
 

 

About Green Works  

The Green Works programme’s alliance aims to help create greater economic opportunities for young 

women and men between 15 and 35 within the “Green Economy.” The program enables young adults 

to find a decent job in economies that are low carbon, resource efficient and socially inclusive. These 

“green” economies are expected to continue growing and will require young people to have new skills 

that are not covered by traditional education systems. In order to ensure that these economies are 

expanding in North Africa and that there is an adequate value chain supporting their growth, Hivos is 

stimulating the formation of innovation clusters that are feeding these economies with viable business 

solutions. 

About Green Works’ Growth Acceleration Round 

The round aims to enable the growth of green enterprises creating significant social impact in Egypt. 

It is a 10-month program that will work with a small cohort of 10 promising startups, supporting them 

at the inflection point of their growth curve to help them speed up and sustain their growth operations 

through a tailored capacity building program that tackles their growth challenges as well as milestone-

based funding. 

 

Criteria 

We are looking for booming impact-driven green enterprises with entrepreneurial energy and with 

the following characteristics: 

The team: 

 Team members are Egyptian. 

 The team has at least 2 members.  

 At least one founder is working full time in the startup.  

The startup: 

 We welcome all whom the above criteria applies to and encourage those operating in waste 

management, sustainable energy & energy efficiency, food production, sustainable 

agriculture  and all other green economy sectors to apply. Preference given to waste management 

and renewable energy. 

 Startup has a defined and validated business model and product market fit; and has 

established distribution channels. 

 Startup is delivering to customers, is generating revenues and preferably profitable. 

 



 
 

 
 

 Startup has a team of 5+ employees (including full time and part time jobs).  

 Startup has been in business for at least 2-3 years, and has been registered for at least 1 year. 

 Startup’s main operations are in Egypt.  

 Startup is planning to employ at least 15-30+ employees within a year.  

 We highly encourage startups based outside Cairo to apply.  

 Startup is able to mobilize at least half of the amount requested in funding, self-financing, new 

contracts/business deals, matching investment, bank loans, etc.  

Program Benefits and Services 

 Needs-based business and technical capacity building 

 Business clinics focused on growth strategies 

 Access to NM’s business support unit (accounting, legal, photography and videography) 

 Tailored business and technical workshops on growth stage related topics  

 Guided offsite meetings for networking and peer learning 

 Access to markets through facilitated opportunities 

 Impact Investment Funding* up to 250,000 EGP that is asset and milestone-based 

(*non-equity Impact Investment Funding; the ticket size is between LE 150-250k. Startups commit to designate the 
maximum percentage allowed by law in CSR contribution to Nahdet el Mahrousa for 7 years, or up to the same amount they 
received) 
 

Key Dates 

 14 November 2020: online application deadline. 

 Last week in November 2020: one-to-one in-depth meetings with semifinalists. 

 First week of December 2020: selection panel and final selection of 10 startups.  

 January 2021: program kick-off starting with needs assessments for each startup. 

 

How to Apply 

To apply, click here. Deadline for application is November 14, 2020.  

For questions or further inquiries, please connect with us at seif.taher@nahdetelmahrousa.org 

https://bit.ly/greenworks2020
mailto:seif.taher@nahdetelmahrousa.org


 

 

 

About Nahdet El Mahrousa  

Nahdet El Mahrousa (NM) is a leading Egyptian not-for-profit, non-governmental organization 
(NPO/NGO) founded in November 2003. Our work revolves around the capacity building of social 
entrepreneurs and impact-driven local organizations through a series of partnerships and by hosting 
the region’s first incubator for early-stage innovative social enterprises. Focusing on social 
entrepreneurship, we aspire to positively impact Egypt’s cultural, economic, and social domains by 
supporting enterprises that work on solving developmental issues in innovative, sustainable, and 
scalable ways. 
 

About Cleantech Arabia  

Cleantech Arabia (CTA) is a non-profit organization with a mission to advance job creation, local 
economic development, and environmental protection in the Arab World. 
Cleantech Arabia designed its mechanisms along cluster development methodologies; it supports 
clean tech startups and MSEs, the surrounding ecosystem of supporting entities and service providers, 
as well as markets at large. Cleantech Arabia acts as a catalyst for clean technology markets and 
clusters. 
 

