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ً  جمیع المستندات وتحمیل توقیع یجب نوناً المخول قا الشخصالخاص ب الذكي التوكن ستخداماب إلكترونیا
استثناء بمن خالل التطبیق اإللكتروني الخاص بالبرنامج.  التجاري لسجلوفقاً ل الشركة عنبالتوقیع 
 منھا في مقر الھیئة.نسخة أصلیة  میسلیجب تلشركة المراجع الخارجي الخاص باشھادات 
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إدارة االستثمار الدولي وتطوير االعمال -وحدة تنمية الصادرات   2020و 2019 المساندة التصديريةبرنامج   
exportdev@itida.gov.eg 

 

 
 
 
 

"1" 
 
 

 
 

 للمستندات المرجعية القائمة
 

صالت )الحادية عشر عن متح فيها االشتراكستقوم الشركة ب التي بالدورة خاصة منفصلة نسخة تقديم يجب
 (2020والثانية عشر عن متحصالت  2019

 

 قانونا   خولالم بالشخص الخاص الذكي التوكن باستخدام إلكترونيا   وتحميل جميع المستندات توقيع يجب
 استثناءب. بالبرنامج الخاص اإللكتروني التطبيق خالل من التجاري للسجل وفقا   الشركة عن بالتوقيع

 .الهيئة مقر في منها أصلية نسخة تسليم يجب بالشركة الخاص الخارجي المراجع شهادات



مالحظات البيانات المطلوبة/  المستندات  ×

جميع البيانات مستوفاه

 موقع إلكترونياً من الشخص المخول قانوناً بالتوقيع عن الشركة وفقا للسجل التجاري

موقع إلكترونياً من الشخص المخول قانوناً بالتوقيع عن الشركة وفقا للسجل التجاري

يتم طباعة اإلقرار على الورق الخاص بالشركة

: نسخة كاملة تتضمن االتي

التقرير المالي والحسابات الختامية -1

بيان المركز المالي-2

بيان الدخل-3

بيان التدفقات النقدية - 4

.اإليضاحات المتممة- 5

31/12/2019عن السنة المالية المنتهية في 

 موقعة ومختومة من قبل المراجع المالي الخارجي للشركة

 (وفقاً لنموذج الهيئة)شهادة التكاليف - 4.1

نسخة أصلية

موقعة ومختومة من المراجع الخارجي للشركة

خاصة بإيرادات الصادرات فقط

31/12/2019عن السنة المنتهية في 

شهادة بتفاصيل هيكل الملكية للشركة- 4.2

نسخة أصلية

موقعة ومختومة من المراجع الخارجي للشركة

31/12/2019عن السنة المالية المنتهية في 

(وفقاً لنموذج الهيئة)بيان اإليرادات - 4.3

نسخة أصلية

موقعة ومختومة من المراجع الخارجي للشركة

موقع إلكترونياً من الشخص المخول قانوناً بالتوقيع عن الشركة وفقا للسجل التجاري

مطابقة لما هو مذكور بتقرير الضرائب الخاص بالشركة

.مختوم بختم مصلحة الضرائب 

.موضح به تاريخ إصدار اإلقرار

(700صفحة رقم )وقائمة الدخل الرئيسية  (600صفحة رقم )تتضمن الميزانية 

31/12/2019نسخة كاملة عن السنة المالية المنتهية في 

(ال يتجاوز الستة أشهر) نسخة حديثة من السجل التجاري للشركة 

(الدورة الحادية عشر) 2019القائمة المرجعية لبرنامج المساندة التصديرية 

البيانات األساسية المطلوبة/ المستندات 

 (يتم استكمالها من قبل الشركة) 

ً يجب أن تكون جميع المستندات موقعة إلكترونيا

نموذج االشتراك الخاص بالبرنامج  -1  

:برجاء كتابة أسم الشركة

:اإلقرار والتعهد  -2 

القوائم المالية- 3

:شهادات من المراجع المالي الخارجي للشركة- 4

:السجل التجاري - 6

:تقرير ضريبة الدخل كامال- 5

(عشر الحادية الدورة) 2019برنامج المساندة التصديرية 
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مالحظات البيانات المطلوبة/  المستندات  ×

(الدورة الحادية عشر) 2019القائمة المرجعية لبرنامج المساندة التصديرية 

البيانات األساسية المطلوبة/ المستندات 

 (يتم استكمالها من قبل الشركة) 

ً يجب أن تكون جميع المستندات موقعة إلكترونيا

.موضح بها تاريخ سريان البطاقة

.موضح بها اسم الشركة

في حالة عدم وجود )صحيفة االستثمار التي أصدرت مع إنشاء الشركة تتضمن جميع التعديالت ذات الصلة  

محضر اجتماع مجلس : التعديالت الخاصة بملكية الشركة الحالية بالصحيفة يتم تقديم مستندات رسمية تفيد ذلك مثال

اإلدارة أو الجمعية العمومية يثبت تعديالت هيكل الملكية أو شهادة صادرة من سوق األوراق المالية توضح التغيير في 

.(الملكية

اسماء المالكين ونسب الملكية بالصحيفة تتطابق مع نسب الملكية بالشهادة الموقعة والمختومة من المراجع المالي 

الخارجي للشركة

 يطلب 31/12/2019تقرير شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي يوضح نسبة الملكية المصرية بتاريخ 

.من الشركات ذات األسهم

(ال يتجاوز الستة أشهر) نسخة حديثه 

(مطابقة للنموذج المرفق )" بيان استعالم عن بيانات منشأة قطاع خاص"نموذج صحيح 

.عدد المؤمن عليهم  واضح

.اسم الشركة واضح

2020/2021ما يفيد سداد الشركة لكافة االشتراكات حتى السنة المالية الحالية 

نسخة من ترخيص مزاولة النشاط

تراخيص مزاولة النشاط من مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة للشركات المختصة بمجال تداول مصنفات برامج الحاسب اآللي - 12 

وقواعد البيانات بكافة صورها وأشكالها

أو غرفة صناعة تكنولوجيا /إيصال السداد الخاص باشتراك الشركة في أي من الشعبة العامة لالقتصاد الرقمي والتكنولوجيا و- 11 

المعلومات واالتصاالت

:البطاقة الضريبية- 7

:صحيفة الشركات- 8

استعالم عن بيانات منشأة قطاع خاص- 10 

تقرير مصر للمقاصة- 9

(عشر الحادية الدورة) 2019برنامج المساندة التصديرية 
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مالحظات البيانات المطلوبة/  المستندات  ×

جميع البيانات مستوفاه

 موقع إلكترونياً من الشخص المخول قانوناً بالتوقيع عن الشركة وفقا للسجل التجاري

موقع إلكترونياً من الشخص المخول قانوناً بالتوقيع عن الشركة وفقا للسجل التجاري

يتم طباعة اإلقرار على الورق الخاص بالشركة

: نسخة كاملة تتضمن االتي

التقرير المالي والحسابات الختامية -1

بيان المركز المالي-2

بيان الدخل-3

بيان التدفقات النقدية - 4

.اإليضاحات المتممة- 5

31/12/2020عن السنة المالية المنتهية في 

 موقعة ومختومة من قبل المراجع المالي الخارجي للشركة

 (وفقاً لنموذج الهيئة)شهادة التكاليف - 4.1

نسخة أصلية

موقعة ومختومة من المراجع الخارجي للشركة

خاصة بإيرادات الصادرات فقط

31/12/2020عن السنة المنتهية في 

شهادة بتفاصيل هيكل الملكية للشركة- 4.2

نسخة أصلية

موقعة ومختومة من المراجع الخارجي للشركة

31/12/2020عن السنة المالية المنتهية في 

(وفقاً لنموذج الهيئة)بيان اإليرادات - 4.3

نسخة أصلية

موقعة ومختومة من المراجع الخارجي للشركة

موقع إلكترونياً من الشخص المخول قانوناً بالتوقيع عن الشركة وفقا للسجل التجاري

مطابقة لما هو مذكور بتقرير الضرائب الخاص بالشركة

.مختوم بختم مصلحة الضرائب 

.موضح به تاريخ إصدار اإلقرار

(700صفحة رقم )وقائمة الدخل الرئيسية  (600صفحة رقم )تتضمن الميزانية 

31/12/2020نسخة كاملة عن السنة المالية المنتهية في 

(ال يتجاوز الستة أشهر) نسخة حديثة من السجل التجاري للشركة 

(الدورة الثانية عشر) 2020القائمة المرجعية لبرنامج المساندة التصديرية 

البيانات األساسية المطلوبة/ المستندات 

 (يتم استكمالها من قبل الشركة) 

ً يجب أن تكون جميع المستندات موقعة إلكترونيا

نموذج االشتراك الخاص بالبرنامج  -1  

:برجاء كتابة أسم الشركة

:اإلقرار والتعهد  -2 

القوائم المالية- 3

:شهادات من المراجع المالي الخارجي للشركة- 4

:السجل التجاري - 6

:تقرير ضريبة الدخل كامال- 5

(عشر الثانية الدورة) 2020برنامج المساندة التصديرية 

إدارة االستثمار الدولي وتطوير االعمال- وحدة تنمية الصادرات 
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مالحظات البيانات المطلوبة/  المستندات  ×

(الدورة الثانية عشر) 2020القائمة المرجعية لبرنامج المساندة التصديرية 

البيانات األساسية المطلوبة/ المستندات 

 (يتم استكمالها من قبل الشركة) 

ً يجب أن تكون جميع المستندات موقعة إلكترونيا

.موضح بها تاريخ سريان البطاقة

.موضح بها اسم الشركة

في حالة عدم وجود )صحيفة االستثمار التي أصدرت مع إنشاء الشركة تتضمن جميع التعديالت ذات الصلة  

محضر اجتماع مجلس : التعديالت الخاصة بملكية الشركة الحالية بالصحيفة يتم تقديم مستندات رسمية تفيد ذلك مثال

اإلدارة أو الجمعية العمومية يثبت تعديالت هيكل الملكية أو شهادة صادرة من سوق األوراق المالية توضح التغيير في 

.(الملكية

اسماء المالكين ونسب الملكية بالصحيفة تتطابق مع نسب الملكية بالشهادة الموقعة والمختومة من المراجع المالي 

الخارجي للشركة

 يطلب 31/12/2020تقرير شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي يوضح نسبة الملكية المصرية بتاريخ 

.من الشركات ذات األسهم

(ال يتجاوز الستة أشهر) نسخة حديثه 

(مطابقة للنموذج المرفق )" بيان استعالم عن بيانات منشأة قطاع خاص"نموذج صحيح 

.عدد المؤمن عليهم  واضح

.اسم الشركة واضح

2020/2021ما يفيد سداد الشركة لكافة االشتراكات حتى السنة المالية الحالية 

أو غرفة صناعة تكنولوجيا /إيصال السداد الخاص باشتراك الشركة في أي من الشعبة العامة لالقتصاد الرقمي والتكنولوجيا و- 11 

المعلومات واالتصاالت

:البطاقة الضريبية- 7

:صحيفة الشركات- 8

استعالم عن بيانات منشأة قطاع خاص- 10 

تقرير مصر للمقاصة- 9

(عشر الثانية الدورة) 2020برنامج المساندة التصديرية 

إدارة االستثمار الدولي وتطوير االعمال- وحدة تنمية الصادرات 
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 الخاص بالبرنامجنموذج االشتراك 
 2020و/او  2019لعام 

 
 

 فيها تراكاالشستقوم الشركة ب التي بالدورة خاص منفصلالخاص بالبرنامج اشتراك  نموذج استيفاء يجب
 Excelنسخة إلكترونية تسليم و (2020 متحصالت عن عشر والثانية 2019 متحصالت عن عشر الحادية)

Format) )ع عن المخول قانونا  بالتوقيالشخص من الخاص بالهيئة  الذكيباستخدام التوكن  الكترونيا   ةموقع
 ة.تعلنها الهيئ التيوطبقا للشروط واإلرشادات  الزمني اإلطارضمن  يالشركة وفقا  للسجل التجار

 

وناً الذكي الخاص بالشخص المخول قان يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن
بالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص بالبرنامج. باستثناء 

 شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر الهيئة.



