Οηθνλνκηθή επηζθόπεζε Αηγύπηνπ (1-30/9/2021)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Αλαζεώξεζε από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην αλαθνξηθά κε ηα ζελάξηα νηθνλνκηθήο
απόδνζεο ζηελ πξνζερή πεξίνδν 2021/2022
Ζ ππνπξγόο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Υάια Δι αΐλη αλαζεώξεζε ηα
ζελάξηα γηα ηηο επηδόζεηο θαη ηνπο δείθηεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο ην επόκελν δηάζηεκα.
Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε ππνπξγόο Saeed είπε όηη νη βαζηθνί
ζηόρνη πνπ επηδηώθεη ε θπβέξλεζε πεξηιακβάλνπλ ηελ ρσξίο απνθιεηζκνύο, βηώζηκε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζώο θαη ηελ αύμεζε ησλ επθαηξηώλ εξγαζίαο γηα όινπο. Οη ζηόρνη
απηνί απαηηνύλ δηαζθάιηζε πςειώλ επηπέδσλ επελδύζεσλ θαη ηόλσζε ησλ αλαδπόκελσλ
νηθνλνκηθώλ ηνκέσλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία κέζσ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ.
Από ηελ άπνςε απηή, ε ππνπξγόο είπε όηη νη επελδύζεηο είλαη ε θηλεηήξηα δύλακε αλάπηπμεο
θπξίσο ζηηο ρώξεο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, ζεκεηώλνληαο όηη ηα παθέηα ηόλσζεο πνπ
δηαηίζεληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλατνύ, ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζε
100 δηζ. EGP, βνήζεζαλ, καδί κε άιιεο πξσηνβνπιίεο πνπ μεθίλεζαλ από ηνλ πξόεδξν ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αηγύπηνπ, γηα λα απμεζνύλ νη ξπζκνί αλάπηπμεο θαηά πεξίπνπ 0,3
πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην νηθνλνκηθό έηνο 2019/2020 θαη θαηά πεξίπνπ 0,6 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο ην νηθνλνκηθό έηνο 2020/2021.
Ζ Τπνπξγόο επεζήκαλε όηη ην πξόγξακκα δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ επηθεληξώλεηαη
θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο βηνκεραλίαο, ησλ επηθνηλσληώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο
ησλ πιεξνθνξηώλ, θαζώο αληαπνθξίλνληαη ζηα ζηνρεπκέλα πξόηππα. Με βάζε πα παξαπάλσ,
ηα ζελάξηα πεξηιακβάλνπλ κηα κεηξηνπαζή νηθνλνκηθή αλάπηπμε κεζνπξόζεζκα ιόγσ ησλ
ζπλεπεηώλ ηνπ Covid-19 πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνύλ. Καηά ηε ζπλάληεζε παξνπζηάζηεθε
επίζεο έλα «αηζηόδνμν ζελάξην», ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηνκεαθήο δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο θαη ηαρύηεξε νηθνλνκηθή αλάθακςε.
Δλ ησ κεηαμύ, ν ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Μνράκελη Μαάηη είπε όηη έλαο από ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο ζηόρνπο ην επόκελν δηάζηεκα είλαη ε επαλαθνξά ηεο θαζνδηθήο πνξείαο
ηνπ ιόγνπ ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο 2021/22.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πξνώζεζε Γεξκαλν-Αηγππηηαθήο πλεξγαζίαο
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Αξαβν-Γεξκαληθνύ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
Abdel Aziz Al Mekhlafy δήισζε όηη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ Καΐξνπ θαη ηνπ Βεξνιίλνπ
ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξώλ έρεη πξνρσξήζεη ζεκαληηθά ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα.
ε δειώζεηο ηνπ ζην MENA, πξόζζεζε όηη γεξκαληθέο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ
Αίγππην θαζώο ε αηγππηηαθή αγνξά είλαη ειθπζηηθή γηα ηηο γεξκαληθέο επελδύζεηο. Ζ
Αίγππηνο είλαη ν ηξίηνο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο Γεξκαλίαο ζε αξαβηθό επίπεδν κεηά ηα ΖΑΔ
θαη ηε ανπδηθή Αξαβία.
Δλ ησ κεηαμύ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο Αξαβηθώλ Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ
(UAC) Khaled Hanafy ζην πεξηζώξην ηνπ αξαβν-γεξκαληθνύ θόξνπκ πγείαο, ραηξέηεζε ηε
γεξκαλν-αηγππηηαθή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζπλεξγαζία. Ζ αηγππηηαθή-γεξκαληθή
ζπλεξγαζία είλαη πνιύ νπζηαζηηθή είηε ζε πνιηηηθό, νηθνλνκηθό είηε ζε ηδησηηθό επίπεδν.
πλαληήζεηο αμησκαηνύρσλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο πξαγκαηνπνηνύληαη ηαθηηθά, θαη ηόληζε
ηα επηηεύγκαηα ηεο Αηγύπηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηεο γεξκαληθήο
εηαηξηθήο ζρέζεο. Υαηξέηηζε επίζεο ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζε δηάθνξνπο
ηνκείο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
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ρεηηθή κείσζε ησλ έκθπισλ δηαθξίζεσλ ζηελ Αίγππην, ρσξίο όκσο εκθαλή πξόνδν
Ζ Αίγππηνο θηλείηαη γεληθά πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε σο πξνο ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ, αιιά
ε πξόνδνο είλαη αξγή θαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο νη γπλαίθεο θαζίζηαληαη ιηγόηεξν ηζρπξέο,
αλαθέξεη έθζεζε ηνπ Παγθόζκηνπ Οηθνλνκηθνύ Φόξνπκ (WEF). Ζ Αίγππηνο αλέβεθε πέληε
ζέζεηο ην 2021 ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ WEF γηα ην ράζκα ησλ θύισλ θαηαηάζζνληαο ηε
129ε αλάκεζα ζε 156 ρώξεο, αιιά ε πηώζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζηελ νηθνλνκία
θαη ε αύμεζε ηεο αληζόηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο δείρλεη όηη ππάξρεη αθόκε πνιύ
δνπιεηά λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ράζκα κεηαμύ ησλ θύισλ.
Ο Παγθόζκηνο Γείθηεο γηα ην ράζκα ησλ θύισλ: Ο δείθηεο αμηνινγεί ηα θελά πνπ βαζίδνληαη
ζην θύιν ζε ηέζζεξηο βαζηθνύο ηνκείο-νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή, εθπαίδεπζε, πγεία θαη
επηβίσζε θαη πνιηηηθή ελδπλάκσζε-θαη παξαθνινπζεί ηελ πξόνδν ζε απηνύο ηνπο ηνκείο ζε
δηαθνξεηηθέο ρώξεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Γηα θάζε πεξηνρή, νη ρώξεο ιακβάλνπλ
βαζκνινγία κεηαμύ 0 θαη 1 (ην 1 είλαη ην πςειόηεξν), ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδνληαη
γηα λα δώζνπλ ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ θαζνξίδεη ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξώλ.
