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Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-15/12/2019) 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζηα $45,35 δηζ. ην Ννέκβξην 2019 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE), σο ην ηέινο 

Ννεκβξίνπ 2019 ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Αηγχπηνπ θαηέγξαςαλ κεληαία άλνδν ηεο 

ηάμεσο ησλ $107 εθαη. θαη αλήιζαλ ζε $45,35 δηζ., έλαληη $45,25 δηζ. ηνλ Οθηψβξην, $45,12 

δηζ. ην επηέκβξην, $44,97 δηζ. ηνλ Αχγνπζην θαη $44,92 δηζ. ηνλ Ινχιην 2019, αληίζηνηρα. 

Σν σο άλσ απνηειεί λέν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο 

Αηγχπηνπ. Θπκίδνπκε φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ θαηαγξάςεη, ζε 

νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 δηαδνρηθά ηζηνξηθά πςειά επίπεδα, αλψηεξα εθείλσλ ησλ 

αξρψλ ηνπ 2011 -ζεκείνπ θακπήο γηα ηε ρψξα- επίπεδα ζηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα 

θηλνχληαη θαη ζηε κέρξη ηψξα δηάξθεηα ηνπ 2019. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο αλαθέξνπκε φηη ηα 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Αηγχπηνπ ην Ννέκβξην 2018 αλέξρνληαλ ζε $44,51 δηζ. 

 

CAPMAS: Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ζηα $29,3 δηζ. ην 2018 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε πξφζθαηα ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο γηα ην εμσηεξηθφ 

εκπφξην ηεο ρψξαο, ε αηγππηηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία (CAPMAS) αλέθεξε χςνο εμαγσγψλ 

ζηα $29,3 δηζ. ην 2018, απμεκέλν θαηά 11,5% έλαληη ησλ $26,3 δηζ. ηνπ 2017. Καηά ηελ 

CAPMAS, ε αμία ησλ κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ ην 2018 αλήιζε ζε $24,6 δηζ., απμεκέλε 

θαηά 9,3% έλαληη ησλ $22,5 δηζ. ηνπ 2017. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο CAPMAS, ε Ιηαιία 

ππήξμε ην 2018 ν κεγαιχηεξνο απνδέθηεο ησλ αηγππηηαθψλ εμαγσγψλ, απνξξνθψληαο ην 7% 

ηνπ ζπλφινπ απηψλ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Σνπξθία κε κεξίδην 6,9%, ηα ΗΑΔ κε κεξίδην 

6,8% θαη ηηο ΗΠΑ κε κεξίδην 5,9%. Καηά ηελ CAPMAS, πνζνζηφ 32,5% ησλ αηγππηηαθψλ 

εμαγσγψλ ηνπ 2018 θαηεπζχλζεθε ζε αξαβηθέο ρψξεο, ελψ ην 27,4% ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο 

θαη ην 13,2% ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Αληίζηνηρα, νη εηζαγσγέο ηεο ρψξαο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2018 αλήιζαλ –πάληνηε θαηά ηελ CAPMAS- ζε $81,9 δηζ., έλαληη $66,9 δηζ. ην 

2017, απμεκέλεο θαηά 23,1%. Οη κε πεηξειατθέο εηζαγσγέο ηεο Αηγχπηνπ αλήιζαλ, θαηά ηελ 

CAPMAS, ζε $69,6 δηζ. ην 2018, έλαληη $56,6 δηζ. ην 2017 (+23%), κε κεγαιχηεξν 

πξνκεζεπηή ηεο ρψξαο ηελ Κίλα (κεξίδην 14,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ αηγππηηαθψλ εηζαγσγψλ), 

αθνινπζνχκελε απφ ηε . Αξαβία (κεξίδην 6,9%), ηηο ΗΠΑ (κεξίδην 6,7%) θαη ηε Ρσζία 

(κεξίδην 6,1%). Καηά ηελ CAPMAS, πνζνζηφ 26,4% ησλ αηγππηηαθψλ εηζαγσγψλ ηνπ 2018 

πξνήιζε απφ ηελ Αζία, ελψ ην 24,5% απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη ην 18,1% απφ ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.     

 

Άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνύ ην Ννέκβξην, γηα πξώηε θνξά έπεηηα από 6 κήλεο 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ε αηγππηηαθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα (CBE), ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζεκείσζε ην Ννέκβξην 2019 –γηα πξψηε θνξά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 6 κήλεο- κηθξή άλνδν έλαληη ηνπ Οθησβξίνπ, ζην επίπεδν ηνπ 3,63% ζε εηήζηα 

βάζε, έλαληη 3,15% ηνλ Οθηψβξην, 4,77% ην επηέκβξην, 7,45% ηνλ Αχγνπζην θαη 8,66% 

ηνλ Ινχιην, αληίζηνηρα. Ο δνκηθφο πιεζσξηζκφο θαηέγξαςε εμάιινπ ην Ννέκβξην 2019 

πεξαηηέξσ ππνρψξεζε, θζάλνληαο ην επίπεδν ηνπ 2,11% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 2,72% ηνλ 

Οθηψβξην, 2,6% ην επηέκβξην, 4,91% ηνλ Αχγνπζην θαη 5,9% ηνλ Ινχιην, αληίζηνηρα. 

εκεηψλεηαη φηη ην Ννέκβξην 2018, ν δείθηεο πιεζσξηζκνχ ζηελ Αίγππην είρε αλέιζεη ζε 

15,65% ζε εηήζηα βάζε. Καηά ην δηάζηεκα Μαΐνπ-Οθησβξίνπ 2019, ν εηήζηνο ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ είρε κεησζεί θαηά πεξίπνπ 11 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ ην 14,09% ζην 3,15%.     

    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ε ρακειόηεξν δηεηίαο ην Ννέκβξην ν ηδησηηθόο, κε πεηξειατθόο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 

χκθσλα κε ην δείθηε ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ θιάδν κεηαπνίεζεο (PMI) γηα ηελ 

Αίγππην πνπ δεκνζηεχεη ζε ηαθηηθή, κεληαία βάζε ην ηκήκα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο 

εκηξαηηλήο ηξάπεδαο Emirates NBD, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ, κε πεηξειατθνχ ηνκέα 

ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ην Ννέκβξην 2019 θαηέγξαςε πηψζε ζηηο 47,9 κνλάδεο, πνπ 

απνηεινχλ ην ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπ απφ ην επηέκβξην 2017, παξακέλνληαο θάησ ησλ 50 
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κνλάδσλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ ηελ χθεζε. Θπκίδνπκε φηη ν δείθηεο PMI είρε 

ζεκεηψζεη ειαθξά άλνδν ην επηέκβξην ζηηο 49,5 κνλάδεο, ελψ ηνλ Οθηψβξην θαηέγξαςε 

πηψζε ζηηο 49,2 κνλάδεο. Σνλ Αχγνπζην ν δείθηεο είρε αλέιζεη ζηηο 49,4 κνλάδεο, έλαληη 

50,3 κνλάδσλ ηνλ Ινχιην.  

Σν Ννέκβξην, ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα, ην επίπεδν ησλ λέσλ παξαγγειηψλ κεηψζεθε, ελψ 

κεηψζεηο εκθάληζαλ επίζεο ηα επίπεδα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, 

αιιά θαη ησλ εμαγσγψλ. Η ρακειή εγρψξηα δήηεζε νδήγεζε ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο 

ησλ εηζξνψλ ηεο βηνκεραλίαο ζε ηζηνξηθά ρακειφ επίπεδν, ελψ ηαπηφρξνλα, ε έιιεηςε λέσλ 

παξαγγειηψλ νδήγεζε ην Ννέκβξην θαη ηελ απαζρφιεζε ζε πηψζε, γηα πξψηε θνξά θαηά ην 

δηάζηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ. Σν επίπεδν αηζηνδνμίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ 

αλαθνξηθά κε ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο κεγέζπλζεο θπκάλζεθε πάλησο θαη ην Ννέκβξην ζε 

ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, κε ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα λα 

απαληνχλ φηη αλακέλνπλ αλάθακςε ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηνπ πξνζερνχο 

δσδεθακήλνπ.  

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ εθδίδεη λένπο θαλνληζκνύο γηα ηελ απνθπγή δηπιήο 

θνξνινγίαο ησλ απνδόζεσλ θξαηηθώλ ρξενγξάθσλ  

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμέδσζε απφθαζε ε νπνία επηηξέπεη 

ζηνπο κε κφληκνπο θαηνίθνπο λα θαηαβάιινπλ θφξνπο επί ησλ απνδφζεσλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ ηνπ αηγππηηαθνχ δεκνζίνπ πνπ θαηέρνπλ, κε βάζε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζπκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο 

πνπ έρεη ελδερνκέλσο ζπλάςεη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο κε ηελ Αίγππην. Σν λέν ζεζκηθφ 

πιαίζην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κε κφληκνπο θαηνίθνπο πνπ έρνπλ επελδχζεη ζε 

αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο ηίηινπο λα δηεθδηθνχλ επηζηξνθέο θφξσλ πνπ έρνπλ θαηαβάιεη γηα 

ηφθνπο πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηνπο ελ ιφγσ ηίηινπο ζηελ Αίγππην ζε πςειφηεξν ζπληειεζηή 

απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε ζρεηηθή ζπκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο, ή αθφκε θαη 

θνξναπαιιαγέο, ζε πεξίπησζε πνπ απηέο πξνβιέπνληαη ζε ηέηνηα ζπκθσλία. Η θπβεξλεηηθή 

απφθαζε πξνβιέπεη επίζεο φηη νη αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο Αξρέο ζα πξέπεη λα 

νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο εθθαζαξίζεσλ θαη επηζηξνθψλ εληφο πεξηφδνπ 30 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ησλ θαθέισλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

Όπσο ζεκείσζε εμάιινπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε Αίγππηνο –ζπγθεθξηκέλα ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θ. 

Kouchouk- ζπλππέγξαςε πξφζθαηα ηε Γήισζε ηεο Γηανπληέ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο ρξήκαηνο κέζσ δηθηχνπ αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ ρσξψλ. εκεηψλεηαη φηη ε Γήισζε ηεο Γηανπληέ είρε 

ππνγξαθεί ην Ννέκβξην 2017 θαη ζήκεξα ηελ έρνπλ ζπλππνγξάςεη ζπλνιηθά 27 αθξηθαληθά 

θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αηγχπηνπ.  

 

Έγθξηζε πξνζσξηλνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ επίιπζε θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ 

χκθσλα κε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

ελέθξηλε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ πξνζσξηλή, εμάκελεο δηάξθεηαο ηζρχνο, λνκνζεζία κε ζθνπφ 

ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. Η ελ ιφγσ λνκνζεζία, 

ηελ νπνία πξνεηνίκαζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ρξνληθή 

παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ γηα ηελ επίιπζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ (Tax Dispute 

Resolution Act), ν νπνίνο θαη κεηέθεξε ηελ αξκνδηφηεηα εθδίθαζεο ηέηνησλ δηαθνξψλ απφ ηα 

δηθαζηήξηα ζε εηδηθέο επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ, κε ζθνπφ ηε θηιηθή δηεπζέηεζή ηνπο. Σν 

λέν, πξνζσξηλφ ζεζκηθφ πιαίζην ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο ελ ιφγσ επηηξνπέο λα 

δηεπζεηνχλ θνξνινγηθέο δηαθνξέο έσο ηηο 30 Ινπλίνπ 2020, ελψ ζα εηζάγεη επίζεο νξηζκέλεο 

λέεο δηαηάμεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ζρεηηδφκελεο κε ηελ ειάθξπλζε ησλ 

πξνζαπμήζεσλ γηα θαζπζηεξεκέλεο θαηαβνιέο θφξσλ.   

