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Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου  (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2014) -       

Ελληνικές εξαγωγές στις Φώρες της Βόρειας Αφρικής 

 

ύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της EΛΣΑΣ, το διάστημα Ιανουαρίου – Ο-

κτωβρίου 2015, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο, σε σχέση με το αντί-

στοιχο διάστημα του 2014, κατέγραψαν αύξηση +24,9% ( έναντι αύξησης 

+24,6% το 2014/13) και οι εισαγωγές μας μείωση -28,9% (έναντι αύξησης 

+57,2% το 2014/13). Ο όγκος του διμερούς εμπορίου μειώθηκε κατά -3,2% 

(έναντι αύξησης +57,1% το 2013/14) και το εμπορικό ισοζύγιο, είναι θετικό.  

Σο διάστημα Ιαν-Οκτωβρίου 2015 η Αίγυπτος ήταν ο 7ος σημαντικότερος πε-

λάτης μας (8ος το 2014) όπου κατευθύνθηκε το 3,9% των ελληνικών εξαγω-

γών  έναντι 2,9% την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014.  

  

Οσον αφορά τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, καταγράφηκε μείωση των εξα-

γωγών μας κατά –4% (έναντι μείωσης -21,2% το 2014), μικρότερη ωστόσο 

από την πτώση των ελληνικών εξαγωγών παγκοσμίως (-5,5%) λόγω κυρίως της 

πτώσης (σε αξία) των εξαγωγών μας προς όλες τις χώρες της Βόρειας Αφρικής 

(-32,4%) πλην Αιγύπτου η οποία εξισορρόπησε στον μεγαλύτερο βαθμό την εν 

λόγω πτώση .  

 

Από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, το 2015 η Αίγυπτος απορρόφησε το 

64,3% των ελληνικών εξαγωγών προς τις 5 χώρες της περιοχής έναντι 49,4% 

το 2014  ενώ από το σύνολο των 18 χωρών της γεωγραφικής ενότητας Μέ-

σης Ανατολής – Βόρειας Αφρικής, η Αίγυπτος (ο σημαντικότερος πελάτης και 

έπονται ο Λίβανος και η . Αραβία) απορρόφησε το 26,9% των ελληνικών εξα-

γωγών στην εν λόγω περιοχή έναντι 13,9% το 2014.   

 

 

                               Διμερές εμπόριο Ελλάδος Αιγύπτου  

  εκ. € Ιαν-Οκη 2015 Ιαν-Οκη 2014 %14/15 

εξαγωγές 829,61 663,98 24,9% 

εισαγωγές 519,41 730,33 -28,9% 

όγκος 1349,03 1394,31 -3,2% 

ισοζύγιο 310,20 -66,34   



 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ  ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

 

Αύξηση συναλλαγματικών αποθεμάτων 

Σα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν οριακά τον 

Δεκέμβριο σε $16,45 δισ., έναντι $16,42 δισ. τον Νοέμ-

βριο. 

 

Αύξηση πληθωρισμού 

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε τον Δεκέμβριο 

2015 σε 11,9%, έναντι 10,13% τον Δεκέμβριο 2014. 

 

Αύξηση δημοσιονομικού ελλείμματος 

Σο δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά το 1ο πεντά-

μηνο 2016 σε 4,9%, έναντι 4,4% την αντίστοιχη περίοδο 

του 2015. To Τπουργείο Οικονομικών αποδίδει την αύξη-

ση στην διόγκωση των επιδοτήσεων και στην εξυπηρέτηση 

του χρέους. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Τπογραφή συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας μεταξύ 

Αιγύπτου και Κίνας 

 

ύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων,  κατά την 

διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Κίνας Xi 

Jinping στην Αίγυπτο στις 20 και 21 τ.μ., υπεγράφησαν 

21 συμφωνίες  σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστη-

ριότητας.  

Οι εν λόγω συμφωνίες αφορούν κυρίως τεχνικά έργα στην 

νέα διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, σειρά έργων στην 

νέα βιομηχανική και εμπορική Ζώνη της Διώρυγας του 

ουέζ, εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και 

της γεωργικής παραγωγής. Επίσης, υπεγράφησαν συμφω-

νίες για έργα αξίας $ 15 δισ. στους τομείς παραγωγής/

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πολιτικής αεροπορί-

ας. 

Όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα, υπεγράφη 

συμφωνία χρηματοδότησης $ 1 δισ. της Κεντρικής Σράπε-

ζας της Αιγύπτου καθώς και  παροχής δανείου ύψους $ 

700 εκ. στην κρατική Εθνική Σράπεζα της Αιγύπτου. 

Από τις δηλώσεις του κινέζου Πρόεδρου συγκρατείται, ότι,  

«υποστηρίζει τις προσπάθειες της Αιγύπτου στην διατήρη-

ση της πολιτικής σταθερότητας, την ανάπτυξη της οικονο-

μίας, την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, καθώς επίσης 

και την ανάδειξη της Αίγυπτου σε σημαντικό παράγοντα 

στα διεθνή και περιφερειακά θέματα. τον δε οικονομικό 

τομέα, η Κίνα  επιδιώκει την διμερή συνεργασία για την 

δημιουργία δύο σύγχρονων εμπορικών δρόμων, γνωστών 

ως Οικονομι-

κή Ζώνη του 

Δρόμου του 

Μεταξιού και  

Ναυτιλιακός 

Δρόμος του 

Μεταξιού του 

21ου αιώνα» 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

Κεφαλαιακές αυξήσεις τραπεζών 

 

Η Κεντρική Σράπεζα εξετάζει την πραγματοποίηση 

αρχικών δημόσιων προσφορών (ΙΡΟ) για δύο κρατι-

κές τράπεζες, επισημαίνοντας ότι αυτές δεν θα 

αφορούν την National Bank of Egypt ή την Banque 

Misr. ημαντικές δραστηριότητες της αιγυπτιακής 

οικονομίας βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο, μεταξύ 

άλλων η πετρελαϊκή βιομηχανία, μεγάλο μέρος του 

κτηματομεσιτικού τομέα, καθώς και τρεις από τις 

ισχυρότερες τράπεζες (National Bank of Egypt, 

Banque Misr, Banque du Caire). Παράλληλα, το 

κράτος κατέχει το 99% της United Bank of Egypt 

και περίπου 50% της Arab African International 

Bank.  

 

 

Φαλάρωση περιορισμών κατάθεσης μετρητών 

 

Όπως ανακοινώθηκε χθες, η Κεντρική Σράπεζα 

αύξησε το όριο κατάθεσης μετρητών σε δολάρια 

ΗΠΑ ή ισοδύναμης αξίας άλλου νομίσματος των 

οποίων θα μπορεί να γίνεται χρήση από 

επιχειρήσεις/άτομα για εισαγωγή συγκεκριμένων 

βασικών προϊόντων, από $50.000 μηνιαίως που 

ίσχυε μέχρι τώρα σε $250.000, ενώ καταργείται 

το όριο κατάθεσης-χρήσης $10.000 ημερησίως.  

 

ύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω 

ρύθμιση περιλαμβάνει πλέον, πέραν των εισαγωγέ-

ων βασικών προϊόντων/ειδών διατροφής, και τους 

εισαγωγείς βιομηχανικού μηχανολογικού εξοπλι-

σμού, εξοπλισμού του τομέα μεταποίησης και φαρ-

μάκων, σε μία προσπάθεια διευκόλυνσης εν λόγω 

εισαγωγών και ταυτόχρονου εξορθολογισμού του 

συνολικού όγκου εισαγωγών της Αιγύπτου.   

  

Η Κεντρική Σράπεζα είχε επιβάλλει τον Υεβρουάρι-

ο 2015 περιορισμούς στις καταθέσεις συναλλάγμα-

τος μέχρι του ύψους των $50.000 μηνιαίως και 

$10.000 ημερησίως, σε μία προσπάθεια εξάλειψης 

της παράλληλης αγοράς συναλλάγματος και βέλτι-

στης διαχείρισης των συναλλαγματικών αποθεμά-

των. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη 

ανακοίνωσή της, εν λόγω περιορισμοί εξακολου-

θούν να ισχύουν για τους εισαγωγείς (εταιρείες και 

ιδιώτες) προϊόντων που δεν αναφέρονται ρητά. 