Τπάξρεη πξόνδνο όζνλ αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε, όπνπ ε εγγξαθή ζε
πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ζρεδόλ ζην ίδην επίπεδν
κεηαμύ Αηγππηίσλ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ. Τπάξρεη αθόκε θάπνηα αληζόηεηα κεηαμύ ηνπ
πνζνζηνύ αιθαβεηηζκνύ, ην νπνίν γηα ηηο γπλαίθεο αλέξρεηαη ζην 65,6% έλαληη 76,5% γηα
ηνπο άλδξεο. Ζ Αίγππηνο έρεη επίζεο θάλεη ζαθή πξόνδν όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή
ελδπλάκσζε: Ζ αύμεζε ησλ γπλαηθώλ βνπιεπηώλ βνήζεζε ηελ Αίγππην λα θιείζεη ην ράζκα
πνιηηηθήο ελδπλάκσζεο θαηά 6% από ηελ έθζεζε ηνπ 2020, απμάλνληαο ηελ θαηάηαμε ζηνλ
ππν-δείθηε ζηε ζέζε 78 από 103 πέξπζη. Ζ δηαθνξά ζηνπο εγεηηθνύο ξόινπο εμαθνινπζεί λα
είλαη ηζρπξή. Μόλν ην 27% ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ εθπξνζώπσλ ηεο Αηγύπηνπ θαη ην 24%
ησλ ππνπξγώλ είλαη γπλαίθεο.
Οη γπλαίθεο έρνπλ απνδπλακσζεί νηθνλνκηθά, θαζώο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζην
εξγαηηθό δπλακηθό ππνρώξεζε πέξπζη, κε κόλν ην 20% ησλ Αηγππηίσλ γπλαηθώλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, έλαληη 75,2% ησλ αλδξώλ. Οη γπλαίθεο
ππνεθπξνζσπνύληαη κεηαμύ ησλ επαγγεικαηηώλ θαη ησλ ηερληθώλ εξγαδνκέλσλ, εθ ησλ
νπνίσλ απνηεινύλ κόλν ην 33,4% ελώ νη άλδξεο ην 66,6%. Ζ θαηάζηαζε είλαη αθόκε
ρεηξόηεξε ζε επίπεδν δηνηθεηηθώλ ζέζεσλ, όπνπ ε γπάιηλε νξνθή δε θαίλεηαη λα ζπάεη.
Δλίζρπζε ησλ νηθνλνκηθώλ δεζκώλ αλάκεζα ζηελ Αίγππην θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ρώξεο
Ο πξσζππνπξγόο Mostafa Madbouli ηόληζε ηελ επηζπκία ηνπ θξάηνπο λα εληζρύζεη ηνπο
νηθνλνκηθνύο θαη εκπνξηθνύο δεζκνύο ηνπ κε δηάθνξεο ρώξεο ηεο πεξηνρήο θαη νιόθιεξν ηνλ
θόζκν. Ζ Αίγππηνο ζα παξακείλεη εκπνξηθόο, πιηθνηερληθόο θαη πνιηηηζηηθόο θόκβνο πνπ ζα
ζπλδέεη Αλαηνιή θαη Γύζε, πξόζζεζε ν πξσζππνπξγόο. Σν αηγππηηαθό θξάηνο θαηάθεξε ζε
όιε ηελ ηζηνξία ηνπ λα αλαπηύμεη ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο
ζρέζεηο ηνπ κε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, είπε ν Μαληκπνπιη. Ο αηγππηηαθόο πνιηηηζκόο
ήηαλ έλαο από ηνπο πξώηνπο πνπ είρε αληαιιαγέο κε άιινπο πνιηηηζκνύο ηεο πεξηνρήο κέζσ
εκπνξηθώλ αληαιιαγώλ, όπνπ ην εκπόξην ζεκαηνδόηεζε ηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ
πνιηηηζκνύ θαη ηελ αληαιιαγή εζίκσλ, ηδεώλ θαη εθεπξέζεσλ, πξόζζεζε.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε Αίγππηνο έρεη ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ Αθξηθή ράξε ζε έλα
όξακα θαη κηα ελεξγή θαη ζπλεηδεηή δηπισκαηία κε επηθεθαιήο ηνλ Πξόεδξν Ακπληέι Φαηάρ
Δι ίζη, είπε ν πξσζππνπξγόο. Ζ Αίγππηνο έρεη επίζεο ππνγξάςεη αξθεηέο ζπκθσλίεο κε
δηάθνξα παγθόζκηα νηθνλνκηθά κπινθ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αηγππηηαθήο-Δπξσπατθήο
πκθσλίαο Δηαηξηθήο ρέζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεο πκθσλίαο MERCOSUR κε
ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ελώ βξίζθνληαη ζε εμέιημε δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ
ππνγξαθή ζπκθσλίαο ειεύζεξνπ εκπνξίνπ κε ηηο ρώξεο ηεο Δπξαζηαηηθήο Έλσζεο.
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Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηα λέα έξγα ππνδνκώλ
Σν Κέληξν Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηώλ θαη Απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ (IDSC)
δήισζε ηελ Κπξηαθή όηη ε Αίγππηνο είλαη πξόζπκε λα πηνζεηήζεη κηα ζεηξά ζηξαηεγηθώλ θαη
απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο αλάθακςεο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρηζε ηνπ θύθινπ παξαγσγήο παξά ηελ παλδεκία ηνπ θνξνλντνύ.
Ζ έθζεζε IDSC ππνγξάκκηζε ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ αλεξγίαο, ράξε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από λέα έξγα πνπ αύμεζαλ ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 3
εθαηνκκύξηα ην 2021. Οη δείθηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο εμαθνινπζνύλ λα βξίζθνληαη ζε
αλνδηθή πνξεία, ε νπνία πηζηώλεηαη ζε έλα επηηπρεκέλν πξόγξακκα νηθνλνκηθήο
κεηαξξύζκηζεο, ζεκεηώλεη ε έθζεζε, ζέηνληαο ην πνζνζηό αλεξγίαο ζην 7,3 % θαηά ην
δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2021 ζε ζύγθξηζε κε 12,5 % ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2016. Σν 2020, είρε
θηάζεη ην 9,6 ηνηο εθαηό θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο.
Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ απμήζεθε θαηά 8% θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2021 θαη
έθηαζε ηα 27 εθαηνκκύξηα ζε ζύγθξηζε κε 25 εθαηνκκύξηα ην 2016. Πέξπζη, ν αξηζκόο ησλ
εξγαδνκέλσλ ήηαλ 24,1 εθαηνκκύξηα θαηά ην ίδην ηξίκελν. Ζ έθζεζε αλαθέξεη αύμεζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ εηαηξεηώλ πνπ ηδξύνληαη θάζε ρξόλν θαηά 135,5 %, κε 28.500 επηρεηξήζεηο λα
εγγξάθνληαη ην 2020-2021 έλαληη 12.100 ην 2015-2016. Σν 2019-2020, εγγξάθεθαλ 22.100
εηαηξείεο.
