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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

ΑΕΠ ετήσια αύξηση (%)

6,8%

7,1%

7,2%

4,7%

5,1%

Πληθωρισµός (ετήσιος µ.ο. %)

4,2%

10,9%

11,7%

9,9%

10,7

Ανεργία (%)

10,9%

8,9%

8,8%

9,4%

9,0%

Εξαγωγές ($ δισ.)

18,5

22

29,4

25,2

23,9

Εισαγωγές ($ δισ.)

30,4

37,8

52,8

50,3

49

Όγκος εµπορίου ($ δισ.)

48,9

59,8

82,2

75,5

72,9

Εµπορικό ισοζύγιο ($ δισ.)

-12

-15,8

-23,4

-25,1

-25,1

11,2%

12,5%

14,4%

13,4%

11,5%

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ($ δισ.)

1,7

2,7

0,8

-4,4

-4,3

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

1,6%

1,7%

0,5%

-2,4

-2

Συναλλαγµατικά αποθέµατα ($ δισ.)

22,9

28,3

34,6

31,6

35,2

Άµεσες ξένες επενδύσεις ($ δισ.)

6,1

11

13,2

8,1

6,8

5

6,3

8,5

7,6

9,54

29,6

29,9

33,9

31,5

33,7

Εξωτερικό χρέος (% ΑΕΠ)

27,6%

23,3%

20,1%

17,0%

15,9%

Εσωτερικό Χρέος (LE δις)

587,4

631

658,3

755,3

888,6

Ισοτιµίες $ (µεσοσταθµικές)

5,76

5,7

5,5

5,5

5,69

Εµπορικό έλλειµµα (% ΑΕΠ)

Μεταναστευτικά εµβάσµατα ($ δισ.)
Εξωτερικό χρέος ($ δισ.)

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Υπό το νόµο 8/1997, ο οποίος ρυθµίζει το καθεστώς των ξένων επενδύσεων σε 16 τοµείς, οι επενδυτές
επωφελούνται από ειδική διακριτική µεταχείριση και κίνητρα (µεταποίηση, υποδοµές). Ο εν λόγω νόµος εγγυάται,
επίσης, τον επαναπατρισµό των κεφαλαίων, το δικαίωµα κατοχής λογαριασµών ξένου συναλλάγµατος και ισότιµη
µεταχείριση.
Πρόσθετα, το 2008, αριθµός επιµέρους µεταρρυθµίσεων που εισήχθησαν, όπως περαιτέρω µείωση στο
απαιτούµενο αρχικό κεφάλαιο νέων εταιρειών (για την ίδρυση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης –LTD, που είναι
και η συνηθέστερη εταιρική µορφή, το αρχικό κεφάλαιο µειώθηκε από 1.000 λίρες σε 200 λίρες), η θέσπιση
οικονοµικών δικαστηρίων και ο περιορισµός, του απαιτούµενου για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, χρόνου,
συνέβαλε ώστε να διατηρήσει η Αίγυπτος την θέση της µεταξύ των δέκα πρώτων χωρών ως προς την πρόοδο
των µεταρρυθµίσεων (έκθεση Παγκόσµιας Τράπεζας για την διεθνή επιχειρηµατικότητα - Doing Business 2009).

Κωδικός: Ο∆.ΓΕΝ.30 - 02

η

Έκδοση: 1 - 18/08/2009

Σελίδα #: 3 από 31

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝ ISO 9001:2008
Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Συγκεκριµένα, η Αίγυπτος κατατάσσεται στην 10

η

θέση, µεταξύ 181 χωρών, ως προς την πρόοδο των

µεταρρυθµίσεων για την διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας. Οι τοµείς στους οποίους κατεγράφη ιδιαίτερη
πρόοδος είναι η έναρξη δραστηριότητας, η απόκτηση κατασκευαστικών αδειών, η καταχώρηση ακινήτου
περιουσίας, η εξασφάλιση πιστώσεων, η προστασία επενδύσεων και το διασυνοριακό εµπόριο. Αντίθετα, δεν
σηµειώθηκε πρόοδος στους τοµείς της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, της τήρησης συµβολαίων και του
η

η

κλεισίµατος επιχειρήσεων. Κατ’ αντιστοιχία, η Αίγυπτος κατέλαβε την 114 θέση (από 125 ) στην κατάταξη των
οικονοµιών µε κριτήριο την ευκολία άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Ως σηµαντικά µειονεκτήµατα, εν γένει, συνεχίζουν να αναφέρονται από τους επενδυτές η δαιδαλώδης
γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια και διαφθορά, το φορολογικό σύστηµα, οι µακροχρόνιες δικαστικές ατελέσφορες
διαδικασίες και το πολύπλοκο τελωνειακό σύστηµα.
Θεσµικά και οργανωτικά, προτεραιότητες της αιγυπτιακής κυβέρνησης είναι, σε εφαρµογή του διατάγµατος
154/2006, η συγχώνευση των Οργανισµών γενικής φορολογίας και φόρου κατανάλωσης, η εφαρµογή του ΦΠΑ
σε αντικατάσταση του φόρου κατανάλωσης, η εφαρµογή του φόρου ιδιοκτησίας, καθώς και η αναδιάρθρωση των
σχετικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονοµικών.
Χρήσιµοι σύνδεσµοι: www.investment.gov.eg, www.gafinet.org

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ1
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ο Νόµος 159/1981 Περί Εταιρειών (και ο τροποποιητικός Νόµος 3/1998) είναι ο γενικός νόµος περί
εταιρειών που διέπει την σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας (Joint Stock Company) ή Εταιρείας Περιορισµένης
Ευθύνης (Limited Liability Company), ανεξάρτητα αν ιδρύεται από Αιγύπτιο ή ξένο επιχειρηµατία.
Ο Νόµος 8/1997 “Επενδυτικός Νόµος” συνιστά το δεύτερο σηµαντικό κανονιστικό πλαίσιο για τις
ξένες επενδύσεις. Σύµφωνα µε τον Επενδυτικό Νόµο, που αντικατέστησε τον Νόµο 230/1989, δεν
απαιτείται

πλέον

ως

προϋπόθεση

φοροαπαλλαγές που προέβλεπε ο

η αναγκαστική συµµετοχή Αιγυπτίων υπηκόων. Ορισµένες
Επενδυτικός Νόµος καταργήθηκαν,

εν τω

µεταξύ,

µε τον

τροποποιητικό Νόµο 91/2005 (βλ. παρ. Φορολογία).
Στον Επενδυτικό Νόµο υπάγονται επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στους τοµείς βιοµηχανίας,
τουρισµού, µεταφορών, τεχνικών έργων και έργων υποδοµής, λογισµικού Η/Υ, χρηµατοδοτικών υπηρεσιών
κλπ. Για την ί δ ρ υ σ η ε τ α ι ρ ε ι ώ ν σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ Ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ Ν ό µ ο υ α π α ι τ ε ί τ α ι έ γ κ ρ ι σ η τ ο υ
Οργανισµού Επενδύσεων (General Authority for Investments and Free Zones).
Ανώνυµη Εταιρεία (Joint Stock Company)
1

Οι πληροφορίες για την εγκατάσταση και φορολογία ξένων εταιρειών στην Αίγυπτο βασίζεται στις ισχύουσες
κατά την σύνταξή του παρόντος διατάξεις και δεν υποκαθιστά την πλήρη σχετική νοµοθεσία, την οποία οφείλουν
να προµηθεύονται οι ενδιαφερόµενοι (για πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στον Οργανισµό
Επενδύσεων, www.gafinet.org ). Το Γραφείο µας δεν φέρει ευθύνη για αλλαγές που τυχόν έχουν προκύψει, εν
τω µεταξύ, στην εν λόγω νοµοθεσία.
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Η ανώνυµη εταιρεία είναι η πλέον συνηθισµένη µορφή εταιρικής δραστηριότητας στην Αίγυπτο. Μπορεί
να απαρτίζεται από τρία ή και περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Εφόσον η εταιρεία έχει εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται είναι 500.000
λίρες Αιγύπτου, ενώ για εταιρείες που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο το ελάχιστο απαιτούµενο
κεφάλαιο ανέρχεται σε 250.000 λίρες.
Κατά την σύσταση το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο που πρέπει να έχει κατατεθεί σε αιγυπτιακή τράπεζα
ανέρχεται σε 10% του συνολικού, ενώ εκ του υπολοίπου το 25% θα πρέπει να κατατεθεί εντός 3 µηνών
από την ηµεροµηνία σύστασης της εταιρείας και το 65% εντός περιόδου 5 ετών από αυτήν.
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Limited Liability Company or Company with Limited Liability –WLL)
Η νοµική µορφή της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) είναι εκείνη που υιοθετείται από τους
περισσότερους αλλοδαπούς επενδυτές στην Αίγυπτο.
Η ΕΠΕ δύναται να έχει από 2 έως και 50 µετόχους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο
που απαιτείται είναι 50.000 λίρες το οποίο καταβάλλεται κατά την σύσταση της εταιρείας. Η ευθύνη των
εταίρων καθορίζεται από την αξία των µετοχών τους. ∆εν απαιτείται αιγυπτιακή συµµετοχή.
Οµόρρυθµος Εταιρεία (General Partnership) – Ετερόρρυθµος Εταιρεία (Limited Partnership)
Οι εν λόγω εταιρείες που διέπονται από τον Αιγυπτιακό Εµπορικό Κώδικα και τον Αστικό Κώδικα βασίζονται σε
γενικές γραµµές στις προσωπικές εισφορές των µελών τους.
Η ετερόρρυθµος εταιρεία, ιδιαίτερα, διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 159/1981 περί εταιρειών. ∆εν
απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο αλλά επιβάλλεται ο Αιγύπτιος εταίρος να διαθέτει ποσοστό 51%, Η
προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει εάν η εταιρεία έχει συσταθεί βάσει του Επενδυτικού Νόµου.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Υποκατάστηµα (Branch)
Η ίδρυση Υποκαταστήµατος προϋποθέτει έγκριση του Οργανισµού Επενδύσεων (General Authority for Investment
and Free Zones) και εγγραφή στο ειδικό µητρώο ξένων εταιρειών. H έγκριση χορηγείται για επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες ζώνες, στον πετρελαϊκό ή σε κάποιο άλλο ειδικό τοµέα.
Γραφείο Αντιπροσώπευσης (Representative or Liaison Office)
Γραφείο Αντιπροσώπευσης είναι δυνατόν να ιδρυθεί από ξένη εταιρεία υπό τον όρο ότι ενεργεί ως Επιστηµονικό
ή Τεχνικό Γραφείο ή Γραφείο Μελετών και δεν ασκεί εµπορία ή δραστηριότητες εµπορικού αντιπροσώπου.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Ο βασικός νόµος που διέπει την φορολογία τόσο των φυσικών όσο και των νοµικών προσώπων στην
Αίγυπτο είναι ο 91 του 2005 που τέθηκε σε ισχύ από τις 10 Ιουνίου 2005. Ο νέος αυτός νόµος µείωσε µεν
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τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή από 40% σε 20% αλλά διατήρησε σε ισχύ τις φορολογικές απαλλαγές
που προβλέπονταν από τον επενδυτικό νόµο 8 του 1997.
Φορολογική Περίοδος
Η φορολογική περίοδος είναι το έτος που αρχίζει την πρώτη του Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου
κάθε έτους, ή οποιαδήποτε περίοδος δώδεκα µηνών η οποία χρησιµοποιείται ως βάση για τον υπολογισµό
του φόρου. Οι εταιρείες οφείλουν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση προ της 1ης Μαΐου ή εντός
τεσσάρων µηνών από την λήξη του οικονοµικού έτους (1 Ιουλίου-30 Ιουνίου). Τα φυσικά πρόσωπα
οφείλουν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση προ της 1ης Απριλίου (για το προηγούµενο ηµερολογιακό
έτος).
Φορολογία Φυσικών Προσώπων
Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, υποκείµενοι στον φόρο είναι τα φυσικά πρόσωπα
που πληρούν µία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:


Εάν έχουν µόνιµη κατοικία στην Αίγυπτο.



