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Μείωση ελλείµµατος ισοζυγίου πληρωµών:Μείωση ελλείµµατος ισοζυγίου πληρωµών:Μείωση ελλείµµατος ισοζυγίου πληρωµών:Μείωση ελλείµµατος ισοζυγίου πληρωµών:Μείωση σηµειώθηκε στο έλλειµµα ισοζυγί-
ου πληρωµών το τρίτο τρίµηνο έτους 2012 (Ιούλιος – Σεπτέµβριος), σύµφωνα µε 
στοιχεία που έδωσε στην δηµοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου. Το έλλειµµα 
ανήλθε σε $518.7 εκ. σε σύγκριση µε $2.4 δις την ίδια περίοδο του προηγούµενου 
έτους. Επίσης, σε σχέση µε τους ίδιους µήνες έτους 2011, τα µεταναστευτικά εµβά-
σµατα αυξήθηκαν κατά $839.7 εκ., ενώ οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά $760 εκ., 

γεγονός που βοήθησε στη µείωση του ελλείµµατος.  

Μείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΜείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΜείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΜείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτωνΚατά  $449 εκ. µειώθηκαν τα συναλλαγ-
µατικά αποθέµατα της Αιγύπτου το Νοέµβριο 2012, σύµφωνα µε ανακοίνωση της 
Κεντρικής Τράπεζας, µε αποτέλεσµα αυτά να ανέρχονται σε $15.035 δις στα τέλη 
Νοεµβρίου από $15.484 δις στα τέλη Οκτωβρίου τ.έ. Επισηµαίνεται, ότι η άνοδος 
των αποθεµάτων τον Οκτώβριο οφείλετο στη δεύτερη δόση δανείου από το Κατάρ. 
Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Αιγύπτου έχουν µειωθεί σε λιγότερο από το µισό 

από την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011.   

Μείωση Πληθωρισµού:Μείωση Πληθωρισµού:Μείωση Πληθωρισµού:Μείωση Πληθωρισµού:Κατά 4,1% µειώθηκε τον περασµένο Νοέµβριο ο πληθωρι-
σµός σε ετήσια βάση στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο 2006, κυρίως εξαιτί-
ας της επιβράδυνσης της αύξησης των τιµών στα τρόφιµα, σύµφωνα µε ανάλυση της 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου. Σε µηνιαία βάση ο πληθωρισµός µειώθηκε κατά 

1,5%.  

Αιγυπτιακό αίτηµα αναβολής έγκρισης δανείου από το ∆ΝΤ Αιγυπτιακό αίτηµα αναβολής έγκρισης δανείου από το ∆ΝΤ Αιγυπτιακό αίτηµα αναβολής έγκρισης δανείου από το ∆ΝΤ Αιγυπτιακό αίτηµα αναβολής έγκρισης δανείου από το ∆ΝΤ Στις 11.12 η Κυβέρνηση 
της Αιγύπτου ζήτησε από το ∆ΝΤ να αναβάλει για ένα µήνα την απόφαση για έγκριση 
υπέρ της χώρας δανείου ύψους $4.8 δις, η οποία θα ελαµβάνετο στη συνεδρίαση 
της 19.12, εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων στην Αίγυπτο. Με ανακοίνωσή του το 
∆ΝΤ έκανε γνωστό, ότι παραµένει σε επαφή µε την αιγυπτιακή Κυβέρνηση και ότι 
είναι έτοιµο να συνδράµει την χώρα στην µεταβατική περίοδο, καθώς και ότι θα επα-
ναλάβει την διαδικασία έγκρισης του δανείου όταν της ζητηθεί από την αιγυπτιακή 
πλευρά. Αναλυτές ανέφεραν, ότι το εν λόγω αίτηµα αναβολής προέκυψε από την 
αναστολή εφαρµογής των µέτρων (µέσα σε µόνο λίγες ώρες από την ανακοίνωσή 
τους) για αύξηση φόρων σε ορισµένα καταναλωτικά αγαθά και για περικοπή των 
επιδοτήσεων στο αέριο για οικιακή χρήση και στην ηλεκτρική ενέργεια, ορισµένοι 

από τους όρους για την έγκριση του δανείου.            