Σν έξγν New Capital βνεζά επίζεο ζηε δεκηνπξγία πεξίπνπ 1 εθαηνκκπξίνπ άκεζσλ θαη
έκκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνζζέηνληαο όηη πεξηιακβάλεη επηά πεξηνρέο θαηνηθίαο.
Ζ έθζεζε έξημε επίζεο θσο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ αμηνιόγεζεο γηα ηελ
Αίγππην έσο ην 2025. Αλαθέξζεθε ζε έθζεζε ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ (ΓΝΣ)
γηα ηελ Αίγππην, ε νπνία αλακέλεη όηη ην πνζνζηό αλεξγίαο ζα θηάζεη ην 9,8 % ην 2021, ην
9,4 % ην 2022, ην 9 % ην 2023 , 8,5 % ην 2024 θαη 7,9 % ην 2025.
Παξαρώξεζε θξαηηθήο γεο κε πξνεδξηθό δηάηαγκα γηα εθκεηάιιεπζε
Ο Πξόεδξνο Ακπληέι Φαηάρ Δι ίζη εμέδσζε ην δηάηαγκα αξηζ. 422 ηνπ 2021 γηα ηελ
παξαρώξεζε έθηαζεο 16,42 θεληάλ θξαηηθήο γεο ζηελ πεξηνρή Εααθαξάλα ηεο επαξρίαο ηεο
Δξπζξάο Θάιαζζαο πξνο όθεινο ηεο Αηγππηηαθήο Γεληθήο Πεηξειατθήο Δηαηξείαο (EGPC)
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δεκηνπξγία λέαο πεξηνρήο ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ο Πξόεδξνο ίζη εμέδσζε επίζεο ην δηάηαγκα αξηζ. 423 ηνπ 2021 ζρεηηθά κε ηελ
παξαρώξεζε έθηαζεο 19,92 θεληάλ ζηελ επαξρία ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο ζην Τπνπξγείν
Νενιαίαο θαη Αζιεηηζκνύ.
Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα αξ. 424 ηνπ 2021 εθδόζεθε επίζεο γηα ηελ αιιαγή ηεο νξηνζέηεζεο
ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ κεηαμύ ησλ επαξρηώλ ηνπ Βόξεηνπ ηλά θαη ηνπ Ννηίνπ ηλά.
ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΑ
Αύμεζε ησλ εκβαζκάησλ από ην εμσηεξηθό θαηά ην νηθνλνκηθό έηνο 2019-2020
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) δήισζε ηελ Σεηάξηε όηη ηα εκβάζκαηα αηγππηίσλ
νκνγελώλ απμήζεθαλ θαηά 13,2 % ην νηθνλνκηθό έηνο 2020-21 θαη έθηαζαλ ηα 31,4
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα πεξίπνπ, έλαληη 27,8 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ
ην νηθνλνκηθό έηνο 2019-20.
ε αλαθνίλσζή ηεο, ε CBE αλέθεξε όηη ηα εκβάζκαηα αηγππηίσλ κεηαλαζηώλ από ηνλ
Απξίιην έσο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2021 απμήζεθαλ θαηά 29,6% ήηνη από 6,2 δηζεθαηνκκύξηα
δνιάξηα ζε 8,1 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, ελώ ηα εκβάζκαηα ηνπ Ηνπλίνπ απμήζεθαλ θαηά
15,5% θαη έθηαζαλ ηα 2,9 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, έλαληη 2,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2020.
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ
Η θεληξηθή ηξάπεδα ζα εθδώζεη άδεηεο αλέπαθσλ ζπλαιιαγώλ κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ
Οη έκπνξνη ζα κπνξνύλ ζύληνκα λα δέρνληαη αλέπαθεο πιεξσκέο κέζσ ησλ θηλεηώλ ηνπο
ζπζθεπώλ, όπσο δήισζε ρζεο ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ ζε δήισζε όηη ζα αξρίζεη
λα εθδίδεη άδεηεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηηο αλέπαθεο πιεξσκέο κέζσ θηλεηνύ. Ζ CBE έρεη
ππόςε ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θάξηεο ηνπο γηα
λα πιεξώλνπλ ρσξίο επαθή κέζσ ησλ ηειεθώλσλ ηνπ πσιεηή θαη άιισλ έμππλσλ ζπζθεπώλ,
νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ειεθηξνληθέο κεραλέο ζεκείνπ πώιεζεο (POS).
Ζ θεληξηθή ηξάπεδα δελ απνθάιπςε πόηε ζα μεθηλήζεη ηελ έθδνζε αδεηώλ ή πνηεο
επηρεηξήζεηο ζα είλαη επηιέμηκεο λα ππνβάινπλ αίηεζε. Ζ ηξάπεδα είπε όηη ζηόρνο είλαη λα
ππνζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο λα ςεθηνπνηήζεη ηελ νηθνλνκία θαη λα θπλεγήζεη
ηε θνξνδηαθπγή ζηηο ΜΜΔ. Σν CBE θέηνο αύμεζε ηα όξηα αλάιεςεο θαη κεηαθνξάο γηα
πιεξσκέο κέζσ θηλεηώλ, άλνημε ππεξεζίεο απνηακίεπζεο θαη δαλείνπ ζηνπο ρξήζηεο
πνξηνθνιηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη εηζήγαγε λένπο θαλόλεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ
δηεπθνιύλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα θαηαζέζνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ρξεκαηηθά πνζά κεηαμύ
δηαθνξεηηθώλ παξόρσλ ππεξεζηώλ.
Ζ λέα λνκνζεζία ζηνρεύεη λα κεηαηξέςεη ηελ Αίγππην ζε εζηία θαηλνηνκίαο fintech. Ο
ηξαπεδηθόο λόκνο πνπ ςεθίζηεθε πέξπζη πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ
θεληξηθή ηξάπεδα λα ρνξεγεί άδεηεο γηα ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη ζε εηαηξείεο fintech.
Αλάπηπμε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Ιζιακηθό Οξγαληζκό Δθπαηδεπηηθήο,
Δπηζηεκνληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο πλεξγαζίαο (ICESCO)
Ζ ππνπξγόο ζρεδηαζκνύ Hala el Saeed εμήξε ηνπο δεζκνύο ηεο Αηγύπηνπ κε ηνλ Ηζιακηθό
Οξγαληζκό Δθπαηδεπηηθήο, Δπηζηεκνληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο πλεξγαζίαο (ICESCO) σο
ηζρπξνύο θαη ελεξγνύο, θαη ηόληζε ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θνξέα ζε δηάθνξνπο
ηνκείο, κε θνξπθαία ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα.
