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 يئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماته

شركات المصرية العاملة في قطاع المساندة التصديرية للالبنود والشروط الخاصة ببرنامج 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 وما قبلها( 2018)متحصالت عقود تصدير  

 

 
 

 يشترط في الشركات المتقدمة للبرنامج اآلتي:            

  

 لبرنامج:المتقدمة لهيكل الملكية للشركات  1-1
 

يحتسب و من رأسمالها، %50أكثر من المتقدمة الشركة رأسمال في  ةالمصريالملكية تمثل نسبة ن أيجب 

 اشرةمبالمصرية تكون الملكية ن أعلى  ،شركاتالو/أو األفراد من المصريين الشركة  مالكذلك سواء كان 

 .لهذه الشركة

  

ويقصد بالملكية المصرية المباشرة أن يكون هيكل الملكية بالشركة المتقدمة مملوك لمصريين بالنسبة 

المشار إليها سواء كانوا أفراداً أو شركات، وأن تكون الشركات المساهمة فيها منشأة وفقاً ألحكام القانون 

، وعليه فإن الشركات )الشخصيات االعتبارية( المنشأة بالخارج ـ المملوكة جزئيا أو كلياً ألفراد المصري

 عند احتساب نسبة الملكية المصرية للشركة المتقدمة.يعتد بها لن مصريين ـ 

 

القيد وواإليداع ويطلب من الشركات ذات األسهم المسجلة بالبورصة تقديم تقرير من شركة مصر للمقاصة 

ً وضحملمركزي ا  .31/12/2018نسبة الملكية المصرية بالشركة وذلك وفقا لهيكل الملكية بتاريخ به  ا

 

 :المتقدمة للبرنامجالمقر الرئيسي للشركات  1-2

 .في جمهورية مصر العربية المتقدمة للبرنامجيجب أن يكون المقر الرئيسي للشركات 

االستثمارية بجمهورية مصر العربية طالما انها تلتزم بالقوانين ملحوظة: تتأهل الشركات المنشأة بالمنطقة الحرة 

 واللوائح المصرية.

 

دى إجمالي التي تتع (الشركات المتبع والمعلن في الهيئةتصنيف حجم وفقا لنظام ال تتأهل الشركات الكبيرة ) 1-3

 لالشتراك في البرنامج. مليون جنيه مصري 200السنوية  اإيراداته

 

  

 معايير التأهل للبرنامج -1
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  البنود والشروط -2

 الشركات المتقدمة للبرنامج استيفاء الشروط التالية الخاصة بالخدمات والعمليات التصديرية: على

 :تشمل صادرات نوع الخدمات التي يدعمها البرنامج 2-1
 

 (ICT) وتكنولوجيا المعلوماتتطوير البرمجيات، خدمات االتصاالت  -

 
 *(IT Enabled Services)للقطاعات األخرى وتكنولوجيا المعلومات  االتصاالتتمكين خدمات  -

 
 :أمثلتهامن و
o خدمات مراكز االتصال 

o خدمات االستشارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 

o خدمات التدريب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 
 

شكلة الم   يةالمساندة التصديرشتركة في برنامج للشركات الم   ةالمقدم المساندة التصديريةلجنة اعتماد ستقوم *

 لوماتوتكنولوجيا المع تمكين االتصاالتخدمات بدراسة وبحث الحاالت الخاصة ب بمعرفة السلطة المختصة

 كل حالة على حده (IT Enabled Services) للقطاعات األخرى

 

الخدمة  لتقديم ضروريةتعتبر التي  األجهزة أو (Embedded Softwareالبرمجيات المدمجة ) -
مكتب المراجعة والمحاسبة المختص وفقا للتقارير المقدمة من وكما هو مقرر باتفاقية/عقد التصدير 

عتماد ابالبرنامج وبناء على قرار لجنة  بمراجعة وتحليل المستندات والبيانات المقدمة من الشركات
  في البرنامج شتركةللشركات الم   ةالمقدم المساندة التصديرية

 
رة د  ن تكون البرامج الم ص  أيجب المقررة قانوناً، بحيث حقوق الملكية الفكرية  مراعاةبالشركة  تلتزم  -

 الفكرية ةلكيقانون الم ألحكامتم إيداعها وفقاً  (المساندة التصديريةمن  االستفادة )محلالخاصة بالشركة 
 3إيداع البرامج بحد أقصى  استيفاءإال بعد  التصديريةالمساندة . وال يتم صرف 2002سنة ل 82 رقم

 البرنامج انتهاءبعد ثالثة أشهر 
 

 أوامرالتعاقد )مستندات  فيبتكنولوجيا المعلومات واضحة رة د  الم ص  تكون عالقة الخدمة ن أيجب  -
 مراسالت( )مثال: نوع التدريب المقدم ...( وأو/الشراء 