Εάν κατοικούν στην Αίγυπτο για περισσότερο από 183 συνεχόµενες

ή διακεκοµµένες ηµέρες

εντός δώδεκα µηνών.


Οι Αιγύπτιοι που εργάζονται στο εξωτερικό, και έχουν εισοδήµατα στην Αίγυπτο

και εφόσον έχουν πηγές εισοδηµάτων από:


Μισθούς, ηµεροµίσθια και παρόµοια



Εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα



Επαγγελµατική και µη εµπορική δραστηριότητα



Ακίνητη περιουσία

Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι µόνιµοι κάτοικοι Αιγύπτου (περισσότερες από 183 ηµέρες διαµονής το
ηµερολογιακό έτος) τυγχάνουν της ίδιας φορολογικής µεταχείρισης µε τους αιγυπτίους. Ο συντελεστής
φόρου εισοδήµατος κλιµακώνεται από 10% έως 20% ως ο κάτωθι πίνακας.

Ετήσιο Εισόδημα

Φορολογικός συντελεστής

από

έως

0

5.000

0%

5.000

20.000

10%

20.000

40.000

15%

40.000
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Φορολογία Νοµικών Προσώπων
Οι αιγυπτιακές εταιρείες φορολογούνται επί του συνόλου των κερδών τους (στην Αίγυπτο και το εξωτερικό),
ενώ οι ξένες εταιρείες µόνον επί εκείνων που πραγµατοποιούνται στην Αίγυπτο. Υποκείµενες στον φόρο
Εταιρείες είναι:


Οι Ιδρυόµενες σύµφωνα µε την αιγυπτιακή νοµοθεσία



Όσες έχουν την έδρα στην Αίγυπτο



Όσες το κράτος ή κρατικό νοµικό πρόσωπο κατέχει άνω του 50 % του κεφαλαίου τους

Ο συντελεστής του εταιρικού φόρου ανέρχεται σε 20% για τις περισσότερες επιχειρήσεις και σε 40,55% για
όσες

δραστηριοποιούνται

στην

άντληση

πετρελαίου

και

φυσικού

αερίου.

Εταιρικοί

φόροι

που

καταβάλλονται σε άλλη χώρα αφαιρούνται από την φορολογητέα βάση στην Αίγυπτο, το εξαιρούµενο
εντούτοις ποσό δεν µπορεί να υπερβεί το ύψος του συνολικού καταβλητέου φόρου. Εταιρείες συσταθείσες
σύµφωνα µε τον Επενδυτικό Νόµο υποχρεούνται να διανείµουν ποσοστό 10% των κερδών στους
εργαζοµένους.
Φόρος Πωλήσεων (General Sales Tax)
Ο βασικός νόµος που διέπει

τον φόρο αυτό είναι ο Ν.11/1991 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε

µεταγενέστερους. Ο φόρος πωλήσεων χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και αντιφατικότητα. Στην
Αίγυπτο δεν εφαρµόζεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) που ισχύει στην Ελλάδα αλλά ο Γενικός
Φόρος Πωλήσεων (General Sales Tax), ο οποίος έχει µεν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ΦΠΑ, µε
διαφορετική όµως λειτουργία και τρείς συντελεστές:


5%: ορισµένες κατηγορίες τροφίµων, λιπάσµατα και εγχώρια φαρµακευτικά προϊόντα,



10%: ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες, διεθνείς τηλεπικοινωνίες, κτηµατοµεσιτικές
υπηρεσίες, ενοικίαση αυτοκινήτων, υπηρεσίες ασφαλείας,



25%: τηλεοράσεις (άνω των 16 ιντσών), ραδιόφωνα, οχήµατα, καλλυντικά, συσκευές video.



Του φόρου πωλήσεων εξαιρούνται το φυσικό αέριο, τα βιβλία και τα περιοδικά και τα προϊόντα που
χρησιµοποιούνται για επιστηµονικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Σύµφωνα δε µε το άρθρο 23, του ανωτέρω νόµου, εκτός κάποιων αγαθών που ορίζονται στο
παράρτηµα 1 του νόµου, ο φόρος των αγορών δύναται να εκπέσει από τον µετέπειτα φόρο πωλήσεων. Ο
φόρος αγοράς των µηχανηµάτων των απαραίτητων για την παραγωγική λειτουργία, µε συµπληρωµατικό
νόµο του 2005, εκπίπτει από τον µετέπειτα φόρο πωλήσεων. Σύµφωνα δε µε τον επενδυτικό νόµο τα
εισαγόµενα για τον σκοπό αυτό µηχανήµατα υπόκεινται σε χαµηλό εισαγωγικό δασµό 5%. Στην ιστοσελίδα
του Αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονοµίας ανευρίσκονται όλες οι πληροφορίες καθώς και παραδείγµατα της
εφαρµογής του Γενικού Φόρου Πωλήσεων που διέπει τις αιγυπτιακές πωλήσεις.
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Φορολογικά Κίνητρα
Φορολογικά κίνητρα ισχύουν για: (α) επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στις ελεύθερες ζώνες, (β) εταιρείες
συσταθείσες στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόµου προ της τροποποίησής του και (γ) εταιρείες που αναλαµβάνουν
έργα χρηµατοδοτούµενα από το USAID (οργανισµός αναπτυξιακής βοήθειας Η.Π.Α.).
Επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στις ελεύθερες ζώνες απαλλάσσονται του εταιρικού φόρου, ο δε
εισαγόµενος µηχανολογικός εξοπλισµός δεν επιβαρύνεται µε τελωνειακούς δασµούς και λοιπά τέλη. ∆εκαετούς
απαλλαγής εκ του φόρου επί των κερδών τυγχάνουν επίσης επενδύσεις που χρηµατοδοτούνται από το Κοινωνικό
Ταµείο.
Απαλλαγές εταιρικών φόρων που προβλέπονταν στον Επενδυτικό Νόµο καταργήθηκαν µε το Νόµο Φόρου
Εισοδήµατος 91/2005 (αντικατέστησε τους Νόµους 157/1981 και 187/1993), βάσει του οποίου ο φορολογικός
συντελεστής µειώθηκε από 40% σε 20%. ∆ιατηρούνται απαλλαγές φόρου για κέρδη από ανάκτηση
καλλιεργήσιµων εκτάσεων, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών µονάδων και ιχθυοκαλλιεργειών και κεφαλαίων
επενδυµένων στο Χρηµατιστήριο (10ετούς διάρκειας).
Εφαρµόζεται µειωµένος εισαγωγικός δασµός ύψους 5% σε όλα τα µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργαλεία που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε επενδύσεις, κατ’ εφαρµογή του Επενδυτικού Νόµου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
Τα θέµατα εργασίας ρυθµίζονται από τον Εργατικό Νόµο Ν.12/2003.


Συµβόλαια

Τα εργασιακά συµβόλαια οφείλουν να συντάσσονται εις τριπλούν στην αραβική γλώσσα, δύνανται δε να είναι
ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Ο εργοδότης δύναται να απασχολεί τον εργαζόµενο ως και 3 µήνες υπό το
καθεστώς της δοκιµαστικής εργασίας πριν προβεί σε υπογραφή σύµβασης. Ως ελάχιστη διάρκεια συµβολαίου
ορισµένου χρόνου ορίζονται τα 5 έτη. Με τη ρητή συµφωνία και των δύο µερών, η σύµβαση ορισµένου χρόνου
εργασίας µπορεί να ανανεωθεί πολλές φορές. Εφόσον όµως µετά τη λήξη σύµβασης ορισµένου χρόνου δεν
υπάρχει ρητή ανανέωση αλλά τα δύο µέρη συνεχίζουν να την εφαρµόζουν θεωρείται ότι υπάρχει σιωπηλή
συµφωνία ισχύος αορίστου χρόνου (δεν ισχύει για αλλοδαπούς εργαζόµενους). Εταιρείες µε 50 και άνω
εργαζόµενους οφείλουν να απασχολούν σε ποσοστό 5% του συνόλου υπαλλήλους µε αναπηρία, καθ’ υπόδειξη
του υπουργείου Απασχόλησης.


Εργασιακή εβδοµάδα

Ο ανώτατος χρόνος εργασίας είναι 8 ώρες ηµερησίως ή 48 ώρες εβδοµαδιαίως (εβδοµάδα 6 εργάσιµων ηµερών).
Οι περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες εφαρµόζουν πενθήµερη εργάσιµη εβδοµάδα (Κυριακή-Πέµπτη). Οι εργαζόµενοι
δικαιούνται τµηµατικά ή συνολικά µία ώρα ανάπαυλας και φαγητού.


Απολύσεις
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Ο εργοδότης υποχρεούται να ενηµερώσει τον υπάλληλο 60 ηµέρες πριν την απόλυσή του, εφόσον ο τελευταίος
έχει εργασιακή θητεία έως 10 έτη, και 90 ηµέρες εάν η θητεία του υπερβαίνει τα 10 έτη. Εάν ο εργαζόµενος
απολυθεί χωρίς την προβλεπόµενη προειδοποίηση τότε δικαιούται αποζηµίωση ίση µε µισθούς τριών µηνών. Η
αδικαιολόγητη απόλυση του εργαζοµένου από τον εργοδότη, επιτρέπει στον εργαζόµενο να προσφύγει στα
δικαστήρια και να ζητήσει αποζηµίωση η οποία δεν δύναται να είναι µικρότερη από ένα ποσό ίσο µε δύο µήνες
µισθών για κάθε έτος υπηρεσίας. Ο εργαζόµενος δύναται να διακόψει την σύµβαση εργασίας µετά τα πέντε έτη
εφόσον ειδοποιήσει τον εργοδότη 90 ηµέρες πριν. Στην περίπτωση όµως σύµβασης που αφορά ολοκλήρωση
έργου η σύµβαση δεν µπορεί να τερµατιστεί από τον εργαζόµενο παρά µόνο µε την ολοκλήρωση του έργου. Όσον
αφορά τη συνταξιοδότηση, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να τερµατίσει την απασχόληση ενός εργαζοµένου όταν
αυτός συµπληρώσει την ηλικία των εξήντα ετών. Στην περίπτωση όµως που υπάρχει σύµβαση ορισµένου χρόνου
τότε η παραµονή στην εργασία θα παραταθεί έως την ηµεροµηνία λήξης της τρέχουσας σύµβασης.


Άδειες

Κάθε εργαζόµενος δικαιούται άδεια µετά αποδοχών διάρκειας 21 ηµερών µετά την συµπλήρωση ενός πλήρους
έτους υπηρεσίας. Η ετήσια αυτή άδεια αυξάνεται σε 30 ηµέρες έπειτα από εργασία 10 συναπτών ετών ή εφόσον ο
εργαζόµενος είναι άνω των 50 ετών. Η εν λόγω άδεια προσαυξάνεται κατά 7 ηµέρες στην περίπτωση των βαρέων
και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Εργαζόµενος ο οποίος έχει συµπληρώσει 5 συνεχόµενα έτη εργασιακής θητείας
δικαιούται άδεια µετά αποδοχών ενός µηνός για την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων του (πραγµατοποίηση
προσκυνήµατος στη Μέκκα ή για να επισκεφθεί την Ιερουσαλήµ). Ο εργαζόµενος επίσης δικαιούται αναρρωτική
άδεια µε αποδοχές µεταξύ 75 και 85% του κανονικού µισθού του. Οι γυναίκες εργαζόµενες δικαιούνται άδεια
µητρότητας 90 ηµερών µε αποδοχές εφόσον έχουν εργασιακή θητεία 10 µηνών και 2 ετών άνευ αποδοχών για
ανατροφή του τέκνου τους εφόσον η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 50 εργαζόµενους.


