





ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
دﻟﻴﻞ اﻟﻔﺌﺎت وﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم
2019  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ30 - 26

         

ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻬﻴﺎن ﻣﺒﺎرك آل ﻧﻬﻴﺎن
وزﻳﺮ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ
UNDER THE PATRONAGE OF HIS HIGHNESS SHEIKH

NAHAYAN MABARAK AL NAHAYAN

MINISTER OF TOLERANCE
CHAIRMAN OF KHALIFA INTERNATIONAL AWARD FOR DATE PALM AND
AGRICULTURAL INNOVATION’S BOARD OF TRUSTEES

2020 ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﻦ ﺑﺪء اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩة

The Award Announces the Start of Applicaons for the Twelh Session 2020
• Applicaon Period Runs: From 01 June - 31 December 2019
• The Winners Will be Announced: February 2020
• The Award Distribuon Ceremony: March 2020

ﻓﺌﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ﻓﺌﺔ
اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺮاﺋﺪة
واﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ

ﻓﺌﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰون ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﺮ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة
Award money
AED 750,000


201931–01•
2020•
2020•

ﻓﺌﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة

ﻓﺌﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

Disnguished
Producers in
Date Palm
Sector

Disnguished
Pioneering
Development &
Producve
Projects

Disnguished
Innovave
Studies
and Modern
Technology

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة
Award money

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة
Award money

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة
Award money

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة
Award money

AED 750,000

AED 750,000

AED 1,000,000

AED 1,000,000

Influenal Figure Pioneering and
Sophiscated
in the Field
Innovaons
of Date Palm
Serving the
and Agricultural
Innovaon
Agricultural Sector

In addion to a trophy carrying the winner’s name and a recognion cerficate

For Further Informaon , Please Contact:
Coordinaon Office in Al Ain
Khalifa Internaonal Date Palm Award and Agricultural Innovaon
P.O.Box: 82872 Al Ain, United Arab Emirates
Tel.: 00971 3 7832434

info@kiaai.ae
www.kiaai.ae

@kiadpai





82872

@khalifainternationalaward
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مسابقة التمور السودانية 2019

دليل الفئات ،الشروط العامة ،المعايير ،واستمارات المشاركة

مقدمة:

تعمل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وضمن أهدافها االستراتيجية لتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي
على المستوى المحلي والدولي عبر إطالق وتبني عدد من األنشطة والفعاليات والمسابقات لتشجيع المزارعين والباحثين
والمهتمين بالقطاع الزراعي ونخيل التمر وتحفيزهم على اإلبداع واالبتكار والتميز وبث روح المنافسة الشريفة لالرتقاء بهذا
القطاع.
ضمن هذه الرؤية الواعدة تأتي مبادرة الجائزة في تنظيم المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية بالخرطوم خالل الفترة
 30 - 26نوفمبر  ،2019بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات السودانية ،وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ،والشبكة الدولية
لنخيل التمر ( )DPGNوجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات ،الذي يشمل ضمن فعالياته إطالق مسابقة للتمور السودانية لتحفيز
وتكريم المزارعين من أصحاب أجود أنواع التمور السودانية المنتجة في مناطق السودان المختلفة ،علمًا بأن باب المشاركة
مفتوحًا لكافة مزارعي ومنتجي ومصنعي التمور على مستوى جمهورية السودان.
الرؤيـــــــا :تمكين مزارعي النخيل ومصنعي التمور السودانية ورفع كفاءة التمور للمنافسة بها على المستوى الدولي.

األهداف:

تهدف المسابقة إلى خلق روح التنافس اإليجابي بين مزارعي النخيل المحليين بالسودان وتطوير النشاط اإلبداعي للوصول إلى
مستويات عالية من اإلنتاج والنوعية لكافة أصناف التمور المحلية بالسودان وبالتالي رفع المستوى المادي وتشجيع تصنيع
وتعبئة التمور ألغراض التصدير خارج مناطق اإلنتاج لباقي واليات جمهورية السودان وصو ً
ال إلى تسويقه دوليًا ،مع رفع كفاءة
وزيادة معرفة المزارعين بالتقنيات الحديثة في عمليات الخدمة واإلنتاج وتقنيات ما بعد الحصاد.
وتشمل المسابقة في دورتها الثالثة الفئات الرئيسة موزعة على النحو التالي:

