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  یئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلوماتھ
شركات المصریة العاملة في قطاع المساندة التصدیریة للالبنود والشروط الخاصة ببرنامج 

  االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
  عشر والدورة الثانیة ٢٠١٩عن متحصالت عام  الدورة الحادیة عشر( 

  )٢٠٢٠ عن متحصالت عام

  
  :یشترط في الشركات المتقدمة للبرنامج اآلتي

  
 :لبرنامجالمتقدمة لھیكل الملكیة للشركات  ١-١

 
یحتسب و من رأسمالھا، %٥٠أكثر من المتقدمة الشركة رأسمال في  ةالمصریالملكیة تمثل نسبة ن أیجب 

 رةمباشالمصریة تكون الملكیة ن أعلى  ،شركاتالأو /واألفراد من المصریین الشركة  مالكذلك سواء كان 
  .لھذه الشركة

   

ویقصد بالملكیة المصریة المباشرة أن یكون ھیكل الملكیة بالشركة المتقدمة مملوك لمصریین بالنسبة المشار 
، يالمصرإلیھا سواء كانوا أفراداً أو شركات، وأن تكون الشركات المساھمة فیھا منشأة وفقاً ألحكام القانون 

ـ المملوكة جزئیا أو كلیاً ألفراد مصریین ـ المنشأة بالخارج ) الشخصیات االعتباریة(وعلیھ فإن الشركات 
  .عند احتساب نسبة الملكیة المصریة للشركة المتقدمةیعتد بھا لن 

  

القید وواإلیداع ویطلب من الشركات ذات األسھم المسجلة بالبورصة تقدیم تقریر من شركة مصر للمقاصة 
ً وضحمالمركزي   ٣١/١٢/٢٠١٩نسبة الملكیة المصریة بالشركة وذلك وفقا لھیكل الملكیة بتاریخ بھ  ا

  .٣١/١٢/٢٠٢٠و
  
 :المتقدمة للبرنامجالمقر الرئیسي للشركات  ٢-١

  .في جمھوریة مصر العربیة المتقدمة للبرنامجیجب أن یكون المقر الرئیسي للشركات 

وھي شركات االتصاالت  Startup Companiesیستثنى من ھذا الشرط الشركات المصریة الناشئة 
  .سنوات بحد اقصى ٥المنشأة منذ وتكنولوجیا المعلومات 

تتأھل الشركات المنشأة بالمنطقة الحرة االستثماریة بجمھوریة مصر العربیة طالما انھا تلتزم بالقوانین : ملحوظة
 .واللوائح المصریة

 
ى إجمالي التي تتعد )الشركات المتبع والمعلن في الھیئةتصنیف حجم وفقا لنظام (ال تتأھل الشركات الكبیرة  ٣-١

  .لالشتراك في البرنامج ملیون جنیھ مصري ٢٠٠السنویة  اإیراداتھ

 معاییر التأھل للبرنامج -١
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 البنود والشروط -٢

  
 

 :الشركات المتقدمة للبرنامج استیفاء الشروط التالیة الخاصة بالخدمات والعملیات التصدیریة على

 :تشمل صادرات یدعمھا البرنامجنوع الخدمات التي  ١-٢
 

 )ICT( وتكنولوجیا المعلوماتتطویر البرمجیات، خدمات االتصاالت  -

 
 *)IT Enabled Services(للقطاعات األخرى وتكنولوجیا المعلومات  االتصاالتتمكین خدمات  -

  
  :أمثلتھامن و

o خدمات مراكز االتصال 

o خدمات االستشارات المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات 

o خدمات التدریب المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات 
 

شكلة المُ  ةالمساندة التصدیریشتركة في برنامج للشركات المُ  ةالمقدم المساندة التصدیریةلجنة اعتماد ستقوم *
 لوماتوتكنولوجیا المع تمكین االتصاالتخدمات بدراسة وبحث الحاالت الخاصة ب بمعرفة السلطة المختصة

  كل حالة على حده )IT Enabled Services( للقطاعات األخرى

 

الخدمة كما  لتقدیم تعتبر ضروریةالتي  األجھزة أو )Embedded Software(البرمجیات المدمجة  -
ة مكتب المراجعة والمحاسبة المختص بمراجعوفقا للتقاریر المقدمة من وعقد التصدیر /ھو مقرر باتفاقیة

اندة المساعتماد بالبرنامج وبناء على قرار لجنة  الشركات وتحلیل المستندات والبیانات المقدمة من
  في البرنامج شتركةللشركات المُ  ةالمقدم التصدیریة

 
رة دَ ن تكون البرامج الُمصّ أیجب المقررة قانوناً، بحیث حقوق الملكیة الفكریة  مراعاةبالشركة  تلتزم  -

 الفكریة لكیةقانون الم ألحكامتم إیداعھا وفقاً  )المساندة التصدیریةمن  االستفادة محل(الخاصة بالشركة 
 ٣إیداع البرامج بحد أقصى  استیفاءإال بعد  المساندة التصدیریةوال یتم صرف . ٢٠٠٢سنة ل ٨٢ رقم

  البرنامج انتھاءبعد ثالثة أشھر 
 

لشراء ا أوامر(التعاقد مستندات  فيبتكنولوجیا المعلومات واضحة رة دَ الُمصّ تكون عالقة الخدمة ن أیجب  -
 ...)نوع التدریب المقدم : مثال) (مراسالت وأ/و

  
 :الخدمات التالیةة ضمن البرنامج غیر المؤھلالخدمات  من أمثلة -

o عقود العمالة 

o  كھرو میكانیكا الخدماتElectro-mechanical 

o  ة إضاف أوتحدیث أو تطویر  أيتراخیص برامج تم شرائھا من قبل الشركات وبیعھا كما ھي بدون
 قیمة مضافة أيمتعلقة بتكنولوجیا المعلومات حیث أنھا ال تشمل على 

o والمعدات األجھزة )Hardware( 
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   :عملیات التصدیرالشروط تأھل  ٢-٢