Ασφαλιστικές εισφορές

Υπόχρεοι για την καταβολή των συνολικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτών και αιγυπτίων
εργαζοµένων) στην Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης είναι οι εργοδότες. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν την ασφάλιση γήρατος, ανικανότητας, θανάτου, εργατικού ατυχήµατος, ασθένειας και ανεργίας. Το
σύνολο των εισφορών των εργοδοτών ανέρχεται σε 26% επί του µισθού και των υπαλλήλων στο 14% των µισθών.
Όλες οι ιδιωτικές εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν ιατρική ασφάλιση για τους υπαλλήλους τους, είτε µέσω του
υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, είτε µέσω ιδιωτικών προγραµµάτων. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένας
νέος Νόµος Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ψηφιστεί και ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012.


Μερίσµατα επί των κερδών

Οι εργαζόµενοι εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και ξένων υποκαταστηµάτων δικαιούνται µεριδίου επί των διανεµόµενων
κερδών. Το εν λόγω µερίδιο ορίζεται ως ποσοστό τουλάχιστον 10% των διανεµόµενων κερδών, αλλά όχι
µεγαλύτερο του συνόλου των µισθών των εργαζοµένων. Οι Ε.Π.Ε. µε µετοχικό κεφάλαιο µικρότερο των 250 χιλ.
λιρών εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής µεριδίου επί των κερδών.


Ειδικές ρυθµίσεις για αλλοδαπούς
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Οι αλλοδαποί που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Αίγυπτο οφείλουν να έχουν άδεια εργασίας από το υπουργείο
Απασχόλησης και Μετανάστευσης. Ο αριθµός των αλλοδαπών εργαζοµένων σε κάθε επιχείρηση δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των εργαζοµένων σε αυτή (ανειδίκευτων και ηµιειδικευµένων). Για τους
ειδικευµένους υπαλλήλους το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 25%. Επίσης, οι απολαβές των αλλοδαπών δεν πρέπει
να ξεπερνούν το 35% του συνόλου των εργαζοµένων στην επιχείρηση.


Κόστος εργασίας*

Σύµφωνα µε µελέτη του Αιγυπτιακού Industrial Modernization Center (2008) ο µέσος κατώτερος µηνιαίος µισθός
ανειδίκευτου εργαζοµένου στη βιοµηχανία είναι 400 λίρες και ο µέσος ανώτερος 1.200 λίρες, ενώ τα αντίστοιχα
µεγέθη για υπαλλήλους γραφείου είναι 500 και 1.500 λίρες. Η υπερωριακή εργασία πληρώνεται µε προσαύξηση
35% επί των κανονικών αποδοχών για εργασία κατά τη διάρκεια της ηµέρας, µε 70% για εργασία κατά τη νύχτα,
µε 100% για εργασία κατά τις ηµέρες ανάπαυσης και µε 200% για εργασία στις επίσηµες αργίες. Το Νέο Εργατικό
∆ίκαιο προβλέπει µια υποχρεωτική ετήσια αύξηση κατά ελάχιστο όριο 7% επί των βασικών µισθών των
εργαζοµένων.
* Επισηµαίνεται ότι το όλο µισθολογικό καθεστώς είναι υπό αναθεώρηση και ως εκ τούτου τα ανωτέρω ποσά
τελούν υπό επιφύλαξη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Η ιδιοκτησία ακινήτου περιουσίας από αλλοδαπούς ρυθµίζεται από τρεις νόµους: τον Ν. 15/1963, τον Ν.143/1981
και τον Ν.230/1996. Αναλυτικά:
Ο Ν.15/1963 και οι τροποποιήσεις του (Ν.104/1985) απαγορεύει την αγορά αγροτικών εκτάσεων από αλλοδαπά
φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
Ο Ν.143/1981 και οι τροποποιήσεις του (Ν.55/1988, Ν.205/1991 και Ν.96/1995) ρυθµίζουν την αγορά και
ιδιοκτησία ανακτηµένων εκτάσεων ερήµου. Βάσει αυτού θεσπίζονται όρια για το µέγεθος των εκτάσεων που
µπορούν να αποκτήσουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Οι κοινοπραξίες επιτρέπεται να κατέχουν έως και 10.000
feddans (ένα feddan αντιστοιχεί περίπου σε 4,2 στρέµµατα), υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε εταίρο δεν θα
αναλογούν περισσότερα από 150 feddans. Οι µετοχικές εταιρείες δύνανται να κατέχουν έως 50.000 feddans.
Σε κοινοπραξίες και µετοχικές εταιρείες που κατέχουν εκτάσεις ερήµου, εντός των ανωτέρω ορίων µπορούν να
συµµετέχουν αλλοδαποί, το 51% όµως της εταιρείας θα πρέπει να ανήκει σε Αιγυπτίους. Σε περίπτωση
εκκαθάρισης το σύνολο της γης επιστρέφει στους Αιγυπτίους ιδιοκτήτες. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.143 ως
έρηµος χαρακτηρίζεται έκταση που απέχει 2 χιλιόµετρα από τα όρια της πόλης.
Η ενοικίαση των εν λόγω εκτάσεων για περίοδο άνω των 50 ετών λογίζεται ως ιδιοκτησία στο πλαίσιο του Ν.143.
Παρότι για τις εταιρείες που συστήνονται στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόµου 8/1997 δεν απαιτείται εν γένει
αιγυπτιακή συµµετοχή, για όσες εξ αυτών αναλαµβάνουν έργα σε εκτάσεις ερήµου επιβάλλεται πλειοψηφική
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αιγυπτιακή συµµετοχή. Σύµφωνα µε τον Ν.55/1988 υπήκοοι αραβικών χωρών δύνανται να τύχουν µεταχείρισης
όµοιας µε τους Αιγυπτίους πολίτες, για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, βάσει Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
Ο Ν.230/1996 αντικατέστησε τον Ν.56/1988 επιτρέποντας σε αλλοδαπούς την κατοχή ακινήτου περιουσίας υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Η ιδιοκτησία περιορίζεται σε δύο ακίνητα για ιδιοκατοίκηση, επιπλέον του δικαιώµατος κατοχής ακινήτου
περιουσίας αναγκαίας για δραστηριότητες για τις οποίες παρέχει άδεια η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση.
(β) Το µέγεθος κάθε ακινήτου δεν υπερβαίνει τα 4.000 τετραγωνικά µέτρα.
(γ) Το ακίνητο δεν είναι χαρακτηρισµένο ως ιστορικός χώρος.
Εξαιρέσεις από τις δύο πρώτες προϋποθέσεις µπορούν να γίνουν κατόπιν έγκρισης του Πρωθυπουργού. Η
ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας σε τουριστικές περιοχές υπόκειται σε όρους που θεσπίζονται από το Υπουργικό
Συµβούλιο.
Αλλοδαποί οι οποίοι κατέχουν ακατοίκητη ακίνητη περιουσία (οικόπεδο) οφείλουν να οικοδοµήσουν εντός
περιόδου πέντε ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της νοµικής κατοχής (καταχώρηση στο κτηµατολόγιο).
Αλλοδαποί δεν δύνανται να πωλήσουν ακίνητη περιουσία προτού παρέλθουν πέντε έτη από την καταχώρηση
αυτής, εκτός εάν έχουν την έγκριση του Πρωθυπουργού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Σύµφωνα λοιπόν µε τον ισχύοντα νόµο, οι εφευρέτες κατοχυρώνουν το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τους για τα
επόµενα είκοσι έτη από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στην Αίγυπτο. Με την υποβολή της αίτησης
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας καταβάλλεται τέλος που δεν υπερβαίνει τις 2000 λίρες Αιγύπτου. Από το δεύτερο έτος
και µέχρι τη λήξη της περιόδου προστασίας του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας καταβάλλεται επίσης ένα ετήσιο τέλος.
Επίσης ο αιτών διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πρέπει να καταβάλει τις αµοιβές των εµπειρογνωµόνων που καλούνται
από το Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας καθώς και το κόστος εξέτασης. Η παράλειψη καταβολής του ετήσιου
τέλους επισύρει την διακοπή της προστασίας και την επιστροφή του δικαιώµατος στο ∆ηµόσιο. Η προστασία των
υποδειγµάτων χρησιµότητας είναι για επτά έτη αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης,
στην Αίγυπτο, ενώ η προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για σχέδια ολοκληρωµένων κυκλωµάτων είναι
δεκαετής και αρχίζει από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στην Αίγυπτο ή από την ηµεροµηνία της πρώτης
εµπορικής εκµετάλλευσης τους στην Αίγυπτο ή στο εξωτερικό.

Επειδή το εν λόγω θέµα άπτεται νοµικών θεµάτων συνιστάται όπως οι ενδιαφερόµενοι ζητούν εγκαίρως
εξειδικευµένη νοµική συµβουλή προκειµένου να εξασφαλίσουν την προστασία των δικαιωµάτων τους στην
Αίγυπτο. Ολόκληρος ο νόµος καθώς και περισσότερες πληροφορίες για άµεση ενηµέρωση για τις δυνατότητες
προώθησης ευρεσιτεχνίας στην Αίγυπτο και τις προϋποθέσεις κατοχύρωσής της, ανευρίσκονται στην αρµόδια
υπηρεσία που είναι το κάτωθι Γραφείο Ευρεσιτεχνίας Αιγύπτου.
Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research & Technology
101 Kasr Al Ainy st., Cairo, Egypt, P.O : 11516 Cairo
Tel: +20 27921291-27921274-27921272, Fax: +20 27921273