 

Αθξηθαληθή νηθνλνκηθή δηάζθεςε ζην Sharm El Sheikh (2-4/12/2019) 

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζην Sharm El Sheikh ηνπ λνηίνπ ηλά ηξηήκεξε 

νηθνλνκηθή δηάζθεςε ησλ ρσξψλ ηεο Αθξηθήο, ε νπνία ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 
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ζπκκεηνρή άλσ ησλ 500 εθπξνζψπσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο 

λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά θαη αμησκαηνχρσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ 

αλαδήηεζε ηξφπσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ 

αθξηθαληθή ήπεηξν. Η δηάζθεςε δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο 

(AfDB), ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ ΗΔ γηα ηελ Αθξηθή θαη ην UNDP (UN Development 

Programme). Απφ πιεπξάο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, ραηξεηηζκφ απεχζπλε ζηε δηάζθεςε, 

εθπξνζσπψληαο ηνλ Πξφεδξν θ. Al Sisi, ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ θ. 

Amer, ν νπνίνο εμήξε ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζε άηνκα λεαληθήο ειηθίαο κε 

ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζε νιφθιεξε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, ρξεζηκνπνηψληαο 

σο «παξάδεηγκα» επηηπρνχο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο ηελ Αίγππην, φπνπ ν δείθηεο ηεο 

αλεξγίαο έρεη πεξηνξηζηεί δξαζηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κέζσ ηεο δηελέξγεηαο επελδχζεσλ 

πξνο πινπνίεζε κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, αιιά θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ κηθξψλ θαη 

κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ.     

     

Η Αηγύπηηα Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο ζηε Γηάζθεςε ησλ ΗΔ γηα ην Κιίκα 

Ο αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ ζηελ παξνπζία ηεο Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο θαο Fouad, σο επηθεθαιήο αηγππηηαθήο αληηπξνζσπείαο, ζηελ 25
ε 

Γηάζθεςε 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, πνπ έιαβε ρψξα ζηε Μαδξίηε ηεο 

Ιζπαλίαο θαη νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 13/12. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

Αηγχπηηα Τπνπξγφο, θαηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε Γηάζθεςε, ηφληζε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο εμεχξεζε ιχζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ζπλαίλεζεο κεηαμχ 

αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Η θα Fouad αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάιεςεο δεζκεχζεσλ απφ φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο θαη ζπιινγηθήο επζχλεο, κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ βιάβεο νχηε ζηηο 

αλαπηπγκέλεο, αιιά νχηε θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ην πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο, ε θα 

Fouad αλέιαβε πξσηνβνπιίεο ζπληνληζκνχ κε αθξηθαληθέο, αξαβηθέο θαη άιιεο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κε βαζηθνχο ζηφρνπο αθ’ ελφο ηε δηακφξθσζε θνηλψλ πνιηηηθψλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη αθ’ εηέξνπ ηε δηαθχιαμε ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο 

ηνπ Παξηζηνχ. ε δειψζεηο ηεο ζην πεξηζψξην ηεο Γηάζθεςεο, ε Αηγχπηηα Τπνπξγφο αλέθεξε 

φηη ε ρψξα παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε –θαηά 4 ζέζεηο- ζε δηεζλή θαηάηαμε ρσξψλ κε 

βάζε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (Climate Change 

Performance Index 2019), θαηαιακβάλνληαο ηελ 24
ε
 ζέζε κεηαμχ 57 ρσξψλ.  

εκεηψλεηαη φηη ε θα Fouad ζπκκεηείρε, απεπζχλνληαο ραηξεηηζκφ, ζε παξάιιειε εθδήισζε 

πνπ δηνξγάλσζε ε ειιεληθή αληηπξνζσπεία ζην πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο ζηηο 10/12, ζην 

πεξίπηεξν ηεο Δ.Δ., κε ηίηιν "Climate Change Impacts on Cultural and Natural Heritage: the 

Day After". 

 

Σξεηο όκηινη ππνςήθηνη –έσο ηώξα- γηα ηελ απόθηεζε κεξηδίνπ 10% θαη δηνίθεζεο ηεο 

Heliopolis Housing & Development 

Όπσο αλάθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, έσο ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ 2020 ν επελδπηηθφο φκηινο NI 

Capital –πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε δηάζεζε κεξηδίνπ 10% ζπλ ηα δηθαηψκαηα δηνίθεζεο ηνπ 

θξαηηθνχ νκίινπ αλάπηπμεο αθηλήησλ (real estate developer) Heliopolis Housing & 

Development (HHD)- αλακέλεηαη λα έρεη επηιέμεη ην ζηξαηεγηθφ επελδπηή ζηνλ νπνίν ζα 

αλαηεζεί ε δηνίθεζε ηεο HHD, ελψ έσο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 εθηηκάηαη 

φηη ζα έρνπλ ππνγξαθεί νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ζηφρν ηεο 

αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ε δηάζεζε πξφζζεηνπ κεξηδίνπ 15% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο HHD ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, έσο ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2020.  χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ηξεηο εηαηξείεο έρνπλ έσο ηψξα αγνξάζεη ην 

“prospectus” ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπγθεθξηκέλα νη real estate developers SODIC θαη Palm 

Hills Developments, θαζψο θαη ν επελδπηηθφο φκηινο BPE Partners. Ο φκηινο HHD απνηειεί 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα ζηφρν γηα εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ επηζπκνχλ λα 
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αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηεη πνιχ αμηφινγν απφζεκα εθηάζεσλ πξνο 

αλάπηπμε, ελψ δηαζέηεη επίζεο ηζηνξηθφ ζπλεξγαζηψλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε έξγα 

αλάπηπμεο αθηλήησλ.    

 

Υσξίο απηά απνηειέζκαηα νη ηξηκεξείο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην αηζηνπηθό θξάγκα 

χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εγρψξηνπ Σχπνπ, νη δχν γχξνη ηξηκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

κεηαμχ Αηγχπηνπ, Αηζηνπίαο θαη νπδάλ κε αληηθείκελν ην ππφ θαηαζθεπή κεγάιν αηζηνπηθφ 

πδξνειεθηξηθφ θξάγκα ζην Νείιν θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπ επί ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ νπδάλ, δελ απέθεξαλ απηά απνηειέζκαηα. Ο πξψηνο 

γχξνο, ηερληθψλ ζπλνκηιηψλ έιαβε ρψξα ζην Κάηξν θαηά ην δηήκεξν 2-3 Γεθεκβξίνπ, ελψ 

ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε λένο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ, απηή ηε θνξά ζηελ 

Οπάζηγθηνλ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο ελ ιφγσ ηξηκεξείο ζπδεηήζεηο κεηέρνπλ επίζεο 

εθπξφζσπνη ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. χκθσλα κε 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, φζνλ αθνξά ην γχξν ζπλνκηιηψλ ηνπ Καΐξνπ, ε αηζηνπηθή πιεπξά 

θέξεηαη λα απέξξηςε αηγππηηαθή πξφηαζε γηα ζχλδεζε ηνπ αηζηνπηθνχ θξάγκαηνο κε ην 

θξάγκα ηνπ Αζνπάλ ζηελ Άλσ Αίγππην, ελψ θαηά ην δεχηεξν γχξν ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ 

Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ ζηελ Οπάζηγθηνλ, 

ζπκθσλήζεθαλ αθ’ ελφο ρξνλνδηάγξακκα ζπλέρηζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη αθ’ εηέξνπ 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηα νπνία νη ηξεηο πιεπξέο πξέπεη λα θζάζνπλ ζε ζπκθσλία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε θνηλφ αλαθνηλσζέλ κεηά ηηο ζπλνκηιίεο ηεο Οπάζηγθηνλ ζηηο 9 

Γεθεκβξίνπ, νη ηξεηο πιεπξέο ζπκθψλεζαλ ζηε ζθνπηκφηεηα απφ θνηλνχ εμεχξεζεο αθ’ ελφο 

ηξφπσλ πιήξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο ζε απφιπηε ζχλδεζε κε ηηο πνζφηεηεο 

πδάηηλσλ ξνψλ ηνπ πνηακνχ Νείινπ θαη αθ’ εηέξνπ κέζσλ αληηκεηψπηζεο ζπλζεθψλ 

μεξαζίαο πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγεζνχλ. Ο επφκελνο γχξνο ηερληθψλ ζπλνκηιηψλ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλνο λα ιάβεη ρψξα ζην νπδάλ, ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ. 

 

Γξαζηηθή κείσζε ησλ θξαηηθώλ επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ ην 1
ν
 ηξίκελν 2019/20 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla, νη θξαηηθέο 

δαπάλεο ζε επηδνηήζεηο θαπζίκσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2019/20 κεηψζεθαλ θαηά 69%, πέθηνληαο ζην επίπεδν ησλ EGP7,25 δηζ., έλαληη EGP23,25 

δηζ. ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ έηνπο 2018/19. εκεηψλεηαη φηη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, ζην 

πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο απφ ηελ ηξηεηνχο δηάξθεηαο ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε πνπ 

είρε ιάβεη ην Ννέκβξην 2016 απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), έρεη κεηψζεη 

ζηαδηαθά ηηο επηδνηήζεηο ζηα θαχζηκα. Γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο 

απνηειεί ν πεξηνξηζκφο ησλ επηδνηήζεσλ θαπζίκσλ ζην επίπεδν ησλ EGP52,96 δηζ., έλαληη 

EGP89,75 δηζ. ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19.    

 

Η USAID εγθαηληάδεη θέληξν ελεξγεηαθήο έξεπλαο ζην παλεπηζηήκην Ain Shams 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ε ακεξηθαληθή 

ππεξεζία αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο (USAID) εγθαηλίαζε θέληξν ελεξγεηαθήο έξεπλαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην αηγππηηαθφ παλεπηζηήκην Ain Shams ηνπ Καΐξνπ. Η ιεηηνπξγία ηνπ ελ 

ιφγσ θέληξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην δηαθεθξηκέλν ακεξηθαληθφ 

αθαδεκατθφ ίδξπκα Massachusetts Institute of Technology (MIT). εκεηψλεηαη φηη ζηηο αξρέο 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε USAID είρε αλαθνηλψζεη φηη ζα ρξεκαηνδνηήζεη κε θνλδχιηα χςνπο 

$90 εθαη. ηηο ζπλεξγαζίεο ηξηψλ δηαθεθξηκέλσλ ακεξηθαληθψλ (MIT, Cornell University θαη 

Ακεξηθαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Καΐξνπ - AUC) κε αηγππηηαθά παλεπηζηήκηα, κε ζθνπφ ηελ 

εγθαζίδξπζε «θέληξσλ αξηζηείαο» ζηνπο θιάδνπο ελέξγεηαο, δηαρείξηζεο πδάησλ θαη 

γεσξγίαο ζηελ Αίγππην.  

