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Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά & δεκνγξαθηθά ζηνηρεία Αηγχπηνπ 

Δπηθάλεηα 1.001.450 ηεηξ. ρικ 

Πιεζπζκφο 102.334.404 εθ. (Ηνχληνο 2021) 

Πξνζδφθηκν Εσήο 73,7 έηε (72,3 γηα ηνπο άλδξεο θαη 75,3 γηα ηηο γπλαίθεο) (εθηίκεζε 2020) 

Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 100 θάηνηθνη / ηεηξ. ρικ. 

Μνξθνινγία Έξεκνο, ζηελ νπνία παξεκβάιιεηαη ε θνηιάδα θαη ην Γέιηα ηνπ Νείινπ. Υακειφηεξν 

πςφκεηξν: Qattara depression -133 κέηξα.  

Αλψηεξν πςφκεηξν: ξνο Αγίαο Αηθαηεξίλεο (ηλά) 2.629 κ. 

Καηαλνκή έθηαζεο  Φπζηθνί 

πφξνη 

Αγξνηηθή γε: 3,6%, Λνηπέο εθηάζεηο: 96,3% 

Πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, ζηδεξνκεηάιιεπκα, θσζθάηα, καγγάλην, ηάιθεο, αζβεζηφιηζνο, 

γχςνο, ακίαληνο, κφιπβδνο, ζπάληεο γαίεο, ςεπδάξγπξνο 

Πξσηεχνπζα Κάηξν (20,9 εθαη., ζηνηρεία 2020) 

Μεγαιχηεξεο πφιεηο Αιεμάλδξεηα (5,3 εθαη.), Shubra El Kheima (1,17 εθαη.), Πνξη άηλη (751 ρηι.), νπέδ (661 

ρηι.), Μαλζνχξα (548 ρηι.), El Mahalla El Kubra (523 ρηι.), Σάληα (509 ρηι.), Φαγηνχκ (475 

ρηι.), Assiut (462 ρηι.) (ζηνηρεία 2020)  

Δπίζεκε νλνκαζία Arab Republic of Egypt (Jumhuriyat Misr al-Arabiyah) 

Πνιίηεπκα Πξνεδξηθή Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία. 

Πξφεδξνο: Abdel Fattah al-SISI 

Γηνηθεηηθφ ζχζηεκα 27 Γηνηθεηηθά Γηακεξίζκαηα 

Κιίκα Θεξκά, μεξά θαινθαίξηα θαη ήπηνη ρεηκψλεο 

Γιψζζα Αξαβηθή (επίζεκε) 

Θξεζθεία Μνπζνπικάλνη (ζνπλίηεο) 90%, Κφπηεο 9%, ινηπνί Υξηζηηαλνί 1% (εθηίκεζε 2015) 

Δζληθή χλζεζε Αηγχπηηνη 99,7%, άιινη 0,3% (εθηίκεζε κε βάζε ηελ απνγξαθή 2006) 

Γλψζε αλάγλσζεο/γξαθήο Άξξελεο 76,5%, γπλαίθεο 65,5% (εθηίκεζε 2017) 

Νφκηζκα Λίξα Αηγχπηνπ (EGP) 

Ηζνηηκία  1€ =  18,10 Αηγ. ιίξεο θαη  1$ = 15,60 Αηγ. Λίξεο (Οθηψβξηνο 2021) 

Εψλε Ώξαο GMT+2 δει. ίδηα ψξα κε ηελ Διιάδα. Απφ ην 2014 πνπ έπαςε λα εθαξκφδεηαη ε ζεξηλή 

ψξα ππάξρεη δηαθνξά κίαο ψξαο (-1 ψξα) ην θαινθαίξη 

Δζληθέο επέηεηνη Ζκέξα επαλάζηαζεο 23 Ηνπιίνπ (1952), 6 Οθησβξίνπ, 25 Ηαλνπαξίνπ  

Θξεζθεπηηθέο  αξγίεο - Ηζιακηθέο αξγίεο πνπ βαζίδνληαη ζην ζειεληαθφ εκεξνιφγην  θαη πνηθίινπλ  

  απφ έηνο ζε έηνο: Ηζιακηθφ λέν έηνο, Γελέζιηα Πξνθήηε, Ατλη αι Φηηξ , Ατλη αι Άληρα  

- Υξηζηνχγελλα (7 Ηαλνπαξίνπ -  παιαηφ εκεξνιφγην) 
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2. Βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε Αηγχπηνπ 

 

Οικονομικό ζτοσ: Ιοφλιοσ / Ιοφνιοσ 2015/16 2016/1
7 

2017/18* 2018/19* 2019/20  

ΑΕΠ (ςε τρις. EGP – τρζχουςεσ τιμζσ) 2,709 3,470 4,437 5,322 5,820 

ΑΕΠ (ςε τρις. EGP – ςτακερζσ τιμζσ ετών 
2011/12 & 2016/17)** 

1,918 1,998 3,654 3,857 - 

Μεταβολι πραγματικοφ ΑΕΠ (%) 4,3% 4,2% 5,3% 5,6% 5,6% 
Κατά κεφαλιν ΑΕΠ ($) 3.686 2.704 2.573 - 3.523,7 
Πλθκωριςμόσ (τζλοσ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ, %) 13,97% 29,76% 14,38% 9,38% 5,7% 
Ανεργία (%) 12,5% 12,0% 8,9% 7,5% 9,6% 
Εξαγωγζσ ($ δις.) 18,70 21,73 25,83 28,49 14,3 
Ειςαγωγζσ ($ δις.) 57,39 59,00 63,10 66,53 33 
Όγκοσ Εμπορίου ($ δις.) 76,09 80,73 88,93 95,02 47,20 
Εμπορικό ιςοηφγιο ($ δις.) -38,68 -37,27 -37,28 -38,03 - 
Εμπορικό ζλλειμμα (% ΑΕΠ) -11,5% -15,9% -14,9% -12,6% -4,1% 
Ιςοηφγιο τρεχουςών ςυναλλαγών ($ δις.) -19,83 -14,39 -5,96 -10,89 -4,57 

Ιςοηφγιο τρεχουςών ςυναλλαγών (% ΑΕΠ) -5,9% -6,1% -2,4% -3,6% -3,1% 
Συναλλαγματικά αποκζματα  (τζλοσ Ιουνίου, $ 
δις.) 

17,55 31,30 44,26 44,48 38,2 

Δθμοςιονομικό ζλλειμμα (ςε δις. EGP) 339,49 379,59 432,58 429,95 - 
Δθμοςιονομικό ζλλειμμα (% ΑΕΠ) -12,5% -10,9% -9,7% -8,1% -8% 
Πρωτογενζσ δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (% 
ΑΕΠ) 

-3,5% -1,8% 0,1% 1,9% 2% 
Κακαρζσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ($ δις.) 6,93 7,93 7,72 8,24 4,96 
Επενδφςεισ Αιγφπτου ςτο εξωτερικό 164,2 175,1 271,2 374,0 215,3 
Ειςερχόμενα μεταναςτευτικά εμβάςματα ($ 
δις.) 

17,08 21,82 26,39 25,15 13,68 
Εξωτερικό χρζοσ ($ δις.) 55,76 79,03 92,64 108,70 123,5 
Εξωτερικό χρζοσ (% ΑΕΠ) 16,6% 33,6% 37,0% 36,0% 34,1% 
Εςωτερικό χρζοσ (ςε τρις. EGP) 2,621 3,161 3,694 4,289 4,742 
Εςωτερικό χρζοσ (% ΑΕΠ) 96,7% 91,1% 83,3% 80,6% 81,5% 
Βαςικό επιτόκιο (τζλοσ Ιουνίου εκάςτου ζτουσ) 12,25% 17,25% 17,25% 16,25% 12,75% 
Συναλλαγματικι ιςοτιμία EGP- $ (τζλοσ Ιουνίου 
εκάςτου ζτουσ) 

8,77 18,03 17,82 16,64 15,98 

 

ΠΖΓΔ: ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΗΓΤΠΣΟΤ, ΑΗΓΤΠΣΗΑΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ (CAPMAS), ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΓΝΣ 

* Αξρήο γελνκέλεο απφ ην δεκνζηνλνκηθφ έηνο 2017/18, ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαζεξέο ηηκέο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016/17.  

** Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017/18 θαη 2018/19 είλαη πξνζσξηλά. 
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Β1. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ – ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

1. Δγθαηάζηαζε μέλεο εηαηξείαο, λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ θαη θνξνινγηθφ θαζεζηψο 

ζηελ Αίγππην1 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

Ο Νφκνο 159/1981 Πεξί Δηαηξεηψλ (θαη ν ηξνπνπνηεηηθφο Νφκνο 3/1998) είλαη ν γεληθφο λφκνο πεξί εηαηξεηψλ πνπ δηέπεη 

ηε ζχζηαζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο (Joint Stock Company) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Limited Liability Company), 

θαζψο θαη άιισλ ηχπσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ,  θαη θαιχπηεη φινπο εθείλνπο ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίνη δελ 

εκπίπηνπλ ζηε ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ λένπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ 72/2017. Ο Νφκνο 159 πεξί Δηαηξεηψλ ηνπ 1981 

απάιεηςε πξνεγνχκελε ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 49% ησλ εηαηξεηψλ έπξεπε λα αλήθεη ζε Αηγχπηηνπο κεηφρνπο, 

ελψ επέηξεςε ηελ θαηά 100% μέλε ζπκκεηνρή ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα εηαηξεηψλ θαη εηζήγαγε λέα ινγηζηηθά πξφηππα. 

Αλάινγα, σζηφζν, κε ηνλ ηχπν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ ζε εηαηξείεο θαη δηα ηνπ 

Δπελδπηηθνχ Νφκνπ, θαζψο επίζεο θαη δηα ηνπ Νφκνπ γηα ηελ Κεθαιαηαγνξά (95/1992). Πξνθεηκέλνπ γηα γξαθεία 

αληηπξνζσπείαο, απηά κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ θαη δηα ηνπ Νφκνπ Δκπνξηθήο Αληηπξνζψπεπζεο (Ν. 121/1982), ν 

νπνίνο έρεη ηξνπνπνηεζεί δηα ηνπ Νφκνπ 7/2017.  

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνψζεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017 λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο επηθέξνπλ 

ηξνπνπνηήζεηο ηφζν ζην εηαηξηθφ δίθαην, φζν θαη ζηε λνκνζεζία γηα ηελ θεθαιαηαγνξά, κε ζηφρν ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο επελδχζεηο, ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, ηελ αλάδεημε ηεο Αηγχπηνπ σο 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθνχ επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο θαηάηαμεο ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηε 

θηιηθφηεηα πξνο ηηο επελδχζεηο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα.  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο εηαηξείεο ςεθίζηεθαλ απφ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ην Γεθέκβξην 

2017 θαη ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ζηηο αξρέο ηνπ 2018, πεξηιακβάλνπλ δε, κεηαμχ άιισλ, αιιαγέο φπσο ε εηζαγσγή ηεο 

κνλνπξφζσπεο αηνκηθήο επηρείξεζεο, ε παξνρή κεγαιχηεξνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ ζε 

εηαηξείεο, ε παξνρή κεγαιχηεξσλ αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ζηε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI), 

ε επηβνιή αλψηαηνπ πνζνζηνχ ηδίσλ κεηνρψλ χςνπο 10% ηνπ θεθαιαίνπ ζε κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο, ε ξχζκηζε ησλ 

ζπκθσληψλ κεηαμχ κεηφρσλ, ε δπλαηφηεηα έθδνζεο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, θαζψο θαη αξθεηά κέηξα ελζάξξπλζεο 

κηθξνεπελδπηψλ θαη ελίζρπζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

Δπηπιένλ, νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά, νη νπνίεο ςεθίζηεθαλ απφ ην θνηλνβνχιην ην 

Φεβξνπάξην θαη θπξψζεθαλ δηα πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ην Μάξηην 2018, δηεπθνιχλνπλ ηελ έθδνζε “sukuk” 

(νκφινγα πνπ παξάγνπλ απνδφζεηο κε ηξφπν πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ηζιακηθή ζαξία), απμάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

επελδπηψλ λα αληηζηαζκίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο (ζπκβφιαηα hedge), ελψ πεξηιακβάλνπλ ηελ εηζαγσγή ζπλαιιαγψλ 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο (“futures trading”), βξαρππξφζεζκσλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, δπλαηφηεηαο ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο 

εηαηξείεο λα πξνζθέξνπλ αλνηθηέο πσιήζεηο (“short selling”) κε ηδηφθηεησλ ηίηισλ, ηε ζχζηαζε ρξεκαηηζηήξηνπ 

                                                
1 Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη θνξνινγία μέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ Αίγππην βαζίδεηαη ζηηο ηζρχνπζεο 

θαηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο δηαηάμεηο θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ πιήξε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηελ νπνία 
νθείινπλ λα πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη απφ ηε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI, 
www.gafi.gov.eg), θαζψο θαη απφ ηε βηβιηνζήθε λνκνζεζίαο νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (Middle East Library for 
Economic Services – MELES, www.egyptlaws.com).   

 

http://www.gafi.gov.eg/
http://www.egyptlaws.com/
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εκπνξεπκάησλ, ηελ αχμεζε ησλ θπξψζεσλ γηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, ηελ ίδξπζε ηδησηηθψλ ρξεκαηηζηεξίσλ θαη ηε 

κείσζε ησλ ηειψλ εηζαγσγήο ζην ρξεκαηηζηήξην ζε 0,002% απφ 0,005% ψζηε λα βνεζεζνχλ νη κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο λα βξνπλ λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο δηα εηζαγσγήο ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην. 

Ο Νφκνο 72/2017 (“Δπελδπηηθφο Νφκνο”) ζπληζηά ην δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηε ζχζηαζε 

εηαηξεηψλ ζηελ Αίγππην. εκεηψλεηαη φηη ήδε, κε βάζε ηνλ παιαηφηεξν επελδπηηθφ λφκν (8/1997) έρεη θαηαξγεζεί απφ ηελ 

αηγππηηαθή επελδπηηθή λνκνζεζία ε αλαγθαζηηθή ζπκκεηνρή Αηγππηίσλ ππεθφσλ σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζχζηαζε 

εηαηξεηψλ.  

Γηα ηελ ίδξπζε εηαηξεηψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & 

Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI). Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ππαγσγή θιάδσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη εηαηξεηψλ ζηνλ 

Δπελδπηηθφ Νφκν κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην θεθάιαην Γ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.  

ηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) ηξνπνπνίεζε ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηνίθεζε εηαηξεηψλ, ζηνπο κεηφρνπο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο κε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 25% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην, νη ελ ιφγσ εηαηξείεο, 

ζπγαηξηθέο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δελ ζα θαηαηάζζνληαη πιένλ σο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ ζα ππνρξενχληαη λα 

δηνξίδνπλ αλεμάξηεην εμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ ειεγθηή. Δπηπιένλ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνρσξά ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

επξχηεξεο λνκνζεζίαο γηα ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα κπνξεί ν ηδησηηθφο ηνκέαο λα απνθηά κεηνςεθηθά κεξίδηα έσο 

ιίγν θάησ απφ ην 50% ζηα κεηνρηθά θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

Υξφλνο θαη γεληθά απαηηνχκελα γηα ίδξπζε εηαηξείαο: Καηά κέζν φξν απαηηνχληαη πεξί ηηο 15 εκέξεο γηα εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη έλαο κήλαο γηα αλψλπκεο εηαηξείεο. Υξνλνβφξνο είλαη ε δηαδηθαζία γηα ίδξπζε γξαθείνπ 

αληηπξνζσπείαο κε αιινδαπφ πξφεδξν, ελψ ε ζχζηαζε ππνθαηαζηήκαηνο ζπλήζσο δηαξθεί 6-7 εβδνκάδεο. Γηα ηε 

ζχζηαζε εηαηξείαο απαηηνχληαη γεληθά ε πξνεηνηκαζία, επηθχξσζε θαη θαηάζεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο εγγξάθσλ, ν 

νξηζκφο λνκηθνχ εθπξνζψπνπ, ην άλνηγκα θιεηζηνχ εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ φπνπ ζα θαηαηεζεί ην θεθάιαην, ε 

πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή αηηήζεσλ γηα έιεγρν αζθάιεηαο / πνηληθνχ κεηξψνπ αιινδαπψλ κεηφρσλ θαη κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν θαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο (ιήςε 

αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ).      

Αλψλπκε Δηαηξεία (Joint Stock Company) 

Ζ αλψλπκε εηαηξεία είλαη ε πιένλ ζπλεζηζκέλε κνξθή εηαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αίγππην θαη ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά 

ζηνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο. Μπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

Γηα αλψλπκεο εηαηξείεο κε εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην, ην ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 250.000 ιίξεο 

Αηγχπηνπ, ελψ εθ‟ φζνλ ε εηαηξεία ζθνπεχεη λα εηζαρζεί ζην Υξεκαηηζηήξην ην ειάρηζην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη είλαη 

1.000.000 ιίξεο Αηγχπηνπ θαη εάλ πξφθεηηαη πεξί εηζαγσγηθήο εηαηξείαο, ην ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 5 

εθαη. ιίξεο Αηγχπηνπ. Καηά ηε ζχζηαζε, ην ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην πνπ πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί ζε αηγππηηαθή 

ηξάπεδα αλέξρεηαη ζε 10% ηνπ ζπλνιηθνχ, ελψ ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί 

εληφο 3 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ην ππφινηπν 75% εληφο πεξηφδνπ 5 εηψλ απφ απηήλ. 

Γηα ηε ζχζηαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο απαηηνχληαη θαη‟ αξράο ε θαηάζεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο εγγξάθσλ, θαζψο 

επίζεο πηζηνπνηεηηθφ απφ εγθεθξηκέλε αηγππηηαθή ηξάπεδα πεξί θαηάζεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ζε 

εηδηθφ θιεηζηφ ινγαξηαζκφ, θαζψο θαη απφδεημε θαηαβνιήο ησλ ηειψλ ζχζηαζεο εηαηξείαο. Ζ ζπλήζεο δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο εγθξίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί κία αλψλπκε εηαηξεία είλαη 15 εκέξεο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 
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αλψλπκεο εηαηξείαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε, ρσξίο λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο εζληθφηεηαο. εκεησηένλ φηη, αλ 

θαη δελ πθίζηαηαη γεληθφο πεξηνξηζκφο αιινδαπήο ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζε νξηζκέλνπο 

θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο ππάξρνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί (γηα παξάδεηγκα ζε εηαηξείεο πνπ θαηέρνπλ γε ζηε Υεξζφλεζν ηνπ 

ηλά, θαζψο θαη ζε εηζαγσγηθέο εηαηξείεο). ζνλ αθνξά ην εηζαγσγηθφ εκπφξην, φπνπ κέρξη πξφζθαηα απαηηείην 100% 

αηγππηηαθή ζπκκεηνρή, ε ηξνπνπνηεκέλε λνκνζεζία πεξί εκπνξηθήο αληηπξνζψπεπζεο επηηξέπεη πιένλ ηελ μέλε 

ζπκκεηνρή αλ θαη, φπσο δηαπηζηψλεηαη, νη ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο δξνπλ αλαζηαιηηθά (βι. θαη παξαθάησ επηζεκάλζεηο, 

ππφ θεθάιαην Γ, ηκήκα 3).  

Αλάινγα κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθέο εγθξίζεηο θαη άδεηεο ιεηηνπξγίαο απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ 

δηάθνξεο αηγππηηαθέο Αξρέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απφ ηελ Industrial Development Authority (IDA) γηα βηνκεραληθέο 

εηαηξείεο, ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο, ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ γηα 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ην Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο γηα εηαηξείεο αεξνκεηαθνξψλ, ηελ αηγππηηαθή 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή (Financial Regulatory Authority – FRA) γηα ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο, αληίζηνηρα.   

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο εηήζησλ εθζέζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ελψ επίζεο 

ειέγρνληαη απφ Αηγχπηηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο. Τπάξρεη νξνθή ζηελ απαζρφιεζε αιινδαπνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο 

αλψλπκεο εηαηξείεο, ηεο ηάμεσο ηνπ 10% αξηζκεηηθά θαη ηνπ 20% απφ πιεπξάο ζπλνιηθνχ χςνπο κηζζνδνζίαο, κε 

εμαίξεζε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο θνξνινγνχληαη επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο κε 

ζπληειεζηή 22,5%, ελψ πξέπεη λα δηαλέκνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο.      

Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Limited Liability Company) 

Ζ λνκηθή κνξθή ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ) είλαη εθείλε πνπ πηνζεηείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αιινδαπνχο επελδπηέο ζηελ Αίγππην. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα επελδπηηθά ζρέδηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο θαη 

αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο εγρψξηνπ εκπνξίνπ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Ζ ΔΠΔ δχλαηαη λα έρεη απφ 2 έσο θαη 50 κεηφρνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). χκθσλα κε ην Γηάηαγκα 90/2009 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δπελδχζεσλ, δελ απαηηείηαη ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, 

παξά κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη πεξί εηζαγσγηθήο εηαηξείαο, νπφηε ην ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην 

αλέξρεηαη ζε 2 εθαη. ιίξεο Αηγχπηνπ. Σν εηαηξηθφ θεθάιαην πξέπεη σζηφζν λα θαηαβιεζεί εμ νινθιήξνπ θαηά ηε ζχζηαζε 

ηεο ΔΠΔ. Οη ζπλεηζθνξέο ζε κεηξεηά θαηαηίζεληαη ζε εηδηθφ θιεηζηφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ελψ νη φπνηεο κεηέπεηηα 

απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ απαηηνχλ απνθάζεηο έθηαθησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ εηαίξσλ. Ζ επζχλε ησλ εηαίξσλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο. Γελ απαηηείηαη αηγππηηαθή ζπκκεηνρή. Σα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ηεο ΔΠΔ 

θαηαηίζεληαη πξνο θαη απαηηνχλ έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο δελ επηηξέπεηαη 

λα απαζρνινχληαη ζηνπο θιάδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα αζθείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα. Οη ΔΠΔ νθείινπλ λα δηαλέκνπλ κεξίδην 10% ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θεθάιαηφ ηνπο αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 

EGP250.000. Τπάξρεη νξνθή ζηελ απαζρφιεζε αιινδαπνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, 

ηεο ηάμεσο ηνπ 10% αξηζκεηηθά θαη ηνπ 20% απφ πιεπξάο ζπλνιηθνχ χςνπο κηζζνδνζίαο.  

Σα εηαηξηθά θέξδε θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 22,5%. Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο εηήζησλ εθζέζεσλ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ελψ επίζεο ειέγρνληαη απφ Αηγχπηηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο.  

ην ηέινο ηνπ 2018, ην ηφηε Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ, δηα ηνπ δηαηάγκαηνο ππ‟ αξηζ. 256/2018 θαηέζηεζε ραιαξφηεξν ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, επηδηψθνληαο λα ελζαξξχλεη ηνλ ηδησηηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αίγππην κέζσ ηεο ζχζηαζεο ηέηνηνπ ηχπνπ εηαηξεηψλ. Σν λέν θαλνληζηηθφ 

πιαίζην θαηαξγεί ηελ πξνεγνχκελε ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα 
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αλψηαην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο αηγππηηαθήο ππεθνφηεηαο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε θαηά ην παξειζφλ ζεκαληηθά 

δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα ζε μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα.  

Οκφξξπζκνο Δηαηξεία (General Partnership) – Δηεξφξξπζκνο Δηαηξεία (Limited Partnership) 

Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο, πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ Αηγππηηαθφ Δκπνξηθφ Κψδηθα θαη ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, βαζίδνληαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ζηηο πξνζσπηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπο. 

Ζ εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, ηδηαίηεξα, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 159/1981 πεξί εηαηξεηψλ. Γελ απαηηείηαη ειάρηζην 

θεθάιαην αιιά επηβάιιεηαη ν Αηγχπηηνο εηαίξνο λα δηαζέηεη πνζνζηφ 51%, Ζ πξνυπφζεζε απηή δελ ηζρχεη εάλ ε εηαηξεία 

έρεη ζπζηαζεί βάζεη ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ. 

Καηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

- Αίηεζε ζηελ “Πεξηθέξεηα” (Local Municipality) καδί κε ην ζπκβφιαην αγνξάο ή ελνηθίαζεο 

- Έιεγρνο ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή 

- Έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν ηέγαζεο  

- Έγθξηζε απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία (Τπνπξγείν Τγείαο)  

- Έθδνζε ΑΦΜ  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο φπνπ παξαηεξείηαη πιεζψξα θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κε 

απνηέιεζκα ηνλ θνξεζκφ ηεο αγνξάο (γηα παξάδεηγκα, ζην θέληξν ηνπ Καΐξνπ θαη ζηε ζπλνηθία Εακάιεθ) έρνπλ παχζεη λα 

εθδίδνληαη λέεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηέηνησλ θαηαζηεκάησλ.   

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΔΗΑ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΑ ΞΔΝΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ 

Τπνθαηάζηεκα (Branch) 

Ζ ίδξπζε Τπνθαηαζηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζχκβαζεο ηεο κεηξηθήο αιινδαπήο εηαηξείαο κε αηγππηηαθφ 

δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα πνπ δηθαηνινγεί ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηελ ρψξα, ελψ απαηηεί έγθξηζε ηνπ GAFI θαη εγγξαθή 

ζηα εηδηθά κεηξψα εκπνξηθψλ θαη αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, ε νπνία έρεη πεληαεηή ηζρχ. Μνξθή ππνθαηαζηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη‟ εμνρήλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ειεχζεξεο δψλεο, ζηνλ πεηξειατθφ ή ζε 

άιινπο εηδηθνχο ηνκείο. Σν ππνθαηάζηεκα κπνξεί λα αζθήζεη εκπνξηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή, βηνκεραληθή ή άιιε 

δξαζηεξηφηεηα, αιιά κφλν ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε κεηξηθή εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ Αίγππην. Ζ δηνίθεζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κπνξεί λα αζθείηαη απφ κε Αηγχπηηνπο, ελψ ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ππφθεηηαη ζηνπο αηγππηηαθνχο λφκνπο πεξί εηαηξεηψλ, θνξνινγίαο, εξγαζίαο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο θιπ. Σα 

ππνθαηαζηήκαηα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο εθζέζεσλ εηήζηαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ελψ επίζεο ειέγρνληαη 

απφ Αηγχπηηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο. Τπάξρεη νξνθή ζηελ απαζρφιεζε αιινδαπνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηα 

ππνθαηαζηήκαηα, ηεο ηάμεσο ηνπ 10% αξηζκεηηθά θαη ηνπ 20% απφ πιεπξάο ζπλνιηθνχ χςνπο κηζζνδνζίαο, κε εμαίξεζε 

ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. Σα ππνθαηαζηήκαηα θνξνινγνχληαη επί ησλ θεξδψλ ηνπο κε ηνλ εηαηξηθφ ζπληειεζηή 

22,5%, ελψ πξέπεη λα δηαλέκνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, κε αλψηαην φξην ην 

ζπλνιηθφ χςνο ηεο εηήζηαο κηζζνδνζίαο.     

Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο (Representative or Liaison Office) 

Οη μέλεο εηαηξείεο δχλαληαη λα ζπζηήλνπλ Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο, Δπηζηεκνληθά ή Σερληθά Γξαθεία ή Γξαθεία Μειεηψλ 

ππφ ηνλ φξν φηη απηά δελ αζθνχλ εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο ή δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ. Ζ ελδηαθεξφκελε 

αιινδαπή εηαηξεία κπνξεί λα ζπζηήζεη Γξαθείν είηε δηα ηνπ Νφκνπ πεξί Δηαηξεηψλ, ή δηα ηνπ Νφκνπ Δκπνξηθήο 

Αληηπξνζσπείαο, γηα ηε ζχζηαζή ηνπ δε απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο κε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζηνλ GAFI, 

ζπλνδεπφκελεο απφ θαηαζηαηηθφ θαη απφθαζε Γ.. ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ζχζηαζε ηνπ Γξαθείνπ, κεηαθξαζκέλσλ θαη 

ζεσξεκέλσλ απφ ηα αξκφδηα θαηά ηφπνπο αηγππηηαθά πξνμελεία. Σν Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο κπνξεί λα δηνηθείηαη απφ 

κε Αηγχπηην, ππφθεηηαη δε ζηνπο αηγππηηαθνχο λφκνπο πεξί εηαηξεηψλ, θνξνινγίαο, εξγαζίαο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο θιπ.   
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ην ηέινο ηνπ 2018, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI), δηα ηνπ δηαηάγκαηνο ππ‟ αξηζ. 

742/2018, εμέδσζε λένπο θαλνληζκνχο νη νπνίνη θαζηζηνχλ απζηεξφηεξν ην πιαίζην ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο μέλσλ εηαηξεηψλ ζηε ρψξα. Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνβιέπεη ηελ ηαθηηθή ππνβνιή απφ 

πιεπξάο ησλ ελ ιφγσ γξαθείσλ πξνο ηνλ GAFI ιεπηνκεξψλ θαηαιφγσλ απαζρνινπκέλσλ, ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη αθξηβνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πξνβαίλεη ζε 

αλαλέσζε ησλ αδεηψλ ηνπο, εθ‟ φζνλ πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ζέηεη εμάιινπ 

πξνζεζκία ηξηψλ εηψλ ζηηο μέλεο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αίγππην κέζσ γξαθείσλ αληηπξνζσπείαο, πξνθεηκέλνπ 

είηε λα ζπζηήζνπλ ζπγαηξηθή, ή λα αλνίμνπλ ππνθαηάζηεκα. 

Πησρεπηηθφ δίθαην 

Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2018, ε Αίγππηνο δε δηέζεηε απηνηειέο πησρεπηηθφ δίθαην, παξά κφλνλ έλα ζρεηηθφ θεθάιαην 

ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ 17 ηνπ 1999, ην νπνίν ξχζκηδε δεηήκαηα πησρεχζεσλ. ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2018, ε 

νινκέιεηα ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ ςήθηζε ην λέν πησρεπηηθφ λφκν ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε 

απηνηειή πησρεπηηθή λνκνζεζία πνπ εηζάγεηαη ζηελ Αίγππην. Ο λένο λφκνο ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πηψρεπζεο, 

επηηξέπνληαο ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, ελψ επίζεο εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. εκεηψλεηαη φηη κέρξη ηψξα, νη ππνζέζεηο αθεξεγγπφηεηαο 

αμηνινγνχληαλ θαηά πεξίπησζε απφ ηα δηθαζηήξηα, κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα αληηκεησπίδνπλ ελδερφκελε 

θπιάθηζε. Ο λένο λφκνο θαζηεξψλεη ζχζηεκα δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ απνθπγή παξαπνκπήο ππνζέζεσλ ζε 

πνηληθέο δηαδηθαζίεο. Απινπζηεχεη επίζεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη εγγπάηαη ηελ αζθαιή έμνδν απφ ηηο εηαηξείεο πνπ 

ρξενθνπνχλ, κε δπλαηφηεηα επαλέληαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο. 

Πξνζηαηεχεη επίζεο ηνπο πηζησηέο εμαζθαιίδνληαο φηη θαηαβάιινληαη νη πξνο απηνχο νθεηιέο. Ο λφκνο πεξί 

πησρεχζεσο (Ν. 11/2018) ζπκπιεξψλεη ην λέν επελδπηηθφ λφκν ηνπ 2017, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδπηψλ θαη ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Δπίιπζε δηεζλψλ εκπνξηθψλ δηαθνξψλ, δηεζλήο δηαηηεζία: Ζ Αίγππηνο έρεη ππνγξάςεη ηε δηεζλή ζχκβαζε 

αλαγλψξηζεο θαη εθηέιεζεο απνθάζεσλ δηεζλνχο δηαηηεζίαο (χκβαζε Νέαο Τφξθεο ηνπ 1958). Πξνθεηκέλνπ σζηφζν λα 

θαηαζηεί άκεζα εθηειεζηή κία απφθαζε δηεζλνχο δηαηηεζίαο εηο βάξνο κηαο αηγππηηαθήο εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα εθδνζεί 

απφθαζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο Αηγχπηνπ, ε νπνία ζα αλαγλσξίδεη ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ηεο δηαηηεζίαο, έηζη 

ψζηε λα ηελ θαηαζηήζεη άκεζα εθηειεζηή. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί απφθαζε μέλνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ 

Αίγππην, ζα πξέπεη ην ελδηαθεξφκελν κέξνο λα αθνινπζήζεη νιφθιεξε ηε λνκηθή δηαδηθαζία θήξπμεο εθηειεζηφηεηαο, πνπ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα πξνζθχγεη ζε αηγππηηαθφ δηθαζηήξην, ην νπνίν ζα αλαγλσξίζεη ηελ μέλε απφθαζε θαη 

ζα ηελ θαηαζηήζεη εθηειεζηή, αθνχ πξνεγνπκέλσο ειέγμεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ μέλνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ, θαζψο θαη 

ηελ ακνηβαηφηεηα -εθ‟ φζνλ ππάξρεη- κεηαμχ αηγππηηαθψλ θαη μέλσλ δηθαζηεξίσλ φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε εθαηέξσζελ 

απνθάζεσλ. εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλεο θνξέο έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ θαζπζηεξήζεσλ θαζψο θαη -

ζπαληφηεξα- κεξνιεςίαο απφ πιεπξάο αηγππηηαθψλ δηθαζηεξίσλ ππέξ αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ, ηδηαίηεξα 

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειεπηαίνη είλαη θξαηηθνί. ηελ πξάμε πάλησο, φπσο αλαθέξνπλ έγθπξεο λνκηθέο θαη επελδπηηθέο 

πεγέο, νη κεραληζκνί επίιπζεο επηρεηξεκαηηθψλ δηαθνξψλ ζηελ Αίγππην είλαη κελ ρξνλνβφξνη, θαηά θαλφλα σζηφζν 

αξθεηά απνηειεζκαηηθνί. 

Δπίζεο, ε ρψξα έρεη πξνζρσξήζεη ην 1971 ζηε δηεζλή ζχκβαζε γηα ηελ επίιπζε επελδπηηθψλ δηαθνξψλ (χκβαζε 

Οπάζηγθηνλ ηνπ 1965), θαη είλαη κέινο ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ Δπίιπζεο Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ (ICSID) πνπ ιεηηνπξγεί 

ζην πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Ζ αλσηέξσ ζχκβαζε παξέρεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ επίιπζε -κέζσ 

δηαηηεζίαο- δηαθνξψλ κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη επελδπηψλ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ζχκβαζεο. 
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εκεηψλεηαη φηη ζην Κάηξν ιεηηνπξγεί εδψ θαη ηξηαθνληαεηία θέληξν δηεζλνχο εκπνξηθήο δηαηηεζίαο, κε ηίηιν “Cairo Regional 

Centre for International Commercial Arbitration”, κε βαζηθφ ρψξν δξαζηεξηνπνίεζεο ηηο αξαβηθέο ρψξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο 

θαη ηεο Αθξηθήο. 

Ζ αηγππηηαθή επελδπηηθή λνκνζεζία -πέξαλ ησλ ελαιιαθηηθψλ εγρψξησλ νξγάλσλ πνπ πξνβιέπεη γηα ηελ επίιπζε 

επελδπηηθψλ δηαθνξψλ (βι. θαη θαησηέξσ, ππφ ζρεηηθφ θεθάιαην Γ)- δίλεη ηε δπλαηφηεηα επίιπζεο ηέηνησλ δηαθνξψλ είηε 

ζην πιαίζην δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ, ή κέζσ ηνπ σο άλσ Γηεζλνχο Κέληξνπ Δπίιπζεο Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ 

(ICSID), ή κέζσ δηαηηεζίαο απφ ην Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration. 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

Ο βαζηθφο λφκνο πνπ δηέπεη ηε θνξνινγία ηφζν ησλ θπζηθψλ φζν θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Αίγππην 

είλαη ν 91 ηνπ 2005 πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2005.  Ο ελ ιφγσ λφκνο κείσζε ζρεδφλ θαηά ην ήκηζπ -ζε 

22,5%- ηνλ αλψηαην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ αλεξρφηαλ πξνεγνπκέλσο ζε 40%. Σξνπνπνηήζεηο ζηελ εηαηξηθή 

θνξνιφγεζε επέθεξε ε πην πξφζθαηε λνκνζεζία ηνπ 2015 (Ν. 96/2015). Δπηπιένλ, ην επηέκβξην 2016 ε Αίγππηνο 

ζέζπηζε λέα λνκνζεζία (Ν. 79/2016) πνπ εηζάγεη απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη εηδηθνχο κεραληζκνχο γηα ηε δηεπζέηεζε 

δηαθνξψλ ησλ θνξνινγνχκελσλ κε ην θξάηνο.  

Σνλ Αχγνπζην 2018 είραλ νινθιεξσζεί νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο λένπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ππνρξεψλεη ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ηφζν θπζηθά φζν θαη λνκηθά πξφζσπα, λα ππνβάιινπλ ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπο δειψζεηο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (online). Σνλ Ηνχιην 2018 ην λέν ζχζηεκα ιεηηνχξγεζε πηινηηθά. Οη πξψηεο 

εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ «άλνημαλ» γηα ην θνξνινγηθφ θνηλφ ήηαλ εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ηνπ ΦΠΑ, ελψ αθνινχζεζε, εληφο ηνπ 2019, ε ζηαδηαθή ελεξγνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2020 νη επηρεηξήζεηο ζα ππνρξενχληαλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηηο θνξνινγηθέο ηνπο δειψζεηο θαη ηηο 

δειψζεηο ηνπο ΦΠΑ. ηελ πξάμε, ε αηγππηηαθή θνξνινγηθή Αξρή αλακέλεηαη ηνλ Απξίιην λα ζέζεη ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνβνιήο θαη πιεξσκήο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνηνχ ην ελ ιφγσ 

ζχζηεκα θαηαζηεί ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. ηφρν ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο απνηειεί ε ζέζπηζε 

ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο ππνβνιήο θαη πιεξσκήο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

έσο ην ηέινο ηνπ 2020. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

εηαηξηθνχ θφξνπ, ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη ηνπ ΦΠΑ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αηγππηηαθέο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνπλ μεθηλήζεη, απφ ηελ 1/6/2019, λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα εληαίνπ 

αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ), ν νπνίνο ζα αθνινπζεί ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηηο πάζεο θχζεσο 

θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο Αξρέο, είηε πξφθεηηαη γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο, ή γηα εηδηθνχο θφξνπο (ΦΠΑ θ.α.). 

Καηά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε θαζηέξσζε ηνπ εληαίνπ ΑΦΜ δηελεξγείηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο ππ‟ 

αξηζ. 729/2018, πεξί εθζπγρξνληζκνχ θαη απινπνίεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Ο εληαίνο ΑΦΜ ζα αληηθαηαζηήζεη 

ηνπο κέρξη πξφηηλνο ηζρχνληεο αξηζκνχο θνξνινγηθψλ κεηξψσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαλ, πέξαλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαη 

κε ηηο θαηά πεξίπησζε θνξνινγηθέο ηνπ ππνζέζεηο, θαζηζηψληαο έηζη ηε ιεηηνπξγία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο αξθεηά 

πνιχπινθε. 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη εηζάγεη ζην θνηλνβνχιην πξνο ςήθηζε επί καθξφλ κειεηψκελν θνξνινγηθφ 

λνκνζρέδην, ην νπνίν πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ πιαίζην θαη αλακέλεηαη λα θέξεη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξναπνθπγήο απφ πιεπξάο κεγάισλ μέλσλ πνιπεζληθψλ νκίισλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο πξφζζεησλ θνξνινγηθψλ εθπηψζεσλ γηα επηρεηξεκαηηθέο 
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δαπάλεο, ηελ πηνζέηεζε πςειφηεξνπ επηπέδνπ αθνξνιφγεηνπ γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, ζηηο EGP14.000, έλαληη 

EGP8.000 πνπ ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή θιίκαθα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, σο αθνινχζσο: (α) 

γηα εηζνδήκαηα κεηαμχ EGP14.000 θαη EGP40.000, ζπληειεζηήο 10%, (β) γηα εηζνδήκαηα κεηαμχ EGP40.000 θαη 

EGP60.000, ζπληειεζηήο 15%, (γ) γηα εηζνδήκαηα κεηαμχ EGP60.000 θαη EGP200.000, ζπληειεζηήο 20% θαη (δ) γηα 

εηζνδήκαηα άλσ ησλ EGP200.000, ζπληειεζηήο 22,5%. εκεηψλεηαη φηη ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, ε αξκφδηα θνηλνβνπιεπηηθή 

επηηξνπή πξνγξακκαηηζκνχ & πξνυπνινγηζκνχ ελέθξηλε ηηο σο άλσ ηξνπνπνηήζεηο ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο. 

Ζ λέα θνξνινγηθή λνκνζεζία εηζάγεη εμάιινπ αθφκε πην απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε θνξνινγηθψλ 

δηαθνξψλ, ελψ, ζεσξείηαη αξθεηά πηζαλφ λα θαηαξγήζεη νξηζηηθά ηε θνξνιφγεζε ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ απφ 

ζπλαιιαγέο ζην Υξεκαηηζηήξην (ε νπνία βξίζθεηαη θαηά ηελ παξνχζα θάζε ζε αλαζηνιή), θαζψο επίζεο λα κεηψζεη ην 

ζπληειεζηή ηνπ θφξνπ ραξηνζήκνπ επί ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ζην 0,1%, ηφζν γηα εγρψξηνπο φζν θαη γηα 

μέλνπο επελδπηέο.   

Φνξνινγηθή Πεξίνδνο 

Ζ θνξνινγηθή πεξίνδνο είλαη ην έηνο πνπ αξρίδεη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, ή 

νπνηαδήπνηε πεξίνδνο δψδεθα κελψλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ. Οη εηαηξείεο 

νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε εληφο πεξηφδνπ ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο έηνπο 

(πξν ηεο 1
εο

 Μαΐνπ, εθ‟ φζνλ ην νηθνλνκηθφ ηνπο έηνο νινθιεξψλεηαη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ, ή πξν ηεο 1

εο
 Ννεκβξίνπ, εθ‟ 

φζνλ ην νηθνλνκηθφ ηνπο έηνο νινθιεξψλεηαη ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ). Σα θπζηθά πξφζσπα νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θνξνινγηθή 

δήισζε πξν ηεο 1
εο

 Απξηιίνπ (γηα ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο). 

Φνξνινγία Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ππνθείκελα ζην θφξν είλαη ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ πιεξνχλ κία απφ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

 Έρνπλ κφληκε θαηνηθία ζηελ Αίγππην. 

 Καηνηθνχλ ζηελ Αίγππην γηα πεξηζζφηεξν απφ 183 ζπλερφκελεο ή δηαθεθνκκέλεο εκέξεο εληφο δψδεθα κελψλ. 

 Αηγχπηηνη πνπ εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ, θαη έρνπλ εηζνδήκαηα ζηελ Αίγππην  

θαη εθφζνλ έρνπλ πεγέο εηζνδεκάησλ απφ:  

 Μηζζνχο, εκεξνκίζζηα θαη παξφκνηεο ακνηβέο 

 Δκπνξηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα 

 Δπαγγεικαηηθή θαη κε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Αθίλεηε πεξηνπζία 

Οη αιινδαπνί εξγαδφκελνη κφληκνη θάηνηθνη Αηγχπηνπ (πεξηζζφηεξεο απφ 183 εκέξεο δηακνλήο ην εκεξνινγηαθφ έηνο) 

ηπγράλνπλ ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο κε ηνπο Αηγππηίνπο. 

ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ππνβάιινληαη φια ηα εηζνδήκαηα απφ ακνηβέο εξγαζίαο, πξφζζεηεο 

παξνρέο θαη άιιεο πεγέο. 

εκεηψλνπκε επίζεο φηη ηα εηζνδήκαηα απφ ηελ εξγαζία αιινδαπψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη Αηγππηίσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεγέο (εθηφο εξγαζίαο) ππνβάιινληαη ζε θνξνιφγεζε κε εληαίν ζηαζεξφ ζπληειεζηή 10%. 

Δπίζεο, πθίζηαηαη θνξνιφγεζε ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ (πιελ ηνπ θιάδνπ ησλ εκπφξσλ), κε πξννδεπηηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 10% θαη 20%.   
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Φνξνινγία Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Οη αηγππηηαθέο εηαηξείεο θνξνινγνχληαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηνπο (ζηελ Αίγππην θαη ην εμσηεξηθφ), 

ελψ νη μέλεο εηαηξείεο κφλνλ επί εθείλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κέζσ κφληκεο 

εγθαηάζηαζεο ζηελ Αίγππην. Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ππνβάιινπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο δειψζεηο έσο ην 

ηέινο Μαξηίνπ, ελψ νη αλψλπκεο εηαηξείεο έσο ην ηέινο Απξηιίνπ, εθ‟ φζνλ ε νηθνλνκηθή ηνπο ρξήζε ηειεηψλεη ην 

Γεθέκβξην. 

Ννκηθά πξφζσπα ηα θέξδε ησλ νπνίσλ ππνβάιινληαη ζε εηαηξηθή θνξνινγία ζηελ Αίγππην πεξηιακβάλνπλ αλψλπκεο 

εηαηξείεο, εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ινηπέο εηαηξείεο κε κεηνρηθφ θεθάιαην, πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, 

ζπλεηαηξηζκνχο (κε θάπνηεο εμαηξέζεηο), θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο (κε θάπνηεο εμαηξέζεηο), θαζψο θαη μέλεο 

ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο θαη άιια λνκηθά πξφζσπα κε ππνθαηαζηήκαηα ή άιιε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Αίγππην. Δπίζεο, 

ζε εηαηξηθή θνξνινγία ζηελ Αίγππην, αλ θαη κε εηδηθφ θαζεζηψο θαη πξνυπνζέζεηο, ππφθεηληαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο 

πνπ ειέγρνληαη απφ αηγππηηαθά ζπκθέξνληα (αηγππηηαθή ζπκκεηνρή άλσ ηνπ 10% ζην θεθάιαην θαη έζνδα θπξίσο απφ 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο). 