 
 الخدمات التالية:ة ضمن البرنامج غير المؤهلالخدمات  من أمثلة -

o عقود العمالة 

o  كهرو ميكانيكا الخدماتElectro-mechanical 

o  افة إض أوتحديث أو تطوير  أيتراخيص برامج تم شرائها من قبل الشركات وبيعها كما هي بدون
 قيمة مضافة أيمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات حيث أنها ال تشمل على 

o والمعدات األجهزة (Hardware) 
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  شروط تأهل عمليات التصدير: 2-2
 :الشروط التالية ضمن البرنامجالمتقدمة للشركات الخدمات التصديرية  فيتوافر أن تيجب 

 التعاقد 2-2-1
ً المذكورة مبيعات التصدير من الخدمات يجب أن تكون  :التعاقد تاريخ - ع تم التعاقد عليها م قد، سلفا

 2018الشركة/الجهة المستوردة قبل أو خالل عام 

 ركةالش عليها تتتأهل مبيعات التصدير في إطار البرنامج والتي تعاقدن أمن الممكن  :التعاقد جهة -
قدمة المت بالجهةلها عالقة  التيالشركات  أوأو المكاتب التابعة لها  المتقدمةفرع الشركة  أو المتقدمة

عاقدة المت والجهةالمتقدمة  بين الشركةالمحررة  اتيرتقديم الفووذلك بشرط ، المستورد مع الخارجب
 التي تنداتالمس وجميعبالخارج والتحويالت المتعلقة بالمبيعات المذكورة للشركة المشتركة بالبرنامج 

 الشركة وأ بالخارجالمتعاقدة  للجهة النهائي العميل من والتحويالت النهائي للعميل الخدمة تقديم تثبت
 البرنامجاستيفاء باقي شروط مع المتقدمة 

 عائدات التصدير2-2-2
من  أيمن قبل  قد تحققت من قبل الشركة المشتركة بالبرنامج وليس تكون عائدات التصديرن أينبغي  -

المذكورة  ن تكون العائداتأبالخارج. كما يجب  التابعة لها والموجودة بأو المكاتفروع الشركة و/
 مدرجة بالقوائم المالية الخاصة بالشركة المستفيدة وكذا إقرارها الضريبي

 لشركةا من خارج مصر لصالح المستورد قبل من تحويلها تمتكون عائدات التصدير قد ن أيجب  -
كما هو مثبت بكشف  بحسابها البنكي بجمهورية مصر العربية 2018 عام خاللبالبرنامج  المشتركة
 على أساس المبدأ النقدي وليس مبدأ االستحقاق( أيالبنكي الخاص بالشركة )الحساب 

د المستوردة المذكورة بالعق الجهة من التحويل خالل من تم قدن يكون تحصيل عائدات التصدير أيجب  -
مباشرة على  مصر خارج منن يتم تحويله أو المستندات الدالة على طلب الخدمة على أو أمر الشراء أ

 ربمص المستفيدة الشركة حساب وجودالبرنامج مع مراعاة  فيالحساب البنكي للشركة المشتركة 
 رةد  ص  ووضوح اسم المستورد ورقم الحساب البنكي للشركة الم  

 :اآلتية للضوابط وفقا   التصدير عائدات تحويل يكون نأ على

o المتعاقدة معها بالخارجالتحويل من حساب الشركة األجنبية أو الجهة  يكون 

o   ر من الجهة المستوردة/العميل النهائيصد  في حالة تحصيل عائدات التصدير عن طريق شيك بنكي م 
 شيك بحسابتفيد تحصيل اللصالح الشركة المشتركة بالبرنامج، يتم تقديم المستندات البنكية التي 

يدة باسم الشركة المستف األجنبيةصدر بالعملة الشركة البنكي بمصر مع مراعاة أن يكون الشيك م  
 ومسحوب على حساب الجهة المستوردة/العميل النهائي خارج مصر

o  يستثنى من شرط التحويل من خارج مصر، عائدات التصدير التي يتم تحويلها/سدادها بشيك بنكي
 بمصرالعاملة المؤسسات الدولية أو الهيئات من قبل 

 البرنامج في الحاالت التالية:يتم استبعاد عائدات التصدير من 

o  عائدات التصدير المحصلة من قبل فروع الشركة/الشركات التابعة لها في الخارج، والتي لم يتم
 تحويلها لحساب الشركة البنكي في مصر
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o  ألحد أو بعض مالك الشركة  حسابات شخصيةالمحصلة في التصدير عائدات
 بنكيالعائدات المذكورة مرة أخرى لحساب الشركة المشتركة بالبرنامج حتى لو تم إعادة تحويل ال

 بمصر

o التصدير التي تم تحصيلها بشكل نقدي عائدات 

o ير عائدات التصدبخالف  عائدات التصدير التي لم يتم تحويلها من خارج جمهورية مصر العربية
 الهيئات أو المؤسسات الدولية العاملة بمصرالتي يتم تحويلها/سدادها بشيك بنكي من قبل 

 حصلة بالعمليات التصديريةارتباط العائدات الم   2-2-3
مليات مرتبطة بالع -التي تم تحصيلها بحساب الشركة المستفيدة  -يجب أن تكون العائدات/المبالغ 

ي من الشركة عند تقدمها لالشتراك فتتبعه من خالل المستندات المقدمة ذلك و التصديرية ويسهل إثبات