Owner Name

المالك اسم
%

Name

المالك اسم
%

Name

المالك اسم
%

Name

المالك اسم
%

#

1

2

3

Number of social insured employees as of end of 2019:
2019 عام بنهاية عليهم المؤمن الموظفين عدد

Company Bank Accounts: التصديرية العمليات أثناء خاللها من التعامل يتم التي بالشركة الخاصة البنوك حسابات جميع إدراج برجاء

Branch:

البنك فرع

Bank Name:

البنك اسم

Bank Account Name:

بالشركة الخاص البنكي الحساب اسم

Number of employees working on local projects as of end of 

2019:

المحلية باألعمال العاملين 2019 عام نهاية في الموظفين عدد 

Tax Registration Number:
الضريبية البطاقة رقم 

Social Insurance Number:
التأمين رقم

Does any of the owner(s) of the company (person or company) have a percentage in the ownership 

structure of another company participated in this round of the program?
لعام؟ هذا البرنامج في مشتركة اخرى شركة ملكية حصص في نسبة (شركة او فرد) الشركة مالك احد لدى هل

If yes, please fill mention companies ownership structure:
الشركات مالك بيانات إدراج برجاء

Owners Name and Percentages

الملكية ونسب المالكين أسماء
Affiliate 

Company 

Name

الشركة اسم

 Yes

 No

Number of part time employees as of end of 2019:
2019 عام بنهاية مؤقتة بصورة العاملين الموظفين عدد 

Number of employees working on export projects as of end of 

2019:
بالتصدير العاملين 2019 عام نهاية في الموظفين عدد

Commercial Register Number:
التجاري السجل رقم 

Date of Commercial Register Recent Issue: (must be maximum 6 months old):
أشهر الستة يجاوز ال-  التجاري للسجل إصدار آخر تاريخ

Year of Establishment: as mentioned in Commercial Register

التجاري بالسجل مذكور هو كما الشركة إنشاء عام

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2019 (11th round)

Beneficiary Company Application Form

Company Name in English: as mentioned in Commercial Register 

التجاري بالسجل مذكور هو كما االنجليزية باللغة الشركة اسم

Company Name in Arabic: as mentioned in Commercial Register

التجاري بالسجل مذكور هو كما العربية باللغة الشركة اسم

ICT / ICT enabled Company: (Yes/No) 

المعلومات تكنولوجيا تمكين خدمات/المعلومات تكنولوجيا خدمات شركة

Year of Starting Operations: as mentioned in Commercial Register

التجاري بالسجل مذكور هو كما  الشركة نشاط بدء عام 

Account Number:

الحساب رقم

Tax File ID:
الضريبي التسجيل رقم 

Section 1:  Beneficiary Company Main Information

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2019 (11th round)



Export destination:
اليها الُمصدر البلد

Export destination:
اليها المصدر البلد

Currency:
العملة

Company’s Key Performance Indicators (KPI’s): للشركة الرئيسية األداء مؤشرات

Year 2019:

No of Employees:
الموظفين عدد

No of Employees:
الموظفين عدد

Export Sales in EGP:
المصري بالجنيه التصدير مبيعات

Export Sales in EGP:
المصري بالجنيه التصدير مبيعات

Local Sales in EGP:
المصري بالجنيه المحلية المبيعات

Annual Turnover in EGP:

المصري بالجنيه السنوية اإليرادات  

Annual Turnover in EGP:  
المصري بالجنيه السنوية اإليرادات

Total Investment in EGP:
المصري بالجنيه االستثمارات إجمالي

Total Investment in EGP:
المصري بالجنيه االستثمارات إجمالي

Year 2018:

Local Sales in EGP:
المصري بالجنيه المحلية المبيعات

Company’s Capital (Please specify currency) الشركة مال رأس

Paid Up Capital: المال رأس  

المدفوع

Issued Capital:
الٌمصدر المال رأس

Authorized Capital:
به المصرح المال رأس

Exports Sales Value in EGP:
المصري بالجنيه التصدير إيرادات

Business Vertical:
المستورد به يعمل الذي االعمال قطاع

Previous Exports

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2019 (11th round)

Beneficiary Company Application Form

Company’s Exports in 2018: (please fill in in case company did not participate before in Export-IT program)

التصديرية المساندة ببرنامج سابقا الشركة اشتراك عدم حالة في التالية البيانات إدخال

Service Category/ Type of Services:

الُمصدَّرة الخدمة نوع

Exports Sales Value in EGP:
المصري بالجنيه التصدير إيرادات

Company’s Exports in 2017: (please fill in in case company did not participate before in Export-IT program)

التصديرية المساندة ببرنامج سابقا الشركة اشتراك عدم حالة في التالية البيانات ادخال

Service Category/ Type of Services:

الُمصدَّرة الخدمة نوع

Business Vertical:
المستورد به يعمل الذي االعمال قطاع

* Please insert more rows to the above table to include additional contracts/purchase orders
إضافية تصدير عقود أي وجود حالة في أخر صف إضافة برجاء

Section 3:  Beneficiary Company Exports

Section 2:  Beneficiary Company Financial Data

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2019 (11th round)



Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2019 (11th round)

Beneficiary Company Application Form

Section 4: Export-IT Payment Instructions

Swift Code:
السويفت رمز

Account Number:
الحساب رقم

As per Export IT  Program policy, disbursement of export  (if approved) will only be made via direct bank transfer to the 

beneficiary company's bank account.  

Bank Account Name:

بالشركة الخاص البنكي الحساب اسم 

Bank Name:
البنك اسم

Branch:
البنك فرع

Accordingly, please fill in the below section with the bank transfer information: 

Company Name:

الشركة سما

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2019 (11th round)



# Currency Name
Currency 

Code
BUY SELL

1 Canadian Dollar CAD 12.62 12.72

2 Chinese Yuan CNY 2.43 2.44

3 Danish Krone DKK 2.51 2.53

4 Euro EUR 18.75 18.90

5 Japanese Yen 100 JPY 15.36 15.47

6 Kuwaiti Dinar KWD 55.10 55.55

7 Pound Sterling GBP 21.40 21.57

8 Qatari Riyal QAR 4.60 4.63

9 Saudi Riyal SAR 4.46 4.50

10 Swiss Franc CHF 16.85 16.98

11 UAE Dirham AED 4.56 4.60

12 US Dollar USD 16.75 16.87

Section 5: Exchange Rates 

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT  Program 2019 (11th round)

Beneficiary Company Application Form

Notes: 

- Please use Buy Rate to calculate Sales of Revenues & Cash Collected.

التصدير عائدات و التصدير ايرادات لحساب بالشراء الخاص الصرف سعر استخدام برجاء

- Please use Sell Rate to calculate Cost of Revenues.

التصدير تكاليف لحساب بالبيع الخاص الصرف سعر استخدام برجاء  

Average from 1/1/2019 till 31/12/2019

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2019 (11th round)



Number of 

invoices 

الفواتير عدد

Value

(in EGP) قيمة 

بالجنيه الفواتير  

المصري

Number of 

invoices 

التي الفواتير عدد  

قيمتها تحصيل تم

Value

(in EGP) القيمة 

البنك في المحصلة   

المصري بالجنيه

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

0 0 0 0 0 0

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2019 (11th round)

Beneficiary Company Application Form

#

Section 6: Export Contracts & Transactions Summary

Notes: 

- Please use the currencies exchange rates mention in Section5 in the application form.

االشتراك نموذج في 5 البند في المذكورة المصري الجنيه وإلى من األجنبية العمالت تحويل بأسعار الخاصة القائمة استخدام برجاء

- Please insert more rows to the above table to include additional contracts/purchase orders

إضافية تصدير عقود إي وجود حالة في أخر صف إضافة برجاء

- Bank charges should not be deducted from proceeds collected in bank accounts.

البنكي بالحساب المحصلة التصدير عائدات من البنكية المصاريف خصم يتم ال  

* Costs of revenue that are not deducted include salaries of direct labor, overheads, cost of consultancy and outsourcing. 
والتعهيد االستشارات وتكاليف للشركة العامة والنفقات التشغيل تكاليف و الموظفين مرتبات تتضمن خصمها يتم ال التصديرية بالعمليات والمرتبطة المباشرة التكاليف .

* Company should include all purchase invoices related to export contracts.

التصديرية بالعمليات والخاصة األخرى الشراء فواتير  جميع تقديم الشركة على      

* Cost related to exports mentioned in company external auditor certificate should be deducted from the export proceeds 

collected.