Ο γεληθφο ζπληειεζηήο ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ αλέξρεηαη ζε 22,5% γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ζε 40,55% 

γηα φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα, άληιεζε θαη παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Με βάζε 

ηξνπνπνηεηηθή λνκνζεζία ηνπ 2015, ζεζπίζζεθε πξνζσξηλή πξφζζεηε εηδηθή εηζθνξά κε ζπληειεζηή 5%, ηφζν γηα λνκηθά 

φζν θαη γηα θπζηθά πξφζσπα, ηα θαζαξά θέξδε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλνπλ ην EGP1 εθαη. θαη‟ έηνο. Δηαηξηθνί θφξνη πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε άιιε ρψξα αθαηξνχληαη απφ ηε θνξνινγεηέα βάζε ζηελ Αίγππην, ην εμαηξνχκελν εληνχηνηο πνζφ δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θαηαβιεηένπ θφξνπ. Απφ ηελ εηαηξηθή θνξνινγία εμαηξνχληαη ηα θέξδε ή νη 

δξαζηεξηφηεηεο αηγππηηαθψλ θνξέσλ, σο αθνινχζσο: (α) ππνπξγεία θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο, (β) νξηζκέλεο κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί κε αληηθείκελν θνηλσληθφ, επηζηεκνληθφ, πνιηηηζηηθφ ή 

αζιεηηθφ, (γ) θέξδε ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί δηα ηνπ Νφκνπ 54/1975, (δ) 

δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νληφηεηεο πνπ δηέπνληαη απφ δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ην δηεζλέο δίθαην, (ε) θέξδε επελδπηηθψλ 

ηακείσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί ζην πιαίζην ηνπ Νφκνπ 95 ηνπ 1992 γηα ηελ θεθαιαηαγνξά, (ζη) κεξίζκαηα νκνιφγσλ 

εγγεγξακκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, (δ) κεξίζκαηα αηγππηηαθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ επελδχζεηο ηνπο ζε 

κεηνρέο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ, (ε) κεξίζκαηα λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ρξεφγξαθα έθδνζεο ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, (ζ) δηαλνκέο κεξηζκάησλ απφ αηγππηηαθά λνκηθά πξφζσπα ζε άιια αηγππηηαθά λνκηθά πξφζσπα, (η) 

θέξδε απφ επελδπηηθά ζρέδηα αλάθηεζεο εθηάζεσλ γεο, επί πεξίνδν δεθαεηίαο είηε απφ ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ή απφ 

ηελ έλαξμε παξαγσγήο, θαη ηέινο (ηα) θέξδε απφ εθηξνθή δψσλ, πηελψλ θαη ηρζπεξψλ, επίζεο γηα πεξίνδν δεθαεηίαο απφ 

ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο. Οη δεκίεο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζε επφκελεο, γηα 

δηάζηεκα έσο θαη 5 έηε, κεηψλνληαο ηα θνξνινγεηέα εηαηξηθά θέξδε. 

εκεηψλνπκε εμάιινπ φηη νη πιεξσκέο ηφθσλ, ηειψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη royalties πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αηγππηηαθά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζηελ Αίγππην πνπ νθείινληαη πξνο αιινδαπά πξφζσπα, ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε 

ζπληειεζηή 20% (withholding tax), ν νπνίνο ελδερνκέλσο λα θαζίζηαηαη ρακειφηεξνο κε βάζε πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο 

απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Αίγππηνο κε μέλεο ρψξεο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη 

ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ Αίγππην ην 2006 (κε έλαξμε ηζρχνο απφ 1.1.2007). Οξηζκέλεο εμαηξέζεηο απφ ηελ ελ ιφγσ 

θνξνιφγεζε παξέρνληαη ζε πιεξσκέο ηφθσλ επί δαλείσλ ή πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, αξρψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (γηα ηηο 

ηειεπηαίεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ή ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο ππεξβαίλεη ηα 3 έηε).  
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Δηαηξηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο (22,5%) εθαξκφδεηαη επί ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ απφ πσιήζεηο κεηνρψλ 

κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ (εθθξεκεί πξνο ην παξφλ ε εθαξκνγή ηεο θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ απφ πψιεζε 

εηζεγκέλσλ κεηνρψλ, κε ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο 10%, βι. ακέζσο θαησηέξσ). Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη απφ 

αηγππηηαθά λνκηθά πξφζσπα ζε εγρψξηνπο κεηφρνπο επηβαξχλνληαη κε θνξνιφγεζε 5% έσο 10%. Σα κεξίζκαηα πνπ 

δηαλέκνληαη απφ αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ζε Αηγχπηηνπο κεηφρνπο ππνβάιινληαη ζε πξννδεπηηθή θνξνιφγεζε κε 

ζπληειεζηέο 10% έσο 22,5%. Σέινο, κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ηφζν ζε αηγππηηαθά φζν θαη ζε αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα ππνβάιινληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ (withholding tax) κε ζπληειεζηή 5% έσο 10%.  

Απφ ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ 2017, ζην πιαίζην ησλ δεζκεχζεσλ ηεο Αηγχπηνπ πξνο ην ΓΝΣ έλαληη ηεο απφ πιεπξάο 

ηνπ παξνρήο εθηεηακέλεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηε ρψξα, μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηέινπο ραξηνζήκνπ ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, κε ζπληειεζηέο 0,125% ζην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ, 0,15% θαη ηνπ 0,175% θαηά ην 

δεχηεξν θαη ηξίην έηνο εθαξκνγήο ηνπ, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, απνθαζίζηεθε ε επηβνιή ηέινπο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,30% γηα 

ρξεκαηηζηεξηαθνχο επελδπηέο πνπ αγνξάδνπλ ή πσινχλ κεξίδην άλσ ηνπ ελφο ηξίηνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εηαηξεηψλ.  

Σν Μάην 2019, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε φηη δελ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζε αχμεζε ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο απφ ηηο αξρέο Ηνπλίνπ, φπσο ζρεδίαδε, έρνληαο 

σο ζηφρν ηε δηαηήξεζε ησλ εμφδσλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην ζε ρακειά επίπεδα. εκεηψλεηαη φηη ε 

Αίγππηνο είρε επηβάιεη ηέινο επί ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ην Μάην 2013, ελψ ηνλ Ηνχιην 2014 ην ελ ιφγσ 

ηέινο αληηθαηαζηάζεθε απφ θφξν ηεο ηάμεσο ηνπ 10% επί ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ. Δλ ζπλερεία, ην Μάην 2015, ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε -ππφ ηελ πίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο / επελδπηηθήο θνηλφηεηαο- αλέζηεηιε ηελ ηζρχ ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο θφξνπ γηα 2 έηε, ελψ ζηα ηέιε ηνπ 2016 ην Αλψηαην πκβνχιην Δπελδχζεσλ απνθάζηζε ηελ 

παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο ηζρχνο ηνπ έσο ην έηνο 2020. ην πιαίζην ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ πξνσζεί ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε, έγθπξεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη επηδηψθεηαη λα θαζηεξσζεί εληαίνο θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο 10% επί ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αληί ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο πνπ 

θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ εηζεγκέλσλ –ζπληειεζηήο 10%- θαη κε εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ –ζπληειεζηήο 22,5%. χκθσλα 

κε άιιεο πεγέο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμεηάδεη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπληειεζηή 10% επί ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ 

εγρψξησλ εηαηξεηψλ θαη ηελ απαιιαγή ησλ μέλσλ επελδπηψλ απφ ηελ ελ ιφγσ θνξνιφγεζε, αιιά ππαγσγή ηνπο ζε ηέινο 

ραξηνζήκνπ επί ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 0,10%-0,15%. 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ελέθξηλε ην Γεθέκβξην 2019 πξνζσξηλή, εμάκελεο δηάξθεηαο ηζρχνο, λνκνζεζία κε ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. Ζ 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 Ηνπλίνπ 2020, ελψ ζα εηζάγεη επίζεο νξηζκέλεο λέεο δηαηάμεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

ειάθξπλζε ησλ πξνζαπμήζεσλ γηα θαζπζηεξεκέλεο θαηαβνιέο θφξσλ.   

Φφξνο Πσιήζεσλ (General Sales Tax) – Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Value Added Tax) 

ηελ Αίγππην κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2016 δελ εθαξκνδφηαλ Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), αιιά  Γεληθφο Φφξνο 

Πσιήζεσλ (General Sales Tax) κε γεληθφ ζπληειεζηή 10% θαη δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχζε.  

ηα ηέιε Απγνχζηνπ 2016, ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε λνκνζεζία πεξί εηζαγσγήο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Ν. 

67/2016), ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2016, θαηαξγψληαο ηνλ παιαηφηεξν λφκν 
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(11/1991) πεξί Γεληθνχ Φφξνπ Πσιήζεσλ. Σν λέν αηγππηηαθφ θαζεζηψο ΦΠΑ έρεη επίζεκα ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηηο 

αξρέο επηεκβξίνπ 2016. Ο γεληθφο ζπληειεζηήο ηνπ ΦΠΑ αλεξρφηαλ ζε 13% θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο 2016/2017, ελψ 

απφ 1.7.2017 έρεη απμεζεί ζε 14%. Σν αηγππηηαθφ Τπ. Οηθνλνκηθψλ έρεη εμαηξέζεη 57 θαηεγνξίεο βαζηθψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ απφ ην ΦΠΑ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ φια ηα βαζηθά πξντφληα δηαηξνθήο θαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε επεμεξγάδεηαη ηξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην ΦΠΑ, κε ζηφρν αθ‟ ελφο ηε δηεχξπλζε 

ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θπξίσο δηα ηεο πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ πνπ ππνεθηηκνχλ ην 

χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο ζε θάησ ησλ EGP500.000, θαη αθ‟ εηέξνπ ηελ πξνζζήθε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ βαζηθψλ 

αγαζψλ πνπ ζα απαιιάζζνληαη απφ ην ΦΠΑ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη πξψηεο χιεο γηα ηε θαξκαθνβηνκεραλία, ηα ειαηψδε 

πξντφληα, ηα θξάθεξ, ηα ζαπνχληα, ηα θιηκαηηζηηθά, αιιά θαη νη κεηαβηβάζεηο θηηξίσλ νηθηζηηθψλ –θαη κε νηθηζηηθψλ- 

ρξήζεσλ. Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα παξέρνληαη θνξναπαιιαγέο, σο πξφζζεην 

θίλεηξν ζε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπλεπείο ζηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ΦΠΑ.     

Οη ελδερνκέλσο ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην θαζεζηψο ΦΠΑ ζηελ Αίγππην, 

ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηεο PricewaterhouseCoopers (PWC), ζηε δηεχζπλζε 

https://www.pwc.com/m1/en/tax/documents/pwc-newsalert-egypt-vat-law-sept2016.pdf.   

Φνξνινγία Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

Πέξαλ ηνπ ζεζπηζζέληνο ην έηνο 1954 θφξνπ αγξνηηθήο ηδηνθηεζίαο κε ζπληειεζηή 14%, ζηελ Αίγππην ηζρχεη θφξνο επί 

ησλ θηηξίσλ, ν νπνίνο έρεη αλαζεσξεζεί νξηζκέλεο θνξέο ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 50-60 εηψλ. χκθσλα κε ηελ πιένλ 

πξφζθαηε εθδνρή ηνπ, πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2014, ν ελ ιφγσ θφξνο επηβαξχλεη ηα αθίλεηα κε ζπληειεζηή 10% επί 

ηεο εηήζηαο αμίαο κίζζσζεο, κεηνχκελνο θαηά 30% φζνλ αθνξά ηηο θαηνηθίεο θαη θαηά 32% φζνλ αθνξά ηα ινηπά αθίλεηα, 

γηα δαπάλεο ζπληήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. Ζ λνκνζεζία ηνπ 2014 εμαηξεί απφ ηε 

θνξνιφγεζε αθίλεηα αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο αμίαο θαηψηεξεο ησλ EGP2 εθαη. (πεξίπνπ $112.350 κε βάζε ηξέρνπζεο 

ηζνηηκίεο), θαζψο επίζεο θαη πεξηπηψζεηο αθηλήησλ πξψηεο θαηνηθίαο, ή εκπνξηθήο / βηνκεραληθήο / επαγγεικαηηθήο 

ρξήζεο  κε ρακειή αμία εθκίζζσζεο, θαζψο θαη θηίξηα λνζνθνκείσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ. Σν 

πξφζθαηα πηνζεηεζέλ θνξνινγηθφ πιαίζην γηα ηα αθίλεηα δέρεηαη  θξηηηθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη εμαηξεί απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ πνιχ κεγάιν αξηζκφ αθηλήησλ, θαζψο θαη αθίλεηα μελνδνρεηαθψλ θαη λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, ιεζρψλ 

θαη ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Ζ ηδηνθηεζία θνξνινγείηαη επίζεο κε ζπληειεζηή 2,5% επί ηεο αμίαο πψιεζεο, θαηά ηε κεηαβίβαζή ηεο. Ζ λνκνζεζία γηα ηε 

θνξνινγία αθηλήησλ ηνπ 2014 δηφξζσζε νξηζκέλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα πξνεγνχκελσλ θαζεζηψησλ θνξνιφγεζεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο εκηηειή αθίλεηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θάζε θαηαζθεπήο, θαζψο θαη αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο 

νξίσλ ησλ πφιεσλ (πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη λεφδκεηεο θαηνηθίεο ζε λέεο πεξηνρέο), ελψ επίζεο πξνβιέπεη ηελ 

επαλεθηίκεζε ησλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ αλά πεληαεηία (κε ηηο απμήζεηο ησλ αμηψλ γηα ηηο θαηνηθίεο λα πεξηνξίδνληαη ζε έσο 

30%) –αληί δεθαεηίαο πνπ πξνβιεπφηαλ παιαηφηεξα-κε ζθνπφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκφ. 

θνπφο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ηνπ 2014 ήηαλ ε ψζεζε πεξίπνπ 1,2 εθαη. εθηηκψκελσλ σο αρξεζηκνπνίεησλ 

ηδηνθηεζηψλ ζηελ επίζεκε αγνξά αθηλήησλ απνηξέπνληαο κειινληηθέο θεξδνζθνπηθέο «θνχζθεο» απφ ηηο κεηαβηβάζεηο 

ηνπο, ελψ ην 25% ησλ εζφδσλ ηνπ θαηεπζχλεηαη ζηηο επηκέξνπο αηγππηηαθέο πεξηθέξεηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ άηππσλ νηθηζκψλ. Πάλησο, ηα απνηειέζκαηα απφ ηε κέρξη ηψξα 

εθαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηα αθίλεηα ηνπ 2014 δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά, 

νχηε απφ πιεπξάο δεκνζίσλ εζφδσλ, αιιά νχηε θαη απφ πιεπξάο δεκηνπξγνχκελσλ πξννπηηθψλ κείσζεο ησλ 

πνζνζηψλ θελφηεηαο ησλ θαηνηθηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ αθηλήησλ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ θξαηηθέο πεγέο, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εηνηκάδεηαη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γηα ηελ θαηαγξαθή κεηαβηβάζεσλ 

https://www.pwc.com/m1/en/tax/documents/pwc-newsalert-egypt-vat-law-sept2016.pdf
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αθηλήησλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία κε ζπληειεζηή 2,5%. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα εθηηκάηαη φηη ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηα 

θξαηηθά έζνδα απφ θνξνιφγεζε κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ ζην επίπεδν ησλ EGP20 δηζ., έλαληη EGP6,5 δηζ. ηνλ Ηνχλην 

2018. Δπηπιένλ, ε αηγππηηαθή λνκνζεζία έρεη απζηεξνπνηήζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019 ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ησλ –λέσλ- 

ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ ζηνπο επίζεκνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη ζε θνηλσθειείο ππεξεζίεο (ειεθηξηθφ ξεχκα, παξνρή λεξνχ), 

εθ‟ φζνλ δελ έρνπλ ήδε θαηαβάιεη ηνπο ζρεηηθνχο θφξνπο. 

Φνξνινγηθά Κίλεηξα 

Φνξνινγηθά θίλεηξα ηζρχνπλ γηα επελδχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ, επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ειεχζεξεο δψλεο, θαζψο θαη γηα εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηνλ 

USAID (νξγαληζκφο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ΖΠΑ). 

Δπελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ειεχζεξεο δψλεο απαιιάζζνληαη ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ, ν δε εηζαγφκελνο 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο δελ επηβαξχλεηαη κε ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαη ινηπά ηέιε (βι. θαη θαησηέξσ επηζεκάλζεηο, 

ππφ θεθάιαην Γ). Γεθαεηνχο απαιιαγήο εθ ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ ηπγράλνπλ επίζεο επελδχζεηο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Κνηλσληθφ Σακείν. 

εκεηψλνπκε φηη νη αξθεηέο απαιιαγέο απφ εηαηξηθνχο θφξνπο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηνλ παιαηφ Δπελδπηηθφ Νφκν 

(8/1997) θαηαξγήζεθαλ κε ην Νφκν Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηνπ 2005 (91/2005) θαη ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

Γηαηεξήζεθαλ σζηφζν νξηζκέλεο απαιιαγέο θφξνπ γηα θέξδε απφ αλάθηεζε θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, θηελνηξνθηθψλ, 

πηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ θαη κνλάδσλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, θαζψο επίζεο θαη θεθαιαίσλ επελδπκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

(10εηνχο δηάξθεηαο) – βι. θαη αλσηέξσ, ππφ παξάγξαθν ζρεηηθή κε θνξνινγία λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δθαξκφδεηαη επίζεο 

κεησκέλνο εηζαγσγηθφο δαζκφο χςνπο 5% ζε φια ηα κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επελδχζεηο, θαη‟ εθαξκνγή ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ. Ο επελδπηηθφο λφκνο (Ν. 72/2017) επαλέθεξε 

νξηζκέλα θνξνινγηθά θίλεηξα κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ.  

εκεηψλεηαη φηη, ζην πιαίζην ηεο πξνσζνχκελεο αλακφξθσζεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ηελ αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζεηξά θνξναπαιιαγψλ θαη θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζην 

πιαίζην ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηα αθίλεηα νη νπνίεο πξνβιέπνπλ –

κεηαμχ άιισλ- απαιιαγέο απφ ην θφξν αθηλήησλ γηα κε ρξεζηκνπνηνχκελε βηνκεραληθή γε θαη γηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, εμεηάδεηαη ε απαιιαγή ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ θαηαβνιή θφξσλ επί ηεο αμίαο ηεο 

γεο θαη ησλ αθηλήησλ φπνπ ζηεγάδνληαη νη εξγνζηαζηαθέο ηνπο κνλάδεο.  

2. Σν εξγαζηαθφ θαζεζηψο ζηελ Αίγππην: εξγαηηθή λνκνζεζία, αζθάιηζε, απνδνρέο 

Σα ζέκαηα εξγαζίαο ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Δξγαηηθφ Νφκν Ν.12/2003. πσο αλαθέξνπλ αξθεηνί μέλνη επελδπηέο, ε 

ζεκεξηλή αηγππηηαθή εξγαηηθή λνκνζεζία πεξηιακβάλεη αξθεηέο δηαηάμεηο νη νπνίεο ζπληζηνχλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηηο 

επελδχζεηο, θπξίσο δε δηαηάμεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απφιπζε πξνζσπηθνχ. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνψζεζε ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2017 λέεο λνκνζεζίεο ηφζν φζνλ αθνξά ην εξγαηηθφ δίθαην, φζν θαη ην δίθαην ησλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε (“Trade Unions Law”), νη νπνίεο, πεξλψληαο  κέζα απφ 

καθξά πεξίνδν ζπδεηήζεσλ -ελ κέζσ αξθεηψλ αληηθάζεσλ θαη δηαθσληψλ- ζηα αξκφδηα θπβεξλεηηθά θαη θνηλνβνπιεπηηθά 

φξγαλα, έρνπλ θζάζεη ζε ζεκείν ηειηθψλ ζπδεηήζεσλ ζην θνηλνβνχιην, πξνθεηκέλνπ ηα ζρεηηθά θείκελα λα 

νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη πηνζεηεζνχλ. Ζ λέα εξγαηηθή λνκνζεζία, ε νπνία ηνλ Οθηψβξην 2019 ςεθίζηεθε απφ ηελ 

αξκφδηα γηα ηελ απαζρφιεζε θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή, πξνζδνθάηαη φηη ζα πηνζεηεζεί θαη ηεζεί ζε ηζρχ εληφο 

ηνπ 2020, επηθέξνληαο νξηζκέλεο ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ιήςε κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ 

πςειφηεξε πξνζηαζία ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο πξνηππνπνίεζεο ησλ 
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εξγαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο επηκήθπλζεο ηεο ειάρηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ζηα 6 έηε, έλαληη ελφο έηνπο 

πνπ είλαη ζήκεξα. Δπηπιένλ, ε λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία λέσλ εξγαηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ηελ πινπνίεζε 

πνιηηηθήο πξνο ελζάξξπλζε ησλ λεαληθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ λα εξγαζηνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο, θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ εξγαζία. 

Κάησζη πξνβαίλνπκε ζε ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ θχξησλ πηπρψλ ηεο ζεκεξηλήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ηεο Αηγχπηνπ:  

 πκβφιαηα 

Σα εξγαζηαθά ζπκβφιαηα νθείινπλ λα ζπληάζζνληαη εηο ηξηπινχλ ζηελ αξαβηθή γιψζζα, δχλαληαη δε λα είλαη 

νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ο εξγνδφηεο δχλαηαη λα απαζρνιεί ηνλ εξγαδφκελν σο θαη 3 κήλεο ππφ ην 

θαζεζηψο ηεο δνθηκαζηηθήο εξγαζίαο πξηλ πξνβεί ζε ππνγξαθή ζχκβαζεο. Με ηε ξεηή ζπκθσλία θαη ησλ δχν 

κεξψλ, ε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κπνξεί λα αλαλεσζεί πνιιέο θνξέο. Δθφζνλ φκσο κεηά ηε ιήμε 

ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ ππάξρεη ξεηή αλαλέσζε αιιά ηα δχν κέξε ζπλερίδνπλ λα ηελ εθαξκφδνπλ 

ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ζησπειή ζπκθσλία ηζρχνο ανξίζηνπ ρξφλνπ (δελ ηζρχεη γηα αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο). 

Δηαηξείεο κε 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο νθείινπλ λα απαζρνινχλ ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλφινπ ππαιιήινπο κε 

αλαπεξία, θαζ‟ ππφδεημε ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο. 

 Δξγαζηαθή εβδνκάδα 

Ο αλψηαηνο ρξφλνο εξγαζίαο είλαη 8 ψξεο εκεξεζίσο ή 48 ψξεο εβδνκαδηαίσο (εβδνκάδα 6 εξγάζηκσλ εκεξψλ). 

Οη πεξηζζφηεξεο ηδησηηθέο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ πελζήκεξε εξγάζηκε εβδνκάδα (Κπξηαθή-Πέκπηε). Οη εξγαδφκελνη 

δηθαηνχληαη ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά κία ψξα αλάπαπιαο θαη θαγεηνχ εκεξεζίσο.  

 Απνιχζεηο 

Ζ αηγππηηαθή εξγαηηθή λνκνζεζία πξνζηαηεχεη γεληθά ηνπο εξγαδφκελνπο, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα απζηεξά θξηηήξηα 

γηα ηελ ελδερφκελε απφιπζή ηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηέιεζε ζνβαξνχ ζθάικαηνο ή κε κεησκέλε απφδνζε ζηελ 

εξγαζία. ε πεξηπηψζεηο θιεηζίκαηνο ή κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο, ε εξγαηηθή λνκνζεζία παξέρεη 

θάπνηα πεξηζψξηα επειημίαο ζηνλ εξγνδφηε φζνλ αθνξά απνιχζεηο πξνζσπηθνχ ή ηξνπνπνίεζε φξσλ ζπκβάζεσλ 

εξγαδνκέλσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πξνεγνχκελεο έγθξηζεο απφ αξκφδηα θξαηηθή επηηξνπή. Ο εξγνδφηεο 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ ππάιιειν 60 εκέξεο πξηλ ηελ απφιπζή ηνπ, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο έρεη εξγαζηαθή 

ζεηεία έσο 10 έηε, θαη 90 εκέξεο εάλ ε ζεηεία ηνπ ππεξβαίλεη ηα 10 έηε. Δάλ ν εξγαδφκελνο απνιπζεί ρσξίο ηελ 

πξνβιεπφκελε πξνεηδνπνίεζε ηφηε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ίζε κε κηζζνχο ηξηψλ κελψλ. Ζ αδηθαηνιφγεηε 

απφιπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηνλ εξγνδφηε, επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν λα πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα θαη λα 

δεηήζεη απνδεκίσζε ε νπνία δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε απφ έλα πνζφ ίζν κε κηζζνχο δχν κελψλ γηα θάζε 

έηνο ππεξεζίαο. ε ζπκβάζεηο απαζρφιεζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ν απνιπφκελνο εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη 

απνδεκίσζεο έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηεο ζχκβαζεο. Ο εξγαδφκελνο δχλαηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ λα δηαθφςεη 

ηε ζχκβαζε εξγαζίαο κεηά ηα πέληε έηε εθφζνλ εηδνπνηήζεη ηνλ εξγνδφηε 90 εκέξεο πξηλ. ηελ πεξίπησζε φκσο 

ζχκβαζεο πνπ αθνξά νινθιήξσζε έξγνπ, ε ζχκβαζε δελ κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί απφ ηνλ εξγαδφκελν παξά κφλν 

κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. ζνλ αθνξά ηε ζπληαμηνδφηεζε, ν εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ηεξκαηίζεη ηελ 

απαζρφιεζε ελφο εξγαδνκέλνπ φηαλ απηφο ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ εμήληα εηψλ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ 

ππάξρεη ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηφηε ε παξακνλή ζηελ εξγαζία ζα παξαηαζεί έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

ηξέρνπζαο ζχκβαζεο. 
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 Άδεηεο 

Κάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη άδεηα κεηά απνδνρψλ δηάξθεηαο 21 εκεξψλ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ελφο πιήξνπο 

έηνπο ππεξεζίαο. Ζ εηήζηα απηή άδεηα απμάλεηαη ζε 30 εκέξεο έπεηηα απφ εξγαζία 10 ζπλαπηψλ εηψλ ή εθφζνλ ν 

εξγαδφκελνο είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ. Ζ ελ ιφγσ άδεηα πξνζαπμάλεηαη θαηά 7 εκέξεο ζηελ πεξίπησζε ησλ βαξέσλ 

θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ. Δξγαδφκελνο ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη 5 ζπλερφκελα έηε εξγαζηαθήο ζεηείαο 

δηθαηνχηαη άδεηα κεηά απνδνρψλ ελφο κελφο γηα ηελ άσκηση ησλ θρησκευτικών θαζεθφλησλ ηνπ (πξαγκαηνπνίεζε 

πξνζθπλήκαηνο ζηε Μέθθα ή γηα λα επηζθεθζεί ηελ Ηεξνπζαιήκ). Ο εξγαδφκελνο επίζεο δηθαηνχηαη αλαξξσηηθή 

άδεηα κε απνδνρέο κεηαμχ 75% θαη 85% ηνπ θαλνληθνχ κηζζνχ ηνπ. Οη γπλαίθεο εξγαδφκελεο δηθαηνχληαη άδεηα 

κεηξφηεηαο 90 εκεξψλ κε απνδνρέο εθφζνλ έρνπλ εξγαζηαθή ζεηεία 10 κελψλ, θαη 2 εηψλ άλεπ απνδνρψλ γηα 

αλαηξνθή ηνπ ηέθλνπ ηνπο εθφζνλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί πάλσ απφ 50 εξγαδφκελνπο.  

 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ηελ Αίγππην, ν εξγνδφηεο είλαη γεληθά ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ αληηζηνηρνχλ θαηά πξνζέγγηζε ζην 25% ησλ απνδνρψλ ηνπ εξγαδφκελνπ, έσο έλα νξηζκέλν χςνο 

απνδνρψλ, ελψ ζπλεηζθέξεη θαη ν απαζρνινχκελνο. Οη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηελ αζθάιηζε 

γήξαηνο, αληθαλφηεηαο, ζαλάηνπ, εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, αζζέλεηαο θαη αλεξγίαο, κφλν γηα Αηγχπηηνπο 

εξγαδφκελνπο. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ππνινγίδνληαη ζηνπο κηζζνχο ησλ 

Αηγππηίσλ νη νπνίνη εξγάδνληαη κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Γηα βαζηθέο κεληαίεο απνδνρέο, ην χςνο ησλ 

εηζθνξψλ ηνπ εξγνδφηε αλέξρεηαη ζε 26% επί ηνπ κηζζνχ θαη ηνπ ππαιιήινπ ζε 14%, ελψ γηα θάζε επηπιένλ 

ακνηβή, νη εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε αλέξρνληαη ζε 24% θαη ηνπ ππαιιήινπ ζε 11%, αληηζηνίρσο. ιεο νη ηδησηηθέο 

εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ δσξεάλ ηαηξηθή αζθάιηζε γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, είηε κέζσ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, είηε κέζσ ηδησηηθψλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, ππνρξενχληαη λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζην πληαμηνδνηηθφ Σακείν ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2012 έρεη ηεζεί ζε ηζρχ λένο Νφκνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

Σν Γεθέκβξην 2017 ςεθίζηεθε απφ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην λνκνζεζία πνπ δεκηνχξγεζε λέν εζληθφ ζχζηεκα 

πγείαο ζηε ρψξα, ζε αλαζεψξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ρξνλνινγείην απφ ην 1964. Σν 

λέν ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά απφ ηνλ Ηνχιην 2019 ζην Πνξη αΐλη, 

ελψ ακέζσο ζηε ζπλέρεηα μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπ -ζε πηινηηθή βάζε- θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Ηζκαειίαο. Ζ 

δεχηεξε θάζε πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πεξηιάβεη ηηο πεξηθέξεηεο Λνχμνξ, Matrouh, Δξπζξάο Θάιαζζαο, 

Qena θαη Αζνπάλ θαη ζα δηαξθέζεη κεηαμχ ησλ εηψλ 2021 & 2023. Έσο ην έηνο 2032 πξνζδνθάηαη φηη ην λέν 

ζχζηεκα πγείαο ζα έρεη θαιχςεη νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην θαζηζηά ηε 

ζπκκεηνρή ζην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ππνρξεσηηθή. Σν λέν ζχζηεκα πξνβιέπεη θξαηήζεηο ππνρξεσηηθψλ 

εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη θξαηηθέο εηζθνξέο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζε αλαινγία 

πεξίπνπ 1% πξνο 4% ηνπ κηζζνχ, αληίζηνηρα. Σν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ζα θαιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνζειείαο ζην εμσηεξηθφ, ελψ δελ ζα θαιχπηεη ηηο ππεξεζίεο 

αζζελνθφξσλ θαη ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην λέν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο δελ 

ζα θαιχπηεη ηνπο αιινδαπνχο πνπ δνπλ ζηε ρψξα, ελψ ηα λνζνθνκεία ηνπ ζηξαηνχ, ηεο αζηπλνκίαο ή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζα επηηξέπεηαη λα κεηάζρνπλ ζην ζχζηεκα κφλνλ εθ‟ φζνλ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο 

πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. χκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία, ηξεηο θξαηηθνί νξγαληζκνί, νη 

Healthcare Organization (HCO), Quality Authorization Authority (QAA) θαη National Health Insurance Organization 

(HIO) είλαη αξκφδηνη γηα ηελ πινπνίεζε θαη επνπηεία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο.          

Σν αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πξνψζεζε ηελ ηειεπηαία δηεηία λνκνζεζία γηα ηελ αλακφξθσζε 

ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε βαζηθνχο ζθνπνχο ηε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ βάξνπο γηα ην θξάηνο, ηελ 

επίηεπμε ρξεκαηνδνηηθήο βησζηκφηεηαο θαη απηάξθεηαο, ηε δηαηήξεζε ηνπ θξαηηθνχ ξφινπ φζνλ αθνξά ηελ 
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αλαδηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ, ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηε κεγαιχηεξε εκπινθή ηεο 

ρξεκαηαγνξάο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ λέα λνκνζεζία πξνζδνθάηαη φηη ζα βνεζήζεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πςειψλ, ζπζζσξεπκέλσλ ρξφλησλ ειιεηκκάησλ ησλ θξαηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ηεο 

Αηγχπηνπ, δεκηνπξγψληαο εληαίν αζθαιηζηηθφ ηακείν. Ζ λέα λνκνζεζία (Social Security and Pensions Act), ε νπνία 

θπξψζεθε απφ ηνλ Αηγχπηην Πξφεδξν ηνλ Αχγνπζην 2019, πξνβιέπεη ζπλνιηθφ χςνο θξαηήζεσλ ζηνπο κηζζνχο 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ, αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζην επίπεδν ηνπ 21% -εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 12% 

ζα απνηεινχλ εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη πνζνζηφ 9% εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ- πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο 

ζπληάμεηο ησλ αθππεξεηνχλησλ ιφγσ ειηθίαο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ. εκεηψλεηαη φηη ην σο άλσ ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ θξαηήζεσλ ζα απμάλεηαη θαηά 1% αλά επηαεηία, έσο φηνπ θζάζεη ην επίπεδν ηνπ 26%, ελψ αλακέλεηαη 

λα πξνζηεζνχλ ζηαδηαθά θαη άιιεο θξαηήζεηο πνπ ζα θαιχπηνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο (ι.ρ. πγείαο θαη 

αλεξγίαο), νη νπνίεο ζα αλεβάζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ θξαηήζεσλ ζην 28,25% γηα ηνπο θξαηηθνχο θαη ζην 

29,75% γηα ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο. ην ηέινο ηνπ 2019, ε δηνίθεζε ηνπ λενζχζηαηνπ εληαίνπ θξαηηθνχ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ηακείνπ ηεο Αηγχπηνπ εμέδσζε εγθχθιην πνπ απνζαθελίδεη ηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ νη ππάιιεινη ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ θαη 

επνρηθψλ ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο λέαο λνκνζεζίαο γηα ηηο ζπληάμεηο. χκθσλα 

κε ηελ αλσηέξσ εγθχθιην, απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2020, νπφηε ηίζεηαη ζε ηζρχ ην λέν ζχζηεκα θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ, ην ειάρηζην εηήζην χςνο ησλ θξαηήζεσλ γηα ηνπο φινπο ηνπο ππαιιήινπο ζα αλέξρεηαη ζε 

EGP12.000, ελψ ην αλψηαην ζε EGP84.000. Σα σο άλσ θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα ζα απμάλνληαη θαηά 15% ζην 

μεθίλεκα εθάζηνπ έηνπο γηα δηάζηεκα επηαεηίαο, ελψ ελ ζπλερεία ζα αλαπξνζαξκφδνληαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε 

ην εθάζηνηε χςνο ηνπ πιεζσξηζκνχ.   

 Μεξίζκαηα επί ησλ θεξδψλ 

Οη εξγαδφκελνη εηαηξεηψλ Α.Δ., Δ.Π.Δ. θαη μέλσλ ππνθαηαζηεκάησλ δηθαηνχληαη κεξηδίνπ επί ησλ δηαλεκφκελσλ 

θεξδψλ. Σν ελ ιφγσ κεξίδην νξίδεηαη σο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ δηαλεκφκελσλ θεξδψλ, αιιά φρη 

κεγαιχηεξν ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη Δ.Π.Δ. κε κεηνρηθφ θεθάιαην κηθξφηεξν ησλ 250 ρηι. 

ιηξψλ εμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο κεξηδίνπ επί ησλ θεξδψλ. 

 Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα αιινδαπνχο 

Οη αιινδαπνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνχλ ζηελ Αίγππην νθείινπλ λα έρνπλ άδεηα εξγαζίαο απφ ην Τπνπξγείν 

Απαζρφιεζεο θαη Μεηαλάζηεπζεο, θαζψο θαη άδεηα παξακνλήο. Ζ αηγππηηαθή λνκνζεζία νξίδεη φηη γηα θάζε γηα 

πξφζιεςε μέλνπ εκπεηξνγλψκνλα ή ηερληθνχ ζηειέρνπο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε ηνπιάρηζηνλ 2 

Αηγππηίσλ ζε βνεζεηηθέο ζέζεηο, κε πξνζφληα θαη αξκνδηφηεηεο ζπλαθείο κε εθείλεο ησλ μέλσλ ζηειερψλ. Ο 

αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε επηρείξεζε δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηή, ελψ ην χςνο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 

κηζζνδνζίαο ηεο επηρείξεζεο, κε εμαίξεζε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

Γηα ηνπο εηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε 25%. Δπίζεο, νη ζπλνιηθέο απνιαβέο ησλ 

αιινδαπψλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Αιινδαπνί πνπ 

έρνπλ γελλεζεί θαη δνπλ ζηελ Αίγππην πξνηηκψληαη –βάζεη ηεο λνκνζεζίαο- έλαληη μέλσλ γηα πξφζιεςε ζε 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. 

 Κφζηνο εξγαζίαο 

Σν επίπεδν ησλ θαηψηαησλ κεληαίσλ κηζζψλ ζηελ Αίγππην έρεη απμεζεί απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019 θαη νξηζζεί ζηηο 

2.000 ιίξεο, έλαληη επηπέδνπ 1.200 ιηξψλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014. Δλ ηνχηνηο, νη θαηψηαηνη κηζζνί αλεηδίθεπησλ 

εξγαηψλ κπνξνχλ λα θζάζνπλ πνιχ ρακειφηεξα, πεξί ηηο 750 ιίξεο. Ζ ππεξσξηαθή εξγαζία πιεξψλεηαη κε 

πξνζαχμεζε 35% επί ησλ θαλνληθψλ απνδνρψλ γηα εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, κε 70%  γηα εξγαζία 
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θαηά ηε λχρηα, κε 100% γηα εξγαζία θαηά ηηο εκέξεο αλάπαπζεο θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο. Ζ αηγππηηαθή εξγαηηθή 

λνκνζεζία πξνβιέπεη ππνρξεσηηθή εηήζηα αχμεζε θαηά ειάρηζην φξην 7% επί ησλ βαζηθψλ κηζζψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ.                                                             

Σνλ Αχγνπζην 2019, ν Αηγχπηηνο Πξφεδξνο ππέγξαςε ην λφκν ππ‟ αξηζ. 142/2019, ν νπνίνο ηξνπνπνηεί αξθεηέο 

δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο λνκνζεζίαο (Ν. 213/2017) ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εξγαηηθψλ 

ελψζεσλ. Ο λένο λφκνο δίδεη ην δηθαίσκα ζηνπο εξγάηεο λα ζρεκαηίδνπλ εξγαηηθέο ελψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζε απηέο κεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 άηνκα. Ζ Γεληθή Έλσζε Δξγαηψλ (General Trade Union of Workers) ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 10 θιαδηθέο επηηξνπέο, εθάζηε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη 

ηνπιάρηζηνλ 15 εξγαδφκελνπο – εθπξνζψπνπο σο κέιε. Ζ Αηγππηηαθή Οκνζπνλδία Δξγαηηθψλ Δλψζεσλ (ETUF) 

απαηηείηαη λα ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ 7 Γεληθέο Δλψζεηο Δξγαηψλ, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ 150.000 

εξγαδφκελνπο σο κέιε. Ζ λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο ζεηξά πξνζηίκσλ γηα παξαβάζεηο απφ πιεπξάο ησλ 

επηθεθαιήο ησλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ ηεο ρψξαο.                                                                            

3. Σν θαζεζηψο θαη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζηελ Αίγππην 

Σα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο γεο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Αίγππην ξπζκίδνληαη κε βάζε ζεηξά λνκνζεηεκάησλ, 

ηα ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ ζπλνςίδνπκε θαησηέξσ: 

(α) Νφκνο 230/1996: ν Ν.230/1996, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ Ν.56/1988, επέηξεςε ζε αιινδαπνχο ηελ θαηνρή 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(i) Ζ ηδηνθηεζία πεξηνξίδεηαη ζε δχν αθίλεηα γηα ηδηνθαηνίθεζε, επηπιένλ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηνρήο αθηλήηνπ 

πεξηνπζίαο αλαγθαίαο γηα δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο παξέρεη άδεηα ε αηγππηηαθή Κπβέξλεζε. 

(ii) Σν κέγεζνο θάζε αθηλήηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 4.000 ηεηξαγσληθά κέηξα. 

(iii) Σν αθίλεην δελ είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ηζηνξηθφο ρψξνο. 

Δμαηξέζεηο απφ ηηο δχν πξψηεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ.  

Ζ ηδηνθηεζία αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ππφθεηηαη ζε φξνπο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην.  

Αιινδαπνί νη νπνίνη θαηέρνπλ αθαηνίθεηε αθίλεηε πεξηνπζία (νηθφπεδν) νθείινπλ λα νηθνδνκήζνπλ εληφο 

πεξηφδνπ πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο λνκηθήο θαηνρήο (θαηαρψξεζε ζην θηεκαηνιφγην). 

Αιινδαπνί δελ δχλαληαη λα πσιήζνπλ αθίλεηε πεξηνπζία πξνηνχ παξέιζνπλ πέληε έηε απφ ηελ θαηαρψξεζε 

απηήο, εθηφο εάλ έρνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 

(β) Νφκνο 94/2005: Ζ ελ ιφγσ λνκνζεζία, ε νπνία ηξνπνπνίεζε δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί εηαηξεηψλ (159/1981) 

θαη ηνπ παιαηνχ επελδπηηθνχ λφκνπ ηνπ 1997 (8/1997), πξνβιέπεη φηη νη εηαηξείεο θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα 

έρνπλ δηθαίσκα λα θαηέρνπλ ηδηνθηεζία γεο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Αίγππην πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ή λα 

επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, αζρέησο ηεο εζληθφηεηαο ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ, ή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο, 

ή αθφκε θαη ησλ κεξηδίσλ πνπ απηνί θαηέρνπλ ζηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο ή λνκηθά πξφζσπα, κε ηελ εμαίξεζε ηεο γεο 

θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε πεξηνρέο φπνπ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί.  

(γ) Πξσζππνπξγηθφ δηάηαγκα 548/2005: Σν ελ ιφγσ δηάηαγκα εηζάγεη ίζε κεηαρείξηζε Αηγππηίσλ θαη 

αιινδαπψλ φζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε ζθνπφ ηελ ηδηνθαηνίθεζε ζε νξηζκέλεο 

ηνπξηζηηθέο θαη λεναλαπηπζζφκελεο αζηηθέο / νηθηζηηθέο πεξηνρέο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηνρέο ζηηο αθηέο ηεο 

Δξπζξάο Θάιαζζαο). Οη αιινδαπνί σζηφζν πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε γηα έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο 

αηγππηηαθέο αξρέο (θπξίσο Τπνπξγεία Άκπλαο θαη Δζσηεξηθψλ, θαζψο θαη Δζληθή Τπεξεζία Αζθάιεηαο). Σν 

δηάηαγκα επηηξέπεη επίζεο ζε αιινδαπνχο λα κηζζψλνπλ νηθηζηηθέο κνλάδεο κε επηθαξπία ζηελ πεξηνρή ηνπ 



 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ Ο.Δ.Τ. ΚΑΪΡΟΤ 

 

Κσδηθφο: ΟΓ.ΓΔΝ.30 - 02  Έθδνζε: 8ε - 23/2/2020 ειίδα #: 20 απφ 84 

 

Sharm El-Sheikh, γηα πεξίνδν 99 εηψλ, θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ αξκφδησλ αηγππηηαθψλ αξρψλ. Δπηπιένλ, δίλεη ην 

δηθαίσκα ζε αιινδαπνχο λα κεηαβηβάδνπλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο. 

(δ) Πξσζππνπξγηθφ δηάηαγκα 350/2007: Σν ελ ιφγσ δηάηαγκα πξνβιέπεη, φπσο θαη ε σο άλσ λνκνζεζία ηνπ 

2005, φηη φιεο νη εηαηξείεο θαη λνκηθά πξφζσπα, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο θαη ηφπνπ δηακνλήο ησλ εηαίξσλ / 

κεηφρσλ, έρνπλ δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία γεο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ άζθεζε / επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, κε εμαίξεζε ηε γε ζε πεξηνρέο ζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ζε παξακεζφξηεο 

πεξηνρέο ζηα δπηηθά, αλαηνιηθά θαη λφηηα ηεο ρψξαο, ζε λεζηά ζηελ Δξπζξά θαη ηε Μεζφγεην, ζηε Γηψξπγα ηνπ 

νπέδ θαη ζηε Υεξζφλεζν ηνπ ηλά. 

(ε) Νφκνο 95/2015: Ζ ελ ιφγσ λνκνζεζία απαγνξεχεη ζε μέλεο εηαηξείεο θαη λνκηθά πξφζσπα ηελ ηδηνθηεζία γεο 

θαη αθηλήησλ ζηε Υεξζφλεζν ηνπ ηλά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηνηθεηηθή 

αξκνδηφηεηα ησλ επαξρηψλ Ηζκαειίαο, νπέδ θαη Πνξη άηλη. Οξίδεη επίζεο, φηη νη εηαηξείεο, ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο θαη ππφ ηνλ φξν ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ (Τπ. Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ θαη 

αξρψλ αζθάιεηαο), κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κέζσ επηθαξπίαο ην δηθαίσκα ρξήζεο γεο θαη αθηλήησλ ζηε 

Υεξζφλεζν ηνπ ηλά γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 50 εηψλ.   

Πεξαηηέξσ, ε ηδηνθηεζία αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ αιινδαπνχο ξπζκίδεηαη απφ δηαηάμεηο δχν επηπιένλ, 

παιαηφηεξσλ λφκσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αθφινπζσλ:  

(α) Ο Ν.15/1963 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (Ν.104/1985) απαγνξεχνπλ ηελ αγνξά αγξνηηθψλ εθηάζεσλ απφ 

αιινδαπά θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. 

(β) Ο Ν.143/1981 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (Ν.55/1988, Ν.205/1991 θαη Ν.96/1995) ξπζκίδνπλ ηελ αγνξά θαη 

ηδηνθηεζία αλαθηεκέλσλ εθηάζεσλ εξήκνπ. Βάζεη απηνχ ζεζπίδνληαη φξηα γηα ην κέγεζνο ησλ εθηάζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Οη θνηλνπξαμίεο επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ έσο θαη 10.000 

Feddans (έλα Feddan αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 4,2 ζηξέκκαηα), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζε θάζε εηαίξν δελ ζα 

αλαινγνχλ πεξηζζφηεξα απφ 150 Feddans. Οη κεηνρηθέο εηαηξείεο δχλαληαη λα θαηέρνπλ έσο 50.000 Feddans. 

ε θνηλνπξαμίεο θαη κεηνρηθέο εηαηξείεο πνπ θαηέρνπλ εθηάζεηο εξήκνπ, εληφο ησλ αλσηέξσ νξίσλ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ αιινδαπνί, ην 51% φκσο ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα αλήθεη ζε Αηγππηίνπο. ε πεξίπησζε 

εθθαζάξηζεο, ην ζχλνιν ηεο γεο επηζηξέθεη ζηνπο Αηγππηίνπο ηδηνθηήηεο. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.143 σο 

έξεκνο ραξαθηεξίδεηαη έθηαζε πνπ απέρεη 2 ρηιηφκεηξα απφ ηα φξηα ηεο πφιεο. 

Ζ ελνηθίαζε ησλ ελ ιφγσ εθηάζεσλ γηα πεξίνδν άλσ ησλ 50 εηψλ ινγίδεηαη σο ηδηνθηεζία ζην πιαίζην ηνπ Ν.143. 

Παξ‟ φηη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ δελ απαηηείηαη ελ γέλεη αηγππηηαθή 

ζπκκεηνρή, γηα φζεο εμ απηψλ αλαιακβάλνπλ έξγα ζε εθηάζεηο εξήκνπ επηβάιιεηαη πιεηνςεθηθή αηγππηηαθή 

ζπκκεηνρή. χκθσλα κε ηνλ Ν.55/1988 ππήθννη αξαβηθψλ ρσξψλ δχλαληαη λα ηχρνπλ κεηαρείξηζεο φκνηαο κε 

ηνπο Αηγππηίνπο πνιίηεο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Νφκνπ απηνχ, βάζεη Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. 

Δμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ εηζήγαγε ν Ν. 14/2012, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ ηδηνθηεζία αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηε 

Γηψξπγα ηνπ νπέδ. χκθσλα κε απηφλ, ην δηθαίσκα απφθηεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ θπζηθά πξφζσπα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε Αηγππηίνπο πνιίηεο, πνπ δε δηαζέηνπλ δεχηεξε ηζαγέλεηα θαη 

ησλ νπνίσλ ακθφηεξνη νη γνλείο είλαη Αηγχπηηνη. ζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, επηηξέπεηαη ζε απηά λα 

θαηέρνπλ αθίλεηε πεξηνπζία κφλν φηαλ ην θεθάιαηφ ηνπο αλήθεη ζε Αηγππηίνπο, ελψ ην δηθαίσκα επηθαξπίαο 

αιινδαπψλ πεξηνξίδεηαη ζε ηξηάληα ρξφληα κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε 50 ρξφληα, εάλ ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε 

ησλ αξκφδησλ αηγππηηαθψλ αξρψλ. Δπηπιένλ, κε ην Ν. 203/2012, πνπ ζπληάρζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Άκπλαο, απαγνξεχεηαη θάζε κνξθή ηδηνθηεζίαο θαη ρξήζεο ηεο πεξηνρήο πνπ εθηείλεηαη 5 ρηιηφκεηξα 

δπηηθά ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ ηεο Αηγχπηνπ κε ηε Γάδα θαη ην Ηζξαήι, κε εμαίξεζε ηελ πφιε Ραθάρ, ελψ 
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απαγνξεχεηαη επίζεο θάζε είδνπο ηδηνθηεζία θαη ρξήζε ησλ λεζηψλ, πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζην Κπβεξλείν ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο.   

4. Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο & πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

Σν 2002, κε ην Νφκν. 82/2002, ε Αίγππηνο ζέζπηζε εκπεξηζηαησκέλε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπκβαηή κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ, ε νπνία ξπζκίδεη 

ηελ πξνζηαζία δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ, ππνδεηγκάησλ ρξεζηκφηεηαο (“utility models”), 

ζρεδίσλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, εκπνξηθψλ ζεκάησλ, γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ, δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη πνηθηιηψλ θπηψλ. χκθσλα κε ηελ σο άλσ ηζρχνπζα νινθιεξσκέλε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, νη εθεπξέηεο κπνξνχλ λα θαηνρπξψλνπλ ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ηνπο γηα 

πεξίνδν είθνζη εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηελ Αίγππην. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο απαηηείηαη πιήξεο απνθάιπςε θαη παξάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ 

ηεο επξεζηηερλίαο θαη θαηαβάιιεηαη εθ‟ άπαμ ηέινο, ελψ απφ ην δεχηεξν έηνο έσο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

θαηνρχξσζεο θαηαβάιιεηαη εηήζην ηέινο. Δπίζεο, ν αηηψλ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο πξέπεη λα θαηαβάιεη ηηο 

ακνηβέο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ θαινχληαη απφ ην Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο (Egyptian Patent 

Office) γηα ην ζρεηηθφ έιεγρν, θαζψο θαη ην θφζηνο εμέηαζεο. Ζ παξάιεηςε θαηαβνιήο ηνπ εηήζηνπ ηέινπο 

επηζχξεη ηε δηαθνπή ηεο πεξηφδνπ θαηνρχξσζεο. Ηδηνθηήηεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο πνπ είλαη θαηνρπξσκέλα 

ζην εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα θαηνρχξσζε απηψλ ζηελ Αίγππην, εληφο πεξηφδνπ ελφο έηνπο 

απφ ηε ζρεηηθή αίηεζε θαηνρχξσζεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Ζ πξνζηαζία ησλ δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο είλαη γηα πεξίνδν είθνζη εηψλ αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

θαηνρχξσζεο ζην αξκφδην Γξαθείν, θαη θαιχπηεη λέα βηνκεραληθά πξντφληα, λέεο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο ή λέεο 

εθαξκνγέο ήδε πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ. Δπηπιένλ, ε πξνζηαζία ησλ βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ είλαη 

δεθαεηήο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαηνρχξσζεο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα αθφκε πέληε 

έηε, ε πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ είλαη δεθαεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα αθφκε δέθα έηε θαη 

αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηνρχξσζήο ηνπο ζηελ Αίγππην. Ζ αηγππηηαθή λνκνζεζία παξέρεη εμάιινπ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα πεξηφδνπο πνπ πνηθίιινπλ –απφ 15 έσο πάλσ απφ 50 

έηε- αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ην εάλ απηφ αλήθεη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. εκεηψλεηαη φηη ε 

Αίγππηνο έρεη ππνγξάςεη, κεηαμχ άιισλ, πέληε δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπγθεθξηκέλα ηε Γηεζλή χκβαζε Παξηζίσλ ηνπ 1883 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ηε πκθσλία Γηεζλνχο πλεξγαζίαο γηα ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο (PCT) ηνπ WIPO, 

ηε πκθσλία ηεο Μαδξίηεο γηα ηε δηεζλή θαηνρχξσζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ηε χκβαζε ηεο Βέξλεο ηνπ 1886 γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ινγνηερληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ θαη ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1971 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ παξαγσγψλ κνπζηθψλ έξγσλ.     

Δπεηδή ε πξνζηαζία ηεο βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απνηειεί ηδηαίηεξα πεξίπινθν δήηεκα κε 

αξθεηέο λνκηθήο θχζεσο ιεπηνκέξεηεο, ζπληζηάηαη φπσο νη ελδηαθεξφκελνη δεηνχλ εγθαίξσο εμεηδηθεπκέλε λνκηθή 

ζπκβνπιή πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηελ Αίγππην. 

Οιφθιεξνο ν λφκνο θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα άκεζε ελεκέξσζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο 

επξεζηηερλίαο ζηελ Αίγππην θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζήο ηεο, αλεπξίζθνληαη ζηελ θάησζη αξκφδηα 

ππεξεζία - Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο Αηγχπηνπ. 
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5. Ο ηξαπεδηθφο – ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ζηελ Αίγππην   

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζπληζηά ζεκειηψδε παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Αηγχπηνπ, επηδεηθλχνληαο 

ζεκαληηθέο αληνρέο απφ ηα γεγνλφηα ηνπ 2011 πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαηξνπή ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ, θαη έπεηηα. 

Ζ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ηνκέα βαζίδεηαη ζηε ζπληεξεηηθή πνιηηηθή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ζε ζρέζε, θπξίσο, κε ηελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ν ηξαπεδηθφο θιάδνο δηαδξακάηηζε 

θνκβηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, ζπληζηψληαο ηνλ θχξην δαλεηζηή ηεο θπβέξλεζεο. 

Γεδνκέλσλ ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο, ησλ πςειψλ ξπζκψλ πιεζσξηζκνχ, ηεο χθεζεο βαζηθψλ ηνκέσλ 

νηθνλνκίαο θαη ηεο δηεχξπλζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνβαίλεη 

επαλεηιεκκέλσο ζε εγρψξηεο εθδφζεηο νκνιφγσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ, δαλεηδφκελε θπξίσο απφ ηηο εγρψξηεο 

ηξάπεδεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηά έληνλν πξφβιεκα αληηκεηψπηζε ην αηγππηηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 2016, φηαλ ε ρψξα επιήγε απφ ζνβαξή έιιεηςε ζπλαιιάγκαηνο. Ζ θαηάζηαζε 

βειηηψζεθε έθηνηε ζηαδηαθά κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηε ζέζε ηνπ εγρψξηνπ 

λνκίζκαηνο ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο δηαθχκαλζεο ην Ννέκβξην 2016, πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ εηζξνή 

ζπλαιιάγκαηνο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηελ εμαθάληζε ηεο «παξάιιειεο» αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο.  

Ο βαζηθφο λφκνο πνπ δηέπεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηελ Αίγππην είλαη ν 88/2003, ν νπνίνο δίλεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα λα δηακνξθψλεη θαη πινπνηεί ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, θαζψο θαη λα αζθεί 

ηελ επνπηεία ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ, ην νπνίν 

πξέπεη λα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαβεβιεκέλν αλέξρεηαη ζηηο EGP500 εθαη. Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνσζεί 

απφ ην 2017 κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ / ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν, νη νπνίεο θαηά ην καθξφ ζηάδην 

ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο έρνπλ πξνθαιέζεη έληνλεο ζπδεηήζεηο θαη αξθεηέο δηακάρεο κεηαμχ 

ππνζηεξηθηψλ ηνπο θαη κε, εληφο θαη εθηφο ηνπ θιάδνπ. Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην, ηνπιάρηζηνλ φπσο έρεη 

ζρεδηαζηεί απφ ηελ θπβέξλεζε, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, ππνρξεψλνληαο ηηο 

κελ εγρψξηεο ηξάπεδεο λα απμήζνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο βάζε απφ ην ειάρηζην επίπεδν ησλ EGP500 εθαη. ζε 

εθείλν ησλ EGP5 δηζ., ηα δε ππνθαηαζηήκαηα μέλσλ ηξαπεδψλ λα ηελ απμήζνπλ επίζεο ζε $150 εθαη. απφ $50 

εθαη. κέρξη ζήκεξα. Οη ηξάπεδεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηξηεηή κεηαβαηηθή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηεο λέαο λνκνζεζίαο.  

Δπηπιένλ, ε λέα λνκνζεζία αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ απηνλνκία θαη ηνλ επνπηηθφ ξφιν ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο Αηγχπηνπ, ε νπνία ζα απνιακβάλεη ηερληθήο, νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο θαη ζα ππάγεηαη 

θαηεπζείαλ ζηελ αηγππηηαθή Πξνεδξία. Σνλ Οθηψβξην 2019, ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ην 

αλαζεσξεκέλν λνκνζρέδην πνπ ζα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ελ ιφγσ 

λνκνζρέδην, ην νπνίν ζα αληηθαηαζηήζεη ην λφκν ππ‟ αξηζ. 88/2003 πνπ δηέπεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, 

πεξηιακβάλεη 242 άξζξα, έρεη ήδε ππνζηεί λνκνηερληθή επεμεξγαζία απφ ην λνκηθφ ζπκβνχιην ηνπ θξάηνπο 

(State Council), θαη έρεη εηζαρζεί ζην ηέινο ηνπ 2019 πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ζην θνηλνβνχιην.  

mailto:patinfo@egypo.gov.eg
http://www.egypo.gov.eg/
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Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, δηαπηζηψλνληαο φηη ζεκεησλφηαλ «ππεξκεγέζπλζε» ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα θαη ζπλαθφινπζα ραιάξσζε ησλ πξαθηηθψλ ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ, επηδφζεθε ζε 

πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ θιάδν, θαηαθέξλνληαο λα κεηψζεη ζηαδηαθά ηνλ αξηζκφ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ απφ 61 ην 2004 ζε 38 ηνλ Ηαλνπάξην 2019. Οη 38 αδεηνδνηεκέλεο ηξάπεδεο, θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο, 

ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 4.155 ππνθαηαζηήκαηα (ζηνηρεία Ηνπλ. 2018). Παξά ηε ζηαζεξή αχμεζε ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ εηεζίσο, ε ηξαπεδηθή δηείζδπζε ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ παξακέλεη ρακειή, αιιά κε 

ζεκαληηθέο πξννπηηθέο επέθηαζεο. χκθσλα κε ζηνηρεία έηνπο 2017, πεξίπνπ ην 33% ησλ ελειίθσλ Αηγππηίσλ 

θαηείραλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, έλαληη πνζνζηνχ θάησ ηνπ 20% ην 2014. 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ην θξάηνο έρεη απνζχξεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ απφ 

πνιιέο ηξάπεδεο θαη ην 2008 ηδησηηθνπνίεζε ηελ θξαηηθή Bank of Alexandria, εθρσξψληαο ην 70,25% ησλ 

κεηνρψλ ηεο ζηνλ ηηαιηθφ ηξαπεδηθφ φκηιν Intesa Sanpaolo, δηαηεξψληαο κεξίδην 20%. εκεηψλεηαη φηη ζηελ 

παξνχζα θάζε (αξρέο 2020), παξαηεξείηαη ηάζε εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο 

Αηγχπηνπ, θπξίσο κεηαμχ ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, αιιά θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ νξηζκέλσλ 

κεγάισλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ, κε πιένλ πξνσζεκέλε ηε κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ηεο Banque du Caire, κέζσ 

αξρηθήο δεκφζηαο εγγξαθήο κεηνρψλ ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγχπηνπ, πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ 

πξψηνπ εκίζεσο ηνπ 2020. 

Με βάζε ζηνηρεία αξρψλ 2018, νη κεγαιχηεξεο θξαηηθέο ηξάπεδεο είλαη νη National Bank of Egypt (ελεξγεηηθφ 

$78,7 δηζ.), Banque Misr (ελεξγεηηθφ $44,2 δηζ.), θαη Banque du Caire (ελεξγεηηθφ $8,4 δηζ., ζηνηρεία κέζσλ 

2017). Με βάζε ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ 2018, νη κεγαιχηεξεο ηδησηηθέο ηξάπεδεο (ζπλνιηθά 26), αληηζηνίρσο, είλαη ε 

Commercial International Bank (ελεξγεηηθφ $19,2 δηζ.), θαη ε Qatar National Bank-QNB Al Ahly (ελεξγεηηθφ $14,5 

δηζ.). Ζ κεγαιχηεξε μέλε ηξάπεδα είλαη ε HSBC, κε παξνπζία ζηελ Αίγππην απφ ην 1982, ελεξγεηηθφ $4,59 δηζ. 

θαη άλσ ησλ 100 ππνθαηαζηήκαηα, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεκεησζεί «θχκα» εηζφδνπ ηξαπεδψλ απφ ρψξεο 

ηνπ Κφιπνπ, ζπλήζσο δηα ηεο εμαγνξάο ππνθαηαζηεκάησλ επξσπατθψλ ηδξπκάησλ πνπ είραλ παξνπζία ζηε 

ρψξα. πγθεθξηκέλα, ε ηξάπεδα Emirates NBD απφ ην Νηνπκπάη, ε νπνία εμαγφξαζε ζηα ηέιε ηνπ 2012 ην 

κεξίδην (95,2%) ηεο γαιιηθήο BNP Paribas ζηελ BNP Paribas Egypt θαη ηα 69 ππνθαηαζηήκαηά ηεο, ε QNB Al 

Ahly ηνπ Καηάξ πνπ εμαγφξαζε ην Μάξηην 2013 ηε γαιιηθή National Société Générale Bank (NSGB) θαη ηα 160 

ππνθαηαζηήκαηά ηεο, θαζψο θαη ε ηξάπεδα Al Ahli απφ ην Κνπβέηη πνπ εμαγφξαζε ηνλ Αχγνπζην 2015 ην κεξίδην 

(98,5%) ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ αηγππηηαθή ζπγαηξηθή ηεο, έλαληη $150 εθαη. εκεηψλεηαη φηη ε εδψ 

ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο δηέζεηε 39 ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ πεξίπνπ $530 εθαη. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε μέλε ηξάπεδα κε ηελ αξραηφηεξε παξνπζία ζηελ Αίγππην (απφ ην 1864), ε Barclays, ηνλ 

Οθηψβξην 2016 πψιεζε ην δίθηπν ησλ 55 ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ζηε καξνθηλή Attijariwafa Bank θαη απνρψξεζε 

απφ ηελ ρψξα. Παξάιιεια ζηελ ηνπηθή αγνξά ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ 20 Γξαθεία Αληηπξνζψπεπζεο 

μέλσλ ηξαπεδψλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδνο), ζπκπεξηιακβαλφκελσλ απηψλ ηεο JP 

Morgan Chase, Credit Suisse, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland θαη State Bank of India.  

Απφ ην Μάην 2019 είρε νξηζηηθνπνηεζεί ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ηεο εδψ ζπγαηξηθήο (πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππνθαηαζηήκαηνο) ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδνο, NBG Egypt (έπεηηα απφ ζρεδφλ 100 

ρξφληα παξνπζίαο ζηε ρψξα, ζπγθεθξηκέλα, απφ ην έηνο 1933, κε ηελ εμαγνξά ηεο “Anatoly” Bank), απφ ην 

κεγαιχηεξν ηξαπεδηθφ φκηιν ηνπ Ληβάλνπ, Bank Audi. Με βάζε ηε ζπκθσλία, ε ιηβαληθή ηξάπεδα Bank Audi 

επξφθεηην λα απνθηήζεη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο NBG Egypt, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ θαη 

ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, θαζψο επίζεο ην δίθηπν 17 ππνθαηαζηεκάησλ απηήο, φπνπ απαζρνινχληαη 
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πεξίπνπ 250 ηξαπεδηθνί ππάιιεινη. Σν χςνο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο NBG Egypt αλέξρεηαη ζε €110 εθαη. 

Πάλησο, ελ ζπλερεία ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ε νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ εμαγνξάο «πάγσζε» εμαηηίαο δηαθνξάο 

κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ηεο NBG Egypt θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, αλαθνξηθά κε ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα 

θαηαβαιιφηαλ ζε απηνχο πξνηνχ κεηαθεξζνχλ ζηε ιηβαληθή ηξάπεδα. ηηο αξρέο δε ηνπ 2020, ζε ζπλέρεηα ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ιηβαληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ε αηγππηηαθή κνλάδα ηεο Bank Audi 

απνηειεί πιένλ ζηφρν εμαγνξάο γηα ηνλ εκηξαηηλφ ηξαπεδηθφ φκηιν First Abu Dhabi Bank, κε ζπλέπεηα, 

απφ φηη θαίλεηαη, λα εγθαηαιείπεηαη κάιινλ ε εμαγνξά ηεο NBG Egypt απφ ηε ιηβαληθή ηξάπεδα.   

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017 ζχζηεζε Δζληθφ πκβνχιην Πιεξσκψλ, ην νπνίν ζηνρεχεη 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ραξηνλνκηζκάησλ εθηφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θπξίσο δηα ηεο ζηήξημεο ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. χκθσλα κε ζηνηρεία επηεκβξίνπ 2018, ππφ ζπδήηεζε ζε 

θπβεξλεηηθφ επίπεδν βξίζθεηαη λνκνζρέδην πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ άλεπ ρξήζεο κεηξεηψλ, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ςεθηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Κχξηνη ζθνπνί 

ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ην δηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

πιεξσκψλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζηνπο πνιίηεο, ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο δηαθζνξάο, ν πεξηνξηζκφο ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη ε έληαμή ηεο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. 

Σνλ Οθηψβξην 2019, ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ εμέδσζε ηέζζεξηο λένπο θαλνληζκνχο νη νπνίνη 

απζηεξνπνηνχλ ηνλ έιεγρν επί ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ πξνο ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο θαη κε 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη λένη θαλνληζκνί αλακέλεηαη λα ππνρξεψζνπλ ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο λα 

αλαζηέιινπλ ηηο ρνξεγήζεηο κηθξνδαλείσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί παξαηππίεο ή αηαζζαιίεο απφ 

πιεπξάο δαλεηνιεπηψλ, θαζψο θαη λα πεξηνξίδνπλ ην βαζκφ δαλεηαθήο κφριεπζεο ησλ νληνηήησλ πνπ δέρνληαη 

κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο. Οη δαλεηδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα αληινχλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο ηαπηφρξνλα απφ 

πεξηζζφηεξεο ησλ ηξηψλ πεγέο, ελψ νη ηξάπεδεο ηεο ρψξαο δελ ζα κπνξνχλ λα ζπλππνινγίζνπλ ηηο 

κηθξνρξεκαηνδνηήζεηο ζην επηβιεζέλ απφ ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πνζνζηφ 20% πνπ πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχνπλ νη ρνξεγήζεηο πξνο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ρνξεγήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ. Δπηπιένλ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα εμέδσζε λένπο θαλνληζκνχο ζρεηηθνχο κε ηηο 

ρνξεγήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ πξνο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαζθάιηζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ δαλεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηψλ. Δπίζεο, ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή θαη ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

Σν Γεθέκβξην 2019, ε Κεληξηθή Σξάπεδα εγθαηλίαζε λέεο πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

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

κεζαίνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ. ζνλ 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%. Ζ 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. Ζ ηξίηε θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία, ε 

νπνία ζα πινπνηεζεί απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, αθνξά ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε νηθνγελεηψλ κεζαίνπ 
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εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ θαηνηθία κέζσ επηδνηνχκελσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ κε 

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

Σνλ Ηνχλην 2017, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγχπηνπ (CBE) αλαθνίλσζε ηελ άξζε ηνπ επηβιεζέληνο ην 

Φεβξνπάξην 2011 αλψηαηνπ νξίνπ ζηηο δηαηξαπεδηθέο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε 

ζπλάιιαγκα ζην εμσηεξηθφ, χςνπο $100.000 εηεζίσο, ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο πξνζπάζεηαο γηα 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα. ην ηέινο Ννεκβξίνπ 2017, ε Κεληξηθή Σξάπεδα αλαθνίλσζε 

επίζεο ηελ άξζε ησλ ηζρπφλησλ απφ ην 2012 πεξηνξηζκψλ ζηηο ζπλαιιαγέο λνκηθψλ πξνζψπσλ κέζσ 

ηεξνχκελσλ ινγαξηαζκψλ ζπλαιιάγκαηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εηζαγσγψλ κε βαζηθψλ αγαζψλ, 

χςνπο $10.000 εκεξεζίσο θαη $50.000 κεληαίσο φζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο θαη $30.000 φζνλ αθνξά ηηο 

αλαιήςεηο, πνπ είρε πιήμεη ζνβαξά ην εηζαγσγηθφ εκπφξην. Ζ άξζε ησλ σο άλσ πεξηνξηζκψλ εκπίπηεη ζηηο 

δεζκεχζεηο ηεο Αηγχπηνπ έλαληη ηνπ ΓΝΣ, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο γηα παξνρή απφ ην Σακείν εθηεηακέλεο 

ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηε ρψξα. 

Σν Γεθέκβξην 2018 θαηαξγήζεθε εηδηθφο κεραληζκφο εγγπήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην μέλν ζπλάιιαγκα εηο 

ρείξαο μέλσλ επελδπηψλ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ Αίγππην (επελδχζεηο ζε θξαηηθά ρξεφγξαθα, θαζψο θαη ζε 

ηίηινπο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αηγχπηνπ), ζε πεξίπησζε πνπ απηνί  απνθαζίζνπλ ηελ «έμνδφ» ηνπο απφ ηελ 

αηγππηηαθή αγνξά θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπο. Με ηελ θαηάξγεζε ηνπ ελ ιφγσ 

κεραληζκνχ, νη επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ δηελεξγνχληαη κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο σο άλσ 

εγγπεηηθφο κεραληζκφο είρε εγθαζηδξπζεί ην Μάξηην 2013, επνρή θαηά ηελ νπνία ε έιιεηςε δηεζλνχο 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηε ρψξα απέηξεπε ηελ εηζξνή μέλσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο απηήλ. 

Σνλ Απξίιην 2019, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ην δηεζλέο θεληξηθφ απνζεηήξην αμηψλ κε έδξα ηηο 

Βξπμέιιεο, Euroclear, ππέγξαςαλ ζηελ Οπάζηγθηνλ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο πνπ ζα επηηξέςεη ηε 

ζπκπεξίιεςε αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ εθθξαζκέλσλ ζε ιίξεο, κεηαμχ ησλ ρξενγξάθσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην Euroclear, δηεπθνιχλνληαο ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα πξνβαίλνπλ απ‟ επζείαο ζε επελδπηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο ζε αηγππηηαθά θξαηηθά ρξεφγξαθα εθθξαζκέλα ζε ιίξεο. 

Σν Μάξηην 2019 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) εμαίξεζε γηα έλα έηνο –έσο ηηο 15/3/2020- ηηο εηζαγσγέο 

ξπδηνχ, μεξψλ θαζνιηψλ, θαθψλ θαη θνπθηψλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο, απφ πιεπξάο ησλ εγρψξησλ 

εηζαγσγέσλ, ηνπ ηζφπνζνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ζε ζπλάιιαγκα, κέηξν πνπ είρε επηβιεζεί θαη 

ίζρπε απφ ην έηνο 2015, επνρή θαηά ηελ νπνία ε Αίγππηνο αληηκεηψπηδε έληνλα πξνβιήκαηα έιιεηςεο 

ζπλαιιάγκαηνο. Γηεπθξηλίδνπκε φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 2015 απαηηνχζε απφ ηνπο εγρψξηνπο εηζαγσγείο λα 

θαιχπηνπλ εμ νινθιήξνπ ζε ζπλάιιαγκα ηελ αμία ησλ ελέγγπσλ πηζηψζεσλ πνπ αλνίγνληαλ ζηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εηζαγσγέο, αθξηβψο θαηά ηε ζηηγκή ηνπ αλνίγκαηνο 

απηψλ.       

Β2. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ – ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΗΟΓΟΤ 

 

1. ηξαηεγηθή εηζφδνπ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά, δίθηπα δηαλνκήο, θαηαλαισηηθά πξφηππα 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εμάγνπλ ζηελ Αίγππην, ηδηαίηεξα νη κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, 

ζα πξέπεη θαη‟ αξράο λα εληνπίδνπλ ληφπην εηζαγσγέα ή δηαλνκέα, κε ηνλ νπνίν λα νηθνδνκνχλ ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο, θαζψο νη εγρψξηνη εηζαγσγείο είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ επξχηεξε θαη βαζχηεξε γλψζε, άλεζε ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλεπψο δπλαηφηεηα ππνβνήζεζεο ησλ αιινδαπψλ εμαγσγέσλ πξνο 
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ππεξπήδεζε ησλ δηαθφξσλ εκπνδίσλ πνπ θαηά θαηξνχο ηίζεληαη ζηηο εηζαγσγέο απφ θξαηηθήο αηγππηηαθήο 

πιεπξάο. Δπίζεο, νη ληφπηνη εηζαγσγείο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα εγρψξηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη δηαζέηνπλ ζρέζεηο 

κε ηνπο ιηαλέκπνξνπο. Οη πξνκήζεηεο ησλ Αηγππηίσλ εηζαγσγέσλ / αληηπξνζψπσλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε 

θχζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, ηνλ φγθν πσιήζεσλ θαη ην βαζκφ εκπινθήο / θφξην εξγαζίαο ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ζηελ φιε δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, ηα 

πνζνζηά ακνηβψλ ησλ εγρψξησλ αληηπξνζψπσλ θαηά πξνζέγγηζε θπκαίλνληαη ζε 1%-3% γηα εκπνξεχκαηα 

φπσο ζηηεξά, ξχδη, δάραξε, μπιεία θαη βακβάθη, ζε 3%-5% γηα ηξφθηκα θαη ρεκηθά, ζε πεξίπνπ 10% γηα 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη πεξίπνπ 15% γηα επηζηεκνληθφ εμνπιηζκφ ελψ γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα νη ακνηβέο 

ηνπ αληηπξνζψπνπ θπκαίλνληαη γχξσ ζην 3%-5%. Οη πξνκήζεηεο ησλ αληηπξνζψπσλ ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ 

δηαγσληζκψλ ζπλαξηψληαη πξνο ηελ αμία ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ζνβαξή πξννπηηθή, νη  ελ 

δπλάκεη εμαγσγείο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά σο 

«κεζν-καθξνπξφζεζκε» επέλδπζε, παξά σο επθαηξηαθή ζπλαιιαγή.  

Οξηζκέλνη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο μέλνη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη πνπ δηαζέηνπλ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Αίγππην, ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ειεπζέξσλ ή άιισλ εηδηθψλ επελδπηηθψλ δσλψλ, ρξεζηκνπνηνχλ 

αζθαιψο ηε κέζνδν ησλ απ‟ επζείαο πσιήζεσλ, ρσξίο ηε ρξήζε εγρψξηνπ αληηπξνζψπνπ, θαζψο γλσξίδνπλ ηελ 

αγνξά θαη αμηνπνηνχλ ην επηηφπην εξγαηηθφ  / ζηειερηαθφ δπλακηθφ πνπ δηαζέηνπλ. Δπηπιένλ, άιινη κεγάινη 

δηεζλείο φκηινη κε παξνπζία ζηελ αηγππηηαθή αγνξά ζπζηήλνπλ θνηλνπξαμίεο κε εγρψξηνπο εηαίξνπο κε 

αληηθείκελν ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ Αίγππην. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νξηζκέλεο κεγάιεο 

αηγππηηαθέο αιπζίδεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ εηζάγνπλ απ‟ επζείαο απφ μέλνπο πξνκεζεπηέο, σζηφζν ην ζπληξηπηηθά 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κηθξφηεξνπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ιηαλέκπνξσλ πξνκεζεχνληαη πξντφληα απφ ηελ 

αιινδαπή κέζσ εηζαγσγέσλ.  

Ζ άληιεζε πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αγνξέο ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ δελ είλαη ηδηαίηεξα εχθνιε ππφζεζε ζηελ 

Αίγππην, θαζψο ηα αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είηε δελ είλαη δηαζέζηκα ή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δελ είλαη 

αμηφπηζηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε εμεχξεζε θαινχ ληφπηνπ ζπλεξγάηε ν νπνίνο λα γλσξίδεη 

θαιά ηελ αγνξά, ή αθφκε θαη ε πξφζιεςε επηηφπησλ ζπλεξγαηψλ ή εηαηξείαο κάξθεηηλγθ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή 

πιένλ εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αγνξά, πέξαλ απηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. 

Καΐξνπ εθ‟ φζνλ ν ελδηαθεξφκελνο απνηαζεί ζε καο. εκαληηθφ γηα θάζε ελδηαθεξφκελν Έιιελα εμαγσγέα είλαη 

λα πξνζδηνξίζεη εάλ ηα πξντφληα ελδηαθέξνληφο ηνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο θαη δηείζδπζεο ζηελ αγνξά, 

θαζψο θαη ζε ηη είδνπο δηαδηθαζίεο (registration θιπ.) ππφθεηηαη ελδερνκέλσο ε εηζαγσγή ηνπο.  

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ηα εγρψξηα κεηαθνξηθά θφζηε αιιά θαη νη δηάθνξεο επηβαξχλζεηο ζηα ηεισλεία ζπρλά 

είλαη αξθεηά πςειά, ζα πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο εμαγσγέαο λα ηηκνινγεί αξθνχλησο ρακειά ηα πξντφληα ηνπ 

πξηλ ηε θφξησζε, ψζηε νη ηειηθέο ηηκέο πνπ πξνζθέξεη ζηελ εδψ αγνξά λα είλαη αληαγσληζηηθέο. εκαληηθή φπσο 

πξνείπακε είλαη ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηνλ ηνπηθφ εηζαγσγέα / δηαλνκέα / ζπλεξγάηε, ελψ 

επίζεο ζα πξέπεη λα ζπγθξαηείηαη φηη ε γξαπηή επηθνηλσλία κε ηηο εδψ επηρεηξήζεηο δελ είλαη πάληνηε ν 

πξνζθνξφηεξνο ηξφπνο, αληηζέησο αξθεηέο θνξέο ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα νη ηειεθσληθέο ή θαη‟ ηδίαλ, δηα δψζεο 

επηθνηλσλίεο. Ωζηφζν, απηφ δελ αλαηξεί ηελ αλάγθε φπσο ε ηειηθή ζπκθσλία γίλεη απαξαηηήησο γξαπηψο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ελδερφκελεο δπζρέξεηεο αξγφηεξα. Δπίζεο, είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλν, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξψηεο, δνθηκαζηηθέο θνξηψζεηο, νη Αηγχπηηνη εηζαγσγείο λα αζρνινχληαη κε πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο πξντφληα, έσο φηνπ απνθαζίζνπλ πνηα απφ απηά ηα πξντφληα ζα πξνθξίλνπλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα 

πξνσζνχλ ζηελ αγνξά. εκεηψλεηαη φηη, πέξαλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηβάιινληαη θαηά θαηξνχο ζηηο εηζαγσγέο, 
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ηα εηζαγφκελα πξντφληα ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη επίζεο κε δηάθνξεο αηγππηηαθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο 

επηζήκαλζεο (labeling), δηάξθεηαο δσήο θιπ. (βι. θαη θαησηέξσ, ππφ θεθάιαην Γ).  

Δθηφο ησλ πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ πξντφλησλ ζηελ Αίγππην, θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ηξνθίκσλ, εμαηηίαο ησλ ηερληθψλ εκπνδίσλ αιιά θαη ηεο πιεζψξαο πξνδηαγξαθψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ νη αηγππηηαθέο Αξρέο, ζα πξέπεη λα κλεκνλεπζεί ε γεληθφηεξε δπζθνιία πνπ παξαηεξήζεθε φζνλ 

αθνξά ηηο πιεξσκέο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία. Ζ έιιεηςε ζπλαιιάγκαηνο ζηε ρψξα θνξπθψζεθε ην έηνο 

2016, δεκηνπξγψληαο ηφηε πξφβιεκα ζηηο εηζαγσγέο, σζηφζν ε θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί έθηνηε ζεκαληηθά. Ζ 

θαηά θαλφλα αθνινπζνχκελε κέζνδνο πιεξσκψλ είλαη κέζσ αλέθθιεηεο ελέγγπαο ηξαπεδηθήο πίζησζεο ή έλαληη 

θνξησηηθψλ εγγξάθσλ. εκεηψλεηαη φηη ην Μάην 2018 ε Κεληξηθή Σξάπεδα Αηγχπηνπ (CBE) εμέδσζε εγθχθιην 

κε αληηθείκελν ηελ άξζε νξηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ ζηηο ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο εηζαγσγψλ, νη νπνίεο 

είραλ εηζαρζεί ην 2015. πγθεθξηκέλα, θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ηεο ηξάπεδαο ηνπ Αηγχπηηνπ εηζαγσγέα λα 

επηθνηλσλεί απ‟ επζείαο κε ηελ ηξάπεδα ηνπ μέλνπ εμαγσγέα ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ 

θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, ε νπνία κέρξη ζήκεξα δηελεξγείην απνθιεηζηηθά δηαηξαπεδηθά. Ζ λέα εγθχθιηνο θαηεπζχλεη 

ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο λα αθήλνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο θνξησηηθψλ εγγξάθσλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε εγθχθιηνο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο απαιιάζζεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ εηζάγνπλ βαζηθά 

ηξφθηκα απφ ηελ ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο θαηάζεζεο ζε εγρψξην λφκηζκα, ηζφπνζεο κε ην ζπλνιηθφ χςνο -

ζε δνιιάξηα- ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηελ εηζαγσγή αγαζψλ, πνπ είρε ζθνπφ ηελ πιήξε θάιπςε ηεο ζρεηηθήο ελέγγπαο 

ηξαπεδηθήο πίζησζεο γηα εθάζηε εκπνξηθή ζπλαιιαγή. 

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο, αξθεηέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αμηψλνπλ πξνεμφθιεζε ηεο αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ απνζηέιινπλ ζηελ Αίγππην, κέζσ ηξαπέδεο. Σν Γξαθείν καο, θαίηνη νη πεξηπηψζεηο 

αζέηεζεο πιεξσκψλ απφ πιεπξάο αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο Έιιελεο εμαγσγείο πνπ ηνπ έρνπλ πεξηέιζεη 

πξνο παξνρή ζπλδξνκήο είλαη ζρεηηθά νιηγάξηζκεο, ζπληζηά ζηνπο ηειεπηαίνπο αθ‟ ελφο λα είλαη αξθεηά 

πξνζεθηηθνί ζηελ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ζηελ Αίγππην, πξνβαίλνληαο φπνπ ην ζεσξνχλ ζθφπηκν ζε -

έζησ ζηνηρεηψδε- έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, αθ‟ εηέξνπ δε λα ηεξνχλ επιαβηθά ηηο δηαηξαπεδηθέο κεζφδνπο 

πιεξσκψλ, ψζηε λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν εμαζθαιηζκέλνη, δεδνκέλεο θαη ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο 

ρψξαο απφ ηνλ ΟΟΑ ζε αξθεηά πςειφ επίπεδν θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ. 

ε πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε 

εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ (“Country Risk Classifications Index”), ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ 1.2.2019, ν ΟΟΑ 

βειηίσζε θαηά κία κνλάδα ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ηεο Αηγχπηνπ, απφ 6 πνπ ήηαλ έσο ηνλ Ηνχλην 2018, ζε 5. 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ζεκαληηθά ππφςε φηη νη Αηγχπηηνη θαηαλαισηέο είλαη παξαδνζηαθά πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ 

ηηκή σο θξηηήξην πνπ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ απφθαζε αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιάηαη θαίξηα ζηελ αλαδήηεζε εθ κέξνπο ησλ εηζαγσγέσλ ρακειήο ηηκήο εκπνξεπκάησλ έζησ θαη εηο 

βάξνο ηεο πνηφηεηάο ηνπο. ηαδηαθά σζηφζν, θαη θαζψο αλεβαίλεη ην βηνηηθφ επίπεδν ζεκαληηθήο κεξίδαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ππεηζέξρνληαη πξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή απφθαζε: θπξίσο ε 

πνηφηεηα, ν θχθινο ρξήζηκεο δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ηα ελδερφκελα θφζηε ζπληήξεζήο ηνπ. Ζ Αίγππηνο δηαζέηεη 

κία θαηαλαισηηθή «ειίη» πνπ αξηζκεί πεξίπνπ 5 εθαη. κέιε, αλψηεξνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ, πςεινχ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο θαη εμνηθεησκέλσλ κε μέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο. Σν ελ ιφγσ θαηαλαισηηθφ θνηλφ αλαδεηά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο κε βέιηηζην ζπλδπαζκφ πνηφηεηαο-ηηκήο, ελψ ηείλεη λα πξνηηκά δπηηθά πξντφληα. Πέξαλ ηεο σο άλσ 

ζηελήο θαηαλαισηηθήο «ειίη», ζηφρν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε ρψξα ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη ην κεζαίνπ πξνο αλψηεξνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ θαη δπηηθφηξνπσλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ 

ηκήκα ηεο αλψηεξεο κεζαίαο αηγππηηαθήο αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία θαη‟ εθηίκεζε αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 10% 
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κε 15% ηνπ ζπλνιηθνχ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ. Ζ αλαδήηεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ απφ αμηφινγε κεξίδα ηνπ 

αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ (θαη‟ εθηίκεζε 10 -15 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ) γελλά επθαηξίεο γηα ηα ειιεληθά πξντφληα, ηα 

νπνία ζε γεληθέο γξακκέο δηαζέηνπλ θαιή εηθφλα θαη ραίξνπλ εθηίκεζεο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηά ηνπο, κεηαμχ 

ησλ Αηγππηίσλ θαηαλαισηψλ. 

2. Δπηρεηξεκαηηθά ήζε, ηερληθή δηαπξαγκαηεχζεσλ, επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

Καηά θαλφλα νη εθπξφζσπνη ησλ αηγππηηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην εμσηεξηθφ εκπφξην ή 

γεληθφηεξα έρνπλ ζρέζεηο κε ην εμσηεξηθφ, κηινχλ ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιψζζα (ζπλήζσο ηελ αγγιηθή) πέξαλ ηεο 

κεηξηθήο ηνπο (αξαβηθή), έρνπλ ηαμηδέςεη αξθεηά θαη δηαζέηνπλ αξθεηέο πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο ζρεηηθέο 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε δηεζλήο επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θιείλνληαη νη επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο. Σα ίδηα 

ηζρχνπλ γεληθά γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ θιηκαθίσλ ηεο αηγππηηαθήο Γηνίθεζεο, ελψ ε 

πιεηνλφηεηα ησλ θαηψηεξσλ ζηειερψλ ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε μέλσλ γισζζψλ.  

Οη Αηγχπηηνη είλαη γεληθά δεηλνί δηαπξαγκαηεπηέο φζνλ αθνξά εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, ελψ νη δηαπξαγκαηεπηηθέο 

ηνπο κέζνδνη είλαη βαζηζκέλεο ζε αξραηφηαηεο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο. Βαζηθέο πεπνηζήζεηο ησλ 

Αηγππηίσλ δηαπξαγκαηεπηψλ απνηεινχλ θαηά θαλφλα νη παξαδνρέο φηη «δελ ππάξρεη βέιηηζηε ρακειή πξνζθνξά 

ε νπνία δελ κπνξεί λα κεησζεί πεξαηηέξσ θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο», θαζψο θαη φηη «θαλείο δελ πξφθεηηαη λα 

παξάζρεη ηε βέιηηζηε -ή έζησ πιεζίνλ ηεο βέιηηζηεο- πξνζθνξά ηνπ ζηελ αξρή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ». 

Δπηπιένλ, θαηά θαλφλα νη θξαηηθνί ππάιιεινη, επεηδή αμηνινγνχληαη κε βάζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εμνηθνλνκνχλ 

θνλδχιηα γηα ην αηγππηηαθφ θξάηνο, έρνπλ ηελ ηάζε λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζθιεξά, ηδηαίηεξα κε μέλνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, θαζψο έηζη βειηηψλνπλ ηελ ππεξεζηαθή ηνπο εηθφλα. 

Οη εθπξφζσπνη μέλσλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη γεληθά ππνκνλεηηθνί ηφζν κε ηηο πνιχπινθεο θαη ζπρλφηαηα 

αξγέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, φζν θαη κε ηηο, νξηζκέλεο θνξέο, καθξφηεξεο ηνπ ζπλήζνπο εκπνξηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμνηθεηψλνληαη κε ηηο καθξφρξνλεο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο, 

γηα ηηο νπνίεο νη Αηγχπηηνη είλαη ηδηαίηεξα ππεξήθαλνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηζιακηθή ζξεζθεία, ηελ νπνία αθνινπζεί ην 90% ηνπ αηγππηηαθνχ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, νη 

Αηγχπηηνη θαηά θαλφλα εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ, θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο. 

Ζ πξφηεξε ελδειερήο κειέηε ηεο αγνξάο, ελδερνκέλσο δηα ηεο ζπλδξνκήο έκπηζηνπ θαη ηθαλνχ Αηγχπηηνπ 

ζπλεξγάηε, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηαρείαο αλαπξνζαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ εηζφδνπ αλάινγα κε ηηο 

επηθξαηνχζεο, ζπρλά κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρεκέλε 

δηείζδπζε ζηελ αηγππηηαθή αγνξά.   

3. Πξνψζεζε - δηαθήκηζε 

ηελ Αίγππην ιεηηνπξγνχλ αξθεηά θαιά ζηνρεπκέλεο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε έληππα κέζα ελεκέξσζεο 

(εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά), δεδνκέλνπ φηη απηά θαίλεηαη λα θαηέρνπλ θπξίαξρν κεξίδην -ηνπιάρηζηνλ επί ηνπ 

παξφληνο- έλαληη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Δπίζεο, ε δηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε ιεηηνπξγεί νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν απνδνηηθά, θαζψο ν ελ ιφγσ θιάδνο έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα εθζπγρξνληζζεί αξθεηά κε ηελ 

παξνπζία ηδησηηθψλ -θαη ζπλδξνκεηηθψλ- θαλαιηψλ. 

Ζ Αίγππηνο αξηζκεί πιεζψξα εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη επηζεσξήζεσλ, ηδηνθηεζία (κε ηνλ έλα ή άιινλ ηξφπν) 

ηεο Κπβέξλεζεο, αληηπνιίηεπζεο θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Γελ πθίζηαληαη blogs φπσο ηα γλσξίδνπκε, ιφγσ ηεο 

ηδηνκνξθίαο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ηνκέα ΜΜΔ. 
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 Δθεκεξίδεο: Al Ahram, Al Akhbar, Gomhoreya (θξαηηθέο, αξαβφθσλεο), Egyptian Gazette, Al-Ahram 

Weekly, Daily News Egypt (αγγιφθσλεο), El-Wafd (ηδησηηθή, θνκκαηηθφ φξγαλν, αξαβφθσλε) 

 Οηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο: Al-Ahram Ektesadi (θξαηηθή, αξαβφθσλε), Al Borsa (αξαβφθσλε), Middle East 

Observer (θξαηηθή, ε κνλαδηθή αγγιφθσλε), 

 Πεξηνδηθά: Egypt Today, Business Today (ηδησηηθά, αγγιφθσλα) 

 Πεξηνδηθά πνηθίιεο χιεο: Al Muhsawar, October, Ros Al Yussef (αξαβφθσλα, ηδησηηθά) 

 Γηαδηθηπαθέο Οηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο: Amwal Al Ghad 

H Κξαηηθή Ραδηνηειεφξαζε δηαρεηξίδεηαη 2 δίθηπα εζληθήο (Nile TV θαη Fadaqeya Misreya) θαη 6 δίθηπα 

πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, θαζψο θαη δνξπθνξηθά θαλάιηα. Ζ ιήςε ησλ αλσηέξσ φζν θαη πνιιψλ αξαβφθσλσλ 

θαλαιηψλ πνπ εθπέκπνπλ απφ άιιεο ρψξεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ κέζσ δνξπθνξηθήο 

κεηάδνζεο θαη ιηγφηεξν δηα ηεο θαισδηαθήο νδνχ. Υσξίο δνξπθνξηθή ή θαισδηαθή ζχλδεζε ειεχζεξα 

πξνζβάζηκα είλαη δχν κφλν απφ ηα θξαηηθά θαλάιηα (1
ν
 θαη 2

ν
 θαλάιη). Δθπέκπνπλ, επίζεο, θαη 2 ηδησηηθά θαλάιηα 

(Dream θαη OnTV). ην πεδίν ηεο ξαδηνθσλίαο ιεηηνπξγνχλ 70 πεξίπνπ ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί (ζηνηρεία 2010) 

δχν εθ ησλ νπνίσλ, ηθαλήο εκβέιεηαο, είλαη ηδησηηθνί.  

Άιιεο κεζφδνπο δηαθήκηζεο αξθεηά δηαδεδνκέλεο ζηελ Αίγππην ζπληζηνχλ ε ππαίζξηα δηαθήκηζε (ππαίζξηεο 

γηγάληηεο πηλαθίδεο ζηελ άθξε ησλ δξφκσλ, ειεθηξηθέο θσηεηλέο πηλαθίδεο ζηηο θνξπθέο θηηξίσλ, δηαθεκηζηηθέο 

θαιχςεηο ηνίρσλ θηηξίσλ θιπ.), αιιά επίζεο ε δηαθήκηζε κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, αιιά θαη απ‟ επζείαο δηαθεκηζηηθψλ ηαρπδξνκήζεσλ.  

Σέινο, αμηφινγεο πξννπηηθέο εηαηξηθήο πξνβνιήο παξνπζηάδεη ε ζπκκεηνρή ζε εγρψξηεο δηεζλείο θιαδηθέο 

εθζέζεηο, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ κία θάπνηα πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε θαιχπηνληαο ηνλ επξχηεξν ρψξν 

ηεο Β. Αθξηθήο, θαη απνηεινχλ ελδερνκέλσο πξφζθνξν ηξφπν απφθηεζεο νξηζκέλσλ ρξήζηκσλ επαθψλ κε εδψ 

εκπφξνπο θαη παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Πιήξεο θαηάινγνο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ ζηελ Αίγππην θαηά ην ηξέρνλ 

έηνο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ καο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε AGORA, ζηε δηεχζπλζε: 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68715.    