e-mail: patinfo@egypo.gov.eg,

www.egypo.gov.eg
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Το 2008, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα (ποσοστό 60% ελέγχεται από το κράτος) συνεχίστηκε µέσω
συγχωνεύσεων ή εξαγορών των µεριδίων των κρατικών τραπεζών.
Οι συγχωνεύσεις πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά, προκειµένου είτε να στηριχθούν οι µικρές τράπεζες, που δεν
καθίσταται δυνατό να προχωρήσουν στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 500 εκ. λιρών (ελάχιστο απαραίτητο
κεφάλαιο για την πληρη λειτουργία τραπεζικού ιδρύµατος, $ 50 εκ. απαιτούνται για τη δηµιουργία
υποκαταστήµατος από αλλοδαπή τράπεζα, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, νόµος 88/2003), είτε για να
εξασφαλιστεί, έστω και περιορισµένη είσοδος στην αγορά, καθώς η Κεντρική Τράπεζα της χώρας δεν παρέχει
άδειες για την ίδρυση νέων τραπεζών.
Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ΝΤ, τα µη προσοδοφόρα δάνεια έχουν µειωθεί σε ποσοστό 18% επί των συνολικών
χορηγήσεων (από 27% το 2004/05). Ο αριθµός των τραπεζών που λειτουργούν στη χώρα ανέρχονται σε 40,
όµως µόνο 10% του πληθυσµού διατηρεί τραπεζικούς λογαριασµούς και µόλις 4-5% χρησιµοποιεί πιστωτικές
κάρτες.
Ο εκσυγχρονισµός του τραπεζικού τοµέα παραµένει µεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, οφείλει δε να
αντιπαρέλθει εµµένοντα δοµικά προβλήµατα (πολιτικές παρεµβάσεις, κακή διοίκηση, χαµηλούς ρυθµούς
χρηµατοδοτήσεων).
Το 2007/08 το σύνολο των πιστώσεων ήταν 401,4 δισ. λίρες (ετήσια αύξηση 13,5%) οι οποίες αντιπροσωπεύουν
ποσοστό 37,1% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών και 53,7% των καταθέσεων. Οι
χορηγήσεις σε ξένο νόµισµα αυξήθηκαν κατά 21,1 δισ. λίρες και εκείνες σε τοπικό νόµισµα κατά 18,6 δισ. λίρες.
Οι χορηγήσεις κατά τοµέα είχαν ως εξής: µεταποίηση 36%, υπηρεσίες 26,6%, εµπόριο 14,4%, γεωργία 1,6%.
Οι µεγαλύτερες κρατικές τράπεζες είναι Misr Bank, National Bank of Egypt και Banque du Caire και, αντιστοίχως,
ιδιωτικές είναι η National Society General Bank (NSGB), η Commercial International Bank (CIB, αµερικανικό
consortium) και η Credit Agricole Egypt.
Η ιδιωτικοποίηση της τρίτης µεγαλύτερης κρατικής τράπεζας, Banque du Caire (περιουσιακά στοιχεία $ 9,3 δισ.,
µερίδιο αγοράς 6%), η οποία είχε προγραµµατιστεί για το 2008, δεν τελεσφόρησε. Ο διαγωνισµός ακυρώθηκε,
καθώς η κυβέρνηση έκρινε ότι η τελική προσφορά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος δεν αντιστοιχούσε στην
τιµή-στόχο των $ 1,6-2 δισ. που επεδίωκε. Η κυβέρνηση προτίθεται να συνεχίσει την υλοποίηση διαρθρωτικών
βελτιώσεων της Banque du Caire, δίχως όµως να διαγράφεται προοπτική ιδιωτικοποίησής της.
Υπό την παρούσα βάση, οι ξένες τράπεζες που είναι εγκατεστηµένες στην εγχώρια αγορά, έχουν ως κοινό
παρανοµαστή την επέκταση του δικτύου τους, µε την προοπτική της βελτίωσης των συνθηκών του τραπεζικού
τοµέα (και των εν δυνάµει δυνατοτήτων µίας αγοράς 80 εκ.) και, άµεσα, στοχεύουν στην προσέλκυση πελατών
απευθυνόµενες, κατεξοχήν, σε επαγγελµατίες-επιχειρήσεις, αλλά και στην ανάπτυξη του κλάδου της στεγαστικής
πίστης.
Από τον Ιανουάριο του 2008 λειτουργεί το γραφείο αξιολόγησης πιστοληπτικής φερεγγυότητας iScore. Το iScore
διαθέτει, ήδη, βάση δεδοµένων 2,9 εκ. πελατών, συµπεριλαµβανοµένων 37.000 µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η
Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ευελπιστεί ότι η επέκταση και διαρκής ενηµέρωση της εν λόγω βάσης (σε
συνεργασία µε τράπεζες, ιδρύµατα στεγαστικής πίστης, εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης) θα διευκολύνει τη
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διαδικασία και θα αυξήσει το ρυθµό ανάπτυξης των χορηγήσεων, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ποιότητα της
πιστωτικής ενηµέρωσης.
Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου υπέγραψε το 2008 Μνηµόνιο Κατανόησης µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) για την υλοποίηση του δεύτερου προγράµµατος τεχνικής συνεργασίας που αφορά στην τραπεζική
εποπτεία (έναρξη τον Ιανουάριο του 2009). Το τριετούς διάρκειας πρόγραµµα αποσκοπεί στον εναρµονισµό της
τραπεζικής εποπτείας στην Αίγυπτο µε την στρατηγική της ΕΚΤ, βάσει των προδιαγραφών της Συµφωνίας της
Βασιλείας (Basel II). Το πρόγραµµα θα χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (€ 3 εκ.) και θα υλοποιηθεί
από τις κεντρικές τράπεζες επτά κρατών-µελών (Γερµανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Βουλγαρία και
Τσεχία).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ – ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Μόνο Αιγύπτιοι υπήκοοι και εταιρείες πλήρως αιγυπτιακής ιδιοκτησίας και διαχείρισης µπορούν να προβούν σε
εισαγωγή προϊόντων στην Αίγυπτο µε την προϋπόθεση της εγγραφής τους στο µητρώο των εισαγωγέων.
Παρ 'όλα αυτά, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Επενδυτικού Νόµου δύναται να
εισάγουν οι ίδιες ή µέσω τρίτων, ότι χρειάζονται για την ίδρυση, επέκταση και λειτουργία τους όπως υλικά,
µηχανήµατα, εξοπλισµός, εξαρτήµατα, µέσα µεταφορών που είναι κατάλληλα για τη δραστηριοτήτων τους, χωρίς
να είναι απαραίτητη η εγγραφή στο µητρώο των εισαγωγέων.
Η εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να πραγµατοποιηθεί εξαγωγή
από την Αίγυπτο. ∆εν υπάρχουν περιορισµοί που να επιβάλλονται στους αλλοδαπούς ή στις τοπικές εταιρείες,
ανεξάρτητα αν ανήκουν ολικά ή εν µέρει σε αλλοδαπούς αναφορικά µε την εξαγωγή προϊόντων από την Αίγυπτο.
Οι εταιρείες που υπόκεινται στον επενδυτικό νόµο έχουν το δικαίωµα να εξάγουν τα προϊόντα τους οι ίδιες ή
µέσω µεσαζόντων χωρίς άδεια και χωρίς να υπάρχει ανάγκη για την εγγραφή τους στο Μητρώο Εξαγωγέων.
Μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου έχει υπογραφεί Συµφωνία Σύνδεσης (2001) η οποία ισχύει και εφαρµόζεται από το 2004.
Σ’ αυτήν προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η εµπορική και οικονοµική ολοκλήρωση κεντρικό στοιχείο της οποίας είναι η
δηµιουργία Ζώνης Ελευθέρου Εµπορίου. Η τελευταία προϋποθέτει την εκατέρωθεν δασµολογική απελευθέρωση
των αγροτικών και βιοµηχανικών προϊόντων (µε µεταβατικές διατάξεις, για ορισµένες κατηγορίες, 15-ετούς
διάρκειας). Για περισσότερες πληροφορίες για τη Συµφωνία Σύνδεσης ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν
την

ιστοσελίδα

της

Αντιπροσωπείας

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

στην

Αίγυπτο

(http://www.delegy.ec.europa.eu/en/index.htm), για δε τους ισχύοντες δασµούς την αρµόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm). Επίσης πληροφορίες, όσον αφορά

τους δασµούς εισαγωγής και το φόρο πωλήσεων, δύνασθε να αντλήσετε και από την ιστοσελίδα των αιγυπτιακών
τελωνείων

http://www.customs.gov.eg/Tariff.aspx?CultureId=en-US. (Αφού επιλέξετε τον κωδικό προϊόντος

ενδιαφέροντός σας στην δεξιά πλευρά εµφανίζεται τόσο ο εισαγωγικός δασµός όσο και ο φόρος πωλήσεων.
Προσοχή: Πάνω δεξιά ανευρίσκεται ο δασµός για προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης.)
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∆ασµολόγιο, Κανονισµοί και Τελωνείο
Σύµφωνα µε το δασµολόγιο που ισχύει στην Αίγυπτο το εύρος των δασµών που επιβάλλονται στα Ευρωπαϊκά
προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία τροφίµων ποικίλει από 0 µέχρι 32 τοις εκατόν.
Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι παρά το γεγονός ότι επιτρέπεται η εισαγωγή και η κατανάλωση
οινοπνευµατώδη ποτών στην Αίγυπτο η δασµολόγηση τέτοιων προϊόντων είναι υπερβολικά υψηλή (κυµαίνεται
από 1200 µέχρι 3000 τοις εκατόν). Παρόλα αυτά αξίζει να επισηµανθεί ότι οι εισαγωγές οινοπνευµατωδών ποτών
για τουριστικούς λόγους υπόκειται σε δασµό µόνο 300 τοις εκατόν. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε
ότι µεγάλος αριθµός πιστοποιητικών απαιτούνται από τις αιγυπτιακές αρχές κατά την εισαγωγή προϊόντων στην
Αιγυπτιακή Αγορά. Γενικά, τα πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά την εισαγωγή προϊόντων που εµπίπτουν στην
κατηγορία «τρόφιµα και ποτά» µε προέλευση από την Ε.Ε είναι τα εξής (Market Access Database, 2010):
Γενικές απαιτήσεις


Importer Card



Manifest



Request to Finance Imports in Foreign Currencies



Customs Imports Declaration



Declaration of Dutiable Value



Movement Certificate (EUR.1)



Movement Certificate (EUR‐MED)



Commercial Invoice



Prio Forma Invoice



Certificate of Origin



Packing List



Air Waybill



Bill of Landing



Risk Management



Insurance Certificate



Commercial Registration



Tax Registration Card

Συγκεκριµένες απαιτήσεις


Import Approval for Animals, Animal Products, and Veterinary Pharmaceuticals



Certificate of Radioactivity Inspection



Inspection of Agricultural products, foodstuffs and articles intended to come into contact with these



Certificate of Conformity



Veterinary Health Certificate for Anima Products



Halal Certificate



Appeal Against Final Inspection Results for Agricultural products, food and Related products
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Επιπρόσθετα, όλα τα προϊόντα κρέατος και πουλερικών απαιτείται να είναι πιστοποιηµένα Halal (διαδικασία
σφαγής σύµφωνα µε τον ισλαµικό νόµο). Η χρήση οινοπνεύµατος ως συστατικό ή ως

πρόσθετη ουσία

απαγορεύεται σε όλα τα εισαγόµενα προϊόντα τροφίµων στην Αίγυπτο. Η εισαγωγή χοιρινού και προϊόντων
χοιρινού κρέατος επιτρέπεται αλλά υπό πολύ αυστηρούς κανονισµούς. Όλα τα προϊόντα τα οποία ξεπερνούν την
ηµεροµηνία ραφιού (Shelf Life) θεωρούνται ως µη κατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση. Επίσης η χρήση
των φράσεων ‘use buy’ or ‘sell by’ για την αναγραφή της ηµεροµηνίας κατανάλωσης δεν είναι αποδεκτή (Βλ.
επίσης γενικές απαιτήσεις για συσκευασία). Το 1994, µε κυβερνητικό διάταγµα όλα τα προϊόντα θα πρέπει να
έχουν το 50% της διάρκειας ζωής του στο ράφι (establish shelf life) κατά την εισαγωγή τους στην Αίγυπτο
διαφορετικά το προϊόν θα απορρίπτεται.

Συσκευασία και σήµανση (Packaging and Labeling)
Η Αίγυπτος έχει επιβάλει ένα µεγάλο αριθµό από κανονισµούς όσο αφορά την συσκευασία και την σήµανση που
πρέπει να ακολουθείται για τα εισαγόµενα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι κωδικοποιηµένα
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Παρόµοια προϊόντα πρέπει να συσκευάζονται µε παρόµοιο τρόπο.
Γενικές απαιτήσεις για την σήµανση (Labeling)
Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Market Access Database (2010), για τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των
τροφίµων και ποτών, θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά στις συσκευασίες στην Αραβική γλώσσα, οι ακόλουθες
πληροφορίες:


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.