المراجعة والمحاسبة المختص بمراجعة وتحليل المستندات والبيانات المقدمة  مكتبحتى يتمكن البرنامج 

من الشركات بربط التحويالت الخاصة بعمليات التصدير بالمبالغ المثبتة بكشف الحساب البنكي الخاص 

و أمر الشراء )على سبيل المثال: من خالل الفواتير الصادرة أبالشركة في مصر وعقود التصدير و/

عقد ب كة إلى المستورد مع التحويالت البنكية الدالة على تحويل المستورد للقيمة المطلوبةمن الشر

 و أمر الشراء(أو/ التصدير

 وأحالة مبيعات التصدير التي تعاقد عليها فرع الشركة المستفيدة أو المكاتب التابعة لها  في ملحوظة:
م تحصيلها ت التي-الخارج. يجب أن تكون العائدات/المبالغ ب المستفيدة بالشركة عالقة لها التي الشركات

مرتبطة بالعمليات التصديرية ويسهل إثبات ذلك وتتبعه من خالل المستندات  -بحساب الشركة المستفيدة 
 المستفيدة الشركة أو بالخارج للشركة النهائي العميل من والتحويالتالمقدمة 

 جهة التصدير: 2-3
 مصروالجهات الموجودة خارج  التعاقد عليها مع الشركاتن تكون الخدمات قد تم أيجب  -

 

حد األقارب، يجب و مملوكة ألأو فرع للشركة أو ذات عالقة أكان التصدير لشركات شقيقة إن في حالة  -
ر التصدي ن يتضمن الملف فواتيرأيجب اإلفصاح عنها وإدراجها في نموذج االشتراك بالبرنامج. كما 

عملية مع تقديم المستندات التي تثبت الالخاصة بالشركة المشتركة بالبرنامج للشركة ذات العالقة بالخارج 
بالغ فواتير والمستندات البنكية التي تثبت تحصيل الموالتصديرية للعميل النهائي/طرف ثالث )اتفاقيات 

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

 
و أإلحدى الهيئات المؤهلة ضمن البرنامج  تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتحالة  في -

 وفقا للبنود والشروط الخاصة ببرنامجيتم قبول العملية التصديرية  بمصر، العاملةالمؤسسات الدولية 
الدول  ةجامع - الدولي)مثال: البنك  رالخدمة مقدمة لفرع المؤسسة بمصحتى لو كانت  المساندة التصديرية

 .(االتحاد األوروبي ... إلخ –منظمات األمم المتحدة  – العربية

 

 تكاليف النشاط الخاصة بمبيعات التصدير: 2-4
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والمرتبطة بالعمليات كل التكاليف المباشرة حصلة من عائدات الصادرات الم  تخصم 

ائر الربط في حالة تكلفة دوو للقيام بالعملية التصديرية تكلفة تراخيص البرامج التي تم شرائهامثل  التصديرية

والمعدات المرتبطة بالعمليات التصديرية ... الخ. كما يتم خصم  وقيمة األجهزةشركات مراكز االتصال 

لمستندات اأو  د المبيعاتالتي يقوم المستورد بتحملها في حالة ذكر ذلك صراحة بعق واإلقامةتكاليف السفر 

 .الخاصة بالعملية التصديرية

 

وال يتم  خ(الالمرتبات وإيجار مقر الشركة وقيمة الكهرباء ... )مثال:  بالشركةالتشغيل تكاليف ال يتم خصم و

 يرتكلفة االستشارات التي استعانت بها الشركة للتصدكذا و خصم الرسوم المصرفية على المبالغ المحولة أيضا

 .أخرى فيما يخص ما تم تصديرهمصرية تكلفة التعهيد لدى شركة و

 

 وكيفية احتساب القيمة المضافة للصادرات:  معايير 2-5
ر )التي تم تحصيلها بحساب الشركة البنكي بمص القيمة المضافة هي الفرق بين إيرادات الشركة من التصدير

والتكاليف المباشرة والمرتبطة بالعمليات التصديرية ما عدا تكاليف التشغيل والنفقات العامة  (2018خالل عام 

 .لشركةل

 

المقدمة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  المنح المالية وأيخصم من القيمة المضافة قيمة الحوافز 

 وينبغيا. له المساندة التصديريةبالصادرات المطلوب ارتباطها / صلتها للشركة المتقدمة للبرنامج في حالة 

 .بالبرنامج االشتراكطلب  فيالمقدم لها  الحافزعلى الشركة المشتركة توضيح نوع وقيمة 

 

و ما قبله ولكن يتم أ 2018عقود أو اتفاقيات موقعة في عام  أيلها  حافز التصديرتشمل الصادرات المطلوب 

فقط وذلك بعد  2018خالل عام  Cash Basisعلى مبدأ السداد النقدي  المساندة التصديريةسداد قيمة 

في حسابها البنكي بمصر لقيمة الصادرات المطلوب  2018صدرة خالل عام التحقق من تلقى الشركة الم  