Γ. ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΔΣΩ, ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ, ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

1. Γεληθά πεξί εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ζηελ Αίγππην 

χκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε, απφ ην Φεβξνπάξην 2018, αλαζθφπεζε ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο Αηγχπηνπ 

απφ ηνλ ΠΟΔ, θαηαγξάθεηαη φηη απφ ην 2004 ε ρψξα μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ δαζκνινγηθνχ 

θαζεζηψηνο θαηαξγψληαο δηαηάμεηο αληηβαίλνπζεο ζε εθείλεο ηνπ Π.Ο.Δ., κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ θαηεγνξηψλ ησλ 

επί ηεο αμίαο δαζκψλ θαη πξνζαξκφδνληαο ηηο δαζκνινγηθέο θιάζεηο ζηηο ηζρχνπζεο δηεζλψο (ηνπ 

ελαξκνληζκέλνπ δαζκνινγηθνχ ζπζηήκαηνο). Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν κείσζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεθαςήθησλ 

δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ ζε 7.850 ην 2017, θαηήξγεζε ηέιε ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο εηζαγσγηθέο 

εηζθνξέο. πλνιηθά, ην κέζν επίπεδν ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ξήηξαο MFN, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2017, 

έρεη κεησζεί ειαθξφηαηα θαη ηνπνζεηείηαη ζην 19,1%, έλαληη επηπέδνπ 20% πνπ ήηαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

αλαζθφπεζε ηνπ ΠΟΔ, πνπ δηελεξγήζεθε ην έηνο 2005.  

Πάλησο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ αλαζθφπεζε ηνπ ΠΟΔ, ην αηγππηηαθφ θξάηνο κεηά ην 2011, νπφηε άξρηζε λα 

αληηκεησπίδεη δηεπξπλφκελα εκπνξηθά ειιείκκαηα θαη έιιεηςε ζπλαιιαγκαηηθψλ πφξσλ, έρεη αλαζηξέςεη ηελ 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68715
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πξνεγνχκελε, απφ ην 2005, γεληθεπκέλε ηάζε κείσζεο ησλ δαζκψλ. πγθεθξηκέλα, κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 

πνπ εθδφζεθαλ ην 2013, ην 2015 θαη ην 2016, εηζήρζεζαλ απμεκέλα επίπεδα δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζε 

επξείεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ηνπ δαζκνινγίνπ, θαζψο θαη δαζκνί χςνπο έσο 60% ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ, θπξίσο κε αγξνηηθψλ. ηηο αξρέο αιιά θαη ζην ηέινο ηνπ 2016, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε 

ζε απμήζεηο ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ζε επξχ θάζκα πξντφλησλ, θπξίσο αγαζψλ ζεσξνχκελσλ πνιπηειείαο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιαζηηθά, ελδχκαηα θαη ππνδήκαηα, νξηζκέλα θξνχηα, 

θαιιπληηθά, ραξηηθά / γξαθηθά είδε, ζε κία θίλεζε ζηήξημεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ 

εηζαγσγψλ. 

Σν 2017, πεξίπνπ ην 66% ησλ αηγππηηαθψλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ έθεξαλ κέζν χςνο επηβαξχλζεσλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 10% ή θαηψηεξν, ελψ ην 11,1% ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ έθεξαλ κεδεληθέο δαζκνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξέρνπζα δνκή ηνπ 

αηγππηηαθνχ δαζκνινγίνπ επηβαξχλνληαη κε εηζαγσγηθνχο δαζκνχο απφ 2% έσο 40%, αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ 

κεηαπνίεζεο. Ωζηφζν, λνκνζεζία ηνπ 2016 εηζήγε ηξεηο αθφκε λέεο θιίκαθεο δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, ηεο 

ηάμεσο ηνπ 45%, ηνπ 50% θαη ηνπ 60%, πνπ εθαξκφδνληαη ζην 5,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ 

θαη αθνξνχλ θπξίσο κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ θαη έπηπια. εκεηψλεηαη φηη νη σο άλσ 

πεξηγξαθείζεο απμήζεηο αηγππηηαθψλ δαζκψλ, θαηά θαλφλα δελ αθνξνχλ ηηο εηζαγσγέο απφ ρψξεο Δ.Δ., νη 

νπνίεο δηέπνληαη απφ ηε πκθσλία χλδεζεο Αηγχπηνπ-Δ.Δ., θαζψο θαη απφ άιιεο ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε 

Αίγππηνο δηαηεξεί πξνηηκεζηαθέο ζπκθσλίεο (βι. θαησηέξσ).    

εκεηψλεηαη φηη θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ πθίζηαληαη επηβάξπλζε κε πςειφηεξνπο δαζκνχο, απνηεινχλ ηα 

αιθννινχρα πνηά, ν θαπλφο, ηα ηζηγάξα θαη ηα επηβαηηθά νρήκαηα πςεινχ θπβηζκνχ. Σα εηζαγφκελα πξντφληα 

πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ππφθεηληαη απφ ην επηέκβξην 2016 ζε ΦΠΑ κε ηξέρνληα γεληθφ 

ζπληειεζηή 14% (βι. θαη αλσηέξσ, ππφ θεθάιαην Β1, ηκήκα θνξνινγίαο). 

Σν επηέκβξην 2018, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε λέεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ ηεισλεηαθψλ 

δαζκψλ ζε ζεηξά εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαζηέξσζε εληαίνπ δαζκνχ χςνπο 20% ζε 

εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, θαζψο επίζεο 

απμήζεηο δαζκψλ απφ ην επίπεδν ηνπ 5% ζε 40% ζε ζεηξά εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη αχμεζε ηνπ δαζκνχ 

ζηνπο εηζαγφκελνπο ρπκνχο ζην επίπεδν ηνπ 60%, έλαληη ηνπ ηζρχνληνο κέρξη ηψξα 20%. Ζ αχμεζε ησλ 

δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζε επίπεδν έσο 40% αθνξά πξντφληα φπσο ελδχκαηα, ειεθηξνληθά είδε, νξηζκέλα 

είδε δηαηξνθήο θαη δσνηξνθέο γηα θαηνηθίδηα. Δπίζεο, επήιζε κείσζε θαηά 35% ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ 

νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ αέξην σο θαχζηκν, κείσζε ηνπ δαζκνχ εηζαγσγψλ πβξηδηθψλ νρεκάησλ ζε 

30%, θαζψο θαη απαιιαγή ησλ εηζαγσγψλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ απφ δαζκνχο. Δπηπιένλ, εληαίνο ρακειφο 

δαζκφο ηεο ηάμεσο ηνπ 10% επηβάιιεηαη ζε πξντφληα πνπ επαλεηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ, φπνπ 

πξνεγνπκέλσο είραλ εμαρζεί γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, ελψ εληαίνο δαζκφο 2% επηβάιιεηαη ζε εηζαγσγέο 

πξψησλ πιψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγρψξηα παξαγσγή βξεθηθνχ γάιαθηνο. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ, ηέινο, ζεκαληηθφηαηεο θνξνινγηθέο εθπηψζεηο γηα επαλεηζαγφκελα αγαζά, αλάινγα κε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε εγρψξηα ζπζηαηηθά ή θαη ην βαζκφ εγρψξηαο επεμεξγαζίαο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη νη 

εηζαγσγέο πξντφλησλ πξνέιεπζεο Δ.Δ. δελ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αηγππηηαθνχ 

δαζκνινγίνπ, δεδνκέλνπ φηη ξπζκίδνληαη απφ ηε πκθσλία χλδεζεο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηαμχ Δ.Δ. θαη Αηγχπηνπ έρεη ππνγξαθεί πκθσλία χλδεζεο (2001) ε νπνία ηζρχεη θαη 

εθαξκφδεηαη απφ ην 2004, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή νινθιήξσζε 
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θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη ε δεκηνπξγία Εψλεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (βι. αλαιπηηθφηεξα θαησηέξσ, ππφ 

ηκήκαηα 2 θαη 3 παξφληνο θεθαιαίνπ).  

2. Δκπνξηθέο & ινηπέο νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Αίγππηνο 

ΤΜΦΩΝΗΑ ΤΝΓΔΖ ΜΔ Δ.Δ., ΤΜΦΩΝΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΜΔ ΥΩΡΔ EFTA 

Μεηαμχ Δ.Δ. θαη Αηγχπηνπ έρεη ππνγξαθεί πκθσλία χλδεζεο (2001) ε νπνία ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη απφ ην 

2004. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελ ιφγσ πκθσλία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Αίγππην 

(https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en), γηα δε ηνπο ηζρχνληεο δαζκνχο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

εκεηψλεηαη εμάιινπ φηη ε Αίγππηνο δηαζέηεη απφ ην 2007 ζε ηζρχ ζπκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κε ηηο ρψξεο 

EFTA (Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ, Ννξβεγία, Διβεηία). 

ΤΜΦΩΝΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΜΔ ΥΩΡΔ MERCOSUR 

Ζ Αίγππηνο έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κε ηηο ρψξεο MERCOSUR ην 2010, ε νπνία ηέζεθε ζε 

ηζρχ ην επηέκβξην 2017, θαηφπηλ ηεο θχξσζήο ηεο απφ ηελ Αξγεληηλή. 

ΤΜΦΩΝΗΑ AGADIR (ΑΗΓΤΠΣΟ, ΗΟΡΓΑΝΗΑ, ΜΑΡΟΚΟ, ΣΤΝΖΗΑ) 

πκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ (ππεγξάθε ην 2004, ζε ηζρχ απφ ην 2006). Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο 

ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία επξσ-κεζνγεηαθήο δψλεο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο εκπεξηέρεη ξπζκίζεηο γηα 

δηκεξή θαη δηαγψληα ζπζζψξεπζε (www.agadiragreement.org). 

ΤΜΦΩΝΗΑ GREATER ARAB FREE-TRADE AREA 

πκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ Αξαβηθνχ πλδέζκνπ (ππεγξάθε ην 1997, ζε ηζρχ 

απφ ην 1998). Αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο είλαη ην Οηθνλνκηθφ θαη Κνηλσληθφ πκβνχιην ηνπ 

Αξαβηθνχ πλδέζκνπ. 

ΚΟΗΝΖ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΣΗΟΤ ΑΦΡΗΚΖ (COMESA) 

πκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κεηαμχ 20 αθξηθαληθψλ θξαηψλ ε νπνία πξνβιέπεη ηε, κειινληηθή, πηνζέηεζε 

θνηλνχ εμσηεξηθνχ δαζκνινγίνπ (ε Αίγππηνο έγηλε κέινο ην 1998, www.comesa.int). 

ΤΜΦΩΝΗΑ ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΖ ΕΩΝΖ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (AfCFTA) 

πκθσλία δεκηνπξγίαο αθξηθαληθήο δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Αθξηθαληθήο 

Έλσζεο. Τπεγξάθε ην Μάξηην 2018 ζην Κηγθάιη ηεο Ρνπάληα. Σελ έρνπλ ππνγξάςεη ζπλνιηθά 54 απφ ηα 55 

θξάηε κέιε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο, ελψ ηελ έρνπλ επηθπξψζεη ζπλνιηθά 28 θξάηε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

Αίγππηνο. Ζ ζπκθσλία έρεη ηεζεί ζε –πξνθαηαξθηηθή- ηζρχ απφ 30.5.2019. 

ΤΜΦΩΝΗΑ QIZ (QUALIFIED INDUSTRIAL ZONES) 

Σξηκεξήο ζπκθσλία ΖΠΑ-Αηγχπηνπ-Ηζξαήι (ππεγξάθε ην 2004, ζε ηζρχ απφ ην 2005) βάζεη ηεο νπνίαο εηαηξείεο 

εγθαηεζηεκέλεο ζε Δηδηθέο Βηνκεραληθέο Εψλεο (Qualifying Industrial Zones) ζηελ Αίγππην δχλαληαη λα εμάγνπλ 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ζηηο ΖΠΑ άλεπ δαζκψλ θαη πνζνζηψζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά 

ελζσκαηψλνπλ εηζξνέο ηζξαειηλήο πξνέιεπζεο ζε πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ (10,5%) (www.qizegypt.gov.eg).  

 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://www.agadiragreement.org/
http://www.comesa.int/
http://www.qizegypt.gov.eg/
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ΓΗΜΔΡΔΗ ΤΜΦΩΝΗΔ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

Με Ληβχε (1991), πξία (1991), Σπλεζία (1999), Μαξφθν (1999), Λίβαλν (1999), Ηνξδαλία (1999), Ηξάθ (2001), 

Σνπξθία (2007). 

ΤΜΦΩΝΗΔ ΑΠΟΦΤΓΖ ΓΗΠΛΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ-ΠΡΟΩΘΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

Ζ Αίγππηνο έρεη ππνγξάςεη πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο κε 59 ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Διιάδνο  θαη Γηκεξείο πκθσλίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ κε 100 ρψξεο.  

ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

Ζ Αίγππηνο είλαη κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ απφ ην 1995. 

3. Γεληθά ζηνηρεία γηα ην θαζεζηψο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ 

Μέρξη ην 2017, κφλνλ Αηγχπηηνη ππήθννη θαη εηαηξείεο πιήξσο αηγππηηαθήο ηδηνθηεζίαο θαη δηαρείξηζεο κπνξνχζαλ 

λα πξνβνχλ ζε εηζαγσγή πξντφλησλ ζηελ Αίγππην, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν ησλ 

εηζαγσγέσλ. Σν Μάξηην 2017, ςεθίζηεθε απφ ην αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην λέα λνκνζεζία (Ν. 7/2017) πνπ 

ηξνπνπνίεζε ην λφκν ηνπ 1982 (Ν. 121/1982) πεξί εκπνξηθήο αληηπξνζψπεπζεο. Ζ ελ ιφγσ λνκνζεζία 

πξνβιέπεη γηα ηηο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο ειάρηζην κεξίδην αηγππηηαθήο ηδηνθηεζίαο ζην θεθάιαην ην 51% -

θαη ζπλεπψο επηηξέπεη ηελ μέλε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην απηψλ- ζε αληίζεζε κε ην λφκν ηνπ 1982 πνπ 

πξνέβιεπε 100% αηγππηηαθή ηδηνθηεζία ησλ εηζαγσγηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη εμάιινπ φηη ην 

δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο πνπ αζρνιείηαη κε εηζαγσγέο πξέπεη λα είλαη αηγππηηαθήο εζληθφηεηαο. Ζ λέα 

λνκνζεζία εηζάγεη, σο λέα πξνυπφζεζε γηα ηελ, ζην εμήο, εγγξαθή ησλ εηζαγσγηθψλ εηαηξεηψλ ζην κεηξψν 

εηζαγσγέσλ, ειάρηζην επίπεδν θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο εγγξαθήο, ζηηο 2 εθαη. ιίξεο 

Αηγχπηνπ (γηα αηνκηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο) θαη ζηηο 5 εθαη. ιίξεο Αηγχπηνπ (γηα εηαηξείεο). Δπίζεο, ε λέα 

λνκνζεζία απμάλεη ην ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ εγγξαθή ησλ εκπφξσλ (αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ) 

ζην κεηξψν εηζαγσγέσλ, ζηηο 500.000 ιίξεο (έλαληη 10.000 ιηξψλ πξνεγνπκέλσο) θαη απαηηεί απφ ηηο 

εηζαγσγηθέο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο λα δηαζέηνπλ ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην 2 εθαη. ιηξψλ 

(έλαληη 15.000 ιηξψλ πξνεγνπκέλσο), ελψ απφ ηηο αλψλπκεο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο απαηηεί ειάρηζην 

εηαηξηθφ θεθάιαην 5 εθαη. ιηξψλ. Σέινο, ε λνκνζεζία εηζάγεη ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο θαηά ηελ εγγξαθή ζην 

κεηξψν εηζαγσγέσλ εγγχεζεο πνζψλ χςνπο 50.000 ιηξψλ (γηα θπζηθά πξφζσπα) θαη 200.000 ιηξψλ (γηα λνκηθά 

πξφζσπα).       

Ζ εγγξαθή ζην Μεηξψν Δμαγσγέσλ είλαη εμάιινπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εμαγσγή απφ ηελ Αίγππην. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί πνπ λα επηβάιινληαη ζηνπο 

αιινδαπνχο ή ζηηο ηνπηθέο εηαηξείεο, αλεμάξηεηα αλ αλήθνπλ νιηθά ή ελ κέξεη ζε αιινδαπνχο αλαθνξηθά κε ηελ 

εμαγσγή πξντφλησλ απφ ηελ Αίγππην.  

Οη εηαηξείεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ επελδπηηθφ λφκν έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζάγνπλ θαη λα εμάγνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο απ‟ επζείαο ή δηα ηεο ρξήζεο κεζαδφλησλ, ρσξίο άδεηα θαη 

ρσξίο λα ππάξρεη ππνρξέσζε λα εγγξάθνληαη ζε εηδηθά κεηξψα εηζαγσγέσλ ή εμαγσγέσλ. 

Με βάζε ηελ ππνγξαθείζα ην 2001 πκθσλία χλδεζεο Δ.Δ. θαη Αηγχπηνπ ε νπνία ηζρχεη θαη 

εθαξκφδεηαη απφ ην 2004, πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή νινθιήξσζε, θεληξηθφ 

ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη ε δεκηνπξγία Εψλεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ. Ζ ηειεπηαία πξνυπνζέηεη ηελ εθαηέξσζελ 

δαζκνινγηθή απειεπζέξσζε ησλ αγξνηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, γηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, 15-εηνχο δηάξθεηαο). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε πκθσλία χλδεζεο, θαζψο θαη 

βαζηθά ζηνηρεία γηα ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο Δ.Δ.-Αηγχπηνπ θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο, νη ελδηαθεξφκελνη 
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κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Αίγππην 

(https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en), γηα δε ηηο ηζρχνπζεο εηζαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο δαζκνχο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Αίγππην, θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εκπνξίνπ, ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  (Market Access Database, ζηε δηεχζπλζε: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

Δπίζεο, πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο δαζκνχο εηζαγσγήο θαη ηνπο ηζρχνληεο θφξνπο θαηαλάισζεο, κπνξνχλ 

λα αληιεζνχλ θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ησλ αηγππηηαθψλ ηεισλείσλ  http://www.customs.gov.eg (ζηελ αξαβηθή).  

εκεηψλεηαη φηη ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη εθαξκφζεη απφ ηηο 16 Μαξηίνπ 2016 λνκνζεζία γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ αγαζψλ, ε νπνία ζεζπίδεη εηδηθή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη 

εγγξαθήο ζε εηδηθφ κεηξψν (registration) ησλ κνλάδσλ ηεο αιινδαπήο πνπ ηα παξάγνπλ, θαζψο θαη 

επηζεψξεζεο ησλ αγαζψλ πξηλ ηε θφξησζε. Ζ ελ ιφγσ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηξία 

δηαδνρηθά ζηάδηα ελεξγεηψλ, ηα νπνία εμεγνχκε θαησηέξσ, ππφ ηκήκα 7, ζρεηηθφ κε εηζαγσγηθέο δηαηππψζεηο θαη 

πηζηνπνηεηηθά. 

4. Γεληθέο θαη εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ, δαζκνί γηα νξηζκέλα πξντφληα 

χκθσλα κε ην δαζκνιφγην πνπ ηζρχεη ζηελ Αίγππην, ην εχξνο ησλ δαζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζηα Δπξσπατθά 

πξντφληα ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηξνθίκσλ πνηθίιεη απφ 0% κέρξη 32%, κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηελ Δ.Δ. λα έρνπλ κεδεληθή δαζκνινγηθή επηβάξπλζε, ζην πιαίζην ηεο 

απνθιηκάθσζεο δαζκψλ πνπ πξνβιέπεη ε πκθσλία χλδεζεο. ε φ,ηη αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο, ζηελ Αίγππην 

απαγνξεχνληαη νη εηζαγσγέο ζεηξάο πξντφλησλ πεξηιακβαλνκέλσλ κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ, 

βνείνπ θξέαηνο θαη πξντφλησλ ηνπ πνπ πεξηέρνπλ ζπλζεηηθέο νξκφλεο, κεξψλ πνπιεξηθψλ, κεηαρεηξηζκέλνπ 

ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ, θπζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, βηηακηλψλ θαη ζπκπιεξσκάησλ 

δηαηξνθήο ζε κνξθή ηειηθνχ πξντφληνο. Οη εηζαγσγέο ζεηξάο άιισλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ππφθεηληαη ζε 

πεξηνξηζκνχο θαη εηδηθέο άδεηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο αηγππηηαθνχο θξαηηθνχο θνξείο.    

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη παξά ην γεγνλφο φηη επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή θαη ε θαηαλάισζε 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζηελ Αίγππην, ε δαζκνιφγεζε ηέηνησλ πξντφλησλ είλαη ππεξβνιηθά πςειή (θπκαίλεηαη 

απφ 1200% κέρξη 3000%). Σα φπνηα εηζαγφκελα πξντφληα δηαθηλνχληαη κφλν κέζσ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη 

θαηαζηεκάησλ αθνξνιφγεησλ εηδψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο εηζαγσγέο κε εηδηθφ θαζεζηψο θαη ρακειφηεξνπο 

εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, θαηφπηλ αδείαο ηνπ επνπηεπφκελνπ απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θξαηηθνχ θνξέα General 

Organization for Export & Import Control (www.goeic.gov.eg). Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη εηζαγσγέο 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ γηα ηνπξηζηηθνχο ιφγνπο (απφ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο) ππφθεηληαη ζε ρακειφηεξν 

δαζκφ, ηεο ηάμεσο ηνπ 300%. 

Σνλ Οθηψβξην 2019, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, δηα ηνπ δηαηάγκαηνο ππ’ αξηζ. 

907/2019, επέβαιε νξηζηηθνχο αληηζηαζκηζηηθνχο  δαζκνχο, ηξηεηνχο δηάξθεηαο, ηφζν ζηνλ εηζαγφκελν 

ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο (reinforcing steel bars, coils & rods, ππφ Κ.Γ. 7213 & 7214), φζν θαη ζηα 

εηζαγφκελα ζθαηξίδηα εκηθαηεξγαζκέλνπ ζηδήξνπ & ράιπβα (iron / steel billets, ππφ Κ.Γ. 7207), ζην 

πιαίζην κέηξσλ δηαζθάιηζεο έλαληη εηζαγσγψλ ραιπβνπξγηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε. Οη λένη δαζκνί, φζνλ αθνξά ηνπο δαζκνινγηθνχο θσδηθνχο 7213 & 7214, μεθηλνχλ απφ 

ην επίπεδν ηνπ 25% επί ηεο αμίαο (CIF) γηα ηελ πεξίνδν 12/10/2019 - 11/4/2020, ελψ ελ ζπλερεία ζα κεησζνχλ 

ζην 21% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2020 - 11/4/2021 θαη ζην 17% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2021 - 11/4/2022. Σν ζρεηηθφ 

δηάηαγκα πξνβιέπεη εμάιινπ ειάρηζηνπο δαζκνχο $125, $105 θαη $85 αλά ηφλν, γηα εθάζηε ησλ σο άλσ 

πεξηφδσλ, αληίζηνηρα. ζνλ αθνξά ην δαζκνινγηθφ θσδηθφ 7207, νη λένη δαζκνί μεθηλνχλ απφ ην επίπεδν ηνπ 

16% επί ηεο αμίαο (CIF) γηα ηελ πεξίνδν 12/10/2019 - 11/4/2020, ελψ ελ ζπλερεία ζα κεησζνχλ ζην 13% γηα ηελ 

https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://www.customs.gov.eg/
http://www.goeic.gov.eg/
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πεξίνδν 12/4/2020 - 11/4/2021 θαη ζην 10% γηα ηελ πεξίνδν 12/4/2021 - 11/4/2022. Σν ζρεηηθφ δηάηαγκα 

πξνβιέπεη εμάιινπ ειάρηζηνπο δαζκνχο $74, $60 θαη $46 αλά ηφλν, γηα εθάζηε ησλ σο άλσ πεξηφδσλ, 

αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ε επηβνιή ησλ αλσηέξσ αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ αθνξά θαη ηα πξντφληα 

θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο.   

εκαληηθφ είλαη λα επηζεκάλνπκε φηη κεγάινο αξηζκφο πηζηνπνηεηηθψλ απαηηνχληαη απφ ηηο αηγππηηαθέο 

αξρέο θαηά ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Γεληθά, ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία «ηξφθηκα θαη πνηά» κε πξνέιεπζε απφ 

ηελ Δ.Δ είλαη ηα εμήο (Market Access Database, 2019):  

Γεληθέο απαηηήζεηο 

 Prior Notice of Arrival  

 Manifest  

 Single Administrative Document (Customs clearance) 

 Declaration of Dutiable Value  

 Commercial Invoice  

 Pro Forma Invoice  

 Packing List  

 Certificate of Non-Preferential Origin  

 Proof of Preferential Origin (Certificate of Origin) 

 Certificate of Inspection or Importer Card (πιήξεο θαηάινγνο νξγαληζκψλ επηζεψξεζεο κπνξεί λα 

εληνπηζηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ GOEIC, ζηε δηεχζπλζε: 

https://www.goeic.gov.eg/en/pages/default/psiCompaniesList/type/industrial/m/6161)  

 Air Waybill  

 Bill of Lading  

 Insurance Certificate  

 Delivery Order  

 Risk Management  

 Commercial Registration  

 Importer Card  

 Tax Registration Card  

πγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο πξνϊόληωλ 

 Import Approval and Import Permit for Animals, Animal Products 

 Certificate of Fumigation for Plants & Plant Products  

 Certificate of Radioactivity Inspection 

 Veterinary Health Certificate for Animal Products 

 Halal Certificate 

 Authorisation of Foreign Foodstuffs Manufacturers 

 Registration of Foreign Manufacturers Qualified to Export Their Products to Egypt 

 Inspection of Agricultural products, foodstuffs and articles intended to come into contact with these 

 Declaration for Milk & Milk Products 

 Description of Meat & Meat Products 

 Declaration of Organic Food 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sad&hscode=0406&countryid=EG
https://www.goeic.gov.eg/en/pages/default/psiCompaniesList/type/industrial/m/6161
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=2008&countryid=EG


 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ Ο.Δ.Τ. ΚΑΪΡΟΤ 

 

Κσδηθφο: ΟΓ.ΓΔΝ.30 - 02  Έθδνζε: 8ε - 23/2/2020 ειίδα #: 35 απφ 84 

 

 License to Deal in Genetically Modified Plant Products 

 License to Deal in Seeds 

 Phytosanitary Certificate 

 Standard Inspection for Imported Industrial and Engineering Products 

 Permit to Import Endangered Species & Products Thereof 

 Permit to Import Plants & Plant Products 

 Permit to Import Seeds & Seedlings 

 Sample Environmental Analysis Request 

 Seed Registration 

 Inspection Certificate for Industrial and Engineering Products 

 Declaration of Conformity 

 Certificate of Conformity 

 Registration of Manufacturers of Pharmaceuticals and Related Goods 

 Registration of Importers of Pharmaceuticals and Related Goods 

 Registration of Cosmetics 

 Marketing Authorisation for Pharmaceuticals 

 Registration of Medicinal Products for Veterinary Use 

 Pricing Request for Imported Pharmaceuticals 

 Certificate of Analysis 

 Free Sale Certificate 

 Certificate of Good Manufacturing Practice 

 Certificate of a Pharmaceutical Product 

ια ηα πξνο εηζαγσγή πξντφληα θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ (ππνρξεσηηθψο νιφθιεξν ην πηελφ) απαηηείηαη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλα Halal (δηαδηθαζία ζθαγήο ζχκθσλα κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν). Ζ ρξήζε νηλνπλεχκαηνο σο 

ζπζηαηηθνχ ή σο πξφζζεηεο νπζίαο απαγνξεχεηαη ζε φια ηα εηζαγφκελα πξντφληα ηξνθίκσλ ζηελ Αίγππην. Ζ 

εηζαγσγή ρνηξηλνχ θαη πξντφλησλ ρνηξηλνχ θξέαηνο επηηξέπεηαη, αιιά ππφ πνιχ απζηεξνχο θαλνληζκνχο.  

ια ηα πξντφληα, νη αλαγξαθφκελεο εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ νπνίσλ μεπεξλνχλ ηελ εκεξνκελία ξαθηνχ (Shelf 

Life) ζεσξνχληαη σο κε θαηάιιεια γηα ηελ αλζξψπηλε θαηαλάισζε. Δπίζεο ε ρξήζε ησλ θξάζεσλ „use by‟ ή „sell 

by‟ γηα ηελ αλαγξαθή  ηεο εκεξνκελίαο θαηαλάισζεο δελ είλαη απνδεθηή (Βι. επίζεο γεληθέο απαηηήζεηο γηα  

ζπζθεπαζία).  

Με βάζε θπβεξλεηηθφ δηάηαγκα ηνπ 1994, φια ηα πξντφληα ηξνθίκσλ (θαη νξηζκέλα άιια, ι.ρ. ζχξηγγεο θαη 

θαζεηήξεο) πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο ζην ξάθη (established shelf life) 

θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Αίγππην, δηαθνξεηηθά απνξξίπηνληαη. Ζ ελαπνκείλαζα δηάξθεηα δσήο ππνινγίδεηαη 

κε βάζε ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο, έσο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο φισλ ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε εηζαγσγήο ζηνλ αηγππηηαθφ ιηκέλα εηζφδνπ.  

Με δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηνπ έηνπο 2012, νξίδνληαη νη επηηξεπφκελεο δηάξθεηεο δσήο δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ζην ξάθη, σο αθνινχζσο:  

- Πξντφληα κε δηάξθεηα δσήο 6 κελψλ θαη άλσ πξέπεη λα θζάλνπλ ζηα αηγππηηαθά ζεκεία εηζφδνπ κε 

ελαπνκείλαζα δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο.  

- Πξντφληα κε δηάξθεηα δσήο κεηαμχ 3 θαη 6 κελψλ πξέπεη λα θζάλνπλ ζηα αηγππηηαθά ζεκεία εηζφδνπ κε 

ελαπνκείλαζα δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 1 κελφο. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=std_ins&hscode=7207&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ins_ind&hscode=7207&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rg_m_pha&hscode=3004&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rg_i_pha&hscode=3004&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_cos&hscode=3306&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ma_pha&hscode=3004&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_vmed&hscode=3004&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=price_pha&hscode=3004&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_ana&hscode=3004&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fs&hscode=3004&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_gmp&hscode=3004&countryid=EG
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cpp&hscode=3004&countryid=EG
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 - Πξντφληα κε δηάξθεηα δσήο κεηαμχ 16 εκεξψλ θαη 3 κελψλ πξέπεη λα θζάλνπλ ζηα αηγππηηαθά ζεκεία εηζφδνπ 

κε ελαπνκείλαζα δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 1 εβδνκάδαο.  

- Πξντφληα κε δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ πξέπεη λα θζάλνπλ ζηα αηγππηηαθά ζεκεία εηζφδνπ κε 

ελαπνκείλαζα δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 3 εκεξψλ. 

Οη εμαγσγείο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη νη δηαδηθαζίεο εθηεισληζκνχ ησλ πξντφλησλ δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 

εβδνκάδεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηάξθεηα δσήο ησλ απνζηειιφκελσλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

δηπιάζηα ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο. Γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα απαηηείηαη εηδηθή δήισζε ηνπ μέλνπ εμαγσγέα πεξί 

ζπκβαηφηεηάο ηνπο κε ηα αηγππηηαθά θαη δηεζλή πξφηππα. 

5. Καλνληζκνί θαη απαηηήζεηο ζπζθεπαζίαο θαη επηζήκαλζεο πξντφλησλ (Packaging and 

Labeling)  

Ζ Αίγππηνο έρεη επηβάιεη έλα κεγάιν αξηζκφ απφ θαλνληζκνχο φζν αθνξά ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ επηζήκαλζε 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα. ια ηα πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη θσδηθνπνηεκέλα 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Παξφκνηα πξντφληα πξέπεη λα  ζπζθεπάδνληαη κε παξφκνην ηξφπν. 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ επηζήκαλζε (Labeling) 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Market Access Database (2019), γηα ηα πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ,  ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαζαξά ζηηο ζπζθεπαζίεο ζηελ αξαβηθή γιψζζα, νη αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

 name and address of the manufacturer 

 name and kind of product 

 international details and signs to be observed in the course of transportation and handling 

 country of origin 

 mode of operation, if applicable 

 production date 

 expiry date 

Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζπζθεπαζία & ηελ επηζήκαλζε ηξνθίκωλ (Food Packaging & Labeling) 

Πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «ηξφθηκα» ππφθεηληαη ζε πνιχ απζηεξνχο θαλνληζκνχο φζν αθνξά ηε 

ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξντφληα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα έρνπλ 

απνιχησο ην ίδην βάξνο θαη ηξφπν ζπζθεπαζίαο. Οη ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη ζθξαγηζκέλεο, 

έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ην πξντφλ ρσξίο νπνηαδήπνηε αιινίσζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπηπξνζζέησο, 

ζχκθσλα κε ηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Market Access Database (2019), ζε 

θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε ζηαζεξή ηνπνζεζία, ζε θαζαξά γξακκέλα αξαβηθά γξάκκαηα 

θαη ζε ηνπιάρηζηνλ άιιε κηα γιψζζα, γηα παξάδεηγκα Αγγιηθά ή Γαιιηθά νη πην θάησ πιεξνθνξίεο: 

 name and address of the manufacturer 

 manufacturer's brand and trade mark, if applicable 

 name of the slaughterhouse and date of slaughter, if applicable 

 country of origin 

 name and kind of the goods 

 name and address of the importer 

 production date (dates may also be written in Western numerals, instead of Eastern Arabic numerals, 

whereas the notions "production date" and "expiry date" must feature in Arabic) 
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 expiry date (in the format MM/YYYY for food products for which the expiration period exceeds six 

months, and DD/MM/YYYY for all other foodstuffs), "best-used-by" dates are not acceptable 

 price of the product for the final consumer in Arabic 

 mode of preparation, user instructions, if applicable  

 ingredients in order of their proportion to the whole product 

 mode of preservation and storing conditions 

 net and gross weights, including total number of packages per case/carton, if applicable 

 additives and preserving/upgrading materials, if included in the goods 

 the indication "Halal" = "Islamic Slaughter" and the name of the entity responsible for the adherence to 

Islamic Shari „a guidelines in case of animal products (with the exception of fish). The entity must be duly 

accredited with the authorities in the country of origin. 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ ηηο πην πάλσ απαηηήζεηο φζνλ 

αθνξά ηε ζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, γηα πξντφληα ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο, πνπ ην πεξηερφκελν ηνπο είλαη 

γάια θαη πνηά θαζψο επίζεο θαη ηπιηγκέλα απνμεξακέλα γιπθά (wrapped dried sweets). 

Γεληθά, ε ηξνπνπνίεζε νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία επηηξέπεηαη λα γίλεη 

ρξεζηκνπνηψληαο απηνθφιιεηε εηηθέηα, εθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζηηο εκεξνκελίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

εθηππψλνληαη ηφζν ζηηο εμσηεξηθέο, φζν θαη ζηηο εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο, κε επηηξέπνληαο ηελ επηθφιιεζε 

εηηθεηψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη πιένλ ε επηθφιιεζε ηξνπνπνηεηηθψλ εηηθεηψλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ 

πξντφλησλ ζηνπο εδψ ηεισλεηαθνχο ρψξνπο απφ ηνπο εηζαγσγείο.  

6. Δηζαγσγηθφ θαζεζηψο γηα πξντφληα θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ  

Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Αίγππην πξντφλησλ θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ, απαηηείηαη θαη‟ αξράο πξνζθφκηζε 

πηζηνπνίεζεο ηεο μέλεο παξαγσγηθήο κνλάδαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, πνπ λα 

βεβαηψλεη φηη ε κνλάδα είλαη αλαγλσξηζκέλε / εμνπζηνδνηεκέλε σο πξνο ηηο πγεηνλνκηθέο ηεο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Απαηηείηαη επίζεο πξνζθφκηζε θηεληαηξηθνχ πγεηνλνκηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ, εθδνζέληνο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ζα 

πξέπεη λα απνζηέιινληαη πξνθαηαβνιηθά ζηηο αξκφδηεο αηγππηηαθέο Αξρέο (General Organization for Veterinary 

Services -GOVS) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε επάξθεηά ηνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηα 

πξντφληα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ρψξα. Σεο εμαγσγήο πξνεγείηαη έιεγρνο πξηλ ηε θφξησζε, ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ μέλσλ παξαγσγψλ / εμαγσγέσλ, απφ θιηκάθην θηεληάηξσλ ηνπ αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο. Ο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο απφ ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο, νπφηε ηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ αηγππηηαθνχ θιηκαθίνπ βαξχλνπλ ην μέλν θξάηνο (κέζνδνο πνπ πξνηηκάηαη 

ζπλήζσο εάλ ππάξρεη πιεηάδα μέλσλ παξαγσγψλ / εμαγσγέσλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ), ή θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο εθπξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ ηνπο εδψ ελδηαθεξφκελνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ηα έμνδα επηβαξχλνπλ ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. Ζ ελ 

ιφγσ πηζηνπνίεζε, γηα ηα πξντφληα πνπιεξηθψλ, ηζρχεη γηα 1 έηνο, ελψ εμππαθνχεηαη φηη ηα εηζαγφκελα ζηελ 

Αίγππην θνξηία ειέγρνληαη θαη θαηά ηελ είζνδφ ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Απαηηείηαη 

επίζεο ε έθδνζε ηζιακηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ (HALAL). 

Οη γεληθφηεξεο αηγππηηαθέο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο εηζαγφκελσλ δσηθψλ πξντφλησλ, έρνπλ σο αθνινχζσο:  

 Σα πξντφληα πξέπεη λα απνζηέιινληαη απεπζείαο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ζηελ Αίγππην. 

 Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θαηάιιειε ζπζθεπαζία, φπσο απαηηείηαη απφ ηα 

αηγππηηαθά πξφηππα. Οη εηηθέηεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη 

ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα  ηεο ζπζθεπαζίαο.  
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Σα θάησζη πηζηνπνηεηηθά απαηηνχληαη γηα ηα δσηθά πξντφληα: 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο πνπ δείρλεη ην φλνκα ηεο ρψξαο εμαγσγήο, ηνλ αξηζκφ ησλ δεκάησλ, ην είδνο 

ηνπ θξέαηνο, ηηο  εκεξνκελίεο επηζεψξεζεο,  παξαγσγήο θαη ιήμεο, ην φλνκα ηνπ εμαγσγέα, ην ιηκάλη 

εηζφδνπ, θαη ην φλνκα ηνπ παξαιήπηε. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Κηεληαηξηθνχ ειέγρνπ, εθδνζέλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο αλαθέξνληαο φηη ηα δψα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο εμεηάζηεθαλ πξηλ θαη κεηά ηε ζθαγή, θαη φηη είλαη 

απαιιαγκέλα απφ κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ε ζεξκνθξαζία ησλ -18 

βαζκψλ Κειζίνπ δηαηεξήζεθε πξηλ απφ ηελ εμαγσγή, θαη φηη θάζε ηεκάρην ζπζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηα 

απνδεθηά δηεζλή πξφηππα ζπζθεπαζίαο. 

 Σα πνπιεξηθά επηηξέπεηαη λα εηζαρζνχλ νιφθιεξα, κφλν, φρη ηεκαρηζκέλα 

Νεφηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε HALAL: 

Ζ Αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ ζηελ Αίγππην άζθεζε θαη αζθεί επαλεηιεκκέλσο πίεζε ζηηο αξκφδηεο 

αηγππηηαθέο αξρέο, ε νπνία απερεί θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνιπάξηζκσλ Δπξσπαίσλ 

επηρεηξεκαηηψλ, αιιά θαη θαηφπηλ ηεο επίζθεςεο ηνπ Δπξσπαίνπ Γηεπζπληή Δκπνξίνπ γηα ηηο ρψξεο 

ηεο Γεηηνλίαο ζην Κάηξν, ν νπνίνο είρε ζηνρεπκέλεο επαθέο κε αξκφδηα ζηειέρε Αηγππηηαθψλ 

Αξρψλ, ηελ NFSA  θαη ηελ εηαηξεία πηζηνπνίεζεο IS EG Halal. Καηφπηλ ελεξγεηψλ νη Αηγππηηαθέο 

Αξρέο ζπκθψλεζαλ φηη: 

 Αξκφδηα Αηγππηηαθή αξρή γηα ηελ πηζηνπνίεζε είλαη απνθιεηζηηθά ε εηαηξεία IS EG Halal. 

 Ζ ISEG Halal ζα πηζηνπνηεί σο Halal, ζχκθσλα κε ηελ επξχηεξε έλλνηα πνπ ππάξρεη ζην Ηζιάκ (ε 

έλλνηα ηνπ «επηηξεπηνχ», φπνπ δελ πξέπεη λα ππάξρεη ίρλνο αίκαηνο, ρνηξηλνχ ή αιθνφι), 

νπνηνδήπνηε δηαηξνθηθφ πξντφλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηηο αξρέο ηνπ 2022 αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ 

θαη γηα ηελ θαηεγνξία πνηψλ θαη ζλαθο. 

 Δηδηθφηεξα γηα ην αγειαδηλφ/κνζραξίζην θξέαο ή γάια, ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ε κε 

«επηκφιπλζε» ηνπ κε άιια θξέαηα, θαζψο θαη λα είλαη αζθαιέο γηα θαηαλάισζε. 

 Ζ National Food Safety Authority  θαη ε εηαηξεία IS EG Halal ζπκθψλεζαλ ζε κηα πεξίνδν ράξηηνο 

κέρξη ηηο 15/12/2021, φπνπ κέρξη ηφηε ε πηζηνπνίεζε ζα είλαη πξναηξεηηθή. Δλψ παξάιιεια ε 

Αίγππηνο δεζκεχηεθε λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηελ δηεζλή θνηλφηεηα γηα ην λέν κέηξν, κε 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαδηθαζία θαη ηα πξντφληα πνπ αθνξά, ην ρξνληθφ πιαίζην θαη ηα θφζηε. Οη 

εηδνπνηήζεηο ζα ζηαινχλ είηε απεπζείαο ζηηο πξεζβείεο, είηε κέζσ ηνπ ΠΟΔ.  

 Ζ NFSA θαη ε Αηγππηηαθή εηαηξεία πηζηνπνίεζεο IS EG Halal έρνπλ ιάβεη νδεγίεο απφ ηελ 

Αηγππηηαθή θπβέξλεζε ψζηε νη λέεο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο Halal λα κελ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα 

ζην εκπφξην. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Αηγππηηαθή πιεπξά, θαλέλα θνξηίν δελ έρεη βξεη εκπφδην 

ζηα ζχλνξα ιφγσ κε πηζηνπνίεζεο. 

 Οη Αηγππηηαθέο Αξρέο αλακέλεηαη λα δψζνπλ κηα πεξίνδν πξνζαξκνγήο γηα ηηο εηαηξείεο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο εηηθέηεο ηνπο. 

 Σν θφζηνο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο IS EG Halal είλαη αλά θνξηίν θαη αλέξρεηαη ζε $450 γηα ηα 

γαιαθηνθνκηθά θαη $500 γηα ην θξέαο θαη δελ ππάξρεη επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 ην κέιινλ ε πηζηνπνίεζε Halal ζα ελζσκαησζεί ζην ζχζηεκα Advance Cargo Information (ACI). 
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 Ζ IS EG Halal δελ πξνζβιέπεη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηαηξείεο πηζηνπνίεζεο, αιιά πξφθεηηαη λα 

ηνπνζεηήζεη κεκνλσκέλα άηνκα ζε φζεο ρψξεο δελ έρεη γξαθεία αληηπξνζψπεπζεο. 

 Ζ Αίγππηνο κέρξη ηηο 15/12/2021 ζα επηθαηξνπνηήζεη ηα πξφηππα γηα ην Halal, πνπ ηζρχνπλ απφ ην 

2014.    

 

7. Δηζαγσγηθέο δηαηππψζεηο – απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

ια ηα εηζαγφκελα ζηελ Αίγππην πξντφληα νθείινπλ λα ζπλνδεχνληαη απφ ην έληππν ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο 

(πιελ εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο ειεχζεξεο δψλεο), αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο. Άιια πηζηνπνηεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη είλαη: πξσηφηππν ηηκνιφγην, πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο, θνξησηηθή, δειηίν ζπζθεπαζίαο, 

πξνηηκνιφγην, έγγξαθν δεηθλχνλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, δηαηαθηηθφ παξάδνζεο ηνπ κεηαθνξέα θαη, γηα νξηζκέλα 

πξντφληα, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ηεισλεηαθέο αξρέο απαηηνχλ επηπξφζζεηα 

πηζηνπνηεηηθά (ρεκηθήο αλάιπζεο γηα πιηθά πξντφλησλ δηαηξνθήο, πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη πνηφηεηαο). Σα 

πξντφληα θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο (Central Administration of Plant Quarantine - CAPQ θαη General Organization for Veterinary Services – 

GOVS), θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο (Central Labs Administration, National Nutrition 

Institute).  

Γελ απαηηείηαη επηθχξσζε απζεληηθφηεηαο πηζηνπνηεηηθψλ πξνειεχζεσο (EUR.1) απφ Αηγππηηαθέο αξρέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ (Πξεζβείεο θαη Πξνμελεία), φζνλ αθνξά εμαγσγέο αγαζψλ απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Βάζεη ηνπ ππνπξγηθνχ δηαηάγκαηνο 619/1998 φια ηα θαηαλαισηηθά αγαζά νθείινπλ λα εηζάγνληαη απ‟ επζείαο 

απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ζηελ Αίγππην. Μεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο (1999) επηηξέπνπλ πιένλ ηελ απνζηνιή 

ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ θαη θέληξσλ δηαλνκήο ησλ παξαγσγψλ εηαηξεηψλ. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ ηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο.  

Δπηηξέπεηαη εμάιινπ ε πξνζσξηλή, ρσξίο δαζκνινγηθή επηβάξπλζε, εηζαγσγή εκπνξηθψλ δεηγκάησλ ή θαη 

εκπνξεπκάησλ γηα ζπκκεηνρή ζε αλαγλσξηζκέλεο εκπνξηθέο εθζέζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξντφληα ζα επαλεμαρζνχλ απφ ηελ Αίγππην. Δμππαθνχεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ε 

πξνζσξηλή εηζαγσγή πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ απαγνξεπκέλσλ πξνο εηζαγσγή ζηε ρψξα. Ζ 

Αίγππηνο δηαζέηεη επίζεο ζχζηεκα πξνζσξηλήο εηζαγσγήο -κε θαηαβνιή δαζκψλ- ελδηάκεζσλ πξντφλησλ 

(“drawback system”), ζχκθσλα κε ην νπνίν, εθ‟ φζνλ ηα ηειηθά πξντφληα εμαρζνχλ εληφο πεξηφδνπ ελφο έηνπο, 

κπνξεί λα δεηεζεί ε επηζηξνθή ησλ δαζκψλ πνπ είραλ αξρηθά θαηαβιεζεί. Πάλησο, φπσο ζεκεηψλνπλ έγθπξεο 

εκπνξηθέο πεγέο, ζηελ πξάμε θαη εμαηηίαο ηνπ εμαηξεηηθά άθακπηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

αηγππηηαθψλ ηεισλείσλ, απαηηείηαη κεγάιε πξνζνρή ζηε δηαδηθαζία θαη ζηα απαηηνχκελα έληππα θαηά ηελ 

επαλεμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ –ή δεηγκάησλ- πνπ ηεινχλ ζε θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο, ελψ ζηελ 

πξάμε παξαηεξνχληαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ επηζηξνθή ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ δαζκψλ πνπ έρνπλ ήδε 

θαηαβάιεη.   