 

Η Κεντρική Σράπεζα έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή 

πολιτική μείωσης των εισαγωγών, δίνοντας προτε-

ραιότητα σε βασικά προϊόντα σε αντίθεση με προ-

ϊόντα πολυτελείας, με στόχο την μείωση, κατά το 

2015-16, της αξίας των εισαγωγών κατά $20 δισ. 

ή 25% σε σχέση με τα $80 δισ. αξίας εισαγωγών το 

2014-15.  
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ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

 

Τπογραφή αναπτυξιακής συμφωνίας 

Η Κυβέρνηση υπέγραψε δανειακές συμφωνίες με την 

αουδική Αραβία, ύψους $2,7 δισ., εξ’ αυτών $1,5 δισ. 

για αναπτυξιακά έργα στην Φερσόνησο του ινά και 

$1,2 δισ. για την χρηματοδότηση εισαγωγών πετρελαιο-

ειδών κατά το επόμενο τρίμηνο.  

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

υμφωνία προμήθειας πετρελαιοειδών 

Η Κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με την αουδική Α-

ραβία για την προμήθεια πετρελαιοειδών αξίας $20 δισ. 

σε βάθος πενταετίας.  

 

Οφειλές προς πετρελαϊκές εταιρείες 

Σο Τπουργείο Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι οι οφειλές 

προς ξένες πετρελαϊκές εταιρείες αυξήθηκαν, στα τέλη 

του 2015, σε $3 δισ., έναντι $2,7 δισ. τον Οκτώβριο. 

ύμφωνα με σχετικές δηλώσεις, η Κυβέρνηση προτίθετο 

να μειώσει το 2015 τις συνολικές οφειλές σε $2,5 δισ., 

αποπληρώνοντας τις στο σύνολό τους στα τέλη του 

2016.    

 

υμφωνίες κατασκευής μονάδων παραγωγής ενέργειας 

Σο Τπουργικό υμβούλιο ενέκρινε 2 προκαταρκτικές 

συμφωνίες με κινεζικές εταιρείες για την κατασκευή 6 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο 

άνθρακα, συνολικού δυναμικού 6.600MW. ύμφωνα με 

κυβερνητικές πηγές, εκκρεμούν οι διαπραγματεύσεις 

για την οριστικοποίηση των οικονομικών όρων.  

 

υμφωνία προμήθειας LNG 

Η Κρατική Εταιρεία Υυσικού Αερίου υπέγραψε συμφω-

νία αξίας $2,5 - $3 δισ. με σειρά ξένων εταιρειών, συ-

μπεριλαμβανόμενων των Sonatrach, Gazprom και Vitol 

για την εισαγωγή, κατά το τρέχον έτος, 80 φορτίων LNG 

(περίπου 1 δισ. κυβ. πόδια ημερησίως).    

 

Νέοι διαγωνισμοί έρευνας υδρογονανθράκων  

ύμφωνα με τον επικεφαλής της Κρατικής Εταιρείας 

Υυσικού Αερίου, κατά το 1ο εξάμηνο 2016 πρόκειται να 

προκηρυχθούν νέοι διαγωνισμοί εξερεύνησης για συνο-

λικά 11 «οικόπεδα» στην Μεσόγειο και στο Δέλτα του 

Νείλου.  

 

Ανάπτυξη οικονομικής ζώνης Διώρυγας ουέζ 

Ο επικεφαλής της Αρχής Διώρυγας του ουέζ υπέγραψε 

συμφωνία με την ιαπωνική Toyota Tsusho Corporation 

(εμπορικός βραχίονας της Toyota International Group) 

για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις απαιτούμενες 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας στην υπό δημιουρ-

γία οικονομική ζώνη.  

