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Συναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµαταΣυναλλαγµατικά αποθέµατα    
 Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανα-
κοίνωσε, ότι στα τέλη Μαϊου 2011 τα 
συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας 
µειώθηκαν σε $27.2 δις από $28.02 δις 
τον Απρίλιο. Η συνολική µείωσή τους από 
τα τέλη ∆εκεµβρίου 2010, όταν η χώρα 
διέθετε συναλλαγµατικά αποθέµατα 
ύψους $36,1 δις, ανέρχεται σε $9 δις. 
Επιπλέον, έχουν µειωθεί και τα αποθέµα-
τα σκληρού νοµίσµατος από $35 δις τον 
Ιανουάριο σε $33,3 δις τον Φεβρουάριο 
και $30,1 δις τον Μάρτιο. 
 
Εκτίµηση ΠΤ για ρυθµό ανάπτυξηςΕκτίµηση ΠΤ για ρυθµό ανάπτυξηςΕκτίµηση ΠΤ για ρυθµό ανάπτυξηςΕκτίµηση ΠΤ για ρυθµό ανάπτυξης    
 Σε σχετική έκθεσή της, η Παγκόσµια Τρά-
πεζα εκτιµά, ότι το τρέχον έτος ο ρυθµός 
ανάπτυξης της Αιγύπτου θα ανέλθει σε 
µόνο 1%, ενώ στη Λιβύη και την Τυνησία 
η ετήσια ανάπτυξη θα είναι 2% και 1,5% 
αντίστοιχα. Η Τράπεζα κάλεσε τις τρεις 
χώρες, καθώς επίσης και όλες τις χώρες 
του αναπτυσσόµενου κόσµου, να υιοθετή-
σουν οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και να 
αντιµετωπίζουν τον πληθωρισµό. Εντωµε-
ταξύ, αρνητικός αρνητικός αρνητικός αρνητικός ήταν ο ρυθµός ανάπτυ- ρυθµός ανάπτυ- ρυθµός ανάπτυ- ρυθµός ανάπτυ-
ξηςξηςξηςξης το τελευταίο τετράµηνο 2010. Συγκε-
κριµένα, η Υπουργός Σχεδιασµού και ∆ιε-
θνούς Συνεργασίας, κ. Faiza Abul Naga, 
δήλωσε , ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της 
Αιγύπτου κατά το τρίτο τέταρτο του τρέ-
χοντος οικονοµικού έτους (2010/11) 
διαµορφώθηκε σε -4,2% σε σύγκριση µε 

5,4% την ίδια περίοδο του περασµένου 
έτους. Η Υπουργός σηµείωσε, ότι είναι η 
πρώτη φορά που υπάρχει αρνητικός 
ρυθµός ανάπτυξης µέσα σε 10 χρόνια 
και τον απέδωσε  σε πτώση του τουρι-
σµού κατά 33%, του δευτερογενούς 
τοµέα κατά 12%, του κατασκευαστικού 
κατά 9%, των µεταφορών κατά 9,7% 
και του χονδρικού και λιανικού εµπορί-
ου κατά 7,9%. Η Υπουργός συµπλήρω-
σε, ότι δεν πρόκειται για οικονοµική 
καταστροφή, αλλά επισήµανε, ότι πρέ-
πει να αντιµετωπιστούν ταχύτατα οι 
αιτίες του φαινοµένου. 
 
Πτώση λίρας µετά την ακύρωση δανει-Πτώση λίρας µετά την ακύρωση δανει-Πτώση λίρας µετά την ακύρωση δανει-Πτώση λίρας µετά την ακύρωση δανει-
σµού:σµού:σµού:σµού:  
Η χαµηλότερη ισοτιµία από τα µέσα 
Απριλίου καταγράφηκε για το αιγυπτια-
κό εθνικό νόµισµα (5,9620 λίρες / $1) 
έπειτα από την ακύρωση των δανείων 
από το ∆ΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα 
ύψους $3 και $1 δις αντίστοιχα. Σύµ-
φωνα µε σχόλια αναλυτών οι ξένοι επεν-
δυτές θεώρησαν την ακύρωση λάθος 
και παρατηρήθηκε τάση για πώληση 
λιρών µε την ανακοίνωση της Κυβέρνη-
σης, ότι αναθεωρεί τον Προϋπολογισµό. 
Ορισµένοι αναλυτές εκφράζουν φό-
βους, ότι κερδοσκόποι µπορεί να εισέλ-
θουν στην αγορά, εάν η αποδυνάµωση 
της λίρας συνεχιστεί, αν και σε µια τέ-
τοια περίπτωση είναι πιθανή η παρέµ-
βαση της Κεντρικής Τράπεζας.    
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Ακύρωση δανεισµούΑκύρωση δανεισµούΑκύρωση δανεισµούΑκύρωση δανεισµού από το ∆ΝΤαπό το ∆ΝΤαπό το ∆ΝΤαπό το ∆ΝΤ  
Στις αρχές Ιουνίου τ.έ. η Αίγυπτος κατέληξε σε συµφωνία για 
λήψη δανείου ύψους $3 δις 
από το ∆ΝΤ, µε όρους πολύ πιο 
επιεικείς από τους συνήθεις 
του ∆ΝΤ (1-1,5% επιτόκιο και 
αποπληρωµή σε 5 χρόνια). Το 
Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε 
τον Προϋπολογισµό οικ. έτους 
2011/12, ο οποίος αυξάνει 
κατά ¼ την κρατική δαπάνη  
και το έλλειµµα σε 11%.  Το 
αρχικό σχέδιο αναθεωρήθηκε µε ένα νέο σχέδιο Προϋπολο-
γισµού στις 22.06.2011 και το έλλειµµα διαµορφώθηκε σε 
8,6% του ΑΕΠ εν µέσω ανησυχιών του Στρατιωτικού Συµβου-
λίου για το µέγεθος του ελλείµµατος. Αποτέλεσµα της αναθε-
ώρησης ήταν η απουσία της ανάγκης για εξωτερικό δανει-
σµό.  Η εξεύρεση νέων πηγών χρηµατοδότησης ύψους $ 2 
δις από αραβικές χώρες φαίνεται να είναι ο πραγµατικός 
λόγος της «απόρριψης» της προσφυγής στο ∆ΝΤ . 
 