رقم
الفئة
1
فئة أفضل شخصية خدمت قطاع النخيل بالسودان

قيمة الجائزة

تاريخ التسليم

اسم الفئة

 60.000جنيه سوداني

 20نوفمبر 2019

2

فئة أفضل ابتكار زراعي لخدمة قطاع النخيل بالسودان

 60.000جنيه سوداني

 20نوفمبر 2019

3

فئة أفضل مزارع منتج لصنف "البركاوي"

 60.000جنيه سوداني

 20نوفمبر 2019

4

فئة أفضل مزارع منتج لصنف "القنديال"

 60.000جنيه سوداني

 20نوفمبر 2019

5

فئة أفضل مزارع منتج لصنف “ود خطيب ،ود لقاي”

 60.000جنيه سوداني

 20نوفمبر 2019

6

فئة أفضل مزارع منتج لصنف "المجهول"

 60.000جنيه سوداني

 20نوفمبر 2019

7

فئة أفضل صناعة تراثية من مخلفات النخلة

 60.000جنيه سوداني

 20نوفمبر 2019

8

فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور السودانية

 60.000جنيه سوداني

 20نوفمبر 2019

9

فئة أفضل منتج غذائي من التمور السودانية

 60.000جنيه سوداني

 20نوفمبر 2019

10

فئة أفضل مزرعة نموذجية للتمور السودانية

 60.000جنيه سوداني

 20نوفمبر 2019

الشروط العامة:
1.العتماد أية فئة يجب أن ال يقل عدد المتقدمين عن ثالثة وما فوق
2.لجنة التحكيم لديها الحق في حجب أية جائزة إذا لم ترتقي المشاركات إلى المستوى المطلوب وتحقق % 80
فما فوق
3.يمنع مشاركة أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان أو ذويهم بأي من فئات المسابقة.
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الشروط العامة لالشتراك بفئات المسابقة


باب المشاركة بكافة فئات المسابقة مفتوح لجميع مزارعي النخيل ومنتجي ومصنعي التمور والباحثين والعلماء
والمبتكرين في جمهورية السودان دون استثناء.



يجب على جميع المتقدمين لفئات المسابقة االطالع بدقة على شروط المشاركة ومعايير التقييم بحسب كل فئة،
الستيفاء الشروط والتوافق مع المعايير وتقديم المستندات المطلوبة ،وتعتبر جميع الشروط العامة وشروط المشاركة
ً
ً
ضمنية عليها من قبل المتقدمين.
وموافقة
لكل فئة إلزامية على جميع المشاركين،



يقـوم المـشـاركون بـرفـع ملفـات واســتمـارة المـشـاركـة ( بحـسـب الفئـة ) عـبــر المـوقـع االلكتـرونـي للمهـرجـان:
 www.sudanfestival.comأو بتسليم استمارة المشاركة مع العينات (بحسب الفئة) باليد في مقر جمعية فالحة ورعاية
النخيل السودانية في موعد أقصاه يوم  20نوفمبر  2019حيث ستقوم لجنة التقييم باستبعاد المشاركات غير المستوفية
لكافة الشروط والمعايير المطلوبة للتقدم لكل من فئات المسابقة.



قد تقوم لجنة تقييم المسابقات بعمل زيارة ميدانية للمزرعة أو المصنع ،لذا فيجب على من يتقدم في هذه الفئات
االلتزام بتقديم جميع التسهيالت إلجراء الزيارات الميدانية بالتنسيق مع سكرتارية اللجنة.



يحق للفائزين بأي من فئات المسابقات الترشح ألية فئات أخرى في العام التالي ،وال يحق لهم الترشح لنفس الفئة التي
فازوا بها إال بعد مرور ثالثة أعوام كاملة من تاريخ الفوز.



ال يحق للمشارك الواحد أن يتقدم للمنافسة على أكثر من جائزتين ،ويشمل ذلك أفراد عائلته.



ال يحق للمشارك المطالبة باسترجاع العينات المقدمة في المسابقات.



يحق للفائزين استخدام شعار المهرجان بالدورة التي فازوا بها (وليس شعار جائزة خليفة) على المواد الدعائية والتسويقية
الخاصة بهم.



يتم االشراف على مسابقة التمور السودانية من قبل لجنة التحكيم واللجنة المنظمة للمهرجان.



تتولى لجنة علمية مؤلفة من خمسة خبراء مختصين بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بإشراف اللجنة المنظمة ،بتحكيم
كافة الملفات والوثائق المقدمة للتنافس على فئات مسابقة التمور السودانية وذلك بعد إعطائهم أرقام سرية حسب
آلية تقرها اللجنة استنادًا إلى المعايير المعتمدة من لجنة التحكيم والمنشورة قرين كل فئة.