 

Κπβεξλεηηθή έγθξηζε λένπ θαζεζηώηνο απόθηεζεο ηζαγέλεηαο από αιινδαπνύο 

επελδπηέο 

χκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε 

λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο νη αιινδαπνί πνπ θαηέρνπλ πεξηνπζηαθά / 

επελδπηηθά ζηνηρεία ζηελ Αίγππην ζα δχλαληαη λα απνθηήζνπλ ηζαγέλεηα. χκθσλα κε ηελ 
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αλαθνίλσζε, ην θφζηνο απφθηεζεο ηεο ηζαγέλεηαο ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ $250 ρηι. θαη $1 

εθαη., αλάινγα κε ην ηχπν ησλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αηγππηηαθή 

ηζαγέλεηα ζα δχλαηαη λα απνθηεζεί είηε δηα ηεο θαηάζεζεο πνζνχ $250 ρηι. ζε εγρψξην 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο ρσξίο δπλαηφηεηα αλάιεςεο, ή ελαιιαθηηθά 

πνζψλ $750 ρηι. θαη $1 εθαη. ζε εγρψξην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ κεδεληθήο απφδνζεο κε 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο έπεηηα απφ πεξηφδνπο πεληαεηίαο θαη ηξηεηίαο, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, νη 

ελδηαθεξφκελνη αιινδαπνί ζα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ αηγππηηαθή ηζαγέλεηα εθ’ φζνλ 

ζπκκεηάζρνπλ θαη’ ειάρηζην κεξίδην 40% ζε επελδπηηθφ ζρέδην ειάρηζηεο αμίαο $400 ρηι., ή 

επίζεο εθ’ φζνλ αγνξάζνπλ αθίλεηε πεξηνπζία ειάρηζηεο αμίαο $500 ρηι., ρσξίο θπζηθά λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθρσξήζνπλ ηα αλσηέξσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο ζηελ Αίγππην 

πξνηνχ παξέιζεη πεξίνδνο πεληαεηίαο απφ ηελ θηήζε ηνπο.  

εκεηψλεηαη φηη ηνλ παξειζφληα Ινχιην, ην αηγππηηαθφ θξάηνο είρε εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο 

ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο (Ν. 173/2018) πνπ θαιχπηεη, κεηαμχ άιισλ, ηα 

ζέκαηα εηζφδνπ θαη παξακνλήο αιινδαπψλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο θαζεζηψηνο 

ηζαγέλεηαο ζε αιινδαπνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο ζηε ρψξα. 

 

Η Αίγππηνο 116
ε
 κεηαμύ 189 ρσξώλ ζην δείθηε αλζξώπηλεο αλάπηπμεο ηνπ UNDP  

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρήο Γεθεκβξίνπ, ε Αίγππηνο θαηαηάρζεθε 116
ε
  

κεηαμχ 189 ρσξψλ φζνλ αθνξά ην δείθηε αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (“Human Development 

Index” – HDI) ηνπ Οξγαληζκνχ UNDP γηα ην 2018, κία ζέζε πην θάησ απφ ηελ θαηάηαμή ηεο 

ηνπ 2017, κε επίδνζε 0,700 κνλάδσλ, έρνληαο σζηφζν βειηηψζεη νξηαθά ηε βαζκνινγία ηεο 

(ζηηο 0,696 κνλάδεο ην 2017). εκεηψλεηαη φηη ε Αίγππηνο πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ρσξψλ πςειήο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, θαηαιακβάλνληαο κάιηζηα ηελ ηειεπηαία ζέζε 

κεηαμχ απηψλ. Η βαζκνινγία ηεο Αηγχπηνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ 

πςειήο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (0,75 κνλάδεο), αιιά θαη απφ ην κέζν φξν ησλ αξαβηθψλ 

ρσξψλ (0,703 κνλάδεο). ηελ θνξπθή ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο βξίζθνληαη νη Ννξβεγία, 

Διβεηία θαη Ιξιαλδία, ελψ απφ πιεπξάο αξαβηθψλ ρσξψλ ηελ πςειφηεξε ζέζε 

θαηαιακβάλνπλ ηα ΗΑΔ (35
ε
 επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ρσξψλ). Ο δείθηεο HDI ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηπέδνπ αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, πην 

ζπγθεθξηκέλα: ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζε δνιιάξηα, ηε κέζε πξνζδνθψκελε δσή, θαζψο 

θαη ζεηξά δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν παηδείαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα πνζνζηά 

αλαιθαβεηηζκνχ. Οιφθιεξε ε θεηηλή θαηάηαμε θαη έθζεζε ηνπ UNDP ζρεηηθά κε ην δείθηε 

αλζξψπηλεο αλάπηπμεο θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ (“Human Development Report 2019”), 

βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα κε δηεχζπλζε: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf.  

Αηγππηην-εκηξαηηλό επελδπηηθό θόξνπκ ζηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ έιαβε ρψξα ζηε λέα δηνηθεηηθή 

πξσηεχνπζα δηκεξέο αηγππηην-εκηξαηηλφ επελδπηηθφ θφξνπκ. ηε δηάξθεηα ηνπ θφξνπκ, ν 

γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Δπελδπηψλ ησλ ΗΑΔ (UAE International 

Investors Council) θ. Al-Jarwan, δήισζε φηη ε ρψξα ηνπ ζθνπεχεη θαηά ην δηάζηεκα ηεο 

πξνζερνχο πεληαεηίαο λα δηπιαζηάζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζηελ Αίγππην, απφ ην ηξέρνλ 

επίπεδν ησλ $7,2 δηζ. ζε εθείλν ησλ $14 δηζ. χκθσλα εμάιινπ κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ 

Δκηξαηηλνχ Τθππνπξγνχ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ θ. Al Saleh ζην πιαίζην ηνπ θφξνπκ, ήδε 

κεγάινη φκηινη ησλ ΗΑΔ έρνπλ αλαθνηλψζεη κεγάιεο επελδχζεηο ζηελ Αίγππην θαηά ην 

ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα, ζπλνιηθνχ χςνπο $2,5 δηζ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επελδχζεσλ –χςνπο $1 δηζ.- ηνπ νκίινπ Al Khaleej Sugar Company ζηελ αηγππηηαθή κνλάδα 

παξαγσγήο δάραξεο Al Canal, θαζψο θαη εθείλσλ –χςνπο $500 εθαη.- ηνπ νκίινπ Lulu 

Market, αιιά θαη ηνπ νκίινπ Majid Al Futtaim –χςνπο $1 δηζ.- ζηελ αλάπηπμε κεγάισλ 

ιηαλεκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ζηελ Αίγππην. Υσξηζηή αλαθνξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηκεξνχο επελδπηηθνχ θφξνπκ, έγηλε ζηελ πξφζθαηε ζπκθσλία ηνπ λενζπζηαζέληνο 

αηγππηηαθνχ θξαηηθνχ αλαπηπμηαθνχ ηακείνπ THARAA κε ην θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν ηνπ 

Άκπνπ Νηάκπη, Abu Dhabi Development Holding Company, κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία 

θνηλήο, ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα επελδπηηθήο πιαηθφξκαο αμίαο $20 δηζ., ε νπνία ζα επελδχεη 

ζε ζεηξά θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε βηνκεραλία, ε ελέξγεηα απφ 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
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ζπκβαηηθέο θαη αλαλεψζηκεο πεγέο, ε πςειή ηερλνινγία, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ν 

ηνπξηζκφο, ε αγνξά αθηλήησλ, ε πγεία, νη ππεξεζίεο logistics θαη ε θαηαζθεπή ππνδνκψλ. 

ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Πέληε αηγππηηαθέο ηξάπεδεο εγθαηληάδνπλ ειεθηξνληθό ζύζηεκα πιεξσκήο ζηεγαζηηθώλ 

δαλείσλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ πέληε αηγππηηαθέο 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ηξάπεδεο μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία λένπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

πιεξσκήο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο πξφζθαηεο θνηλήο 

πξσηνβνπιίαο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) θαη ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνδφηεζεο 

ηεγαζηηθψλ Γαλείσλ (Mortgage Finance Fund). Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη ηξάπεδεο      

National Bank of Egypt, Banque Misr, Banque du Caire, Commercial International Bank 

(CIB) θαη Housing & Development Bank (HDB) δίλνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ιήπηεο 

επηδνηνχκελσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ  λα πιεξψλνπλ ηηο δφζεηο απηψλ κέζσ απηφκαηνπ 

ηξαπεδηθνχ κεραλήκαηνο (ΑΣΜ) ή θηλεηήο εθαξκνγήο. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 15 αθφκε 

εγρψξηεο ηξάπεδεο θαη 8 επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ πξντφληα ζηεγαζηηθήο πίζηεο. 

 

Ξεθίλεζαλ νη ζπλαιιαγέο “short selling”ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ 

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ε δηνίθεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ (EGX) θαη ην θεληξηθφ 

απνζεηήξην αμηψλ Misr for Central Clearing, Depository & Registry (MCDR) εγθαηλίαζαλ ηηο 

ζπλαιιαγέο αλνηθηψλ πσιήζεσλ (“short selling”) ηίηισλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλάθεξαλ ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο Beltone θαη HC Securities πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξψηε ζπλαιιαγή 

αλνηθηήο πψιεζεο ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε δηνίθεζε ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ είρε πξνεηνηκάζεη ηηο νξγαλσηηθέο ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαιιαγέο “short selling”. Δπί ηνπ παξφληνο, νη ζπλαιιαγέο αλνηθηψλ 

πσιήζεσλ ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξίπνπ 30 ηίηινπο πνπ ηπγράλνπλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, ελψ ε δηνίθεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ζα 

αλαζεσξεί ηε ζρεηηθή ιίζηα ηίηισλ αλά εμάκελν. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ελφο ηίηινπ ζηε ιίζηα κεηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ αλνηθηήο πψιεζεο είλαη αθ’ ελφο φηη 

απηφο ζα πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν ζπρλήο δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην θαη αθ’ 

εηέξνπ φηη ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ εκπνξεχνληαη ην 

ζπγθεθξηκέλν ηίηιν.    

Θπκίδνπκε φηη ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 2018,  ε αηγππηηαθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή 

Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA) είρε εγθξίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζηα εθηειεζηηθά 

δηαηάγκαηα ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά, νη νπνίεο επηηξέπνπλ πιένλ ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο λα πξνζθέξνπλ αλνηθηέο πσιήζεηο ηίηισλ. εκεηψλεηαη φηη ε 

FRA έρεη εθδψζεη κέρξη ζηηγκήο άδεηεο ζε 51 ρξεκαηηζηεξηαθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλαιιαγψλ “short selling”. 

 

Αξρηθή δεκόζηα εγγξαθή ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο Rameda 

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αζρνιήζεθε κε ηελ επηηπρή είζνδν 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο εγρψξηαο θαξκαθνβηνκεραλίαο Rameda 

Pharmaceuticals, πνπ εδξεχεη ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Tenth of Ramadan, δηαζέηεη 20 

παξαγσγηθέο γξακκέο θαη 97 θαξκαθεπηηθά πξντφληα (2018), κε εμαγσγέο ζε 6 ρψξεο. Σα 

θάξκαθά ηεο είλαη θπξίσο αληηθιεγκνλψδε, αληηδηαβεηηθά, νθζαικνινγηθά, θαξδηνινγηθά, 

λεπξνινγηθά, αλαιγεηηθά θαη βηηακίλεο. Η αξρηθή δεκφζηα πξνζθνξά ησλ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο –κεξίδην 49% ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απεπζχλζεθε θαηά ην 44% ζε 

ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη θαηά ην 5% ζε κηθξνεπελδπηέο, ραξαθηεξίζηεθε δε απφ ζεκαληηθή 

ππεξθάιπςε ηεο πξνζθνξάο απφ ηε δήηεζε (θαηά 36,3 θνξέο φζνλ αθνξά ηνπο 

κηθξνεπελδπηέο θαη θαηά 1,17 θνξέο φζνλ αθνξά ηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο). πλνιηθά 

δηαηέζεθαλ 376,6 εθαη. κεηνρέο ηνπ νκίινπ Rameda ζε ηηκή EGP4,66 αλά κεηνρή, ελψ ην 
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θεθάιαην ηεο εηαηξείαο κεηά ηελ ΙΡΟ εθηηκάηαη ζε EGP3,6 δηζ. (πεξίπνπ $222 εθαη.). Η 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο Rameda ζην Υξεκαηηζηήξην μεθίλεζε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ. 