Κυβερνητικός ανασχηµατισµός Κυβερνητικός ανασχηµατισµός Κυβερνητικός ανασχηµατισµός Κυβερνητικός ανασχηµατισµός Στις 6 Ιαν. ο Πρωθυπουργός  κ. Qandil  προέβη σε 
αντικατάσταση της ηγεσίας 10 υπουργείων (επί συνόλου 35) Οι νέοι υπουργοί εί-
ναι :Οικονοµικών Al Morsi al Sayed Hegazi (aκαθηγητής Οικονοµικών στο Πανεπιστή-
µιο Αλεξανδρείας ειδικός σε θέµατα ισλαµικής χρηµατοδότησης), Μεταφορών 
Hatem Abdel-latif (µαθηµατικός, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Ain Shams, µέλος των 
Αδελφών Μουσουλµάνων), Εσωτερικών Mohamed Ibrahim, Τοπικής Ανάπτυξης Mo-
hamed Ali Behr, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Μουνουφία, µέλος των Α.Μ.), Ηλε-
κτρισµού Ahmed Imam, Προµηθειών και Εσωτερικού Εµπορίου Bassem Ouda, Τηλε-
πικοινωνιών Atef Helmi, Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων Οmar Mohamed 
Salem, Πολιτικής Αεροπορίας Ouail El-Maadawi και Περιβάλλοντος  Khaled Fahmi 

Abdel-Aal 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    

Προβλέψεις της τράπεζας επενδύσεων  Προβλέψεις της τράπεζας επενδύσεων  Προβλέψεις της τράπεζας επενδύσεων  Προβλέψεις της τράπεζας επενδύσεων  EFGEFGEFGEFG----Hermes Hermes Hermes Hermes για την για την για την για την 
αιγυπτιακή οικονοµίααιγυπτιακή οικονοµίααιγυπτιακή οικονοµίααιγυπτιακή οικονοµία    

Σύµφωνα µε έκθεση της επενδυτι-
κής τράπεζας EFG-Hermes,  η 
αιγυπτιακή λίρα είναι υπό µεγάλη 
πίεση µετά την αναβολή της υπο-
γραφής συµφωνίας µε το ∆ιεθνές  
Νοµισµατικό Ταµείο  για χορήγη-

ση δανείου $ 4,8 δις. Η συµφωνία ανεβλήθη επ 'αόριστον 
λόγω της συνεχιζόµενης πολιτικής κρίσης και αναταραχής 
στην χώρα λόγω του νέου σχεδίου συντάγµατος.  
-Το 2013 προβλέπεται µεγαλύτερη διολίσθηση της  λίρας, η 
ισοτιµία της οποίας έναντι του δολαρίου θα διαµορφωθεί σε  
6,6  αντί πρόβλεψης 6,4. 
-Η χορήγηση του δανείου από το ∆ΝΤ θα ανακόψει την πο-
ρεία υποτίµησης της λίρας (-1,5% το τελευταίο 15νθήµερο) 
αλλά  αναµένεται ότι η Κεντρική Τράπεζα  θα επιτρέψει την 
σταδιακή αποδυνάµωση της λίρας λόγω αύξησης του πληθω-
ρισµού και επιδείνωσης του ισοζυγίου πληρωµών  
-Ο πληθωρισµός  από 5,7% το πρώτο εξάµηνο του 2013 θα 
διαµορφωθεί σε 8,5% το δεύτερο εξάµηνο του έτους και το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα αναµένεται να διαµορφωθεί στο 
10,9% του ΑΕΠ. ή ακόµη και σε 11,7%  
-Το δάνειο από το ∆ΝΤ και άλλα διµερή δάνεια που αναµένε-
ται να υπογραφούν δεν θα είναι αρκετά ώστε να εγγυηθούν 
την σταθερότητα της λίρας µακροπρόθεσµα. 