Καηά ηε ζπλάληεζή ηεο Τπνπξγνύ κε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ICESCO Salim AlMalik,
δηεξεπλήζεθαλ ηξόπνη ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ
ηνπ Rowad Project 2030 θαη ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν AlMalik
ραηξέηηζε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ ζηνπο ηνκείο ηεο θαηάξηηζεο
θαη ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ, πξνζζέηνληαο όηη ην όξακα ηεο ICESCO δίλεη
κεγάιε ζεκαζία ζηελ ελδπλάκσζε ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθώλ θαη ελζαξξύλνληάο ηηο λα
αλαιάβνπλ επηρεηξεκαηηθή δξάζε.
ΔΜΠΟΡΙΟ/ ΔΠΔΝΓΤΔΙ
Τπνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Advance Cargo Information (ACI) από ηελ 1ε
Οθησβξίνπ.
Ο ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Mohamed Maait δήισζε όηη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ
ζπζηήκαηνο Advance Cargo Information (ACI) ζα μεθηλήζεη ηελ 1ε Οθησβξίνπ. Παξάιιεια
έρεη μεθηλήζεη ελεκεξσηηθή θακπάληα γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζε πνιιά μέλα
κέζα ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ The Economist, Financial Times, Forbes θαη
AFP.
Σν Advance Cargo Information (ACI) απνηειεί βαζηθό κέξνο ηνπ έξγνπ Nafeza θαζώο ζα
βνεζήζεη ζηελ έθδνζε ηεισλεηαθήο έγθξηζεο πξηλ από ηελ θόξησζε γηα ηελ εηζαγσγή
θνξηίσλ, θαηαγξάθνληαο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή, ηνπ εηζαγσγέα θαη ησλ
εηζαγόκελσλ πξντόλησλ κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. ηε ζπλέρεηα ν εηζαγσγέαο ζα
ιακβάλεη ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ACID. Ζ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ηνπ εηζαγσγέα είλαη
ππνρξεσηηθή, θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο από ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ δηαπηζηεπηεί
γηα ηελ έθδνζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο.
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Αύμεζε ησλ Αηγππηηαθώλ εμαγσγώλ πξνο ηηο ΗΠΑ θαηά 53,5% - (πεγή:CAPMAS)
Οη αηγππηηαθέο εμαγσγέο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απμήζεθαλ θαηά 53% ην πξώην εμάκελν
ηνπ 2021, θαηαγξάθνληαο 1,1 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα έλαληη 718,8 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2020, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεύζεθαλ από ηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία Γεκόζηαο Κηλεηνπνίεζεο θαη ηαηηζηηθήο (CAPMAS). Παξάιιεια, νη εηζαγσγέο
ηεο Αηγύπηνπ από ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απμήζεθαλ θαηά 23,1% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν,
θαηαγξάθνληαο 2,6 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, πξόζζεζε ε CAPMAS.
εκείσζε όηη ε αμία ησλ εκπνξηθώλ αληαιιαγώλ κεηαμύ Αηγύπηνπ θαη Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ,
έθηαζε ηα 4,3 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021, έλαληη 3,3
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηελ ίδηα πεξίνδν ην 2020, κε πνζνζηό αύμεζεο 29,8%.
Σα ελδύκαηα ήηαλ ζηελ θνξπθή ησλ αηγππηηαθώλ εηδώλ εμαγσγήο, θηάλνληαο ηα 506,3
εθαηνκκύξηα δνιάξηα, αθνινπζνύλ ηα ραιηά κε εμαγσγέο αμίαο 98,9 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ,
πιαζηηθά νηθηαθά είδε αμίαο 80,8 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη ηέινο πξντόληα ζηδήξνπ θαη
ράιπβα αμίαο 40,3 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Σα ζπνξέιαηα θαη ηα θαξκαθεπηηθά βόηαλα βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ πέληε πην
ζεκαληηθώλ εηδώλ πνπ εηζάγνληαη από ηελ Αίγππην, θαηαγξάθνληαο 1,1 δηζεθαηνκκύξηα
δνιάξηα, αθνινπζνύλ ηα θαύζηκα θαη ηα νξπθηέιαηα αμίαο 296,1 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Ζ αμία ησλ ακεξηθαληθώλ επελδύζεσλ ζηελ Αίγππην έθηαζε ηα 837,2 εθαηνκκύξηα δνιάξηα
θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020/21 έλαληη 745,8 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ
θαηά ην νηθνλνκηθό έηνο 2019/20 κε πνζνζηό αύμεζεο 12,3%.
πλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ (SCA) κε ηνλ Έιιελα
Πξέζβε ζην Κάηξν θ. Ν. Γαξηιίδε
Ο πξόεδξνο ηεο Αξρήο ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ (SCA) Οζάκα Ράκπηε, θαηά ηελ ζπλάληεζή
ηνπ κε ηνλ Πξέζβε ηεο Διιάδαο ζηελ Αίγππην θ. Νηθόιαν Γαξηιίδε, εμήξε ηηο ζρέζεηο κε ηελ
Διιάδα ζε όινπο ηνπο ηνκείο, θαζώο νη πνιηηηθέο εγεζίεο ηνπ Καΐξνπ θαη ηεο Αζήλαο
δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ.
Ο Rabie αλαθέξζεθε ζηνπο ηζηνξηθνύο θαη ηζρπξνύο δεζκνύο αλάκεζα ζηηο δύν ρώξεο πνπ
ρξνλνινγνύληαη από ηελ εζληθνπνίεζε ηεο δηώξπγαο ηνπ νπέδ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, θαζώο
νη Έιιελεο νδεγνί αξλήζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην θαλάιη θαη εξγάζηεθαλ
καδί κε ηνπο Αηγύπηηνπο εξγάηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο πισηήο νδνύ.
Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν πξέζβεο θ. Γαξηιίδεο είπε όηη ε Γηώξπγα ηνπ νπέδ είρε πάληα
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ ειιεληθό ιαό θαη εμέθξαζε ηελ πξνζπκία ηεο ρώξαο ηνπ λα
εληζρύζεη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ SCA.
ΣΟΤΡΙΜΟ
Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ ζέηεη ζε ιεηηνπξγία λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία γηα ηνπο
ηνπξίζηεο
Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ θαη Αξραηνηήησλ εγθαηλίαζε ηελ Κπξηαθή κηα ππεξεζία SMS
θηλεηνύ ηειεθώλνπ γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη, σο κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ
ππνπξγείνπ λα πξνζεγγίζεη γξήγνξα θαη άκεζα ηνπο επηζθέπηεο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ
αζθάιεηά ηνπο κόιηο θηάζνπλ ζηελ Αίγππην. Με ηε ζπκβνιή ησλ θνξέσλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζηελ Αίγππην, ε λέα ππεξεζία ζα ζηέιλεη έλα SMS θαισζνξίζκαηνο ζηνπο
ηνπξίζηεο θαηά ηελ άθημή ηνπο θαη ζα ηνπο γλσζηνπνηεί ηελ ηειεθσληθή γξακκή ηνπ
Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ 19654 γηα ηπρόλ απνξίεο θαη παξάπνλα. Ζ θίλεζε έξρεηαη ζην
πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνύ θαη Αξραηνηήησλ θαη Δπηθνηλσλίαο.