Γενικές απαιτήσεις για την συσκευασία (Packaging)
Επιπλέον, προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία «τρόφιµα» υπόκεινται επίσης σε πολύ αυστηρούς κανονισµούς
όσο αφορά την συσκευασία των προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα τα προϊόντα πρέπει να συσκευάζονται σε
συσκευασίες οι οποίες θα πρέπει να έχουν απολύτως το ίδιο βάρος και τρόπο συσκευασίας, θα πρέπει να είναι
καθαρές και σφραγισµένες έτσι ώστε να διατηρείται το προϊόν χωρίς οποιαδήποτε αλλοίωση στα χαρακτηριστικά
του. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Market Access
Database (2010), σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται σε σταθερή τοποθεσία, σε καθαρά γραµµένα
Αραβικά γράµµατα και σε τουλάχιστον σε µια άλλα γλώσσα, για παράδειγµα Αγγλικά ή Γαλλικά οι πιο κάτω
πληροφορίες:


name and address of the manufacturer



manufacturer's brand and trade mark, if applicable



name of the slaughterhouse and date of slaughter, if applicable
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country of origin



name and kind of the goods



name and address of the importer



production date (all dates may also be written in Western numerals only instead of using Eastern Arabic

numerals)


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



mode of preparation



ingredients and their proportion to the whole product



mode of preservation and storing conditions



net and gross weights



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).
Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι για µικρά προϊόντα, που το περιεχόµενο τους είναι γάλα και ποτά καθώς
επίσης και τυλιγµένα αποξηραµένα γλυκά (wrapped dried sweets) µπορεί να απαλλαχτούν από τις πιο πάνω
απαιτήσεις όσο αφορά την σήµανση (Labeling).
Γενικά, η τροποποίηση µιας οποιασδήποτε πληροφορίας στην συσκευασία επιτρέπεται να γίνει χρησιµοποιώντας
µια αυτοκόλλητη ετικέτα, εκτός από της ηµεροµηνίες οι οποίες θα πρέπει να εκτυπωθούν και στις εξωτερικές και
εσωτερικές συσκευασίες. Όλες οι τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνονται εντός των τελωνειακών αρχών.

.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ
Από το 2004 η Αίγυπτος ξεκίνησε την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων του δασµολογικού καθεστώτος καταργώντας
διατάξεις αντιβαίνουσες σε εκείνες του Π.Ο.Ε., µειώνοντας τον αριθµό των κατ’ αξία δασµών από 27 σε 6,
προσαρµόζοντας τις δασµολογικές κλάσεις στις ισχύουσες διεθνώς HS και καταργώντας τέλη υπηρεσιών και
άλλες εισαγωγικές εισφορές. Η νέα δασµολογική δοµή διακρίνεται σε έξι κατηγορίες (από 2% έως 40%, αναλόγως
βαθµού µεταποίησης). Εξαιρέσεις αποτελούν τα αλκοολούχα ποτά, ο καπνός και τα επιβατικά οχήµατα υψηλού
κυβισµού. Την περίοδο 2004-2008 ο µέσος εισαγωγικός δασµός µειώθηκε σε 6,9% από 14,6%. Οι εισαγωγές
υπόκεινται, επιπλέον, σε γενικό φόρο πωλήσεων που κυµαίνεται µεταξύ 5% και 25%.
Μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου έχει υπογραφεί Συµφωνία Σύνδεσης (2001) η οποία ισχύει και εφαρµόζεται από το 2004.
Σ’ αυτήν προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η εµπορική και οικονοµική ολοκλήρωση κεντρικό στοιχείο της οποίας είναι η
δηµιουργία Ζώνης Ελευθέρου Εµπορίου. Η τελευταία προϋποθέτει την εκατέρωθεν δασµολογική απελευθέρωση
των αγροτικών και βιοµηχανικών προϊόντων (µε µεταβατικές διατάξεις, για ορισµένες κατηγορίες, 15-ετούς
διάρκειας). Για περισσότερες πληροφορίες για τη Συµφωνία Σύνδεσης ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αίγυπτο (www.eu-delegation.org.eg), για
δε τους ισχύοντες δασµούς τα Αιγυπτιακά Τελωνεία (www.customs.gov.eg) και την αρµόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm).

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
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Όλα τα εισαγόµενα στην Αίγυπτο προϊόντα οφείλουν να συνοδεύονται από το έντυπο τελωνειακής διασάφησης
(πλην εκείνων που προορίζονται για τις ελεύθερες ζώνες), ανεξαρτήτως της αξίας τους. Άλλα πιστοποιητικά που
απαιτούνται είναι: το πρωτότυπο τιµολόγιο, η φορτωτική, δελτίο συσκευασίας, προτιµολόγιο, έγγραφο δεικνύον
τον τρόπο πληρωµής, διατακτικό παράδοσης του µεταφορέα και για ορισµένα προϊόντα ανάλυση περιεχοµένου.
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι τελωνειακές αρχές απαιτούν επιπρόσθετα πιστοποιητικά (χηµικής ανάλυσης για
υλικά προϊόντων διατροφής, υγειονοµικού ελέγχου και ποιότητας). Τα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης
υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες (Agriculture Quarantine Body και Animal Quarantine Body).
Βάσει του υπουργικού διατάγµατος 619/1998 όλα τα καταναλωτικά αγαθά οφείλουν να εισάγονται απ’ ευθείας
από τη χώρα προέλευσης στην Αίγυπτο. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις (1999) επιτρέπουν πλέον την αποστολή
των εν λόγω προϊόντων µέσω υποκαταστηµάτων και κέντρων διανοµής των παραγωγών εταιρειών. ∆εν
απαιτείται επικύρωση αυθεντικότητας πιστοποιητικών προελεύσεως (EUR.1) από Αιγυπτιακές αρχές του
εξωτερικού (Πρεσβείες και Προξενεία), όσον αφορά εξαγωγές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

8. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΤΥΠΑ
Ο κύριος φορέας για την διενέργεια ελέγχων (ποιότητας-προτύπων) επί των εισαγόµενων προϊόντων είναι ο
General Organization for Export & Import Control (www.goeic.gov.eg), για ορισµένες όµως κατηγορίες προϊόντων
(τρόφιµα, φαρµακευτικά, καλλυντικά) απαιτούνται επιπρόσθετες εγκρίσεις από αρµόδια υπουργεία (Υγείας,
Γεωργίας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας). Παρότι έχει σηµειωθεί πρόοδος (δηµιουργία ειδικών κέντρων εισόδου σε
Αλεξάνδρεια, Port Said, Suez, Κάιρο) εν λόγω διαδικασίες παραµένουν χρονοβόρες και σε ορισµένες
περιπτώσεις ιδιαίτερα περίπλοκες. Ο GOEIC δύναται να κάνει έλεγχο εντός µίας εβδοµάδας από την ηµεροµηνία
εισαγωγής (για ειδικές κατηγορίες προϊόντων απαιτείται και πρότερος έλεγχος) σε τυχαίο δείγµα (έως 1% του
συνόλου του φορτίου και έως 2% του περιεχοµένου συγκεκριµένων συσκευασιών). Ειδικότερα, όσον αφορά
προϊόντα διατροφής σηµειώνεται ότι καθυστερήσεις συνιστούν σε πολλές περιπτώσεις µείζον πρόβληµα, καθώς ο
εναποµένουσα διάρκεια ζωής (self-life) οφείλει να είναι τουλάχιστον η µισή της αρχικής.
Για αναλυτικές πληροφορίες για θέµατα σήµανσης και προτύπων ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην
αρµόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm) και στο

Αιγυπτιακό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας (Egyptian Patent Office, www.egypo.gov.eg).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Οι κρατικές προµήθειες ρυθµίζονται από τον Νόµο ∆ηµοσίων ∆ιαγωνισµών Ν.89/1998, πραγµατοποιούνται δε
µέσω δηµοσίων διαγωνισµών ή µέσω απ’ ευθείας διαπραγµατεύσεων του κρατικού φορέα µε τον εργολάβο.
Εξαιρέσεις (απ’ ευθείας ανάθεση) επιτρέπονται µόνον εφόσον υπάρχει ρητή πρόβλεψη.
∆εν υπάρχει γενικό πρότυπο κρατικής σύµβασης (ποικίλει ανάλογα µε τον οργανισµό που προκηρύσσει τον
διαγωνισµό). Οι προκηρύξεις των διαγωνισµών οφείλουν να δηµοσιεύονται σε ηµερήσια εφηµερίδα, τοπική ή
διεθνή, αναλόγως της φύσης του έργου.
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Ο Ν.89/1998 επέφερε ορισµένες βελτιώσεις όπως η κατάργηση της διαπραγµάτευσης µετά το άνοιγµα των
προσφορών (momarsa), η µη ακύρωση διαγωνισµού άνευ αιτιολόγησης και η επιστροφή των εγγυήσεων
συµµετοχής µε την λήξη της ισχύος του διαγωνισµού.
Εντούτοις, προβληµατικές διατάξεις παραµένουν όπως: η προτεραιότητα που αποδίδεται σε αιγυπτίους
διαγωνιζόµενους εφόσον η προσφορά τους δεν είναι µεγαλύτερη του 15% από εκείνη της καλύτερης ξένης
προσφοράς, η διατήρηση διαδικασίας λήψης αποφάσεων δύο επιπέδων (ανοικτή υποδοχή προσφορών, κλειστή
επιτροπή αξιολόγησης), εγγύηση συµµετοχής ύψους 2% και τελικού νικητή 5% (καταβλητέα εντός 10 ηµερών από
την ανακήρυξή του) της οποίας απαλλάσσονται αιγυπτιακές δηµόσιες εταιρείες και συνεταιρισµοί, πρόβλεψη για
τερµατισµό του συµβολαίου από πλευράς δηµοσίου σε περίπτωση απάτης, πτώχευσης ή δωροδοκίας µε
ταυτόχρονη κατάσχεση της εγγύησης συµµετοχής. Σηµειώνεται επίσης ότι ο νόµος δεν προβλέπει διαδικασία
επίλυσης διαφορών˙ κατά συνέπεια ενδιαφερόµενοι οφείλουν να µεριµνούν για µέθοδο διευθέτησης διαφορών
πριν την υπογραφή της σύµβασης.
Για πληροφορίες για προκηρύξεις διαγωνισµών ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Καίρου (www.agora.mfa.gr/eg50) ή να επικοινωνούν άµεσα µαζί µας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ AGADIR (ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ, ΜΑΡΟΚΟ, ΤΥΝΗΣΙΑ)
Συµφωνία ελευθέρου εµπορίου (υπεγράφη το 2004, σε ισχύ από το 2006). Η ολοκλήρωση της συµφωνίας
συνδέεται µε τη δηµιουργία ευρω-µεσογειακής ζώνης ελευθέρου εµπορίου, καθώς εµπεριέχει ρυθµίσεις για
διµερή και διαγώνια συσσώρευση (www.agadiragreement.org).
ΣΥΜΦΩΝΙΑ GENERAL ARAB FREE-TRADE AREA
Συµφωνία ελευθέρου εµπορίου µεταξύ των χωρών-µελών του Αραβικού Συνδέσµου (υπεγράφη το 1997, σε ισχύ
από το 1998). Αρµόδιο για την εφαρµογή της συµφωνίας είναι το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του
Αραβικού Συνδέσµου (www.arableagueonline.org).
ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ (COMESA)
Συµφωνία ελευθέρου εµπορίου µεταξύ 20 αφρικανικών κρατών η οποία προβλέπει την, µελλοντική, υιοθέτηση
κοινού εξωτερικού δασµολογίου (η Αίγυπτος έγινε µέλος το 1998, www.comesa.int).
ΣΥΜΦΩΝΙΑ QIZ (QUALIFIED INDUSTRIAL ZONES)
Τριµερής συµφωνία ΗΠΑ-Αιγύπτου-Ισραήλ (υπεγράφη το 2004, σε ισχύ από το 2005) βάσει της οποίας εταιρείες
εγκατεστηµένες σε Ειδικές Βιοµηχανικές Ζώνες στην Αίγυπτο δύνανται να εξάγουν κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα στις ΗΠΑ άνευ δασµών και ποσοστώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά ενσωµατώνουν εισροές
ισραηλινής προέλευσης σε προκαθορισµένο ποσοστό (10,5%) (www.qizegypt.gov.eg).
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∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Λιβύη (1990), Συρία (1991), Τυνησία (1998), Μαρόκο (1998), Λίβανος (1999), Ιορδανία (1998), Ιράκ (2001).
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Η Αίγυπτος έχει υπογράψει Συµφωνίες Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας µε 47 χώρες και ∆ιµερείς Συµφωνίες
Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων µε 100 χώρες (www.unctad.org/iia).
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η Αίγυπτος είναι µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου από το 1995.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Daily News Egypt: www.thedailynewsegypt.com
Business Today Egypt: www.businesstodayegypt.com
Al Ahram Weekly: http://weekly.ahram.org.eg/
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. Ελληνικές Αρχές
ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Τηλ .: (00202) 27955915, 27950443, 27951074, Fax: 27963903
Email: gremb.cai@mfa.gr, Web Site: www.hellas.org.eg
ΓΡ.ΟΕΥ
Τηλ .: (00202) 27948482, 27952036, Fax: 27940684
Email: ecocom-cairo@mfa.gr
ΓΕΝ . ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ)
Τηλ .: (00203) 4802088, 4802099, Fax: 4865896
Email: grgencon.ale@mfa.gr
ΓΕΝ.ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ (ΚΑΙΡΟ)
Τηλ .: (00202) 25753833, 25741085, 25741140, Fax: 25753962
Email: grgencon.cai@mfa.gr
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ PORT SAID
Τηλ.: +20 663222650, Fax: +20 663222614
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2. Αιγυπτιακές Αρχές
Υπουργεία
Ministry of Defense & Military Production
Tel: +20 (2) 2795-3063, +20 (2) 2794-7190, +20 (2) 2403-2158/9, Fax: +20 (2) 2290-6004, 2792-1336
E-mail: mmc@afmic.gov.eg, mod@afmic.gov.eg, Website: http://www.mmc.gov.eg
Ministry of Interior
Tel: +20 (2) 2795-7500, +20 (2) 2795-2300, +20 (2) 2795-5005, Fax: +20 (2) 2795-8068
Ministry of Foreign Affairs
Tel: +20 (2) 2574-9816 / 7, +20 (2) 2574-6861, +20 (2) 2574-6871, Fax: +20 (2) 2574-9533
E-mail: mofainfo@idsc.net.eg, Website: http://www.mfa.gov.eg
Ministry of Information
Tel: +20 (2) 2574-8496, +20 (2) 2574-9542, +20 (2) 2574-7120, Fax: +20 (2) 2575-8781, 25746928
Website: http://www.minfo.gov.eg
Ministry of Culture
Tel: +20 (2) 2738-0761 / 2, +20 (2) 2748-5065, +20 (2) 2748-6957, Fax: +20 (2) 2735-6449
E-mail: scc@idsc.net.eg, Website: http://www.scc.gov.eg
Ministry of Petroleum
Tel: +20 (2) 2670-6401/2/3/4/5
Fax: +20 (2) 2670-6419
E-mail: info-emp@emp.gov.eg, Website:

http://www.emp.gov.eg

Ministry of Electricity and Energy
Tel: +20 (2) 2401-2361, +20 (2) 2401-2362, +20 (2) 2401-2370, Fax: +20 (2) 2261-6302
Ministry of International Cooperation
Tel: +20 (2) 2391-0008, +20 (2) 2393-5147, Fax: +20 (2) 2390-8159
E-mail: mnafeh@idsc.net.eg, Website: http://www.mic.gov.eg
Ministry of State for Administrative Development
Tel: +20 (2) 2400-0100, +20 (2) 2402-3770, +20 (2) 2402-4143, Fax: +20 (2) 2262-8003, +20 (2) 2261-4126
Website: http://www.edara.gov.eg
Ministry of Communication & Information Technology
Tel: +20 (2) 3534-1010, +20 (2) 3534-1020, Fax: +20 (2) 3537-1111
E-mail: ir@mcit.gov.eg, Website: http://www.mcit.gov.eg
Ministry of Investment
Tel: +20 (2) 2405-5653/2/1, Fax: +20 (2) 2405-5635/36/38
E-mail: info@mi.gov.eg, Website: http://www.investment.gov.eg
Ministry of Military Production
Tel: +20 (2) 2795-2428, +20 (2) 2794-8739, Fax: +20 (2) 2795-3063
E-mail: fac009@iscc.gov.eg, webmaster@iscc.gov.eg, Website: http://isccnet.iscc.gov.eg
Ministry of Environmental Affairs
Tel: +20 (2) 2525-6442, +20 (2) 2525-6462, Fax: +20 (2) 2545-6490
E-mail: eeaa@eeaa.gov.eg, Website: http://www.eeaa.gov.eg
Ministry of Justice
Tel: +20 (2) 2792-2263/5/7/9, +20 (2) 2795-1176, Fax: +20 (2) 2795-8103
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Ministry of Water Resources & Irrigation
Tel: +20 (2) 2544-9446/7/8, Fax: +20 (2) 2544-9449
E-mail: minister@mwri.gov.eg, Website: http://www.mwri.gov.eg
Ministry of Civil Aviation
Tel: +20 (2) 2267-8544, +20 (2) 2267-7610, +20 (2) 2267-7612, Fax: +20 (2) 2268-8378, +20 (2) 2267-9470
Ministry of Finance & Insurance
Tel: +20 (2) 2342-8886, +20 (2) 2342-8010, +20 (2) 2342-8032, +20 (2) 2342-8830/40, Fax: +20 (2) 2686-1561
E-mail: info@salestax.gov.eg, Website: http://www.salestax.gov.eg
Ministry of Trade & Industry
Tel: +20 (2) 2792-1193/4/5, +20 (2) 2794-0089, Fax: +20 (2) 2794-8025
E-mail: moft@moft.gov.eg, Website: http://www.mfti.gov.eg
Ministry of State for Economic Development
Tel: +20 (2) 2401-4615, +20 (2) 2401-4719, Fax: +20 (2) 2401-4733
E-mail: udardeer@hotmail.com, Website: http://www.mop.gov.eg
Ministry of Housing, Utilities & New Communities
Tel: +20 (2) 2792-1574/6, +20 (2) 2792-1440/1, Fax: +20 (2) 3336-7179
E-mail: Nuca@Starnet.com.eg, Website: http://www.nuca.com.eg
Ministry of Manpower & Immigration
Tel: +20 (2) 2260-9363/4/5/6, +20 (2) 2260-9359, +20 (2) 2260-2199, Fax: +20 (2) 2261-8019
,
E-mail: info@mome.gov.eg, manpower@mome.gov.eg Website: http://www.emigration.gov.eg ,
http://www.manpower.gov.eg
Ministry of Social Affairs
Tel: +20 (2) 3337-0039, Fax: +20 (2) 2591-7799
,
E-mail: msi@idsc.gov.eg Website: http://www.ngolaw.org.eg
Ministry of Health & Population
Tel: +20 (2) 2794-1507, +20 (2) 2795-7046, Fax: +20 (2) 2795-3966
,
E-mail: moh@idsc.gov.eg, webmaster@mohp.gov.eg Website: http://www.mohp.gov.eg
Ministry of Agriculture, Animals & Fish Wealth & Land Reclamation Affairs
Tel: +20 (2) 3761-5059 / 2970, +20 (2) 3337-3388, Fax: +20 (2) 2749-8128
,
E-mail: Sea@idsc.gov.eg Website: http://www.agri.gov.eg
Ministry of Higher Education & Scientific Research Affairs
Tel: +20 (2) 2795-2155, +20 (2) 2795-0316, +20 (2) 2795-2575, Fax: +20 (2) 2794-1005
E-mail: info@egy-mhe.gov.eg, Website: http://www.egy-mhe.gov.eg
Ministry of Education
Tel: +20 (2) 2794-7363, +20 (2) 2794-9939, Fax: +20 (2) 2796-2952
E-mail: info@mail.emoe.org, Website: http://www1.emoe.org
Ministry of Transportation
Tel: +20 (2) 2795-5562/3/7, Fax: +20 (2) 2795-5564
Ministry of Tourism
Tel: +20 (2) 2682-8456/7, +20 (2) 2404-7002/3/4, +20 (2) 2261-1732, Fax: +20 (2) 2263-7199
,
E-mail: info@egypttourism.org Website: http://www.egypttourism.org
Minister of State for Local Development
Tel: +20 (2) 2749-7470, Fax: +20 (2) 2761-6383
Ministry of State for People’s Assembly Affairs
Tel: +20 (2) 2794-3000 / 5000, +20 (2) 2794-3130, +20 (2) 2794-3116, Fax: +20 (2) 2795-7681, 2794-8977
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E-mail: saic18@idsc.gov.eg, Website:

http://www.assembly.gov.eg

∆ηµόσιοι Φορείς-Οργανισµοί
General Authority for Free Zones & Investment
Tel: +202 240 55 452, Fax: +202 240 55 425
Email: investorcare@gafinet.org, www.gafinet.org
Arab Organization for Industrialization (AOI)
Tel: +20 (2) 2482-3377/94, Fax: +20 (2) 2482-6010
Website:
http://www.aoi.com.eg
Capital Market Authority
Tel: +20 (2) 2574-1000, +20 (2) 2574-3111, Fax: +20 (2) 2579-4176, +20 (2) 2575-5339
Website:
http://www.cma.gov.eg
Central Agency for Public Mobilization & Statistics (CAPMAS)
Tel: +20 (2) 2402-4632 2402-1559, 2402-2575, Fax: +20 (2) 2402-4099
Website: http://www.capmas.gov.eg
Central Bank of Egypt
Tel: +20 (2) 2392-6211, +20 (2) 2392-6108, Fax: +20 (2) 2392-5045, +20 (2) 2392-6361
Website: http://www.cbe.org.eg
Customs Authority
Tel: +20 (2) 2342-2016, +20 (2) 2342-2014, Fax: +20 (2) 2342-2280
Website: http://www.customs.gov.eg
EgyptAir Holding Company
Tel: +20 (2) 2267-6542, Fax: +20 (2) 2696-3334
Website:
http://www.egyptair.com.eg
Egyptian General Petroleum Corp. (EGPC)
Tel: +20 (2) 2518-4960, Fax: +20 (2) 2518-4963
Website:
http://www.egpc.com.eg
General Authority for Export & Import Control (GOEIC)
Tel: +20 (2) 2575-6130, +20 (2) 2575-6095/31, Fax: 2+20 (2) 2576-6971, +20 (2) 2575-8195
Immigration & Egyptians Abroad Administration
Tel: +20 (2) 3303-6431, +20 (2) 33036433, +20 (2) 33463496, Fax: +20 (2) 3303-5332
New Community Authority
Tel: +20 (2) 2792-1406, Fax: +20 (2) 2792-1408
Public Enterprise Office (PEO)
Tel: +20 (2) 2795-9288 / 87, Fax: +20 (2) 2795-9233
Sales Tax Authority
Tel: +20 (2) 2403-4893 / 96, +20 (2) 2405-0536 / 35, Fax: +20 (2) 2401-2702
Website:
http://www.salestax.gov.eg
Social Fund for Development (SFD)
Tel: +20 (2) 332-2000, +20 (2) 3794-8339, Fax: +20 (2) 333612985
http://www.sfdegypt.org
Website:
Egyptian Stock Exchange
Tel: +20 (2) 2395-9200, +20 (2) 2392-8698, +20 (2) 2392-1402 / 47, Fax: +20 (2) 2395-5799
Website:
http://www.egyptse.com
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Suez Canal Authority
Tel: +20 (2) 2794-0746 / 7 / 8 / 9, +20 (2) 2578-8350
Fax: +20 (2) 2795-1592, +20 (64) 391-4784, +20 (64) 391-4785
Taxation Authority
Tel: +20 (2) 2792-0767 / 68, +20 (2) 2795-2128, Fax: +20 (2) 2792-0774
Telecom Egypt
Tel: +20 (2) 2577-7551, +20 (2) 2578-1414, Fax: +20 (2) 2574-4244
http://www.telecomegypt.com.eg
Website:

3. Εµπορικά & Βιοµηχανικά Επιµελητήρια, Επιχειρηµατικοί Φορείς
Federation of Egyptian Chambers of Commerce
Tel: +20 (2) 2795-3677, +20 (2) 2795-2983, +20 (2) 2795-6066, Fax: +20 (2) 2795-1164
Cairo Chamber of Commerce
Tel: +20 (2) 2795-8261/2, +20 (2) 2794-8491, Fax: +20 (2) 2794-4358, +20 (2) 2454-6021
Alexandria Chamber of Commerce
Tel: +20 (3) 480-8355, +20 (3) 480-9339, Fax: +20 (3) 480-8993
Assiut Chamber of Commerce
Tel: +20 (88) 233-2082, +20 (88) 231-3177, Fax: +20 (88) 234-6044, +20 (88) 231-3177
Website:
http://www.asuit.gov.eg
Aswan Chamber of Commerce
Tel: +20 (97) 232-3902, +20 (97) 230-3084, Fax: +20 (97) 230-3084, +20 (97) 230-1177
Website:
http://www.aswan.gov.eg
Beni Suef Chamber of Commerce
Tel: +20 (82) 234-6292, +20(82) 232-2094, Fax: +20(82) 232-2094
Dakahleya Chamber of Commerce
Tel: +20 (50) 231-2720, Fax: +20 (50) 231-0670
Damietta Chamber of Commerce
Tel: +20 (57) 323-177, +20 (57) 322-799, Fax: +20 (57) 320-632
Website:
http://www.domyat.gov.eg
El Beheira Chamber of Commerce
Tel: +20 (45) 331-8207, Fax: +20 (45) 331-7531
http://www.beheira.gov.eg
Website:
El Fayoum Chamber of Commerce
Tel: +20 (84) 633-2148, +20 (84) 636-4011, Fax: +20 (84) 633-2148
Website:
http://www.fayoum.gov.eg
El Giza Chamber of Commerce
Tel: +20 (2) 572-1761, +20 (2) 569-9965, Fax: +20 (2) 568-3971, +20 (2) 569-9965
El Kaliobia Chamber of Commerce
Tel: +20 (13) 325-2177, +20 (13) 326-0142, Fax: +20 (13) 326-2477
El Menia Chamber of Commerce
Tel: +20 (86) 236-3232, +20 (86) 236-3266, Fax: +20 (86) 235-6885
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Menofia Chamber of Commerce
Tel: +20 (48) 222-1511, +20 (48) 222-8889, Fax: +20 (48) 222-6611, +20 (48) 222-6128
http://www.monofiya.gov.eg
Website:
El Wadi El Gedid Chamber of Commerce
Tel: +20 (92) 792-1528, Fax: +20 (92) 792-1528
Gharbeya Chamber of Commerce
Tel: +20 (40) 330-4090, +20 (40) 330-3793, Fax: +20 (40) 330-3793, +20 (40) 330-4090
Ismalia Chamber of Commerce
Tel: +20 (64) 391-1663, Fax: +20 (64) 391-5974
Website:
http://www.ismailya.gov.eg
Kafr El Sheikh Chamber of Commerce
Tel: +20 (47) 323-4191, Fax: +20 (47) 323-2916
Website:
http://www.kafrelshiekh.gov.eg
Matrouh Chamber of Commerce
Tel: +20 (46) 493-5864, +20 (46) 493-6227, Fax: +20 (46) 493-5864
Port Said Chamber of Commerce
Tel: +20 (66) 334-5542, +20 (66) 322-2733, Fax: +20 (66) 323-6141, +20 (66) 334-9419
Qena Chamber of Commerce
Tel & Fax: +20 (96) 533-2690
Website:
http://www.kena.gov.eg
Suez Chamber of Commerce
Tel: +20 (62) 333-1351, +20 (62) 333-4301, Fax: +20 (62) 333-1351, +20 (62) 333-4301
Sohag Chamber of Commerce
Tel: +20 (93) 232-3036, +20 (93) 231-0057, Fax: +20 (93) 232-3036, +20 (93) 231-0057
Sharkia Chamber of Commerce
Tel: +20 (55) 234-9744, +20 (55) 230-2073, +20 (55) 235-6005, Fax: +20 (55) 230-2423
The Red Sea Chamber of Commerce
Tel: +20 (65) 354-9298, Tel: +20 (65) 354-9298
South Sinai Chamber of Commerce
Tel: +20 (69) 377-3331; +20 (69) 366-1237, Fax: +20 (69) 377-3331
North Sinai Chamber of Commerce
Tel: +20 (68) 336-0327; +20 (68) 335-4827, Fax: +20 (68) 335-7834
Federation of Egyptian Industries
Tel: +20 (2) 2579-6590, 579-6592, 2579-7074, 2579-7075, Fax: +20 (2) 2576-1779
Website: www.fei.org.eg
Chamber of Building Materials Industries
Tel: +20 (2) 2578-4638, +20 (2) 2576-7415, Fax: +20 (2) 2576-7304
Chamber of Cereals, Grains, & Related Products
Tel: +20 (2) 2579-8901, Fax: +20 (2) 2579-8971
Chamber of Chemical Industries
Tel: +20 (2) 2579-7021, Fax: +20 (2) 2575-6117
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Chamber of Food Industries
Tel: +20 (2) 2579-7331, +20 (2) 2576-0534, +2-012-782-5233, Fax: +20 (2) 2574-8312
Chamber of Leather Industry
Tel: +20 (2) 2576-5632, Fax: +20 (2) 2576-5404
Chamber of Metallurgical Industries
Tel: +20 (2) 2577-4667, +2-010-461-4106, Fax: +20 (2) 2577-4556
Chamber of Engineering Industries
Tel: +20 (2) 2577-4334, +20 (2) 2577-4112, Fax: +20 (2) 2577-0889
Chamber of Petroleum & Mining
Tel: +20 (2) 2392-6462, Fax: +20 (2) 2393-0098
Chamber of Printing Industries
Tel: +20 (2) 2578-6709, +20 (2) 2577-8345, +20 (2) 2577-0451, Fax: +20 (2) 2577-7925
Chamber of Tanning, Leather & Fur Industries
Tel: +20 (2) 2577-3915, Fax: +20 (2) 2577-9676
Chamber of Woodworking & Furniture Industries
Tel: +20 (2) 2577-1778, Fax: +20 (2) 2577-0358
Chamber of Textile Industries
Tel: +20 (2) 2577-4425, Fax: +20 (2) 2577-4329
Chamber of Pharmaceutical, Cosmetics & Appliances Industries
Tel: +20 (2) 2393-7270, +20 (2) 2393-7260, Fax: +20 (2) 2393-7260
Alexandria Business Association (ABA)
Tel: +20 (3) 484-8978, +20 (3) 484-8979, Fax: +20 (3) 487-2411, +20 (3) 487-2206
E-Mail: aba@aba.org.eg, Website:
http://www.aba.org.eg
Borg El Arab Investors Association
Tel: +20 (3) 459-3650, Fax: +20 (3) 459-1198
E-Mail: invest.borg@yahoo.com
Egyptian Businessmen’s Association (EBA)
Tel: +20 (2) 2573-6030, +20 (2) 2572-3020, +2-010-538-4604, Fax: +20 (2) 2572-3855
Website: http://www.eba.org.eg
Egyptian Small Enterprise Development Foundation
Tel: +20 (2) 3336-3980/1/2, Fax: +20 (2) 3336-3983
Sadat City Investors Association
Tel: +20 (48) 260-1614, +20 (48) 260-2992, +20 (48) 260-2968, Fax: +20 (48) 260-1468
Tenth of Ramadan Investors Association
Tel: +20 (15) 372-750/1/2, Fax: +20 (15) 363-413
E-Mail: ex_manager@triaeg.com, Website: www.triaeg.com

4. Τράπεζες
National Societe Generale Bank
Phone : +20 2 27707777; +20 2 27707290; Fax : +20 2 27707799 ; +20 2 27707297
http://www.nsgb.com.eg
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Arab Bank
Phone : +20 2 33094862; +20 2 33094652; Fax : +20 2 33029065; +20 2 33094664 ;
http://www.arabbank.com.eg
African Export Import Bank
Phone : +20 2 25780281; +20 2 25780282; Fax : +20 2 25780276; +20 2 25780277
http://www.afreximbank.com
Arab Banking Corporation Egypt
Phone : +20 2 27362756; +20 2 27362684, Fax : +20 2 27363572; +20 2 27363614
http://www.arabbanking.com.eg
Arab Int'l Bank
Phone : +20 2 23916391; +20 2 23916492; Fax : +20 2 23916233; +20 2 23915922
http://www.aib.com.eg
Bank Audi
Phone : +20 2 33362516; +20 2 33362517; Fax : +20 2 33483818;
http://www.banqueaudi.com
Bank of Alexandria
Phone : +20 2 23992000; +20 2 23916079; +20 2 23916796; Fax : +20 2 23921479; +20 2 23913495
http://www.alexbank.com
General information
Banque Du Caire
Phone : +20 2 22648401;+20 2 22646401; Fax : +20 2 22646606; +20 2 23919982
http://www.bdc.com.eg
Banque Misr
Phone : +20 2 23977000, Fax : +20 2 27560800
http://www.banquemisr.com
Barclays Bank Egypt
Phone : +20 2 23662600; +20 2 2366260; Fax : +20 2 23662814; +20 2 23662810
http://www.barclays.com
BNP Paribas Egypt
Phone : +20 2 27957943; +20 2 27948323; Fax : +20 2 27952906; +20 2 27955316
http://www.egypt.bnpparibas.com
Citibank N.A. Egypt
Phone : +20 2 27951873; +20 2 27951875; Fax : +20 2 27922782; +20 2 27958056 ;
http://www.citibank.com/egypt http://www.citigroup.com http://www.citidirect.com
Commercial Int'l Bank Egypt
Phone : +20 2 35703043, +20 2 37472000, Fax : +20 2 37503022
http://www.cibeg.com
Credit Agricole Egypt
Phone : +20 2 27382661, Fax : +20 2 27380450
http://www.caegypt.com
Egyptian Gulf Bank
Phone : +20 2 37606632; +20 2 37606467, Fax : +20 2 37606512; +20 2 37490002
http://www.egbbank.com.eg
Egyptian Housing Finance ( E.H.F.C )
Phone : +20 2 24326934; +20 2 24300690, Fax : +20 2 22047263
http://www.ehfc.com.eg
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Export of Development Bank of Egypt
Phone : +20 2 37480587; +20 2 37480579; Fax : +20 2 33385940 ; +20 2 33385938
http://www.edbebank.com
Faisal Islamic Bank of Egypt
Phone : +20 2 37621285 ; +20 2 37621286 ; Fax : +20 2 37621281 ; +20 2 37621290 ;
http://www.faisalbank.com.eg
Housing & Development Bank ( HDB )
Phone : +20 2 37492013 ; +20 2 37492014 ; +20 2 37492015 ; Fax : +20 2 37600712 , +20 2 37602969 ;
http://www.hdbegy.com
HSBC Bank Egypt SAE
Phone : +20 2 25298000
http://www.egypt.hsbc.com http://www.hsbc.com
Industrial Development & Egyptian Labor Bank of Egypt ( IDBE )
Phone : +20 2 25779188 ; +20 2 25780988 ; +20 2 25771509 ; Fax : +20 2 25790002 ; +20 2 25786580 ;
http://www.idbeegypt.com
Mashreq Bank Egypt ( P.S.C. )
Phone : +20 2 35710417 ; +20 2 35710418 ; +20 2 35710419 ; Fax : +20 2 35710423
http://www.mashreqbank.com
Misr Financial Investments
Phone : +20 2 33350073 ; +20 2 33354690 ; +20 2 33354692 ; Fax : +20 2 37493374
http://www.mficsae.com
Misr Iran Development Bank
Phone : +20 2 35727311 ; +20 2 35683479 ; +20 2 35703460, Fax : +20 2 35701185 ; +20 2 35721168
http://www.midb.com.eg
National Bank for Development ( N.B.D )
Phone : +20 2 23930553 ; +20 2 23923245 ; +20 2 23923528 ; Fax : +20 2 23905540 ;+20 2 23905681 ;
National Bank of Egypt
Phone : +20 2 25749101 ; +20 2 25747151 ; +20 2 25748905 ; Fax : +20 2 25762672 ; +20 2 25748046 ;
http://www.nbe.com.eg
National Bank of Greece Cairo Branch
Phone : +20 2 33370751 ; +20 2 33370476 ; +20 2 33380065, Fax : +20 2 33370579
http://www.nbg.gr.com
National Investment Bank
Phone : +20 2 27946197 ; +20 2 27944386 ; +20 2 27941336 ; Fax : +20 2 27957399 ; +20 2 27962004 ;
Piraeus Bank Egypt
Phone : +20 2 25795634 ; +20 2 25795696 ; +20 2 25753824 ; Fax : +20 2 25795673 ; +20 2 25799862 ;
+20 2 25742181
http://www.piraeusbank.com.eg
Societe Arabe Int'l de Banque
Phone : +20 2 37496430 ; +20 2 37499464 ; +20 2 33361484 ; Fax : +20 2 37489733 ; +20 2 33363244 ;
http://www.saib.com.eg
Suez Canal Bank
Phone : +20 2 27940460 ; +20 2 27942841 ; +20 2 27945394 ; Fax : +20 2 27942717 ; +20 2 27942526 ;
http://www.sciegypt. com http://www.scbank.com.eg
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The United Bank
Phone : +20 2 27920146 ; +20 2 27920147 ; +20 2 27920148 ; Fax : +20 2 27920150 ; +20 2 27920153
http://www.theubeg.com