    

Κέρδη από την επίλυση διαφορών µε εταιρείες:Κέρδη από την επίλυση διαφορών µε εταιρείες:Κέρδη από την επίλυση διαφορών µε εταιρείες:Κέρδη από την επίλυση διαφορών µε εταιρείες:  

Κατά τη διάρκεια της έναρξης της 16ης ετήσιας συνδιάσκε-
ψης της Οµοσπονδίας Αφρικανικών Χρηµατιστηρίων ο αιγύ-
πτιος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, ότι η χώρα του αποκόµι-
σε 20 δις λίρες Αιγύπτου από τη διευθέτηση διαφορών µε 
εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα ενώ τόνισε, ότι η ενίσχυση των 
επενδύσεων, η κατάρτιση σχετικών νόµων και ο χρηµατοπι-
στωτικός τοµέας αποτελούν προτεραιότητες της Κυβέρνη-
σης. Επιπλέον τόνισε, ότι η δανειοδότηση από το ∆ΝΤ κατα-
δεικνύει εµπιστοσύνη στην αιγυπτιακή οικονοµία και θα συµ-
βάλει στην προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και πρόσθεσε, 
ότι τα βραχυπρόθεσµα προγράµµατα, τα οποία εκτείνονται 
από το 2012 έως το 2014, θα αυξήσουν το ρυθµό του ΑΕΠ 
από 2,2% το 2011/12 σε 3,5% το 2012/13 και σε 4,5% το 

2013/14.   

 

Σαουδαραβικό δάνειο:Σαουδαραβικό δάνειο:Σαουδαραβικό δάνειο:Σαουδαραβικό δάνειο:  

Τρεις συµφωνίες δανειοδότησης συνολικού ύψους $230 εκ. 
υπογράφηκαν µεταξύ της Κυβέρνησης της Αιγύπτου και του 
Σαουδαραβικού Ταµείου Ανάπτυξης. Τα χρήµατα θα διατε-

θούν για αναπτυξιακά έργα.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    

Πώληση κρατικών οµολόγων:Πώληση κρατικών οµολόγων:Πώληση κρατικών οµολόγων:Πώληση κρατικών οµολόγων:  

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών, στις 
3.12 πωλήθηκαν στην αγορά τριετή κρατικά οµόλογα αξίας 
500 εκ. λιρών Αιγύπτου, τα οποία λήγουν στις 9 Οκτωβρίου 
2015, ενώ την ίδια µέρα ακυρώθηκε η πώληση επταετών 
κρατικών οµολόγων λήξης στις 13 Νοεµβρίου 2019. Το µέσο 
επιτόκιο των τριετών οµολόγων ανέρχεται σε 14,113%. Σύµ-
φωνα µε τον φετινό προϋπολογισµό η Αίγυπτος χρειάζεται να 
δανειστεί συνολικά 135 δις λίρες, προκειµένου να καλύψει 
το δηµοσιονοµικό της έλλειµµα, µεγάλο µέρος των οποίων 
θα χρησιµοποιηθεί  για την αποπληρωµή παλαιών τίτλων του 

∆ηµοσίου.  

Εισαγωγή ισλαµικών οµολόγων:Εισαγωγή ισλαµικών οµολόγων:Εισαγωγή ισλαµικών οµολόγων:Εισαγωγή ισλαµικών οµολόγων:  

Η Αιγυπτιακή Αρχή Χρηµατοπιστωτικού Ελέγχου ανακοίνωσε, 
ότι ετοιµάζει νόµο, σύµφωνα µε τον οποίο θα επιτρέπεται η 
χρήση του sukuk, δηλαδή των ισλαµικών οµολόγων για τη 
χρηµατοδότηση έργων του ιδιωτικού τοµέα και ότι το Υπουρ-
γείο Οικονοµικών επεξεργάζεται παρόµοιο νόµο για την χρη-
µατοδότηση έργων του δηµόσιου τοµέα. Τον περασµένο Σε-
πτέµβριο η ίδια Αρχή ανακοίνωσε, ότι η δραστηριότητα του 
ισλαµικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
ανερχόταν σε 95 δις λίρες Αιγύπτου, 
ποσό που αναλογεί σε 7,3% της συ-
νολικής δραστηριότητας του αιγυ-

πτιακού τραπεζικού τοµέα.    

