 λίρες Αιγύπτου. Αναλυτές εξέφρασαν την εκτίµη-
ση, ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν καταβάλλει προσπάθειες για 
έλεγχο της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του εγχώριου νοµίσµα-
τος έναντι του δολαρίου, αλλά για διευκόλυνση των εισαγω-
γέων εν όψει του ιερού µήνα του Ραµαζανιού, οπότε και η 
κατανάλωση τροφίµων αυξάνεται.     
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

∆ιακοπές ρεύµατος και αύξηση της τιµής του:∆ιακοπές ρεύµατος και αύξηση της τιµής του:∆ιακοπές ρεύµατος και αύξηση της τιµής του:∆ιακοπές ρεύµατος και αύξηση της τιµής του:  
 
Την στιγµή, που οι ελλείψεις στα καύσιµα συνεχίζονται, αναµέ-
νεται να πολλαπλασιαστούν οι διακοπές ρεύµατος στη Αίγυ-
πτο, καθώς το καλοκαίρι η ζήτηση παρουσιάζει αύξηση. Ο 
τύπος κάνει λόγο για διακοπές δύο ή και περισσότερες φορές 
την ηµέρα. Εκπρόσωπος της εταιρείας ηλεκτρισµού ανέφερε, 
ότι ενδέχεται οι διακοπές να είναι λιγότερες από το προηγού-
µενο έτος, καθώς η τιµή του ρεύµατος αυξήθηκε σηµαντικά, 
γεγονός που συνιστά κίνητρο για χαµηλότερη κατανάλωση. Ας 
σηµειωθεί, ότι τα τελευταία 10 χρόνια η κατανάλωση ρεύµα-
τος αυξήθηκε κατά 29,5%, ενώ οι τιµές παρέµειναν στάσιµες 
µέχρι πρόσφατα. Ανησυχία δηµιουργεί ωστόσο η έλλειψη καυ-
σίµων, που έχει ως αποτέλεσµα τη µειωµένη παραγωγή ρεύ-
µατος και την αύξηση των διακοπών παροχής. Επί του θέµα-
τος, ο υπουργός ηλεκτρισµού δήλωσε, ότι θα υπάρξει εικόνα 
αναφορικά µε τις καλοκαιρινές διακοπές ρεύµατος, όταν ο 
υπουργός πετρελαίου ανακοινώσει τις ποσότητες καυσίµων, 
που θα προµηθευτούν οι ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες.   
          
Σχέδιο για αύξηση εισαγωγών καυσίµων:Σχέδιο για αύξηση εισαγωγών καυσίµων:Σχέδιο για αύξηση εισαγωγών καυσίµων:Σχέδιο για αύξηση εισαγωγών καυσίµων:  
 
Ο υπουργός πετρελαίου δήλωσε στις 15.04, ότι η χώρα του 
θα εισάγει αυξηµένες ποσότητες καυσίµων αξίας µεταξύ 
$500 και $600 εκ., προκειµένου να αντιµετωπίσει την αυξη-
µένη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τους θερινού µήνες. 
Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος καταναλώνουν 
90 εκ. κυβικά µέτρα καυσίµων την ηµέρα, αλλά, σύµφωνα µε 
τον υπουργό, αυτή αναµένεται να ανέλθει σε 110 εκ. κ. µ. 
τους καλοκαιρινούς µήνες.  
 
Τρεις νέες άδειες για έρευνες:Τρεις νέες άδειες για έρευνες:Τρεις νέες άδειες για έρευνες:Τρεις νέες άδειες για έρευνες:  
 
Οι ενεργειακές εταιρείες Dana Gas, ENI και Sea Dragon ανα-
κοίνωσαν στις 22.04, ότι απέκτησαν δικαιώµατα ερευνών για 
φυσικό αέριο στην περιοχή του ∆έλτα του Νείλου, µετά από 
πλειστηριασµό της κρατικής EGAS στις 18 Απριλίου. Οι  Dana 
Gas and ENI απέκτησαν δικαιώµατα έρευνας σε βαθιά ύδατα 
σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκεκριµένα, στη 
Dana Gas επετράπη η έρευνα στην παράκτια περιοχή βόρεια 
της Al Arish (Block 6), συνολικής έκτασης 2.980 τετραγωνικά 
χλµ, ενώ στην ENI η παράκτια περιοχή της Shorouk (Block 9) 
συνολικής έκτασης 3.765 τετραγωνικών χλµ. Η  Sea Dragon 
Energy απέκτησε τα δικαιώµατα ερευνών στην περιοχή South 
Disouq του ∆έλτα, έκταση 1.275 χλµ.   
 