5. ∆ιοργανωτές Εκθέσεων
General Organization for Int'l Exhibitions & Fairs (GOIEF)
Tel: +20 (2) 2260-7810/1/5, Fax: +20 (2) 2260-4548/21
Website:
http://www.goief.gov.eg
Forum Egypt

Tel.: + 202 40496 60, 736 7120, 12287 87 57, Fax: + 202 4049660
www.forumegypt.com, info@forumegypt.com)
Middle East Trade Fairs
Tel.: +2 02 3335 7494 - 3761 2758, Fax: +2 02 3761 7898
e-mail: info@apexcairo.net - info@mtf-fairs.com, www.mtf-fairs.com
Grand Event
Tel.: +202 25272440, +2010 5047104
e-mail: info@grand-event.org, info@grandevent-eg.com, www.grandevent-eg.com)
Sama Marketing Business
Tel.: +202 33879768, Fax: +202 33539456
e-mail: info@smbegypt.com smbegypt@gmail.com, www.smbegypt.com
Arabian Group for Development
Tel.: +202 304 60 49, 305 08 98, Fax: +202 304 60 07
e-mail: info@agd-exhibitions.net, www.agd-exhibitions.net)
International Fairs Group
Tel.: +202 275 38 401, Fax: +202 275 38 323,
e-mail: info@acg-itf.com, www.acg-itf.com

6. Ξενοδοχεία
Cairo Marriott Hotel
Phone: +20(2) 2739-4670, Fax: +20(2) 2735-1108
Email: nadia.elansari@marriotthotels.com, Web: http://www.cairomarriotthotel.com
InterContinental Citystars Cairo
Phone: +20(2) 4800 100, Fax: +20(2) 4800 200
Email: david.traynor@interconticitystars.com, Web:http://www.citystars.intercontinental.com
Semiramis InterContinental
Phone: +20(2)795-7171, Fax: +20(2) 796-3020
Email: hala.sabry@semiramisinterconti.com, Web: http://www.intercontinental.com/cai-semiramis
Shepheard Hotel
Phone: +20(2) 792-1000, Fax: +20(2) 792-1010
Email: info@shepheard-hotel.com, Web: http://www.shepheard-hotel.com
Conrad Cairo Hotel
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Phone : +20 2 25808000, Fax : +20 2 25808080
http://www.conradcairohotels.com
Grand Hyatt Hotels Cairo
Phone : +20 2 23651234, Fax : +20 2 23621927
http://www.cairo.grand.hyatt.com
Four Seasons Cairo Nile Plaza
Phone : +20 2 27917000 , Fax : +20 2 27916900
http://www.fourseasons.com/caironp
Nile Hilton Hotel
Phone : +20 2 25780666 , Fax : +20 2 25780475
http://www.hilton.co.uk/nile
Sofitel Gezirah Hotel
Phone : +20 2 27373737, Fax : +20 2 27398298
http://www.sofitel.com

7. ∆ιπλωµατικές Αποστολές
Embassy of Austria in Cairo
Phone: (+20) (2) 570 29 75, Fax: (+20) (2) 570 29 79
Web Site: http://www.austriaegypt.org, Email: kairo-ob@bmeia.gv.at
Embassy of Belgium in Cairo
Phone: + (20) (2) 2792.59.66, + (20) (2) 2794.74.94 Γ 96, Fax: + (20) (2) 2279.43.147
Web Site: http://www.diplomatie.be/cairo, Email: cairo@diplobel.fed.be,cairo.visa@diplobel.org
Bulgarian Embassy in Cairo
Phone: 0020 2 27-363-025, Fax: 0020 2 27-363-826
Email: bulembcai@link.net
Embassy of Canada in Cairo
Phone: (011 20 2) 2791-8700, Fax: (011 20 2) 2791-8860
Web Site: http://www.egypt.gc.ca, Email: cairo-cs@international.gc.ca
Embassy of the Republic of Cyprus in Cairo
Phone: + 20 2 33455967, + 20 2 33455968, + 20 2 33455494, Fax: + 20 2 33455969
Email: kyproscai1@access.com.eg
Embassy of the Czech Republic in Cairo
Phone: 0020/2/37485531, 0020/2/37485469, 0020/2/37485833<BR, Fax: 0020/2/37485892
Web Site: http://www.mzv.cz/cairo, Email: cairo@embassy.mzv.cz
Royal Danish Embassy in Egypt
Phone: (+20 2) 2739 6500, Fax: (+20 2) 2739 6588
Web Site: http://www.ambkairo.um.dk/da, Email: caiamb@um.dk
Embassy of Finland in Egypt
Phone: +20-2-736 3722, Fax: +20-2-737 1376
Web Site: http://www.finland.org.eg/, Email: sanomat.kai@formin.fi
Embassy of France in Cairo
Phone: [20] (2) 3 567 32 00, Fax: [20] (2) 3 567 32 01
Web Site: http://www.ambafrance-eg.org/, Email: questions@ambafrance-eg.org
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Embassy of Germany in Cairo
Phone: (00202) 739-9600, Fax: (00202) 736-0530
Web Site: http://www.kairo.diplo.de/Vertretung/kairo/en/St ... , Email: germemb@tedata.net.eg
Embassy of Hungary in Cairo
Phone: 2-7350659, Fax: 2-7358648
Embassy of Ireland in Egypt
Phone: +202 27358264, +202 27358547, +202 27364653 , Fax: +202 27362863
Email: cairoembassy@dfa.ie
Embassy of Italy in Cairo
Phone: 0020227730109, 0020227730110, Fax: 0020225770165
Web Site: http://www.ambilcairo.esteri.it, Email: ambasciata.cairo@esteri.it
Latvian Embassy in Cairo
Phone: (202) 2 738 41 88, Fax: (202) 2 738 41 89
Email: embassy.egypt@mfa.gov.lv
Embassy of Malta in Cairo
Phone: 0020 (2) 736 2368/9; 0020 2 735 6717, Fax: 0020 2 736 2371
Email: maltaembassy.cairo@gov.mt
Royal Netherlands Embassy in Cairo
Phone: +20-2-7395500, Fax: +20-2-7365249
Web Site: http://www.hollandemb.org.eg/, Email: az-cz@hollandemb.org.eg,kai-ca@minbuza.nl
Royal Norwegian Embassy in Cairo
Phone: +202 7353340, Fax: +202 7370709
Web Site: http://www.norway-egypt.org/, Email: emb.cairo@mfa.no
Embassy of Romania in Cairo
Phone: (00) (20) (2) 7360107 or (00) (20) (2) 7355326, Fax: (00) (20) (2) 7360851
Email: roembegy@link.net
Embassy of Russia in Cairo
Phone: +202 748-9353, 748-9354, 748-9355, 748-9356, Fax: +202 760-9074
Email: ruemeg@tedata.net.eg
Embassy of Slovakia in Cairo
Phone: (+20-2) 3358240/+20-2-3357544/+20-2-3376901, Fax: (+20-2) 3355810
Email: zukahira@tedata.net.eg
Embassy of Slovenia in Egypt
Phone: +20-2-7491771, Fax: +20-2-7497141
Email: vka@mzz-dkp.gov.si
Embassy of Spain in Egypt
Phone: +20-3-3939185, Fax: +20-3-3922226
Email: cgspalejandria@mail.mae.es
Embassy of Sweden, Cairo
Phone: +20 (2) 728 9200, Fax: +20 (2) 735 4357
Email: ambassaden.kairo@foreign.ministry.se
British Embassy in Cairo, Egypt
Phone: 002 02 27940852 – 8, Fax: 002 02 27940859 or 27943065
Email: info@britishembassy.org.eg
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Embassy of United States in Cairo
Phone: [20] [2] 797-3300
Web Site: http://egypt.usembassy.gov/, Email: consularcairo@state.gov

8. ∆ιεθνείς-Περιφερειακοί Οργανισµοί
African Export Import Bank (AFREXIM)
Tel: +20 (2) 2578-0281, +20 (2) 2578-0282, +20 (2) 2578-0286, Fax: +20 (2) 2578-0276-9
Website: www.afreximbank.com
African Development Bank, Egypt Country Office (EGCO)
Tel: +20 (2) 2516-0906, 2516-0546, Fax: +20 (2) 2516-0868
Website: www.afdb.org
International Finance Corporation (IFC)
Tel: +20 (2) 2461-9140/45/50, Fax: +20 (2) 2461-9130/60
Website: www.ifc.org
Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration
Tel: +20 (2) 2735-1333/35/37, +20 (2) 737-3691/93, Fax: +20 (2) 2735-1336
,
E-mail: info@N0SPAM.crcica.org.eg Website:
http://www.crcica.org.eg
Commission of the European Communities Delegation in Egypt
Tel: +20 (2) 3749-4680, Fax: +20 (2) 3749-5363
E-mail: delegation-egypt@cec.eu.int, Website:
http://www.eu-delegation.org.eg
United Nations Development Program (UNDP)
Tel: +20 (2) 2578-4840/1/2/3/4/5/6, Fax: +20 (2) 2578-4847
Website:
http://www.undp.org.eg

9. Ελληνική Οµογένεια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΡΟΥ
Τηλ.: +202 25891094, Fax: +202 25884652
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Τηλ.: +20 34865084, Fax: +20 34874854
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Tel: 00202/57 41 190, Fax: 00202/57 54 970
E-Mail: tonythemis@yahoo.com
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
Tel: 00203/48 68 583, 48 62 974, Fax: 00203/48 62 698
E-Mail: greekchamber@link.net
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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