Η ανωτέρω απόφαση πυροδότησε αρνητικά σχόλια ξένων 
τραπεζιτών, καθώς θεωρείται, ότι έτσι επιβραδύνεται η οικο-
νοµική ανάκαµψη της χώρας, καθυστερεί η λύση σε µια πι-
θανή νοµισµατική κρίση και καθιστά επισφαλή την πρόσβα-
ση σε νέες πηγές χρηµατοδότησης. Αναλυτές αναφέρουν ότι 
κι αν ακόµα η αιγυπτιακή Κυβέρνηση λάβει κεφάλαια από 
άλλες πηγές, θα ήταν προς το συµφέρον της να υφίσταται η 
βοήθεια από το ∆ΝΤ, καθώς αυτή η σχέση δηµιουργεί 
άτυπες προϋποθέσεις για προσφυγή και σε άλλους δανει-
στές.  Τα αιγυπτιακά swaps ανήλθαν σε 308,7 µονάδες από 
304,7 την τελευταία εβδοµάδα Ιουνίου τ.έ. Κατά τη διάρ-
κεια της πρόσφατης εξέγερσης είχαν ανέλθει σε 441 µονά-
δες.  ∆υτικοί διπλωµάτες εκφράζουν την άποψη για στροφή 
προς µια πιο εθνικιστική στάση µε άξονα το «µπορούµε να 
τα καταφέρουµε µόνοι µας». Ωστόσο  οικονοµολόγοι διερω-
τώνται, πώς είναι δυνατό να επιτευχθεί ο στόχος της µείω-
σης του ελλείµµατος, δεδοµένης της µείωσης των κρατικών 
εσόδων λόγω της οικονοµικής επιβράδυνσης και πιέσεων  
για αύξηση των µισθών στον δηµόσιο τοµέα και των επιδοτή-
σεων σε βασικά είδη.   
 
Η Παγκόσµια Τράπεζα ανέφερε ότι θα προσφέρει $4,5 δις 
τα επόµενα 2 χρόνια, εκ των οποίων $ 1 δισ. για την κάλυψη 
του ελλείµµατος του προϋπολογισµού του επόµενου οικ. 
έτους. Ωστόσο µετά την απόφαση για µη λήψη δανείου από 
το ∆ΝΤ πρόκειται να επανεξετάσει τα σχέδια της.   
Περαιτέρω η Κυβέρνηση στις 9 Ιουνίου ζήτησε από την ΕΕ 
χρηµατοδότηση συµπληρωµατική της βοήθειας που επρόκει-
το να χορηγήσει το ∆ΝΤ. Αξιωµατούχοι της ΕΕ δηλώνουν, ότι, 

πλέον η εν λόγω βοήθεια δεν πρόκειται να χορηγηθεί .  
 
Ο Οίκος Αξιολόγησης Fitch προέβη σε µείωση της µακροπρό-
θεσµης πιστοληπτικής ικανότητας της Αιγύπτου σε ξένο νόµι-
σµα σε ΒΒ και σε ΒΒ+ σε τοπικό νόµισµα. Και οι δύο αξιολο-
γήσεις έχουν αρνητικές προοπτικές. Ο επικεφαλής του Οίκου 
στην Μέση Ανατολή δήλωσε, ότι οι αρνητικές προοπτικές 
υποδηλώνουν, ότι, λόγω πολιτικής ρευστότητας, ενδέχεται να 
υπάρξει επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας, εάν η 
Κυβέρνηση που θα προκύψει στις επόµενες εκλογές, προβεί 
στην λήψη φιλολαϊκών µέτρων, που θα επιβαρύνουν το δη-
µόσιο χρέος. Επιπλέον ο οίκος Fitch αναφέρει, ότι η  µείωση 
του ΑΕΠ το πρώτο τέταρτο 2011 (-4,2% σε σχέση µε το αντί-
στοιχο διάστηµα του 2010) ήταν µεγαλύτερη της αναµενό-
µενης ενώ τα επίσηµα συναλλαγµατικά αποθέµατα µειώθη-
καν απότοµα. Εντούτοις, η αύξηση του ελλείµµατος του ισο-
ζυγίου πληρωµών ήταν µικρότερη της αναµενόµενης, ενώ 
και ο τουρισµός δείχνει να ανακάµπτει ταχύτερα απότι αρχι-
κά είχε υπολογιστεί.  
    
