
ITIDA Disburses Cash Incentive to Second Batch of Egyptian IT Exporters  
 
  
 
Cairo, Egypt - May 2, 2020 
 
The Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) has approved disbursing the 
dues of the second group of local Egyptian companies benefiting from the Export IT Program’s 
10th round. 
 
ITIDA said that the total amount approved to the second batch of companies is 11,863,223 EGP 
pounds and will go out to 27 medium-sized companies. ITIDA explained that 8 out of 27 
companies have joined the program for the first time. 
 
The total number of ICT companies benefiting from the program so far is 52 where the total 
amount of export rebate disbursed to the first and second group together is 17,032,626 EGP. 
 
 Export-IT program forms an integral part of ITIDA strategy. The program supports local ICT 
exporting companies aiming at increasing their competitiveness and helping reduce 
export-related costs. 
 
Export-IT was first launched in 2010 to help Egyptian companies grow their exports from 
IT/ITES products and services. Since its inception, the program has supported more than 185 
local companies with around EGP 350 million, thus contributing to increasing IT exports in 
volume, achieving a total of EGP 6.2 billion revenues, through the program's previous rounds. 
 
In a related context, ITIDA clarified that the total number of companies that applied for the 
program reached 165 companies, where 113 of which provided their export transactions and 
supporting documents. 
 
ITIDA has accelerated the procedures of disbursing Export-IT cash support to start last April 
instead of June with priority to micro and small companies. 
 
The acceleration process was part of a list of urgent measures taken by the Ministry of 
Communications and Information Technology and ITIDA to revive the Egyptian IT market, 
support local companies, and counteract the negative impact and global market slowdown 
caused by Covid-19 crisis.  



  اعتماد الدفعة الثانیة من برنامج "ایتیدا" للمساندة التصدیریة لشركات تكنولوجیا المعلومات
  

 القاهرة – 2 مایو 2020
  

المساندة صرف إجراءات اعتماد السبت، الیوم "ایتیدا"، المعلومات تكنولوجیا صناعة تنمیة هیئة              أعلنت
التصدیریة المساندة برنامج من العاشرة بالدورة المشتركة الشركات من الثانیة للمجموعة             التصدیریة

 لشركات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
  

11,863,223 حوالي الشركات من الثانیة للمجموعة صرفه المعتمد التصدیریة المساندة مبلغ إجمالي              وبلغ
تستفید جدیدة شركات 8 منهم المتوسطة، الشركات فئة من شركة 27 علیها یحصل مصري، جنیه                 ملیون

 ألول مرة من البرنامج.
  

البرنامج من المستفیدة الشركات عدد إجمالي یصبح الشركات من الثانیة للمجموعة الدفعة هذه               وبصرف
للمجموعة الهیئة من صرفه المعتمد التصدیریة المساندة مبلغ إجمالي وصل كما شركة، 52 األن                حتى

 األولى والثانیة معًا 17,032,626 ملیون جنیه مصري.
  

في لالشتراك رغبتها بإبداء قامت التى الشركات عدد إجمالى أن الهیئة أوضحت متصل، سیاق                وفي
عن الثبوتیة المستندات وتقدیم البرنامج في باالشتراك شركة 113 منهم قام شركة 165 إلى وصل                 البرنامج
والتي إضافي أسبوع لمدة البرنامج في التسجیل باب فتح بإعادة الهیئة قیام بعد وذلك للهیئة،                 الصادرات

 انتهت في 16 من إبریل الماضي.
  

بدًال الماضي إبریل شهر في لتبدأ التصدیریة المساندة برنامج صرف إجراءات بتعجیل قامت الهیئة أن                 یذكر
المتوسطة، ثم والصغیرة الصغر متناهیة للشركات الصرف أسبقیة تكون بحیث دفعات وعلى یونیو               من
إلنعاش والهیئة المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت وزارة اتخذتها التي العاجلة اإلجراءات من كواحدة              وذلك
أزمة عن الناجمة السلبیة اآلثار لتخفیف بالقطاع العاملة الشركات ومساندة المعلومات تكنولوجیا              سوق

 فیروس كورونا المستجد.
 
 
 