 

Πξσηνβνπιίεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγύπηνπ γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο βηνκεραλίαο 

& ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο 

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ν δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αηγχπηνπ (CBE) θ. Amer, 

εγθαηλίαζε λέεο θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο βηνκεραλίαο, 

θαζψο επίζεο θαη ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, δηα ηεο ζηήξημεο ησλ αγνξαζηψλ θαηνηθηψλ 

κεζαίνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ. χκθσλα κε δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέζεζε ν Αηγχπηηνο Π/Θ 

θ. Madbouly θαηά ηε ζρεηηθή θνηλή –κε ηνλ θ. Amer- ζπλέληεπμε Σχπνπ, νη ελ ιφγσ 

πξσηνβνπιίεο αλαιήθζεθαλ θαηφπηλ νδεγηψλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ρψξαο θ. Al Sisi, κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε δχν θιάδσλ πνπ ζεσξνχληαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε ζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο, ε ζρεηηθή 

πξσηνβνπιία ζηνρεχεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ήδε πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο κνλάδεο κε εηήζηεο 

πσιήζεηο κηθξφηεξεο ηνπ EGP1 δηζ. νη νπνίεο επηζπκνχλ λα επεθηαζνχλ, κε θνλδχιηα 

ζπλνιηθνχ χςνπο EGP100 δηζ. θαη επηδνηνχκελν, απνθιηκαθνχκελν επηηφθην αξρηθνχ χςνπο 

10%. Η αηγππηηαθή θπβέξλεζε εγθαηλίαζε επίζεο έηεξε πξσηνβνπιία πξνο ελίζρπζε ηεο 

εγρψξηαο βηνκεραλίαο, δηα ηεο ζηήξημεο 5.200 πξνβιεκαηηθψλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, νη 

νπνίεο έρνπλ ζπλνιηθφ χςνο εθθξεκψλ νθεηιψλ ηεο ηάμεσο ησλ EGP31 δηζ. θαη έρνπλ 

αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ψζηε απηέο λα κπνξέζνπλ λα επαλεθθηλήζνπλ ηελ παξαγσγή 

ηνπο. Η ηξίηε θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία, ε νπνία ζα πινπνηεζεί επίζεο απφ ηελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα, αθνξά ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε νηθνγελεηψλ κεζαίνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ 

πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ θαηνηθία κέζσ επηδνηνχκελσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κε ρακειφ 

επηηφθην ηεο ηάμεσο ηνπ 10%, κε ζπλνιηθά θνλδχιηα EGP50 δηζ.  

 

Γηάζεζε εληόθσλ γξακκαηίσλ ζε δνιιάξην από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγύπηνπ 

ηηο 10/12 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) δηέζεζε κε εμαηξεηηθή επηηπρία γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ ζε δνιιάξην, 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο $1 δηζ. Η CBE δέρζεθε 35 πξνζθνξέο 

ζπλνιηθνχ χςνπο $1,17 δηζ., εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ ηειηθψο δεθηέο 25 πξνζθνξέο ζπλνιηθήο 

αμίαο $1 δηζ. Σν κέζν ζηαζκηζκέλν επηηφθην πνπ επεηεχρζε θαηά ηελ έθδνζε ησλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ ηεο 10
εο

 Γεθεκβξίνπ αλήιζε ζε 3,589%, έλαληη κέζνπ επηηνθίνπ 3,587%, θαηά 

ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ Ννεκβξίνπ.      

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

Γηνξγάλσζε δηάζθεςεο λενθπώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αίγππην (“RiseUp Summit”) 

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ακεξηθαληθφ Παλεπηζηήκην Καΐξνπ (AUC) ε 

έβδνκε δηάζθεςε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ κε ηίηιν “RiseUp Summit”, πξνζειθχνληαο ην 

ελδηαθέξνλ 8.000 ζπκκεηερφλησλ απφ 56 ρψξεο, νη νπνίνη αληηπξνζψπεπζαλ πεξίπνπ 180 

θαηλνηφκεο λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη παξνπζίαζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηηο θαηά ηφπνπο 

αγνξέο πξνέιεπζήο ησλ εηαηξεηψλ. Όπσο αλέθεξε ζρεηηθά ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, 

κεηαμχ ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηείραλ, αξθεηέο αηγππηηαθέο start-ups πέηπραλ λα 

δηαθξηζνχλ, ελψ ζην πιαίζην ηεο δηάζθεςεο δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ Αίγππην γίλεηαη αξθεηά 

ζνβαξή δνπιεηά φζνλ αθνξά ηε ζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, ηφζν απφ ην θξάηνο φζν θαη απφ 

ηδησηηθέο ζεξκνθνηηίδεο θαη «επηηαρπληέο» (“accelerators”) λενθπψλ εηαηξεηψλ.  

Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζην πιαίζην ηεο θεηηλήο δηάζθεςεο “RiseUp” δηαγσλίζηεθαλ 

–κεηαμχ άιισλ- 15 start-up επηρεηξήζεηο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μ. Αλαηνιήο & Β. 

Αθξηθήο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε 

θέηνο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ θξαηηθνχ θνξέα Information Technology 

Industry Development Agency (ITIDA) δηνξγαλψζεθε δηαγσληζκφο κεηαμχ αθξηθαληθψλ 

θαηλνηφκσλ start-ups κε ηίηιν “African App Launchpad Cup”, ζηνλ νπνίν δηαθξίζεθαλ 6 

αθξηθαληθέο εηαηξείεο.     
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Αηγππηηαθή νηθνλνκηθή / επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Βξεηαλία 

ην ηέινο Ννεκβξίνπ (27-30/11), αηγππηηαθή νηθνλνκηθή / επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή (“Door-

Knock” Mission) απνηεινχκελε απφ πεξίπνπ 50 εηαηξείεο, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ην 

βξεηαλν-αηγππηηαθφ επηρεηξεκαηηθφ ζχλδεζκν (British Egyptian Business Association – 

BEBA), επηζθέθζεθε ηε Βξεηαλία, κε ζθνπφ ηελ επηδίσμε λέσλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ, 

θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε βξεηαληθνχ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα 

ζηνπο θιάδνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη κεηαθνξψλ. Σεο αηγππηηαθήο απνζηνιήο 

εγήζεθαλ νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, θαζψο θαη Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο 

πλεξγαζίαο θα Nasr. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη Αηγχπηηνη Τπνπξγνί 

πξνζθάιεζαλ βξεηαληθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο λα απμήζνπλ ηηο επελδπηηθέο ηνπο 

ηνπνζεηήζεηο ζηελ Αίγππην, ππνγξακκίδνληαο ηηο πξνφδνπο πνπ έρεη θαηαγξάςεη ε ρψξα 

φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ / επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο.   

 

23
ε
 δηεζλήο έθζεζε επηθνηλσληώλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο “Cairo ICT”  

ην δηάζηεκα 1-4 Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 23
ε
 έθδνζε ηεο δηεζλνχο, πεξηθεξεηαθήο 

εκβέιεηαο έθζεζεο θαη ζπλεδξίνπ ηνπ αηγππηηαθνχ θιάδνπ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο, κε ηίηιν “Cairo ICT”, ζην λέν δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν ηνπ Καΐξνπ. 

χκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία πνπ έδσζαλ ζηε δεκνζηφηεηα νη δηνξγαλσηέο, ζηε 

θεηηλή έθδνζε ηεο έθζεζεο “Cairo ICT” ζπκκεηείραλ 659 εθζέηεο απφ ηελ Αίγππην θαη απφ 

άιιεο ρψξεο ζε επηθάλεηα 50.000 ηεηξ. κέηξσλ, ελψ νη επίζεκεο θξαηηθέο ζπκκεηνρέο ήηαλ 

22 θαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ πιεζίαζε ηηο 116.000. Φέηνο ε έθζεζε ρξεζηκνπνίεζε θαη 

ηηο 4 αίζνπζεο ηνπ Γηεζλνχο Δθζεζηαθνχ Κέληξνπ Καΐξνπ, ελψ δηνξγαλψζεθαλ πνιπάξηζκα 

παξάιιεια ζεκαηηθά ζεκηλάξηα. Η έθζεζε εγθαηληάζηεθε απφ ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν θ. Al 

Sisi, ηνλ νπνίν ζπλφδεπζε ν Τπνπξγφο Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θ. 

Talaat, ελψ ζηηο ζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο / δηαζθέςεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Έθζεζεο ζπκκεηείραλ, κεηαμχ άιισλ, νη Τπνπξγνί Πξνγξακκαηηζκνχ θα El-Saeed, 

Οηθνλνκηθψλ θ. Maait, Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, Πεηξειαίνπ θ. El-Molla θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θα Wali, θαζψο θαη πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. χκθσλα κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο, 

ζην πιαίζην ηεο θεηηλήο “Cairo ICT” ππεγξάθεζαλ πνιπάξηζκα κλεκφληα θαη ζπκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο κε εγρψξηνπο θαη δηεζλείο εθπξνζψπνπο ησλ ελ ιφγσ θιάδσλ. Οη δηνξγαλσηέο 

πεξηέιαβαλ ζηε θεηηλή 23
ε
 “Cairo ICT” αξθεηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε 

θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, πέξαλ ησλ θιαζηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη ηηο δνξπθνξηθέο ηερλνινγίεο: (α) 

Φεθηαθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (6
ε
 “PAFIX”), (β) Φεθηαθά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο 

(5
ε
 “DSS”), (γ) Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία «Έμππλσλ» 

Κνηλνηήησλ & Πφιεσλ (5
ε
 “Intelli-Cities”), (δ) Φεθηαθέο ππνδνκέο κεηαθνξψλ (2

ε
 “Trans 

MEA”), (ε) Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο Κπβεξλεηηθψλ Τπεξεζηψλ (2
ε
 “DOT-GOV”), (ζη) 

Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο Δθπαίδεπζεο, Σερληθήο Καηάξηηζεο & Δπηκφξθσζεο (2
ε
 “Learn 

Tech”) θαη (δ) Καηλνηνκία (4
ε
 “Innovation Arena”). 

εκεηψλεηαη παξεκπηπηφλησο φηη ν αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε πξφζθαηα επίζεο, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε, ζην ιαλζάξηζκα, ζην ηέινο Ννεκβξίνπ, ηνπ πξψηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ 

δνξπθφξνπ ηεο ρψξαο, κε ηελ επσλπκία “TIBA-1”, ν νπνίνο θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο 

νκίινπο Airbus θαη Thales Alenia Space.  