∆άνειο από την Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης∆άνειο από την Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης∆άνειο από την Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης∆άνειο από την Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης 
Η Ισλαµική Τράπεζα Ανάπτυξης (Islamic Development Bank) 
ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει στη χώρα δάνειο ύψους $ 2.5 
δισ. για την χρηµατοδότηση έργων υποδοµής και ως 
«διασφάλιση» για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Το εν λόγω 
δάνειο θα χορηγηθεί σε ορίζοντα τριετίας και θα αφορά 
έργα υποδοµών στις µεταφορές , στην ενέργεια και στην 
εκπαίδευση . Μέρος του δανείου θα χρησιµοποιηθεί επίσης 
για την κατασκευή σταθµού παραγωγής ενέργειας δυναµικό-
τητας 650 MW. 
Με έλλειµµα ισοζυγίου πληρωµών, που υπολογίζεται µεταξύ 
$10 έως $12 δις, η Αίγυπτος αναζητεί πόρους, προκειµένου 
να το καλύψει. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να µετριάσει τους 
«µετα-επανστατικούς» κοινωνικούς κραδασµούς µε αύξηση 
κατά 25% της δηµόσιας δαπάνης, η οποία προβλέπεται στο 
εγκριθέντα προϋπολογισµό για το οικονοµικό έτος 2011-12.  
    
Βοήθεια από ∆ανίαΒοήθεια από ∆ανίαΒοήθεια από ∆ανίαΒοήθεια από ∆ανία    
 Η ∆ανία αποφάσισε να δαπανήσει $15,4 εκ. ως βοήθεια 
προς την Αίγυπτο µε σκοπό την αρωγή κατά τη µετάβασή 
της προς τον εκδηµοκρατισµό και τον οικονοµικό εκσυγχρο-
νισµό. Επιπλέον, η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία Maersk ανα-
κοίνωσε, ότι προτίθεται να επενδύσει $25 εκ. στη χώρα.   
    
Αναβολή αγοράς σιτηρών από ΡωσίαΑναβολή αγοράς σιτηρών από ΡωσίαΑναβολή αγοράς σιτηρών από ΡωσίαΑναβολή αγοράς σιτηρών από Ρωσία 
Ο κύριος αγοραστής σιτηρών της Αιγύπτου, η Γενική Αρχή 
Προµήθειας Εµπορευµάτων ανακοίνωσε, ότι αναβάλλει την 
αγορά σιτηρών από τη Ρωσία εωσότου ολοκληρωθεί η συγκο-
µιδή τους στη Ρωσία και καταστεί σαφές, ότι η ποιότητά 
τους ανταποκρίνεται στις αυγυπτιακές αξιώσεις.  
 
Αύξηση κατώτατου µισθού στο ∆ηµόσιοΑύξηση κατώτατου µισθού στο ∆ηµόσιοΑύξηση κατώτατου µισθού στο ∆ηµόσιοΑύξηση κατώτατου µισθού στο ∆ηµόσιο    
 Ο Υπουργός Οικονοµικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε, ότι ο 
κατώτατος µηνιαίος µισθός στο ∆ηµόσιο αυξήθηκε από 84 
λίρες Αιγύπτου (€10,4), ποσό που είχε καθοριστεί το 1984, 
σε 700 λίρες (€87,5). Αποτέλεσµα της αύξησης είναι η επι-
βάρυνση του Προϋπολογισµού για µισθοδοσία κατά 21,5 δις 
λίρες (€2,68 δις). Παράλληλα, αυξήθηκε το αφορολόγητο 
ποσό εισοδήµατος για τους µισθωτούς σε 12.000 λίρες 
(€1.500) από 9.000 λίρες (€1.125).   
    
    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ————ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
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Έσοδα ∆ιώρυγας του ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας του ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας του ΣουέζΈσοδα ∆ιώρυγας του Σουέζ    
    
 Τα έσοδα από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ αυξήθηκαν τον Μάϊο 
2011 κατά 10,5% σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του περα-
σµένου έτους και κατά 0,5% σε σύγκριση µε τον Απρίλιο τ.έ., 
ανερχόµενα συνολικά σε $436,6 εκ. (από $359 εκ.τον Μάϊο 
2010).  
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Νέος φόρος κεφαλαιουχικών κερδώνΝέος φόρος κεφαλαιουχικών κερδώνΝέος φόρος κεφαλαιουχικών κερδώνΝέος φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 
Σύµφωνα µε κυβερνητική δήλωση το επόµενο οικονοµικό 
έτος τα κεφαλαιουχικά κέρδη θα φορολογηθούν κατά 10% 
και τα υψηλά ατοµικά εισοδήµατα κατά 5%, προκειµένου να 
χρηµατοδοτηθεί ο νέος Προϋπολογισµός, που προβλέπει αύ-
ξηση των επιδοτήσεων για τους άπορους πολίτες, που βρέθη-
καν σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση µετά την πρόσφατη εξέγερση 
και τις συνέπειές της στην οικονοµία της χώρας. Άµεση συνέ-
πεια της παραπάνω ανακοίνωσης ήταν η πτώση του κύριου 
δείκτη του Χρηµατιστηρίου Καϊρου κατά 2,6% την Πέµπτη 2 
Ιουνίου. Στην αρχή της συνεδρίασης οι απώλειες άγγιξαν τα 
10 εκ. λίρες (€1,25 εκ.), ενώ κατά το κλείσιµο µειώθηκαν σε 
7,5 εκ. λίρες (€937.000), ενώ ο ∆ιευθυντής του Χρηµατιστη-
ρίου κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι λαµβάνει ξαφνικές και 
µη µελετηµένες αποφάσεις. 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ    
    

Κατάσχεση γης στελεχών της πρώην Υπηρεσίας Εθνικής   Κατάσχεση γης στελεχών της πρώην Υπηρεσίας Εθνικής   Κατάσχεση γης στελεχών της πρώην Υπηρεσίας Εθνικής   Κατάσχεση γης στελεχών της πρώην Υπηρεσίας Εθνικής   
ΑσφάλειαςΑσφάλειαςΑσφάλειαςΑσφάλειας    
Η Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης της Αιγύπτου προχώρησε σε 
κατάσχεση καλλιεργήσιµης γης συνολικής έκτασης 11.700 
εκταρίων από δύο εταιρείες ιδιοκτησίας στελεχών της Υπηρε-
σίας Εθνικής Ασφάλειας, η οποία διαλύθηκε µετά την ανατρο-
πή του πρώην προέδρου της χώρας τον περασµένο Φεβρουά-
ριο. Παράλληλα, ο Υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε, ότι 
έκταση 870 εκταρίων θα προσφερθεί προς πώληση και αξιο-
ποίηση.  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    