Συναλλαγµατικά αποθέµατα: ∆ηµοπρασία νοµισµάτων:Συναλλαγµατικά αποθέµατα: ∆ηµοπρασία νοµισµάτων:Συναλλαγµατικά αποθέµατα: ∆ηµοπρασία νοµισµάτων:Συναλλαγµατικά αποθέµατα: ∆ηµοπρασία νοµισµάτων:  

Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε, ότι έχει εισαγάγει ένα νέο 
σύστηµα αγοραπωλησίας δολαρίων, προκειµένου να αντιµε-
τωπίσει την µεγάλη µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµά-
των. Πολλοί επενδυτές αλλά και απλοί πολίτες µετέτρεψαν 
τον περασµένο ∆εκέµβριο τις καταθέσεις τους σε δολάρια 
εξαιτίας των φόβων, λόγω πολιτικής αναταραχής, για υποτί-

µηση του εθνικού νοµίσµατος.  

Επισηµαίνεται, ότι από την εξέγερση του Ιανουαρίου 2011 η 
Κεντρική Τράπεζα δαπάνησε περισσότερα από $20 δις για 
να στηρίξει την αιγυπτιακή λίρα, ενώ τα συναλλαγµατικά 
αποθέµατα ανέρχονταν στα τέλη Νοεµβρίου 2012 σε µόλις 
$15.04 δις, ποσό που επαρκεί για τις εισαγωγές τριών µη-
νών. Το νέο σύστηµα δηµοπρασίας ξεκίνησε στις 30.12. Το 
∆ΝΤ επίσης, ανακοίνωσε στις 31.12, ότι χαιρετίζει τα µέτρα 
της αιγυπτιακής Κυβέρνησης, που έχουν ως στόχο να σταµα-
τήσει η µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων, η οποία 
πρόσφατα προξένησε µεγάλη πτώση της ισοτιµίας του εθνι-
κού νοµίσµατος, µε το 
σκεπτικό, ότι µε τον 
τρόπο αυτό στηρίζεται 
το διεθνές εµπόριο και 
οι πληρωµές της χώ-

ρας 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    

Αύξηση τιµής µαζούτ για τσιµεντοβιοµηχανίες:Αύξηση τιµής µαζούτ για τσιµεντοβιοµηχανίες:Αύξηση τιµής µαζούτ για τσιµεντοβιοµηχανίες:Αύξηση τιµής µαζούτ για τσιµεντοβιοµηχανίες:  

Η αιγυπτιακή Κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει την τιµή του 
µαζούτ για τις τσιµεντοβιοµηχανίες κατά 130%. Στη νέα τιµή 
θα πωλείται το µαζούτ και σε όλες τις βιοµηχανίες εξαιρου-
µένων των ηλεκτροπαραγωγικών, τροφίµων και φούρνων 
λόγω της υψηλής εγχώριας ζήτησης των συγκεκριµένων προϊ-
όντων. Η Suez Cement Company, µια από τις µεγαλύτερες 
τσιµεντοβιοµηχανίες στην Αίγυπτο ανακοίνωσε, ότι η άνοδος 
της τιµής του µαζούτ θα έχει ως απο-
τέλεσµα να θέσει εκτός λειτουργίας 
δύο από τα εργοστάσιά της στη χώρα 
και σχολίασε, ότι η Κυβέρνηση προχώ-
ρησε στην συγκεκριµένη ενέργεια χω-
ρίς να συζητήσει προηγουµένως µε 

εκπροσώπους της βιοµηχανίας.   

 

Τιµές σιδήρου, χάλυβα και τσιµέντου:Τιµές σιδήρου, χάλυβα και τσιµέντου:Τιµές σιδήρου, χάλυβα και τσιµέντου:Τιµές σιδήρου, χάλυβα και τσιµέντου:    

 Η Στατιστική Υπηρεσία της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι τον 
περασµένο Νοέµβριο η τιµή του σιδήρου µειώθηκε κατά 
0,21%, ενώ η τιµή ενός τόνου 
χάλυβα µειώθηκε στις 4.240 
λίρες από 4.249 ένα µήνα νωρί-
τερα. Στις αρχές ∆εκεµβρίου η 
Κυβέρνηση επέβαλε επιπλέον 
εισαγωγικό δασµό στο χάλυβα, 
προκειµένου να προστατεύσει 
την εγχώρια παραγωγή από το 
φθηνό εισαγόµενο προϊόν προέ-
λευσης κυρίως Τουρκίας και 
Αλγερίας. Επιπλέον, τα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας δεί-
χνουν αύξηση 2,3% της τιµής 
του πιο κοινώς χρησιµοποιούµε-
νου τύπου τσιµέντου (Portland) τον περασµένο Νοέµβριο, η 

οποία διαµορφώθηκε σε 26,28 λίρες/50 κιλά.    

