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الفئة الرابعة :أفضل منتج صناعة يدوية من مخلفات نخيل التمر
شروط المشاركة:
1.1المشاركة مفتوحة لجميع األشخاص الحرفيين أو الهيئات الحرفية أو الجمعيات التعاونية.
2.2وجوب استخدام األجزاء السليلوزية للنخلة والتمر من نوع  Phoenix dactylifera. Lحصرًا.
3.3يحق للمشارك تقديم نموذج واحد أو إثنين كحد أقصى.
4.4حجم ووزن النموذج المقدم غير محدد.
5.5ترفــق مــع النمــوذج بطاقــة تعريفيــة باســم المشــارك وعنوانــه ومهنتــه إضافــة الــى اســم النمــوذج ونبــذة قصيــرة عــن
محتــواه وفكرتــه وفائدتــه وغيرهــا مــن المعلومــات فــي اســتمارة التقديــم.
قدم النماذج المشاركة بالتاريخ والوقت المحدد والمعلن من قبل اللجنة المشرفة على تنظيم المهرجان.
ُ 6.6ت َّ

آلية االستالم:
تتولــى اللجنــة الفنيــة اســتالم اســتمارات وملفــات الترشــيح لهــذه الفئــة خــال الفتــرة مــن  01مايــو  2017ويغلــق بــاب
االســتالم يــوم  01ســبتمبر  2017وحســب شــروط المشــاركة أعــاه.

التحكيم:
تتولى لجنة علمية مؤلفة من خمسة من الخبراء والمختصين
بقطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور بتحكيـم كافـة الملفـات
والوثائـق المقدمـة للتنافـس علـى هـذه الفئة ضمن مسـابقة
التمـور المصريـة ،وذلـك حسـب آليـة تقرهـا اللجنة اسـتنادًا الى
المعاييـر المعتمـدة بإشـراف األمانـة العامـة لجائـزة خليفـة
الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي ،فـي حيـن يعتبـر قـرار
لجنـة التحكيـم نهائـي غيـر قابـل للطعـن .كمـا تنصـح لجنـة
التحكيـم األخـوة المتقدميـن علـى هـذه الفئـة اآلخـذ بعيـن
االعتبـار النقـاط التاليـة:
دقـة الصنـع باسـتخدام أجـزاء النخلـة بطريقـة يدوية بوسـائل
بسـيطة ،وظيفـة واسـتخدام أو مـدى االسـتفادة مـن اقتنـاء
المنتـج وفائدتـه ،ومـدى اسـتخدام مـواد غيـر السـليلوزية فـي
تصنيـع المنتـج ،والفكـرة اإلبداعيـة ،وقابليـة وإمكانيـة تطويـر
المنتـج والتحديـث .وسـهولة نقـل وخـزن وشـحن المنتـج
ولفتـرات طويلـة .وعالقـة المنتـج بالتـراث المحلـي ،ومـدى تأثـر
المنتـج بالمتغيـرات الحيويـة مـن حـرارة ورطوبـة .مـدى توزيـع
وانتشـار المنتـج ،وإمكانيـة اقتنـاء المنتـج مـن مختلـف ذوي
الدخـول وبأسـعار مناسـبة.
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معايير تقييم أفضل منتج صناعة يدوية
من مخلفات نخيل التمر
المعيار

درجة التقييم

دقـة الصنـع باسـتخدام أجـزاء النخلـة بطريقـة
يدويـة بوسـائل بسـيطة.
وظيفـة واسـتخدام أو مـدى االسـتفادة مـن اقتنـاء
المنتـج وفائدتـه.
مـدى اسـتخدام مـواد غيـر السـليلوزية فـي تصنيـع
المنتج.

% 15
% 10
% 10

الفكرة اإلبداعية

% 20

قابلية وإمكانية تطوير المنتج والتحديث.

% 10

سهولة نقل وخزن وشحن المنتج ولفترات طويلة.
عالقة المنتج بالتراث المحلي

%5
% 10

مـدى تأثـر المنتـج بالمتغيـرات الحيويـة مـن حـرارة
ورطوبـة.

%5

مدى توزيع وانتشار المنتج

%5

إمكانيـة اقتنـاء المنتـج مـن مختلـف ذوي الدخـول
وبأسـعار مناسـبة
التقييم النهائي

% 10
% 100

4
استمارة التقديم لفئة
أفضل منتج صناعة يدوية من مخلفات نخيل التمر

االسـم الرباعـي الكامـل للشـخص أو الجمعيـة أو الهيئـة أو المؤسسـة المتقدمـة:

.................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وصـف المنتـج واسـتخداماته وتوضيـح الفكـرة اإلبداعيـة وتكلفـة الوحـدة:

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

العنوان الكامل:
 المدينـة ،المحافظـة ،الواحـة: -الهاتـف الثابـت:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 -الهاتـف المتحـرك:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 -البريـد االلكترونـي:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

االسـتمارة مصحوبـة بالنمـاذج المشـاركة بالمسـابقة:

...........................................................................................................................................................................................................................................

التاريخ

التوقيع
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علــى كافــة األخــوة الراغبيــن فــي الترشــح والمشــاركة فــي
مســابقة التمــور المصريــة بنســختها الثالثــة 2017
األخــذ بعيــن اإلعتبــار أن تســليم ملفــات البحــوث مــع اســتمارة
التقديــم أو عينــات التمــور المشــاركة بحســب فئــات المســابقة
تقــدم إلــى اللجنــة المنظمــة وفــق الخيــارات التاليــة:
1ـ مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي
 / 9شارع جامعة القاهرة ـ الجيزة ـ هاتف 01022330055
2ـ جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة
هاتف 01002148755

رقم الفئة

اسم الفئة

باب المشاركة مفتوح
اعتبارًا من 1/5/2017
وآخر موعد للمشاركة
كما هو وارد بحسب كل فئة

1

فئة أفضل شخصية أو جمعية خدمت قطاع التمور

01/09/2017

2

فئة أفضل بحث تطبيقي في زراعة وإنتاج التمور المصرية

01/09/2017

3

فئة أفضل مزارع منتج لتمور الصنف السيوي (صعيدي)

01/10/2017

4

فئة أفضل منتج صناعة يدوية من مخلفات نخيل التمر

01/09/2017

5

فئة أفضل مزارع يقتني أصناف متعددة من نخيل التمر.

01/10/2017

6

فئة أفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها

01/10/2017

7

فئة أفضل تقنيات مستخدمة بزراعة النخيل وإنتاج التمور

01/10/2017

8

فئة أفضل مصمم عبوة لتعبئة وتغليف التمور.

01/09/2017

9

فئة أفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور

20/09/2017

10

فئة أفضل مزرعة إلنتاج التمور العضوية.

01/10/2017

مالحظة:
لن تقبل أي مشاركة تصل إلى اللجنة المنظمة بعد موعد التسليم الوارد أعاله في الجدول