 .Accrual Basisلها وليس على أساس مبدأ االستحقاق  حافز التصدير

 

 المستحق للشركات المتقدمة للبرنامج:  المساندة التصديريةمعايير احتساب مبلغ  2-6
  بحد أقصى من القيمة المضافة لصادرات  %20وحتى  %10بنسبة تصل إلى  ةأساسيمساندة

الشركات وفقا لحجم الشركة )متناهية الصغر/صغيرة/متوسطة/كبيرة( على أن يتم تحديد حجم الشركة 
 التالي: وفقا للنظام المعتمد في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

 
  إضافيةمساندات 

 -e-Gaming -  e-Health-  e-Design)خدمات من القيمة المضافة لصادرات  % 5نسبة ( 1)
e-Commerce مليون جنيه  2.5والبالغ  لمساندة التصديريةلالحد األقصى جاوز تبما ال ي( وذلك

 ً  مصري لكل شركة سنويا
  (2الشركا )من %5 نسبة :الجديدة التكنولوجية المناطق أحد في فروع لديها التي أو العاملة ت 

 جنيه ألف 500 بمبلغ لمساندة التصديريةل األقصى الحد زيادة مع الشركة، المضافة لصادرات القيمة
 .المتاح األقصى الحد عن الشركات تلك من لكل شركة مصري
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 (3 )المضافة القيمة إجمالي من %10 نسبة :مرة ألول البرنامج في تشترك التي شركاتلا 
 .لمساندة التصديريةمع عدم زيادة الحد األقصى ل مصري جنيه ألف 500 أقصى بحد الشركة لصادرات

 (4 )إجمالي من %10 نسبة :واإلسكندرية والجيزة القاهرة بخالف بالمحافظات العاملة الشركات 
مع عدم زيادة الحد األقصى  مصري جنيه ألف 500أقصى بحد الشركة لصادرات المضافة القيمة

 .لمساندة التصديريةل
 

 :)األساسي واإلضافي( المساندة التصديريةمبلغ ملخص 

 

 حجم الشركة/ 
 الحوافزنوع 

متناهية 
 الصغر

 الكبيرة متوسطة صغيرة

 %10 %12 %15 %20 وفقا لحجم الشركة ةأساسيمساندة تصديرية 

 ةإضافيمساندات تصديرية 

(1) 5% 5% 5% 5% 

(2) 5% 5% 5% 5% 

(3) 10% 10% 10% 10% 

(4) 10% 10% 10% 10% 

 
 التي تتعدى إجمالي اإليرادات المتوسطةالمذكورة أعاله للشركات  نسب المساندات التصديريةيتم احتساب 

ة السنوي اإجمالي إيراداتهال تتجاوز مليون جنيه مصري والشركات الكبيرة التي  50السنوية الخاصة بها 

ة القيمة المضافعن في دورة البرنامج الحالية الزيادة في القيمة المضافة كنسبة من  مليون جنيه 200

 لصادرات الشركة في الدورة السابقة وفقا لتقرير المراجع الخارجي للهيئة.

 

 50 والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة تبلغ المساندة التصديريةالميزانية المخصصة لبرنامج إجمالي  -
 .مليون جنيه مصري

 
رنامج نهاية البرنامج وفقا للميزانية المعتمدة للب في لمساندة التصديريةلعن النسبة الفعلية  اإلعالنسيتم  -

 البرنامج في للشركات المشتركة ةالمقدم المساندة التصديريةاعتماد من لجنة  اعتمادهابعد طلبات المقدمة الو
 .المختصةالسلطة يتم تشكيلها من قبل التي 

 

ً  2.5يتعدى مبلغ ال  :التصديريةلمساندة الحد األقصى ل بخالف المبلغ  مليون جنيه مصري لكل شركة سنويا

ألف  500المسموح به للشركات العاملة او التي لديها فروع في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة وهو 

 ً  .جنيه مصري لكل شركة سنويا
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 .المستحق للشركة المبلغ الذي تقدمت به وفقا لنموذج االشتراك بالبرنامج المساندة التصديريةال يتعدى مبلغ  -

 

 
على الشركة القابضة وجميع الشركات التابعة لها  لمساندة التصديريةيطبق الحد األقصى المقرر ل -

 .والمشاركة في ذات البرنامج ككيان واحد بغض النظر عن عددها
 

 صصحبعض او كل ) المماثلة الملكية ذات الشركات على التصديريةلمساندة ل المقرريطبق الحد األقصى  -
 رالنظ بغض واحد ككيان البرنامج ذات في والمشاركة( شركات او/ األشخاص ذات لنفس مملوكة الملكية

 .عددها عن
 

 شتركةات الم  للشرك ةالمقدم المساندة التصديريةاعتماد  الذي تعتمده لجنة المساندة التصديريةمبلغ يتم سداد  -
 .نقدا بالجنيه المصري في البرنامج

 
عفى المساندة التصديريةمبلغ  - جب على لذا ي ،عنهالمقررة قانوناً ضرائب اليتم دفع ومن الضرائب  غير م 