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Μείωση δασμών εισαγόμενων οχημάτων 

Σελωνειακές πηγές αναφέρουν ότι, στο πλαίσιο της υμ-

φωνίας ύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, το 2016 θα εφαρμοσθεί 

ο νέος γύρων μειώσεων δασμών, κατά 10%, που επιβάλ-

λονται  στις εισαγωγές οχημάτων από την ΕΕ. Η συμφω-

νία ορίζει ότι οι δασμοί επί των εισαγόμενων οχημάτων 

θα μειώνονται κατά 10% ετησίως, από την έναρξη ισχύ-

ος της συμφωνίας (Ιανουάριος 2010). Εν λόγω δασμο-

λογικές επιβαρύνσεις στα οχήματα προέλευσης ΕΕ θα 

ανέλθουν για το 2016 σε 28% και αναμένεται να μηδε-

νιστούν το 2019, ενώ για τα οχήματα προέλευσης Ιαπω-

νίας και Κίνας η επιβάρυνση παραμένει στο 40%. 

 

Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην 

Αίγυπτο 

ύμφωνα με το διάταγμα Ν.992/2015 του Τπουργείου 

Εμπορίου, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 30-12-2015 και 

τίθεται σε ισχύ δύο μήνες από την δημοσίευσή του, ήτοι 

από 1-3-2016, συστήνεται ειδικό μητρώο στο οποίο θα 

πρέπει να καταχωρηθούν εφεξής οι αλλοδαπές μονάδες 

παραγωγής, προκειμένου να είναι εφικτή η εξαγωγή των 

προϊόντων τους στην Αίγυπτο. Ο κατάλογος εν λόγω 

προϊόντων είναι εξαιρετικά ευρύς και περιλαμβάνει, με-

ταξύ άλλων, τρόφιμα, φρούτα, ζαχαρώδη, σοκολατοει-

δή, καλλυντικά, βιομηχανικά προϊόντα, υφάσματα κ.ο.κ. 

Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης λαμβάνει χώ-

ρα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας παραγωγής 

ή τον κάτοχο του αντίστοιχου εμπορικού/βιομηχανικού 

σήματος. 

 

Πολιτική μείωσης των εισαγωγών το 2016 

O Κυβερνήτης της Κεντρικής Σράπεζας Tareq Amer, 

δήλωσε, ότι, η Κυβέρνηση έχει ως στόχο την μείωση της 

αξίας των εισαγωγών κατά 25% το 2016 σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος.  

υγκεκριμένα, η νέα πολιτική για τις εισαγωγές αποβλέ-

πει στην μείωσή τους κατά  $ 20 δισ. το 2016 μετά την 

ανησυχητική αύξηση του εμπορικού ελλείμματος το ο-

ποίο ανήλθε σε περίπου $ 10 δισ. εκ.  το πρώτο τρίμηνο 

του οικονομικού έτους 2015-16. 

O κ. Amer ανέφερε ότι, οι έλεγχοι στις εισαγωγές στο-

χεύουν στην «ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και την 

ρύθμιση του νομισματικού χάους με στόχο την σταθερο-

ποίηση των τιμών και την τιθάσευση του πληθωρισμού." 

Σα νέα μέτρα ελέγχου αποβλέπουν στον περιορισμό της 

ζήτησης για ξένο νόμισμα, κυρίως δολάρια, ωστόσο, οι 

εισαγωγείς πιστεύουν ότι τα μέτρα είναι υπερβολικά 

περιοριστικά, θέτουν εμπόδια στο εμπόριο και συνολικά 

στην επιχειρηματικότητα και πρόκειται να επηρεάσουν 

αρνητικά την ανάπτυξη. 

Η Κεντρική Σράπεζα έχει εφαρμόσει είδους «δελτίου» για 

την προμήθεια δολαρίων, δίνοντας προτεραιότητα στην 

εισαγωγή βασικών αγαθών έναντι ειδών «πολυτελείας».  
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ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 

 

 

Αναδιάρθρωση κρατικών εταιρειών 

ύμφωνα με το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Κυ-

βέρνηση υπέγραψε συμφωνία με την αμερικανική Wer-

ner International για την αναδιάρθρωση 25 κρατικών 

εταιρειών κλωστοϋφαντουργίας. Η εφαρμογή της εν 

λόγω συμφωνίας θα ξεκινήσει τον Υεβρουάριο και ανα-

μένεται να ολοκληρωθεί εντός 8-9 μηνών.     