 :الشروط التالیة ضمن البرنامجالمتقدمة للشركات الخدمات التصدیریة  فيتوافر أن تیجب 
 التعاقد ١-٢-٢

ً المذكورة مبیعات التصدیر من الخدمات یجب أن تكون  :التعاقد تاریخ - ع تم التعاقد علیھا م قد، سلفا
  :كما یليالمستوردة الجھة /الشركة

o  قبل أو  یجب ان یكون التعاقد تم ٢٠١٩العملیات التصدیریة المؤھلة لبرنامج المساندة التصدیریة
 ٢٠١٩وتحصیل دفعة مقدمة خالل عام  ٢٠٢٠في حالة إتمام التعاقد خالل عام و ٢٠١٩خالل عام 

 )فواتیر مبیعات وتحصیالت الحقة(یتم تقدیم ما یفید استمراریة الخدمة 
o  قبل أو  یجب ان یكون التعاقد تم ٢٠٢٠العملیات التصدیریة المؤھلة لبرنامج المساندة التصدیریة

 ٢٠٢٠وتحصیل دفعة مقدمة خالل عام  ٢٠٢١في حالة إتمام التعاقد خالل عام و ٢٠٢٠خالل عام 
  )فواتیر مبیعات وتحصیالت الحقة(یتم تقدیم ما یفید استمراریة الخدمة 

 ركةالش علیھا تتتأھل مبیعات التصدیر في إطار البرنامج والتي تعاقدن أمن الممكن  :التعاقد جھة -
قدمة المت بالجھةلھا عالقة  التيالشركات  أوأو المكاتب التابعة لھا  المتقدمةفرع الشركة  أو المتقدمة

اقدة المتع والجھةالمتقدمة  بین الشركةالمحررة  اتیرتقدیم الفووذلك بشرط ، المستورد مع الخارجب
 التي تنداتالمس وجمیعبالخارج والتحویالت المتعلقة بالمبیعات المذكورة للشركة المشتركة بالبرنامج 

 الشركة وأ بالخارجالمتعاقدة  للجھة النھائي العمیل من والتحویالت النھائي للعمیل الخدمة تقدیم تثبت
 البرنامجاستیفاء باقي شروط مع المتقدمة 

 عائدات التصدیر٢-٢-٢
من  أيمن قبل  قد تحققت من قبل الشركة المشتركة بالبرنامج ولیس تكون عائدات التصدیرن أینبغي  -

ن تكون العائدات المذكورة أكما یجب . بالخارج التابعة لھا والموجودة بأو المكات/فروع الشركة و
 مدرجة بالقوائم المالیة الخاصة بالشركة المستفیدة وكذا إقرارھا الضریبي

لشركة ا من خارج مصر لصالح المستورد قبل من تحویلھا تمتكون عائدات التصدیر قد ن أیجب  -
 خالل عام او ٢٠١٩برنامج المساندة التصدیریة لالشتراك في  ٢٠١٩ عام خاللبالبرنامج  المشتركة

كما ھو مثبت  البنكي بجمھوریة مصر العربیة بحسابھا ٢٠٢٠لبرنامج المساندة التصدیریة  ٢٠٢٠
 )على أساس المبدأ النقدي ولیس مبدأ االستحقاق أي(بكشف الحساب البنكي الخاص بالشركة 

د المستوردة المذكورة بالعق الجھة من التحویل خالل من تم قدن یكون تحصیل عائدات التصدیر أیجب  -
مباشرة على  مصر خارج منن یتم تحویلھ أو المستندات الدالة على طلب الخدمة على أو أمر الشراء أ

 ربمص المستفیدة الشركة حساب وجودالبرنامج مع مراعاة  فيالحساب البنكي للشركة المشتركة 
 رةدِ صّ ساب البنكي للشركة المُ ووضوح اسم المستورد ورقم الح

ً  التصدیر عائدات تحویل یكون نأ على  :اآلتیة للضوابط وفقا
o التحویل من حساب الشركة األجنبیة أو الجھة المتعاقدة معھا بالخارج یكون 

o  ُھائي العمیل الن/ر من الجھة المستوردةصدَ في حالة تحصیل عائدات التصدیر عن طریق شیك بنكي م
 شیك بحسابتفید تحصیل اللصالح الشركة المشتركة بالبرنامج، یتم تقدیم المستندات البنكیة التي 
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دة باسم الشركة المستفی صدر بالعملة األجنبیةالشركة البنكي بمصر مع مراعاة أن یكون الشیك مُ 
 العمیل النھائي خارج مصر/ومسحوب على حساب الجھة المستوردة

o نكي سدادھا بشیك ب/ن شرط التحویل من خارج مصر، عائدات التصدیر التي یتم تحویلھایستثنى م
 بمصرالعاملة المؤسسات الدولیة أو الھیئات من قبل 

  

 :یتم استبعاد عائدات التصدیر من البرنامج في الحاالت التالیة

o تم والتي لم ی الشركات التابعة لھا في الخارج،/عائدات التصدیر المحصلة من قبل فروع الشركة
 تحویلھا لحساب الشركة البنكي في مصر

o  ألحد أو بعض مالك الشركة المشتركة بالبرنامج  حسابات شخصیةالمحصلة في التصدیر عائدات
 بمصر البنكيحتى لو تم إعادة تحویل العائدات المذكورة مرة أخرى لحساب الشركة 

o التصدیر التي تم تحصیلھا بشكل نقدي عائدات 

o  ر عائدات التصدیبخالف  التصدیر التي لم یتم تحویلھا من خارج جمھوریة مصر العربیةعائدات
  الھیئات أو المؤسسات الدولیة العاملة بمصرسدادھا بشیك بنكي من قبل /التي یتم تحویلھا

 حصلة بالعملیات التصدیریةارتباط العائدات المُ  ٣-٢-٢
لیات مرتبطة بالعم -التي تم تحصیلھا بحساب الشركة المستفیدة  -المبالغ /یجب أن تكون العائدات
ي من الشركة عند تقدمھا لالشتراك فتتبعھ من خالل المستندات المقدمة ذلك و التصدیریة ویسھل إثبات