Σελ 1ε Απξηιίνπ 2021, ε Αίγππηνο έζεζε ζε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ςεθηαθή πιαηθφξκα γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο («NAFEZA»). Πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα Advance Cargo Information 

(ACI) to opo;io παξέρεη ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ζηνπο ιηκεληθνχο ζηαζκνχο θαη ηηο θπβεξλήζεηο 

πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ηελ πνξεία άθημεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη εηζαγσγείο θαη 

νη ηεισλεηαθνί πξάθηνξεο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκφ ζηε Nafeza. Μφιηο εγγξαθνχλ, ζα 



 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ Ο.Δ.Τ. ΚΑΪΡΟΤ 

 

Κσδηθφο: ΟΓ.ΓΔΝ.30 - 02  Έθδνζε: 8ε - 23/2/2020 ειίδα #: 40 απφ 84 

 

πξέπεη λα ππνβάινπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θνξηία πξηλ απφ ηε θφξησζε θαη ζα ιάβνπλ έλαλ 

κνλαδηθφ αξηζκφ πξνεγγξαθήο πνπ ζα αθνξά ηνλ εμαγσγέα πσιεηή, ηνλ ιηκέλα θαη ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο. Ζ πιαηθφξκα εγγξαθήο NAFEZA ζα είλαη ππνρξεσηηθή ζε φινπο ηνπο ιηκέλεο θαη ζα ηεζεί 

ζε ηζρχ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021.  

Δηδηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ην Γηάηαγκα αξ. 38/2021 ηνπ Αηγππηηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ:  

Σν ζχζηεκα ACI βαζίδεηαη ζηελ παξνρή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θνξηίνπ πξηλ απφ ηελ απνζηνιή απφ ηε 

ρψξα εμαγσγήο. Δπνκέλσο, έλαο εηζαγσγέαο, θάηνρνο θνξηίνπ ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ εγγξάθνληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο Nafeza, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν ζα έρεη 

δηθαίσκα ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 

2- Ο εηζαγσγέαο, θάηνρνο θνξηίνπ ή ν αληηπξφζσπνο ηνπ  θαηαρσξνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ εμαγσγέα «ζηε 

ρψξα εμαγσγήο» κέζσ ηεο Nafeza, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ (ηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη εγγεγξακκέλνο ν εμαγσγέαο, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ εμαγσγέα, ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ 

εμαγσγέα, ηνλ ηχπν ηνπ εμαγσγέα (παξαγσγφο, ππνθαηάζηεκα εηαηξείαο, άιινο), ιεπηνκεξή δηεχζπλζε 

θαη  δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ εμαγσγέα, κεηαμχ άιισλ δεδνκέλσλ). 

3- Ο εηζαγσγέαο, θάηνρνο θνξηίνπ ή ν αληηπξφζσπνο ηνπ  πξνζζέηνπλ ηα βαζηθά αξρηθά δεδνκέλα ηνπ 

θνξηίνπ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζεί, εθφζνλ απηά ηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ (ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ 

αιινδαπνχ εμαγσγέα, ηνλ θσδηθφ ηεο ρψξαο εμαγσγήο, ηνλ θσδηθφ ηνπ ιηκέλα εμαγσγήο, ζηνηρεία 

εκπνξεπκάησλ, ηεισλεηαθφο δαζκνινγηθφο ηίηινο ζε πιήξε αξηζκφ- 10 αξηζκνί- θαη ζηνηρεία ηνπ 

ηηκνινγίνπ, κεηαμχ άιισλ δεδνκέλσλ γηα ην θνξηίν. 

4- Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηα δχν πξνεγνχκελα ζηνηρεία, ην ζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί κηα 

αξρηθή εθηίκεζε θηλδχλνπ γηα ηα ζπζηαηηθά ηνπ θνξηίνπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηεί ηελ 

απαξαίηεηε εηζαγσγή θαη έιεγρν ζχκθσλα κε ηα ζπλνιηθά πξνζαξηήκαηα δαζκνινγηθψλ δαζκψλ γηα 

ηελ επαιήζεπζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο εηζαγσγήο βαζηθψλ πξντφλησλ. Ζ Σεισλεηαθή Αξρή απαληά είηε 

εγθξίλνληαο θαη εθδίδνληαο ηνλ αξρηθφ ηεισλεηαθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο (ACID) είηε απνξξίπηνληαο 

εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο. ηε ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα ηνπ θνξηίνπ δηαηίζεληαη κφιηο ν αξηζκφο 

απηφο απνζηαιεί ζε φιεο ηηο αξκφδηεο νληφηεηεο ειέγρνπ (ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν θαη ην εκπφξεπκα) γηα 

λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

5- Ο αξρηθφο αξηζκφο ηεισλεηαθνχ κεηξψνπ (ACID) απνζηέιιεηαη ζηνλ εηζαγσγέα ή ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

θνξηίνπ ή ζηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ ελψπηνλ ησλ εθηεισληζηψλ- αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε- θαη ηνπ 

μέλνπ εμαγσγέα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

6- Ζ ηεισλεηαθή εγγξαθή ζην ζχζηεκα ACI πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εηζαγσγέαο, ν 

θάηνρνο θνξηίνπ ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ θαηαζέηνπλ ην ηηκνιφγην ηνπ θνξηίνπ ειεθηξνληθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηηκνιφγην απηφ 

πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ εηζαγσγέα , ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ «απνζηνιέα» 

ηνπ μέλνπ εμαγσγέα, ην ACID, ην Δλαξκνληζκέλν Πξφγξακκα Σηκνινγίσλ (θσδηθφο HS) θαη ην 

Δλαξκνληζκέλν χζηεκα Πεξηγξαθήο θαη Κσδηθνπνίεζεο Δκπνξεπκάησλ/Κσδηθψλ (θσδηθφο HTS). 
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7- Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζέζεο θνξηίνπ πνπ εθδίδεη ην ACID, εθηφο απφ ηα 

δεδνκέλα ησλ δχν κεξψλ ηεο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο (εηζαγσγέαο ή θάηνρνο θνξηίνπ- μέλνο εμαγσγέαο) 

πξηλ απφ ηελ απνζηνιή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πιήξνπο επαλαμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαθέινπ 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο αξρηθνχ θηλδχλνπ  θνξηίνπ θαη ηηο θαηαρσξίζεηο ειέγρνπ θαη 

εηζαγσγήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνζαξηήκαηα ηνπ ηζρχνληνο ζπλνιηθνχ ηεισλεηαθνχ ηηκνινγίνπ. 

 

7 (α) Ζ Δζληθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ (NFSA) 

ζνλ αθνξά ηα ηξφθηκα, ηνλ Ηαλνπάξην 2017 ζεζπίζζεθε εληαία Δζληθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (National 

Food Safety Authority – NFSA), νη δηεξγαζίεο εγθαζίδξπζεο ηεο νπνίαο είραλ μεθηλήζεη ην έηνο 2007. H Αξρή 

ζπζηάζεθε επίζεκα κε ην Νφκν 1/2017, μεθίλεζε δε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Ηνχιην 2017. Αληιεί ζηαδηαθά αξκνδηφηεηεο 

φζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ έιεγρν αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ απφ 17 ζπλαξκφδηνπο 

θξαηηθνχο θνξείο, θαηαξγψληαο ζεηξά ζπλαξκφδησλ κέρξη ζήκεξα ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηα Τπνπξγεία 

Γεσξγίαο, Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, Τγείαο. Δίλαη αλεμάξηεηε δεκφζηα ππεξεζία πνπ ππάγεηαη απ‟ επζείαο ζηνλ 

Αηγχπηην Πξφεδξν. θνπφο ηεο είλαη λα αλαδηνξγαλψζεη, νκνγελνπνηήζεη θαη εθζπγρξνλίζεη ην πνιπζρηδέο θαη 

πεπαιαησκέλν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, λα απαιείςεη ηηο ζπρλά 

αιιειναληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο απηνχ θαη λα ζεζπίζεη ελνπνηεκέλν θψδηθα ηξνθίκσλ, ν νπνίνο ζα 

αληηθαηαζηήζεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο επηκέξνπο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.   

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε πιήξε δπλακηθφηεηα θαη κε φιεο ηεο ηηο αξκνδηφηεηεο, ε Αξρή ζα έρεη ππφ 

ηελ επνπηεία ηεο φια ηα εκπνξεχζηκα είδε δηαηξνθήο, ελψ πνιχ ιίγεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ –βαζηθά, ηα δψληα 

δψα θαη ηα θπηά έσο ηε ζηηγκή ηεο ζπγθνκηδήο- ζα παξακείλνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. 

Δπηπιένλ, θαη ν Οξγαληζκφο Διέγρνπ Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ ηεο Αηγχπηνπ (GOEIC), ζα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά 

κε ηνλ έιεγρν άιισλ πξντφλησλ, πιελ ησλ ηξνθίκσλ. Ζ Αξρή ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ γηα ηα ηξφθηκα, ηα νπνία ζα θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά, ελψ αληηζέησο, 

πξφηππα πνπ ζεζπίδνπλ άιιεο θξαηηθέο Αξρέο, ι.ρ. ν Αηγππηηαθφο Οξγαληζκφο Πξνηχπσλ & Πνηφηεηαο (EOS) ζα 

θαηαζηνχλ πξναηξεηηθά. Ήδε, ε NFSA έρεη αλαιάβεη απφ ηνλ Αχγνπζην 2018 ηελ έγθξηζε θαη εγγξαθή φισλ ησλ 

ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, θαζψο θαη ησλ δηαηηεηηθψλ ηξνθίκσλ.   

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο σο άλσ Αξρήο ζεσξείηαη –θαη απφ ηελ εδψ Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ.- σο εμαηξεηηθά ζεηηθή 

εμέιημε, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη εληαίν ζεζκηθφ πιαίζην ζηνλ ηνκέα ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ζηελ Αίγππην. 

7 (β) Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο & εγγξαθήο ζε κεηξών εγθεθξηκέλωλ αιινδαπώλ παξαγωγηθώλ 

κνλάδωλ (registration), κε βάζε ηα Γηαηάγκαηα Τπ. Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο ππ’ αξηζ. 991/2015, 43/2016, 

44/2019 

Σν αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη απφ ηα κέζα Μαξηίνπ 2016 εθαξκφζεη λέα λνκνζεζία γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ αγαζψλ, πνπ ζεζπίδεη εηδηθή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, επηζεψξεζεο θαη 

εγγξαθήο ζε κεηξψν εγθεθξηκέλσλ αιινδαπψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (registration) πνπ δχλαληαη λα 

εμάγνπλ πξνο Αίγππην. Πέξαλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ην ελ ιφγσ θαζεζηψο ζηνπο μέλνπο 

εμαγσγείο, ηνπο επηβαξχλεη επίζεο κε πξφζζεηα ζεκαληηθά θφζηε, ηα νπνία ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία πξν-

πηζηνπνίεζεο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ππφςε καο απφ παξάγνληεο ηεο αγνξάο, κε θάζε 

επηθχιαμε, ην θφζηνο ηεο εγγξαθήο αλέξρεηαη θαηά πξνζέγγηζε ζε €1.000 γηα θάζε εγγξαθή θαη γηα ηηο 

αλαλεψζεηο απηήο. 

 



 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ Ο.Δ.Τ. ΚΑΪΡΟΤ 

 

Κσδηθφο: ΟΓ.ΓΔΝ.30 - 02  Έθδνζε: 8ε - 23/2/2020 ειίδα #: 42 απφ 84 

 

Ζ ελ ιφγσ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα ελεξγεηψλ. εκεηψλεηαη φηη ην Γξαθείν 

Ο.Δ.Τ. Καΐξνπ κπνξεί λα πξνκεζεχζεη θάζε ελδηαθεξφκελν κε ηελ αηγππηηαθή λνκνζεζία πεξί registration, θαζψο 

θαη θαηαιφγνπο θαηεγνξηψλ πξντφλησλ θαη παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο. ηα 

πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο registration πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ην 

γάια, ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ζε ζπζθεπαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 2 θηιψλ, ηα δηαηεξεκέλα / απνμεξακέλα 

θξνχηα ζε ζπζθεπαζίεο θάησ ησλ 2 θηιψλ, ηα έιαηα θαη ιίπε ζε ζπζθεπαζίεο θάησ ησλ 5 θηιψλ, ηα πξντφληα 

ζνθνιάηαο ζε ζπζθεπαζίεο θάησ ησλ 2 θηιψλ, ηα δαραξψδε πξντφληα, ηα πξντφληα αξηνπνηίαο θαη 

δαραξνπιαζηηθήο, νη θξνπηνρπκνί ζε ζπζθεπαζίεο θάησ ησλ 10 θηιψλ, ην εκθηαισκέλν λεξφ, ηα θαιιπληηθά, ηα 

είδε θνπδίλαο θαη καραηξνπνηίαο, ηα γπαιηθά, ηα ραξηηθά είδε ζπηηηνχ, ηα θισζηνυθαληνπξγηθά, ηα ελδχκαηα, ηα 

ππνδήκαηα, ηα έπηπια θαη θσηηζηηθά, νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο νηθηαθήο ρξήζεο, ν εληζρπκέλνο ζίδεξνο, ηα ραιηά, 

ηα πνδήιαηα, ηα παηρλίδηα, ηα είδε κπάληνπ, νη βαιίηζεο, νη ζάθνη ηαμηδηνχ θαη νη ζήθεο απφ θπζηθφ ή 

αλαζρεκαηηζκέλν δέξκα, πιαζηηθέο ή πθαληηθέο χιεο, ηα είδε κεηαθνξάο ή ζπζθεπαζίαο απφ πιαζηηθέο χιεο, ηα 

είδε ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί / ραξηφλη, ηα μπξάθηα, νη ιεπίδεο γηα μπξάθηα, νη ζπζθεπέο ζηεγλψκαηνο καιιηψλ & 

άιιεο ζπζθεπέο θφκκσζεο, νη μπξηζηηθέο κεραλέο, νη θνπξεπηηθέο κεραλέο, νη απνηξηρσηηθέο ζπζθεπέο, νη 

ζπζθεπέο ελζχξκαηεο ηειεθσλίαο κε αζχξκαην αθνπζηηθφ, ηα ηειέθσλα γηα θπςεινεηδή δίθηπα ή γηα άιια 

αζχξκαηα δίθηπα.    

πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη εγγξαθήο αιινδαπψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμάγνπλ ζηελ Αίγππην απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

Α. Πηζηνπνίεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη εγγξαθή ζε κεηξψν εγθεθξηκέλσλ αιινδαπψλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζηελ Αίγππην (factory registration) 

 Ζ εγγξαθή ηεο παξαγσγηθήο κνλάδνο ζην εηδηθφ κεηξψν αιινδαπψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ 

εμάγνπλ ζηελ Αίγππην (βι. Γηαηάγκαηα Τπ. Δκπνξίνπ 43/2016 & 44/2019) απνηειεί ηελ πξψηε ελέξγεηα 

ζηε ζεηξά ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη  απφ ηε λέα Ννκνζεζία ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξαπεί ε εηζαγσγή ησλ παξαγφκελσλ απφ απηή πξντφλησλ ζηελ Αίγππην. Ζ εγγξαθή πξέπεη λα γίλεη 

ππνρξεσηηθά θαη γηα φιεο ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, ζηελ Διιάδα ή αιινχ.  

 Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα γίλεη κε επίζθεςε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ General 

Organization For Export & Import Control (GOEIC) http://www.goeic.gov.eg/en, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ  λα βξνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο ζην 

κεηξψν εμαγσγέσλ ζηελ Αίγππην (Γηάηαγκα Τπ. Δκπνξίνπ 43/2016 θαη ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο, θαηάινγν 

πξντφλησλ ζε πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία γηα ηα νπνία πξέπεη λα γίλεη εγγξαθή ησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο, απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά / ππνδείγκαηα θαζψο θαη πίλαθα «πρλψλ Δξσηήζεσλ»).  

 Ο ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη πξνο έιεγρν, είηε απ‟ επζείαο ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο ζηελ Αίγππην, φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 

πξνθεηκέλνπ λα εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο απηήο ζην αλσηέξσ εηδηθφ κεηξψν. πληζηάηαη φπσο ε 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ζηελ Αίγππην εθπξφζσπν 

ηεο παξαγσγηθήο κνλάδνο. 

 Οη παξαγσγηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε εγγξαθήο, ζπλνδεπφκελε απφ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πηζηνπνηνχλ ηε λνκηθή ππφζηαζε θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο αλαγλσξηζκέλνπ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο 

(International Laboratory Accreditation Cooperation –ILAC,  International Accreditation Forum - IAF), ή 

αηγππηηαθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο, ή θαη εγθεθξηκέλνπο μέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. Δπηπιένλ, ηα 

http://www.goeic.gov.eg/en/


 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ Ο.Δ.Τ. ΚΑΪΡΟΤ 

 

Κσδηθφο: ΟΓ.ΓΔΝ.30 - 02  Έθδνζε: 8ε - 23/2/2020 ειίδα #: 43 απφ 84 

 

δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ηα πξντφληα θαη ηα εκπνξηθά ηνπο ζήκαηα, θαζψο θαη ηνπο 

ελδερφκελνπο δηθαηνχρνπο ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζεκάησλ. 

 Οη δηθαηνχρνη ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ζα πξέπεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηελεξγνχλ εθείλνη ηε δηαδηθαζία 

εγγξαθήο, λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη 

ησλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζε απηφ, θαζψο θαη άδεηα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ν 

νπνίνο εμνπζηνδνηεί ζπγθεθξηκέλα θέληξα δηαλνκήο λα εκπνξεχνληαη ηα πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην 

εκπνξηθφ ζήκα. Οκνίσο κε αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ παξαγσγηθή κνλάδα / 

ηδηνθηήηξηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ε χπαξμε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο αλαγλσξηζκέλνπ απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο (International Laboratory Accreditation Cooperation –ILAC,  

International Accreditation Forum - IAF), ή αηγππηηαθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο, ή θαη εγθεθξηκέλνπο 

μέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο.  

 εκεηψλεηαη φηη ε ηζρχο ηεο πηζηνπνίεζεο θαη εγγξαθήο ησλ αιινδαπψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζην σο 

άλσ εηδηθφ κεηξψν ζηελ Αίγππην εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηζρχνπλ ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο. Δθ‟ φζνλ ε 

ηζρχο ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ιήμεη, νη ελδηαθεξφκελεο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ αλαλεσκέλα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζεί ε εγγξαθή ησλ 

παξαγσγηθψλ ηνπο κνλάδσλ ζηελ Αίγππην. 

Β.  Δπηζεψξεζε πξν θφξησζεο (pre-shipment inspection) 

Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία (Γηάηαγκα 991/2015) πξνβιέπεη φηη ηα πξντφληα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ 

θαηάινγν ηνπ Γηαηάγκαηνο 43/2016, κε ηνπο  πεξηγξαθφκελνπο εθεί θσδηθνχο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο, 

ππφθεηληαη ζε «επηζεψξεζε πξν θφξησζεο». Δλ ιφγσ έιεγρνο, πνπ απνηειεί ην δεχηεξν ζηάδην ζηε ζεηξά ησλ 

απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε εηζαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ζηελ Αίγππην, 

δηεμάγεηαη απφ ζπλεξγαδφκελεο/πηζηνπνηεκέλεο απφ ηνλ GOEIC εηαηξείεο, κε δηεζλή εθπξνζψπεζε, θαη νη νπνίεο 

είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ GOEIC. ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ GOEIC – ζπγθεθξηκέλα ζην πεδίν “pre-

inspection companies”- κπνξεί λα εληνπηζηεί θαηάινγνο ησλ εγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ 

πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ησλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ πνπ απηνί είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα επηζεσξνχλ.  

Πξαθηηθά, ε νχησο ή άιισο δαπαλεξή δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ζηελ απνζηνιή ζπλεξγαδφκελσλ ειεγθηψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, γηα δεηγκαηνιεςία ηνπ πξντφληνο θαη έιεγρφ ηνπ θαηά πφζν 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα αηγππηηαθά πξφηππα (standards) θαη κάιηζηα δηηηψο. Ήηνη, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

επηζήκαλζε (πξνδηαγξαθέο labeling), φζν θαη αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ (quality standards). Ο 

έιεγρνο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα αθφκε θαη επηηφπνπ ζηελ παξαγσγηθή κνλάδα / εξγαζηήξην ηνπ εμαγσγέα γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο. Δλ ιφγσ εμνπζηνδνηεκέλεο εηαηξείεο ζα θαηεπζχλνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηα αηγππηηαθά πξφηππα, ηα νπνία άιινηε ηαπηίδνληαη κε ηα δηεζλή 

θαη άιινηε ηζρχνπλ παξάιιεια (π.ρ. δελ ππάξρεη αηγππηηαθφ πξφηππν γηα ην γπαιί, ν έιεγρνο πξνηχπνπ ησλ 

κεηαιιηθψλ ζπζθεπαζηψλ είλαη πεξίπινθνο θ.ν.θ.).  

Ζ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηεί πεξίπνπ κία εβδνκάδα θαη ιηγφηεξεο κέξεο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηηο βάζεηο ηνπ GOEIC. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

θαηάιιειε επηζήκαλζε (labeling) ησλ πξντφλησλ, θαζψο ε δπλαηφηεηα ηπρφλ αληηθαηάζηαζεο ησλ εηηθεηψλ 

πξντφλησλ ζηνπο εδψ ηεισλεηαθνχο ρψξνπο έρεη πάςεη λα ηζρχεη.  
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Γ. Δγγξαθή ζηε Λεπθή Λίζηα (White list) 

χκθσλα κε ηνλ GOEIC, ην ηξίην θαη ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εμαζθαιίδεη ηε ρσξίο ειέγρνπο ή άιια 

εκπφδηα εηζαγσγή πξντφλησλ ζηελ Αίγππην θαη ε νπνία θαηά δήισζή ηνπο απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ κέζσ δηαζθάιηζεο ηεο εηζαγσγήο ζηε ρψξα πξντφλησλ ειεγκέλεο πνηφηεηαο, απνηειεί ε εγγξαθή 

ησλ πξντφλησλ ζηελ απνθαινχκελε Λεπθή Λίζηα (White list).  

Αίηεζε γηα ηέηνηα εγγξαθή κπνξεί λα ππνβιεζεί αθνχ δηεμαρζεί «επηζεψξεζε πξν θφξησζεο» γηα πεξίπνπ 5-6 

δηαδνρηθέο απνζηνιέο πξντφλησλ θαη δηαπηζησζεί ελ ηνηο πξάγκαζη φηη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηθαλνπνηεί ηα 

αηγππηηαθά πξφηππα. Δθ‟  φζνλ εγθξηζεί,  ε εγγξαθή ζηε «Λεπθή Λίζηα»  απαιιάζζεη άπαμ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

απφ ηελ ππνρξέσζε ελ ιφγσ επηζεψξεζεο. Ζ ελ ιφγσ εγγξαθή δελ απνθιείεη πάλησο ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαηά θαηξνχο πξνο επηβεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 

Οη εγγεγξακκέλεο ζηε «Λεπθή Λίζηα» αιινδαπέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηνπο παξαγσγνχο 

ηξνθίκσλ (γηα ηα νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ηφζν ε πξν θφξησζεο, φζν θαη ε κεηά ηελ άθημε ζηελ Αίγππην 

επηζεψξεζε), δελ ππφθεηληαη ζε επηζεψξεζε πξν θφξησζεο θαη παξακέλνπλ ζηε ιίζηα, ππφ ηνλ φξν ηεο 

αλαλέσζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο, πηζηνπνηήζεσλ θ.ν.θ. πνπ δηαζέηνπλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ 

βεβαησζεί παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο εηζαγσγψλ, ε ελ ιφγσ επηρείξεζε αθαηξείηαη απφ ηε ιίζηα γηα δηάζηεκα έμη 

κελψλ ελψ ζε ηπρφλ βεβαίσζε δεχηεξεο, κειινληηθά, ε εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο αλαζηέιιεηαη. 

εκεηψλεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2019, νξηζκέλεο επξσπατθέο θαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηζαλ 

πξφβιεκα κε ηελ εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ Αίγππην, εμαηηίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο –απφ ηα κέζα Ηνπιίνπ 

2019- ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνπο εγθεθξηκέλνπο απφ ηνλ GOEIC θνξείο πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο 

θαη δηελέξγεηαο επηζεσξήζεσλ πξν θφξησζεο. πγθεθξηκέλα, ν σο άλσ αηγππηηαθφο νξγαληζκφο είρε πεξηνξίζεη 

ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο κφλνλ εθ‟ φζνλ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ην 

GOEIC, κφλν γηα ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ γηα ηηο νπνίεο είλαη νη ίδηνη δηαπηζηεπκέλνη δηεζλψο θαη κφλνλ εθ‟ φζνλ 

εδξεχνπλ ζηε ρψξα απ‟ φπνπ εμάγεηαη ην πξντφλ.  

χκθσλα πάλησο κε πιένλ πξφζθαηε ελεκέξσζή καο απφ ηελ Δ.Δ., ε νπνία ελεξγνπνηήζεθε πξνο επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ε σο άλσ πξνβιεκαηηθή γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαηάζηαζε θαίλεηαη λα έρεη ηαθηνπνηεζεί 

κε λέα εγθχθιην ηνπ GOEIC, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο κελ θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηνλ 

ίδην, λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά θαη γηα επηρεηξήζεηο εθηφο ρψξαο φπνπ απηνί εδξεχνπλ, ζηνπο δε θνξείο πνπ 

δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ISO αιιά δελ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηνλ GOEIC, λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά κφλνλ 

γηα επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο φπνπ απηνί εδξεχνπλ, επηθπξσκέλσλ απφ ηα θαηά ηφπνπο επηκειεηήξηα θαη ηηο 

αηγππηηαθέο πξνμεληθέο Αξρέο.       

8. Έιεγρνη πνηφηεηαο θαη πξφηππα / πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ 

Ο θχξηνο θνξέαο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ (πνηφηεηαο-πξνηχπσλ) επί ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ είλαη ν 

General Organization for Export & Import Control - GOEIC (www.goeic.gov.eg), γηα νξηζκέλεο φκσο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ (ηξφθηκα, θαξκαθεπηηθά, θαιιπληηθά) απαηηνχληαη επηπξφζζεηεο εγθξίζεηο απφ αξκφδηα 

ππνπξγεία (Τγείαο, Γεσξγίαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο). Παξφηη έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο (δεκηνπξγία εηδηθψλ 

θέληξσλ εηζφδνπ ζε Αιεμάλδξεηα, Port Said, Suez, Κάηξν), ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο παξακέλνπλ ρξνλνβφξεο θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα πεξίπινθεο. Ο GOEIC δχλαηαη λα θάλεη έιεγρν εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ηελ 

εκεξνκελία εηζαγσγήο (γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ απαηηείηαη θαη πξφηεξνο έιεγρνο) ζε ηπραίν δείγκα (έσο 

1% ηνπ ζπλφινπ ηνπ θνξηίνπ θαη έσο 2% ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζθεπαζηψλ). Δηδηθφηεξα φζνλ 

αθνξά ηα πξντφληα δηαηξνθήο, ζεκεηψλεηαη φηη νη θαζπζηεξήζεηο θαηά ηνλ έιεγρν ζπληζηνχλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κείδνλ πξφβιεκα, θαζψο ε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα δσήο (shelf-life) νθείιεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ε 

http://www.goeic.gov.eg/
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κηζή ηεο αξρηθήο. Δξγαζηήξηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο αζθνχλ ειέγρνπο ζε 

εηζαγφκελα γεσξγηθά πξντφληα, θαζψο θαη ζε πξφζζεηα ηξνθίκσλ, ρξσζηηθέο νπζίεο, ζπληεξεηηθά, αξσκαηηθέο 

νπζίεο θιπ., αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ ηα νπνία είλαη απνδεθηά γηα ρξήζε απφ ηε 

βηνκεραλία πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην δηάηαγκα 204/2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ελψ ην 2016, ν αηγππηηαθφο 

Οξγαληζκφο Πξνηχπσλ & Πνηφηεηαο (EOS) εμέδσζε λέν θαλνληζκφ πνπ ξπζκίδεη ηα επηηξεπφκελα πξφζζεηα 

ηξνθίκσλ, κέζσ ηνπ δηαηάγκαηνο 2111, ελνπνηψληαο ηα ζρεηηθά πξφηππα πνπ αλαθέξνληαλ ζε ζεηξά άιισλ 

λνκνζεηεκάησλ.    

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηζαγσγήο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη 

ζηηο αηγππηηαθέο Αξρέο ζα πξέπεη: (α) λα είλαη γξακκέλα ζηελ αξαβηθή ή ηελ αγγιηθή, κε θπξσκέλε κεηάθξαζε 

ζηελ αξαβηθή εάλ δελ είλαη γξακκέλα ζε απηήλ, (β) ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ GOEIC, θαη (γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζππνγξάθνληαη απφ ηα θαηά ηφπνπο Δπηκειεηήξηα θαη λα 

θπξψλνληαη απφ ηα θαηά ηφπνπο αηγππηηαθά πξνμελεία, ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο. 

Κεληξηθφο θξαηηθφο θνξέαο πνπ εθδίδεη, εθαξκφδεη θαη δηαρεηξίδεηαη πξφηππα ζηελ Αίγππην είλαη ν αηγππηηαθφο 

Οξγαληζκφο Πξνηχπσλ θαη Πνηφηεηαο (Egyptian Organization for Standards & Quality - EOS). Ζ Αίγππηνο 

εθαξκφδεη 8.500 πξφηππα, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 5.000 απνηεινχλ εζληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ππνρξεσηηθά πξφηππα. χκθσλα κε ηνλ EOS, πεξίπνπ ην 80% ησλ ππνρξεσηηθψλ αηγππηηαθψλ πξνηχπσλ 

βαζίδνληαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα, φπσο απηά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ International Organization 

for Standardization. εκεηψλεηαη φηη κφιηο ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αηγππηηαθψλ πξνηχπσλ είλαη 

ππνρξεσηηθά. Διιείςεη ππνρξεσηηθψλ αηγππηηαθψλ πξνηχπσλ ζε αξθεηνχο θιάδνπο πξντφλησλ, λνκνζεζία ηνπ 

1996 επηηξέπεη ηελ επηινγή κεηαμχ 7 δηεζλψλ ζπζηεκάησλ πξνηχπσλ (ISO, Δ.Δ., ΖΠΑ, ηαπσληθψλ, βξεηαληθψλ, 

γεξκαληθψλ, θαη εηδηθφηεξα γηα ηα ηξφθηκα, πξφηππα ηνπ Codex Alimentarius). Πέξαλ ηνπ EOS, δεπηεξεχνληεο 

αξκφδηνη νξγαληζκνί γηα ηελ έθδνζε θαη δηαρείξηζε πξνηχπσλ ζηελ Αίγππην είλαη ην National Institute for 

Standards (NIS) πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο & Έξεπλαο, θαζψο θαη –εκκέζσο- ν 

GOEIC, ν νπνίνο κέζσ εηδηθψλ ηερληθψλ επηηξνπψλ ηνπ εηζεγείηαη ηε δεκηνπξγία λέσλ, ή ηελ ηξνπνπνίεζε 

πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ.        

Οη εηζαγσγηθνί θαλνληζκνί ηεο Αηγχπηνπ πξνβιέπνπλ φηη ηα εηζαγφκελα πξντφληα ππφθεηληαη ζε 

δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκβαηφηεηά ηνπο πξνο ηα πθηζηάκελα αηγππηηαθά 

πξφηππα. ε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πθίζηαηαη εγρψξην πξφηππν, ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

πξφηππα, φπσο ηνπ ISO, ηνπ Codex Alimentarius, επξσπατθά, βξεηαληθά, γεξκαληθά, γαιιηθά, ακεξηθαληθά θαη 

ηαπσληθά. 

Για αναλσηικές πληροθορίες για θέμαηα ζήμανζης και προηύπων ενδιαθερόμενοι μπορούν να απεσθύνονηαι ζηις 

ιζηοζελίδες είηε ηης αρμόδιας σπηρεζίας ηης Εσρωπαϊκής Επιηροπής  

(http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm), ή ηοσ General Organization for Export & Import Control - GOEIC 

(www.goeic.gov.eg), ή ηοσ Αιγσπηιακού Οργανιζμού Προηύπων & Ποιόηηηας (http://www.eos.org.eg), ή ηης 

νεοζσζηαθείζας Εθνικής Αρτής Αζθάλειας Τροθίμων (http://www.nfsa.gov.eg).   

 

 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://www.goeic.gov.eg/
http://www.eos.org.eg/
http://www.nfsa.gov.eg/
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Γ. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ  

 

1. Θεζκηθφ πιαίζην επελδχζεσλ  

Ο βαζηθφο επελδπηηθφο λφκνο ηεο Αηγχπηνπ ήηαλ κέρξη ην Μάην 2017 ν Ν. 8/1997, ν νπνίνο ξχζκηδε ην 

θαζεζηψο ησλ επελδχζεσλ ζε 16 ηνκείο, κε ηνπο επελδπηέο λα επσθεινχληαη εηδηθψλ κεηαρεηξίζεσλ θαη θηλήηξσλ 

ζε θιάδνπο φπσο ε κεηαπνίεζε θαη νη ππνδνκέο. Ο ελ ιφγσ λφκνο εγγπάην ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ, 

ην δηθαίσκα θαηνρήο ινγαξηαζκψλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε κεηαμχ εγρψξησλ θαη 

αιινδαπψλ επελδπηψλ, θαζψο θαη ηε κε απαιινηξίσζε θαη εζληθνπνίεζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο απφ ην θξάηνο, 

ελψ παξείρε πξνζηαζία ζηνπο επελδπηέο απφ ελδερφκελεο απζαηξεζίεο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ. Ο θιαζηθφο 

επελδπηηθφο λφκνο πξνέβιεπε επίζεο δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο θηηξίσλ θαη γεο, θαζψο θαη επέθηαζεο ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ, ρσξίο δηάθξηζε ζρεηηθή κε ηελ εζληθφηεηα ή ηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ εηαίξσλ 

(κε ηελ εμαίξεζε ησλ ηδηνθηεζηαθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ πθίζηαληαη γηα ηε Υεξζφλεζν ηνπ ηλά, θαζψο θαη άιιεο 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο). Κχξηνο ξπζκηζηήο θαη εθηειεζηήο ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Αηγχπηνπ είλαη ε Γεληθή 

Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI), πνπ ιεηηνπξγεί σο “one-stop-shop” γηα επελδπηέο. 

Ο επελδπηηθφο λφκνο ηνπ 1997 είρε ππνβιεζεί έθηνηε ζε αξθεηέο πξφζζεηεο ηξνπνπνηήζεηο, σζηφζν νη σο άλσ 

βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο πνπ εηζήγε εμαθνινχζεζαλ λα δηέπνπλ ηελ αηγππηηαθή λνκνζεζία γηα ηε δηεπθφιπλζε 

θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Σν Μάξηην 2015, ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, είρε ζεζπηζζεί λένο επελδπηηθφο λφκνο (Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 17/2015), ν νπνίνο επέθεξε αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο ζην βαζηθφ επελδπηηθφ λφκν, θαη παξείρε 

πξφζζεηα θίλεηξα θαη εγγπήζεηο πξνο ηνπο μέλνπο επελδπηέο, ζε κία πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί ε ρψξα 

ειθπζηηθφηεξνο επελδπηηθφο πξννξηζκφο, κεηψλνληαο θάπσο ηνλ αξηζκφ εκπνδίσλ ζηηο επελδχζεηο, βειηηψλνληαο 

ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ απφ ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηε δηαθζνξά θαη επηηαρχλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ιήςεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ. Οη εθηειεζηηθνί θαλνληζκνί ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 

επελδπηηθνχ λφκνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηηο 6 Ηνπιίνπ 2015 (Απφθαζε Π/Θ ππ‟ αξηζ. 1820/2015). εκεηψλεηαη φηη ε 

επελδπηηθή λνκνζεζία ηνπ 2015 απνηειεί ηε βάζε ηνπ λεφηεξνπ επελδπηηθνχ λφκνπ ηνπ 2017. 

ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2019, ζην πιαίζην θπβεξλεηηθνχ αλαζρεκαηηζκνχ, θαηαξγήζεθε ην ελνπνηεκέλν 

Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ & Γηεζλνχο πλεξγαζίαο, ελψ ην ραξηνθπιάθην ησλ επελδχζεσλ -

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI)- θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο αλαηέζεθε ζηνλ Π/Θ θ. Madbouly. 

 

2. Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο επελδχζεηο 

Ζ αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξνψζεζε κε εληαηηθνχο ξπζκνχο απφ ηα ηέιε ηνπ 2016, λέν επελδπηηθφ λφκν κε ζθνπφ 

ηελ πξνζέιθπζε θπξίσο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θηλδχλνπ λέαο ζπλαιιαγκαηηθήο θξίζεο. Σνλ Οθηψβξην 2016 ν Πξφεδξνο 

ηεο ρψξαο Al Sisi εμέδσζε δηάηαγκα δηα ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθε Αλψηαην πκβνχιην Δπελδχζεσλ, πνπ θαηά 

ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 2016, θαζφξηζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

θιίκαηνο.  

Σν Κνηλνβνχιην ηεο Αηγχπηνπ ελέθξηλε ζηηο 7 Μαΐνπ 2017 ηνλ επελδπηηθφ λφκν 72/2017, ην θείκελν ηνπ νπνίνπ 

–φπσο πξναλαθέξακε- βαζίδεηαη ζε εθείλν ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ ηνπ Μαξηίνπ 2015. Σελ 31
ε
 Μαΐνπ 2017, ν 

Αηγχπηηνο Πξφεδξνο θ. Al Sisi θχξσζε δηα δηαηάγκαηνο ηνλ επελδπηηθφ λφκν, ν νπνίνο δεκνζηεχζεθε ηελ ίδηα 
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εκέξα ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα. Ο επελδπηηθφο λφκνο ηνπ 2017 αληηθαηέζηεζε ηνλ επελδπηηθφ λφκν 8 ηνπ 

1997.  

Ο λένο επελδπηηθφο λφκνο εηζάγεη ζεηξά λέσλ θηλήηξσλ –επαλαθέξνληαο θαη ηα θνξνινγηθά θίλεηξα- αλάινγα κε 

ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θαη ηνλ θιάδν ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο:                                                                     

 Φνξνινγηθέο εθπηψζεηο επηαεηνχο δηάξθεηαο, ηεο ηάμεσο ηνπ 50% γηα επελδχζεηο ζε γεσγξαθηθέο δψλεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ επείγνπζεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ηνπ 30% γηα επελδχζεηο ζηελ ππφινηπε 

επηθξάηεηα, ζε θιάδνπο εληάζεσο εξγαζίαο, ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ζε ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα επελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή 

ειεθηξηζκνχ, ζε εμαγσγηθνχο θιάδνπο, ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζηηο βηνκεραλίεο μχινπ, επίπισλ, 

εθηππψζεσλ, ζπζθεπαζίαο, πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ, θαξκαθεπηηθψλ, δεξκάησλ, αγξνβηνκεραλίαο θαη 

παξαγσγήο νξπθηψλ. 

 ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, επηζηξνθέο ηνπ 50% ηνπ θφζηνπο αγνξάο γεο γηα βηνκεραληθά ζρέδηα 

(projects) ζηνπο επελδπηέο, εθ‟ φζνλ ε παξαγσγή μεθηλήζεη εληφο πεξηφδνπ 2 εηψλ.  

 Πιεξσκή απφ ην θξάηνο ηνπ θφζηνπο ζχλδεζεο ησλ λέσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (projects) κε παξνρέο 

θνηλήο σθέιεηαο. 

 Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο, κέζσ ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ηνπ GAFI σο επελδπηηθνχ “one stop shop”. 

 Παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνλ Π/Θ λα ρνξεγεί θαηά πεξίπησζε πξφζζεηα επελδπηηθά θίλεηξα, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ηε δσξεάλ δηάζεζε γαηψλ γηα ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνπο επελδπηέο λα απαζρνινχλ μέλνπο εξγαδφκελνπο ζε πνζνζηφ έσο 20% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Δπαλαθνξά ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ηδησηηθψλ ειεπζέξσλ δσλψλ, νη δξαζηεξηφηεηεο εληφο ησλ νπνίσλ 

απαιιάζζνληαη απφ θφξνπο θαη δαζκνχο.  

ην ηέινο Οθησβξίνπ 2017, κε Πξσζππνπξγηθφ Γηάηαγκα (2310/2017) ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηα εθηειεζηηθά 

δηαηάγκαηα πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηα θίλεηξα, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππαγσγήο ζηηο 

επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λέαο επελδπηηθήο λνκνζεζίαο. Σα ελ ιφγσ εθηειεζηηθά δηαηάγκαηα ξπζκίδνπλ 

ιεπηνκεξεηαθά ζεηξά δηαηάμεσλ ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξί αδεηψλ παξακνλήο μέλσλ 

επελδπηψλ θαη αιινδαπνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, πεξί δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο θαη εθθαζάξηζεο εηαηξεηψλ, πεξί 

δηαδηθαζηψλ πξνέγθξηζεο θαη εληαίαο έγθξηζεο κεγάισλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ή εζληθήο 

θιίκαθαο, πεξί δηαδηθαζηψλ δηάζεζεο γεο απφ ην θξάηνο γηα πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία επελδπηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη ειεπζέξσλ δσλψλ, αιιά θαη 

κε ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηηο επελδχζεηο 

(Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ – GAFI) θαη ησλ ζπλαθψλ κεραληζκψλ εθέζεσλ θαη επίιπζεο 

επελδπηηθψλ δηαθνξψλ.  

Δπηπιένλ, ζην αλσηέξσ Πξσζππνπξγηθφ Γηάηαγκα απνηππψλνληαη νη 13 αθφινπζνη επξείο θιάδνη νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ: (1) Βηνκεραλία (φινη νη 

θιάδνη κεηαπνίεζεο πιελ ηεο θαπλνβηνκεραλίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ν ζρεδηαζκφο θαη 

ε παξαγσγή βηνκεραληθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ε αλαδηάξζξσζε βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ε ζχζηαζε, θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε λέσλ 

βηνκεραληθψλ δσλψλ), (2) Γεσξγηθή παξαγσγή (δξαζηεξηφηεηεο αλάθηεζεο, θαιιηέξγεηαο θαη αμηνπνίεζεο κε 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαη εξεκηθψλ γαηψλ, θαζψο επίζεο θηελνηξνθίαο θαη παξαγσγήο δσηθψλ πξντφλησλ, 

πξντφλησλ πνπιεξηθψλ, αιηείαο, αιιά θαη γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο θπηψλ θαη δψσλ), (3) Δκπφξην 
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(δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ εκπνξίνπ κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο επελδχζεσλ 

ζε εκπνξηθά θέληξα, ζε ρνλδξεκπνξηθέο θαη ιηαλεκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη κε αλάπηπμε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο), (4) Δθπαίδεπζε (ζχζηαζε, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιείσλ, ζρνιψλ ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη παλεπηζηεκίσλ), (5) Τγεία (ζχζηαζε λνζνθνκείσλ, ηαηξηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ θέληξσλ), (6) 

Μεηαθνξέο (ππεξεζίεο καδηθήο κεηαθνξάο εληφο θαη κεηαμχ αζηηθψλ θέληξσλ, πνηάκηεο, ζαιάζζηεο θαη 

παξάθηηεο κεηαθνξέο, αεξνκεηαθνξέο θαη ζρεηηδφκελα κε απηέο επελδπηηθά ζρέδηα αλάπηπμεο ππνδνκψλ 

αεξνδξνκίσλ, επίγεηεο κεηαθνξέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαζπλνξηαθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, 

θαζψο θαη ππεξεζίεο θαηάςπμεο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ), (7) 

Σνπξηζκφο (επελδχζεηο ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, γηφη ηνπξηζηηθήο ρξήζεο, παλδνρεία, ηνπξηζηηθά δσκάηηα, 

ηνπξηζηηθά resorts, camping, θαζψο θαη ζε projects κεηαθνξάο ηνπξηζηψλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηάκησλ 

κεηαθνξψλ, αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ Νείινπ γηα δεκηνπξγία δηθηχνπ ηνπξηζηηθψλ κεηαθνξψλ, θαηαζθεπήο 

καξίλσλ, γεπέδσλ γθνιθ θαη θέληξσλ θαηαδχζεσλ, αλάπηπμεο ηαηξηθνχ θαη νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο 

επίζεο θαη ππεξεζηψλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία), (8) Οηθηζηηθή αλάπηπμε, θαηαζθεπέο 

(δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπψλ θαηνηθηψλ, νηθηζηηθά projects πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

ζηέγαζεο, θαζψο θαη θηεκαηνκεζηηηθέο επελδχζεηο ζε αζηηθά θέληξα, ζε λέεο αζηηθέο θνηλφηεηεο θαη ζε πεξηνρέο 

εθηφο θνηιάδαο ηνπ Νείινπ, έξγα αλάπηπμεο ππνδνκψλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, νδνπνηίαο, ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ, θαηαζθεπήο κεηξφ, ζεξάγγσλ θαη ζηαζκψλ αληιηψλ άξδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζρεδηαζκφο θαη 

αλάπηπμε αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ δσλψλ, κε έκθαζε ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο), (9) Αζιεηηζκφο 

(δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο, κάξθεηηλγθ θαη ιεηηνπξγίαο αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, ζπιιφγσλ, αθαδεκηψλ, 

θέληξσλ πγείαο & γπκλαζηηθήο), (10) Ζιεθηξηζκφο & Δλέξγεηα (ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπή, δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ελέξγεηαο απφ δηάθνξεο πεγέο, θαζψο θαη δηαλνκή θαη 

δηαρείξηζε δηθηχσλ δηαλνκήο ελέξγεηαο, (11) Πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην & θπζηθνί πφξνη (βνεζεηηθέο ππεξεζίεο 

γεσηξήζεσλ θαη έξεπλαο πξνο ηνλ πεηξειατθφ θιάδν, θαζψο θαη θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε κνλάδσλ ππνδνρήο, 

θαηεξγαζίαο θαη δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, έξγα επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα ζεκεία 

παξαγσγήο ζηα ζεκεία θαηαλάισζεο, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε θπζηθά ή ηερλεηά νξπθηά άιαηα / 

αιαηνχρα νξπθηά), (12) Ύδξεπζε (θαηαζθεπή, δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο θαη 

δηχιηζεο πφζηκνπ λεξνχ, θαζψο θαη αλάπηπμε δηθηχσλ δηαλνκήο, γξακκψλ κεηαθνξάο λεξνχ, εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο πδάησλ), (13) Δπηθνηλσλίεο & Σερλνινγία Πιεξνθνξηθήο (φιεο νη 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηθψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, θέληξσλ απνζήθεπζεο, κεηαηξνπήο θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, hardware, 

ινγηζκηθνχ, ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ππεξεζηψλ outsourcing, θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θιάδνπο επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο θαη ε 

δεκηνπξγία εθθνιαπηεξίσλ ηερλνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ). 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2018 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθφο Δπελδπηηθφο Υάξηεο ηεο Αηγχπηνπ, ν νπνίνο 

παξέρεη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα επελδπηηθά ζρέδηα θαη ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα, θαζψο θαη ηα πξνζθεξφκελα επελδπηηθά θίλεηξα αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

ηεο ρψξαο, ηα δηνηθεηηθά θαη λνκηθά απαηηνχκελα θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα αδεηνδφηεζε, θαη δηάζεζε θξαηηθήο γεο γηα 

επελδπηηθά ζρέδηα αλά ηε ρψξα, ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο θ.α. Σν ελ ιφγσ θαζ‟ φια ζνβαξφ πφλεκα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επέλδπζε ζηελ Αίγππην ππφ νηαδήπνηε κνξθή, 

ζρήκα θαη πεξηερφκελν λα δηεξεπλήζεη φιεο ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο θαη ζχκθσλα κε ηα επηζπκεηά θξηηήξηα 

(θιαδηθά, γεσγξαθηθά, θαζεζηψο θιπ.). Καηά ηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ράξηεο πεξηιάκβαλε 1.270 

επελδπηηθά έξγα / επθαηξίεο. ηε δηάξθεηα ηνπ 2019, ην Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ εγθαηλίαζε ηε δεχηεξε θάζε 

αλάπηπμεο ηνπ επελδπηηθνχ ράξηε, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδξαζηηθφ θαηάινγν 2.000 λέσλ επελδπηηθψλ έξγσλ / 
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επθαηξηψλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Σα ελ ιφγσ επελδπηηθά έξγα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαη κεγέζε 

επελδχζεσλ, δηαζέζηκσλ πξνο πινπνίεζε ζε ειεχζεξεο δψλεο, ζε ηερλνινγηθέο δψλεο, ζε βηνκεραληθά 

ζπγθξνηήκαηα, ζε εζληθά αλαπηπμηαθά έξγα ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα θαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Μεηαμχ 

ησλ κεγάισλ επελδπηηθψλ / αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ δηαδξαζηηθφ θαηάινγν 

είλαη ε λέα πξσηεχνπζα, ε Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ε λέα πφιε ηνπ Δι Αιακέηλ, ε λέα πφιε ηεο 

Galala, ην κεγάιν έξγν αλάθηεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 1,5 εθαη. feddans αγξνηηθψλ γαηψλ ζε εξεκηθέο εθηάζεηο, 

θαζψο θαη ην λέν, ππφ θαηαζθεπή, κεγάιν αηγππηηαθφ αξραηνινγηθφ κνπζείν. Ζ ελεκεξσκέλε έθδνζε ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ ράξηε πξνζθέξεη επίζεο λέεο «εηθνληθέο ππεξεζίεο», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο «εηθνληθήο 

βηβιηνζήθεο» ςεθηαθψλ θεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, νη 

επίδνμνη επελδπηέο ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνληθά πξνθίι πνπ ζα ηνπο δίλνπλ πξφζβαζε ζε 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο βάζεη δεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ, θαζψο θαη δπλαηφηεηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ιήςεο ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, αιιά θαη ππνβνιήο πξνηάζεσλ πξνο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ ράξηε. Ζ πεξηήγεζε ζηνλ νηθείν ηζηφηνπν, ν νπνίνο βξίζθεηαη ππφ δηαξθή ελεκέξσζε θαη είλαη 

δεθηηθφο πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πην θάησ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

https://www.investinegypt.gov.eg/english//pages/sectorandgeographies.aspx.  