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

Αύξηση αιγυπτιακών εξαγωγών:Αύξηση αιγυπτιακών εξαγωγών:Αύξηση αιγυπτιακών εξαγωγών:Αύξηση αιγυπτιακών εξαγωγών:  
 
Οι αιγυπτιακές εξαγωγές εκτός πετρελαιοειδών αυξήθηκαν 
κατά 24% στα 13,8 δις λίρες Αιγύπτου τον Μάρτιο 2013 σε 
σύγκριση µε τον Μάρτιο 2012, σύµφωνα µε ανακοίνωση του 
Υπουργού Εµπορίου. Την µεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν τα 
δοµικά υλικά, τα οποία ανήλθαν σε 3,4 δις αιγυπτιακές λίρες 
από 2,5 εκ. λίρες τον Μάρτιο 2012.  Η αξία των αιγυπτιακών 
εξαγωγών για το πρώτο τρίµηνο 2013 ανέρχεται σε 37,8 δις 
λίρες Αιγύπτου.  
 
Μείωση εξαγωγών βάµβακος:Μείωση εξαγωγών βάµβακος:Μείωση εξαγωγών βάµβακος:Μείωση εξαγωγών βάµβακος:  
 
Σύµφωνα µε στοιχεία, που δηµοσιοποίησε η στατιστική υπηρε-
σία της Αιγύπτου, οι αιγυπτιακές εξαγωγές βάµβακος µειώθη-
καν κατά 40,6% το πρώτο τρίµηνο της αγροτικής περιόδου, 
που άρχισε το Σεπτέµβριο 2012. Στην ανάλυσή της η στατι-
στική υπηρεσία απέδωσε τη µείωση στην άνοδο της διεθνούς 
τιµής βάµβακος, που ανήλθε σε 3% το Νοέµβριο και ∆εκέµ-
βριο 2012. Τέλος, οι πωλήσεις εγχώριου βάµβακος προς αιγυ-
πτιακές κλωστοϋφαντουργίες αυξήθηκαν κατά 326% τη συ-
γκεκριµένη περίοδο σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο 
έτους 2011.  
 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Αύξηση παραγωγής χρυσού:Αύξηση παραγωγής χρυσού:Αύξηση παραγωγής χρυσού:Αύξηση παραγωγής χρυσού:  
 
Η αυστραλιανή εταιρεία Centamin, στην οποία έχει παραχω-
ρηθεί η εκµετάλλευση του µεγαλύτερου χρυσωρυχείου της 
Αιγύπτου (Sukari), ανακοίνωσε, ότι, η παραγωγή του πρώτου 
τριµήνου 2013 ήταν κατά 77% αυξηµένη σε σύγκριση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του 2012 και αναµένεται η συνολική πα-
ραγωγή να ανέλθει σε 320.000 ουγκιές στο τέλος τρέχοντος 
έτους.  
 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    
    

Προσφορά εξαγοράς της Προσφορά εξαγοράς της Προσφορά εξαγοράς της Προσφορά εξαγοράς της Orascom Telecom:Orascom Telecom:Orascom Telecom:Orascom Telecom:  
 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Χρηµατιστηρίου Καΐρου, µια 
θυγατρική (µε έδρα την Κύπρο) της εταιρείας Altimo, που 
ανήκει στον ρώσο πολυεκατοµµυριούχο Mikhail Fridman, 
κατέθεσε προσφορά εξαγοράς του 100% της αιγυπτιακής 
Orascom Telecom µε προσφερόµενο ποσό $3.7 δις, που αντι-
στοιχεί σε $0.70 /µετοχή. Η  Orascom Telecom είναι η τρίτη 
µεγάλη αιγυπτιακή εταιρεία, που θα αναχωρήσει από την 
αιγυπτιακή αγορά µετά τις  Orascom Construction Industries 
και National Societe General Bank, γεγονός που δηµιουργεί 
απαισιοδοξία στους αναλυτές της αιγυπτιακής χρηµατιστηρια-
κής αγοράς αναφορικά µε την κατάσταση και του Χρηµατι-
στηρίου αλλά και εν γένει της αιγυπτιακής οικονοµίας.  
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    
    