 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

 

 

Μείωση εσόδων Διώρυγας ουέζ 

Παρά την αύξηση των διελεύσεων, τα έσοδα της Διώρυ-

γας ουέζ το 2015 μειώθηκαν σε $5,17 δισ., έναντι 

$5,46 δισ. το 2014. Ο αντίστοιχος αριθμός διελεύσεων 

ανήλθε σε 17.483 έναντι 17.148 το 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Θεωρήσεις εισόδου σε Κινέζους 

 

ύμφωνα με ανακοίνωση του Τπουργείου Σουρισμού, οι 

Κινέζοι τουρίστες εξαιρούνται από την υποχρέωση από-

κτηση θεώρησης εισόδου στον τόπο προέλευσης, την 

οποία μπορούν να προμηθεύονται κατά την άφιξή τους 

στην Αίγυπτο. 

 

Εισερχόμενος τουρισμός 

 

Οι τουριστικές αφίξεις μειώθηκαν το 2015 κατά 6% σε 

9,3 εκ., οι διανυκτερεύσεις κατά 14%, ενώ τα συνολικά 

έσοδα κατά 15% σε $6,1 δισ. Ο ύνδεσμος Αιγυπτίων 

Επιχειρηματιών εκτιμά ότι, μετά την κατάρριψη του ρω-

σικού αεροσκάφους τον περασμένο Οκτώβριο, οι απώ-

λειες του τουριστι-

κού τομέα θα ξεπε-

ράσουν μεσοπρόθε-

σμα τα $5 δισ., ενώ 

οι απολύσεις θα α-

νέλθουν έως και σε 

25% των απασχο-

λούμενων στον κλά-

δο. 

Αύξηζη δαζμών ειζαγωγήρ πποϊόνηων. 
 

ύμφωνα με το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Προε-

δρία της Αιγύπτου εξέδωσε διάταγμα ( αριθ. 25/2016) 

με το οποίο αυξάνονται οι δασμοί εισαγωγής σειράς 

προϊόντων, όπως οικιακών συσκευών, καλλυντικών, 

ενδυμάτων, υποδημάτων, ξηρών καρπών, τροφές κα-

τοικίδιων ζώων κ.ο.κ. το γενικό ύψος των οποίων θα 

κυμαίνεται πλέον μεταξύ 20% - 40%, έναντι 10% - 30% 

έως σήμερα. 

 

Ο επικεφαλής της Σελωνειακής Αρχής δήλωσε σχετικά 

ότι εν λόγω απόφαση αφορά περίπου 500-600 εισαγό-

μενα προϊόντα και αναμένεται να αυξήσει τα τελωνεια-

κά έσοδα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 κατά περίπου 

$128 εκ., προσθέτοντας ότι αποσκοπεί στην προστασί-

α της εγχώριας βιομηχανίας και της εξάντλησης των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων.  

 

τελέχη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καΐρου αναφέ-

ρουν ότι από τις νέες διατάξεις θίγονται περίπου 

850.000 καταχωρημένοι εισαγωγείς, επισημαίνοντας 

ότι, αναπόφευκτα, θα επέλθουν δραματικές αυξήσεις 

τιμών στην τοπική αγορά. Παράλληλα, εμπορικοί φο-

ρείς προτίθενται να υποβάλλουν στην Προεδρία σχετι-

κό υπόμνημα που θα καλεί για την αναστολή εφαρμο-

γής των.  

 

ύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, και 

δεδομένης της υφιστάμενης επιβολής φόρου επί των 

πωλήσεων ύψους 25% επί της τελωνειακής αξίας ο ο-

ποίος βαρύνει τον εισαγωγέα, η συνολική επιβάρυνση 

σε δολάρια θα κυμαίνεται μεταξύ 45% - 65% της τελι-

κής τιμής σε δολάρια. ημειωτέον ότι κατόπιν σχετικής 

συζήτησης στην εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ επιβεβαιώ-

θηκε ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν θα επηρεάσουν την 

δασμολογική επιβάρυνση προερχόμενων από την ΕΕ 

προϊόντων, δεδομένων των όρων της υμφωνίας ύνδε-

σης ΕΕ-Αιγύπτου. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΤ 

Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 

17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town 

Cairo,  

Tηλ: 00202-25741190, Υαξ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com, ad-

min@greekchambercairo.com  

web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tηλ : 00203-4868583,  Υαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