Σνλ Οθηψβξην 2019, ε αηγππηηαθή Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI) εγθαηλίαζε λέα 

ηζηνζειίδα (ζηε δηεχζπλζε https://gafi.gov.eg/English/eServices/Pages/DepartmentService.aspx?DSID=32), ζηελ 

νπνία πξνζθάιεζε ηφζν ηηο ηδησηηθέο φζν θαη ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα λα 

θαηαγξάςνπλ –ζε ηξηκεληαία βάζε- ηα ζηνηρεία ησλ μέλσλ ζπκκεηνρψλ ζηα θεθάιαηά ηνπο, θαζψο θαη θάζε 

κνξθήο άκεζε ή έκκεζε επέλδπζε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ Αίγππην. χκθσλα κε ηνλ GAFI, ε ελ ιφγσ 

θαηαγξαθή ζα δηελεξγεζεί γηα ζηαηηζηηθνχο αιιά θαη ειεγθηηθνχο ζθνπνχο.  

Σν Μάξηην 2019 ν Αηγχπηηνο Π/Θ εμέδσζε δηάηαγκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ράξηε πνπ παξνπζηάδεη ηηο 

πεξηνρέο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ, απφ ηελ θξαηηθή Τπεξεζία 

Αλάπηπμεο Άλσ Αηγχπηνπ (Upper Egypt Development Agency). ηελ πξψηε δψλε αλαπηπμηαθήο 

πξνηεξαηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ν άμνλαο πνπ πεξηθιείεη ηηο πεξηνρέο Ννπβίαο θαη Λίκλεο Νάζζεξ, ν άμνλαο 

πνπ πεξηθιείεη ηηο πεξηνρέο Halayeb, Shalatin, Quseir θαη Safaga, νη νάζεηο Kharga θαη Dakhla, νη πεξηθέξεηεο 

Sohag θαη Qena, θαζψο θαη ην κεγάιν αλαπηπμηαθφ έξγν ηνπ Υξπζνχ Σξηγψλνπ, ην νπνίν εθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή 

κεηαμχ ησλ δχν ηειεπηαίσλ πεξηθεξεηψλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο. 

Σνλ Ηνχιην 2019 θπξψζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζήγε ζηνλ επελδπηηθφ λφκν ηνπ 2017 (Ν. 72/2017) ε 

θπβέξλεζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο επελδπηηθήο λνκνζεζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ζην ηέινο 

Ηνπιίνπ 2019 θαη πξνβιέπνπλ θπξίσο ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε 

λνκνζεζία ηνπ 2017 ζε πθηζηάκελα επελδπηηθά projects κε ζθνπφ ηελ επέθηαζή ηνπο, δηα ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ 

θαη παγίσλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο απφ απηά. Δπίζεο, νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο 

απινπνηνχλ νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κεηψλνπλ ζεηξά ηειψλ, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

επελδπηψλ. 

Σν Γεθέκβξην 2019, ην αηγππηηαθφ 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 ζρεηηθή θπβεξλεηηθή 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 

https://www.investinegypt.gov.eg/english/pages/sectorandgeographies.aspx
https://gafi.gov.eg/English/eServices/Pages/DepartmentService.aspx?DSID=32
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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. Σνλ Ηνχιην 2019 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. 

Σνλ Ηαλνπάξην 2020, ν Αηγχπηηνο Π/Θ θ. Madbouly πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε δχν επηηξνπψλ ζε 

ππνπξγηθφ επίπεδν, νη νπνίεο αζρνινχληαη ζε κφληκε βάζε κε ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη 

κε ηελ επίιπζε επελδπηηθψλ δηαθνξψλ. Ζ πξψηε επηηξνπή αζρνιείηαη κε ηελ πξνζέιθπζε θαη δηεπθφιπλζε 

μέλσλ επελδχζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ παξάιιεια επνπηεχεη ηηο 

επηηξνπέο πνπ αζρνινχληαη κε επίιπζε επελδπηηθψλ δηαθνξψλ. Ζ δεχηεξε επηηξνπή αζρνιείηαη κε ηε 

δηεπζέηεζε επελδπηηθψλ δηαθνξψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, ν θ. Madbouly 

πξνζέζεζε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ GAFI ζηα κέιε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζθέινπο ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, ελψ ηνπ 

αλέζεζε επίζεο ηε δηεμαγσγή ηαθηηθψλ, εβδνκαδηαίσλ ζπλαληήζεσλ κε επελδπηέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθεη 

ηα πάζεο θχζεσο πξνβιήκαηα πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ θαη λα ελεκεξψλεη ηηο αλσηέξσ θπβεξλεηηθέο 

επηηξνπέο.  

3. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θχξησλ πηπρψλ ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ 

Καησηέξσ πξνβαίλνπκε ζε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θχξησλ πηπρψλ ηεο λέαο επελδπηηθήο λνκνζεζίαο, 

επηζεκαίλνληαο φηη αξθεηέο απφ ηηο θάησζη αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο πξνυπήξραλ ζην ήδε πθηζηάκελν ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηηο επελδχζεηο, θπξίσο δε ζηνλ επελδπηηθφ λφκν ηνπ 2015.  

 (α) Βαζηθέο εγγπήζεηο θαη δηεπθνιύλζεηο πξνο ηνπο επελδπηέο: 

 Ίζε θαη δίθαηε κεηαρείξηζε μέλσλ θαη Αηγππηίσλ επελδπηψλ. Με δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο ζε μέλνπο επελδπηέο, επί ηε βάζεη ηεο αξρήο 

ηεο ακνηβαηφηεηαο. Υνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο ζηνπο μέλνπο επελδπηέο φζν δηαξθεί ε δσή ησλ 

επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ. 

 Πεξαηηέξσ απινπνίεζε θαη ζπληφκεπζε δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθξηζε επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ, δηα ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθψλ θαζεζηψησλ δηεπθφιπλζεο ησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη εηδηθψλ 

δηππνπξγηθψλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ GAFI, κε ηίηιν “Investor Service Centers”, πνπ παίδνπλ ην 

ξφιν ηνπ “one-stop-shop” γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επελδπηψλ θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

έγθξηζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 Γεκηνπξγία εηδηθψλ ππεξεζηψλ, εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνλ GAFI, πνπ εμεηάδνπλ ηε ζπκβαηφηεηα λέσλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (“Accreditation Offices”). Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο 

εμεηάδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ νη επελδπηέο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθδίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθά «ζπκβαηφηεηαο» ηα νπνία έρνπλ ηζρχ ελφο έηνπο. Γπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ζηνλ επελδπηή 

πηζηνπνίεζεο απνιαβήο επελδπηηθψλ θηλήηξσλ πξνθαηαβνιηθά, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε ρνξήγεζε 

επηκέξνπο εγθξίζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ απφ θξαηηθνχο θνξείο. 
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 Πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο –κέζσ δηαηάγκαηνο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ- κνλαδηθήο, 

εληαίαο έγθξηζεο γηα ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα 

ή εζληθήο θιίκαθαο, κε ηε ζχκπξαμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηνπο θιάδνπο θνηλσθειψλ 

ππεξεζηψλ, ππνδνκψλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, νδνπνηίαο, κεηαθνξψλ θαη ιηκέλσλ. Ζ ελ ιφγσ 

έγθξηζε πεξηιακβάλεη ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο θαζψο θαη ηελ εθρψξεζε ηεο γεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο.  

 Πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηδησηηθψλ ειεπζέξσλ δσλψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Γεκηνπξγία εηδηθψλ ηερλνινγηθψλ επελδπηηθψλ δσλψλ γηα θιάδνπο λέσλ ηερλνινγηψλ, ζπγθεθξηκέλα 

ζηνπο θιάδνπο ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο, ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, data centers, 

outsourcing, αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ηερλνινγηψλ εθπαίδεπζεο. 

 Θέζπηζε δπλαηφηεηαο έθθξαζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ζε νπνηνδήπνηε δηεζλψο κεηαηξέςηκν 

λφκηζκα. 

 Πεξαηηέξσ θαηνρχξσζε ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ γηα κε εζληθνπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Δπίζεο, 

παξνρή εγγπήζεσλ πεξί κε απαιινηξίσζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, παξά κφλνλ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη θαηφπηλ ηθαλνχ πνζνχ απνδεκίσζεο.  

 Γηθαηψκαηα ηνπ επελδπηή απνηεινχλ ε ζχζηαζε θαη επέθηαζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε ειεχζεξε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπ κε θεθάιαηα απφ ην εμσηεξηθφ ζε μέλν λφκηζκα, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, θαζψο επίζεο 

θαη ε ηδηνθηεζία, δηαρείξηζε, ρξήζε θαη δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ν επαλαπαηξηζκφο θεξδψλ, 

θαζψο θαη ε εθθαζάξηζή ηνπ θαη ε κεηαθνξά φισλ ησλ εζφδσλ ηεο ξεπζηνπνίεζεο, ή κέξνπο απηψλ, ζην 

εμσηεξηθφ. εκεηψλεηαη φηη επηζπεχδνληαη νη δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο εηαηξεηψλ, θαζψο ε δηνίθεζε 

ππνρξενχηαη ζε δηάζηεκα 120 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο εθθαζάξηζεο, λα 

εηδνπνηήζεη ηνλ GAFI θαη ηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

ελδερνκέλσο έρεη έλαληη θξαηηθψλ θνξέσλ ή ηξίησλ ζηελ Αίγππην.  

 Θέζπηζε ππνρξέσζεο ηνπ GAFI γηα ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε –ζε εηήζηα βάζε- βάζεο δεδνκέλσλ κε 

φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ επσθεινχληαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ, θαζψο 

θαη ησλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο έρεη δηαηεζεί θξαηηθή γε ζην πιαίζην ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ.     

 Καζηέξσζε δηθαηψκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζρεηηδφκελεο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο, απ‟ επζείαο ή δηα ηεο ρξήζεο 

κεζαδφλησλ, αιιά ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα εγγξάθνληαη ζε εηδηθά κεηξψα εηζαγσγέσλ ή εμαγσγέσλ. 

 Θέζπηζε γεληθνχ δηθαηψκαηνο πξφζιεςεο μέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε επελδπηηθά ζρέδηα ζε πνζνζηφ 

έσο 10% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ, πνπ κπνξεί λα πξνζαπμεζεί ζε 20% ζε πεξηπηψζεηο 

έιιεηςεο εηδηθεπκέλνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γπλαηφηεηα εμαίξεζεο ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα 

επελδχζεσλ απφ ηα σο άλσ αλψηαηα πνζνζηά, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ 

Δπελδχζεσλ. 

 Πξνζηαζία ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ απζαίξεηεο απνθάζεηο δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη κε ιήςε 

θξαηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ επελδχζεσλ (αθχξσζε ή αλαζηνιή ηζρχνο επελδπηηθψλ αδεηψλ, επαλάθηεζε 

απφ ην θξάηνο αθηλήησλ πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο δηαηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα ηεο επέλδπζεο), παξά 

κφλνλ θαηφπηλ παξέιεπζεο εχινγεο πξνζεζκίαο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ επελδπηή πεξί ελδερφκελσλ 

παξαβάζεσλ, θαη νπσζδήπνηε θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ.  

 Με δπλαηφηεηα θαηάζρεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ρσξίο δηθαζηηθή εληνιή ή 

ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, κε εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε θνξνινγηθψλ νθεηιψλ ή νθεηιψλ απφ 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ην θξάηνο. Πεξαηηέξσ, αθαίξεζε δπλαηφηεηαο απφ δηνηθεηηθά φξγαλα λα 

εθδίδνπλ απνθάζεηο πνπ επηβάιινπλ νηθνλνκηθά ή δηαδηθαζηηθά βάξε ζε επελδπηηθά ζρέδηα, παξά κφλνλ 
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θαηφπηλ ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Γεληθήο Αξρήο Δπελδχζεσλ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπελδχζεσλ.  

(β) Γεληθά επελδπηηθά θίλεηξα: 

 Σα έγγξαθα ζχζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ, 

θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο δαλεηζκνχ ηνπο θαη ζχλαςεο ελππφζεθσλ δαλείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο απαιιάζζνληαη απφ έμνδα ραξηνζήκνπ θαη ζπκβνιαηνγξαθηθά ηέιε επηθχξσζεο 

γηα πεξίνδν πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ζην εκπνξηθφ κεηξψν, θαζψο επίζεο θαη απφ 

θφξνπο θαη ηέιε γηα ηελ εγγξαθή ησλ γαηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ / επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 Γεληθεπκέλε εθαξκνγή εληαίνπ δαζκνχ 2% ζηηο εηζαγσγέο κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ επελδπηηθφ λφκν, 

θαζψο θαη γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αλάπηπμε ππνδνκψλ. 

 Καζηέξσζε πξνζσξηλήο απαιιαγήο απφ δαζκνχο ζηηο εηζαγσγέο πξνηχπσλ θαη θαινππηψλ γηα ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ απφ βηνκεραληθά επελδπηηθά ζρέδηα, γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κε 

ππνρξέσζε επαλεμαγσγήο ηνπο ζηε ζπλέρεηα εθηφο Αηγχπηνπ. 

(γ) Δηδηθά επελδπηηθά θίλεηξα 

 Φνξνινγηθέο εθπηψζεηο (κείσζε ησλ θαζαξψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ) έσο επηαεηνχο δηάξθεηαο, ηεο 

ηάμεσο ηνπ 50% γηα επελδχζεηο ζε γεσγξαθηθέο δψλεο πνπ παξνπζηάδνπλ επείγνπζεο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηεο Γηψξπγαο νπέδ, ηεο Οηθνλνκηθήο Εψλεο ηνπ 

Υξπζνχ Σξηγψλνπ, θαζψο θαη πεξηθεξεηψλ θπξίσο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ θαη ηνπ ηλά) θαη ηνπ 30% γηα 

επελδχζεηο ζηελ ππφινηπε επηθξάηεηα, ζε θιάδνπο εληάζεσο εξγαζίαο, ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζε ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα εζληθήο θιίκαθαο επελδπηηθά ζρέδηα, ζηνλ 

ηνπξηζκφ, ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ειεθηξηζκνχ, ζε εμαγσγηθνχο θιάδνπο, ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηηο ηξνθνδφηξηεο ηεο βηνκεραλίεο, ζηηο βηνκεραλίεο μχινπ, επίπισλ, 

εθηππψζεσλ, ζπζθεπαζίαο θαη ρεκηθψλ πξντφλησλ, θαξκαθεπηηθψλ (αληηβηνηηθψλ θαη νγθνινγηθψλ 

θαξκάθσλ) θαη θαιιπληηθψλ, ηξνθίκσλ, αγξνβηνκεραλίαο θαη αλαθχθισζεο γεσξγηθψλ απνβιήησλ, 

θαηαζθεπψλ, κεηαιινπξγίαο, θισζηνυθαληνπξγίαο θαη θαηεξγαζίαο δεξκάησλ. Οη ελ ιφγσ θνξνινγηθέο 

εθπηψζεηο γηα λέα επελδπηηθά ζρέδηα δελ ζα κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ 80% ηνπ 

θαηαβιεζέληνο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνξνινγηθνχ θψδηθα. 

              (δ) Πξόζζεηα επελδπηηθά θίλεηξα (κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ) 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εηδηθψλ ηεισλεηαθψλ θαζεζηψησλ ζε ιηκέλεο γηα ηελ εμαγσγή θαη εηζαγσγή 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδπηηθά ζρέδηα, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ. 

 Γπλαηφηεηα αλάιεςεο απφ ην θξάηνο ηεο αμίαο ηνπ θφζηνπο ζχλδεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ή θαη 

κέξνπο απηψλ κε θνηλσθειείο ππεξεζίεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ. 

 Γπλαηφηεηα κεξηθήο θάιπςεο απφ ην αηγππηηαθφ θξάηνο ηνπ θφζηνπο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε επελδπηηθά ζρέδηα. 

 Γπλαηφηεηα επηζηξνθήο ηνπ εκίζεσο ηεο αμίαο ηεο γεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα βηνκεραληθά επελδπηηθά 

ζρέδηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε έλαξμεο παξαγσγήο εληφο πεξηφδνπ δηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο 

ηεο βηνκεραληθήο γεο. 

 Γπλαηφηεηα δσξεάλ δηάζεζεο γεο απφ ην θξάηνο γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε 

ζηξαηεγηθνχο θιάδνπο. 
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  (ε) Δμαηξέζεηο από θαλνληζκνύο εηζαγωγώλ & εμαγωγώλ, δαζκνύο θαη ινηπνύο θόξνπο ζε 

ειεύζεξεο δώλεο 

 Δμαηξνχληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ θαη ηηο γεληθέο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο 

πξντφληα πνπ εμάγνληαη ή εηζάγνληαη απφ θαη πξνο ειεχζεξεο δψλεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά 

ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 Απαιιάζζνληαη απφ δαζκνχο, ΦΠΑ θαη άιια ηέιε ηα πξντφληα πνπ εμάγνληαη ή εηζάγνληαη απφ θαη πξνο 

ειεχζεξεο δψλεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ. 

 Με ηελ εμαίξεζε ησλ απηνθηλήησλ, απαιιάζζνληαη απφ δαζκνχο, ΦΠΑ θαη άιινπο θφξνπο θαη 

επηβαξχλζεηο, φινο ν εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία, νη κεραλέο θαη ηα κεηαθνξηθά νρήκαηα θάζε είδνπο πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία αδεηνδνηεζέλησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ εληφο ειεπζέξσλ δσλψλ, 

αθφκε θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απαηηεί ηελ πξνζσξηλή έμνδφ 

ηνπο απφ ηελ ειεχζεξε δψλε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζε απηήλ, ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, 

πξνυπνζέζεηο θαη εγγπήζεηο πνπ νξίδνληαη κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζηεγάδνληαη εληφο ειεπζέξσλ δσλψλ θνξνινγνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ 

φηη ηζρχεη γεληθά κε βάζε ην θνξνινγηθφ δίθαην ηεο Αηγχπηνπ. 

 Ζ θνξνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε δεκφζηεο ειεχζεξεο δψλεο γίλεηαη κε ζπληειεζηή 2% ηεο 

αμίαο (CIF) ησλ εηζεξρφκελσλ αγαζψλ φζνλ αθνξά επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο απνζήθεπζεο θαη 

logistics θαη 1% ηεο αμίαο (FOB) ησλ εμεξρφκελσλ αγαζψλ φζνλ αθνξά επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο 

βηνκεραλίαο θαη ζπλαξκνιφγεζεο. Σν δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην αγαζψλ πνπ επαλεμάγνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο απαιιάζζεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θνξνιφγεζε. Σα επελδπηηθά ζρέδηα 

ηα νπνία δελ ζπλεπάγνληαη εηζαγσγή ή εμαγσγή αγαζψλ ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 1% 

ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

 Ζ θνξνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε ηδησηηθέο ειεχζεξεο δψλεο φζνλ αθνξά επελδχζεηο ζηνπο 

θιάδνπο βηνκεραλίαο θαη ζπλαξκνιφγεζεο γίλεηαη κε ζπληειεζηή 2% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο φηαλ 

ηα παξαγφκελα πξντφληα πξννξίδνληαη γηα ηελ αηγππηηαθή αγνξά θαη 1% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο 

φηαλ ηα παξαγφκελα πξντφληα εμάγνληαη. Σν δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην αγαζψλ πνπ επαλεμάγνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο απαιιάζζεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θνξνιφγεζε. Σα ινηπά επελδπηηθά 

ζρέδηα εληφο ηδησηηθψλ ειεπζέξσλ δσλψλ ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 2% ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ ηνπο. 

 Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζηεγάδνληαη ζε δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ειεχζεξεο δψλεο ππνρξενχληαη ζε 

θαηαβνιή πξνο ηνλ GAFI εηήζησλ ηειψλ ππεξεζηψλ έσο 0,001% ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο (κέγηζηνπ 

επηηξεπφκελνπ χςνπο EGP100.000) ή ηνπ ηζφπνζνχ ηνπ ζε άιια λνκίζκαηα. 

(ζη) Μεραληζκνί επίιπζεο επελδπηηθώλ δηαθνξώλ 

 Λεηηνπξγία Μφληκεο Δπηηξνπήο επίιπζεο επελδπηηθψλ δηαθνξψλ, ππφ κνξθή «Δπηηξνπήο Δθέζεσλ» 

ζην πιαίζην ηνπ GAFI, έλαληη ηεο νπνίαο νη επελδπηέο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ έθεζε θαηά απνθάζεσλ 

ηνπ GAFI, θαη ε νπνία έρεη ππνρξέσζε έθδνζεο ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ εληφο πεξηφδνπ 30 εκεξψλ 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, ζχζηαζε Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 

επίιπζεο επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ επελδπηψλ θαη θξάηνπο, κε ππνρξέσζε έθδνζεο ηειεζίδηθσλ 

απνθάζεσλ εληφο πεξηφδνπ 30 εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, Δπίζεο, 

ζχζηαζε Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο επίιπζεο επελδπηηθψλ δηαθνξψλ απφ επελδπηηθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ 

θξαηηθψλ αξρψλ θαη επελδπηψλ, κε ζθνπφ ηε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ζηηο ζπκβάζεηο ή ζηνπο 
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νηθνλνκηθνχο φξνπο απηψλ. Δπίζεο, δεκηνπξγία ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπελδχζεσλ, ππφ ηνλ 

Αηγχπηην Πξφεδξν, κε δπλαηφηεηα έθδνζεο απνθάζεσλ δεζκεπηηθψλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηνίθεζεο. 

 Ζ δπλαηφηεηα επίιπζεο επελδπηηθψλ δηαθνξψλ –πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ επελδπηηθή 

λνκνζεζία- θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δηαηηεζίαο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο 

ππνζέζεηο πνπ έρεη ζεζπηζηεί κε ην Νφκν 27/1994. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία Αηγππηηαθνχ 

Κέληξνπ Γηαηηεζίαο θαη Γηακεζνιάβεζεο, πνπ ζα είλαη αξκφδην γηα δηεπζέηεζε δηαθνξψλ κεηαμχ 

επελδπηψλ, θαζψο θαη επελδπηψλ κε ην θξάηνο ή θξαηηθνχο θνξείο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί ζα 

έρνπλ πξνζπκθσλήζεη γηα ηελ ππαγσγή ησλ δηαθνξψλ ηνπο ζε δηαηηεζία κε βάζε ην αηγππηηαθφ δίθαην. 

 Παξνρή δπλαηφηεηαο ζπκβηβαζκνχ ηνπ θξάηνπο κε ηνλ επελδπηή ζην πιαίζην ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ,  

γηα αδηθήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα, θαζψο θαη κε δπλαηφηεηα άζθεζεο πνηληθψλ 

δηψμεσλ ελαληίνλ ηνπ επελδπηή παξά κφλνλ θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

Σν Μάξηην 2019, ην Τπνπξγείν Δπελδχζεσλ εθθίλεζε λέα πξσηνβνπιία γηα ηελ ηαρχηεξε αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ επελδπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, ππφ ηελ 

επσλπκία “Investment without Challenges”. πγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν δεκηνχξγεζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (δηεχζπλζε: support@miic.gov.eg), θαζψο θαη εηδηθή ηειεθσληθή γξακκή ζηε Γεληθή 

Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI hotline: 16035) πξνθεηκέλνπ λα ππνδέρεηαη ζρεηηθά παξάπνλα 

θαη πξνηάζεηο επελδπηψλ. 

πσο ζρνιηάδνπλ αξθεηνί έγθπξνη δηεζλείο αλαιπηέο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο, ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ακθίβνιν 

εάλ ε ζέζπηζε, θάζε ιίγα ρξφληα, λέσλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ γηα ηηο επελδχζεηο, εμππεξεηεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 

ζθνπφ ηεο δξαζηηθήο βειηίσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ ζηε ρψξα, 

δεδνκέλσλ ησλ –πνιχ επίκνλσλ θαη αλζεθηηθψλ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ- αγθπιψζεσλ πνπ παξνπζηάδεη ην 

αηγππηηαθφ θξάηνο θαη ε γξαθεηνθξαηία. Παξά ηηο φπνηεο βειηηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζέιθπζεο θαη ππνδνρήο 

επελδχζεσλ, σο ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα, ελ γέλεη, ζπλερίδνπλ λα αλαθέξνληαη απφ ηνπο επελδπηέο ε 

δαηδαιψδεο γξαθεηνθξαηία, ε αδηαθάλεηα θαη δηαθζνξά, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, νη καθξνρξφληεο δηθαζηηθέο 

αηειέζθνξεο δηαδηθαζίεο θαη ην πνιχπινθν ηεισλεηαθφ ζχζηεκα.  

4. Διεχζεξεο δψλεο 

Σφζν εγρψξηνη φζν θαη μέλνη επελδπηέο κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ επελδπηηθά ζρέδηα εληφο ησλ ειεπζέξσλ 

δσλψλ, ην θαζεζηψο ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ πιεηάδα λφκσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ αξκφδηνο θνξέαο 

είλαη ε Γεληθή Αξρή Δπελδχζεσλ & Διεπζέξσλ Εσλψλ (GAFI). Οη εηζαγσγέο ησλ πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ 

πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ ζηηο ειεχζεξεο δψλεο είλαη απαιιαγκέλεο απφ δαζκνχο, πεξηνξηζκνχο θαη 

δηαηππψζεηο. εκεηψλνπκε φηη νη 9 αηγππηηαθέο δεκφζηεο ειεχζεξεο δψλεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία 

ηνπ GAFI, είλαη επηθεληξσκέλεο ζηηο πεξηνρέο ηεο Αιεμάλδξεηαο, ηνπ νπέδ, ηνπ Πνξη άηλη, ηεο Γακηέηηεο, ηεο 

Ηζκαειίαο θαη ηνπ Καΐξνπ, ελψ δχν δψλεο, εθείλεο ηνπ Κεθη θαη ηνπ ηκπίλ Δι Κνκ βξίζθνληαη ζηε λφηηα Αίγππην 

θαη ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, αληίζηνηρα. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ειεπζέξσλ δσλψλ επηθεληξψλεηαη ζε 

πεξηνρέο πιεζίνλ ιηκέλσλ θαη αεξνδξνκίσλ –θαη ζπλεπψο ηεισλεηαθψλ ζεκείσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ψζηε λα 

δηεπθνιχλνληαη θαη επηζπεχδνληαη νη ζρεηηθέο εηζαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο δηαδηθαζίεο.  

Σν 2017, ν GAFI αλαθνίλσζε ζηξαηεγηθή δεκηνπξγίαο δεκνζίσλ ειεπζέξσλ δσλψλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Αηγχπηνπ, ελψ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2018 απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία λέαο ειεχζεξεο δψλεο ζηελ πεξηνρή Nuweiba 

ζην Νφηην ηλά θαη ην Μάην 2019 ην αηγππηηαθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ελέθξηλε ηε δεκηνπξγία λέαο εηδηθήο 

νηθνλνκηθήο / επελδπηηθήο δψλεο, ζηελ πεξηνρή λνηίσο ηεο λέαο πφιεο ηνπ Αζνπάλ, ζηελ Άλσ Αίγππην. Ζ λέα 

mailto:support@miic.gov.eg
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επελδπηηθή δψλε ζα επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο, αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ (θπξίσο θαηεξγαζία ηρζπεξψλ) θαη θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ, ελψ αλακέλεηαη λα 

πξνζειθχζεη ηδησηηθέο επελδχζεηο $2,3 δηζ. θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ 15.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζην 

ηέινο ηνπ 2017 απνθαζίζηεθε ε πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ειεχζεξεο δψλεο επηθεληξσκέλεο ζηνλ 

θιάδν θισζηνυθαληνπξγίαο, ζηελ πεξηνρή Minya ηεο Άλσ Αηγχπηνπ. Ζ πινπνηνχκελε ζηξαηεγηθή ηνπ GAFI 

πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ζπλνιηθά επηά λέσλ ειεπζέξσλ δσλψλ ζηηο πεξηθέξεηεο Minya, Ννηίνπ ηλά, Νέαο 

Ηζκαειίαο, Γθίδα, Dakahlia, Αζνπάλ θαη Kafr El Sheikh, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζνπλ πάλσ απφ 1.000 

λέα επελδπηηθά ζρέδηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πεξίπνπ 120.000 ζέζεηο απαζρφιεζεο. 

Σν επηέκβξην 2019 νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο επέθηαζεο, αλαβάζκηζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη ςεθηνπνίεζεο / 

απηνκαηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ ηεο ειεχζεξεο δψλεο ηνπ Nasr City, ζην Κάηξν, ε νπνία θηινμελεί ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν 206 επελδπηηθά ζρέδηα, κε θεθάιαηα χςνπο $3,8 δηζ., ζπλνιηθέο επελδχζεηο αμίαο $6,8 δηζ. θαη 

ζπλνιηθή αμία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγσγψλ, χςνπο $1,8 δηζ. θαηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2018/19. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηξέπεηαη λα αλαιεθζνχλ εληφο ησλ νξίσλ ειεπζέξσλ δσλψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλάκεημε θαη ζπγρψλεπζε πξντφλησλ, ηελ αλαζπζθεπαζία, ηε κεηαπνίεζε, ηε ζπλαξκνιφγεζε, ηελ θαηεξγαζία 

θαη ηελ επηζθεπή. Οη θχξηνη θιάδνη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ησλ αηγππηηαθψλ ειεπζέξσλ δσλψλ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ θαηεξγαζία δέξκαηνο θαη ηελ ππνδεκαηνπνηία, ηελ 

παξαγσγή θαξκάθσλ, ηξνθίκσλ, ηε κεηαιινπξγία θαη ηελ παξαγσγή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, ηελ 

θισζηνυθαληνπξγία, ηελ παξαγσγή ρεκηθψλ πξντφλησλ, ηελ παξαγσγή επίπισλ θαη γπαιηνχ, θαζψο θαη 

θεξακηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηεξγαζία πεηξσκάησλ, ηελ παξαγσγή κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθνχ θαη 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ θαηεξγαζία θαη παξαγσγή ραξηηνχ θαη ράξηηλσλ εηδψλ, ηηο εθηππψζεηο, ηελ 

παξαγσγή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ 

πξντφλησλ, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ θαηαζθεπή εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ειηαθέο θαη αηνιηθέο 

πεγέο. ηηο ειεχζεξεο δψλεο δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ κε πςειφ βαζκφ θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζρεηηδφκελσλ κε ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ, ζηδήξνπ & ράιπβα, θαηεξγαζία πεηξειαίνπ θαη 

αεξίνπ (θαζψο θαη κε ηελ πγξνπνίεζε θαη κεηαθνξά απηψλ). Δλ ηνχηνηο, ν λφκνο 133/2010 επηηξέπεη ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δηπιηζηεξίσλ πεηξειαίνπ ζηηο ειεχζεξεο δψλεο, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ επελδπηηθφ λφκν. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε άζθεζε βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηεξγαζία θαπλνχ, αιθννινχρσλ πνηψλ, θαζψο θαη ακπληηθνχ πιηθνχ. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ειεχζεξεο δψλεο κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ είηε βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ (κεηαθνξψλ, logistics, ηερληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη κεηαθνξά πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, δηαρείξηζεο βηνκεραληθψλ, 

θαηαζθεπαζηηθψλ & επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, εθδφζεσλ θαη κέζσλ επηθνηλσλίαο), ελψ δελ ππφθεηληαη ζε εηαηξηθή 

θνξνινγία θεξδψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα απνιακβάλνπλ νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ησλ πξνλνκίσλ 

εγθαηάζηαζεο ζε ειεχζεξεο δψλεο είλαη ηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ ή νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ λα 

πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή.  

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθάζηεο ειεχζεξεο δψλεο είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζε εγθξίζεσλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο, έλαληη ρξεκαηηθήο εγγχεζεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαζέηνπλ νη επελδπηέο, αλψηαηνπ χςνπο 2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ δηάζεζε 

γαηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία επελδπηηθψλ ζρεδίσλ εληφο ησλ δεκφζησλ ειεπζέξσλ δσλψλ γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο 
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αδεηνδφηεζεο επί ηε βάζεη επηθαξπίαο. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ιεηηνπξγία εληφο ειεπζέξσλ δσλψλ, νη ζπλαξκφδηεο αηγππηηαθέο αξρέο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζηνηρεία φπσο ην 

χςνο ηνπ επελδπφκελνπ θεθαιαίνπ, ν αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ην αλακελφκελν χςνο εμαγσγψλ. 

Δμππαθνχεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ειεχζεξεο δψλεο απαιιάζζνληαη απφ ηεισλεηαθέο 

δηαδηθαζίεο, δαζκνχο, ΦΠΑ θαη άιινπο θφξνπο θαη ηέιε, απνθιεηζηηθά γηα ηα πξντφληα εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε, θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ εγθαζίζηαηαη ζε ειεχζεξε δψλε. Ζ 

θνξνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε δεκφζηεο ειεχζεξεο δψλεο γίλεηαη κε ζπληειεζηή 2% ηεο αμίαο (CIF) 

ησλ εηζεξρφκελσλ αγαζψλ φζνλ αθνξά επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο απνζήθεπζεο θαη logistics θαη 1% ηεο αμίαο 

(FOB) ησλ εμεξρφκελσλ αγαζψλ φζνλ αθνξά επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο θαη ζπλαξκνιφγεζεο. Σν 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην αγαζψλ πνπ επαλεμάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο απαιιάζζεηαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε θνξνιφγεζε. Σα επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία δελ ζπλεπάγνληαη εηζαγσγή ή εμαγσγή αγαζψλ 

ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 1% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ζ θνξνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε ηδησηηθέο ειεχζεξεο δψλεο 

φζνλ αθνξά επελδχζεηο ζηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο θαη ζπλαξκνιφγεζεο γίλεηαη κε ζπληειεζηή 2% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο φηαλ ηα παξαγφκελα πξντφληα πξννξίδνληαη γηα ηελ αηγππηηαθή αγνξά θαη 1% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο φηαλ ηα παξαγφκελα πξντφληα εμάγνληαη. Σν δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην αγαζψλ πνπ 

επαλεμάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο απαιιάζζεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θνξνιφγεζε. Σα ινηπά 

επελδπηηθά ζρέδηα εληφο ηδησηηθψλ ειεπζέξσλ δσλψλ ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 2% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο.  

5. Δηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο, επελδπηηθέο δψλεο, ηερλνινγηθέο δψλεο  

Οη Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο ζεζπίζζεθαλ δηα ηνπ λφκνπ 83/2002, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζε εγθαζηζηάκελεο 

κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ απαιιαγκέλσλ απφ βαξηέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ρακειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (ηεο ηάμεσο ηνπ 10% θαηά κέζν φξν γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο), θαζψο επίζεο θαη πεξηζζφηεξν επέιηθην θαλνληζηηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε θαη 

ηελ εξγαζία. Οη θιάδνη δξαζηεξηφηεηαο πνπ θπξίσο απαληψληαη ζε Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο πεξηιακβάλνπλ 

ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ, ηε ραιπβνπξγία, ηε θαξκαθνβηνκεραλία, ηελ παξαγσγή δνκηθψλ πιηθψλ, θαζψο θαη 

ηα πεηξνρεκηθά πξντφληα. Πιένλ ζεκαληηθή είλαη ε εηδηθή νηθνλνκηθή δψλε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ, ε νπνία 

εγθαζηδξχζεθε ην 2015 δηα ΠΓ (330/2015).     

Πέξαλ ησλ εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ, ζηελ Αίγππην ιεηηνπξγνχλ θαη Δπελδπηηθέο Εψλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

κε βάζε ην λφκν 19/2007 θαη θαηνρπξψλνληαη κε βάζε ηνλ επελδπηηθφ λφκν ηνπ 2017. Οη Δπελδπηηθέο Εψλεο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ εμεηδηθεχνληαη –κε βάζε ηνλ επελδπηηθφ λφκν- ζηνπο θιάδνπο logistics, γεσξγίαο θαη 

βηνκεραλίαο, παξέρνπλ πιενλεθηήκαηα ζηνπο εγθαζηζηάκελνπο ζε απηέο εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη νη επελδχζεηο εληφο ησλ δσλψλ απνιακβάλνπλ φισλ ησλ εγγπήζεσλ, ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ 

θηλήηξσλ ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ. Οη Δπελδπηηθέο Εψλεο πξνζθέξνπλ εμάιινπ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πςεινχ 

βαζκνχ ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ρξήζεο ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ one-stop-shop.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ GAFI, ζηε ρψξα βξίζθνληαη 5 επελδπηηθέο δψλεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία (κε ηηο νλνκαζίεο 

Pyramids, Tajamoat, Polaris Inter., CPC & Engineering Development - E2), ελψ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

θπβέξλεζεο πεξηιακβάλνληαη ζρέδηα γηα ηε δεκηνπξγία 12 λέσλ επελδπηηθψλ δσλψλ ζε επηά αηγππηηαθέο 

πεξηθέξεηεο (Κάηξν, Qalyubia, Sharqiya, Αιεμάλδξεηα, Fayoum, Γθίδα, Dakahlia θαη Γακηέηηε), κε θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηε βηνηερλνινγία, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ επηπινβηνκεραλία θαη ηηο κηθξνκεζαίεο 
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επηρεηξήζεηο ρεηξνηερλίαο. Οη ελ ιφγσ επελδπηηθέο δψλεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε ζηελ παξνχζα 

θάζε, αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζνπλ πεξίπνπ 2.830 επελδπηηθά projects, λα δεκηνπξγήζνπλ πάλσ απφ 200.000 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα πξνζειθχζνπλ επελδπηηθά θεθάιαηα χςνπο πεξίπνπ EGP78 δηζ. 

Σνλ Αχγνπζην 2019, ν GAFI πξνζέθεξε ζε επελδπηέο ζπλνιηθά 107 projects πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν εμνξχμεσλ 

θαη κεηαιινπξγίαο, ζηελ επελδπηηθή δψλε ηεο πφιεο Mit Ghamr, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Dakahlia, ηα νπνία εθηηκάηαη 

πσο ζα δεκηνπξγήζνπλ πεξίπνπ 2.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ο GAFI παξέρεη δηεπθνιχλζεηο ζε επελδπηέο ζηελ 

ελ ιφγσ δψλε, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε εμάκελε πεξίνδν ράξηηνο πξνθεηκέλνπ απηνί λα απνπιεξψζνπλ ην 

αληίηηκν γηα ηε κίζζσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

χκθσλα κε ζρεηηθφ αλαθνηλσζέλ ηνπ GAFI, ζα εθαξκφδεηαη ζε εηήζηα βάζε -γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ- αχμεζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ζηελ αμία ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εθάζηεο κνλάδαο, ε νπνία ζα αλαπξνζαξκφδεηαη 

κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκφ.   

Ο επελδπηηθφο λφκνο ηνπ 2017 θαζηεξψλεη ηε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο εηδηθψλ επελδπηηθψλ δσλψλ γηα θιάδνπο 

λέσλ ηερλνινγηψλ (Σερλνινγηθέο Εψλεο), ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θιάδνπο ηειεπηθνηλσληψλ & ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο, ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, data centers, outsourcing, αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ηερλνινγηψλ 

εθπαίδεπζεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εγθαζίζηαληαη ζε Σερλνινγηθέο Εψλεο ζα απνιακβάλνπλ θνξναπαιιαγψλ 

θαη απαιιαγψλ απφ θφξνπο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, θαζψο θαη θνξνινγηθψλ εθπηψζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 50% ή 

ηνπ 30% αλάινγα κε ην πνχ είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη φισλ ησλ 

θηλήηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ επελδπηηθφ λφκν. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 5 ζπλνιηθά  λέσλ ηερλνινγηθψλ δσλψλ, ζηηο πεξηνρέο Borg El-Arab, Sadat City, 10
th
 

of Ramadan, λέαο πφιεο ηνπ Assiut θαη λέαο πφιεο ηνπ Αζνπάλ, δηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Δπηθνηλσληψλ & Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο. ηε δηάξθεηα ηνπ 2019 νινθιεξψζεθαλ νη 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία λέαο ηερλνινγηθήο δψλεο ζηελ πεξηνρή ηεο –ππφ θαηαζθεπή- λέαο 

πφιεο ηνπ Beni Suef, ζηελ Άλσ Αίγππην, επελδπηηθνχ θφζηνπο ηεο ηάμεσο ησλ EGP430 εθαη. Ζ λέα ηερλνινγηθή 

δψλε έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 55 feddan, ελψ ε νινθιεξσζείζα πξψηε θάζε θαηαζθεπήο ηεο εθηείλεηαη ζε 18,5 

feddans (1 feddan = 4.200 ηεηξ. κέηξα).  

6. Βηνκεραληθέο δψλεο 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αληαγσληζηηθψλ θιάδσλ ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, ην 

αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο, πινπνηεί εθηεηακέλν πξφγξακκα ίδξπζεο βηνκεραληθψλ 

δσλψλ θαη δηάζεζεο γεο γηα βηνκεραληθά επελδπηηθά ζρέδηα αλά ηελ ρψξα, κέζσ ηεο αξκφδηαο Αξρήο 

Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA). ην πιαίζην απηφ, ην Μάην 2017 ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε εμέδσζε επί καθξφλ 

αλακελφκελε λέα λνκνζεζία (Ν. 15/2017) ε νπνία απινπνίεζε θαη ζπληφκεπζε ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ 

γηα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ κε εθζεηηθνχο ξπζκνχο νη ρνξεγήζεηο ηέηνησλ 

αδεηψλ. Δπηπιένλ, ν λφκνο 83/2016 έδσζε ζηελ IDA ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο γαίεο 

βηνκεραληθήο ρξήζεο ζηελ Αίγππην, αλ θαη ζηελ πξάμε εκπιέθνληαη, αθφκε, αξθεηέο δεκφζηεο ππεξεζίεο (ι.ρ. ε 

Αξρή Νέσλ Αζηηθψλ Κνηλνηήησλ – NUCA) θαη ηνπηθέο απηνδηνηθεηηθέο αξρέο (ι.ρ. δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο, δήκνη), 

κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη αληηκεησπηζηεί ξηδηθά ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βηνκεραληθψλ 

γαηψλ. Αξκφδηνο αηγππηηαθφο θνξέαο γηα ηηο βηνκεραληθέο αδεηνδνηήζεηο θαη ηελ δηάζεζε θξαηηθψλ γαηψλ γηα 

αλάπηπμε βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε σο άλσ Αξρή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο (IDA, www.ida.gov.eg).  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο IDA (ηέινπο 2018), ζε νιφθιεξε ηελ αηγππηηαθή επηθξάηεηα ππάξρνπλ 130 βηνκεραληθέο 

δψλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ επνπηεία ηεο ελ ιφγσ Αξρήο θαη πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ 38.000 παξαγσγηθέο 

http://www.ida.gov.eg/
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κνλάδεο πνπ απαζρνινχλ θαηά πξνζέγγηζε 2 εθαη. εξγαδφκελνπο, κε ζπλνιηθή αμία επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ 

EGP750 δηζ. ($48,4 δηζ. κε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο). εκεηψλεηαη φηη πνιιέο απφ ηηο αηγππηηαθέο βηνκεραληθέο δψλεο 

βξίζθνληαη ζε θάζε εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο, ελψ πινπνηείηαη πξφγξακκα εγθαζίδξπζεο ή επέθηαζεο 

βηνκεραληθψλ δσλψλ ζε πθηζηάκελεο ή ππφ δεκηνπξγία λέεο πφιεηο αλά ηελ Αίγππην, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

πεξηνρέο: Κάηξν, Γθίδα, Αιεμάλδξεηα, Πνξη άηλη, Qalyubia, Menofia, Sharqiya, Beheira, Γακηέηηε, νπέδ, 

Fayoum, Beni Suef, Minya, Assiut, Sohag θαη Λνχμνξ. Ζ IDA αλακέλεηαη λα πξνθεξχμεη δηαγσληζκνχο γηα ηε 

δηάζεζε πξφζζεησλ βηνκεραληθψλ γαηψλ ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 15 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ, ζε 13 βηνκεραληθά 

ζπγθξνηήκαηα δηεζπαξκέλα ζε 12 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (7 εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Άλσ Αίγππην), έσο ηνλ Απξίιην 

2020.  