مكتب المراجعة والمحاسبة المختص بمراجعة وتحلیل المستندات والبیانات المقدمة حتى یتمكن البرنامج 
بط التحویالت الخاصة بعملیات التصدیر بالمبالغ المثبتة بكشف الحساب البنكي الخاص من الشركات بر

 من خالل الفواتیر الصادرة من: على سبیل المثال(و أمر الشراء أ/بالشركة في مصر وعقود التصدیر و
 التصدیر عقدب الشركة إلى المستورد مع التحویالت البنكیة الدالة على تحویل المستورد للقیمة المطلوبة

  )و أمر الشراءأ/و

 وأحالة مبیعات التصدیر التي تعاقد علیھا فرع الشركة المستفیدة أو المكاتب التابعة لھا  في :ملحوظة
م تحصیلھا ت التي-المبالغ /یجب أن تكون العائدات. الخارجب المستفیدة بالشركة عالقة لھا التي الشركات

مرتبطة بالعملیات التصدیریة ویسھل إثبات ذلك وتتبعھ من خالل المستندات  -بحساب الشركة المستفیدة 
 المستفیدة الشركة أو بالخارج للشركة النھائي العمیل من والتحویالتالمقدمة 

 :جھة التصدیر ٣-٢
 مصروالجھات الموجودة خارج  التعاقد علیھا مع الشركاتن تكون الخدمات قد تم أیجب  -

 

حد األقارب، یجب و مملوكة ألأو فرع للشركة أو ذات عالقة أكان التصدیر لشركات شقیقة إن في حالة  -
الخاصة  التصدیر ن یتضمن الملف فواتیرأیجب كما . اإلفصاح عنھا وإدراجھا في نموذج االشتراك بالبرنامج
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ملیة التصدیریة بت العمع تقدیم المستندات التي تثبالشركة المشتركة بالبرنامج للشركة ذات العالقة بالخارج 
م فواتیر والمستندات البنكیة التي تثبت تحصیل المبالغ موضح بھا اسواتفاقیات (طرف ثالث /للعمیل النھائي

 )العمیل النھائي والمبلغ وتاریخ التحویل وما یدل على صلة التحویل بالعملیة التصدیریة

  
و أإلحدى الھیئات المؤھلة ضمن البرنامج  تقدیم خدمات االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتحالة  في -

وفقا للبنود والشروط الخاصة ببرنامج یتم قبول العملیة التصدیریة  بمصر، العاملةالمؤسسات الدولیة 
الدول  ةجامع - الدوليالبنك : مثال( رحتى لو كانت الخدمة مقدمة لفرع المؤسسة بمص المساندة التصدیریة

 .)إلخ... االتحاد األوروبي  –منظمات األمم المتحدة  – العربیة

 
 :تكالیف النشاط الخاصة بمبیعات التصدیر ٤-٢

كلفة تمثل  والمرتبطة بالعملیات التصدیریةكل التكالیف المباشرة حصلة من عائدات الصادرات المُ تخصم 
تصال تكلفة دوائر الربط في حالة شركات مراكز االو للقیام بالعملیة التصدیریة تراخیص البرامج التي تم شرائھا

التي  مةواإلقاكما یتم خصم تكالیف السفر . الخ... والمعدات المرتبطة بالعملیات التصدیریة  وقیمة األجھزة
  .المستندات الخاصة بالعملیة التصدیریةأو  یقوم المستورد بتحملھا في حالة ذكر ذلك صراحة بعقد المبیعات

  
وال یتم  )خال... المرتبات وإیجار مقر الشركة وقیمة الكھرباء : مثال( بالشركةالتشغیل تكالیف ال یتم خصم و

 رتكلفة االستشارات التي استعانت بھا الشركة للتصدیكذا و خصم الرسوم المصرفیة على المبالغ المحولة أیضا
  .أخرى فیما یخص ما تم تصدیرهمصریة تكلفة التعھید لدى شركة و

  
 : وكیفیة احتساب القیمة المضافة للصادرات معاییر ٥-٢

ر التي تم تحصیلھا بحساب الشركة البنكي بمص( القیمة المضافة ھي الفرق بین إیرادات الشركة من التصدیر
والتكالیف المباشرة  )ه (وفقاً لعام برنامج المساندة التصدیریةحد علىلكل سنة  ٢٠٢٠او  ٢٠١٩خالل عام 

  .لشركةلوالمرتبطة بالعملیات التصدیریة ما عدا تكالیف التشغیل والنفقات العامة 
  

المقدمة من ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات  المنح المالیة وأیخصم من القیمة المضافة قیمة الحوافز 
 وینبغي .لھا المساندة التصدیریةبالصادرات المطلوب صلتھا / ارتباطھا للشركة المتقدمة للبرنامج في حالة 

  .بالبرنامج االشتراكطلب  فيالمقدم لھا  الحافزعلى الشركة المشتركة توضیح نوع وقیمة 
  

  من االتي: أيلھا  حافز التصدیرتشمل الصادرات المطلوب 
(او إتمام التعاقد أو ما قبلھ  ٢٠١٩عقود أو اتفاقیات موقعة في عام : ٢٠١٩برنامج المساندة التصدیریة  -

خالل  Cash Basisعلى مبدأ السداد النقدي  المساندة التصدیریةولكن یتم سداد قیمة ) ٢٠٢٠في عام 
في حسابھا البنكي بمصر  ٢٠١٩صدرة خالل عام فقط وذلك بعد التحقق من تلقى الشركة المُ  ٢٠١٩عام 

  .Accrual Basisلھا ولیس على أساس مبدأ االستحقاق  حافز التصدیرلقیمة الصادرات المطلوب 

(او إتمام التعاقد أو ما قبلھ  ٢٠٢٠عقود أو اتفاقیات موقعة في عام : ٢٠٢٠برنامج المساندة التصدیریة  -
خالل  Cash Basisعلى مبدأ السداد النقدي  المساندة التصدیریةولكن یتم سداد قیمة ) ٢٠٢١في عام 
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في حسابھا البنكي بمصر  ٢٠٢٠صدرة خالل التحقق من تلقى الشركة المُ فقط وذلك بعد  ٢٠٢٠عام 
 .Accrual Basisلھا ولیس على أساس مبدأ االستحقاق  حافز التصدیرلقیمة الصادرات المطلوب 

