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ΘΔΜΑ: Μέηξα αλαθνύθηζεο ηεο νηθνλνκίαο αλαθνηλώλεη ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε 

 

Σε ζπλέρεηα ηεο πξνρζεζηλήο απόθαζεο ηεο Επηηξνπήο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο 

Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE) λα κεηώζεη θαηά 300 κνλάδεο βάζεο ηα βαζηθά επηηόθηα 

αλαθνξάο θαη λα πηνζεηήζεη έθηαθηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηδησηώλ από 

ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο παγθόζκηαο επηδεκίαο θνξνλντνύ, ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε 

ζηηο 17/3 παθέην κέηξσλ δεκνζηνλνκηθνύ ραξαθηήξα κε ζθνπό ηε ζηήξημε ηεο εγρώξηαο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο αγνξάο ρξήκαηνο. 

 

Σπγθεθξηκέλα, ζην ελ ιόγσ δεκνζηνλνκηθό παθέην πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα θύξηα 

κέηξα: (α) Οξηδόληηα κείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο θπζηθνύ αεξίνπ από ην θξάηνο πξνο ηηο 

εγρώξηεο βηνκεραλίεο, ζην επίπεδν ησλ $4,5 αλά εθαη. Βξεηαληθέο ζεξκηθέο κνλάδεο (BTU). Η ελ 

ιόγσ ηηκή αληηπξνζσπεύεη κείσζε θαηά 25% γηα ηνλ θιάδν ηζηκεληνβηνκεραλίαο θαη θαηά 18% γηα 

ηνπο θιάδνπο κεηαιινπξγίαο θαη θεξακνπνηίαο. (β) Μείσζε ηεο ηηκήο δηάζεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο γηα κεζαία θαη πςειά επίπεδα θαηαλάισζεο (γηα βηνκεραληθή ρξήζε), θαηά 10 

πηάζηξεο αλά θηινβαηώξα, κε πξννπηηθή ε ηηκή απηή λα «παγώζεη» γηα δηάζηεκα 3-5 εηώλ. (γ) 

Μείσζε ηεο θνξνιόγεζεο ησλ ζπλαιιαγώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αηγύπηνπ, ζπγθεθξηκέλα κε 

ζπληειεζηή 0,125% από 0,15% γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη κε ζπληειεζηή 0,05% από 0,15% γηα 

ηνπο ληόπηνπο επελδπηέο, όζνλ αθνξά ην ηέινο ραξηνζήκνπ. Επίζεο, παξαζρέζεθε απαιιαγή ησλ 

«άκεζσλ» (“spot”) ζπλαιιαγώλ ζην Φξεκαηηζηήξην από ην σο άλσ ηέινο ραξηνζήκνπ. Ταπηόρξνλα, 

παξαηάζεθε πεξαηηέξσ ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θνξνιόγεζεο ησλ θεθαιαηαθώλ θεξδώλ από 

κεηαβηβάζεηο ηίηισλ θαηά δύν αθόκε έηε, έσο ηηο αξρέο ηνπ 2022, ελώ απνθαζίζηεθε ε κόληκε 

απαιιαγή ησλ μέλσλ επελδπηώλ από ηελ ελ ιόγσ θνξνιόγεζε. (δ) Μείσζε ηνπ θόξνπ επί 

κεξηζκάησλ. Σπγθεθξηκέλα, νη επελδπηέο ζα ππνρξενύληαη πιένλ λα θαηαβάιινπλ θόξν (withholding 

tax) κε ζπληειεζηή 5% έλαληη ιήςεο κεξηζκάησλ από εγρώξηεο εηζεγκέλεο εηαηξείεο, έλαληη 

ζπληειεζηή 10% πνπ ηζρύεη κέρξη ηώξα. (ε) Απαιιαγή από ηε θνξνιόγεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

γηα εηαηξείεο: νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύληαη ζηε βηνκεραλία θαη ηνλ ηνπξηζκό πξόθεηηαη λα 

απνιαύζνπλ ηξίκελεο απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο θόξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζώο 

θαη δπλαηόηεηαο απνπιεξσκήο πθηζηάκελσλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ γηα αθίλεηα ζε κεληαίεο 

δόζεηο, γηα ην δηάζηεκα ηνπ πξνζερνύο εμακήλνπ. (ζη) Δπίζπεπζε ηεο εμόθιεζεο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο εθθξεκώλ νθεηιώλ από εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, ζπλνιηθνύ ύςνπο EGP1 έσο EGP1,2 

δηζ. από ην αξκόδην θξαηηθό ηακείν (Export Development Fund), ην αξγόηεξν έσο ην ηέινο Απξηιίνπ. 

Επηπιένλ, επίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο κέξνπο (10%) ησλ εθθξεκώλ νθεηιώλ ηνηο κεηξεηνίο, ην 

αξγόηεξν ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνύο Ινπλίνπ.   

 

Τέινο, ε θπβέξλεζε Madbouly δεζκεύζεθε λα νινθιεξώζεη ηαρύηαηα ηελ επεμεξγαζία ηεο 

ππό πηνζέηεζε εηδηθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηε θνξνιόγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πξνζθέξνληαο λέα θίλεηξα ζε θιάδνπο πνπ 

είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ εγρώξηα νηθνλνκία θαη δηαζέηνπλ ηζρπξέο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο.  
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___________________________________________________________________________ 
Σειίδα 2 από 2 

Όπσο αλέθεξε ν εγρώξηνο νηθνλνκηθόο Τύπνο, ε αλαθνίλσζε ηνπ ελ ιόγσ παθέηνπ κέηξσλ 

από ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε έγηλε δεθηή κε θαη’ αξρήλ ζεηηθά ζρόιηα από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ 

εγρώξηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ.             

 

 

 

 

 

 

 Ο Πξντζηάκελνο 

Παληειήο Γθάζηνο 

Σύκβνπινο Ο.Ε.Υ. Α' 

 


