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الفئة الخامسة :أفضل مزارع يقتني أصناف متعددة من نخيل التمر
شروط المشاركة:
1.1المسابقة مفتوحة لجميع مزارعي النخيل في واحة سيوة والواحات الغربية وعلى مستوى جمهورية مصر العربية.
ُقدم المشارك نماذج من أصناف التمور ال تقل عن عشرة وبواقع  2كيلوجرام لكل صنف.
2.2ي ًّ
قدم النماذج برفقة بطاقة المشارك بها العنوان الكامل وموقع المزرعة واسم الصنف.
ُ 3.3ت ًّ
4.4أشجار النخيل المشاركة يجب أن تكون مثمرة بالغة ومزروعة في نفس المزرعة.
5.5يحق للمزارع أن يشارك في مزرعتين على األكثر من المزارع التي يملكها.
6.6يحق للجنة التحكيم زيارة المزرعة وتفقدها للتأكد من وجود األصناف المقدمة للمسابقة فيها.
7.7يتم تقديم استمارة المشاركة ونماذج األصناف في التاريخ والوقت الذي ُتعلنه لجنة المهرجان.
ْعد أي نموذج لصنف تمور بدا فيه إصابة حشرية حية.
ُس َتب ُ
8.8ي ْ

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 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:
عــدد األصنــاف التــي تزيــد عــن  ، 10واألصنــاف غيــر المحليــة،
ونوعيــة األصنــاف ،واإلصابــات ،والحجــم ،والــوزن ( )50حبــة،
ودرجــة التجانــس بالنضــج ،والنظافــة العامــة ،والطعــم
والــذوق

معايير تقييم أفضل مزارع يقتني أصناف متعددة
من نخيل التمر
المعيار
عدد األصناف التي تزيد عن 10

% 20

األصناف غير المحلية

% 10

نوعية األصناف

% 15

اإلصابات

% 10

الحجم

% 10

الوزن ( )50حبة

% 15

درجة التجانس بالنضج

%5

النظافة العامة

%5

الطعم والذوق

% 10
% 100

التقييم النهائي
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درجة التقييم

5
استمارة التقديم لفئة
أفضل مزارع يقتني أصناف متعددة من نخيل التمر

االسـم الرباعـي لمالـك المزرعـة:

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

العنوان الكامل:
 الواحـة ،القريـة: -الهاتـف:

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

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

 البريـد االلكترونـي:عنـوان المزرعـة:

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

الموقع والمسـاحة:
عـدد النخيـل:

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

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

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

عدد األصنـاف المشـاركة:

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

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

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