 

  للبرنامج:المستحق للشركات المتقدمة  المساندة التصدیریةمعاییر احتساب مبلغ  ٦-٢
  بحد أقصى من القیمة المضافة لصادرات  %٢٠وحتى  %١٠بنسبة تصل إلى  ةأساسیمساندة

 ةعلى أن یتم تحدید حجم الشرك) كبیرة/متوسطة/صغیرة/متناھیة الصغر(الشركات وفقا لحجم الشركة 
 .وفقا للنظام المعتمد في ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات )٢٠٢٠وا ٢٠١٩( حدهفي كل عام على 

  
  إضافیةمساندات 

 -e-Gaming -  e-Health-  e-Design(خدمات من القیمة المضافة لصادرات  % ٥نسبة ) ١(
e-Commerce ( ملیون جنیھ  ٢٫٥والبالغ  لمساندة التصدیریةلالحد األقصى جاوز تبما ال یوذلك
 .)٢٠٢٠ او ٢٠١٩( عن العام الواحدمصري لكل شركة 

 )من %٥ نسبة :الجدیدة التكنولوجیة المناطق أحد في فروع لدیھا التي أو العاملة تالشركا) ٢ 
 جنیھ ألف ٥٠٠ بمبلغ لمساندة التصدیریةل األقصى الحد زیادة مع الشركة، المضافة لصادرات القیمة

 او ٢٠١٩الواحد (عن العام لكل شركة  المتاح األقصى الحد عن الشركات تلك من لكل شركة مصري
٢٠٢٠(. 

 )لصادرات المضافة القیمة إجمالي من %١٠ نسبة :مرة ألول البرنامج في تشترك التي شركاتلا) ٣ 
 .لمساندة التصدیریةمع عدم زیادة الحد األقصى ل مصري جنیھ ألف ٥٠٠ أقصى بحد الشركة

 )إجمالي من %١٠ نسبة :واإلسكندریة والجیزة القاھرة بخالف بالمحافظات العاملة الشركات) ٤ 
مع عدم زیادة الحد األقصى  مصري جنیھ ألف ٥٠٠أقصى بحد الشركة لصادرات المضافة القیمة

  .)٢٠٢٠ او ٢٠١٩الواحد (للشركة عن العام  لمساندة التصدیریةل
 

 :)٢٠٢٠او  ٢٠١٩عن العام الواحد ( )األساسي واإلضافي( المساندة التصدیریةمبلغ ملخص 

 

  / حجم الشركة
 الحوافزنوع 

متناھیة 
 الصغر

  الكبیرة متوسطة صغیرة

  %١٠ %١٢ %١٥ %٢٠ وفقا لحجم الشركة ةأساسیمساندة تصدیریة 

 ةإضافیمساندات تصدیریة 

)٥  %٥  %٥  %٥  )١%  

)٥  %٥  %٥  %٥  )١%  

)١٠  %١٠  %١٠  %١٠  )٣%  

)١٠  %١٠  %١٠  %١٠  )٤%  
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 ورتيدفي الزیادة في القیمة المضافة كنسبة من أعاله المذكورة  نسب المساندات التصدیریةیتم احتساب 
قریر ا لتوفق اخر دورة اشتركت بھا الشركةالقیمة المضافة لصادرات الشركة في عن  الحالیتینالبرنامج 

  للشركات التالیة: المراجع الخارجي للھیئة
  
  ملیون جنیھ مصري  ٥٠التي تتعدى إجمالي اإلیرادات السنویة الخاصة بھا  المتوسطةللشركات

قامت بالتوسع في الخدمات التي تصدرھا من مصر لتشمل خدمات جدیدة  التي (باستثناء الشركات
 Roboticsو Data Scienceو Artificial Intelligence (AI)وخاصة تكنولوجیا ال 

Process Automation (RPA)  التي نجحت في فتح أسواق تصدیریة جدیدة)الشركات او  
 

 ملیون جنیھ   ٢٠٠السنویة  الشركات الكبیرة التي ال تتجاوز إجمالي إیراداتھا  
 

ج في نھایة البرنامج وفقا للمیزانیة المعتمدة للبرنام لمساندة التصدیریةلسیتم اإلعالن عن النسبة الفعلیة  -
في  للشركات المشتركة ةالمقدم المساندة التصدیریةاعتماد من لجنة  اعتمادھاطلبات المقدمة بعد الو

 .المختصةالسلطة یتم تشكیلھا من قبل التي  البرنامج

  
عن العام الواحد ملیون جنیھ مصري لكل شركة  ٢٫٥یتعدى مبلغ ال  :لمساندة التصدیریةالحد األقصى ل

بخالف المبلغ المسموح بھ للشركات العاملة او التي لدیھا فروع في أحد المناطق ) ٢٠٢٠او  ٢٠١٩(
 .)٢٠٢٠او  ٢٠١٩الواحد ( عن العامألف جنیھ مصري لكل شركة  ٥٠٠التكنولوجیة الجدیدة وھو 

 
 .المستحق للشركة المبلغ الذي تقدمت بھ وفقا لنموذج االشتراك بالبرنامج المساندة التصدیریةال یتعدى مبلغ  -

  
على الشركة القابضة ) ٢٠٢٠او  ٢٠١٩عن العام الواحد ( لمساندة التصدیریةیطبق الحد األقصى المقرر ل -

 .في ذات البرنامج ككیان واحد بغض النظر عن عددھاوجمیع الشركات التابعة لھا والمشاركة 
 

 ذات الشركات على) ٢٠٢٠او  ٢٠١٩عن العام الواحد ( لمساندة التصدیریةل المقرریطبق الحد األقصى  -
 يف والمشاركة) شركات او/ األشخاص ذات لنفس مملوكة الملكیة حصصبعض او كل ( المماثلة الملكیة