•  Η κατασκευαστική Palm HillsPalm HillsPalm HillsPalm Hills κατέγραψε το πρώτο τέ-
ταρτο του 2011 απώλειες 36,2 εκ. λιρών Αιγύπτου (€4,5 
εκ.) σε σύγκριση µε καθαρό κέρδος 107 εκ. λιρών (€13,3 
εκ.) την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους εξαιτίας  
της πολιτικής αναταραχής, του παγώµατος πωλήσεων 
κατοικιών και των αυξηµένων ακυρώσεων προηγούµενων 
πωλήσεων.    

• Τα καθαρά κέρδη της Oriental WeaversOriental WeaversOriental WeaversOriental Weavers µειώθηκε κατά 
15% το πρώτο τέταρτο του 2011 ανερχόµενο σε 82,3 
εκ. λίρες (€10,2 εκ.) από 97,1 εκ. λίρες (€12,1 εκ.) την 
ίδια περίοδο του 2010, εξαιτίας του αυξανόµενου κό-
στους των πρώτων υλών και την πτώση της ισοτιµίας του 
εθνικού νοµίσµατος.    

• Τα καθαρά κέρδη της Torah CementTorah CementTorah CementTorah Cement αυξήθηκαν κατά 
18% το πρώτο τέταρτο τ.έ., που σε απόλυτες τιµές σηµαί-
νει κέρδος 97,6 εκ. λιρών (€12,2 εκ.) από 82,5 εκ. λίρες 
(€10,3 εκ.) την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους.    

• Τα καθαρά κέρδη της Suez CementSuez CementSuez CementSuez Cement το πρώτο τέταρτο 
του 2011 µειώθηκαν κατά 10% κατερχόµενα σε 277,4 
εκ. λίρες (€34,6 εκ.) από 307,8 εκ. λίρες (€38,4 εκ.) το 
πρώτο τέταρτο 2010.        

    

• Επένδυση αιολικής ενέργειας:Επένδυση αιολικής ενέργειας:Επένδυση αιολικής ενέργειας:Επένδυση αιολικής ενέργειας:     
Η Italgen, θυγατρική της ιταλικής Italcementi,   σκοπεύει να 
επενδύσει €120-140 εκ. στον τοµέα ανανεώσιµης ενέργειας 
στην Αίγυπτο, εγκαθιδρύοντας ένα πάρκο αιολικής ενέργειας 
120 MW 80 χιλιόµετρα βόρεια της Χουργκάντα. Η Italce-
menti δραστηριοποιείται σε 22 χώρες, ενώ στην Αίγυπτο βρί-
σκεται από το 2001 και έχει προβεί σε επενδύσεις, που ξε-
περνούν το €1 δις. 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ    
    

Προσέλκυση αµερικανών επενδυτών:Προσέλκυση αµερικανών επενδυτών:Προσέλκυση αµερικανών επενδυτών:Προσέλκυση αµερικανών επενδυτών:  
Στη διάρκεια συνάντησής του µε 20 αµερικανικές εταιρείες, 
ο Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός της Αιγύπτου, κ. Essam 
Sharaf, ανακοίνωσε, ότι η Κυβέρνηση θα εξαγγείλει τις επό-
µενες εβδοµάδες σειρά ευρείας κλίµακας έργων, που αποτε-
λούν µέρος ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου. Πρόσθεσε, 
δε, ότι επενδύσεις ξένων στην Αίγυπτο έχουν εγγυηµένο κέρ-
δος, ενώ η χώρα παραµένει προσηλωµένη στις διεθνείς της 
συµφωνίες και στους µηχανισµούς της αγοράς και καταβάλ-
λει προσπάθειες για την πάταξη της διαφθοράς στον τοµέα 
των επενδύσεων. Η αµερικανική αποστολή από την πλευρά 
της εξέφρασε την επιθυµία για αύξηση των επενδύσεων στην 
Αίγυπτο.  
 
Υποβαθµισµένες γειτονιές:Υποβαθµισµένες γειτονιές:Υποβαθµισµένες γειτονιές:Υποβαθµισµένες γειτονιές:  
Το κυβερνητικό Ταµείο για την Ανάπτυξη Υποβαθµισµένων 
Αστικών Περιοχών αποφάσισε να δαπανήσει 192 εκ. λίρες 
Αιγύπτου (€24 εκ.) για την ανάπτυξη 37 φτωχογειτονιών σε 
17 διαφορετικές διοικητικές περιφέρειες της χώρας, µε προ-
τεραιότητα αυτές, στις οποίες οι συνθήκες διαβίωσης είναι οι 
πλέον επιβλαβείς για τους κατοίκους  

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    

    
Ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίου:Ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίου:Ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίου:Ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίου:  
Η ιδιωτική Κουβεϊτιανή πετρελαϊκή εταιρεία Kuwait Energy 
Company ανακοίνωσε, ότι ανακάλυψε δύο νέα κοιτάσµατα 
πετρελαίου στην ∆υτική Έρηµα της Αιγύπτου, αυξάνοντας 
συνολικά τις ανακαλύψεις της σε 11 µέσα σε 3 χρόνια. Οι 
αρχικές εκτιµήσεις κάνουν λόγο για συνολική παραγωγική 
ικανότητα 2.100 βαρελιών τη µέρα. Η εταιρεία έχει µερίδιο 
49,5% στην περιοχή East Ras Qattara, ενώ το υπόλοιπο 
50,5% ανήκει στην εδρεύουσα στη Χιλή Enap Sipetrol.  
 
