السادة /البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،،
الموضوع :برنامج رد اﻷعباء الجديد للصادرات

اعلنت الحكومه المصريﺔ برنامج رد اﻷعباء الجديد للصادرات  ،حيث يتم تنفيذ البرنامج اعتبارا ً من مشحونات
 2020/7/1إلى  2023/6/30على النحو التالى:

مراحل اﻹنتاج
موكيت أو سجاد مجهز من غزول
محليﺔ
موكيت موكيت أو سجاد مجهز من
غزول مستوردة
*نسبﺔ لصادرات الشركﺔ

فترة من 2020/7/1
إلﻰ 2021/6/30
مناطق

الفترة من 2021/7/1
إلﻰ * 2022/6/30
مناطق

داخلية

حرة

داخلية

حرة

%12

%9

%18

%13

%6

%4.5

%9

%34

%38

%7

*النسبه المتبقيﺔ هى مبيعات مصنع الشركﺔ فى الوﻻيات المتحدة  ،و التى ﻻ ينطبق عليها هذا البرنامج
* علما بأن الفترة من  2022/7/1إلى  2023/6/30لم تقرر الحكومﺔ بعد إذا كان البرنامج مستمر على نسب المرحلﺔ الثانيﺔ أو الرجوع إلى نسب المرحلﺔ اﻷولى.

وهذا يعني أن متوسط دعم الصادرات لشركﺔ النساجون الشرقيون في المرحلﺔ اﻷولى من البرنامج يصل الى  %7.5اما
بالنسبه للمرحلﺔ الثانيﺔ فتصل النسبه الى % 11
يتم اضافﺔ نسب اضافيﺔ على نسبﺔ المساندة اﻷساسيﺔ على النحو التالى:
 -1تضاف نسبﺔ  %50على نسبﺔ المساندة اﻷساسيﺔ لعدة دول و اهمها :روسيا ،الصين  ،هونج كونج  ،دول أمريكا
الجنوبيﺔ و كندا .علما بأن صادرات الشركﺔ الى روسيا  ،الصين و اسيا تمثل  %4من مجمل صادرات الشركﺔ.
 -2تضاف نسبﺔ  %50على نسبﺔ المساندة اﻷساسيﺔ للدول اﻷفريقيﺔ اعتبارا من مشحونات  2021/7/1حتى مشحونات
 .2022/6/30علما بأن الصادرات الى افريقا تمثل  %1من مجمل صادرات الشركﺔ .باﻻضافﺔ يتم تطيبق مساندة
تصل الى  %80من تكلفﺔ النقل الى افريقيا إعتبارا من  2021/7/1حتى مشحونات . 2022/6/30
 -3فى حالﺔ زيادة الصادرات لدى الشركﺔ بنسبﺔ  %25سنويا فأكثر يضاف  %25على اجمالى قيمﺔ المساندة
المستحقﺔ .و فى حالﺔ زيادة الصادرات لدى الشركﺔ بنسبﺔ تزيد عن  %15سنويا حتى أقل من  %25يضاف %20
على اجمالى قيمﺔ المساندة المستحقﺔ .علما بأن صادرات الشركﺔ ارتفعت بنسبﺔ  %32فى السنه الماليﺔ 21/20
مقارنﺔ بالسنه الماليﺔ .20/19
 -4يتم إضافﺔ نسبﺔ  %2على النسب اﻷساسيﺔ في حالﺔ وجود عﻼمﺔ تجاريﺔ على المنتج المصدر.
 -5باﻻضافﺔ الى تطبيق مساندة على تكلفﺔ النقل لبعض اﻻسواق المستهدفﺔ .علما ان  %50من الشحن  FOBو %50
CIF

يعد هذا البرنامج من افضل البرامج التى شهدتها الشركﺔ منذ عام  .2002و هذ دليل على تشجيع الدولﺔ للتصدير و
مساندتها للمصدرين.
وسوف نوافيكم ﻻحقا بميعاد تحصيل الدعم لهذا البرنامج .
فيما يتعلق بالصادرات فترة  2019/7/1الى  ,2020/6/30سيتم تطبيق البرنامج القديم و هو  %70نقدا و  %30بنيﺔ
اساسيه ويطبق على هذه النسب  %15ﺧصم تعجيل دفع.

و تفضلو بقبول فائق اﻻحترام،،،،

القاهرة فى 2021-9-9