Δπηπιένλ, ν Τπνπξγόο Σνπξηζκνύ θαη Αξραηνηήησλ Khaled el Anany επηβεβαίσζε ηε
ζεκαζία ηνπ ζπληνληζκνύ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Αίγππην. Καηά ηε
ζπλάληεζή ηνπ κε ηνπο πξέζβεηο ηεο Αηγύπηνπ ζην Δζληθό Αζηπλνκηθό Μνπζείν, ν Anany
κίιεζε γηα ηηο θύξηεο βάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ
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ηνπξηζκνύ ζηελ Αίγππην. Ο Anany ηόληζε ηνλ ξόιν ησλ πξέζβεσλ ζηελ αλαζύζηαζε ησλ
αξρείσλ ηνπξηζκνύ θαη αξραηνηήησλ, ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αηγππηηαθώλ
αξραηνηήησλ από ην εμσηεξηθό θαη ηελ νξγάλσζε ηνπξηζηηθώλ ηαμηδηώλ, θαζώο θαη ην
άλνηγκα λέσλ νξηδόλησλ ζπλεξγαζίαο κε πεξηζζόηεξεο ρώξεο. Σν ππνπξγείν είλαη πξόζπκν λα
παξάζρεη ζηνπο πξέζβεηο όια ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ
απνζηνιή ηνπο, πξόζζεζε ν ππνπξγόο.

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
πκβνιή ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα ζηελ εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ
Ζ ππνπξγόο Δκπνξίνπ Nevine Gamea ππνζηήξημε όηη ν βηνκεραληθόο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθηέιεζε κεγάισλ εζληθώλ έξγσλ. Ο βηνκεραληθόο ηνκέαο είλαη
βαζηθόο ππιώλαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαζώο παξέρεη βηνκεραληθά
πξντόληα ζηηο ηνπηθέο αγνξέο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζθνξά εθαηνκκπξίσλ επθαηξηώλ
απαζρόιεζεο, εθηόο από ηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο Αηγύπηνπ ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο,
δήισζε ε Gamea θαηά ηνλ 6ν γύξν ηνπ θόξνπκ "Egypt's Builders", κε ηίηιν "Ο ξόινο ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Αηγύπηνπ, ησλ Αξαβηθώλ
ρσξώλ θαη ηεο Αθξηθήο".
Ζ πνιηηηθή εγεζία δίλεη κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα
ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ηερλνινγίεο παγθνζκίσο, δήισζε ε Gamea.
Πξόζζεζε όηη ην θξάηνο ελδηαθέξεηαη επίζεο γηα ηελ έλαξμε πνιιώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο αηγππηηαθήο βηνκεραλίαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο πξνεδξηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ βηνκεραληθώλ
ζπγθξνηεκάησλ ζε εζληθό επίπεδν.
Αλάπηπμε ηεο Αηγππηηαθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο κε πξνώζεζε ηνπ πξνέδξνπ Αι ίζη
Ο Πξόεδξνο Ακπληέι Φαηάρ Δι ίζη θαηεπζύλεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο απαξαίηεησλ
νηθνλνκηθνύο πόξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο ηεο Αηγύπηνπ. ε
ζπλάληεζε κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ππνπξγνύο θαη αμησκαηνύρνπο, ν Πξόεδξνο ίζη
πξόηαμε ηελ αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ
θξάηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
παξαγσγή θαη ηνλ ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ θαη
εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξεηώλ κε παγθόζκηα εκπεηξία θαη θήκε.
Ζ ζπλάληεζε απνζθνπνύζε ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο ζηελ Αίγππην, θαζώο θαη ησλ εμειίμεσλ ηνπ εζληθνύ ζρεδίνπ γηα
ηελ παξαγσγή παξαγώγσλ πιάζκαηνο, θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία εζληθώλ θέληξσλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηηο εμειίμεηο ηεο επηδεκηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
θνξσλντνύ ζηε ρώξα. Καηά ηε ζπλάληεζε, ν Πξόεδξνο Αι ίζη αλαζεώξεζε ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο άμνλεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ζηήξημε ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο
ζηελ Αίγππην ζην πιαίζην κειεηώλ πνπ εθπόλεζε ε εζληθή επηηξνπή γηα ην ζθνπό απηό, ζε
ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλεο δηεζλείο εηαηξείεο. Ζ παξαγσγή ησλ αηγππηηαθώλ
θαξκαθνβηνκεραληώλ θαιύπηνπλ πεξίπνπ ην 80% ησλ βαζηθώλ αλαγθώλ ηεο Αηγύπηνπ, πιελ
ησλ εμαγσγώλ ηνπο ζην εμσηεξηθό, αλέθεξε ν εθπξόζσπνο ηνπ Πξνέδξνπ ζε δήισζε κεηά ηε
ζπλάληεζε.
ηε ζπλάληεζε έγηλε επίζεο αλαθνξά ζηηο εζληθέο πξνζπάζεηεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ηζπαληθή εηαηξεία Grifols, γηα ηελ επίηεπμε απηάξθεηαο ησλ παξαγώγσλ πιάζκαηνο κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο θέληξσλ ζπιινγήο πιάζκαηνο ζε εζληθό επίπεδν. Δπαλεμεηάζηεθε επίζεο ε
πξόνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί γηα ηε δεκηνπξγία πξνεγκέλσλ πεξηθεξεηαθώλ θέληξσλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ζηειερώλ ηαηξηθώλ θαη επαγγεικάησλ πγείαο ζηελ Αίγππην.
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Ο πξόεδξνο ελεκεξώζεθε επίζεο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ θνξνλστνύ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπηθώλ θαη παγθόζκησλ πνζνζηώλ κόιπλζεο, θαζώο θαη γηα ηελ
ηξέρνπζα εζληθή εθζηξαηεία εκβνιηαζκνύ.
Δπελδύζεηο ηεο Αηγππηηαθήο Μεηνρηθήο Δηαηξείαο Πεηξνρεκηθώλ (ECHEM) ζε έξγα
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο
Ο πξόεδξνο ηεο Αηγππηηαθήο Μεηνρηθήο Δηαηξείαο Πεηξνρεκηθώλ (ECHEM) Saad Helal,
θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο ECHEM ηελ Κπξηαθή 26/9/2021 γηα ηελ
έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο γηα ην έηνο 2020/2021,
παξνπζία ηνπ Τπνπξγνύ Πεηξειαίνπ θαη Οξπθηώλ Πόξσλ Σαξέθ Δι Μόια. είπε όηη νη
επελδύζεηο ηεο εηαηξείαο ζε ηξέρνληα έξγα μεπεξλνύλ ηα 16 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε αμία.