Σν Μάην 2019 ν Αηγχπηηνο Π/Θ έδσζε νδεγίεο ζηελ θπβέξλεζε λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο εθρψξεζεο 

βηνκεραληθψλ γαηψλ ζε ππνςήθηνπο επελδπηέο. Απφ ηνλ Απξίιην 2017 έρεη εμάιινπ μεθηλήζεη ε δσξεάλ δηάζεζε 

γαηψλ ζε επελδπηέο γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο ζηελ Άλσ Αίγππην, ελψ ζπλερίδεηαη ε δηάζεζε βηνκεραληθψλ 

εθηάζεσλ ζε 8 πεξηθέξεηεο ηεο Άλσ Αηγχπηνπ κε επλντθνχο φξνπο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λέσλ βηνκεραληθψλ 

δσλψλ. Απφ ηνλ Οθηψβξην 2017, ην αηγππηηαθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ & Βηνκεραλίαο παξνπζίαζε δηαδξαζηηθφ 

ράξηε γηα βηνκεραληθέο επελδχζεηο ζηε ρψξα, κε ηίηιν “Industrial Investment Map”. Οη δπλεηηθά ελδηαθεξφκελνη 

επελδπηέο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ζρεηηθή πιεξνθφξεζε απφ ηνλ ηζηφηνπν 

http://www.mti.gov.eg/English/InteractiveMaps/Pages/default.aspx, φπνπ βξίζθεηαη ε πιένλ πξφζθαηα 

επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ράξηε.  

Ζ IDA, θαηά ην δηάζηεκα ηεο ηξηεηίαο 2015-2017 δηέζεζε ζπλνιηθά εθηάζεηο 31,6 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ 

βηνκεραληθψλ γαηψλ, έλαληη εθηάζεσλ κφιηο 9,5 εθαη. ηεηξ. κέηξσλ πνπ είραλ δηαηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν 

2007-2016, ελψ ην αηγππηηαθφ θξάηνο ζηνρεχεη ηελ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ βηνκεραληθψλ 

γαηψλ ζηα 60 εθαη. ηεηξ. κέηξα έσο ην έηνο 2020. Βαζηθφ ζηφρν ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο απνηειεί ε αχμεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηαπνίεζεο ζην ΑΔΠ απφ ην ηξέρνλ επίπεδν ηνπ 17% ζην 21% έσο ην έηνο 2020 θαη ε 

δεκηνπξγία 3 εθαη. ζέζεσλ εξγαζίαο. 

ε θάζε αλάπηπμεο βξίζθνληαη δχν λέεο κεγάιεο βηνκεραληθέο πφιεηο, ε πξψηε κε εμεηδίθεπζε ζηνλ θιάδν 

δέξκαηνο, απνθαινχκελε «Πφιε ηνπ Γέξκαηνο» (“Al Robeky Leather City”, θνληά ζηελ πεξηνρή Badr City 

ζην New Cairo), ε δε δεχηεξε –έθηαζεο 331 feddans (1 feddan=4.200 ηεηξ. κέηξα)- κε εμεηδίθεπζε ζηνλ θιάδν 

μχινπ θαη επηπινβηνκεραλίαο, απνθαινχκελε Damietta Furniture City, πιεζίνλ ηεο πφιεο ηεο Γακηέηηεο, ε 

νπνία ζπγθεληξψλεη ην 70% ηεο παξαγσγήο επίπισλ ηεο Αηγχπηνπ.  

7. Γηάζεζε θξαηηθψλ γαηψλ γηα δηελέξγεηα επελδχζεσλ 

Ο επελδπηηθφο λφκνο ηνπ 2017 πξνβιέπεη φηη νη αξκφδηεο πεξηθεξεηαθέο αξρέο ηεο Αηγχπηνπ θαη ην Δζληθφ 

Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ Υξήζεσλ Γεκνζίσλ Γαηψλ (National Center for Planning State Land Use) εθνδηάδνπλ 

ηνλ GAFI κε ιεπηνκεξείο ράξηεο θαη ηνπνγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θξαηηθψλ γαηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο, 

εθηηκψκελεο αμίεο ηνπο, επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ ζε απηέο, θαζψο θαη 

κεζφδνπο δηάζεζήο απηψλ. Ζ ελ ιφγσ βάζε δεδνκέλσλ ζα αλαλεψλεηαη πεξηνδηθά αλά εμάκελν, ή νπνηεδήπνηε, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ GAFI. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, θαη δηα πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ απνθαζηζηεί ε δηάζεζε θξαηηθψλ γαηψλ γηα δηελέξγεηα επέλδπζεο, ζα κεηαθέξεηαη ε ηδηνθηεζία 

ή δηθαηνδνζία ή επνπηεία ησλ ελ ιφγσ γαηψλ ζηνλ GAFI, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ ζηνπο επελδπηέο, ζχκθσλα 

κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηε δηάζεζε θξαηηθψλ γαηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

http://www.mti.gov.eg/English/InteractiveMaps/Pages/default.aspx
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επελδπηηθνχ λφκνπ, δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, ελψ ε δηάζεζε κπνξεί 

λα ιάβεη ηηο κνξθέο πψιεζεο, κίζζσζεο, κίζζσζεο κε δπλαηφηεηα ηδηνθηεζίαο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο 

θαη άδεηαο ρξήζεο επηθαξπίαο. ε πεξηπηψζεηο δσξεάλ παξαρψξεζεο θξαηηθήο γεο απφ ην θξάηνο γηα δηελέξγεηα 

επέλδπζεο, ν επελδπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε έσο 5% ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο, ε νπνία ζα 

ηνπ επηζηξαθεί κε ηελ πάξνδν 3 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε 

πεξηπηψζεηο άδεηαο επηθαξπίαο, ε δηάξθεηα απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 50 έηε, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο 

εθ‟ φζνλ ε επέλδπζε εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί. ε πεξηπηψζεηο πνπ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο επελδπηέο 

αληαγσλίδνληαη γηα απφθηεζε θξαηηθήο γεο κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο σο άλσ κεζφδνπο, ε απφθαζε απφ πιεπξάο 

ηνπ θξάηνπο ζα ιακβάλεηαη κε βάζε ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο. (Υξήζηκε ηζηνζειίδα: www.gafi.gov.eg). 

8. Σν αηγππηηαθφ θξαηηθφ αλαπηπμηαθφ ηακείν (Sovereign Wealth Fund - SWF) 

Πξνο ην ηέινο ηνπ 2019 ελεξγνπνηήζεθε θξαηηθφ επελδπηηθφ / αλαπηπμηαθφ ηακείν ηεο Αηγχπηνπ (Sovereign 

Wealth Fund – SWF), ην νπνίν αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ηνλ επελδπηηθφ βξαρίνλα ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο, 

πξνζπαζψληαο λα αμηνπνηήζεη δεκφζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Με βάζε ηνλ πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηαζκφ, ην αξρηθφ 

θεθάιαην ηνπ λενζχζηαηνπ ηακείνπ αλέξρεηαη ζε EGP5 δηζ., ελψ ηα ζπλνιηθά ρξεκαηνδνηηθά θεθάιαηα πνπ απηφ 

ζρεδηαδφηαλ λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ –φηαλ θζάζεη ζε επίπεδν πιήξνπο δπλακηθφηεηαο- ππνινγίδνληαη ζε 

EGP200 δηζ. (πεξίπνπ $12,9 δηζ. κε βάζε ηξέρνπζεο ηζνηηκίεο).  

χκθσλα κε ηνλ θπβεξλεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ην θξάηνο πξφθεηηαη ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα λα 

ζπλεηζθέξεη ζην ηακείν πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο EGP50 έσο EGP60 δηζ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νξηζκέλσλ εθηάζεσλ γεο, κέζσ κεηαβηβάζεσλ ηδηνθηεζίαο, ζπκβάζεσλ δηαρείξηζεο θαη επηθαξπίαο. Παξάιιεια, 

επηδηψθεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ επξχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην λενζχζηαην ηακείν, θαζψο θαη ε 

ηαρεία αχμεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απηφ ζα έρεη ππφ ηε 

δηαρείξηζε θαη επνπηεία ηνπ, κε ζθνπφ ε ζπλνιηθή αμία απηψλ λα πιεζηάζεη ην επίπεδν ηνπ EGP1 ηξηζ. 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ηακείνπ SWF αλακέλεηαη 

λα ρξεκαηνδνηήζνπλ, κέζσ ηεο ζχζηαζεο κηθξφηεξσλ ηνκεαθψλ ζεκαηηθψλ ππνηακείσλ, αλαπηπμηαθά projects 

κε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, βηνκεραλίαο, logistics, ηξνθίκσλ, πγείαο θαη 

κεηαθνξψλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ηακείνπ, ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ηξηψλ 

ζεκαηηθψλ ππνηακείσλ ζε πξψηε θάζε, εηδηθεπκέλσλ ζηελ ελέξγεηα, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο αξραηφηεηεο, θαζψο θαη 

ηε βηνκεραλία, αληίζηνηρα, ελψ επίζεο πξνγξακκαηίδεηαη ε ζχζηαζε –ζε ακέζσο επφκελε θάζε- θαη ηέηαξηνπ 

ππνηακείνπ, εηδηθεπκέλνπ ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αγξνβηνκεραλία 

Σν θξαηηθφ επελδπηηθφ ηακείν SWF, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπλεξγαζηψλ ηφζν κε εγρψξηνπο 

θξαηηθνχο θνξείο (Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θξαηηθή επελδπηηθή ηξάπεδα National Investment Bank, 

National Service Products Organization -NSPO, ζπκθεξφλησλ ηνπ αηγππηηαθνχ ηξαηνχ), φζν θαη κε κεγάια μέλα 

επελδπηηθά ηακεία (Abu Dhabi Development Holding Company) κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ, πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη κέζσ ηξηψλ εηδψλ 

ζπλεξγαζηψλ: (α) κε επελδπηέο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνο πινπνίεζε έξγσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, (β) κε 

θξαηηθά επελδπηηθά ηακεία άιισλ ρσξψλ, θαη (γ) κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνο πινπνίεζε κεγάισλ projects, κέζσ 

ζρεκάησλ ΓΗΣ, θνηλνπξαμηψλ ή ζχζηαζεο κηθξφηεξσλ ηνκεαθψλ ππνηακείσλ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ηακείνπ ζα 

επηθεληξψλεηαη ζηηο επελδχζεηο κέζσ απφθηεζεο ζπκκεηνρψλ ζηα κεηνρηθά θεθάιαηα επηρεηξήζεσλ, ζε 

http://www.gafi.gov.eg/
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επηιεγκέλνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ, θαζψο θαη ππνδνκψλ θαη ελέξγεηαο. 

Δ. ΚΡΑΣΗΚΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ – ΓΖΜΟΗΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΗ  

Οη θξαηηθέο πξνκήζεηεο ξπζκίδνληαλ σο πξφζθαηα απφ ην Νφκν Γεκνζίσλ Γηαγσληζκψλ Ν. 89/1998, νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ νπνίνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Οη θξαηηθέο πξνκήζεηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ή κέζσ απ‟ επζείαο δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ θξαηηθνχ θνξέα κε 

ηνλ εξγνιάβν ή πξνκεζεπηή. Σν θαινθαίξη ηνπ 2018 ςεθίζηεθε λέα λνκνζεζία πνπ ζα ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (βι. ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο καο ζην ηέινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ).  

Απ‟ επζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο ή δηαγσληζκνί πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο επηηξέπνληαη εθ‟ φζνλ: (α) ε θχζε ηεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο απαηηεί ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πξνκεζεπηψλ, εξγνιάβσλ, ζπκβνχισλ, ηερληθψλ ή άιισλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, (β) ηα αγαζά πνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί ην αηγππηηαθφ δεκφζην θαηαζθεπάδνληαη απφ 

νξηζκέλνπο, ζπγθεθξηκέλνπο παξαγσγνχο θαη (γ) επηβάιιεηαη εκπηζηεπηηθφηεηα γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο. 

Απ‟ επζείαο αλαζέζεηο επηηξέπνληαη κφλνλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθ‟ φζνλ ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε. 

Δπίζεο, επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ηνπηθήο εκβέιεηαο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε αμία ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηηο EGP200.000.   

Καηά θαλφλα, νη αιινδαπέο εηαηξείεο δελ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά απ‟ επζείαο ζην πιαίζην 

αηγππηηαθψλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε χπαξμε ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ. Δπίζεο, 

ηδηαίηεξα ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ππνδνκψλ, νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απφθαζεο 

αλάζεζεο δηαδξακαηίδεη ν αηγππηηαθφο ηξαηφο. Ζ θπβέξλεζε Al Sisi ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αξθεηά 

γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηξαηνχ γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα 

ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκψλ. Με ηα δεκφζηα έξγα αζρνινχληαη εηδηθέο ππεξεζίεο ηνπ ηξαηνχ, ε National 

Service Projects Organisation θαη ε Engineering Authority of the Armed Forces, πνπ αλαιακβάλνπλ έξγα σο 

αλάδνρνη / θαηαζθεπαζηέο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαζέηνπλ ηελ εθηέιεζή ηνπο ζε ππεξγνιάβνπο απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη κεγάισλ νκίισλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία απαιιάζζεη ηνπο 

εξγνιάβνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ην λα ζπλαιιάζζνληαη απ‟ επζείαο κε ην αηγππηηαθφ δεκφζην ζε εθηέιεζε 

δεκνζίσλ έξγσλ, νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ νπνίνπ ππήξμαλ ηζηνξηθά εμαηξεηηθά καθξέο, ελψ 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο δεκηνπξγνχλην απφ ηελ αδπλακία ηνπ λα απαιινηξηψλεη γαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ, αληηθείκελα πνπ, φπσο πηζηεχεηαη, ηα ρεηξίδεηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ν ηξαηφο. 

Μέρξη ζήκεξα, δελ ππάξρεη γεληθφ πξφηππν θξαηηθήο ζχκβαζεο (πνηθίιεη αλάινγα κε ην δεκφζην νξγαληζκφ πνπ 

πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ). Οη πξνθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ νθείινπλ λα δεκνζηεχνληαη ζε εκεξήζηα 

εθεκεξίδα, εγρψξηα ή δηεζλή, αλαιφγσο ηεο θχζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ. Ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε κπνξεί λα απνδεηρζεί γηα επηρεηξήζεηο πνπ κεηέρνπλ ζε αηγππηηαθνχο δηαγσληζκνχο ε θαιιηέξγεηα 

επαθψλ κε θέληξα απνθάζεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ Αξρψλ, κέζσ ζπρλψλ επηζθέςεσλ ησλ ηδίσλ ή εγρψξησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο. 

Καηά θαλφλα, γηα ηελ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ελφο δεκνζίνπ έξγνπ ή κίαο θξαηηθήο πξνκήζεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ην 

θξηηήξην ηεο πεξηζζφηεξν πνηνηηθήο κεηνδνηηθήο πξνζθνξάο, ελψ παξέρεηαη πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε ζε 

Αηγχπηηνπο εξγνιάβνπο ή πξνκεζεπηέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πξνζθνξέο ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 

αληίζηνηρεο αιινδαπψλ θαηά πεξηζζφηεξν απφ 15%.   
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Ννκνζεζία ηνπ 2015 (λφκνο 5/2015) πεξί πξνηίκεζεο αηγππηηαθψλ πξντφλησλ ζε θξαηηθέο ζπκβάζεηο, πξνβιέπεη 

φηη φινη νη δεκφζηνη θνξείο πξέπεη λα ζέηνπλ ζε φιεο ηηο πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ πξνδηαγξαθή πεξί 

αηγππηηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40% ηεο ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν σο 

άλσ πξναπαηηνχκελν γηα αηγππηηαθφ πεξηερφκελν αθνξά φιεο ηηο θξαηηθέο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο (φπσο εάλ ηα αηγππηηαθά πξντφληα δελ 

πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ή ε ηηκή ηνπο ππεξβαίλεη εθείλελ αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ 

θαηά άλσ ηνπ 15%, ή εάλ ππαγνξεχεηαη δηαθνξεηηθά γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο). Δπίζεο, ε απαίηεζε 

αηγππηηαθνχ πεξηερνκέλνπ δελ αθνξά ζπκβάζεηο ησλ θιάδσλ άκπλαο, εζσηεξηθψλ θαη ππεξεζηψλ αζθάιεηαο, 

ζπκβάζεηο πνπ είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ζπκβάζεηο ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Όπως αναθέροσν κλαδικές πηγές, καηά κανόνα οι αιγσπηιακές δημόζιες αρτές δείτνοσν 

προηίμηζη και παρέτοσν εσνοϊκόηερη μεηατείριζη ζε κραηικούς καηαζκεσαζηικούς ομίλοσς, ιδιαίηερα 

όηαν πρόκειηαι για δημόζια έργα αποκαηάζηαζης και αναβάθμιζης σποδομών. 

Απφ ηνπο ππνβάιινληεο πξνζθνξέο ζην πιαίζην ελφο δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (1,5% κε βάζε ηε λέα λνκνζεζία ηνπ 2018), ε νπνία 

επηζηξέθεηαη ζηνπο κε επηηπρφληεο. Οη επηηπρφληεο αλάδνρνη αηγππηηαθψλ θξαηηθψλ ζπκβάζεσλ ππνρξενχληαη λα 

θαηαζέζνπλ εγγχεζε χςνπο 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εληφο πεξηφδνπ 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία επίζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξέιεπζε 

ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο ηνπ έξγνπ. Γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξάδνζε θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ κπνξνχλ λα 

επηβιεζνχλ πνηλέο έσο 10% ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ, ελψ γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

επηβάιινληαη πνηλέο έσο 3% ηεο αμίαο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (αλαγλσξίδνληαη σζηφζν, θαηά πεξίπησζε, ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο). 

Ο Ν.89/1998 είρε επηθέξεη νξηζκέλεο βειηηψζεηο φπσο ε θαηάξγεζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηά ην άλνηγκα ησλ 

πξνζθνξψλ (momarsa), ε κε αθχξσζε δηαγσληζκνχ άλεπ αηηηνιφγεζεο, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ 

ζπκκεηνρήο κε ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο αλνηθηψλ δηαγσληζκψλ κε 

δηάξθεηα δεκνζίεπζεο ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο. 

Δληνχηνηο, πξνβιεκαηηθέο δηαηάμεηο παξακέλνπλ φπσο: ε πξνηεξαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζε Αηγππηίνπο 

δηαγσληδφκελνπο εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπο δελ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 15% απφ εθείλε ηεο θαιχηεξεο μέλεο 

πξνζθνξάο, ε δηαηήξεζε δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ δχν επηπέδσλ (αλνηθηή ππνδνρή πξνζθνξψλ, θιεηζηέο 

επηηξνπέο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο), ε απαιιαγή αηγππηηαθψλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζπλεηαηξηζκψλ απφ ηελ θαηαβνιή εγγχεζεο ζπκκεηνρήο χςνπο 2% θαη ηειηθνχ ληθεηή 5%, ε πξφβιεςε γηα 

ηεξκαηηζκφ ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ πιεπξάο δεκνζίνπ ζε πεξίπησζε απάηεο, πηψρεπζεο ή δσξνδνθίαο κε 

ηαπηφρξνλε θαηάζρεζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

εκαληηθφ πξφβιεκα ηνπ αηγππηηαθνχ ζπζηήκαηνο δεκφζησλ δηαγσληζκψλ απνηεινχλ νη –αξθεηά 

ζπρλά- κε επθξηλψο ή αθαηαιήπησο δηαηππσκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ ππνρξεψλνπλ ηνπο αλαδφρνπο 

λα «καληεχνπλ» ηηο αλάγθεο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πξφζζεηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ μέλεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αηγππηηαθνχο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο είλαη νη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο πνπ 

ζεκεηψλνληαη ηφζν ζηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ, φζν θαη ζηελ νξηζηηθή απνδνρή ησλ παξαδνζέλησλ απφ ηνπο 

αλαδφρνπο αγαζψλ ή έξγσλ, κε απνηέιεζκα αθ‟ ελφο λα δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηα θφζηε θαη αθ‟ εηέξνπ 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο ησλ αλαδφρσλ.     

Σν αηγππηηαθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ζην ηέινο Ηνπιίνπ 2018 λέα λνκνζεζία γηα ηνπο δηαγσληζκνχο 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ (“Public Contracts Act”, Ν. 182/2018). Κχξηνπο ζθνπνχο ηεο λνκνζεζίαο απνηεινχλ ε 

άζθεζε κεγαιχηεξνπ ειέγρνπ ζηηο θξαηηθέο δαπάλεο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπο, θαζψο θαη ε εμάιεηςε θαηλνκέλσλ 
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δηαθζνξάο, αιιά θαη ε απνθέληξσζε θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Ζ λέα λνκνζεζία 

δίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ κεηέρνπλ ζε αηγππηηαθνχο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο πξφζζεηα δηθαηψκαηα ζε φηη 

αθνξά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε πιεξνθφξεζε, θαζψο θαη ηελ ππνβνιή θαηαγγειηψλ θαη ηελ επίιπζε δηαθνξψλ. 

Δπίζεο, εληζρχεη ην ξφιν ηνπ ηζηνξηθνχ εθάζηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο σο θξηηεξίνπ επηινγήο αλαδφρσλ, 

πέξαλ ηνπ βαζηθνχ θξηηεξίνπ ηεο ηηκήο, εηζάγεη ζχζηεκα δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ δχν ζηαδίσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα κεηψλεη ην χςνο ηεο απαηηνχκελεο θαηάζεζεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο σο πνζνζηνχ επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζε θξαηηθνχο δηαγσληζκνχο.     

Σν Ννέκβξην 2019, ε θπβέξλεζε εμέδσζε ηνπο εθηειεζηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο λέαο λνκνζεζίαο, νη νπνίνη 

πξνβιέπνπλ κεηαμχ άιισλ ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ 

αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ λέα λνκνζεζία αλακέλεηαη εμάιινπ λα επηηξέςεη ζην θξάηνο λα επηδηψθεη 

απμεκέλε ζπκκεηνρή κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, 

λα επηκεθχλεη ηελ πεξίνδν πιεξσκήο ησλ εμφδσλ ζπκκεηνρήο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, θαζψο θαη λα κεηψζεη 

ην χςνο ηεο απαηηνχκελεο θαηάζεζεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζην επίπεδν ηνπ 1,5% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο (έλαληη πνζνζηνχ 2% πνπ ηζρχεη ππφ ην Ν. 89/1998).  

Οη ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (PPP) θαη νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο έξγσλ ππφ ην ελ ιφγσ ζρήκα 

ξπζκίδνληαη απφ εηδηθή λνκνζεζία ηνπ 2010 (Ν. 67/2010). Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πξνζέιθπζε εγρψξηνπ θαη 

μέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηνλ αηγππηηαθφ θιάδν δεκνζίσλ έξγσλ δηαδξακαηίδνπλ ηφζν νη εθαξκνζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

ηνπ επελδπηηθνχ λφκνπ ηνπ Μαΐνπ 2017, φζν θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ 

ΓΗΣ αιιά θαη θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ (ι.ρ. “engineering-procurement-construction + 

financing”). Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ην έηνο 2006, ην αηγππηηαθφ θξάηνο έρεη ζπζηήζεη εηδηθή κνλάδα ζπκπξάμεσλ 

δεκφζηνπ & ηδησηηθνχ ηνκέα ζην πιαίζην ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. 

Σνλ Ηαλνπάξην 2020, ε αξκφδηα επηηξνπή πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αηγππηηαθνχ θνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ηζρχνλ –απφ ην έηνο 2010- λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-

ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ), κε βαζηθφ ζηφρν ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ηαρχηεξε αλάζεζε 

ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζε ηδησηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Σν λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζα 

πξνβιέπεη ξεηά ηε δπλαηφηεηα ηέηνησλ ζπκπξάμεσλ πξνο αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηνπο ηνκείο κεηαθνξψλ, 

ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη πγείαο. Δπηπιένλ, ε λέα λνκνζεζία ηξνπνπνηεί ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο 

ειάρηζηεο, πεληαεηνχο πεξηφδνπ δέζκεπζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ κε ηε κέζνδν 

ΓΗΣ, ψζηε απηή λα μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία επίζεκεο απνδνρήο ηνπ νινθιεξσζέληνο έξγνπ απφ ην θξάηνο. 

Ζ λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη επίζεο δξαζηηθή κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ 

γηα έξγα ζπκπξάμεσλ ΓΗΣ, ελψ εηζάγεη λένπο κεραληζκνχο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, επηηξέπνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λα ππνβάιινπλ εηζεγήζεηο θαη πξνζθνξέο γηα έξγα απηνβνχισο, 

ρσξίο λα έρνπλ πξνζθιεζεί απφ ην θξάηνο. Δπηπιένλ, ζα επηηξέπεηαη ζην θξάηνο λα δηαπξαγκαηεχεηαη απ‟ 

επζείαο κε ζπγθεθξηκέλν, κνλαδηθφ ππνςήθην αλάδνρν ελφο έξγνπ κε ζχκπξαμε ΓΗΣ, ρσξίο λα πξνζθεχγεη ζε 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γξαθείνπ Ο.Δ.Τ. Πξεζβείαο Καΐξνπ ζηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα AGORA (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-

oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811) ή λα επηθνηλσλνχλ απ‟ επζείαο καδί καο. 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/811
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Σ. ΚΛΑΓΟΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Γπλαηφηεηεο γηα πινπνίεζε ηεο επηδίσμήο καο αχμεζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Αίγππην, παξά ηα 

αλαθχπηνληα θαηά θαηξνχο εκπφδηα θαη δπζρέξεηεο, ππάξρνπλ πνιιέο θαη ηζρπξέο αθνχ εδξάδνληαη ζε ινγηθέο 

παξαδνρέο θαη πξαγκαηηθά ζηνηρεία φπσο είλαη ην κεγάιν κέγεζνο ηεο αηγππηηαθήο αγνξάο, ε θνκβηθή ηεο ζέζε 

γηα επαλεμαγσγή ζε ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ε ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ιφγσ ηεο επκελνχο δηάζεζεο ησλ 

Αηγππηίσλ έλαληη ησλ Διιήλσλ, ε θχζε θαη ε δηάξζξσζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δηαζηξσκάησζεο πνπ 

επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ καο, ε Μεζνγεηαθή ζπγγέλεηα ζηηο γεπζηηθέο 

πξνηηκήζεηο (φζνλ αθνξά ζηα ηξφθηκα) θιπ. 

Δληζρπηηθά πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηδίσο θιαδηθνχ 

ραξαθηήξα θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζπλεξγαζία ηφζν κε ηνπο νηθείνπο θιαδηθνχο θνξείο ζηε Διιάδα φζν θαη κε 

ηνπο εδψ  επηρεηξεκαηηθνχο ζπλδέζκνπο. ηηο δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ζπγθαηαιέγνληαη 

πξνζθιήζεηο Αηγχπηησλ αγνξαζηψλ ζε θιαδηθέο εθζέζεηο θαη εκπνξηθέο εθδειψζεηο ζηελ Διιάδα, νξγάλσζε 

εηδηθψλ πξνσζεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη γεπζηγλσζηψλ, ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή Διιήλσλ παξαγσγψλ-εμαγσγέσλ 

ζε επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Αίγππην, κηθξέο αιιά επαλαιακβαλφκελεο δξάζεηο 

αλαβάζκηζεο ηεο εηθφλαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, αθίζεο θαη in-store-promotion 

επηιεγκέλσλ ειιεληθψλ εηηθεηψλ ζε κεγάια ζνχπεξ κάξθεη. 

Σν νξζφ κείγκα θαιήο ηηκήο, ζηνρεπκέλεο δηαθήκηζεο θαη κηθξψλ πξνσζεηηθψλ δξάζεσλ πξνο ην αηγππηηαθφ 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ζα βνεζήζνπλ ηα ειιεληθά θαηαλαισηηθά πξντφληα λα εδξαηψζνπλ θαη επεθηείλνπλ ηε ζέζε 

ηνπο ζηελ αηγππηηαθή αγνξά. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν αληαγσληζκφο είλαη νμχο, ην θαηαλαισηηθφ πξφηππν 

ζηελ επξχηεξε έθηαζή ηνπ πξνθξίλεη ην θξηηήξην ηεο ηηκήο θαη πνιχ ιηγφηεξν ηεο πνηφηεηαο ην νπνίν, σζηφζν, 

βειηηψλεηαη κε ην ρξφλν αθνινπζψληαο, θαηά θαλφλα, ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ  επηπέδνπ. Ζ άιιε ιχζε βεβαίσο  

είλαη ε ελδεηθλπφκελε θαηά  πεξίπησζε πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ θαηά ηξφπν πνπ λα πεξηνξίδεηαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο θαη λα επηηπγράλεηαη ρακειφηεξε ηηκή. 

Κάλνληαο  εηδηθφηεξε κλεία θξίλνπκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε ηηο πθηζηάκελεο επθαηξίεο γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

επξχηεξεο ακπληηθήο βηνκεραλίαο καο θαη ηελ αλάγθε αλάιεςεο αληίζηνηρσλ  πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηελ Αίγππην. 

Ζ ηζρπξή νηθνλνκηθή παξνπζία ηεο Διιάδαο ζηελ Αίγππην, ην κέγεζνο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ θαη ε ελ 

γέλεη δξαζηεξηφηεηα ησλ εδψ εγθαηεζηεκέλσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξν θχξνο θαη 

ζεβαζκφ ζηε ρψξα καο αθνχ πξνζθέξνπλ απαζρφιεζε ζην εγρψξην εξγαηηθφ δπλακηθφ αιιά θαη πνιχηηκε 

ηερλνγλσζία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Φξνλνχκε φηη νη πεξηπηψζεηο επελδχζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ 

ελδηαθέξνλ θαη αμίδνπλ ηζρπξήο ζηήξημεο είλαη εθείλεο φπνπ ε εδψ δηεμαγφκελε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζα 

ζπλεπάγεην θαη ηελ ηαπηφρξνλε ηξνθνδφηεζή ηνπο κε ειιεληθέο εκηθαηεξγαζκέλεο, έζησ, πξψηεο χιεο θαη ηδίσο 

κε έηνηκα πξντφληα απφ ηελ Διιάδα. Ηδηαίηεξε κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο επελδπηηθήο 

παξνπζίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (ηερληθνί, ζχκβνπινη, εκπεηξνγλψκνλεο θιπ.), δηα ηεο εγθαηάζηαζεο εδψ 

θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αίγππην επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα αλειάκβαλαλ πξσηνβνπιίεο  ζηνπο ηνκείο ησλ 

κεηαθνξψλ, catering/ bunkering ζε εκπνξηθά πινία, logistics απνζήθεπζεο θαη δηακεηαθφκηζεο θνξηίσλ, 

ππεξεζίεο λενγλψκνλα θαη κεηξνινγίαο, θνηλνπξαμίεο κε Αηγχπηηνπο γηα δηάιπζε πινίσλ-λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο, θαηαζθεπέο, δνκηθά έξγα θιπ. Ο  ηεξάζηηνο φγθνο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εμαγγειζεί ηειεπηαία απφ ηελ 

αηγππηηαθή θπβέξλεζε πξέπεη λα εληαρζεί  ζην πεδίν  θαηφπηεπζεο ησλ δηαζεηνπζψλ ηα πξνζφληα ειιεληθψλ 

εηαηξεηψλ νχησο ψζηε λα ηχρνπλ αλάινγεο αμηνπνίεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηεξάζηηεο επθαηξίεο. εκαληηθέο είλαη 

νη πξννπηηθέο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζηηο ΑΠΔ, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ζπληζηά ζηξαηεγηθφ ζηφρν 
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ηεο Αηγχπηνπ ε νπνία δηαζέηεη πινχζην θαη αλεθκεηάιιεπην αηνιηθφ θαη ειηαθφ δπλακηθφ. Σα ηειεπηαία έηε ην 

Γξαθείν καο έρεη αλαπηχμεη πξσηνβνπιία γηα ηελ παξνπζίαζε ειιεληθψλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ ζε εδψ εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζε έξγα επέθηαζεο ηνπ κεηξφ ηνπ Καΐξνπ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζίαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο αιιά θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ. Δπίζεο, ην Γξαθείν καο έρεη 

ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα ειιεληθψλ ηερληθψλ εηαηξεηψλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε εμειηζζφκελα έξγα 

αλαβάζκηζεο ησλ αηγππηηαθψλ ιηκέλσλ. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ απφ αηγππηηαθήο πιεπξάο επηδησθφκελε, ηδηαίηεξα ηειεπηαίσο, απφθηεζε ειιεληθήο 

ηερλνγλσζίαο ζε ζεηξά θιάδσλ, επηζεκαίλεηαη φηη δελ θξίλνπκε ζθφπηκε ηελ εθρψξεζή ηεο ζε αηγππηηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα ζε πινπνηνχκελα επελδπηηθά ζρέδηα ζηελ Αίγππην, φηαλ απηή δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

ζε βάξνο καο, έζησ θαη ζε βάζνο ρξφλνπ, δεκηνπξγψληαο αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα ηα 

πξντφληα καο, παξά κφλν εάλ ν Έιιελαο εμαγσγέαο ππεξεζηψλ απνθηά εηαηξηθή ζπκκεηνρή ζην ππφ πινπνίεζε 

εθάζηνηε επελδπηηθφ / επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα.    

Με εκθαηηθφ ηξφπν ππνζηεξίδνπκε φηη ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή παξνπζία ζηε δψλε ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ, 

ηδίσο, κπνξεί θαη πξέπεη λα θαηαζηεί εκβιεκαηηθή θαη‟ αληηζηνηρία (θαη σο ηαπηφζεκε κε ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο  

Διιάδαο) λαπηηιία καο. Πξνο ηνχην, ε εκπινθή θαη δηαζχλδεζή καο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί θαη θιηκαθψλνληαη ζε απηή ηε γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δηάβαζε κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηή 

θαηφπηλ  δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ 

δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο (πξσηφθνιια, MoUs).  Δλ πξνθεηκέλσ, επηδηψθεηαη ε εκβάζπλζε θαη ε δηεχξπλζε ηεο 

ελδεηθλπφκελεο ιηκεληθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ αηγππηηαθή πιεπξά θαη κε άιινπο ιηκέλεο (Πνξη άηλη, Γακηέηηε - 

Αιεμαλδξνχπνιε, Καβάια) θαηά ηξφπν πνπ λα κεηψλεη ηα θφζηε θαη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα 

θαζηζηά καθξφζελ αληαγσληζηηθφηεξε ηε κέζσ νπέδ-Πεηξαηά (ή θαη άιισλ ειιεληθψλ ιηκαληψλ) δηαδξνκή ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, απφ ηηο αγνξέο ηεο ΝΑ Αζίαο πξνο ηελ 

Δπξψπε, έλαληη άιισλ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθψλ πιφσλ.  

Οη αηγππηηαθέο Αξρέο θαηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη εγθαηάζηαζε μέλσλ επελδχζεσλ 

ζηε ρψξα, πινπνηψληαο εθηεηακέλε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο αλαθνξηθά κε ηηο παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο νη 

νπνίεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αθνξνχλ ΜΔΓΑΛΑ PROJECTS (νπέδ, Υξπζφ Σξίγσλν, Νέα Γηνηθεηηθή 

Πξσηεχνπζα θιπ). Δίλαη πξνθαλέο φηη ηέηνηαο θιίκαθαο έξγα απαηηνχλ αληίζηνηρνπ δηακεηξήκαηνο επηρεηξεκαηηθά 

κεγέζε γηα ζπκκεηνρή ζ‟ απηά. Ωζηφζν, επηηξέπνπλ ηελ παξνπζία θαη κηθξφηεξεο θιίκαθαο επηρεηξεκαηηθνχ 

δπλακηθνχ, είηε απηνηειψο (π.ρ. ζε κηθξφηεξα εηδηθά έξγα) είηε ζπλεξγαηηθά (ππεξγνιαβίεο). Τπφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, ηδηαίηεξα ζε πεδία πνπ δηαζέηνπκε αλάινγε ηερλνγλσζία θαη είκαζηε ζε ζέζε λα παξαηάμνπκε ην 

αληίζηνηρα ελδεδεηγκέλν κέγεζνο / νηθνλνκηθή επηθάλεηα, ζεσξνχκε φηη φλησο πθίζηαληαη δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ καο αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηα ζρέδηα. Ωο παξάδεηγκα 

αλαθέξνπκε ηελ ελδερφκελε ζπκκεηνρή ειιεληθψλ κειεηεηηθψλ γξαθείσλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ ελ εμειίμεη αλάπιαζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ Καΐξνπ (πνιπηειείο θαηνηθίεο θαη μελνδνρεία,  εκπνξηθά θέληξα).  

Ωο ελδεηθηηθά δπλεηηθά πεδία / ηνκείο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ επίζεο νη κεηαθνξέο, ηα logistics, νη ππεξεζίεο 

ζπκβνχισλ γηα έξγα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θαη ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θιπ, δειαδή δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

ζπλεπάγνληαη εμαγσγέο είηε ειιεληθψλ πξντφλησλ είηε ππεξεζηψλ θαη εηζξνή ζπλαιιαγκαηηθψλ πφξσλ ζηε ρψξα 

καο. 

Καησηέξσ παξαζέηνπκε ζεηξά νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ πνπ θαηά ηε γλψκε καο παξνπζηάδνπλ γηα ηηο ειιεληθέο 

εηαηξείεο ηηο κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηελ Αίγππην: 
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Σνκείο κε ηδηαίηεξεο πξννπηηθέο γηα ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Αίγππην  

 Δλέξγεηα: Πεηξέιαην-Φπζηθφ Αέξην: πκκεηνρή ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε θξαηηθνχο δηαγσληζκνχο 

γηα έξεπλα & αλάπηπμε θνηηαζκάησλ, εγγξαθή ζε θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ αηγππηηαθνχ θξάηνπο. 

πλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν, θπξίσο ζε δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο θαη κεηαθνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ πνπ έρεη εληνπηζηεί ζην ζαιάζζην ρψξν κεηαμχ Κχπξνπ θαη Αηγχπηνπ 

 Πεξηβάιινλ - Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο: Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο, πξνζηαζία ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, δηεθδίθεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ 

απνθαηάζηαζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο ειιεληθήο ηερλνγλσζίαο ζε 

ηερληθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν γηα ΑΠΔ θαη ζπκβαηηθή ελέξγεηα 

 Καηαζθεπέο: Τπεξγνιαβηθή αλάιεςε έξγσλ δεκηνπξγίαο & εθζπγρξνληζκνχ ππνδνκψλ, εμαγσγέο 

δνκηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξά ειιεληθήο ηερλνγλσζίαο (επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ γηα παξνρή 

βνήζεηαο ζε έξγα, project management θ.α.) θαη ζπκπξάμεηο γηα απφ θνηλνχ αλάιεςε έξγσλ 

αλάπηπμεο ππνδνκψλ 

 Γεσξγία: Δμαγσγέο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ άξδεπζεο. Αλάπηπμε ειαηνθαιιηεξγεηψλ 

& παξνρή ηερλνγλσζίαο ηππνπνίεζεο ειαίσλ, ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ- 

ελδεδεηγκέλε ε αλάπηπμε θνηλψλ επηρεηξήζεσλ 

 Τγεία (λνζνθνκεία, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, θάξκαθα): πλεξγαζία κε ηνπηθά ηδησηηθά λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα, εμαγσγέο θαξκάθσλ & ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Παξνρή πηζηνπνίεζεο ζε πξντφληα ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

 Μεηαθνξέο & logistics: πλεξγαζία ζε ζχζηεκα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ζηνλ ηνκέα 

ζηδεξνδξφκσλ  (δηνξγάλσζε απφ ειιεληθήο πιεπξάο «workshop»). πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα logistics. 

Παξνρή ειιεληθήο ηερλνγλσζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θέληξνπ logistics ζηνλ ιηκέλα Αιεμαλδξείαο. 

πλδξνκή ζε επίπεδν ηερλνγλσζίαο γηα λέν παλεπηζηήκην ζηελ Αίγππην, κε εμεηδίθεπζε ζηηο 

κεηαθνξέο 

 Γηαιηκεληθή & λαπηηιηαθή ζπλεξγαζία: Γηαιηκεληθή θαη λαπηηιηαθή ζπλεξγαζία, ζπλεξγαζία ζην 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθφ ηνκέα. Δπέθηαζε θαη εγθαζίδξπζε λέσλ ηαθηηθψλ λαπηηιηαθψλ ζπλδέζεσλ 

κεηαμχ ειιεληθψλ θαη αηγππηηαθψλ ιηκέλσλ γηα ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, επηβαηψλ θαη νρεκάησλ 

 Σνπξηζκφο: Σνπξηζηηθή ζπλεξγαζία γηα ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ κεηαμχ Διιάδαο, Κχπξνπ & Αηγχπηνπ, 

αιιά θαη θνηλή παξνρή ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε άιιεο ρψξεο. πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηνξγάλσζεο θξνπαδηέξσλ 

 Βηνκεραλία – βηνκεραληθά πξντφληα: Δμαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ 

 Σξφθηκα θαη πνηά: εμαγσγέο ηξνθίκσλ & πνηψλ 

 Σειεπηθνηλσλίεο: Δμαγσγέο ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα εθαξκνγέο, παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Γηαρείξηζε πδάησλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ: Δμαγσγέο εμνπιηζκνχ & ηερλνγλσζίαο. 

πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο πδάησλ, αθαιάησζεο, αληηπιεκκπξηθψλ θαη εγγεηνβειηησηηθψλ 

έξγσλ  

 Franchising: Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο ζε θιάδνπο φπσο έλδπζε, έπηπια, είδε δψξσλ, μελνδνρεία, 

αιπζίδεο ηαρπεζηίαζεο θιπ. 

