
  

محافظة سوهاج         

   وحدة التنفٌذ المحلٌة 

 

اعالن عن  

 م2020انشاء مسابقة لصناع االثاث فى طهطا واالشتراك فى معرض تراثنا 

 

صعٌد بتنمٌة التكتالت االقتصادٌة التابعة لبرنامج التنمٌة المحلٌة مبادرات فً إطار 

مصر تم التوصل إلً  تدخالت استثنائٌة سرٌعة تهدف إلى مساعدة أعضاء تكتل 

ودعم " 19-كوفٌد"صناعة األثاث بطهطا للتغلب على التداعٌات السلبٌة لفٌروس 

 15التنافسٌة وبث روح التنافس بٌن الشباب من خالل عقد مسابقة الختٌار أفضل 

 2020واالشتراك بها فً معرض تراثناقطعة أثاث من تكتل صناعة األثاث بطهطا 

 وستقوم لجنة من البرنامج بالتنسٌق مع غرفة صناعة منتجات األخشاب واألثاث

 .باختٌار المنتجات الفائزة
 

 :الجوائز

سٌتم توزٌع جوائز علً أصحاب المراكز الخمسة عشر األولً 

  بالمنتجات الفائزة من خالل جناح محافظة سوهاج2020االشتراك فً معرض تراثنا و

 

 :على أن يتحمل البرنامج ما يلي

 للخمسة الفائزٌن األوائل إجمالً قٌمة المشاركة فً المعرض 

 ؛الدٌكور والتصمٌم الخاص بمكان العرض  

  انتقال العارضٌن من المحافظة إلى القاهرة والعودة من القاهرة إلى المحافظة بعد انتهاء

 ؛المعرض

  ؛إعادتها من القاهرة بعد انتهاء المعرضونقل البضائع من المحافظة إلى القاهرة 

 تكالٌف المواد الدعائٌة والتسوٌقٌة الخاصة بالمعرض وكذلك التكتل. 

 :-شروط المسابقة

نه من مكمالت التصمٌم الداخلً أو ٌصنف على أمنتج من منتجات األثاث المعاصر - 1

 . أو تراثًواألثاث

 .؛(لٌس غرف كاملة)منتج ٌتمٌز بالبساطة وصغر الحجم والمعاصرة وقلة التكالٌف- 2

 .و تشطٌب نجارة فقطأنواعها أمل التشطٌب سواء تشطٌب دهانات باختالف امنتج ك- 3

 .توجد اماكنٌة أن ٌقدم المتسابق أكثر من قطعة- 4

 .أن ٌكون المنتج ٌمصنع بالكامل فً طهطا- 5
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 .أن ٌكون المشترك وحدة انتاجٌة سارٌة العمل- 7

 . عمال على األقل4ٌعمل لدٌه - 8

 .ٌقوم بتنفٌذ التصمٌمات المختلفة- 9

 . سنوات5ٌعمل بالصناعة منذ أكثر من - 10
 

 :-لتقديما
 

التوجه الً الوحدة المحلٌة على السادة المنطبق علٌهم المعاٌٌر السابقة والراغبٌن فً المشاركة 

 :ة المستندات التالًبمركز ومدٌنة طهطا وملئ

  االشتراك فً االجراءات وتوفٌر كافة البٌانات المطلوبةملئ استمارة . 

  ًتسلٌم صور المنتجات عن طرٌق ارسالها علً  االٌمٌل التال

((sohag.liu@gmail.com  01224490834 ااو على واتس رقم 

 الموضوعة من قبل البرنامج والتً من شأنها ضمان  التعهد بااللتزام بكافة االشتراطات

 .المساواة والشفافٌة

 وتحقق المعاٌٌر المذكورة فً االعالن بصحة البٌانات االقرار. 

  التوقٌع على خطاب الموافقة الخاص بالمساهمة فً تنفٌذ التدخالت السرٌعة المقترحة

من قبل فرٌق االستشاري للتغلب على تداعٌات فٌروس كورونا وخطة العمل الخاصة 

بالتكتل 

  االلتزام بالحضور والمشاركة الفعالة فى كافة التدرٌبات واالجتماعات الخاصة

 بالتحضٌر للمعرض

 االلتزام بتوفٌر بٌانات حقٌقٌة ودقٌقة لالستشاري وفرٌق العمل من المحافظة  

 

 21/9/2020آخر موعد لالشتراك في المسابقة وتسليم صور المنتجات هو يوم االثنين 

 سيتم عقد جلسة بمدينة طهطا بحضور لجنة المسابقة العالن النتائج وتوزيع الجوائز 

 

      مدير وحدة التنفيذ   مسئول  التكتل 

 

 نجاة موسي /         د  عمر ممدوح/د
 

 

mailto:sohag.liu@gmail.com
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 االجراءاتشتراك في  االطلب

 

 اقرار

 

بموجب هذا ................................. رقم قومً ..............................................أنا اقر 

الخطاب  بصحة البٌانات الواردة أعاله وبتحقق جمٌع المعاٌٌر المذكورة باالعالن المرفق بهذا الخطاب 

كما أننً  فً حالة الفوز فً المسابقة 2020المسابقة واالشتراك فً معرض تراثنا ة فً أود المشاركوأننً 

اقر كامل مسئولٌتً بااللتزام بكافة المعاٌٌر واالشتراطات المذكورة فً اإلعالن الصادر من قبل دٌوان عام 

 2020المحافظة للمشاركة فً المسابقة ومعرض تراثنا المقرر انعقاده فً أكتوبر 

فى حال فوزى اى قطعة بعد المركز الخامس اوافق على تسلٌم القطعة للعرض باسكمً بمعرفة احد 

 .العارضٌن الخمسة االوائل 

 

 :المقر بما فيه

 :االسم

 :الوظيفة

 :التوقيع

 :التاريخ

 

 

  االسم

  عنوان المنشأة

 عدد العاملٌن 

  عنوان صاحب العمل

 رقم التلٌفون 

 البرٌد اإللكترونً 


