
 

 

 

 
 

 االتحاد األوروبي  contact@creativecircles.xyzلالستفسارات:  وزارة الثقافة

 
 

 Fact sheet  معلومات هامة 
 

 « Creative Circles مشروع »كريتيف سيركلزفي إطار 
 اول نوفمبر  سابقة الشركات اإلبداعية الناشئةاطالق م

 
يقام  - الذي  سيركلز"  "كريتيف  برنامج  ينظمها  الناشئة"  اإلبداعية  "الشركات  مسابقة 

الثقافة المصرية واتحاد المراكز الثقافية األوروبية اليونيك بالتعاون والشراكة بين وزارة  
 .ومعهد جوتة وممول من االتحاد األوروبي في مصر

سيركلز  برنامج   - الثقافيون كريتيف  االعمال  رواد  الشباب  مساعدة  الي  يهدف 
األساسية ألطالق   والعلوم  والمعارف  الضرورية  المهارات  اكتساب  علي  واالبداعيون 

وم "الرحلة  مشروعاتهم  التدريبي  البرنامج  خالل  من  اإلبداعية   Theنتجاتهم 
Journey  او بضائع  تقدم  التي  الناشئة  اإلبداعية  الشركات  مسابقة  الي  إضافة   ،  "

 . Ideation Phaseسلع او خدمات ثقافية وفنية في طور الفكرة 
ذات   - واألفكار  والمبادرات  المشروعات  اكتشاف  الي  المسابقة  الجدوى  وتسعي 

إبداعية ناشئة او   ثم الي شركة  ثقافي  الي مشروع  يمكن ان تتطور  اقتصادية والتي 
 . مؤسسة قابلة للنمو والتوسع

 
 الشروط األساسية للتقدم للمسابقة:

 
للمسابقة   - التقدم  او يستطيع  سلع  تقدم  التي  المؤسسات  او  االبداعيون  االعمال  رواد 

 خدمات ثقافية او إبداعية او فنية.
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 افراد. 5يقل فريق العمل عن ثالثة افراد وال يزيد عن اال  -
سواء  - قانوني  بشكل  مصر  في  مسجلة  المؤسسة  او  مصريون  المؤسسون  يكون  ان 

 كانت مؤسسة حكومية، شركة خاصة او مؤسسة أهلية.
 عام )توجد افضليه للشباب(. 18اال يقل سن المؤسسون عن  -
نموذج عمل   - ذلك  يحقق ها  Business Modelيشترط وجود  مش ربح وان يظهر 

 جدوى اقتصادية للمشروع. وجود ظهريفي نموذج عمل 
 من تنفيذ المشروع او الفكرة.  Social Impactيشترط وجود جدوى مجتمعية  -
االستمارة   - أسئلة  كافة  على  اإلجابة  خالل  من  متكامل  مقترح  تصور  وجود  يشترط 

 الخاصة بالتقدم للمسابقة. 
يمية او كالهما لدي فريق العمل وان تكون متصلة  يفضل وجود خبرات عملية او اكاد -

 بطبيعة المشروع او الفكرة او أي من فروع إدارة االعمال.
يفضل التباين في الخبرات المهنية او االكاديمية او كالهما بين اعضاء فريق العمل   -

 او المؤسسين. 
اصيلة    - مصادر  من  معلومات  تقديم  الجهاز    Authentic Sourcesيفضل  مثل 

المركزي للتعبئة العامة واالحصاء او أي من المراكز البحثية الجامعية او الوكاالت  
 الدولية مثل األمم المتحدة او الدوريات والمراجع العلمية.

يحصل الفائزون علي فرص تشبيك وتعاون مع وزارة الثقافة المصرية او المساهمة   -
ير الدعم المطلوب للمشروع ومدي توافقه مع  في تنفيذ المشروع وفقا لمدي إمكانية توف

 .اهداف وبرامج الوزارة
إلى:  - وارسالها  العربية  باللغة  االستمارة  استكمال  خالل  من  التقدم  يشترط 

contact@creativecircles.xyz    نوفمبر    15نوفمبر وحتي االحد    1بين االحد
 .مساء 7لساعة ا 2020

، مقرر لجنة تطوير    كتور صفوت النحاسالسيد الدلجنة تحكيم المسابقة تتكون من   -
للتنظيم  المركزي  الجهاز  ورئيس  للثقافة  االعلي  بالمجلس  وتشريعاتها  الثقافية  االدراة 

األستاذ بكلية االقتصاد والعلوم    هبة مدحت زكي  ةواالستاذة الدكتور واإلدارة سابقا ،  



 

 

 

 
 

 االتحاد األوروبي  contact@creativecircles.xyzلالستفسارات:  وزارة الثقافة

واألستاذ جمال ،  FEPS BIالسياسية و مؤسس و المدير التنفيذي لحاضنة االعمال  
 ، مدير االستثمار بشركة ايرجو ميديا فنتشرز. جميع

 
إ الي  الثقافية واالبداعيةتجدر اإلشارة  الصناعات  هو أحد   ن االستثمار في قطاع 

المالمح األساسية لبرامج وزارة الثقافة المصرية السبعة ويتمثل ذلك في برنامجي: 
 الريادة الثقافية وبرنامج تطوير الصناعات الثقافية واالبداعية.

الي ان    Creativeحاضنة االعمال "كريتيف سيركلز  مشروع  كما تجدر اإلشارة 
Circles"   الي ويسهم    زبعز ت  يسعي  االبداعي  االقتصاد  فرص   فيمنظومة  خلق 

المستدامة   التنمية  لتحقيق محاور  وفازت به وزارة  ٢٠٣٠رؤية مصر    فيعمل   ،
 الثقافة في ختام مشروع االقتصاد اإلبداعي. 

مجموعة معاهد االتحاد األوروبي الوطنية للثقافة    من  يقام بدعم وتمويلالمشروع  
بالتعاون   معهد جوتة  في« ممثلة  EUNIC  »يونيك المصرية  الثقافة  وتنفذه وزارة 

مصر  في  األوروبي  االتحاد  مع  رواد   والشراكة  لشباب  أعمال  حاضنة  أول  وتعد 
 .االعمال في المجاالت الثقافية واالبداعية في مصر 
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