Απηά ηα έξγα πεξηιακβάλνπλ ην Al Alamein Petrochemicals Complex κε επελδύζεηο πνπ
ππνινγίδνληαη ζε 8 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, έλα έξγν 217 εθαηνκκπξίσλ επξώ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ εξγνζηαζίνπ κνξηνζαλίδσλ κε βάζε ην άρπξν ξπδηνύ (MDF), ηελ
εηαηξεία παξαγώγσλ κεζαλόιεο ηνπ νπέδ κε επελδύζεηο 119 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη ην
Δξγνζηάζην παξαγσγήο αηζαλόιεο κε επελδύζεηο ύςνπο 112 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ,
ζεκείσζε ν επηθεθαιήο ηεο εηαηξείαο. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ην ζπγθξόηεκα ηεο Δζληθήο
Δηαηξείαο Γηύιηζεο θαη Πεηξνρεκηθώλ ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο κε επελδύζεηο αμίαο 7,5
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Αλέθεξε επίζεο όηη ε πεηξνρεκηθή βηνκεραλία πέηπρε ξπζκό παξαγσγήο άλσ ησλ 4
εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ, νδεγώληαο ζε αύμεζε ησλ εζόδσλ θαηά 43 % ζε ζρέζε κε ην
επηδησθόκελν πνζνζηό θαη 50% ζε ζύγθξηζε κε ην πνζνζηό ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. Ο
Υειάι πξόζζεζε όηη κηα ζεηξά από λέα έξγα κειεηώληαη ζην πιαίζην ηνπ εζληθνύ ζρεδίνπ
2020-2035 γηα ηα πεηξνρεκηθά, κε ζηόρν λα κεγηζηνπνηήζνπλ ην όθεινο από απηόλ ηνλ θιάδν
θαη λα επελδύζνπλ ζε δηαζέζηκνπο πόξνπο, όπσο ην θπζηθό αέξην. Μεηαμύ απηώλ ησλ έξγσλ
είλαη ην έξγν "Soda Ash" κε επελδύζεηο αμίαο πεξίπνπ 420 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, έλα έξγν
παξαγσγήο κεηαιιηθνύ ππξηηίνπ θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ θαη έλα έξγν δηνμεηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ
κε επελδύζεηο ύςνπο 300 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Δλ ησ κεηαμύ, ν Molla είπε όηη απηά ηα επηηεύγκαηα ηεο απμαλόκελεο πεηξνρεκηθήο
βηνκεραλίαο ηεο Αηγύπηνπ είλαη μεθάζαξε απόδεημε όηη ην ππνπξγείν ηνπ βξίζθεηαη ζην
ζσζηό δξόκν κε ην πξόγξακκα εθζπγρξνληζκνύ ηνπ ηνκέα πνπ μεθίλεζε ην 2020.

ΔΝΔΡΓΔΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Αίγππηνο πξνηίζεηαη λα ππνγξάςεη ζπκθσλίεο κε ηελ Κύπξν θαη ηελ Διιάδα γηα ηελ
εμαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο απηέο
Ο Μνράκελη άθεξ, ππνπξγόο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Αηγύπηνπ, δήισζε όηη ε Αίγππηνο
δηαζέηεη πνιιά ππνζρόκελεο δπλαηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
ππό ην πξίζκα ηεο αλάπηπμεο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα ηειεπηαία
πέληε ρξόληα, γεγνλόο πνπ βνήζεζε λα επηηεπρζεί πιεόλαζκα παξαγσγήο. Ο Shaker δήισζε
όηη ζρεδόλ 36 δηζ. EGP δαπαλήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα λα απμεζεί ε πνηόηεηα θαη ε
απνδνηηθόηεηα ησλ ηνπηθώλ ζηαζκώλ ειεθηξνπαξαγσγήο.
ε δειώζεηο ηνπ ζην πεξηζώξην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Φόξνπκ Builders of Egypt, αλέθεξε
όηη ην ππνπξγείν ηνπ έρεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ειεθηξηθή ζύλδεζε κε ηηο γύξσ ρώξεο, ελώ
απνθάιπςε όηη ε Αίγππηνο ζρεδηάδεη λα εμάγεη έσο θαη 3.000 MW/h ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ζηελ Κύπξν θαη ηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε έρεη έλα ζρέδην γηα
δηαζύλδεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην νπδάλ, ηελ Ηνξδαλία θαη ην Ηξάθ. Αλέθεξε όηη ε
ηθαλόηεηα δηαζύλδεζεο κε ην νπδάλ κπνξεί λα θηάζεη ηα 240-300 MW/h, θαη ν
απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο γηα ην έξγν αλακέλεηαη ζηελ Αίγππην θαηά ην επόκελν δηάζηεκα.
Όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ηελ αθαιάησζε ζαιαζζηλνύ
λεξνύ, ν Shaker είπε όηη ην ππνπξγείν κειεηά αξθεηέο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ από
7

αηγππηηαθέο θαη δηεζλείο εηαηξείεο, ζε ζπληνληζκό κε ην Τπνπξγείν ηέγαζεο θαη Τπεξεζηώλ
Κνηλήο Ωθέιεηαο.
Δθζπγρξνληζκόο θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαλαιηώλ άξδεπζεο
ε ζπλεδξίαζε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ελόο εζληθνύ έξγνπ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ θαλαιηώλ άξδεπζεο θαη ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο,
ζηελ νπνία πξνήδξεπζε ν πξσζππνπξγόο Μνπζηαθά Μαληκπνπιί, ν Τπνπξγόο Τδαηηθώλ
Πόξσλ θαη Άξδεπζεο Μνράκελη Ακπληέι Αηηί είπε όηη ην έξγν απαηηεί ηελ απνθαηάζηαζε
θαλαιηώλ κήθνπο 9.041 ρηιηνκέηξσλ ζε ζύλνιν 20.000 ρικ. Πξόζζεζε όηη ζρεδόλ 2.516
ρηιηόκεηξα έρνπλ απνθαηαζηαζεί κέρξη ηώξα, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνύ έξγνπ απνθαηάζηαζεο
θαλαιηώλ. Σν ππνπξγείν είρε επίζεο ζεκεηώζεη όηη βξίζθνληαη ζε εμέιημε εξγαζίεο γηα ηελ
πινπνίεζε άιισλ 3.870 ρηιηνκέηξσλ.
Ζ έθηαζε αξκνδηόηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ είλαη 516.000 θεληάλ κνηξαζκέλε ζε επηά επαξρίεο,
θαη ην 95% ηνπ ζηόρνπ έρεη πινπνηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 489.000 θεληάλ σο κέξνο
ελόο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ αξδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ 1 εθαηνκκπξίνπ
θεληάλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν Γεσξγίαο.
Δπαξθήο ε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε Φπζηθό Αέξην
Ζ Μεηνρηθή Αηγππηηαθή Δηαηξεία Φπζηθνύ Αεξίνπ (EGAS) δήισζε όηη ηα ζπλνιηθά πνζά
παξαγσγήο θπζηθνύ αεξίνπ έρνπλ θηάζεη ηώξα ηα 6,8 δηζεθαηνκκύξηα θπβηθά πόδηα θπζηθνύ
αεξίνπ εκεξεζίσο. Σα κέζα ελεκέξσζεο αλέθεξαλ όηη όινη νη ηνκείο εθνδηάζηεθαλ κε
θπζηθό αέξην ζην 100% θαη νη αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαιύπηνληαη πιήξσο κε κηα κέζε
θαηαλάισζε, ε νπνία μεπεξλά ηα έμη δηζεθαηνκκύξηα θπβηθά πόδηα θαζεκεξηλά.