المحصلة الصادرات قيمة من خصمها يجب للشركة الخارجي المراجع بشهادة ذكرها تم والتي التصديرية بالعمليات والمرتبطة المباشرة التكاليف 

Important Note: Support amount will not exceed the mentioned amounts in the application form in this page.
الصفحة بهذه المذكور بالبرنامج االشتراك لنموذج وفقا به تقدمت الذي المبلغ للشركة المستحق المساندة مبلغ يتعدى ال  

Total

(1)

Importer 

Name
المستورد اسم

(2)

Contract/

Purchase 

Order #
أمر أو العقد رقم   

الشراء

(3)

Sales Invoices per 

Contract/Purchase Order  

عقد بكل الخاصة المبيعات فواتير

(4)

Amount Collected (credited) 

 in Bank Account per 

contract/purchase order 

(in EGP)

البنك في المحصلة القيمة 

(5)

Cost of 

Revenue* 

Invoices per 

contract/purcha

se order + 

ITIDA Grants
العملية تكاليف  

الدعم ومبالغ التصديرية  

الهيئة من المقدمة

(6)

Value Added

Per contract/

purchase order

(in EGP)

(4)-(5)=(6)  
المضافة القيمة

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2019 (11th round)



Total in EGP
المصري بالجنيه المجموع

Total Amount Collected

in EGP
(as evidenced in bank documents)

المصري بالجنيه الُمحصلة المبالغ قيمة إجمالي  -

البنكي الشركة بحساب مثبت هو كما 

Value Added Amount

in EGP
(Total amount collected -Total cost)

المصري بالجنيه المضافة القيمة

0

0

Total Cost of Revenue

in EGP
(total amount of purchase invoices & funds 

received from ITIDA) 

بالجنيه التصديرية بالعمليات المرتبط والدعم التكاليف قيمة إجمالي  

المصري

* Cost related to exports mentioned in company external auditor certificate should be deducted from the value added. 
للشركة الخارجي المراجع شهادة في المذكورة التصديرية بالعمليات والخاصة المضافة القيمة من المباشرة التكاليف القيمة خصم يجب

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2019 (11th round)

Beneficiary Company Application Form

Type of Financial Grants
الدعم نوع

Amount

(EGP)
القيمة

Date of Disbursement
الدعم على الحصول تاريخ

Related Export Contract/Purchase 

Order # ----
بالدعم المرتبط الشراء أمر/ التصدير عقد رقم

ITIDA Grants 

(if related to Export Sales)

Value Added Calculations Related to

Contract/Purchase Order # (…)

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2019 (11th round)



Owner Name

المالك اسم
%

Name

المالك اسم
%

Name

المالك اسم
%

Name

المالك اسم
%

#

1

2

3

Commercial Register Number:
التجاري السجل رقم 

Date of Commercial Register Recent Issue: (must be maximum 6 months old):
أشهر الستة يجاوز ال-  التجاري للسجل إصدار آخر تاريخ

Year of Establishment: as mentioned in Commercial Register

التجاري بالسجل مذكور هو كما الشركة إنشاء عام

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2020 (12th round)

Beneficiary Company Application Form

Company Name in English: as mentioned in Commercial Register 

التجاري بالسجل مذكور هو كما االنجليزية باللغة الشركة اسم

Company Name in Arabic: as mentioned in Commercial Register

التجاري بالسجل مذكور هو كما العربية باللغة الشركة اسم

ICT / ICT enabled Company: (Yes/No) 

المعلومات تكنولوجيا تمكين خدمات/المعلومات تكنولوجيا خدمات شركة

Year of Starting Operations: as mentioned in Commercial Register

التجاري بالسجل مذكور هو كما  الشركة نشاط بدء عام 

Account Number:

الحساب رقم

Tax File ID:
الضريبي التسجيل رقم 

Tax Registration Number:
الضريبية البطاقة رقم 

Social Insurance Number:
التأمين رقم

Does any of the owner(s) of the company (person or company) have a percentage in the ownership 

structure of another affiliate company participated in this round of the program?
لعام؟ هذا البرنامج في مشتركة اخرى شركة ملكية حصص في نسبة (شركة او فرد) الشركة مالك احد لدى هل

If yes, please fill mention companies ownership structure:
الشركات مالك بيانات إدراج برجاء

Owners Name and Percentages

الملكية ونسب المالكين أسماء
Affiliate 

Company 

Name

الشركة اسم

 Yes

 No

Number of part time employees as of end of 2020:
2020 عام بنهاية مؤقتة بصورة العاملين الموظفين عدد 

Number of employees working on export projects as of end of 

2020:
بالتصدير العاملين 2020 عام نهاية في الموظفين عدد

Number of social insured employees as of end of 2020:
2020 عام بنهاية عليهم المؤمن الموظفين عدد

Company Bank Accounts: التصديرية العمليات أثناء خاللها من التعامل يتم التي بالشركة الخاصة البنوك حسابات جميع إدراج برجاء

Branch:

البنك فرع

Bank Name:

البنك اسم

Bank Account Name:

بالشركة الخاص البنكي الحساب اسم

Number of employees working on local projects as of end of 

2020:

المحلية باألعمال العاملين 2020 عام نهاية في الموظفين عدد 

Section 1:  Beneficiary Company Main Information

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2020 (12th round)



Export destination:
اليها الُمصدر البلد

Export destination:
اليها المصدر البلد

* Please insert more rows to the above table to include additional contracts/purchase orders
إضافية تصدير عقود أي وجود حالة في أخر صف إضافة برجاء

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2020 (12th round)

Beneficiary Company Application Form

Company’s Exports in 2019: (please fill in in case company did not participate before in Export-IT program)

التصديرية المساندة ببرنامج سابقا الشركة اشتراك عدم حالة في التالية البيانات إدخال

Service Category/ Type of Services:

الُمصدَّرة الخدمة نوع

Exports Sales Value in EGP:
المصري بالجنيه التصدير إيرادات

Company’s Exports in 2018: (please fill in in case company did not participate before in Export-IT program)

التصديرية المساندة ببرنامج سابقا الشركة اشتراك عدم حالة في التالية البيانات ادخال

Service Category/ Type of Services:

الُمصدَّرة الخدمة نوع

Business Vertical:
المستورد به يعمل الذي االعمال قطاع

Company’s Capital (Please specify currency) الشركة مال رأس

Paid Up Capital: المال رأس  

المدفوع

Issued Capital:
الٌمصدر المال رأس

Authorized Capital:
به المصرح المال رأس

Exports Sales Value in EGP:
المصري بالجنيه التصدير إيرادات

Business Vertical:
المستورد به يعمل الذي االعمال قطاع

Previous Exports

Currency:
العملة

Company’s Key Performance Indicators (KPI’s): للشركة الرئيسية األداء مؤشرات

Year 2020:

No of Employees:
الموظفين عدد

No of Employees:
الموظفين عدد

Export Sales in EGP:
المصري بالجنيه التصدير مبيعات

Export Sales in EGP:
المصري بالجنيه التصدير مبيعات

Local Sales in EGP:
المصري بالجنيه المحلية المبيعات

Annual Turnover in EGP:

المصري بالجنيه السنوية اإليرادات  

Annual Turnover in EGP:  
المصري بالجنيه السنوية اإليرادات

Total Investment in EGP:
المصري بالجنيه االستثمارات إجمالي

Total Investment in EGP:
المصري بالجنيه االستثمارات إجمالي

Year 2019:

Local Sales in EGP:
المصري بالجنيه المحلية المبيعات

Section 3:  Beneficiary Company Exports

Section 2:  Beneficiary Company Financial Data

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2020 (12th round)



Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2020 (12th round)

Beneficiary Company Application Form

Section 4: Export-IT Payment Instructions

Swift Code:
السويفت رمز

Account Number:
الحساب رقم

As per Export IT  Program policy, disbursement of export  (if approved) will only be made via direct bank transfer to the 

beneficiary company's bank account.  

Bank Account Name:
بالشركة الخاص البنكي الحساب اسم

Bank Name:
البنك اسم

Branch:
البنك فرع

Accordingly, please fill in the below section with the bank transfer information: 

Company Name:

الشركة سما

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2020 (12th round)



# Currency Name
Currency 

Code
BUY SELL

1 Canadian Dollar CAD 11.76 11.86

2 Chinese Yuan CNY 2.29 2.30

3 Danish Krone DKK 2.41 2.43

4 Euro EUR 17.99 18.14

5 Japanese Yen 100 JPY 14.75 14.88

6 Kuwaiti Dinar KWD 51.31 51.79

7 Pound Sterling GBP 20.23 20.40

8 Qatari Riyal QAR 4.32 4.36

9 Saudi Riyal SAR 4.20 4.23

10 Swiss Franc CHF 16.80 16.94

11 UAE Dirham AED 4.29 4.32

12 US Dollar USD 15.74 15.87

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT  Program 2020 (12th round)

Beneficiary Company Application Form

Section 5: Exchange Rates 

Average from 1/1/2020 till 31/12/2020

Notes: 

- Please use Buy Rate to calculate Sales of Revenues & Cash Collected.

التصدير عائدات و التصدير ايرادات لحساب بالشراء الخاص الصرف سعر استخدام برجاء

- Please use Sell Rate to calculate Cost of Revenues.

التصدير تكاليف لحساب بالبيع الخاص الصرف سعر استخدام برجاء  

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2020 (12th round)



Number of 

invoices 

الفواتير عدد

Value

(in EGP) قيمة 

بالجنيه الفواتير  

المصري

Number of 

invoices 

التي الفواتير عدد  

قيمتها تحصيل تم

Value

(in EGP) القيمة 

البنك في المحصلة   

المصري بالجنيه

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

0 0 0 0 0 0

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2020 (12th round)

Beneficiary Company Application Form

#

Section 6: Export Contracts & Transactions Summary

Notes: 

- Please use the currencies exchange rates mention in Section5 in the application form.

االشتراك نموذج في 5 البند في المذكورة المصري الجنيه وإلى من األجنبية العمالت تحويل بأسعار الخاصة القائمة استخدام برجاء

- Please insert more rows to the above table to include additional contracts/purchase orders

إضافية تصدير عقود إي وجود حالة في أخر صف إضافة برجاء

- Bank charges should not be deducted from proceeds collected in bank accounts.

البنكي بالحساب المحصلة التصدير عائدات من البنكية المصاريف خصم يتم ال  

* Costs of revenue that are not deducted include salaries of direct labor, overheads, cost of consultancy and outsourcing. 
والتعهيد االستشارات وتكاليف للشركة العامة والنفقات التشغيل تكاليف و الموظفين مرتبات تتضمن خصمها يتم ال التصديرية بالعمليات والمرتبطة المباشرة التكاليف .

* Company should include all purchase invoices related to export contracts.

التصديرية بالعمليات والخاصة األخرى الشراء فواتير  جميع تقديم الشركة على      

* Cost related to exports mentioned in company external auditor certificate should be deducted from the export proceeds 

collected.

المحصلة الصادرات قيمة من خصمها يجب للشركة الخارجي المراجع بشهادة ذكرها تم والتي التصديرية بالعمليات والمرتبطة المباشرة التكاليف 

Important Note: Support amount will not exceed the mentioned amounts in the application form in this page.
الصفحة بهذه المذكور بالبرنامج االشتراك لنموذج وفقا به تقدمت الذي المبلغ للشركة المستحق المساندة مبلغ يتعدى ال  

Total

(1)

Importer 

Name
المستورد اسم

(2)

Contract/

Purchase 

Order #
أمر أو العقد رقم   

الشراء

(3)

Sales Invoices per 

Contract/Purchase Order  

عقد بكل الخاصة المبيعات فواتير

(4)

Amount Collected (credited) 

 in Bank Account per 

contract/purchase order 

(in EGP)

البنك في المحصلة القيمة 

(5)

Cost of 

Revenue* 

Invoices per 

contract/purcha

se order + 

ITIDA Grants
العملية تكاليف  

الدعم ومبالغ التصديرية  

الهيئة من المقدمة

(6)

Value Added

Per contract/

purchase order

(in EGP)

(4)-(5)=(6)  
المضافة القيمة

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2020 (12th round)



Total in EGP
المصري بالجنيه المجموع

Total Amount Collected

in EGP
(as evidenced in bank documents)

المصري بالجنيه الُمحصلة المبالغ قيمة إجمالي  -

البنكي الشركة بحساب مثبت هو كما 

Value Added Amount

in EGP
(Total amount collected -Total cost)

المصري بالجنيه المضافة القيمة

0

0

Total Cost of Revenue

in EGP
(total amount of purchase invoices & funds 

received from ITIDA) 

بالجنيه التصديرية بالعمليات المرتبط والدعم التكاليف قيمة إجمالي  

المصري

* Cost related to exports mentioned in company external auditor certificate should be deducted from the value added. 
للشركة الخارجي المراجع شهادة في المذكورة التصديرية بالعمليات والخاصة المضافة القيمة من المباشرة التكاليف القيمة خصم يجب

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2020 (12th round)

Beneficiary Company Application Form

Type of Financial Grants
الدعم نوع

Amount

(EGP)
القيمة

Date of Disbursement
الدعم على الحصول تاريخ

Related Export Contract/Purchase 

Order # ----
بالدعم المرتبط الشراء أمر/ التصدير عقد رقم

ITIDA Grants 

(if related to Export Sales)

Value Added Calculations Related to

Contract/Purchase Order # (…)

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2020 (12th round)



إدارة االستثمار الدولي وتطوير االعمال-الصادرات حدة تنمية و   2020و 2019 المساندة التصديريةبرنامج   
exportdev@itida.gov.eg 

 

 

 

"3" 
 
 

 إقرار وتعهد
 
 
 

 Company’sالشعار الخاص بها )والخاصة بالشركة  األوراقعلى  مطبوعا  التعهد و اإلقرارأن يكون يجب 
letter head or logo ) قانونا  بالتوقيع عن الشركة المخول من الشخص  إلكترونيا  ن يكون موقع أيجب كما

 . التجاريلسجل وفقا  ل
 

 

وناً الذكي الخاص بالشخص المخول قان يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن
بالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص بالبرنامج. باستثناء 

 شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر الهيئة.