يراد خرى ودفع الضرائب المستحقة على مثل هذا اإليرادات األضمن اإل مبلغن تقوم بإدراج هذا الأ الشركة
 .بمعرفتها

 
 .للشركةالمستحق  المساندة التصديريةمن تاريخ اإلخطار بمبلغ أيام عمل  10مدة التظلم  -

 

 

 الشركات وفقا للنظام المتبع والمعلن في الهيئة:تصنيف حجم ملخص 

 معيار إجمالي اإليرادات معيار عدد العمالة التصنيف م

 بحد أقصى مليون جنيه عاملين 9بحد أقصى  الشركات المتناهية الصغر 1

 الشركات الصغيرة 2
عاملين وبحد  10بحد أدنى 

 عامالً  49أقصى 
أكثر من مليون جنيه وحتى 

 عشرة ماليين جنيه

 الشركات المتوسطة 3
عاملين وبحد  50بحد أدنى 
 عامالً  249أقصى 

أكثر من عشرة ماليين جنيه 
 وحتى ثمانين مليون جنيه

 جنيه مليونأكثر من ثمانين  عامالً  249أكثر من  الشركات الكبيرة 4

 
 سكينت فيتم أحدهما تطابق عدم حالة وفي مجتمعين، المعيارين بتطبيق الشركات تصنيف يتم :ملحوظة
 وفقاً للمعيار الذي يجعلها في التصنيف األعلى الشركات

 

 أسعار تحويل العمالت 2-7
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توسط موفقاً ل المصري همن وإلى الجني األجنبيةيتم استخدام أسعار تحويل العمالت  2-7-1

للمعامالت التي  31/12/2018حتى  1/1/2018خالل الفترة من سعر الصرف المعلن من البنك المركزي 

 .تمت خالل هذه الفترة

اسبية وذلك لتسهيل العمليات المح سعر الصرف المشار اليه بالبند السابق،على الشركات استخدام يجب  2-7-2

ب الشراء لحسا سعر صرفيتم استخدام مع مالحظة انه  قيمة الصادرات وتكاليف النشاط باحتسابالخاصة 

 .البيع لحساب تكاليف النشاط وسعر صرفحصلة المبالغ الم   وأالصادرات إيرادات  قيمة

 

 :المساندة التصديريةببرنامج  لالشتراك 2-8

مرفقاً  البرنامجب االشتراكنموذج تقوم باستيفاء االستفادة من البرنامج أن  فيترغب  التييتعين على الشركات 

سواء  يئةالهمن قبل  ةالمقرر الطريقةو المحدد والموعد المعلنةوفقاً للشروط  لالشتراكبه المستندات المطلوبة 

ً أورقيا    و إلكترونيا

 

ات وتحليل المستندات والبيان الخارجي الذي تتعاقد الهيئة معه بمراجعة محاسبةالمراجعة والسوف يقوم مكتب 

وال يجوز للمراجع الخارجي االتصال المباشر بالشركات عن طريق  بالبرنامج،المشتركة المقدمة من الشركات 

قرير ت وإعدادحساب القيمة المضافة لصادرات الشركة الهاتف أو الزيارة، وطبقاً لذلك يقوم المراجع الخارجي ب

تختص  وسوف ،في البرنامج المشتركةللشركات  ةالمقدم ساندة التصديريةالماعتماد بذلك وعرضه على لجنة 

 ةالمستحق مساندة التصديريةالالقرار بشأن تأهل الشركة لالشتراك بالبرنامج وقيمة  باتخاذاللجنة 

 

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

المستندات  وأتقوم الشركة بإرسال البيانات و/ أنيجب و ،بإرسال بريد إلكتروني للشركة المتقدمة للبرنامجالهيئة 

في حالة التأخير، يقوم مكتب المراجعة باستكمال التقرير الخاص و. بحد أقصى أيام عمل 5خالل  المطلوبة

؛ او المطالبة باستكمال وال يحق للشركة االعتراض على ذلك لمتوفرةالمستندات ا وأبالشركة وفقا للبيانات و/

 المستندات او البيانات بعد انتهاء عملية المراجعة.

 

دة لمسانابعد انتهاء البرنامج واإلعالن عن قيمة مستندات أو معلومات مطلوبة  يأمع العلم انه لن يتم قبول 

  التصديرية

 

بعد االنتهاء من عمليات المراجعة لجنة الالصادرات بالهيئة بإبالغ الشركات بقرار  تنميةسوف تقوم إدارة 

 واالعتماد.