  .عددھا عن النظر بغض واحد ككیان البرنامج ذات
 

 شتركةت المُ للشركا ةالمقدم المساندة التصدیریةاعتماد  الذي تعتمده لجنة المساندة التصدیریةمبلغ یتم سداد  -
 .نقدا بالجنیھ المصري في البرنامج

  
ب على لذا یج ،عنھالمقررة قانوناً ضرائب الیتم دفع ومن الضرائب  غیر ُمعفى المساندة التصدیریةمبلغ  -

یراد خرى ودفع الضرائب المستحقة على مثل ھذا اإلیرادات األضمن اإل مبلغن تقوم بإدراج ھذا الأ الشركة
 .بمعرفتھا

  
 .للشركةالمستحق  المساندة التصدیریةمن تاریخ اإلخطار بمبلغ أیام عمل  ١٠مدة التظلم  -
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 :الشركات وفقا للنظام المتبع والمعلن في الھیئةتصنیف حجم ملخص 

 *معیار إجمالي اإلیرادات معیار عدد العمالة التصنیف م

 بحد أقصى ملیون جنیھ عاملین ٩بحد أقصى  الشركات المتناھیة الصغر ١

  الشركات الصغیرة  ٢
عاملین وبحد  ١٠بحد أدنى 

  عامالً  ٤٩أقصى 
أكثر من ملیون جنیھ وحتى 

  عشرة مالیین جنیھ

  الشركات المتوسطة  ٣
عاملین وبحد  ٥٠بحد أدنى 

  عامالً  ٢٤٩أقصى 
أكثر من عشرة مالیین جنیھ 

  وحتى ثمانین ملیون جنیھ

  جنیھ ملیونأكثر من ثمانین   عامالً  ٢٤٩أكثر من   الشركات الكبیرة  ٤

 تحصلت علیھا الشركة أخرى تتعنى إیرادات المبیعات باإلضافة الى اى إیرادا تإجمالي اإلیرادا* 
  

 سكینت فیتم أحدھما تطابق عدم حالة وفي مجتمعین، المعیارین بتطبیق الشركات تصنیف یتم :ملحوظة
  وفقاً للمعیار الذي یجعلھا في التصنیف األعلى الشركات

  
 المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت شركات وھي Startupویتم تصنیف الشركات المصریة الناشئة 

  .اقصى بحد سنوات ٥ منذ المنشأة
  

 أسعار تحویل العمالت ٧-٢
ً ل المصري ھمن وإلى الجنی األجنبیةیتم استخدام أسعار تحویل العمالت  ١-٧-٢  سعر الصرفمتوسط وفقا

للمعامالت التي تمت خالل ھذه  ٣١/١٢/٢٠١٩حتى  ١/١/٢٠١٩خالل الفترة من المعلن من البنك المركزي 
حتى  ١/١/٢٠٢٠وكذلك متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزي خالل الفترة من  الفترة

  .للمعامالت التي تمت خالل ھذه الفترة ٣١/١٢/٢٠٢٠
بیة وذلك لتسھیل العملیات المحاس سعر الصرف المشار الیھ بالبند السابق،على الشركات استخدام یجب  ٢-٧-٢

 الشراء لحساب سعر صرفیتم استخدام مع مالحظة انھ  قیمة الصادرات وتكالیف النشاط باحتسابالخاصة 
 .البیع لحساب تكالیف النشاط وسعر صرفحصلة المبالغ المُ  وأالصادرات إیرادات  قیمة

 
  :المساندة التصدیریةببرنامج  لالشتراك ٨-٢

مرفقاً  البرنامجب االشتراكنموذج تقوم باستیفاء االستفادة من البرنامج أن  فيترغب  التيیتعین على الشركات 
سواء  ئةالھیمن قبل  ةالمقرر الطریقةو المحدد والموعد المعلنةوفقاً للشروط  لالشتراكبھ المستندات المطلوبة 

ً أورقیا    و إلكترونیا

  
ت وتحلیل المستندات والبیانا الخارجي الذي تتعاقد الھیئة معھ بمراجعة محاسبةالمراجعة والسوف یقوم مكتب 

 المباشر بالشركات عن طریقوال یجوز للمراجع الخارجي االتصال  بالبرنامج،المشتركة المقدمة من الشركات 
قریر ت وإعدادحساب القیمة المضافة لصادرات الشركة الھاتف أو الزیارة، وطبقاً لذلك یقوم المراجع الخارجي ب
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ختص توسوف  ،في البرنامج المشتركةللشركات  ةالمقدم المساندة التصدیریةاعتماد بذلك وعرضھ على لجنة 
 ةالمستحق مساندة التصدیریةالالقرار بشأن تأھل الشركة لالشتراك بالبرنامج وقیمة  باتخاذاللجنة 

  
تقدیم مستندات خاصة بالبرنامج، تقوم /استكمالاستفسارات أو  أيالمراجعة في حالة طلب مكتب : ملحوظة

المستندات  وأ/تقوم الشركة بإرسال البیانات و أنیجب و ،الھیئة بإرسال برید إلكتروني للشركة المتقدمة للبرنامج
في حالة التأخیر، یقوم مكتب المراجعة باستكمال التقریر الخاص و. بحد أقصى أیام عمل ٥خالل  المطلوبة

؛ او المطالبة باستكمال وال یحق للشركة االعتراض على ذلك لمتوفرةالمستندات ا وأ/بالشركة وفقا للبیانات و
  .البیانات بعد انتھاء عملیة المراجعةالمستندات او 

  
ة لمساندابعد انتھاء البرنامج واإلعالن عن قیمة مستندات أو معلومات مطلوبة  يأمع العلم انھ لن یتم قبول 

  التصدیریة

  
بعد االنتھاء من عملیات المراجعة لجنة الالصادرات بالھیئة بإبالغ الشركات بقرار تنمیة  تقوم وحدةسوف 

 واالعتماد.