  

االستثمار الدولي وتطوير االعمال إدارة- تنمية الصادرات حدةو   2020و 2019المساندة التصديرية برنامج   
exportdev@itida.gov.eg 

 

 يتم طباعة اإلقرار على الورق الخاص بالشركة

 

 إقرار وتعهد
 

لهيئة  ..، بأن ما تقدمه.....................................تقر شركة / ............................................ومقرها ..............
، من المساندة التصديرية للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/ برنامج  تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

(، وأن ما حوته أو تضمنته هذه Export-IT) للبرنامج ةالمخصص المساندةعليها(، بشأن الحصول على مستندات وصورها )الموقع 
 من معلومات وبيانات؛ جميعها صحيحة وسليمة وقانونية وال يشوبها عيب يؤثر على مصداقيتها وموثوقيتها، وأنالمستندات وصورها 

 الشركة مسئولة عنها مسئولية كاملة أمام القانون، وأنها تتحمل كافة آثار هذه المسئولية أمام الهيئة والجهات القضائية .
على أي دعم مالي آخر مرتبط بالعمليات التصديرية حكومية جهة لهيئة و/أو أي من مشاريع اوتقر الشركة بأنها لم تحصل من أي 

 . المساندة التصديريةالمقدمة للهيئة من خالل برنامج 
، من األموال العامة التي أحاطها المشرع بسياج من االمشار إليه للمساندةكما تقر الشركة بأنها على علم تام بأن المال المخصص 

 في القوانين التي تلتزم باحترامها وعدم خرقها أو مخالفتها منعًا للمسئولية بأنواعها.الحماية الخاصة 
الل أي خ المساندة التصديريةطلبات أو بيانات إضافية خاصة بالشركة و أحقية الهيئة في طلب أي مستندات و/ علىكما تقر الشركة 

دارة البرنامج وذلك بتقديم كافة المستندات والبيانات و عهد الشركة بالتعاون مع تتيم والتنفيذ و مرحلة من مراحل التقد لتقارير االهيئة وا 
 المطلوبة.

صورها  الذي تقاضته من الهيئة فورًا ودون حاجة للجوء للقضاء، إذا ما تبين أن المستندات أو المساندةوتتعهد الشركة برد مبلغ 
 أو ما تضمنته من بيانات أو معلومات، مزورة أو محرفة أو غير، كلها أو بعضها المساندة التصديرية هالمقدمة للحصول على هذ

و غير ذلك مما يكون له أثر في صحتها أو موثوقيتها، وذلك كله دون إخالل بحق الهيئة في اتخاذ أسليمة أو غير معبرة عن الحقيقة 
اإلجراءات التي تمليها عليها القواعد القانونية في هذا الشأن والمطالبة بالتعويض عما أصابها من أضرار جراء ذلك إن كان له مقتضى، 

اندة المسمبلغ  اقتضاءونًا أو الحجز على مستحقات الشركة لدى الجهات اإلدارية من أجل وكذا اتخاذ إجراءات الحجز اإلداري المقررة قان
في الحاالت المتقدمة والتي من شأنها أن تحرم الشركة حرمانًا تامًا من االستفادة المباشرة وغير المباشرة من كافة صور  التصديرية

 الدعم التي تقدمه الهيئة. 
 وهذا إقرار منا بذلك

 ----------------------------------------------------------- ركة:الشاسم 
 )وفقا للسجل التجاري الخاص بالشركة(: بالتوقيع عن الشركة اً قانون المخول الشخص اسم

 (:1االسم )
 

 الصفة: 
 

  المخول قانونيًا بالتوقيع عن الشركة الشخص توقيع
 )وفقا للسجل التجاري الخاص بالشركة(:

 



 2020و 2019 المساندة التصديريةبرنامج 
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 القوائم المالية عن السنة المنتهية
 31/12/2020 /اوو 12/2019/ 31في  

 

 
 متحصالت نع عشر الحادية) فيها االشتراكستقوم الشركة ب التي بالدورة خاصة منفصلة نسخة تقديم يجب

عن السنة الخاصة بالدورة القوائم المالية الكاملة  من (2020 متحصالت عن عشر الثانية واو/ 2019
ن تكون موقعة ومختومة من قبل المراجع أعلى  31/12/2020 /اوو 12/2019/ 31في المنتهية المالية 

 بيانو الختامية وبيان المركز المالي والحساباتالمالي الخارجي الخاص بالشركة وتشمل التقرير المالي 
   .فيما بين الشركات بالبيانات المالية والمعامالت واإليضاحات المرفقة النقديةالتدفقات  الدخل وبيان

 

 
وناً الذكي الخاص بالشخص المخول قان يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن

بالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص بالبرنامج. باستثناء 

 شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر الهيئة.



إدارة االستثمار الدولي وتطوير االعمال-وحدة تنمية الصادرات  2020و 2019 المساندة التصديريةبرنامج   
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 القوائم المالية عن السنة المنتهية
  في 31 /2019/12 و/او 2020/12/31

 

 
 متحصالت عن عشر الحادية) فيها االشتراكستقوم الشركة ب التي بالدورة خاصة منفصلة نسخة تقديم يجب

 المالية السنة عن بالدورة الخاصة الكاملة المالية القوائممن  (2020 متحصالت عن عشر الثانية واو/ 2019
 المالي المراجع قبل من ومختومة موقعة تكون أن على 31/12/2020 او/و 12/2019/ 31 في المنتهية

 لدخلا وبيان المالي المركز وبيان الختامية والحسابات المالي التقرير وتشمل بالشركة الخاص الخارجي
 علىوتشمل   .الشركات بين فيما والمعامالت المالية بالبيانات المرفقة واإليضاحات النقدية التدفقات وبيان

 سبيل المثال ال الحصر:
 

 تقرير مراقب الحسابات.  .1
 

 قائمة المركز المالي. .2
 

 قائمة الدخل. .3
 

 قائمة التغير في حقوق الملكية. .4
 

 قائمة التدفقات النقدية. .5
 

 المالية.االيضاحات المتممة للقوائم  .6
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  2020/اوو 2019 لعام التكاليف شهادة 
 

 
 

 الشتراكاستقوم الشركة ب التي بالدورة خاصة منفصلةأصلية  نسخة تقديم يجب
 متحصالت عن عشر الثانية واو/ 2019 متحصالت عن عشر الحادية) فيها

للشركة موقعة ومختومة من المراجع المالي الخارجي تكاليف  من شهادة (2020
م المالية القوائ في المذكورة إيرادات التصديرتكاليف موضحا بها بنود وتفاصيل 

   .للشركة

 
 
 
 

يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن الذكي الخاص بالشخص المخول قانوناً 
بالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص بالبرنامج. باستثناء 

 شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر الهيئة.



(Auditor’s Letter Head) الخارجي بالمراجع الخاصة األوراق على مطبوعة الشهادة تقديم يتم

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات/ إلى السادة
,,بعد و طيبه تحيه

المبلغ
(بالجنيه المصري)

البيان

مصروفات تسويقية ودعائية
ترخيص برامج

تكلفة شبكة االتصاالت واالنترنت 
(خاصة بتكاليف مراكز االتصال فقط)

(برجاء توضيح نوع التكلفة)... أخرى

اإلجمالي

وهذه شهادة منى بذلك ،،، 
/   /     .تحريرًا في  

...وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

اسم )، والمحاسب القانوني لشركة ........  المحاسب القانوني والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم (اسم المراجع الخارجي)/ أشهد أنا
المبلغ ) قدرها 31/12/2019بأن تحليل تكاليف إيرادات التصدير عن السنة المالية المنتهية في  (عنوان مقر الشركة)بمقرها الرئيسي  (الشركة

:وذلك بعد مطابقتها مع سجالت ومستندات الشركة ووجد مطابقا لها كاآلتي (بالجنيه المصري

شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

31/12/2019وذلك وفقًا لما هو مدرج بالقوائم المالية المعتمدة للمنشأة عن الفترة المنتهية في 

يع اسم المراجع الخارجي للشركة والتوق
والختم



(Auditor’s Letter Head) الخارجي بالمراجع الخاصة األوراق على مطبوعة الشهادة تقديم يتم

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات/ إلى السادة
,,بعد و طيبه تحيه

المبلغ
(بالجنيه المصري)

البيان

مصروفات تسويقية ودعائية
ترخيص برامج

تكلفة شبكة االتصاالت واالنترنت 
(خاصة بتكاليف مراكز االتصال فقط)

(برجاء توضيح نوع التكلفة)... أخرى

اإلجمالي

وهذه شهادة منى بذلك ،،، 
/   /     .تحريرًا في  

...وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

اسم )، والمحاسب القانوني لشركة ........  المحاسب القانوني والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم (اسم المراجع الخارجي)/ أشهد أنا
المبلغ ) قدرها 31/12/2020بأن تحليل تكاليف إيرادات التصدير عن السنة المالية المنتهية في  (عنوان مقر الشركة)بمقرها الرئيسي  (الشركة

:وذلك بعد مطابقتها مع سجالت ومستندات الشركة ووجد مطابقا لها كاآلتي (بالجنيه المصري

شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

31/12/2020وذلك وفقًا لما هو مدرج بالقوائم المالية المعتمدة للمنشأة عن الفترة المنتهية في 

يع اسم المراجع الخارجي للشركة والتوق
والختم
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 للشركة الملكية هيكل بتفاصيل شهادة
 31/12/2020 /اوو 31/12/2019في  

 
 فيها راكاالشتستقوم الشركة ب التي بالدورة خاصة منفصلةأصلية  شهادة تقديم يجب

 (2020 متحصالت عن عشر الثانية واو/ 2019 متحصالت عن عشر الحادية)
شركة لالملكية لهيكل بتفاصيل المراجع المالي الخارجي للشركة موقعة ومختومة من 

ك في وذل تهارأس المال ونسب تهم فيحصوقيمة  جنسياتهمالمالكين وسماء اتتضمن 
 .31/12/2020 /اوو 31/12/2019تاريخ 

 
 

 

يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن الذكي الخاص بالشخص المخول قانوناً 
ناء خاص بالبرنامج. باستثبالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني ال

 شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر الهيئة.



