
 
 
 
 

 

 
 

  البورصة المصرية  /السادة
  

  ،،،،تحية طيبة وبعد
  

  برنامج رد األعباء الجديد للصادرات الموضوع: 
  

 
شحونات ميتم تنفيذ البرنامج اعتباراً من  حيث  ، برنامج رد األعباء الجديد للصادرات ةالمصري اعلنت الحكومه

  على النحو التالى:  2023/ 30/6إلى   2020/ 7/ 1
  

   1/7/2020فترة من   
  30/6/2021لى إ      

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

  مراحل اإلنتاج
  مناطق   مناطق 

  حرة   داخلية  حرة   داخلية
موكيت أو سجاد مجهز من غزول 

  محلية
12%  9%  18%  13%  

موكيت موكيت أو سجاد مجهز من 
  غزول مستوردة 

6%  4.5%  9%  
7% 

  
      %38  %34  ت الشركة نسبة لصادرا*

  ج ا البرنامهذ هاالتى ال ينطبق علي  و ، المتحدةالنسبه المتبقية هى مبيعات مصنع الشركة فى الواليات  *
  ى. الرجوع إلى نسب المرحلة األولأو  الثانيةن البرنامج مستمر على نسب المرحلة بعد إذا كاكومة لحا  لم تقرر   30/6/2023إلى  2022/ 1/7من  * علما بأن الفترة 

  

اما   %7.5 يصل الىفي المرحلة األولى من البرنامج  يون ن الشرقاجولشركة النس  دعم الصادراتوهذا يعني أن متوسط 
  % 11 ىفتصل النسبه الللمرحلة الثانية بالنسبه 

  
  على النحو التالى: على نسبة المساندة األساسية نسب اضافية تم اضافةي

أمريكا  دول    ،  هونج كونج  ،  الصين،  : روسيالعدة دول و اهمها  % على نسبة المساندة األساسية50تضاف نسبة   - 1
 . صادرات الشركةمن مجمل %  4ا تمثل و اسي الصين ، روسياعلما بأن صادرات الشركة الى  .و كندا الجنوبية

حتى مشحونات    1/7/2021من مشحونات  % على نسبة المساندة األساسية للدول األفريقية اعتبارا  50تضاف نسبة   - 2
  يتم تطيبق مساندةباالضافة    .  صادرات الشركةمجمل  % من  1ا تمثل  علما بأن الصادرات الى افريق  .30/6/2022
 . 30/6/2022حتى مشحونات  1/7/2021من  إعتباراالى افريقيا % من تكلفة النقل 80 ل الىتص

حالة   - 3 الصادراتفى  الشركة  زيادة  على25يضاف    فأكثرويا  سن%  25بنسبة    لدى  المس  %  قيمة  ندة  ااجمالى 
% 20يضاف  %  25  حتى أقل من  سنويا  %15  تزيد عن  بنسبة  لدى الشركة  زيادة الصادراتو فى حالة  .  قةحالمست
المسعلى   قيمة  المستااجمالى  بأن  قةحندة  علما  الشرك.  بنسبة  صادرات  ارتفعت  المالية  فى  %  32ة    20/21السنه 
 .19/20 السنه الماليةنة بمقار

 . صدرمعلى المنتج ال ة% على النسب األساسية في حالة وجود عالمة تجاري2يتم إضافة نسبة  - 4
%  50و    FOB% من الشحن  50علما ان    .لبعض االسواق المستهدفة  تكلفة النقل  علىتطبيق مساندة  باالضافة الى    - 5
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افض  يعد من  البرنامج  البرامج  هذا  شهد  ل  عام  التى  منذ  الشركة  على  2002تها  دليل  هذ  و  الدول.  و  تشجيع  للتصدير  ة 
  . للمصدرين  هاتمساند

  
  .الدعم لهذا البرنامج  تحصيلوسوف نوافيكم الحقا بميعاد 

   
ب  فيما هو  30/6/2020الى    1/7/2019  فترةصادرات  اليتعلق  و  القديم  البرنامج  تطبيق  سيتم  و  70,  نقدا  بنية  %30   %

  .جيل دفععت% خصم 15يطبق على هذه النسب و اساسيه
 
 

  
  
  

  ،،،،و تفضلو بقبول فائق االحترام
  
 

  2021- 9- 9ة فى القاهر
  

     

 

 

 

 