 

Ο βξεηαληθόο όκηινο ρξπζνξπρείσλ Centamin απνξξίπηεη πξόηαζε ζπγρώλεπζεο 

Όπσο αλέθεξαλ δηεζλή νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ν βξεηαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ φκηινο ρξπζνξπρείσλ Centamin, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην κεγάιν αηγππηηαθφ 

νξπρείν ρξπζνχ Sukari, ζηελ πεξηνρή Marsa Alam ζηα λφηηα ηεο ρψξαο, απέξξηςε πξφζθαηα 

πξφηαζε ηνπ -κε πνιπεζληθή παξνπζία, κεξηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Αηγχπηηνπ κεγηζηάλα Naguib 

Sawiris (κεξίδην 29,88% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ)- νκίινπ ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

αλάπηπμε ρξπζνξπρείσλ ζηελ Αθξηθή, Endeavour Mining, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

ζπγρψλεπζε ησλ δχν επηρεηξήζεσλ δη’ αληαιιαγήο κεηνρψλ ηνπο θαη’ αλαινγία 0,0846 
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κεηνρέο ηεο Endeavour γηα κία κεηνρή ηεο Centamin. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ε 

ζπλνιηθή αμία ηεο πξνηαζείζαο ζπλαιιαγήο, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε –ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεηξειαίνπ θ. El-Molla- εθηηκάηαη ζε 

$1,89 δηζ., ελψ, εθ’ φζνλ απηή πξαγκαηνπνηείην, ε Endeavour ζα θαηείρε κεξίδην 52,9% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Centamin. Καηά ην ζθεπηηθφ ηεο δηνίθεζεο ηεο Centamin, «ε 

απφθηεζε πιεηνςεθηθνχ κεξηδίνπ απφ ηνλ φκηιν Endeavour ζην αηγππηηαθφ ρξπζνξπρείν 

Sukari ζα σθεινχζε δπζαλάινγα ηνπο κεηφρνπο ηεο Endeavour».  

     

Δπηηπρεκέλε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην ρξηζηνπγελληάηηθν θηιαλζξσπηθό Bazaar 2019  

Σν άββαην, 14/12/2019, έιαβε ρψξα ζε θεληξηθφ μελνδνρείν ηνπ Καΐξνπ ην θαζηεξσκέλν ζε 

εηήζηα βάζε ρξηζηνπγελληάηηθν θηιαλζξσπηθφ Bazaar, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηηο Πξεζβείεο 

ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Σν  

πεξίπηεξν ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ππήξμε θαη πάιη εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πφισλ έιμεο 

ζην ρψξν ηεο εθδήισζεο, κε αμηφινγε πνηθηιία ειιεληθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία έγηλαλ θαη 

θέηνο αλάξπαζηα. Διιεληθά ηπξηά, θξαζηά θαη νηλνπλεπκαηψδε, ιάδη, ειηέο, κπαραξηθά, 

πξντφληα ζνθνιαηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο (ζλαθ) ήηαλ ηα ζεκαληηθφηεξα εθζέκαηα πνπ 

πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθαηνληάδσλ επηζθεπηψλ ηνπ Bazaar. Η απνιχησο 

επηηπρεκέλε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζην Bazaar ηνπ 2019 δηνξγαλψζεθε απφ ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. 

ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα Καΐξνπ θαη ειιεληθέο 

νκνγελεηαθέο / θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο.  

    

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ρεδόλ ην ήκηζπ ηεο πξώηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο πξσηεύνπζαο έρεη πσιεζεί 

χκθσλα κε πεγή ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάπηπμε ησλ γαηψλ θαη ηα 

έξγα θαηαζθεπήο ηεο -ππφ δεκηνπξγία- λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο (Administrative 

Capital for Urban Development - ACUD), ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη ήδε δηαζέζεη ζρεδφλ ην 

ήκηζπ ησλ εθηάζεσλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο 

πφιεο. Καηά ηελ σο άλσ πεγή, ε πξψηε θάζε ηνπ κεγάινπ ελ ιφγσ επελδπηηθνχ / 

θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ειέγρεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ην ηξαηφ, πεξηιακβάλεη 40.000 feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα, ήηνη 

168 ηεηξ. ρικ.), εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ δηαηεζεί ήδε 17.500 feddans, ελψ έσο ηνλ Ινχλην 2020 

ην θξάηνο ζηνρεχεη λα δηαζέζεη αθφκε 6.000 feddans. εκεηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ έρεη πσιεζεί ζε νκίινπο real estate developers, θαζψο θαη φηη ε 

πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηεο λέαο πξσηεχνπζαο πεξηιακβάλεη ηφζν θπβεξλεηηθά θαη 

δηπισκαηηθά θηίξηα, φζν θαη επηρεηξεκαηηθή ζπλνηθία, αιιά θαη πεξηνρέο νηθηζηηθήο ρξήζεο.     

 

Ο Αηγύπηηνο Πξόεδξνο εγθαηληάδεη εζληθά αλαπηπμηαθά έξγα ζηε Γακηέηηε 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο 

θ. Al Sisi εγθαηλίαζε ζηηο 3/12 ζεηξά κεγάισλ, εζληθήο ζεκαζίαο, επελδπηηθψλ / 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γακηέηηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εγθαηληάζηεθαλ ε λέα 

βηνκεραληθή πφιε ησλ θιάδσλ μχινπ θαη επηπινβηνκεραλίαο, απνθαινχκελε “Damietta 

Furniture City”, έθηαζεο 331 feddans, πιεζίνλ ηεο πφιεο ηεο Γακηέηηεο, ε νπνία 

ζπγθεληξψλεη ην 70% ηεο παξαγσγήο επίπισλ ηεο Αηγχπηνπ. Η ελ ιφγσ βηνκεραληθή πφιε 

εθηηκάηαη πσο ζα ζπγθεληξψλεη 150 κεγάιεο εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο ηεο επηπινβηνκεραλίαο, 

θαζψο θαη 1.500 πεξίπνπ κηθξφηεξα εξγαζηήξηα θαηεξγαζίαο μχινπ, δηαζέηνληαο επίζεο 

πιήξεηο ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απνζήθεο θαη εγθαηαζηάζεηο 

εθζεηεξίσλ πξντφλησλ. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο 

εγθαηλίαζε ζεηξά έξγσλ θνηλσληθήο ζηέγαζεο, θαζψο θαη επέθηαζεο κνλάδαο θαηεξγαζίαο 

πγξψλ ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή Ras El Bar. Ο θ. Al Sisi εγθαηλίαζε αθφκε λέεο εγθαηαζηάζεηο 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα θνξηία ζην ιηκάλη ηεο Γακηέηηεο πνπ εθηειέζηεθε απφ εγρψξηνπο 

νκίινπο (επελδπηηθνχ θφζηνπο EGP1,365 δηζ.), λέα ειεθηξνπαξαγσγηθή κνλάδα ζηε δπηηθή 

Γακηέηηε, κεγάιε μελνδνρεηαθή κνλάδα ηνπ νκίινπ Steigenberger, θαζψο θαη θέληξν 

επηκφξθσζεο πνιηηψλ.  
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Δπίζεκα εγθαίληα λένπ κεγάινπ εκπνξηθνύ θέληξνπ ζην Κάηξν 

ηηο 5 Γεθεκβξίνπ, ε Τπνπξγφο Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θα Nasr εγθαηλίαζε 

επίζεκα ην λέν κεγάιν εκπνξηθφ θέληξν “City Centre Almaza” πνπ θαηαζθεχαζε ν 

εκηξαηηλφο φκηινο Majid Al Futtaim –ν νπνίνο δηαζέηεη πινχζηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Αίγππην- ζηα αλαηνιηθά πεξίρσξα ηνπ Καΐξνπ. Σν επελδπηηθφ / θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηνπ 

λένπ εκπνξηθνχ θέληξνπ αλέξρεηαη ζε EGP9,35 δηζ. ($580 εθαη.), ε δε θαηαζθεπή ηνπ είρε 

μεθηλήζεη ην 2016. Σν ελ ιφγσ εκπνξηθφ θέληξν έρεη έθηαζε πεξίπνπ 120 ζηξεκκάησλ, 

δηαζέηεη κεγάιν θαηάζηεκα ηεο ιηαλεκπνξηθήο αιπζίδαο Carrefour, επηθάλεηαο 13.040 ηεηξ. 

κέηξσλ, 260 εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ρψξνπο αλαςπρήο.  χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο 

ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ εκηξαηηλνχ νκίινπ, «ν φκηινο Majid Al Futtaim έρεη 

επελδχζεη ζηελ Αίγππην θεθάιαηα ζπλνιηθνχ χςνπο EGP26 δηζ. ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, 

πξνζθέξνληαο 126.000 λέεο άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ελψ ζρεδηάδεη επίζεο 

ηε δηνρέηεπζε θεθαιαίσλ χςνπο EGP44 δηζ. ζηελ Αίγππην, ζε επελδχζεηο καθξνπξφζεζκνπ 

ρξνληθνχ νξίδνληα». 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Αλάιεςε έξγνπ ζην Νόηην νπδάλ από ηνλ αηγππηηαθό όκηιν Elsewedy Electric 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε φηη ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, ν κεγάινο αηγππηηαθφο φκηινο 

Elsewedy Electric ππέγξαςε ζχκβαζε κε ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ηνπ Ννηίνπ νπδάλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή πβξηδηθήο κνλάδαο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο απφ 

θσηνβνιηατθά, επελδπηηθνχ θφζηνπο $45 εθαη., ζηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, Juba. χκθσλα 

κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ κεγάινπ ελ ιφγσ αηγππηηαθνχ νκίινπ νινθιεξσκέλσλ 

ελεξγεηαθψλ έξγσλ, ε ειηαθή κνλάδα ζηελ Juba ζα δηαζέηεη αθ’ ελφο ειηαθφ πάξθν πνπ ζα 

παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα ηζρχνο 20 MW ζε ψξεο αηρκήο θαη αθ’ εηέξνπ ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο -ζε κπαηαξίεο- ξεχκαηνο ηζρχνο 35 MW αλά ψξα, ελψ ε παξαγσγηθή ηεο 

ιεηηνπξγία αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη έσο ην ηέινο ηνπ 2020. Σν ελ ιφγσ έξγν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ African Export-Import Bank (Afreximbank).    

 

Οη εμαγσγέο ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ αλακέλεηαη ζύληνκα λα θζάζνπλ ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ππεπζχλσλ ησλ νκίισλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ηζξαειηλά θνηηάζκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ Tamar θαη Leviathan, Delek Drilling θαη Noble Energy, ν εθνδηαζκφο ηεο 

ηζξαειηλήο αγνξάο κε αέξην απφ ην θνίηαζκα Leviathan αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη εληφο ηξηψλ 

εβδνκάδσλ, ελψ ακέζσο κεηά ζα μεθηλήζεη ν εθνδηαζκφο ησλ αγνξψλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο 

Ινξδαλίαο απφ ην ελ ιφγσ θνίηαζκα.  

εκεηψλεηαη φηη ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, ν αηγππηηαθφο φκηινο Dolphinus Holdings θαη νη 

εηαίξνη ησλ ηζξαειηλψλ θνηηαζκάησλ Tamar θαη Leviathan, Delek Drilling θαη Noble Energy, 

είραλ πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2018, κε ζθνπφ 

ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ κε ην νπνίν ζα εθνδηάδεηαη ε 

Αίγππηνο θαηά 34%, ζηα 85,3 δηζ. θπβηθά κέηξα. Η σο άλσ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο 

ηζξαειηλνχ αεξίνπ πνπ ζα ηξνθνδνηεί ηελ Αίγππην, απμάλεη θαη ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ πνπ πξνβιεπφηαλ ζηε ζπκθσλία ηνπ 2018, ζηα $19,5 δηζ., αληί $15 δηζ. Οη 

ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ ην δηπιαζηαζκφ ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα θνξησζνχλ πξνο 

ηελ Αίγππην απφ ην θνίηαζκα Leviathan ζηα 60 δηζ. θπβηθά κέηξα ζε ρξνληθφ νξίδνληα 

15εηίαο θαη ηε κείσζε ησλ πνζνηήησλ απφ ην θνίηαζκα Tamar ζηα 25,3 δηζ. θπβηθά κέηξα 

(απφ 32 δηζ. θπβηθά κέηξα πξνεγνπκέλσο). Οη πξψηεο θνξηψζεηο ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2020 θαη ζα ζπλερηζηνχλ έσο ην έηνο 2034, κε 

αξρηθέο πνζφηεηεο 2,1 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο γηα ηα πξψηα 3 ρξφληα θαη 6,7 δηζ. 

θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο ζηε ζπλέρεηα.  

 

Αηγππηηαθνί θαη ξσζηθνί όκηινη δηαγσλίδνληαη γηα αλάιεςε έξγσλ ζηελ Dabaa 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ζηελ ππνβνιή 

πξνζθνξψλ απφ 7 αηγππηηαθέο θαη ξσζηθέο εηαηξείεο ζην πιαίζην δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάιεςε έξγσλ πξνεηνηκαζίαο ηεο έθηαζεο γεο φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ε κνλάδα 

παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Dabaa ηεο βνξεηνδπηηθήο Αηγχπηνπ. χκθσλα 
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κε ηα δεκνζηεχκαηα, ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, ηνλ νπνίν πξνθήξπμε ε ζπγαηξηθή ηνπ 

ξσζηθνχ θξαηηθνχ νκίινπ ππξεληθήο ελέξγεηαο Rosatom, Atomstroyexport, κεηέρνπλ κεηαμχ 

άιισλ νη αηγππηηαθνί θαηαζθεπαζηηθνί φκηινη Hassan Allam, Orascom Construction, Arab 

Contractors θαη Petrojet, θαζψο θαη αθφκε έλαο αηγππηηαθφο φκηινο θαη δχν ξσζηθνί φκηινη 

πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη. Καηά ηα δεκνζηεχκαηα, ε ξσζηθή θξαηηθή εηαηξεία πνπ έρεη 

αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ επελδπηηθνχ project ζηελ Dabaa, εμεηάδεη ηηο 

ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θαη αλακέλεηαη λα αλαθνηλψζεη ηνλ αλάδνρν ησλ σο άλσ έξγσλ έσο 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ. 

Δπίζεο, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε αθχξσζε –απφ ηελ πιεπξά ηεο Rosatom- 

δηαγσληζκνχ γηα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν πξνζηαζίαο ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ηεο Dabaa απφ 

ππφγεηα χδαηα, εμαηηίαο ππεξηηκεκέλσλ πξνζθνξψλ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζηνλ ελ 

ιφγσ δηαγσληζκφ –ν νπνίνο πξφθεηηαη λα επαλαπξνθεξπρζεί- ζπκκεηείραλ θνηλνπξαμίεο ησλ 

αηγππηηαθψλ νκίισλ Arab Contractors, Orascom Construction κε ην γαιιηθφ Soletanche 

Bachy, ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ Petrojet κε ηνλ εκηξαηηλφ APCC, ηνπ αηγππηηαθνχ νκίινπ 

Hassan Allam κε ην γεξκαληθφ Bauer, θαζψο θαη δχν αθφκε θνηλνπξαμίεο πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη. 

Δπηπιένλ, ν αηγππηηαθφο Σχπνο αλαθέξζεθε ζε ππνβνιή πξνζθνξψλ απφ πιεζψξα εηαηξεηψλ 

(πάλσ απφ 200) γηα ηελ αλάιεςε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ηεο ππξεληθήο κνλάδαο ηεο 

Dabaa, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα ησλ νκίισλ Hassan Allam, Orascom Construction, 

Power Generation Engineering & Service Co. (PGESCO), El Sewedy Electric, Petrojet, 

Archirodon Construction, Siemens, θαζψο θαη ηνπ Αξαβηθνχ Οξγαληζκνχ Δθβηνκεράληζεο 

(AOI), ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ.           

 

Οη ηξάπεδεο HSBC θαη Citibank δηεθδηθνύλ ξόιν ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπκβνύινπ ζηελ 

πώιεζε κεξηδίνπ ησλ ειεθηξνπαξαγσγηθώλ κνλάδσλ ηεο Siemens 

Όπσο αλέθεξαλ ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ θπβεξλεηηθέο πεγέο, νη δηεζλείο ηξαπεδηθνί φκηινη 

HSBC θαη Citibank δηεθδηθνχλ ηελ αλάιεςε ξφινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ απφ ην 

λενζχζηαην θξαηηθφ επελδπηηθφ / αλαπηπμηαθφ ηακείν ηεο Αηγχπηνπ (THARAA), θαηά ηε 

δηαδηθαζία δηάζεζεο κεξηδίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 70% ησλ ηξηψλ λέσλ ζεξκηθψλ 

ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ν γεξκαληθφο 

φκηινο Siemens κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αηγππηηαθψλ νκίισλ Orascom Construction & 

Elsewedy Electric, ζηηο πεξηνρέο Burullus, Beni Suef θαη λέαο δηνηθεηηθήο πξσηεχνπζαο, νη 

νπνίεο εγθαηληάζηεθαλ ηνλ Ινχιην 2018. εκεηψλεηαη φηη ζηε σο άλσ δηαδηθαζία δηάζεζεο 

κεξηδίνπ ηδηνθηεζίαο, ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2020, ππνςήθηνη είλαη έμη 

δηεζλείο επελδπηηθνί φκηινη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο 

πεγέο, νη φκηινη Zarou (ζπγαηξηθφο ηνπ κεγάινπ ακεξηθαληθνχ επελδπηηθνχ νκίινπ 

Blackstone), Edra Power Holdings (απφ ηε Μαιαηζία), Actis (δηεζλήο επελδπηηθφο φκηινο κε 

έδξα ηε Βξεηαλία), Engie (κεγάινο γαιιηθφο ελεξγεηαθφο φκηινο) θαη China Datang Overseas 

Investment (θηλεδηθφο επελδπηηθφο φκηινο ζηελ ελέξγεηα). εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην 

αηγππηηαθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν πξνζαλαηνιίδεηαη λα εμαγνξάζεη ζπκκεηνρή –πηζαλφηαηα 

ηεο ηάμεσο ηνπ 30%- ζηηο ηξεηο αλσηέξσ ζεξκηθέο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηξάπεδα HSBC είρε ζπκκεηάζρεη, καδί κε ηε 

γεξκαληθή αλαπηπμηαθή ηξάπεδα KfW θαη ηελ Deutsche Bank ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξηψλ 

ελ ιφγσ κνλάδσλ.       

 

Δγθαηληάζηεθε ε ιεηηνπξγία αηνιηθνύ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή Ras Gharib 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ φηη ε θνηλνπξαμία ηνπ κεγάινπ 

αηγππηηαθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νκίινπ Orascom, ηνπ κεγάινπ γαιιηθνχ ελεξγεηαθνχ νκίινπ 

Engie θαη ηνπ ηαπσληθνχ βηνκεραληθνχ θνινζζνχ Toyota, εγθαηλίαζε επίζεκα ηελ πιήξε 

εκπνξηθή ιεηηνπξγία αηνιηθνχ πάξθνπ δπλακηθφηεηαο 262,5 MW ζηελ πεξηνρή Ras Gharib 

ζηνλ θφιπν νπέδ, ην νπνίν είρε ηεζεί ζε δνθηκαζηηθή ηνλ παξειζφληα Οθηψβξην. Σν 

επελδπηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζην Ras Gharib αλέξρεηαη ζε $380 

εθαη., ελψ ζηελ θνηλνπξαμία –ε νπνία θέξεη ηελ επσλπκία “Ras Gharib Wind Energy”- 

κεηέρνπλ νη φκηινη Engie θαη Toyota κε κεξίδην 40% γηα εθάζηε, ελψ ην ππφινηπν 20% 
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αλήθεη ζηνλ φκηιν Orascom. Σν αηνιηθφ πάξθν ζηελ πεξηνρή Ras Gharib θαηαζθεπάζηεθε 

ππφ ζρήκα “Build-Own-Operate” (BOO), κε βάζε ζρεηηθή ζπκθσλία εηθνζαεηνχο δηάξθεηαο 

ηεο θνηλνπξαμίαο κε ηελ αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC). Γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε θνηλνπξαμία εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Japan Bank 

for International Corporation (JBIC), ζε ζπλεξγαζία κε ηε Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation θαη ηε γαιιηθή Société Générale, αιιά θαη ηνπο ιεηηνπξγνχληεο ζηελ Αίγππην 

ηξαπεδηθνχο νκίινπο Commercial International Bank θαη Attijariwafa Bank, ππφ ηελ 

εγγπνδνζία ηεο Nippon Export and Investment Insurance (NEXI). Σε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζην Ras Gharib έρεη αλαιάβεη ν γεξκαλν-ηζπαληθφο 

ελεξγεηαθφο φκηινο Siemens Gamesa, ν νπνίνο έρεη πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο απηνχ.   

 

Τπνγξαθή ζπκθσληώλ EETC κε εκηξαηηλό όκηιν Al Nowais γηα θαηαζθεπή 2 κνλάδσλ 

ΑΠΔ 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ε αηγππηηαθή 

θξαηηθή εηαηξεία δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ (EETC) ππέγξαςε ζπκθσλία κε ηνλ εκηξαηηλφ φκηιν 

Al Nowais Investments γηα ηελ θαηαζθεπή δχν κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο ηάμεσο ησλ EGP16 δηζ. (πεξίπνπ $990 

εθαη.). πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηε ζπκθσλία, ν εκηξαηηλφο φκηινο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη 

κία κνλάδα παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην Αζνπάλ (πεξηνρή Kom Ombo), ηζρχνο 200 

MW, θαζψο θαη κία κνλάδα παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο, ηζρχνο 500 MW, ζηελ πεξηνρή 

Ras Gharib ηνπ θφιπνπ νπέδ. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, νη δχν κνλάδεο ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ ππφ ζρήκα “Build-Own-Operate” (BOO) θαη ην αηγππηηαθφ θξάηνο (EETC) 

ζα θαηαβάιιεη αληίηηκα ηεο ηάμεσο ησλ 2,48 ζεληο αλά θηινβαηψξα παξαγφκελεο ειηαθήο 

θαη 3,1 ζεληο αλά θηινβαηψξα παξαγφκελεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Θπκίδνπκε φηη ην πεξαζκέλν 

θαινθαίξη, εμαηηίαο ηνπ πιενλάζκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ 

Αίγππην, ε θξαηηθή εηαηξεία ειεθηξηζκνχ (EEHC) αλέβαιε ηελ πινπνίεζε ζπκθσλίαο κε ηνλ 

φκηιν Al Nowais γηα ηελ θαηαζθεπή ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο «θαζαξνχ άλζξαθα», 

επελδπηηθήο αμίαο $4 δηζ. ζηελ πεξηνρή Oyoun Musa ηνπ Ννηίνπ ηλά, ε νπνία είρε 

ππνγξαθεί ζηηο αξρέο ηνπ 2019.   