 
 المطلوبة األوراقوالمكان المحدد للتسجیل وتقدیم  الزمني اإلطار ٩-٢
  

مشتركة في للشركات ال إرسالھاالرسالة اإللكترونیة التي یتم  فيوالمكان المحدد للتسجیل  الزمني اإلطار یتم تحدید
 قاعدة بیانات الھیئة فيالبرنامج والمسجلة 

 

 مستندات إضافیة/معلومات ١٠-٢
  

یھا عند طالع عللال األصلیةطلب المستندات وكما یحق للھیئة  إضافیةمعلومات و أ/و مستندات أيلھیئة طلب یحق ل
 الحاجة

 
 االستفسارات ١١-٢
  

إرسال أو  16248 أو 16CIT، برجاء االتصال بمركز اتصاالت الھیئة المساندة التصدیریةلالستفسار عن برنامج 
   exportdev@itida.gov.egبرید الكتروني إلى 

  
ئة اتصاالت الھی مركز إلىالشركة  كل استفساراتللحصول على المعلومة بسرعة ودقة، یرجى التأكد من توجیھ 

مركز االتصال بالرجوع إلى ممثلو یقوم سوف  )األمرلزم  إذا(الحاالت  وفي بعض. رد علیھایقوم بالالذي سوف 
  على الشركة مباشرة والردبالھیئة اإلدارة المسئولة عن تنفیذ البرنامج 
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         المستندات المطلوبة لبرنامج المساندة التصدیریة -٢
 

 
یات وذلك لتجنب استبعاد بعض العملوتوقیعھا إلكترونیاً الھیئة قبل  منالمطلوبة جمیع المستندات  استیفاءیجب 

  . البرنامجھذا  في ةالمقدم المساندة التصدیریةمن قیمة 
  : ي اآلتيالمستندات فثل ھذه موتت

 
 التعھد/اإلقرارمتضمنا  المساندة التصدیریةنموذج االشتراك ببرنامج  ١-٣

 استمارة االشتراك بالبرنامجاستیفاء  یجب  ً ً مخال الشخصبواسطة  على أن تكون موقعة إلكترونیا  .ول قانونا
  .لھاعن الشركة وفقا للسجل التجاري التوقیع ب

 تقدیم ما یفید نوع الخدمة المقدمة بالتفصیل وتكلفة الساعة المباعةفي البرنامج الشركة المتقدمة  على.  
  ى تعدیل أبالبرنامج وال یجوز قبول  االشتراك باستمارةتلتزم الشركة المتقدمة للبرنامج بالبیانات المدرجة

  .بعد التقدیم
  بصحة البیانات الخاص التعھد/اإلقرارم یقدتیجب. 

 

والسنة المالیة المنتھیة في  ٣١/١٢/٢٠١٩عن السنة المالیة المنتھیة في  المالیة الكاملة نسخة من القوائم ٢-٣
٣١/١٢/٢٠٢٠  

 ٣١/١٢/٢٠١٩المنتھیة فيالمالیة القوائم المالیة الكاملة عن السنة  تقدیمللبرنامج المتقدمة الشركة یجب على 
ومختومة من قبل المراجع المالي الخارجي تكون موقعة ن أعلى ٣١/١٢/٢٠٢٠والسنة المالیة المنتھیة في 

التدفقات  بیان الدخل وبیان الخاص بالشركة وتشمل التقریر المالي والحسابات الختامیة وبیان المركز المالي،
   .فیما بین الشركات بالبیانات المالیة والمعامالت واإلیضاحات المرفقة النقدیة

  
 :التكالیف الخاصة بالعملیات التصدیریة وفقا للنموذج الخاص بالھیئة نسخة أصلیة من شھادة ٣-٣

أصلیة من شھادة موقعة ومختومة من المراجع المالي الخارجي للشركة موضحا بھا بنود  نسخةیجب تقدیم 
 المالیة والسنة ٣١/١٢/٢٠١٩ في المنتھیة المالیة السنة عن القوائم المالیة للشركة فيوتفاصیل التكالیف المذكورة 

 .ةلیة الخاصة بالشركمنفصلة عن التكالیف الكُ  المرتبطة بالعملیات التصدیریةو ٣١/١٢/٢٠٢٠ في المنتھیة

  
 فيالسنة المالیة المنتھیة كل من نسخة كاملة عن ( االعتباریة األشخاص أرباح على الضریبي اإلقرار ٤-٣

 ) ٣١/١٢/٢٠٢٠والمنتھیة في  ٣١/١٢/٢٠١٩
 األشخاص أرباح على الضریبي اإلقرار من تقریر كاملةنسخة تقدیم المتقدمة للبرنامج  على الشركةیجب 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ فيالسنة المالیة المنتھیة كل من نسخة كاملة عن (مصلحة الضرائب مختوما بختم  االعتباریة
رقم  بند(وقائمة الدخل الرئیسیة ) ٦٠٠رقم  بند( المیزانیةكل نسخة تضمن تو )٣١/١٢/٢٠٢٠والمنتھیة في 

صورة م تقدی یجباإلقرار الضریبي إلكترونیاً على موقع مصلحة الضرائب المصریة  وفى حالة تقدیم .)٧٠٠
العتماد مصلحة الضرائب وتقدیم  Screen Shot اومطبوعة من اإلقرار الضریبي معتمد من مصلحة الضرائب 

 .الضریبة المستحقة سداد یفید ما
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  :بیان اإلیرادات وفقاً للنموذج الخاص بالھیئةنسخة أصلیة من  ٥-٣

من واقع قائمة الدخل للشركة ومطابق لما في اإلقرار الضریبي یوضح المبالغ التي تم  أصلیة نسخةیجب تقدیم 
، ٣١/١٢/٢٠٢٠والمنتھیة في  ٣١/١٢/٢٠١٩ فيالسنة المالیة المنتھیة كل من عن  إدراجھا بتقریر الضرائب

لشركة وموقع ومختوم من المراجع المالي من واقع السجل التجاري ل التوقیعالمخول قانوناً بموقع من الشخص 
  . الخارجي للشركة

   
شھادة موقعة ومختومة من المراجع المالي الخارجي للشركة بتفاصیل ھیكل الملكیة للشركة  أصلیة من نسخة ٦-٣