About Hivos 

Hivos was founded in 1968, inspired by humanist values. Its founders held the conviction that 

development work should be secular, as true cooperation presumes respect for differing beliefs. In its 

first ever brochure, its founders wrote that “necessary changes should spring from communities 

themselves – from people at the base of society.” These convictions are still reflected in Hivos work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Works Green برنامج عن

اوحا  الشباب  تمكي     إىل  Works Green  برنامج  يهدف     عاًما   35و  15  بي     أعمارهم  لمتر
  خالل  من  "األخض    االقتصاد "  قطاعات  ف 

ن  . لهم  أكت    اقتصادية  فرص  خلق
ّ
نامج  يمك     الئقة وظيفة  عىل  للعثور   الشباب  الت 

اء  قطاعات  ف  .   وشاملة  للموارد   وفعالة  خض 
ً
  مجتمعيا

اء" القطاعات هذه تستمر  أن  المتوقع ومن    "الخض 
  التعليم  أنظمة  توفرها  ال  جديدة مهارات اكتساب الشباب من  وستتطلب النمو  ف 

   . التقليدية
ً
    نموها   لدعم  مناسبة  قيمة  سالسل  توافر   و   االقتصادات  هذه  توسع  عىل    Hivos  من  حرصا

  المنظمة   تقوم  افريقيا،  شمال  ف 

    االبتكار  دورات تشكيل بتحفت   
 . للتطبيق قابلة مبتكرة بحلول االقتصادات هذه تغذي التر

كاتا  نمو   لترسي    ع  sWork Green دورة عن    لرسر
 
 : توسعال مرحلة ف

اء المشاري    ع نمو  ترسي    ع إىل الدورة تهدف    الخض 
ا  تخلق التر ً ا   مجتمعيا   تأثت  ً نامج يستمر  . مستدامة بطرق كبت    أشهر  10 لمدة الت 

كات 10 من  مكونة مجموعة  مع وسيعمل كات نمو  مراحل أوىل الدورة تدعم سوف . واعدة ناشئة شر  عىل لمساعدتهم الناشئة الرسر

 النمو، تحديات لمواجهة خصيًصا  المصمم القدرات بناء  برنامج خالل من وهذا  استمراريتهم عىل والحفاظ النمو  عملية ترسي    ع

 جنيه.   ألف ٢٥٠ اىل يصل investment) (impact مؤثر  استثمار  اىل باإلضافة

 

 المعايي  

كات عن نبحث اء شر    خض 
 : التالية المواصفات لديها  النمو  مرحلة ف 

 : المؤسسي    فريق

  . األقل عىل عضوين من الفريق يتكون ان و  الجنسية مضيون المؤسسون يكون نا •

    كامل  بدوام األقل عىل واحد  مؤسس  يعمل ان •
كة ف   . الناشئة الرسر

كة:   الرسر

   العاملي    ونشجع أعاله المذكورة المعايت   عليهم تنطبق من بكل نرحب •
  النفايات  إدارة)  األخض   االقتصاد  قطاعات  ف 

  (. األخرى  األخض   االقتصاد  قطاعات وجميع المستدامة والزراعة الغذاء وإنتاج الطاقة وكفاءة المستدامة والطاقة

 . المتجددة والطاقة النفايات إلدارة األفضلية

كة ىلد •    . المنتج لسوق ومناسب وموثق محدد  عمل نموذج الرسر

 . أرباح تكون أن ويفضل إيرادات ويوجد  للعمالء، توزي    ع قنوات يوجد  •

   بما ) موظفي    5 من أكت   من مكون الفريق •
   بدوام  أو  كامل  بدوام الوظائف ذلك ف 

 (جزئ 

كة لدى • ة الرسر    خت 
 األقل عىل عام لمدة ها تسجيل وتم األقل، عىل سنوات 3- 2 لمدة لعملا مجال ف 

كة أعمال •    الرئيسية الرسر
 مض  ف 

كة تخطط • ا  + 30- 15 عن يقل ال  ما   لتوظيف الرسر
ً
 عام خالل موظف

كات بشدة نشجع •  للتقديم  القاهرة خارج الناشئة الرسر

كة  تستطيع  أن •     المطلوب  المبلغ  نصف  عن  يقل   ال   ما   تعبئة  الرسر
،  والتمويل  التمويل،  ف   

  التجارية  الصفقات  وعقود   الذائر

 إلخ  المضفية، والقروض المطابق، واالستثمار  الجديدة،



 

 

 

نامج  وخدمات  مزايا   الير

كة  احتياجات عىل القائمة والتقنية التجارية القدرات بناء •  . الرسر

اتيجيات عىل تركز  فردية واستشارات تدريبات •  . النمو  استر

  ال والتصوير  المحاسبية االستشاراتو  القانونية  لالستشارات) االدارية األعمال دعمل وحدة •
 (. فيديوال و  فوتوغراف 

 لمرحلة الالزمة االحتياجات / النمو  بمرحلة  الصلة ذات الموضوعات حول خصيًصا  مصممة وفنية تجارية عمل ورش •

 . النمو 

 المجال بذات العاملي    من وتعلم للتشبيك فرص لتوفت   وفاعليات اجتماعات •

   األسواق إىل للوصول ميرسة  فرص توفت   •

   (األصول أساس عىل )تحدد  مضي جنيه  250.000 إىل حجمه يصل قد * المؤثر  االستثمار  تمويل •