 

 المطلوبة األوراقوالمكان المحدد للتسجيل وتقديم  الزمني اإلطار 2-9
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 رسالهاإالرسالة اإللكترونية التي يتم  فيوالمكان المحدد للتسجيل  الزمني اإلطار يتم تحديد

 قاعدة بيانات الهيئة فيللشركات المشتركة في البرنامج والمسجلة 

 

 معلومات/مستندات إضافية 2-10

 

ليها عند طالع علال األصليةطلب المستندات وكما يحق للهيئة  إضافيةمعلومات و أو/ مستندات أيلهيئة طلب يحق ل

 الحاجة

 

 االستفسارات 2-11

 

إرسال أو  16248 أو 16CIT، برجاء االتصال بمركز اتصاالت الهيئة التصديريةالمساندة لالستفسار عن برنامج 

  exportdev@itida.gov.egبريد الكتروني إلى 

 

هيئة اتصاالت ال مركز إلىالشركة  كل استفساراتللحصول على المعلومة بسرعة ودقة، يرجى التأكد من توجيه 

مركز االتصال بالرجوع إلى ممثلو يقوم سوف  (األمرلزم  إذا)الحاالت  وفي بعضرد عليها. يقوم بالالذي سوف 

 على الشركة مباشرة بالهيئة والرداإلدارة المسئولة عن تنفيذ البرنامج 
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     المساندة التصديريةالمستندات المطلوبة لبرنامج  -2

 

 

ليات وذلك لتجنب استبعاد بعض العموتوقيعها إلكترونيا  الهيئة قبل  منالمطلوبة جميع المستندات  استيفاءيجب 

 البرنامج. هذا  في ةالمقدم المساندة التصديريةمن قيمة 

 : ي اآلتيثل هذه المستندات فموتت

 

 /التعهداإلقرارمتضمنا  المساندة التصديريةنموذج االشتراك ببرنامج  3-1

 استمارة االشتراك بالبرنامجاستيفاء  يجب  ً ً مخال الشخصبواسطة  على أن تكون موقعة إلكترونيا  .ول قانونا
 .لهاعن الشركة وفقا للسجل التجاري التوقيع ب

 تقديم ما يفيد نوع الخدمة المقدمة بالتفصيل وتكلفة الساعة المباعةفي البرنامج الشركة المتقدمة  على. 
  ى تعديل أبالبرنامج وال يجوز قبول  االشتراك باستمارةتلتزم الشركة المتقدمة للبرنامج بالبيانات المدرجة

 .بعد التقديم
  بصحة البيانات الخاص التعهد/اإلقرارم يقدتيجب. 

 

 نسخة من القوائم المالية الكاملة 3-2

 31/12/2018المنتهية فيالمالية القوائم المالية الكاملة عن السنة  تقديمللبرنامج المتقدمة الشركة يجب على 

موقعة ومختومة من قبل المراجع المالي الخارجي الخاص بالشركة وتشمل التقرير المالي تكون ن أعلى 

بالبيانات  واإليضاحات المرفقة التدفقات النقدية بيان الدخل وبيان والحسابات الختامية وبيان المركز المالي،

  .فيما بين الشركات المالية والمعامالت

 

 :التكاليف الخاصة بالعمليات التصديرية وفقا للنموذج الخاص بالهيئة نسخة أصلية من شهادة 3-3

أصلية من شهادة موقعة ومختومة من المراجع المالي الخارجي للشركة موضحا بها بنود  نسخةيجب تقديم 

ف لة عن التكاليمنفص المرتبطة بالعمليات التصديريةوالقوائم المالية للشركة  فيوتفاصيل التكاليف المذكورة 

 .لية الخاصة بالشركةالك  

 

 كامال   لدخلا ةضريب تقرير 3-4

مصلحة الضرائب ضريبة الدخل مختوما بختم  من تقرير كاملةنسخة تقديم المتقدمة للبرنامج  على الشركةيجب 

( وقائمة الدخل 600)صفحة رقم  الميزانيةتضمن وي (31/12/2018 فينسخة كاملة عن السنة المالية المنتهية )

 .(700الرئيسية )صفحة رقم 
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 بيان اإليرادات وفقا  للنموذج الخاص بالهيئة:نسخة أصلية من  3-5

من واقع قائمة الدخل للشركة ومطابق لما في اإلقرار الضريبي يوضح المبالغ التي تم  أصلية نسخةيجب تقديم 

موقع لشركة ومن واقع السجل التجاري ل التوقيعالمخول قانوناً بإدراجها بتقرير الضرائب، موقع من الشخص 

 ومختوم من المراجع المالي الخارجي للشركة. 

  

شهادة موقعة ومختومة من المراجع المالي الخارجي للشركة بتفاصيل هيكل الملكية  أصلية من نسخة 3-6

في رأس المال ونسبتها وذلك في تاريخ  وجنسياتهم وقيمة حصتهمللشركة تتضمن أسماء المالكين 

31/12/2018 

 

خ بتاري راس المال المصرية أسهمنسبة به وضح متقرير شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي  3-7

 األسهميطلب من الشركات ذات  31/12/2018

 

 (أشهرال يجاوز الستة مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة ) 3-8

 

  ة الضريبية للشركة سارية المفعولنسخة من البطاق 3-9

 

 الصلةوجميع التعديالت ذات الشركة انشاء  صدرت عندالتي أ  نسخة من صحيفة الشركات  3-10

)في حالة عدم وجود التعديالت الخاصة  ذات الصلة وجميع التعديالتصحيفة الشركات  من نسخةيجب تقديم 

دارة أو محضر اجتماع مجلس اإل)بملكية الشركة الحالية بالصحيفة يتم تقديم مستندات رسمية تفيد ذلك مثال: 

و شهادة صادرة من سوق األوراق المالية توضح التغيير في أالجمعية العمومية يثبت تعديالت هيكل الملكية 

 الملكية(. 

