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فئة أفضل مزرعة إلنتاج التمور العضوية

حرصـ ًا مــن اللجنــة املنظمــة للمهرجــان علــى حتفيــز أكبــر عــدد مــن املزارعــن وتشــجيع الزراعــة العضويــة ســوف يتــم هــذا العــام تقــدمي
ثــاث جوائــز لهــذه الفئــة وفقـ ًا لآلتــي :الفائــز االول  15000جنيــة ،والفائــز الثانــي  10000جنيــة ،والفائــز الثالــث  5000جنيــة.

شروط املشاركة

 .1يحــق املشــاركة جلميــع املــزارع املنتجــة للتمــور العضويــة علــى مســتوى جمهوريــة مصــر العربيــة ،والتــي حصلــت
علــى شــهادة تطبيــق الزراعــة العضويــة ذات العالمــة املميــزة.
 .2يجب أن تكون الشهادة صادرة عن مؤسسة معتمدة يف جمهورية مصر العربية او أي جهة دولية معتمدة.
 .3علــى املشــاركني بهــذه الفئــة تقــدمي عبــوات التمــور التــي لديهــم والتــي حتمــل شــهادة املنتجــات العضويــة والعالمــة
املميــزة لها.
 .4يُرفق مع عبوات التمور العضوية املشاركة نسخة من استمارة املشاركة مع صورة إثبات الشخصية.
 .5يتم حتميل استمارة املشاركة من خالل املوقع اإللكتروني للمهرجان http://siwafestival.com

آلية املشاركة:

تتولــى اللجنــة العلميــة بإشــراف اللجنــة املنظمــة اســتالم اســتمارة املشــاركة مــع عبــوات التمــور العضويــة 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  11أكتوبــر
2018

التقييم:

تتولــي اللجنــة العلميــة بإشــراف اللجنــة املنظمــة تقييــم التمــور العضويــة املشــاركة ضمــن هــذه الفئــة وفقـاً ملعاييــر
التقييــم التاليــة:

املعايير اخلاصة بتطبيق الزراعة العضوية للنخيل ومنتجات التمور:

تنصــح جلنــة التحكيــم إتبــاع التعليمــات األساســية للزراعــة العضويــة ،وعلــى املــزارع التدريــب علــى تطبيقهــا
وإعدادهــا ألغــراض التحقــق مــن أن منتجاتهــا عضويــة املنشــأ ،وتتولــى اللجنــة زيــارة املزرعــة ميدانيـاً والتأكــد مــن
حســن تطبيــق املتطلبــات الالزمــة.
اﻟﻣﻌﯾﺎر

م

درﺟﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم

1

طﺑﯾﻌﺔ وﻣوﻗﻊ اﻟﻣزرﻋﺔ وإدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺗﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺟﻧﻲ

% 15

2

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻣﺻدرھﺎ وﻧوﻋﯾﺗﮭﺎ ،وطرق اﻟري اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ

% 10

3

ﺗـﻌزﯾـز ﺧـﺻوﺑـﺔ اﻟـﺗرﺑـﺔ واﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﻣﺧـﻠﻔﺎت ،واﺳـﺗﺧدام اﻷﺳـﻣدة اﻟـﻌﺿوﯾـﺔ
)اﻟﻛﻣﺑوﺳت(

% 25

4

طرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض واﻵﻓﺎت واﻟﺣﺷرات ،وآﻟﯾﺔ ﻋﻼﺟﮭﺎ

% 25

5

ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣزرﻋﺔ

% 15

6

ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺑوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺗﻣور وطرق اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ

% 10

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

100%
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االســم الرباعــي الكامــل للمــزارع......................................................................................................... :
............................................................................................................................................
العنــوان الكامــل......................................................................................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
الهاتــف املتحــرك........................................................................................................................ :
البريــد اإللكترونــي...................................................................................................................... :
عنــوان املزرعــة ،مســاحتها ،عــدد النخيــل وكميــة اإلنتــاج مــن التمــور................................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
شــهادة الزراعــة العضويــة واملنتجــات العضويــة ســارية املفعــول........................................................................ :
............................................................................................................................................
تاريــخ الزيــارة األخيــرة للجنــة املانحــة للشــهادة........................................................................................ :
...........................................................................................................................................
شــهادة تصديــر وتســويق املنتجــات العضويــة........................................................................................... :
...........................................................................................................................................
أيــة جوائــز أو شــهادات وكتــب تقديريــة ملنتجــات املزرعــة العضويــة.................................................................. :
............................................................................................................................................
املشــاركة يف املعــارض احملليــة والدوليــة............................................................................................... :
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ترفق االستمارة مع نسخة من السيرة الذاتية والوثائق والشهادات التي تثبت الزراعة العضوية ،مع صورة إثبات الشخصية
من خالل املوقع االلكتروني للمهرجان  http://siwafestival.comيف موعد أقصاه نهاية يوم  18أكتوبر 2018

			
التوقيع
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التاريخ