اوح التذكرة حجم . باألسهم المرتبط غت   االستثماري التمويل* م . مضي جنيه ألف 250- 150 بي    يتر كات تلتر    بتحديد  الناشئة  الرسر

   القانون بموجب بها  المسموح  القصوى المئوية النسبة
كات المجتمعية المسؤولية مساهمة ف   7 لمدة المحروسة نهضة اىل للرسر

 عليه  حصلت الذي المبلغ نفس أو  سنوات،

 
 التواري    خ ال ساسية 

   الموعد  : 2020 نوفمت   14 •
ء النهائ   . التقديم استمارات لمىل 

   لنصف المتأهلي    مع مقابالتال : 2020 نوفمت   من األخت   األسبوع •
 .النهائ 

   واالختيار  االختيار  لجنة : 2020 ديسمت   من األول األسبوع •
كات 10 ل  النهائ   .ناشئة شر

نامج  انطالق : 2021 يناير  • كة لكل االحتياجات تقييم إجراءب الت   .ناشئة شر

 كيفية التقديم

 https://bit.ly/greenworks2020  :للتقديم ، اضغط هنا  
   seif.taher@nahdetelmahrousa.org خالل:  من معنا  التواصل يرج   االستفسارات من لمزيد  أو  لألسئلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/nmgreenworksللتقديم
mailto:seif.taher@nahdetelmahrousa.org


 
 

 
 
 

  المحروسة:   نهضة عن
    تأسيسها   تم  (NGO/NPO)  للرب  ح  هادفة  غت    رائدة  مضية منظمة  ه    المحروسة  نهضة

  بناء   حول  يتمحور   عملنا   . 2003  نوفمت    ف 

كات  من  مجموعة  خالل  من  والمنظمات  لألفراد   القدرات     االجتماعية  للمشاري    ع  أعمال  حاضنة  أول  استضافة  عت    الرسر
 مبكرة  مرحلة  ف 

  
    المضي  المجال  عىل  بإيجابية  التأثت    إىل  نطمح   نحن  . المنطقة  ف 

وعات  دعم  خالل  من  واالجتماع    واالقتصادي  الثقاف      المرسر
 التر

 . للتوسع وقابلة ومستدامة مبتكرة بطرق التنموية المشاكل حل عىل تعمل

 
 

 : Arabia CleanTech عن
(CTA) Arabia CleanTech   البيئة وحماية المحلية االقتصادية والتنمية العمل فرص  خلق تعزيز  مهمتها  ربحية غت   منظمة ه   

  ف 
ا   آلياتها   Arabia CleanTech  صممت  النظيفة.   التكنولوجيا   ومجموعات  ألسواق  كمحفز   تعمل  كما  ،العرئ     العالم

ً
 لمنهجيات   وفق

كات  دعمت  وه    المجموعات؛  تطوير      الناشئة  الرسر
كات  النظيفة  التكنولوجيا   قطاع  ف  ة  والرسر     ر الصغ  ومتناهية  الصغت 

 مجاالت  ف 

   النظام  وقطاع ،األخض   االقتصاد 
  الخدمات، ومقدم   الداعمة للكيانات محيطال البيت 

ً
  . ككل  والقطاعات األسواق عن فضال

 
 

   : Hivos مؤسسة عن
Hivos    نسبًيا،   الشباب  سكانها   مع  ومستدام.   وعادل  حر   عالم  أجل  من  1968  عام  منذ  تعمل  االجتماع    للتغيت    إنسانية  منظمة  ه  
    ثابتة  وظيفة  عىل  العثور   إىل  الشباب  من  والمزيد   المزيد   يحتاج

 "Hivos             GreenWorks"  برنامج   يهدف  لذلك،  إفريقيا.   شمال  ف 
    دةالمساع  إىل

اوح  الذين  والشبان  للشابات  أكت    اقتصادية  فرص  خلق  ف   "االقتصاد   مجال  ضمن  عاًما   35و  18  بي     أعمارهم  تتر
 ." ني    األخض 

ّ
نامج  مك     الئقة   وظيفة  عىل  العثور   من  الشباب  الت 

    قتصاداتاال  ف 
  واالستخدام   المنخفضة  الكربون  بانبعاثات  تمتاز   التر

اء"  االقتصادات  هذه  تستمر   أن  المتوقع  منو   . االجتماع    والشمول  للموارد   الرشيد      "الخض 
 اكتساب  الشباب  من  وستتطلب  النمو   ف 

   االقتصادات تلك توسع  هذه أن  ضمان أجل من  التقليدية.  التعليم أنظمة تقدمها  ال  جديدة مهارات
  المناسب  الدعم وتوافر  شمال  ف 

    االبتكار   مجموعات  تشكيل   Hivos  تحفز   ،لنموها 
    للتطبيق  قابلة  بحلول  االقتصادات  هذه  تغذي  التر

    األعمال.   مجال  ف 
 

 

 

 