Νέες ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου:Νέες ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου:Νέες ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου:Νέες ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου:  
Η αµερικανική Apache Corp ανακοίνωσε, ότι ανακάλυψε 
πέντε νέα κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή Faghur της ∆υτικής Ερήµου. Από την αρχή του 
έτους η εταιρεία έχει κάνει 8 ανακαλύψεις σε συνολικά 10 
απόπειρες στην εν λόγω περιοχή. Ως αποτέλεσµα της παρα-
πάνω ανακοίνωσης, η τιµή µετοχής της εταιρείας στο Χρηµα-
τιστήριο της Νέας Υόρκης αυξήθηκε κατά 0,8%  
 
Άνοδος τιµής εξαγώµενου φυσικού αερίου:Άνοδος τιµής εξαγώµενου φυσικού αερίου:Άνοδος τιµής εξαγώµενου φυσικού αερίου:Άνοδος τιµής εξαγώµενου φυσικού αερίου:  
Αξιωµατούχοι του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου ανα-
κοίνωσαν, ότι οι διαπραγµατεύσεις τους µε την Ιορδανία 
είχαν ως αποτέλεσµα να συµφωνηθεί η άνοδος της τιµής του 
εξαγόµενου από την Αίγυπτο προς την Ιορδανία φυσικού 
αερίου από $1,5 σε $4 ανά εκατοµµύριο θερµικές µονάδες, 
που σηµαίνει ετήσια αύξηση $200 εκ. Η νέα τιµή αφορά 
στην υπάρ-
χουσα συµ-
φωνία µετα-
ξύ των δύο 
χωρών και 
όχι σε τυχόν 
µελλοντικές. 
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ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    

    
Αύξηση εξαγωγής λαχανικών στην Ευρώπη:Αύξηση εξαγωγής λαχανικών στην Ευρώπη:Αύξηση εξαγωγής λαχανικών στην Ευρώπη:Αύξηση εξαγωγής λαχανικών στην Ευρώπη:  
Το Αιγυπτιακό Αγροτικό Συµβούλιο Εξαγωγών ανακοίνωσε, 
ότι αναµένει αυξηµένες εξαγωγές λαχανικών προς την Ευρώ-
πη ύψους 5 δις λιρών Αιγύπτου από 3 δις πέρυσι, λόγω του 
θανατηφόρου ιού E.coli. Ας σηµειωθεί, ότι η Ευρώπη αποτε-
λεί τον µεγαλύτερο εισαγωγέα αιγυπτιακών λαχανικών ακο-
λουθούµενη από τις υπόλοιπες αραβικές  χώρες και την ΝΑ 
Ασία. Επιπλέον, το Συµβούλιο ανακοίνωσε, ότι δεν πρόκειται 
να πληγεί η εσωτερική αγορά από την εν λόγω αύξηση, κα-
θώς πρώτα καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς 
και µετά γίνονται εξαγωγές.   
 
Κριτική εξαγωγέων στην Κυβέρνηση:Κριτική εξαγωγέων στην Κυβέρνηση:Κριτική εξαγωγέων στην Κυβέρνηση:Κριτική εξαγωγέων στην Κυβέρνηση:  
Την αντίδραση των εξαγωγέων συνάντησε η απόφαση της 
Κυβέρνησης να µειώσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις, οι οποί-
ες θα ανέρχονται πλέον σε 10%. Οι Αιγύπτιοι εξαγωγείς τονί-
ζουν σε ανακοίνωσή τους, ότι την ίδια στιγµή τα εξαγώµενα 
κινεζικά προϊόντα επιδοτούνται κατά 16% και, ότι παράλλη-
λα µε τη µείωση των επιδοτήσεων η Κυβέρνηση αποφάσισε 
την αύξηση των ηµεροµισθίων και των τιµών πρώτων υλών, 
αποφάσεις που συνδυαστικά καθιστούν µη ανταγωνιστικά τα 
αιγυπτιακά προϊόντα στην παγκόσµια αγορά.  
Τέλος, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Εξαγωγών Τροφίµων 
ανέφερε, ότι η εσωτερική ζήτηση για τρόφιµα µειώθηκε κα-
τά 40%, γεγονός που σηµαίνει, ότι οι παραγωγοί πρέπει να 
εξάγουν περισσότερο για να αντισταθµίσουν τις απώλειες 
στην εσωτερική αγορά, το οποίο όµως καθίσταται αδύνατο 
µε την περικοπή των επιδοτήσεων.  
 