(Auditor’s Letter Head)يتم تقديم الشهادة مطبوعة على االوراق الخاصة بالمراجع الخارجي 

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات/ إلى السادة

تحية طيبة وبعد، 

االسم

بأن ........  المحاسب القانوني والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم (اسم المراجع الخارجي)/ أشهد أنا
رأس مال الشركة بالجنيه )هو  (عنوان مقر الشركة)بمقرها الرئيسي  (اسم الشركة)رأس المال الُمرخص لشركة 

( الحصص/ عدد األسهم ) موزع على عدد 31/12/2019في ( بالجنيه المصري)ورأس المال المدفوع هو  (المصري
 ورأس المال موزع 31/12/2019في  ( % )وتبلغ نسبة الملكية المصرية  (بالجنيه المصري)الحصة /وقيمة السهم

: كاالتي

شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

,,,وتفضلوا بقبول فائق األحترام والتقدير

اإلجمالي

نسبة المساهمةالجنسية
الحصص /عدد األسهم

النقدية
(بالجنيه المصري)القيمة 

وهذه شهادة منى بذلك ،،، 
/   /     .تحريرًا في 

والختمالتوقيعو للشركةالخارجيالمراجعاسم



,,,وتفضلوا بقبول فائق األحترام والتقدير

اإلجمالي

نسبة المساهمةالجنسية
الحصص /عدد األسهم

النقدية
(بالجنيه المصري)القيمة 

وهذه شهادة منى بذلك ،،، 
/   /     .تحريرًا في 

(Auditor’s Letter Head)يتم تقديم الشهادة مطبوعة على االوراق الخاصة بالمراجع الخارجي 

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات/ إلى السادة

تحية طيبة وبعد، 

االسم

بأن ........  المحاسب القانوني والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم (اسم المراجع الخارجي)/ أشهد أنا
رأس مال الشركة بالجنيه )هو  (عنوان مقر الشركة)بمقرها الرئيسي  (اسم الشركة)رأس المال الُمرخص لشركة 

( الحصص/ عدد األسهم ) موزع على عدد 31/12/2020في ( بالجنيه المصري)ورأس المال المدفوع هو  (المصري
 ورأس المال موزع 31/12/2020في  ( % )وتبلغ نسبة الملكية المصرية  (بالجنيه المصري)الحصة /وقيمة السهم

: كاالتي

شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

والختمالتوقيعو للشركةالخارجيالمراجعاسم
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 بيان اإليرادات لعام 2019 و/او2020
 
 

 قومست التي بالدورة خاصة منفصلة تقديم نسخة اصلية من بيان اإليرادات يجب
 عن عشر الثانية او/و 2019 متحصالت عن عشر الحادية) فيها باالشتراك الشركة

للشركة يوضح  الخارجي الماليومختوم من المراجع  موقع( 2020 متحصالت
المبالغ التي تم ادراجها بتقرير الضرائب من واقع قائمة الدخل للشركة ومطابق لما 

 .الضريبيفي اإلقرار 
 

 

يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن الذكي الخاص بالشخص المخول قانوناً 
بالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص بالبرنامج. باستثناء 

 لهيئة.شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر ا



القيمة

المصري بالجنيه 
البند

(31/12/2019 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما) محلية إيرادات

(31/12/2019 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما)التصدير إيرادات

(31/12/2019 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما) اإليرادات إجمالي

القيمة

المصري بالجنيه 
الدخل بقائمة مسجل هو كما التصدير إيرادات

(31/12/2019 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما) 2019 عام خالل تحصيلها تم إيرادات

(31/12/2019 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما) 2019 عام خالل محصلة غير إيرادات

(للبرنامج تقديمها يتم لن) البرنامج تخص ال تصدير إيرادات

القيمة

المصري بالجنيه 
للبرنامج المقدمة التصدير إيرادات

(31/12/2019 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما) 2019 للعام التصدير من محصلة إيرادات

2017/ 2018 مثل  سابقة أعوام تصدير من محصلة إيرادات

ً المخول الشخص توقيع و للشركة الخارجي المراجع من كال توقيع يجب * الشركة عن بالتوقيع قانونا

 عن التوقيع حق له الذى والشخص للشركة الخارجي المالي المراجع من ومختوم موقع بيان من أصلية نسخة  

 اإلقرار في لما ومطابق للشركة الدخل قائمة واقع من الضرائب بتقرير إدراجها تم التي اإليرادات يوضح الشركة

الضريبي

ً  المخول الشخص توقيع للشركة الخارجي المراجع توقيع            الشركة عن بالتوقيع قانونا

بيان اإليرادات



القيمة

المصري بالجنيه 
البند

(31/12/2020 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما) محلية إيرادات

(31/12/2020 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما)التصدير إيرادات

(31/12/2020 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما) اإليرادات إجمالي

القيمة

المصري بالجنيه 
الدخل بقائمة مسجل هو كما التصدير إيرادات

(31/12/2020 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما) 2020 عام خالل تحصيلها تم إيرادات

(31/12/2020 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما) 2020 عام خالل محصلة غير إيرادات

(للبرنامج تقديمها يتم لن) البرنامج تخص ال تصدير إيرادات

القيمة

المصري بالجنيه 
للبرنامج المقدمة التصدير إيرادات

(31/12/2020 بتاريخ المالية بالقوائم مثبت هو كما) 2020 للعام التصدير من محصلة إيرادات

2018/ 2019 مثل  سابقة أعوام تصدير من محصلة إيرادات

ً المخول الشخص توقيع و للشركة الخارجي المراجع من كال توقيع يجب * الشركة عن بالتوقيع قانونا

 عن التوقيع حق له الذى والشخص للشركة الخارجي المالي المراجع من ومختوم موقع بيان من أصلية نسخة  

 اإلقرار في لما ومطابق للشركة الدخل قائمة واقع من الضرائب بتقرير إدراجها تم التي اإليرادات يوضح الشركة

الضريبي

ً  المخول الشخص توقيع للشركة الخارجي المراجع توقيع            الشركة عن بالتوقيع قانونا

بيان اإليرادات
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 األشخاص أرباح على الضريبي اإلقرار
 االعتبارية

 31/12/2020 /اوو 31/12/2019في  
 

 عن عشر يةالحاد) فيها باالشتراك الشركة ستقوم التي بالدورة خاصة منفصلة نسخة تقديم يجب
 الضريبي اإلقرار  من( 2020 متحصالت عن عشر الثانية او/و 2019 متحصالت

و  31/12/2019في عن السنة المالية المنتهية  االعتبارية األشخاص أرباح على
 الضريبي اإلقرار تقديم حالة وفى مصلحة الضرائب.مختوما بختم  كامالا  31/12/2020

ا   رائبالض مصلحة العتماد صورة تقديم يجب المصرية الضرائب مصلحة موقع على إلكترونيا
 ما او الضرائب مصلحة من معتمد الضريبي اإلقرار من مطبوعة Screen Shot وتقديم

 .المستحقة الضريبة سداد يفيد

 
 
 

وناً الذكي الخاص بالشخص المخول قان يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن
بالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص بالبرنامج. باستثناء 

 شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر الهيئة.
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 مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة
 
 
 

 
 

 (أشهرال يجاوز الستة مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة )
 

وناً الذكي الخاص بالشخص المخول قان يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن
بالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص بالبرنامج. باستثناء 

 شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر الهيئة.
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  البطاقة الضريبية للشركة
 
 

 
 

 نسخة من البطاقة الضريبية للشركة سارية 

وناً الذكي الخاص بالشخص المخول قان يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن
بالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص بالبرنامج. باستثناء 

 شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر الهيئة.
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صحيفة الشركات وجميع التعديالت ذات 
 الصلة 

 
 

ذات  وجميع التعديالت التي أصدرت عند انشاء الشركة صحيفة الشركاتنسخة من 
الصلة. ويطلب من الشركات ذات األسهم تقرير شركة مصر للمقاصة والقيد 

و/او  31/12/2019 الملكية المصرية بتاريخيوضح نسبة واإليداع المركزي 
 االشتراك فيها(ستقوم الشركة  التي)على حسب الدورة  31/12/2020

 

وناً الذكي الخاص بالشخص المخول قان يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن
بالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص بالبرنامج. باستثناء 

 شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر الهيئة.
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 استعالم عن بيانات منشأة قطاع خاص
 
 

 

 
من التأمينات  "استعالم عن بيانات منشأة قطاع خاص"من بيان  حديثة نسخة

 عليهم.المؤمن عدد الموظفين إجمالي االجتماعية ويتضمن 
 

يجب توقيع وتحميل جميع المستندات إلكترونياً باستخدام التوكن الذكي الخاص بالشخص المخول قانوناً 
بالتوقيع عن الشركة وفقاً للسجل التجاري من خالل التطبيق اإللكتروني الخاص بالبرنامج. باستثناء 

 لهيئة.شهادات المراجع الخارجي الخاص بالشركة يجب تسليم نسخة أصلية منها في مقر ا
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ايصال السداد الخاص باشتراك الشركة في 
أى من الشعبة العامة لالقتصاد الرقمي 

والتكنولوجيا و/أو غرفة صناعة تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

 

 
 الشعبة من أينسخة من إيصال السداد أو ما يفيد اشتراك الشركة في أي من 

و/أو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات  والتكنولوجيا الرقمي لالقتصاد العامة
واالتصاالت وما يفيد سداد الشركة لكافة االشتراكات حتى السنة المالية الحالية 

2020-2021  
 

 

 

 

 







إدارة االستثمار الدولي وتطوير االعمال-وحدة تنمية الصادرات  2020و  2019برنامج المساندة التصديرية                                
exportdev@itida.gov.eg 

 

 

 

 

14 
 

ترخيص مزاولة النشاط من مكتب حقوق الملكية 
الفكرية بالهيئة للشركات المختصة بمجال تداول 

مصنفات برامج الحاسب اآللي وقواعد البيانات بكافة 
 صورها وأشكالها

 

 
 بالهيئة الفكرية الملكية حقوق مكتب من النشاط مزاولة ترخيصنسخة من 

 البيانات وقواعد اآللي الحاسب برامج مصنفات تداول بمجال المختصة للشركات
بهيئة  من مكتب حماية حقوق الملكية الفكريةيتم إصداره  وأشكالها صورها بكافة

 تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
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 عقود/اتفاقيات التصدير والمستندات الثبوتية

 
 يجب استيفاءCovering Sheet   فيها باالشتراك الشركة ستقوم التي بالدورة خاصةمنفصل 

 لكل عقد تصدير  (2020 متحصالت عن عشر الثانية او/و 2019 متحصالت عن عشر الحادية)

 ن تكون موقعة من الشركة أ. على ذات الصلة وجميع التعديالت الشراء أوامر و/أو العقود واالتفاقات
  .والقيمة تصديرهاو المنتجات الواجب أوالعميل وبها بيان بالخدمات 

  خدمات  بأيوالشركة المستفيدة والمتعلقة  الشركة المستوردةاتفاقات جانبية بين  أينسخة من
 .الضمان( سبيل المثال وليس الحصر: )علىإضافية 

 مبيعات التصدير فواتير من نسخة 

 تراخيص  رة )مثال:صد  المواد ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات الم   شراء من فواتير نسخة
 الخ( ...البرمجيات

 إن وجدت(رة صد  الم  عقود الخدمات االستشارية ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات  من نسخة( 

  العميل لها قبول والمنتجات أو الدالة على تقديم الخدماتالمستندات. 

