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فئة أفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور املصرية
شروط املشاركة

 .1أن يكون صاحب املصنع أو بيت التعبئة مواطن مصري من جمهورية مصر العربية.
 .2ترفق مستندات إثبات رخصة تشغيل املصنع أو بيت التعبئة.
 .3تقدمي مناذج ملنتجات بيت التعبئة أو املصنع وصور لها.
 .4تقدمي معلومات تفصيلية عن املصنع وتاريخ إنشاءه وطاقته اإلنتاجية وعدد العمال وغيرها.
 .5يتم ارفاق صور شهادات اجلودة ،ومخطط للمصنع ،وصور تعبر عن حالة املصنع وصاالت اإلنتاج واملخازن.
 .6يُرفق مع العبوات املشاركة نسخة من استمارة املشاركة مع صورة اثبات الشخصية.
 .7يتم حتميل استمارة املشاركة من خالل املوقع اإللكتروني للمهرجان http://siwafestival.com

آلية املشاركة:

تتولــى اللجنــة العلميــة بإشــراف اللجنــة املنظمــة اســتالم منــاذج ملنتجــات بيــت التعبئــة أو املصنــع املشــاركة بهــذه الفئــة مبقــر "مركــز
تكنولوجيــا الصناعــات الغذائيــة والتصنيــع الزراعــي  "FAITCباجليــزة ،أو مبقــر "جمعيــة ســيوة لتنميــة املجتمــع وحمايــة البيئــة"
بســيوة ،ويغلــق بــاب االســتالم يف متــام الســاعة الثالثــة مــن بعــد ظهــر يــوم  8أكتوبــر .2018

التقييم:

تتولــى اللجنــة العلميــة بإشــراف اللجنــة املنظمــة تقييــم منــاذج ملنتجــات بيــت التعبئــة أو املصنــع املشــاركة ضمــن هــذه الفئــة وفقـاً ملعاييــر
التقييــم التالية:

املعيار

م

الدرجة

1

الطاقة اإلنتاجية وتنوع املنتجات

20%

2

تصميم املصنع وسريان العملية اإلنتاجية

10%

3

التوافق مع االشتراطات واملمارسات الصحية ملصانع األغذية

20%

4

التكنولوجيا املستخدمة

10%

5

حجم التسويق الداخلي والتصدير

10%

6

عدد العاملني ،والدورات التدريبية الحاصلني عليها

10%

7

توفر الخدمات واملخازن العادية واملبردة

10%

8

شهادات الجودة املعتمدة الحاصل عليها بيت التعبئة

10%

التقييم النهائي

100%
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استمارة املشاركة
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