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ايتيدا“ احتضنتها ناشئة شركة  34 ومحلية عالمية مسابقات في تفوز ”  

 

احتضان الشركات الناشئة منذ اكثر من عشر سنوات، لتكون من أوائل الجهات التي دعمت تبني الشركات  بدأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”  

 المبتكرة لتطبيقات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات في الشرق األوسط. 
شركة.  34الفائزة في المسابقات العالمية حوالي بلغت عدد الشركات الناشئة المدعومة من قبل “ايتيدا” ومركز اإلبداع “تيك” التابع لها،  2014ومنذ عام    

برنامج تأهيل وتنفرد “أموال الغد” بنشر قائمة بتلك الشركات مع الجوائز التي حصلت عليها وموقفها سواء كلنت تخرجت من مركز اإلبداع أو مازالت ضمن 

 الشركات الناشئة 

 
 حالة المسابقة الجوائز

   االحتضان
الشركة اسم  

في محتضنة ANZISHA البرنامج ضمن دوالر 2500 ب فازت  
 مركز
 اإلبداع

Remoteplatz 

 23الـ الدورة ضمن األول بالمركز فازت
 تي سي اي لكايرو

Innovation Arena In 
Cairo ICT 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

Freeziana 

 Youth Leadership االردن في للمسابقة األول بالمركز فازت
Programme – YLP 

 

from UNDP Egypt and 
Ministry of Youth 

 pitch by في األول بالمركز فازت
pyramids  نظمتها التي  RiseUp 

Pitch by the Pyramids من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

Amjaad 

 من تمويل على حصلت
 .65,000$بقيمة Jack  مؤسسة

Jack Ma Mumm 
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  Nestle Global Creating 
Shared Value Prize 

من تخرجت  

 مركز

 اإلبداع

 

 Harvard arab alumni 
competition 

 

 ريادة قمة بمسابقة مجاني لحضور فازت
 Deal Matrix تنظمها والتي  األعمال

RiseUp 2018 / Crowd 
Champion 

في محتضنة  
 مركز
 اإلبداع

Garment IO 

الثالث بالمركز فازت  AXA OneHealth 
HealthTech 
Competition 

في محتضنة  
 مركز
 اإلبداع

I Medical 

 مجانية برمجيات مع ،األول بالمركز فازت
 دوالر ألف 12 بقيمة

EL-Dokan E-Commerce 
Startup Competition 

 

 آالف 10 بقيمة جائزة مع األول بالمركز فازت
 جنيه

Innovation Day Menia 
Competition 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

Electrobekia 

 Future Starsمسابقة في فازت
Supernova Challenge at GITEX 
Technology Week ’18 , as كأفضل 
 وجائزة االصطناعي للذكاء تطبيق
 $ Won 10,000 بقيمة

 GITEX Future Stars ’18 
globally 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

WideBot 

 ألف 15 بقيمة جائزة مع األول بالمركز فازوا
 دوالر

11th MIT EF Arab 
Startup Competition. 

 

 SSW Best Startup  
الثالث المركز  ArabNet Conference  
األول المركز  1st Place in Pirates on 

Shore – Germany 
من تخرجت  

 مركز
 اإلبداع

Crowd Analyzer 

الثاني المركز  2nd Place SeedStars- 
Dubai 

 

األول المركز  1st Place ArabNet- 
Beirut 

 

2nd Place 2nd Place Arab Mobile 
App Challenge-Doha 

 

 في الفائزة الوحيدة المصرية الشركة وهي
 المسابقة

 Take off Istanbul 
Startup Summit 2018 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

Tefly 

 قبل من الشركة تدعيم تم
 Egbank لـ التابعة  MINT  حضانة

FinTech competition من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

Ordera 

 winning GIZ & TECHNE 
competition 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

Social Building 

برنامج تصفيات من األخيرة للحلقة وصلت
 ”الشباب هنا ”

الشباب هنا  من تخرجت   
 مركز
 اإلبداع

TAZCARA 

األول المركز االبتكار مسابقة    
الثاني المركز  Egypt Startup Cup 

Sponsored by Orange 
من تخرجت  

 مركز
 اإلبداع

OC Studios 

األول المركز   The Entrepreneur Rally 
export track with 
AgriMarket portal – 
Arab Academy for 
Science and 
Technology & USAID 3-
2017 Smart Village 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

Agri Soft 
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 won the presidential 
award, IBM and 
qualifies to Next 
Society & British 
Embassy 
competitions. 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

WasteMarche 

 Bots for messenger 
challenge 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

BotCommander 

الثاني المركز  the 2nd place prize at 
Mobile Application 
Launchpad 
Competition 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

3roodak 

الثاني المركز  Global Mobile 
Challenge during 
#MWC16 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

Raye7 

الثاني المركز  Microsoft Openness 
competition 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

Shezlong 

األولى بالجائزة الفائز  ArabNet Startup Demo من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

Otlob Doctor 

األول بالمركز فازت   German-Arab Startup 
Competition (GASC 
2014) supported by 
DAAD 

من تخرجت  
 مركز
 اإلبداع

QEYE 

 
Source : https://amwalalghad.com/2020/03/01/34-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-
%D9%81%D9%8A/

https://amwalalghad.com/2020/03/01/34-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A/
https://amwalalghad.com/2020/03/01/34-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A/
https://amwalalghad.com/2020/03/01/34-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A/
https://amwalalghad.com/2020/03/01/34-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A/
https://amwalalghad.com/2020/03/01/34-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A/
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