 تحصيل الشركة لقيمة الصادرات مثل المستندات البنكية التي تفيد تحويلل المبللل لحسلاب  ا يدل عليم
اسلللم  وثلللاال البنلللك بوضلللو  تتضلللمن . وينبغلللي أن2020و/او  2019 خلللالل علللام الشلللركة بمصلللر

لالم   الشلركة اسلمووالعمللة  التحويلل قيملةو المحول/المسلتورد وتلاريخ التحويلل الحسلاب  ورقلم درةص 
 البنكي. 

  ل للبلرام  الشلركة إيلدا  يفيلد ملابرمجيلات يلتم تقلديم تصلدير في حاللة ص   ملن االسلتفادة محلل) درةالم 
 .الفكرية الملكية حقوق مكاتب حماية بإحدى( الدعم

 الصلللادر  الشللليك المصلللرفي ملللن نسلللخة الشلللركة تقلللدم أن ينبغلللي تملللت إلكترونيلللا  التلللي وللمبيعلللات
المتعلقلللللة  العااللللدات بللللل  موضلللل  البنكلللللي الشللللركة سلللللابح كشلللل  أو المصلللللدرة الشللللركة سللللماب

 ة.التصديري بالعملية

 
 



مالحظات البيانات المطلوبة/  المستندات  ×

 جميع البيانات والصفحات مستوفاه

(service category) استكمال البيانات الخاصة بوصف الخدمة 

 (covering sheet)بالـ   (Business Vertical) استكمال البيانات الخاصة بقطاع األعمال 

قطاع البنوك : مثال قطاع األعمال الذي تم تصدير الخدمة له. وهو القطاع الذي تم تقديم الخدمة له

.وغيرهم وفقا لنوعية عمل الشركة المستوردة لكل عملية تصديرية...أو قطاع البترول 

أو أوامر الشراء وجميع التعديالت ذات الصلة/ نسخة من عقود واتفاقات التصدير و

 موقعة من الشركة والعميل2019 للصادرات التي تم تحصيل عائداتها عام 

عالقة الخدمة الُمصدرة بتكنولوجيا المعلومات واضحة في التعاقد

(...نوع التدريب المقدم : مثال) (أوامر الشراء أو مراسالت)

 بها بيان بالخدمات أو المنتجات الواجب تصديرها

 نسخة من أي اتفاقات جانبية بين الشركة المستوردة والشركة المستفيدة والمتعلقة بأي 

.(الضمان: على سبيل المثال وليس الحصر )خدمات إضافية 

 واضح بها اسم العميل واسم الشركة

 واضح بها الخدمات الُمصدًّرة 

نسخة من فواتير شراء المواد ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات المصدرة

(الخ... تراخيص البرمجيات: مثال) 

مثال  )نسخة من عقود الخدمات االستشارية التي قامت الشركة المتقدمة للبرنامج باالستعانة بها 

(إن وجدت)ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات الُمصدرة  (خدمات التسويق

.المستندات الدالة على تقديم الخدمات والمنتجات أو قبول العميل لها 

: فواتير مبيعات التصدير

(الدورة الحادية عشر) 2019القائمة المرجعية لبرنامج المساندة التصديرية 

المستندات الخاصة بالعمليات التصديرية

 (Covering Sheetأمر شراء و/يتم استكمالها من قبل الشركة وتقديمها مع كل عقد) 

ً يجب ان تكون جميع المستندات موقعة إلكترونيا

Covering Sheet : اسم العميل  (      )رقم العقد(       ): 

:أو أوامر الشراء /عقود واتفاقات التصدير و

في حالة إن كان التصدير لشركات شقيقة أو ذات عالقة أو فرع للشركة أو مملوكة ألحد األقارب، يجب اإلفصاح عنها وإدراجها

كما يجب أن يتضمن الملف فواتير التصدير الخاصة بالشركة المشتركة بالبرنامج للشركة ذات.  في نموذج االشتراك بالبرنامج

االتفاقيات والفواتير والمستندات)طرف ثالث / العالقة بالخارج مع تقديم المستندات التي تثبت العملية التصديرية للعميل النهائي

 البنكية التي تثبت تحصيل المبالغ موضح بها اسم العميل النهائي والمبلغ وتاريخ التحويل وما يدل على صلة التحويل بالعملية

.( التصديرية

 اتفاقات جانبية بين الشركة المستوردة والشركة المستفيدة

(الدورة الحادية عشر) 2019برنامج المساندة التصديرية 
االعمال وتطوير الدولي االستثمار إدارة-  الصادرات تنمية وحدة

exportdev@itida.gov.eg



مالحظات البيانات المطلوبة/  المستندات  ×

(الدورة الحادية عشر) 2019القائمة المرجعية لبرنامج المساندة التصديرية 

المستندات الخاصة بالعمليات التصديرية

 (Covering Sheetأمر شراء و/يتم استكمالها من قبل الشركة وتقديمها مع كل عقد) 

ً يجب ان تكون جميع المستندات موقعة إلكترونيا

الٌمصدرة   وقيمة التحويل و العملة باإلضافة الى اسم الشركة  موضح بها تاريخ التحويل

الحساب البنكي ورقم

المستورد /  موضح بها اسم المحول 

. عدم وجود اختالف بين أسم الشركة في المستندات البنكية عنه في طلب الشراء وفاتورة التصدير

.  الشيك ٌمصدر بالعملة األجنبية باسم الشركة المستفيدة

العميل النهائي خارج مصر ويستثنى من شرط التحويل من / مسحوب على حساب الجهة المستوردة

سدادها بشيك بنكي من قبل الهيئات او المؤسسات /خارج مصر عائدات التصدير التي يتم تحويلها

.الدولية العاملة في مصر

الُمصدرة   المستندات البنكية موضح بها تاريخ التحويل وقيمة التحويل والعملة واسم الشركة

الحساب البنكي ورقم

   نسخة من الشيك المصرفي موضح بها تاريخ التحويل وقيمة التحويل والعملة واسم الشركة

الحساب البنكي الٌمصدرة ورقم

:  تقرير من النظام االلكتروني الخاص بالشركة يوضح البيانات الخاصة بالعملية التصديرية مثال

 الخاصة Screen Shotsوغيرها مع تقديم ...بلد المشترى والتحويل الخارجي وعملة التحويل 

.بعملية البيع

بإحدى مكاتب  (محل االستفادة من المساندة التصديرية)  ما يفيد إيداع الشركة للبرامج الُمصدرة 

.حماية حقوق الملكية الفكرية

:للمبيعات التي تمت إلكترونيا

:المستندات البنكية 

في حالة إن كان التصدير لشركات شقيقة أو ذات عالقة أو فرع للشركة أو مملوكة ألحد األقارب، يجب اإلفصاح عنها وإدراجها

كما يجب أن يتضمن الملف فواتير التصدير الخاصة بالشركة المشتركة بالبرنامج للشركة ذات.  في نموذج االشتراك بالبرنامج

االتفاقيات والفواتير والمستندات)طرف ثالث / العالقة بالخارج مع تقديم المستندات التي تثبت العملية التصديرية للعميل النهائي

 البنكية التي تثبت تحصيل المبالغ موضح بها اسم العميل النهائي والمبلغ وتاريخ التحويل وما يدل على صلة التحويل بالعملية

.( التصديرية

العميل النهائي لصالح الشركة /في حالة تحصيل عائدات التصدير عن طريق شيك بنكي مصدر من الجهة المستوردة

:المشتركة بالبرنامج، يتم تقديم المستندات البنكية التي تفيد تحصيل الشيك بحساب الشركة البنكي بمصر مع مراعاة االتي

(الدورة الحادية عشر) 2019برنامج المساندة التصديرية 
االعمال وتطوير الدولي االستثمار إدارة-  الصادرات تنمية وحدة
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Each contract/purchase order & its related supporting documents should be submitted under a separate 

covering sheet (for example if you submit 3 contracts, then 3 separate covering sheets should be submitted.

 شراء أمر/عقد كل مع منفصل وتقديمه Covering Sheet استكمال برجاء: ملحوظة

Contract Serial #:

Contract Name:

Contract No.:

Online Contract: (Yes/No)

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2019 (11th round)

Covering Sheet 

(To be filled in for each contract/purchase order)

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2019 (11th round)



Currency Value Currency Value

In case there is a relation with the importer (e.g. sister company, affiliate, partners, same owner/owners …etc.), please fill next sheet 12.Relation to Importer
أحد يكون أن أو الشركة تلك في ما بنسبة مشاركة أو الشركة لتلك امتالك العالقة كانت سواء لها بالتصدير قامت التي الشركات من أى مع مباشرة عالقة هناك أو األقارب ألحد مملوكة أو للشركة فرع أو عالقة ذات أو شقيقة لشركات التصدير كان إن حالة في   

الحالة هذه في إنه بها، مصلحة صاحب أو  شريك أو المستوردة للشركة مالك نفسه هو الُمصدرة بالشركة الشركاء من أى أبناء أحد لشركة التصدير يكون أن أو والمستوردة، الُمصدرة الشركتين من ألى عام مدير أو لها التصدير يتم التي الشركة في شريك الشركاء  

التالية االستمارة فى البيانات ادخال يجب  

12.Relation to Importer

Total Amount of Invoices

( in EGP)

المصري بالجنيه بالعقد الخاصة للفواتير الكلى مجموعلا

Total Amount Collected

(in EGP)
المصري بالجنيه المحصلة القيمة إجمالي

Client/ Importer Name

المستورد  سما

Contract/ PO Date 
الشراء أمر/العقد تاريخ

Contract/ PO Duration
الشراء أمر/للعقد الزمنية الفترة

Service Classification: 
الخدمة تصنيف

� e-Commerce 

� e-Design 

� e-Gaming 

� e-Health

� Others …………………..

Importer Name: 
المستورد سما

Serial 

No

 الرقم

المسلسل

Sales Invoice 

#

المبيعات فاتورة رقم

Sales 

Invoice

Date

فاتورة تاريخ  

المبيعات

Sales Invoice Value 

(in same currency of 

invoice)

بنفس المبيعات فاتورة قيمة     

الفاتورة عملة

Amount Collected 

(as evidence in bank 

document)

المحصلة القيمة

Type of Bank 

Document

البنكية المستندات نوع

Collection 

Date 

التحصيل تاريخ

Bank Account No.