∆ιακοπή λειτουργίας αεροδροµίου Αλεξάνδρειας λόγω απεργί-∆ιακοπή λειτουργίας αεροδροµίου Αλεξάνδρειας λόγω απεργί-∆ιακοπή λειτουργίας αεροδροµίου Αλεξάνδρειας λόγω απεργί-∆ιακοπή λειτουργίας αεροδροµίου Αλεξάνδρειας λόγω απεργί-
ας αστυνοµικών:ας αστυνοµικών:ας αστυνοµικών:ας αστυνοµικών:  
 
Σε κλείσιµο του αεροδροµίου της Αλεξάνδρειας προέβησαν οι 
αιγυπτιακές αρχές την Κυριακή 31.03, εξαιτίας απεργίας των 
αστυνοµικών του αεροδροµίου, ενώ οι πτήσεις προς αυτό 
εκτράπηκαν προς το διεθνές αεροδρόµιο του Καΐρου.  
 
Οι απεργούντες αστυνοµικοί διαµαρτύρονται για τους χαµη-
λούς µισθούς τους και τις δυσµενείς συνθήκες εργασίας και 
προχώρησαν σε καθιστική διαµαρτυρίας στον αεροδιάδροµο 
εµποδίζοντας της απογείωση και προσγείωση των αεροσκα-
φών. Σηµειώνεται, ότι στα µέσα Μαρτίου υπήρξαν πολλές 
περιπτώσεις απεργιών αστυνοµικών σε όλη τη χώρα.   
 
 
Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:Έσοδα ∆ιώρυγας Σουέζ:  
 
Μειώθηκαν σε ετήσια βάση τα έσοδα της ∆ιώρυγας του Σουέζ 
τον περασµένο Μάρτιο, αν και αυξήθηκαν σε µηνιαία βάση. 
Τα έσοδα του Μαρτίου 2013 ανήλθαν σε $398.5 εκ., ποσό 
που σηµαίνει πτώση κατά 12,3% σε σύγκριση µε τον Μάρτιο 
2012, όταν αυτά ανήλθαν σε $428 εκ. Υπήρξε όµως άνοδος 
σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο 2013, όταν τα έσοδα από 
την ∆ιώρυγα ανήλθαν σε $375.3 εκ. Η Αρχή της ∆ιώρυγας 
του Σουέζ προέβη σε αύξηση του ναύλου των διερχόµενων 
πλοίων κατά 2-5% από 1ης Μαΐου 2013, σε µια προσπάθεια 
αύξησης των κρατικών εσόδων. 

    
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

    
    

Οι πρώτοι ιρανοί τουρίστες στην Αίγυπτο:Οι πρώτοι ιρανοί τουρίστες στην Αίγυπτο:Οι πρώτοι ιρανοί τουρίστες στην Αίγυπτο:Οι πρώτοι ιρανοί τουρίστες στην Αίγυπτο:  
 
Οι πρώτοι εδώ και 34 χρόνια ιρανοί τουρίστες έφτασαν στην 
Άνω Αίγυπτο στις 31.03. Η επίσκεψη του γκρουπ ήταν το απο-
τέλεσµα της τουριστικής συµφωνίας, που υπεγράφη µεταξύ 
των δύο χωρών, τον περασµένο Φεβρουάριο. Τα µέτρα ασφα-
λείας υπήρξαν αυστηρά, καθώς οι αιγύπτιοι σαλαφίτες (υπέρ-
συντηρητικοί σουνίτες) εξέφρασαν φόβους για επιρροή της 
αιγυπτιακής κοινωνίας από τους σιϊτες ιρανούς, τους οποίους 
θεωρούν αιρετικούς. Στα µέσα Απριλίου όµως, ο αιγύπτιος 
υπουργός τουρισµού ανακοίνωσε, ότι αναστέλλονται έως το 
δεύτερο δεκαπενθήµερο Ιουνίου τα τουριστικά ταξίδια ιρα-
νών στην Αίγυπτο, έπειτα από τις βιαιοπραγίες, που σηµειώ-
θηκαν έξω από την οικία του ιρανού επιτετραµµένου στο Κάι-
ρο από αιγυπτίους σαλαφίτες.   
 
