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قال المهندس عمرو محفوظ مساعد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير والرئيس 

التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة تطلق سنوًيا برنامج مساندة الصادرات منذ 

نامج منذ بدايته حتى  ا إىل أن إجماىلي ما تم ترصفه للير
ً ة سنوات، مشير  مليون جنيه.  400اآلن يبلغ نحو عشر

 

نامج  ، مساء الجمعة، «الحدث اليوم»المذاع عير فضائية « وطن رقمي »وأضاف خالل مداخلة هاتفية لير

كة، موضًحا أن تم تخصيص  200أن المستفيدين من برنامج مساندة الصادرات نحو  مليون جنيه  100شر

نامج لعام   . 2021للير

 

اوح قيمته من وأوضح أن الحافز المقدم خال نامج تيى % من القيمة المضافة التصديرية، 20إىل  10ل الير

كات نتيجة عمليات التصدير مخصوم  ي ما تم تحويله للشر
ا أنه يتم حساب القيمة المضافة من صاف 

ً
مضيف

كات من مرصوفات الدعاية والتسويق.   منه ما قد تتكبده الشر

 

كات ذات األنشطة التصديرية تستطي ع الحصول عىل الحافز مساندة الصادرات من خالل وذكر أن الشر

ا أنه تم تخصيص 
ً
 مليون جنيه كحد أقىص للدعم.  2.5التسجيل عير الموقع الرسمي للهيئة، مضيف

 

ا 
ً
ط أن تكون قد فتحت أسواق ة شر كات المتوسطة والصغير وأشار إىل توجيه حافز مساندة الصادرات للشر

ط أن جديدة، أو عملت بتصدير تكنولوجيا الذ  كات الناشئة من شر ا إىل استثناء الشر ً ، مشير كاء االصطناعي

 يكون مقرها الرئيسي بمرص. 

 

ة والمتوسطة من خالل مبادرة  كات الصغير ي تم إطالق «فرصتنا رقمية»وأكد دعم الوزارة للشر
 31، والتى

ا إىل إلزام الدكتور عمرو طلعت وزير االتص
ً
ا للتحول الرقمي من خاللها، الفت وعً ى مشر كات الكير االت، الشر

ي تعمل بالتحول الرقمي بإسناد قيمة 
ة والمتوسطة. 10التى كات الصغير  % من األعمال إىل الشر

 

ألف شاب خالل العام الجاري، عىل التكنولوجيا  115ولفت إىل استهداف الوزارة لتدريب ما يقرب من 

و ي وعلوم البيانات إلثراء السوق الجديدة من الذكاء االصطناعي وتطوير المنصات و التسويق اإللكيى
ن 

ي المنافسة باألسواق العالمية. 
كات ف   المحىلي بمهارات تستفيد منها الشر