البنكي الحساب رقم

Amount transferred by

المحول اسم

Service Description

المقدمة الخدمة وصف

Sales Invoices 

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2019 (11th round)

Covering Sheet

Contract/PO Serial #:.......

Contract/PO #: --------------

Contract / PO Name:.................

Online Contract: (Yes / No)

Hardware (Yes / No)

Contract/PO Number:
الشراء أمر/العقد رقم

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2019 (11th round)



Currency Value Currency Value

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2019 (11th round)

Covering Sheet

Sales 

Invoices 

#

فاتورة رقم  

المبيعات

Sales Invoice Value

(in same currency of 

invoice)

بنفس المبيعات فاتورة قيمة     

الفاتورة عملة

Amount Collected 

(as evidence in bank 

document)

المحصلة القيمة

Type of 

Bank 

Document

المستندات نوع  

البنكية

Bank 

Account 

No.

الحساب رقم  

البنكي

Business 

Vertical

اعمال قطاع   

النهائي المستورد

Country 

المستورد بلد   

النهائي

Collection 

Date 

التحصيل تاريخ

Amount 

transferred 

by

المحول اسم

Service 

Description

الخدمة وصف  

المقدمة

Relation to Importer

Notes: 

- In case the amounts have been collected in bulks and the company cannot assign it to individual invoice, these amounts still should be reported. However and in this case, company 

should allocate amount collected (during 2019) as a % of the total values of related export sales invoices.

الفواتير قيمة إجمالي من كنسبة  (2019 عام خالل) فاتورة بكل الخاصة المحصلة التصدير ايرادات احتساب الشركة على يجب حدى، على تصدير فاتورة بكل البنكية بالمستندات المحصلة التصدير عائدات ربط من الشركة تمكن عدم حالة في: ملحوظة  

المحصلة المبالغ بتلك المرتبطة .

If yes, please fill in the following fields:

Relation to Importer (e.g. sister company, affiliate, partners, same owner/owners …etc.) (yes/no)
سواء لها بالتصدير قامت التي الشركات من أى مع مباشرة عالقة هناك أو األقارب ألحد مملوكة أو للشركة فرع أو عالقة ذات أو شقيقة لشركات التصدير كان إن حالة في   

الشركتين من ألى عام مدير أو لها التصدير يتم التي الشركة في شريك الشركاء أحد يكون أن أو الشركة تلك في ما بنسبة مشاركة أو الشركة لتلك امتالك العالقة كانت  

في إنه بها، مصلحة صاحب أو  شريك أو المستوردة للشركة مالك نفسه هو الُمصدرة بالشركة الشركاء من أى أبناء أحد لشركة التصدير يكون أن أو والمستوردة، الُمصدرة  

طبيعتها بنفس مصلحة ذي غير ثالث لطرف تمت التصديرية العملية أن إثبات يتم أن يجب الحالة هذه

 Yes

 No

Total Amount of Invoices

( in EGP)

المصري بالجنيه بالعقد الخاصة للفواتير الكلى مجموعلا

Total Amount Collected

(in EGP)
المصري بالجنيه المحصلة القيمة إجمالي

Name

المستورد  اسم  

النهائي

Sales 

Invoice 

Date

فاتورة تاريخ  

المبيعات

End Client / Importer Details

النهائى المستورد بيانات

Serial 

No

 الرقم

المسلسل

Sales Invoices 

to Related 

Importer 

#

المبيعات فاتورة رقم  

ذات مستورد الى  

الصلة

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2019 (11th round)



Currency
العملة

Value
القيمة

Currency
العملة

Value
القيمة

Currency
العملة

Value
القيمة

Description

التكلفة نوع 

Related to Sales Invoices # 

(If applicable)
رقم المبيعات بفاتورة خاصة التكلفة

Table #3

Invoice #
الفاتورة رقم

 Invoice Date
الفاتورة تاريخ

Invoice Value

الفاتورة قيمة

Total Amount of Invoices 

الفاتورة  بعملة الفواتير قيمة إجمالي    

(in same currency of invoices)
0

Total Amount of Invoices 

(in EGP) بالجنيه الفواتير قيمة إجمالي  

المصري

Grand Total ) المصري بالجنيه الفواتير قيمة إجمالي

(Total Amount of Invoices in EGP)
0

Total Amount of Invoices 

الفاتورة  بعملة الفواتير قيمة إجمالي    
0

Total Amount of Invoices 

(in EGP) بالجنيه الفواتير قيمة إجمالي  

Total Amount of Invoices 

الفاتورة  بعملة الفواتير قيمة إجمالي    

(in same currency of invoices)

Table #1

0

Total Amount of Invoices 

(in EGP) بالجنيه الفواتير قيمة إجمالي  

المصري

Description

التكلفة نوع 

Related to Sales Invoices # 

(If applicable)
رقم المبيعات بفاتورة خاصة التكلفة

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2019 (11th round)

Covering Sheet

Cost of Revenue - Contract/PO #: --------

Table #2

Invoice #
الفاتورة رقم

 Invoice Date
الفاتورة تاريخ

Invoice Value

الفاتورة قيمة Description

التكلفة نوع 

Related to Sales Invoices # 

(If applicable)
رقم المبيعات بفاتورة خاصة التكلفة

Please use different tables for each set of purchase invoices according to their currency (for example all purchase invoices in US$ 

to be grouped in one table, all invoices in EUR to be grouped in the following table…etc.)
جدول استخدام يتم باليورو الشراء فواتير, لها خاص جدول استخدام يتم األمريكي بالدوالر الشراء فواتير: مثل ) الواحدة العملة ذات الشراء لفواتير منفصل جدول استخدام برجاء  

ً لها منفصل وهكذا (أيضا

* Note: in case company cannot assign cost to an individual contract/purchase order, cost should still be reported using below-

mentioned tables. However and in this case, company should allocate cost (incurred during 2019 to execute export sales) as a % of 

the related export contract value.
تصديرية عملية بكل الخاصة التكاليف احتساب الشركة على يجب شراء، أمر/تصدير عقد بكل والمرتبطة المباشرة التكلفة تخصيص من الشركة تمكن عدم حالة في: ملحوظة  

التصدير عقد قيمة إجمالي من كنسبة  (التصديرية بالعمليات مباشرة والمرتبطة 2019 عام خالل المنصرفة)    

Invoice #
الفاتورة رقم

 Invoice Date
الفاتورة تاريخ

Invoice Value

الفاتورة قيمة

Exports Development Unit  -Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2019 (11th round)



مالحظات البيانات المطلوبة/  المستندات  ×

 جميع البيانات والصفحات مستوفاه

(service category) استكمال البيانات الخاصة بوصف الخدمة 

 (covering sheet)بالـ   (Business Vertical) استكمال البيانات الخاصة بقطاع األعمال 

قطاع البنوك : مثال قطاع األعمال الذي تم تصدير الخدمة له. وهو القطاع الذي تم تقديم الخدمة له

.وغيرهم وفقا لنوعية عمل الشركة المستوردة لكل عملية تصديرية...أو قطاع البترول 

أو أوامر الشراء وجميع التعديالت ذات الصلة للصادرات / نسخة من عقود واتفاقات التصدير و

 موقعة من الشركة والعميل2020التي تم تحصيل عائداتها عام 

 (أوامر الشراء أو مراسالت)عالقة الخدمة الُمصدرة بتكنولوجيا المعلومات واضحة في التعاقد 

(...نوع التدريب المقدم : مثال)

 بها بيان بالخدمات أو المنتجات الواجب تصديرها

 نسخة من أي اتفاقات جانبية بين الشركة المستوردة والشركة المستفيدة والمتعلقة بأي خدمات 

.(الضمان: على سبيل المثال وليس الحصر )إضافية 

 واضح بها اسم العميل واسم الشركة

 واضح بها الخدمات الُمصدًّرة 

تراخيص : مثال)نسخة من فواتير شراء المواد ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات المصدرة 

(الخ... البرمجيات

مثال  )نسخة من عقود الخدمات االستشارية التي قامت الشركة المتقدمة للبرنامج باالستعانة بها 

(إن وجدت)ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات الُمصدرة  (خدمات التسويق

.المستندات الدالة على تقديم الخدمات والمنتجات أو قبول العميل لها 

:المستندات البنكية 

في حالة إن كان التصدير لشركات شقيقة أو ذات عالقة أو فرع للشركة أو مملوكة ألحد األقارب، يجب اإلفصاح عنها وإدراجها في نموذج 

كما يجب أن يتضمن الملف فواتير التصدير الخاصة بالشركة المشتركة بالبرنامج للشركة ذات العالقة بالخارج مع . االشتراك بالبرنامج

االتفاقيات والفواتير والمستندات البنكية التي تثبت تحصيل المبالغ )طرف ثالث /تقديم المستندات التي تثبت العملية التصديرية للعميل النهائي

.(موضح بها اسم العميل النهائي والمبلغ وتاريخ التحويل وما يدل على صلة التحويل بالعملية التصديرية

: فواتير مبيعات التصدير

(الدورة الثانية عشر) 2020القائمة المرجعية لبرنامج المساندة التصديرية 

البيانات األساسية المطلوبة/ المستندات 

 (يتم استكمالها من قبل الشركة) 

ً يجب أن تكون جميع المستندات موقعة إلكترونيا

Covering Sheet : اسم العميل  (      )رقم العقد(       ): 

:أو أوامر الشراء /عقود واتفاقات التصدير و

في حالة إن كان التصدير لشركات شقيقة أو ذات عالقة أو فرع للشركة أو مملوكة ألحد األقارب، يجب اإلفصاح عنها وإدراجها في نموذج 

كما يجب أن يتضمن الملف فواتير التصدير الخاصة بالشركة المشتركة بالبرنامج للشركة ذات العالقة بالخارج مع . االشتراك بالبرنامج

االتفاقيات والفواتير والمستندات البنكية التي تثبت تحصيل المبالغ )طرف ثالث /تقديم المستندات التي تثبت العملية التصديرية للعميل النهائي

.(موضح بها اسم العميل النهائي والمبلغ وتاريخ التحويل وما يدل على صلة التحويل بالعملية التصديرية

 اتفاقات جانبية بين الشركة المستوردة والشركة المستفيدة

(الدورة الثانية عشر) 2020برنامج المساندة التصديرية 
االعمال وتطوير الدولي االستثمار إدارة-  الصادرات تنمية وحدة

exportdev@itida.gov.eg



مالحظات البيانات المطلوبة/  المستندات  ×

(الدورة الثانية عشر) 2020القائمة المرجعية لبرنامج المساندة التصديرية 

البيانات األساسية المطلوبة/ المستندات 

 (يتم استكمالها من قبل الشركة) 

ً يجب أن تكون جميع المستندات موقعة إلكترونيا

الٌمصدرة   وقيمة التحويل و العملة باإلضافة الى اسم الشركة  موضح بها تاريخ التحويل