Αύξηση τουρισµού τον Φεβρουάριο:Αύξηση τουρισµού τον Φεβρουάριο:Αύξηση τουρισµού τον Φεβρουάριο:Αύξηση τουρισµού τον Φεβρουάριο:  
 

Κατά 12% αυξή-
θηκε ο αριθµός 
των τουριστών 
τον περασµένο 
Φεβρουάριο σε 
σύγκριση µε ένα 
έτος νωρίτερα, 
σύµφωνα µε 
στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσί-
ας. Συνολικά 
845.000 τουρί-

στες επισκέφθηκαν την Αίγυπτο τον συγκεκριµένο µήνα 
έναντι753.000 τον Φεβρουάριο 2012, σηµαντικά λιγότεροι 
του 1 εκ. τουριστών τον προ εξέγερσης Φεβρουάριο 2010. 
Αναφορικά µε τον τόπο προέλευσης, οι περισσότεροι τουρί-
στες προέρχονταν από τη ∆υτική Ευρώπη ακολουθούµενοι 
από Ανατολικοευρωπαίους και πολίτες χωρών της Μέσης Ανα-
τολής.   
 
Το πρώτο ξενοδοχείο, όπου απαγορεύεται το αλκοόλ, άνοιξε Το πρώτο ξενοδοχείο, όπου απαγορεύεται το αλκοόλ, άνοιξε Το πρώτο ξενοδοχείο, όπου απαγορεύεται το αλκοόλ, άνοιξε Το πρώτο ξενοδοχείο, όπου απαγορεύεται το αλκοόλ, άνοιξε 
στην Χουργκάντα:στην Χουργκάντα:στην Χουργκάντα:στην Χουργκάντα:  
 
Στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας Χουργκάντα εγκαινιά-
στηκε στις 27.04 το πρώτο ξενοδοχείο, στο οποίο απαγορεύε-
ται η κατανάλωση αλκοόλ. Τα εγκαίνια έγιναν µε την τοποθέ-
τηση στο µπαρ µπουκαλιών µε αλκοόλ και το σπάσιµό τους. 
Το ξενοδοχείο έχει διαθέσει τον τελευταίο όροφο αποκλειστι-
κά για την χρήση του από γυναίκες τοποθετώντας παράλληλα 
γυναικεία φρουρά. Ο ιδιοκτήτης του Yasser Kamal δήλωσε 
στον τύπο, ότι πρόκειται για µια προσπάθεια προώθησης ενός 
νέου είδους τουρισµού, τονίζοντας, ότι «οι τουρίστες έχουν 
αλκοόλ στις χώρες τους και πρέπει να βρούνε άλλες εναλλα-
κτικές στην Χουργκάντα µε στόχο την ποικιλία» και πρόσθεσε, 
ότι το ξενοδοχείο είναι ανοικτό και στους µουσουλµάνους και 
στους χριστιανούς.  

Σ Ε Λ Ι ∆ Α  6  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 1 3  



 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
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ΜΑΪΟΣ 
The 13th International Medical Exhibition & Conference (EgyMedica & Egy Hospital 
Build )  
Duration: 9-11/5/2013 
Tel. : +2(02)24027493-22637034 - 22637054  
Fax.::+2(02)22637034  
Mob.: 01223104305 - 01003648329  
Website:www.egymedica.com 
E-mail:info@egymedica.com 
Organizer: Green Land Co. for Organizing Exhibition & Conference  
 

La Casa Exhibition  
Duration:16-19/5/2013 
Tel.: +2(02)26703274-26703276 
Organizer:OK Trust Co. 
 

The Annual Aqua-Tech Conference & Exhibition  
Duration:23-25/5/2013 
Tel.: +2(02) 22906432 - 24179620  
E-mail: icat-thebic4@yahoo.com 

Organizer: ICAT Co. for organizing conferences & exhibitions  
 

Egy Mold Exhibition  
Duration:23-25/5/2013 
Tel.: +2(02) 25247996 +2(02) 25247996  
E-mail: info@ifg-eg.com 

Organizer: International Fairs Group 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
Agrena 2013 Exhibition  
Duration:6-8/6/2013 
Tel.: +2(02) 33038994 +2(02) 33038994  
Organizer: Crose Fairs Organizers  
 

Real State Exhibition  
Duration: 6-9/6/2013 
Tel.: +2(02) 24714156 - 24714165  
E-mail:zoominco@yahoo.com 
Organizer: Zoom in Expo Co.  
 

Afro Packaging 2013 Exhibition  
Duration:13-15/6/2013 
Tel.: +2(02)23594110-23590999  
Organizer: Arab African Group Co. for International Conferences & Exhibition 
 

 1st Exhibition for Security  
Duration:14-15/6/2013 
Tel.: +2(02)33450137-33450135  
Organizer:DDA Co. for Advertising 
 

Glass World Exhibition 
Duration:28-30/6/2013 
Tel.:202-26712287 
Organizer:Nile Trade Fairs 

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

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 


