أسئلة متكررة
 .1ما المقصود بالمنتجات أو الخدمات المبدعة؟
المقصود بالمنتجات أو الخدمات المبدعة هي المنتجات او الخدمات الجديدة في السوق حيث تنفرد بخاصية
متميزة أو أكثر عند ظهورها وأن تكون مستخدمة من الكثير حيث تفي بمتطلبات حالية بطريقة أفضل أو تفي
بمتطلبات جديدة أبرزتها عند ظهورها.
 .2ماذا لو أن الشركة عمرها أقل من ثالث سنوات؟
إذا كان عمر الشركة أقل من ثالث سنوات-أي تأسست بعد األول من يناير لعام -1122في هذه الحالة ال
يحق لها التقدم للمسابقة هذا العام إذ أن هذا يعتبر شرط أساسي للتقدم .ولمزيد من المعلومات عن
شروط التقديم للمسابقة يرجى زيارة الصفحة الرئيسة للمسابقة واالطالع على كامل شروط التقديم من
خالل الرابط التالي:
http://tiec.gov.eg/en-US/InnovationAward/Pages/default_ar.aspx

 .3ماذا لو أن منتجات اإلبداع (منتج /الخدمة) عمره أقل من ثالث سنوات؟
إذا كان عمر المنتج أو الخدمة أو أي عمل من أعمال اإلبداع عمره أقل من ثالث سنوات ،في هذه الحالة
يسمح للشركة بالتقدم للمسابقة إذ أن عمر المنتج أو الخدمة التي تنافس بها الشركة ضمن أعمال
اإلبداع وال يعد شرطا من شروط التقديم للمسابقة ولكن فى القسم الخاص بحجم تسويق المنتجات يذكر
اإليرادات الناتجة عن تسويق المنتج ا ,الخدمة
ولمزيد من المعلومات عن شروط التقديم للمسابقة يرجى زيارة الصفحة الرئيسة للمسابقة واالطالع على
كامل شروط التقديم من خالل الرابط التالي:
http://tiec.gov.eg/en-US/InnovationAward/Pages/default_ar.aspx
 .4ماذا لو أن الشركة لديها منتجات مبدعة ولم يتم طرحها في السوق؟
تقوم الشركة بإدراج جميع أعمال اإلبداع التي قامت بها حتى لو كانت ماتزال في مرحلة اإلنتاج او البحث
والتطوير ولم يتم طرحها فى السوق بعد ،ويتم احتساب هذه األعمال خالل التقييم الكلى للشركة.

 .5ماذا لو قامت الشركة قد قامت مسبقا بعمل استبيان  IMP³roveخالل فترة ال تتجاوز العام
بحيث ال يسمح لها بعمل استبيان جديد إال بعد عام؟
في هذه الحالة يمكن للشركة أن تتقدم للمسابقة بنتائج االستبيان ذاته الذي قد قامت بعمله خالل مدة ال
تتجاوز العام ،وستراعى لجنة التقييم الفروقات التي ربما قد تظهر بين نتائج تقرير استبيان  IMP³roveوبين
استمارة التقديم.

 .6هل يتم صرف الجوائز لتسوية مصروفات سابقة للشركة (أثناء تطوير المنتجات المبدعة)؟
ال يسمح بصرف الجوائز لتسوية مصروفات سابقة عن تاريخ إعالن النتيجة وإنما يسمح بصرف الجوائز
لتسوية مصروفات أنشطة قد قامت بها الشركة لزيادة قدرات اإلبداع بعد إعالن نتيجة المسابقة .ولمزيد من
المعلومات عن الجوائز المقدمة وأسلوب الصرف للشركات الفائزة يرجى زيارة الصفحة الرئيسة للمسابقة
واالطالع على الجوائز المقدمة من خالل الرابط التالي:
http://tiec.gov.eg/en-US/InnovationAward/Pages/default_ar.aspx

 .7ماذا لو تم تغيير اسم الشركة؟
إذا تم تغيير اسم الشركة خالل الثالث سنوات السابقة ولكن الشركة عمر الشركة يعد أكبر من ثالث
سنوات منذ تاريخ اإلنشاء الرسمي ،في هذه الحالة يتطلب من الشركة تقديم المستندات والوثائق
الرسمية التي تثبت ذلك ،وعندها يمكن للشركة التقديم للمسابقة بشكل طبيعي.

 .8ماذا لو قامت الشركة بتطوير منتجات مبتكرة قبل  2111ويتم بيعها حتى األن؟
اليتم إدراج هذه المبالغ ضمن عائدات اإلبداع ،حيث أنه يتم إحتساب إيرادات اإلبداع للمنتجات المطورة فى
الفترة من (بداية  2011وحتى نهاية  ( 1122وطبقاً للتعاقدات التى تمت فى هذه الفترة لهذه المنتجات

 .9ما المق صود بـ "رواتب موظفين حديثي التخرج تم تعيينهم بعد إعالن نتيجة المسابقة بحد
أقصى  "%04في أسلوب الصرف للشركات الفائزة؟
المقصود بهذه النقطة أنه يسمح للشركات الفائزة في المسابقة باستخدام قيمة الجائزة لسداد مرتبات
موظفين تم تعيينهم في الشركة بشرطين
األول :أن يكون هؤالء الموظفين حديثي التخرج بحد أقصى خبرة ثالث سنوات.
الثاني :أن يكون تاريخ تعينهم في الشركة بعد تاريخ اإلعالن عن الفائزين.
ويسمح باستخدام فقط  %01من قيمة الجائزة الكلية لتسوية مصروفات هذا البند من البنود المسموحة
والمعلنة لصرف الجائزة.