 

جمالي إمن التأمينات االجتماعية ويتضمن  "استعالم عن بيانات منشأة قطاع خاص"حديثه من بيان  نسخة 3-11

 عليهمالمؤمن عدد الموظفين 

 

ن تكون موقعة من الشركة أعلى  ،ذات الصلة وجميع التعديالت الشراء أوامر و/أو العقود واالتفاقات 3-12

 .والعميل وبها بيان بالخدمات او المنتجات الواجب تصديرها

 

على أن تكون موقعة إلكترونياً من  Covering Sheetبكل عقد تصدير استمارة االشتراك  استيفاءيجب         

ً بالتوقيع  المخول الشخص ات باإلضافة إلى المستندات والبيان .لهاعن الشركة وفقا للسجل التجاري قانونا

 .ةالتي تعلنها الهيئ للشروط واإلرشاداتالمطلوبة لتوضيح صادرات الشركات ضمن اإلطار الزمني وطبقا 

 

 (ةالمساندة التصديريمن  االستفادة )محلرة د  ما يفيد إيداع الشركة للبرامج الم ص  حقوق الملكية الفكرية:  3-13

 .والئحته التنفيذية وتعديالته 2002لسنة  82رقم  وفقا  ألحكام القانون
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ية بأي خدمات إضافوالشركة المستفيدة والمتعلقة  الشركة المستوردةاتفاقات جانبية بين  أينسخة من  3-14

 الضمان( الحصر:على سبيل المثال وليس )

 

 والشركة ونوع الخدمة الم صدرةبها اسم العميل  موضحن يكون أعلى  مبيعات التصدير فواتير من نسخة 3-15

ى مل علتوتش ،من المستندات المقدمة من العميل بأي ن تكون قيمة الخدمات المقدمة واضحةأيجب  ملحوظة:

 سبيل المثال وليس الحصر عقود التصدير و/أو فواتير المبيعات ... إلخ

 

صدرة )مثال: تراخيص المواد ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات الم   شراء من فواتير نسخة 3-16

 الخ( ...البرمجيات

يطلب من الشركات تقديم فواتير التكاليف المباشرة والمرتبطة بالعمليات التصديرية ما عدا تكاليف  ملحوظة:

التشغيل والنفقات العامة للشركة باإلضافة لشهادة مفصلة من المراجع المالي الخارجي للشركة موضحا بها 

خاص بالميزانية عن بيان التكاليف التختلف  والتيفقط،  بنود تكاليف اإليرادات المرتبطة بالعمليات التصديرية

ن يتم إعدادها وفقا للبنود الخاصة بالتكاليف المحددة من قبل البرنامج في بند تكاليف النشاط أمع ضرورة 

ن تكون ظاهره في البيانات التي يتم تقديمها عند أالبد والتصدير حسب شروط البرنامج   الخاصة بمبيعات

 .احتساب القيمة المضافة

 

 صدرة )إن وجدت(عقود الخدمات االستشارية ذات الصلة بالمنتجات أو الخدمات الم   من نسخة 3-17

 

 العميل لها قبول والمنتجات أو الدالة على تقديم الخدماتالمستندات  3-18

 

تحصيل الشركة لقيمة الصادرات مثل المستندات البنكية التي تفيد تحويل المبلغ لحساب يفيد ا ميجب تقديم 3-19

و أمر الشراء أالمستورد المذكور بالعقد اسم  وثائق البنك بوضوح تتضمن مصر. وينبغي أنفي الشركة 

 درةالم ص   الشركةاسم  ،والعملةقيمة التحويل  وتاريخ التحويل، و المستندات الدالة على طلب الخدمةأ

 .الحساب البنكي ورقم

الجنيه حساب الشركة ب فيتحصيلها و بالعملة األجنبية حالة تحويل عائدات التصدير من الخارج في ملحوظة:

ن التحويل واإليداع في حساب الشركة تم بالمعادل للعملة أطلب ما يفيد لمراجع الخارجي يجوز ل ،المصري

 .حالة الحاجة لذلك( في)في تاريخ التحويل األجنبية التي تم التحويل بها من بلد المستورد 

 

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

الشركة المشتركة بالبرنامج، يتم تقديم المستندات البنكية التي تفيد تحصيل الشيك بحساب الشركة البنكي 

هة المستوردة/العميل بمصر مع مراعاة أن يكون الشيك مصدر بالعملة األجنبية ومسحوب على حساب الج
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النهائي خارج مصر. يستثنى من شرط التحويل من خارج مصر، عائدات التصدير التي يتم 

 .مصرالعاملة في المؤسسات الدولية و أتحويلها/سدادها بشيك بنكي من قبل الهيئات 

 

شركات التي ا أو الفي حالة مبيعات التصدير التي تعاقد عليها فرع الشركة المستفيدة أو المكاتب التابعة له