العتماد أية فئة يجب أن يكون عدد المتقدمين على األقل ثالثة مشاركين فما فوق.



يحق للجنة التحكيم حجب أي من الجوائز لعدم ارتقاء المشاركات لمستوى الجودة المطلوبة أو عدم استيفاء المشاركات
لمعايير التقييم الموضوعة .وتعتبر قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن.



ال يحق ألعضاء اللجنة المنظمة أو لجنة التحكيم أو ذويهم من الدرجة األولى المشاركة بأي من فئات المسابقة.



يمنح الفائزون دروعًا تذكارية ومكافآت مالية (قيمة الجائزة) خالل حفل يقام بفعاليات المهرجان الدولي الثالث للتمور
السودانية بالخرطوم  30 - 26نوفمبر  2019م.
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فئة أفضل شخصية خدمت قطاع النخيل بالسودان

شروط المشاركة:
1.يُقدم المرشح السيرة الذاتية وما تم إنجازه من أعمال متميزة.
2.دعم ملف الترشيح بالوثائق والشهادات الخاصة بأهم اإلنجازات والنتائج التي تحققت في خدمة قطاع النخيل وإنتاج
التمور بالسودان.
3.إثبات الشخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم األعمال المشاركة في مقر جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستالم يوم  20نوفمبر 2019
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف المتحرك للجمعية ( )0117680201و ( )0123864385و ()0123456544
واتساب ( )0123063485و (.)0966339619

التحكيم:
تتولى لجنة علمية من الخبراء والمختصين بإشراف اللجنة المنظمة بتحكيم كافة الملفات والوثائق المقدمة وذلك حسب
معايير التحكيم التالية:
الدرجة

معايير التحكيم
عدد سنوات الخبرة

% 10

المنجزات الميدانية وتأثيرها االقتصادي على الواقع الزراعي بالسودان

% 30

المنجزات الميدانية وتأثيرها االجتماعي بالسودان

% 30

الشهادات وجوائز التقدير التي حصل عليها

% 10

استخدام التقنيات الحديثة بزراعة النخيل وإنتاج التمور

% 10

تطبيق مبادئ المحافظة على البيئة

% 10

استمارة المشاركة
 -االسم الرباعي الكامل:

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

 المهنة والموقع الوظيفي والجهة التي يعمل بها: -العنوان الكامل ،الوالية ،المدينة:

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

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

 -الهاتف المتحرك:

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

 -البريد االلكتروني:

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

 -ملخص للمنجزات التي قام بها في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

بالسودان...................................................................................................................................... :

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

التوقيع

التاريخ
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فئة أفضل ابتكار زراعي لخدمة قطاع النخيل بالسودان

شروط المشاركة:
1.المشاركة مفتوحة لجميع األشخاص الحرفيين أو الهيئات الحرفية أو الجمعيات التعاونية.
2.ابتكار يقوم به المزارع يؤثر ايجابيًا على المزرعة مثل (زيادة اإلنتاج ،تحسين جودة التمور ،حل مشكلة فنية بالمزرعة ،تخفيض
كلفة اإلنتاج ،توفير مياه الري ،مكافحة اآلفات ،حماية البيئة) الخ.
3.أن يكون االبتكار صديق للبيئة.
4.اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم األعمال المشاركة في مقر جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستالم يوم  20نوفمبر 2019
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف المتحرك للجمعية ( )0117680201و ( )0123864385و ()0123456544
واتساب ( )0123063485و (.)0966339619

التحكيم:
تتولى لجنة علمية من الخبراء والمختصين بإشراف اللجنة المنظمة بتقييم األعمال التراثية المشاركة وذلك حسب معايير
التحكيم التالية:
الدرجة

معايير التحكيم
أن يكون االبتكار فكرة أو تقنية جديدة واضحة سهلة التطبيق تساهم
إيجابيًا بشكل مباشر أو غير مباشر في تطوير قطاع نخيل التمر بالسودان

% 50

يجب أن تكون نتائج االبتكار جلية واضحة يمكن تحسسها بالمزرعة كمًا
ونوعًا ويمكن قياسها وتطويرها.

% 30

يجب أن يكون االبتكار له استدامة وليس له تأثير سلبي على البيئة.