    

Αύξηση εµπορίου ΑιγύπτουΑύξηση εµπορίου ΑιγύπτουΑύξηση εµπορίου ΑιγύπτουΑύξηση εµπορίου Αιγύπτου----ΗΠΑ:ΗΠΑ:ΗΠΑ:ΗΠΑ:  
Ο όγκος του διµερούς εµπορίου ανάµεσα στις ΗΠΑ και την 
Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 10,4% το διάστηµα Ιανουαρίου-
Απριλίου 2011 σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2010, 
ανερχόµενος σε $3,3 δις από $2,9 δις το 2010. Οι αιγυπτια-
κές εξαγωγές χωρίς το πετρέλαιο προς τις ΗΠΑ το συγκεκρι-
µένο διάστηµα ανήλθαν σε $577,1 εκ. από $477,6 εκ. το 
2010, ενώ οι εξαγωγές των Βιοµηχανικών ζωνών µειώθηκαν 
σε $317,1 εκ. από $343,6 εκ. πέρυσι. Το πρώτο τετράµηνο 
2011, η Αίγυπτος ήταν ο 33ος προµηθευτής των ΗΠΑ, ενώ 
είναι πρώτος προµηθευτής από την Αφρική και 3ος από τη 
Μέση Ανατολή µετά τη Σ. Αραβία και τα ΗΑΕ.  
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Μείωση τιµής νήµατος από µεγάλη κλωστοϋφαντουργική Μείωση τιµής νήµατος από µεγάλη κλωστοϋφαντουργική Μείωση τιµής νήµατος από µεγάλη κλωστοϋφαντουργική Μείωση τιµής νήµατος από µεγάλη κλωστοϋφαντουργική 
εταιρεία:εταιρεία:εταιρεία:εταιρεία:  
Ο Πρόεδρος της «Holding Company for Spinning and Weav-
ing», της µεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής νηµάτων στην 
Αίγυπτο, ανακοίνωσε, ότι η εταιρεία του αποφάσισε την µείω-
ση της τιµής του νήµατος λόγω δυσκολιών να ανταγωνιστεί 
τα φθηνότερα εισαγώµενα προϊόντα. Συγκεκριµένα, η τιµή 
του κιλού θα µειωθεί από 31,5 σε 27,5 λίρες  (από €3,93 σε 
€3,43). Εν τω µεταξύ η τράπεζα  Ahly Bank of Egypt ανακοί-
νωσε, ότι θα επιµηκύνει την περίοδο χάριτος αποπληρωµής 
δανείων εταιρειών του κλάδου, θα αυξήσει τις πιστώσεις σε 
εταιρείες που υφίστανται τις επι-
πτώσεις από τη στασιµότητα στην 
εγχώρια αγορά, τον ανταγωνισµό 
των εισαγώµενων προϊόντων και 
την απώλεια αγορών και θα αναζη-
τήσει µη παραδοσιακές µεθόδους 
στήριξης των επιχειρήσεων. 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
    

Φορολογική εξαίρεση µερισµάτων Φορολογική εξαίρεση µερισµάτων Φορολογική εξαίρεση µερισµάτων Φορολογική εξαίρεση µερισµάτων 
εισηγµένων:εισηγµένων:εισηγµένων:εισηγµένων:  
Ο επικεφαλής του αιγυπτιακού χρη-
µατιστηρίου ανακοίνωσε, ότι τα 
µερίσµατα των εισηγµένων εται-
ρειών θα εξαιρεθούν από τους φό-
ρους που προβλέπονται στον Προϋ-
πολογισµό για το οικονοµικό έτος 
2011-12. Χαρακτηριστικά δήλωσε, 
ότι επετεύχθη συµφωνία µε την 
Κυβέρνηση για φορολογική εξαίρε-
ση των διανεµόµενων κερδών, κα-
θώς επί του παρόντος προέχει η 
εµπιστοσύνη στην αγορά και η µεί-
ωση των εµποδίων για επενδύσεις. 
 
Πτώση γενικού δείκτη:Πτώση γενικού δείκτη:Πτώση γενικού δείκτη:Πτώση γενικού δείκτη:  
Ο γενικός δείκτης του Χρηµατιστη-
ρίου του Καϊρου σηµείωσε πτώση 
µεγαλύτερη  από 2% στις 29.06.2011, έπειτα από εκτεταµένα και σοβαρά επεισόδια µεταξύ αστυνοµίας και διαδηλωτών στο 
Κέντρο του Καϊρου, κλείνοντας στις 5,283 µονάδες. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την επιτάχυνση της δίκης αστυνοµικών, που 
κατηγορούνται για βαναυσότητα κατά την πρόσφατη εξέγερση. Η βία, που σηµειώθηκε, θεωρείται από αναλυτές ότι υπο-
γραµµίζει την κοινωνική ένταση που επικρατεί ενόσω η χώρα προσπαθεί να επαναφέρει την οικονοµία της σε αναπτυξιακή 
τροχιά και να προωθήσει δηµοκρατικές αλλαγές. 
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Πορεία αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου το Πορεία αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου το Πορεία αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου το Πορεία αιγυπτιακού Χρηµατιστηρίου το 1111ο εξάµηνο ο εξάµηνο ο εξάµηνο ο εξάµηνο 2011201120112011    
Σηµείωση: Από 28 Ιανουαρίου ως 20 Μαρτίου το Χρηµατιστήριο είχε αναστείλει τις εργασίες του 
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 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
    

Πτήσεις προς το Ιράκ:Πτήσεις προς το Ιράκ:Πτήσεις προς το Ιράκ:Πτήσεις προς το Ιράκ:    
 Ο εθνικός αεροµεταφορέας της Αιγύπτου, EgyptAir, θα επα-
ναλάβει τις πτήσεις του στο Ιράκ στα µέσα Ιουλίου 2011 
έπειτα από 21 χρόνια. Το αρχικό σχέδιο προβλέπει 4 εβδο-
µαδιαίες πτήσεις στη Βαγδάτη και τρεις στο Ερµπίλ. Όπως 
δήλωσε ο Πρόεδρος της εταιρείας, οι πτήσεις προς την ιρακι-
νή πρωτεύουσα θα πραγµατοποιούνται µε 145θέσιο Airbus 
A320. 
 