 ٣١/١٢/٢٠١٩في رأس المال ونسبتھا وذلك في تاریخ  حصتھموجنسیاتھم وقیمة تتضمن أسماء المالكین 
 ٣١/١٢/٢٠٢٠و

  
 بتاریخ راس المال المصریة أسھمنسبة بھ وضح متقریر شركة مصر للمقاصة واإلیداع والقید المركزي  ٧-٣

  األسھمیطلب من الشركات ذات  ٣١/١٢/٢٠٢٠و ٣١/١٢/٢٠١٩
 
 )أشھرال یجاوز الستة (مستخرج حدیث من السجل التجاري للشركة  ٨-٣

 
  ة الضریبیة للشركة ساریة المفعولنسخة من البطاق ٩-٣

 
  وجمیع التعدیالت ذات الصلةالشركة انشاء  صدرت عندالتي أُ نسخة من صحیفة الشركات  ١٠-٣

في حالة عدم وجود التعدیالت الخاصة ( ذات الصلة وجمیع التعدیالتصحیفة الشركات  من نسخةیجب تقدیم 
ارة أو محضر اجتماع مجلس اإلد(: الشركة الحالیة بالصحیفة یتم تقدیم مستندات رسمیة تفید ذلك مثالبملكیة 

و شھادة صادرة من سوق األوراق المالیة توضح التغییر في أالجمعیة العمومیة یثبت تعدیالت ھیكل الملكیة 
  ). الملكیة

 
مالي إجمن التأمینات االجتماعیة ویتضمن  "خاصاستعالم عن بیانات منشأة قطاع "حدیثھ من بیان  نسخة ١١-٣

  علیھمالمؤمن عدد الموظفین 
 
 داولت بمجال المختصة للشركاتمن مكتب حقوق الملكیة الفكریة بالھیئة یُصدر  النشاط مزاولة ترخیص ١٢-٣

 وأشكالھا صورھا بكافة البیانات وقواعد اآللي الحاسب برامج مصنفات
 
 ولوجیاوالتكن الرقمي لالقتصاد العامة الشعبة من أي في الشركة اشتراك یفید ما أو السداد إیصال من نسخة ١٣-٣

 لسنةا حتى االشتراكات لكافة الشركة سداد یفید وما واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا صناعة غرفة أو/و
  .٢٠٢٠/٢٠٢١ الحالیة المالیة
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ن تكون موقعة من الشركة أعلى  ،ذات الصلة وجمیع التعدیالت الشراء أوامر أو/و العقود واالتفاقات ١٤-٣
  .والعمیل وبھا بیان بالخدمات او المنتجات الواجب تصدیرھا

  
على أن تكون موقعة إلكترونیاً من  Covering Sheetبكل عقد تصدیر استمارة االشتراك  استیفاءیجب         

ً بالتوقیع  المخول الشخص  باإلضافة إلى المستندات والبیانات .لھاعن الشركة وفقا للسجل التجاري قانونا
  .التي تعلنھا الھیئة للشروط واإلرشاداتالمطلوبة لتوضیح صادرات الشركات ضمن اإلطار الزمني وطبقا 

 
) یةالتصدیر المساندة من االستفادة محل( الُمّصدَرة للبرامج الشركة إیداع یفید ما: الفكریة الملكیة حقوق ١٥-٣

 ً  .وتعدیالتھ التنفیذیة والئحتھ ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ رقم القانون ألحكام وفقا
  

ة بأي خدمات إضافیوالشركة المستفیدة والمتعلقة  الشركة المستوردةاتفاقات جانبیة بین  أينسخة من  ١٦-٣
 )الضمان :الحصرعلى سبیل المثال ولیس (

 
 ونوع الخدمة الُمصدرة بھا اسم العمیل والشركة موضحن یكون أعلى  مبیعات التصدیر فواتیر من نسخة ١٧-٣

 مل علىتوتش ،من المستندات المقدمة من العمیل بأي ن تكون قیمة الخدمات المقدمة واضحةأیجب  :ملحوظة
 إلخ... أو فواتیر المبیعات /سبیل المثال ولیس الحصر عقود التصدیر و

 
تراخیص : مثال(صدرة المواد ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات المُ  شراء من فواتیر نسخة ١٨-٣

  )الخ ...البرمجیات
یطلب من الشركات تقدیم فواتیر التكالیف المباشرة والمرتبطة بالعملیات التصدیریة ما عدا تكالیف  :ملحوظة

التشغیل والنفقات العامة للشركة باإلضافة لشھادة مفصلة من المراجع المالي الخارجي للشركة موضحا بھا 
بالمیزانیة  تختلف عن بیان التكالیف الخاص والتيفقط،  بنود تكالیف اإلیرادات المرتبطة بالعملیات التصدیریة

ن یتم إعدادھا وفقا للبنود الخاصة بالتكالیف المحددة من قبل البرنامج في بند تكالیف النشاط أمع ضرورة 
ن تكون ظاھره في البیانات التي یتم تقدیمھا عند أالبد والتصدیر حسب شروط البرنامج   الخاصة بمبیعات

 .احتساب القیمة المضافة
  
 )إن وجدت(صدرة عقود الخدمات االستشاریة ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات المُ  من نسخة ١٩-٣

 
 العمیل لھا قبول والمنتجات أو الدالة على تقدیم الخدماتالمستندات  ٢٠-٣

  
تحصیل الشركة لقیمة الصادرات مثل المستندات البنكیة التي تفید تحویل المبلغ لحساب یفید ا متقدیم یجب  ٢١-٣

و أو أمر الشراء أالمستورد المذكور بالعقد اسم  وثائق البنك بوضوح تتضمن وینبغي أن. مصرفي الشركة 
 درةالُمصَ  الشركةاسم  ،والعملةقیمة التحویل  وتاریخ التحویل، المستندات الدالة على طلب الخدمة

  .الحساب البنكي ورقم
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الجنیھ حساب الشركة ب فيتحصیلھا و بالعملة األجنبیة حالة تحویل عائدات التصدیر من الخارج في :ملحوظة
ن التحویل واإلیداع في حساب الشركة تم بالمعادل للعملة أطلب ما یفید لمراجع الخارجي یجوز ل ،المصري