Έξγα πξνζηαζίαο ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ κε ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο
Ο Τπνπξγόο άξδεπζεο Μνράκελη Ακπληέι Αηί είπε όηη ηα έξγα παξάθηηαο πξνζηαζίαο ηεο
Αηγύπηνπ έρνπλ ζηόρν λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη λα
ζηακαηήζνπλ ηε δηάβξσζε ησλ αθηώλ. ε δήισζή ηνπ, ν Ακπληέι Άηη είπε όηη ηέηνηα έξγα
ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ εηζνδήκαηνο ζηηο πεξηνρέο όπνπ πξνζηαηεύνληαη
νη παξάθηηεο θαη γεσξγηθέο εθηάζεηο. Πξόζζεζε όηη αξθεηά έξγα πξνζηαζίαο ησλ αθηώλ
πινπνηήζεθαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα, ην Ραο ει Μπαξ, ην Ραζίλη θαη ηε Γθακάζα.
εκείσζε όηη μεθίλεζε έλα έξγν πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζηε βόξεηα αθηή θαη
ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο κήθνπο 69 ρηιηνκέηξσλ ζην
Γέιηα ηνπ Νείινπ ζε πέληε επαξρίεο. Port Said, Damietta, Daqahlia, Kafr El Sheikh θαη
Beheira. Σν έξγν έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα νινθιεξσζεί έσο ην 2024, θαη ζεκείσζε όηη
πεξίπνπ ην 70% ηνπ έξγνπ έρεη νινθιεξσζεί. Δπίζεο, έλα έξγν πξνζηαζίαο ησλ αθηώλ
πινπνηείηαη ζηε Marsa Matrouh θαη έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα νινθιεξσζεί ηνλ Μάην ηνπ
2024.
Πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή κνληέξλσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο ζε νιόθιεξε ηελ
Αίγππην
Ο επηθεθαιήο ηνπ Αξαβηθνύ Οξγαληζκνύ Βηνκεραλίαο (ΑΟΗ), Ακπληέι Μνλέκ ει Σέξαο;,
παξνπζίαζε ηηο εληαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ζύγρξνλσλ κεζόδσλ άξδεπζεο ζε
νιόθιεξε ηελ Αίγππην ζε εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ ηνπ Πξνέδξνπ Ακπληέι Φαηάρ Δι ίζη.
Δίπε όηη ν νξγαληζκόο δηαζέηεη αλζξώπηλν θαη ηερληθό δπλακηθό θαη πξνεγκέλε ηερλνινγία
θαη ηερλνγλσζία πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο
άξδεπζεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ ηνπ θξάηνπο, ηνλ εμνξζνινγηζκό ηεο
ρξήζεο ηνπ λεξνύ ζηε γεσξγία θαη ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ Feddan.
Οη παξαηεξήζεηο ηνπ Terras απνηεινύλ κέξνο κηαο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Kader
Factory For Developed Industries, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ νξγαληζκό θαη ηνπ
Ηλζηηηνύηνπ Έξεπλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο δάραξεο, γηα ηελ ίδξπζε
εξγνζηαζίσλ γηα ηελ παξαγσγή ζπνξόθπησλ δαραξνθάιακνπ ζηελ πόιε Kom Ombo ηεο
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επαξρίαο Aswan, κηα πεξηνρή 23 feddans, κε ηε ρξήζε έμππλσλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ
άξδεπζεο.
Κακία αλνρή ζηηο θαηαπαηήζεηο εδαθώλ θαη λεξνύ
Ο πξόεδξνο Ακπληέι Φαηάρ Δι ίζη δήισζε ηε Γεπηέξα όηη ην θξάηνο δελ ζα δερηεί πνηέ
θακία θαηαπάηεζε γεσξγηθώλ εθηάζεσλ, θαλαιηώλ ή γεθπξώλ, ζεκεηώλνληαο όηη νη θξαηηθνί
θνξείο κε επηθεθαιήο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ηελ αζηπλνκία θαη ηνλ ζηξαηό ζα
εκπνδίζνπλ, νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο παξαβηάζεηο. Ο Πξόεδξνο ίζη δηεπθξίληζε όηη κεηαμύ
ησλ ελεξγεηώλ ηνπ θξάηνπο γηα λα αληηζηαζεί ζηηο θαηαπαηήζεηο είλαη ε αλαζηνιή θάζε
είδνπο επηδνηήζεσλ πνπ πξνζθέξεη ην θξάηνο ζε ςσκί, ή νπνηαδήπνηε άιιε.
Δπαλέιαβε όηη ην θξάηνο βξίζθεηαη ζε αγώλα κε ην ρξόλν γηα λα αλαπηύμεη όιεο ηηο
εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέα θαλάιηα γηα λα απνθύγεη ηελ θαηαπάηεζε
λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα νηθηαθή ή αγξνηηθή ρξήζε.
Σα ηειεπηαία επηά ρξόληα, ην θξάηνο έρεη θάλεη κεγάιε πξόνδν ζε όινπο ηνπο ηνκείο.
Γηαβεβαίσζε θαη πάιη όηη νη πνιίηεο πξέπεη λα βνεζήζνπλ ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, εθόζνλ
ην θξάηνο θάλεη ό, ηη θαιύηεξν κπνξεί ζε απηό ην ζέκα. εκείσζε επίζεο όηη ην θξάηνο ζα
πξνρσξήζεη ζηα ζρέδηά ηνπ γηα απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ησλ αξδεπηηθώλ θαλαιηώλ.
Ο πξόεδξνο ηόληζε όηη ην θόζηνο δηαηήξεζεο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ είλαη πνιύ
πςειό, θαη απαίηεζε ηελ πξνζηαζία ησλ παιαηώλ εύθνξσλ εδαθώλ ηεο ρώξαο θαη απνηξνπή
ηπρόλ παξαβηάζεώλ ηνπο. Δίπε όηη ε θαιιηέξγεηα πεξίπνπ 500.000 θεληάλ ζην ηλά απαηηεί
ηελ δεκηνπξγία δηθηύσλ δξόκσλ, θαλαιηώλ λεξνύ, ειεθηξηθνύ θαη αξδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο
θαζώο θαη θαηνηθηώλ γηα αγξόηεο. Ο Πξόεδξνο ίζη είπε όηη νη Έλνπιεο Γπλάκεηο είλαη
ππεύζπλεο γηα ηελ αζθάιεηα όισλ ησλ αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ζην ηλά θαη ηεο πξνζηαζίαο
ηνπο από ηξνκνθξάηεο. ην ηλά ρξεηάδνληαη επηπιένλ κέηξα αζθαιείαο γηα όια ηα έξγα,
επεηδή νη ηξνκνθξάηεο ελαληηώλνληαη ζε νπνηαδήπνηε εμέιημε θαη πξόνδν ζε απηό ην ηκήκα
ηεο Αηγύπηνπ.
