اإلجراءات والقواعد المنظمة للشركات العاملة فى مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالستفادة من اتفاقيات التعاون مع القطاع المصرفى

أوالا :الفئات المستهدفة-:
 الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى تقديم نشاط جديد أو توسيع وتطوير أنشطتهم الحالية.

ثانيا ا :القطاعات المستهدفة-:
يفضل الشركات العاملة فى المجاالت التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.











تصميم وصناعة االلكترونيات
المحتوى االليكترونى
الحوسبة السحابية
األنظمة المدمجة
تطبيقات المحمول
التسويق الرقمى ووسائل اإلعالم االجتماعية
التطبيقات التجارية والبيانات الكبيرة
التوقيع االليكترونى
تطبيقات المصادر المفتوحة
تطبيقات األمن المعلوماتي

ثالثا ا :الشروط الواجب توافرها فى الشركات المتقدمة للبرنامج.







أن تكون الشركة مسجلة فى قاعدة بيانات الهيئة.
أن تكون الشركة مملوكة لمصريين بنسبة ال تقل عن .%05
أن يكون المقر الرئيسى للشركة فى مصر.
شهادة مزاولة النشاط من مكتب حماية الملكية الفكرية التابع للهيئة.
شهادة تسجيل البرمجيات  /المنتجات الخاصة بالشركة.
فى حالة وجد أية براءات اختراع أو عالمات تجارية يجب إرفاق الشهادة  /أو ايصال سداد المصروفات.

رابعا ا :خطوات التسجيل بالبرنامج-:
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تسجيل بيانات الشركة فى قاعدة بيانات الهيئة
 تقوم الشركة بتسجيل بياناتها بقاعدة البيانات من خالل الموقع الرسمى للهيئة
https://login.itida.gov.eg

التسجيل فى برنامج تنمية الشركات SME’s Development
 بعد إتمام التسجيل بقاعدة البيانات تقوم الشركة بالدخول باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بها ،ثم
اختيار  ،programsثم  SME’s Developmentواستيفاء االستمارة االليكترونية الخاصة بالبرنامج

تقوم اللجنة المعنية بإجراء عملية التقييم المبدئى للشركة وخطة االعمال المقدمة وفى حالة إجتياز الشركة
نسبة النجاح المقررة وهى  %50يتم إرسال بريد اليكترونى للشركة بالنتيجة مصحوبا ً برابط يحتوى على
استمارة البيانات االساية المطلوبة من القطاع المصرفى يتم إستيفائها و إعادتها للهيئة "في حالة الشركات
الراغبة في الحصول على تسهيالت إئتمانية من القطاع المصرفي

إرسال طلبات الشركات لالستشاريين المتخصصين
تقوم الهيئة بارسال طلبات الشركات المستوفاة لكافة البيانات والتى إجتازت نسبة التقييم للخبراء الفنيين

والماليين متضمنة البيانات االساسية ومسئولى االتصال بالشركة والمسجلة بقاعدة بيانات الهيئة  ،على
ان يقوم الخبراء بالدراسة والمتابعة مع الشركة الستكمال باقى اإلجراءات وتجهيز الملف المعلوماتى
واالئتمانى للشركات الراغبة في الحصول على تسهيالت إئتمانية

تقوم الشركة بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة من قبل البنك إلجراء اإلستعالم
تقوم الشركة المستفيدة بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة ،ويقوم البنك بمراجعتها

وإتخاذ إجراءات اإلستعالم عنها تمهيداً التخاذ القرار االئتمانى طبقا ً لمتطلبات نماذج االعمال
ودراسة الجدوى المقدمة من طرف الشركة المستفيدة

دراسة طلبات الشركات منطرف البنك
يقوم البنك بإفادة كل من الشركة والهيئة بموقف الشركات المستفيدة


For any inquiries, suggestions, comments, remarks, or concerns on the initiative, please contact ITIDA project
Management team through the following email financeit@itida.gov.eg, sashry@itida.gov.eg, mabass@itida.gov.eg

