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الفئة الثالثة :أفضل مزارع منتج لتمور الصنف السيوي (صعيدي)
شروط المشاركة:
تقتصر المشاركة بهذه الفئة على الصنف السيوي (صعيدي) المنتج محليًا ،وذلك بحسب الشروط التالية:
1.1تقدم نماذج المشاركة في عبوات مخصصة للمسابقة سعة  3كيلوجرام ،وال تقبل التمور الرطبة.
2.2ال تقبل النماذج المصابة بالحشرات الحية ،أو المخلوطة بأصناف أخرى.
3.3يجب أن يكون النموذج المشارك من إنتاج موسم  2017ويكون نظيفًا والثمار غير مشوهة.
4.4يرفــق مــع النمــوذج بطاقــة توضــح االســم الرباعــي للمــزارع ،موقــع المزرعــة ،المنطقــة والواحــة ،مــع العنــوان الكامــل
والهاتــف.
5.5ال يحق للمشارك أن يتقدم للمنافسة على هذه الفئة بأكثر من نموذج واحد ويشمل ذلك أفراد عائلته.

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:
تتولى لجنة علمية مؤلفة من خمسة من الخبراء والمختصين
بقطـاع زراعـة النخيـل وإنتـاج التمـور بتحكيـم كافـة الملفـات
والوثائـق والعينـات المقدمـة للتنافـس على هـذه الفئة ضمن
مسـابقة التمـور المصريـة ،وذلـك حسـب آليـة تقرهـا اللجنـة
اسـتنادًا الى المعايير المعتمدة بإشـراف األمانـة العامة لجائزة
خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعي ،في حيـن يعتبر
قـرار لجنـة التحكيـم نهائـي غيـر قابـل للطعـن .كمـا تنصـح
لجنـة التحكيـم األخـوة المتقدميـن علـى هـذه الفئـة اآلخـذ
بعيـن االعتبـار النقـاط التاليـة:

معايير تقييم أفضل مزارع منتج
لتمور الصنف السيوي (الصعيدي)
المعيار
حجم الثمار الظاهري

% 20

وزن الثمار (وزن خمسون حبة)

% 30

نسبة التقشر

حجم الثمار الظاهري ،ووزن الثمار (وزن خمسـون حبة) ،ونسبة
التقشـر ،وانتظـام الشـكل والحجـم ،وتجانـس اللـون ودرجـة
النضـج ،ونظافـة ونضـارة النمـوذج ،ومـدى اإلصابـة بالحشـرات
واألمـراض ،ونسـبة التشـوهات.

%5

انتظام الشكل والحجم

% 10

تجانس اللون ودرجة النضج

% 10

نظافة ونضارة النموذج

% 10

مدى اإلصابة بالحشرات واألمراض

% 10

نسبة التشوهات
التقييم النهائي

9

درجة التقييم

%5
% 100
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استمارة التقديم لفئة
أفضل مزارع منتج لتمور الصنف السيوي (صعيدي)

االسـم الرباعـي لمالـك المزرعـة:

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

العنوان الكامل:
 -الواحـة:

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

 -القريـة:

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

 -الهاتـف:

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

 البريـد االلكترونـي:موقـع المزرعـة:

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

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

شـهادة ملكيـة المزرعـة وتسـجيلها.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :

مسـاحة المزرعـة عـدد النخيـل الكلـي والمثمـر:
عمر المزرعـة:

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

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

التاريخ

التوقيع

10

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