% 20

استمارة المشاركة
 -االسم الرباعي الكامل للشخص أو الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة:

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

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

-

وصف االبتكار واستخداماته والفكرة اإلبداعية:

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

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

-

العنوان الكامل ،الوالية ،المدينة:

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

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

 -الهاتف المتحرك:

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

 -البريد االلكتروني:

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

التوقيع
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التاريخ
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فئة أفضل ُمزارع ُمنتج لصنف “البركاوي”

شروط المشاركة:
1.تقتصر المشاركة بهذه الفئة على التمور من الصنف البركاوي المنتج محليًا ضمن عبوات مخصصة سعة  3كلغ.
2.يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من الحشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى ،من إنتاج موسم .2019
3.شهادة ملكية المزرعة .مع اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم األعمال المشاركة في مقر جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستالم يوم  20نوفمبر 2019
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف المتحرك للجمعية ( )0117680201و ( )0123864385و ()0123456544
واتساب ( )0123063485و (.)0966339619

التحكيم:
تتولى لجنة علمية من الخبراء والمختصين بإشراف اللجنة المنظمة بتقييم التمور المشاركة من صنف البركاوي وذلك حسب
معايير التحكيم التالية:
الدرجة

معايير التحكيم
انتظام الشكل وحجم الثمار الظاهري ووزن الثمار (وزن خمسون حبة)

% 40

نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون ودرجة النضج

% 30

خلوها من التشوهات والشوائب الغريبة واإلصابات الحشرية والفطرية واألمراض

% 30

استمارة المشاركة

-

االسم الرباعي لمالك المزرعة:

-

العنوان الكامل ،الوالية ،المدينة:

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

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

الهاتف المتحرك:

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

-

 -البريد االلكتروني:

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

 -مساحة المزرعة ,عدد النخيل من صنف البركاوي:

التوقيع

.........................................................................................................................................................................................................................................
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فئة أفضل ُمزارع ُمنتج لصنف “القنديال “

شروط المشاركة:
1.تقتصر المشاركة بهذه الفئة على التمور من الصنف القنديال المنتج محليًا ضمن عبوات مخصصة سعة  3كلغ.
2.يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من الحشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى ،من إنتاج موسم .2019
3.شهادة ملكية المزرعة .مع اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم األعمال المشاركة في مقر جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستالم يوم  20نوفمبر 2019
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف المتحرك للجمعية ( )0117680201و ( )0123864385و ()0123456544
واتساب ( )0123063485و (.)0966339619

التحكيم:
تتولى لجنة علمية من الخبراء والمختصين بإشراف اللجنة المنظمة بتقييم التمور المشاركة من صنف القنديال وذلك حسب
معايير التحكيم التالية:
الدرجة

معايير التحكيم
انتظام الشكل وحجم الثمار الظاهري ووزن الثمار (وزن خمسون حبة)

% 40

نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون ودرجة النضج

% 30

خلوها من التشوهات والشوائب الغريبة واإلصابات الحشرية والفطرية واألمراض

% 30

استمارة المشاركة

-

االسم الرباعي لمالك المزرعة:

-

العنوان الكامل ،الوالية ،المدينة:

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

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

الهاتف المتحرك:

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

-

 -البريد االلكتروني:

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

 -مساحة المزرعة ,عدد النخيل من صنف القنديال:

التوقيع
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.........................................................................................................................................................................................................................................
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فئة أفضل ُمزارع ُمنتج لصنف “ود خطيب ،ود لقاي”

شروط المشاركة:
1.تقتصر المشاركة بهذه الفئة على التمور من صنف “ود خطيب ،ود لقاي” المنتج محليًا ضمن عبوات مخصصة سعة  3كلغ.
2.يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من الحشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى ،من إنتاج موسم .2019
3.شهادة ملكية المزرعة .مع اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم األعمال المشاركة في مقر جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستالم يوم  20نوفمبر 2019
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف المتحرك للجمعية ( )0117680201و ( )0123864385و ()0123456544
واتساب ( )0123063485و (.)0966339619

التحكيم:
تتولى لجنة علمية من الخبراء والمختصين بإشراف اللجنة المنظمة بتقييم التمور المشاركة من صنف “ود خطيب ،ود لقاي”
وذلك حسب معايير التحكيم التالية:
الدرجة

معايير التحكيم
انتظام الشكل وحجم الثمار الظاهري ووزن الثمار (وزن خمسون حبة)

% 40

نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون ودرجة النضج

% 30

خلوها من التشوهات والشوائب الغريبة واإلصابات الحشرية والفطرية واألمراض

% 30

استمارة المشاركة

-

االسم الرباعي لمالك المزرعة:

-

العنوان الكامل ،الوالية ،المدينة:

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

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

الهاتف المتحرك:

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

-

 -البريد االلكتروني:

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

 -مساحة المزرعة ,عدد النخيل من صنف “ود خطيب ،ود لقاي”:

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

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

التوقيع
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فئة أفضل ُمزارع ُمنتج لصنف “المجهول”

شروط المشاركة:
1.تقتصر المشاركة بهذه الفئة على التمور من الصنف المجهول المنتج محليًا ضمن عبوات مخصصة سعة  3كلغ.
2.يجب أن تكون التمور نظيفة خالية من الحشرات والتشويه وغير مخلوطة بأصناف أخرى ،من إنتاج موسم .2019
3.شهادة ملكية المزرعة .مع اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم األعمال المشاركة في مقر جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستالم يوم  20نوفمبر 2019
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف المتحرك للجمعية ( )0117680201و ( )0123864385و ()0123456544
واتساب ( )0123063485و (.)0966339619

التحكيم:
تتولى لجنة علمية من الخبراء والمختصين بإشراف اللجنة المنظمة بتقييم التمور المشاركة من صنف المجهول وذلك حسب
معايير التحكيم التالية:
الدرجة

معايير التحكيم
انتظام الشكل وحجم الثمار الظاهري ووزن الثمار (وزن خمسون حبة)

% 40

نسبة التقشر ونظافة التمور وتجانس اللون ودرجة النضج

% 30

خلوها من التشوهات والشوائب الغريبة واإلصابات الحشرية والفطرية واألمراض

% 30

استمارة المشاركة

-

االسم الرباعي لمالك المزرعة:

-

العنوان الكامل ،الوالية ،المدينة:

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

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

الهاتف المتحرك:

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

-

 -البريد االلكتروني:

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

 -مساحة المزرعة ,عدد النخيل من صنف المجهول:

التوقيع
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.........................................................................................................................................................................................................................................
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فئة أفضل صناعة تراثية من مخلفات النخلة

شروط المشاركة:
1.المشاركة مفتوحة لجميع األشخاص الحرفيين أو الهيئات الحرفية أو الجمعيات التعاونية.
2.وجوب استخدام أي جزء من بقايا شجرة نخيل التمر (سعف ،ألياف ،كرب ،الخ).
3.يحق للمشارك تقديم نموذج واحد فقط ينسجم مع مفردات البيئة المحلية التراثية بالسودان.
4.اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم األعمال المشاركة في مقر جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستالم يوم  20نوفمبر 2019
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف المتحرك للجمعية ( )0117680201و ( )0123864385و ()0123456544
واتساب ( )0123063485و (.)0966339619

التحكيم:
تتولى لجنة علمية من الخبراء والمختصين بإشراف اللجنة المنظمة بتقييم األعمال التراثية المشاركة وذلك حسب معايير
التحكيم التالية:
الدرجة

معايير التحكيم
المهارة والجودة والحرفية في دقة صناعة المنتج

% 20

الفائدة العملية من المنتج في الحياة العامة

% 20

استخدام بقايا شجرة نخيل التمر (سعف ،ألياف ،كرب ،الخ)

% 20

اإلبداع واالبتكار في صناعة المنتج

% 20

سهولة نقل وشحن وتخزين المنتج ولفترات طويلة دون أي تأثير

% 10

إمكانية شراء المنتج من قبل عموم الناس خصوصًا ذوي الدخل المحدود

% 10

استمارة المشاركة
 -االسم الرباعي الكامل للشخص أو الجمعية أو الهيئة أو المؤسسة:

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

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

-

وصف المنتج واستخداماته والفكرة اإلبداعية:

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

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

-

العنوان الكامل ،الوالية ،المدينة:

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

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

 -الهاتف المتحرك:

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

 -البريد االلكتروني:

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

التوقيع

التاريخ
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8

فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور السودانية

شروط المشاركة:
1.المشاركة مفتوحة لألفراد والشركات والمصانع.
2.يمكن المشاركة بمنتج مصنوع بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.
3.أن يراعي المشارك جمال اإلبداع واالبتكار مستخدمًا كافة المواد الخام المتاحة.
4.أن يراعي المشارك المواصفات الغذائية والصحية المعتمدة لتعبئة وتغليف التمور.
5.اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم األعمال المشاركة في مقر جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستالم يوم  20نوفمبر 2019
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف المتحرك للجمعية ( )0117680201و ( )0123864385و ()0123456544
واتساب ( )0123063485و (.)0966339619