 Ακπληηθή βηνκεραλία θαη ζπλαθείο θιάδνη: Δμαγσγέο ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ & παξνρή 

ηερλνγλσζίαο 
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Ε. ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ 

ΞΔΝΟΓΛΩΟ ΣΤΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

1. Ahram Online: http://english.ahram.org.eg  

2. Al Ahram Weekly: http://weekly.ahram.org.eg 

3. Daily News Egypt: https://dailynewsegypt.com   

4. Amwal Al Ghad: http://en.amwalalghad.com   

5. Egypt Oil & Gas: http://www.egyptoil-gas.com  

6. The Middle East Observer: http://www.meobserver.org  

7. Egypt Business Directory: https://www.egypt-business.com   

 

1. Διιεληθέο Αξρέο 

ΠΡΔΒΔΗΑ  
Σει .: +20 (2) 2795-5915,  2795-0443, 2795-1074, Fax: +20 (2) 2796-3903  
Email: gremb.cai@mfa.gr 
    
ΓΡΑΦΔΗΟ Ο.Δ.Τ.  
Σει .: +20 (2) 2794-8482, 2795-2036, Fax:  +20 (2) 2794-0684  
Email: ecocom-cairo@mfa.gr 
Web site: http://www.agora.gr  
     
ΓΔΝ.ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ (ΚΑΪΡΟ) 
Σει .: +20 (2) 2575-3833, 2574-1085, 2574-1140, Fax: +20 (2) 2575-3962  
Email: grgencon.cai@mfa.gr 
 
ΓΔΝ . ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ (ΑΛΔΞΑΝ∆ΡΔΗΑ) 
Σει .: +20 (3) 480-2088, 480-2099, Fax: +20 (3) 486-5896  
Email: grgencon.ale@mfa.gr 
    
ΠΡΟΞΔΝΗΚΟ ΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟ PORT SAID 
Σει.: +20 (66) 322-2650, Fax: +20 (66) 322-2614 
Email : hma.portsaid@hcg.gr 
 

2. Αηγππηηαθέο Αξρέο 

 
Τπνπξγεία 

Ministry of Foreign Affairs 
Tel: +20 (2) 2574-9821, 2574-9816, 2579-6334, 2574-6871, 2579-6338, 2579-6342  
Fax: +20 (2) 2574-8822, 2574-9533, 2579-6342  
E-mail: contact.us@mfa.gov.eg, Web site: http://www.mfa.gov.eg 
 
Ministry of Defense 
Tel: +20 (2) 2403-2158, 2414-4247, 2414-4248                                                                                                          
Fax: +20 (2) 2414-4247, 2414-4248, 2291-6227 
E-mail: mmc@afmic.gov.eg, mod@afmic.gov.eg, Web site: http://www.mod.gov.eg 
 
Ministry of State for Military Production 
Tel: +20 (2) 2795-1428, 2794-7968, Fax: +20 (2) 2263-4427, 2794-8372 
E-mail: momp@momp.gov.eg, homlog@momp.gov.eg, infomarketing@momp.gov.eg 
Web site: http://www.momp.gov.eg  
 
Ministry of Petroleum & Mineral Wealth 
Tel: +20 (2) 2670-6401, 2670-6436 
Fax:  +20 (2) 2670-6419 
E-mail: contact@petroleum.gov.eg, omobarez@petroleum.gov.eg, Web site: http://www.petroleum.gov.eg  
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Ministry of Electricity and Renewable Energy 
Tel: +20 (2) 2261-6317, 2261-6514, 2404-3975, 2261-6305, 2404-8529, 2261-6321  
Fax: +20 (2) 2261-6302, 2261-6523, 2261-6234 
E-mail: info@moee.gov.eg, oasran@moee.gov.eg, hassan@moere.gov.eg, Web site: http://www.moee.gov.eg  
 
Ministry of International Cooperation 
Tel: +20 (2) 2405-5628, 2405-5651 
 Fax: +20 (2) 2405-5635 
 
Ministry of Communication & Information Technology 
Tel: +20 (2) 3534-1300 
Fax: +20 (2) 3537-1111 
E-mail: webmaster@mcit.gov.eg, nsaadany@mcit.gov.eg, Web site: http://www.mcit.gov.eg 
 
Ministry of Environment 
Tel: +20 (2) 2525-6452 
Fax: +20 (2) 2525-6490 
E-mail: eeaa@eeaa.gov.eg, Web site: http://www.eeaa.gov.eg 
 
Ministry of Transport 
Tel: +20 (2) 2795-5562, 2260-4884 
Fax: +20 (2) 22610510 
Web site: http://www.mot.gov.eg  
 
Ministry of Antiquities &Tourism  
Tel: +20 (2) 2735-8761, 2735-0645, 2737-1724 
Fax: +20 (2) 2735-7239     
 
Ministry of Justice  
Tel: +20 (2) 2794-9912, 2794-6866, 2792-2263  
Fax: +20 (2) 2795-8103 
E-mail: info@moj.gov.eg, Web site: http://www.jp.gov.eg  
 
Ministry of Agriculture 
Tel: +20 (2) 3337-2596, 3337-2677 
Fax: +20 (2) 3749-8128 
E-mail: info.malr@agr-egypt.gov.eg, Website: http://www.agr-egypt.gov.eg  
 
Ministry of Water Resources & Irrigation 
Tel: +20 (2) 3544-9420  
Fax: +20 (2) 3544-9410 
E-mail: minister@mwri.gov.eg, Web site: http://www.mwri.gov.eg 
 
Ministry of Civil Aviation 
Tel: +20 (2) 2267-7610-14  
Fax: +20 (2) 2267-9470 
E-mail: info@civilaviation.gov.eg, contact_us@civilaviation.gov.eg, Web site: http://www.civilaviation.gov.eg  
 
Ministry of Finance 
Tel: +20 (2) 2342-8830, 2342-8840, 2342-8032, 2342-2151-53  
Fax: +20 (2) 2685-1561 
E-mail: finance@mof.gov.eg, atter@mof.gov.eg (PPP Unit), Web site: http://www.mof.gov.eg  
 
Ministry of Trade & Industry 
Tel: +20 (2) 2794-3600, 2792-1194, 2792-1224, 2792-1182, 2792-1227, 2792-1229 
Fax: +20 (2) 2795-7487, 2792-1178  
E-mail: minister-office@mti.gov.eg, Web site: http://www.mti.gov.eg   
 
Ministry of Housing, Utilities & Urban Communities 
Tel: +20 (2) 2792-1364 
Fax: +20 (2) 2792-1365  
E-mail: egypt@ad.gov.eg, Web site: www.mhuc.gov.eg  
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Ministry of State for Emigration & Egyptian Expatriates Affairs  
Tel: +20 (2) 3303-6436, 3303-6431 
Fax: +20 (2) 3303-5332  
E-mail: egyptiansabroad@emigration.gov.eg, Web site:  http://www.emigration.gov.eg  
 
Ministry of Social Solidarity 
Tel: +20 (2) 3337-5404, 3761-8183 
Fax: +20 (2) 33365174, 33375459  
E-mail: minister.office@moss.gov.eg, socialmedia@moss.gov.eg, Web site: http://www.moss.gov.eg  
 
Ministry of Health & Population  
Tel: +20 (2) 2795-1821, 2794-3462  
Fax: +20 (2) 2795-3966 
E-mail: nnichp@mohp.gov.eg,

 
Web site: http://www.mohp.gov.eg  

 
Ministry of Interior 
Tel: +20 (2) 2406-0785-86  
Fax: +20 (2) 2406-0579 
E-mail: center@moi.gov.eg, Web site: http://www.moiegypt.gov.eg  
 
Ministry of Culture 
Tel: +20 (2) 2748-5065 
Fax: +20 (2) 2748-6957 
E-mail: media.moc.gov.eg, Web site: http://www.moc.gov.eg 
 
Ministry of Higher Education & Scientific Research 
Tel: +20 (2) 2792-0323  
Fax: +20 (2) 2794-1005 
E-mail: info@mohe.cloud.gov.eg, Web site: http://portal.mohesr.gov.eg  
 
Ministry of Education & Technical Education 
Tel: +20 (2) 27959664, 27963263 
Fax: +20 (2) 2792-1351  
E-mail: secucent@mail.moe.gov.eg, Web site: http://www.moe.gov.eg  
 
Ministry of Local Development  
Tel: +20 (2) 3335-6708, 3749-7656  
Fax: +20 (2) 3749-7788 
E-mail: info@mld.gov.eg, Web site: http://www.mld.gov.eg  
 
Ministry of Legal & Parliamentary Affairs  
Tel: +20 (2) 2795-8930, 2796-0391, Fax: +20 (2) 2794-2721, Web site: www.mpa.gov.eg/Pages/default.aspx 
 
Ministry of Supply & Internal Trading 
Tel.: +20 (2) 2794-4338, 2794-8184 
Fax: +20 (2) 3794-8224 
E-mail: info@mss.gov.eg, Web site: http://www.msit.gov.eg  
 
Ministry of Planning & Economic Development 
Tel.: +20 (2) 2400-0100  
Fax: +20 (2) 2401-4619 
E-mail: contact@mop.gov.eg, Web site: http://mpmar.gov.eg  
 
Ministry of Public Business Sector 
Tel.: +20 (2) 5972-7599, 5972-7599 
Fax: +20 (2) 2795-9233 
E-mail: info@mpbs.gov.eg, Web site: www.mpbs.gov.eg  
 
Γεκφζηνη Φνξείο-Οξγαληζκνί 

General Authority for Investment & Free Zones  
Tel: +20 (2) 2405-5452, Fax: +20 (2) 2405-5425 
E-mail: info@gafinet.org, myoussef@gafinet.org.eg, s.eman@gafinet.org  
Web site: http://www.gafi.gov.eg   
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Industrial Development Authority 
Tel.: +20 (2) 2537-0308, 2537-0309-10, 2537-0319  
Fax: +20 (2) 2537-0325 
E-mail: info@ida.gov.eg, magdy.ghazy@ida.gov.egy, Web site: http://www.ida.gov.eg   
 
Export Development Authority (EDA) 
Tel.: +20 (2) 3749-3920-21 
Fax: +20 (2) 3337-0045 
E-mail: eda@eda.gov.eg, Web site: http://www.expoegypt.gov.eg  
 
Information Technology Industry Development Authority (ITIDA) 
Tel.: +20 (2) 3534-2000, 3534-5219 
E-mail: nshaaban@itida.gov.eg, Web site: https://www.itida.gov.eg 
 
Egypt Innovate (Technology Innovation & Entrepreneurship Center) 
Tel.: +20 (2) 3534-5760, 3534-5711 
E-mails: mnour@tiec.gov.eg, amoustafa@tiec.gov.eg, Web site: https://www.tiec.gov.eg    
 
Arab Organization for Industrialization (AOI) 
Tel: +20 (2) 2267-2304, 2267-2297  
Fax: +20 (2) 2518-2385 
E-mail: info@aoi.org.eg, Web site:  http://www.aoi.org.eg  
 
Egyptian Financial Supervisory Authority 
Tel: +20 (2) 3534-5350 
Fax: +20 (2) 3537-0037 
E-mail: info@efsa.gov.eg, Web site:  http://www.fra.gov.eg  
 
Central Agency for Public Mobilization & Statistics (CAPMAS) 
Tel: +20 (2) 2402-0231, 2402-3031, 2402-3926 – 2402-0574  
Fax: +20 (2) 2402-4099, 2402-0574 
E-mail: nic@capmas.gov.eg, pres_capmas@capmas.gov.eg Web site: http://www.capmas.gov.eg  
 
Central Bank of Egypt 
Tel: +20 (2) 2770-2770, 2770-1770, 2597-6000  
Fax: +20 (2) 2391-7168, 2392-8693, 2597-6081 
E-mail: info@cbe.org.eg, Web site: http://www.cbe.org.eg  
 
Egyptian Customs Authority 
Tel: +20 (2) 2342-2152, 2342-2153, 2342-2154  
Fax: +20 (2) 2342-2280/1 
E-mail: info@customs.gov.eg, Web site: http://www.customs.gov.eg  
 
EgyptAir Holding Company 
Tel: +20 (2) 2206-7010, +20 (2) 2418-3690, 2696-6798  
Fax: +20 (2) 2696-3334 
Web site:  http://www.egyptair.com  
 
Egyptian General Petroleum Corp. (EGPC) 
Tel: +20 (2) 2706-6900  
Fax: +20 (2) 2706-5776/7/9 
E-mail: egpc@egpc.com.eg, Web site:  http://www.egpc.com.eg  
 
Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) 
Tel.: +20 (2) 2405-5845/6/7/8  
Fax: +20 (2) 2405-5876 
E-mail: egas@egas.com.eg, Web site: http://www.egas.com.eg  
 
General Authority for Export & Import Control (GOEIC) 
Tel: +20 (2) 2268-1743, 2575-6031, 2266-9534, 2266-9609, 2266-9532, 2575-8138, 2267-5367, 2266-9548  
Fax: +20 (2) 2268-1739, 2266-9364, 2266-9403, 2575-8318, 2267-7747 
E-mail: customercare@goeic.gov.eg, askadmin@goeic.gov.eg, goeic@goeic.gov.eg 
Web site: http://www.goeic.gov.eg    
 
 

mailto:info@ida.gov.eg
mailto:magdy.ghazy@ida.gov.egy
http://www.ida.gov.eg/
mailto:eda@eda.gov.eg
http://www.expoegypt.gov.eg/
mailto:nshaaban@itida.gov.eg
https://www.itida.gov.eg/
mailto:mnour@tiec.gov.eg
mailto:amoustafa@tiec.gov.eg
https://www.tiec.gov.eg/
mailto:info@aoi.org.eg
http://www.aoi.org.eg/
mailto:info@efsa.gov.eg
http://www.fra.gov.eg/
mailto:pres_capmas@capmas.gov.eg
http://www.capmas.gov.eg/
mailto:info@cbe.org.eg
http://www.cbe.org.eg/
mailto:info@customs.gov.eg
http://www.customs.gov.eg/
http://www.egyptair.com/
mailto:egpc@egpc.com.eg
http://www.egpc.com.eg/
mailto:egas@egas.com.eg
http://www.egas.com.eg/
mailto:customercare@goeic.gov.eg
mailto:askadmin@goeic.gov.eg
mailto:goeic@goeic.gov.eg
http://www.goeic.gov.eg/


 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ Ο.Δ.Τ. ΚΑΪΡΟΤ 

 

Κσδηθφο: ΟΓ.ΓΔΝ.30 - 02  Έθδνζε: 8ε - 23/2/2020 ειίδα #: 70 απφ 84 

 

National Food Safety Authority (NFSA) 
Tel.: +20 (2) 2793-3493, 2793-3497 
Fax: +20 (2) 2793-3496 
E-mail: info@nfsa.gov.eg 
Web site: http://www.nfsa.gov.eg  
 
The Central Administration of Plant Quarantine (CAPQ) 
Tel: +20 (2) 3335-1625, 3760-8575  
Fax: +20 (2) 3760-8574  
E-mail: ippc.egypt@capq.gov.eg, capqoffice@gmail.com, ippc.egypt@gmail.com, Tech.office.q@gmail.com 
Web site: http://www.capq.gov.eg    
 
General Organization for Veterinary Services (GOVS) 
Tel: +20 (2) 3748-1750-51, Fax: +20 (2) 3748-1763   
Email: govs-egypt@govs.gov.eg  
Site: http://www.govs.gov.eg 
 
Central Labs Administration  
Tel: +20 (2) 2795-0096, 2794-9346, 2794-3517, 2795-8128, 2794-7371-72, 2794-7839  
Fax: +20 (2) 2796-2248  
Email: centralhealthlabs@yahoo.com Site: http://www.healthlabs.net  
 
National Nutrition Institute (NNI)  
Tel: +20 (2) 2532-4315, 2364-6413, 2364-3522  
Fax: +20 (2) 2364-7476  
Email: nniegypt@nni.org.eg 
 
Egyptian Organization for Standardization and Quality control (EOS) 
Tel: +20 (2) 2284-5524, 2284-5528  
Fax: +20 (2) 2603-1351  
Email eos@idsc.net.eg Site: http://www.eos.org.eg  
 
Egyptian Stock Exchange 
Tel: +20 (2) 2394-1900/1  
Fax: +20 (2) 2395-5799 
E-mail: info@egx.com.eg, Web site:  http://www.egx.com.eg   
 
Suez Canal Authority 
Tel: +20 (64) 339-2515, 391-4784-85  
Fax: +20 (64) 339-6222, 339-6333, 339-7222 
E-mail: info@suezcanal.gov.eg, planning@suezcanal.gov.eg, Web site: https://www.suezcanal.gov.eg  
 
Suez Canal Economic Zone 
Tel.: +20 (62) 359-0004-6 
Fax: +20 (62) 359-0003 
E-mail: eman.farouk@sczone.eg, dina.wagih@sczone.eg, Web site: http://www.sczone.eg  
 
New Egyptian Countryside Development Company (El Reef El Masry) 
Tel.:  +20 (2) 2342-1283/84 
E-mail: info@elreefelmasry.com, atter@elreefelmasry.com, Web site: http://www.elreefelmasry.com     
 
General Authority for Supply Commodities (Ministry of Supply & Internal Trading) 
Tel: +20 (2)-2796-0766, 2796-0733, 2796-0788, 2796-1244, 2796-0644  
Fax: +20 (2)-2796-0711, 2796-0733, 2796-1255, 2796-1233 
Web site: http://www.gasc.gov.eg 
 
New Urban Communities Authority 
Tel: +20 (2) 3851-9879, 3851-9876, 3851-9875 
E-mail: nuca-it@nuca.cloud.gov.eg, Web site: http://www.newcities.gov.eg  
 
Egyptian Tax Authority 
Tel: +20 (2) 2403-4896, 2403-4893, 2403-4891  
Fax: +20 (2) 2794-7918 
E-mail: info@salestax.gov.eg, appeals@salestax.gov.eg  
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Micro, Small & Medium Enterprise Development Agency (MSMEDA) 
Tel: +20 (2) 3336-4873, 3332-2000 
Fax: +20 (2) 3336-1985 
E-mail: info@msmeda.org.eg, Web site: http://www.msmeda.org.eg 

 
 

 
Telecom Egypt 
Tel: +20 (2) 3131-5219, 3131-5219  
Fax: +20 (2) 3131-6115 
E-mail: investor.relations@telecomegypt.com, Web site:  http://te.eg 
 

3. Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα, Δπηρεηξεκαηηθνί Φνξείο 

Federation of Egyptian Chambers of Commerce 
Tel: +20 (2) 2795-3677, 2795-8371, 2795-6066, 2794-2943  
Fax: +20 (2) 2795-1164, 2794-5872, 2794-3801, 2795-8361 
E-mail: info@fedcoc.org.eg, Web site: http://www.fedcoc.org.eg  
 
Cairo Chamber of Commerce 
Tel: +20 (2) 2795-8261/2, 2794-8491  
Fax: +20 (2) 2796-3603, 2794-4328 
E-mail: info@cairochamber.org.eg, Web site: http://www.cairochamber.org.eg 
 
Alexandria Chamber of Commerce 
Tel: +20 (3) 483-7804, 483-7805, 483-7807-08, 480-9339, 495-5167-68, 543-0209   
Fax: +20 (3) 483-7806, 483-7788 
E-mail: acc@alexcham.org, Web site: http://english.alexcham.org   
 
Assiut Chamber of Commerce 
Tel: +20 (88) 233-2082, 228-4116  
Fax: +20 (88) 234-6044 
 
Aswan Chamber of Commerce 
Tel: +20 (97) 230-1177, 231-3214  
Fax: +20 (97) 230-3084 
 
Beni Suef Chamber of Commerce 
Tel & Fax: +20 (82) 332-2094 
E-mail: schamber@yahoo.com 
 
Dakahlia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (50) 231-2730, 231-0670 
Fax: +20 (50) 231-2720 
E-mail: dkchamber@hotmail.com 
 
Damietta Chamber of Commerce 
Tel: +20 (57) 328-9294, 222-3177  
Fax: +20 (57) 223-0632 
E-mail: dam-champ-c@yahoo.com 
 
Beheira Chamber of Commerce 
Tel: +20 (45) 331-8207, 331-7531 
Fax: +20 (45) 331-7531 
 
Fayoum Chamber of Commerce 
Tel: +20 (84) 633-1148  
Fax: +20 (84) 633-2148 
 
Giza Chamber of Commerce 
Tel: +20 (2) 3569-3971, 3569-9965, 3572-1761 
Fax: +20 (2) 3568-3971, 3776-5622  
E-mail: info@gccegypt.org, Web site: http://www.gccegypt.org  
 
Kaliobia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (13) 326-2477, 325-2177, Fax: +20 (13) 325-2177 
E-mail: qal-coc-egy@yahoo.com 
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Minya Chamber of Commerce 
Tel: +20 (86) 234-0196, 236-3232  
Fax: +20 (86) 235-6885 
 
Menofia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (48) 222-1511, 223-8889, Fax: +20 (48) 222-6611 
 
El Wadi El Gedid Chamber of Commerce 
Tel: +20 (92) 792-1528  
Fax: +20 (92) 393-6955 
 
Gharbeya Chamber of Commerce 
Tel: +20 (40) 330-4090 
Fax: +20 (40) 330-3793 
 
Ismailia Chamber of Commerce 
Tel: +20 (64) 391-5974  
Fax: +20 (64) 391-1663 
 
Kafr El Sheikh Chamber of Commerce 
Tel: +20 (47) 323-2916, 256-3308 
Fax: +20 (47) 321-3434 
E-mail: ecockfs@yahoo.com  
 
Marsa Matrouh Chamber of Commerce 
Tel: +20 (46) 493-5864, 493-2237 
Fax: +20 (46) 493-5864 
 
Port Said Chamber of Commerce 
Tel: +20 (66) 391-1663 
Fax: +20 (66) 391-5974 
 
Qena Chamber of Commerce 
Tel.: +20 (96) 533-2412  
Fax: +20 (96) 533-2690 
 
Red Sea Chamber of Commerce 
Tel & Fax.: +20 (65) 354-9298 
 
Suez Chamber of Commerce 
Tel: +20 (62) 333-1351-52 
Fax: +20 (62) 332-3074 
 
Sohag Chamber of Commerce 
Tel: +20 (93) 232-3036, 230-5620 
Fax: +20 (93) 331-0057 
 
Sharqiya Chamber of Commerce 
Tel: +20 (55) 234-9744  
Fax: +20 (55) 230-2423 
E-mail: info@sharkiachamber.com, Web site: http://www.sharkiachamber.com 
 
North Sinai Chamber of Commerce 
Tel: +20 (68) 336-0327, 335-7834 
Fax: +20 (68) 336-0327 
 
South Sinai Chamber of Commerce 
Tel. & Fax: +20 (69) 377-3331 
 
American Chamber of Commerce 
Tel.: +20 (2) 3336-9081, 3336-9092, 3338-1050 
Fax: +20 (2) 3338-1060 
E-mail: info@amcham.org.eg, Web site: http://www.amcham.org.eg  
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German-Arab Chamber of Industry and Commerce 
Tel.: +20 (2) 3336-8183 
Fax: +20 (2) 3336-8026 
E-mail: info@ahk-mena.com, Web site: http://www.ahkmena.com 
 
Federation of Egyptian Industries 
Tel: +20 (2) 2579-6590-2, 2579-7074-6  
Fax: +20 (2) 2576-6593-4, 2576-6672 
E-mail: info@fei.org.eg, Website: www.fei.org.eg 
 
Chamber of Building Materials Industries 
Tel: +20 (2) 2578-4638, 2576-7415, 2575-5166  
Fax: +20 (2) 2576-7304, 2575-5149 
E-mail: info@cbmegypt.com, cbmegypt@yahoo.com, Web site: http://www.cbmegypt.com  
 
Chamber of Cereals, Grains, & Related Products 
Tel: +20 (2) 2579-8901, 2577-0748  
Fax: +20 (2) 2579-8971 
E-mail: info@cerealsegy.org, Web site: http://www.cerealsegy.org  
 
Chamber of Chemical Industries 
Tel: +20 (2) 2579-7021, 2579-7031, 2575-0240  
Fax: +20 (2) 2575-6117 
E-mail: cciegy@yahoo.com, info@cci-egy.com  
 
Chamber of Food Industries 
Tel: +20 (2) 2574-8627  
Fax: +20 (2) 2574-8312 
E-mail: sahar@egycfi.org.eg  
 
Chamber of Leather Industries 
Tel: +20 (2) 2576-5404, 2575-9303 
Fax: +20 (2) 2576-5632 
E-mail: info@leatheregypt.com  
 
Chamber of Metallurgical Industries 
Tel: +20 (2) 2577-4667, 2577-8675  
Fax: +20 (2) 2577-4556 
E-mail: cmieg@idsc.net.eg  
 
Chamber of Engineering Industries 
Tel: +20 (2) 2577-4334, 2577-8060, 2577-4112 
Fax: +20 (2) 2577-0889, 2575-3214 
E-mail: info@ceiegypt.org, Web site: http://www.ceiegypt.org  
 
Chamber of Petroleum & Mining 
Tel: +20 (2) 2392-6462 
Fax: +20 (2) 2393-0098 
E-mail: pet.min.ch@fei.org.eg  
 
Chamber of Printing Industries 
Tel: +20 (2) 2577-0451  
Fax: +20 (2) 2577-7925 
E-mail: cpi@link.net  
 
Chamber of Leather Tanning Industries 
Tel: +20 (2) 2577-3915, 2577-9822  
Fax: +20 (2) 2577-9676 
E-mail: clt@idsc.net.eg  
 
Chamber of Woodworking & Furniture Industries 
Tel: +20 (2) 2577-1778, 2579-7939, 2579-7896 
Fax: +20 (2) 2577-0358 
E-mail: cwwfi@fei.org.eg  
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Chamber of Pharmaceutical Industries 
Tel: +20 (2) 2393-7270  
Fax: +20 (2) 2393-7260, E-mail: drugchamber@yahoo.com  
 
Information Technology & Communication Chamber 
Tel.: +20 (2) 2403-1987, 2403-1978, 2403-1985  
Fax: +20 (2) 2403-1985 
E-mail: cit@cit-fei.org  
 
Healthcare Chamber 
Tel. & Fax: +20 (2) 3337-4307 
E-mail: hcp_chamber@fei.org.eg  
 
Chamber of Ready-Made Garments 
Tel.: +20 (2) 2528-8922  
Fax: +20 (2) 2528-8933 
E-mail: info.ecaht@gmail.com, Web site: http://www.ecahtegypt.com   
 
Egyptian Businessmen‟s Association (EBA) 
Tel: +20 (2) 3572-3020, 3573-6030, +20 (100) 538-4604-5                                                                                          
Fax: +20 (2) 3572-3855, 3573-7258 
E-mail: eba@eba.org.eg, Website: http://www.eba.org.eg  
 
Alexandria Business Association (ABA) 
Tel: +20 (3) 484-8978, 484-8979                                                                                                                             
Fax: +20 (3) 487-2411, 487-2206 
E-Mail: aba@aba.org.eg, Website: http://aba.org.eg  
 
Egyptian Junior Businessmen‟s‟ Association (EJB) 
Tel: +20 (2) 2528-4094 
Fax: +20 (2) 2528-4095 
E-mail: info@ejb.org.eg, Web site : http://www.ejb.org.eg  
 
Borg El Arab Investors Association  
Tel:  +20 (3) 459-3650  
Fax: +20 (3) 459-1198  
E-Mail: info@borgassoc.org, sofia_mhmd__2010@yahoo.com 
 
Egyptian Small Enterprise Development Foundation  
Tel: +20 (2) 3336-3980/1/2 
Fax: +20 (2) 3336-3983                                                                                                                                             
Web site: http://www.esed-eg.com  
 
Sixth of October Investors Association 
Tel.: +20 (2) 3697-4256, 3697-4250 
Fax: +20 (2) 3697-4267 
E-mail: info@socia1.com, Web site: http://www.octinvestors.com.eg  
 
Sadat City Investors Association 
Tel: +20 (48) 260-1614, 260-2992, 260-2968                                                                                                            
Fax: +20 (48) 260-1468                                                                                                                                              
E-mail: info@sadat-city.com, Web site: http://sadat-city.com 
 
Tenth of Ramadan Investors Association 
Tel: +20 (15) 363-655, +20 (55) 449-4406, 449-4429 
Fax: +20 (55) 4494414 
E-Mail: info.triaeg@yahoo.com, Web site: http://triaeg.org 
 

4. Σξάπεδεο 

National Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 2594-5000  
Fax: +20 (2) 2594-5137 
Web site: http://www.nbe.com.eg  
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Banque Misr 
Phone: +20 (2) 2391-2172, 2391-2029, 2397-8853 
Fax: +20 (2) 2390-8464, 2392-5768 
Web site: http://www.banquemisr.com  
 
Banque Du Caire 
Phone: +20 (2) 2391-6499  
Fax: +20 (2) 2395-0032 
Web site: http://www.banqueducaire.com 
 
Commercial International Bank (CIB) 
Phone: +20 (2) 3747-2000  
Fax: +20 (2) 3774-5332 
Web site: http://www.cibeg.com  
 
National Bank of Greece, Cairo Branch 
Phone: +20 (2) 3337-0751  
Fax: +20 (2) 3337-0579 
Web site: http://www.nbg.com.eg  
 
Bank Audi 
Phone: +20 (2) 3534-3300  
Fax: +20 (2) 3536-2120 
Web site: http://www.bankaudi.com.eg  
 
Qatar National Bank Al Ahli 
Phone: +20 (2) 2770-7000-03  
Fax: +20 (2) 2770-7799 
Web site: http://www.qnbalahli.com  
 
Bank of Alexandria 
Phone: +20 (2) 2399-2000  
Web site: http://www.alexbank.com  
 
Arab Bank 
Phone: +20 (2) 3531-4800 
Web site: http://www.arabbank.com.eg  
 
African Export Import Bank 
Phone: +20 (2) 2456-4100-03, 2451-5201-02  
Fax: +20 (2) 2456-4110, 2451-5008 
Web site: https://www.afreximbank.com   
 
Bank ABC-Egypt (Arab Banking Corporation Egypt) 
Phone: +20 (2) 2586-1199, 2586-1000  
Fax: +20 (2) 2811-1555 
Web site: https://www.bank-abc.com   
 
Arab International Bank 
Phone: +20 (2) 2391-8794, 2391-6391, 2391-6492, 2391-6120  
Fax: +20 (2) 2391-6233, 2391-2319 
Web site: http://www.aib.com.eg  
 
Attijariwafa Bank S.A. (πξψελ Barclays Bank Egypt) 
Phone: +20 (2) 2529-6100, 2529-1300  
Web site: http://www.attijariwafabank.com.eg   
 
Citibank N.A. Egypt 
Phone: +20 (3) 483-9341-42  
Fax: +20 (3) 487-4363 
 
Credit Agricole Egypt 
Phone: +20 (2) 3332-9300  
Web site: http://www.ca-egypt.com  
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Export Development Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 2810-1536, 2810-1548-49, 3338-7085  
Web site: http://www.ebebank.com  
 
Faisal Islamic Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 3333-0930, 3333-0979, 3762-1285-87, 3762-1289   
Fax: +20 (2) 3762-1281 
Web site: http://www.faisalbank.com.eg  
 
Housing & Development Bank (HDB) 
Phone: +20 (2) 3748-1361  
Fax: +20 (2) 3749-9388  
Web site: http://www.hdb-egy.com  
 
HSBC Bank Egypt SAE 
Phone: +20 (2) 3535-9100, 3535-9600, 3535-9800, 2529-6900, 2529-6940, 2529-6970  
Web site: http://www.hsbc.com.eg   
 
Egyptian Housing Finance (E.H.F.C.)  
Phone: +20 (2) 3761-1004-05 
Fax: +20 (2) 3761-6943 
Web site: http://www.ehfc.com.eg  
 
Egyptian Gulf Bank 
Phone: +20 (2) 2594-8528  
Web site: http://www.eg-bank.com  
 
Industrial Development & Workers Bank of Egypt (IDBE) 
Phone: +20 (2) 2578-4635   
Fax: +20 (2) 2578-6580 
 
Mashreq Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 2456-1580 
Web site: http://www.mashreqbank.com/egypt  
 
Misr Financial Investments 
Phone: +20 (2) 3749-8537-38, 3335-4692  
Fax: +20 (2) 3749-3374 
Web site: http://www.mfic-sae.com  
 
Misr Iran Development Bank 
Phone: +20 (2) 3572-7311  
Fax: +20 (2) 3570-1185 
Web site: http://www.midb.com.eg  
 
National Investment Bank 
Phone: +20 (2) 2798-7406, 2798-7401, 2798-7273, 2798-7399, 2794-3088, 2794-1336 
Web site: http://www.nib.gov.eg  
 
Al Ahli Bank of Kuwait 
Phone: +20 (2) 3535-2790-91 
Web site: http://www.abkegypt.com  
 
Société Arabe Internationale de Banque 
Phone: +20 (2) 3332-5270 
Web site: http://www.saib.com.eg  
 
Suez Canal Bank 
Phone: +20 (2) 2160-1879  
Web site: http://scbank.com.eg/IndexEN.aspx  
 
The United Bank 
Phone: +20 (2) 2792-0146-49  
Fax: +20 (2) 2792-0153 
Web site: https://www.theubeg.com  
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Blom Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 3332-2770-09  
Fax: +20 (2) 3749-4508, 3749-4168, Web site: http://www.blombankegypt.com  
 
Emirates National Bank of Dubai Egypt 
Phone: +20 (2) 2366-1000 
Web site: http://www.emiratesnbd.com.eg 
 
Arab Investment Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 2577-0376  
Fax: +20 (2) 2773-9286 
Web site: http://www.aibegypt.com  
 
Ahli United Bank 
Phone: +20 (2) 2249-9500, 2249-9900, 2249-9700  
Fax: +20 (2) 2613-5160 
Web site: https://www.ahliunited.com/eg  
 
Al Baraka Bank of Egypt 
Phone: +20 (2) 2160-0118  
Web site: http://www.albaraka-bank.com.eg  
 
National Bank of Kuwait (NBK) 
Phone: +20 (2) 2614-9400  
Web site: https://www.nbk.com/egypt.html  
  
Abu Dhabi Islamic Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 3828-9300  
Web site: https://www.adib.eg  
 
Union National Bank Egypt 
Phone: +20 (2) 3828-0700  
Web site: https://www.unb-egypt.com/en/personal  
 
Arab African International Bank 
Phone: +20 (2) 2673-3107  
Web site: http://www.aaib.com  
 
National Bank of Abu Dhabi Egypt 
Phone: +20 (2) 2407-5000, 2407-5300  
Fax: +20 (2) 2400-5410, 2407-5295 
Web site: https://www.bankfab.com/en-eg 
 
Bank of Nova Scotia Cairo Branch 
Phone: +20 (2) 3747-9800-05 
Fax: +20 (2) 3747-9807-08 
 

5. Γηνξγαλσηέο Δθζέζεσλ 

Egypt Expo & Convention Authority (EECA) 
Tel.: +20 (2) 2263-3222  
Fax: +20 (2) 2263-4640 
E-mail: eeca@eeca.gov.eg, Web site: http://www.eeca.gov.eg 
 
IFP EGYPT  
Tel.: +20 (2) 2537-8949  
E-mail: info@ifpegypt.com, Web site: http://www.ifpegypt.com  
 
Konzept Exhibitions & Event Management  
Tel: +20 (2) 2524-5187-88  
Fax: +20 (2) 2524-5199  
Email: info@konzept-egypt.com, Web site: http://www.konzept-egypt.com 
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Green Land for Organizing Exhibitions & Conferences 
Tel.: +20 (2) 2082-2137, 2082-2109  
Fax : +20 (2) 2082-2108  
Mobile : +20 128 363-3814, 100 364-8329 
E-mails: info@egymedica.com, marketing@egymedica.com 
 
Vision Fairs Co. 
Tel.: +20 (2) 3335-5423  
Fax: +20 (2) 3336-7979  

Email: info@visionfairs.com, Web site: http://visionfairs.com  
 
Pyramids International Co. 
Tel: +20 (2) 2623-3190  
Fax: +20 2 2623-3191 
Email: info@pyramidsfaireg.com, Web site: http://pyramidsfaireg.com  
 
DMG Events Middle East 
Tel. +20 (2) 2753-8401, +20 100 178-3246 (Ms. Noha Kabbani, Project Manager)  
Δ-mail: noha-egyps@acg-itf.com, egyps.conference@dmgevents.com 
Tel.: +97 (1) 4445-3631, 5699-07089 
Emails: josineheijmans@dmgeventsme.com, mennalotfy@dmgeventsme.com 
Official Representative for Greece: Paul Kyriazis 
Tel.:+(30) 210-9616-109, +(30) 6932-336149 
E-mail: paulkyriazis@pmk.gr     
 
International Exhibition Organizing Group - IGM  
Tel. +20 (2) 2342-3934  
Fax: +20 (2) 2342-3935 
Mobile: +20 111 555-8710 
Emails: graintech@igmfairs.com, info@igmfairs.com, info@graintecheg.com, Web site: http://www.igmfairs.com, 
https://graintecheg.com  
 
Al Ahram Advertising Agency 
Tel.: +20 (2) 2770-4550, 2770-4254 
Fax: +20 (2) 2578-5889 
 
Informa Co. 
Tel.: +20 (2) 2322-6969, 2322-6980  
E-mails: infor.egypt@informa.com, ed.johnson@informa.com, Ramy.Boushra@informa.com, dina.abuelrish@informa.com, 
mostapha.khalil@informa.com, faariss.khalil@informa.com, alexander.edwards@informa.com, 
northafricahealth@informa.com, afmexpo@informa.com, mohamed.abdelhamid@informa.com, 
hanaa.youssef@informa.com, rania.salaheldin@informa.com, nadine.salama@informa.com 
 
Art Line Co. 
Tel.: +20 (2) 2753-8323, 2273-2237 
Emails: int.sales@acg-itf.com, hosni.fouad@artline.com.eg, Web site: http://www.artline.com.eg   
 
Cairo Expo Marketing & Exhibitions 
Tel.: +20 106 502-0377, 127-501 6033, 106 750-0966 
Emails: info@cairoexpo.net, info@hvacregypt.com, Web site: http://www.cairoexpo.net, http://www.hvacregypt.com 
 
Universal Trade Fairs  
Tel.: +20 100 608-8019, +20 (2) 2359-4110 
Fax: +20 (2) 2378-0458  
Emails: info@egybeautyexpo.com, int.sales@egybeautyexpo.com, int2.egybeautyexpo@outlook.com, 
gm@egybeautyexpo.com, Web site: http://utfaexpo.com 
 
Defile D'Egypte Co. 
Tel.: +20 (2) 2401-9488, 2403-5345 
 Fax: +20 2 2405-1618 
Email: info@defiledegypte.com, Web site: http://defiledegypte.com/main.htm 
 
Dar El Menyawi for Organizing Exhibitions 
Tel.: +20 (3) 302-2891 
Fax: +20 (3) 345-9533 
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Egyptian Group for Marketing 
Tel: +20 (2) 2261-9160, 2405-0151, 2405-1909  
Fax: +20 (2) 2263-5215 
Mobile: +20 122 179-9060 
Email: info@hace.com.eg, Web site: http://www.hace.com.eg 
 
Events Middle East 
Tel.: +20 (2) 3912-0659 
Fax: +20 (2) 3825-0812  
E-mail: info@events-me.com, Web site: http://www.events-me.com  
 
Al Awael for International Trade Fairs (ATF) 
Tel.: +20 (2) 2358-0982, 2767-0146  
Fax: +20 (2) 2358-0982  
E-mail: info@atf-egy.com, Web site: https://atf-egy.com/index.aspx  
 
Arab African Conferences & Exhibitions (ACE) 
Tel.: +20 (2) 2378-1592  
Fax: +20 (2) 2378-0458  
 
Arabian German for Exhibitions S.A.E. 
Tel.: +20 (2) 2270-3584-85 
Fax: +20 (2) 2270-3586  
E-mail: info@arabiangerman.com, Web site: http://www.arabian-german.com  
 
Middle East Trade Fairs 
Tel.: +20 (2) 3335-7494, 3761-2758  
Fax: +20 (2) 3761-7898 
E-mails: info@apexcairo.net, info@mtf-fairs.com, Web site: http://www.apexcairo.net  
 
Sama Marketing Business 
Tel. & Fax: +20 (2) 3353-9456 
Mobiles: +20 100 727-4969, 111 647-5842, 122 756-4203 
E-mails: info@smbegypt.com, smbegypt@link.net, Web site: http://www.smbegypt.com  
 
International Trade Expo Co. 
Tel. & fax: +20 (2) 2261-5141 
Mobiles: +20 100 164-5408, 101 452-6699 
 
Global for Organizing Local & International Exhibition Co.                                               
Tel.: +20 (2) 3703-4409  
Mobile: +20 114 055-5569 
 
Egy Health Expo 
Tel: +20 100 651-2802, 120 038-9400, 100 604-5156 
Fax: +20 (2) 3338-6304 
E-mail: info@egyhealthexpo.com, Web site: http://www.egyhealthexpo.com/en 
 
Nile Trade Fairs 
Tel.: +(202) 2671-2287, 2670-5239, 2275-3634                                                          
Fax: +(202) 2275-3634 
E-mail: info@nilefairs.com, Web site: http://www.nilefairs.com 
 
Egytec Engineering Co. 
Tel.: +20 (2) 2736-7549, 2735-5877, 2735-5837 
Fax: +20 (2) 2735-8801 
Emails: info@egytraffic-africa.com, marketing@egytraffic-africa.com, sales@egytraffic-africa.com,  
Web site: http://egytraffic-africa.com          
 
Innova Trade Fairs 
Tel.: +20 (2) 26036739, +20 101 200-2727 
E-mails: info@innovafairs.com, info@packafrica.org, Web site: http://www.packafrica.org                
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6. Ξελνδνρεία 

Le Meridien Cairo Airport  
Tel: +20 (2) 2265-9000 
www.marriott.com/hotels/travel/caiam-le-meridien-cairo-airport/?program=spg  
 
Hilton Heliopolis 
Tel: +20 (2) 2267-7730 
www3.hilton.com/en/hotels/egypt/hilton-cairo-heliopolis   
  
Cairo Marriott Hotel  
Phone: +20(2) 2728-3000  
Fax: +20(2) 2728-3001  
Web site: http://www.cairomarriotthotel.com 
 
Hilton Cairo Zamalek 
Tel: +20 (2) 2737-0055   
www3.hilton.com/en/hotels/egypt/hilton-cairo-zamalek-residences-CAIZRHI 
 
InterContinental City Stars Cairo 
Phone: +20(2) 2480-0100  
Fax: +20(2) 2480-0200 
Web site: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/cairo/crohc/hoteldetail   
 
Semiramis InterContinental 
Phone: +20(2) 2798-8000  
Web site: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/cairo/croha/hoteldetail  
 
Conrad Cairo Hotel 
Phone: +20 (2) 2580-8000  
Fax: +20 (2) 2580-8080 
Web site: http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/egypt/conrad-cairo-CAICICI/index.html  
 
Grand Nile Tower Hyatt Hotels Cairo 
Phone: +20 (2) 2365-1234  
Fax: +20 (2) 2362-1927  
E-mail: info@grandniletower.com, http://grandniletower.com   
 
Four Seasons Cairo Nile Plaza  
Phone: +20 (2) 2791-7000  
Fax: +20 (2) 2791-6900   
Web site: http://www.fourseasons.com/caironp  
 
Ramses Hilton Hotel 
Phone : +20 (2) 2577-7444  
Fax: +20 (2) 2575-2942  
E-mail: ramses@hilton.com   
Web site: http://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/ramses-hilton-CAIRHTW/index.html  
Nile Ritz-Carlton Hotel 
Phone: +20 (2) 2577-8899 
E-mail: Rc.cairz.leads@ritzcarlton.com  
Web site: http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/cairo#Hotel  
 
Sofitel Gezirah Hotel 
Phone: +20 (2) 2737-3737  
Fax: +20 (2) 2739-8298  
Web site: http://www.sofitel.com  
 
Fairmont Nile City Hotel Cairo 
Phone: +20 (2) 2461-9494 
Web site: http://www.fairmont.com/nile-city-cairo  
 
Kempinski Nile Hotel Cairo 
Phone: +20 (2) 2798-0000 
Web site: https://www.kempinski.com/ar/cairo/nile-hotel  
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Hotels in New Cairo  
Royal Maxim Palace Kempinski Cairo  
Tel: +20 (2) 2249-5300 
 www.kempinski.com/en/cairo/royal-maxim-palace-kempinski-cairo  
 
Dusit Thani Lake View  
Tel: +20 (2) 2614-0000 
www.dusit.com/dusitthani/lakeviewcairo 
 
JW Marriott  
Tel: +20 (2) 2411-5588 
www.marriott.com/hotels/travel/caijw-jw-marriott-hotel-cairo 
 

7. Γηπισκαηηθέο απνζηνιέο 

Embassy of Austria in Cairo  
Tel: +20 (2) 3570-2975, Fax: +20 (2) 3570-2979 
E-mail : kairo-ov@bmeia.gv.at 
Web site: www.bmeia.gv.at/ceb-kairo  
 
Embassy of Belgium in Cairo  
Tel: +20 (2) 2794-7494, Fax: +20 (2) 2794-7239 
E-mail : cairo@diplobel.fed.be   
Web site: www.egypt.diplomatie.belgium.be  
 
Embassy of Bulgaria in Cairo  
Tel: +20 (2) 2736-3025, Fax: +20 (2) 2736-3826 
E-mail : embassy.cairo@mfa.beg  
Web site: www.mfa.bg/embassies/egypt  
 
Embassy of Canada in Cairo  
Tel: +20 (2) 2461-2200, Fax : +20 (2) 2461-2201 
E-mail : cairo@international.gc.ca   
Web site: www.international.gc.ca 
 
Embassy of the Republic of Cyprus in Egypt  
Tel: +20 (2) 2737-7012-14,  Fax: +20 (2) 2737-7016 
E-mail: cairoembassy@mfa.gov.cy  
Web site: http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Cairo.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument 
 
Embassy of the Czech Republic in Cairo  
Tel: +20 (2) 3333-9700, Fax: +20 (2) 3748-5892 
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz  
Web site: www.mzv.cz/cairo  
 
Royal Danish Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2461-6630, Fax: +20 (2) 2461-9330 
E-mail: caiamb@um.dk 
Web site: http://egypten.um.dk  
 
Embassy of Finland in Cairo  
Tel: +20 (2) 2736-3722 , Fax: +20 (2) 2737-1376 
E-mail: sanomat.kai@formin.fi  
Web site: http://www.finland.org.eg  
 
Embassy of France in Cairo  
Tel: +20 (2) 3567-3200, Fax: +20 (2) 3567-3201 
E-mail: questions@ambafrance-eg.org  
Web site: www.eg.ambafrance.org  
 
Embassy of Germany in Cairo  
Tel: +20 (2) 2728-2000, Fax: +20 (2) 2728-2159 
E-mail: info@kairo.diplo.de  
Web site: www.kairo.diplo.de  
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Embassy of Hungary in Cairo  
Tel: +20 (2) 2735-8634, 2737-0019, Fax: +20 (2) 2735-8648   
E-mail: mission.cai@mfa.gov.hu   
Web site: www.kairo.mfa.gov.hu  
 
Embassy of Ireland in Cairo  
Telefax: +20 (2) 2728-7100, Fax: +20 (2) 2736-2863 
E-mail: cairoembassy@dfa.ie  
Web site: www.dfa.ie/irish-embassy/egypt  
 
Embassy of Italy in Cairo  
Tel: +20 (2)  2794-3194, Fax: +20 (2) 2794-0657 
E-mail: ambasciata.cairo@esteri.it   
Web site: www.ambilcairo.esteri.it  
 
Embassy of Latvia in Cairo  
Tel: +20 (2) 2738-4188, Fax: +20 (2) 2738-4189 
E-mail: emhassy.egypt@mfa.gov.lv  
Web site: www.mfa.gov.lv/egypt  
 
Embassy of Malta in Cairo  
Tel: +20 (2) 2461-9960, Fax: +20 (2) 2461-9962  
E-mail: maltaembassy.cairo@gov.mt  
Web site link: www.foreignaffairs.gov.mt/en/Embassies/ME_Cairo/Pages/ME_Cairo.aspx  
 
Royal Netherland Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2739-5500, Fax: +20 (2) 2736-3821    
E-mail: kai@minbuza.nl  
Web site: www.netherlandsendyoun.nl  
 
Royal Norwegian Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2728-3900, Fax: +20 (2) 2728-3901 
E-mail: emb.cairo@mfa.no  
Web site: www.norway.no/en/egypt  
 
Embassy of Romania in Cairo  
Tel: +20 (2) 2736-0107, Fax: +20 (2) 2736-0851  
E-mail: cairo@mae.ro  
Web site: www.cairo.mae.ro  
 
Embassy of Russia in Cairo  
Tel: +20 (2) 3748-9353-55, Fax: +20 (2) 3760-9074 
E-mail: rus.egypt@mail.ru  
Web site: www.egypt.mid.ru  
 
Embassy of the Slovak Republic in Cairo  
Tel: +20 (2) 3335-8240, 3335-7544, Fax: +20 (2) 3335-5810 
E-mail: emb.cairo@mzv.sk  
Web site: www.mzv.sk/web/kahira-en  
 
Embassy of Slovenia in Cairo  
Tel: +20 (2) 3749-8171, Fax: +20 (2) 3749-7141     
E-mail: vka@gov.si 
Web site: http://cairo.embassy.si 
 
Embassy of Spain in Cairo  
Tel: +20 (2) 2735-6437 / 397, Fax: +20 (2) 2735- 2132 
E-mail: emb.elcairo@maec.es 
Web site: www.exteriores.gob.es/ebajadas/elcairo  
 
Embassy of Sweden in Cairo  
Tel: +20 (2) 2728-9200, Fax: +20 (2) 2728-9260 
E-mail: ambassaden.kairo@gov.se  
Web site: www.swedenabroad.se/en/embassies/egypt-cairo  
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British Embassy in Cairo  
Tel: +20 (2) 2791- 6000, Fax: +20 (2) 2791- 6130 
E-mail: commercial.cairo@fco.gov.uk    
Web site: www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-cairo  
 
Embassy of the United of States in Cairo 
Tel: +20 (2) 2797-3300,  Fax: +20 (2) 2797-3200  
Web site: www.eg.usembassy.gov  
 

8. Γηεζλείο-Πεξηθεξεηαθνί Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί 

EU Delegation to Egypt 
Tel: +20 (2) 2461-9860 
Fax: +20 (2) 2461-9884 
E-mail: delegation-egypt@eeas.europa.eu  
Web site:  https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en   
 
European Investment Bank, Representation to Egypt 
Tel.: +20 (2) 2461-9890 
Fax: +20 (2) 2461-9891 
E-mail: cairo@eib.org  
Web site: https://www.eib.org  
 
United Nations Development Program (UNDP) 
Tel & Fax: +20 (2) 2574-2620 
E-mail: registry.eg@undp.org  
Web site: http://www.eg.undp.org   
 
World Bank 
Tel.: +20 (2) 2461-9983-85 
E-mail: ewahby@worldbank.org  
Web site: http://www.worldbank.org/en/country/egypt   
 
African Export Import Bank (AFREXIM) 
Tel: +20 (2) 2456-4100/01/02/03, 2451-5201/02  
Fax: +20 (2) 2456-4110, 2451-5008 
Website: www.afreximbank.com 
 
African Development Bank, Egypt Country Office (AFDB) 
Tel: +20 (2) 2256-3790/01  
Fax: +20 (2) 2256-3792 
E-mail: M.BLOMBERG@AFDB.ORG  
Web site: www.afdb.org 
 
EBRD Egypt 
Tel.: +20 (2) 2322-5900, +20 (3) 541-9155 
Web site: www.ebrd.com/egypt.html  
 
International Finance Corporation (IFC) 
Tel: +20 (2) 2461-4200  
E-mail: WLabadi@ifc.org  
Web site: www.ifc.org 
 
KfW Office Cairo 
Tel.: +20 (2) 2736-9525 
Fax: +20 (2) 2736-3702 
E-mail: KfW.Cairo@kfw.de  
Web site: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-
presence/North-Africa-and-Middle-East/Egypt 
 
GIZ Office Cairo 
Tel.: +20 (2) 2735-9750 
Fax: +20 (2) 2738-2981 
E-mail: giz-aegypten@giz.de  
Web site: https://www.giz.de/en/worldwide/319.html 
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https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Local-presence/North-Africa-and-Middle-East/Egypt/
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Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration 
Tel: +20 (2) 2735-1333/35/37  
Fax: +20 (2) 2735-1336 
E-mail: info@crcica.org  
Web site: https://crcica.org   
 

9. Διιεληθή Οκνγέλεηα 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΪΡΟΤ 
Tel: +20 (2) 2591-3945, 2593-3372  
Fax: +20 (2) 2588-4652                                                                                                                          
E-mail: greek.com@link.net  
Web site: http://ekkairo.org  
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ 
Tel: +20 (3) 484-8484, 486-5084, 486-8496  
Fax: +20 (3) 487-4854 
E-mail: info@ekalexandria.org  
Web site: http://ekalexandria.org  
 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΪΡΟΤ 
Tel: +20 2 2574-1190 
Fax: +20 2 2575-4970 
E-Mail: info@greekchambercairo.com, admin@greekchambercairo.com   
Web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ 
Tel: +20 (3) 486-8583, 486-2974  
Fax: +20 3 486-2698 
E-mail: greekchamber@link.net 
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