    
Ακύρωση ιδιωτικοποίησης κρατικής εταιρείας Ακύρωση ιδιωτικοποίησης κρατικής εταιρείας Ακύρωση ιδιωτικοποίησης κρατικής εταιρείας Ακύρωση ιδιωτικοποίησης κρατικής εταιρείας     
    
H εταιρεία Orascom Construction Industries (OCI), δήλωσε 
ότι θα σεβαστεί την δικαστική απόφαση που ορίζει ότι η θυ-
γατρική της, International Steam Boilers θα πρέπει να επι-
στραφεί στην κρατική ιδιοκτησία, λόγω προβληµάτων στην 
σύµβασηιδιωτικοποίησης. 
 
Αιγυπτιακό δικαστήριο, απέρριψε την έφεση του αιγυπτιακού 
δηµοσίου και επιβεβαίωσε την ακύρωση της συµφωνίας ιδιω-
τικοποίησης της εν λόγω εταιρείας η οποία είχε γίνει το 1994    
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    

Ιαπωνική χρηµατοδότηση για το νέο δίκτυο ηλεκτρισµού:Ιαπωνική χρηµατοδότηση για το νέο δίκτυο ηλεκτρισµού:Ιαπωνική χρηµατοδότηση για το νέο δίκτυο ηλεκτρισµού:Ιαπωνική χρηµατοδότηση για το νέο δίκτυο ηλεκτρισµού:    
    
 Η ιαπωνική Αρχή ∆ιεθνούς Συνεργασίας ανακοίνωσε, ότι θα 
χρηµατοδοτήσει το αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρισµού µε 
$300 εκ. για τη δηµιουργία ενός νέου δικτύου, ενώ επεξερ-
γάζεται πρόταση δανείου ύψους $100 εκ. για την προώθηση 
έργων ανανεώσιµων πηγών. Ένα ακόµα δάνειο ύψους $50 
εκ. θα παραχωρηθεί στην αιγυπτιακή κυβέρνηση για την 
ανανέωση του σταθµού υδροηλεκτρικής ενέργειας Dairut 
στην Ανω Αίγυπτο. 
 
Άνοδος τιµών ηλεκτρικού ρεύµατος:Άνοδος τιµών ηλεκτρικού ρεύµατος:Άνοδος τιµών ηλεκτρικού ρεύµατος:Άνοδος τιµών ηλεκτρικού ρεύµατος:  
Στις 2.12 το αιγυπτιακό Υπουργικό Συµβούλιο επικύρωσε την 
απόφαση, σύµφωνα µε την οποία αυξάνεται η τιµή του ηλε-
κτρικού ρεύµατος για οικιακή χρήση. Το µέτρο δεν πρόκειται 
να επηρεάσει τα νοικοκυριά µε µικρή κατανάλωση, τα οποία 
αποτελούν το ¼ του συνόλου των καταναλωτών και λαµβά-
νεται στα πλαίσια της απόφασης για µείωση της κατανάλω-
σης ηλεκτρικού ρεύµατος στη χώρα, λόγω των προβληµάτων 
και των διακοπών, που οφείλονται κυρίως στην υπερκατανά-
λωση.   
   

ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    

Προστατευτικοί εισαγωγικοί δασµοί:Προστατευτικοί εισαγωγικοί δασµοί:Προστατευτικοί εισαγωγικοί δασµοί:Προστατευτικοί εισαγωγικοί δασµοί:  

Με σκοπό την προστασία της εγχώριας παραγωγής από φτη-
νές εισαγωγές, το αιγυπτιακό Υπουργείο Βιοµηχανίας και 
Εξωτερικού εµπορίου ανακοίνωσε, ότι θα επιβάλλει προσωρι-
νά προστατευτικούς εισαγωγικούς δασµούς ύψους 6,8% στις 
ράβδους ατσαλιού για περίπου επτά µήνες. Η ανωτέρω από-
φαση αποτελεί ανταπόκριση στα αντίστοιχα αιτήµατα των 
εγχώριων παραγωγών, τα προϊόντα των οποίων απειλούνται 
από τα φθηνότερα εισαγόµενα, κυρίως της Τουρκίας και της 

Αλγερίας.    

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

Αύξηση τουριστών τον Οκτώβριο:Αύξηση τουριστών τον Οκτώβριο:Αύξηση τουριστών τον Οκτώβριο:Αύξηση τουριστών τον Οκτώβριο:  

Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύ-
πτου ο αριθµός των τουριστών τον περασµένο Οκτώβριο 
ανήλθε σε 1,2 εκ. από 1,1 εκ. τον ίδιο µήνα του προηγούµε-
νου έτους, ωστόσο ήταν κατά 400.000 µικρότερος του αντί-
στοιχου αριθµού τον Οκτώβριο 2010 (προ εξεγέρσεως), γε-
γονός που αποδεικνύει, σύµφωνα µε τα σχόλια της Υπηρεσί-
ας, ότι παρά τη σταδιακή βελτίωση, η κατάσταση στον του-
ριστικό τοµέα δεν έχει εξοµαλυνθεί. Οι περισσότεροι τουρί-
στες προήλθαν 
από την Ανατολι-
κή Ευρώπη ακο-
λουθούµενοι από 
∆υτικοευρωπαί-
ους και τουρίστες 
από τη Μέση Ανα-

τολή.   
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

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

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
Print Tec Exhibition 
Duration: 7-9/2/2013 
Tel. :  202-25770451-25770026 
Fax. :  202-25777925 
Organizer: Chamber of Printing Industry-Chemical & Fertilizers Export Council-Egypt Expo & Convention Authority 

 

Defile Kids Exhibition-Summer 2013 
Duration: 8-10/2/2013 
Tel.&Fax: +2(02) 24035345 - 24051618 
Website: www.defiledegypte.com 

E-mail: info@defiledegypte.com 
Organizer:  Defile D'Egypte Co. 
 

 Egypt Manufacturer Exhibition-EGYMADE 2013 
Duration: 13-16/2/2013 
Tel.: +2(02) 24017593 - 25774334 
Website: www.egymade.com.eg 
E-mail: info@egymade.com.eg 
Organizer:Chamber of Engineering Industies-Engineering Export Council of Egypt-Egypt Expo & Convention Authority 
 

The 4th International Exhibition on Windows, Doors, Skylights and Curtain Wall Technology, Components and Prefabri-
cated Units- WinDoorEX Middle East 2013 
Duration:21-23/2/2013 
Tel.:+2(02)22629682-22619545 
Website:www.windorex.com 

E-mail:info@arabiangerman.com 

Organizer:Arabian German Exhibition LTD. 

 

 8th, Egypt Pool & Water Technology 2013 Exhibition-Aqua Therm 2013 
Duration: 26-28/2/2013 
Tel. : +2(02) 33842040 
web site:www.aquathermeg.com 

E-mail: info@aquathermeg.com 

Organizer: Ein Visual Communication Co. 

 

The 8th International Cairo Leather Exhibition 
Duration: 28/2-3/3/2013 
Tel. : 202-24017593 
Organizer: Chamber of Leather Industries-Egyptian Leather Export Council-Egypt Expo & Convention Authority 

 

MΑΡΤΙΟΣ 
Cairo Fashion & Cairo Tex decorations Exhibition 
Duration: 7-10/3/2013 
Tel.: +2(02) 24551177-24556107 
Website: www.pyramidsfaireg.com 

E-mail: info@pyramidsfaireg.com 

Organizer: Pyramids International Co. 

 

Real State Exhibition 
Duration: 7-10/3/2013 
Tel.: +2(02) 22619026 - 22619023 
E-mail:zoominco@yahoo.com 

Organizer: Zoom in Co. 

 


