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الناشئة المنظم  هي الوحيدة الفائزة عن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في تحدي االبتكار للشركات  1Trolley الشركة الناشئة  •

 من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

 تشمل دعماً مالياً باإلضافة إلى دعم تكاليف الخدمات االستشارية التي يحتاجون إليها.  ألف دوالر 500 يتقاسم الفائزون جائزة قدرها  •

  شركات الناشئة في المناطق التي يشملها.يوفر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية دعًما مستمراً لمنظومة ال •

للشركات الناشئة الذي أطلقه البنك األوروبي إلعادة   تحدي االبتكار من بين الفائزين في أول  1Trolley شركة المصرية الناشئة ال تعد

 . 19-( لدعم االستجابات اإلبداعية لوباء كوفيد  EBRDاإلعمار والتنمية )

Trolley1  العمالء من المتاجر المجاورة من خالل تطبيق الهاتف الجّوال.   طلبهاي  وتوصيل السلع التي هو تطبيق يدعم خدمات الشراء

مما يتيح توصيل سريع للمنتجات   تساهم المنصة في دفع شركائها إلى رقمنة الحجز بداية من طلب الخدمة حتى إتمام العملية بنجاح،

 والوصول الفوري إلى خدمات مختلفة. 
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دولة يشملها البنك. استهدفت المسابقة الشركات الناشئة ذات اإلمكانات العالية   30مشارًكا من  226من بين  كان على الحكام االختيار

  نظيمها بالكامل عبر اإلنترنت.وتم ت  فيروس كورونا والقابلة للتطوير والتي ابتكرت نماذج أعمالها كاستجابة لوباء 

ألف دوالر أمريكي تشمل دعماً مالياً باإلضافة إلى دعم تكاليف الخدمات االستشارية التي يحتاجون   500يتشارك الفائزون فيما بينهم 

 بما في ذلك تشخيص األعمال باإلضافة إلى الدعم االستشاري التقني والتوجيه والمساعدة Star Ventureفي إطار برنامج  إليها

 للوصول إلى المستثمرين الدوليين. 

من تركيا، وهي   Fazla Gıda من تركيا، وهي منصة تعليمية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، و  Otsimo الفائزون اآلخرون هم

من رومانيا، وهي منصة   Plant an App منصة إلدارة الفائض تساعد على وضع عالمة على المنتجات التي ستنتهي صالحيتها، و

من قبرص، وهو عبارة على   EMBIO Diagnostics Ltdمرة و 40تسرع في تسليم البرامج بمعدل يصل إلى  code-low تطوير

 بدقة المواد الكيميائية الضارة في الطعام.  ت يمكنه في غضون دقائق اكتشافمحلل كيميائي محمول متعدد االستخداما

عاًما من خالل   25ألكثر من  المناطق التي يشملها يقوم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بتشجيع ودعم الشركات الناشئة في

 Venture امجوبرن Stage Innovation Facility-Early  ، برنامجStar Venture بما في ذلك برنامج برامج خاصة 

Capital Investment Programme 

 ، وفي مصر ة كورياجمهوري  تم دعم تحدي االبتكار من خالل المنح المقدمة من

)إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، لوكسمبورغ ، النرويج ، السويد ، سويسرا    Small Business Impact Fund من قبل
، TaiwanBusiness -   التعاون الفني صندوق EBRD  .)والواليات المتحدة 
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