ركة التي تم تحصيلها بحساب الش -لها عالقة بالشركة المستفيدة بالخارج. يجب أن تكون العائدات/المبالغ 

مرتبطة بالعمليات التصديرية ويسهل إثبات ذلك وتتبعه من خالل المستندات المقدمة والتحويالت  -المستفيدة 

 المستفيدة من العميل النهائي للشركة بالخارج أو الشركة

 

حد األقارب، يجب ألو مملوكة أو فرع للشركة أو ذات عالقة أالتصدير لشركات شقيقة ما إذا كان في حالة 

 ن يتضمن الملف فواتير التصدير الخاصةأاإلفصاح عنها وإدراجها في نموذج االشتراك بالبرنامج. كما يجب 

ديرية مع تقديم المستندات التي تثبت العملية التص بالشركة المشتركة بالبرنامج للشركة ذات العالقة بالخارج

م فواتير والمستندات البنكية التي تثبت تحصيل المبالغ موضح بها اسو للعميل النهائي/طرف ثالث )اتفاقيات

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

 

الصادر  الشيك المصرفي من نسخة أن تقدم الشركةجب على ي ،تمت إلكترونيا   التي للمبيعاتبالنسبة  3-20

ة. التصديري المتعلقة بالعملية العائدات به موضح البنكي الشركة سابح كشف أو المصدرة الشركة باسم

كما يجب تقديم تقرير من النظام االلكتروني الخاص بالشركة يوضح البيانات الخاصة بالعملية التصديرية 

الخاصة  Screen Shotsمثال: بلد المشترى والتحويل الخارجي وعملة التحويل ...وغيرها مع تقديم 

 بعملية البيع

 

 الشعبة العامة لالقتصاد الرقمي والتكنولوجيا من أياشتراك الشركة في أو ما يفيد إيصال السداد نسخة من  3-21

وما يفيد سداد الشركة لكافة االشتراكات حتى السنة  لوجيا المعلومات واالتصاالتو/أو غرفة صناعة تكنو

 .2019/2020 الحاليةالمالية 
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  احكام عامة -3

 

 
 وأ قيامها باإلخاللثبوت  حالة في الهيئة برامج في المشاركة الشركات من شركة أي استبعاد للهيئة يحق 

 متقدي أو للقوانين مخالفتها أو فيها المشاركة الهيئة برامج من برنامج بأي الخاصة بالقواعد التالعب
 أو الحقيقة عن معبرة غير أو الصور من صورة بأي سليمة غير( المستندات هذه من صور أو) مستندات

 تفادةاالس أو المساندة التصديرية على الحصول بغرض موثوقيتها أو صحتها في أثر له يكون مما ذلك غير
 .الشأن هذا في المقررة القانونية اإلجراءات كافة اتخاذ في الهيئة بحق األخالل دون البرنامج من

 لسنةا حتى االشتراكات لكافة ومسددا   مسجال   عضوا   تكون أن الشركة على يجب الهيئة برامج من لالستفادة 
 وماتالمعل تكنولوجيا صناعة غرفة او/والتكنولوجيا ولالقتصاد الرقمي  العامة الشعبة من أي في الحالية

 .واالتصاالت
  عمليات التصدير من للتحقق أعاله المذكورة غير أخرى إضافيةبيانات و/أو مستندات  طلبيحق للهيئة. 
 مثال: قانون الضرائب وقانون  ذات الصلة المصرية حعلى الشركات احترام وإتباع القوانين واللوائ(

لالستبعاد من  المخالفةال تتعرض الشركة  حتىالهيئة إدارة وقرارات مجلس التأمينات االجتماعية ...( 
 .البرنامج

  التحقق من الحساب البنكي للشركة عن طريق المستندات الثبوتية الخاصة بالبرنامج وفى حالة عدم يجب
 .من البيانات المقدمة يتم طلب شهادة بنكية لتوضيح رقم حساب الشركة واسمه أيوضوح 

  المستندات الدالة على تقديم الخدمة هو ذاته أو أوامر الشراء أو ن يكون اسم الشركة المثبت بالعقود أيجب
 .الخاصة بها والبطاقة الضريبية/أوالمثبت في السجل التجاري 

 ت(إن وجد) من الشركات العقود المصدقة من قبل وزارة الخارجية يحق للهيئة أن تطلب. 
  كشف الحساب البنكي الخاص مثل  لذلك( )في حالة الحاجة للمراجعة األصليةالمستندات  طلبيحق للهيئة

 .بالشركة
  صديريةالمساندة التجميع المستندات المطلوبة وذلك لتجنب استبعاد بعض العمليات من قيمة  استيفاءيجب 

 .هذا البرنامج في ةالمقدم
  البرنامج ب االشتراك باستمارةالمدرجة  قرار بصحة البياناتبالتوقيع على إتلتزم الشركة المتقدمة للبرنامج

 .تعديل بعد التقديم أيوال يجوز قبول 
  في البرنامجتقدمة المقدمة من الشركات الم سرية البيانات والمعلومات بحمايةالهيئة تلتزم. 
 
 