 

Η κνλάδα LNG ζην Idku θζάλεη ζε επίπεδν πιήξνπο δπλακηθόηεηαο γηα πξώηε θνξά ηα 

ηειεπηαία 6 ρξόληα 

χκθσλα κε πεγέο ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ (EGAS), ε κνλάδα πγξνπνίεζεο 

αεξίνπ (LNG) ζην Idku, ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Αηγχπηνπ, έρεη πξφζθαηα θζάζεη ζε 

επίπεδν πιήξνπο εμαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, πνπ αλέξρεηαη ζε 1,1 δηζ. θ.π. αεξίνπ 

εκεξεζίσο, γηα πξψηε θνξά κάιηζηα απφ ην έηνο 2013. Καηά ηηο σο άλσ πεγέο, νη εμαγσγέο 

απφ ηε κνλάδα πγξνπνίεζεο ηνπ Idku έρνπλ απμεζεί απφ ην επίπεδν ησλ 300 εθαη. θ.π. 

εκεξεζίσο ηνλ Οθηψβξην ζε εθείλν ηνπ 1 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο ην Ννέκβξην θαη πξνζθάησο 

ζηα 1,1 δηζ. θ.π. εκεξεζίσο. χκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ε άλνδνο ησλ εμαγσγψλ απφ 

ηε κνλάδα ηνπ Idku ήξζε σο αληαπφθξηζε ζηελ άλνδν ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ππεξπξνζθνξάο ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Παξεκπηπηφλησο ζεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε θιαδηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Γεθεκβξίνπ, ε 

εκεξήζηα παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα Burullus θαη Rashid 

απμήζεθε ζην επίπεδν ησλ 440 εθαη. θ.π., έλαληη 300 εθαη. θ.π. ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ 

Ινπι.-επη. 2019.          

 

ΔΜΠΟΡΙΟ 

πκθσλία δαλεηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο από ηελ Islamic Trade Finance Corporation 

χκθσλα κε πξφζθαηε θπβεξλεηηθή αλαθνίλσζε, ην αηγππηηαθφ θξάηνο ππέγξαςε κε ηελ 

International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) –ηνπ νκίινπ ηεο Ιζιακηθήο Σξάπεδαο 

Αλάπηπμεο (IDB)- ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία γηα ιήςε δαλείνπ κε επλντθνχο φξνπο, κε ζθνπφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγψλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2020. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία εληάζζεηαη ζην πιαίζην 
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παιαηφηεξεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο κε ηελ ITFC, ε 

νπνία είρε ππνγξαθεί ζηηο αξρέο ηνπ 2018 θαη πεξηειάκβαλε ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο 

ηάμεσο ησλ $3 δηζ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνκεζεηψλ βαζηθψλ αγαζψλ (ηξνθίκσλ, ζηηεξψλ 

θαη πεηξειατθψλ πξντφλησλ) απφ ηελ Αίγππην. Όπσο αλέθεξε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 

ITFC, θ. Sonbol, ε πξφζθαηε ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία πεξηιακβάλεη –πέξαλ ησλ δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ- θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ εμαγσγψλ ζηελ Αίγππην, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αηγππηηαθή 

Τπεξεζία Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ (EDA).   

 

Κπξώζεθαλ νη εθηειεζηηθνί θαλνληζκνί ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο εμαγσγηθώλ 

επηδνηήζεσλ 

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly θχξσζε ζηηο 

αξρέο Γεθεκβξίνπ ηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα 

ξπζκίδεη ηηο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, ην νπνίν είρε απνθαζηζηεί, εγθξηζεί θαη αλαθνηλσζεί 

απφ ηελ θπβέξλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη πξνβιέπεη θνλδχιηα 

επηδνηήζεσλ ζπλνιηθνχ χςνπο EGP6 δηζ. γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο (2019/20) γηα 

αηγππηηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη εμαγσγέο απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2019. 

Όπσο αλέθεξαλ ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα, νη –αξρηθέο ηνπιάρηζηνλ- αληηδξάζεηο 

απφ πιεπξάο ησλ δηαθφξσλ εμαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο ρψξαο ππήξμαλ αλάκηθηεο, κε αξθεηνχο 

εμαγσγείο λα επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε δηεπθξίληζεο νξηζκέλσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πψο αθξηβψο ζα απνθαζίδεηαη ην πνζνζηφ ειάρηζηνπ εγρψξηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε έλα πξντφλ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζεσξεζεί εγρψξηα παξαγφκελν θαη λα 

απνιακβάλεη επηδνηήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην 

πξνβιέπεη επηδνηήζεηο έσο 10% επί ηεο αμίαο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ, κε 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηκέξνπο πξνυπνζέζεηο, αλάινγα κε ηνλ θιάδν θαη ηε θχζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εμαγσγηθψλ εηαηξεηψλ.   

Δπηπιένλ, φπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ππεγξάθεζαλ 9 

ζπλνιηθά ζπκθσλίεο γηα ηελ απνδεκίσζε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο νθείιεη ηελ θαηαβνιή επηδνηήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ παιαηφηεξνπ 

ζπζηήκαηνο εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ. Οη εμαγσγηθέο εηαηξείεο πνπ ππέγξαςαλ ηηο σο άλσ 

ζπκθσλίεο κε ην θξάηνο είλαη –ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα- νη 

Unilever Mashreq, Schneider Electric, Fresh Electric Company for Home Appliances, Jotun 
Paints Middle East, Oriental Weavers, Lotus Garments Group, T&C Garments, Herbal Family 

Group θαη Giza Spinning and Weaving Co. Οη ππνγξαθείζεο ζπκθσλίεο πξνβιέπνπλ φηη ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο πξφθεηηαη λα επηζηξέςεη ζε πξψηε θάζε ην 20% ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ηηο 

σο άλσ εμαγσγηθέο εηαηξείεο έσο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019, αθφκε 20% εληφο ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ πξνζερνχο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ην ππφινηπν 60% εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ εηψλ.  

χκθσλα κε δήισζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Kouchouk, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ 

θξαηηθψλ απνδεκηψζεσλ πξνο ηηο σο άλσ εηαηξείεο έλαληη νθεηιφκελσλ εμαγσγηθψλ 

επηδνηήζεσλ αλέξρεηαη ζε EGP1,4 δηζ.     

 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Δπηθείκελε ππνγξαθή κλεκνλίνπ κε θηλεδηθό όκηιν Dongfeng γηα παξαγσγή ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ ζηελ Αίγππην 

Όπσο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, βαζηδφκελνο ζε 

ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θ. Tawfik, ηνλ Ιαλνπάξην 2020 

ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα ππνγξάςεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θηλεδηθφ φκηιν 

Dongfeng Motor Corporation, κε αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε κειέηεο ζθνπηκφηεηαο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηηθή θαηαζθεπήο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην. Καηά 

ηνλ θ. Tawfik, νη φξνη πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην κλεκφλην έρνπλ ήδε ζπκθσλεζεί, ελψ 

έρεη επίζεο ζπκθσλεζεί ε εθπφλεζε πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο απφ ηελ 

αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία Holding Company for Metallurgical Industries ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα «εκθχηεπζεο» ησλ παξαγσγηθψλ κεζφδσλ ηεο Dongfeng γηα ηελ θαηαζθεπή 
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ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ ζηηο γξακκέο παξαγσγήο ηεο αηγππηηαθήο θξαηηθήο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο El Nasr Automotive Manufacturing Company. Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο 

αλέθεξε φηη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζπλεξγάδεηαη επίζεο ε El Nasr Automotive, ελψ 

θπβεξλεηηθέο πεγέο αλέθεξαλ φηη ε ηειηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν 

απηνθηλεηνβηνκεραληψλ αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί –εθ’ φζνλ φια εμειηρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά- 

ζηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020. Παξάιιεια, ν νηθνλνκηθφο Σχπνο επηζήκαλε 

φηη ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο ζπλνκηιεί θαη κε άιιεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Ιλδία, ηε Ρσζία θαη ηελ Κίλα, κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε γξακκψλ παξαγσγήο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ Αίγππην.   

 

Τπνγξαθή κλεκνλίσλ κε Λεπθνξσζία γηα ζπκπαξαγσγή κεραλεκάησλ & θαηαζθεπή 

ζηιό   

Όπσο αλέθεξε ν εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο, ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ, ζε ζπλέρεηα ζπλάληεζεο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Τπνπξγφο ηξαηησηηθήο Παξαγσγήο θ. El Assar κε ηνπο επηθεθαιήο 

ιεπθνξσζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ππνγξάθεθαλ ηξία κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε 

αληηθείκελν ηε ζπκπαξαγσγή –ζηελ Αίγππην- θνξησηψλ θαη βαξέσο κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα νδνζηξσζία δξφκσλ θαη γηα ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, θαζψο 

επίζεο ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή αγξνηηθνχ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή 

απνζεθεπηηθψλ ζηιφ. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, «ε Αίγππηνο πξνζπαζεί λα 

αληιήζεη βηνκεραληθή ηερλνγλσζία απφ ηε Λεπθνξσζία, ψζηε λα απμήζεη ηνλ φγθν ηεο 

εγρψξηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο ηηκέο ησλ εγρψξηα 

θαηαζθεπαδφκελσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ην βαξχ κεραλνινγηθφ 
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Η Αίγππηνο εμαζθαιίδεη ζέζε ζηελ θαηεγνξία «Γ» ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΙΜΟ 

χκθσλα κε νηθνλνκηθά δεκνζηεχκαηα αξρψλ Γεθεκβξίνπ, ε Αίγππηνο εμαζθάιηζε 

πξφζθαηα (ζην ηέινο Ννεκβξίνπ) ζέζε ζηελ θαηεγνξία «Γ» ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Ναπζηπινΐαο (ΙΜΟ), ζπγθεληξψλνληαο 132 ζεηηθέο ςήθνπο επί ζπλφινπ 165 

ςήθσλ. χκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ Αηγχπηηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θ. El Wazir 

ζηελ 31
ε
 ζχλνδν ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ ΙΜΟ, «ε Αίγππηνο δεζκεχεηαη λα πινπνηεί ηελ 

πνιηηηθή θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ». Ο θ. El Wazir ηφληζε επίζεο φηη «ε Αίγππηνο έρεη 

ραξάμεη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ ηεο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, αθνινπζψληαο απνιχησο ηηο δηεζλψο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο». 

 

Η Αίγππηνο παξαιακβάλεη πξώηε δόζε αηκνκεραλώλ από ηε General Electric 

Όπσο αλέθεξε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο 

ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θ. El Wazir, ν κεγάινο ακεξηθαληθφο φκηινο General Electric 

παξέδσζε, ζην ιηκέλα ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηελ πξψηε δφζε –πνπ πεξηειάκβαλε 10 

αηκνκεραλέο- ζην πιαίζην ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ Αίγππην γηα πξνκήζεηα 100 λέσλ 

αηκνκεραλψλ θαη αλαβάζκηζε 81 αθφκε, ε νπνία είρε ππνγξαθεί ην 2017 θαη έρεη αμία $575 

εθαη. Η ζρεηηθή ζχκβαζε πξνβιέπεη επίζεο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ λέσλ θαη 

ηεο αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ αηκνκεραλψλ. Όπσο αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, 

ε General Electric αλακέλεηαη λα θαηαζθεπάζεη κφλε ηεο ηηο πξψηεο 50 αηκνκεραλέο θαη λα 

ηηο παξαδψζεη ζηελ Αίγππην ζε 5 ζπλνιηθά δφζεηο, ελψ νη ππφινηπεο 50 ζα θαηαζθεπαζηνχλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ληφπηεο εηαηξείεο.  

εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ηνλ παξειζφληα Ννέκβξην, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία 

ζηδεξνδξφκσλ (ENR) ππέγξαςε ζεηξά ζπκβάζεσλ, ζπλνιηθήο αμίαο $466,3 εθαη., κε ηνλ 

ακεξηθαληθφ φκηιν Progress Rail (PRL), κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα 50 αηκνκεραλψλ 

εληφο πεξηφδνπ 22 κελψλ, ηε ζπληήξεζε 41 πθηζηάκελσλ αηκνκεραλψλ, ηελ αλαβάζκηζε 

αθφκε 50, αιιά θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθψλ ζε φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο αηκνκεραλέο γηα πεξίνδν 15εηίαο. 
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Η Bombardier ζα θαηαζθεπάζεη ηα κέξε ησλ γξακκώλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”) ην 

1
ν
 ηξίκελν 2020 

Όπσο δήισζε πξφζθαηα ν επηθεθαιήο ησλ βξεηαληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαλαδηθψλ 

ζπκθεξφλησλ νκίινπ Bombardier θ. Byrne ζηνλ Αηγχπηην Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θ. El 

Wazir, ε Bombardier πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη ηα θχξηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ δχν 

γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο» (“monorail”) -πνπ αλακέλεηαη λα ζπλδέζνπλ ηα δπηηθά πξνάζηηα 

ηνπ Καΐξνπ (6
th

 of October City) κε ηε λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα- θαηά ην πξψην ηξίκελν 

θαη λα μεθηλήζεη ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο ηνλ Ινχλην ηνπ 2020. Θπκίδνπκε φηη ζηηο αξρέο 

Απγνχζηνπ ηξέρνληνο έηνπο ππεγξάθε ε –ηξηαθνληαεηνχο δηάξθεηαο- ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ 

αηγππηηαθνχ θξάηνπο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο Bombardier-Orascom-Arab Contractors γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ δχν γξακκψλ «κνλήο ηξνρηάο», πξνυπνινγηζκνχ €3 δηζ. 

 

Ο γαιιηθόο όκηινο Alstom απνζύξεηαη από ζπκβόιαην πξνκήζεηαο βαγνληώλ γηα ην 

κεηξό Καΐξνπ 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ φηη ν κεγάινο γαιιηθφο 

φκηινο ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ Alstom απνζχξζεθε πξφζθαηα απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε 

θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο αμίαο €380 εθαη. κε ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, πνπ 

αθνξνχζε ηελ θαηαζθεπή θαη παξάδνζε 32 λέσλ βαγνληψλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ 

ηεο ηξίηεο θαη ηεο ηέηαξηεο θάζεο ηεο γξακκήο 3 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ. χκθσλα κε ηα 

δεκνζηεχκαηα, ην αηγππηηαθφ θξάηνο αλακέλεηαη λα παξαθξαηήζεη ηηο εγγπήζεηο πνπ είρε 

θαηαβάιεη ε Alstom ζην πιαίζην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, σζηφζν δελ πξφθεηηαη λα 

πξνζθχγεη ζε έλδηθα κέζα θαηά ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο, ειιείςεη δεζκεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ. 

Όπσο ζεκείσζε ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε ζχκβαζε κε ηελ Alstom απνηεινχζε κέξνο 

κεγαιχηεξνπ δηαγσληζκνχ πνπ είρε πξνθεξπρζεί ην 2014 θαη αθνξνχζε ηελ πξνκήζεηα 64 

ζπλνιηθά βαγνληψλ. Η γαιιηθή Alstom είρε αλαιάβεη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ κεηξφ Καΐξνπ κε 

32 βαγφληα, ελψ ηα ππφινηπα 32 βαγφληα είραλ αλαηεζεί ζηνλ θνξεαηηθφ φκηιν Hyundai 

Rotem, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηηο ζρεηηθέο παξαδφζεηο ην Μάην 2020. 

 

Η Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) παξαδίδεη ηε γξακκή 4 ηνπ κεηξό Καΐξνπ ζηνπο 

εξγνιάβνπο 

Όπσο αλέθεξε πξφζθαηα ν νηθνλνκηθφο Σχπνο, ε Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) παξέδσζε 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξψηεο θάζεο ηεο γξακκήο 4 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ ζε θνηλνπξαμία 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, απνηεινχκελε απφ ηνπο νκίινπο Petrojet, Concord, Arab 

Contractors & Orascom, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δεκηνπξγίαο 

ηεο γξακκήο. εκεηψλεηαη φηη ε πξψηε θάζε ηεο γξακκήο 4 ζα πεξηιακβάλεη 17 ζηαζκνχο 

θαη ζα δηαηξέρεη απφζηαζε 18 ρικ. ζπλδένληαο ηηο πεξηνρέο Fustat ζην θέληξν ηνπ Καΐξνπ 

(Παιαηφ Κάηξν) θαη 6
th

 of October City. 

Ο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε επίζεο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2020 ε 

Δζληθή Αξρή εξάγγσλ (ΝΑΣ) πξφθεηηαη λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ γηα έξγα αλαθαίληζεο 

ηεο γξακκήο 1 ηνπ κεηξφ Καΐξνπ, θαζψο θαη αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ απηήο. Καηά ηα ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα, ε ΝΑΣ αλαδεηά πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν project, ην 

νπνίν ζα ζπκπεξηιάβεη ηελ αγνξά λέσλ ζπξκψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ παιαηψλ.  

 

πκθσλία DP World κε θηλεδηθνύο νκίινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Ain Sokhna 

Ο εγρψξηνο νηθνλνκηθφο Σχπνο αλέθεξε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ φηη ε DP World (Dubai 

Ports), ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ην ιηκέλα ηεο Ain Sokhna ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα θαη έρεη 

αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ επέθηαζήο ηνπ, ππέγξαςε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

θηλεδηθή θξαηηθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία China State Construction Engineering 

Corporation (CSCEC) θαη ηνλ παγθφζκην θνινζζφ ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ λαπηηιίαο θαη 

logistics, θηλεδηθφ φκηιν COSCO (China Ocean Shipping Company), κε ζθνπφ ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα ηεο Sokhna ψζηε απηφο λα κπνξεί λα θαηαζηεί ε θχξηα 

πχιε γηα ηηο εηζαγσγέο –θπξίσο δνκηθψλ πιηθψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ- αγαζψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ππφ δεκηνπξγία λέα δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα.  
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Τπνγξαθή ρξεκαηνδνηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ αγνξά 1.300 ξσζηθώλ βαγνληώλ 

ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, ε αηγππηηαθή θξαηηθή εηαηξεία ζηδεξνδξφκσλ ππέγξαςε 

ρξεκαηνδνηηθή ζπκθσλία χςνπο €1,02 δηζ. (πεξίπνπ EGP18,28 δηζ.) γηα ηελ αγνξά 1.300 

ζηδεξνδξνκηθψλ βαγνληψλ απφ ην ξσζηθφ φκηιν Transmashholding. χκθσλα κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ε θξαηηθή ξσζηθή ηξάπεδα Export-

Import Bank θαη ε νπγγξηθή Export-Import Bank ζπκθψλεζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

κεξηθψο, δηα ησλ αλσηέξσ θεθαιαίσλ, ηελ αγνξά ησλ ελ ιφγσ ξσζηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

βαγνληψλ, ε νπνία ζα θνζηίζεη ζπλνιηθά EGP22 δηζ. θαη ζα πεξηιακβάλεη 800 

θιηκαηηδφκελα βαγφληα θαη 500 βαγφληα κε ζχζηεκα δπλακηθνχ εμαεξηζκνχ. χκθσλα κε 

ηνλ νηθνλνκηθφ Σχπν, ε παξάδνζε ησλ πξψησλ 60 βαγνληψλ αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ηνλ 

πξνζερή Μάξηην, ελψ αθφκε 120 αλακέλεηαη λα παξαδνζνχλ ζηελ Αίγππην σο ην ηέινο 

Ινπλίνπ 2020.        

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Euromonitor International: Κάηξν & Hurghada κεηαμύ ησλ 100 θνξπθαίσλ 

ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ παγθνζκίσο 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ δηεζλνχο νκίινπ εξεπλψλ αγνξάο Euromonitor 

International, ην Κάηξν θαη ε Hurghada ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 100 θνξπθαίσλ 

πφιεσλ παγθνζκίσο απφ απφςεσο επηζθέςεσλ μέλσλ ηνπξηζηψλ, γηα ην έηνο 2019. 

πγθεθξηκέλα, ην Κάηξν θαηέρεη θέηνο ηελ 42
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, βειηηψλνληαο θαηά 5 

ζέζεηο ηελ θαηάηαμή ηνπ έλαληη ηνπ 2018, δεδνκέλνπ φηη νη αθίμεηο απφ ην εμσηεξηθφ 

απμήζεθαλ θαηά 18,3% ζε εηήζηα βάζε, θζάλνληαο ηα 6,8 εθαη. άηνκα ην 2019. Η Hurghada 

θαηέιαβε εμάιινπ ηελ 82
ε
 ζέζε ην 2019, εηζεξρφκελε έηζη ζηνπο 100 θνξπθαίνπο 

ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Δθηίκεζε ηεο Euromonitor είλαη φηη νη επελδχζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, αιιά θαη ε πξφζθαηα νινθιεξσζείζα 

επέθηαζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Hurghada, έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά θέηνο ηηο αθίμεηο 

ηνπξηζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ, θαηά πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 41%. Καηά ηελ Euromonitor, ε 

Αίγππηνο παξακέλεη ην 2019 ν πιένλ δεκνθηιήο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ηεο Αθξηθήο, ελψ 

ην Κάηξν είλαη ε ηέηαξηε πιένλ πνιπζχρλαζηε –απφ πιεπξάο ηνπξηζηηθψλ επηζθέςεσλ- 

πφιε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Μ. Αλαηνιήο & Β. Αθξηθήο.  

 

ΟΤΓΑΝ 

ε 1,5 ηξηζ. ζνπδαληθέο ιίξεο εθηηκώληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θόκκαηνο ηνπ 

έθπησηνπ πξνέδξνπ Al-Bashir 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο πνπ είδαλ πξφζθαηα ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, ην χςνο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θφκκαηνο “National Congress Party” ηνπ έθπησηνπ πξνέδξνπ 

Al-Bashir, πνπ θπβέξλεζε ην νπδάλ επί ηξηαθνληαεηία, αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1,5 ηξηζ. 

ζνπδαληθέο ιίξεο. Καηά ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ελ ιφγσ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ είρε ηε κνξθή θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο ηεο ρψξαο, έρεη ήδε 

αλαιεθζεί απφ ηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, ή εκβαζζεί ζε ηδηψηεο, εηαηξείεο, κέιε θαη 

αμησκαηνχρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έθπησην θαζεζηψο. Οη ίδηεο εθηηκήζεηο αλέθεξαλ φηη ην 

έθπησην θαζεζηψο πψιεζε κεγάιν αξηζκφ νρεκάησλ, αιιά θαη κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ 

(Η/Τ) ζε ηδηψηεο εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο, κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζή ηνπο.  

 

Πεξαηηέξσ άλνδνο ηνπ δείθηε πιεζσξηζκνύ ζην νπδάλ ην Ννέκβξην 

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ νπδάλ, ν ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ ην Ννέκβξην ηξέρνληνο έηνπο θαηέγξαςε εθ λένπ αχμεζε ζην επίπεδν ηνπ 

60,67%, έλαληη 57,7% ηνλ Οθηψβξην, 53,35% ην επηέκβξην θαη 53,13% ηνλ Αχγνπζην.  