Α/Α Όνομα Έκθεζηρ 
Κλάδο πος 

Αθοπά 

Ημ/νια Διεξαγω-
γήρ 

Δικηςακόρ Τόπορ Γενικέρ Παπαηηπήζειρ - Σσόλια 

 1 Furnex 
Έπιπλο - 
διακόζμηζη 

4-7/02/2016 

http://
www.furnexegypt.co

m 

Expolink 

90 road 105 Maadi , Cairo –Egypt 
Tel: (+202)2527-1010 

Fax: (+202)2527-1015 

e-mail: info@furnexegypt.com 

2  Project Egypt 

Τεσνολογίερ 
καηαζκεςών 
– δομικά 
ςλικα 

11-14/02/2016 
http://www.project-

egypt.com/ 

International Fairs Group 

Contact (international enquiries): 
Tel: +961 5 959 111 ext. 250 

Fax: +961 5 955 361 

e-mail: info@project-egypt.com 

 3 

Windorex , Metal & 
Steel International 
Exhibition 

Κοςθώμαηα, 
πόπηερ, πα-
πάθςπα, κα-
ηαζκεςέρ 

18-20/02/2016 
http://

www.Windorex.com 

Arabian German Exhibiting & Publish-
ing 

30 Mostafa Hamam st.,Nasr City,Cairo, 
Egypt 
Tel.: (00202) 22703584/5 

Fax: (00202) 22703586 

E-Mail:  marketing@arabiangerman.com 

 4 Egystitch 

Υθανηοςπγία, 
πλεκηική, 
εξοπλιζμόρ 

25-28/02/2016 

http://
www.egystitchandtex

.com/ 

Vision Fairs 

1 El Kawther st., off Gameat El Dowal El 
Arabeya, 5th floor, Mohandeseen, 13711 

Tel. +2 (02) 3335 5423, Fax. +2(02)
33367979 

e-mail: info@visionfairs.com 

 5 CAIRO Fashion & Tex 

Μόδα, 
ένδςζη, ςθά-
ζμαηα 

3-6/03/2016 

http://
www.cairofashiontex.

com/ 

Pyramids Int. Group 

84 Joseph Tito st. El-Nozha El-Gedida, 
Cairo 

Tel. +2 02 262 33 190 / 91 

Fax. +2 02 262 33 195 

E-mail. info@pyramidsfaireg.com 

 6 
Automec Formula 
Exhibition 

Αςηοκίνηζη 17-21/03/2016 
http://www.automech

-formula.com/ 

ACG Arab Communication Group 

41 St. No. 269 New Maadi. Cairo, Egypt 
Tel: +20 (0)2 27538401, 
Fax: +20 (0)2 27538323 

info@acg-itf.com , info@artlineacg-itf.com 

7  Recycling Exhibition 

Διασείπιζη 
αποππιμμάηω
ν/αποβλήηων, 
ηεσνολογίερ 
ανακύκλω-
ζηρ 

13-15/04/2016 
http://www.egy-

wasterecycling.com 

Al Awael Int. Trade Fairs 

 56 Misr Helwan Agriculture Road, Badr 
Tower, Maadi, Cairo, 11431 

Tel. :( +202)23580982 – ( +202) 
27670146 

Fax: ( +202)23580982 

info@egy-wasterecycling.com, info@atf-

egy.com 

 8 

Mediconex-
Pharmaconex Exhibi-
tion 

Πποϊόνηα-
ςπηπεζίερ 
ςγείαρ/ ιαηπι-
κήρ εκπαίδες-
ζηρ 

19-21/04/2016 
http://mediconex.org/

en/ 

Arab African Conferences & Exhibi-
tions 

32 Road 7, Maadi, Cairo, Egypt 
Tel : +202 2359 4110 – +202 2359 0999 

Fax : +202 23780458 

E-mail : info@mediconex.net 

 9 AGRI Business 

Αγποδιαηπο-
θικά πποϊό-
νηα-
εξοπλιζμόρ 

27-29/4/2015 
http://agriegypt.com/

index.php 

Hayel International 
1 Yousef mohamed st., from mohamed 
khalaf st., Dokki, Giza 

Telefax : (+202) 37627559  - (+202) 
37629894 

Mob. 00202- 01220002421 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  
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