 Αύξηση ποτάµιας ναυσιπλοϊας:Αύξηση ποτάµιας ναυσιπλοϊας:Αύξηση ποτάµιας ναυσιπλοϊας:Αύξηση ποτάµιας ναυσιπλοϊας:  
Ο Πρόεδρος της Αρχής Ποτάµιων Μεταφορών ανακοίνωσε, 
ότι το 2010 οι ποτάµιες µεταφορές τριπλασιάστηκαν σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος, εξοικονοµώντας έτσι 262 
εκ. λίρες (€32,75 εκ.). Η εν λόγω αύξηση οδήγησε σε µείωση 
δαπάνης συντήρησης του οδικού δικτύου, λιγότερα οδικά 
ατυχήµατα, µείωση οδικής κίνησης και µείωση δαπάνης για 
συντήρηση αυτοκινήτων. Η Κυβέρνηση ετοιµάζει µέτρα για 
την ενθάρρυνση επενδύσεων στις ποτάµιες µεταφορές, κα-
θώς το κόστος τους υπολογίζεται  25-30% µικρότερο από 
αυτό των οδικών µεταφορών . 
Σήµερα µόνο 1% των εµπορευµατικών µεταφορών της χώ-
ρας διεξάγεται µέσω του δικτύου των 1.500 χλµ του Νείλου.  
Μεταξύ 2003 και 2008 καταγράφηκε αύξηση της εµπορευ-
µατικής κίνησης στον Νείλο κατά 11% (από 1,28 εκ. σε 2,16 
εκ. τόνους). 
Η αιγυπτιακή Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση 
του µεριδίου των ποτάµιων µεταφορών σε 20% του συνό-
λου. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου άρχισε η λειτουργία το 
2010 του λιµένος Tanash βόρεια του Καίρου η δε Nile Lo-
gistics υπέγραψε πενταετές συµβόλαιο µε την κρατική εται-
ρεία εισαγωγής και διανοµής σιτηρών General Company for 
Silos and Storage για την χρήση του εν λόγω λιµένος . Η 
µεταφορά σιτηρών µέσω Νείλου είναι κατά 20% φθηνότερη 
από την οδι-
κή.   
Εχουν προκη-
ρυχθεί διαγω-
νισµοί για 
κατασκευή 
ποτάµιων 
λιµένων στην 
Αλεξάνδρεια 
και στην Κέ-
να της Ανω 
Αιγύπτου ενώ αναµένεται η προκήρυξη για άλλους τέσσερις.  
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    

Πτώση αριθµού αφίξεων τον Απρίλιο:Πτώση αριθµού αφίξεων τον Απρίλιο:Πτώση αριθµού αφίξεων τον Απρίλιο:Πτώση αριθµού αφίξεων τον Απρίλιο:  
Ο αριθµός τουριστών στην Αίγυπτο τον Απρίλιο 2011 µειώ-
θηκε κατά 35,7% σε σχέση µε τον ίδιο µήνα του προηγούµε-
νου έτους και ο αριθµός των διανυκτερεύσεων κατά 44,7% 
σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία της Αιγύπτου. Η µεγα-
λύτερη πτώση καταγράφηκε στους τουρίστες από χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, ο αριθµός των οποίων µειώθηκε κατά 
58,2% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος.  
 
Απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης τουριστικών µονάδων:Απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης τουριστικών µονάδων:Απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης τουριστικών µονάδων:Απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης τουριστικών µονάδων:  
Η Επιχείρηση Ηλεκτρισµού στο Κυβερνείο της Ερυθράς Θά-
λασσας απείλησε 30 ιδιοκτήτες τουριστικών θερέτρων και 

ξενοδοχείων, ότι θα σταµατήσει την ηλεκτροδότηση, εάν δεν 
πληρωθούν οι λογαριασµοί ρεύµατος των τεσσάρων τελευταί-
ων µηνών. Σε ορισµένες περιπτώσεις το οφειλόµενο ποσό α-
νέρχεται σε €113.000. Ας σηµειωθεί, ότι µετά την εξέγερση 
της 25ης Ιανουαρίου 2011 ο τουριστικός τοµέας στην Αίγυπτο 
διέρχεται εξαιρετικά σοβαρή κρίση, µε τις αφίξεις στα θέρε-
τρα της Ερυθράς Θάλασσας να είναι –ακόµα και πέντε µήνες 
αργότερα- µειωµένες τουλάχιστον κατά 50%. 
 
 
Εναλλακτικές µορφές τουρισµού για να µετριαστούν οι απώ-Εναλλακτικές µορφές τουρισµού για να µετριαστούν οι απώ-Εναλλακτικές µορφές τουρισµού για να µετριαστούν οι απώ-Εναλλακτικές µορφές τουρισµού για να µετριαστούν οι απώ-
λειες:λειες:λειες:λειες:  
Ο Υπουργός Τουρισµού της Αιγύπτου δήλωσε, ότι το Υπουργεί-
ο του πρόκειται να υιοθετήσει µη παραδοσιακές µορφές του-
ρισµού, προκειµένου να βοηθήσει την ανάκαµψη του κλάδου 
µετά το πλήγµα, που αυτός υπέστη ως συνέπεια της εξέγερ-
σης της 25ης Ιανουαρίου. Ως εναλλακτικές µορφές ανέφερε 
τα σαφάρι, τον θεραπευτικό τουρισµό και την ανάπτυξη νέων 
προορισµών, όπως είναι το Tel al-Amarna στην περιοχή 
Minya. Ο Τουρισµός συνεισέφερε στο παρελθόν 11,5% στο 
ΑΕΠ µε 15 εκ. τουρίστες και $13 δις εισερχόµενο συνάλλαγ-
µα, ενώ ήταν και η κύρια πηγή ξένου συναλλάγµατος για τη 
χώρα.  
 