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Σν ιηκάλη ηεο Damietta σο ην θαιύηεξν δηαιεηηνπξγηθό ιηκάλη πνιπηξνπηθώλ
κεηαθνξώλ
Ο πξόεδξνο ηεο ιηκεληθήο αξρήο ηεο Damietta Walid Awad κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα
Ναπηηιίαο 2021, είπε όηη ην ιηκάλη θέξδηζε ην βξαβείν θαιύηεξνπ εκπνξηθνύ ιηκέλα γηα ηελ
εθαξκνγή κεραληζκνύ πνιιαπιώλ κεηαθνξώλ.
Απνδίδεη ηελ επηηπρία ηνπ ιηκαληνύ ζηε βέιηηζηε ρξήζε δηαθόξσλ κέζσλ κεηαθνξάο
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππνπξγνύ Μεηαθνξώλ Kamel Wazir. Σν ιηκάλη δηαζέηεη ζηαζκό
κεηαθνξάο ηνπ Νείινπ, έλα ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν θαη έλα επξύ δίθηπν ρεξζαίσλ δξόκσλ.
Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) θαη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ ππέγξαςαλ
πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο
Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αηγύπηνπ (CBE) θαη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ ππέγξαςαλ
πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ
ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. Σν πξσηόθνιιν ζπλππνγξάθεθε από ηνλ πξόεδξν ηεο CBE
Tareq Amer θαη ηνλ ππνπξγό Μεηαθνξώλ Kamel al-Wazir.
Σν ηξηεηέο πξσηόθνιιν πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ ζηνλ
ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ εγθξίζεθε από ην
Δζληθό πκβνύιην Πιεξσκώλ, κε επηθεθαιήο ηνλ Πξόεδξν Ακπληέι Φαηάρ Δι ίζη.
Απηό αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αηγππηηαθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ αλάπηπμε
όισλ ησλ θνξέσλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα λα δηεπθνιύλεη ηνπο πνιίηεο.
Ζ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ εληάζζεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ αλάπηπμε
ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πιεξσκώλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. ύκθσλα κε ην ηξηεηέο
πξσηόθνιιν, ε Σξάπεδα ζα πξνζθέξεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο ζπκβνπιέο θαη
ππνζηήξημε όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή έμππλσλ θαξηώλ δεκόζησλ ζπγθνηλσληώλ θαη
ελνπνηεκέλσλ εηζηηεξίσλ.
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Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην επηθξνηεί ηε ζπκβνιή ηεο SIEMENS ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ηεο Αηγύπηνπ
Σν Κέληξν Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηώλ θαη ιήςεο Απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ
(IDSC) δήισζε όηη ε γεξκαληθή εηαηξεία Siemens ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
ππνδνκήο ησλ ζηδεξνδξόκσλ ηεο Αηγύπηνπ.
ηελ έθζεζε κε ζέκα "Ζ Siemens ζπκκεηέρεη ζην ζρέδην ηεο Αηγύπηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ππνδνκήο ησλ ζηδεξνδξόκσλ", ην ππνπξγηθό ζπκβνύιην δήισζε όηη ε αλαθνίλσζε ηεο
εηαηξείαο Siemens ζρεηηθά κε ην λέν ηεο έξγν γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο δηθηύνπ ηξέλσλ
πςειήο ηαρύηεηαο ζα ζπκβάιεη ζηε ζύλδεζε ησλ αηγππηηαθώλ ιηκέλσλ. Δπηζήκαλε όηη ε
γξακκή κήθνπο 660 ρηιηνκέηξσλ κεηαμύ Ein Sokhna θαη Marsa Matrouh ζα ζπληνκεύζεη ηελ
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαζώο ην ηαμίδη Sokhna θαη Αιεμάλδξεηαο ζα δηαξθεί 2 ώξεο αληί γηα 4
κε ην απηνθίλεην. Πξόζζεζε όηη ην ηξέλν ζα δηεπθνιύλεη επίζεο ηε κεηαθνξά θνξηίνπ θαη ζα
κεηώζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ θαηά 70% ζε ζύγθξηζε κε ηα ιεσθνξεία.
Θα πξνζθέξεη επίζεο 15.000 λέεο επθαηξίεο απαζρόιεζεο, επηζεκαίλνληαο όηη ε θνηλνπξαμία
(εηαηξεία Siemens-The Arab Contractors θαη Orascom Construction) ζα ζπκβάιεη ζηελ
πξνζζήθε 1 δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ ζην ΑΔΠ ηεο Αηγύπηνπ.
Τπνζηήξημε ηεο αξαβναθξηθαληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ
Ο ππνπξγόο Μεηαθνξώλ Kamel al-Wazir ζπκκεηείρε ζε ζπλέδξην κε ζέκα «Ο ξόινο ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ ππνζηήξημε ηεο αξαβναθξηθαληθήο ζπλεξγαζίαο» ζην πιαίζην ηνπ
ζπλεδξίνπ «Builders of Egypt» πνπ μεθίλεζε θέηνο ππό ηε ξίδα ηεο «The Egypt Success
Story, Presenting Νέν όξακα γηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζε αξαβηθέο θαη αθξηθαληθέο
ρώξεο ».
Ο Wazir αλέθεξε ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα πνπ πινπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ θαη
ηηο ζεκαληηθόηεξεο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο.
Ο Wazir επραξίζηεζε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε θαη ηνλ πξσζππνπξγό Moustafa Madbouli,
επηζεκαίλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ ππνπξγείσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζρεδίσλ
ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ Αηγππηίσλ πνιηηώλ.
Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ εθπνλεί ζηξαηεγηθά ζρέδηα γηα όινπο ηνπο ηνκείο γηα ηελ επίηεπμε
κηαο θαζαξήο θαη βηώζηκεο ππεξεζίαο κεηαθνξώλ, πξνζζέηνληαο όηη ην αλαπηπμηαθό ζρέδην
ηνπ ππνπξγείνπ εμππεξεηεί ηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο.
Δίπε όηη ην ππνπξγείν είλαη πξόζπκν λα εκπιέμεη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζηα ζηδεξνδξνκηθά έξγα
θαζώο νη αηγππηηαθέο εηαηξείεο ζπλεξγάδνληαη κε ηηο δηεζλείο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηεο
ζήκαλζεο θαη άιισλ έξγσλ ππνδνκήο.
Ζ ζηδεξνδξνκηθή ππεξεζία κεηαθέξεη πεξηζζόηεξνπο από 1 εθαηνκκύξην επηβάηεο
θαζεκεξηλά, πξνζζέηνληαο όηη ην ππνπξγείν επηδηώθεη λα πξνζεγγίζεη 1,6 εθαηνκκύξηα
επηβάηεο κέρξη ην 2024.
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