  .)حالة الحاجة لذلك في(في تاریخ التحویل األجنبیة التي تم التحویل بھا من بلد المستورد 
  

الح العمیل النھائي لص/حالة تحصیل عائدات التصدیر عن طریق شیك بنكي مصدر من الجھة المستوردة في
مصر یتم تقدیم المستندات البنكیة التي تفید تحصیل الشیك بحساب الشركة البنكي ب الشركة المشتركة بالبرنامج،

العمیل النھائي /مع مراعاة أن یكون الشیك مصدر بالعملة األجنبیة ومسحوب على حساب الجھة المستوردة
ك یسدادھا بش/یستثنى من شرط التحویل من خارج مصر، عائدات التصدیر التي یتم تحویلھا. خارج مصر

  .مصرالعاملة في المؤسسات الدولیة و أبنكي من قبل الھیئات 
 

في حالة مبیعات التصدیر التي تعاقد علیھا فرع الشركة المستفیدة أو المكاتب التابعة لھا أو الشركات التي لھا 
التي تم تحصیلھا بحساب الشركة  -المبالغ /یجب أن تكون العائدات. عالقة بالشركة المستفیدة بالخارج

مرتبطة بالعملیات التصدیریة ویسھل إثبات ذلك وتتبعھ من خالل المستندات المقدمة والتحویالت  -المستفیدة 
  من العمیل النھائي للشركة بالخارج أو الشركة المستفیدة

 
حد األقارب، یجب ألكة و مملوأو فرع للشركة أو ذات عالقة أالتصدیر لشركات شقیقة ما إذا كان في حالة 

ن یتضمن الملف فواتیر التصدیر الخاصة أكما یجب . اإلفصاح عنھا وإدراجھا في نموذج االشتراك بالبرنامج
بالشركة المشتركة بالبرنامج للشركة ذات العالقة بالخارج مع تقدیم المستندات التي تثبت العملیة التصدیریة 

 فواتیر والمستندات البنكیة التي تثبت تحصیل المبالغ موضح بھا اسمو اتفاقیات(طرف ثالث /للعمیل النھائي
  .)العمیل النھائي والمبلغ وتاریخ التحویل وما یدل على صلة التحویل بالعملیة التصدیریة

  
ً  التي للمبیعاتبالنسبة  ٢٢-٣ الصادر  الشیك المصرفي من نسخة أن تقدم الشركةجب على ی ،تمت إلكترونیا

. ةالتصدیری المتعلقة بالعملیة العائدات بھ موضح البنكي الشركة سابح كشف أو المصدرة الشركة باسم
كما یجب تقدیم تقریر من النظام االلكتروني الخاص بالشركة یوضح البیانات الخاصة بالعملیة التصدیریة 

الخاصة  Screen Shotsوغیرھا مع تقدیم ...بلد المشترى والتحویل الخارجي وعملة التحویل : مثال
  بعملیة البیع
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   احكام عامة -٣
 
  
 وأ قیامھا باإلخاللثبوت  حالة في الھیئة برامج في المشاركة الشركات من شركة أي استبعاد للھیئة یحق 

 متقدی أو للقوانین مخالفتھا أو فیھا المشاركة الھیئة برامج من برنامج بأي الخاصة بالقواعد التالعب
 أو الحقیقة عن معبرة غیر أو الصور من صورة بأي سلیمة غیر) المستندات ھذه من صور أو( مستندات

 تفادةاالس أو المساندة التصدیریة على الحصول بغرض موثوقیتھا أو صحتھا في أثر لھ یكون مما ذلك غیر
 .الشأن ھذا في المقررة القانونیة اإلجراءات كافة اتخاذ في الھیئة بحق األخالل دون البرنامج من

 لسنةا حتى االشتراكات لكافة ومسدداً  مسجالً  عضواً  تكون أن الشركة على یجب الھیئة برامج من لالستفادة 
 وماتالمعل تكنولوجیا صناعة غرفة او/والتكنولوجیا ولالقتصاد الرقمي  العامة الشعبة من أي في الحالیة

  .واالتصاالت
  عملیات التصدیر من للتحقق أعاله المذكورة غیر أخرى إضافیةأو مستندات /بیانات و طلبیحق للھیئة. 
 قانون الضرائب وقانون : مثال( ذات الصلة المصریة حعلى الشركات احترام وإتباع القوانین واللوائ

لالستبعاد من  المخالفةال تتعرض الشركة  حتىالھیئة إدارة وقرارات مجلس ...) التأمینات االجتماعیة 
 .البرنامج

  التحقق من الحساب البنكي للشركة عن طریق المستندات الثبوتیة الخاصة بالبرنامج وفى حالة عدم یجب
 .من البیانات المقدمة یتم طلب شھادة بنكیة لتوضیح رقم حساب الشركة واسمھ أيوضوح 

  المستندات الدالة على تقدیم الخدمة ھو ذاتھ أو أوامر الشراء أو ن یكون اسم الشركة المثبت بالعقود أیجب
 .الخاصة بھا والبطاقة الضریبیة/أوالمثبت في السجل التجاري 

 تإن وجد( من الشركات العقود المصدقة من قبل وزارة الخارجیة یحق للھیئة أن تطلب(. 
  البنكي الخاص كشف الحساب مثل  )لذلك في حالة الحاجة( للمراجعة األصلیةالمستندات  طلبیحق للھیئة

 .بالشركة
  دیریةالمساندة التصجمیع المستندات المطلوبة وذلك لتجنب استبعاد بعض العملیات من قیمة  استیفاءیجب 

 .ھذا البرنامج في ةالمقدم
  البرنامج ب االشتراك باستمارةالمدرجة  قرار بصحة البیاناتبالتوقیع على إتلتزم الشركة المتقدمة للبرنامج

 .تعدیل بعد التقدیم أيوال یجوز قبول 
  في البرنامجتقدمة المقدمة من الشركات الم سریة البیانات والمعلومات بحمایةالھیئة تلتزم. 
  
  