الحساب البنكي ورقم

المستورد /  موضح بها اسم المحول 

. عدم وجود اختالف بين أسم الشركة في المستندات البنكية عنه في طلب الشراء وفاتورة التصدير

.  الشيك ٌمصدر بالعملة األجنبية باسم الشركة المستفيدة

العميل النهائي خارج مصر ويستثنى من شرط التحويل من / مسحوب على حساب الجهة المستوردة

سدادها بشيك بنكي من قبل الهيئات او المؤسسات /خارج مصر عائدات التصدير التي يتم تحويلها

.الدولية العاملة في مصر

الُمصدرة   المستندات البنكية موضح بها تاريخ التحويل وقيمة التحويل والعملة واسم الشركة

الحساب البنكي ورقم

   نسخة من الشيك المصرفي موضح بها تاريخ التحويل وقيمة التحويل والعملة واسم الشركة

الحساب البنكي الٌمصدرة ورقم

:  تقرير من النظام االلكتروني الخاص بالشركة يوضح البيانات الخاصة بالعملية التصديرية مثال

 الخاصة Screen Shotsوغيرها مع تقديم ...بلد المشترى والتحويل الخارجي وعملة التحويل 

.بعملية البيع

بإحدى مكاتب  (محل االستفادة من المساندة التصديرية)  ما يفيد إيداع الشركة للبرامج الُمصدرة 

.حماية حقوق الملكية الفكرية

:للمبيعات التي تمت إلكترونيا

العميل النهائي لصالح الشركة المشتركة بالبرنامج، /في حالة تحصيل عائدات التصدير عن طريق شيك بنكي مصدر من الجهة المستوردة

:يتم تقديم المستندات البنكية التي تفيد تحصيل الشيك بحساب الشركة البنكي بمصر مع مراعاة االتي

(الدورة الثانية عشر) 2020برنامج المساندة التصديرية 
االعمال وتطوير الدولي االستثمار إدارة-  الصادرات تنمية وحدة

exportdev@itida.gov.eg



Each contract/purchase order & its related supporting documents should be submitted under a separate 

covering sheet (for example if you submit 3 contracts, then 3 separate covering sheets should be submitted.

 شراء أمر/عقد كل مع منفصل وتقديمه Covering Sheet استكمال برجاء: ملحوظة

Contract Serial #:

Contract Name:

Contract No.:

Online Contract: (Yes/No)

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2020 (12th round)

Covering Sheet 

(To be filled in for each contract/purchase order)

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2020 (12th round)



Currency Value Currency Value

Sales Invoices 

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2020 (12th round)

Covering Sheet

Contract/PO Serial #:.......

Contract/PO #: --------------

Contract / PO Name:.................

Online Contract: (Yes / No)

Hardware (Yes / No)

Contract/PO Number:
الشراء أمر/العقد رقم

Importer Name: 
المستورد سما

Serial 

No

 الرقم

المسلسل

Sales Invoice 

#

المبيعات فاتورة رقم

Sales 

Invoice

Date

فاتورة تاريخ  

المبيعات

Sales Invoice Value 

(in same currency of 

invoice)

بنفس المبيعات فاتورة قيمة     

الفاتورة عملة

Amount Collected 

(as evidence in bank 

document)

المحصلة القيمة

Type of Bank 

Document

البنكية المستندات نوع

Collection 

Date 

التحصيل تاريخ

Bank Account No.

البنكي الحساب رقم

Amount transferred by

المحول اسم

Service Description

المقدمة الخدمة وصف

Client/ Importer Name

المستورد  سما

Contract/ PO Date 
الشراء أمر/العقد تاريخ

Contract/ PO Duration
الشراء أمر/للعقد الزمنية الفترة

Service Classification: 
الخدمة تصنيف

� e-Commerce 

� e-Design 

� e-Gaming 

� e-Health

� Others …………………..

Total Amount of Invoices

( in EGP)

المصري بالجنيه بالعقد الخاصة للفواتير الكلى مجموعلا

Total Amount Collected

(in EGP)
المصري بالجنيه المحصلة القيمة إجمالي

In case there is a relation with the importer (e.g. sister company, affiliate, partners, same owner/owners …etc.), please fill next sheet 12.Relation to Importer
أحد يكون أن أو الشركة تلك في ما بنسبة مشاركة أو الشركة لتلك امتالك العالقة كانت سواء لها بالتصدير قامت التي الشركات من أى مع مباشرة عالقة هناك أو األقارب ألحد مملوكة أو للشركة فرع أو عالقة ذات أو شقيقة لشركات التصدير كان إن حالة في   

الحالة هذه في إنه بها، مصلحة صاحب أو  شريك أو المستوردة للشركة مالك نفسه هو الُمصدرة بالشركة الشركاء من أى أبناء أحد لشركة التصدير يكون أن أو والمستوردة، الُمصدرة الشركتين من ألى عام مدير أو لها التصدير يتم التي الشركة في شريك الشركاء  

التالية االستمارة فى البيانات ادخال يجب  

12.Relation to Importer

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2020 (12th round)



Currency Value Currency Value

Notes: 

- In case the amounts have been collected in bulks and the company cannot assign it to individual invoice, these amounts still should be reported. However and in this case, company 

should allocate amount collected (during 2020 as a % of the total values of related export sales invoices.

الفواتير قيمة إجمالي من كنسبة  (2020 عام خالل) فاتورة بكل الخاصة المحصلة التصدير ايرادات احتساب الشركة على يجب حدى، على تصدير فاتورة بكل البنكية بالمستندات المحصلة التصدير عائدات ربط من الشركة تمكن عدم حالة في: ملحوظة  

المحصلة المبالغ بتلك المرتبطة .

If yes, please fill in the following fields:

Relation to Importer (e.g. sister company, affiliate, partners, same owner/owners …etc.) (yes/no)
سواء لها بالتصدير قامت التي الشركات من أى مع مباشرة عالقة هناك أو األقارب ألحد مملوكة أو للشركة فرع أو عالقة ذات أو شقيقة لشركات التصدير كان إن حالة في   

الشركتين من ألى عام مدير أو لها التصدير يتم التي الشركة في شريك الشركاء أحد يكون أن أو الشركة تلك في ما بنسبة مشاركة أو الشركة لتلك امتالك العالقة كانت  

في إنه بها، مصلحة صاحب أو  شريك أو المستوردة للشركة مالك نفسه هو الُمصدرة بالشركة الشركاء من أى أبناء أحد لشركة التصدير يكون أن أو والمستوردة، الُمصدرة  

طبيعتها بنفس مصلحة ذي غير ثالث لطرف تمت التصديرية العملية أن إثبات يتم أن يجب الحالة هذه

 Yes

 No

Total Amount of Invoices

( in EGP)

المصري بالجنيه بالعقد الخاصة للفواتير الكلى مجموعلا

Total Amount Collected

(in EGP)
المصري بالجنيه المحصلة القيمة إجمالي

Name

المستورد  اسم  

النهائي

Sales 

Invoice 

Date

فاتورة تاريخ  

المبيعات

End Client / Importer Details

النهائى المستورد بيانات

Serial 

No

 الرقم

المسلسل

Sales Invoices 

to Related 

Importer 

#

المبيعات فاتورة رقم  

ذات مستورد الى  

الصلة

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2020 (12th round)

Covering Sheet

Sales 

Invoices 

#

فاتورة رقم  

المبيعات

Sales Invoice Value

(in same currency of 

invoice)

بنفس المبيعات فاتورة قيمة     

الفاتورة عملة

Amount Collected 

(as evidence in bank 

document)

المحصلة القيمة

Type of 

Bank 

Document

المستندات نوع  

البنكية

Bank 

Account 

No.

الحساب رقم  

البنكي

Business 

Vertical

اعمال قطاع   

النهائي المستورد

Country 

المستورد بلد   

النهائي

Collection 

Date 

التحصيل تاريخ

Amount 

transferred 

by

المحول اسم

Service 

Description

الخدمة وصف  

المقدمة

Relation to Importer

Exports Development Unit - Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2020 (12th round)



Currency
العملة

Value
القيمة

Currency
العملة

Value
القيمة

Currency
العملة

Value
القيمة

Information Technology Industry Development Agency

Export-IT Program 2020 (12th round)

Covering Sheet

Cost of Revenue - Contract/PO #: --------

Table #2

Invoice #
الفاتورة رقم

 Invoice Date
الفاتورة تاريخ

Invoice Value

الفاتورة قيمة Description

التكلفة نوع 

Related to Sales Invoices # 

(If applicable)
رقم المبيعات بفاتورة خاصة التكلفة

Please use different tables for each set of purchase invoices according to their currency (for example all purchase invoices in US$ 

to be grouped in one table, all invoices in EUR to be grouped in the following table…etc.)
جدول استخدام يتم باليورو الشراء فواتير, لها خاص جدول استخدام يتم األمريكي بالدوالر الشراء فواتير: مثل ) الواحدة العملة ذات الشراء لفواتير منفصل جدول استخدام برجاء  

ً لها منفصل وهكذا (أيضا

* Note: in case company cannot assign cost to an individual contract/purchase order, cost should still be reported using below-

mentioned tables. However and in this case, company should allocate cost (incurred during 2020 to execute export sales) as a % of 

the related export contract value.
تصديرية عملية بكل الخاصة التكاليف احتساب الشركة على يجب شراء، أمر/تصدير عقد بكل والمرتبطة المباشرة التكلفة تخصيص من الشركة تمكن عدم حالة في: ملحوظة  

التصدير عقد قيمة إجمالي من كنسبة  (التصديرية بالعمليات مباشرة والمرتبطة 2020 عام خالل المنصرفة)    

Invoice #
الفاتورة رقم

 Invoice Date
الفاتورة تاريخ

Invoice Value

الفاتورة قيمة

Total Amount of Invoices 

الفاتورة  بعملة الفواتير قيمة إجمالي    

(in same currency of invoices)

Table #1

0

Total Amount of Invoices 

(in EGP) بالجنيه الفواتير قيمة إجمالي  

المصري

Description

التكلفة نوع 

Related to Sales Invoices # 

(If applicable)
رقم المبيعات بفاتورة خاصة التكلفة

Grand Total ) المصري بالجنيه الفواتير قيمة إجمالي

(Total Amount of Invoices in EGP)
0

Total Amount of Invoices 

الفاتورة  بعملة الفواتير قيمة إجمالي    
0

Total Amount of Invoices 

(in EGP) بالجنيه الفواتير قيمة إجمالي  

Description

التكلفة نوع 

Related to Sales Invoices # 

(If applicable)
رقم المبيعات بفاتورة خاصة التكلفة

Table #3

Invoice #
الفاتورة رقم

 Invoice Date
الفاتورة تاريخ

Invoice Value

الفاتورة قيمة

Total Amount of Invoices 

الفاتورة  بعملة الفواتير قيمة إجمالي    

(in same currency of invoices)
0

Total Amount of Invoices 

(in EGP) بالجنيه الفواتير قيمة إجمالي  

المصري

Exports Development Unit  -Investment International Business Development Department

exportdev@itida.gov.eg Export-IT 2020 (12th round)




