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الفئة السادسة :أفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها
شروط المشاركة:
1.1المشــاركة مفتوحــة للمتســابقين لكافــة مؤسســات البحــث والتطويــر والجامعــات والباحثيــن والفنييــن وبيــوت التعبئــة
والمصانــع والعامليــن فــي تقنيــات مابعــد الحصــاد بجمهوريــة مصــر العربيــة.
2.2المشــارك يقــدم  3نمــاذج مــن المنتــج الجديــد ال يقــل وزن أي منهــا عــن  500جــرام كمنتــج نهائــي ونمــوذج عينــي (proto
 )typeصالــح لالســتهالك.
3.3إثباتت الجهة والفترة الزمنية إلجراء البحث والتطوير على المنتج الجديد.
4.4ارفاق تقرير علمي موجز عن المنتج الجديد.

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

التحكيم:
تتولــى لجنــة علميــة مؤلفــة مــن خمســة مــن الخبــراء
والمختصيــن بقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بتحكيــم
كافــة الملفــات والوثائــق المقدمــة للتنافــس علــى هــذه الفئة
ضمــن مســابقة التمــور المصريــة ،وذلــك حســب آليــة تقرهــا
اللجنــة اســتنادًا الــى المعاييــر المعتمــدة بإشــراف األمانــة
العامــة لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعي،
فــي حيــن يعتبــر قــرار لجنــة التحكيــم نهائــي غيــر قابــل
للطعــن .كمــا تنصــح لجنــة التحكيــم األخــوة المتقدميــن
علــى هــذه الفئــة اآلخــذ بعيــن االعتبــار النقــاط التاليــة:
درجــة تميــز المنتــج واالبتــكار عــن مثيلــه مــن المنتجــات
المعبئــة والمصنعــة فــي المنطقــة ،درجــة التنافــس مــع
المنتجــات المشــابهة داخــل الدولــة وخارجهــا ،كلفــة اإلنتــاج
بوحــدة اإلنتــاج بالتجزئــة والهامــش الربحــي المتوقــع ،توقعات
حجــم اإلنتــاج والتســويق الداخلــي والتصديــر ،تحديــد القيمــة
المضافــة علــى اإلنتاج التقليــدي ،التقييم الحســي والبيولوجي
والكميائــي للمنتــج الجديــد ،مــدى تقبــل المســتهلك أو

معايير تقييم أفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها
المعيار

درجة التقييم

درجة االبتكار واإلبداع

% 20

القيمة المضافة

% 15

التقييم البيولوجي

% 10

الحجم والوزن

% 10

التجانس في اللون والشكل والحجم

% 10

مدى تقبل المستهلك للمنتج

% 10

التكلفة وسعر البيع والهامش

% 10

المطابقة للشروط الصحية والمواصفات

%5

نوعية التغليف والتعبئة

%5

القابلية للتداول والتخزين والشحن ( ) Shelf Life
التقييم النهائي

%5
% 100

الجهــات المســتخدمة لهــذا المنتــج ،نوعيــة العبــوات والمــواد المســتخدمة فــي التعبئــة والتغليــف والشــروط الصحيــة
المطبقــة ،مطابقــة متطلبــات التعليــم والترقيــم علــى العبــوات وتطابــق مواصفــات المنتــج كامــ ً
ا مــع المواصفــات
القياســية المصريــة للتســويق المحلــي والمواصفــات العالميــة ألغــراض التصديــر ،مــدى تطبيــق شــروط اإلنتــاج المســتدام
واإلنتــاج الطبيعــي علــى المنتــج الجديــد.
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6
استمارة التقديم لفئة
أفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها

اسـم الجهـة المشـاركة أو الباحـث المشـارك:

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

العنوان الكامل:
-

الموقع................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :

-

صنـدوق البريـد.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :

 -الهاتـف:

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

 -البريـد االلكترونـي:

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

تعهـد بتقديـم نماذج من المنتج الجديـد بتاريـخ اإلعلان عـن ذلـك........................................................................................................................................................................................................... :

تقديـم موجـز عـن المنتـج:

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

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

