
 بتكار مسابقة تطوير مصر لإل
 INNOVATION COMPETITION  

 

وفر للشباب المصري فرصة  ت  ةي سنو  مسابقة ، وهي  عة من مسابقة تطوير مصر لالبتكارالراب  دورة ال  إطالق   تم

مبتكرة   حلول لطرح   يواجل  وأفكار  التي  المتنوعة  التحديات  مع  العقارال  هاهلتعامل  دعم  يقطاع  يتم  وتمكين  . 

عدهم على تطوير حلولهم  التي تسا  وورش العمل   ات عدد من التدريب  من خالل طوال فترة المسابقة  المتقدمين  

ال والتجار  جوانب من  المتسابقون.  ية التقنية  الختامي   حلولهم  يعرض  الحفل  ال  في  من  لجنة    خبراء على 

إلى    كبرى   وائز ويتنافسون على ج  والمتخصصين  فائزون سابقون   أن  ذكر البجدير  وال  . جنيه  250,000تصل 

 .يقطاع العقارال في تهم بصم واترك ي مشاريعهم الخاصة و ئوابدي  أن بالمسابقة، قد استطاعوا بالفعل

مسابقة تطوير مصر    مشاركة في لل  سجل   تحدي هذا العام،  االنضمام إلى   في  ترغب و انت لديك أفكار مبتكرة إذا ك

 !أالنلالبتكار

 . . .تحدي هذا العام

حلول من    حول إيجادتحدي هذا العام    يدور،  COVID-19   جائحة  طرأت علي العالم بسببالتي    التغييراتبعد  

إجراءات  تباعد االجتماعي و. نظًرا ألن الجديد واقعنا ال  في  نواجههاتجاوز العقبات التي  شأنها أن تساعدنا في  

الو  الوقاية معدل  في  الي  وا أصبح  صرف التغيرات  حياتنا  التي ستمّكن  ف ومية،  جزًءا من  الحلول  قطاع الما هي 

 ؟ والنمو ف  من التكيّ  يالعقار



المبتكرين   أو  ندعو  افراد  كانوا  إلى  سواء  ناشئة  تحدث  حلول  تطويرشركات  ان  إيجابي على   من شأنها  تأثير 

ً   ساعدتو  يقطاع العقارال يمكن للمشتركين التقدم إلى .  COVID-19ناتجة عن  ال  التحديات   في التعامل معأيضا

 :التالية المسابقة  فئاتإحدى 

 

، يتم دعوة األفراد والفرق  فكارالشركات الناشئة. في مسار األ مسار األفكار ومسار    يوجد مسارين في المسابقة:

الناشئ الشركات  مسار  في  المبتكرة.  أفكارهم  الناشئةة لتقديم  الشركات  دعوة  تتم  أو  لت ،  األولية  نماذجها  قديم 

 مسار الشركات الناشئة الحالية. سيتم اختيار فائزين اثنين من مسار األفكار وفائز واحد من  خدماتها/منتجاتها 

   نضمامك إلينا في رحلتنا نحو االبتكار! النتطلع  .صريألف جنيه م  250جوائز كبرى تصل إلى  لحصول علىل

    2021مارس  31الموعد النهائي للتسجيل هو 

 : ابطوالر تقدم من خالل  إذا كنت مستعًدا للتحدي، 

 stage-idea-www.tinyurl.com/tmسجل فكرتك: 

 stage-startups-www.tinyurl.com/tmسجل شركتك الناشئة: 

 competition-www.tatweermisr.com/innovation: المعلومات للمزيد من 

http://www.tinyurl.com/tm-idea-stage
http://www.tinyurl.com/tm-startups-stage
http://www.tatweermisr.com/innovation-competition