∆άνειο για την ολοκλήρωση του νέου Μουσείου:∆άνειο για την ολοκλήρωση του νέου Μουσείου:∆άνειο για την ολοκλήρωση του νέου Μουσείου:∆άνειο για την ολοκλήρωση του νέου Μουσείου:  
Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορήγησε στην Αίγυπτο δάνειο 
ύψους 300 εκ. λιρών Αιγύπτου (€37,5 εκ.), προκειµένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες της τελικής φάσης για το Μεγάλο 
Αιγυπτιακό Μουσείο, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργού 
Αρχαιοτήτων, κ. Zahi Hawass, ο οποίος επίσης έκανε γνωστό, 
ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν τον Νοέµβριο 
2011 και θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο 2015. Το δάνειο θα 
αποπληρωθεί σε 30 χρόνια και θα έχει 5% επιτόκιο. Ο Υπουρ-
γός ανακοίνωσε επίσης, ότι το νέο Μουσείο θα είναι ένα από 
τα µεγαλύτερα στον κόσµο και πρόκειται να εκτεθούν 
100.000 έργα, τα µισά εκ των οποίων φυλάσσονται τώρα σε 
αποθήκες µουσείων σε όλη τη χώρα.  
 
11 11 11 11 εκ. τουρίστες για το εκ. τουρίστες για το εκ. τουρίστες για το εκ. τουρίστες για το 2011:2011:2011:2011:  
Κατά τη διάρκεια επίσηµης επίσκεψής του στο Παρίσι, ο Αιγύ-
πτιος Υπουργός Τουρισµού δήλωσε, ότι ο αριθµός των ξένων 
τουριστών στην Αίγυπτο για το 2011 αναµένεται να φτάσει τα 
11 εκ., ενώ παράλληλα εξέφρασε την εκτίµηση, ότι η χώρα 
µπορεί να δέχεται 20 εκ. τουρίστες ετησίως.  Επίσης, ο Υ-
πουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι ο δοκιµαζόµενος 
τουριστικός τοµέας στη χώρα δείχνει σηµάδια βελτίωσης, κα-
θώς από 80% πτώση τον Φεβρουάριο τ.έ., αυτή µειώθηκε σε 
60% τον Απρίλιο. Το έτος 2010 επισκέφτηκαν την Αίγυπτο 
14,8 εκ. τουρίστες αποφέροντας  $13 δις στην οικονοµία, 
που αποτελεί το 11,5% του ΑΕΠ της χώρας.  
 
Σκέψεις για κατάργηση θεωρήσεων εισόδου:Σκέψεις για κατάργηση θεωρήσεων εισόδου:Σκέψεις για κατάργηση θεωρήσεων εισόδου:Σκέψεις για κατάργηση θεωρήσεων εισόδου:  
Η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση προσανατολίζεται στην κατάργηση 
θεωρήσεων εισόδου σε Άραβες πολίτες, προκειµένου να τονώ-
σει την τουριστική κίνηση από τις αραβικές χώρες σύµφωνα 
µε δήλωση του Αιγύπτιου Υπουργού Τουρισµού, ο οποίος συ-
µπλήρωσε, ότι µελετώνται ακόµα οι επιπτώσεις στον τοµέα 
της ασφάλειας, που µπορεί να έχει ένα παρόµοιο εγχείρηµα. 
Κατακρίνοντας τους υπερσυντηρητικούς ισλαµιστές Σαλαφί-
τες, που µε πράξεις τους εµποδίζουν την τουριστική ανάπτυξη 
θεωρώντας ότι ο τουρισµός αντίκειται στο Ισλάµ, ο Υπουργός 
τόνισε χαρακτηριστικά: «Αυτοί οι άνθρωποι θα µας πάνε πίσω 
για δεκαετίες». 
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Event: Defilé Kids Fashion Show & Int. Exhibition - Winter 
Duration: 15-17/7/2011 

Tel. & Fax:+2(02) 24035345 - 24051618 

Website: www.defiledegypte.com 

Email : info@defiledegypte.com 
Organizer: Defilé d'Egypte Co. 
Hall: Hall 4 

Real Estate Exhibition & Conference 
Duration: 20-23/7/2011 

Tel.: +2(02) 26249860 

Fax.: +2(02) 22490560 

Organizer: Zoom Inn Co. 

Hall: Gallery 

Event:  Paper Industry Exhibition 
Duration: 15-17/9/2011 

Tel.: +2(02) 26705239 

Fax.: +2(02) 26712287 

website: http://www.nilefairs.com 

E-mail: info@nilefairs.com 

Organizer: Nile Trade Fairs Co. 

Hall: Halls 5 

Event: Cairo International Wood and Wood Machinery Show 
Duration: 15-18/9/2011 

Tel. :+2(02) 22719777 

Fax :+2(02) 26708866 

E-mail: sgamal@strategic.ae 

Organizer: Strategic Marketing and Exhibitions 

Hall: Hall 4 

Event:  Cairo Fashion & Tex Exhibition 
Duration: 16-19/9/2011 

Tel.: +2(02) 24551177 

Fax.: +2(02) 24551188 

website: http://wwwdefilecreation.com 

E-mail: info@defilecreation.com 

Organizer: Defile Creation Co. 

Hall: Exhibition Complex (hall 1,2,3) 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 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  

Event: Automech Exhibition 
Duration: 24-28/9/2011 
Tel. & Fax : +2(02) 26703274 
E-mail : info@acg-itf.com 

Website : www.acg-itf.com 

Organizer: ACG & ITF Co. 

Hall: Exhibition Hall(1-2-3-4-5) 