التحكيم:
تتولى لجنة علمية من الخبراء والمختصين بإشراف اللجنة المنظمة بتقييم األعمال المشاركة وذلك حسب معايير التحكيم
التالية:
الدرجة

معايير التحكيم
مراعات العبوة للمواصفات الغذائية والصحية المعتدة لتعبئة وتغليف التمور

% 50

جودة العبوة ودرجة مراعاة االبداع واالبتكار في التصميم

% 30

نوعية مواد الخام المستخدمة في تصنيع العبوة أو التغليف

% 20

استمارة المشاركة

-

االسم الرباعي الكامل:

-

العنوان الكامل ،الوالية ،المدينة:

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

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

-

وصف المنتج:

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

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

الهاتف المتحرك:

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

-

 -البريد االلكتروني:

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

التوقيع
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فئة أفضل منتج غذائي من التمور السودانية

شروط المشاركة:
1.هذه الفئة مخصصة للسيدات السودانيات حصرًا.
2.يحق للسيدة أن تستخدم أي صنف من التمور السودانية إلنتاج مادة غذائية بطريقة آلية أو بطريقة يدوية.
3.يجب أن يراعي المنتج الغذائي الشروط الصحية والمواصفات الغذائية المعتمدة من قبل جهات االختصاص بالسودان.
4.اثبات شخصية مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم األعمال المشاركة في مقر جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستالم يوم  20نوفمبر 2019
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف المتحرك للجمعية ( )0117680201و ( )0123864385و ()0123456544
واتساب ( )0123063485و (.)0966339619

التحكيم:
تتولى لجنة علمية من الخبراء والمختصين بإشراف اللجنة المنظمة بتقييم المنتجات المشاركة وذلك حسب معايير التحكيم
التالية:
الدرجة

معايير التحكيم
جودة المنتج الغذائي وطعمه

% 30

مراعاة االبداع واالبتكار وفنون الطهي في صناعة المنتج الغذائي

% 10

نوعية المواد الداخلة في تصنيع المنتج الغذائي

% 20

مراعاة الشروط الصحية والمواصفات الغذائية المعتمدة من قبل جهات االختصاص

% 40

استمارة المشاركة

-

االسم الرباعي الكامل للسيدة المشاركة:

-

العنوان الكامل ،الوالية ،المدينة:

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

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

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

-

وصف المنتج:

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

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

الهاتف المتحرك:

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

-

 -البريد االلكتروني:

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

التوقيع
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فئة أفضل مزرعة نموذجية للتمور السودانية

شروط المشاركة:
1.يحق المشاركة لجميع المزارعين من كافة أنحاء السودان ،على أن تضم المزرعة أكثر من  500نخلة.
2.يُقدم المزارع ملف كامل للمزرعة يثبت فيه (بالوثائق والصور) كافة معايير التحكيم.
3.شهادة ملكية المزرعة ،مع إثبات الشخصية ،مع صورة شخصية.

آلية المشاركة:
ُتسلم األعمال المشاركة في مقر جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ويغلق باب االستالم يوم  20نوفمبر 2019
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الهاتف المتحرك للجمعية ( )0117680201و ( )0123864385و ()0123456544
واتساب ( )0123063485و (.)0966339619

التحكيم:
تتولى لجنة علمية من الخبراء والمختصين بإشراف اللجنة المنظمة بدراسة الملفات وزيارة المزارع المشاركة وذلك حسب
معايير التحكيم التالية:
معايير التحكيم

الدرجة

العمليات الزراعية المطبقة بالمزرعة ،ونظافتها العامة

% 20

نظام الري المستخدم ،ونوعية المياه ومصدرها

% 20

نوعية األسمدة المستخدمة بالمزرعة (كيماوي أو عضوي)

% 20

االستفادة من المخلفات الزراعية إلنتاج أسمدة عضوية (كومبوست)

% 20

طرق الوقاية المتبعة من اإلصابات الحشرية واألمراض الفطرية

% 20

مالحظة هامة :يجب أال تقل الدرجات الخاصة بتأهيل المزرعة للزيارة الميدانية عن % 80

استمارة المشاركة

-

االسم الرباعي الكامل لمالك المزرعة:

-

العنوان الكامل:

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

 عنوان المزرعة بالتفصيل:-

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

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

الهاتف المتحرك:

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

 -البريد االلكتروني:

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

التوقيع
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